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  ١الويين 

١  

אא 
  ذبيحة المحرقة

 causis) حـرق ( وأصل الكلمة    holocaust أنها تحرق بالنار تماماً وهى باإلنجليزية        - :معنى كلمة محرقة  

والمسيح كان ذبيحة محرقة عندما تحمل نار الغضب اإللهى على الخطيـة وتحمـل لعنـة                 . holou) كلها(

  .اهللا والناس بدمه الناموس فأرضى قلب اهللا الغاضب وعقد صلحاً بين 

   لماذا جائت المحرقة متقدمة على باقى الذبائح ؟ - :المحرقة هى أول ذبيحة

وهذا ما ظهر فى تجسد وحياة المـسيح  . المحرقة ترمز للتسليم والطاعة الكاملة بل تشير إلى عمق اإلنسحاق       

إلنسان ينتظر منـه فـى      فكان اهللا فى حبه ل    " ٨ – ٥ : ٢أطاع حتى الموت موت الصليب فى       . "حتى صلبه   

فماذا صـنع المـسيح بتجـسده ؟        . مقابل هذا الحب الخضوع الكامل له ولكن تمرد اإلنسان على اهللا وتحداه             

 : ١٥كو  ١"وحين يقول بولس الرسول فى      . المسيح جاء وأتحد بنا وصرنا نحن جسده وهو رأس هذا الجسد            

أيها "لمسيح يقف فى هذا اليوم مع كنيسته قائالً لآلب          كان مفهومها أن ا   "  فحينئذ اإلبن نفسه أيضاً سيخضع       ٢٨

اآلب هذا ما أردته أوالً أن تعلن حبك للبشر وهم يقدمون لك الخضوع دليل ثقتهم فى حبك وها أنـا واألوالد                     

وحتى يحقق المسيح هذا سـبق      " أردتهاالذين أعطيتنى هم جسدى نقدم لك الخضوع وبهذا نعيد الصورة التى            

إذاً هـذا  " لتكن ال إرادتى بل إرادتـك  " وفى صلبه قال     .ه لمشيئة اآلب فى تجسده حتى صلب      فقدم هو الخضوع  

ولذلك أيضاً قيل عـن     " هذا هو إبنى الحبيب الذى به سررت      "الخضوع الكامل هو سبب مسرة اآلب لذلك قال         

لمسيح وهذه المحرقات   هنا رضا اهللا راجع للطاعة الكاملة التى ل       " ن اهللا يتنسم رائحة الرضا    اك"ذبيحة المحرقة   

  .هى رمز لها 

والمحرقة هى أول الذبائح ألن حق اهللا ينبغى أن يستوفى أوالً قبل الكالم عن خالص اإلنسان فإرضاء اهللا                  + 

  .قبل التفكير فى سعادة اإلنسان وأبديته 

ـ   قجاءت أوالً   ) اللوح األول (وهكذا كان الوضع فى الوصايا فوصايا حقوق اهللا         +  امالت مـع   بل وصايا المع

  وهكذا طلبات الصالة الربانية ) اللوح الثانى(الناس 

   -:طاعة المسيح لم تظهر فقط فى الصليب 

وفى حياتـه حـين كـان يقـول         . لقد ظهرت هذه الطاعة أيضاً فى تجسده حين أخلى ذاته آخذاً صورة عبد              

نا هذه المواقف للمسيح مع قوله      وإذا قارن " ينبغى أن أكون فيما ألبى    "و" طعامى أن أصنع مشيئة الذى أرسلنى     "

من يحبنى يحفظ وصاياى نفهم أنه إذا كان المسيح يقول هذا ويصنع هذا فإنما بسبب الحب فهو قدم حياته كلها                  

  .محرقة حب ملتهب لذلك إشتمه اآلب رائحة سرور ورضى بإسم الكنيسة ولحسابها 

  -:موقف المسيحى من ذبيحة المحرقة 

رور ورضى اهللا ؟ بأن يقدم طاعة وخضوع كامل هللا وكيف أستطيع أن أقـدم               كيف يكون المسيحى موضع س    

وهناك من يلتهب بنار الحب اإللهى فيقدم نفسه محرقـة          . هذا الخضوع هللا ؟ هذا ال يأتى سوى بأن نحب اهللا            

لهـذا  و. هللا ، أى كل حياته الداخليه وتصرفاته الظاهرة كذبيحة حب ملتهبة لحساب اهللا ويصل هذا لإلستشهاد  

" الذين صلبوا األهواء مع الـشهوات       "ويقول  " ٨رو  .....من يفصلنى عن محبة المسيح      "يقول بولس الرسول    
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والذى يصنع هذا ويقدم نفسه ذبيحة فهو خالل اإلتحاد بالمصلوب يرتفع فى            . هذا ما له رائحة عذبة أمام اهللا        

من األالم شاكراً وبسرور بل يسبح الـرب        إشتياق معه إلى الصليب كما على مذبح المحرقة ويتقبل أى نوع            

 أنفـسنا ذبـائح      مقدمين أى نسبحك يا رب ونحن    " ٢ : ١٤فنقدم عجول شفاهنا هو     "على كل حال وهذا معنى      

  " . ذبائح حيهجسادكمقدموا أ"ولذلك يدعونا الرسول ) عجول محرقات(حيه 

 فى أبديتنا ، ولذلك بكى داود على خطيته         إذاً علينا أن نهتم بأن نبحث عن محبة اهللا وإرضاؤه قبل أن نفكر            + 

وإذا بحثنا كيف نرضى اهللا نكون قد إصطلحنا معه وصـرنا مقبـولين أمامـه               . حتى بعد أن غفرها له اهللا       

  .ورائحة سرور لديه 

 ٦حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك تث              "فى ذبيحة المحرقة المسيح نفذ الوصية       + 

فالرأس يشير للفكر واألرجل تشير للسير واألحشاء للقلب والمشاعر والشحم          . رق على النار    فالكل يحت  . ٤: 

" ينبغى أن أكـون فيمـا ألبـى       "فالمسيح قدم كل شئ فكانت أول كلماته وهو بعد صغير           . يشير لطاقة الجسم    

ى المسيحى أن يقدم    وهكذا عل . أى أنه أكمل العمل الذى أعطاه له اآلب         " قد أكمل "وآخر كلماته على الصليب     

ـ                  شير كل ماله هللا ، الرأس أى أفكاره يحفظها طاهرة واألرجل وهذا يشير للسلوك الخارجى واألحشاء وهذه ت

  .  تكريس اإلنسان للمسيح هوهذا ما يعني. لتطهير القلب 

   -:كلمة محرقة تعنى أيضاً صعيدة 

عد ويرتفع ألنها من ناحية ترفع كلها علـى         ومعناها الشئ الذى يعلو ويص    " أعولة"وكلمة محرقة بالعبرية هى     

ولذلك يستخدم الفعل أصعد مع هذه      . واألهم أنها تصعد هللا كرائحة بخور       . المذبح ال يأكل منها أحد فكلها هللا        

 ٩ : ١ويوقد الكاهن ال    "والحظ فى الترجمة العربية قوله       . ١٤ : ١٢تث   + ٢٠ : ٨الذبيحة كثيراً مثالً تك     

 وفى األصـل العبـرى فكلمـة يوقـد هـى            ١٢ : ٤يقل يحرق كما فى ذبيحة الخطية ال        ولم   " ١٧ ،   ١٣،  

المستخدمة إليقاد البخور فهذه الذبيحة لها رائحة زكية أمام اهللا أما الكلمة المستخدمة مع ذبيحة الخطية فهـى                  

  . تعنى حرق بالمعنى العادى 

  -:أنواع المحرقات 

  خاصة) ٢ عامة         ) ١كانت المحرقات نوعان   

 وهنـاك   ٤٢ – ٣٨ : ٢٩ المسائية وهذه تقدم يومياً خر       ة الصباحية والمحرق  ة مثل المحرق  - :العامة )١

   ٩ : ٢٨محرقات تقدم فى السبوت واألهلة واألعياد عن الشعب كله عد 

 كالتى قدمت فى مسح هرون وبنيه أو التى يقدمها كل شخص عن نفـسه وهـذه تنقـسم                   - :الخاصة )٢

 إختيارية) رية  بإجبا) لنوعان   أ

  حين يشفى) مثل األبرص( هذه يقدمها المريض -:اإلجبارية   )  أ

 . كالنذور وفى الشكر وفى الفرح - :اإلختيارية )  ب

وهذه هى الحيوانات الثمينة عنـد      .  والطيور   – الغنم   - ثالث أنواع البقر     - :الحيوانات التى تقدم للمحرقات   

ثمن ما عندنا ومن ناحية أخرى فهى متواجدة بإسـتمرار فلـم            الشخص العادى فال ينبغى أن نقدم هللا إال من أ         
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بجانب أن هذه هـى الحيوانـات       . المهم أن ال يظهروا فارغين أمام اهللا        . يطلب اهللا منهم صيد وحوش مثالً       

  ).١١ال (الطاهرة 

عب كان رئيس الكهنة يعترف بخطايـا الـش       ...... ) الصباحية والمسائية   ( فى المحرقات العامة     - :ملحوظة

  .ن فى دورة البخور وفى تقديم الحمل آل الكاهن اهوهذا ما يفعل) ٢١ : ١٦ال (ذبيحة على رأس ال

ثم وال مع ذبيحة السالمة ، إنما جاءت هنا فقط مع ذبيحـة             إلكلمة للرضا عنه لم تأتى مع ذبائح الخطية وا        + 

مع المحرقة تعنى الرضا أما مع      المحرقة وكذلك كلمة يكفر هنا تختلف عن كلمة يكفر فى ذبيحة الخطية فهى              

ولكن فى ذبيحة   . فى ذبيحة المحرقة اهللا يسر بكمال مقدم الذبيحة فهو بال خطية            . ذبائح الخطية فهى للصفح     

الخطية فمقدم الذبيحة يسترضى اهللا الذى كسر شريعته ، هو يحاول أن يبقى وسـط شـعب اهللا ألن خطيتـه                     

  .تجعله مطروداً خارجاً 

 نفس كافية إلثبات ضرورة المصالحة      ٣٠٠٠لعجل الذهبى وإرتدادهم عن اهللا فيها فمات منهم         كانت حادثة ا  + 

  )٣٢خروج . (مع اهللا حتى ال يظهر غضبه عليهم 

  

  .و كلمه من خيمة االجتماع قائال وسى ملربا دعا و - :١آية 

  

اهللا الوصايا لموسى بعـد     سبق الشعب ورفض أن يتكلم مع اهللا حين خافوا من البرق والرعد والدخان ثم سلم                

والمعنـى أن اهللا    ) . كرسـى الرحمـة   (وهنا اهللا يستدعى موسى إلى خيمة اإلجتماع إلى تابوت العهد           . ذلك  

لكننا فى ضعفنا حسبنا كاسرين للوصية وسقطنا باألكثر تحت لعنـة           . قترب إليه من خاللها     لنأعطانا الوصية   

 مصالحة إال خالل ذبيحة الدم التى بدونها ال يـسكن اهللا وسـط              وهنا يعطى اهللا شريعة الذبائح فال     . الناموس  

والخيمة تشير لتجسد المـسيح فهـى       . واإلعالن لموسى هنا من حيث يظهر مجد اهللا بين الكاروبين           . شعبه  

فاهللا لو حل فى وسطهم على أساس صفاته التى أظهرها فى جبل سيناء لكـانوا قـد                 . حلول اهللا وسط شعبه     

وقداسـة  . وفى الخيمة إعالن لمجد اهللا المستور داخل حجاب رمزاً لتجسد المسيح            . م خطاة   هلكوا بسبب أنه  

اهللا فوق جبل سيناء لم تختلف عن قداسة اهللا فوق تابوت العهد حيث كلم اهللا موسى هنا ، إال أن قداسته فـى                       

ذه األخيرة ظهرت بملئهـا فـى       الحالة األولى إقترنت بنار آكلة وفى الحالة الثانية إمتزجت بالنعمة الكاملة وه           

فى جبل سيناء كان هناك مجـداً هللا فـى          ف. الفداء الذى بالمسيح وهذا هو الفداء الذى يشير له سفر الالويين            

واألن من فوق كرسى الرحمة يوجد رجاء بـسالم         . األعالى لكن بدون سالم على األرض وال مسرة الناس          

  على األرض ورضا اهللا بالناس 
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تقربون  لغنماو   لبقراللرب من البهائم فمن      رباناقمنكم   نساناو قل لهم اذا قرب       سرائيلاكلم بني    - :٢آية  

  .قرابينكم

  

 ألنهـا   =إنسان منكم   . هذه تظهر اإلحتياج لوسيط بين اهللا والناس         . ١ : ١راجع عب    = كلم بنى إسرائيل  

ة سرور ورضا والمسيح اإلبن يقدمها لآلب    فاآلب يود أن يشتم فى الكل رائح      . مقدمة عن الجنس البشرى كله      

  .هى كلمة عبرية تعنى عطية  = قرباناً. كأن البشرية كلها كإنسان واحد هو جسده 

  

خيمة االجتماع يقدمه للرضا عنـه       اببفذكرا صحيحا يقربه الى      لبقران كان قربانه محرقة من      ا - :٣آية  

  .لرباامام 

  

ألن = فـذكراً   . ين يقدمون من الغنم وللمعدمين يقدمون من الطيـور          هذه للقادرين ولغير القادر    = من البقر 

المسيح هو عريس الكنيسة والكنيسة هى عروس المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة كما أن الرجل هـو رأس                  

  "أنثى تحيط برجل. ألن الرب قد خلق شيئاً حديثاً فى األرض "وعن هذا سبق أرمياء وتنبأ قائالً . المرأة 

 ٧ : ٦٦" قبل أن يأتى عليها المخاض ولدت ذكـراً       " أشعياء فى نبوة عن والدة العذراء        لويقو)  ٢٢ : ٣١ (

هـو  (أى بال عيـب      = صحيحاً . ٥ : ١٢وفى سفر الرؤيا ولدت إبناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع األمم رؤ             

ها ومن يجدونه بال عيب     وكان الكهنة يختمون الحيوانات بعد فحص     ) العجل المسمن الذى قدم عن اإلبن الضال      

وقارن مع مال   .  غالباً   ٢٧ : ٦وهذا تفسير يو    . يضعوا عليه ختماً لتقدم الذبائح من هذه الحيوانات المختومة          

هنا كان يسمح لمقـدم الذبيحـة        = يقربه.  فحين أهمل الكهنة إختيار الذبائح الصحيحة حزن اهللا          ٨ – ٦ : ١

الالويين ولكنه كان هو يأتى بنفسه مع الذبيحة إلى باب خيمة اإلجتمـاع             غالباً أن يذبحها بنفسه أو يذبحها له        

وهذا إعالن منه أنه راضياً عن هذا ولم يجبره أحد على ذلك وهذا فيه إشارة للمسيح الذى قدم نفسه للمـوت                     

خل وليس فى الـدا    = إلى باب خيمة اإلجتماع   .  الذكر رأس الكنيسة الذى بال عيب        األخيربإرادته فصار آدم    

وهكذا صنعوا بإبن صاحب الكرم مت      . هو جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله        . فالمسيح تألم خارج أورشليم     

وهنا فإن مقدمى الذبائح يقفوا خارجاً كمن هم غيـر مـستحقين             . ١٣ : ١٣ قارن مع عب     ٣٩ ،   ٣٨ : ٢١

قبل تقديم الحمل فى القداس     ولذلك أخذ واضعى طقوس العهد الجديد نفس الفكر ف        . للدخول فى شركة الجماعة     

تكون كل الصلوات من على باب الهيكل ومن الخارج وهذا ينطبق على صلوات رفع بخور عـشية ورفـع                   

بخور باكر وهذه الصلوات هى إشارة للمحرقة الصباحية والمسائية وكأن الصلوات التى تسبق تقديم الحمـل                

المسيح مقبول ومرضى عنه لكماله أما نحـن         = هللرضا عن . تشير للعهد القديم ولذلك نصلى خارج الهيكل        

  والحظ أن باب خيمة اإلجتماع أى قبل مذبح المحرقة النحاس. فنقبل فيه 
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  .عنه لتكفيرلو يضع يده على راس المحرقة فيرضى عليه  - :٤آية 

  

قـول  كان الطقس المعروف أن مقدم الذبيحة يضغط بكل قوته على رأس الذبيحـة وي              = يضع يده على رأس   

كذا وكذا لكننى عدت تائباً وليكن هذا للتكفير        .... اً  كبأتوسل إليك يا اهللا فإننى أخطأت وتمردت وعصيت مرت        "

ـ                " عنى ل أحمالـه   وهذا فى ذبيحة الخطية ومعنى الضغط على رأس الحيوان يعن أن مقدم الذبيحة يلقـى بك

والضغط بقوة يحمل فكرة التخلـى عـن        . ومتاعبه وخطاياه عليها ويعود لبيته فرحاً ألن خطاياه رفعت عنه           

وأما طقس شريعة المحرقة أو الكلمات التى كان يرددها مقدم هـذه الذبيحـة فغيـر                . الخطية أى توبة قوية     

لمعنى الوحدة مع الذبيحة وكأن الذبيحة      معروفة والمهم أن وضع يد المقدم وضغطها على رأس الذبيحة تشير            

وفى هذه  . صارت ممثلة لشخص مقدمها وكما صارت هذه الذبيحة موضع سرور الرب هكذا يصير مقدمها               

  إشارة لوحدتنا مع الرب يسوع فقد صرنا من لحمه ومن عظامه 

  

 لمـذبح اديرا علـى    الكهنة الدم و يرشون الدم مست      رونهو يقرب بنو     لرباامام   لعجلا يذبح   و - :٥آية  

  .خيمة االجتماع اببالذي لدى 

  

حقاً فالعجل يذبح خارج     = أمام الرب . كان مقدم الذبيحة أو الالويين هم الذين يقومون بالذبح           = ويذبح العجل 

ونحن فـى المـسيح    . ٢٥ : ٧ + ٢٤ : ٩والمسيح يظهر أمام وجه اهللا ألجلنا عب . الخيمة لكنه أمام الرب     

فنفس الحيوان أى حياتـه     . "الدم هو نفس الحيوان      = ويقرب بنو هرون الكهنة الدم    . ب  ندخل إلى حضن اآل   

وكان الكهنة يستقبلون الدم فى طشوت معدة       . والمعنى أن الذبيحة قدمت دمها فداء عن حياة اإلنسان          " فى دمه 

 لألبدية فهى ال بداية لها      والدائرة تشير  = ورش الدم مستديراً  .  وكان رش الدم للتكفير حقاً للكهنة فقط         .لذلك

وال نهاية وكأن هذا الدم يعمل فينا أبدياً وينطلق بنا إلى السماء عينها ليدخل بنا إلى حضن اآلب فنحيا فـوق                     

 : ١٢ + ١٤ : ٧رؤ   + ١٩ ،   ١٨ : ١بـط   ١ + ٢٢ ،   ١٤ : ٩عب   + ٧ : ١يو  ١(وراجع  . حدود الزمن   

هو رئيس كهنتنـا الـذى       . ٢٤ : ١٢لمسيح دم رش عب      وكون دم ا   .لترى قوة دم المسيح فى التطهير     ) ١١

وهكـذا  "يرش دمه علينا فنتطهر وإستوحى واضع الطقس القبطى نفس الفكرة ولذلك نجد الكاهن عند قولـه                 

 على حافة الكأس والمعنـى أن دم         دائرة  راسماً بإصبعهيدور  " الكأس أيضاً بعد العشاء مزجها من خمر وماء       

  .مان وحتى األبدية وفى كل مكان المسيح هو لكل أحد ولكل ز

  

  . يسلخ المحرقة و يقطعها الى قطعهاو - :٦آية 

  

وألن . السلخ يشير لإلستسالم الكامل فالذبيحة ال تستطيع أن تدافع عن نفسها األن ومستسلمة تماماً               = ويسلخ  

ف داجن وشاة سيقت    الغنم هذا هو طبعها فهى تشير لإلستسالم الكامل فهى ال تسلخ وهكذا المسيح كان كخرو              

هكـذا لـبس آدم     . ويشير أيضاً السلخ للعرى فقد تعرت الذبيحة مما تلبسه والمسيح تعرى ليـسترنا              . للذبح  



  ١الويين 

٦  

فالسلخ إعالن لطاعة المسيح الباطنية     . ويشير السلخ أيضاً للطاعة الكاملة ظاهرية وباطنية        . أقمصة من جلد    

قط ، بل بإقتناع داخلى ، ألن السلخ هو نـزع الغطـاء             فهى ليست طاعة ظاهرة فى التصرفات الخارجية ف       . 

مرة أخرى نعود لواضع الطقس القبطى الذى إستوحى نفس          = ويقطعها إلى قطعها  . الخارجى فيظهر الداخل    

) ٨(وروجـع آيـة     . الفكرة فنجد الكاهن يقسم القربانه لقطع ثم يعيد ترتيبها على شكلها األصلى فى الصينية               

وكانوا غالباً يعيدون ترتيبها على المذبح لتأخذ شكل الحيـوان األصـلى رأسـه               . طعويرتب بنو هرون الق   

  . ألجلنا  مكسوروهذا ما يفعله الكاهن القبطى اليوم والمعنى أن هذا الجسد المكسور. وأكارعه وأعضاؤه 

  

  .و يرتبون حطبا على النار لمذبحاعلى  ارانالكاهن  رونه يجعل بنو و - :٧آية 

  

نت النار ال تطفأ أبداً وهى التى أرسلها اهللا لتأكل الذبائح فى يوم تكريس هرون وبنيه وكـان شـحم   كا= ناراً  

الحطب أى الخشب وهذا يرمز للصليب     = ويرتبون حطباً على النار   . الذبائح هو ما يساعد على إضرام النار        

  )خشبة الصليب(

  

فوق الحطب الذي على النـار التـي علـى         لشحماالكهنة القطع مع الراس و       رونه يرتب بنو    و - :٨آية  

  .لمذبحا

  

هذا يشير إلى أن الصليب حمل المسيح رأس الكنيسة وأيضاً حمل األعـضاء أى               = ويرتب بنو هرون القطع   

وهنا الكل علـى    . فالكنيسة هى جسد المسيح التألم التى تشاركه طاعته لآلب وحبه           . جسده الذى هو الكنيسة     

وهذا يشير للقلب الذى تشعله نـار       .  نفسه جسداً وروحاً ونفساً على مذبح الصليب         نار ، وهكذا المسيح قدم    ال

  عل غيرة على أوالد اهللا فيحترق حين يضعف أحدهم تعل حباً ثم يشتاهللا لتحرق الخطايا ثم يش

  

محرقة وقـود رائحـة      لمذبحاو يوقد الكاهن الجميع على       ماء ب يغسلها ف كارعها اما احشاؤه و     و - :٩آية  

  .ور للربسر

  

الغسيل لألعضاء الخارجية والداخلية فاإلنسان كله يحتاج لغسيل كامل بسبب طبيعته الساقطة             = فيغسلها بماء 

وهذا الغسيل للقطع يشير لطهارة المسيح الذبيح وأنه بال عيب وبالنسبة للكنيسة فيشير لعمل المعمودية التى                . 

وهنـا  . وتتجدد بصلب اإلنسان العتيق والتمتع باإلنسان الجديد        بها تغتسل طبيعتنا الداخلية بعمل دم الذبيحة ،         

والحظ الشكل الموجود على المـذبح ، األعـضاء         . يلتحم الدم مع الماء كما خرج دم وماء من جنب المسيح            

ما هذا سوى الكنيسة المعتمـدة المقدسـة        . المغسولة للحيوان المذبوح مرتبة على خشب والنار تأكل الجميع          

ونار الروح القـدس تـشعل محبتهـا هللا فتـصير           " مع المسيح صلبت  "ى صلبت أهوائها مع شهواتها      بالدم الت 

  نار الذى يهبنا التبنى هللا اآلب فى إستحقاقات الصليبالوالروح القدس هو . رائحتها رائحة سرور أمام الرب 



  ١الويين 

٧  

  

و يذبحـه   . حا يقربـه    محرقة فذكرا صحي   لمعزاالضان او    لغنما ان كان قربانه من      و - :١٣ – ١٠األيات  

و يقطعـه   . مستديرا   لمذبحاالكهنة دمه على     رونهو يرش بنو     لرباالى الشمال امام     لمذبحاعلى جانب   

 و امـا    .لمـذبح   االى قطعه مع راسه و شحمه و يرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي علـى                  

انه محرقة وقود رائحة سرور      لمذبحاقد على   و يقرب الكاهن الجميع و يو      ماء ب يغسلهافو االكارع    الحشاءا

  .للرب

  

وهى لها نفـس الطقـس      . محرقة األغنام يقدمها غير القادرين      

ونجد هنا إشارة ألنها تذبح علـى       . السابق ما عدا أنها ال تسلخ       

جانب المذبح إلى الشمال والشمال هو الناحية البحريـة مكـان           

وقد يكـون   . اء اهللا   ففى هذه الذبائح إرض   . هبوب الريح اللطيفة    

هذا المكان هو المناسب للذبح فهو المكان الخالى كما هو واضح           

وهناك سبب آخر أن المسيح قد صلب فـى موضـع           . بالرسم  

 وهذا المكان على الجانب الـشمالى مـن         ٣٣ : ٢٣الجمجمة لو   

ومن هذا الجانب الشمالى رمز الريح اللطيفـة نجـد          . أورشليم  

 رضى اهللا على اإلنسان فكانت نعمته       صليب الذى بسببه  للإشارة  

التى تشبه الريح اللطيفة بعد سنين من عـذاب الهـواء الالفـح             

ولكن لماذا أشـير للجانـب      . الساخن من غضبه على البشرية      

الشمالى فى ذبائح الغنم بالذات ولماذا سمى المسيح حمل اهللا ولم           

ن يسمى بأى إسم آخر من الحيوانات التى تقدم ذبائح؟ الـسبب أ           

الـصباحية  (الغنم رمز للطاعة الكاملة وأيضاً فالمحرقة الدائمـة         

من الغنم إشارة للمسيح الذى يشفع فينا دائمـاً أمـام           ) والمسائية

  اآلب بدمه فيرضى اآلب 

  

محرقة يقرب قربانه من اليمام او من افراخ الحمام          لطيرا ان كان قربانه للرب من       و - :١٧ – ١٤األيات  

 و ينـزع    .لمـذبح   او يعصر دمه على حائط       لمذبحاراسه و يوقد على      حزيو   لمذبحاى  يقدمه الكاهن ال  . 

 و يشقه بين جناحيـه ال يفـصله و          .لرماد  االى مكان    رقا ش لمذبحاو يطرحها الى جانب      فرثها ب وصلتهح

  فوق الحطب الذي على النار انه محرقة وقود رائحة سرور للرب لمذبحايوقده الكاهن على 

  

والكلمة العبرية تشير أنه البد أن يكون الطير ذكراً         ) يمام وحمام (الطيور  .  التى يقدمها المعدمين     هى المحرقة 

وهنا تنزع الحوصلة والريش ترمى فكل      . وربما إستخدمه لليمام والحمام ضماناً لوجودهما على مدار العام          . 
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  ١الويين 
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ة يضع يده على رأس الطيـر فهـى         ولم يكن فى حالة الطير أن مقدم الذبيح       . ما هو غير نقى يرمى خارجاً       

الـذبح  (ونالحظ هنا أن الكاهن هنا هو الذى يقوم بكل العمـل            . صغيرة جداً ويكفى مقدمها أنه يقدمها بيديه        

.  األرملـة    ىوفى هذا رفع لشأن الفقراء والمسيح إمتدح فلـس        ) أيضاً وليس الالويين هم الذين يذبحون الطير      

 فأبوى المسيح قـدموا  ٢٤ : ٢وراجع لو   . على المذبح لقلة مقدار الدم      وكان الكاهن يعصر دم الطير مباشرة       

ولهذا نجد هنـا فقـط وكـان        . اهللا ال يطلب القيمة المادية بل القلب        . محرقة من الطيور فالمسيح أتى فقيراً       

حرقة  فأبوى المسيح قدموا م    ٢٤ : ٢وراجع لو   . الكاهن يعصر دم الطير مباشرة على المذبح لقلة مقدار الدم           

 وإن كـان قربانـه    ولهذا نجد هنا فقط     . اهللا ال يطلب القيمة المادية بل القلب        . من الطيور فالمسيح أتى فقيراً      

 للرب لم يذكر مع النوعين اآلخرين والحمام واليمام سبق اإلشارة لهما ويشيران للوداعة والبساطة               ه فقول للرب

.  يقترب إلى غيرها حتى إن ماتت فهو رمز للطهـارة            وبعض اليمام ال يقبل الذكر منه سوى أنثى واحدة ال         

فالطريقة التى كانت ذبيحة الحمام واليمام تقدم بها طريقة عنيفة لطائر نقى وديع بل ووحـشية                 = ويحز رأسه 

أو ليس هذا ما حدث مع المسيح الذى سالم جميع الناس ولم يكن فى فمه غـش والحـظ                   !! مع طائر مسالم    

هذا مثل ما حدث مع خروف الفصح الذى ال تكسر عظامه            = ين جناحيه ال يفصله   ويشقه ب . مشهد الصليب   

والحظ أن الكنيـسة    .  عيب وهو مصلوب ومذبوح ألجلنا       الوعدم كسر العظام قد يشير أنه هو نفسه كامل ب         

  تسمى اليمامة كمسيحها 

ا ونقدم طاعة وتسليم إلرادة      الجسدى وشهواته فلنصلبه   حياليتنا نقدم أنفسنا ذبيحة محرقة فالعجل هو الجمو       + 

وتهب علينا ريح الشمال    ) الحمام(اهللا فنصير حمالن وهنا ننطلق للسماويات كالحمام ونمتلئ من الروح القدس            

  .الباردة أى تعزيات اهللا السماوية 

ية وهناك ملحوظة أخرى فالعجول مرتبطة بالقادرين األغنياء ثم الحمالن مرتبطة باألقل قدرة والطيور السماو             

مرتبطة بمن ال قدرة لهم وحقاً قوته فى الضعف تكمل وعلى من يحس بقدراته وجموحة أن يقاومها ويبدأ فى                   

  .طاعة اهللا فيحلق بعد ذلك فى السماويات 

  مالحظات على ذبيحة المحرقة

 فهى ذكرت أوالً فى هذا السفر فى الترتيب ،        . من الواضح أن للمحرقة مكاناً خاصاً بين الذبائح كلها           -١

فكثيراً ما نقرأ عن تقدمة الدقيق كملحـق للمحرقـة          . بل تعتبر من بعض الوجوه أساس كل التقدمات         

 ٥ : ٣"وكانت ذبيحة السالمة تحرق على المحرقة       ) ١٨ : ٢٣ال  (محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها      "

قـد عليـه    وكانت تت . بل كان مذبح النحاس الذى فى الدار الخارجية للخيمة يسمى مذبح المحرقة             . 

  .المحرقة الدائمة ليالً ونهاراً ، ألن اهللا قصد أن يبقى أمامه دائماً ما هو ثمين فى عينيه 

أما فى المحرقة فالتكفير لـيس للـصفح عـن          " يكفر عنه فيصفح عنه   "يتردد فى ذبيحة الخطية القول       -٢

علـى رأس   الخطية ، بل لقبول الشخص نفسه أى للرضا عنه أمام الرب ووضع مقدم الذبيحة يـده                 

 الذبيحة كأنه يتحد بها فى كل قيمتها وكمال قبولها أمام اهللا فإن كان اهللا يقبلها فهو يقبل مقدمها

وأسلكوا فى المحبه كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه ألجلنا قربانـاً            "فى قول معلمنا بولس الرسول       -٣

 ألجلنا هذا هـو     ول أنه أسلم نفسه    األ :نرى هنا مقطعين لآلية    . ٢ : ٥أف  . وذبيحة هللا رائحة طيبة     



  ١الويين 
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 ذبيحة خطية ألجلى أما المقطع الثانى أنه        فالمسيح قدم نفسه  . الوجه األول للصليب من ناحيتى كإنسان     

 كان قرباناً وذبيحة هللا ، هذه هى ذبيحة المحرقة 

 ملحوظة أخرى على سلخ المحرقة ، فهو قبل أن يتعرى ليكسينا بعد أن تعرينا فالسلخ يـشير لخلـع                   -٤

  . الغطاء الخارجى أى للعرى الذى قبله المسيح على الصليب ألجلنا 

  



  ٢الويين 
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אא 
  تقدمه الدقيق

  السيد المسيح له المجد كان رائحة سرور هللا اآلب وأرضى اآلب بطريقتين أساسيتين وهما 

هو أرضى اآلب بتقديم نفسه ذبيحة محرقة إشتعل بها الغضب اإللهى وإستوفت أجر العدل اإللهـى حـين                   -١

  تحولت إلى رماد 

من أى إثم وأى خطية فهو لم يوجد فى فمه غش وكان باراً             وهو أرضى اآلب كذلك بحياته الطاهرة الخالية         -٢

 قدوساً بال خطية

بحياته يرمز لها بتقدمـة الـدقيق       . إذاً فهو أرضى الرب بحياته وبموته       . وحياته الطاهرة رمزت لها تقدمة الدقيق       

ت تقدمة الدقيق أيـضاً     لذلك سمي . والهدف المشترك بينهما هو إرضاء اهللا اآلب        . وبموته يرمز لها بذبيحة المحرقة      

  .رائحة سرور للرب 

وتقدمة الدقيق ال تمثل الكفارة وال الفداء فى شئ لماذا ؟ ألنها خالية من الدم فهى تمثل حياة المـسيح الشخـصية                      + 

وهو شبه نفسه بحبة الحنطـة      .  للرب ممسوح للخدمة وككاهن وتمثل أالمه وأحزانه التى إحتملها فى حياته              كخادم

 إنما دقيق فهـو مـسحوق       ولكننا هنا نحن لسنا أمام حبة حنطة      .  تقع فى األرض وتمت ال يكون لها ثمر         إن لم  التى

وأيضاً المسيح كدقيق هو خبز الحياة ، الخبز الذى نزل          . واللون األبيض الذى للدقيق يشير لنقاوته       . ألجل معاصينا   

وملمس الدقيق الناعم يـشير     . ح وحياته فى الجسد     فتقدمة الدقيق تمثل تجسد المسي    " من يأكلنى يحيا بى   "من السماء   

  . لحنان المسيح 

على أى الحاالت كله خبز وكله حبة حنطة وكله دقيق          )  فريك –  فطير    -دقيق  (هذه التقدمة أخذت أشكاالً متعددة      + 

  .أى الكل يرمز للحياة 

واللبـان يمثـل الكهنـوت      ) ٣٤ : ٣٠خر  (واللبان هو أحد مركبات البخور      . صاحب هذه التقدمة وضع اللبان      + 

وتمثل أيضاً الرائحـة الزكيـة ،       " لتستقم صالتى كالبخور قدامك   "فالمسيح كان رئيس كهنتنا ، ويمثل أيضاً الصالة         

ومن الناحية العملية كان البخور يخفف مـن        . فالمسيح كان يحترق من أجل اآلخرين لكى يقدم رائحة سرور للرب            

فالخمير يشير للخطية كمـا قـال الـسيد         . قدم مع هذه التقدمة ملحاً وال يقدم خمير         وكان ي . رائحة الذبائح األخرى    

 السيد كانت حياته بال خطية فعدم وجود خمير يمثل الجانب السلبى            ىوهو أ " تحرزوا من خمير الفريسيين   " لتالميذه  

فالملح يحفظ الطعـام مـن       "فى حياته أنه هو بال خطية ووجود الملح يمثل الجانب اإليجابى فهو يصلح حياة الناس              

  " . الفساد 

  ملتوتة بزيت وممسوحة بزيت

هو تعبير مذهل ودقيق جداً يشرح العالقة بين اإلبن والروح القدس فعبارة ملتوتة بزيت أى دقيق معجـون بزيـت                    

ـ                     روح وهذه العجينة ال يمكن فصل الدقيق عن الزيت فيها وهذا تعبير واضح عن العالقة األقنومية بـين اإلبـن وال

أما عبارة ممسوحة بزيت فتشير لمسح المسيح بالروح القدس ، هـذا مـن              . القدس فهم واحد من الناحية الالهوتية       

 الروح القدس وهذا بالطبع تم لحساب الكنيسة التى هى جسده وكـان             هه وهذا تم يوم العماد حين حل علي       ناحية جسد 

   .١٣ : ١٦صم ١والزيت رمز للروح القدس . لملوك الملوك والكهنة يمسحون وهو كان رئيس كهنتنا وهو ملك ا



  ٢الويين 

٢  

  يشوى بنار

رجل أوجاع ومختبـر الحـزن      ( كانت أالم    هفكل حيات . الم المسيح فى حياته     هذه ال تشير ألالم الصليب بل تشير أل       

اإلهانات والشتائم فقالوا عنه مختل العقل وأكول وشريب        بمحتقر ومخزول من الناس لم يواجه سوى        ) ٣ : ٥٣اس  

وكم من مـرة    . مر محب للعشارين والخطاة وكاسر للسبت وناقض للشريعة وأنه ضد قيصر وأنه ضال ومضل               خ

ولم يقابل هـو    . كانوا يطردونه ويحاولون قتله وكم من مرة تآمروا عليه ليسقطوه فى الخطأ ومن ثم يشتكون عليه                 

لذبيحة حين كان يرى تقدمته تحرق بالنـار         باإلضافة إلى أن مقدم ا     .كل ذلك إال بالحب والرحمة فكان رائحة سرور       

 هذا الجزء الذى تأكله النار هو مقدم هللا الذى له كل شئ فهو صاحب كل شئ وهو الذى أعطـى               بأن يداخله إحساس 

وقد يرتقى مقدم الذبيحة بفكره ويتأمل فيها ويصل إلى ما وصل إليه بولس الرسـول أن        . كل شئ فمنه وله كل شئ       

فيفهم أن الجسد زائل وعليه أن يهتم بأن         .  ١٣ : ٦كو  ١وف لألطعمة واهللا سيبيد هذا وتلك       األطعمة للجوف والج  "

  يقدس نفسه ألبديته 

 – ١ : ١٥عـد   (بائح الدموية   ذوهنا شرح ووصف لتقدمة الدقيق منفصلة فهى قد تقدم منفصلة وقد تقدم كمرافقة لل             

  .الخطية أما تقدمة الدقيق فتشير لشكر اهللا على إحساناتهفإذا ما قدمت مرافقة للذبائح فتشير الذبيحة لغفران ) ١٦

المنخول وفى هذه الحالة يكون أقـل  ) دقيق الحنطة(هذه التقدمة يمكن أن يقدمها أفقر الناس وهى تبدأ بالدقيق الفاخر    

أفقر الفقراء   لتر وتنتهى بالفريك أو أرغفة الخبز وهذه يأكلها          ٢,٢٩ وهذا يساوى    يفةمقدار يمكن تقديمه هو عشر اإل     

من عنده فرن يقدم خبزاً مخبوزاً ومن ليس لديه فليقدم مما يأكل طاجن دقيق بزيت وهكذا فـاهللا ال يهـتم بقيمـة                       . 

 بأنـه   ها التقدمة أيضاً إعترافاً من مقدم     فى هذه . التقدمة بل بأن يقدم اإلنسان تقدمته بقلبه شاكراً اهللا على ما أعطاه             

  .ه يعتمد على اهللا فهو مصدر رزق

وكان الزيت الذى يستخدم من زيت الزيتون النقى وكان الزيت الموضوع على الدقيق من األطعمة الشائعة عنـد                  + 

  ووضع الزيت هو شكر هللا على عطاياه فى اإلثمار. اليهود 

فى قصة يوسف فى أرض مصر بعد أن أنقذ الشعب من المجاعة جعلهم يتنازلون عن أرضهم وأمالكهم لفرعون                  + 

ومما نملـك   .  إشارة لعمل المسيح فهو قد إشترانا بدمه بعد أن أنقذ حياتنا فصرنا نحن وكل ما نملك ملكاً له                    فى هذا 

كل ما نملك بل ونحن أيضاً ملك لك ، الكل منك ولك أو أننـا               "والحظ أن التقدمة إختيارية وهى تعنى أن        . نقدم له   

 أن نكون ملكاً له وهذه الحال يمتلكنا غيـره أال وهـو             وبحريتنا نستطيع أن ال نعطى بل ونرفض      " . نعطيك مما لك  

واهللا حين يملك علينا فهو يحررنا وعدو الخير حين يملك علينا يستعبدنا فنصرخ فى ذلنـا لنـا سـادة                . عدو الخير   

  . وهؤالء يذلوننا ١٣ : ٢٦إستولى علينا سادة سواك "سواك ، كانت هذه صرخة أشعياء 

  والمقصود الذبائح الحيوانية الدموية وتقدمات الدقيق" ة والتقدمةيبطل الذبيح "٢٧ : ٩فى دا + 

كانت خطية قايين أنه قدم من باكورات حقله دون تقدمة دموية كما فعل أخوه ومعنى تقديم ذبيحـة دمويـة أنـه                      + 

 ورفضت  .يعترف بأنه يستحق الموت ودم الذبيحة الذى يرمز لدم المسيح يطهره أى إعترافه باإلحتياج لدم المسيح                 

  .تقدمة قايين ألنه لم يعترف بأنه محتاج لدم المسيح وتصور أنه مقبول أمام اهللا بدون دم المسيح 

فيه صارت مقبولـة أمـام اهللا       . وهذه التقدمة تشير للمسيح وكنيسته فهو قدم نفسه كسر حياتها وموضوع شبعها             + 

   .ن لمجد اهللا بحياة نقيهآلفعلينا نحن أن نقدم حياتنا ا. اآلب 

  



  ٢الويين 

٣  

  .بانالو يجعل عليها  يتازتقدمة للرب يكون قربانه من دقيق و يسكب عليها  ربانق اذا قرب احد و - :١آية 

  

ة أو هدية أو هبة فالمـسيح أعطانـا   منحهذه تعنى عطية أو  = قربان. إذا فهى إختيارية مثل المحرقة    = وإذا قرب 

إشارة لمسحه بالروح القدس وهـو       = ويسكب عليها زيتاً  ة  فالمسيح خبز الحيا   = من دقيق . حياته فينا هبة مجانية     

وسكب الروح القدس على جسد المسيح هو سكبه على الكنيسه فالكنيسة           . إسمه المسيح أى الممسوح بالروح القدس       

وهذا السكب تم بعد المعمودية وهذا ما كان مرموزاً له فى قصة نوح فبعد أن نجا نوح بالفلـك علـى                     . هى جسده   

 ٢٠ : ٣بط  ١. (رمز المسحة المقدسة    ) الزيت(بغصن زيتون   ) رمز الروح القدس  (معمودية أتت له الحمامة     مثال ال 

 ،  ١٤ ،   ١ : ٤راجع لو   . والزيت يشير لقوة عمل المسيح فكل عمله كان بالروح القدس فكانت خدمته قوية              ) ٢١،  

 = ويجعل عليها لبـان    . ٤٩ : ٢٤ األعالى لو    مر تالميذه أن ال يبدأوا الخدمة إلى أن يلبسوا قوة من          أ والمسيح   ١٨

  اللبان يشير للصالة ولشفاعة المسيح ولعمل المسيح الكهنوتى 

  

الكهنة و يقبض منها ملء قبضته من دقيقها و زيتها مع كل لبانها و يوقـد                 رونه ياتي بها الى بني      و - :٢آية  

  .وقود رائحة سرور للرب لمذبحاالكاهن تذكارها على 

  

هذا هو نصيبه ألن نار المذبح تأكلـه وهـو تـذكار            . اهللا يتقبل هذا الجزء القليل       = ويوقد تذكارها .. ه  ملء قبضت 

يقول أحد القديسين ليست    . "للمقدم أن كل شئ لنا هو من اهللا وكل شئ من إحساناته وهويذكر للمقدم عطاياه ومحبته                 

مذبح من هذه التقدمة يختلط بدم الذبائح المقدمة بـال          والحظ أن ما يوضع على ال     " عطية بال زيادة إال التى بال شكر      

اللبان يـشير للـصالة      = مع مع كل لبانه   . أنقطاع وبذلك ال تحرم التقدمة من فاعلية الدم المقدس لغفران الخطايا            

آخر أن كل   وهناك معنى   . القلب كله مرفوع هللا لذلك فاللبان يقدم كله هللا          . والعبادة ونحن نقدم كل العبادة والمجد هللا        

  "بالمسيح يسوع ربنا"ما نحصل عليه هو بشفاعة المسيح الكفارية لذلك نضع فى نهاية الصالة الربانية 

  .الكنيسة ليس لديها ما يسر اآلب سوى مسيحها القدوس  = رائحة سرور

  

  . الباقي من التقدمة هو لهرون و بنيه قدس اقداس من وقائد الربو - :٣آية 

  

 قبضته ويضع على المذبح ، هذا هو نصيب اهللا والباقى يأكله الكهنـة فقـط دون              ءن يأخذ مل  فالكاه = قدس أقداس 

وألنهـا قـدس    . ن أن ال يأكل من جسد المسيح سوى من نال الكهنوت العمومى أى كل معمد                آل ا ىوالمعن. نسائهم  

كـو  ١(جسد الرب ودمـه      ن أن نتقدس حتى نأكل منها فمن يأكل بدون إستحقاق يصبح مجرماً فى            آلأقداس ينبغى ا  

ب أى مكرس أو مخـصص للـرب   مكتوب عليها قدس للر) عمامته(وكان رئيس الكهنة له صفيحة على تاجه        ) ١١

وهناك أنصبه للكهنة يقال عنها قدس فقط وليس قدس أقـداس وهـذه             . وهكذا نحن ينبغى أن يكون القلب كله للرب         

يأكل منها عائالت الكهنة وال يشترط أن تؤكل فى خيمة اإلجتماع وهذه كباكورات الزيت والخمر وأنـصبتهم مـن                   

   .٢٠ : ٦عد  + ٢٠:  ٢٣ذبائح عيد الفصح وذبائح السالمة ال 



  ٢الويين 

٤  

 فذبيحة المحرقة كانت تقدم كلها على مذبح تأكلها النار فهى           - : هام بين تقدمة الدقيق وذبيحة المحرقة      قوهنا فار 

يرمز لها  (كلها للرب أما هنا فما يقدم هللا على المذبح ملء قبضة والباقى للكهنة والمعنى أن المسيح هنا قدم حياته هللا                     

ولنالحظ أن المسيح قدم ذاته تماماً هللا ولنا ولم   . ضاً قدم نفسه للبشر لكى يكون لهم سر حياتهم          ولكنه أي ) ملء القبضة 

  .بهذا نصبح ذبائح حية .  يبخل بشئ فهل نفعل مثله ويكون القلب كله هللا وبكل الحب نخدم اآلخرين 

 وبينما هى تقدم هذه الذبيحـة       والكنيسة التى ليس لديها شئ تقدمه لآلب سوى مسيحها القدوس فتقدمة لتسر اآلب            + 

  .الفريدة إذ بها تتقبل المسيح فى حياتها قدس أقداس تتناول جسده ودمه المبذولين كسر حياتها وشبعها الروحى 

  

تكون اقراصا من دقيق فطيرا ملتوتة بزيت و رقاقـا فطيـرا      نورتتقدمة مخبوزة في     ربانق اذا قربت    و - :٤آية  

  .مدهونة بزيت

  

 أو بكونه   بالزيت أى معجونة    أقراص ملتوته فرن على شكل    = تنور   هو الفطير سواء كان مخبوزاً فى        النوع الثانى 

والعجن بالزيت يشير للوحدة األقنومية بين المسيح والروح القدس ومدهونة بزيـت تـشير               . مدهوناً بالزيت رقاقاً  

  اته لحلول الروح القدس على المسيح ودخول الفرن إشارة ألالم المسيح فى حي

  

تفتها فتاتا و تسكب . تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا  لصاجا ان كان قربانك تقدمة على و - :٦ ، ٥آية 

  .انها تقدمة يتازعليها 

  

هـى   = وتفتها فتاتـاً  . النوع الثالث هو أيضاً فطير مخبوز ومقدم فى هيئة قطع على صاج ومسكوب عليه زيت                

مرة أخرى نجد هنا ما يشير للمسيح وأعضاء كنيـسته ،           . له مفضلة فى الشرق     األكلة المعروفة بإسم الفتة وهى أك     

مـع أعـضاء    ) الرأس(فكما كان فى ذبيحة المحرقة الكاهن يرتب على المذبح قطع الذبيحة ورأينا فى هذه المسيح                

 ١٧ ،   ١٦  :١٠كـو   ١وراجع  . نجد هنا المسيح بين شعبه كبكر بين إخوة كثيرين          ) أعضاء جسد الذبيحة  (الكنيسة  

هذا هو الروح القدس الذى يحل على شـعب          = وتسكب عليها زيتاً  ...." فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد        "

  المسيح بعد دهنه بزيت الميرون 

  

  .فمن دقيق بزيت تعمله اجنط ان كان قربانك تقدمة من و - :٧آية 

  

إذ لنا هـذا  " أناء فخارى وهذا يشير للعذراء مريم الطاجن هو  = تقدمة من طاجن دقيق بزيت تعملـه  النوع الرابع   

فهى األناء الذى تقدس ليتحقق فيها تجسد كلمة اهللا الدقيق الفـاخر وهـذا تـم                 .٧ : ٤كو  ٢" الكنز فى أوانى خزفية   

وكلمة زيت تعمله بذلك تعنى أن الروح القدس هو الذى عمل أو جـسد              " . الروح القدس يحل عليك   "بالروح القدس     

وهذه العطية ألنها عطية الفقراء فالكاهن يقدمها بنفسه ولنذكر فقر العذراء           . جسد المسيح فى بطن العذراء      أو كون   

  . بالجسد وتقديمها محرقة طيور 



  ٢الويين 

٥  

  

  .لمذبحاتاتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه الى الرب و تقدمها الى الكاهن فيدنو بها الى ف - :٨آية 

  

  قراءفهى عطية الف = تقدمها إلى الكاهن

  

ال توقدوا منهما وقـودا      سلعو كل    ميرخالن كل    ميراخل التقدمات التي تقربونها للرب ال تصطنع        ك - :١١آية  

  .للرب

  

الخمير يشير للشر الذى يؤثر على اآلخرين تحرزوا من خمير الفريسيين            = ألن كل خمير وكل عسل ال توقدوا منها       

ولكننـا  . والمسيح كان بال خطيـة      . ودس أى شره وريائه      خمير هير  ١٥ : ٨ وفى مر    ٦ : ١٦ مت   والصدوقيين

والشعب عند خروجه من أرض مصر أكل       . نستعمل فى سر التناول خبزاً مختمراً ألن المسيح كان حامالً خطايانا            

والعسل يرمز للملذات الزمنية ونحن لن ننعم بالملـذات         . خبز غير مختمر فكان هذا ليذكرهم بنجاتهم من العبودية          

هية إال لو تخلينا عن الملذات الزمنية ، هذه التى لم يراها المسيح فى حياته بل كان مختبر األحزان قـال عنـه                       اإلل

والعسل عكـس   . إذا فالعسل يرمز للملذات ويرمز للشر المحبوب        . الكتاب مراراً أنه بكى ولم يقول أبداً أنه ضحك          

فأالم المسيح أو الشهيد التى يحتملهـا مـن   . رج رائحة جميلة  البخور فتخ مع فالنار تفسد العسل أما   ) اللبان (رالبخو

  أجل اهللا اآلب هى المر والمر له رائحة ذكية

  

  .ال يصعدان لرائحة سرور لمذبحااوائل تقربونهما للرب لكن على  ربانق - :١٢آية 

  

ن أن  وكبكورات للكاهن د  فكان الخمير والعسل يقدمان      = لكن على المذبح ال يصعدان    . قربان أوائل تقربونها للرب     

والخمير له إشارة أخرى فهـو      ) . ٥ : ٣١أى  ٢ + ١٧ :٢٣ال  (يقدم منهم للمذبح فهما فى حد ذاتهما ال عيب فيهما         

 تلميذ لكنهم خمروا العالم فإمتد      ١١ فالمسيح ترك خميرة من      ٣٣ : ١٣يشير لملكوت السموات وهذا واضح فى مت        

والحظ فى هذا المثل أن الخمير وضع فى ثالثـة أكيـال            .  عجين البشرية    ملكوت المسيح فى العالم كله أى إختمر      

لذلك ال يقدم الخمير على المذبح فبعد قيامة المسيح ال يعود يصلب ثانية وال يتألم ثانية                .  يشير للقيامة    ٣دقيق ورقم   

ذبح من هذه الناحيـة التـى       بل يقدم عسل أيضاً فبعد القيامة أفراح وال يوجد معنى لتقديم الخمير والعسل على الم              . 

  .تشير لقيامة المسيح وإمتداد ملكوت وأفراح السماويات 

  

على جميع قرابينك تقـرب      الهك هد ع لحمتملحه و ال تخل تقدمتك من        الملحبمن تقادمك    ربانق كل   و - :١٣آية  

  .ملحا

  



  ٢الويين 

٦  

. للعهد بين اهللا والناس فى الشرق       وأكل الخبز والملح رمز     . الملح يستخدم لحفظ الطعام من الفساد        = بالملح تملحه 

وكان الملح فى الهيكل بصفة مستمرة بـل كانـت هنـاك            ) ١٤ : ٤عز  (وكان أكل الملح رمز للعهد فهو ملح عهد         

وكـان مقـدم    ) ٢٢ – ٢٠ : ٧عـز   (فالملح كان تقدمة عامة     . حجرة إسمها حجرة الملح وهى من عطايا الشعب         

ه بل يؤخذ من الملح الذى فى الهيكل وهذا يعنى أن تقدماتهم فى حد ذاتها فاسدة                الذبيحة أو التقدمة ال يأتى بالملح مع      

والمعنى أن علينا أن نحفظ العهد مع اهللا دون فـساد   = ملح عهد إلهكولذلك سمى هنا . لوال الملح الذى فى الهيكل   

 ملح األرض وإذا فسد الملح       أى غير فاسد وبوقار ورزانة ولمجد اهللا فنحن        ٦ : ٤وليكن كالمنا مصلحاً بملح كو      . 

لن تدع قدوسك يـرى     "وأيضاً الملح مع هذه التقدمة كان يرمز إلى أن ناسوت المسيح لن يرى فساداً               . يلقى خارجاً   

  ) ٥٠ ، ٤٩ : ٩مر " (فساداً

  

 .تقرب تقدمة باكوراتك     ويقا س ريشا ج الناربمشويا   فريكاف ان قربت تقدمة باكورات للرب       و - :١٦ – ١٤اآليات  

فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها و زيتها مع جميع لبانهـا           . انها تقدمة    بانالو تضع عليها     يتازو تجعل عليها    

  وقودا للرب

  

والفريك هو سنابل قمح تم قطفها مبكراً وهى ما زالت خضراء ثم تفـرك                = من الفريك النوع الخامس الباكورات    

وكانت الباكورات تقدم حسب الناموس فى      . ية  و أى مدقوقة ومش    =دشيشاً سويقا = هذه السنابل وتدش أى تضرب      

والكنيسة نالت الباكورات من الـروح القـدس يـوم          ) ٩ : ١٦تث   + ١٦ : ٢٣خر  (عيد الحصاد أو يوم الخمسين      

كانت تقدمات وعطايا جديدة إذ كان كـل شـئ جديـداً          ) . ٤ : ٢أع  (الخمسين يوم حل الروح القدس على التالميذ        

 وفـرك   ٣١ :٢٣صن الرطب لو    غوالسنابل الخضراء هذه تشير للمسيح الذى شبه نفسه بال        . لتالميذ بالنار   وإلتهب ا 

 ٢٦مت  " نفسى حزينه جداً حتى الموت    "السنابل وشيها يشير لألالم التى واجهها المسيح فى حياته إلى درجة أنه قال              

تكون السنبلة هى كنيسة المسيح ولكن هى حية         ف ٢٤ : ١٢يو  .  ولكن أن كان المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة          ٣٨: 

 فمـا حـدث     . ، هذا هو الفرك والشى بالنـار       "فى العالم سيكون لكم ضيق    "بمسيحها فيها وهى ستواجه نفس األالم       

يطـبخ  ) األالم التى عانى منها المسيح فى حياتة      ( والحظ أن الفريك بعد أن يشوى بالنار        . للمسيح سيحدث للكنيسة    

هذا هو الروح القدس المنـسكب       = وتجعل عليها زيتاً  ) . هذه هى أالم الصلب   (ود للنار مرة أخرى     بعد ذلك أى يع   

  .على الكنيسة 

  ولو تتبعنا أنواع التقدمات فى هذا اإلصحاح لرأينا قصة المسيح مع الكنيسة فهو حياتها 

  .ع مسحوق يشير للمسيح الطاهر النقى الذى تجسد وعاش حياة طاهرة وكان رجل أوجا = الدقيق -١

 .تشير ألن المسيح المتجسد واحد مع الروح القدس بالهوته  = أقراص دقيق ملتوتة بزيت -٢

  تشير ألن الروح القدس حل على المسيح لحساب الكنيسة يوم العماد = رقاق فطير مدهونة بزيت -٣

 )لكنيسةا(تشير للمسيح البكر بين أخوة كثيرين والروح القدس حل على أعضاء جسد المسيح  = الفتات -٤

 تشير لتجسد المسيح من بطن العذراء بالروح القدس  = تقدمة من طاجن -٥



  ٢الويين 

٧  

هى الكنيسة المتألمة مع مسيحها ولكنه هو سر حياتها وهذه األخيرة شرحها بولس الرسول تمامـاً     = الفريك   -٦

ـ    ألجلالذى األن أفرح فى أالمى ألجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح فى جسمى             "فى قوله    و  جسده الذى ه

  ٢٤ : ١الكنيسة كو 

...  تقدمة الدقيق كانت تحتاج إلعداد فى المنزل حيث يعد الدقيق أو يعجن ويعد فطير أو فتات أو طـاجن                     - :تأمل

ألخ ويأتى به من أعده إلى خيمة اإلجتماع ونتعلم من هذا أنه يجب أن تكون لنا عالقة خاصة مع المسيح فى مخدع                      

هذا سؤال كثيرين لماذا ال أفرح بالقداس واإلجابـة ألنـه ال            . نيسة رائحة سرور    الصالة حتى يكون لتقدمتنا فى الك     

  .يوجد عالقة فى مخدع الصالة 

وكان الكهنة يأكلون نصيبهم فى مكان مقدس أى خيمة اإلجتماع والمعنى أن معرفة المسيح التى نتغذى بها لن تـتم                    

   . إال بإنعزالنا عن شرور هذا العالم أى بتقديم توبة أوالً
    



  ٣الويين 

١  

אא 
  ذبيحة السالمة

هى ذبيحة إنسان يشعر أن     . هى ذبيحة شكر تقرب ألجل الشكر       . هى ذبيحة يقدمها مقدمها ليشكر اهللا على سالمته         

اهللا أعطاه سالم ونعم كثيرة فيأتى ليقدم هذه الذبيحة ليفرح اهللا مع شعبه ويشرك الكل فـى الفـرح ونالحـظ هنـا                       

  -:مالحظتين 

المة هنا بعد ذبيحة المحرقة وتقدمةالدقيق مما يعنى أننا لم يكن ممكناً لنا أن نشعر بالسالم إال                 أتت ذبيحة الس   -١

سالمى أتـرك لكـم     . "صار لنا حق البنوة وحق مشاركة اهللا        فبعد الصليب وبعد أن قدم المسيح حياته لنا ،          

   ١ : ٥رو ...." + 

د طقس ذبائح المحرقة وتقدمة الدقيق وذبـائح        أتت ذبيحة السالمة بع   ) ٧إصحاح  (فى طقس ذبيحة السالمة      -٢

أما النفس التى تأكل لحماً من ذبيحة الـسالمة التـى للـرب              "٢٠ : ٧الخطية واإلثم والسبب واضح فى ال       

فكان اهللا يريد أن يقول علينا أن نتطهر من خطايانـا قبـل أن              " ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها      

إذاً "أليس هذا هو نص ما قاله بولس الرسول عن التناول من جسد الرب ودمه         . ة  نتقدم لنأكل من هذه الذبيح    

مـن  ... أى من أكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون إستحقاق يكون مجرماً فى جسد الرب ودمه                   

وال " هى ذبيحة سـالمة    . ٣١ – ٢٧ : ١١كو  ١أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون         

 " الرب لألشرارسالم قال 

وهى تقدم  . ذبيحة السالمة هى الذبيحة الوحيدة التى يأكل منها الكاهن ومقدمها وأصدقاؤه ومعارفه مع نار المذبح                + 

إذاً هى تمثل نوعاً من الشركة ، شركة مع اهللا ومع الناس لذلك هى تمثل               . للشكر والعرفان بجميل اهللا ووفاء للنذور       

  . سر اإلفخارستيا 

بدأ عام أن من يأكل من لحم فريسة يكون شريكاً للوحوش المفترسة التى إفترست هذه الفريسة لذلك يمنع                  هناك م + 

كذلك من يأكل   ) هذا إذا أكله بغرض العبادة    (ومن يأكل مما ذبح لألوثان يكون شريكاً للشيطان         . أكل لحم أى فريسة     

ونحن نشترك معاً فى جسد المـسيح ونـشترك فـى    . من مائدة الرب يكون شريكاً للرب وشريكاً إلخوته المؤمنين  

  )٢١ – ١٥: ١٠كو ١. (فنحن ضيوف على مائدة الرب . الحياة التى نأخذها منه 

  -:وذبيحة السالمة تمثل حياة العابد فى حياة المصالحة مع اهللا ومع الناس فهى + 

  صلح وسالم بين اهللا والناس -١

 شركة مع اهللا ومع بعضنا البعض -٢

لذلك ال يؤكل منها إن لم يقدم منهـا هللا          . ل الشحم والدم يسفك على المذبح إشارة لقبول اهللا للذبيحة           ونار المذبح تأك  

  . فلن يكون لنا سالم قبل إرضاء اهللا أوالً . أوالً 

األنثـى  "بيحة تشير لشركة اهللا مع كنيسته والكنيسة عروس المـسيح           ذ ال ذههنا يسمح بإستخدام إناث الحيوانات فه     + 

مـن فريـسة    . يهوذا جرو أسـد     ) ٩ : ٤٩تك  (وهذه هى نبوة يعقوب ليهوذا إبنه        . ٢٢ : ٣١د برجل أر    التى تحي 

والمعنى أن يهوذا رمز للمسيح األسد الخارج من سبط يهوذا          . صعدت يا إبنى جثا وربض كأسد وكلبوه من ينهضه          

الذى لضعيف بل كان كأسد فهو      وع ا م نفسه كفريسة بأن جثا وربض عل الصليب ولكنه لم يكن خض           دم أو قَ  دوهو قُ 

) كأسد وكلبوه هو المسيح وكنيـسته عروسـه       (خرج غالباً فى معركة الصليب ولكن أنظر من الذى جثا وربض ؟             



  ٣الويين 

٢  

وهكذا رأينا فى ذبيحة المحرقة الرأس واألعضاء على المذبح مرة أخرى األسد واللبؤة على الصليب وفـى تقدمـة                   

  .ريك وفى ذبيحة السالمة يمكن تقديم ذكور أو إناث إذاً هى نفس الصورة الدقيق نفس الصورة قطع الخبز والف

وفى نفـس الوقـت     . هنا ال نسمع عن سلخ وتقطيع وغسل فهى ذبيحة الشركة الحقيقية يشتمها اهللا رائحة سرور                + 

) + ٦ : ٢٥أش  (وهى وليمة سـمائيه     ) ٥ : ٢٣مز  (ترتب قدامى مائدة تجاه مضايقى      "يقدمها مائدة شهية لإلنسان     

   ٤-١ : ٢٢مت 

  إعتاد أباؤنا األساقفة حتى اليوم عند بلوغهم أية مدينة أن يقدموا صالة شكرلسالمتهم + 

اإلفخارستيا هى ذبيحة السالمة والشكر التى تقدمها كنيسة العهد الجديد ، إذ كلمة إفخارستيا فى اليونانيـة تعنـى                   + 

  .كر الداخليةشفيح ننعم بجسد الرب ودمه ننال طبيعة ال" الشكر"

هى تقدمة اإلنسان الناضج روحياً الـذى   إنما يلزم تقديم تقدمة كبيرة وكاملة   ،ال تقدم هنا طيور فهى ال تصلح لوليمة       

وهى تعبر   . ١٤ : ٥عب  " وأما الطعام القوى فللبالغين   "ينعم بسالم اهللا الكامل فى حياته الداخلية الذى أعطاه المسيح           

نـه  من آمن بى تجرى من بط     "ذى ينعم بهذا السالم والنضج عليه أن يشرك اآلخرين معه           بالتالى عن أن اإلنسان ال    

ولذلك فمقدم هذه الذبيحة يدعو اآلخرين معه ليبتهج الجميع فهـى   . خرين  آلى تجرى لتفيض على ا    ه" أنهار ماء حى  

المناسبات المفرحة ومثل ذلـك      أكثر الذبائح تعبيراً عن الفرح الداخلى لذا كانت تسمى تقدمه الكمال وكانت تقدم فى             

  ) ٢٠ ، ١٩ : ٢٣(وكانت تقدم فى عيد الخمسين  ) ٣٢ – ٢٢ : ٨ال  + ٢٨ – ١٩ : ٢٩خر (سيامة الكهنة 

والشحم عادة يحيط بأعضاء اإلنـسان الحـساسة        . الشحم كان يعتبر أفخر نصيب من الذبيحة لذلك كان يقدم هللا            + 

فكل أعضاؤنا يجب أن نقـدمها      " أميتوا أعضائكم التى هى على األرض       "ة  بالجسد وحين تأكله النار يذكرنا هذه اآلي      

  هذا باإلضافة لفائدة صحية فالشحم يضر بصحة اإلنسان . محرقة إلرضاءه وقود رائحة سرور للرب 

  " فليست عطية بال زيادة إال التى بال شكر"يجب أن نقدم الشكر هللا عن كل ما أعطاه لنا + 

  ين الرب والكاهن ومقرب الذبيحةكانت الذبيحة تقسم ب+ 

ومقصود بالشحم هو الشحم الـذى يغـشى األعـضاء          ) فى حالة الغنم  ( هو الشحم واإللية     -:نصيب الرب    -١

  ) .المرارة(الباً غشاء دهنى يحيط بالكبد وفى بعض الترجمات غالداخلية والكليتين وزيادة الكبد وهذه 

 )صدر الترديد وساق الرفيعة( الصدر والساق اليمنى األمامية -:نصيب الكاهن  -٢

 باقى لحم الذبيحة وكان يأكله مع أهله وأصدقاؤه والفقراء الذين كان يـدعوهم بـشرط أن                 -:نصيب المقدم    -٣

وال معنى لإلنفراد فى ذبيحة السالمة بل هى للشركة والكاهن المسيحى ال يـستطيع              . يكون الجميع أطهاراً    

 اك شعب لتكون هناك شركة أن يقيم قداس منفرداً بل البد أن يكون هن

 الذبيحة من لحم ذبيحته فكرة أن هناك بركـة تنتقـل    مقدمإذاً هى شركة وصداقة بين اهللا والكهنة والشعب وفى أكل     

  إليه

  

  .ذكرا او انثى فصحيحا يقربه امام الرب لبقرافان قرب من  المة سبيحة ذربانهق ان كان و - :١آية 

 – ١٦ : ٧+  ذبائح الـشكر     ١٥ – ١١ : ٧بيحة إختيارية وفى أمثلة لذلك راجع       فهى بالنسبة لألفراد ذ    = وإن كان  

 ١٤ – ١٠ : ٢٩وكانت تقدم إجبارياً عند سيامة الكهنـة خـر          .  وهذه ذبائح النذر والنافلة      ٢٥ – ٢١ : ٢٢ + ٢١

ال عيـب    أى ب  =فصحيحاً   . ١٥ : ١١صم  ١وسمعنا عن تقديمها فى مناسبات عامة مثالً عن تنصيب شاول الملك            



  ٣الويين 

٣  

فهذه الذبيحة تشير للمسيح الذى بال خطية ، وهو الوحيد الذى بال عيب والذى نجد سالمنا فيه لذلك فكل من يبحـث                      

سالمى أترك لكم سالمى أنا أعطيكم لـيس        "عن السالم خارج المسيح ال يجده ألنه يبحث عنه فى أماكن بها عيوب              

  " كما يعطى العالم أعطيكم أنا

  

الكهنـة الـدم علـى       رونهخيمة االجتماع و يرش بنو       اببو يذبحه لدى     ربانهقعلى راس   ضع يده   ي - :٢آية  

  .مستديرا لمذبحا

  

هنا يضع مقدم الذبيحة يده على رأس الذبيحة وال ينطق بإعتراف بخطاياه بـل ليـشكر اهللا                  = يضع يده على رأس   

صدر هذه النعم التى نـشكر عليهـا فهـو          ومعناها أن المسيح هو م    .فوضع اليد هنا للشكر والفرح      . على إحساناته   

وعلينا أن نعترف بعطايا اهللا كما نعترف بخطايانا         .٢ ،   ١ : ٥رو  "صلب ليعطينا هذه النعمة التى نحن فيها مقيمون         

. أى عند مذبح المحرقة      = لدى باب خيمة اإلجتماع    . ضوهكذا يمتزج الفرح بالرجاء مع حزن التوبة معاً بال تناق         

فهذه الذبيحة ولو أنها ليست ذبيحة خطية إال أن العيون كانت دائماً وما زالت دائماً يجـب                  =  الدم ويرش بنو هرون  

  .أن تكون متجهة للدم الذى  يغفر 

  

  .الحشاءاالذي على  لشحماو سائر  الحشاءاالذي يغشي  لشحماالسالمة وقودا للرب  بيحةذ يقرب من و - :٣آية 

  

 أى طعام النار ألنها كانـت تحـرق         طعام وقود للرب  ) ١١( وفى    سرور للرب  وقود رائحة ) ٥( وفى   وقوداً للرب  

 ٨ ،   ٦ : ٢١ال  (وكان الكاهن يسمى بمقدم طعام اهللا وخبز اهللا         ) ٢ : ٢٨عد  (للرب وكانت تسمى طعام الرب أيضاً       

الخطية وإال لمـا    وهذا ال عالقة له برفع      . وهو سمى كذلك ليس ألن اهللا يأكله بل هو مقرب إكراماً لجالله              ) ١٧،  

  قال رائحة سرور

ولكـن  .  والمتصل بها    يغشى األحشاء ونصيب الرب هو الشحم الذى      . هو نصيب الرب فى هذه الذبيحة        = الشحم

والشحم هو الجزء الذى يشتعل من الذبيحة فاهللا يطلب مـن اإلنـسان أن              . الشحم الذى يتخلل اللحم فمسموح بأكله       

وإشارته للـشحم الـذى     .  هو نصيب اهللا فعواطفنا وعبادتنا يجب أن تكون هللا وحده             هللا وإذا كان الشحم    ةيلتهب محب 

 "...إن كانت أحشاء ورأفـة    .... "األحشاء معناه أن اهللا يطلب الداخل أى القلب والمشاعر قارن قول بولس الرسول              

لشحم الذى يغـشى    والشحم هو مصدر طاقة لذلك إذا طلب تقديم ا         .٧٨ : ١لو   + ١٥ – ١٢ : ٣كو   + ١ : ٢فى  

قدس اهللا الكل وفى هذا يقول بولس الرسول أن نحـول  تاألعضاء هللا فاهللا يطلب كل طاقاتنا نقدمها له بمحبة ملتهبة في   

. ) ٧ : ٤فـى   ( والنتيجة أن يكون لنا سالم اهللا الذى يفوق كل عقل            ١٣ : ٦أعضائنا من أالت إثم إلى أالت بر رو         

  "٧ : ٤كو ٢فضل القوة هللا ال منا "الروح القدس بل يلتهب به فيكون ومن يقدم أعضاؤه أالت بر يمتلئ ب

  

  

  

  



  ٣الويين 

٤  

  .مع الكليتين ينزعها لكبدايادة زالذي عليهما الذي على الخاصرتين و  لشحما الكليتين و و - :٤آية 

  

ـ          "٣ : ٢١ين وراجع أش    وأى الحق  = الذى على الخاصرتين   ا لذلك إمتألت حقواى وجعا ، فالخطية تسبب الوجع أم

  .فحينما تقدم شحم الحقوين هللا أى كل طاقاتنا يعطينا اهللا قوة ونصبح أشداء فى خدمته . اإلمتالء بالروح فهو قوة 

  .وطبياً فالشحم مضر فهو غنى بالكلسترول ويحمل كثيراً من األمراض المعدية 

عمومـاً  . ى ترجمات أخرى قد تكون غشاء غنى بالشحوم حول الكبد أو تكون المرارة كما وردت ف        = وزيادة الكبد 

  .فالمطلوب نزعه وتقديمه هو ما يشير لألجزاء الغنية بالشحم 

  

وقود رائحة سـرور     لناراعلى المحرقة التي فوق الحطب الذي على         لمذبحاعلى   رونه يوقدها بنو    و - :٥آية  

  . للرب

  

ويكون هذا الشحم كوقود مـستمر للمـذبح الـذى إشـتعل            . أى على بقايا ذبيحة المحرقة اليومية        = على المحرقة 

وفى إلتمام ذبيحتى المحرقة مع السالمة نرى عمل الصليب أوضح فالمسيح قدم نفـسه              . بالمحرقة كأنه إستمرار لها     

  .محرقة ليعطينا السالم 

  

 ربانهقان قرب   . للرب ذكرا او انثى فصحيحا يقربه        المة س يحةب ذ لغنمامن   ربانهق ان كان    و - :١١ – ٦اآليات  

دمـه   رونهو يذبحه قدام خيمة االجتماع و يرش بنو          ربانهقيضع يده على راس     . من الضان يقدمه امام الرب      

ينزعها  لعصعصاالسالمة شحمها وقودا للرب االلية صحيحة من عند          بيحةذو يقرب من    . مستديرا   لمذبحاعلى  

الذي عليهما الذي علـى      لشحما و الكليتين و     .الحشاء  االذي على    لشحماو سائر    الحشاءاالذي يغشي    لشحماو  

  .وقود للرب عام طلمذبحاو يوقدها الكاهن على . مع الكليتين ينزعها  لكبداو زيادة  لخاصرتينا

  

إللية هى الجـزء الـسمين      وا = اإللية صحيحة من عند العصعص    . نفس الكالم كما فى ذبيحة البقر مع فارق واحد          

ة من فقرات العمود الفقرى والمقصود نزعها       فقرالذى يوجد فى ذيل الغنم وينزعها من العصعص أى من عند آخر             

صل فى الحيوان وقد ت. ت تعتبر وما زالت تنعماً    يد القلب كله له غير منقسم فاإللية عضو كله دهن وكان          ركلها فاهللا ي  

 لترى محبة الشعب ألكل السمين ولكن كان المسموح بأكله هو ما بين             ١٠ : ٨جع نح   ورا.  كيلو جرام    ٥البالغ إلى   

  .اللحم 

  

يضع يده على راسه و يذبحه قـدام خيمـة          . يقدمه امام الرب     لمعزامن   ربانهق ان كان    و - :١٦ – ١٢اآليات  

الـذي يغـشي     لـشحم ا وقودا للرب  ربانهقو يقرب منه    . مستديرا   لمذبحادمه على    رونهاالجتماع و يرش بنو     

الذي عليهما الذي على الخاصـرتين و زيـادة          لشحما و الكليتين و     .الحشاء  االذي على    لشحماو سائر    الحشاءا

  .للرب لشحماوقود لرائحة سرور كل  عام طلمذبحاو يوقدهن الكاهن على . مع الكليتين ينزعها  لكبدا



  ٣الويين 

٥  

  

  . ة المحرقة الماعز هنا يشير لتقدمة الفقراء مثل الطيور فى ذبيح

  

  و ال من الدم لشحماشيئا من  اكلواتال  ساكنكممفي جميع  جيالكمافي  هرية دريضةف - :١٧آية 

  

كان هذا المنع سارياً حتى على ذبائح المنازل التى يأكلونها كلها فى بيوتهم وليس فقـط                 = مشحال تأكلوا شيئاً من ال    

فإذا ال يجب أن    . للمشاعر والعواطف التى يجب أن تتجه هللا فقط        يشير   على ذبائح الرب ألنه كما قلنا لو كان الشحم        

  "أكثر منى فى يستحقنى......من أحب أباً أو أماً" تعطى هذه المشاعر لسواه 

فكل . وهذا كان يمنع أكله   "تأكلون الشحم     "٣:٣٤ويبدو أن كهنة اليهود كسروا هذه الوصية ولهذا يشير حزقيال فى            

  ." غير أن لحماً بحياته دمه ال تأكلوا ٤:٩تكوين " هذه الوصية قديمة راجع  من الدموال) ١٦(الشحم للرب آية 

وقد كان المصرح لهم أن يأكلوا مـن  . واهللا أعطاهم هذه الوصية، لنوح وبنيه حينما صرح لهم بأكل اللحم ألول مرة         

والحياة هى هللا، ويقدم الدم     . ى للحياة فالدم يشير للنفس أ   . لكن حين سمح اهللا بأكل اللحم منع شرب الدم        . الثمار فقط   

  ٢٩،٢٨:١٥وهكذا كان تعليم الكنيسة أع . إذاً الدم مكرس أى يقدم هللا فقط. هللا فقط ففيه فكرة فداء نفس بنفس أخرى 

  . باإلضافة أيضاً إلى أن شرب الدم فيه شراسة تؤدى لقساوة القلب. باإلمتناع عن الدم

  ٥٤:٦من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة أبدية يو " ياة والمسيح أعطانا دمه لنشربه ففيه ح

  

אא 
  

ولكن لماذا شـرح الـوحى هـذا        .هما ذبيحتان لهما شريعة واحدة تقريباً نرى المسيح فيهما حامالً خطايانا ولعنتنا             

  مستخدماً ذبيحتين وليس ذبيحة واحدة ؟

وكانت هنـاك   . ياً فى موته فالموت إنفصال عن اهللا        ل وهذا ما رأيناه عم    حينما أخطأ أبونا آدم وسقط إنفصل عن اهللا       

هذا ما عناه بولس الرسول بقوله      . نتيجة أخرى لهذا اإلنفصال وهى أن طبيعة آدم اصبحت طبيعة ساقطة ومتمردة             

"  أى ظهور األنـا  وكانت مظاهر سكن الخطيئة فينا إنفصال إرادتنا عن إرادة اهللا         . ١٧ : ٧ رو   الخطية الساكنة فى، 

ل الذات والقداسـة    والخطية هى تمركز ح   . ماذا أريد أنا ؟ ماذا أشتهى أنا ؟ ولم يعد ما يريده اهللا هو ما أشتهيه أنا                  

إرادته الذاتيه هى أن يرفع عنه أبوه الكأس لكن فلتكن إرادة اآلب وليس             "هى وحدة مع اهللا هذا ما رأيناه فى المسيح          

 وبإتحادنا بالمـسيح    ٢٣ – ٢٠ : ١٧لنا المسيح بتجسده فقد أعطانا أن نكون واحداً معه يو           وهذا ما صنعه    . إرادته  

الحى صارت لنا حياة وإنكسرت شوكة الموت ، وبإتحادنا بالمسيح الكلى القداسة أصبح لنـا إمكانيـة القداسـة إذا                    

لألنا والتمركز حول الذات    أصبحنا نسلك بحسب الروح وليس بحسب الجسد فالسلوك بحسب الجسد وشهواته إرتداد             

يـشرح الـوحى هـذه      لو. واإلنفصال عن اهللا وبالتى الموت أما السلوك بحسب الروح ففيه ثبات فى المسيح وحياة               

 لتشرح  ذبيحة اإلثم  والثانية لتشرح أن المسيح إفتدى طبيعتى الخاطئة        األولى ذبيحة الخطية  . الحقيقة إستخدم ذبيحتان    

  .ثمة التى نتجت عن طبيعتى الساقطة آل أعمالى اكيف أن المسيح إفتدى أيضاً



  ٣الويين 

٦  

  وذبيحة الخطية أما اإلثم فهو ثمار هذه الخطية فالخطية فى طبعنا          .  ، طبيعتى أننى خاطئ متمرد       فالخطية ساكنة فى 

 هذه الذبيحة تعبر عن وضعى أثناء الخطية ، ماذا كنت أثنـاء  .تكفر عن الخطية األصلية أو الجدية التى فى طبيعتى    

وألن اإلثم الظاهر  . فعل الخطية أما ذبيحة اإلثم فهى تكفر عن الخطية التى صنعتها أى عن ماذا فعلت أثناء الخطية                  

واإلنـسان  . هو الذى يسهل مالحظته أما الطبيعة الساقطة ال يسهل إدراكها إستخدم الوحى ذبيحتان للتعبير عن ذلك               

يصنعها أما اإلنسان المتقدم روحياً فهـو يبكـى أيـضاً طبيعتـه             الروحى المبتدئ يبكى على الخطايا الظاهرة التى        

الساقطة فهو يؤلمه أنه حين يريد أن يفعل الصالح يجد الشر أمامه ، وهذا يتسبب فى صراع داخلى يؤلمه فـالروح                     

الروح يشتهى السماويات أما الجسد المتمركز حول األنـا واللـذة           . يشتهى ضد الجسد والجسد يشتهى ضد الروح        

 : ٧ويحيى أنا اإلنسان الشقى من ينقذنى من جسد هـذا المـوت رو         "ذب ألسفل هذا ما جعل بولس يصرخ قائالً         يج

  .شكراً للمسيح الذى صلب ليفدى طبيعتنا الخاطئة وأيضاً أعمالنا الخاطئة  . ٢٤ – ١٤

 وهذه اآليات تشير    ٦ ،   ٥  :٥ ال   هم عنهما مثل ذبيحة إلثمه عن خطيت       تداخل الكال  ،وألن الخطية واإلثم متداخالن   + 

  .كيف أن اإلثم صادر عن الخطية الساكنة فى الداخل 

فى ذبيحة الخطية  نرى أشخاص الخطاة ، رئيس الكهنة ، الجماعة ، الرئيس ، فرد عادى من الـشعب ويـأتى                      + 

 هنـا نـرى     إذاً. المخطئ بذبيحته التى تتدرج من ثور إلى تقدمة دقيق ويعترف المخطئ بخطيئته وتقدم الذبيحـة                

أما فى ذبيحة اإلثـم ال نـرى        ) الخطيئة األصلية أو الجدية   ( وهذا يشير لفساد الطبيعة البشرية       أأشخاص فالكل أخط  

وهنا فى ذبيحة اإلثـم ال نـرى        . أشخاص الخطاة بل نرى أفعال معينة ، وصف لخطايا هى ثمر الطبيعة الساقطة              

فى واحده فقد أخطأ فى الكل وأى       أ  ذا معناه ببساطة أن من أخط     تدرجاً فالذبيحة هى هى ال تتغير ، كبشاً صحيح وه         

  .خطية مهما كانت صغيرة تحتاج لفداء متساوى 

فى ذبيحة الخطية نرى تدرج المسئولية األدبية فرئيس الكهنة خطيته ال تساوى خطية فرد عادى من أفراد الشعب                  + 

  . أنواع الذبائح فى ذبيحة الخطية فهو قدوة وقد يعثر آخرين وهو مسئول عنهم أيضاً لذلك تدرجت

فى ذبيحة الخطية نرى شخصاً خاطئاً يأتى طالباً التكفير عن نفسه كخاطئ أما فى ذبيحة اإلثم نرى بعض الخطايا                   + 

خطايا ضد أقداس اهللا وأخرى ضد الناس ولكن بينما هى ضد الناس فهى فـى               لالتى تحتاج لتكفير وهذه تم تقسيمها       

  حقيقتها ضد اهللا 

أما ذبيحة اإلثم فهى تقيم الخطيـة       )  فرد – رئيس   – جماعة   –كاهن  (إذاً ذبيحة الخطية تقيم الناس بالنسبة للخطية        + 

ذبيحة الخطية تقدم تكفيراً عن مقدم الذبيحة أكثر منها ذبيحـة      )  خطية ضد الناس   –خطية ضد أقداس اهللا     (بالنسبة هللا   

تكابه خطأ معين لذلك نجد الذبائح العامة التى تقدم فى األعيـاد            عن خطية معينة حتىوإن قدمها اإلنسان بمناسبة إر       

  .أما ذبيحة اإلثم تكفيراً عن إثم معين ارتكبه مقدم الذبيحة ضد اهللا أو ضد إنسان . والمناسبات هى ذبائح خطية 

يحتـاج  ويتضح أيضاً من طقوس ذبيحتى الخطية واإلثم أن ذبيحة الخطية تقدم عن إنسان إرتكب خطأ معـين ال                   + 

ه هذا قد تسبب فى إضـرار       أأما لو كان خط   . ب أحد بضرر سواه     ه هذا لم يص   أمعه إلى تعويض اآلخرين عنه فخط     

. ن يصلح ما أفسده بل يدفع غرامة أيـضاً          أولكن  ) وهنا تكون الذبيحة ذبيحة إثم    (الغير فعليه أن ال يكتفى بالذبيحة       

ة ولم نسمع عن تقديم ذبائح خطية إال نادراً وحتى أيوب حـين             قبل الناموس قدم األباء ذبائح محرقات وذبائح سالم       

 فبدون ناموس ال توجد معرفة الخطية       .أما ذبائح الخطية فقد نص عليها الناموس      " ربما أخطأ بنى  "قدم محرقاته قال    

  .فالخطية هى تعدى على الوصية  ) ١٣ : ٥ + ٢٠ : ٣رو (



  ٣الويين 

٧  

אא: -  

  

طاعة كاملة أما لـسان حالـه       " ها اآلب أال أشربها   نيالكأس التى أعطا  "المسيح كذبيحة محرقة هو     لسان حال    -١

. فهو سيحمل خطايا العالم كله ولعنـة البـشر          " يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عنى هذه الكأس        "كذبيحة للخطية   

  .الذبائح فكيف يمكن تقديم ذبيحة واحدة لتعبر عن هاتين الحالتين من هنا نرى أهمية تعدد 

 فى ذبيحة المحرقة أنها محرقة وقود رائحة سرور للرب فهى تعبر عـن الطاعـة                تتردد التى    النغمة كانت -٢

 ألن  ٣١ : ٤الكاملة أما فى ذبيحة الخطية وألنها تعبر عن خطايا فلم نسمع هذه الجملـة إال مـرة واحـدة                    

 " لتكن ال كإرادتى بل كإرادتك"المسيح القدوس أطاع وقال 

فذبيحة المحرقة مقدمة لـآلب الـذى       .  عن السلخ والتقطيع فى ذبيحة الخطية مثل ذبيحة المحرقة           لم نسمع  -٣

 . لإلنسان الذى يجهل أعماق ما قدمه المسيح هةيعرف كل شئ عن قداسة اإلبن أما ذبيحة الخطية فموج



  ٤الويين 

١  

אאא 
   ٢ ، ١ : ٢يو ١     راجع ذبيحة الخطية

هذه الذبيحة هى التى يسهل فهمها على المسيحى المبتدئ ، أن المسيح رفع خطاياه ولكن حين يبدأ فى النمو يدرك                    + 

  .أعماق الذبائح األخرى مثل المحرقة والسالمة 

 حامالً لعنة الناموس التى سقطنا نحن تحتها وكأنه وهو هنا نرى المسيح حامالً خطايانا على كتفيه ليدفع الثمن أى+ 

وهنا نرى اآلب حاجباً وجهه . ل أن يحتل مركزنا نحن الذين تحت الغضب اإللهى لكى يرفعنا بِاإلبن المحبوب قَ

ب فاآلب أسلم إبنه الوحيد لألالم والعقوبات التى كانت من نصي"إلهى إلهى لماذا تركتنى"عن اإلبن مما جعله يصرخ 

  "نفسى حزينة جداً حتى الموت" خطاياهم وهذا ما جعله يقول البشر فهو هنا حامل

   رئيس الكهنة أو الكاهن الممسوح-١نجد هنا تقسيم لمن يقدم الذبيحة + 

  . كل الجماعة -٢                                  

  . الرئيس أى الملك-٣                 

  الشعب أحد أفراد -٤                     

وهذه العناصر إستوفاها     . ذبيحة– ٣ كاهن – ٢ مقدم الذبيحة -١وإذا وضعنا أمامنا أن تقديم الذبيحة يستلزم 

نرى أن التقسيم السابق يشير إلى أن المسيح قد قدم نفسه ذبيحة خطية . المسيح فهو الذى قدم ذبيحة نفسه ككاهن 

لذلك فذبيحة رئيس الكهنة وذبيحة .  بالنيابة عن كل الجماعة )يوم العماد(كرئيس كهنة ممسوح من الروح القدس 

مل خطية كل  والمسيح ح.كل الجماعة هى ثور فى الحالتين أى خطية رئيس الكهنة تساوى تماماً خطية كل الجماعة

) ١٢ : ٩عب (وفى هاتين الحالتين فقط كان رئيس الكهنة يدخل بدم ذبيحة الخطية لألقداس . الجماعة كرئيس للكهنة

وهو أيضاً الرئيس أو الملك بل هو ملك على قلوبنا بصليبه ليجعلنا ملوكاً وكهنة بعد أن فقدنا مركزنا نتيجة . 

وهو قدم نفسه ذبيحة عن الكنيسة عروسه لتكون مقبولة أمام اآلب وللتعبير عن هذا كانت الذبيحة فى . للخطية 

 أما فى الحالة الرابعة فهى من اإلناث فهى تمثل الكنيسة )فهى تمثل العريس(الحاالت الثالث األولى من الذكور 

ففى الحاالت الثالث األولى التى . ولنرى ماذا قدم المسيح لنا . التى يجب أيضاً أن تقدم نفسها ذبيحة . العروس 

. ائحة سرور تمثل المسيح لم يذكر الكتاب أنها رائحة سرور أما فى الحالة الرابعة التى تمثل الكنيسة فقد ذكر أنها ر

   ٥٣أش  + ٢١ : ٥كو ٢. فالمسيح ليجعلنا موضع سرور اآلب صار هو خطية ألجلنا حتى نصبح بر اهللا فيه 

  

 ناهيمسهوا في شيء من جميع       فسنقائال اذا اخطات     سرائيلاكلم بني   . قائال   وسى م لربا كلم   و - :٢ ،   ١آية  

  .التي ال ينبغي عملها و عملت واحدة منها لربا

  

لمعرفة هو يعرفنا هنا ما تردد حينما يريد اهللا أن يعرض لنا شيئاً جديداً واهللا الكلى اتكلمة كانت  = رب موسىكلم ال

اهللا لم يضع الوصايا ليتحكم فى اإلنسان بقوله  . أو سهواًفالخطية قاتلة للنفس حتى لو بجهل .  عن الخطية هال نعرف

كما (ف أن الخطية قاتلة ومدمرة لإلنسان فيعطيه الوصايا لحمايته بل اهللا فى محبته يعر. أفعل هذا وال تفعل ذاك 

وقوله سهواً هنا يحمل هذا المعنى أنه ....)  ال تأكل شيئاً غير نظيف –لعب بالنار ت ال ....تفعل األم حين تنبه طفلها

هللا المحب الذى تنا الساقطة تجعلنا نخطئ واعفطبي . ١٢ : ١٩راجع مزمور . دون أن يدرى أن فعلته قاتلة له 



  ٤الويين 

٢  

واهللا كان يقبل " إغفر لهم ألنهم ال يعلمون"وهذا أيضاً معنى قول المسيح على الصليب . يشعر بجهلنا يقدم الحل لنا 

  الوصايا = مناهى الرب. من يأتى تائباً معترفاً بخطيته لكن الذى يخطئ فى تحدى كان يأمر بقطعه 

  

بقر صحيحا للرب  بن اوراثلشعب يقرب عن خطيته التي اخطا ن كان الكاهن الممسوح يخطئ الثم اا - :٣آية 

  .طية خبيحةذ

  

 . ١٣ ، ١٢ : ٨هو رئيس الكهنة فهو الذى يمسح وحده أما الكهنة فكانوا ال يمسحون راجع ال  = الكاهن الممسوح

ورئيس الكهنة هو المسئول األول والقدوة األولى وهو الذى يعلم ويعشفع فى المخطئ فلو م الشريعة وهو الذى يتل

ويتضح مسئولية رئيس . وكانت غلطة أيوب أنه قدم ذبيحة عن أوالده ولم يقدم عن نفسه . أخطأ من يتشفع فيه 

أى خطيته تكون عثرة للشعب وتجعل الشعب يخطئ ربما فى أنهم سيقومون  = يخطئ إلثم الشعبالكهنة من قوله 

ولذلك يصلى ) ١٥ : ١تى ١( درس له أنه ليس بمعصوم من الخطأ وكونه يبدأ برئيس الكهنة فيها. بمحاكاة خطيته 

ولذلك تصلى الكنيسة دائماً لرئيس الكهنة وللكهنة " إقبل هذه الذبيحة عن خطاياى وجهاالت شعبك"الكاهن فى القداس 

  .حتى ال يفتح باب للشيطان 

  

و يغمس الكاهن اصبعه . ة االجتماع الثور و يدخل به الى خيم مد ياخذ الكاهن الممسوح من و - :٦ ، ٥اآليات 

  .لدى حجاب القدس لربامن الدم سبع مرات امام  نضحيفي الدم و 

  

فهو لم يكن مسموحاً له أن يدخل إلى قدس األقداس سوى مرة واحدة .  الدم قبل الحجاب ينضح= كان الكاهن يرش 

لى الحجاب والبعض يعتقد أنها كانت ترش والبعض يرجح أنه كان يرش هذه الدماء ع. فى السنة ، فى يوم الكفارة 

لكن األكثر وضوحاً فى المعنى أنه .  ولو كانت ترش على األرض أو على الحجاب فالمعنى واحد .على األرض

حفر فى ضمير الشعب أن كان يرش على الحجاب ويسقط منه على األرض فكل الخيمة كانت غارقة فى الدماء لي

. ماء على األرض فى طريق قدس األقداس معناه أن الدم هو الذى فتح األقداس ووجود الد. كل شئ يتطهر بالدم 

 والدماء المرشوشة على ٢٠ : ١٠فالحجاب يشير لجسد المسيح عب . ورش الدماء على الحجاب له معنى آخر 

سطة دم واخيراً أنشق هذا الحجاب يوم الصليب لتفتح األقداس بوا. الحجاب تشير لجسد المسيح المخضب بالدماء 

 دم المسيح فكان يطلب ا فدم هابيل كان يطلب اإلنتقام أم٢٤ : ١٢المسيح الذى هو أفضل من دم هابيل عب 

ناه أن الذبيحة كفارة كاملة وهكذا كانت ذبيحة ع يشير للكمال أى أن رش الدم م٧رقم  = سبع مرات. الشفاعة 

يضاً أن خطيتنا هى كاملة تحتاج لكفارة كاملة ومعنى هذا أ. المسيح كفارة كاملة لكل الناس فى كل العصور 

ى تطبيقاً عملياً نر ول.وخطيتنا هى التى صنعت الحجاب بين اهللا والناس ودم المسيح وجسده المكسور فتح الحجاب

مسها بالدم ونرى فى هذه نمن الطقس القبطى فى القداس ففى صلوات القسمة نقسم الجسد إلى أجزاء ثم بعد ذلك 

ورش الدم إشارة للتطهير . المخضب بالدم ) الحجاب المشقوق(جسد المسيح المكسور المصلوب الصورة صورة 

 وكون رئيس الكهنة يدخل بنفسه ليرش دم ذبيحة خطيته فهذا ألنه مسئول أمام اهللا عنها أما المسيح ١٥ : ٥٢اش 

  .خطايانا لفصنع نفس الشئ حين دخل بدمه لألقداس السماوية كحامل 



  ٤الويين 

٣  

  

 مدو سائر  لرباالعطر الذي في خيمة االجتماع امام  لبخور اذبحميجعل الكاهن من الدم على قرون  و - :٧آية 

  .خيمة االجتماع اببالمحرقة الذي لدى  ذبحمالثور يصبه الى اسفل 

  

مذبح البخور هذا كان فى القدس داخل الخيمة والقرون تشير للقوة وهكذا  = الدم على قرون مذبح البخور العطر

وهم كانوا يفهمون هذا أنهم كانوا يقتربون هللا بقوة عن طريق ) . القرن أقوى شئ عند الكبش(فهمها اليهود كان ي

والبخور يرمز للصالة والتسبيح ويرمز لشفاعة المسيح الكفارية وكون المذبح يوضع الدم . المذابح التى لها قرون 

 والصليب هنا نراه فى .رجع لدمه الذى سال على الصليبعلى قرونه فهذا إشارة لقوة شفاعة المسيح الكفارية التى ت

 ليصب باقى الدم أسفل مذبحلذلك كان رئيس الكهنة يخرج بعد ذلك . مذبح المحرقة التى تقدم عليه المحرقات 

  .هذا هو الرباط بين صليب المسيح وشفاعته الكفارية = المحرقة 

ودخل بالدم للقدس وسجد وبكى أمام الحجاب ثم . ة كهنة يهودى شعر بخطيته وقدم ذبيحة خطيولنتصور رئيس 

اليس هذا هو منظر المسيح . رش الدم ثم ذهب أمام مذبح البخور ووضع الدم على القرون صارخاً هللا أن يغفر له 

 الذى فى أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات ٧ : ٥عب (وهو يبكى ليلة القبض عليه فى البستان 

 من أجل ،خرينآلولكنه هنا هو يبكى من أجل ا) أن يخلصه من الموت وسمع له ألجل تقواهوتضرعات للقادر 

. ثم ينتقل رئيس الكهنة إلى مذبح المحرقة ويسكب باقى الدم .  ن خطيتهم خطيته هو أكنيستة فهو بال خطية ولكن ك

 قدرون هو وادى يهوشافاط ووادى. ويقال أن تحت مذبح المحرقة كانت توجد قناة تحمل الدم إلى وادى قدرون 

والمعنى أن عمل المسيح أعطى حياة بعد موت .  لكلمة قدرون هو أسود ىوالمعن. ومعنى يهوشافاط اهللا يقضى 

 خرج يسوع مع تالميذه إلى ١ : ١٨راجع يو . وتم هذا بأن قضى على المسيح بالصليب )  اللون األسود لهيشير(

هكذا أرتبط الطقس بالمرموز إليه . وهناك سلمه يهوذا "  هو وتالميذههلعبر وادى قدرون حيث كان هناك بستان دخ

.  

  

و سائر الشحم الـذي علـى        الحشاءاثور الخطية ينزعه عنه الشحم الذي يغشي         حمش جميع   و - :١٠ – ٨آية  

كما تنـزع  . مع الكليتين ينزعها  لكبدا و الكليتين و الشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين و زيادة     .الحشاء  ا

  .المحرقة ذبحمالسالمة و يوقدهن الكاهن على  بيحةذمن ثور 

  

فكون النار اإللهية تأكل الشحم فهذا عالمة المصالحة . وضع الشحم على النار يشير إلى أن اهللا يقبل مقدم الذبيحة 

وبقبول اهللا للخاطئ نجد صوت سالم . المة ولذلك نرى جزء من الذبيحة يعامل على أنه ذبيحة س . بينهبين اهللا و

  .يرتفع على المذبح 

  

فيخرج سائر الثور الى .  اما جلد الثور و كل لحمه مع راسه و اكارعه و احشائه و فرثه و - :١٢ ، ١١آيات 

  .تحرق لرماداعلى مرمى  الناربو يحرقها على حطب  لرماداالى مكان طاهر الى مرمى  لمحلةاخارج 

  



  ٤الويين 

٤  

األكارع و إشارة لألفكار والرأس يشير للمظهر الخارجى فالجلدحة كلها تحرق إشارة لكره اهللا للخطية باقى الذبي

ومن هذا . رق يحالكل تلوث بالخطية فالكل البد أن . إشارة للنيات والمشاعر واألحشاء إشارة للتصرفات الخاطئة 

يا الطعام  بقا=الفرث  ١٣ – ١١ : ١٣ضها عب ينبغى أن نفهم مقدار كراهية اهللا للخطية فال بد أن نكرهها ونرف

مذبح المحرقة فهذا بجانب وحرق جسد الذبيحة لم يكن يتم على .  وهذا يشير إلدمان الخطاياالتى فى أحشاء الحيوان

ولكن مرة أخرى فهذا المكان . ن المكان المقدس عوكان ينبغى أن يتم فى مكان بعيداً . ، مكان وجود اهللا األقداس

فهناك سيحرق كل ذنب وكل خطية مهما كانت صغيرة ألن كل شئ فى =طاهراً تم فيه الحرق يسمى الذى سي

وهو طاهر ألنه مخصص لعمل .  فينا طيةرق كل ختالذى لم يصنع خطية صار خطية لتح. الذبيحة سيحرق هناك 

. رى يكون قبره مجداً وفى ترجمة أخ"  ويكون محله مجداً ١٠ : ١١أش "وهذا المكان يشير لقبر المسيح . مقدس 

. وكما أن هذه الذبيحة كانوا يحرقونها خارج المحلة فهى ذبيحة خطية هكذا المسيح صلب خارج أورشليم فى عار 

لتذكر ما صنعه لها ) قدس األقداس(بوع البصخة بعيداً عن الهيكل سولذلك من روعة طقس كنيستنا أن تصلى فى أ

 الذبيحة كان تدميراً كامالً ، لم يبقى منها شئ وهذا إشارة لقتل المسيح المسيح الحظ أن التدمير الذى حدث لهذه

  " .قتلت خطيئتى بقبرك"للخطية 

تصور صورة المسيح وما إحتمله على الصليب مرتدياً قناع المجرمين لمدة ثالث ساعات ، واآلب يحجب وجهه 

ذه صورة من سيرمى فى جهنم مرفوضاً ه. الغضب فى قمته  هذا هو. عنه وتالميذه تخلوا عنه وشعبه يهزء به 

ومن سيلتصق بالمسيح سيحمل عاره فال نخجل إذا . من اهللا بال تعزية ، هذه الصورة إحتملها المسيح ألجلنا 

وفى خروج المسيح إلى خارج المحلة معنى آخر للمسيح الذى أدخلنا . طردونا وعيرونا وصرنا مثاراً للسخرية 

  .ألول بخطيته من الفردوس للملكوت بعد أن أخرجنا آدم ا

أليس هذا منظر أخر يراه الخاطئ الذى ال يريد . هنا تحرق الذبيحة بالنار .  خشب إشارة لخشبة الصليب =حطب 

اإلنسان  إشارة للمسيح إبن تيساً من الماعز أو ثوراً إبن بقرولعل فى قوله . أن يثبت فى المسيح فيستحق نار جهنم 

تحرق الذبيحة خارج المحلة ألنها حاملة خطية  = خارج المحلة . إنسان من نفس جنسنا.فهو صار إنسان إبن إنسان

  أما ذبائح المحرقة والدقيق فتقدم على المذبح فهما ال يشيران للخطية . 

  

 لرباو عملوا واحدة من جميع مناهي  لمجمع اعيناو اخفي امر عن  سرائيل اماعةج ان سها كل و - :١٣آية 

  .ملها و اثمواالتي ال ينبغي ع

  

 وحينئذاً يقدم رئيس الكهنة قد يحدث هذا إذا أخطأ رئيس الكهنة فأعثر كل الجماعة = وإن سها كل جماعة إسرائيل

فقيافا رئيس الكهنة أخطأ بأن أسلم .  أن تقدم ذبيحة خطية لكن هذا ليس عذراً للجماعة فينبغى على الجماعة. ذبيحة

   .٩ – ٦ : ٤راجع هو " دمه علينا وعلى أوالدنا" شعب الذى صرخى الفالمسيح للصليب لكن هذا ال يع

  

  

  



  ٤الويين 

٥  

ياتون به الى قدام خيمة  طية خبيحةذبقر  بن اورا ثلمجمعام عرفت الخطية التي اخطاوا بها يقرب ث - :١٤آية 

  .االجتماع

  

  .  مفروض أنه يعرف كل شئ  فهولم تقال هذه الجملة عن رئيس الكهنة = ثم عرفت الخطية

  

  .لرباو يذبح الثور امام  لرباالجماعة ايديهم على راس الثور امام  يوخش يضع و - :١٥آية 

  

وكل هذا . هذا ما فعله شيوخ إسرائيل تماماً مع رب المجد يسوع  = ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور

والحظ أن من يقدم . على الصليب  هكذا قال المسيح ،ألنهم كانوا ال يعرفون ماذا يفعلون) ١٣آية (ويسميه وإن سها 

هذه الذبيحة الكاهن الممسوح هذا ما حدث مع المسيح فقد حكم عليه قيافا حين أشار على اليهود أنه خير أن يموت 

وفى هذه الذبيحة نرى الطقس . هو الذبيحة التى قدمت حقاً عن الشعب  . ١٤ : ١٨إنسان واحد عن الشعب يو 

وهنا أيضاً فرئيس الكهنة يدخل بالدم إلى القدس ألن رئيس الكهنة مسئول عن خطية  . يتكرر كما فى الذبيحة األولى

والحظ هنا أنه لم . الجماعة كلها أمام اهللا وألن هذا العمل يشير لدخول المسيح بدمه إلى األقداس ليعطينا فداء أبدياً 

  . فرئيس كهنتنا قدم لنا فداء وغفراناً مفيصفح عنه) ٢٠(يذكر فى الحالة األولى فيصفح عنه أما هنا فقيل فى آية 

  

  .الهه التي ال ينبغي عملها و اثم لرباذا اخطا رئيس و عمل بسهو واحدة من جميع مناهي ا - :٢٢آية 

  

ولكن الرئيس . هو الملك فهو كقائد مسئول عن شعبه فخطيته تعثر كثيرين ولكن ليس كرئيس الكهنة قطعاً  = رئيس

  ملك الملوك) ٣ : ٤٤ + ٢٥ : ٣٧حز ( للمسيح يشير

  

و يضع يـده علـى      . ذكرا صحيحا    لمعزاتيسا من    قربانهبثم اعلم بخطيته التي اخطا بها ياتي         - :٢٦ – ٢٣آية  

 مد و ياخذ الكـاهن مـن        .طية   خ بيحةذانه   لرباراس التيس و يذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة امام            

و جميع شحمه   . المحرقة   ذبحمالمحرقة ثم يصب دمه الى اسفل        ذبحمالخطية باصبعه و يجعل على قرون        بيحةذ

  .السالمة و يكفر الكاهن عنه من خطيته فيصفح عنه بيحةذيوقده على المذبح كشحم 

  

دنا للشياطين عبِهنا يقدم تيس من الماعز ذكراً فهو يمثل المسيح الملك الذى صلب ليعيد لنا صورة الملك بعد أن إستُ

 الكاهن يأخذ الكاهن بالدم لألقداس فهنا ال يتكلم عن الشفاعة الكفارية عن اإلنسان أمام اآلب بل نجد وهنا ال يدخل. 

والقرون تشير . مذبح المحرقة يمثل الصليب  . من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة

والحظ تكرار . ن فأفقدهم قوتهم ليحررنا للقوة والمعنى أن عمل المسيح على الصليب كان قوياً جداً ضد الشياطي

ياسة رحقاً كانت ال . ٢٢ – ٢٠ : ١١ راجع لو .للتشديد على عمل الصليب القوى) ٢٥(كلمة مذبح المحرقة فى آية 

والحظ هنا أن ال يحرق الجلد واللحم بل يكونا من نصيب الكهنة ، ألن الكاهن حينما يأكل منها يعطى . على كتفه 
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الذبيحة أن اهللا غفرخطاياه فاهللا ال يسمح لخدامه بأن يأكلوا ويشتركوا فى الذبيحة لو لم يكن قد نزع طمأنينة لمقدم 

  ) فيلون اليهودى(الخطية وغفرها تماماً 

  

التي ال ينبغي عملهـا      لربا ان اخطا احد من عامة االرض سهوا بعمله واحدة من مناهي             و - :٣٥ – ٢٧األيات  

و يضع  . انثى صحيحة عن خطيته التي اخطا        لمعزاعنزا من    قربانهبتي اخطا بها ياتي     ثم اعلم بخطيته ال   . و اثم   

و ياخذ الكاهن من دمهـا باصـبعه و         . الخطية في موضع المحرقة      بيحةذالخطية و يذبح     بيحةذيده على راس    

زع الـشحم   و جميع شحمها ينزعه كما ن     . المحرقة و يصب سائر دمها الى اسفل المذبح          ذبحميجعل على قرون    

و ان اتـى    . السالمة و يوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب و يكفر عنه الكاهن فيصفح عنه                 بيحةذعن  

 بيحـة ذالخطية و يذبحها     بيحةذو يضع يده على راس      . ياتي بها انثى صحيحة      طية خ بيحةذمن الضان    قربانهب

الخطية باصبعه و يجعل علـى قـرون         بيحة ذ مدن  و ياخذ الكاهن م   . في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة        طيةخ

 بيحـة ذالضان عـن     حمشو جميع شحمه ينزعه كما ينزع       . المحرقة و يصب سائر الدم الى اسفل المذبح          ذبحم

  و يكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطا فيصفح عنه لرباالسالمة و يوقده الكاهن على المذبح على وقائد 

  

الشعب وهنا نجد الذبيحة أنثى من المعز أو الضان وهى أرخص على حسب مقدرة هنا نجد خطأ واحد من عامة 

والسبب فى أن الذبيحة من اإلناث أنها تشير للكنيسة عروس المسيح التى يجب أن تقدم نفسها ذبيحة . مقدم الذبيحة 

  .  الكنيسة المسيح مقدم الذبيحة هنا يقوم بدور. الذى يتشفع عنها وأعطاها حرية ) الذكر(مع عريسها 
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אא 
نجس و اخفي    بيبدنجس او جثة بهيمة نجسة او جثة         حشوجثة   جسانو اذا مس احد شيئا      ا - :٤ – ١األيات  

من جميع نجاساته التي يتنجس بها و اخفي عنه ثم علم فهو             نسان ا جاسةناو اذا مس    . عنه فهو نجس و مذنب      

و اخفـي    ليميناان من جميع ما يفترط به االنسان في         بشفتيه لالساءة او لالحس    فترطاماحد   لفحاو اذا   . مذنب  

  .فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطا به. عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك 

  

  نجد هنا أمثلة لخطايا الجهل أو السهو التى يقدم عنها ذبائح خطية 

  اإلنسان الذى يكتم الشهادة - :الخطية األولى

 : ٢٦وهكذا صنع رئيس الكهنة مع المسيح مـت         . ليهود أن يستحلفوا المتهمين ليقولوا الحقيقة       كان من عادة قضاة ا    

ومن هنا نفهم إرتبـاط كلمـة الحلـف         . والمقصود من هذا أن القاضى كأنه يقول للمتهم أن كذبت يلعنك اهللا              . ٦٣

إليها هنا هو أنـه إذا سـمع مـؤمن          والخطية المشار    . ٢ : ١٧واللعن فكثيراً ما نسمع إرتباط الكلمتين راجع قض         

فه القاضى فيكذب ، ويكتم هو الشهادة لغرض ما فى نفسه كأن يكون المتهم صديقه وهو                لإنسان متهماً أو شاهد يستح    

هنا يشترك  . يريد أن يتستر عليه أو يكون المتهم بريئاً لكنه هو يعاديه ويريد أن يتشفى منه حتى لو حكم عليه ظلماً                     

  .ع المجرم كاتم الشهادة م

 اإلنسان الذى يكتم الشهادة لغرض فى نفسه هو يدور فى فلك نفسه ، أو هـو متمركـز   - :كيفية تقييم هذه الخطية   

واهللا . هو يبحث عن كيف يرضى نفسه ؟ وعن ماذا يريد هو ؟ وليس ماذا يريد اهللا                 . تماماً حول األنا الشخصية له      

نفصالً عن اهللا ، وهذه بالضبط الخطية األصلية أى طبيعتنا الساقطة           فمن يفشل فى الشهادة للحق يكون م      . هو الحق   

  .ويندرج طبعاً تحت هذه الخطية من ينكر المسيح أمام الناس لمصلحته الشخصية . 

   التالمس مع النجاسة-:الخطية الثانية 

والسبب فى ذلك   . فقد صور الوحى أن جثث الموتى هى نجاسة         .  النجاسة    مفهوم إستخدم اهللا طريقة مبسطة لشرح    

ويصبح التالمس مع جثة هو رمز إلشتهاء       . بسيط فالموت نتيجة طبيعية للخطية فكأن الموت هو تعبير عن الخطية            

وهناك خطايا وشهوات فى الـداخل   . ثث الحيوانات   جيات العالم ورمزها هنا     غرالخطية وهناك خطايا خارجية أى م     

 تشير لها وللتعبير عن الخطايا الداخلية التى تظهر ثمارهـا إسـتخدم             تظهر ثمارها النتنة حينما تظهر أعمال معينة      

والبرص وهنـا   ) مثل مرض السيالن  (الوحى تصوير آخر وهو أن نجاسة إنسان من جميع نجاساته والمعنى السيل             

التصوير رائع جداً ألن السيل مثالً هو مرض داخلى ظهر بعالمة خارجية وهذا يتطابق مع الخطيـة الدفينـة فـى                     

واإلشارة هنا إلى جثة وحش نجس أو بهيمة        . داخلنا وشهوات قلوبنا المريضة التى تظهر فى بعض أعمالنا وأثامنا           

والكتاب المقدس يدعونا للتأمل فى المعانى فإلى ماذا تشير جثة الوحش النجس ؟ بالقطع تشير               . نجسة أو جثة دبيب     

األيتام واألرامل ليمألوا بطونهم واهللا يدعونا أن ال نفعـل          للطبيعة الوحشية فالوحش يقتل ليأكل وهناك من يظلمون         

نفس الشئ ألن مصير كل شئ إلى الموت وإلى ماذا تشير جثة البهيمة ؟ هذه تشير لمن يريد إشباع شـهواته فقـط                       

هل تشتهى جسد المرأة يا أخى إذهب وأنظر جسدها بعـد أن            "قال أحد القديسين    !! دون النظر إلى أى إعتبار آخر       

. وإلى ماذا تشير جثة الدبيب ؟ الدبيب يتالمس مع الطين فى زحفه بل يأكلـه                " وت بعدة أيام وأنظر ماذا تشتهى     تم

  .ولكن هذه األرض مصيرها الزوال. وهذا يشير لشهوات إمتالك األرض 



  ٥الويين 

٢  

مل أن كـل    واألن مع علمنا بأن كل شئ مصيره الزوال والموت فمازلنا نشتهى والكتاب يدعونا لوقفة مع النفس لنتأ                

  . تشتهى هذا المائت فالشئ مصيره أن يصبح جثة 

 ما يشتهيه زائـل ومائـت لكـان    فلو نبهت أحد أن.  مرة أخرى هى تمركز حول األنا   - :كيفية تقييم هذه الخطية   

د تشير  وإذا قلت له لكن هذا ضد قداسة اهللا لكانت اإلجابة بالتأكي          . أنا أحتاج هذا    ... أنا أريد هذا    !!  هذا حقى    همنطق

  إلنفصاله عن اهللا 

   الحلف بالباطل-:الخطية الثالثة 

ويستخدمه ليعد بشئ سـواء باإلسـاءة أو اإلحـسان أو    . بإسم اهللا  )  أو بالقصد  رربما بتهو (هنا نجد الخاطئ يستهين   

 فى عودته   رملى وهكذا فعل يفتاح حينما نذر أول من يقابله        كهكذا فعل داود حينما أقسم بالوعيد ضد نابال ال        . الوعد  

فإن عبرت هذه الخطية عن شئ فهى       . وهنا نجد كالهما ندم     . منتصراً أن يقدمه ذبيحة فكان أول من قابله هو إبنته           

  تعبر عن التهور واإلندفاع 

فاإلنسان الذى يرتكب هذه الخطية يتصور .  هذه أوضح صورة لألنا واإلنفصال عن اهللا         - :كيفية تقييم هذه الخطية   

هو هنا تقريباً قد أله نفسه ، أى أقام من نفسه إلهاً يتوعد أعدائـه ويعـد                 .  ويسئ   نمنح ويمنع أن يحس   أنه قادر أن ي   

فيه بل يشير إلى إلى إستخدام إسـم اهللا          لو أنه يستخدم إسم اهللا ويحلف فإن هذا ال يشير لقداسة          وهنا حتى   . أصدقائه  

يحة يشعر فيها بأنه متحد باهللا وليس منفصالً عنه كان           بطريقة صح  فإذا كان يريد إستخدام إسم اهللا     . بصورة خاطئة   

   ١٦ – ١٣ : ٤راجع يع " أو اهللا يرى ماذا يعمله معك يامن آذيتنى...إن أذن اهللا نفعل كذا "يجب أن يقول 

واألن نرى أن الخطايا الثالثة المشار إليها هنا هى توضيح كامل لمعنى الخطية األصـلية الـساكنة فـى وهـى                     + 

  ز حولها ومن ثم اإلنفصال عن اهللا كاألنا والتمراإلحساس ب

  

و ياتي الى الرب بذبيحـة الثمـه عـن          . فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطا به              - :٦ ،   ٥األيات  

  .خطيته التي اخطا بها انثى من االغنام نعجة او عنزا من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته

  

فإذا علم إنسان أنـه مخطـئ فعليـه أن          .  ينص على وجوب أن يعترف الخاطئ ويقر بخطاياه          نجد هنا أن الوحى   

فكيـف   = ملثم عُ ) ٤(والحظ قوله فى آية      . ٩ : ١يو  ١يعترف واهللا أمين وعادل فإن إعترفنا بخطايانا يغفرها لنا          

صوت لوم وعتاب علـى     ب داخلنا   نعلم بخطيتنا ؟ هناك عدة طرق يستعملها اهللا كأن نسمع مباشرة من الروح القدس             

خطية معينة ولكن هذا يحتاج لحواس مدربة ومستوى روحى عالى وهناك طريقة أخرى أن يستخدم اهللا إنسان آخر                  

إن سـمعتم   "ينبه الخاطئ أن فعله هو خطية تغضب اهللا وفى كل حال ينبه الكتـاب               ....) خادم  / كاهن  (من خدامه   

ولـنالحظ أن اإلعتـراف يبـرر اهللا        . ى قدموا توبة وإعتراف عن خطاياكم       أ " ٧ : ٤صوته ال تقسوا قلوبكم عب      

نحـن  "فحينما أعترف بأننى مخطئ أنسب الخطية وما إستتبعها لنفسى وأبرر اهللا كما فعل اللص اليمين حينما قـال                   

فـى اإلصـحاح    ونجد هنا تكرار لما سبق      . وبعد اإلعتراف يقدم أنثى من األغنام       " أما هذا فبار  .... بعدل جوزينا   

  السابق ، وحيث أنه ال يوجد تكرار بال سبب فالسؤال
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   ؟لماذا إذن التكرار 

وأن خطية رئيس الكهنة والجماعة     .  يمكننا أن نالحظ أن خطية الفرد ذكرت مرتين وذكر بينهما مجموعة الخطايا             

  ونستطيع تصوير هذا فى شكل جدول كالتالى. والرئيس ذكرت مرة واحدة 

  

  

  

  

                             

  

  

  

  

  

  

  

وكأن المقصود أن هذه    . ر وهو تقديم أنثى كذبيحة عن الخطية        نالحظ األن أن مجموعة الخطايا تتوسط الجزء المكر       

 والمسيح قدم ذبيحة خطية عن هذه الخطايا الساكنة فى أو           ٢٠ : ٧الخطايا ساكنة فينا كما قال بولس الرسول فى رو          

  هو إفتدى طبيعتى الساقطة أو إفتدى الخطية األصلية الموجودة فى إذاً التكرار ليس بال معنى

لذلك كانت الذبيحـة    .  خطية الجماعة هى ال نهائية وإستلزمت تقديم ثور الذى هو أكبر أنواع الذبائح               والحظ أن + 

   عن الجماعة متطلبات اهللا= عن رئيس الكهنة ثور حتى تكون ذبيحة المسيح 

  ذبيحة الثور عن رئيس الكهنة إذاً تشير للمسيح كرئيس كهنة حمل خطايا الجماعة + 

  ٣١ : ٣٠أم  + ٨: ٥٠للمسيح كملك يتقدم عروسه راجع أر ذبيحة التيس تشير + 

 هى األنثى التى يجب أن تـصلب        .ثم يأتى دور الكنيسة عروس المسيح التى يجب أن تقدم نفسها ذبيحة كعريسها            + 

  . أهوائها مع شهواتها وتقدم نفسها ذبيحة حية 

وكمـا  ) ١٩ : ٧يـش   (طلب يشوع من عاخان     كما  . وقد مارس اليهود اإلعتراف بخطاياهم أمام رجال اهللا وكهنته          

ومع يوحنـا المعمـدان     ) ١٤ ،   ١٣: ١٢صم  ٢(وداود مع ناثان    ) ٢٥ ،   ٢٤ : ١٥صم  ١(فعل شاول أمام صموئيل     

إن لمنا  ) . (سر اإلعتراف ( هذا بالنسبة للعهد الجديد والكنيسة ملتزمة تماماً بهذا السر           ١٨ : ١٩أع  ) + ٥ : ١مر  (

  ) منا إبليسأنفسنا وإعترفنا ال يلو

  

  

  

  

  ثور  يس الكهنة  خطية رئ

  ثور  خطية الجماعة    

  تيس  خطية الرئيس     

  أنثي    خطية فرد

    

    

  أنثي    خطية فرد

  طيور    خطية فرد

  دقيق    خطية فرد

 مجموعة خطايا
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و ان لم تنل يده كفاية لشاة فياتي بذبيحة الثمه الذي اخطا به يمامتين او فرخي حمـام الـى                     - :١٠ – ٧األيات  

ياتي بهما الى الكاهن فيقرب الذي للخطية اوال يحز راسه من قفاه و             . الرب احدهما ذبيحة خطية و االخر محرقة        

على حائط المذبح و الباقي من الدم يعصر الى اسفل المذبح انه ذبيحة             و ينضح من دم ذبيحة الخطية       . ال يفصله   

  .و اما الثاني فيعمله محرقة كالعادة فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي اخطا فيصفح عنه. خطية 

  

ـ                د هذه ذبيحة غير القادرين ، إشارة إلى أن عدم قدرتنا لن يعطل الفداء وإختيار طيرين وليس واحد سببه أنه ال يوج

شحم فى الطيور فيستخدم أحدهم عوض الشحم كمحرقة واألخر يكون من نصيب الكاهن عوض اللحم ، فمن ناحية                  

. ال يشعر الفقير بحرج فهو قدم نصيب الكاهن ومن ناحية يذهب لبيته شاعراً بالغفران فالكاهن أكل مـن ذبيحتـه                     

ال والحظ قوله   .  يأتى أوالً ثم يقدم ذبيحة المحرقة ، أى الرضا ثانياً            والحظ تقديم ذبيحة الخطية أوالً فغفران الخطية      

المـسيح  (وأيضاً الرأس غير منفصل عن الجـسد        . هذه صورة للمسيح وهو منكس الرأس على الصليب         = يفصله  

  ) وكنيسته

  

االيفة من دقيـق    و ان لم تنل يده يمامتين او فرخي حمام فياتي بقربانه عما اخطا به عشر                 - :١٣ – ١١ ألياتا

ياتي به الى الكاهن فيقبض الكاهن منـه        . قربان خطية ال يضع عليه زيتا و ال يجعل عليه لبانا النه قربان خطية               

فيكفر عنه الكاهن من خطيته التـي       . ملء قبضته تذكاره و يوقده على المذبح على وقائد الرب انه قربان خطية              

  .ون للكاهن كالتقدمةاخطا بها في واحدة من ذلك فيصفح عنه و يك

  

وهـى  " رُمُع"ة وهى تساوى مكيال يسمة      يفعشر اإل . حتى غير القادرين على تقديم ذبيحة طيور فليقدم تقدمة دقيق           

وكيف يكون الدقيق   . مقدار ما كان الفرد يجمعه من المن يومياً وكأنه يصوم يوماً أو يجوع يوماً بيقدم ذبيحة خطية                  

قيق ذبيحة خطية بينما القاعدة بدون سفك دم ال تحدث مغفرة ؟ اإلجابة أن الدقيق هنا                وكيف يكون الد  . ذبيحة خطية   

يختلط بدماء الذبائح األخرى المقدمة على المذبح وقد يشير هذا للتناول أى الذبيحة الغير الدموية فـالخبز والخمـر                   

هى ذبيحة خطية   . مة زيت وال بخور     وهنا ال نجد على التقد    . يتحوالن حقاً إلى جسد الرب ودمه كفارة عن خطايانا          

الزيت يعطى للدقيق طعماً لطيفاً ولكنها ذبيحة       . للزيت  وال   . اللبان= وليست رائحة سرور للرب فال مكان للبخور        

هذه تتدرج بحسب طاقـة كـل       .  أنها تبدأ بالثور وتنتهى بكمية من الدقيق         ونالحظ فى تدرج ذبائح الخطية    . خطية  

بل كل تقدمة مهما كانت صغيرة يعرف طاقتنا ولذلك يريد من كل إنسان أن يقدم ما فى طاقتـه                   إنسان واهللا الذى يق   

ولنأخذ مثال فاهللا   " لم تجاهدوا بعد حتى الدم    "وعمل نعمة اهللا يبارك كما بارك فى الخمس خبزات ولنذكر قول بولس             

نع أكثر من هـذا ولـم يـصنع وهـو       قبل اللص اليمين بكلمة ولكن السؤال ماذا كان فى طاقة اللص اليمين أن يص             

  مصلوب ؟

  



  ٥الويين 

٥  

اذا خان احد خيانة و اخطا سهوا في اقداس الرب ياتي الى الرب             . و كلم الرب موسى قائال       - :١٦ – ١٤األيات  

و يعوض عما اخطا    . بذبيحة الثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة اثم                

  .ه خمسه و يدفعه الى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش االثم فيصفح عنهبه من القدس و يزيد علي

  

  ذبيحة اإلثم

  -:ذبيحة اإلثم كما قلنا تقدم عن خطايا معينة كثمار للخطية الساكنة فينا ويقسمها الكتاب إلى 

   خطايا ضد اإلخوة– ٢ خطايا ضد المقدسات اإللهية                     -١

فاإلسـتهتار   = خيانـة  المجموعة األولى أى الخطايا ضد المقدسات اإللهية وهنـا يـسميها             هذه األيات تحدثنا عن   

مل (ومقدسات الرب هى مثل البكور من الحيوانات وثمار األرض والعشور           .  الرب خيانة    هابمقدسات الرب يعتبر  

 للمسيح الذى بـال عيـب       فهذا إشارة  =  صحيحاً من الغنم   اًكبشالخ وكان على المخطئ أن يقدم       ...والنذور) ٨ : ٣

أى أن الـذى     = بتقويمك. ) ١٩ : ٨٩مز  (وقوله كبشاً من الغنم إشارة للمسيح المتجسد فهو كان واحداً من البشر             

من ) . ٨ : ٢٧(يقيم الضرر والتعويض المماثل والمناسب هو موسى ثم بعد موسى كان الكهنة يقومون بهذا الدور                

 اليوم العمالت وحتى األن فالعملـة       يقابلوالشاقل هو وزن للفضة     . كذا شاقل   أى يقيم ثمن الكبش ب     = شواقل الفضة 

هـو معيـار     = شاقل القـدس   عن شاقلين    ه ال يقل تقييمه   وكان الكبش الذى يتم تقديم    . فى إسرائيل إسمها الشيكل     

 الخطية يتم بمعيـار      من قوله شاقل القدس أن تقييم      ىموجود فى الهيكل به يتم التقييم وكان هناك شاقل الملك والمعن          

.  وهذا واجب الكاهن أن يتم تقييم األمور بحسب حق اهللا ولـيس للمنفعـة الشخـصية                  ىإلهى وليس بمعيار شخص   

أى كان على المذنب أن يرد ما إغتصبه أو ما يساويه إن كان األصل قد فقـد                  = عما أخطأ به من القدس    ويعوض  

   -: ويزيد عليه خمسه وتفسير الخمس. منه 

  .امة زائد األصل تجعل الخاطئ يمتنع أصالً عن المخالفة خوفاً من الغرامة دفع غر -١

 العـشور   ونىإعط" حقوق اهللا فى المال والوقت       هذا يعطينا فكرة أننا لن نكسب بل نخسر حينما نعتدى على           -٢

. فهناك من يستكثر العشور على اهللا وهناك من يرى الوقت الذى يعطيه هللا هو وقـت ضـائع                   " وجربونى

هذا باإلضافة  ) . ٢١ : ٣٦أى  ٢( منا بطريقة أو بأخرى      ه ما نأخذه من اهللا سيأخذ      أن ه الغرامة تشير إلى   وهذ

 . لحرماننا من البركة

. فاإلنسان أساء هللا ولنفسه بسقوطه وخسر مركزه وجنته         ) قصة الخمس خبزات  ( يشير للنعمة الوفيرة     ٥رقم   -٣

 نرجع إلى ما كان عليه آدم بـل زادت          مفنحن ل . عمته   الكل وزاد عليه من ن     َضَوولكن رب المجد يسوع عَ    

فاإلنسان خرج من خطيته وهو الـرابح ويكفـى أن          "  الخطية إزدادت النعمة جداً    كثرتفحيثما  "النعمة جداً   

فآدم لم يحصل على جسد الرب ودمه وال حل فيه الروح           . ن وما كان عليه آدم      آلنقارن بين ما حصلناعليه ا    

لذلك أطلق أشـعياء علـى      " أشياء تشتهى المالئكة أن تراها    ." شريك الطبيعة اإللهية     القدس وال أطلق عليه   

 ) .أى النعمة (١/٥+ المسيح ذبيحة إثم فهو عوض ما فقدناه 

فيوسف طلـب لفرعـون الخمـس        . ٤٧ ورد فى قصة يوسف وفرعون وشعب مصر راجع تك           ١/٥ال   -٤

سوى الخمس واهللا إمتلكنا بنعمتـه وال يطلـب         والمعنى أن فرعون أصبح يملك األرض كلها وهو ال يطلب           



  ٥الويين 

٦  

وهو الحواس فاهللا يطلب تقديس حواسنا له وحينئذ تـزداد          ) ٥(هنا نرى المعنى األخر لرقم      ! سوى الخمس   

 .النعمة جداً ونمتلئ من الروح 

 فالمذنب كان يعوض بخمسة أضعاف عن الثيران وأربعة أضعاف عـن الغـنم              ٩ – ١ : ٢٢قارن مع خر     -٥

وهكذا وعد  . والقاعدة العامة بعد ذلك هى الضعفين       . التى تم بيعها وبضعفين إن لم تكن قد بيعت          المسروقة  

الفـارق أن   .  بل أكثر من الضعف فما الفرق بين هذه الشريعة وشريعة الخمـس            ٨ : ١٩زكا بأن يفعل لو     

ـ                 أمـا  . ر عنـه    شريعة الخمس يعوض بها اإلنسان الذى أخطأ ولم يراه أحد ثم شعر بجرمه وأراد أن يكف

 .شريعة الضعف فهى لمن أمسك وهو يغتصب ما للغير ولم يعترف هو طواعية 

هذا حقه فإن سرقنا    . فاهللا يطلب العشور    . نرى كيفية تطبيق شريعة الخمس والضعفين وأنهما واحد         لن  آلوا -٦

  .١/٥ = ١/١٠×٢العشور من اهللا ندفع الضعف أى 

فى تقديم ذبيحة بل يتم التعويض وكتطبيق على هذا فالكنيسة تلزم من أخطـأ              هنا لنا تعليق على ذبيحة اإلثم فال يك       + 

 كقول الـسيد المـسيح ، وال يكفىـأن يعتـرف            ٢٤ ،   ٢٣ : ٥فى حق أحد آخر بأن يذهب يصطلح أوالً منه مت           

فـإعترافى فقـط لـن يعـوض        .  أن يعوض أوالً الشخص المظلوم       هوإن كان قد سرق علي    . الشخص أمام الكاهن    

  م المظلو

  ١/٥ال + تصب        غالشئ الم+   ذبيحة إثم                   ما يقدم مقابل اإلثم        + 

                           

  الخطية عقوبتها الموت     هنا نرى التعويض       هنا نرى الغرامة                

  والذبيحة حتى الموت               

  

اذا اخطا احد و عمل واحدة من جميع مناهي الرب التي ال ينبغي عملها و لم يعلـم كـان                    و   - :١٨ ،   ١٧األيات  

فياتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن فيكفر عنه الكاهن مـن سـهوه                 . مذنبا و حمل ذنبه     

  .الذي سها و هو ال يعلم فيصفح عنه

  

كأن يستعمل شيئاً من مقدسات الـرب لمنفعتـه         . أقداس الرب   أى عمل اإلنسان عمالً غير قانونى ب       = مناهى الرب 

أو يستخدم  ) ١٤ – ١٠ : ٢٢(الشخصية ، أو كان يأكل من أجزاء ذبيحة الخطية التى ال يسمح بها لإلنسان العادى                

قظـة  اليإذاً المقصود أن يكون أوالد اهللا فـى منتهـى           . ألخ  ...شيئاً كان قد نذره للرب ، أو منع عشوراً أو بكوراً            

  . هى الرب إذاً هى أقداس الرب فمنا. ومدققين فى حياتهم 

  ١/٥+ األصل +  فى الخطية ضد أقداس الرب كان يقدم ذبيحة إثم -:ملحوظة 

  ذبيحة إثم + ١/٥+               فى الخطية ضد حق األخرين كان يقدم األصل 

عنى هذا الترتيب ؟ فى حالة التعـدى علـى          ولكن ما م  . الخطية ضد حق األخرين واردة فى أول اإلصحاح القادم          

أما فى حالة حقوق البشر فكان رد الشئ المغتصب هو أول مـا يخطـر               . أقداس اهللا كان أول شئ مهم هو التكفير         

ولكن فى الحالتين يقدم ذبيحة إثم ، فكون اإلنسان يخطئ فى حق إنسان             " . أذهب أوالً إصطلح مع أخيك    "على البال   



  ٥الويين 

٧  

اهللا ، إذاً هو تعدى على اهللا واضع ناموس المحبة فى البشر حب إلهك من كل قلبك وقريبـك                   آخر فهذا ضد شريعة     

  ) ١١ : ٤راجع يع (كنفسك 

 بتقدير إلهى فكـان     ١/٥+  تقييم الشئ بشاقل القدس يشير إلى أن اهللا قدر تعويضاً عن ما فقدناه               - :ملحوظة أخرى 

  .أن أعطانا من نعمته ما يفوق العقل والفكر 

   الخطايا تصنيف

  خرينآل ضد ا-٢ ضد اهللا شخصياً        -١الخطايا المذكورة تنقسم لقسمين 

  فالوصايا العشر تنقسم لقسمين . وهذ يتفق مع تقسيم الوصايا العشر 

  .ق اهللا و األربعة وصايا األولى وهى خاصة بحفظ حقه علي-:اللوح األول 

 . صة بحفظ حقوق اآلخرين  عليه الستة وصايا الثانية وهى خا-:اللوح الثانى 



  ٦الويين 

١  

אא 
اذا اخطا احد و خان خيانة بالرب و جحد صاحبه وديعة او امانة او              . و كلم الرب موسى قائال       - :٧ – ١األيات  

او وجد لقطة و جحدها و حلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله االنسان مخطئا                . مسلوبا او اغتصب من صاحبه      

او المغتصب الذي اغتصبه او الوديعة التـي اودعـت عنـده او             فاذا اخطا و اذنب يرد المسلوب الذي سلبه         . به  

او كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه براسه و يزيد عليه خمسه الى الذي هو له يدفعـه يـوم                    . اللقطة التي وجدها    

فيكفر عنـه   . و ياتي الى الرب بذبيحة الثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن                . ذبيحة اثمه   

  .كاهن امام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا بهال

  

نفـس التـسمية     = خيانة بـالرب  والحظ تسمية الخطية هنا     . نجد فيها النوع الثانى أى الخطايا الموجهة لآلخرين         

اهـا أن   والخطايا المشار إليهـا معن    . خرين هى خطية تجاه اهللا أوالً       اآلالخاصة بالخطية ضد األقداس فخطيتى تجاه       

ويدخل فى هذا قطعاً من يستأمنوه علـى        .  له شيئاً     أن شخص ويأتى ليستردها فينكر    يودع إنسان أمانة أو وديعةعند    

وقد يدخل تحت هذه الخطية اإلستهتار بما أودعـه اهللا  . أو من ال يوفى لعامل حقه . أموال اليتامى والقصر فيبتلعها  

اهللا يطلب صورته فينا فـأى صـورة        " ٢٠ : ٦تى  ١"لمجد اهللا   ها  رثمفى روحى ومواهبى فهى وديعة على أن است       

ويندرج أيضاً تحت هذا البند الوديعة التى سلمها اآلباء لكنيستنا أعنى التقليد وحافظت             . سنقدمها له فى اليوم األخير      

. نسان  إذا بين إنسان و   هنا التقييم ال يكون بشاقل القدس فه      . عليه كنيستنا وبنعمة المسيح تحفظ الوديعة لليوم األخير         

فيصفح عنه فـى أى شـئ   "له ترجمة أخرى   = فيصفح عنه فى الشئ من كل ما فعله مذنباً به         )  ٧(وقوله فى آية    

والحظ . كما فدى الكبش إسحق هكذا فدانا المسيح        . وذبيحة اإلثم دائماً كبش     .  هذه فاعلية دم المسيح      "يكون قد فعله  

وفى أى خطيـة    . ن هو؟ أو ما هو مركزه ؟ لكننا نرى تصنيفاً للخطية بأنواعها             هنا أننا ال نرى الشخص الخاطئ م      

والمسيح مات عن كل الخطايـا فكـل   . فأى خطية عقوبتها الموت مهما كانت صغيرة . نجد ذبيحة اإلثم نوع واحد      

  .ة فتحتاج لكفارة غير محدود) خيانة(خطية تحتاج لنفس التكفير فهى موجهة لشخص اهللا الغير محدود 

  

اوصي هرون و بنيه قائال هذه شريعة المحرقة هي المحرقة تكون           . و كلم الرب موسى قائال       - :١٣ – ٨األيات  

ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان و يلبس        . على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح و نار المذبح تتقد عليه              

. نار المحرقة اياه على المذبح و يضعه بجانب المذبح          سراويل من كتان على جسده و يرفع الرماد الذي صيرت ال          

و النار على المذبح تتقـد      . ثم يخلع ثيابه و يلبس ثيابا اخرى و يخرج الرماد الى خارج المحلة الى مكان طاهر                 

. عليه ال تطفا و يشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح و يرتب عليها المحرقة و يوقد عليها شحم ذبائح الـسالمة                      

  .دائمة تتقد على المذبح ال تطفانار 

  

  شريعة ذبيحة المحرقة

 المحرقة تكون علـى   لذلك لم يقل كلم بنى إسرائيل       .  للكهنة ال للشعب     جهألن هذا الكالم مو   =  إوصى هرون وبنيه  

 . ٣٩،  `٣٨ : ٢٩كان هناك محرقة صباحية ومسائية راجـع خـر           = الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح      

. مساء لكى تظل على نار المذبح حتى الصباح        حرقة المسائية توضع على المذبح حوالى الساعة السادسة       وكانت الم 



  ٦الويين 

٢  

هى عالمة تكريس إسرائيل هللا وهذه كانت وظيفـة الكـاهن أن   . حيث كان يلزم أن تبقى النار مشتعلة بغير إنقطاع     

حياتنا التى نقدمها بنار الروح القدس ذبيحة حب        وهذه المحرقة تشير ل   . يحفظ الشعلة دائماً بتغذيتها بالشحم والحطب       

مـن  "وفى هذا يقول بـولس الرسـول        . فالنار اإللهية تحرق أشواك الخطية من قلوبنا ثم تشعلها بنار المحبة            . هللا  

ولماذا اإلشـارة هنـا   " . من أجلك نمات النهار كله" "حسبنا كغنم سيقت للذبح" "٨رو  ... يفصلنى عن محبة المسيح     

  ة المسائية دون الصباحية ؟ للمحرق

أما فى الليل الـذى يـشير       . من المفهوم أن فى النهار هناك كهنة كثيرين مستيقظين فلن تطفأ النار أمامهم               -١

" أنا نائمة وقلبى مـستيقظ    "إذن هى دعوة أن يكونوا متيقظين       . للنوم أو التراخى والكسل فالغالبية أنهم نيام        

  .رين خآلوهذا واجب الكهنة السهر على ا

 . تشير إلى أننا ينبغى أن نظل مشتعلين بالحب اإللهى طول ليل هذا العالم حتى يأتى شمس البر  -٢

هى نار مشتعلة فى الليل يراها البار فينام فى فرح شاعراً بقبول اهللا له ويراها الخاطئ فيرى فيها صـورة                     -٣

 .حيث النار ال تطفأ ) ٤٤ : ٩مر (لليل فى جهنم 

هذا فيه إشارة لقدسـية الذبيحـة ،        . قدس ، يستلزم الكاهن أن يلبس ثيابة الكهنوتية البيضاء          عمل م  = ورفع الرماد 

والرمـاد   . ١٠ : ١١اش  " وكان محله مجـداً   "وهذا ما حدث مع مخلصنا فهو دفن مع غنى          . فحتى رمادها مقدس    

لذلك فالمكـان الـذى     )  القبر الرماد إشارة لجسد المسيح فى    (يشير إلى أن الذبيحة لم تتالشى بل هى تحولت لرماد           

وكما قام المسيح بجسده الممجد سيعطينا نحـن الرمـاد          . إشارة لقبر المسيح     = مكان طاهر يذهب فيه الرماد يسمى     

وكان الكاهن يرفع الرماد مـن علـى المـذبح          . والتراب بعد أن نموت ونتحول لتراب ورماد ، جسداً ممجداً مثله            

فال يصح أن يخرج خارج الخيمـة       ( العادية   هم يستبدل مالبسه البيضاء بمالبس    ويضعه على جانب المذبح الشرقى ث     

وهكذا يفعل الكاهن القبطى فال يظهر بمالبس الخدمة البيضاء         . ثم يخرج الرماد إلى خارج المحلة       ) بمالبس الخدمة 

كانوا يلقون الرماد فى    و. خارج الكنيسة ، إشارة إلى أننا سنلبس مالبس البر والبهاء فى السماء وليس على األرض                

هى . وهو محاط بسور حتى ال تذريه الرياح وما كان ألجنبى أن يمسه             ) ١٢ : ٤(مكان مقدس دعى مرمى الرماد      

 وادى الجثث والرماد يتحول لقدس وغالباً كان هـذا          ٤٠ : ٣١وراجع أر   . صورة لجسد المسيح المقدس فى القبر       

) والحظ أننا حينما نحمل الذبيحة فينا األن نصير نحن التراب مقدسـين            (٤١ : ١٩الوادى قريباً جداً من الجلجثة يو       

هذه جاءت   = والنار على المذبح تتقد عليه    . والمعنى أننا نحن الجثث والرماد بصليب المسيح نتحول إلى مقدسين           

علـى المـذبح    وكان يوجد   ) . بالشحم والحطب (ثم إحتفظ بها اليهود     ) ٢٤ : ٩(من لدن اهللا مع مسح هرون وبنيه        

ثالث شعالت واحدة منها وهى الكبيرة ، هذه للتقدمات اليومية ، لحرقها والثانية تسمى شعلة البخور يؤخـذ منهـا                    

إلحراق البخور صباحاً ومساء والثالثة كان يشعل منها الشعلتين السابقتين وهذه الشعلة الثالثة كانـت هـى الـشعلة                   

وهى النار التى إشتعلت فى     . قدة هى نار غضب اهللا التى تأكل جسد الذبيحة          وهنا نرى على المذبح ناراً مت     . الدائمة  

جسد المسيح على الصليب وفيها أيضاً نرى حب المسيح النارى الذى قبل هذا ألجلنا ، ومن هنـا نفهـم كيـف أن                       

  . سبى بابل لترى إستمرار هذه الشعلة بعد هدم المذبح فى أيام) ٣٦ – ١٩ : ١مل ٢(راجع . الموت كالمحبة قوية 

وإيقاد ذبائح السالمة عليها معناه أننا حصلنا على السالم بواسطة تقديم المسيح            . تشير للمحرقة الصباحية    ) ١٢(آية  

 وذبائح السالمة تقدم على المحرقة الصباحية فلن يـأتى          نفسه ذبيحة محرقة أى بطاعته الكاملة لآلب فى تدبير الفداء         

   .أحد بذبيحة سالمة ليحتفل ليالً



  ٦الويين 

٣  

  

و ياخذ منها بقبـضته     . و هذه شريعة التقدمة يقدمها بنو هرون امام الرب الى قدام المذبح              - :١٨ – ١٤األيات  

و . بعض دقيق التقدمة و زيتها و كل اللبان الذي على التقدمة و يوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للـرب                     

ال يخبز خميرا قـد     . س في دار خيمة االجتماع ياكلونه       الباقي منها ياكله هرون و بنوه فطيرا يؤكل في مكان مقد          

كل ذكر من بني هرون ياكـل منهـا         . جعلته نصيبهم من وقائدي انها قدس اقداس كذبيحة الخطية و ذبيحة االثم             

  .فريضة دهرية في اجيالكم من وقائد الرب كل من مسها يتقدس

  

  شريعة تقدمة الدقيق

 . ٢٤ : ١كـو   ١فالمسيح هو قوة اهللا وحكمته      . شيران إلى كلمة اهللا المتجسد      الذراع واليد ي   = ويأخذ منها بقبضته  

. وكون أحدهم يقول فالن ذراعى األيمن يقصد أنه يعمل ما أريد كما أريد وهكذا المسيح تجسد لينفذ ما يريده اآلب                     

 ٢٠ : ١١ لو    ، ٢٨ : ١٢واألصابع تشير للروح القدس ، راجع مت         . ١٦ ،   ١ : ٥٩ + ١٠ : ٥٢ + ٩ : ٥١اش  

 الذراع أما الذى ينفذ العمل فهى       فالمسيح يخرج الشياطين بسلطان الروح القدس الذى أسماه أصبع اهللا ألن القوة فى            

. والروح القدس هو الذى يعمل فى األسرار ليؤسس كنيسة المسيح وذلك بإستحقاقات وقوة دم المـسيح                 . األصابع  

 وكان جـسد المـسيح الـذى    .وقد بدأ الروح القدس عمله فى تجسد المسيح فى بطن العذراء حين حل على العذراء    

ولنرى منظر الكاهن وهو يمسك فى قبضته بالدقيق ويـضعه          . تكون جسد الكنيسة    تكون فى بطن العذراء هو بداية       

كمـا بقبـضته    ) ١٦ :٢عـب   (فى النار ويأكل الباقى لنرى هذه الصورة ، وهى أن المسيح أصبح يمسك طبيعتنا               

نيسة جـسد   وما يوضع فى النار يشير للمسيح والباقى يأكله الكاهن يكون طاهراً ويشير للك            . ونصير تقدمة حب هللا     

 التسبيح والتمجيد والكهنة لهم الدقيق والزيت أى لهم التعزية وعطايـا            وحده كل فاهللا له    = واللبان كله هللا  . المسيح  

 كان على الدقيق المقدم على المذبح       والزيت. اهللا الوفيرة والشبع الروحى والمعرفة حتى يستطيعوا أن يعلموا الشعب           

  .القدس حل على المسيح لحساب كنيسته وعلى الدقيق نصيب الكاهن فالروح 

وأكل الكهنة من تقدمة الـدقيق  .  وكماله ههذه هى حياة المسيح على األرض رائحة سرور لقداست = رائحة سـرور  

. ول وهذا ال ينعم به سوى المعمدون أى من لهم الكهنوت العـام              ذتشير لتمتعنا باإلتحاد مع المسيح خالل جسده المب       

وكان هناك مكان مخـصص  . أى كل من يمسها يصير قدساً للرب أى مكرساً له ولخدمته    =  كل من يمسها يتقدس   

. هذا يشير لتمتعنا بالحياة السماوية خالل هذه الذبيحة         .  فى داخل الخيمة     يؤكل فى مكان مقدس   = ألكل هذه التقدمة    

لنسبة لليهود يستمر هذا الطقس ما      با = فريضة دهرية ويشير هذا أن معرفتنا بالمسيح تستلزم أن نعتزل شرور العالم           

أى بدون خمير والخمير رمـز      = فطير  . وبالنسبة للكنيسة فهى فريضة حتى يوم القيامة        . دام الكهنوت الالوى قائم     

  للشر 

وقوله كل مـن يمـسها يتقـدس        .  جلدة   ٣٩ كان الكاهن الذى يأكل من هذه التقدمة خارج الخيمة يجلد            - :ملحوظة

  .تصبح أنية مكرسة للرب إلستعمال الهيكل ينطبق على اآلنية ف

  



  ٦الويين 

٤  

هذا قربان هرون و بنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته عـشر            . و كلم الرب موسى قائال       - :٢٣ – ١٩األيات  

على صاج تعمل بزيت مربوكة تاتي بها ثرائد تقدمة         . االيفة من دقيق تقدمة دائمة نصفها صباحا و نصفها مساء           

و الكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهريـة للـرب توقـد               . رور للرب   فتاتا تقربها رائحة س   

  .و كل تقدمة كاهن تحرق بكمالها ال تؤكل. بكمالها 

  

  تقدمة الكهنة 

وكان الكـاهن   .  من هذه التقدمة ، إذ به يلتزم هو أيضاً أن يقدم للرب تقدمة                بنصيب العجيب أن الكاهن وهو يتمتع    

وس فويقول يوسي . صباحاً ومساء   يومياً  سه فقط ككاهن أما رئيس الكهنة فيقدم هذه التقدمة          تكرية يوم   يقدم هذه التقدم  

 قسمين بمكيال محفـوظ     ه كيلوجرام ويقدسه ثم يقسم    ١,٧٥= ة دقيق   يفأن رئيس الكهنة كان يأتى كل صباح بعشر إ        

 درهم ويعجن الدقيق بالزيـت      ١١٠ساوى  فى القدس ثم يأتى بثالثة مكاييل زيت ويعرف مكيال الزيت باللج وهو ي            

 ٦ثم يقسمها إلى قسمين فيقـرب       .  قرص ويخبزها قليالً ويحترس أال تيبس بل تستمر رخوة           ١٢ويقسم العجين إلى    

الحظ أن عطية الكاهن تحرق كلها فهنا يتكلم عن المسيح           = هى فريضة دهرية  .  أقراص مساء    ٦أقراص صباحاً و  

وتعنى أن الكهنة ملزمون بينمـا هـم        ) . ١٦( وكلية وال يتكلم عن الكنيسة كما فى آية          الرأس الذى قدم نفسه تماماً    

وكيف يقدمون شكرهم للرب ؟ بتكريسهم الكامل هـم أيـضاً           . متمتعون بخيرات اهللا أن يقدموا شكرهم هللا هم أيضاً          

يا الكهنة وتمأل يد هرون وأيـدى       لذلك قيل فى عطا   .  من عطايا اهللا     يمألهمهذا وحده   . وأنهم يعطوا اهللا كل حياتهم      

   هذه هى األرغفة اإلثنى عشر التى يقدمها رئيس الكهنة ثرائد تقدمة فتاتاً . ٩ : ٢٩بنيه خر 

  

كلم هرون و بنيه قائال هذه شريعة ذبيحة الخطية فـي المكـان             . و كلم الرب موسى قائال       - :٣٠ – ٢٤األيات  

الكاهن الذي يعملها للخطية ياكلها فـي       . مام الرب انها قدس اقداس      الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية ا       

كل من مس لحمها يتقدس و اذا انتثر من دمها على ثوب تغسل مـا               . مكان مقدس تؤكل في دار خيمة االجتماع        

و اما اناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر و ان طبخت في انـاء نحـاس يجلـى و                   . انتثر عليه في مكان مقدس      

و كل ذبيحة خطية يدخل من دمهـا الـى خيمـة            . كل ذكر من الكهنة ياكل منها انها قدس اقداس          . ماء  يشطف ب 

  االجتماع للتكفير في القدس ال تؤكل تحرق بنار

  

  شريعة ذبيحة الخطية

   -:ينص على أن ذبيحة الخطية تذبح فى نفس المكان الذى تذبح فيه المحرقة ) ٢٥(نالحظ أنه فى 

   قبول اهللا لنا ه غفران الخطية يتبع– ٢ح تشير لشخص المسيح المصلوب الواحد            ألن كل الذبائ- ١

فالذبيحة ليست خاطئة لكنها حاملة خطية فهى قدس أقداس         . هناك فرق بين الخاطئ وحامل الخطية        = قدس أقداس 

حمل خطايا البشر إال أنـه      هى تشير للمسيح الذى مع أنه       . وألنها تمحو خطايا اآلخرين وهى ترضى العدل اإللهى       

اهللا الذى يرفع خطية الخاطئ لذلك يقبل جزء من الذبيحـة       = للخطية يأكلها الكاهن الذى يعملها    ) ٢٦(  وفى    .قدوس

والكاهن أيضاً يأكل كعالمة للصلح ولكن مقدم الذبيحة ال يأكل فهو ال دخل له فى الكفارة ولم يعمـل                   . على المذبح   



  ٦الويين 

٥  

وهـو  . إذاً هو لـه عمـل       . الدم الذى يغفر هو دم المسيح والكاهن واسطة المغفرة          . ة   بالخطي هشيئاً سوى إعتراف  

وتعتقد كنيستنا أن اهللا والمذبح والكاهن يشتركوا فـى         . أما دم وجسم الذبيحة للنار      . كوسيط يأكل جزء من الذبيحة      

فخطايـاى  . لدم ، دم المسيح     المسيح ذبح من أجلى والكاهن خادم لألسرار ، عن طريقة مسحت با           . مغفرة خطاياى   

  .غفرت بالدم والذى مسحنى هو الكاهن 

الحظ أن بعض الدم كان يوضع على قرون مذبح المحرقة وباقى الدم يسكب عند قدمى المذبح إشارة إلـى أنـه ال                      

وحينما . يانا  يمكن إرضاء اهللا إال بالدم وإشارة إلى أن حياتنا كان ينبغى أن تسكب سكيباً تاماً أمام اهللا من أجل خطا                   

نتأمل هذه الصورة ونحن ال نستطيع أن نسكب دمائنا من أجل خطايانا ينبغى أن نسكب أنفسنا فى إنسحاق أمـام اهللا                     

  على مذبح الصالة 

أى ال يجوز أن يأكل منها إال من كان مستعداً ومن جانب آخر أن من يمسها                 = من مس لحمها يتقدس   ) ٢٧(وفى  

 فنحن نلبس الثياب البيض ثياب البـر بواسـطة دم          ١٤ : ٧ رؤ   ـ وقارن هذه األية ب    .يحسب فى ملكية الرب نفسه      

واليهود خصصوا بئراً مخصوصة فى دار الهيكل        =  الدم فى مكان مقدس    هثر علي نتويغسل الثوب الذى إ   . المسيح  

  ) أنظر التأمل أسفل الصفحة(وكان الكهنة هم الذين يقومون بهذا العمل . وغرفة خاصة للغسيل 

وهـذا يـشير    . وهو خزف فهو رخيص الثمن      . فهو يمتص الدم     = طبخ فيه يكسر  تاإلناء الخزف الذى    ) ٢٨(آية  

.  ونحن إمتصصنا دمه فى تناولنا من جسده ودمـه           ٧ : ٤كو  ٢لجسدنا المأخوذ من طين األرض وهو إناء خزف         

ختفى وتباد ويكون أرض جديدة بعـد       وهذا الجسد البد وسينكسر بالموت وكذلك األرض التى أرتوت بدم المسيح  ت            

 هذا يشير لطبيعتنا الجديدة التى حصلنا       وإن طبخت فى إناء نحاس يجلى ويشطف بماء       . ذلك وسموات جديدة أيضاً     

. عليها بالمعمودية وهذه الطبيعة طبيعة جديدة  كأنها جليت أى أصبحت منيرة وهى ثابتة فالنحاس رمـز للثبـات                    

وأما الذى يصنع مشيئة اهللا فيثبت إلـى     "وقارن مع   " إثبتوا فى وأنا فيكم   "بدليل قول المسيح    قطعاً هذا الثبات إختيارى     

   .١٧ : ٢يو ١" األبد

وهذه الذبائح هى الذبائح التى يقـدمها رئـيس          = ال تؤكل ... كل ذبيحة يدخل بدمها إلى خيمة اإلجتماع        ) ٣٠(آية  

يس الكهنة فهو هنا أما خاطئ أو مسئول عن خطية الـشعب            الكهنة عن نفسه أو عن الجماعة وهذه ال يأكل منها رئ          

والذبيحة تحرق كلها فالخطية لوثت اإلنسان كلـه وهـذا    = تحرق بالنار. كله فال يصلح أن يقوم هنا بدور الشفاعة      

 جلد الذبيحة يرمز لمظهرنا وكبريائنا    "  كل الرأس مريض وكل الجسم سقيم      ٦ ،   ٥ : ١أش  "المعنى يوضحه إشعياء    

واألكارع تمثل األقدام التى تسعى للخطية واألحشاء تمثل القلـب الـذى            . أس يمثل األفكار الخاطئة والشريرة      والر

  يشتهى من الداخل وباقى األعضاء تشترك فى الخطية 

وكيف تتطهر ثيابى؟   " ٢٢مت  " الثوب المتسخ يشير لحياتى التى تلوثت بالخطية وأصبحت ال تليق بالسماء             - :تأمل

هذا ما خرج   (وفى طقس غسل الثياب التى إنتثر عليها الدم نرى الدم الذى يقدس مع ماء                . ١٤ : ٧ح رؤ   بدم المسي 

حتى يظل  ) المعمودية واإلعتراف (فالدم يقدس والماء إشارة للروح القدس الذى يعمل فى األسرار           ) من جنب المسيح  

  الثوب طاهراً   



  ٧الويين 

١  

אא 
في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يـذبحون        .  و هذه شريعة ذبيحة االثم انها قدس اقداس          - :١٠ – ١األيات  

. و يقرب منها كل شحمها االلية و الشحم الذي يغشي االحشاء            . ذبيحة االثم و يرش دمها على المذبح مستديرا         

و يوقـدهن الكـاهن     . خاصرتين و زيادة الكبد مع الكليتين ينزعها        و الكليتين و الشحم الذي عليهما الذي على ال        

. كل ذكر من الكهنة ياكل منها في مكان مقدس تؤكل انها قدس اقداس              . على المذبح وقودا للرب انها ذبيحة اثم        

قـة  و الكاهن الذي يقـرب محر     . ذبيحة االثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة الكاهن الذي يكفر بها تكون له              

و كل تقدمة خبزت في التنور و كل ما عمل في طاجن او على صاج               . انسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له        

  .و كل تقدمة ملتوتة بزيت او ناشفة تكون لجميع بني هرون كل انسان كاخيه. يكون للكاهن الذي يقربه 

  

  شريعة ذبيحة اإلثم

يقول أن لهما شريعة واحدة ولكن هذه اآلية أعقبت         ) ٧(وفى آية   . خطية  ذبيحة اإلثم تقريباً فى شريعتها مثل ذبيحة ال       

فذبيحة الخطية  . التى حددت أن الجلد للكاهن      ) ٨(وسبقت آية   ) ٦(تحديد نصيب الكاهن من أكل لحم الذبيحة فى آية          

نات التى تقدم ويختلفـان     تين النقطتين ولكنهما كما رأينا يختلفان فى نوع الحيوا        اواإلثم واحد فى شريعتهما بالنسبة له     

وكما رأينا أن اإلستدارة    . يرش دم الذبيحة على المذبح مستديراً        أيضاً فى التصرف فى دم الذبيحة ففى ذبيحة اإلثم        

 التى تنص على أن اهللا يصفح عن الشئ من كل           ٧ : ٦تشير إلى أن الشئ ال بداية له وال نهاية وهذا يتفق مع اآلية              

إذاً كل ذبيحة تنظر لذبيحة الصليب مـن ناحيـة حتـى            . ه هى ال محدودية فاعلية دم المسيح        هذ. ما فعله مذنباً به     

  .ننا ويتجسم عمل الصليبوتتبلور أمام عي

الكاهن الذى يأكل من الذبيحة يشير للمسيح والذبيحة تشير للمسيح فكيف يأتى هذا ؟               = تأمل للعالمة أوريجانوس  + 

. العالم ويرفعها فإلهنا نار آكلة تأكل خطايا العالم وتحطمها وتبددها وتنقينا منها             هذا إشارة للمسيح الذى يأكل خطايا       

  . وهى تحرق أشواك الخطية ٤٩ ١٢لو "والمسيح يقول جئت أللقى ناراً على األرض 

والحظ أن نفس األجزاء التى تقدم على المذبح هى أجزاء ذبيحة السالمة التى تقدم على المذبح وهذا يـشير ألن                    + 

  فران الخطية يستتبعه حلول سالم اهللا فى القلب غ

الكهنة كأوالد هللا يشتركون فى شركة عمل مع المسيح ، ال يكفون عن الدخول بنفس كل                 = فى مكان مقدس تؤكل   + 

. بهذا يحسب الكهنة أيضاً كمن يأكلون ذبيحة الخطية وذبيحة اإلثم           . خاطئ إلى دائرة الصليب حتى تحترق خطاياه        

  .ا العمل هى الكنيسة المكان المقدس الذى يتم فيه األكل ودائرة هذ

كان الكهنة يجمعون الجلود ويبيعونها ويقتسمون ثمنها ، هذا بالنسبة لذبائح األفراد أى المحرقات               = الجلد للكاهن + 

 يخـصص   أما الذبائح العامة مثل المحرقات اليومية فكان ثمـن جلودهـا          . الخاصة ، ويتم توزيع الثمن ليلة السبت        

ويرى البعض أن فى هذا تـذكرة       . وكأن الجلد هنا مكافأة الكاهن على عمله الكهنوتى         . إللتزامات الهيكل والخدمة    

  . بما حدث مع آدم فهو أخذ مكافأة عمله الكهنوتى جلد الذبيحة التى قدمها وبها كسا عريه 

 تسبيح وصالة ويقدمون أجسادهم ذبيحة حية        هناك كهنوت عام لكل المسيحيين المعمدين وفيه يقدمون ذبائح         - :تأمل

فالخطية تفضح وتعرى والذبيحة تستر ،      .  اهللا الجلد أى يستر عريه       ه الكهنوتى هذا يمنح   هومن يقوم بعمل  . الخ  .... 



  ٧الويين 

٢  

ومن يقدم نفسه ذبيحة يثبت فى المسيح الذى قدم نفسه ذبيحة لذلك يقول إحمل صليبك وإتبعنى إذا أردت أن تكـون                     

   )١٨ ، ١٧ : ٣رؤ (راجع  . لى تلميذاً

  إقتران التقدمات

. من الواضح أن كل نوع من أنواع التقدمات والذبائح يشير إلى ناحية معينة فى حياة الرب يسوع أو فـى صـليبه                  

 كثيراً ما كانت تقترن بعض أنواع التقدمات والذبائح وسنرى هذا حاالً فـى طقـس ذبيحـة                  ،وحتى يتجسم المفهوم  

  .السالمة 

  إلقتران الذبائح والتقدماتأمثلة 

وكذلك ) ١٠ ،   ٩ ،   ٥ – ٣ : ٢٨عد  (كانت المحرقة الدائمة اليومية ومحرقة يوم السبت تقترن بتقدمة دقيق            -١

  ) ٢٨ ، ٢٧ : ٢٨عد (فى عيد الباكورة 

 )٥ – ٣ : ٣ال (كان شحم ذبيحة السالمة يوقد دائما مع المحرقة  -٢

  الدقيق فى المناسبات األتية كانت ذبيحة الخطية تقترن مع المحرقة وتقدمة -٣

  ) ١٢ – ٨ : ٨عد (تقديس الالويين   )  أ

 )٢٦ – ٢٢ : ١٥عد (خطية سهو الجماعة  )  ب

 )١٥ – ١١ : ٢٨عد (فى رأس كل شهر  )  ت

 )٢٢ – ١٩ : ٢٨عد (عيد الفصح  )  ث

 )٥ – ٢ : ٢٩عد (عيد هتاف البوق   )  ج

 )١١ – ٨ : ٢٩عد (عيد الكفارة   )  ح

 )١٦ – ١٣ : ٢٩عد (عيد المظال   )  خ

ال (الخطية وذبيحة اإلثم مع المحرقة مع تقدمة الدقيق يقترنون معاً فى طقس تطهير األبـرص                كانت ذبيحة    -٤

٢٠ – ١٠ : ١٤(  

وعنـد تدشـين    ) ١٥ ،   ١٤ : ٦عد  (وعند إنتهاء مدة إنتذار النذير      ) ١٩ ،   ١٨ : ٢٣ال  (فى عيد الخمسين     -٥

 قتقترن ذبائح الخطية والسالمة والمحرقة والدقي) ٨٨ ، ٨٧ : ٧عد (المذبح 

ال (وذو السيل وذات الـسيل      ) ٨ – ٦ : ١٢ال  (وكانت تقترن المحرقة مع ذبيحة الخطية عند تطهير الوالدة           -٦

٣٠ ، ٢٩ : ١٥ + ١٥ ، ١٤ : ١٥( 

أما عند مسح الكهنة فكانت تقدم كل التقدمات والذبائح العادية ما عدا ذبيحة اإلثم مضافاً إليها كبش الملء أو                    -٧

 )٤ – ٢ : ٩ ، ٢٩ – ١٤ : ٨ال (ملء كبش التقديس وكذلك قربان ال

والخمر تشير للفرح مز    ) ٨ – ٦ : ٢٨عد  (كان يقدم خمر مع بعض التقدمات والذبائح مثل المحرقة الدائمة            -٨

 . وهذا تعبير عن سرور اهللا بهذه التقدمة ١٣ : ٩قض  + ١٥ : ١٠٤

  

لى صاج يكون للكاهن الذي يقربه      و كل تقدمة خبزت في التنور و كل ما عمل في طاجن او ع              - :١٠ ،   ٩األيات  

  .و كل تقدمة ملتوتة بزيت او ناشفة تكون لجميع بني هرون كل انسان كاخيه. 

  



  ٧الويين 

٣  

ما التصرف فى تقدمة الدقيق لو إقترنت مع ذبيحة الخطية أو ذبيحة اإلثم ؟ هنا نجد نـوعين                  . هى تطبيق لما سبق     

  من تقدمات الدقيق 

  يأكلها الكاهن الذى يقربها) ....٩(طاجن أو على صاج آية فى مخبوزة أو   )  أ

 .توزع على كل الكهنة ) ... ١٠(بزيت أو ناشفة أى مجرد دقيق )معجونة(ملتوتة  )  ب

والتأمل الروحى  . وزيعها فيما بعد    توهناك سبب منطقى فالمخبوزة جاهزة وساخنة فتؤكل فوراً وأما األخرى فيمكن            

والكاهن لـن   " ١ : ٣ + ٨ : ٢حز  "خرين  آلوا بها ويطعموا بها ا    فى هذا أن الكهنة يلزمهم أن يأكلوا كلمة اهللا ليتغذ         

أما الطاجن فسبق أن أشرنا فـى       . يستطيع أن يقدم كلمة اهللا لآلخرين إن لم تسوى فى التنور أى بنار الروح القدس                

وح القدس  وهنا أيضاً فالر  . أنه يشير لبطن العذراء التى عمل فيها الروح القدس ليتجسد المسيح            ) ٢(تفسير إصحاح   

هنا نستطيع أن نخبر به اآلخرين وأما الصاج        . يعمل داخلياً فى بطوننا أى فى داخلنا لنعرف المسيح معرفة باطنية            

هنا فقط تكون   . ، فالتقدمة فيه مكشوفة أى أن معرفة المسيح هذه ظهرت فى صورة مكشوفة فى شخص هذا الكاهن                  

ا لو كانت التقدمة دقيق فقط أى مجرد معلومات وحتى لو كانـت            أم. كلماته مؤثرة فالشعب يرى فيه صورة المسيح        

معجونة بزيت أى بإرشاد الروح القدس لكن لم تمر فى المراحل السابقة فيحسن أن توزع ويؤجل إستعمالها حتـى                   

 بنـار   تسوية التقدمة (والحظ أن اهللا يحرم الكهنة من الكلمة أما مسئولية إختبارها تقع عليهم             . تمر فى هذه المراحل     

والحظ أن هذه التقدمات    " ٣ : ١٣حز  " "أطعم بطنك وإمأل جوفك   "هذا ما عناه اهللا حينما قال لحزقيال        ) الروح القدس 

  .بال لبان فهى مصاحبة لذبيحة خطية 

  شريعة ذبيحة السالمة

تضح عمل معين   نجد هنا مثالً آخر إلقتران الذبائح نفهم منه كيف يتجسم ويتبلور عمل الصليب فى تجميع الذبائح لي                

  نذر أو نافلة) شكر             ب)  ففى ذبيحة السالمة نوعين ا. أو وجه معين لذبيحة المسيح 

ونحـن سـبق    . وذبيحة السالمة المقدمة للشكر كان يقرب معها أقراص فطير ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير                

ر ؟ يفهم من ذلـك      يلماذا إقترنت مع الفطير والخم    ف. وفهمنا أن ذبيحة السالمة ترمز لسر اإلفخارستيا أو سر الشكر           

  تى آلا

  .ذبيحة التى نقدم فيها الشكر للمسيح ألنه بها أعطانا الحياة والسالم الهى  -١

 . المسيح يحيا فى سالم ه ، ومن حياتهمن يأكل منها تكون حيات -٢

بروحه القـدوس والـذى    هى بال خمير تشير للمسيح القدوس الذى بال خطية المتحد الهوتياً   أقراص الفطير  -٣

ولنرى أنواع هـذه    . وهنا نرى صورة عجيبة يرسمها الوحى لهذه الذبيحة         . مسح بالروح القدس من أجلنا      

 التقدمة

 هذه تشير لإلتحاد األقنومى بين المسيح والروح القـدس وأن الـروح              :أقراص فطير ملتوتة بزيت     )  أ

  .القدس هو الذى جسد المسيح فى بطن العذراء 

 . هذه تشير للمسيح يوم حل عليه الروح القدس لحسابنا : مدهونة بزيترقاق فطير  )  ب

األقراص تشير لتعدد األشخاص أى الكنيسة فـسر الـشركة            :دقيق مربوكاً أقراصاً ملتوتة بزيت     )  ت

 .يجمعنا كلنا مع المسيح رأسنا 



  ٧الويين 

٤  

 سـر التنـاول     وكنيستنا تصر على إستعمال خبزاً مختمراً فـى       .  الخمير يشير للخطية     :أقراص خبز خمير   -٤

فالفطير يشير لحياة المسيح قبل الصليب التى كانت خالية من كـل            . لإلشارة إلى أن المسيح حامل خطايانا       

شر أما وقد حمل خطايانا فى جسده على الصليب كان يلزم أن يضاف الخمير فى الخبز المقدم فـى سـر                     

ى حملها فى جسده فذبيحة القداس اإللهـى        اإلفخارستيا فى القداس القبطى األرثوذكسى إشارة إلى الخطية الت        

لكن الكنيسة لم تكتفى بوضع الخمير بل لزم أن يدخل النار حتى تمـوت              . تشمل الصليب وما قبل الصليب      

فالخميرة موجـودة فـى قربـان       . هذه الخميرة ثانياً كما ماتت الخطية فى جسد المسيح المقام من األموات             

كما أبطلت النار فعل الخميرة كذلك أبطل المسيح الخطية بذبيحـة نفـسه             و. القداس ولكنها ميتة بفعل النار      

 حينما إشتعلت فيه نار العدل اإللهى على الصليب

  أنواع ذبيحة السالمة 

 وهنا نجد نصاً على تقديم ذبيحة سـالمة         ١٠٧ على سالمة من خطر أو شفاء وهذا لخصه مزمور           -:شكر   -١

  . تعالى هى ذبيحة تسبيح لمجد اهللا" . ٢٢"فى اآلية 

 إنسان فى ضيقة وهو يقدم هذا النذر إختيارياً ، أنه لو مرت هذه الضيقة يقدم نذراً هللا كذا وكذا          ه يقدم -:نذر   -٢

أى أصبح مكرسـاً للـرب تمامـاً    . ويحمل النذر معنى أكبر فهناك من نذر نفسه هللا فى ضيقة هذا العالم              . 

 )نذير(

يوجد تكرار فى الكتاب المقدس بال داعى والفرق فى هذه التقدمـة  لكن ال .  هى تشبه النذور تماماً      -:لة  فنا -٣

لة ليس فى ضيقة ولكن هو إنسان فرح وينتظر من الرب أكثر ويقول مـن               فأن مقدم النا  . لة  فبين النذر والنا  

 تقدمة إختيارية = لةفناومعنى كلمة . خالل فرحه لو أصابنى أكثر سأعطى هللا كذا وكذا 

وهو ) شكر(فهو قدم حياتة لمجد اهللا      . أليست بهذه المعانى تتبلور ذبيحة وعمل المسيح        !! انى  واألن لنتأمل هذه المع   

. عن إجبار بل كـان هـذا بفـرح    هذا ولم يكن ) نذر(من خالل ضيقاته كان مكرساً بالكامل فى طاعة كاملة لآلب       

لة أيضاً قد تكون تطوعيـة      فناالوفالمسيح فرح بالخالص وكان يشتهيه كاآلب تماماً وهوأعطى نفسه بفرح لخالصنا            

لـة  فوكان هناك فرق فى طقس النذر عن طقس النا. لة فتماماً أى إنسان فرح من كثرة ما أعطاه اهللا فيذهب ويقدم نا        

، أنه إذا مات الحيوان الذى نذر أو فقد أو أصابه عيب يلتزم صاحب النذر أن يقدم ما يساويه فى القيمة ، أما فـى                         

  )٢٥ – ١٧ : ٢٢( ال يلزم بشئ فهو قد تعهد بتقديم حيوان بعينه لةفحالة مقدم النا

  ترتيب الذبائح 

 عندما حدد الكتـاب هـذه الـذبائح         المرة األولى . ورد ترتيب الذبائح مختلفاً فى المرتين اللتين ذكرت فيها الذبائح           

 : ٧ – ٨ : ٦( الـذبائح     فى شرحة لطقوس وشريعة تقديم هذه      والمرة الثانية  ٧:٦ – ١:١اإلصحاحات  (ونوعياتها  

  فلماذا ؟) ٣٤

 كان يشرح ماذا قدم المسيح لنا لذلك بدأ بالمحرقة أى أنه أرضى اآلب حتى نكون نحن مقبولين أمام                   فى المرة األول  

ثم ذبيحة السالمة ليظهر غرضه أنه أتى       . ثم شرح تقدمة الدقيق حتى يظهر أنه أعطانا حياته وروحه القدس            . اآلب  

المسيح فى هذه المجموعة ظاهراً أمـام اآلب        . وآخر الكل ذبائح الخطية واإلثم ليظهر كحامل خطايانا         ليعطينا سالم   

 يشير إلى كيف نحصل على هذا السالم لـذلك          المجموعة الثانية مقدماً نفسه كرأس للكنيسة ساتراً خطاياها  أما فى          

 هنا فى هذه المجموعة     .نا دون أن تغفر خطايانا    تسبق شريعة ذبيحة السالم شريعتى ذبيحة الخطية واإلثم فال سالم ل          



  ٧الويين 

٥  

فبدون رضـاء اآلب  . لكن فى الحالتين تسبق المحرقة الجميع      . يتقدم المسيح لنا كحامل خطايانا حتى يعطينا السالم         

  لم نكن لنحصل على شئ 

  مقارنة

 )٣٤ : ٧ – ٨ : ٦(المجموعة الثانية  )٧ : ٦ – ١(المجموعة األولى 

  مسيح لناتشرح ماذا قدم ال -١

 )حياة المسيح+ رضا اآلب (المحرقة ثم الدقيق  -٢

 السالمة ثم الخطية واإلثم -٣

 هنا المسيح ظاهراً أمام اآلب -٤

  تشرح كيف نحصل على ما قدمة المسيح-١

 )فى هذا تتفق المجموعتان(المحرقة ثم الدقيق -٢

 الخطية واإلثم يرفعان أوالً لنحصل على السالم-٣

 حامل خطاياناهنا المسيح ظاهراً لنا ك-٤

  

ان قربها الجل الشكر يقرب على ذبيحـة        . و هذه شريعة ذبيحة السالمة الذي يقربها للرب          - :١٣ – ١١األيات  

مع اقراص  . الشكر اقراص فطير ملتوتة بزيت و رقاق فطير مدهونة بزيت و دقيقا مربوكا اقراصا ملتوتة بزيت                 

  .خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سالمته

  

  ألجل الشكرذه شريعة ذبيحة السالمة ه

  

. و يقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة الـسالمة                   - :١٥ ،   ١٤األيات  

  .و لحم ذبيحة شكر سالمته يؤكل يوم قربانه ال يبقي منه شيئا الى الصباح

  

قيق ، عشراً منها يخمر وعشراً يترك بـدون خميـر           كان المقدم يأتى بعشرين د     = يقرب منه واحداً من كل قربان     

وكـان  . والكل مخبوز بزيـت     .  فطيرة   ٣٠والعشر الثانى يخبز    .  أرغفة خبز مختمر     ١٠ويخبزون العشر األول    

وكلمة رفيعة أى مرفوع أو مقدم هللا الذى فـى           . يكون للكاهن . رفيعة للرب   =  فطائر ورغيف خبز     ٣الكاهن يأخذ   

لخبز والفطير يكون لمقدم التقدمة يأكله مع عائلته وأقرباؤه والفقراء الذين يدعوهم ، هـى مائـدة                 وباقى ا . األعالى  

 الكـل   ،هذه ذبيحة فـرح   . طبعاً يأكلوا من الخبز والفطير واللحم       . شركة وحب يشكر فيها اهللا على إحساناته عليه         

حة الخطية فمقدمها خاطئ ، ال يجـوز لـه أن           أما ذبي ) المذبح والكاهن ومقدمها والمدعوين   (يأكل منها حتى مقدمها     

  . وفى كنيستنا فذبيحة شكرنا هى طعامنا حتى القيامة . يأكل منها 

كان يشترط على مقدم الذبيحة أن يأكل هو ومن دعاهم من لحم ذبيحة السالمة فى              = ال يبقى منه شيئاً حتى الصباح     

ولن يشعروا بالخجـل  يع خصوصاً الفقراء وهم يأتون ليالً نفس اليوم ، وكان يفضل أن يكون هذا ليالً ، ويدعو الجم   

وهو وحده له حق التـصرف فيـه ،         ) ٢١راجع آية   ( خاص باهللا ، له وحده       وم ذبيحة السالمة ه   حل. فلن يراهم أحد  

واهللا صاحب الحق فى التوزيع يأمر من قدم الذبيحة أن يستعملها بكرم مع اآلخرين ،               .  إلى بيته    هحتى لو أخذه مقدم   

وعلى من يريد أن يشكر الرب فعليه أن يظهـر فرحـه المقـدس بـاهللا     . الكل يأكل منها والفقراء إخوة الرب أوالً  

ولذلك نص اهللا أن مقدم الذبيحة يجب أن ينتهى من أكلها فى نفـس الليلـة وال                 . بإحتفال مقدس يدعو إليه اآلخرين      
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 هذا النص يشجعه على دعوة اآلخـرين وأن ال يكـون            .فكيف ينتهى منها إن لم يدعو آخرين        . يبقى منها للصباح    

ولكن قوله ال يبقى منه شيئاً      . بخيالً فيبقى منها لنفسه حتى اليوم التالى إلستعماله الشخصى مما يخالف فكرة الشركة              

 صـباح (حتى الصباح يشير لجانب هام من القيامة فالمسيح قام والظالم باقى أى لم يبقى ميتاً كذبيحة فى الـصباح                    

وهناك معنى آخر أننا نأكل من ذبيحة اإلفخارستيا فى ليل هذا العالم حتى يجئ صباح يوم القيامة وهنـاك                   ) . األحد

حتى الصباح سبق اإلشارة إليها فى خـروف الفـصح           وإشارة أنه ال يبقى منه    . فى الملكوت لن تكون هناك ذبيحة       

هى مائدة  ) لحم وفطير وخبز  (مة فيها مائدة شبع للجميع      ذبيحة السال . وهذه أيضاً تشير للقيامة     ) ١٠ ،   ٨ : ١٢خر  (

  ) . خمر( مع دردى ممخة ئن أنها وليمة سما٦ : ٢٥دسمة ، مائدة التناول أشار لها إشعياء فى 

  

و ان كانت ذبيحة قربانه نذرا او نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل و في الغد يؤكـل مـا                     - :١٧ ،   ١٦األيات  

  .و اما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار. فضل منها 

  

كن هنا يسمح باألكل منها فى اليوم التالى ل       .  بلورة قصة القيامة     لوهذه تستكم  . لةفبشريعة النذور والنا  هذه خاصة   

وهنا يظهر وتكتمل الصورة أنه      . ٢ : ٦وهنا تشرح قيامة المسيح فى اليوم الثالث هو         . ال تستمر حتى اليوم الثالث      

لة الحق فى إستخدام لحم     فويضاف لهذا أن الشريعة أعطت الحق لمقدم النذر والنا        . يقوم فى اليوم الثالث قبل الفجر       

كل ) "٤٩ : ٩مر  ( وكانوا يملحون لحم ذبائحهم حتى ال تفسد وتتعفن          .ةذبيحته حتى اليوم الثانى فهى تقدمة إختياري      

  " ذبيحة تملح بملح

تمليح الذبيحة وعدم اإلبقاء منها حتى اليوم الثالث ،          = وأما الفاضل من لحم الذبيحة فى اليوم الثالث فيحرق بالنار         

  "لن تدع تقيك يرى فساداً"١٠ ، ٩ : ١٦ز وحرق المتبقى يشير إلى أن جسد المسيح إذ مات لم يتطرق إليه الفساد م

  

و ان اكل من لحم ذبيحة سالمته في اليوم الثالث ال تقبل الذي يقربها ال تحسب له تكـون نجاسـة و                       - :١٨آية  

  .النفس التي تاكل منها تحمل ذنبها

  

 الذبيحـة لنفـسه   من يخالف هذا فقد كسر الرمز الذى يرمز للمسيح فى قيامته بجشعه إذ أراد أن يحتفظ بجزء مـن       

مرة أخرى هذه الخطية هى التمركز حول األنا والذات والخلو من المحبة وفـى هـذا                . وإمتنع عن دعوة اآلخرين     

إذن عليه أن يقرب غيرها ، هذا ليشجع مقدم          = والذى يقربها ال تحسب له    .  نجاسةإنفصال عن اهللا لذلك سمى هذا       

  .الذبيحة على اإللتزام بالطقس الصحيح 

  

  .و اللحم الذي مس شيئا ما نجسا ال يؤكل يحرق بالنار و اللحم ياكل كل طاهر منه - :١٩ آية

  

قداسة أى إذا وجد إنسان طاهر فى مجلـس مـستهزئين           لإنتقال النجاسة أسهل كثيراً من إنتقال ا       هذه اآلية تشير ألن   

لك داود فضل أن ال يجلس فى مثل هـذا          لذ.  أسهل كثيراً من أن تنتقل نعمته إليهم         هفستنتقل نجاستهم وخطاياهم إلي   

   ١٣ ، ١٢ : ٢وهذا يفسر لماذا سأل حجى سؤاله حج . المجلس وأن يعتزل الخطية 
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و اما النفس التي تاكل لحما من ذبيحة السالمة التي للرب و نجاستها عليهـا فتقطـع تلـك                    - :٢١،  ٢٠األيات  

 انسان او بهيمة نجسة او مكروها ما نجسا ثم تاكل           و النفس التي تمس شيئا ما نجسا نجاسة       . النفس من شعبها    

  .من لحم ذبيحة السالمة التي للرب تقطع تلك النفس من شعبها

  

) ٢١( لذلك ينبغى أن نقدم توبة وأن نعترف قبل أن نتقدم لسر التناول واآلية               ٢٧ : ١١كو  ١متطابقة مع   ) ٢٠(اآلية  

 : ١٨ية تفسر لماذا رفض اليهود دخول دار الوالية يو          آلذه ا وه.  يتنجس   التدعو من يأكل أن يحفظ نفسه طاهراً و       

  .  ألنهم كانوا يريدون األكل من ذبيحة السالمة فى الفصح وخافوا أن يتنجسوا ٢٨

  يحرم المخالف من ممارسة الشعائر = تقطع تلك النفس من شعبها

  

. شحم ثور او كبش او ماعز ال تاكلوا         كلم بني اسرائيل قائال كل      . و كلم الرب موسى قائال       - :٢٧ – ٢٢األيات  

ان كل من اكل شحما من البهائم التي        . و اما شحم الميتة و شحم المفترسة فيستعمل لكل عمل لكن اكال ال تاكلوه               

و كل دم ال تاكلوا في جميع مساكنكم من الطير و من            . يقرب منها وقودا للرب تقطع من شعبها النفس التي تاكل           

  .تاكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبهاكل نفس . البهائم 

  

الشحم يشير لكل رغبة وطاقة أعضائنا الدفينة وهذا        . سبق شرحها فالشحم والدم من نصيب الرب ال يأكل منها أحد            

فكـان   = شحوم الميتة وشحم الحيوانات المفترسة    أما  . ينبغى أن يكون هللا وحده والدم يشير للنفس وهذه النفس هللا            

  . م أن يستعملوها فى عمل الشموع واإليقاد لكن ال تؤكل يحل له

  

كلم بني اسرائيل قائال الذي يقرب ذبيحة سـالمته للـرب يـاتي             . و كلم الرب موسى قائال       - :٣٤ – ٢٨األيات  

يداه تاتيان بوقائد الرب الشحم ياتي به مع الصدر اما الصدر فلكي يـردده              . بقربانه الى الرب من ذبيحة سالمته       

و الساق اليمنـى تعطونهـا      . فيوقد الكاهن الشحم على المذبح و يكون الصدر لهرون و بنيه            . ديدا امام الرب    تر

الذي يقرب دم ذبيحة السالمة و الشحم من بني هرون تكون له الساق اليمنى              . رفيعة للكاهن من ذبائح سالمتكم      

رائيل من ذبائح سالمتهم و اعطيتهمـا لهـرون         الن صدر الترديد و ساق الرفيعة قد اخذتهما من بني اس          . نصيبا  

  .الكاهن و لبنيه فريضة دهرية من بني اسرائيل

  

أى يقدم تقدماته بيديه عالمة الرضى وأنه يقدم هللا هذه التقدمة برضى عالمة حب هللا                = يداه تأتيان ... يأتى بقربانه   

  .بإختياره 

ل الصدر والرجل اليمنى معناه أن مقدم الذبيحة يعطـى هللا           وكونه يقب  الكاهن هنا يمثل اهللا       =الصدر والساق للكاهن  

الـصدر وعمـل    (فهكذا قدم المسيح لنا محبته      ) اليمنى(وبقوة  ) الرجل(وأعماله  ) الصدر(كل مشاعره وقلبه ومحبته     

حبته وتشير إلى أن اهللا يعطى لخدامه م      ) . الصدر والرجل (فنحن نقدم له ذبيحة سالمتنا      ) الرجل اليمنى (فداؤه القوى   
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 = وهذه العطية لهرون ولبنيه   . وقوة تسندهم فى خدمتهم ، وهم عليهم أن يقدموا محبتهم وأن يسلكوا ببر وبإستقامة               

وعلى الكاهن  . التى داس لنا بها الشيطان      ) رجله اليمنى (أى لكل الكنيسة ، الكل يتمتع بمحبة المسيح وعمله القوى           

   .هوكتف) قلبه(ط إسرائيل على صدرة رئيس الكهنة  لذلك نقشت أسماء أسبا،أن يعطى حبه لرعيته

كان الكاهن يضع على يد مقدم الذبيحة الشحم وفوقه الصدر وفوق الصدرالساق والخبز فوقهم ويـرددهم                = الترديد  

والمعنـى أن   . أى يضع يديه تحت يد مقدم الذبيحة ويرفعها ثم يحركها للجهات األربع شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً                 

وكأنه يقدم هللا صدره   . ثم يتقبل نصيبه من يد الرب       . هن يقدم الذبيحة هللا ويقدم شكره له فهو يمأل المسكونة كلها            الكا

وأيضاً يشكر الرب على إحسانه وفى تقديم الحمل فى الكنيـسة القبطيـة             . هم منه بقوة ليعمل لحسابه      موقدمه ويتسل 

 أن تكون هذه الذبيحة مقبولة أمامك عن خطاياى وجهاالت          إعط يارب "يحرك الكاهن يديه فى حركة مشابهة ويقول        

والحظ أن  . بمعنى التضرع هللا بأن يقبل ويغفر فإحساناته تغمر المسكونة كلها شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً               " شعبك  

ح فالصليب كائن وراء كل ذبيحة فالذبائح كلها تشير لشئ واحـد وهوالمـسي            . على مثال الصليب    + حركة الترديد   

  المقدم ذبيحة على الصليب 

هذه لها معنيان األول أنها ترفع من التقدمة ليأخذها الكاهن والمعنى اآلخر أنها ترفع أمام اهللا إلـى أعلـى                    = رفيعة  

  وتردد أمام جالله 

  

التي امر الرب   . تلك مسحة هرون و مسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب               - :٣٦ ،   ٣٥األيات  

  .تعطى لهم يوم مسحه اياهم من بني اسرائيل فريضة دهرية في اجيالهمان 

  

 كلمة مسحة تعنى مسحة الزيت وهناك كلمة أخرى عبرية لها نفس الشكل وهى مشحة بمعنى آخر                 =مسحة هرون   

هم وبنيه ليمسحوا أى يتم تكريس  ووضع كلمة مسحة فى هذه اآلية تعنى المعنيان أنه يوم أن قدم هرون            . وهو نصيب   

اهللا هو الكـاهن    . للرب صاروا نصيباً للرب والرب أعطاهم نصيب لهم من ذبائحه فهم شركاؤه فى الخدمة والعمل                

األعظم وهارون وبنيه هم ممثلوه على األرض هذه األية قد تفهم مادياً بأنها نصيب هرون وبنيه من األكل حتـى ال                     

يطلب من كهنته أن    "  ملكوت اهللا وبره وهذه الباقية تزاد لكم       أطلبوا أوالً "يجوعوا وهذا ليس خطأ ولكن اهللا الذى قال         

. .وهو سيمألهم روحياً ألجل نجاح هذه الخدمة      يهتموا أوالً بالروحيات وخدمتهم الكهنوتية وخالص نفوس شعب اهللا          

  .أما إمتالء بطونهم فهذه تزاد لهم 

  

ة و ذبيحة االثم و ذبيحـة المـلء و ذبيحـة            تلك شريعة المحرقة و التقدمة و ذبيحة الخطي        - :٣٨ ،   ٣٧األيات  

  التي امر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم امره بني اسرائيل بتقيرب قرابينهم للرب في برية سيناء. السالمة 

   

ذبيحـة  وأمـا   . إذاً يلزم التدقيق فيها فهى أوامر من الرب ، أوامر مقدسة             = هذه هى الشريعة التى أمر بها الرب      

وهذه شـرحها فـى سـفر       .  الخاصة برئيس الكهنة التى يقدمها يومياً والخاصة بالكهنة حتى يمتلئوا            فهى= الملء  

   .٢٣ – ١٩ : ٦الخروج أما هنا فقد وردت فى 
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وينتظره ) ٢٤ : ٩صم ١(قدم صموئيل لشاول الملك من ساق الرفيعة داللة على أنه ينتظره مركزاً هاماً = ملحوظة 

  .عمالً مقدساً 

  

א 
 

ورقم خمسة كما أشرنا سابقاً يـشير للنعمـة         .  محرقة ، دقيق ، سالمة ، خطية ، إثم           -:كانت الذبائح خمسة أنواع     

ولكن رقم خمسة يشير أيضاً للمسؤلية وهذا يتضح مـن مثـال الخمـس              . التى ظهرت بصليب أى ذبيحة المسيح       

 اإلمتالء من الروح القدس أى الزيت الذى فى اآلنية ولكن           فاهللا أعطانا نعمة  . عذارى الحكيمات والخمس الجاهالت     

إضرم موهبة اهللا التى فيـك      "لذلك يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس       . كون أن نمتلئ فهى مسئوليتنا الشخصية       

 من الـروح القـدس هـو        الءه ولكن إضرامها أى إشعالها أى إمت       فتيموثاوس قد حصل على موهبة اهللا      بوضع يدىَ 

 أيضاً يشير للحواس الخمس وبالتالى أيضاً يشير للمسئولية الشخـصية ،            ٥ورقم   . ٦ : ١تى  ٢ الشخصية   هيتمسئول

فمسئوليتى هى أن أسمح بدخول أى شئ لداخلى من خالل منافذ التعامل مع العالم ، فما يدخل ويـستقر يـساعد أن                      

لى الصليب إستوفى كل شئ فهو أرضـى اآلب  والمسيح بذبيحته ع. أمتلئ أو أفرغ من مواهب اهللا التى أعطاها لى        

 ، إذاً يجب علينا أن نتبع       ه ومن عظام  هولكننا واحد مع المسيح نحن جسده من لحم       . وحمل خطايانا ولعنتنا بدالً منا      

قـدموا  "ونكون نحن الذين نقدم الذبيحة ونحن بأجسادنا الذبائح أيضاً          . خطواته ونقدم جسدنا ذبيحة حية لنرضى اهللا        

  وكيف يمكن أن يتم هذا " ١ : ١٢م ذبيحة حية مقدسة رو أجسادك

فما هو مطلوب منا أن نقدم ذواتنا       .  رأينا فيها المسيح فى طاعة كاملة لآلب حتى الموت           - :ذبيحة المحرقة  -١

وقطعاً فهذا لـه    . ويتضمن هذا طاعة وصايا اهللا      . صليب  للفى طاعة كاملة وتسليم كامل حتى لو قادنا هذا          

 من يريد أن يؤذينا ، أو أن نتواضع أمام من ال يحبنا يصبح               مع ذا أردنا أن نقدم خدمة أو نتسامح      تكلفته ، فإ  

  .وهذه أشياء ال تكلل هنا بل فى السماء. هذا شيئاً صعباً جداً ولكن هذا معنى الذبيحة 

بل أن نكون طعاماً    طحن ليصير لنا طعاماً وحياة ، فهل نق        لنا ، هو ي     يقدم حياته   هنا المسيح  - :تقدمة الدقيق  -٢

 نبحـث عـن الجـوعى والمـساجين     ١٥ :١٢كـو   ٢ق من أجلهم    نفَنُو نُنفقلآلخرين ، نخدمهم فى محبة ،     

 كنـا نرضـى أن      ٨ : ٢تس  ١وراجع قوله فى    .  لتفهم معنى هذه الذبيحة      ١٨ : ٤راجع فى   . والمحتاجين  

المة تقدمة خمر أى سكيب وفى ذلـك        وكان يصاحب ذبيحة الس   . نعطيكم ال إنجيل اهللا فقط بل أنفسنا أيضاً         

فهو ال يقـدم     . "لكننى وإن كنت أنسكب أيضاً على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح          "يقول بولس الرسول    

 ٢فى  .هذا هو الفرح الحقيقى     !! نفسه فقط لهم فى خدمته بل ينسكب من أجلهم ولكن الحظ أنه فى هذا يسر                

  .وملح وزيت أى صالة بخورة أيضاً ولنالحظ ماذا يصاحب هذه التقدم . ١٧: 

سات ملزمون أن نصلى مـن      اولنالحظ أننا فى القد   .  هى حياة الشركة والحب مع الجميع        - :ذبيحة السالمة  -٣

 .أجل الجميع وليس من أجل خالصنا وحياتنا فقط 

 نفسى   أنا أن أموت للخطية وأن أحسب       حقاً المسيح مات ألجلى وحمل خطيتى ولكن علىَ        - :ذبيحة الخطية  -٤

 فنحن لن نختبر حياة القيامة مع المسيح مالم نقبل أن نموت            ٦ميتاً عن خطايا وشهوات هذا العالم راجع رو         

وهذه ذبيحة مثل التى قدمها يوسف البار الشاب العفيف الذى كان جـسده الخـاطئ               . معه عن خطايا العالم     
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وشهواته فكان مثاالً لجده إبراهيم الـذى       يحتاج لهذه الخطية لكنه فضل أن يقدم نفسه ذبيحة ويصلب أهواؤه            

وراجـع  " هوذا الثوب خذيـه   "قدم إبنه ذبيحة وهذه الصورة الرائعة صورها قداسة البابا شنودة فى ترنيمة             

  ١٨ : ٣بط ١ + ٣١ : ١١كو ١ + ٢٤ : ٥غل  + ١٩ : ٣فى  + ١٤ : ٦غل  + ١ : ٤بط ١أيضاً 

لخطية ولكن نخرج منها بشئ جديد ، فال يكفـى أن نعتـرف              هى تقريباً متطابقة مع ذبيحة ا      - :ذبيحة اإلثم  -٥

فال يصح أن يعتـرف     . بخطيتنا أمام الكاهن ونحصل على الحل فيجب أوالً أن نعوض من أخطأنا فى حقه               

وقد تقف أمام هـذا     . أحد بأنه أهان شخص آخر ويأتى ليعترف دون أن يذهب أوالً ليعتذر ألخيه المجروح               

ود أن نقدمها ذبيحة وفى هذا أيضاً من يسرق فال بد أن يرد المسروق بطريقة أو                 الشخصية والمقص  ئناكبريا

  ٢٤ ، ٢٣ : ٥هكذا فعل زكا وهكذا قال السيد المسيح مت . بأخرى 

ذبيحة المحرقة تشير إلى البر الموهوب لنا فى دم المسيح بينما ذبيحة الخطية واإلثم تشيران إلى رفع الخطية عنا                   + 

.  المسيح لنـوال الـسالم األبـدى       حياةمة فتكشف عن حق جديد لنا فى الدم وهو حق الشركة فى             أما ذبيحة السال  . 

  ......المقصود بالشركة قطعاً ليست الشركة فى الهوته، بل فى محبته وقداسته وحياته ومجده وأبديته

   !!ولكن نقف أمام عدم األكل من ذبيحة السالمة إذا كانت نجاساتنا علينا+ 

نجد الطقس ال يقول نجاساتها فيها بل       )  ١١كو  ١(ول بولس الرسول من يأكل ويشرب بدون إستحقاق         ونقارن مع ق  

ـ     "فهناك إستحالة أن أقول     . وهناك فرق كبير بين قوله عليها وقوله فيها         . عليها   ألن "  خطيـة  َىال يجب أن يكون ف

 وبولس الرسـول يقـول      ٨ : ١يو  ١"  فينا إن قلنا أنه ليست لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق         "الرسول يوحنا يقول    

ولكن هـذا لـيس     . إذاً الخطية ساكنة فينا ال محالة       " َىالخطية الساكنة ف   "١٧ : ٧وفى رو   " الخطاه الذين أولهم أنا   "

وأنا أحارب بالروح   .  أن أحاربها وأحارب أعضائى التى تشتهى الخطية         معناه أن أعيش مستعبداً للخطية ، بل علىَ       

ومن يجاهد ويقمع جسده ويستعبده ويضبط نفسه حتى        . والروح القدس يعين فى هذه الحرب       ) ٢ : ٨رو  (فَى  الذى  

فلنقدم توبة   . ٥ : ٣كو   + ٢٧ : ٩كو  ١ + ٢٥ : ٩كو  ١بالرغم من وجود الخطية فيه ال تصبح عليه خطية راجع           

وبعد هذا إن المنا ضميرنا أن       . ٩ : ١يو  ١وإعتراف وإن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا            

 ١٠هناك خطية وال يجب أن نتقدم للتناول فهذا تشكيك فى فاعلية دم المسيح كذبيحة عن خطايانا وأثامنا راجع عب                    

 :٢٣ – ١٩   

   الذبائح التى يأكل منها الكاهن+ 

 للمسيح رئيس كهنتنا فما معنى أنـه        وإذا كان الكاهن يشير   . الكاهن يأكل من ذبائح السالمة والخطية وتقدمة الدقيق         

 فالمسيح  ١١ : ٥٣أش  " من تعب نفسه يرى ويشبع    "يأكل من هذه الذبائح ؟ ربما يفسر هذا قول إشعياء عن المسيح             

 ،)ذبيحة الخطيـة  ( مبررين   ،وهم بدون خطية  ) ذبيحة السالمة (يشبع حين يرى شعبه فى سالم وشركة جسده الواحد          

  ) .دقيقتقدمة ال( وحياتهم لآلخرين

    ١٠ – ٨اإلصحاحات 

  هذه اإلصحاحات تقدم صورة رائعة لحياة التكريس وهى تشير ألن التكريس يبنى على 

  فكان هرون عليه أن يغتسل وأن تتقدس مالبسه.  وهذا يكون بدم يسوع - :التقديس -١



  ٧الويين 
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) هرون وأبناؤه  (وعليهم أيضاً .  أيام   ٧ عدم اإلنشغال بالعالم ورمز لهذا أن يبقى فى الخيمة           - :التخصيص -٢

وعليهم أيضاً أن يعتبروا الرب نصيبهم ، هـو         . آال يفرحوا كالعالم وآال يحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم           

 يعولهم 

والمؤمنين بهذا المفهوم كلهم مكرسين لحساب ربنا يسوع ، كل من قبل المعمودية أى أغتسل وقدس مالبسه يـصير        

  .ام للكهنوت أى يقدم ذبائح الحمد والتسبيح ومقدماً نفسه ذبيحة حية مكرساً للرب ، كاهنا بالمفهوم الع

 وقدم فيهـا    ٣٠ – ٢٥وكما حدث فى سفر الخروج فقد قدم اهللا شرحاً لموسى عن خيمة اإلجتماع فى اإلصحاحات                

بدء  تنفيذ طقس تكريس الكهنة و     ١٠ – ٨أيضاً شرحاً لمالبس الكهنة وطقس تكريسهم نجد هناك فى اإلصحاحات ال            

  .خدمتهم فى الخيمة 

ليـربط  ) ٧ – ١ال  (ح والتقـدمات    ائوقد أرجئ أمر تكريس الكهنة إلى هنا حتى يأتى بعد الحديث عن شرائع الـذب              

والخيمـة  . الذبائح بالكهنوت والكهنوت بالذبائح ، فال ذبيحة بدون كاهن ، كما أنه ال عمل كهنوتى خارج الذبيحـة                   

 ائل اإليقاد بدون كهنة ستشبه المنارة بدون فت



  ٨الويين 
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אא 
وقد قام موسى بتقديس هرون وبنيه ، فموس كان هـو الكـاهن             .  من سفر الخروج     ٢٩ ،   ٢٨ ىهو تنفيذ إلصحاح  

الذى كـان يكهـن فيـه رأس        ) كهنوت األباء البطاركة  (لكهنوت القديم   وكهنوت موسى هو اإلتصال بين ا      . للشعب

مز "ولذلك قيل فى    .  فيه هرون وأوالده فقط ليكونوا كهنة        األسرة أو العشيرة ، وبين الكهنوت الالوى الذى حدد اهللا         

 وراجع عد   ٥ : ٣٣ولم يكن موسى كاهناً فقط بل كان ملكاً فى يشورون تث            " . ه موسى وهرون بين كهنت    ٦ : ٩٩

وهو أيضاً رمز للمسيح    . لذلك يكون موسى هنا ممثالً للرب ألمانته فى كل بيته بما فيه من كهنة وشعب               . ٧ : ١٢

   .ذى كان كاهناً وملكاً ومخلصاًال

  

خذ هرون و بنيه معه و الثياب و دهن المسحة و ثـور الخطيـة و                . و كلم الرب موسى قائال       - :٥ – ١األيات  

ففعل موسى كما امره الـرب فاجتمعـت        . و اجمع كل الجماعة الى باب خيمة االجتماع         . الكبشين و سل الفطير     

  .ثم قال موسى للجماعة هذا ما امر الرب ان يفعل. الجماعة الى باب خيمة االجتماع 

  

ونالحظ أن موسى . وامر الرب تكون له حياة أمن يتبع  = هذا ما أمر الرب أن يفعـل نالحظ هنا التسبحة المتكررة   

وهذا يشير إلى أن مـا تحقـق        . لم يكن له حق فى إختيار الكهنوت أو طقس تكريسهم إال حسب خطة اهللا وتدبيره                

هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل إبنـه        " المسيح إلى العالم كان بحسب خطة اآلب األزلية ومن تدبير اآلب             بمجئ السيد 

 : ٥وقطعاً فخطة اآلب ال تعنى أن المسيح لم يكن له دور إذ يقول بولس الرسول فـى أف                   " ٢٦ : ٣يو  ... الوحيد  

  ..."أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه ألجلنا  "٢٥ ، ٢

لذلك تتم سيامات الكهنة    . هنا تتم سيامة الكهنة وسط الجماعة فهم قد أقيموا من أجل الجماعة              = لجماعةوأجمع كل ا  

بفعل الروح القدس وإتفاق منا كلنا وطيـب قلـب ، وإتفـاق رأى              "وسط شعب كنيستهم وهكذا األساقفة والبطريرك       

رمـز  (ى مناسبة تقديم خـروف الفـصح         وف ٣ : ١٢وكانت أول مرة تأتى فيها كلمة الجماعة فى خر          " . الجماعة

والحظ أن الذى قدم المـسيح      . فالمسيح هو الكاهن وهو الذبيحة      ) رمز المسيح (وتأتى هنا فى تقديم الكاهن      ) للمسيح

  .كذبيحة هم جماعة إسرائيل 

  

  .فقدم موسى هرون و بنيه و غسلهم بماء - :٦أية 

  

وهذا . ألنه فى المرة األولى عند التكريس كان غسل الجسد كله           ) األيدى أو األقدام  (لم يحدد هنا األجزاء التى تغسل       

. وهذا رمز للمعمودية التى تصنع لمرة واحدة        . كان يتم وراء حجاب وليس أمام الشعب وكذلك السروال والقميص           

، وهـذا   أما فى طقوس الخدمة بعد ذلك فكان الكهنة يغسلون أيديهم وأرجلهم قبل دخول الخيمة أو قبل تقديم ذبيحة                   

وهـو  . وغسل الكهنة إشارة أن اهللا القدوس يعمل فى كهنته المقدسين فيه المغتسلين من كل ضعف                . إشارة للتوبة   

. إشارة إلى أنه مهما كانت رتبة الكاهن فهو تحت الضعف محتاج أن يغتسل هو أوالً حتى يغسل أقـدام اآلخـرين                      

ئهم المالبس الكهنوتية إشارة لضرورة اإلغتسال الكلى فـى         ويرى العالمة أوريجانوس أن أغتسال الكهنة قبل إرتدا       

   المعمودية لكى نلبس السيد المسيح ثم الحاجة إلى اإلغتسال المستمر من الشر بإعتزالنا إياه هميا
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و جعل عليه القميص و نطقه بالمنطقة و البسه الجبة و جعل عليه الرداء و نطقـه بزنـار                    - :١٣ – ٧األيات  

و وضع العمامة على راسـه و       . و وضع عليه الصدرة و جعل في الصدرة االوريم و التميم            . ه  الرداء و شده ب   

ثم اخذ موسـى دهـن      . وضع على العمامة الى جهة وجهه صفيحة الذهب االكليل المقدس كما امر الرب موسى               

ح و جميـع    و نضح منه على المذبح سبع مرات و مسح المـذب          . المسحة و مسح المسكن و كل ما فيه و قدسه           

ثم قـدم   . و صب من دهن المسحة على راس هرون و مسحه لتقديسه            . انيته و المرحضة و قاعدتها لتقديسها       

  .موسى بني هرون و البسهم اقمصة و نطقهم بمناطق و شد لهم قالنس كما امر الرب موسى

  

. فيه بكونـه الكـاهن األعظـم        نلبس المسيح ونختفى    ) المعمودية(المالبس الكهنوتية تشير للمسيح وبعد اإلغتسال       

وموسى مسح كل آنية المسكن فهـى بـذلك         . مسح األشياء يشير لتخصيصها هللا       = ومسح موسى المسكن وقدسه   

  " ٥لذلك كانت خطية بيلشاصر عظيمة إذ إستعملها لنفسه دا "صارت مخصصة للرب 

  "وفى طقس المعمودية كل ما ينزل لماء المعمودية يصير مكرساً لحساب اهللا"

ومفهومها أن المسيح   " . ١٩ : ١٧وألجلهم أقدس أنا ذاتى ليكونوا هم مقدسين فى الحق يو           "وبهذا نفهم قول المسيح     

وكما كانت آنية الهيكل التى تكرست هللا       . مخصصاً لهذا العمل الكهنوتى أى تقديم نفسه ذبيحة       كان مكرساً هللا بالكامل     

ومسح كل شئ يـشير ألن      . مله أن يقود الخاطئ هللا فيتقدس بالحق        تعمل على أن تقود الخاطئ هللا ، هكذا المسيح ع         

فكما رأينا فإن المسح بالزيـت يـشير        . الخدمة كلها وكل أنشطتها ممسوحة بالروح القدس أو هكذا يجب أن تكون             

" حرف الكـاف  "هكذا كان رئيس الكهنة يمسح بصب الزيت على رأسه ومسح جبهته بعالمة           . للمسح بالروح القدس    

والمسيح لم يمسح بزيت بل بالروح القدس بعد العمـاد          . أما األن فالمسح يكون بعالمة الصليب       . ة ألنه كاهن    إشار

وهذا ما حدث مع المسيح حين حل الروح القدس عليـه           )  ١٣٣مز  (وحينما يمسح هرون بالزيت يسيل على لحيته        

وحـين  . صقه بالرأس والرأس هـو المـسيح        ألن اللحيه ملت  ) لحيته(بالجسد إنسكب هذا الروح على الكنيسة جسده        

أنتم "وهذا معنى   . ينسكب هذا الزيت الذى يحمل أربعة أنواع من األطياب تفوح رائحة األطياب التى تشير للمسيح                

  أننا يظهر فينا رائحة المسيح ، بل يرى الناس فينا صورة المسيح فيمجدوه" ١٥ : ٢كو ٢كية زرائحة المسيح ال

  

فذبحـه و اخـذ     . ثم قدم ثور الخطية و وضع هرون و بنوه ايديهم على راس ثور الخطية                - :٣٦ – ١٤األيات  

موسى الدم و جعله على قرون المذبح مستديرا باصبعه و طهر المذبح ثم صب الدم الى اسفل المـذبح و قدسـه                      

ـ                . تكفيرا عنه    ده موسـى علـى     و اخذ كل الشحم الذي على االحشاء و زيادة الكبد و الكليتين و شحمهما و اوق

ثـم قـدم كـبش      . و اما الثور جلده و لحمه و فرثه فاحرقه بنار خارج المحلة كما امر الرب موسـى                  . المذبح  

و . فذبحه و رش موسى الدم على المـذبح مـستديرا           . المحرقة فوضع هرون و بنوه ايديهم على راس الكبش          

اما االحشاء و االكارع فغسلها بماء و اوقـد         و  . قطع الكبش الى قطعه و اوقد موسى الراس و القطع و الشحم             

ثم قـدم الكـبش     . موسى كل الكبش على المذبح انه محرقة لرائحة سرور وقود هو للرب كما امر الرب موسى                 

فذبحه و اخذ موسى من دمه و جعـل علـى           . الثاني كبش الملء فوضع هرون و بنوه ايديهم على راس الكبش            
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ثم قدم موسى بني هرون و جعـل        . م يده اليمنى و على ابهام رجله اليمنى         شحمة اذن هرون اليمنى و على ابها      

من الدم على شحم اذانهم اليمنى و على اباهم ايديهم اليمنى و على اباهم ارجلهم اليمنى ثم رش موسى الدم على                     

ن و شـحمهما و     ثم اخذ الشحم االلية و كل الشحم الذي على االحشاء و زيادة الكبد و الكليتـي               . المذبح مستديرا   

و من سل الفطير الذي امام الرب اخذ قرصا واحدا فطيرا و قرصا واحدا من الخبز بزيت و رقاقة                   . الساق اليمنى   

و جعل الجميع على كفي هرون و كفـوف بنيـه و رددهـا              . واحدة و وضعها على الشحم و على الساق اليمنى          

 على المذبح فوق المحرقة انها قربـان مـلء لرائحـة    ثم اخذها موسى عن كفوفهم و اوقدها . ترديدا امام الرب    

ثم اخذ موسى الصدر و ردده ترديدا امام الرب من كبش الملء لموسى كان نصيبا كمـا                 . سرور وقود هي للرب     

ثم اخذ موسى من دهن المسحة و من الدم الذي على المذبح و نضح على هرون و على ثيابه                   . امر الرب موسى    

ثم قال موسى لهرون و بنيه      . ب بنيه معه و قدس هرون و ثيابه و بنيه و ثياب بنيه معه               و على بنيه و على ثيا     

اطبخوا اللحم لدى باب خيمة االجتماع و هناك تاكلونه و الخبز الذي في سل قربان الملء كما امرت قائال هـرون                     

مة االجتماع ال تخرجون سـبعة      و من لدن باب خي    . و الباقي من اللحم و الخبز تحرقونه بالنار         . و بنوه ياكلونه    

كما فعل في هذا اليوم قد امر الرب ان يفعـل للتكفيـر             . ايام الى يوم كمال ايام ملئكم النه سبعة ايام يمال ايديكم            

  . عنكم

  

فذبيحة الخطية قدمها الكهنة عن أنفـسهم لتحمـل خطايـاهم           . والذبائح المذكورة هنا سبق الحديث عنها بالتفصيل        

وذبيحـة كـبش    . حظ أن المسيح رئيس كهنتنا لم يحتاج أن يقدم ذبيحه عن نفسه فهو بال خطيـة                 وال. وضعفاتهم  

أما ذبيحـة كـبش     . المحرقة وذبيحة كبش المحرقة قدموها إظهاراً إلستعدادهم تقديم أنفسهم بالكامل هللا كذبائح حية              

  الملء فهى ذبيحة سالمة مع بعض الفروق

  .أن أحداً يمسح من دمها فى يديه أو أذنيه فى ذبيحة السالمة العادية ال نسمع   )  أ

فى ذبيحة السالمة العادية كان نصيب الكهنة الساق والصدر ولكن هنا نجد الساق قدمت على المذبح بينمـا                   )  ب

 .الصدر كان لموسى 

 .كان الخبز المختمر يصحب ذبيحة السالمة العادية أما هنا فال يوجد سوى الفطير  )  ت

 من كل األنواع التى تقدم فى ذبيحة السالمة ، أما فى ذبيحة الملء فكانت هذه                كان الكاهن يأخذ لنفسه واحدة     )  ث

 .الخبزات التى تؤخذ توقد على المذبح 

بينما فى ذبائح السالمة العادية كان يجوز       . كان ال يجوز لغير هرون وبنيه أن يأكلوا من التقدمة ومن اللحم               )  ج

 .لبنيهم الذكور أن يأكلوا منها 

وهذا يشير للمسيح الذى لم يتـنجس بالخطيـة         . لدم على المذبح ووضعه على قرونه يقدسه كله         ونالحظ أن سكب ا   

وكان الدم يوضع جزء منه على المذبح ويؤخذ جزء لمـسح الكهنـة بـه فكـأنهم                 . بالرغم من حمله لكل خطايانا      

ان مسح األذن يشير لتقـديس      وك. وبقدر التكريس ما يكون كامالً بقدر ما يكون اإلمتالء كامالً           . يتزوجون المذبح   

حواسهم ولكى تكون لهم أذان للسمع وتقديس أياديهم الروحية للعمل بال رخاوة فى حقل الـرب وتقـديس أرجلهـم                    



  ٨الويين 

٤  

وتقديم الشحم يشير ألنهم يجب أن يقدموا كل قوتهم         . الروحية لإلنطالق مع الشعب فى طريق الرب نحو السماويات          

  .هللا وكل دسم الروح له 

  

  والباقى من اللحم والخبز تحرقونه بالنار - :٣٢آية 

  

خبزنا كفافنـا   (كان اللحم والخبز يؤكل فى نفس اليوم فكل يوم له ذبيحته ، كل يوم له نصيبه الذى يعطيه لهم الرب                     

وهذا يشير أيضاً أن كل شئ إما أن يكون للفرح والشبع           ) حرقه ألن الغد له خبزه    (وكان الباقى يحرق    ) أعطينا اليوم 

  .تعرض للغضب اإللهى أو ي

  

ولدى باب خيمة اإلجتماع تقيمون نهاراً وليالً سبعة أيام وتحفظون شعائر الرب فال تموتون ألنى هكذا                -: ٣٥آية  

  أمرت فعمل هرون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى

  

إذاً هذه الذبائح    . ، يشير للكمال  ٧ أيام إذاً هى غير كافية لرفع الخطية فى ذاتها ولكن ألن الرقم              ٧كانت الذبائح تقدم    

 وسيامتهم ككهنة للرب يعنى فى جوهره تخصيص كل حياتهم الداخلية           . أيام تشير للمسيح الذبيحة الكاملة عنا      ٧لمدة  

أى ال   " ولدى باب خيمة اإلجتماع تقيمون نهاراً وليالً سبعة أيام        لذا قيل   . وتصرفاتهم الظاهرة لحساب الرب نفسه      

  عند الرب راحة لهم سوى 

  

  
 



  ٩الويين 

١  

  اإلصحاح التاسع

  

  .و في اليوم الثامن دعا موسى هرون و بنيه و شيوخ اسرائيل - :١آية 

  

واليوم الثامن يرمـز    . فى اليوم الثامن بدأوا ممارسة عملهم الكهنوتى عن أنفسهم وعن الشعب             = وفى اليوم الثامن  

دعا . ن هو اليوم األول من األسبوع الجديد        للحياة الجديدة األبدية أو الحياة المقامة فى المسيح يسوع ألن اليوم الثام           

ونجـد  .  الرب   ما قاله هى دعوة من اهللا عن طريق موسى فموسى ال يصنع وال يقول شئ سوى                = موسى هرون 

هنا أن اهللا هو الذى يأمر بعمل الكفارة والصلح ، وإذا كان هو الذى يأمر بهذا فمن المؤكد أنه سيقبل هذه الكفـارة ،      

وكون أن هذه الكفارة يبدأ الكهنة بتقديمها فـى اليـوم           . ا فقط بل هو يأمر بعمله فهذه هى رغبته          فهو لم يسمح بهذ   

فينطلق . الثامن فهذا يشير إلى أن الكاهن ال يستطيع أن يمارس عمله الكهنوتى إال بالسيد المسيح القائم من األموات                   

  .للعمل بقوة القيامة 

  

  . بقر لذبيحة خطية و كبشا لمحرقة صحيحين و قدمهما امام الربو قال لهرون خذ لك عجال ابن  - :٢آية 

  

فى السبعة األيام األولى كان موسى يقرب الذبائح عن هرون وبنيه لكن فى اليوم الثامن إذ تمت طقـوس                    = خذ لك 

مته وعلى الكاهن أن ال ينسى خالل خد    . سيامتهم صاروا ملزمين أن يقدموا ذبائح وتقدمات عن أنفسهم وعن الشعب            

إعط يارب أن تكون ذبيحتنـا مقبولـة عـن خطايـاى            " هو الروحية والكاهن القبطى يصلى دائماً فى القداس          هحيات

وتقديمهم ذبائح عن أنفسهم كان يتم من أموالهم الخاصة وليس من أموال الخيمة أو الشعب حتـى                 " الت شعبك اوجه

يالحظ أن كثرة الذبائح تشير لعدم كفايتها واإلحتياج        و. يشعروا بحاجتهم إلى التكفير عن خطاياهم ويشعروا بضعفهم         

  .لمن يقدم نفسه ذبيحة مرة واحدة 

  

و كلم بني اسرائيل قائال خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية و عجـال و خروفـا حـوليين صـحيحين                      - :٣آية  

  .لمحرقة

  

وهكذا ترجمتها السبعينية فالـشيوخ      نفهم أنه كلم شيوخ بنى إسرائيل        ١ : ٩ بالرجوع إلى آية     =وكلم بنى إسرائيل    

  هنا نواب الشعب

  

  .و ثورا و كبشا لذبيحة سالمة للذبح امام الرب و تقدمة ملتوتة بزيت الن الرب اليوم يتراءى لكم - :٤آية 

  

والحظ أن الرب يتراءى مجده بناء على سفك الدم وتقديم حيـوانين هنـا للمحرقـة                 = ألن الرب اليوم يتراءى لكم    

  .وإشارة للسالم الكامل مع اهللا . من المحتمل أنه نوع من التأكيد أن اهللا قبلهم ودخل فى شركة معهم والسالمة 



  ٩الويين 

٢  

   -: لها تسلسل وترتيب رائع )٤ ، ٣أيات (ترتيب الذبائح المقدمة عن الشعب 

   أول كل شئ الغفران خالل الذبيحة- :ذبيحة خطية -١

 هللا تعلن طاعة الشعب وتكريسة لحساب ا- :ذبيحة محرقة -٢

  إعالن عن شركة الشعب مع اهللا- :ذبيحة سالمة -٣

 هى تشير لحياة الرب يسوع التى يقبلها من غفرت خطيته وتكرس فى طاعة اهللا ودخل فى                 - :تقدمة الدقيق  -٤

 "لى الحياة هى المسيح + " "مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فى"شركة معه 

  

  .خذ تيس الخطية الذي للشعب و ذبحه و عمله للخطية كاالولثم قدم قربان الشعب و ا - :١٥ آية 

  

كان من حق هرون أن يأكل من لحم هذه الذبيحة ولكنه هنالم يأكله بل إحتـرق بالنـار كمـا                     = وأخذ تيس الخطية  

  .سيظهر فى اإلصحاح القادم بسبب حادثة إبنيه 

  

  .ثم قدم التقدمة و مال كفه منها و اوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح - :١٧آية 

  

من المحتمل أن يكون موسى قد قدمها قبل طقس تكريس الكهنة واألكثر إحتماالً أن هـرون                 = عدا محرقة الصباح  

وكان هنـاك محرقـة     "قدمها مع الذبائح المشار إليها هنا التى غالباً أنها قدمت صباحاً فأضيف إليها محرقة الصباح                

  " صباحية ومحرقة مسائية يومياً

  

ثم رفع هرون يده نحو الشعب و باركهم و انحدر من عمل ذبيحة الخطيـة و المحرقـة و                    - :٢٤ – ٢٢األيات  

و دخل موسى و هرون الى خيمة االجتماع ثم خرجا و باركا الشعب فتراءى مجد الـرب لكـل                   . ذبيحة السالمة   

عند الرب و احرقت على المذبح المحرقة و الشحم فراى جميع الـشعب و هتفـوا و                 و خرجت نار من     . الشعب  

  سقطوا على وجوههم

  

  نالحظ هنا أن هرون قد بارك الشعب بركتين

 ، هى بركات دمه المطهرة      هفهذه البركة هى بركة المسيح قبل صعود      .  هنا يد هرون مملوءة دماً       - :البركة األولى 

يقدم له البركة التى صارت لنا فى المسيح الذى بارك طبيعتنا فيه ، وقد تحققت البركة                والكاهن حين يبارك الشعب     . 

 ٢٢ : ٦عـد  . (إذ لم يكن ممكناً للبشرية أن تتقبل بركة الرب فيها إال فى إستحقاقات الدم الثمين .  تقديم الذبائح  بعد

– ٢٦ (  

ديم البخور أو ربما ليصليا حتى يظهر مجد الـرب  خيمة ربما لتقلل كانت بعد دخول موسى وهرون    - :البركة الثانية 

إذا هى بركة من األقداس تشير      . هنا البركة بعد أن إجتمع موسى وهرون فى األقداس           . ثم خرجا وباركا الشعب   . 

) ٥ : ٣٣الملك تث   (وإجتماع موسى   . للبركة التى بدأ المسيح فى سكبها على األرض من السماء أى الروح القدس              

س الكهنة تشير للمسيح رئيس كهنتنا الذى دخل إلى األقداس مرة واحدة بدم نفسه فوجد فـداء أبـدياً                   مع هرون رئي  



  ٩الويين 

٣  

 ذاتـه إشارة لعودة المسيح لصورة مجده بعد أن كان قد أخلى           ) الملك(ودخوله وخروجه مع موسى     ) ١٢ : ٩عب  (

) ١٨ : ٢٨مت  (فى السماء واألرض    من السماء بعد أن دفع له كل سلطان         إذا هى بركة المسيح     .  صورة عبد    آخذاً

.  

هكـذا نحـن   . والحظ عند دخول موسى وهرون أن الشعب ظلت عيونه معلقة على الخيمة منتظراً ظهور مجد اهللا            

  .بعد أن صعد مسيحنا للسماء فعيوننا معلقة على السماء منتظرين ظهوره 

  ٥٠ : ٢٤ تشير لبركة المسيح قبل صعوده لو - :البركة األولى

  ٧ : ١٦يو  + ٢٦ : ١٥ تشير إلرسال المسيح للروح القدس يو - :الثانيةالبركة 

وإذ تبارك الشعب   . ال نعرف   . ونحن ال نعرف كيف تراءى مجد الرب للشعب ، قد يكون فى سحاب أو عمود نار                 

ة وهـذه النـار بالنـسب     . وظهر لهم مجد الرب خرجت نار من عند الرب أعلنت قبول اهللا لذبيحتهم ورضاءه عنهم                

فالخطايا هى الوقود الذى يشعل فينا نار غضب        . للتائب تحرق خطيته وبالنسبة لمن ال يريد التوبة فهذه النار تحرقه            

  .اهللا 

وأمام مجـد   . ة الفرح الداخلى الذى مأل كيانهم الداخلى        يهذا الهتاف هو ثمرة طبيع    =  هتفوا وسقطوا على وجوههم   

وهذا ما يفعلـه األن     .  فرحين لألبد ونسجد له      هء حين نرى مجد اهللا فنسبح     هذا هو ما سنفعله فى السما     . اهللا سجدوا   

   .١١ – ٨ : ٤السمائيون ، راجع رؤ 
 



  ١٠الويين 

١  

אא 
  

و اخذ ابنا هرون ناداب و ابيهو كل منهما مجمرته و جعال فيهما نارا و وضعا عليها بخورا و قربا امام                   - :١آية  

  .الرب نارا غريبة لم يامرهما بها

  

 ثم  ١٠ ،   ٩ : ٢٤عجيب أن يسقط فى هذه الخطية اإلبنين الكبيرين لهرون اللذان شاهدوا مجد الرب على الجبل خر                 

 أيام فى الخيمة ولكن هذا هو اإلنسان فآدم سقط من الجنة ونوح بعد حادثة               ٧تارهما اهللا لكرامة الكهنوت وقضوا      إخ

. والشعب بعد أن خطط اهللا له المجد بإقامته وسطه صـنع عجـالً ذهبيـاً                . الطوفان سكر وتعرى وهكذا مع لوط       

ولكـن  . كن كما هاجم المسيح على جناح الهيكـل         فالشيطان ال يتورع عن الهجوم على أقدس الناس فى أقدس األما          

  ماذا كانت خطيتهما ؟

التى أعقبت الحادثـة    ) ٩(هما إستخدما ناراً غريبة وهما كما يظن فى حالة سكر ، وإستنتج المفسرون هذا من اآلية                 

 يقـدم   ويضاف لهذا أن المفروض أن مـن      . قبل دخول خيمة اإلجتماع      أن اهللا نبه على عدم شرب الخمر والمسكر       

 : ٩(البخور هو الكاهن الخديم الذى قدم الذبيحة وكان هنا هو هرون وليس أحد من أبنائه الذين كانوا يناولونه فقط                    

وأيضاً كان من يقدم البخـور      . وليس هذا فقط ففى وجود رئيس الكهنة ما كان يحق لهم تقديم البخور              ) . ١٣ ،   ١٢

  كاهن واحد وليس إثنين ونجدهما هنا 

  . تعدى على رئيس الكهنة المقدم على الكل -٢لة سكر                        فى حا-١

  ر تنافس فيما بينهم من يقدم البخو-٤ تعدى على الكاهن الخديم           -٣

  . إستخدام نار غريبة-٦ غالباً الوقت أيضاً لم يكن وقت البخور  -٥

اإلحتفال بتنصيبهم كهنة ولكـن بطريقـة        روا ألنهم أرادوا  وغالباً هم سك  . إذاً هى خطية كبرياء وعجرفة وأستهتار       

  عالمية فشربا وسكرا

هذه هى الخطية األساسية ، فعلهم شئ لم يأمر اهللا به وقارن هذه الجملة مع النغمة التـى رددهـا    = لم يأمرهما بها  

فالعصيان . ل سبب موته    فعصيان اهللا هو سبب المرارة التى يحيا فيها اإلنسان ، ب          " . كما أمر الرب موسى   "موسى  

  دائماً يفسد البهجة التى يريدنا اهللا أن نحيا فيها 

  

  .فخرجت نار من عند الرب و اكلتهما فماتا امام الرب - :٢آية 

  

وهو عقاب رهيب ، فمن يعرف أكثـر        ) . ٥راجع آية   (النار أماتتهم دون أن تحرقهم بدليل أنها لم تحرق قمصانهم           

. والحظ أن الجزاء من نفس جنس العمل ، فهما قدما ناراً غريبة وقتلتهم النـار  . ضب اهللا لقد قتلهما غ  . يدان أكثر   

والحظ أن نفس النار التى أحرقت الذبيحة عالمة قبول الذبيحة ومقدمها هى نفس النار التى أحرقت الكهنة الخطـاة                   

نقبل نار النعمة اإللهيـة لتنقيتنـا أو        إذاً أما أن    " . ١٦ : ٢كو  ٢رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت       "وهذا معنى   

وقد سمح اهللا فى بدايـة العمـل        . من الحكمة   ) ٣آية  (لذلك كان صمت هرون     . نواجه بنار الغضب اإللهى تحرقنا      



  ١٠الويين 

٢  

الكهنونى بهذا الدرس القاسى ليظهر خطورة دور الكاهن ومسئوليته ، كم حدث فى بدء المسيحية وحتى يظهـر اهللا                   

  .  القدس سمح بموت حنانيا وسفيرة بطريقة صعبة خطورة الكذب على الروح

  

فقال موسى لهرون هذا ما تكلم به الرب قائال في القريبين مني اتقدس و امام جميع الـشعب اتمجـد                     - : ٣آية  

  .فصمت هرون

  

ومن المحتمل أن يكون هذا القول قد سمعه موسى وأخبر بـه            . هنا موسى يعلن قول للرب لم يكن قد ذكره من قبل            

وليتقدس أيـضاً الكهنـة الـذين       "رون أخاه من قبل ويذكره هنا به ، أو يكون موسى بقوله هذا يشير لقول الرب                 ه

والمعنى أن اهللا عين الكهنـة ليقدسـوه وسـط الـشعب            " . ٢٢ : ١٩يقتربون إلى الرب لئال يبطش بهم الرب خر         

وإذا .  بوسطاء إلعالن قداسة اهللا الذين يمثلونه        كوسطاء بينه وبين الشعب فعليهم أن يمارسوا الحياة المقدسة الالئقة         

أما لو قـصر الكهنـة فـى         . فى القريبين منى أتقدس   ما عاش الكاهن حياة مقدسة أظهر اهللا قداسته فيه هذ معنى            

فإن كان ينبغى أن كل المؤمنين يطيعـوا        . قداستهم يعاقبهم اهللا ويتعرضوا لتأديبات قاسية وعالنية أكثر من الشعب           

واهللا يتمجد ويظهر قداسته بعقـابهم      . ووصاياه فكم باألكثر خدامه ، وهؤالء أن لم يطيعوه تكون دينونتهم أعظم             اهللا  

والحظ أن اهللا قـد إسـتغنى بهـذه          . أمام جميع الشعب أتمجد   وهذا معنى   . وأنه رافض للخطية أياً كان مصدرها       

ة ن كه ٢سة وإهتمامه بطاعة وصاياه ، بينما أن عدد         الضربة عن نصف عدد الكهنة مرة واحدة إشارة إلهتمامه بالقدا         

كان خيراً أن يصمت ويحتمل تأديب الرب كما فعل داود           = فصمت هرون . عب  شالمتبقيين لن يكفوا خدمة ماليين ال     

  ة أن يصمت أمام تأديب الرب كم فكان من الح٢٣ : ١٢صم ٢

  

 و قال لهما تقدما ارفعا اخويكمـا مـن قـدام            فدعا موسى ميشائيل و الصافان ابني عزيئيل عم هرون         - :٤آية  

  .القدس الى خارج المحلة

  

. لسببين األول أنه من الصعب على األخ أن يحمل أخاه الميـت              لم يدع موسى أخوى ناداب وأبيهو ليحمال أخويهما       

   والسبب الثانى أنهم مكرسين هللا ال يجب أن يحملوا أموات وعليهم أن يرتفعوا فوق المشاعر الطبيعية

  

  .فتقدما و رفعاهما في قميصيهما الى خارج المحلة كما قال موسى - :٥آية 

  

ولكـن  . واألقمصة كانت طويلة وكان العتيق فيها يصنع منه أسرجة لفتائـل القـدس              . هم رفعوهم فى قميصيهما     

  ) عادل الخطيئةالموت ألنه يشير للخطيئة فهو ي(األقمصة هنا دفنت مع الموتى ألنها تنجست بمالمسة أجسام ميتة 

  



  ١٠الويين 

٣  

و قال موسى لهرون و العازار و ايثامار ابنيه ال تكشفوا رؤوسكم و ال تشقوا ثيابكم لئال تموتوا                   - :٧ ،   ٦األيات  

و مـن بـاب     . و يسخط على كل الجماعة و اما اخوتكم كل بيت اسرائيل فيبكون على الحريق الذي احرقه الرب                  

  . دهن مسحة الرب عليكم ففعلوا حسب كالم موسىخيمة االجتماع ال تخرجوا لئال تموتوا الن

  

واهللا هنـا يمنـع     . كانت العادات الوثنية أن يكشفوا شعورهم وينكشوها ويشقوا ثيابهم عالمة الحزن على المـوتى               

وكان هرون وأبناؤه لهم مشاعر اإلنسانية الطبيعية ولكنهم ككهنة علـيهم أن يرتفعـوا بهـا                . الحزن بهذه الطريقة    

. لكل الشعب فهم أصبحوا مسئولين عن كل الشعب ، يعيشون لخدمة الجماعة كلها كـإخوة وأبنـاء لهـم                    ليقدموها  

ولكـن  . والكاهن الحقيقى يرتفع بكل أحاسيسه ومشاعره لخدمة اهللا فى كل إنسان وال يحد قلبه بإخوته حسب الـدم                   

أخطأنا فى إستهتارنا بأقداسك وبحـق جـاز    هللا ؟ علية أن يبرر اهللا فى عمله قائالً هن هرون بمشاعرآلكيف يرتفع ا  

  . من بركات كثيرة هسيحرموهذا وأما الطريق اآلخر أن يحزن من اهللا لما فعله " علينا قضائك فإرحمنا وسامحنا 

ولنالحظ هنا خطأين الخطأ األول خطأ ناداب وأبيهو وهو أنهم يفرحون بحسب العالم فيشربوا ويسكروا تعبيراً عـن                  

فشعب اهللا  . ثانى نبه له موسى هرون واإلبنين األحباء وهو أال يحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم                فرحهم والخطأ ال  

 أعلـى أحـد     ١٣ : ٥وهذا لخصة معلمنا يعقوب يع      .  ليسا كالعالم    ما فى الحزن وه   هله طريقته فى الفرح وطريقت    

  .أمسرور أحد فليرتل . بينكم مشقات فليصل 

 فى الخيمة لخدمة اهللا أما التزاماتهم حتى من حيث دفن ناداب وأبيهو فيوجد من يقوم بها            وكان هرون وإبنيه أن يبقوا    

دع الموتى يدفنون موتاهم ، وأما أنت فإذهب وناد بملكوت اهللا           "هذا ما قاله السيد المسيح للشاب الذى دعاه للخدمة          . 

ب أن يبكى كل بيت إسرائيل علـى الحريـق          ولكننا نجد موسى الذى أمر الكهنة أن ال يبكوا موتاهم يطل          " ٦ : ٩لو  

فلماذا ؟ هرون وإبنيه لمست الحادثة قلبيهما مباشرة فهم شاهدوا ما حدث بالعيان واللذين ماتوا هم دمهم ولحمهم إذن                   

أن يبكى وينوح بسبب غضب اهللا عليهم ه يلأما الشعب فع  . لقد وصلت الرسالة لقلوبهم مباشرة ، أن اهللا يكره الخطية           

  .هذا الرسالة لقلوب الشعب أيضاً بفتصل 

  

  .و كلم الرب هرون قائال - :٨آية 

  

وهذا من محبة اهللا حتى يرفع من روحه ويراضيه بعد هذه الحادثة المؤلمة       . نجد اهللا هنا يكلم هرون بدالً من موسى         

ولـنالحظ أن   . دامة   وعوده ومحبته باقية بالرغم مما حدث فوعود اهللا بال ن           أن وليرفع من شأن الكهنوت وليظهر    . 

  اهللا بكالمه لهرون يرفع من شأنه كرئيس للكهنة 

  

خمرا و مسكرا ال تشرب انت و بنوك معك عند دخولكم الى خيمة االجتماع لكي ال تموتوا فرضا دهريـا     - :٩آية  

  .في اجيالكم

  

ولكنهـا  ) ذه تيموثـاوس  راجع رسالة بولس الرسول لتلمي    (الوصية ال تحرم الخمر كمادة إذ يمكن إستخدامها كدواء          

ن آلوللمـسيحيين ا  . محرمة كمسكر ألنها تفقد الكاهن إتزانه وعقله فال يستطيع الوقوف أمام اهللا وال تعليم الـشعب                 



  ١٠الويين 

٤  

فال يجـب أن يغيـب وعـى        " أنا نائمة وقلبى مستيقظ   " اليوم كله ، بل والليل        مع اهللا  نقول أننا فى حالة إجتماع دائم     

وكون هذه الوصية جاءت فورية بعد هذه الحادثة جعل كل المفسرين يضيفوا خطيـة  . المسيحى لحظة بسبب الخمر  

  .السكر لناداب وأبيهو 

  

  .و للتمييز بين المقدس و المحلل و بين النجس و الطاهر - :١٠آية 

  

 وهنـاك  )المقدس ( هناك أجزاء من الذبيحة مقدسة ال يأكلها سوى الكهنة وفى خيمة اإلجتماع = المقدس والمحلـل  

  .وعلى الكاهن أن يكون عقله مستيقظاً للتمييز بينهما ) المحلل(أجزاء يحل لعائالتهم وبناتهم أن يأكلوها 

   ٢٩ : ٢٦مت  + تأمل وتفسير ألوريجانوس لوصية عدم شرب المسكر فى حالة دخول خيمة اإلجتماع

أنى من األن ال أشـرب مـن        "لتالميذه  أوريجانوس وضع أمامه هذه الوصية ووضع أيضاً أمامه قول السيد المسيح            

ورأى أوريجانوس أن الخمر يشير لفرح الـنفس        " نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشريه جديداً فى ملكوت أبى           

وأن هرون كرئيس للكهنة يشير للمسيح ويقول أن هرون كان ممكن أن يشرب وهو بعيد عـن المـذبح                   . وتهليلها  

والمسيح هنا يسمح لتالميذه بالفرح والتهليل فهم لم يقتربوا بعـد مـن             . رب منها يمتنع    والخيمة ولكن متى جاء ليقت    

أما المسيح فكان قد إقترب من المذبح أى الصليب وهو ال يريد أن يفرح ألنه يبكى على خطاياى بينما أنـا             . المذبح  

فالمسيح يبكى ويحزن   . خطأوا  أنوح على كثيرين من الذين أ     "مستمر فى المعصية وبولس الرسول يقول نفس الشئ         

وهو لن يفرح حتى     . ٣٧ : ٢٣راجع مت   ) كم مرة أردت أن أجمع أوالدك ولكنكم لم تريدوا        (على كل من يخسره     

والقديسون . فى ملكوت اآلب    ) الفرح الروحى (نتغير كلنا ونتمثل به ونحمل سماته فيفرح معنا ويشرب معنا الخمر            

وحتـى الـذين    . بتعزيات المسيح لكنهم يشعرون بمرارة على كل نفس تهلك          لهم نفس مشاعر المسيح هم يفرحون       

رحلوا للسماء فهم ال ينالوا المكافأة التى يستحقونها دفعة واحدة إنما ينتظروننا حتى يقوم الجميع جسد واحد للسعادة                  

  .وأما األن فالكل فى إنتظار . األبدية يوم الدينونة 

  

هرون و العازار و ايثامار ابنيه الباقيين خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب و قال موسى ل - :١٥ – ١٢األيات 

كلوها في مكان مقدس النها فريضتك و فريضة بنيك من وقائد . و كلوها فطيرا بجانب المذبح النها قدس اقداس 

 و بنوك و بناتك معك و اما صدر الترديد و ساق الرفيعة فتاكلونهما في مكان طاهر انت. الرب فانني هكذا امرت 

ساق الرفيعة و صدر الترديد ياتون بهما مع . النهما جعال فريضتك و فريضة بنيك من ذبائح سالمة بني اسرائيل 

  .وقائد الشحم ليرددا ترديدا امام الرب فيكونان لك و لبنيك معك فريضة دهرية كما امر الرب

  

 وأن ال ينشغلوا بحـزنهم      قائقهاب يشجعهم أن يلتزموا بكل د     هنا موسى خوفاً على الكهنة من أن يخالفوا وصايا الر         

  . ويهملون فيها فيصيبهم أشر 

  

و اما تيس الخطية فان موسى طلبه فاذا هو قد احترق فسخط على العازار و ايثامـار ابنـي هـرون                      - :١٦آية  

  .الباقيين و قال



  ١٠الويين 

٥  

  

تركوه ليحترق فهم لم يستطيعوا األكل بينما هم        ولكن يبدو إما أنهم     . كان المفروض أن يأكلوا من لحم تيس الخطية         

ونجد موسى يظهر سخطه على إبنى هرون وليس هرون نفـسه ربمـا             . أو هم فى حزنهم نسوا الشريعة       . حزانى  

  ألجل مركزه كرئيس كهنة 

  

ال اثـم  ما لكما لم تاكال ذبيحة الخطية في المكان المقدس النها قدس اقداس و قد اعطاكما اياها لـتحم      - :١٧آية  

  .الجماعة تكفيرا عنهم امام الرب

  

هى ذبيحة خطيـة عـن       = لتحمال إثم الجماعة  وهو  .... هنا يظهر موسى لهم أهمية األكل من لحم ذبيحة الخطية           

أما ذبيحة خطية الـشعب يأكـل       . الشعب وليس ذبيحة خطية عن الكاهن فذبيحة خطية الكاهن ال يأكل منها الكاهن              

والوساطة معناها أن الكاهن وهو لم يرتكب الذنب أى وهو بـرئ يحمـل إثـم                .  والشعب   منها فهو وسيط بين اهللا    

والحظ أن النار تأكل جزء من الذبيحة والكـاهن يأكـل           . فعمله هذا يشير لعمل المسيح      . المذنب الذى قدم الذبيحة     

ألكل هنـا يـشير لقبـول اهللا        وا. جزء والذبيحة حاملة للخطية فكان الكاهن هنا بأكله جزء منها يحمل إثم الخاطئ              

 وهنا تشير أن من يحمل اإلثم يجب أن يكون          ٩ : ٢٢ إثم تكرر مرتين هنا وفى ال        لوتعبير يحم . للذبيحة ومقدمها   

طاهراً وهذا يتم بأن الكاهن الذى يقدم هذه الذبيحة كان يقدم ذبيحة خطية عن إثمه أوالً ، وهذا إشارة للمسيح الطاهر                     

فالكاهن الذى بال خطية يحـسب  ) ١ : ١٨وقارن مع عد (ير الكالم أن الشخص يحسب مذنباً      يش ٩ : ٢٢وأما فى   . 

   ٢٤ : ٢بط ١ + ١١ – ٦ : ٥٣كأنه خاطئ حتى يقدم الذبيحة وتحترق على المذبح وراجع إش 

  

  .انه لم يؤت بدمها الى القدس داخال اكال تاكالنها في القدس كما امرت - :١٨آية 

  

أى الذبائح  . ( كان المفروض أن الذبيحة التى ال يؤتى بدمها للقدس يأكلها الكهنة             ١٧ : ١٠ + ٢٦ ،   ٢٥ : ٦راجع  

  ) المقدمة عن الشعب وليس عن الكهنة

  

فقال هرون لموسى انهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما و محرقتهما امام الرب و قد اصابني مثل هذه                   - :١٩آية  

   .حسن في عيني الربفلو اكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان ي

  

وكان عذره فى ترك ذبيحة الخطية تحترق كلها أنه         . نجد هرون هو الذى يرد فهو عرف أن الكالم موجه له أيضاً             

ال يجوز أن يأكلوا من لحم الذبيحة وهذا عمل مقدس وهم قلوبهم حزينة لموت إخوتهم ، والقلب الحـزين ال يكـون                      

  ن إستهتار إخوتهم فال يليق بقلوب موصومة بالعار أن تقوم بعمل مقدس كهذا متجه هللا بالكامل أو لشعورهم بالعار م

  

  فلما سمع موسى حسن في عينيه - :٢٠آية 

  



  ١٠الويين 

٦  

 نظر هرون ورأى وجاهتها ، بل صار هذا قانوناً أن الكاهن إذا نعى له أحد                جهة موسى برأيه حين سمع و     ثلم يتشب 

ن أن الكاهن عليه أن يبرئ ذمته ويتطهر        لآلوقد صار هذا قانوناً     . ح  أحبائه ال يترك الهيكل ، لكن ال يأكل لحم الذبائ         

  .قبل أن يتقدم للخدمة 

  

  كهنوت المسيح وكهنوت هرون

  هرون كرمز للمسيح

 المسيح هرون

  كان رئيس كهنة -١

 : ٥هو مدعو من الرب ولم يقتحم الوظيفة عب          -٢

٤ 

هرون كان مختاراً من بين إخوته مشتركاً معهم         -٣

ائهم وله مشاعرهم وأمالهم لذلك     فى تاريخهم وأب  

  ٢ ، ١ : ٥يستطيع أن يرثى لهم عب 
 
من أهم طقوس رئيس الكهنة أن يلبس ثيابه رداء          -٤

نى والقرمز  وشى بالذهب واإلسمانج  ومن كتان م  

 .واألرجوان 

  
 
 مسح رئيس الكهنة بالدهن -٥

 غسل هرون لتطهيره -٦

 "مع الفارق بين الرمز والمرموز إليه"وظائفه  -٧

  عب يحمل إثمهمنائب عن الش  - أ

 الرعاية - ب

 معلم الشريعة - ت

 يقضى للشعب - ث

كان يجتاز وحده لألقداس مرة فى السنة        - ج

  ١٦ال 

  ٤٨ : ١٦عد  يشفع فى شعبه - ح

   ١٤ : ٤كان رئيس كهنتنا عب  -١

 ،  ٥ : ٥كهنوت المسيح معين فى قصد اهللا عب         -٢

٦ 

صار المسيح من دمنا ولحمنا وإشترك معنا فى         -٣

عب  + ٢٩ : ٨ أالمنا وصار أخاً بكراً بيننا رو     

 وبهذه المشاركة أصـبح     ١٢ : ١يو   + ١١ : ٢

  ١٨ ، ١٧ : ٢يقدر أن يعين المجربين عب 

الكتان يشير لنقائـه    . لبس المسيح جسد بشريتنا      -٤

 ٣وأنه ينقى قديسيه اإلسمانجونى أنه سماوى يو        

 والقرمز واألرجوان لملكـه     ٢٨ : ١٦ ،   ١٣: 

 .وته علينا بصليبه والذهب لالهوته المتحد بناس

 حلول الروح القدس على المسيح -٥

 المسيح تعمد دون حاجة ولكن إلعالن طهارته  -٦

 وظائف المسيح -٧

  حمل المسيح خطاياى حقيقة-أ

 هو الراعى الصالح-ب

 هو معلم الكمال-ت

   العادلهو ديان العالم-ث

دخل األقداس مرة واحدة بدمـه      -ج

 ١٢ : ٩عب 

  هو حى يشفع فينا-ح

 ١:٢ يو ١ + ٢٤:٧    عب 
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  إمتيازات المسيح على هرون -٢

 وهطذا صنع عجالً ذهبياً للشعب لذلك كـان يقـدم           ٢ : ٥هرون له خطاياه ومحاط بالضعف عب         - أ

 أما المسيح فبال خطية من منكم يبكتنى على خطية يـو  ٣ : ٥ذبائح خطية عن نفسه بإستمرار عب   

٤٦ : ٨  

 حينما جاء المرموز إليه أمـا كهنـوت         كهنوت هرون كان وقتياً ألنه يرمز للمسيح ، وإنتهى الرمز          - ب

 المسيح فأبدى

 هرون كان يموت ويكمل أبنائه عمله أما المسيح فحى لألبد - ت
 

א 
  
  

  ٤ – ١ : ١١٠المسيح رئيس كهنة على رتبة ملكى صادق مز  -١

 ٢٤:  ٣ملك البر والمسيح هو ملكنا الذى يبررنا رو = معنى األسم ملكى صادق  -٢

  ١٨ – ١٤ : ٢والمسيح هو سالمنا أف . كان ملكى صادق ملك ساليم أى ملك السالم  -٣

.  وهذه ال يمكن أن تجتمع فى العهد القديم فالكهنوت سبط الوى والملك من سـبط يهـوذا                   كان ملكاً وكاهناً   -٤

 ١٧ – ١٣ : ٧عب 

  ٣:  ٧لم يذكر لملكى صادق أى نسب والمسيح األزلى لم يكن له أب بالجسد عب  -٥

 قدم ملكى صادق تقدمة من خبز وخمر وهذه تقدمة العهد الجديد  -٦

هو بارك إبراهيم ، إذاً هو أكبر وأعلى منه ومن إبراهيم خرج هرون والوى إذاً كهنـوت ملكـى صـادق                      -٧

 .أسمى 

 إبراهيم قدم لملكى صادق العشور -٨

 .دون قسم  أما كهنوت هرون فب٤ : ١١٠كان كهنوت المسيح على طقس ملكى صادق بقسم مز  -٩

ته يكون كامالً على    وكان كهنوت هرون ناقصاً فذبائحهم ال تكمل أحد وكان هناك إحتياج لمن كهن            -١٠

   ١٢ – ١١ : ٧رتبة ملكى صادق عب 
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  ١٥ – ١١اإلصحاحات 

  دليل شرائع التطهير من النجاسة

والنجاسـة هـى    .  مرة فهى إذاً الكلمة البارزة فيها        ١٠٠وردت كلمة نجس ونجاسة فى هذه اإلصحاحات أكثر من          

 القداسة ، فكل شئ مخالف لقداسة اهللا هو نجاسة وبعض النجاسات تكون مستمرة لفترة طويلة وبعضها ينتهى                  يضنق

وفـى  . وفى بعض الحاالت تستلزم غسل المالبس أو الشخص نفسه بالمـاء            ) ٢٥ : ١١(ء أى مؤقتة    بحلول المسا 

  بعض الحاالت يحتاج األمر لتقديم ذبيحة 

   بسبب الوالده-٢ بسبب الحيوانات                 -١  وأمثلة للنجاسة

   بسبب برص الثياب-٤ بسبب برص اإلنسان          – ٣                   

   بسبب السيل من إنسان-٦ بسبب برص المنازل            -٥                   

جها الكهنة فى خدمتهم لجعل الـشعب       اويمكن أن نسمى سفر الالويين دليل الكاهن فهو يحوى كل الشرائع التى يحت            

 نفهم أن فـى الكتـاب       وإذا الحظنا كمال الناموس والشريعة وأن اهللا وضع قانوناً لكل شئ          . قترب من اهللا فيتقدس     ي

  .المقدس حل لكل مشكالتنا 

ف نكون قديـسين    ين ك آل والسؤال ا  ١٤ : ١٢ أن نكون قديسين فالقداسة بدونها لن يرى أحد الرب عب            ناواهللا يريد 

وكيف نسلك فى القداسة وما معنى قداسة ؟ هذه األسئلة يصعب جداً أن يشرحها اهللا لشعب بدائى يحيا فى الخطيـة                     

م اهللا هذا األسلوب الرمزى التـصويرى ليـشرح هـذه           ديه من أن يقيم عجالً ذهبياً ليعبده فكان أن إستخ         وال مانع لد  

وقد سبق ورأينـا فـى سـفر        . ونرى فى هذه اإلصحاحات بل وفى سفر الالويين عموماً معنى القداسة            . المعانى  

 ونجـد   . أن يتقدس هـذا الـشعب       يحل اهللا وسط شعبه يجب     ىالخروج اهللا يحل وسط شعبه فى خيمة اإلجتماع وحت        

  -:القداسة لها شقان يجب توافرهما حتى نتقدس 

رمز للمسيح رئيس كهنتنا الذى قدم      ) ١٠ – ٨(والكهنوت  . رمزاً للمسيح ذبيحتنا    ) ٧ ص   – ١ص  (الذبائح   -١

 .والمعنى أننا ال يمكن أن نتقدس إال بدم المسيح والمسيح قام بعمله وأنهاه . نفسه ذبيحة 

فمثالً نجد أن اهللا يمنع شعبه من أكل        ) . ١٥ ص   – ١١ص  ( نفسه فى تجنب كل ما هو نجس         دور الشخص  -٢

. بعض الحيوانات ، ويسميها غير طاهرة ، وهكذا فى باقى الممنوعات التى يسميها نجـسة أو مكروهـة                   

 يقـول   وإذا يتحاشاها . وكان دور اإلنسان المطلوب فيه أن يتحاشى هذه الحيوانات النجسة حتى ال يتنجس              

 ١٦ ، ١٥ : ١بط ١) + ٤٤ : ١١(الكتاب أنه يتقدس 

  لماذا منع اهللا بعض الحيوانات ؟

وهـذا قـد    . رف شعبه أن اهللا له سلطان عليه وأنه يحكم على شعبه            عاهللا يريد أن يعلم شعبه الطاعة وأن ي        -١

  .عمله الرب مع آدم من قبل 

فاهللا حتى يسكن   .  التواضع وقبول وصايا اهللا      كان لليهود كرامة عظيمة بسكنى اهللا فى وسطهم وكان عليهم          -٢

 .  ويجب الخضوع له ) وهكذا نحن. (فى وسطهم له شروطه ووصاياه 

 وإعتبارها نجسة يعلمهم أن هناك ما هم محلل وما هو نجس ، فيتعلما التدقيق فى                اءطريقة منع بعض األشي    -٣

والشرب له قواعد إلهية فهـم سـيفهمون   فإذا كان األكل    . األكل والشرب ومن ذلك التدقيق فى كل أمورهم         

 .تهم وأن هناك ما ينجسهم فيتحاشوه وإال إستحقوا اللعنة اتلقائياً أن هناك ممنوعات فى تصرفاتهم وأخالقي
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 .  عليهم ومنعه كان لحمايتهم  طبيةكان كثير جداً من الممنوعات له خطورة صحية -٤

كرامة عظيمة ويعطون لها    ) مثل المخنوق والدم  (ود  ألمم الوثنيون حولهم يعطون للممنوعات على اليه      اكان   -٥

وبعض األمم قدسوا الحيوانـات لـبعض       ) . ٢٠ : ١٥لذلك منعها مجمع الرسل أيضاً أع       (كرامات خرافية   

 وهذا المنع يعطيهم شعوراً بإختالفهم وتميزهم عن الشعوب الوثنية . هة آللا

نع عنه تماماً   مت الخنزير يعتبر نجس وكان اليهودى ي      كان هذا األسلوب الرمزى مدعاه للتفكير والتأمل فمثالً        -٦

.  يتأمل اليهودى فى تصرفات الخنزير ويجده يعود للطين والقـاذورات            مع الوقت ولكن  . ألن اهللا قال هذا     

ومن هنا يفهم اليهودى أن اهللا يريد       . ولو أخذ هذا الخنزير حتى ينظف ويستحم يعود إلى الطين مرة أخرى             

. وأن بعد توبته وغسله وقبول اهللا له عليه أن ال يعود للخطية ثانيـة               .  بهذه العادة الرديئة     منه أن ال يتشبه   

وهكذا سيتعلم ما معنى شق الظلف واإلجترار بمفهوم روحى          ٢٢-٢٠:٢بط  ٢وهذا ما فعله بطرس الرسول      

 وحينئذ يفهم ما معنى أن يسلك اإلنسان بقداسة. 

وأنها موجوده حولنا فى العالم فى كل مكان فى األرض وفـى البحـر               يعرض لنا موضوع الخطية      - :١١إصحاح  

  .وفى سماء الطيور فعلينا أن نحيا فى حذر وأحتراس 

   يعرض لنا أن الخطية تنتقل بالوالدة من األباء لألبناء- :١٢إصحاح 

  .  يعرض لنا كم أن الخطية حقيرة ونجسة وكيف نكرهها - :١٣إصحاح 

  )رموز الفداء(ى إمكانية إصالح نتائج الخطية  يعطى رجاء إل- :١٤إصحاح 

  . يعرض لنا التشويه الذى ألحقته الخطية باإلنسان الذى خلق على صورة اهللا ومثاله - :١٥إصحاح 

  تعبير النجاسة حتى المساء

ـ      .ن النجاسة قواني) مساء الجمعة (عند المساء    هذا التعبير يشير للمسيح الذى أنهى بصلبه       ديم  والمسيح قدم وقـت تق

يقول وكـان مـساء وكـان       ) ١تك  (الحظ أن الكتاب    . بل كان صلب المسيح عند مساء هذا العالم         . ذبيحة المساء   

ن وهذا اليوم بدأ بالمـساء بعـد        آللماذا يبدأ بالمساء وينتهى بالصباح ؟ ألننا فى اليوم السابع ا          ... صباح يوماً ثالثاً    

ر جاء للعالم فكان صباح اليوم السابع ، حين أعتقنـا مـن نـاموس         وبعد المسيح النو  ) الظلمة= الخطية  (سقوط آدم   

مساء حياتنا فنحن مازلنا فى خطايانـا        ولكن حيث أن مدة عمرنا على األرض هى       ) . ٢ : ٨رو  (الخطية والموت   

  .اء ، فى يوم القيامة سمطيلة مساء عمرنا ولن نتطهر تماماً حتى الصباح أى فى ال

  ب موسى وهرون  وكلم الر–وكلم الرب موسى 

وفى إصحاحات أخرى نجده يبدأ وكلم الرب موسى        . نجد فى بعض اإلصحاحات أنها تبدأ بقوله وكلم الرب موسى           

وأما موسى  . فاهللا من ناحية يكرم هرون كرئيس كهنة مع موسى ألن هرون األن أصبح معلماً للناموس                . وهرون  

موسى يأتى مع شرائع التطهير بمعنى إعالن إرادة اآلب أنهـا           لكننا نالحظ أن تعبير وكلم الرب       . فهو وسيط العهد    

وسى وهـرون فـى     مونجد تعبير وكلم الرب     . كذا وكذا وهذا ال يدخل فيه هرون بل موسى وحده يعلن إرادة اهللا              

 .فهنا اهللا يشرح لهرون الدور الذى سيقوم به وينفـذه         . اإلصحاحات التى تحدثنا عن واجبات الكهنة ورئيس الكهنة         

وإذا فهمنا أن هرون كرئيس كهنة يمثل المسيح رئيس كهنتنا نفهم أن اإلصحاحات التى تعلـن إرادة اآلب وهـى                    .

. خالصنا تبدأ بأن كلم الرب موسى واإلصحاحات التى تتحدث عن التنفيذ تبدأ بأن كلم الـرب موسـى وهـرون                     
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وكان هرون يتعامل مع الخطـاة مـن        . حة  فالمسيح رئيس كهنتنا هو الذى نفذ مشيئة اآلب بتجسده وتقديم نفسه ذبي           

  ى من أجل الخطاة تالشعب ليطهرهم وإبن اإلنسان أ

    )باليونانية( AGIOS  = آجيوس =  كلمة قدوس باليونانية

  A + GE + IOS                 وهى تنقسم إلى

  GE بمعنى أرض ومنهاgeography  =  ًعلم خرائط األرض ومنها أيضاgeologyاألرض علم طبقات   

GIOS    ، ومعناها أرضىA        ًللنفى إذاAGIOS =      نسوا أنفـسكم   دالت" ومن هنا نفهم معنى اآلية       .ال أرضى

أى ال تهتموا باألرضيات مثل من يدب على األرض ويلحس           . ٤٤ ،   ٤٣ : ١١ال  " إلنى أنا قدوس  ... بدبيب يدب   

  الطين ولتكونوا مهتمين بالسمويات فأنا سماوى ال أرضى 

  . كان شخص يشير ووجد شلن ومن يومها وهو ينظر لألرض - :ة قصيرة لتشيكوفقص

بخطية لذت لـه ومـن       كان شخص روحى إبن هللا يحيا فى العالم وأغواه الشيطان يوماً             - :التفسير الروحى للقصة  

  !وأصبح ال ينظر للسماء وطنه) الطين ( يومها وهو يشتهى الخطية 

، إذ ندخل فى شركة معه بثبوتنا فى اإلبن القدوس بواسطة روحه القدوس الـساكن           سر قداستنا هو اهللا      - :الخالصة

ولكن على اإلنسان إعـالن     . إذاً القداسة ليست إمتناع عن الشر إنما هى قبول هللا والتمتع به             . مل سماته فينا    حفينا ن 

إن كنتم قد قمتم مع المـسيح       " ت  ، واإللتصاق بالسماويا  إرادته باإلمتناع عن اإللتصاق باألرضيات أو التالمس معها       

   تأمل وإحفظ المزامير اليوم كله-:    تدريب ١:٣كو ..... فإطلبوا ما فوق

  اإلصحاح الحادى عشر

  

كلما بني اسرائيل قائلين هذه هـي الحيوانـات التـي      . و كلم الرب موسى و هرون قائال لهما          - :٨ – ١األيات  

. كل ما شق ظلفا و قسمه ظلفين و يجتر من البهائم فاياه تـاكلون   . تاكلونها من جميع البهائم التي على االرض   

و الوبر النه   . اال هذه فال تاكلوها مما يجتر و مما يشق الظلف الجمل النه يجتر لكنه ال يشق ظلفا فهو نجس لكم                     

الخنزير النـه   و  . و االرنب النه يجتر لكنه ال يشق ظلفا فهو نجس لكم            . يجتر لكنه ال يشق ظلفا فهو نجس لكم         

  .من لحمها ال تاكلوا و جثثها ال تلمسوا انها نجسة لكم. يشق ظلفا و يقسمه ظلفين لكنه ال يجتر فهو نجس لكم 

  

  الحيوانات المحللة والمحرمة

 الـسربية الهواميـة     -٤ الهوائيـة            -٣ المائيـة          -٢ البرية         -١يقسم اليهود الحيوانات إلى أربعة أقسام         

  )الهوام والحشراتجماعات من (

ألنه كما قلنا إن اهللا يطلـب       . ونجد فى التقسيمات الموجودة هنا أن اهللا ال يهتم بالجانب العلمى بل ما يالحظه الناس              

   -:من الشعب المالحظة والتأمل فمثالً 

ر الطيـور ربمـا     ع آخ ضلكن و . فالناس تراه يطير    .  الخفاش مع الطيور مع أنه حيوان لكنه يطير        عيوض  - أ

  يشير أنه ليس بطير بل يشبه الطيور ل
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 ، فهذا   ر تجت كمن لكنها تحرك شفتيها دائماً      ريوضع الوبر واألرانب مع الحيوانات التى تجتز مع أنها ال تجت           - ب

هـذا  " الداخل أى القلب وليس ما تصنعه الشفتين          هو وكأن اهللا يريد أن يقول أنا ما أهتم به        . اس  نما يبدو لل  

  ١٣ : ٢٩المعنى اهللا ال يقبل الرياء أش " ط، أما قلبه فمبتعد عنى بعيداًالشعب يسبحنى بشفتيه فق

  ةمجتر) ٢مشقوقة الظلف     ) ١واهللا طالب الشعب بأن يأكل الحيوانات التى هى   

  إذاً . وهذه الحيوانات تتصف بأنها ليست من آكالت اللحوم بل تتغذى على الحشائش 

   أى ال يظلم وغير متوحش -:حيوان أخيه  أنه ال يأكل أول صفة للحيوان الطاهر

وهذا يشير إلى شـق مـاهو         والظلف هو جسم ميت فى الحيوان      -: أنه مشقوق الظلف     ثانى صفة للحيوان الطاهر   

  ميت فينا أى الجسد والمعنى صلب شهوات الجسد 

هللا واإلجترار هو إعـادة   وهذا يشير للهج الدائم والتأمل المستمر فى كلمة ا-: أنه يجترثالث صفة للحيوان الطـاهر   

 جيـداً ثـم     هفالحيوان يأكل كمية ضخمة أوالً ويبلعها ثم يستعيد جزء منها ويعيد مضغ           . الطعام للفك ومضغه جيداً     

ب يالشى تأثير بعض السموم التى فى الطعام وهذا         ر فيه فائدة للحيوان فاللعا    اويقول البعض أن اإلجتر    . ةيبلعه ثاني 

ن نحفظ كل يوم األيات ونلهج فيها طول النهار هذا ما يعطى غذاء للروح وشـبع روحـى                  ما أشار إليه القديسون أ    

 – ٨ : ٢وراجع حز   ". ١٥ ،   ١١ : ١١٩خبأت كالمك فى قلبى لكيال أخطئ إليك بوصايك ألهج وأالحظ سبلك مز             "

 : ١١٩مـز   (وداود  ) ١٦ : ١٥(وأرميا  ) ٩ : ١٠رؤ  (وهكذا فعل يوحنا    .  نجد حزقيال يأكل كالم اهللا       ا فهن ٣ : ٣

وكون أن  . فكان يجب أن يكون الشق كامالً من أعلى إلى أسفل           ) جزء ميت كاألظافر  (أما عن شق الظلف     ) . ١٠٣

  . المشقوق هو الظلف فهذا يعنى طريقة سير المسيحى فهو صلب أهوائه مع شهواته وهذا ما يرسم له ويحدد سلوكه 

صفات المسيحى الطاهر أمام اهللا فهو يتغذى على مراعـى كلمـة اهللا             تأمل هذه الصفات للحيوانات الطاهرة نفهم       بو

وهو يجتر كلمة اهللا طول النهار ويلهج فيها ليهضم ما تناوله منها            . الخضراء وليس على لحم إخوته أى ال يظلمهم         

يـاة الداخليـة     طباعه واإلقالع عن عادته الرديئة وبذلك نجد إقتران الح         تغييرويكون له قوة للسلوك فى طريق اهللا و       

  )الظلف أو السلوك(بالحياة الخارجية ) رااللهج أو اإلجتر(

وكان ال يجب أكل حيوان يجتر لكنه ال يشق الظلف أو العكس فمثالً الجمل واألرنب والوبر تجتر أو تبـدو هكـذا                      

ن حياة داخلية فهذا    فاهللا ال يقبل مظاهر بدو    . لكنها غير مشقوقة الظلف والخنزير له الظلف المشقوق ولكنه ال يجتر            

  .رياء ، وال يوجد حياة داخلية دون أن يصاحبها سلوك 

  أمثلة للحيوانات النجسة

. ون أكل الجمل ويقولون أنه يصيب آكله بالقساوة والحقد وحب اإلنتقام فهـذه صـفاته             نعكان الهنود والمصريين يم   

 اليهودى التأمل فى صفات الحيـوان الـنجس          تصيبه صفاته ، لكن كما قلنا فعلى       ه أن من يأكل لحم    ولوال نقصد الق  

ـ       . وأن يمتنع عن مثل هذه الصفات حتى ال يكون هو نجساً أيضاً               يبـدوان   اوالوبر واألرنب يمـثالن الريـاء فهم

وبعض الحيوانات غير الطاهرة كانت تتعـرض ألمـراض تنقلهـا لإلنـسان             . كحيوانين مجترين لكنهم غير ذلك      

 واألرنب بنوع من الجدرى وقد دلت اإلحصاءات أن الشعب اليهودى كان أقل مـن               فالخنزير يصيب اإلنسان بالدود   

وربما يـرى اليهـودى     . غيره فى األوبئة مثل الطاعون والكوليرا وكان متوسط أعمارهم أكبر من باقى الشعوب              

  .وبغضته مؤذية عرف بأنه شرس والوبر ي. ه ويتعلم أنه كمؤمن باهللا ال يجب أن يخاف فاهللا يحميه بناألرنب فى ج
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٥  

  نجاسة الخنازير

 ولنهمـه الـدنس     )بسبب ضجيجه المـستمر   (والخنزير يرمز لكثرة الكالم     . يرمز للشره فى األكل والدنس والنهم       

يأخذ فى الـصراخ إذا جـاع       . ه شهوانية فاسقة كما أنه يتمرغ فى الوحل         نسوتهوره فى العالقات الجنسية بطريقة د     

له نابان قويان يضرب بهما خصمه وهو شـديد المكـر والـشراسة يتظـاهر               .  جديد   وال يهدأ إال لو نال أكله من      

بالهروب أمام مطارديه حتى إن كان مطارده يركب حصاناً فإذا ما تعب مطارده كر عليه راجعاً وضربه بنابه ليقتله                   

ة الخنزير يـسمن    ونهاي. يمنع اليهودى عن مثل هذه التصرفات        وكأن الوحى حين يمنع أكل الخنزير      . ٦ : ٧مت  

هذه نهاية الشهوانيون النهمون وفى أيام المسيح كان البعض يرعى الخنازير ال ألكلها بـل لبيعهـا                 . للذبح والهالك   

وكان هؤالء الرعاة يمثلون اإلنسان محب المال على حساب طهارتهم ونقاوتهم ، لـذلك    . لليونان وللجيش الرومانى    

يين حينما سمح للشياطين أن تخرج من المجنـونين وتـدخل فـى             سالجرجأعطى الرب درساً لرعاة خنازير كورة       

 وليظهر اهللا نجاسة الخطية شبه مصير اإلبن الضال بأنـه           هالقطيع فإندفع كله من على الجرف للبحر ومات فى الميا         

  .أكل مع الخنازير 

هناك حكمة صحية فـالحيوان     الموت مقترن بالخطية والعقوبة واللعنة فهو دخل بسبب الخطية و          = جثثها ال تلمسوا  

  .الميت يبدأ فى التحلل والتعفن ويصبح مأوى للجراثيم 

  

و هذا تاكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف و حرشف في المياه في البحار و في                     - :١٢ – ٩األيات  

 دبيب في المياه و من   لكن كل ما ليس له زعانف و حرشف في البحار و في االنهار من كل              . االنهار فاياه تاكلون    

كل ما لـيس    . و مكروها يكون لكم من لحمه ال تاكلوا و جثته تكرهون            . كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم         

  .له زعانف و حرشف في المياه فهو مكروه لكم

  

 حتـى    تعلن عن حاجة المؤمن إلى وسائط النعمة المختلفة من أسرار مقدسة وصلوات ومطانيات             الحيوانات المائية 

  .وال نكتفى باإليمان العقلى أو اإلمتناع العقلى . يمارس الحياة اإليمانية العملية فى الرب 

والشرط هنا لتكون السمكة طاهرة أن تكون لها زعانف تساعدها على السباحة فى الماء وحرشـف أى قـشور أو                    

لنعمة التى تسند المؤمن ليسبح وسط      والزعانف والحرشف هذه هى وسائط ا     . فلوس يحميها من البيئة التى تحيط بها        

 دون أن تجرفه التيارات المائية أما الحرشف هـو          ه هذا العالم ووسط تياراته المختلفة بفعل روح اهللا الساكن في          هميا

 أن  ٤٨ : ١٣ونجد فى مثل السيد المسيح مت       . عمل وسائط النعمة فى أن تحميه بالرب من كل مقاومة للشر ضده             

. علونه فعالً فالشبكة تصطاد أى شئ     وهذا ما كان الصيادين يف    . يزوا السمك الطاهر من النجس    مالصيادين يجلسون لي  

ومعلوم أن كل األسماك ذات الزعانف والقشور هى أسماك صالحة لألكل وال شك فيها ، أما األخرى فبعضها صالح              

مور التى فيها شك تجنبهـا كليـة        وهكذا علينا فى األ   . لألكل وبعضها سام ال يؤكل وعليهم تجنب كل المشكوك فيه           

   ١٣ : ٨كو ١ن مخاطرة وهكذا قال بولس الرسول لن آكل لحماً ود

  مكروه لكم وهذه تناظر كلمة نجس كأن اهللا يطلب أن نكره الخطية  ويالحظ أنه يقول يكون
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و الحـداة و    . و هذه تكرهونها من الطيور ال تؤكل انها مكروهة النسر و االنوق و العقاب                - :١٩ – ١٣األيات  

و البوم و   . و النعامة و الظليم و الساف و الباز على اجناسه           . و كل غراب على اجناسه      . الباشق على اجناسه    

  .و اللقلق و الببغا على اجناسه و الهدهد و الخفاش. و البجع و القوق و الرخم . الغواص و الكركي 

  

  الطيور

والحيوانات البحريـة   . كلمة اهللا واإليمان الحى فينا الظاهر فى سلوكنا         إن كانت الحيوانات الطاهرة تشير إلرتباطنا ب      

فالطيور التى  . تنا  لحاجة إلى السلوك العملى نحو إخو     فإن الطيور تعلن عن ا    . تكشف عن الحاجة إلى وسائط النعمة       

  تؤكل صفاتها 

  .فهى ال تهتم باألرضيات .لها أجنحة وتحلق فى السمويات بها  -١

 القاذوراتال تأكل الجيف و -٢

 .ال تأكل اللحوم وال تخطف تشير لمن يحيا فى سالم مع إخوته وليس بالدم يعيش  -٣

وال يعيش على الخطية كمـا      ال تأكل أشياء نجسة مثل الثعابين والمعنى أن المؤمن الطاهر ال يعاشر الخطاة               -٤

 .يأكل الثعبان طين األرض

فة جداً بالنسبة للطيور القوية ولكنهـا طـاهرة         أن تكون طيور طاهرة مثل الحمام واليمام وهذه تعتبر ضعي          -٥

 ةوالطيور القوية نجس

ال عالقة لها باألوثان فبعض الطيور الممنوعة قدستها الشعوب لألوثان أو كان لها عالقة بالتفاؤل والتـشائم                  -٦

 كالبوم مثالً وهذا ممنوع للمؤمن 

 )  المؤمنينالهراطقة يخطفون(ال تعرف بأنها طيور تنقض على فريستها وتلتهمها  -٧

  وهذه الصفات التى يريدها اهللا أن تكون فى شعبه

  أنواع الطيور الممنوعة

وعرفـت  . ته مع حدة بصره وإرتفاعه عالياً فى طيرانه         م يسمى ملك الطيور بسبب قوته وضخا      -:النسر   -١

) ٤ : ١٩خر  ( تحوم حولها حتى تقدر النسور الصغيرة على الطيران          النسور برعايتها الفائقة لصغارها ، إذ     

 : ١٠٣ويشبه المؤمن بالنسر مز      . ١١ : ٣٢لذلك يشبه الكتاب المقدس اهللا فى محبته ورعايته بالنسر تث           

وإنجيل يوحنا الذى يحدثنا عن الهوت المسيح       . وأحد الكاروبين له شكل النسر      .  ألن النسر يعمر طويالً      ٥

. ولكن ألن النسر فى نفس الوقت رمز للعنف والسرعة فى الخطف إعتبر نجساً ال يأكلوه             .  له بالنسر    يرمز

 ٤٩ : ٢٨تث   + ٨ : ١بل شبهت األمم المعادية لهم بالنسر ألنها ستقوم بإختطاف أوالدهم فى السبى حب              

والـشيطان  " ن سبط يهوذا  هوذا األسد الخارج م   "فالمسيح شبه باألسد    . ونفس الشئ حدث مع األسد       . ٥٠،  

والنسر له عادة لطيفة فهو يأخذ صغاره على جناحيـه ويطيـر            . شبه باألسد الزائر الذى يلتمس من يبتلعه        

عالياً ويهبط فجأة تاركاً صغاره ليتعلموا الطيران ولكن عينيه تكون عليهم فإذ يخوروا يأخذهم على جناحيه                

 فى السماويات هازمين عدو الخير، لكن فى بعض األحيان يبدو أنه            وهكذا فاهللا يعلمنا أن نجاهد لنحلق     . ثانياً

  .قد تركنا لكن عيناه تكون علينا دائماً
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 يسمى كاسر العظام فهو يجد لذته فى كسر عظام الحيوانات التى سبق وأكلتها الجوارح من قبـل          -:األنوق   -٢

 بأن يحملها عالياً ويلقيها على الصخور فتنكسر ليأكل نخاعها 

  من الطيور الكاسرة ويتغذى على الجيف- :العقاب -٣

  من الجوارح ولونها أسود-:الحدأة  -٤

  تشبه الحدأة ومن الجوارح وتكثر الصياح والصراخ-:الباسق  -٥

يأكل الجيـف    . ١١ : ٥ فى العبرية راجع نش      ه يسمونه طائر الليل لشدة سواده وهذا معنى أسم        -:الغراب   -٦

ولـذلك  . وهو مغرم بتقوير عين فريسته      . مأل الجو نعيباً إذا جاع      ومن شراهته ي  . لذلك لم يرجع لفلك نوح      

 وإذ أن فراخه يكون لونها أبـيض        .باً يطعم إيليا النبى واألنبا بوال       اكان من اإلعجاز الذى قصده اهللا أن غر       

 أعطى أن تفرز  ) ٩:١٤٧الذى يعطى طعاماً لفراخ الغربان مز       ( يخاف منها ويتركها وال يطعمها، لكن اهللا        

  .هذه الفراخ سائل له رائحة تجذب الحشرات فتتغذى الفراخ عليها حتى يسود لونها فيعود لها والديها

هى تضع بيضها ثم تضعه فى صف وتحضن كـل بيـضة مـدة              .  معروفة بالرعونة والجفاء     - :النعامة -٧

نهـا ال   غير أنها وصفت بالحمق ألنها تنسى بيضها وتحضن بيض غيرها ، وأل           . وتتركها لتحضن غيرها    

 تصنع عشاً تضع فيه بيضها وألنها تدفن رأسها فى الرمال حين ترى الصياد وصوتها كالصراخ والنحيب 

  ذكر النعام- :الظليم -٨

  يقتات على األسماك والحشرات والجيف- :السأف -٩

  من الجوارح ويأكل لحم بنى جنسه حتى أن كانت زوجته أو والديه - :الباز-١٠

  ئب والصخور وتختفى بالنهار وتظهر بالليل وتأكل الفئران تسكن الخرا-:البوم -١١

 .وتهاجم الطيور فى أعشاشها وتفترسها وتأكل بيضها وأفراخها   والحشرات       

  وقال أحدهم أنه رأى.  وهو طائر يغوص فى الماء ويصطاد السمك ليأكله - :الغواص-١٢

  خطفها منه غراب فغاص ثانيةص وقد أصطاد سمكة وخرج بها من الماء فا طائر غو       

   وخرج ومعه سمكة فخطفها منه الغراب وتكرر هذا لمرة ثالثة فلما أنتهى الغراب من      

  ص له قدرة ا برجله وغاص فى الماء حتى غرق الغراب فالغوك الثالثة هاجمة الغوص وأمس      

 يلة والبقاء تحت الماء فترات ط على       

 صياح البوم ويعيش فى األماكن القذرة والكهوف والخرائب  له صياح ك-:الكركى -١٣

  وكريهة الرائحة اءع ومنه أنواع سودد يتغذى على األسماك والضفا- :البجع-١٤

  يسكن البرارى والخرائب-:القوق -١٥

   إسمه مشتق من كلمة رحمة فهو مشهور بالعطف على صغاره ولكنه يسكن- :الرحم-١٦

ويأكل الحشرات والجيف فهو يشير لإلنسان الذى يختلط فيـه أعمـال البـر                الخرائب                

 وأعمال الشر 

ع والحشرات وإن لـم     ديعيش على الضفا  ) ٩ : ٥زك  ( له جناحان لونهما أسود وقويان       - :اللقلق-١٧

 يجد ما يقتات به منهما يقتات على القاذورات 
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  ومعنى إسمه فى العبرية غضوب أوقاس.  يكرر كالم الناس دون أن يدرى معناه - :الببغاء-١٨

 .ويأكل الهوام والفئران لذلك إعتبر نجساً           

فـت  ) + بمعنى ديـك ( وهذه قد تنقسم إلى دوك  dukiphath فى العبرية ه يدعى إسم- :الهدهد-١٩

ويكـون معنـى إسـمه ذو       ) الصخر(كيفا  ) + ذو(ويكون معنى إسمه ديك الزبل أو دو        ) بمعنى زبل (

فهو يبنى أعشاشه فى الصخور وفى الزبل ولذلك فهو كريه الرائحة فى أثناء فترة إحتـضانه                 . الصخر

ويأكل أحشاء الجيف ونفايات الطعام ومن مميزاته أنه لو ماتت زوجته يظل يـصيح              ) . أسبوع(للبيض  

 ويقلل أكله وال يتزوج بغيرها إلى أن يموت 

 النور الساطع لذلك يختفى فى النهار ويبصر جيداً          هو حيوان ثديي ال يبصر جيداً فى       - :الخفاش-٢٠

وهـو ال   . فى النور الضعيف لذلك فهو يطير فى بداية الليل ليصطاد الهوام كالذباب والبعوض ليأكلها               

ـ          دميبصر فى الظالم الحالك ومع ذلك ال يصط         ه ألنه يرسل أصواتاً تصطدم باألجسام التى فـى طريق

وهو يسكن األماكن القذرة والكهوف وهو كريه       . خذت فكرة الرادار    ومنه أ . وترتد له فال يصطدم بها      

 الرائحة 

  

اال هذا تاكلونه من جميع دبيب الطير       . و كل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم            - :٢٣ – ٢٠األيات  

 اجناسه و الدبا    هذا منه تاكلون الجراد على    . الماشي على اربع ما له كراعان فوق رجليه يثب بهما على االرض             

لكن سائر دبيب الطير الذي له اربع ارجل فهـو          . على اجناسه و الحرجوان على اجناسه و الجندب على اجناسه           

  .مكروه لكم

  

  الحشرات والهوام

.  كذوات األربـع     هأى ما يمشى على أرجل     = وقوله الماشى على أربع   فهى تطير وتزحف     . دبيب الطير وأسماها  

وفى . الطير الحشرات التى لها أجنحة وتطير وفى نفس الوقت لها أرجل تسير بها عل األرض                إذاً المقصود بدبيب    

والحشرات بوجـه  .  أجنحة لهفهنا يشير لما يدب على األرض فقط وليس    ) ٢٩آية  (هذا تختلف عن قوله دبيب فقط       

وجميعها من  . وان والجنـدب الجراد والدبا والحرجعام مكروهة ، أى يجب اإلمتناع عنها ما عدا أربع أنواع وهى    

والحرجوان هو نوع كبيـر مـن       . والجراد له ستة أرجل     .  هو الجراد عند خروجه من بيضه        باأنواع الجراد والد  

الجراد ذو سنام وذنب والجندب إسمه فى العبرانية حجب ألنه يستر ويغطى األرض ويتلف الحقول وهو ذو ذنـب                   

  .ب وال يطير والحرجوان ألن جسمه كبير يث. وبال سنام 

 أى ساقان أو كارعان والمقصود بهما أن الرجلين الخلفيتين أطول           التى لها كراعان  وقد حلل أكل الحشرات الطيارة      

 جزء يقابـل الفخـذ فـى        -:وكأن الرجل الخلفية تتكون من ثالثة أجزاء        . ا ساقين طويلتين    ممن األماميتين ألن به   

  .يقابل القدم وهذا التركيب يساعد على القفز وجزء ) الكراع(الحيوان وجزء يقابل الساق 
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أجنحـة  + للقفز  ) كراعان(رجالن  + وبذلك نفهم أن الجراد ينطبق عليه هذه المواصفات فهو له أربع أرجل مقدمة              

أن كـل    إال هذا ال تأكلونه   وقوله   . دبيب الطير الماشى على أربع وما له كراعان يثب بهما         وهذا معنى   . للطيران  

  .  عليه هذه المواصفات ما ينطبقنع أكلها إال الحشرات يم

  

و كل من حمل من جثثهـا       . من هذه تتنجسون كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء             - :٢٨ – ٢٤األيات  

و جميع البهائم التي لها ظلف و لكن ال تشقه شقا او ال تجتر فهي نجسة                . يغسل ثيابه و يكون نجسا الى المساء        

و كل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على اربع فهو نجس لكم               . ون نجسا   لكم كل من مسها يك    

و من حمل جثثها يغسل ثيابه و يكون نجسا الى المساء انها نجسة             . كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء         

  .لكم

  

  لمس الحيوانات الميتة نجاسة

ونالحظ أنه كمبدأ عام فالموت يعتبر نجاسة ، ألنه ناشـئ  . أى أن لمس ما يأتى يسبب نجاسة  = من هذه تتنجسون 

فإذا كان الميت حيوان نجـس      . عن الخطية والتالمس مع ميت رمزياً يشير للتالمس مع الخطية أو معاشرة الخطاة              

ب فاهللا أقام من نفسه طبيباً لهذا الشع      .أضف لهذا السبب الطبى وهو إحتمال نقل عدوى من الجثث           . تأكدت النجاسة   

   .هو كان لهم كل شىء. الجاهل

ربما يحمل جثـة إلـى       (من حملها  ولكن   مساءإلى ال فمن مس جثتها فقط يصير نجساً       ونالحظ هنا تدرج النجاسة     

فمن مس فقط   . هذا يتنجس أكثر ويضطر لغسل ثيابه وهذا يشير إلى إحتياجه للماء للغسل والتطهير              ) خارج المحلة 

غـسل  (كن من حمل فهو يعلم أنها خطية وإرتكبها ، هذا يحتاج للتطهير والتوبـة               هذا يشير لمن يلمس بدون علم ول      

  )بالماء

الحيوانات التى أطرافها ذوات أصابع أو بـراثن كاألسـد          كل  الكفوف تعنى البراثن أى      = كل ما يمشى على كفوفه    

  الخ.... والدب والقرد والذئب والهر والكلب 

  . بيت الرب أو يخالط األطهار أويأكل من الذبائح أو يمس شيئاً مقدساً هو ممنوع أن يدخل = والنجس حتى المساء

  

و هذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على االرض ابن عرس و الفار و الضب علـى                    - :٣٠ ،   ٢٩األيات  

  .و الحرذون و الورل و الوزغة و العظاية و الحرباء. اجناسه 

  

  ها ينجس ومس جثثها ينجسفأكل. نجد هنا الدبابات النجسة الدبيب 

 شكله كالنمس يفترس الفئران والحيوانات الصغيرة ويأكل الجيف كما يؤذى األطفال الصغار             - :إبن عرس  -١

  ويخطف األشياء الالمعة كالنقود ويخفيها فى جحره 

 ئة ويهاجم الكتب ويفسدها ويفسد الطعام ويسرقه ب مخرب للغاية ويحمل األو- :الفأر -٢

 . يشبه التمساح يسكن البرارى ويتلون بحسب البيئة التى يوجد فيها  حيوان برى-:لضب ا -٣
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  إسمها بالعبرية لطاه من لطأ باألرض ومعناها لصق باألرض-:ة غالوز -٤

 ومعنى إسمه صراخ وعويل ونواح وهو يشبه البرص وعلى ظهره بقـع بيـضاء كـالبرص                 -:الحرذون   -٥

 )ولذلك يسمونه أبى بريص(

  ويتلون حسب البيئة وال يبنى لنفسه بيتاً بل يغتصب بيوت األخرينرباءالح قريب جداً من - :لورلا -٦

 الوزغ شكلها يقارب الحرباءنوع من  - :العظاية -٧

  

و كل  . هذه هي النجسة لكم من كل الدبيب كل من مسها بعد موتها يكون نجسا الى المساء                  - :٤٠ – ٣١األيات  

 متاع خشب او ثوب او جلد او بالس كل متاع يعمـل بـه               ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا من كل          

و كل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتـنجس و             . عمل يلقى في الماء و يكون نجسا الى المساء ثم يطهر            

ما ياتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا و كل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا                   . اما هو فتكسرونه    

اال . عليه واحدة من جثثها يكون نجسا التنور و الموقدة يهدمان انها نجسة و تكون نجسة لكـم                  و كل ما وقع     . 

و اذا وقعت واحدة من جثثها على       . العين و البئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين لكن ما مس جثثها يكون نجسا              

و .  من جثثها فانه نجس لكم       لكن اذا جعل ماء على بزر فوقع عليه واحدة        . شيء من بزر زرع يزرع فهو طاهر        

و من اكل من جثته يغـسل       . اذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا الى المساء                 

  .ثيابه و يكون نجسا الى المساء و من حمل جثته يغسل ثيابه و يكون نجسا الى المساء

  

  مس جثث الدبيب ينجس

إلى المساء والسبب أن الدبيب الذى يدب على األرض ملتـصق بـالطين             من مس جثث أى من هذا الدبيب يتنجس         

أضف لهذا أن المـوت نجـس       . للسماء ويترجاها وتكون صفاته سماوية      ه  واألرض واهللا يريد شعبه أن يرفع عيني      

إذا سقطت جثة أحدها على إناء يمكن غسله كإنـاء خـشب أو             ) ٣٢(والسبب الصحى الطبى آية     . ويساوى الخطية   

من الصوف أو الكتان أو الجلد يجب أن تغسل وال يستعمل حتى المساء حتى يطهر من أى إحتمـال للعـدوى                     ثياب  

إن سقطت الجثة فى أناء خزف يكسرونه ،        ) ٣٣(قماش مصنوع من شعر المعزى أو غيره كمسوح آية           = والبالس

من طين األرض واإلنسان من طـين       واآلنية الخزفية تشير لإلنسان فهى      . فالميكروبات يمكن أن تتسلل إلى مسامه       

فإذا فسد اإلنسان وكان ال أمل فـى توبتـه          ) . ١٩ ،   ١٨أر   + ٧: ٤كو  ٢(األرض وهى ضعيفة واإلنسان ضعيف      

  فال يوجد سوى طريقتين . يكسر أى يهلك 

  )إشارة إلمكانية التوبة(متاع يمكن غسله بالماء ، إذاً يغسل ويتطهر   - أ

 )إشارة لهالكه(يكسر ناء خزفى ال يمكن غسله إمتاع أو  - ب

  .فلنقدم توبة ونغتسل من خطايانا لئال نهلك

إن سقط على الطعام به سائل كالماء أو الزيت ال يؤكل ، واليهود فهموا أن قوله ماء هنا مقصود به إعداد                     ) ٣٤(آية  

  .الطعام بالماء أو أى سوائل كالزيت
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ولو سقط على الفرن    . عنى نار إذاً تنور تعنى فرن        أو أتون ونور ت    زمخب= نور وكلمة تن    + تن   = تنور) ٣٥(آية  

  . يهدم ويعاد بناؤه فهو ال يمكن غسله 

تكونان طاهرتين ألن ماءهما متجدد ويكتفى بنزح الماء منها          = عين أو بئر مجتمعى المياه    لو سقط على    ) ٣٦(آية  

   .ةثجحيث سقطت ال

اء راكد داخل إناء فيتنجس اإلناء ولكـن إذا سـقطت           الجثة سقطت على م   ) ٣٤(ففى  ) ٣٤(وقارن هذه اآلية مع آية      

فالخطية إذا أصابت إنسان ال يعطى فرصة للروح أن يعمل فيه تنجسه الخطيـة ومـن         . على ماء جارى ال يتنجس      

الماء الجارى يشير لعمـل الـروح       . تصيبه خطية لكن يعطى فرصة للروح القدس أن يبكته فيتوب هذا ال يتنجس              

  جديد طبيعة اإلنسان القدس المستمر فى ت

فـالزرع  . إن سقط على بذور جافة ال تحسب نجاسة أما إذا كانت البذور مبللة فـال تـستخدم                  ) ٣٨ ،   ٣٧(األيات  

والنبات الحى كالماء المتجدد ألنه ينمو إذاً هو حى ال يتنجس وهو يستمد دائماً مواد جديدة من التربة والهواء ألن له                     

 المسيح أى يستمد قوة تطهير مستمرة من الروح القـدس هـذا ال              هاء الذى يعطي  جذور هكذا كل من يشرب من الم      

أما لو وضع البذور فى أناء ووضع عليه ماء ثم سقط عليه جثة نجسة يتنجس فالماء هنا يساعد على تفتيح                    . يتنجس  

  .البذور فتصبح عرضة للتلوث مثل من تفتحت حواسه لخطايا العالم 

فـالموت يـشير   . هذا يعنى لو ماتت بطريق غير الذبح      . طاهرة لو ماتت تصبح نجسة      حتى الحيوانات ال  ) ٣٩(آية  

  .للخطية كما قلنا 

جثة حيوان مات بغيـر طريـق        يعنى من أكل دون أن يعلم أنه ميت فإن من يأكل           = ومن أكل من جثته   ) ٤٠(آية  

   .٢١ : ١٤الذبح تقطع تلك النفس تث 

  

كل ما يمشي على بطنه و كل ما يمشي         .  االرض فهو مكروه ال يؤكل       و كل دبيب يدب على     - :٤٥ – ٤١األيات  

ال تدنسوا انفسكم بـدبيب  . على اربع مع كل ما كثرت ارجله من كل دبيب يدب على االرض ال تاكلوه النه مكروه       

قدوس و  اني انا الرب الهكم فتتقدسون و تكونون قديسين الني انا           . يدب و ال تتنجسوا به و ال تكونوا به نجسين           

اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم الها فتكونون            . ال تنجسوا انفسكم بدبيب يدب على االرض        

  .قديسين الني انا قدوس

  

هى مكروهة ألنها تدب على األرض وتلمس التراب فهى تشبه اإلنسان الذى يشتهى تراب هـذا العـالم       الزواحـف   

  ميها مكرهة ليرفع أنظارهم للسماويات واهللا يس. فإنحط قدره ووصل للتراب 

 : ٣كالحية ليذكرهم بعقوبة الحية وأنها ستأكل التراب تك          = وما يمشى على بطنه   واع  نهذا الدبيب ثالثة أ   ) ٤٢(آية  

تشديد ثالثى بمنع ) ٤٣( مثل أم أربعة وأربعين والدود وآية   وما كثرت أرجله  كالعقارب   = وما يمشى على أربع    ١٤

  د المعنى النجاسة ليؤك

  بعد أن حررتكم ال تعودوا للعبودية ثانية = أنا الرب الذى أصعدكم من أرض مصر) ٤٥(آية 
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هذه شريعة البهائم و الطيور و كل نفس حية تسعى في الماء و كل نفس تدب علـى االرض       - :٤٧ ،   ٤٦األيات  

  لتي ال تؤكلللتمييز بين النجس و الطاهر و بين الحيوانات التي تؤكل و الحيوانات ا. 

  

هى أخص من قوله الحيوانات الطاهرة فقد يكون هناك حيـوان            = وقوله الحيوانات التى تؤكل   . هى شريعة أبدية    

  طاهر ولكنه ال يؤكل ، فمثالً ألنه مات وليس بطريق الذبح 

  مالحظات ختامية

يدب أو يلمس جثـة      حذراً فى كل لحظة يراقب األرض لئال يلمس ما           يرالحظ أن اليهودى كان عليه أن يس       -١

وهكذا هو فى كل لحظة يراقب ما حوله حتـى ال           ) السمك(والماء  ) الطيور(حيوان وعليه أن يراقب الهواء      

يتنجس ، وهم تدربوا على هذا جيداً وعلى كل مسيحى أن يفعل نفس الشئ ويراقب كـل مـا حولـه ألن                      

  .خصمنا إبليس يجول يلتمس من يبتلعه 

وحة وإناء نازالً عليه مثل مالءة عظيمة بها كل أنواع الحيوانـات طـاهرة        رأى بطرس الرسول السماء مفت     -٢

ونجسة وصوت قائل إذبح وكل وتكررت ثالث مرات وتكرر الصوت ثالث مرات يشير إلـى أن الحيـاة                  

وتشير لقبول األمم الذين كانوا قبالً معتبرين نجسين إلنفصالهم         . المقامة فى المسيح لم يعد فيها هذا التمييز         

إذاً فقد كانت نجاسة هذه الحيوانات فى كونهـا رمـز            . ٤ : ٤تى  ١ اهللا وبعد المسيح صار الكل واحداً        عن

 .والرمز إنتهى بمجئ المرموز إليه 

وهو يتوسط حروف األسـفار الخمـسة       " واو" وكلمة بطن هنا فى العبرية بها حرف          بها كلمة بطن   ٤٢آية   -٣

لنقل وذلك بعد الحروف حرفاً حرفاً فيما قبله وفيما بعده وهذا           وكان الكتبة يستخدمونه كدليل لمراجعة صحة ا      

  العهد القديم القرون الطويلة يبين اإلهتمام الكبير الذى به صان اليهود نص

 صفات المسيحى الطاهر فى ضوء هذا اإلصحاح -٤

يتغذى على مراعـى اهللا     ) + يشق الظلف (يصلب األهواء والشهوات    ) + يجترها(يلهج فى كلمة اهللا       - أ

  شريعة الحيوانات الطاهرة) = وليس آكل لحوم البشر(الخضراء أى كلمة اهللا 

لتساعده فى أن يسلك فى وسـط تيـارات         .......) أسرار  + صالة وصوم   (يستعمل وسائط النعمة     - ب

 شريعة األسماك الطاهرة= العالم وتحميه من األوساط المعادية 

 شريعة الطيور الطاهرة= لجيف ال يخطف وال يعيش على ا) + طير(يحلق فى السماويات  - ت

 شريعة نجاسة الدبيب= ال يشتهى األرضيات ويلتصق بالطين  -  ث

 .لقد حررنا المسيح فلنضع نحن القيود على أنفسنا بحريتنا ونتقدس ألن إلهنا قدوس  - ج
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אא 
  تطهير الوالدة

. واللعنة التى وضعها على البشر بل سمة العار التى جلبوها على أنفسهم . نرى هنا نظرة اهللا للخطية ونتائجها 

  .ولذلك نجد هنا الطفل يولد خارج العهد مثل آدم أبوه حين طرد من الجنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هو أجزاء من آدم فحين أصاب الموت آدم أصاب كل ذريته إذاً العالم كله                      

  

  

  .إذاً الخطية تنتقل .  الشجرة الردية تصنع أثماراً ردية ١٧ : ٧مت + 

  اهللا خلق آدم على صورته ومثاله ، واهللا حى لذلك كان آدم حياً + 

  بعد السقوط مات آدم+ 

  ى ميتاً سنة وولد ولداً على شبهه كصورته أ١٣٠وعاش آدم : ٥تك + 

من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا إجتاز الموت إلى                 "١٢ : ٥رو  + 

  .الخطية إذاً تنتقل " جميع الناس إذ أخطأ الجميع

  ومات....  هى ومات ٥لذلك كانت النغمة المتكررة فى إصحاح تك + 

   مع ميت يحتاج لتطهير ومن يتالمس. وقد عرفنا أن الموت نجاسة + 

ألن الخطية إنتقلت لهذا    " على األرض   ...نت حياته يوماً واحداً      ولو كا  ليس أحد طاهراً  "فى أوشية الراقدين نقول     + 

  .المولود 

لذلك فالمرأة حين تلد ومع أن األبناء عطية إلهية لكن ألن حياة اإلنسان قد فسدت بالخطية خالل العصيان األول ،                    + 

ة قد ولدت طفل فى حالة ساقطة ونظراً إلرتباطها به فهى تعتبر هى األخرى نجسة ألنها ولدت ولداً ميتاً                   تكون المرأ 

  .ألن مصيره الموت ونجساً فهو بالخطية إشتهته أمه ، وهو شبه والديه 

  آدم الرأس                       
  
  
  
  
  

  )جزء من أدم(           حواء                        أدم
  
  
  
  

  األوالد جزء من آدم وجزء من حواء
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وألن . إذاً فاإلنسان مرتبط بالدنس فى ميالده وأيضاً فى موته أى فى كل مراحل حياته هو موصـوم بالنجاسـة                    + 

نجد اهللا يذكره هنا بها ، وهو يذكر أنه يخرج من بطن أمـه              .  هذه الحقيقة حين يغتر بمجد هذه الدنيا         ىاإلنسان ينس 

  -:من يمسها يتنجس وإذا تذكر هذا  عرياناً مسكيناً نجساً وتنتهى حياته فى قبر جثة نجسة

   ال ينتفخ ويسلك بال كبرياء ويزهد فى أمجاد هذا العالم-١

 بحاجته للتطهير وللميالد الجديد والموت مع الرب المصلوب ليحيا مقدساً له فهذا الطقس يعلن أننـا كلنـا       يشعر -٢

  ضون نجسون لوال تدخل اهللاومرف

 الموت ولكنها تتطهر يوم ختانـه أى حـين يـصير            هاألم تعتبر بعد الوالدة نجسة ألنها ولدت طفالً نجساً مصير         + 

لطقس يطبق فى الكنيسة اليوم فاألم ال تقترب من التناول قبـل عمـاد مولودهـا                ونفس هذا ا  . عضواً فى عهد اهللا     

  .وإنضمامه للكنيسة جسد المسيح

  

علتهـا   مـث طايام كما في ايام      بعة س جسةنذكرا تكون    لدتوقائال اذا حبلت امراة و       سرائيلالم بني   ك - :٢آية  

  .جسةنتكون 

  

. خالل هذه المدة تعتبر غير نظيفة بسبب الدم الـذى ينـزف منهـا               النجاسة فهمنا معناها سابقاً ويضاف لهذا أنها        

فهـى  . أى مرضها الشهرى     = طمث علتها . والكنيسة تمنع التناول فى هذه الفترة ليس ألنها نجاسة بل كأنها فطر             

فتـرة   = تكون نجسة سبعة أيام   . خالل هذه الفترة كمن هى فى فترة مرضها الشهرى ويجب أن تمكث فى البيت               

 من نفس السفر نجد الشريعة تحسب       ١٥وفى إصحاح   .  أيام   ٧ أيام وهنا يحسبها     ٧ – ٣ول الدم عادة تستمر من      نز

كل جسم يخرج سيالً سواء كان رجل أو أنثى أنه نجس ليس ألن الدم فى ذاته نجاسة وإنما لكى يتوقف اإلنسان عن                      

. هتم بصحة شعبه فهو طبيب أجسادنا ونفوسـنا         كل عمل ويهتم بصحته حتى يشفى تماماً ، هنا اهللا يظهر كطبيب ي            

ويكثـر وهـذا النمـو       والحظ أن اهللا الذى خلق اإلنسان لينمـو       . لذلك وألن السيل نجاسة سميت الوالدة هنا نجسة         

وكون اهللا ينسب   . والتكاثر كان سيحدث بالطريق الطبيعى ولن يحسب نجاسة إذا لم تكن الخطية قد دخلت إلى العالم                 

  . م الوالدة فهذا ليجذب األنظار للخطية التى تسللت لنا أباً عن جد النجاسة لأل

  

  .الثامن يختن لحم غرلته ليوما في و - :٣آية 

  

وبعد ختان الطفل وإنتمائه لشعب اهللا      . وفيه يدخل الطفل فى عهد جديد مع اهللا         . اليوم الثامن هو بداية أسبوع جديد       

أما فـى   .  يوماً من الوالدة     ٤٠ع عنها نجاستها لكنها ال تعود للهيكل قبل         نجد األم تشارك إبنها بركات الختان وترف      

  . خالل هذه السبعة األيام التى تكون نجسة فيها فهى تنفصل عن أقاربها وزوجها ومن يلمسها يتنجس 

  

ال تمس و الى المقـدس ال تجـيء حتـى     قدسمكل شيء  طهيرها تمدم تقيم ثالثة و ثالثين يوما في   ث - :٤آية  

  .طهيرهاتتكمل ايام 

  



   ١٢الويين 

٣  

 أى الدم الطاهر أو السوائل التى تنزل من المرأة وتسمى دم تطهيرها ربما بسبب لونها وألن المـرأة  =دم تطهيرها  

وهذه السوائل عـادة تـستغرق مـن        . ن فى سبيلها للتطهير الكامل      آلفى هذه الفترة قد تخلصت من النجاسة وهى ا        

 يومـاً   ٢١ يوماً أى أكثر من أكبر مدة وهى         ٣٣جعله المدة    = ثم تقيم ثالثة وثالثين يوماً    . ن لثالثة أسابيع    يأسبوع

  أسبابه 

  لتغطية الحاالت الشاذة التى تستمر فيها السوائل مدة طويلة ، أى للضمان -١

 يشير ألشياء معروفة فى الكتاب المقدس ، فالطوفان         ٤٠ورقم  ) ٣٣+٧( يوماً   ٤٠ اإلجمالية   ةحتى تكون المد   -٢

 يوماً ، إذاً هذا يطبع فى األذهان أنهم بسبب الخطية كانوا محرومين مـن نعمـة اهللا معرضـين       ٤٠ستمر  إ

وهى تحرم مـن المقدسـات      .  يوماً ليحصل على الناموس وبركات اهللا        ٤٠وموسى صام   .  ونقمته   هلسخط

يعقبهـا بركـات إذا   إذاً األربعين يوماً هى مدة إنتظار . كمن تكون صائمة وبعدها تحصل على كل حقوقها        

 .فهم الشخص ما يريده اهللا وقدم توبة 

أى ال تأكل من ذبائح السالمة والفصح وإذا كانت زوجة الكاهن فال تأكل من المحلل أكله                 = كل شئ مقدس ال تمس    

  أى ال تأتى إلى بيت اهللا = وإلى المقدس ال تجئ. لعائلة الكاهن من لحوم الذبائح 

  

  .طهيرها تمدو ستين يوما في  تةسكما في طمثها ثم تقيم  سبوعين اجسةنتكون انثى  لدتو ان و - :٥آية 

  

وهذا . هنا نجد المدة تضاعفت فهى تظل نجسة بعد والدتها لمدة أسبوعين بدالً من أسبوع وهكذا                 = وإن ولدت أنثى  

وبولس الرسول يقول أن    (اً  يز بين الجنسين فنحن نجد أن الذبيحة المقدمة عن الولد مثل البنت تمام            يال يقصد به التم   

وسوف نرى أن شـريعة التطهيـر       )) ١١ : ٣ ، كو    ٢٨ : ٣غل  (الرجل والمرأة هما واحد فى المسيح يسوع ربنا         

إذن المشكلة ليـست    . أى أن األم تقدم نفس الذبائح لتطهيرها إن ولدت ولداً أو ولدت بنتاً              . لكال الولد والبنت واحدة     

  -:ولكن التفريق هنا له أسباب هى . البنت ب فى إرتباط النجاسة بالذكر أو

المرأة بعد والدتها تستمر فى البيت ال تتعامل مع أحد فهى مدعوة للتأمل والتفكير فى أسباب مدة النجاسـة                    -١

  .أصالً ثم لماذا هى مختلفة بين الولد والبنت 

حيى بإستمرار رجاء مجـئ     كان الذكر أنتظار كل إمرأة ، لذلك كان أقل فى المدة الخاصة بالنجاسة وهذا ي               -٢

 ) نسل المرأة المرتقب الذى يسحق رأس الحية(المسيا 

التفريق الكتابى المستمر بين الذكر واألنثى هو مجرد جعل الذكر رأس أى قائد واألنثى جـسد أى خاضـع                    -٣

 )٥أف  +١٢كو ١) (الكنيسة(بالجسد ) المسيح(كعالمة مسبقة ومستمرة إلرتباط الرأس 

ولـيس  " آدم لم يغو لكن المرأة أغويت فحصلت فى التعـدى         ) "١٤ : ٢تى  ١(ل للخطية   المرأة كانت المدخ   -٤

معنى هذا أنها هى مصدر النجاسة أو أكثر نجاسة إنما المعنى هو أنها أضعف فى تكوينها النفسى والعاطفى                  

 .شى السقوط وكما قلنا فاهللا يقصد بتشريعاته أن يجعلنا نتأمل لنتحا. فيسهل إغوائها عندما تكون بمفردها 

  



   ١٢الويين 

٤  

تاتي بخروف حولي محرقة و فـرخ حمامـة او           بنةااو   بناالجل   طهيرهات متى كملت ايام     و - :٧ ،   ٦ األيات  

دمها  نبوعيو يكفر عنها فتطهر من       لربافيقدمهما امام   . خيمة االجتماع الى الكاهن      اببالى   طية خ بيحة ذ مامةي

  .التي تلد ذكرا او انثى ريعةشهذه 

  

يـو  ١( تحسب طاهرة حتى تقدم ذبيحة دموية ، رمزاً للحاجة إلى دم المسيح الذى يطهر من كل خطيـة                    إذاً األم ال  

 يوماً لكنها ال تطهر سوى بالذبيحة فالزمن عاجز عن مـسح الخطيـة              ٨٠ يوماً أو    ٤٠الحظ أنها إستمرت    ) . ١:٧

ل الذبائح وهى هنا تقـدمها شـكراً        فالمحرقة هى أساس ك    = ذبيحة محرقة وهى تقدم   . والحاجة دوماً إلى دم يطهر      

والمحرقة هى إعالن واضح لقبول اهللا للخاطئ وذبيحة المحرقة هـى           . وفرحاً ألن اهللا أقامها سالمة وأعطاها نسالً        

 بإمتزاج المحرقة مع ذبيحة الخطية يمتزج الفرح بـالغفران مـن            =وذبيحة خطية   . موضع سرور الرب كما رأينا      

 من الطيور إشارة لبراءة الطفل الظاهرية وطفولته البريئة ولكن الخطية إنتقلـت إليـه               الخطية وكون ذبيحة الخطية   

  وصارت مختبئة داخله 

  

فيكفـر   طية خ بيحةذتاخذ يمامتين او فرخي حمام الواحد محرقة و االخر           شاةل ان لم تنل يدها كفاية       و - :٨آية  

  عنها الكاهن فتطهر

  

والعجيب أن   . ٩ : ٨كو  ٢هذا ما قدمته العذراء أم المسيح الذى إفتقر ليغنينا          تقدمة الفقراء تستبدل الخروف بيمامة و     

  المسيح وأمه التزما بالناموس 

هذا الطقس يجعلنا كمسيحيين نشعر بأن الطفل يولد بنجاسته فنشتاق لينال سر العماد المقـدس وأن نحـرص علـى             

  . تربية أطفالنا فى خوف اهللا 

  
 



   ١٣الويين 

١  

אא 
  البرص

البرص هو مرض جلدى مخيف وغير معدى ، لكنه خطير فهو يشوه جلد اإلنسان ويحدث عاهـات بالجـسم ولـه                     

أدواره الخطيرة ألنه قد يسقط الشعر من الرأس والحواجب وقد يتسبب فى إسقاط عقد األصابع               فى  مضاعفات شديدة   

تساقط األظافر واألنف وسقف الحلق وتتآكل اللثـة وتـسقط األسـنان            فى اليدين والقدمين الواحدة بعد األخرى ثم ت       

  ومع أن أالم هذا المرض ليست حادة إال أنها تجعل المريض فى حزن عظيم . وتضيع العينان تدريجياً 

وأوالً المرض المذكور سابقاً وهذا معروف      . وفى هذا اإلصحاح نجد عدة أمراض أطلق على جميعها إسم البرص            

لكن هناك أمراض أخرى أطلق الكتاب عليها إسم برص أيضاً إلظهار خطورتها وأنهم يجب  .  LEPROSYبإسم 

وكان الكاهن يقوم   ) أمراض جلدية (أن يتعاملوا معها كما يتعاملون مع البرص فيعزلوا المريض فهى أمراض معدية             

عزل المـريض حتـى ال      (اء والطب   بسد جميع إحتياجات الشعب فهو يقوم بتقديم الذبائح والرعاية كما يقوم بالقض           

الشعب كان شعباً بدائياً ولم يكن هناك مـن         ) ١(وهذا ألن   ) مراقبة البيوت اآليلة للسقوط   (والهندسة  ) تنتشر العدوى 

  إعالناً أن اهللا هو المسئول عنهم فى كل دقائق حياتهم ويذكر الكتاب ثالثة أنواع من البرص ) ٢(يرعاه 

   ٤٦ – ١ : ١٣ما يصيب اإلنسان ال  -١

  ٥٤ – ٤٧ : ١٣ما يصيب الثياب   ال  -٢

  ٥٣ – ٣٣ : ١٤ما يصيب البيوت  ال  -٣

. فكر فى قتل موسى كان أول من أصيب بالبرص ومات وهـو أبـرص                ويقال كتقليد عند اليهود أن فرعون الذى      

 مـصر    ببعض العبادات الوثنية معهم من مصر جلب الرب عليهم هذا المرض الذى بدأ فـى               حتفظواوألن اليهود إ  

  .لتأديبهم فهو تابعهم من مصر كما تابعتهم أوثان مصر 

وألن هذا المرض غير معدى دفع هذا البعض أن يقول أنه ضربات خاصة من اهللا وبهذا يصبح هذا المرض سـمة                     

              قَعار وضعها الرب على الخاطئ وألنه قبل الرب كان يترك الكهنة خدام الرب أن يموا هـذه الـضربة ومـداها       ي

وموسى كان يعرف هذا المرض جيداً منذ أن تحولت يده ليد برصـاء حينمـا               ) بة فسببها غير معروف   سميت ضر (

طلب منه اهللا أن يخرج  شعبه وتردد موسى لعلمه بأن المصريين أقوياء وعندهم سحرة قادرون أن يفعلوا العجائب                   

خـالص  ( أنه قادر على هـذا        معجزات ليدلل له   ٣فكيف يخرج الشعب من وسطهم ضد رغبتهم فكان أن أراه اهللا            

  ) الشعب

  .تحويل العصا لثعبان ثم إلى عصا -١

 .يد موسى لبرصاء ثم شفاءها  تحويل -٢

 .تحويل الماء إلى دم  -٣

.  أوالد آدم من الخطية ومن عبودية إبليس         لوبنظرة أشمل فهذا ليس سحراً بل هو شرح لطريقة خالص الشعب وك           

  والخطوات المشروحة هى رمز لعمل المسيح. فالعبودية لفرعون هى رمز للعبودية للشيطان 

والثعبان رمز للخطية فالمسيح صار خطية ألجلنا لنصبح نحن         . العصا هى رمز للقوة والمسيح هو قوة اهللا          -١

وهنا نذكر أن الحيـات     . ورجوع الثعبان لعصا إعالناً أن المسيح عاد لمجده بعد أن أتم عمله             . بر اهللا فيه    



   ١٣الويين 

٢  

 فى البرية كان عالجها حية نحاسية تعلق على خشبة رمزاً لتعليق المسيح علـى               المحرقة التى قتلت الشعب   

   ١٥ ، ١٤ : ٣الصليب لشفائنا من خطيتنا يو 

. تحويل يد موسى ليد برصاء إشارة لإلنسان الذى سقط فى الخطية فصار نجساً فالبرص ينجس اإلنـسان                   -٢

 .اء ألثار خطايانا وعودة اليد لطبيعتها هى رمز لما سيصنعه المسيح لنا من شف

 .كيف يتم الخالص ؟ بالدم  -٣

 فى مراحله األولية أو     LEPROSYنكرر ثانية أن البرص المذكور فى اإلصحاح هو إما مرض البرص المعروف             

وبرص المنازل قـد    ) . عتة(أمراض جلدية نتيجة فطريات وهذه تكون معدية أما برص الثياب فهو نوع من العث               

   هنزل فتسقطيكون نشع رطوبة تصيب الم

  عالقة البرص بالخطية

وهذا قد حدث   . إرتبط البرص فى ذهن اليهود بالخطية فمريم أخت موسى ضربت بالبرص حينما تعدت على أخيها                

 – ١٦ : ٢٦ أى   ٢ + ٢٧ : ٥مل  ٢ + ١٠ : ١٢مع جحزى تلميذ إليشع ومع عزيا الملك نتيجة خطاياهم راجع عد            

  مرض ليشرح للشعب ما هى الخطية وما هو تأثيرها للتشابه الكبير بينهما وغالباً فقد سمح اهللا بهذا ال . ٢١

. لم يكن وحتى األن ال يوجد عالج لهذا المرض ، ولم يكن له شفاء سوى التدخل اإللهى للخـالص منـه                       -١

  .وهكذا الخطية لم يكن لها أى حل للخالص سوى تدخل اهللا وفداء المسيح 

 كالهما أمر ممقوت ومخزى -٢

تآكـل  ( شكل اإلنسان ويفقده حواسه والخطية تفسد إنساننا الروحى وتفقدنا حواسـنا الداخليـة    البرص يشوه  -٣

 . ، فساد شديد ) العينان وسقوط األنف

 األمراض الجلدية الفطرية المذكورة هنا تسبب عدوى وهكذا الخطية فهى سريعة اإلنتشار  -٤

كتاب إحذروا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم      البرص يبدأ بندبة صغيرة ثم يمتد وهكذا الخطية لذلك يقول ال           -٥

 .أى اإلستهانة بالخطايا الهينة يجلب الكبيرة . 

.  سنوات تظهر عالمات له فـى الخـارج          ٤ ،   ٣وبعد  ) فى العمق (يبدأ المرض داخلياً فى النخاع والعظام        -٦

 وهذا يحدث مع الخطية 

 سـنة   ٩٣٠هكذا آدم عاش بعد الـسقوط       من يصاب به يعيش لسنوات طويلة قد تصل للخمسين ثم الموت و            -٧

 .لكنه كان من المؤكد أنه سيموت 

كان الكاهن هو الذى يقيم ويحكم ورئيس كهنتنا المسيح له عيون نارية تفحص أعماق اإلنسان وهو كـديان                   -٨

 )ن قبل أن يأتى اليوم الذى تحكم علينااآللنترك كلمة اهللا تفحصنا  (٢٢ : ٥يحكم يو 

ويشير إلى أننا يجب أن نعزل الخطية من وسطنا حتـى           . لخاطئ ينفصل عن اهللا     عزل األبرص يشير ألن ا     -٩

 ال نتنجس 

ال يالحظ أثاره إلى أن تتآكل كل مادة الجسم وهكذا الخطية مع الروح فهى تشوه وتأكـل جمالهـا                   -١٠

 وحيويتها 

ى اإلنـسان فهـو      رقم كامل هكذا طول آناة اهللا عل       ٧ أيام ليحكم الكاهن بالنجاسة ورقم       ٧اإلنتظار  -١١

 أيام ليطلق األبرص معزوالً أو حراً       ٦وهو كما ينتظر الكاهن     . يطيل أناته وال يعاقب الخاطئ مباشرة       



   ١٣الويين 

٣  

بعدها فى اليوم السابع ينطلق أما معـزوالً        )  أيام ٦رمزياً  (بريئاً فاهللا يعطى لكل منا أيامه على األرض         

 .عن اهللا أو راجعاً لملء حريته بريئاً مبرراً 

ن البرص يشير للخطية وأنه لم يكن هناك سوى اهللا يشفى هذا المـرض كـان شـفاء المـسيح                    أل-١٢

وألن البرص يعـادل الخطيـة وهـو    .لألبرص معجزة تثبت الهوته كإقامة الميت وتحويل الماء لخمر      

 + ٨ : ١٠ + ٣ – ١ : ٨ضربة خاصة كعقوبة للخطايا ال يسمى الخالص منه شفاء بل تطهير مـت              

  ١٤ – ١٠ : ٥ مل٢ + ٥ : ١١

  . يتحدث عن البرص ٣٨وأن مزمور . ويقال أن مرض أيوب كان البرص + 

 األن فى المجتمعات الحديثة ومع تقـدم        ىية ظالمة إذ تعزل األبرص لكن حت      سووقد يرى الناس أن الشريعة المو     + 

  الطب يصنع نفس الشئ 

سـرطان  "نا األن على الزجاج حين ينكـسر        قول الكتاب على األمراض الجلدية الفطرية أنها برص هو مثل قول          + 

والحظ أن الخطية ال تجلب الفساد لإلنسان فقط بل لكل ما           . وهذا ينطبق على برص المنازل وبرص الثياب        " زجاج

 ١٨ : ٣أش  + ٢٣ يه +١٥ : ١تى . عامل معه وما يحيط به فهى خاطئة جداً وتنجس ضمير اإلنسان وكل ما له               تي

– ٢٤.   

  م اهللا ونعاين نقائه وقداسته نجد أن كل ما فينا نجس فنصرخ كما صرخ إشعياء أنا نجس حينما نقف أما+ 

) ٣٧ – ٢٩(،  ) ٢٨ – ٢٤(،  ) ٢٣ – ١٨(،  ) ١٧ – ٩(،  ) ٨ – ١( حاالت للبرص    ٦نالحظ فى هذا اإلصحاح     + 

  .  يشير للنقص ٦ورقم ) ٤٦ – ٤٠(، 

او لمعة تصير    وباءقاو   اتئ ن سدهجفي جلد    نساناكان  اذا  . قائال   رونهو   وسى م لرباو كلم    - :٨ – ١األيات  

فان راى الكاهن الضربة في جلد      . الكاهن او الى احد بنيه الكهنة        رونهيؤتى به الى     رص ب ربة ض سدهجفي جلد   

فمتـى راه الكـاهن    رص بربةضفهي  سدهجقد ابيض و منظر الضربة اعمق من جلد       عرشالجسد و في الضربة     

و لم يكن منظرها اعمق من الجلد و لم يبيض           سدهج ان كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد         لكن. يحكم بنجاسته   

الضربة قد وقفت و     ينهعو اذا في     لسابع ا ليومافان راه الكاهن في     . ايام   بعةسشعرها يحجز الكاهن المضروب     

ثانية و اذا الـضربة      لسابع ا مليوافان راه الكاهن في     . ايام ثانية    بعةسلم تمتد الضربة في الجلد يحجزه الكاهن        

لكـن ان   . و يكون طاهرا     يابه ث يغسل ف زازحاللون و لم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته انها             امدةك

فان راى الكـاهن و اذا      . يعرض على الكاهن ثانية      تطهيرهلكانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن          

   .رصبيحكم الكاهن بنجاسته انها القوباء قد امتدت في الجلد 

  

  

  

  

  

  

  



   ١٣الويين 

٤  

  من كان بجلده ناتى أو قوباء دون سبب ظاهر

  ظهور ناتى أو قوباء أو لمعه

  

  

  شك فى أنها ضربة برص

  

  

  يؤتى به الكاهن

  

  

  

         فى الضربة شعر قد إبيض                      لمعه بيضاء فى جلد جسده

  ها ليس أعمق من الجلدر             منظمنظر الضربة أعمق من جلد جسده  

   لم يبيض شعرهانجس                    يحسب          إذاً هو برص                 

       

   أيام٧يحجز                                          

                                                               

  

  ت ولم تمتدالضربة وقف

  

   أيام٧يحجز 

  

  الضربة كامدة اللون

  لم تمتد الضربة فى الجلد

  إذاً هو طاهر والمرض حزاز

  يغسل ثيابه ويكون طاهراً

  

  بياض الصوف/ إنتفاخ   لونه كقشرة البيضة / إرتفاع = ناتئ 

   الحائطسلبيضاء مثل ك/ بثرة المعة     بيضاء كالثلج  = اللمعة

  . أن يبيض الشعر فى المكان المصاب به - :صالعرض األول للبر

  . أن يكون أعمق من الجلد - :العرض الثانى للبرص

  أى عين نفس الكاهن الذى يحكم بعزل المريض فهو الذى يحكم بالمقارنة = وإذا فى عينه

 تمتد فى الجلد إذاً هو الضربة

  نجس   يحسب برص     



   ١٣الويين 

٥  

ن حقهـم أن    وكان الكهنة م  ) بقع حمراء على الجلد بها قشرة     (وباء وهو طفح جلدى     قهو إنتفاخ أو ورم أو      = حزاز  

  . يشركوا بعض حكماء الشعب وخبرائه ولكن القرار للكهنة 

ونالحظ هنا أن اهللا أوضح لموسى بطريقة مبسطة الفارق بين القوباء والبرص وكما قلنا فالبرص هنا ليس المرض                  

 بل هو مرض فطرى فى الجلد وألنه لم يكن هناك أى طريقة لعالج األمراض الفطرية فى                 LEPROSYالمعروف  

فكان الحل الوحيد هو عزل المريض إلى أن يشفى ألن الغرض منع العدوى فاألمراض الفطرية معدية                . لك الوقت   ذ

  .فهى غير معدية ويمكن للشخص المريض بها أن يعيش فى المجتمع العادى) ALOPECIA(أما القوباء . 

  وألن الحالتين متشابهتين فقد أعطى اهللا حل منطقى للكاهن ليفرق بينهما

   أبيضر فيه شع-١    - :مرض الفطرىال

   أعمق من باقى الجلد-٢                        

   به إنتفاخ أو ورم-٣                        

   ليس فيها شعر على اإلطالق-١        وهى موجودة إلى هذا اليوم -:القوباء 

  الجلد فى نفس مستوى -٢                                              

   عادة ال تزيد فى الحجم-٣                                              

 WAIT AND SEEفنصح اهللا موسى بالقانون الطبى المـشهور  . ولكن فى بدايتهما قد تكون األعراض متشابهة 

م ويكون المـريض   أيا٧فكان الكاهن ينتظر    . بمعنى أن الوقت هو أحسن طريقة تبين تطور الحالة          ) إنتظر وراقب (

 أيام آخرين فإذا لم تمتد فهو طاهر يمكن أن يعيش فى المجتمع             ٧ ه يحجز ةأثناؤها تحت الحجز فإذا لم تنتشر الضرب      

  .وإذا إنتشرت الضربة كان المرض فطرياً معدياً وعلية أن يعزل المريض . 

  .ا وقد يكون المقصود بالقوباء أن لها قشرة والحزاز مجرد عالمة ال خطورة فيه

  التأمل الروحى

 أن يشفى اإلنسان  ويندرعندما يصاب اإلنسان بجرح جسدى غالباً ما يتبقى عالمة بعد شفاء الجرح تسمى ناتئ+ 

وهكذا لو أن نفس جرحت بالخطية فإنها وإن شفيت لكن يظهر عليها ناتئ فى أثر الجرح . دون ترك عالمة للجرح 

المسيح وخرج  ولذلك أتى) . ١٥ – ١٢ : ٣٠أر ) + (٦ : ١ أش(والناتئ يكشف عن إصابتهم بمرض عضال . 

  )٧ ، ٦ : ٣٣ + ١٧ : ٣٠أر ( عارنا مالًإلى خارج المحلة ليشفى أمراضنا حا

دون ) ٢ولكن عليه أيضاً أن يعمل  )  أيام٧ينتظر (أن يتريث فى الحكم حتى ال يضار أحد ) ١على الكاهن  + 

  .ذا رئيس كهنتنا فهو طويل األناة لكنه عادل ال يتهاون فى الحق وهك. تهاون فلو ثبت البرص يعزل المريض 

كلمة أعمق تشير أن الخطية تنحط بالنفس إلى التراب وتجعلها سفلية وترابية فى تفكيرها وإشتياقاتها بينما + 

  الفضيلة ترفع النفس إلى السماء 

والسبعة .  يوقف هذا اإلنحدار سوى التوبة زيادة الضربة وعدم وقوفها تشير ألن الخاطئ دائم اإلنحدار وال شئ+ 

  .أيام هى الفرصة التى يعطيها اهللا للخاطئ 

  

فان راى الكاهن و اذا في الجلد ناتئ        . فيؤتى به الى الكاهن      رص ب ربة ض نسانان كانت في    ا - :١٧ – ٩األيات  

فـيحكم الكـاهن     هسدجمزمن في جلد     رصبفهو  . من لحم حي     ضحوابيض قد صير الشعر ابيض و في الناتئ         



   ١٣الويين 

٦  

 لكن ان كان البرص قد افرخ في الجلد و غطى البرص كل جلد المـضروب مـن                  .جس  نبنجاسته ال يحجزه النه     

و راى الكاهن و اذا البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهـارة             . راسه الى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن          

فمتى راى الكاهن اللحم الحي يحكم      .  يكون نجسا    يرى فيه لحم حي    وميلكن  . المضروب كله قد ابيض انه طاهر       

فان راه الكـاهن و اذا      .  ثم ان عاد اللحم الحي و ابيض ياتي الى الكاهن            .رص  بانه   جسنبنجاسته اللحم الحي    

  .الضربة قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب انه طاهر

  

   مزمناًهمن كان برص

  . شفائه هنا غالباً فالبرص الجلدى يعود بعد

  إنسان فيه ضربة برص

  

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                            

                            

      

   ونجد هنا عودة المرض يدل عليهاquick raw أو spotباإلنجليزية ترجمت  = وضح من لحم حى

  ناتئ أبيض وشعر أبيض) ١ 

                         صحيح وسط البياض حىحم حى أى لحموضح من ل) ٢ 

                                                                        

  

  

هنا يحكم بعزل . فاللحم العادى أو لون الجلد العادى وسط البقع البيضاء .  وهذا يعنى أن المرض أكل اللحم الحى 

قرحة أو مرض  وهذه تعتبر. ن اللحم الحى أو بلونه وسط البقع أو البثور البيضاء المريض إذا رأى أجزاء م

 fibrousة عالمة أن المريض معدى وعند الشفاء تتحول القرحة إلى ناتئ أبيض حووجود القر. رى يفطرى أو بكت

   ناتئ أبيض      فيهالجلد
  ر الشعر أبيضَيَص
   من لحم حىاتئ وضٌحلنفى ا

  إذًا هو برص مزمن
  

         
  نجس            

 فى الجلد وغطى خالبرص قد أفر+ 
وب من رأسه إلى البرص آل جلد المضر

  إذًا هو طاهر                  قدميه 
  
  
  

لكن يوم يرى فيه لحم حى يكون نجسًا + 
  هو برص          اللحم الحى يكون نجسًا 

  
  

إن عاد اللحم الحى وإبيض يأتى إلى + 
الكاهن إن رآه الكاهن وإذا الضربة قد 

 صارت بيضاء إذًا المضروب طاهر

 بياض

 لحم حى



   ١٣الويين 

٧  

tissueمرة أخرى  وعندما يتم التئام القرحة فالمريض يصبح غير معدى ويسمح له بأن يعيش وسط الجماعة  .

ظهر اللحم  أما لو. أفرخ وغطى الجلد كله يكون المضروب طاهراً ) اللون األبيض(ولذلك يقول لو أن البرص 

  الحى وسط البياض ثانية فقد إرتدت القرحة وهكذا 

  تأمل روحى

األول الذى يحمل عالمات المرض بوضوح يشير لمن يرتكب الخطية بجسارة عالنية هذا يجب فرزه ليدرك 

ووجود اللحم الحى وسط المرض يشير لمن يعرج بين الفرقتين يستسلم للخطية لتعمل فيه ويرضى .  للتوبة هحتياجإ

 أن هذا المرض مزمن وكون) . ٥ : ٦تى ١(ضميره أو يسكنه بالممارسات الشكلية فهو يظن أن التقوى تجارة 

 بعض الكالم الباطل هيشير أن هناك خطية قديمة ساكنة فى اإلنسان فبعد أن عرف طريق اهللا يظهر فى كالم

والرجل الثانى الذى صار كله مضروباً من الرأس للقدمين ) ٢٦ : ٢٢ + ٢٩ : ٢١مل ١. (والتصرفات الباطلة 

قد فسدت تماماً وبإعترافه هذا يخرج مبرراً كالعشار وفى حالة فهو يشير لمن أدرك حقيقة نفسه كخاطئ وأن طبيعته 

عودة اللحم الحى ثانية بعد أن إبيض الجسم قد يشير هذا للبر الذاتى إذ ينخدع اإلنسان ويظن أن مافيه من نعمة 

  . راجع لبره الذاتى 

حصبة فحين تظهر البثور  هناك أمراض حين تكون فى طور اإلنتهاء تضرب الجسم كله بالبثور مثل ال-:ملحوظة 

  وتغطى الجسم يكون هذا عالمة على إنتهاء المرض 

  

و صار في موضع الدملة ناتئ ابيض او لمعـة          . قد برئت    ملةد اذا كان الجسم في جلده       و - :٢٣ – ١٨األيات  

 فان راى الكاهن و اذا منظرها اعمق من الجلـد و قـد ابـيض              . بيضاء ضاربة الى الحمرة يعرض على الكاهن        

ـ لكن ان راها الكاهن و اذا ليس فيهـا          . افرخت في الدملة     رص ب ربةضشعرها يحكم الكاهن بنجاسته انها        عرش

فان كانت قد امتدت في الجلد يحكم       . ايام   بعةسابيض و ليست اعمق من الجلد و هي كامدة اللون يحجزه الكاهن             

  .متد فهي اثر الدملة فيحكم الكاهن بطهارته لكن ان وقفت اللمعة مكانها و لم ت.ربة ضالكاهن بنجاسته انها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



   ١٣الويين 

٨  

  وهذه قد تنشئ من ضربة بحجر أو خراج أو قرحة فى الجلد  من كان فى جلده دملة وبرئت أو إلتهاب وشفى

  ة وقد برئتملفى الجسم د

  وصار فى موضعها ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة للحمرة

  )وهى تغير اللون(أعراض البرص إذاً هى قرحة قد إنتكست وفسدت فظهرت 

                            

                    

          

          

            

            

            

            

            

            

                  

                            

  تأمل روحى

ر القرحات القديمة يجب مراقبتها لئال تعاود نشاطها فبعد خالصنا من الخطية قد تعاودنا األفكار العتيقة وغليان األفكا                

  .الدنسة فتفقد النفس صحتها الروحية والمراقبة المستمرة تجعلها ال تتسلل إلينا ثانية 

  

و كان حي الكي لمعة بيضاء ضـاربة الـى الحمـرة او     ارنو اذا كان الجسم في جلده كي      ا - :٢٨ – ٢٤األيات  

قد افرخ في الكي     رصبهي  و راها الكاهن و اذا الشعر في اللمعة قد ابيض و منظرها اعمق من الجلد ف               . بيضاء  

ابيض و ليست اعمق     عرش لكن ان راها الكاهن و اذا ليس في اللمعة           .رص   ب ربةضفيحكم الكاهن بنجاسته انها     

فان كانت قد امتدت فـي       لسابع ا ليوماالكاهن في    ثم يراه . ايام   بعةسمن الجلد و هي كامدة اللون يحجزه الكاهن         

 لكن ان وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد و كانت كامدة اللون              .رص   ب بةرضالجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها      

  .فهي ناتئ الكي فالكاهن يحكم بطهارته النها اثر الكي

  

  من كان فى جلده كى نار                                            

  حرق ناشئ عن كى أو لذع نار

 هو اللحم الحى المكوى أو اللحم الحـى فـى الجـزء     raw flesh.د  اللحم الحى أواللحم اللين المتجد=حى الكى 

  .المكوى 

  منظرها أعمق من الجلد
  رها أبيضشع

إذًا هى ضربة برص أفرخت 
  فى الدملة

 يحكم بنجاسة المريض

  ليس فيها شعر أبيض
  وليست أعمق من الجلد

 آامدة اللون

  أيام٧يحجز 

  إمتدت فى الجلد
  إذًا هى ضربة

  
  
  نجس

  وقفت اللمعة مكانها
   طاهر       ولم تمتد إذًا فهى أثر الدملة 

 أو هو إلتهاب تخلص الجسم منه



   ١٣الويين 

٩  

ومن العجيب أن هـذا     . هنا نجد كى للجلد يفرخ فيه البرص بوجود جزء من اللحم الحى وسط اللحم المكوى بالنار                 

  .المرض يكتشف صدفة عند إصابة المريض به بحرق شديد لم يؤلمه 

  الجسم فى جلده كى من نار

   بيضاء ضاربة إلى الحمرة وبيضاءة الكى لمعوكان حى

                            

                            

        

        

        

                  

                  

          

          

                    

                            

                  

  هنا تحذير من عودة اللحم الحى وسط الكى

  تأمل روحى

 هإذاً فكأن من يحتضن خطية يحتضن ناراً تحرق) ١٤ : ٣٢أش ) + (٢٧ : ٣٠أش (الخطية نار تحرق الخاطئ 

/ مجد بشرى (وسهام إبليس قد تكون ) ١٦ : ٦أف (فإلهنا نار آكلة ولذلك شبهت ضربات إبليس بأنها سهام ملتهبة 

  والتائب مات عن الخطايا وعودة الخطية له ثانية هى عودة لحم حى للجسد المائت....) شهوة / غضب 

  

و راى الكاهن الـضربة و اذا       . في الراس او في الذقن       ربةضاذا كان رجل او امراة فيه        و - :٣٧ – ٢٩األيات  

لكن اذا  . الراس او الذقن     رص ب رعقاشقر دقيق يحكم الكاهن بنجاسته انها        عرشمنظرها اعمق من الجلد و فيها       

جز الكاهن المـضروب  اسود يح عرشالقرع و اذا منظرها ليس اعمق من الجلد لكن ليس فيها           ربةضراى الكاهن   

اشـقر و ال     عرشو اذا القرع لم يمتد و لم يكن فيه           لسابع ا ليومافان راى الكاهن الضربة في      . ايام   بعةسبالقرع  

فـان راى   . ايام ثانيـة     بعةسفليحلق لكن ال يحلق القرع و يحجز الكاهن االقرع          . منظر القرع اعمق من الجلد      

 القرع لم يمتد في الجلد و ليس منظره اعمق مـن الجلـد يحكـم الكـاهن                  و اذا  لسابع ا ليوماالكاهن االقرع في    

و راه الكاهن و اذا     . رع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته        قلكن ان كان ال   . و يكون طاهرا     يابه ث يغسلفبطهارته  

 عرشبت فيه    لكن ان وقف في عينيه و ن       .جس  نالقرع قد امتد في الجلد فال يفتش الكاهن على الشعر االشقر انه             

  .اسود فقد برئ القرع انه طاهر فيحكم الكاهن بطهارته

  

   قد إبيضةر فى اللمعالشع
منظرها أعمق من الجلد إذًا هى 

  برص قد أفرخ فى الكى
  هو برص 

  
  
  نجس

   شعر أبيضةليس فى اللمع
  ليست أعمق من الجلد

 آامدة اللون

   أيام٧إذًا يحجز 

   وآانت آامدةةوقفت اللمع نجس         إن إمتدت  
   طاهر      فهى أثر الكى 



   ١٣الويين 

١٠  

  من كان فيه ضربة فى الرأس أو الذقن

) عادة شعر اليهود أسـود    (يقصد هنا بالقرع نوعاً من الجرب أو مرضاً جلدياً تظهر أعراضه بإختفاء الشعر األسود               

نتيجة المرض وتوقف الغذاء عن الشعر لـذلك        والشعر األشقر هو ناتج عن موت الجسم        (وظهور شعر أشقر مكانه     

وهنا لم يقل شعر أبيض فربما يكـون        . أما الشعر األسود دليل السالمة      )الشعر دقيق (تكون الشعرة ضعيفة وقصيرة     

  الشخص أشيب الشعر

 بعد  أما لو كان الشعر األشقر أى تغير لونه وصار أشقراً نتيجة لقرحة وليس بسبب البرص فهو يعود للونه الطبيعى                  

  فاهللا ال يطفئ فتيلة مدخنة . فى هذه الحالة ما زال الجسم حى ولم يمت . الشفاء 

  

  )رجل أو إمرأة فيه ضربة فى الرأس أو الذقن(إنسان                                  

                      

  

  

        

        

        

                      

                      

      

      

      

            

  

  

          

                      

                      

  منظرها أعمق من الجلد+ 
  فيها شعر أشقر دقيق+ 
برص         قرع         نجس  + 

  الرأس والذقن
 هو نوع من الحكة أو الجرب+ 

  منظرها ليس أعمق من الجلد+ 
ن    +  ود ولك عر أس ا ش يس فيه ل

 مازال فيها شعر أشقر

  أيام عزل٧

  القرع يمتد
 الكاهن على يفتشال + 

 الشعر األشقر بل هو نجس

  القرع لم يمتد
   أشقرليس فيه شعر

 وال منظر القرع أعمق من الجلد

يحلق ولكن ال يحلق القرع 
)ليراقب المكان المصاب(

   أيام عزل٧

  القرع لم يمتد فى الجلد
  ليس منظره أعمق من الجلد

 يغسل ثيابه        هو طاهر 

  القرع إمتد
هو نجس

  إن إمتد القرع بعد الحكم بطهارته
ال يفتش الكاهن على الشعر 

  هو نجساألشقر بل

إن توقف القرع ونبت شعر 
 أسود إذًا هو طاهر



   ١٣الويين 

١١  

                      

              

  تأمل روحى

وإبليس قد يهاجمنا فى أقدس . الحظ أن الرأس والذقن هما مكان اإلحترام ولكن البرص يمكن أن ينشأ فى أى مكان 

  األماكن كما هاجم المسيح وجربه على جناح الهيكل

والجمال للمـرأة   ) شمشون(ا كان الشعر يمثل القوة للرجل       والحظ أن الضربة هنا تظهر وراء الشعر أى مختفية وإذ         

وبعد فترة من ظهور المـرض يـسقط        . فقد تختبئ الخطية وراء هذه المسميات       ) فى شعر الذقن  (والكرامة للرجل   

ويتغير وضع ما كان ينظر لـه فـى         . الشعر وهذا يعنى أن بعد فترة تنتهى قوة الخاطئ وكرامتة ومنظره الحسن             

  كرامة

  

 سدهجو راى الكاهن و اذا في جلد        . لمع لمع بيض     سدهج اذا كان رجل او امراة في جلد         و - :٣٩ ،   ٣٨ات  األي

  .قد افرخ في الجلد انه طاهر هقبلمع كامدة اللون بيضاء فذلك 

  

  )البهاق (البهق

مريض هو طاهر هذا المرض غيـر معـدى فـال              هنا الجسم به لمع لمع بيضاء وكامدة فهذا بهق وليس برص            

  طاهر

  

راسه من جهة    عرشو ان ذهب    . راسه فهو اقرع انه طاهر       عرشقد ذهب    نسانا اذا كان    و - :٤٤ – ٤٠األيات  

 رصببيضاء ضاربة الى الحمرة فهو       ربةضلكن اذا كان في القرعة او في الصلعة         . انه طاهر    صلعافهو   جههو

الضربة ابيض ضارب الى الحمرة في قرعته او فـي          فان راه الكاهن و اذا ناتئ       . مفرخ في قرعته او في صلعته       

  . فيحكم الكاهن بنجاسته ان ضربته في راسه جسنانه  برص انسانافهو . صلعته كمنظر البرص في جلد الجسد 

  من فقد شعر رأسه

  إذاً هو طاهر) نوع من الصلع(إذاً هو أقرع . لو فقد شعر رأسه + 

  هو طاهر. اً صلع فى مقدمة الرأس هذا أيض. ولو ذهب شعر رأسه من جهة وجهه + 

  ولكن إن كان فى القرعة ضربة بيضاء ضاربة للحمرة فى قرعته فهذا برص فى قرعته أو صلعته+ 

إذاً       وإذا كان ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة فى قرعته أو صلعته كمنظر البرص فى جلد اإلنسان                  + 

  )هذا مرض معدى(نجس              هو أبرص 

  تأمل روحى

  هنا نجد أن األمور التى نشك فيها تدخل تحت الفحص حتى ال تتسلل الخطايا 

  



   ١٣الويين 

١٢  

مشقوقة و راسه يكون مكشوفا و يغطي شاربيه و          يابهثالذي فيه الضربة تكون      البرصا و - :٤٦ – ٤٥األيات  

  .يكون مقامه لمحلةاج يقيم وحده خار جسن كل االيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا انه .جس  نجسنينادي 

  

ألن البرص رمز للخطية وثمرة لها جاء الحكم على األبرص الذى حكم بنجاستة قاسياً باإلضافة لعزله عن الجماعة                  

واألبرص هو كالميت فالخطية نتيجتها موت لذلك طلب منه أن يصنع تماماً نفس عالمات وحركات مـا                 . المقدسة  

فهو مضروب من اهللا    ) ١٧ : ٢٤حز  (شاربين  ياب وكشف الرأس وتغطية ال    يصنعونه حزناً على موتاهم مثل شق الث      

وقد أعفيت النـساء    . وينادى نجس نجس حتى يتحاشاه الجميع ويعتزل ويقيم وحده خارج المحلة            . فهو إذن كالميت    

  .من شق ثيابهم وكشف رؤوسهم مراعاة للحشمة 

  ال وهكذا الخاطئ الذى يريد التوبة عليـه أن       .  من كانت مالبسه مشقوقة يكشف عرى خزى جسده          =وشق الثياب   

  يزين نفسه بمعسول الكالم الكاذب بل يعترف

  .نكشف أنفسنا ونعترف بخطيتنا أمام الناس ليصلوا من أجلنا  = الرأس المكشوفة

والخاطئ عليه أن يصمت ويتعلم ويبكت نفـسه        . تحمل معنى تغطية الفم حتى ال تنتقل العدوى          = تغطية الشاربين 

  ال يعلم اآلخرينو

   أى إعالنه لآلخرين أن ما حل به نتيجة خطاياه ليتحذر الجميع =صراخه نجس نجس 

  

من  للحمةااو  لسدىا في .تان  كوبثاو  وف صوب ث رص ب ربةضفاذا كان فيه     لثوبا اما   و - :٥٨ – ٤٧األيات  

 الى الخضرة او الى الحمـرة       و كانت الضربة ضاربة   . الصوف او الكتان او في جلد او في كل مصنوع من جلد             

. فتعرض علـى الكـاهن       رص ب ربةضاو في الجلد في السدى او اللحمة او في متاع ما من جلد فانها                لثوبافي  

اذا كانت الـضربة قـد       لسابع ا ليومافمتى راى الضربة في     . ايام   بعةسفيرى الكاهن الضربة و يحجز المضروب       

مفـسد انهـا     رصبي الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل فالضربة           في السدى او اللحمة او ف      لثوباامتدت في   

او السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او متاع الجلد الذي كانت فيه الـضربة النهـا                   لثوبافيحرق  . نجسة  

في السدى او اللحمة او في متاع        لثوبالكن ان راى الكاهن و اذا الضربة لم تمتد في           . مفسد بالنار يحرق     رصب

فان راى الكاهن بعد غسل المـضروب       . ايام ثانية    بعةسيامر الكاهن ان يغسلوا ما فيه الضربة و يحجزه          . الجلد  

باطنه او ظاهره    ردةجفي   خروبنبالنار تحرقه انها     جسنو اذا الضربة لم تغير منظرها و ال امتدت الضربة فهو            

ثم . او الجلد من السدى او اللحمة        لثوبامن   مزقهايلكن ان راى الكاهن و اذا الضربة كامدة اللون بعد غسله            . 

و . في السدى او اللحمة او في متاع الجلد فهي مفرخة بالنار تحرق ما فيه الـضربة                  لثوباان ظهرت ايضا في     

  .ثانية فيطهر يغسلفالسدى او اللحمة او متاع الجلد الذي تغسله و تزول منه الضربة  لثوبااما 

  

  

  

  



   ١٣الويين 

١٣  

  

  

  

  

  برص الثياب

  )جلد/ كتان / صوف (ب به ضربة برص ثو

  الضربة ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة

  يؤخذ للكاهن            هى ضربة برص 

  

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

        

                  

              

  

ثيـاب وتقـرض الخيـوط      برص الثياب كما نقول سرطان الزجاج هو نوع من العث أى هوام صغيرة تدخل فى ال               

  .الدقيقة كما ينخز السوس فى الخشب 

  أيام حجز٧

إمتدت الضربة هى برص 
  وب بالنارلثمفسد يحرق ا

  لم تمتد

يغسل

   أيام٧

يمزق . الضربة آامدة اللون بعد الغسل 
وإذا ظهرت .  من الثوب جزء هذا ال
) المقصود فى مكان آخر (ثانية  

        فى الثوب إذًا هى مفرخة   
 
  

 تحرق بالنار

  الضربة لم تغير منظرها وال إمتدت
يحرق إنها نخروب       هو نجس 

  أو ظاهرههفى جروة باطن

  زالت الضربة
 هرطيغسل ثانية في



   ١٣الويين 

١٤  

  )فنهو نوع من التع(إذاً الفساد ليس سطحياً بل ثاقباً . الثقب أو التآكل  = نخروب

  هو ما تقشر من الشئ/ الموضع البالى أو المتغير من الثوب  = الجردة

  ظهر القماش أو وجهه = باطنه أو ظاهره

  يوط طوالً هى ما شد من الخwarp = سدى

   هى ما شد من الخيوط عرضاwoofً= لحمة 

والحظ إهتمام اهللا بالفقراء فهـو يـسمح        . إذاً هذه الوصية ليحمى اهللا ممتلكاتهم خصوصاً فى غربتهم فى الصحراء            

  .بقطع الجزء المصاب حتى ال يهلك الثوب كله 

  تأمل روحى

واهللا يهتم  .  ، أى كيف يرى الناس صفات هذا اإلنسان          الثياب تشير لما يلبسه اإلنسان من طبائع وعادات ومعامالت        

وإذا كـان هنـاك شـر فـى طرقنـا           " . لكى يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات         "بهذا  

فعلينا أن نغسلها أى نقدم توبة بل نحرقها أى نقـضى           ) برص فى الثياب  (ومعامالتنا أو هناك عادة رديئة تملكت منا        

  . نمتنع عنها نهائياً عليها و



   ١٤الويين 

١  

  اإلصحاح الرابع عشر

א 
 

 بعجز كامل لألبرص ويصرخ وقد شق ثيابه وكشف رأسه نجس نجس وقـد إعتـزل خـارج                  ١٣ينتهى اإلصحاح   

  .وقد سبق ورأينا بشاعة هذا المرض وأثاره . ال يستطيع يستطيع عمل أى شئ لنفسه . الجماعة فى عار 

وهو قد شفى مريم أخت .  أن هناك أمل فى الشفاء إذا تدخل هو وفى هذا اإلصحاح نجد بصيص ضوء فاهللا يعلن

  .موسى من قبل وأيضاً نعمان السريانى ولكن هناك من هلك به مثل جحزى 

 برئ من البرص فاألمر يحتاج إلى طقس طويل وإجراءات دقيقة ومشددة حتى يتحقق الكاهن               دن إن كان أحد ق    آلوا

والخطية حرمت اإلنسان من عضويته فى الجماعة المقدسة        . سة من جديد    من تطهيره فيسمح بدخوله للجماعة المقد     

وطقس التطهير هنا رمز لذبيحة المسيح ألن الخطية كان رمزها هنا           . وعودته إستلزمت أن يقدم اإلبن نفسه ذبيحة        

  مرض البرص 

   يؤتى به إلى الكاهن-١

وقوله يؤتى به إلى الكاهن يـشير        . ٤ : ٨ مت   لذلك فالمسيح بعد أن يشفى األبرص قال له إذهب أر نفسك للكاهن           

فنحن ال نستطيع أن نتعرف علـى       . لدور الكنيسة التى تأتى بالخاطئ إلى رئيس كهنتنا األعظم ربنا يسوع المسيح             

كما حمل أصدقاء المفلوج ، المفلوج إلى المسيح هكذا تصنع الكنيسة           . ين عن الجماعة المقدسة     لالمسيح كأفراد منعز  

وكما قال الـشهيد كبريـانوس      " . ٢ : ٩ى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بنى ، مغفورة لك خطاياك مت              فلما رأ "

  "من يبقى خارج الكنيسة فهو خارج معسكر المسيح"

   خروج الكاهن إليه– ٢

ـ            . الكاهن يخرج إليه فهو معزول مبعد ال يمكنه الدخول           ان هو فى عزلته فى مركز البعد األدبى عن اهللا وعـن مك

فاألبرص . فنحن ال فضل لنا فى شئ       . واألبرص ال يقوم بشئ فى طقس التطهير بل الكاهن          . قدسه ومجتمع شعبه    

هو أتى لنا   . إذاً البد أن يقوم آخر بالعمل وهذا ما قد صنعه المسيح            . ه  سنجس وكل ما يمسه يتنجس فكيف يطهر نف       

خارج المحلة حامالً عارنا وهو الذى قدم لنا من خـالل           ونزل إلى األرض ليرفعنا معه للسماء وهو الذى خرج إلى           

 وهو  ١٠ : ١٩وإبن اإلنسان جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك لو          . روحه القدوس األسرار لنحيا كأعضاء فى جسده        

   .١٨ : ١٦قال خرجت من عند اآلب وأتيت إلى العالم يو 

   عصفوران حيان– ٣

إشارة (حيث يذبح عصفور منهم ويطلق اآلخر حياً        ) ١٦ال  ( الكفارة   العصفوران هنا يقومان بنفس عمل التيسان يوم      

وكان العصفور يذبح فى إناء خزفى على ماء حى إشارة لذبح المسيح الذى             ) للمسيح المصلوب الذى قام من األموات     

لعصفور اآلخـر   أما ا . حمل ناسوتنا كإناء خزفى ، مقدماً لنا فيه دمه الثمين والماء اللذين فاضا من جنبه لتطهيرنا                 

هذا يرمز للمسيح الذى    .  على وجه الصحراء      حياً الحى فكان يغمس أجنحته وذيله فى دم العصفور المذبوح ويطلق         

  .قام من األموات حامالً لنا دمه وأثار جراحاته فى يديه تكفيراً عنا 

الق العصفور حراً رمـزاً      وكان إط  .وهنا إستعمال عصفورين إشارة للمسيح األتى من السماء والذى إنطلق للسماء          

وما أحلى منظر العصفور الملطخة أجنحته بالدم وهو منطلـق للـسماء            . للحرية التى نالها األبرص بقيامة المسيح       



   ١٤الويين 

٢  

وهو حين يرى العصفور ينطلق للسماء ربما يفهم أنه عليه          . بالنسبة لهذا األبرص المسكين فهو يرى فى هذا حريته          

  .عاقب ثانية أن يحيا كإنسان سماوى حتى ال ي

   خشب األرز والقرمز والزوفا– ٤

واألرز يشير للكبرياء أساس السقوط والزوفـا تـشير للتواضـع طريـق             . األرز هو أعلى النباتات والزوفا أدناها       

لذلك كان الزوفـا يـستخدم      . وكالهما يشيران للمسيح العالى الذى إتضع ليشفينا        . الخاطئ للتوبة والمريض للشفاء     

ويقال " أزوب" ومأخوذه من الكلمة العبرية      hyssopوالزوفا يسمى فى اللغات األوربية       . ٧ : ٥١هير مز   دائماً للتط 

وهو له أثر طبـى فيـستخدم       . ويرمز للتواضع   . أن جذره يمسك بالصخر لذلك يرمز لمن يتمسك بالمسيح فيتطهر           

  .ا ميحتاج لتنقيتهلشفاء األمراض لتنقية الرئتين فمن يحمل بغضة تكون رئتاه غير نقيتين و

  . والمعنى أن كل ما فى العالم قد صلب لى ) ٣٣ : ٤مل ١(واألرز والزوفا معاً قد يمثالن كل حدود الطبيعة 

ففى طقس التطهير نجد الكاهن يربط العصفور الحى مع باقة من الزوفا مع قطعة قماش من القرمز                 ) ١٤ : ٦غل  (

 قـدم  ١,٥وهى قطعة من خشب األرز طولها (ا على خشب الزوفا    ا بخيط من القرمز ، وكان يربط كل هذ        مويربطه

لذلك فخشب الزوفـا يـشير      . ربط مفرود الجناحين شبه مصلوب ، ويغمس جناحيه وذيله فى الدم            يوكان العصفور   

) زوفـا (وزوال وتفاهة العالم بكل ما فيه  ) األرز(وفى صلب المسيح نرى نهاية كل أمجاد وكبرياء العالم          . للصليب  

  .قبل بفرح صلب العالم لنا وصلبنا للعالم فن

أما القرمز فهو صورة الدم المقدس الذى تفجر من كل جسد المسيح وغطاه ليكفر عنى والحظ أن راحاب الزانيـة                    

   ١٨ : ٢ شخلصت بربط حبل قرمز فى كوتها ي

ولماذا . نما حفظه التقليد    وكان العصفور الذى يذبح يدفن أمام الكاهن واألبرص والحظ روعة الوحى فهذا لم يذكر إ              

والحظ أيـضاً أن    . لم يذكرفمسيحنا المرموز له بهذا العصفور لم يعد بعد فى قبر بل هو حى فى السماء يشفع فينا                   

  .ذبح خارج المحلة كما صلب المسيح خارجاً عن أورشليم يالعصفور الذى يذبح كان 

  ) مالماء مرتبط بالد(ة  أى ماء جارى وهذا يشير للحياة والقوماء حىوكان يستخدم 

وهذا يشير  .  نجد الكاهن يشرع فى العمل       ٦ نرى الكاهن يأمر بكذا وكذا وبعد ذلك فى آية           ٥ حتى آية    - :ملحوظة

ألن المسيح بدأ ينفذ عمل الخالص إبتداء من تجسده حتى صلبه ثم قيامته بعد أن كان عمل الخالص مجـرد إرادة                     

   لترى إرتباط الدم مع الماء فى عمل التطهير٨ ، ٦ : ٥يو ١ + ٣٤ : ١٩راجع يو . قبل ذلك 

   النضح على المتطهر بالدم والماء– ٥

 مرات للتطهير أى    ٧ ورشه   ٢٤ : ١٢رش دم المسيح يتكلم أفضل من هابيل فهو للكفارة والشفاعة عن البشر عب              

وكأن التطهير وإن إنطلق فى     ) أسبوع حياته (كمال التطهير فعمل المسيح كامل ويبقى المرشوش طاهراً طوال حياته           

  .مياه المعمودية لكنه يبقى عملية مستمرة غير منقطعة 

  .إلى هنا يعود األبرص إلى المحلة ولكن ليس لبيته حيث األلفة 

  

  

  

  



   ١٤الويين 

٣  

   غسل الثياب– ٦

 واألبرص أى الخاطئ حين يغسل ثيابه يشير هذا للمعمودية التـى          . هى رمز للتطهير والتخلص من العادات السيئة        

  ١٠ : ١٣نستبدل فيها إنساننا العتيق ثم يتكرر هذا بالتوبة وهى عملية غسيل مستمر يو 

   حلق شعره– ٧

هيره أن يحلـق شـعره      تطلذا يليق عند    . شعر الخاطئ يشير لألعمال الميتة التى تنبع عن شهوات جسده الشريرة            

وهذا يعنـى أن يتـرك      . دفن فى المعمودية    فالشعر هو جزء بال روح وال دم ، إذاً هو يشير لإلنسان العتيق الذى               

  الخاطئ كل األفكار والكلمات والتصرفات إلتى كانت للجسد العتيق

   إقامته خارج المحلة– ٨

هكذا نحن ال نجد الراحة الحقيقية إال بعـد  .  أيام ٧هو دخل فى جماعة الرب لكن ال يعود للراحة فى خيمته إال بعد         

 أيام يـشير ألن     ٧ام غربتنا وإذا إعتبرنا الخيمة هى جسدنا ، إذاً بقاءه خارج الخيمة              أيام هذا العالم أى أي     ٧إنقضاء  

يعيش طول عمره شاعراً بغربة فى هـذا العـالم،          . التائب يجب أن يعيش بعد توبته كمن هو فوق متطلبات الجسد            

  ة  يليق بالحياة الجديدخول إلى جسد روحانى سماويدحتى متى جاء اليوم الثامن ننعم بال

   طقس التطهير فى اليوم السابع– ٩

وهذا كله قد سبق    . ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر       . رأسه ولحيته وحواجب عينيه     : هو يحلق كل شعره     

  وعمله فى اليوم األول فلماذا يكرره فى اليوم السابع ؟

 دائم أى التخلص مـن      هو أصبح طاهراً منذ اليوم األول ولكن هذا يعطيه شعور أن عمل التطهير هو عمل               -١

  )اإلنسان العتيق(ة األولى اهر الطبيعكل مظ

لعل ما حدث فى اليوم األول يشير إلى ما يتمتع به المؤمن فى بداية عضويته بالكنيسة حـين دخـل ميـاه                       -٢

وما يحدث فى هذا اليوم السابع إشارة للغسل بالتوبة         .  هللا وصار طاهراً فى عينى اهللا        ةالمعمودية ونال البنو  

فالمعمودية بداية حياة وليست نهايتها وبداية جهاد وليس نهايته         . تمر فيه المؤمن مجاهداً كل العمر       سذا ي وه

من يقبل المعمودية  يشبه جندياً صـغيراً أعطـى لـه مكـان بـين                "قال القديس غريغوريوس النيصى     . 

 "المصارعين لكنه لم يبرهن بعد على إستحقاقه للجندية

 و زمنى كل أيام حياتنا حتى النفس األخيرهذا يشير لخلع كل ما ه -٣

يرى العالمة أوريجانوس أن حلق الرأس يشير لنزع كل فكر ضد إيمان الكنيسة وحلق اللحية يشير لتجديـد                   -٤

 شباب اإلنسان وحلق الحواجب يشير لنزع روح الكبرياء

   طقس التطهير فى اليوم الثامن – ١٠

فى اليوم الثامن يتم كمال التطهير  ، ففيه كان يتحقق الختان وهو يوم القيامة وفى هذا اليوم نجد األبرص ألول مرة                      

ة يلزم  سيوكأنه إذ ينعم خالل التطهير الروحى بالعضوية الكن       . يمارس عمالً بنفسه وقبل ذلك كان غيره يقوم بالعمل          

  )فى اليوم الثامن(ل تمتعه بقيامة الرب والحياة الجديدة المقامة أن يدخل إلى العمل اإليجابى الذى للبنيان خال

  والذبائح والتقدمات هى خمس

وهنا نسمع فى هذه المرة فقط أن ذبيحة اإلثـم          .  خروف صحيح ليكفر به الكاهن عن خطاياه         - :ذبيحة إثم  -١

  "لك وحدك أخطأت"تردد ترديداً ومعنى ذلك 



   ١٤الويين 

٤  

 ويعنى أن الـنفس تلـد      ود رمز للوالدة فالمؤمن يجب أن يكون ول        نعجة حولية وهى أنثى    - :ذبيحة الخطية  -٢

 أعماالً صالحة وتكون غنية فى ثمر البر

.  ذبيحة محرقـة هللا      ه فالمؤمن بعد أن غفرت أثامه يشتاق أن يتحد بالمصلوب ليقدم حيات           - :ذبيحة محرقة  -٣

قة يعلن ممارسته للفـضيلة     ففى ذبيحة الخطية يعلن رفضه للخطية وشوقه للعمل الصالح وفى ذبيحة المحر           

 فى الرب 

وتقدمة .  يشير إلستحالة التطهير خارج سر الثالوث        ٣ورقم  .  دقيق ملتوت بالزيت     ٣/١٠ - :تقدمة الدقيق  -٤

 وفى نفس الوقت هبة اآلب للكنيسة إذ يهبها حيـاة           ،الدقيق تشير لشخص المسيح بكونه تقدمة الكنيسة لآلب       

هنا نتمتع بالشركة مع    . مبذولين كسر ثبوتها فيه وتمتعها بالحياة األبدية        إبنه عطية لها تتمتع بجسده ودمه ال      

 )  يشير للقيامة أيضا٣ًالحظ أن رقم . (اهللا فى شخص المسيح المبارك 

 يشير مسح المريض وسكب الزيت عليه لمسحنا بالميرون .  لتر ١/٣ اللج - :لج زيت -٥

قد أصابه على خطية معينه ويأتى بعد هذا ذبيحة الخطية تعبيراً           يبدأ بذبيحة األثم حيث أن البرص        = ترتيب الذبائح 

عن إحتياجنا لشفاء طبيعتنا الخاطئه ثم بعد الغفران نشتاق فى حب لتقديم حياتنا محرقة فنتقبل حياة المسيح فينا ومن                   

  .ثم نقبل الروح القدس يحل فينا 

  والطقس المتبع هو األتى

وله معنـى أن    . هذا رأى معلمو اليهود     ) . خارج الباب ( واألبرص   )على باب خيمة اإلجتماع   (يقب الكاهن    -١

  .ة أو بعضوية جسده المقدس نسيالمسيح هو الباب الذى به ندخل خيمة اإلجتماع فننعم بالعضوية الك

أخذ من الدم   يهناك إحتمال بإشتراك كاهنين أحدهما يستقبل دم ذبيحة اإلثم ويرشه على جانب المذبح واآلخر                -٢

 ١٤(وآية  ) ة حواسه وأعماله وسلوكه   أى تنقي (ه اليمنى ورجليه اليمنى      أذن المتطهر اليمنى ويد    لمسح شحمة 

 .تعطى هذا اإلحتمال بوجود كاهنين ومع هذا فقد يكون كاهن واحد هو الذى يقوم بالطقس ) ١٥، 

يـده  بلـذى  بفرض أنهما كاهنين يأخذ أحدهما لج الزيت ويصب فى يد الكاهن اآلخر اليسرى ويأتى اآلخر ا            -٣

ذلك يضع على شحمة     وبعد. اليسرى الزيت وبإصبعه ينضح سبع مرات أمام الرب أى نحو قدس األقداس             

أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى ، فى نفس األماكن التى مسحها بالـدم                   

فالدم والزيت  . س مؤسس على الدم     والحظ أن الزيت يوضع على الدم ألن عمل الروح القد         . السابق شرحه   

وهناك من قال أن الـدم يـشير        . وسكب الزيت يساوى تكريس هذا األبرص ثانية لحساب اهللا          . متالزمان  

الزيت يشير لعمل   . (ثم يقوم الكاهن بسكب باقى الزيت على رأس المتطهر          . للغفران والزيت يشير للشفاء     

س فى الكنيسة أن التطهير من الخطية بالدم والماء ولكن األمر           ونحن نفهم هذا الطق   ) سر الميرون بالكنيسة    

 ) ٨ : ٥يو ١(ال يقف عند هذا الحد بل يلزم التمتع باإلمتالء بالروح القدس 

   طقس تطهير الفقراء – ١١

اً له  ولكن الفقير يقدم ذبائح وتقدمات غير مرهقة مادي       . يمارس الطقس بكل دقة للفقير كما للغنى ليحمل ذات المفاهيم           

ويكرر الوحى نفس   . وعشر واحد دقيق ولج زيت      ) خطية ومحرقة (يمامتان أو فرخا حمام     + وهى خروف واحد    . 

  .الطقس إعالناً بإهتمام الرب بالفقير وأنه سيعطيه نفس النعم بال تمييز 

   برص المنازل – ١٢



   ١٤الويين 

٥  

 اهللا يعطيهم هذه الشريعة وهم بعد       وهنا. قوله جعلت يجعلنا نفهم أنها عقوبة عن الخطايا          = وجعلت ضربة برص  + 

   .فى خيام قبل وصولهم ألرض كنعان حيث سيكون لهم بيوت فاهللا الذى يطلب أن ال نهتم بالغد يهتم هو بمستقبلنا

. وهنا نرى الكاهن يقوم بدور المهندس فى عصر بدائى ليطمئن على بيوت الشعب وال تتعرض حياتهم للخطـر                   + 

هور أثار رطوبة أو نشع على الجدران تميل للحمرة أو الخـضرة أو تكـون منـاطق                 فإن شاهد إنسان فى منزله ظ     

  .أعمق من الجدار أى تآكلت البد وأن يستدعى الكاهن ليحكم ماذا يصنع 

فكل إنـسان   . وكنعان هى أرض الميعاد ، األرض المقدسة ولكن نسمع أن اهللا يمكن أن يرسل لهم ضربات فيها                  + 

فهكذا قال الرب لمالك كنيـسة أفـسس        . ته أو مركزه لهو معرض لغضب اهللا لو أخطأ          وكل مكان مهما كانت قدسي    

فدخول أرض الميعاد ليس نهاية المشوار ألن األرض مع         ) . ٢رؤ  " (فتب وإال فأنا أتى وأزحزح منارتك من مكانها       "

طبقه اهللا مع بيته فحينمـا      وهذا  " . من مس نجساً يتنجس   "أنها مقدسة فهى تحت اللعنة بسبب الخطية فالقانون السائد          

  . األمم الوثنية داسوه عدة مرات  إنتشرت الخطية ووصلت لهيكله سمح بخراب الهيكل وتدميره بل أن

 : ٣وبيته نحن عب    ... فموسى كان أميناً فى كل بيته       ) .  بيت اهللا  حنن( المنازل لخطية الجماعة     برصقد يرمز   + 

يشير لرغبة اهللا فى تقديس الجماعة كلها كما يتقدس كل فرد على حدة             ولذلك نجد أن طقس تطهير المنازل        . ٦ – ٢

  ) ٥ : ٢بط ١راجع . (

  

كل ما في البيت و بعد ذلك        تنجسييامر الكاهن ان يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئال            ف - :٣٦آية  

   .يدخل الكاهن ليرى البيت

  

ألنه لو حكم الكاهن أن هذه ضربة برص لزم األمر بحرق كـل             . ن  يتم تفريغ البيت من كل ما فيه قبل دخول الكاه         

  هذه العالمة كأن البيت يصرخ لصاحبه تب وإرجع هللا ألن الحريق قادم. ما فى البيت إذ أن كل شئ قد تنجس 

  

  .جسنفي مكان  لمدينةاامر الكاهن ان يقلعوا الحجارة التي فيها الضربة و يطرحوها خارج ي - :٤٠آية 

  

 أيام أن الضربة قد إمتدت يأمر بإقتالع الحجارة المصابة وبإلقائها خارج المدينـة              ٧الكاهن بعد غلق البيت     إن رأى   

فى مكان نجس حيث القاذورات والجيف ثم يقشرون حول الضربة ويلقون تراب المالط أيضاً خارج المدينـة فـى                   

 اهللا مع أورشليم فقـد أخـذ        هللسبى ، وطبق  وهذا ما طبقه اهللا مع سدوم وعمورة فقد أخذ بعض أهلها            . مكان نجس   

وطبقة بولس الرسول مع كورنثوس حين طلـب عـزل          ) . مكان نجس بسبب وثنيتها   (بعض شعبها للسبى فى بابل      

ويمكن القول أن يوشيا وحزقيا الملوك القديسين حاولوا قطع         ) . ٢كو٢(وحين تطهر حكم برجوعه     ) ٥كو  ١(الزانى  

ولكن عودة الشعب للعبادة الوثنية كان مثل عودة البرص للبيت كله بعد            ) ادة الوثنية حين منعوا العب  (بعض األحجار   

حتى قطع بعض الحجـارة     . لذلك أمر اهللا بحرق البيت كله وسقطت أورشليم محروقة          . إقتطاع الحجارة المضروبة    

  " هاإن أعثرتك عينك فإقلع" بالغرغرينا حتى ال يموت باقى الجسم الصحيح مصابكمن يقطع عضو 

  



   ١٤الويين 

٦  

و يقشر البيت من داخل حواليه و يطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكـان                 - :٤٢ ،   ٤١األيات  

  .و ياخذون حجارة اخرى و يدخلونها في مكان الحجارة و ياخذ ترابا اخر و يطين البيت. نجس 

  

سه يقوم بالعمل وهذا يشير ألمر اهللا       الحظ أن بعض األيات الكاهن فيها يأمر وبعضها هم يفعلون وبعضها الكاهن نف            

 ويأخذ ترابـاً  = أن نتوب وعلينا أن نعزل الخبيث من داخلنا ونرفضه واهللا يقوم بكل العمل داخل النفس ليبنيها ثانية                  

لذلك فغالباً اإلشارة هنا هى للجماعة كلهـا        .  ثم نجد نفس طقس التطهير الذى للشخص األبرص          آخر ويطين البيت  

وكان علماء اليهود يقولون أن ضربة برص البيوت ما كانت تحدث سوى لليهود فقط فـى                . بيت اهللا   كشعب اهللا أو    

مـن يفـسد    " فلو نجسوها كان اهللا يضربهم       ٥ : ٢٠بيوتهم ألن المفروض أن تكون بيوتهم مقدسة وكانت تدشن تث           

وهنـاك  "  لعلنـا نتـوب    تهفهو يطيل أنا  "  أما السبعة أيام المهلة فهى تعبر عن طول أناة اهللا         " هيكل إبن اهللا يفسده اهللا    

وهـذه  . إحتمال بأن بعض البيوت بل وبعض األشجار تصيبها أمراض فطرية وهى التى يتكلم عنها هنـا الـوحى           

  األمراض قد تنتقل لإلنسان 

هذه األشجار التى    أصاب سكان البيت الذى يسكنون بالقرب من      ) أورام(هناك بحث قال أن بعض أمراض النباتات        "

  .لذلك كان الوحى يعتبر أن من تالمس مع هذه البيت يتنجس فهى معدية " ى حديقة منزلهمف

    



   ١٥الويين 

١  

אא 
  شريعة ذى السيل

  -:والمقصود بالفيض هنا . كلمة سيل فى العبرية جاءت بمعنى فيض 

  ) .السيالن( قذف الحيوان المنوى سواء خالل الطبيعة أو كمرض - :بالنسبة للرجل  - أ

 .أو بسبب المرض ) الطمث( نزف الدم سواء خالل الدورة الشهرية - :بالنسبة لألنثى - ب

   للمرأة٢ للرجل و٣ حاالت منها ٥تاب هنا وقد أورد الك

  ) مرض السيالن(          حالة مرضية ٥ – ٢األيات  :    بالنسبة للرجل

        حالتان طبيعيتان١٨ – ١٦                    األيات 

        حالة الطمث الطبيعية٢٤ – ١٩األيات  :     بالنسبة للمرأة

        حالة مرضية٣٠ – ٢٥                    األيات 

أمـا فـى    . ونجد الشريعة تنص على أنه فى الحاالت الطبيعية فالنجاسة تكون حتى المساء فقط ثم الغسل بالمـاء                  

  . أيام ٧الحاالت المرضية فهى تستلزم تطهير بعد 

ور الصغيرة قد   فهو يعلم أنه حتى األم    .  ويهتم  حتى بأدق األمور الصغيرة        هوهنا يظهر أن اهللا يهتم بقداسة أوالد      + 

ولذلك يطلب اهللا عزل . وهذا التأثير القاتل قد يحرمهم من خالصهم        " إحذروا الثعالب الصغيرة  " يكون لها تأثير قاتل     

بثقل من تدخل اهللا فى هذه األمور الـصغيرة بـل             نشعر  ال نا أن يوعل. النجاسة حتى ال نموت فى نجاستنا وبسببها        

ن وعلينا أن نثق فى أن اهللا هو الذى يقـدس           آللصالحنا حتى إن لم ندرك معناها ا      علينا أن نفهم أنها من المؤكد هى        

  . وهو يريد أن يقدسنا 

وال أمل إلصـالح ذلـك مـن        . هناك أمور كثير تعتبر نجسة لكنها تحدث رغماً عنا بسبب دخول الخطية للعالم              + 

  . إلهى خلأنفسنا بل نحتاج لتد

  .اء هو أساس كل تطهير ونالحظ فى هذه الطقوس أن الدم والم+ 

  السيل نجاسة

وهنا فـى شـريعة الـسيل نـرى         .  أن البرص كمرض يشير للخطية ويشرح طبيعتها         ١٣رأينا سابقاً فى إصحاح     

وإذا كان اإلنسان بطبيعته أصبح ساقطاً نجساً       . فالسيل هو شئ يخرج من جسم اإلنسان        . حركات الطبيعة الخاطئة    

القلـب  "وكما قال أرمياء النبى     . إلنسان ما هو إال نجاسة فاإلنسان ينبوع نجاسة         فكل ما يخرج وينبعث من طبيعة ا      

 به ما   فما سوف يتكلم  !! ومن فيض هذا القلب يتكلم اللسان       " . ٩ : ١٧أخدع من كل شئ وهو نجيس من يعرفه أر          

 والكتاب يحكم على ما     . القلب    هذا إن لم يقدس اهللا هذا اللسان فلن يخرج سوى نجاسة من فضالت           !!  إال نجاسة    هو

  -:يخرج من الجسم بأنه نجاسة لألسباب األتية 

نتيجة فساد الطبيعة البشرية فسدت كل أعضاء البشر ومنها األعضاء التناسلية وكما رأينا سابقاً فاللعنة كانت                 -١

 سيموت يوماً   لذلك كان الولد يولد على صورة أبيه وشبهه ميتاً أو المعنى أنه           . تنتقل من األب إلبنه بالوالدة      

  .واألعضاء التناسلية هى وسيلة إيجاد البنين ) ٥تك (ما 

 . وال طريق للطهارة إال بالدم والماء .إظهار فساد طبيعة اإلنسان وكل ما يتصل بها أو يصدر عنها -٢



   ١٥الويين 

٢  

وهذه الشريعة تعطى تحذير مـن      ) ٢٠ – ١٣ : ٦كو  ١راجع  (خطية الزنا من الخطايا التى تحزن اهللا جداً          -٣

 فإن كان اهللا يعتبر الشئ الطبيعى نجاسة فكم باألولى الزنا .  هذه الخطية اهللا من

واإلنسان هو اإلنسان قبل وبعد السقوط لـم يتغيـر          . حقاً لقد طلب اهللا من آدم وحواء أن يثمروا ويتكاثروا            -٤

 ولـذلك فكـان آدو وحـواء      . فسيولوجياً بل أن عوامل اإلضمحالل بدأت تعمل فيه فأصبحت تؤدى لموته            

 نتيجة السقوط وفساد الطبيعة اإلنسانية سادت العالقـات         ولكنن  آلسيكثروا بنفس الطريقه التناسل الطبيعى ا     

ومن أين لنا أن نفهم كيف كان التناسل        " وبالخطية حبلت بى أمى   "الجنسية شهوة خاطئة لذلك قال داود النبى        

ه وشهواته وكيانه كله لحساب الرب      لكن لنا فى من يكرس نفسه وجسد      ! بدون شهوة خاطئة قبل سقوط آدم       

ويمنع نفسه عن الزواج صورة قد تشرح شئ ولكن السقوط أفسد خطة اهللا والصورة التى رسمها اهللا مـن                   

هـا  ن  أ  ٢٤ : ١٣ أنها مقدسة وطاهرة فى نظـر اهللا عـب           عة م يلذلك أصبحت حتى العالقات الطبيع    . قبل  

ن هذا لمجرد أن نـذكر أ     . ى أن يستحم ويغتسل بالماء      نجاسة ، تحرم صاحبها من المقدسات حتى المساء إل        

ولذلك فالكنيسة تمنع العالقات الجسدية فى اليوم السابق للتنـاول مـرة            . الخطية شوهت ما أراده اهللا كامالً       

وتمنـع  . أخرى ليس ألنها نجاسة لكن لنذكر أن هناك شيئاً ما فى طبيعتنا الناقصة قد تشوه بسبب الخطيـة                   

فلنتـضع  . من التناول ليس لنجاستها بل لتذكر نفس الـشئ    ) من فى فترة دورتها الشهرية    (ث  ماالكنيسة الط 

 .أمام اهللا ونذكر خطايانا وسقطاتنا فيرفعها اهللا ويغفرها 

 .إعطاء اإلحساس بقداسة الخيمة وعدم اإلقتراب فى حالة النجاسة  -٥

 .التشابه بين السيل والخطية فكالهما يسيل دون تحكم للخارج  -٦

حذر كل إنسان من النجاسة وبالتالى من الخطية واإلفتراب من كالهما وليعلم أن اهللا يراقب كل صـغيرة                  لي -٧

 .ويهتم بقداستنا جداً 

 .نضيف لهذا األسباب الطبية من اإلهتمام بالنظافة ومنع العدوى  -٨

. ت الدنـسة    السيل الذى يصيب الرجل والمرأة يحمل رمزاً للنفس التى بال ضابط ، الساقطة تحت الـشهوا                -٩

قدوس الهو لم يتنجس فهو     . وفى هذا نذكر قصة المرأة التى كانت تنزف دماً وتالمست مع المسيح فبرئت              

 .هذا معنى الذبائح التى تقدم للتطهير . الالنهائى فى قداسته بل أن التالمس معه يطهر 

  

  . نجسكلما بني اسرائيل و قوال لهم كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله - :٢آية 

  

 تـشير   ٢٩ : ٣صم  ٢ودعوة داود ضد يوآب     .  هو تعبير فيه تأدب كناية عن األعضاء التناسلية          - :هسيل من لحم  

والسيل يشير لظهور الخطية عكس آية      . إلى أن اهللا كان يمكن أن يضرب بمثل هذه األمراض كعقوبة على الخطايا              

  . األتية وكالهما ضربة ٣

  

  .و هذه تكون نجاسته بسيله ان كان لحمه يبصق سيله او يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته - :٣آية 

  

  ) وهى تشير لكبت الخطايا(هذه عقوبة من نوع أخر  =  عن سيلههيحتبس لحم



   ١٥الويين 

٣  

  

و من  . كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا و كل متاع يجلس عليه يكون نجسا                  - :١١ - ٤آية  

و من جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو         . ل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء           مس فراشه يغس  

و من مس لحم ذي السيل يغسل ثيابـه و يـستحم            . السيل يغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء            

ماء و يكون نجسا الـى   و ان بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه و يستحم ب           . بماء و يكون نجسا الى المساء       

و كل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا الى المساء و             . و كل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا          . المساء  

و كل من مسه ذو السيل و لم يغسل يديه بماء           . من حملهن يغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء             

  .المساءيغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى 

  

عدم التالمس مع المريض أو كل متاعه أو ما يجلس عليه هو إجراء وقائى فهذه األمراض شديدة العـدوى يمكـن                     

المس والتعامل  ولها المعنى الروحى فى أنه يجب أن نتحاشى الت         الخ..... إنتقالها خالل التالمس مع المريض وثيابه       

.  أو حتى يقدم توبة فيبدأ يوماً جديداً         تهأى إلى نهاية حيا   . لمساء  ومن يتالمس يظل نجساً إلى ا     . ةمع الخطية والخطا  

ونجاسة كل ما يستعمله المريض إشارة ألن الخطيـة تـدنس   . وغسل الثياب يشير للتوبة والطهارة داخلياً وخارجياً     

  حياتنا الداخلية وتصرفاتنا فيصير نومنا وجلوسنا وسيرنا وأدوات طعامنا دنسة 

  

   .ماء بغسلييكسر و كل اناء خشب  لسيلاالذي يمسه ذو  لخزفاء  اناو -: ١٢آية 

  

خشبية أو  (لذلك كان اليهود خوفاً من أن يكون أحد قد لمس اآلنية التى يشترونها جديدة               . كانت األنية الخزفية تكسر     

 هـو ترابـى فينـا        وكسر اآلنية الخزفية النجسة تشير ألهمية إماتة كل ما         ٨ : ٧البد أن يغسلوها أوالً مر      ) معدنية

وغسل اآلنية الخشبية يشير ألهمية تقديس الجسد بطاقاته وعواطفه وأحاسيسه الحظ أن الرجـل              ) الشهوات الجسدية (

هكذا كان يونان بخطيته سبب إضطراب عظيم       . النجس صار سبب إضطراب لمن حوله فهم يتحاشون كل ما لمسه            

  .أما يوسف فكان بركة لكل مكان . للطبيعة وللناس 

  

ـ و يرحض    يابه ث غسليايام لطهره و     بعةس اذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له          و - :١٥ – ١٣األيات    سدهج

ـ الى   لربايمامتين او فرخي حمام و ياتي الى امام          نفسهلالثامن ياخذ    ليوماو في   . حي فيطهر  ماءب خيمـة   ابب

 لرباو االخر محرقة و يكفر عنه الكاهن امام          طية خ بيحة ذ لواحدافيعملهما الكاهن   . االجتماع و يعطيهما للكاهن     

  .من سيله

  

  . الفقير كما الغنى هنا والحمام رمز للطهارة التى يجب أن يلتزم بها مقدم الذبيحة 

  

  .لمساءاو يكون نجسا الى  ماء بسدهج اذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل و -: ١٦آية 



   ١٥الويين 

٤  

  

  ) ١٠ : ٢٣تث (حتالم الرجل فى ترجمات أخرى نطفة إضطجاع أى إ = إضجاع زرع

  

   .لمساءاو يكونان نجسين الى  ماءب المراة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان و - :١٨آية 

  

  .المقصود هنا هو لقاء التناسل الطبيعى بين زوج وزوجته 

  

 في طمثها و كل من  اذا كانت امراة لها سيل و كان سيلها دما في لحمها فسبعة ايام تكون           و - :٢٤ – ١٩األيات  

.   و كل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا و كل ما تجلس عليه يكون نجسا                .لمساء  امسها يكون نجسا الى     

 و كل من مس متاعا تجلس عليـه         .لمساء  او يكون نجسا الى      ماءبو يستحم    يابه ث غسليو كل من مس فراشها      

 و ان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالـسة             .لمساء  او يكون نجسا الى      ماءبو يستحم    يابه ث غسلي

ايام و   بعةس و ان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا            .لمساء  اعليه عندما يمسه يكون نجسا الى       

  .كل فراش يضطجع عليه يكون نجسا

  

ود به راحتها فى فتـرة      قد يكون المقص  )  أيام ٧وإعتبارها نجسة   . فترة الطمث   (يقصد بالسيل هنا المرض الشهرى      

 ٢٠كانت الشريعة تمنع إضطجاع رجل مع زوجته خالل فترة طمثها بل لو حدث يقطعان ال                ) ٢٤(وفى آية   . تعبها  

  .إذاً هذه الحالة المذكورة هنا ، هى لو حدث وهما ال يعلمان  . ١٩ : ١٨ ، ١٨: 

  

  

  

ة في غير وقت طمثها او اذا سال بعـد طمثهـا    اذا كانت امراة يسيل سيل دمها اياما كثير      و - :٣١ – ٢٥األيات  

كل فراش تضطجع عليه كل ايام سيلها يكون لهـا  . فتكون كل ايام سيالن نجاستها كما في ايام طمثها انها نجسة      

و كل من مسهن يكون نجسا فيغسل       . طمثها   نجاسةككفراش طمثها و كل االمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة           

و . ايام ثم تطهـر      بعةس و اذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها         .لمساء  ايكون نجسا الى    و   ماءبو يستحم    يابهث

فيعمـل  . خيمة االجتمـاع     اببالثامن تاخذ لنفسها يمامتين او فرخي حمام و تاتي بهما الى الكاهن الى               ليومافي  

فتعـزالن بنـي    . اسـتها   من سيل نج   لرباو االخر محرقة و يكفر عنها الكاهن امام          طية خ بيحة ذ لواحداالكاهن  

  .الذي في وسطهم سكنيمفي نجاستهم بتنجيسهم  موتوايعن نجاستهم لئال  سرائيلا

  

   ٢٠ : ٩ة الدم التى لمست المسيح مت فهذه الحالة هى الحالة المذكورة لناز

  

  



   ١٥الويين 

٥  

  
 



   ١٦الويين 

١  

אא 
אא 

  
يقدم لنا مفاهيم رائعة عن ذبيحة المسيح وعملها         وهو. كان لهذا اليوم أهميته الخاصة عند اليهود ، وله طقسه الفريد            

وعظمة هذا اليوم أنه كان رمزاً ليوم الفداء العظيم         .  وما بعده    ٧ : ٩الكفارى كما كشف لنا بولس الرسول فى عب         

   -:تى آلوهذا اليوم فريد لتميزه با.  البشرية له وشوق

  هو اليوم الوحيد الذى يدخل فيه رئيس الكهنة لقدس األقداس  -١

 هو اليوم الوحيد الذى يقوم فيه رئيس الكهنة بالعمل بمفرده -٢

 هو اليوم الوحيد الذى يخلع فيه رئيس الكهنة مالبسه الفاخرة ويلبس مالبس بيضاء -٣

 .يصوم فيه الشعب حسب ناموس موسى هو اليوم الوحيد الذى  -٤

 ٧وربما لهذا أشار بولس الرسول فى عب        " اليوم"وكان ألهمية هذا اليوم وشهرته عند اليهود أن علماء اليهود دعوه            

وكان اليهـود   .  فهو ال يحتاج لتعريف لشهرته       ٩ : ٢٧وربما كان الصوم المشار إليه فى سفر األعمال أع           . ٢٧: 

  .كما ننظر نحن ليوم الجمعة العظيمة ينظرون لهذا اليوم 

وقالوا . بعض المفسرين حسب يوم عماد المسيح فكان هو نفس يوم عيد الكفارة أى اليوم العاشر من الشهر السابع                   

وبعضهم أشـار   " . هذا هو إبنى الحبيب   "إذاً يوم الكفارة يرمز لهذا اليوم الذى فيه قد إنشقت السموات وكان الصوت              

هو يوم صلب المسيح وصار لنا رئيس كهنة أعظم يشفع بدمه الثمين عن العالم كله ليدخل لمؤمنيـه                  ألن هذا اليوم    

   . باألكثرصليب مرتبط بالالكفارة ولكن يوم .منهم إلى سماء السموات 

مة والشهر السابع كان عند اليهود هو شهر اإلحتفاالت واألعياد العظي         . وكان هذا اليوم هو العاشر من الشهر السابع         

ففى يومه األول إحتفال الهتاف بالبوق وفى العاشر منه يوم الكفارة وفى الرابع عشر منـه عيـد المظـال                    . عندهم  

ر وأكتوبر وترتيبه السابع فى السنه الدينية واألول فى السنة          بويأتى الشهر السابع خالل شهرى سبتم     .  أيام   ٨ومدته  

فيكون اإلحتفال بيوم الكفارة فى اليوم العاشر من الـشهر          . ال   هما رقمى الكم   ٧ ،   ١٠والحظ أن رقمى    . السياسية  

  "قد أكمل"السابع هو إعالن أن كفارة المسيح عنا كانت كاملة 

 سفيكفـر رئـي   . وكلمة كفارة تعنى تغطية أو ستر إذ فى هذا اليوم تغفر الخطايا ويستر على اإلنسان بالدم الثمين                  

عة بل وعن الخيمة وكل محتوياتها تكفيراً عاماً وجماعياً عن كـل مـا              الكهنة عن نفسه وعن الكهنة وعن كل الجما       

ولكن حـسب شـريعة     . سقطت فيه الجماعة ككل أو كأعضاء طوال العام ، لذلك إرتبط هذا اليوم بالصوم والتذلل                

فر لمن أساء   ما كان هذا الذنب يغفر ، كذلك ال يغ        . اليهود كان من يرتكب ذنباً ويعتمد على أنه سيغفر فى هذا اليوم             

  ألحد ولم يصلح هذه اإلساءة

  اإلستعداد ليوم الكفارة

وكان رئيس الكهنة يقضى السبعة     .  كاهن ، لكن هو وحده يقوم بكل العمل          ٥٠٠كان يساعد رئيس الكهنة أكثر من       

خاصة بهذا  أيام السابقة ليوم الكفارة فى حجرة داخل الهيكل خارج بيته ويالزمه الشيوخ يقرأون عليه أوامر الرب ال                

وفى الليلة السابقة لليوم كان يظل مستيقظاً حتى الصباح حتى ال يتعرض لحلـم أو               . اليوم مراراً وتكراراً ليحفظها     

  عارض ليل يدنس جسده والشيوخ حوله حتى ال يغفل 
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٢  

  طقوس يوم الكفارة

  يقوم رئيس الكهنة بأربع خدمات

  .ئيس الكهنة بدالً من الكهنة يقوم بها ر) المحرقة الصباحية(خدمة الصباح اليومية  -١

  يرفع الكهنة الرماد القديم عند منتصف الليل حتى ال تقدم ذبائح يوم الكفارة عليها+ 

يأخذون رئيس الكهنة إلى المغسل لغسل جسده ويلبس رئيس الكهنة المالبس الفـاخرة ويـدخل القـدس                 + 

   من دقيق ملتوت ١/١٠ياً مع ويصلح السرج ويرفع البخور ثم يقدم المحرقة الدائمة خروفاً حول

  خدمة يوم الكفارة العظيم  -٢

 وذبائح خطية محرقات) ١١ – ٧ : ٢٩عد (تقديم ذبائح إضافية  -٣

 ويقوم بها رئيس الكهنة بمالبسة الفاخرة . خدمة المساء اليومية التى تماثل خدمة الصباح  -٤

  السيد المسيح والكفارة

 .لذاته خلع المالبس الفاخرة إشارة إلى إخالء المسيح  •

 .إرتداء مالبس بيضاء واإلغتسال المتكرر رمز لطهارة المسيح وبره  •

 .كان هذا اليوم يتكرر كل عام وكأن فترة العام تشير لفترة بقاء المسيح بالجسد على األرض  •

 فى نهاية العام أى نهاية حياة المسيح على األرض قدم نفسه كفارة عن خطايانا  •

 .قداس يرمز ألن المسيح يحملنا فيه إلى حضن أبيه دخول رئيس الكهنة إلى قدس األ •

 .شفاعة رئيس الكهنة عن الشعب هى شفاعة المسيح عنا شفاعة كفارية  •

عند دخول رئيس الكهنة لألقداس يتطلع الشعب كله لألقداس منتظرين خروجه ثانية وهكـذا نحـن نتطلـع                   •

 .للسماء منتظرين ظهور المسيح فى مجيئه الثانى 

  

  .و ماتا لرباعندما اقتربا امام  رون هبني اوتمبعد  وسى ملربالم  كو - :١آية 

  

ويكون المقصود هنا ، ال تخافوا وإقتربـوا        . ربما خافوا من اإلقتراب من اهللا لئال يموتوا           = بعد موت إبنى هرون   

ا حدث تهاون وإستهتار    ولكن إذ . إلى اهللا ولكن راعوا توقير المكان والشرائع التى أعطيها لكم فال تموتوا بل أقبلكم               

  .عند اإلقتراب منى فستموتوا كما حدث لهم 

الـذي   لغطـاء اامام  لحجاباان ال يدخل كل وقت الى القدس داخل  خاك ارونهلموسى كلم  لربا قال   و - :٢آية  

  .لغطاءااتراءى على  لسحاباعلى التابوت لئال يموت الني في 

  

والسبب أن اهللا بمجده فـى       . داخل الحجاب أمام الغطاء    مما بعده    المقصود قدس األقداس وهذا يتضح     = إلى القدس 

 يعنى أن السحاب يحجب مجده وال يظهر سوى مـا نحتمـل             =فى السحاب أتراءى على الغطاء      هذا المكان وقوله    

وكان رئيس الكهنة يدخل مرة واحده كل سنة بمصاحبة طقـس طويـل             . والغطاء هو هنا رمز لعرش اهللا       . رؤيته  

وألن هناك حجاب قـال بـولس       . فى هذا ليس إنحجاب اهللا بل السبب فسادنا كبشر فلن نستطيع أن نحتمل              والسبب  



   ١٦الويين 

٣  

ل لعمل المسيح وشق الحجاب يـوم       ظ وطقس يوم الكفارة هو      ٨ : ٩أن طريق األقداس لم يظهر بعد عب        "الرسول  

  كن لنحذر من التهاون صلبه أعلن نزع العداوة وأصبحنا ندخل هيكل اهللا كل وقت نتناول جسده ودمه ول

  

   .و كبش لمحرقة طية خذبيحةلبقر  بن اثوربالى القدس  رونههذا يدخل ب - :٣آية 

  

. يحتاج لمحرقة وذبيحة خطية عن نفسه حتى يستطيع الدخول فهو كرئيس كهنة خاطئ أيـضاً                 = بهذا يدخل هرون  

إذاً رئيس الكهنة يحتـاج أن يقـدم        " .  شعبك التاعن خطاياى وجه  "والكاهن المسيحى فى القداس دائماً يصلى قائالً        

والمحرقة تشير إلـى تقـديم      ) جانب سلبى (وذبيحة الخطية تشير لغفران الخطايا      . ذبائح عن نفسه كما عن الشعب       

وكان رئيس الكهنة يشترى الثور والكبش من ماله الخاص وليس من مال            ) جانب إيجابى (حياتنا ذبيحة طاعة للرب     

  .الهيكل 

  

 تان ك عمامةبو يتعمم    تان ك منطقةبو يتنطق    سدهجعلى   تان ك راويلسمقدسا و تكون     تانكلبس قميص   ي - :٤آية  

  .و يلبسها ماء بسدهجمقدسة فيرحض  يابثانها 

  

إشـارة  ( الذهبية التى للمجد     هإذ ينتهى رئيس الكهنة من الخدمة الصباحية الدائمة ليبدأ طقس يوم الكفارة يخلع مالبس             

إشارة لطهارة وبـر    (ويرحض جسده بماء ويرتدى مالبس كتانية       )  صورة مجده آخذاً صورة عبد     لتخلى المسيح عن  

وب بره وقد يـشير     بثع على الصليب عرياناً ليكسونا      فوهو الذى رُ   . ١٩ : ١٧ألجلهم أقدس أنا ذاتى يو      ) "المسيح

والحظ أن الكتان هو مـن نبـات        . ر  هذا الطقس أيضاً إلى أن يشعر رئيس الكهنة أنه مثل الكهنة الكل يحتاج للتكفي             

 هـو   ١٩ : ٣تك  " من تراب وإلى تراب يعود    "األرض لذلك هو يشير لجسد المسيح الذى لبسه ، فقد قيل عن الجسد              

  "أخذ الذى لنا ليعطينا الذى له

  

  .لمحرقة احداوو كبشا  طية خذبيحة للمعزاياخذ تيسين من  سرائيلابني  ماعةج من و - :٥آية 

  

   فهو عن كل الجماعة )من صندوق الهيكل(هذا من مال الجماعة  = يننى إسرائيل يأخذ تيسمن جماعة ب

  

  .و عن بيته فسهنالخطية الذي له و يكفر عن  ور ثرونه يقرب و - :٦آية 

  

وكان هناك نص يقـال كـإعتراف       .أى يقدمة ذبيحة فكلمة يقرب تستخدم بهذا المعنى          = يقرب هرون ثور الخطية   

 مرات وفى كل مرة يخر الجميع شـعباً         ١٠وفى هذا النص كان يذكر إسم يهوة        .  يقدم الثور ذبيحة     بخطيته قبل أن  

  "أبد األبد مبارك هو اإلسم ، المجد لملكوته إلى"وكهنة ساجدين قائلين 

  



   ١٦الويين 

٤  

علـى التيـسين    رونهو يلقي . خيمة االجتماع  اببلدى  لربا ياخذ التيسين و يوقفهما امام و - :٨ ،   ٧األيات  

  .عزازيل لرعةقللرب و  رعةقعتين قر

  

وكانت تلقـى   . كان التيسين واحد منهم يقدم ذبيحة خطية واألخر يطلق فى البرية إعالناً عن حمل الخطايا ورفعها                 

. عليهم قرعة من يقدم ذبيحة ومن يطلق حياً ولنالحظ أن من يموت يشير للمسيح الذى صلب ومات بسبب خطايانا                    

ويمكن القول أن األول الذى مات يـشير ألنـه بموتـه            . ه من حيث أنه قام غافراً خطايانا        والذى يطلق حياً يشير ل    

يعطى المجد للرب اإلله القدوس الذى ال يحتمل وال يرضى بالخطية والثانى يعطى راحة للـشعب بـأن خطايـاهم                    

وكان التيـسين   . فاألول الذى يموت هو نصيب الرب لمجده واآلخر خاص بالشعب يرمز لغفران خطاياهم         . رفعت  

وهناك عدة أراء فى كلمة     . نوا متشابهين فى الحجم والشكل والقيمة وإن أمكن يشتريان فى وقت واحد             ويجب أن يك  

   عزازيل

وأن إنطالق التيس فى البرية يشير إلى قوة        . يرى البعض أن عزازيل إسم شخص علم ، يعنى به الشيطان             -١

والحـظ أن الـشيطان     . ح قد جاء ليحطم إبليس فى عقـر داره          الذبيحة التى تتحدى الشيطان ، وكأن المسي      

رؤ  + ٢٤ : ١١لو   + ٤٣ : ١٢مت   + ٢١ :١٣راجع أش   (ينسب له السكن فى األماكن الخربة المهجورة        

. وهذا ما حدث يوم معمودية المسيح أنه إنطلق إلى البرية وإنتصر على إبليس يوم التجربـة                 ) . ١٢ : ١٨

وهذا التفسير يوافق قوله قرعـة      ) .  عماد المسيح أنه العاشر من الشهر السابع       راجع أن بعضهم حسب يوم    (

   .وقرعة لعزازيلللرب 

بمعنى اإلقصاء التام أوالعـزل     . العبرية تعنى أفرز أو أبعد      " عزل"يرى آخرين أن قوله عزازيل من أصل         -٢

 ١٠٣مز   + ١٩ : ٧بحر مى   بإقصائها إلى أقاصى األرض أو أعماق ال      ومغفرة الخطايا عبر عنها     . كامل  ال

وكأن ذبح التيس األول يشير لحمل السيد للخطية للتكفير عنها ، أما إطالق الثـانى فيـشير إلـى                    . ١٢: 

 إنتزاعها تماماً وإقصائها بعيداً عن الشعب 

فالمسيح يواجهه بأنـه حمـل      . وهناك إحتمال بأن الرأيين هما شئ واحد إذا تذكرنا أن الشيطان هو إسمه المشتكى               

   . ٣٤ : ٣٣خطايانا وطرحها رو 

  

 و اما التـيس     .طية   خ بيحةذالتيس الذي خرجت عليه القرعة للرب و يعمله          رونه يقرب   و - :١٠ ،   ٩األيات  

   .لبريةاالى  زازيلعليكفر عنه ليرسله الى  لربافيوقف حيا امام  عزازيللالذي خرجت عليه القرعة 

  

والذبائح أو الحيوانات المـشار     . حتى هذه اآلية شرح ماذا سيقدمه هرون ولكن حتى هذه اآلية لم تقدم ذبيحة واحدة                

  حتى األن كلها واقفة أمام الرب لدى باب خيمة اإلجتماع وهى  إليها

   عن هرون وبنيه٦ ، ٣آية )           حرقةالم(وكبش ) ذبيحة خطية(ثور 

       عن الشعب٥آية )   المحرقة(وكبش ) ذبيحة خطية(تيسين ماعز 

  

  .الخطية الذي له ورثو عن بيته و يذبح  فسهنالخطية الذي له و يكفر عن  ور ثرونه يقدم و - :١١آية 



   ١٦الويين 

٥  

  

   .بيتههنا يقدم هرون الثور ذبيحة خطية عن نفسه وعن 

  

عطرا دقيقـا    خورابو ملء راحتيه     لربامن امام    لمذبحاعن   ارنجمر   لمجمرةا ياخذ ملء    و - :١٣،   ١٢األيات  

الذي علـى    لغطاءاالبخور   حابةسفتغشي   لرباو يجعل البخور على النار امام       . و يدخل بهما الى داخل الحجاب       

  .فال يموت لشهادةا

  

. وبخوراً  ) تستخدم فى هذا اليوم فقط    (ه المجمرة الذهبية    هنا يدخل هرون للمرة األول إلى داخل قدس األقداس ومع         

ويضع البخور فى المجمرة ويقدم صالة خاصة يسترضى        . وكان يدخل بجنبه كى ال يتطلع بعينيه إلى تابوت العهد           

ويخرج رئيس الكهنة من قدس األقداس بظهره حتى يكون وجهه متجهاً أمام الرب فال              . بها اهللا ويطلب عن الشعب      

  .ن فهو يخرج من الهيكل ووجهه ناحية المذبح آل أن يعطى ظهره للرب ، وهكذا يفعل الكاهن القبطى ايصح

فالنار فى المجمرة تشير للمسيح بالهوته فى بطن العذراء والمسيح حياتـه كانـت              . والبخور يشير لتجسد المسيح     

  .رائحة طيبة سواء لآلب أو لنا نحن شعبه ، هو رائحة زكية أمام اهللا 

  .هذا يشير لشفاعة المسيح عنا شفاعة كفارية فال نموت  = فال يموت

  

ينضح سبع مرات    لغطاءاو قدام    لشرقاالى   لغطاء ا جهوالثور و ينضح باصبعه على       مدم ياخذ من    ث - :١٤آية  

  .من الدم باصبعه

  

 بأصابعه مرة واحـدة علـى       يتسلم رئيس الكهنة إناء الدم من الكاهن ويدخل للمرة الثانية إلى قدس األقداس وينضح             

 مرات على ارضية قدس األقداس أمام التابوت        ٧ثم ينضح   .  أى التى للخارج     للشرقغطاء التابوت من ناحيته التى      

 يشير للمسيح شمس البـر       يشير لكمال الغفران وقوله للشرق     ٧ورقم  .  لقدس األقداس ال يفتح سوى بالدم      فالطريق. 

  ت الكفارة الذى ظهر نجمه فى المشرق وبه كان

  .طقس تقديم الثور لرفع خطايا هرون وبيته كان ليؤهله لتقديم التيس عن الجماعة + 

  

م يذبح تيس الخطية الذي للشعب و يدخل بدمه الى داخل الحجاب و يفعل بدمه كما فعل بـدم الثـور                     ث - :١٥آية  

  .لغطاءاو قدام  لغطاءاينضحه على 

  

وهنا ال يضع يديـه     . قعت قرعته أنه ليهوة ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور           الذى و ) التيس األول (يذبح تيس الخطية    

  .وهو يقدم لمجد اهللا . فهو مقدم عن خطايا الكل بصفة عامة . ويعترف بالخطايا 

  



   ١٦الويين 

٦  

و من سياتهم مع كل خطايـاهم و هكـذا يفعـل لخيمـة               سرائيلايكفر عن القدس من نجاسات بني       ف - :١٦آية  

   . في وسط نجاساتهماالجتماع القائمة بينهم

  

طالباً مراحم اهللا حتى ال يتـرك       . يكفر عن القدس بالدم لئال يكون قد أساء إليه أحد من بنى إسرائيل كهنة أو شعباً                 

 : ١١بل وغادر الهيكل كله حز      . فبسبب خطاياهم ترك الرب التابوت ليد الفلسطينين        . الرب البيت بسبب خطاياهم     

٢٣.   

  

في خيمة االجتماع من دخوله للتكفير في القدس الى خروجه فيكفـر عـن               نساناال يكن    و - :١٩ – ١٧األيات  

الثور  مدو يكفر عنه ياخذ من       لرباالذي امام    لمذبحام يخرج الى    ث .سرائيل   ا ماعةجو عن بيته و عن كل        فسهن

ات و يطهـره و     و ينضح عليه من الدم باصبعه سبع مـر        . مستديرا   رون المذبح قالتيس و يجعل على      مدو من   

  .سرائيلايقدسه من نجاسات بني 

  

العمل كله عمـل المـسيح   . فال أحد من البشر يقوم بدور ما فى عمل الكفارة  = وال يكن إنسان فى خيمة اإلجتماع   

بل أن فى عدم وضع يد هرون على تيس الخطية وإعترافه معنـى أن              . ن  آل يقوم بدوره هرون ا    الذىرئيس الكهنة   

بل هو أتى لنا دون أن نشعر أننا فى إحتياج          . طيتنا دون أن نسأله أو نعترف بخطايانا        خا ليكفر عن    المسيح جاء إلين  

  إليه وقام بالعمل كله بمفرده 

دم الثـور    . (بدم ثور ودم التيس معاً    ولذلك يكفر   . والتكفير هنا عن الكهنة ورئيسهم والشعب والخيمة بمشتمالتها         

وكما قلنا فإن رئـيس     . الكل أخطأ والكل محتاج للتكفير      ) . تيس عن الشعب كله   هو تكفير عن رئيس الكهنة ودم ال      

 ثم يخـرج  . ن يقدسنا ويكفر عنا     آلالكهنة وحده فى األقداس يشير للمسيح الذى دخل وحده لألقداس السماوية ودمه ا            

لكن ما معنى تطهيـر     غالباً هو مذبح المحرقة ألنه سبق وكفر عن القدس الذى يشمل مذبح البخور و              = إلى المذبح 

المذبح ولماذا ينص عليه مستقالً ؟ سبق وعرفنا من دراسة خيمة األجتماع أن مذبح المحرقة يشير للمـسيح حامـل                    

خطايانا وتطهير المذبح يشير إلى أن المسيح بالرغم من حمله لخطايانا فهى لم تنجسه بل ظل كما هو القدوس الذى                    

  .بال شر 

  

. يقدم التيس الحي     لمذبحارغ من التكفير عن القدس و عن خيمة االجتماع و عن             متى ف  و - :٢٢ – ٢٠األيات  

و كل سياتهم مع كل خطايـاهم و         سرائيلايديه على راس التيس الحي و يقر عليه بكل ذنوب بني             رونهو يضع   

 قفـرة مض   ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الـى ار        .لبرية  ايجعلها على راس التيس و يرسله بيد من يالقيه الى           

   .لبريةافيطلق التيس في 

  

وكأنه يلقى بكل الخطايا عليه ، ويعترف عن خطاياه وخطايـا           . هنا يعترف رئيس الكهنة بكل ذنوب الشعب وذنوبه         

ويرسله بيـد مـن     =  فى البرية    هويرسل التيس مع أحد الكهنة يعينه رئيس الكهنة ليطلق         . ةالشعب بنصوص محدد  
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ولكن اليهود خوفاً من أن يأخذ أحد هذا التيس صاروا فيما بعد يلقون هذا التـيس مـن                  .  أى بيد أى كاهن       =هيالقي

ـ   ) . هم غيروا تعاليم اهللا بحسب أقوال معلمـيهم       (فوق صخرة ، ولكن هذا األسلوب لم يأمر به الكتاب             فَرِوقـد ُع

حياً ليرمز هذا لقيامـة     ه  القأسلوب قتل التيس الثانى فى مدة الهيكل الثانى ولكن بحسب تعاليم الكتاب كان يجب إط              

  وكان عند إطالق هذا التيس يشعر الشعب براحة فقد غفرت ذنوبهم. المسيح غافراً ذنوبنا 

  

الكتان التي لبسها عند دخوله الى القدس و  يابثالى خيمة االجتماع و يخلع       رونهم يدخل   ث - :٢٨ – ٢٣األيات  

يلبس ثيابه و يخرج و يعمل محرقته و محرقة الشعب و           ثم   قدسمفي مكان    ماء ب سدهجو يرحض   . يضعها هناك   

 زازيـل ع و الذي اطلق التـيس الـى         .لمذبح  االخطية يوقده على     بيحة ذ حمشو  . و عن الشعب     فسهنيكفر عن   

الخطية و تيس الخطية اللذان اتي بدمهما        ورث و   .لمحلة  او بعد ذلك يدخل الى       ماء ب سدهجثيابه و يرحض     غسلي

و الذي يحرقهمـا    . و يحرقون بالنار جلديهما و لحمهما و فرثهما          لمحلةاس يخرجهما الى خارج     للتكفير في القد  

    .لمحلةاو بعد ذلك يدخل الى  ماء بسدهجثيابه و يرحض  غسلي

  

يعود هرون ويلبس ثياب البهاء كما عاد المسيح وجلس عن يمين اآلب ويقوم بتقديم المحرقات عـن نفـسه وعـن                     

ولم يكن ممكناً لرئيس الكهنة أن يقدم المحرقات التى هى موضع سرور اهللا إالً بعد               . جسده  الشعب بعد أن يرحض     

 ) ١١ – ٧ : ٢٩راجع عد   ( و كان هناك ذبائح إضافية      . التكفير عن نفسه و عن كل الشعب خالل ذبيحة الخطية           

كانت تقـدم بعـد المحرقـة       ويرى بعض الدارسون أن هذه الذبائح       ) ١٤ – ١٢ : ٢٨عد  ( مع تقدماتها و سكائبها     

خـشية أن   ) ١١ ،   ١٠ : ٢٩عـد   (ويقدم رئيس الكهنة أيضاً ذبيحة خطية إضافية هى تيس من المعز            . الصباحية  

تكون هناك أخطاء إرتكبت سهواً أثناء خدمة اليوم سواء من جانب الكهنة أو رئيس الكهنة أو أحد من الشعب وأمـا                     

حضوا جسدهم بماء فهـم قـد تنجـسوا         ر ذبائح الخطية فيغسلوا ثيابهم وي     الذى أطلق التيس الحى والذين حملوا لحم      

وبالنسبة للحم ذبائح الخطية العادية وجلدها كانوا من نصيب الكاهن          . بلمسهم للتيس حامل الخطايا أو بذبائح الخطية        

  ولكنهم يحرقونهم فى هذا اليوم

  

تذللون نفوسـكم و كـل عمـل ال     لشهرا عاشر  في لسابع ا لشهراانكم في    هرية د ريضةف يكون لكم    و - :٢٩آية  

    .النازل في وسطكم لغريباتعملون الوطني و 

  

وهذا الصوم هو الوحيد الذى سنه موسى        . ١٣ : ٣٥مز  ) + ١٠ ،   ٥ ،   ٣ : ٥٨أش  (تصومون   = تذللون أنفسكم 

كل والـشرب وغـسل     وكانوا يمتنعون عن األ   . وكانوا يصومون من مساء اليوم التاسع حتى مساء اليوم العاشر           . 

وعبارة . وكانوا يمتنعون عن أى عمل      . الرأس ودهنها والعالقات الزوجية ولبس األحذية وكل ما يدل على الفرح            

أى  = فريـضة دهريـة   وقولـه   . تذللون أنفسكم تعنى تقديم توبة وتعويض األخرين عن ما أخطأوا به فى حقهـم               

  يسوع فيتممه فى جسده يلتزمون بها حتى يأتى رئيس الكهنة األعظم ربنا 
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  .هرية دريضةفعطلة هو لكم و تذللون نفوسكم  بتس - :٣٦آية 

  

  وإذا جاء يوم سبت يسمى سبت السبوت أو راحة الراحات. أى هو يوم عطله وراحة  = سبت عطلة

  

ب الكتـان الثيـا    يـاب ثو الذي يمال يده للكهانة عوضا عن ابيه يلـبس            مسحهي يكفر الكاهن الذي     و - :٣٢آية  

  .المقدسة

  

كان الكاهن األعظم يمسح إبنه ليكهن مكانه ويقوم بشريعة يوم الكفارة وكانوا يختارون إبن رئيس الكهنـة بـشرط                   

  كماالت صفاته

  

 كان هذا العيد يختلف عن عيد المظال وباقى األعياد فهذا اليوم هو يوم تذلل وأما باقى األعيـاد فأيـام                     -:ملحوظة  

 وهو إصحاح األعياد وكان هـذا ليـشعر         ٢٣ه فى إصحاح مستقل وليس فى إصحاح        قسطولذلك أفرد ذكر    . فرح  

 بأنـه يـوم     ٢٣وس ممتعة جداً فى هذا اليوم ، وإكتفى فى ال           قوكان لهم ط  . الشعب أنه طقس منفرد ليس له مثيل        

بيحة كفـارة   وال نجد هنا طقس تقدمة دقيق فموضعنا ليس حياة المسيح والشركة معه بل هو تقديم المسيح ذ                . عطلة  

 . عنا 
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אא 
  المذبح والذبائح

وفيه يعلن أن كل ذبيحة يجب أن تقدم له وأنه هـو صـاحب الـدم أى    . هذا اإلصحاح نهاية للقسم الخاص بالذبائح   

  .النفس أو الحياة وهو الذى يعطى لحم الذبائح للشعب ليأكلوا وهو الذى يحدد نصيب المذبح 

فهؤالء كان كل مـنهم كـرأس       ) أيوب/ يعقوب  / إسحق  / إبراهيم  (طاركة  وفى هذا اإلصحاح إلغاء لنظام األباء الب      

د كل واحد إلهاً حسب تخيله فـدخلت        بولكن هذا النظام فتح الباب ألن يع      . لعائلته يقدم ذبائح عن نفسه وعن عائلته        

  لذلك نجد هنا أهمية إرتباط الذبيحة بمذبح واحد هو مذبح الرب . الوثنية 

  .قوة الفداء فى الدم ، فالدم يكفر عن النفس وبدون الدم ال يمكن أن نتبرر ونرى فى هذا اإلصحاح 

  

و . كل انسان من بيت اسرائيل يذبح بقرا او غنما او معزى في المحلة او يذبح خارج المحلة                   - :٥ – ٣األيات  

ان دم قد سفك دما     الى باب خيمة االجتماع ال ياتي به ليقرب قربانا للرب امام مسكن الرب يحسب على ذلك االنس                

لكي ياتي بنو اسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الـصحراء و يقـدموها              . فيقطع ذلك االنسان من شعبه      

   .للرب الى باب خيمة االجتماع الى الكاهن و يذبحوها ذبائح سالمة للرب

  

ـ               ارج بـاب خيمـة اإلجتمـاع ،        ماذا تعنى هذه الشريعة ؟ هل تحرم على إسرائيل ذبح الحيوانات المحلله لألكل خ

  ؟ هناك رأيان) ٦هذا معنى آية (وتلزمهم بتقديم كل ذبائحهم كذبائح سالمة للرب 

 إن هذا النص يفسر حرفياً بالنسبة لشعب بنى إسرائيل فى البرية فقد كان اهللا يهتم بأكلهم وشـربهم                   - :الرأى األول 

وقـد  . وانات المحلله إال خالل الذبائح المقدمة للرب        فلم يصرح لهم بذبح حتى الحي     ) من وسلوى وماء من الصخرة    (

يكون خوفاً من أن يذبحوا لألوثان أو بحسب الخرافات الوثنية لذلك إشترط أن الذبح يكون عند باب خيمة اإلجتماع                   

الشحم يحـرق   (إذاً هى شركة يرى فيها اليهودى أن خطاياه مغفورة ويرى قبول اهللا له              . ليكون للرب نصيب فيها     

وربما أراد اهللا أن يمسح خالل هذه األربعين سنة         . والكاهن حصل على نصيبه وأكل اليهودى وأخوته        ) ى المذبح عل

أما عند بلوغهم أرض كنعان إذ صاروا يأكلون من ثمـار األرض            . ما ترسب فى أذهانهم من الذبح ألوثان مصر         

بشرط أن الذبائح التى للرب تأتى إلى باب        . ) ٢٢ – ٢٠ : ١٢تث  (سمح لهم بذبح الحيوانات الطاهرة وأكل لحمها        

وكان هذا الموضوع سهل التنفيذ فالخيمة فى وسطهم وال مانع من تصور أن             . وان يقدموا باكوراتهم للرب     . الخيمة  

كل من يريد أن يأكل لحماً يذهب ويذبح أمام الخيمة ويعطى الدم والشحم للمذبح ويعطى نصيب المذبح ويأكل الباقى                   

  ) بيحة السالمةشريعة ذ(

إذ أراد تأكيد عدم تقـديم      .  إن ما ورد فى هذا اإلصحاح يقصد الذبح ال الطعام وإنما كذبائح للرب               - :الرأى الثانى 

  ذبائح للعبادة خارج دائرة الخيمة أو الهيكل ، أى بعيداً عن مذبح الرب ، حتى ال ينحرف الشعب لعبادة األوثان

 سمح اهللا بها لبعض رجاله تذكاراً ألعماله العظيمة ومراحمه معهـم والتـى               وقد وهناك إستثناءات لظروف مختلفة   

) ٢٧ – ٢٥ : ٦قض  (وجدعون  ) ٢٠ : ٨يش  (وفعل هذا يشوع على جبل عيبال       . ظهرت فى أماكن غير الهيكل      

 : ١٨مل  ١(وإيليا  ) ٢٥ – ١٨ : ٢٤صم  ٢ (ىوداود النبى فى بيدر أرونة اليبوس     ) ١١ – ٥ : ٧صم  ١(وصموئيل  

٤٠ – ١٩ (  
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فى ذلك  " إشعياء حين قال      تنبأ عنه  وهذا المذبح .  جسد ودم المسيح المبذول عنا       ه هذا نجد علي   - :مذبح العهد الجديد  

 وهذا ال يمكن أن يكون مذبح يهودى فاليهود ال يمكن           ١٩ : ١٩أش  " اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مصر       

  . لهم إقامة مذبح خارج أورشليم 

 فقط وهذا هو السبب فى منع تقديم        إلى باب خيمة اإلجتماع   هذا هو سبب أمر الرب بالذبح        = سرائيللكى يأتى بنو إ   

  . ألن الهيكل كان موجوداً فى أورشليم فقط اًذبائح خارج أورشليم فاإلثنين واحد

وأيضاً كان الوثنيين يقدمون ذبائحهم فى الصحراء للـشياطين         . تجولين فى الصحراء    مفهم   = على وجه الصحراء  

وكانوا يعتقدون أن الدم هو غذاء ألهتهم الوثنية وفى طقوسهم كان يصاحبها ممارسات تهتكية واهللا أراد منع كل هذه                   

  الممارسات الشيطانية 

  ) مذبح المحرقة(ئ أى الصليب هذا هو مكان لقاء اهللا مع الخاط = إلى باب خيمة اإلجتماع

أى إنسان ال يطيع كالم اهللا ويذبح خارج الشريعة التى سلمها اهللا لهم              = يحسب على ذلك اإلنسان دم    . قد سفك دماً    

ه وتفهم اآلية فى ضوء ما سبق أن كل الممارسات الوثنية ستسبب فـى              منفهو سفك دم أحدى خالئق اهللا دون سماح         

  قطع تلك النفس من شعبها 

  

  .و ال يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها فريضة دهرية تكون هذه لهم في اجيالهم - :٧آية 

  

وكان الـشعوب حـول   .  إذن آلهة وثنية على شكل تيوس  فهى  وردت فى اإلنجليزية شياطين بدل تيوس      =للتيوس  

ومان لذلك رسم المسيحيون األوائـل الـشيطان        إسرائيل تعبد هذه األلهة التيوس كالمصريين والفرس واليونان والر        

كتيس له أظافر طويلة وذيل طويل وقرون وكانت هذه األلهة نصفها إنسان ونصفها األخر تيس والشعب اليهـودى                  

  ) ٧:٢٠حز  + ١٤ : ٢٤يش (ات ومارسها نقل هذه العباد

  

 ينزلون في وسطكم يصعد محرقـة       و من الغرباء الذين    سرائيلامن بيت    نسانا تقول لهم كل     و - :٩ ،   ٨األيات  

  .خيمة االجتماع ليصنعها للرب يقطع ذلك االنسان من شعبه ابب و ال ياتي بها الى .بيحة ذاو 

  

الذين عاشوا فى وسطهم وهؤالء تدينوا بدين اليهود وإختتنوا وعليهم اإللتـزام بـنفس               = من الغرباء ... كل إنسان   

  اهللا يريد وحدة وسط شعبه.  بنفسه بنظام اآلباء البطاركة الشريعة بعد أن كان كل واحد يقدم ذبائحه

  

 لـنفس ادما اجعل وجهي ضـد       اكليو من الغرباء النازلين في وسطكم        سرائيلامن بيت    نسانا كل   و - :١٠آية  

  .االكلة الدم و اقطعها من شعبها

  

  أى أجعل غضبى ففى الوجه تظهر عالمات الغضب = أجعل وجهى ضد
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هي في الدم فانا اعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم الن الـدم يكفـر عـن       لجسد ا فسن الن   -:١١آية  

  .لنفسا

  

 فالدم يعادل حياة الذبيحة وهنا      ١٤ : ١كو   + ٧: ١راجع أف    = أعطيتكم إياه على المذبح    .. الدم يكفر عن النفس   

سبق الحديث عـن    (اهللا بأكل الدم فالحياة هى له       ولذلك ال يسمح    .  عنكم وتكفيراً عنكم     فكرة حياة بدل حياة أى فداءً     

  ) هذا فى الذبائح

  

او طائرا يؤكـل     حشا و يداصو من الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد         سرائيلامن بني    نسانا كل   و - :١٣آية  

  .يسفك دمه و يغطيه بالتراب

  

 = يغطيه بالتراب نسبة للدم المسفوك    كان مسموحاً بصيد وأكل الحيوانات الطاهرة مثل الغزال والوعل والطيور وبال          

وهذا فيه توقير للحياة حتى ال يطأ أحد الدم برجليه ففى تغطية الدم بالتراب فكرة الدفن وأن الحيوان أخذ من التراب                     

  . كل عبادة وثنية ةوفى هذا أيضاً إبعاد شبه. وإلى التراب يعود 

  

و يبقـى    مـاء بو يستحم    يابه ث غسلييا كان او غريبا     ميتة او فريسة وطن    اكل ي نساناو كل    - :١٦ – ١٥األيات  

  و لم يرحض جسده يحمل ذنبه غسليو ان لم . ثم يكون طاهرا  لمساءاالى  جسان

  

) موت طبيعى أو نتيجة إفتراس وحش لها      (حرمت الشريعة أكل الحيوانات الميته طبيعياً أى التى ماتت دون أن تذبح             

وكان أكل الجثث ممنوع ومن يفعل ذلك يقطـع         . ا فيها والدم ممنوع أكله      لنفس السبب السابق فهذه ستكون أى دمه      

قد (من الشعب أو يجلد ولكن الشريعة هنا لمن يأكل دون أن يعلم فيجب أن يتطهر وهذا أيضاً راجع ألسباب صحية                     

أكل فـضالت   وله أسباب إنسانية فال يصح إلنسان أن ي       ) تكون هناك عدوى أو إفترس الذبيحة ثعبان أفرز سمه فيها         

إلرتباطهـا  ) ١٥أع  (وقد قررت الكنيسة منع الدم والمخنوق والزنا        . وحوش ويشترك مع الوحوش فى مائدة واحدة        

  .بالطقوس الوثنية 

  

  
 



   ١٨الويين 

١  

١٨א–٢٢ 
  شرائع التقديس

ومـا  ... ) مرض البرص والسيل من الجسم      (أبرز سفر الالويين بشاعة الخطية ونتائجها المرة على حياة اإلنسان           

وقـد رأينـا أن     .  من إنفصال للنفس عن اهللا مصدر حياتها وأبرز لنا القداسة التى بدونها لن يعاين أحـد اهللا                   هتؤدي

  . حتى يثبت فى القداسة ه الثانى دور اإلنسان وجهاد- األول عمل الدم فى التقديس   ب-القداسة لها شقان ا

  .وقد تم شرح عمل الدم فى التقديس فى موضوع الذبائح 

الـخ  ....وقد تم شرح الطريقة التى يتبعها اإلنسان ليتقدس فى موضوع الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة                

عة من اإلصحاحات التى تقدم الشرائع العملية التى تمس المعامالت سواء مع اهللا أو مـع                ونأتى هنا إلى هذه المجمو    

  ات إلى حوتنقسم هذه اإلصحا. اإلخوة 

   ٢٠ – ١٨ شرائع تخص قداسة الشعب   ص -١

  ٢١ شرائع تخص قداسة الكهنة    ص -٢

  ٢٢ شرائع تخص قداسة األقداس  ص-٣

  ذه التفاصيل ؟لماذا يتكلم اهللا فى ه! وقد يثور سؤال 

ول ، فاهللا لو كان يشرع لمالئكة لما إحتاج لمثـل هـذا             ذهذا ألن اهللا يعرف أن اإلنسان ساقط بطبيعته ونجس ومر         

 لترى صورة اإلنسان وما وصل إليه وتـرى         ٣٢ – ٢٣ : ١الكالم ولكن هو وحده الذى يعرف طبيعتنا وراجع رو          

اإلنسان لم يستحسن أن يبقى اهللا فى معرفته فأسلم اهللا اإلنـسان  السبب فى ما وصل إليه اإلنسان من إنحدار وهو أن   

  .إلى ذهن مرفوض ففعلوا ما ال يليق 

أما كل الشرائع األدبية الباقية فلـم يـأتى         . وبالنسبة لموضوع الذبائح فقد إنتهت كرمز بمجئ المسيح المرموز إليه           

  .نص ليلغيها وال زالت سائدة 
 

אא 
فالزيجـة المحرمـة ال     .  بدالً من أن يسميها زواج       كشف عورة شريعة الزيجات المحرمة وقد أسماها هنا       نجد هنا   

فالزواج ناشئ عن حب مقدس طاهر ولكن الزيجة المحرمة ليست هى أكثر مـن شـهوة                . تستحق أن تسمى زواج     

 هذه الزيجـات ألنـه يريـد أن         واهللا ال يمنع مثل   ) . ٧ – ٥ : ٤تس  ١. (محرمة فاسدة واهللا ال يعترف بها كزواج        

يعطى أوامر ونواهى بل يرسم الطريق لشعبة حتى يتمتعوا بالحياة المقدسة وألن يصير هذا الشعب شعباً هللا القدوس                  

وهذه الشرائع تتحدث عن الزواج وليس الزنا فالزنا لـه          . ، وأخيراً حتى ال ينجسوا األرض بالشر فتلفظهم األرض          

  . شريعة أخرى 

  

مثل عمل ارض مصر التي سكنتم فيها ال تعملوا و          . كلم بني اسرائيل و قل لهم انا الرب الهكم           - :٥ – ٢األيات  

احكامي تعملون و فرائـضي     . مثل عمل ارض كنعان التي انا ات بكم اليها ال تعملوا و حسب فرائضهم ال تسلكوا                 

  .ي اذا فعلها االنسان يحيا بها انا الربفتحفظون فرائضي و احكامي الت. تحفظون لتسلكوا فيها انا الرب الهكم 

  



   ١٨الويين 

٢  

وهـذ القـول    . يبدأ بقوله هذا حتى يدركوا مركزهم السامى وأن إنتمائهم هللا فيمتنعوا عن الخطية               = أنا الرب إلهكم  

 وفى  الرب أناوتنتهى العبارة بقوله     . ٤٨ : ٥مت  " هو كامل .. نوا كاملين كما أن أباكم      وك"يشبه قول السيد المسيح     

وأن هذه الوصايا هو سر شـبع       . وهذا يعنى أن اهللا البداية والنهاية وهو الطريق          . أنا الرب إلهكم  تصف يقول   المن

  .شعبه لو نفذوها 

 اهللا أخرجهم من مصر ثم أباد أمامهم كنعان حتى          =ال تعملوا    .. ومثل عمل أرض كنعان    .. مثل عمل أرض مصر   

بهم أن يسلكوا بذات سلوك من استعبدوهم بـل تكـون لهـم شـريعتهم               فال يليق   . يعزلهم ويفرزهم له شعباً مميزاً      

وقوله هذا يعنى أنه البد أن تكون لهم مقاييسهم المختلفة عن مصر وكنعان فـاهللا               . الروحية التى تميزهم عن هؤالء      

  "١٥ ، ١٣ : ٤قياس قامة ملء المسيح أف ....أبوكم كامل "هو إلههم ومقاييسنا نحن 

  

  .  انسان الى قريب جسده ليكشف العورة انا الربال يقترب - :٦آية 

  

  عضو التناسل = والعورة . أصلها قريب لحمه أى من هم لحمه  = قريب جسده

  

  .عورة ابيك و عورة امك ال تكشف انها امك ال تكشف عورتها - :٧آية 

  

سمحت بعض الـشعوب    وقد  . حين يقول عورة أبيك فهذه موجهة للبنت وحين يقول عورة أمك فهذه موجهة لإلبن               

  )اإلبن يتزوج أمه(كالمجوس بهذا 

  

  .عورة امراة ابيك ال تكشف انها عورة ابيك - :٨آية 

  

  .وهذا ما أفقد رأوبين بكوريته  . ١ : ٥كو ١هذا ما حدث فى كورنثوس 

  

  .عورة اختك بنت ابيك او بنت امك المولودة في البيت او المولودة خارجا ال تكشف عورتها - :٩آية 

  

وبعـد   = . مولـودة خارجـاً   حين يترمل األب ويتزوج من أرملة لها بنت فهذه البنت تسمى             = لمولودة فى البيت  ا

هما محرمة على إبن الرجل المترمل ، فهما أصبحا أختيه          االزواج قد تنجب بنتاً أخرى فتسمى مولودة فى البيت وكلت         

  . فهى أيضاً أخته ال يتزوجها  = يكعورة أختك بنت أب= أو لو كان لألب أى بنت من زواج سابق . 

  

عـورة بنـت امـراة ابيـك        . عورة ابنة ابنك او ابنة بنتك ال تكشف عورتها انها عورتك             - :١١ ،   ١٠األيات  

  .المولودة من ابيك ال تكشف عورتها انها اختك

  



   ١٨الويين 

٣  

   ٩ مشروحة فى آية ١١ تمنع الزواج باألحفاد وأية ١٠آية 

  

. عورة اخت امك ال تكشف انها قريبـة امـك           . يك ال تكشف انها قريبة ابيك       عورة اخت اب   - :١٥ – ١٢األيات  

عورة كنتك ال تكشف انها امـراة ابنـك ال تكـشف            . عورة اخي ابيك ال تكشف الى امراته ال تقترب انها عمتك            

  .عورتها

  

  )زوجة اإلبن(منع الزواج بالعمة والخالة وزوجة العم والكنة 

  

  .عورة امراة اخيك ال تكشف انها عورة اخيك - :١٦آية 

  

أما أن مات األخ ولم يتـرك       .أن يكون قد ترك أوالد      ) أن يكون حياً  ب    ) يمنع الزواج من زوجة األخ فى حالتين ا       

   بل إن لم يفعل هذا يهان ويشهر به٥ : ٢٥نسل يتزوج األخ بزوجة أخيه ليقيم ألخيه نسالً تث 

  

ها ال تكشف و ال تاخذ ابنة ابنها او ابنة بنتها لتكشف عورتها انهما قريبتاهـا انـه                  عورة امراة و بنت    - :١٧آية  

  . رذيلة

  

  .تمنع الزواج من إمرأة وبنتها أو من إمرأة وإبنة إبنها أو إبنة بنتها 

  

   .و ال تاخذ امراة على اختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها - :١٨آية 

  

وكان هذا حتى لو طلق األولـى ال        .يتحول الحب بينهما إلى منافسة فكراهية وحقد        ختين حتى ال    أتمنع الزواج من    

  يتزوج بأختها 

  

  لماذا حرمت الشريعة الزواج من القريبات

والشاب الذى يحيا فى بيت به بنات قريباته عليـه أن يتعامـل معهـم               . للحفاظ على قدسية الحياة العائلية       -١

  بطهارة فهو يدرك أنه لن يتزوجهم 

بين العائالت والترابط بينهم إجتماعياً وكيف يحدث هذا لو تـم            أهداف الزواج اإلجتماعية إنتشار المحبة    من   -٢

 .التزاوج من داخل البيت 

 ثبت طبياً ضعف النسل الناشئ من زواج األقارب -٣

  

  .و ال تقترب الى امراة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها - :١٩آية 

  



   ١٨الويين 

٤  

وإذا تـم  . ء مرضها الشهرى فهى تكون فى حاله نفسية وصحية ال تسمح بهـذا  تمنع إقتراب الرجل من زوجته أثنا 

  )١٩ : ١٥ال (وفى حالة السهو . هذا عمداً يقطعان كالهما 

  

  .و ال تجعل مع امراة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها - :٢٠آية 

  

  )١٠ : ٢٠ال (هذه حالة زنا وهى ممنوعة وعقوبتها الرجم للرجل والمرأة 

  

  .و ال تعط من زرعك لالجازة لمولك لئال تدنس اسم الهك انا الرب - :٢١آية 

  

  تمنع تقديم األطفال كذبائح بشرية لمولك إله عمون بإجازتهم فى النار أمامه

  من هو مولك وما هى اإلجازة فى النار

كالً لـه إرضـاء     ولألسف فقد أقام سليمان هي    .  إله النار وظنوا أن قوة الشمس حالة فيه          ويسمى مولوك وملكوم وه   

أرض = جـى   (الذى إشتق منه كلمة جهنم      ) ويسمى وادى إبن هنوم   (وقد أقامه فى وادى هنوم      . لزوجاته الوثنيات   

والتمثال بصورة إنسان   . فقد كان تمثاله من نحاس مجوف وتشعل النار داخله          . ولماذا أشتق منه كلمة جهنم      ) هنوم

ومعنى كلمة مولك ملـك فلهمـا نفـس         . سه فرأس عجل متوج بإكليل      يبسط زراعيه ليتقبل القرابين عليها وأما رأ      

  عة أقسام للذبائح بوكان هيكله الموجود خارج أورشليم يشتمل على س. الحروف 

ن خـصوصاً األطفـال     مخصصاً للذبائح البشرية من البنـي      النعاج  وهكذا حتى السابع الذى كان         -٢ الطيور     - ١

 ويلقون األطفال على ذراعى التمثال لكى يشووا ولكى ال يسمع الوالدين صـراخ              وكانوا يشعلون النار داخل التمثال    

وكانوا يعتقدون أن تقديم طفل ذبيحـة يحفـظ بـاقى إخوتـه             . األطفال كان يصحب هذا الطقس دق الطبول عالياً         

ل ويرددونه على النـار     زون األوالد بين النيران المشتعلة أمام التمثال أو يمسكوا الطف         يوأحياناً كانوا يج  . ويباركهم  

 ،  ٣١ : ٧أر  (طلباً للبركة ويتصورون إن لم يباركوا أوالدهم بإجازتهم فى نيران مولك سيموتون فى سن مبكـرة                 

٥ : ١٩(  

راعيه على الصليب لينقذنا    ذفالمسيح فتح   . ومولك بهذا يصبح صورة لضد المسيح وهى عكس صورة المسيح تماماً            

  .  عكس صورة حب ال نهائى هى صورة قتل. من نار األبدية 

  وتسىء إللهك أمام الوثنييناهللا يعادل  بأن تظن فى نفسك أن مولك = لئال تدنس إسم الرب

  

و ال تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها و         . و ال تضاجع ذكرا مضاجعة امراة انه رجس          - :٢٣ ،   ٢٢األيات  

  .ال تقف امراة امام بهيمة لنزائها انه فاحشة

  

وهذا وذاك إنتشر بين الـشعوب الوثنيـة فـى          . وذ الجنسى بين األفراد من جنس واحد أو مع الحيوانات           تمنع الشذ 

  .عبادتهم للبعل وعشتروت وكانت هذه خطية سدوم 

  



   ١٨الويين 

٥  

   .فتنجست االرض فاجتزي ذنبها منها فتقذف االرض سكانها - :٢٥آية 

  

فتهم األرض أوالً أمام الشعب فهذه كانت خطاياهم        هذا ما حدث مع الكنعانيين فقد قذ      . تتقيأ األرض    = تقذف األرض 

 . ٢٠ : ٨أسلمت الخليقـة للباطـل رو       . وبسبب الخطية   .وهذا ما حدث بعد ذلك للشعب حينما فعلوا الشئ نفسه           . 

فاهللا يعلن رضاه حين تكون األرض فى سالم ويعلن سخطه بوسائل           . والحظ أن األرض لعنت أيضاً بسبب الخطية        

  .أفات الزرع / ال مطر وال ثمر / األرض ال تعطى قوتها / األوبئة / الحروب /  البراكين /منها الزالزل 

  

  .بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع االنفس التي تعملها من شعبها - :٢٩آية 

  

.  يكون بـالرجم      وكان القطع فى العهد القديم غالباً ما       . أى األثام المنجسة وكلمة رجس تعنى فعل قبيح         =الرجسات

  ٧ : ٢كو ٢ وإذا تاب يعود للشركة ٤ – ١ : ٥كو ١أما فى العهد الجديد فيكون بالحرمان من الشركة راجع 



   ١٩الويين 

١  

אא 
وكأن هذه العبارة هى محور     . وهو أقسام تنتهى كل منها بقوله أنا الرب إلهك          . هذا اإلصحاح هو مختصر الشريعة      

ونجد هنا ترجمة الحياة المقدسة عملياً خالل عالقتنـا         .... ) نسعى كسفراء   ( الشرائع فالشعب مقدس ألنه شعب اهللا       

  لخ ا.... باهللا والوالدين واإلخوة 

  

  .كلم كل جماعة بني اسرائيل و قل لهم تكونون قديسين الني قدوس الرب الهكم - :٢آية 

  

لكى يرى الناس أعمالكم الصالحة     "وألننا شعبه فيجب علينا اإللتزام بالقداسة ألنه هو قدوس          . إذاً اهللا هو سر قداستنا      

والقداسة ليست إمتناعاً عن الشر فحـسب وال        " ا كسفراء كأن المسيح يعظ بن     سعىن" فيمجدوا أباكم الذى فى السموات    

حتى مجرد ممارسة ألعمال صالحة وإنما هى قبول هللا القدوس فنحمل سماته هبة من عنده وهذا يتم بالمعمودية وبها                   

 : ٥٢ن أن نكرس القلب له ونهتم بما فوق ال بما على األرض ونعتزل الشر أش                آلإنتسبنا هللا وصرنا أبناء ودورنا ا     

  . وبهذا نتقدس ) ٤ : ١٨ؤ ر + ١١

  

  .الهكم لرباو اباه و تحفظون سبوتي انا  مه انساناهابون كل ت - :٣آية 

  

ز أسمى من كل إنـسان أن        كل إنسان تجعل حتى رئيس الكهنة بما له من مرك          هقول = اهتهابون كل إنسان أمه وأب    

م ويهاب األب فالوصية هنا تشدد على هيبـة         وقوله أمه قبل أباه ألن العادة جرت أن اإلنسان يحب األ           . هيهاب أبوي 

إقتران الوصيتين معاً تجعلنا نفهم      = وتحفظون سبوتى . األم وفى الكنيسة نعتبر أن اهللا هو األب والكنيسة هى األم            

. وعلى األوالد أن يطيعوا والديهم ويحفظـون الـسبت          . أن دور األبوين مهم فى تلقين األوالد أهمية حفظ السبت           

هو عالمة راحة وبذلك يشير للراحة األبدية فكل حياتنا علينـا أن نـسلك              . هميته أنه عهد بين اهللا وشعبه       والسبت أ 

وكان للسبت طقسه الخاص وصلواته واإلنشغال باهللا وهذا ما يجب أن نهـتم             . وعيوننا على الراحة األبدية والسماء      

  فمن يحترمهم سيخاف اهللا حتماً وطاعة الوالدين والسبت عالمة الخضوع للسلطة . به فى حياتنا 

  

  . الهكم لرباانا  نفسكمالال تلتفتوا الى االوثان و الهة مسبوكة ال تصنعوا  - :٤آية 

  

  األوثان الحالية هى بطوننا وشهواتنا والمجد العالمى

  

لغـد و   تذبحونها تؤكل و فـي ا      ومي. سالمة للرب فللرضا عنكم تذبحونها       بيحةذ متى ذبحتم    و - :٨ – ٥األيات  

و من اكـل منهـا   . ال يرضى به  جاسةنفي اليوم الثالث فذلك  كلتا و اذا  .النار  بالفاضل الى اليوم الثالث يحرق      

  .فتقطع تلك النفس من شعبها لرباقدس  نسديحمل ذنبه النه قد 

  



   ١٩الويين 

٢  

 مع أبائه وما    ولكن لماذا أتت هذه الوصية هنا ؟ الحظ أن ما قبلها معامالت الشخص            . راجع شريعة ذبيحة السالمة     

والغرض من أن تؤكل وال يبقـى      . ها فى محبة    يوطبيعة هذه الذبيحة هى إشتراك الجميع ف      . بعدها اإلهتمام بالفقراء    

  .وما دام هذا ممنوعاً فسيضطرون ألن يشركوا الجميع . منها منعهم من الشراهة واإلبقاء منها ألنفسهم 

  

و . حصيدك ال تلتقط     قاطلو   لحصادافي   قلكح ال تكمل زوايا      عندما تحصدون حصيد ارضكم    و - :١٠ ،   ٩األيات  

  .الهكم لرباتتركه انا  لغريباو  لمسكينلال تلتقط  رمك كثارنو  عللهتال  رمكك

  

هذه األيات تعلم إتساع القلب للمحتاج والغريب فكان عليهم أن يتركوا زوايا الحقل بال حصاد وال يلتقطـوا الحـزم                    

فهـذه الوصـية تطلـب      . وترك الجوانب هذا يسهل للمسكين أن يأخذ إحتياجه دون إحراج            . التى تسقط أثناء نقلها   

 أى ال تجمعه عـدة      =وكرمك ال تعلله    ) . هذا ما حدث مع راعوث    . (العطاء ولكن بدون جرح للكرامة والمشاعر       

  .الذى أهتم بكم وبالفقراء  = أنا الرب الهكم. مرات حتى ال يبقى فيه عنقود واحد 

  

  .ال تسرقوا و ال تكذبوا و ال تغدروا احدكم بصاحبه - :١١ آية

  

 =وال تغـدروا    .  من يجنى حقله كله أنه سارق         أن ألنها جاءت بعد وصية زوايا الحقل فكان اهللا يعتبر         = ال تسرقوا 

فتـاح  إذاً هى خطية عدم إن    . منها عدم سداد الحقوق وعدم الوفاء بالوعود وظلم األرامل ومنها صورة إخوة يوسف              

  القلب بالحب لآلخرين 

  

   .لرباباسمي للكذب فتدنس اسم الهك انا  حلفوات ال و - :١٢آية 

  

  .سمح اهللا بالقسم فى العهد القديم حتى ال يتشبهوا بالشعوب الوثنية ويحلفوا بآلهتهم 

  

  .عندك الى الغد جير اجرةاو ال تسلب و ال تبت  ريبكقال تغصب  - :١٣آية 

  

اً كأن ال يحصل األجير على أجرته فـى         ووهناك ظلم قد يحدث عف    . ى ال تظلم أحد فى حق له         أ =ال تغضب قريبك    

  ) .٤ : ٥يع . (نفس اليوم 

  

  .لربابل اخش الهك انا  عثرةمال تجعل  العمىاال تشتم االصم و قدام  - :١٤آية 

  

وقد تشير لمن يغتـاب     . هم  تهذا نوعاً آخر من الظلم ، أى إستغالل ضعف األخرين عوض مساند            = ال تشتم األصم  

 خطيته  ،وعلى هذا القياس فيكون من يشتم من يسمع       . أحد ويظلمه وهو غير قادر على الدفاع عن نفسه فكأنه أصم            



   ١٩الويين 

٣  

واألعمى الذى نضع   . الذى يسمع اإلهانه ويرى وينتقم       =  الهك ، أنا الرب    خشىبل إ أكبر ألنه سمع وجرح وحزن      

  .رين واألطفال الصغار أو أى إنسان برئ أمامه عثرة يدخل فيها من يعثر األخ

  

  .تحكم لقريبك العدلبكبير  جهومسكين و ال تحترم  وجهبال تاخذوا  لقضاءافي  وراجال ترتكبوا  - :١٥آية 

  

  از له فى القضاء بسب مركزهحأى ال تن = ال تحترم وجه كبير

  

  .ربلاانا  ريبك قمد تقف على الال تسع في الوشاية بين شعبك  - :١٦آية 

  

أى لو أمكنك أن تنقذ حياته       = وال تقف على دم قريبك    . خرين أمام الناس    آلهى النميمة واإلفتراء على ا     = الوشاية

. فمعنى ال تقف على دم أنك تعرف الحقيقة التى يمكنها إنقاذه لكنك تقف عليهـا بقـدميك وتخبئهـا                    . ودمه فلتفعل   

تعنى أنا أرى  = أنا الربوقوله . ية أو النميمة قد تتسبب فى هالكه       وإرتباط الوشاية بالوقوف على الدم هو أن الوشا       

  وأدافع عن المظلومين

  

  .طيةخانذارا تنذر صاحبك و ال تحمل الجله  لبكقاخاك في  بغضتال  - :١٧آية 

  

 نبهـه ويطلب أن أعاتب أخـى وأ  . هنا وصل الشارع إلى أعماق القلب لينزع منه الحقد           = ال تبغض أخاك فى قلبك    

فمـن  . عوضاً عن أن تحمل فى قلبك خطية حقد وكراهيـة           . ربما دافع عن نفسه      = إنذاراً تنذر صاحبك  = خطأه  ل

  . أى يقتل نفسه فالغضب والكراهية تقتالن صاحبهما ) ١٥ : ٣يو ١(يبعض أخاه هو قاتل نفس 

  

   .لرباكنفسك انا  ريبكقشعبك بل تحب  بناءاال تنتقم و ال تحقد على  - :١٨آية 

  

  )١٢ : ٧مت ( هى محور النظام األدبى فاهللا ال يطيق الكراهية =حب قريبك كنفسك ت

  

مـصنف مـن     وبثال تزرع صنفين و ال يكن عليك         قلكحبهائمك جنسين و     نزتتحفظون ال    رائضيف - :١٩آية  

  .صنفين

  

فاهللا خلق كـل    . لث  هذه الوصية تمنع التهجين بين جنسين من الحيوانات إلنجاب جنس ثا           = ال تنز بهائمك جنسين   

واهللا هو الذى جعل التمييز الطبيعى فى رتب مخلوقاته ومـن يحـاول             ) ١تك  (جنسه وكان كل ما فعله حسن       كشئ  

وقـد  . عكس ذلك يشوش خليقة اهللا وإذا كان ما جمعه اهللا ال يفرقة إنسان فال يجب أن ما يفرقة اهللا يجمعه اإلنسان                      

والطبيعة أظهـرت أن مثـل هـذه        . عدل من خليقة اهللا     يلق خلقة جديدة أو     يكون المنع حتى ال يظن اإلنسان أنه يخ       



   ١٩الويين 
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فهناك البغل وهى نتيجة تهجين الحصان والحمار ولكنه جنس عقـيم إذن بـه     . ات ينقصها شئ    قالحاالت تنتج مخلو  

  عيب فالتشويش على خليقة اهللا يلحق بها عيوب 

وروحياً فالجسد اإلنسانى رمزه هنا الحيوان ولو إستسلم للشهوات الجسدية ولم يخضع للروح سيكون عقيماً مـشوشاً    

  .بال ثمر يفرح قلب اهللا 

كان الوثنيون يعتقدون أن هذا يسر الهتهم فيباركون زرعهم باإلضافة إلى أن كل نوع له                = وحقلك ال تزرع نصفين   

  .قيح والحصاد طريقته فى الرى ومراعاة التل

يشير للكنيسة التـى يجـب أن         يجب أن تخلط بين حب اهللا وحب العالم وهو         الوروحياً فالحقل قد يشير للنفس التى       

  " جسد واحد فكر واحد رب واحد"تضم صنفاً واحداً من أوالد اهللا 

نيسة المـسيح   والثوب هو ك   . ٨ : ١هى أيضاً عادة وثنية سحرية صف        = وال يكن عليك ثوب مصنف من صنفين      

  .ويجب على الكنيسة أن تتمتع بوحدانية الفكر) لذلك فثوب المسيح لم يشق(

  

ـ  اذا اضطجع رجل مع امراة اضطجاع زرع و هي امة مخطوبة لرجل و لم تفد                 و - :٢٢ – ٢٠األيات   و ال   داءف

خيمة االجتماع كبشا    اببى  بذبيحة الثمه ال   لرباو ياتي الى    . اعطيت حريتها فليكن تاديب ال يقتال النها لم تعتق          

  .من خطيته التي اخطا فيصفح له عن خطيته التي اخطا لربافيكفر عنه الكاهن بكبش االثم امام . اثم  بيحةذ

  

هنا نجد تساهل فالشريعة تتعامل     . هى مازالت أمة لم يفدها خطيبها أى لم تتحرر           = أمة= شريعة الزنا مع جارية     

جلدهما ولكن لـيس    (والتأديب قد يكون لكالهما إذا ثبت خطأ األمة         . لعبيد ملكاً لهم    مع بدائيين يعتبرون الجوارى وا    

وفى الكنيـسة   . أما األمه إذ ال تملك شئ فال تقدم شئ          . لكن على الرجل تقديم ذبيحة إثم       ) الرجم وهذا هو التساهل   

   ٢٨ : ٣فال تفريق بين الحر والعبد غل 

  

ثالث سنين تكـون     رلتهاغتحسبون ثمرها    لطعام ل جرةشكل   رستمغ و    متى دخلتم االرض   و - :٢٥ – ٢٣األيات  

تـاكلون   لخامسة السنةا و في .لرب االرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد  لسنةاو في . ال يؤكل منها  لفاءغلكم  

  .الهكم لرباثمرها لتزيد لكم غلتها انا 

  

سنوات وذلك حتى متى ظهرت أى ثمـار تقطـع فـى            طالبهم اهللا حين يزرعون أشجار فاكهة ال يأكلوا منها ثالث           

وكانوا يقطفون الثمر فى بدايته قبل أن ينضج أو يقطفون الزهر ويدفنونه فى األرض كمـا هـو أو                   . بدايتها وتلقى   

وفى شجر الزيتون مثالً لو فرح الغارس بالثمار فـى الـسنوات            . محروقاً فيكون سماداً لألرض ليعطى قوة للشجر        

. ثمار العصارة ويصيب الشجرة بالعجز ، أما أن نزعت الثمار فى السنوات األولى تنمو الـشجرة                 األولى تمتص ال  

 ثمرهـا وكان  . فال يصح أن نقدم البكور من الثمر الضعيف         . وفى السنة الرابعة يكون الثمر كثيراً فيقدم كبكور هللا          

وألن الثمر األولى تقطـع ويرمـى   . لى الهيكل  فكانوا يبيعون الثمر وينفقون الثمن علتمجيد الربفى السنة الرابعة    

 وبالنسبة لإلنـسان  بهذا تتقدس الشجرة وتتبارك      = يد لكم غلتها  زلت . ثمرها غرلتها = وال يستعمل أسماه اهللا غرلة      



   ١٩الويين 
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ناموس موسى وفى كلها فشل      = والسنة الثالثة الناموس الطبيعى    = والسنة الثانية الفردوس    =   السنة األولى  -:

أن يقدم ثمراً أما فى الرابعة فقد وجد المسيح البكر الحقيقى الذى قدمته البشرية من شجرتها لآلب فتقدسـت                   اإلنسان  

  .الشجرة كلها 

  

   .عيفواتال تاكلوا بالدم ال تتفاءلوا و ال  - :٢٦آية 

  

لهة آلشركة مع ا  كان الوثنيون يجمعون الدم فى طسوت ثم يجتمعون ليأكلوا حولها ويرون فى هذا               = الدمبال تأكلوا   

  .وسبق الحديث عن حكمة منع أكل الدم . لهة لها الدم آل، هم لهم اللحم وا

س أى ال تعتبرون أن شيئاً نحساً عليكم وهـم          حائلوا بالعبرية ال تنحشوا ومنها كلمة ن      فال تت  = ال تتفائلوا وال تعيفوا   

ليد أو من صراخ الولد وراء والده وحين يخرج         كانوا يتشائمون مثالً من وقوع اللقمة من الفم أو سقوط العصا من ا            

ومنها ما يستخدم لمعرفة المستقبل كما قال يوسـف إلخوتـه           . ة  ذبوم وهذه أنواع من السحر والشعو     لأو من نعيب ا   

كيف يتفاءل المصريون وذلك من خالل الفقاعات التى تظهر فى الكأس أما العيافة فهى كانت بمراقبة إتجاه طيران                  "

  .والحظ أن إعتبار شيئاً نحس هو طريقة لمعرفة المستقبل أيضاً .  اإلتجاه ويتشائمون أو يتفائلون الطيور بحسب

  

  .ارضيكعرؤوسكم مستديرا و ال تفسد  قصرواتال  - :٢٧آية 

  

أما ) ٢٦ : ٩أر  (كانت عادة الوثنيين قص شعرهم وإبقاء جزءاً فى شكل سطح مستدير وسط الرأس إرضاء أللهتهم                

  تفسد عارضيك ال = هى جانباً اللحية يقصونهما وتترك اللحية فى الجزء األسفل يغطى الذقن العارضان ف

  

  .لرباال تجعلوا فيكم انا  سم وتابةكاجسادكم لميت و  جرحواتو ال  - :٢٨آية 

  

زن على ميت يدهنون وجوههم بصبغة سوداء وزرقاء ويمزقون ثيابهم ويجرحون           حكان الوثنيون فى إفراطهم فى ال     

كان الوثنيـون يرسـمون   = والوشم ) . ١٤ ،  ١٣ : ٤تس  ١(وهذه التصرفات تكشف عن فقدان الرجاء       . جسادهم  أ

  .الهتهم الوثنية على أجسادهم كوشم عالمة تعلقهم بهذه األلهة وللتمتع ببركتها 

  

  .بتعريضها للزنى لئال تزني االرض و تمتلئ االرض رذيلة بنتكا ال تدنس - :٢٩آية 

  

لهة الوثنية حيـث يـسمونهم      آل بعض الرجال يسلمون بناتهم للزنى ألجل مكسب مادى أو كعمل تعبدى ل            قديماً كان 

  .وهم يقدمون أجرهن للهيكل الوثنى . ناذرات أنفسهن 

  

  .الهكم لربابهم انا  تتنجسوا فلتوابعاو ال تطلبوا  لجاناال تلتفتوا الى  - :٣١آية 

  



   ١٩الويين 
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مستقلة أو هم أرواح الموتى ومنهم من قال أنها الشياطين ومـنهم مـن          مخلوقات روحية    الجانكانوا يتصورون أن    

حـاق الـضرر   لوهم كانوا يحاولون األتصال بها كقوى فوق الطبيعة لمعرفة المـستقبل وإ           . قال إنها صورة خيالية     

 وكـان   . وهؤالء أشخاص تدخل فيهم هذه األرواح وتتكلم على ألسنتهم           التوابعوكان هناك من يسمونهم     . بأعدائهم  

هـذا مـا    ) (١٨ – ١٦ : ١٦أع  (هؤالء التوابع ينبئون عن المستقبل مثل روح العرافة الذى أخرجه بولس الرسول             

ـ   ) .  من أعمال الشياطين   الخ....يسمى األن تحضير األرواح والعمل وفك العمل والحجاب           اهللا ألن   هوهـذا يحرم

  .لذلك أنا أذهب للشيطان معناه الوحيد أن اهللا غير قادر على حمايتى وتدبير أمورى 

  

  .لرباو تخشى الهك انا  لشيخ اجهومن امام االشيب تقوم و تحترم  - :٣٢آية 

  

إحترام الشيخ وخشية   ولذلك فى هذه األية يربط بين       . إذا تعلمنا إحترام الكبار سنتعلم إحترام الرب فهو القديم األيام           

  الرب

  .ظلموهفي ارضكم فال ت ريبغ اذا نزل عندك و - :٣٣آية 

  

والمسيح كان كغريب وسط شعب     ) ١٨ : ١٠تث  (يربط دائماً بين الغريب واليتيم واألرملة فالغريب يشعر أنه متيتم           

  .إسرائيل ولكن الشعب لم ينفذ الوصية بل لم يكن له أين يسند رأسه 

  

  .و ال في الكيل لوزناال في القياس و ال في  لقضاءاال ترتكبوا جورا في  - :٣٥آية 

  

  لتزام بالعدالة وعدم الغشاإل

  

الهكم الذي اخـرجكم مـن ارض        لرباحق تكون لكم انا      ينهحق و وزنات حق و ايفة حق و          يزانم - :٣٦آية  

  .صرم

  

   لتراً ٢٢,٩٦١= ر ُم ُع١٠ =  للحبوبمكيال=  اإليفة

   لتر تقريبا٥ً =الهين 
 



   ٢٠الويين 

١  

אא 
 ألن اهللا أراد    ١٩ ولكن تأجل حتى يأتى بعد اإلصحاح        ١٨كان من المفروض أن يأتى هذا اإلصحاح بعد اإلصحاح          

نفيذ الوصية ألنهـم ال     تأن يكلمهم عن السنن والشرائع السامية قبل أن يحدثهم عن العقوبات فهؤالء الذين يرفضون               

والرجم كان  . ونجد هنا أن العقوبة المشهورة أما الرجم أو الحرق          . وبات  يريدون القداسة عليهم أن يخافوا من العق      

.  مناد يعلن جريمته ويسأل هل هناك من لديه ما يفيد تبرئتـه              هيبدأ بمرور المحكوم عليه فى شوارع المدينة وأمام       

  وبعد ذلك يقتاده لمكان تنفيذ العقوبة وكان هناك طريقتين 

  .ن مكان عال وإذا لم يمت يلقون عليه حجر كبير إلقاء المحكوم عليه فوق صخرة م -١

 .رجم المحكوم عليه بالحجارة حتى يموت  -٢

أما الحرق بالنـار    . والحظ أن هذه المدة خالل سيره فى شوارع المدينة وحتى رجمه كانت له فرصة أن يقدم توبة                  

يتشوهوا لـذلك كـانوا يـسكبون       فكانوا يقولون أن اهللا حين أحرق ناداب وأبيهو إبنى هرون ترك جثتيهما دون أن               

وكانـت  . ونجد هنا عقوبات صارمة ضد مرتكبى خطايا السحر والزنا          . الرصاص المنصهر فى فم المحكوم عليه       

. خرين نتائج الخطية لعلهم يرتدعوا هم أيضاً وحتى تتطهر الجماعة من الشر الـذى فيهـا                 آلهذه العقوبات تظهر ل   

وهى عقوبات قاسية ولكن كـان هـذا        ) الموت والنار األبدية  (صير الخاطئ   وعقوبتى الرجم والحرق فيها إشارة لم     

وبالنـسبة  . وتأديبات اهللا هى عالمة إهتمام اهللا بشعبه ورغبته فى خالصهم وتقديـسهم             . الشعب بدائى غليظ الرقبة     

  . للمسيحية فهى إهتمت بالروحيات والسمائيات وتركت التشريع المدنى والجنائى 

  

و تقول لبني اسرائيل كل انسان من بني اسرائيل و من الغرباء النازلين في اسرائيل اعطى من                  - :٥ – ٢األيات  

و اجعل انا وجهي ضد ذلك االنسان و اقطعه من شـعبه            . زرعه لمولك فانه يقتل يرجمه شعب االرض بالحجارة         

الرض اعينهم عن   و ان غمض شعب ا    . النه اعطى من زرعه لمولك لكي ينجس مقدسي و يدنس اسمي القدوس             

فاني اضع وجهي ضد ذلك االنسان و ضـد عـشيرته و            . ذلك االنسان عندما يعطي من زرعه لمولك فلم يقتلوه          

  .اقطعه و جميع الفاجرين وراءه بالزنى وراء مولك من شعبهم

  

  لمولك فإن تهاونت الجماعة فى ذلـك يقـف اهللا          زرعه= طلب الرب من الشعب أن يرجموا من يعطى من أوالده           

 عن تلـك  وإن أغمضت الجماعة عينهـا .  وال ينتظر الجماعة مباشرة يميته اهللا =وأقطعه من شعبه   = نفسه ضده   

  .أى يظهر غضبه عليهم بالقطع = الخطية فاهللا يضع وجهه ضد العشيرة أو الجماعة 

  

 ضد تلك الـنفس و      و النفس التي تلتفت الى الجان و الى التوابع لتزني وراءهم اجعل وجهي             - :٢٦ – ٦األيات  

و تحفظون فرائضي و تعملونها انا الرب       . فتتقدسون و تكونون قديسين الني انا الرب الهكم         . اقطعها من شعبها    

و اذا زنى رجل مع امراة فاذا زنى        . كل انسان سب اباه او امه فانه يقتل قد سب اباه او امه دمه عليه                . مقدسكم  

و اذا اضطجع رجل مع امراة ابيه فقد كشف عورة ابيه انهما يقتالن             . نية  لزامع امراة قريبه فانه يقتل الزاني و ا       

و اذا  . و اذا اضطجع رجل مع كنته فانهما يقتالن كالهما قد فعال فاحشة دمهما عليهمـا                . كالهما دمهما عليهما    

خذ رجل امراة   و اذا ات  . اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة فقد فعال كالهما رجسا انهما يقتالن دمهما عليهما               
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و اذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانـه         . و امها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه و اياهما لكي ال يكون رذيلة بينكم              

و اذا اقتربت امراة الى بهيمة لنزائها تميت المراة و البهيمة انهمـا يقـتالن دمهمـا                 . يقتل و البهيمة تميتونها     

او بنت امه و راى عورتها و رات هي عورته فذلك عار يقطعـان امـام                و اذا اخذ رجل اخته بنت ابيه        . عليهما  

و اذا اضطجع رجل مع امراة طامث و كشف عورتها عرى           . اعين بني شعبهما قد كشف عورة اخته يحمل ذنبه          

عورة اخت امك او اخت ابيك ال تكشف انـه قـد            . ينبوعها و كشفت هي ينبوع دمها يقطعان كالهما من شعبهما           

و اذا اضطجع رجل مع امراة عمه فقد كشف عورة عمه يحمالن ذنبهمـا يموتـان     . ه يحمالن ذنبهما    عرى قريبت 

فتحفظـون جميـع    . و اذا اخذ رجل امراة اخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة اخيه يكونـان عقيمـين                 . عقيمين  

و ال تسلكون في    . ا فيها   فرائضي و جميع احكامي و تعملونها لكي ال تقذفكم االرض التي انا ات بكم اليها لتسكنو               

و قلت لكم ترثون انتم ارضـهم و        . رسوم الشعوب الذين انا طاردهم من امامكم النهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم              

فتميزون بين البهائم   . انا اعطيكم اياها لترثوها ارضا تفيض لبنا و عسال انا الرب الهكم الذي ميزكم من الشعوب                 

ور النجسة و الطاهرة فال تدنسوا نفوسكم بالبهائم و الطيور و ال بكل ما يدب على                الطاهرة و النجسة و بين الطي     

و تكونون لي قديسين الني قدوس انا الرب و قد ميـزتكم مـن الـشعوب                . االرض مما ميزته لكم ليكون نجسا       

  .لتكونوا لي

  

زنى مـع   (لمن يمارس فاحشة    والرجم أيضاً   . الحكم بالرجم والقطع على من يلجأ للجان ويطلب مشورته ومعونته           

المحرمات أو زواجهن أو شذزذ جنسى أو زنا مع البهائم وهنا نجد النص على قتل البهيمة حتى يظهر كراهيـة اهللا                     

ا يسب ويهين أبـى األرواح      موالرجم أيضاً لمن يسب أباه أو أمه فمن يسبه        . للخطية وأنه ال يريد أن يترك أثراً لها         

  . قد تكون بأن يضربهما اهللا بالعقم أو بموت نسلهما وحرمانهما منه  = نيموتان عقيمي) ٢٠(وفى آية 

وكانت الشريعة تنص على وجوب إعتراف الخاطئ بخطيته حتى تكون له فرصه للتوبة وعقوبة الرجم تـشير ألن                  

ير إلى  وحرقة بالنار يش  . الخاطئ قد تحول قلبه لقلب حجرى بال إحساس وهو الذى رجم نفسه بنفسه بقلبه الحجرى                

  .بشاعة شره إذ ألهبت الخطية مشاعره بنيران الشهوة وأهلكته 

  

  فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه ابعةتان او ج اذا كان في رجل او امراة و - :٢٧آية 

  

 فإنه يقتـل هـذه      .....جان  .... وإذا كان فى رجل     .....  التى قبلها وتكونون لى قديسين       ٢٦هذه اآلية تقارن بأية     

  أو نكون إلبليس يملك هو علينا. عنى بسبب حرف العطف إما نكون للرب فنحيا قديسين يملك اهللا علينا ت
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אאא 
إذ كلما زادت المسئولية إلتزم اإلنسان بحيـاة        . اهللا يطلب من الشعب أن يحيا فى قداسة وباألولى الكهنة قادة الشعب             

  .أكثر تدقيقاً 

  

اال . و قال الرب لموسى كلم الكهنة بني هرون و قل لهم ال يتنجس احد منكم لميت في قومـه                     - :٩ – ١األيات  

و اخته العذراء القريبة اليه التي لم تصر لرجل الجلهـا           . االقرب اليه امه و ابيه و ابنه و ابنته و اخيه            القربائه  

ال يجعلوا قرعة في رؤوسـهم و ال يحلقـوا عـوارض لحـاهم و ال                . كزوج ال يتنجس باهله لتدنيسه      . يتنجس  

ههم النهم يقربون وقائد الرب طعـام       مقدسين يكونون اللههم و ال يدنسون اسم ال       . يجرحوا جراحة في اجسادهم     

. امراة زانية او مدنسة ال ياخذوا و ال ياخذوا امراة مطلقة من زوجها النه مقدس اللهـه                  . الههم فيكونون قدسا    

و اذا تدنست ابنة كـاهن      . فتحسبه مقدسا النه يقرب خبز الهك مقدسا يكون عندك الني قدوس انا الرب مقدسكم               

   .بالنار تحرقبالزنى فقد دنست اباها 

  

  شرائع الكهنة

وهو كمعلم للشعب إن لم يظهر رجاؤه أمام        " وال يحزن كالباقين الذين ال رجاء لهم      " يليق بالكاهن أن يكون له رجاء       

 قرعة فـى  = ع اهللا الكهنة من أن يتمثلوا فى حزنهم بالعادات الوثنية           منو. الشعب صار تعليمه بال فائدة وبال معنى        

فهناك حزن مقدس مسموح به لشعب اهللا ولكن .  كعالمة لحزنهم دهم وحلق عوارض لحـاهم رؤوسهم وجرح أجسا 

. باإلضافة إلى أن مثل هذه التصرفات تفهم أنها إعتراض على مشيئة اهللا وقراره              . هناك أعمال ال تتفق مع الرجاء       

 = يتنجس أحد مـنكم لميـت     ه  وقول. والكاهن كوكيل هللا مهتم بكل الشعب عليه أن يهتم بكل واحد على أنه أسرته               

والمعنى وراء هذا أن    .  وكانت شريعة اليهود تقضى بعدم اإلقتراب ألكثر من ستة أقدام            .تعنى أن يتالمس مع ميت    

الموت يشير للخطية التى أدت إليه فكان اهللا يمنعهم من التالمس مع الخطية وليفهموا هذا فقد سمح اهللا بإقامة ميـت                     

ولكن كان يسمح للكاهن أن يدفن أقربائـه األقـربين          .  لكنها الخطية    ة العظام ليست نجس   إذاً. بواسطة عظام إليشع    

) أمه وأبيه وإبنه وأبنته وأخيه وأخته العذراء أى التى لم تتزوج فإذا تزوجت صارت مـسئولة مـن رجـل آخـر                     (

فهنـا اهللا   . ولمـسه   فهو كزوج لن يتدنس بأحد هؤالء لو دفنه          = كزوج ال يتدنس بأهله   = ويضاف لهؤالء زوجته    

هى بعل وتتـرجم زوج     ) ٤( وكلمة زوج فى آية      .يراعى العواطف البشرية مع اإلرتفاع بالمفهوم البشرى العاطفى       

وإن فهمت أنها رئيس فاألية تعنى أنه كرئيس وسط شـعبه  عليـه أن ال              ) الترجمة األنجليزية (وتترجم أيضاً رئيس    

أى علينا أال نرتبك بأمور هذه " دع الموتى يدفنون موتاهم   " يقة أخرى    والمسيح صاغ هذا المفهوم بطر     .يتنجس بميت 

. وقد تعجب الشعب حين لم يبكى حزقيال على زوجتة حين ماتت وكان هذا بأمر الرب كرمز لشئ آخـر                    . الحياة  

.  العائلـة    تفهم أنه من المسموح أن يدفن الكاهن زوجته ويبكى عليها مثل باقى           ) ٤(لكن هذا ما يجعلنا نشعر أن آية        

  .فترجمتها كزوج أفضل من كرئيس 

هية زوجها األول لها ، حتى ال يكـون         اوكان الكاهن يمنع من الزواج من زانية ولو تابت أو مطلقة فهى طلقت لكر             

  هذا سبب تعيير الناس له أو تكون سبب شك ينغص حياته 
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فيكرموه ويحترموه ولكن إن أخطأ فعليهم أن       هذه موجهه للشعب أن يعتبر الكاهن مقدساً         = تحسبه مقدساً  - :٨أية  

  ه ليخبروا باقى الكهنة الذين كانوا يحاكموه ويؤدبوه بالجلد والضربويراقب

  

ـ  وإذ يقبل الكاهن وبالتالى أسرته نعماً كثيرة كانت العقوبة ألفراد األسرة أشد وأقسى فمن يُ               - :٩آية   ى كثيـراً   عطَ

   ٤٨ : ١٢يطلب منه الكثير لو 

  

 و الكاهن االعظم بين اخوته الذي صب على راسه دهن المسحة و ملئت يده ليلبس الثيـاب                  - :١٥ – ١٠األيات  

و ال يخرج من المقـدس      . و ال ياتي الى نفس ميتة و ال يتنجس البيه او امه             . ال يكشف راسه و ال يشق ثيابه        

اما االرملة و المطلقة    . مراة عذراء   هذا ياخذ ا  . لئال يدنس مقدس الهه الن اكليل دهن مسحة الهه عليه انا الرب             

و ال يدنس زرعه بين شعبه الني انـا         . و المدنسة و الزانية فمن هؤالء ال ياخذ بل يتخذ عذراء من قومه امراة               

  .الرب مقدسه

  

  شريعة رئيس الكهنة

ة كمـا كـان     وال يتزوج أرمل  . ه  سهو يرمز للمسيح فال يتزوج سوى عذراء رمزاً للكنيسة التى خطبها المسيح لنف            

أى هو مكرس تكريساً كامالً هللا  = ه دهن المـسحة سصب على رأورئيس الكهنة ) . ٢ : ١١كو ٢(مسموحاً للكهنة  

) ١٢ : ٤ال يكشف عن العالقة الخاصة مع اهللا فالمسيح هو الرأس نش            ( التى مسحت    فال يجوز له أن يكشف رأسه     

وال يسمح له بأن يشترك فى جنازة أحد مهما كـان           . ن تشق   فالثياب تشير للكنيسة التى ال يجب أ       = وال يشق ثيابه  

متـى   = وال يخرج من المقدس   فبكونه رمزاً للمسيح واهب الحياة كان ال يسمح له بأن يشترك مع الموت              . قرابته  

. كان يؤدى خدمته فى بيت اهللا ال يجوز أن يخرج منه وال أن يوقف خدمته ألى سبب مهما كانت قرابة من مات له                     

وقد يعنى عدم خروجـه مـن       . وهكذا المسيح لم يترك صليبه أى مذبحه بل إلتصق به وترك اإلهتمام بأمه ليوحنا               

ون له ووقاره وهيبته كرئيس كهنة وقـد يكـون فـى            المقدس أى عدم خروجه من الشكل المقدس الذى يجب أن يك          

  زواجه من عذراء تشابه مع شرط بولس الرسول لألسقف أن يكون بعل إمرأة واحدة

إذا تزوج بأى إمرأة غير صالحة أو أجنبية فهذا يدنس زرعه الذى سيخرج منه رئيس          = ال يدنس زرعه   - :١٥آية  

  . ألن تربيه هذه األجنبية ألبنها لن تكون تربية مقدسة كهنة آخر وذلك ألن الشعب سيحتقره بسبب أمه أو

  

كلم هرون قائال اذا كان رجل من نسلك في اجيالهم فيه عيب فال             . و كلم الرب موسى قائال       - :٢٣ – ١٦األيات  

و ال  . الن كل رجل فيه عيب ال يتقدم ال رجل اعمى و ال اعرج و ال افطس و ال زوائدي                    . يتقدم ليقرب خبز الهه     

و ال احدب و ال اكشم و ال من في عينه بيـاض و ال اجـرب و ال اكلـف و ال                       . رجل فيه كسر رجل او كسر يد        

كل رجل فيه عيب من نسل هرون الكاهن ال يتقدم ليقرب وقائد الرب فيـه عيـب ال يتقـدم                    . مرضوض الخصى   

اب ال ياتي و الـى المـذبح ال         لكن الى الحج  . خبز الهه من قدس االقداس و من القدس ياكل          . ليقرب خبز الهه    

  .يقترب الن فيه عيبا لئال يدنس مقدسي الني انا الرب مقدسهم
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  الكهنة والعيوب الخلقية

ولذلك كان  . إشترطت الشريعة فى الكاهن أن يكون بال عيب خلقى أو عرضى أى مولود به أو يكون ناتج إلصابة                   

 للسن القانونى ومن كان صـالحاً يقدمونـه للخدمـة           مجمع السنهدريم يجتمع لفحص الكهنة وفرزهم عند وصولهم       

 ومن كان غير صالح ألى عيب كان يعمل فى جمع الحطب وإيقاد النار والحكم علـى                 ليقرب خبز إلهه  = الكهنوتية  

  .مرضى البرص 

ل هـذه   وك.  بالمفهوم العام كلنا كهنة وأبناء هللا ولكن العيوب التى فينا تحرمنا من بعض اإلمتيازات                - :تأمل روحى 

  .العيوب المشار لها هنا لها مقابل ومعنى روحى 

   ال يستطيع تمييز وإدراك النور السماوى وال يعترف كيف يخطو وال إلى أين يمضى-:األعمى 

   هو الذى ال يستطيع أن يسير بثبات فى طريق السماء- :األعرج

أنفـك كبـرج    ( واألنف تشير للتمييز     ) .هو من إنخفضت قصبة أنفه وإنتشر أو إنغرس أنفه فى وجهه           (- :األفطس

  .وإفراز ما هو ذكى مما هو كريه ) ٤ : ٧لبنان نش 

وهؤالء يشيرون لمن   ) يد ويد ( له عضو أطول من عضو أو عضو طوله وحجمه ال يتناسب مع األخر               - :الزوائدى

لون بأسئلة فضولية أكثر    وهؤالء ينشغ . يشعرون بالبر الذاتى والكبرياء وبتميزهم عن اآلخرين أو إعجابهم بذواتهم           

  من الالزم 

   هذا ال يستطيع أن يسير مطلقاً فى طريق اهللا فقد تجرد تماماً من كل عمل صالح - :الرجل الذى به كسر

 تحت ثقل الهمـوم     يرزحوهذه تعنى من    ) ون ساقطة فج( لها معنيان ظهره مقوس أو جفونه تغطى عينه          -:األحدب  

الكلمة العبريـة المـستخدمة تحتمـل كـال         . (ه لفوق بل يثبتها على موطئ األقدام        العالمية فال يمكنه أن يرفع عيني     

  )المعنيين

 فهو مولود بأصبع ناقص أو من فقد أحد أعضائه بعد والدته وتعنى أيضاً مـن علـى                  قْلْ أى الناقص الخَ   - :األكشم

  .كاملة على ذلك هذا يشير لمن فقد بصيرته بسبب إعتياده فعل اإلثم وقدراته غير . عينيه غشاوة 

البيـاض  ( هو محروم من معاينة النور الحقيقى بسبب عماه مدفوعاً بإدعاء الحكمة والـصالح               - :فى عينيه بياض  

  هو بار فى عينى نفسه وهذا يسبب له عمى ) يشير للنقاء

   هو الدائم التذمر ويسوده بطر الجسد- :األجرب

هـذا ال   . ش  نمرة السوداء الضاربة إلى الحمرة وهذا يسمى         ما يعلو وجهه ويتفرق عليه الحبوب الصغي       - :األكلف

يسبب أى أالم ولكنه ينتشر فى الجسم فيشوه منظره فهذا يشير للخطايا الصغيرة التى تنتشر دون أن ندرى فتـشوه                    

  حياتنا 

  هذا اإلنسان غير مثمر.  هذا ال يفعل نجاسة لكنة يفكر فيها بإستمرار - :ىمرضوض الخص

ولكن فيما هم ينفذون وصايا اهللا يتأملون ويفهمون البعد .  عن الكمال بالجسديات فهم لم ينضجوا روحياً         اهللا هنا يتكلم  

وهكـذا  . فحين يهتم اليهودى بغسل يديه يرنو اليهودى الحقيقى للبعد الروحى وهو طهارة القلب          . الروحى لوصاياه   



   ٢١الويين 

٤  

به عاهات أن هذه العاهات تعوق عـن اإلمتيـازات          ويفهم من   . يقود الكمال الجسدى للكمال الروحى وهو يشير له         

 .التى يعطيها اهللا للكامل فيقدمون توبة للحصول على بركات السماء 



   ٢٢الويين 

١  

אאא 
كلم هرون و بنيه ان يتوقوا اقداس بني اسرائيل التي يقدسونها لي و ال يدنسوا اسـمي القـدوس انـا              - :٢آية  

  .الرب

  

 يأكلوها بال إستعداد    ويتوقوا أى ال يقتحموها أى      . ئح  األقداس هى األنصبة المعينة للكهنة من الذبا       = يتوقوا أقداس 

. فهذه األقداس ليست إلشباع بطونهم بل هى عمل مقدس يلزم ممارسته بفكر روحى              . نجاسة  كأن تكون عليهم أى     

والكـاهن يـشير    ) النار(فحين يعترف الخاطئ على رأس الذبيحة بخطيته تنتقل الخطية للذبيحة وحين يأكلها المذبح              

فنار المذبح تـشير  . بل هذا العمل هذا ألن الخطية قد إبتلعت وإنتهت إشارة للمسيح الذى رفع خطايانا واآلب الذى ق             

أنا أغير على إسـمى      = أنا الرب وقوله  . لقبول اآلب للذبيحة وأكل الكاهن لجزء منها يشير لحمل المسيح لخطيتى            

  ومقدساتى التى يدنسها الكهنة المستهترين

  

و اسـرائيل للـرب و      قل لهم في اجيالكم كل انسان من جميع نسلكم اقترب الى االقداس التي يقدسها بن               - :٣آية  

  .نجاسته عليه تقطع تلك النفس من امامي انا الرب

  

هو مصاب ببرص أو بسيل أو مـس أحـداً           = نجاسته عليه .  أى ال يعود للخدمة      - :تقطع تلك النفس من أمامى    

هذا يبقى اليوم نجساً للمساء ثم يـرحض        . ه  تجع مع زوج  طأو مس حيوان نجس أو إض     .  أو مس ميتاً      بهما مريضاً

  .جسده بماء قبل أن يأكل من األقداس 

  

كل انسان من نسل هرون و هو ابرص او ذو سيل ال ياكل من االقداس حتى يطهر و من مس                     - :٩ – ٤األيات  

او انسان مس دبيبا يتنجس بـه او انـسانا يتـنجس بـه              . شيئا نجسا لميت او انسان حدث منه اضطجاع زرع          

فمتـى  .  الى المساء و ال ياكل من االقداس بل يرحض جسده بمـاء              فالذي يمس ذلك يكون نجسا    . لنجاسة فيه   

. ميتة او فريسة ال ياكل فيتنجس بها انـا الـرب            . غربت الشمس يكون طاهرا ثم ياكل من االقداس النها طعامه           

   .فيحفظون شعائري لكي ال يحملوا الجلها خطية يموتون بها النهم يدنسونها انا الرب مقدسهم

  

والكنيسة تلزم أبنائها أن ال يتقدمون للتناول دون إستحقاق أى يتقـدمون            . ينجس الكاهن وكيف يتطهر     يحدد فيها ما    

   ٢٩ : ١١كو ١وهم تائبين 

  

لكن اذا اشترى كاهن احـدا      . و كل اجنبي ال ياكل قدسا نزيل كاهن و اجيره ال ياكلون قدسا               - :١٥ – ١٠األيات  

و اذا صارت ابنة كاهن لرجل اجنبي ال تاكل . ه هما ياكالن من طعامه   شراء فضة فهو ياكل منه و المولود في بيت        

و اما ابنة كاهن قد صارت ارملة او مطلقة و لم يكن لها نسل و رجعت الى بيت ابيها كمـا                     . من رفيعة االقداس    

خمـسه و   و اذا اكل انسان قدسا سهوا يزيد عليـه          . في صباها فتاكل من طعام ابيها لكن كل اجنبي ال ياكل منه             

  .فال يدنسون اقداس بني اسرائيل التي يرفعونها للرب. يدفع القدس للكاهن 



   ٢٢الويين 

٢  

  

 أى أجنبـى ن بفضة وال يأكل معه فـى هـذه المقدسـات       هيتمتع بأكل الذبيحة الكاهن ومولود بيته ومن إشتراه الكا        

ـ           ) ٣٣ : ٢٩خر  (عبرانى ليس من نسل هرون       ن كـان نـزيالً     أو من كان غريب الجنس أو عبداً ثقبت أذنه أو م

وال يأكل منها إبنته التى تزوجت بمن ليس من نسل          ) ضيف أو أجير أو عبد عبرانى فالعبد العبرانى ال يسمى عبد          (

  .هرون وإذا ترملت أو طلقت وعادت لبيت أبيها تعود تأكل من األقداس 

سة الكاهن سواء الـذى تمتـع       وما معنى هذا فى الكنيسة ؟ األقداس تشير لجسد المسيح ودمه ويتناول األسرار المقد             

ويأكل منها من إشـترى     . بسر الكهنوت أو الكاهن بالمفهوم العام الذى ولد من المعمودية وهذا يسمى مولود البيت               

. بالفضة أى إقتناه اهللا بفدائه ومن هم من أهل البيت فهم ليسوا زائرين بل يقضوا حياتهم كلهـا فـى بيـت الـرب        

ة ألجنبى أى إنسان تغرب عن اهللا ورفض الشركة معه كإبن أو إلنسان ثقب أذنيـه                ذبيحرنا الكنيسة من تقديم ال    ذوتح

أما اإلبنة التى تزوجت بغريب فهى النفس التى قبلت الميالد الجديد           . أى عاش عبداً للخطية ال يريد أن يتحرر منها          

أما ) .  طلب الكرامة الزمنية   /محبة المال   / لذة الجسد   / شهوة البطن   (ثم عادت لتلتصق بعريس أجنبى أى بإله آخر         

  ) حين عاد اإلبن الضال أكل العجل المسمن(لو مات رجلها أو طلقت أى تركت خطيتها تعود للوليمة المقدسة 

وكان لهذا القانون إسـتثناء وافـق الـرب         . أما لو أكل عامداً مستهتراً بالوصية يقطع         = إذا أكل سهواً   - :١٤آية  

  )٧ – ٣ : ١٢مت  + ٦ : ٢١صم ١(له الخبز المقدس يسوع عليه حين أكل داود ورجا

  

  .مقدسهم لربافيحملونهم ذنب اثم باكلهم اقداسهم الني انا  - :١٦آية 

  

أى فيكونون بعدم إعتنائهم بمنع من ال يجوز له أن يأكل األقداس فوق كونهم آثمين سـبباً                  = فيحملونهم ذنب إثمهم  

  . األقداس  منألن يحمل غيرهم اإلثم بأكله

  

مـن   نساناو قل لهم كل      سرائيلاو بنيه و جميع بني       رونهكلم  . قائال   وسى م لربا كلم   و - :٢٥ – ١٧األيات  

التـي يقربونهـا للـرب       وافلهمنمن جميع نذورهم و جميع       ربانهققرب   سرائيلاو من الغرباء في      سرائيلابيت  

 كل ما كان فيه عيب ال تقربـوه النـه ال            .ز  لمعااو   لغنمااو   لبقرافللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من       . محرقة  

او االغنام تكون صـحيحة     لبقرامن   افلةناو   نذرلسالمة للرب وفاء     بيحة ذ نساناو اذا قرب    . يكون للرضا عنكم    

و االجرب و االكلف هذه ال تقربوها للرب         لبثيراو   لمجروحاو المكسور و     العمىا. للرضا كل عيب ال يكون فيها       

ال  نـذر لفنافلة تعمله و لكن      زمقالزوائدي او ال   لشاةااو   لثوراو اما   . للرب   لمذبحانها وقودا على    و ال تجعلوا م   

. و مسحوقها و منزوعها و مقطوعها ال تقربوا للرب و في ارضكم ال تعملوها                لخصيةاو مرضوض   . يرضى به   

  .يها عيب ال يرضى بها عنكمالهكم من جميع هذه الن فيها فسادها ف بزخال تقربوا  لغريب ابناو من يد 

  

وحين قـال   . فاهللا ال يطلب كثرة الذبائح بل نوعيتها        . هنا نجد شرط أن تكون الذبيحة بال عيب فهى تشير للمسيح            

كان نافلة  قدم المسيح كذبيحة بال عيب وكان هناك إستثناء واحد إن قدم أحدهم             " إنى برئ من دم هذا البار     "بيالطس  



   ٢٢الويين 

٣  

والنافلة هى التى لم    ) . قصير القامة جداً   (قزماًى من له عضو أطول من عضو أو إذا كان            أ زوائدىممكن أن يقدم    

وهذا يظهر  .  إختيارية   أى تقدمة طوعية  ) نذر( أو ألزموا هم أنفسهم بها      .... ) ذبيحة خطية أو إثم     (  بها   يلزمهم اهللا 

 وهذا الزوائدى أو القزم لم يكـن يقـدم للهيكـل            .لنا الفارق فاهللا حين قدم لنا دون الزام وبحريته قدم إبنه القدوس             

والحظ أن الوثنيين كان لهم عادة أن يخصوا حيواناتهم واهللا منع هذا ومنع             . كذبيحة بل يبيعونه ويعطوا ثمنه للهيكل       

 ومن يد إبن الغريب ال تقربوا خبز إلهكم       = تقديم مثل هذه الحيوانات كذبيحة حتى لو كانوا إشتروها هكذا من أجنبى             

حتى ال يظن اليهودى أن اهللا سيقبل منه ذبيحته لو كانت مخصية ألن             . فالذبائح هى خبز اهللا ألن نار المذبح تأكله         = 

  .الغريب فعل بها هذا 

  

الثامن فصاعدا يرضى به قربان      ليوماثم من    مهاايام تحت    بعةسيكون   عزىماو   نمغبقر او    لدوتى  م - :٢٧آية  

  .وقود للرب

  

حتى يراعوا المشاعر فيعطوا فرصة لألم واإلبـن        )١.  أيام مع أمه قبل أن يقدم ذبيحة         ٧ المولود   يشترط أن يقضى  

أسبوع رقم كامل إشارة للمـسيح      ) ٣حتى يمضى عليهم سبت فهم يعتقدون أن السبت مقدس              ) ٢أن يتمتعوا معاً      

  ثم صلب) لم يقتله هيرودس طفالً(الذى عاش وسطنا عمره كامالً 

  

  .واحد وميفال تذبحوها و ابنها في  لشاةا اما البقرة او و - :٢٨آية 

  

فاألم ستحزن حين يأخذوا ولدها وهكذا الولد سيحزن ويصرخ دون إسـتجابة             = ال يقدم حيوان وأمه فى يوم واحد      

  واآلب حزن لهذا " إلهى إلهى لماذا تركتنى"وهكذا حدث مع المسيح 

  

  .ضا عنكم تذبحونهاشكر للرب فللر بيحةذ متى ذبحتم و - :٢٩آية 

  

  " .نحن نحبه ألنه أحبنا أوالً"أحسن شرح لها 

  

  

  

  

  

  

  
 



   ٢٣الويين 
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אאא 
  الشهور اليهودية

  

ما يناظرها من الشهور  أين ذكر السنة الدينية السنة المدنية

 الميالدية

 ٤ / ٣ ٢ : ١٢خر  نيسان/  أبيب ١ منيايثإ/  تسرى ١

 ٥ / ٤ ١ : ٦مل ١ أيار/  زيو ٢  مول٢

 ٦ / ٥ ٩ : ٨ش أ حزيران/  سيوان ٣  كسلو٣

 ٧ / ٦ ١٤ : ٨ حز  تموز٤  طبيت٤

 ٨ / ٧   آب٥  شباط٥

 ٩ / ٨ ١٥ : ٦نح   ألمول٦ ارذ أ٦

  ١٠ / ٩ ٢ : ٨مل ١ انيميثإ/  تسرى ٧ نيسان/  أبيب ٧

 ١١ / ١٠ ٣٨ : ٦مل ١  مول٨ أيار/  زيو ٨

 ١٢ / ١١ ١ : ٧زك   كسلو٩ حزيران/  سيوان ٩

 ١ / ١٢ ١٦ : ٢س إ  طبيت١٠  تموز١٠

 ٢ / ١ ٧ : ١زك   شباط١١  آب١١

 ٣ / ٢ ٧ : ٣س إ ارذأ  ألمول١٢
  )ار ثانىذأ(ذار ا و١٣ 

  سنوات٣كل 

  

  

كان األباء األولون يدعون الشهور بترتيب عددها بالنسبة لبعض الحوادث الهامة مثل حكم ملك أو بالنـسبة لـسنى                   

عت كـل أمـة الـشهور       وفيما بعد د  . من هذا الحادث    .... حياة رجل من العظماء فيقولون الشهر األول أو الثانى          

 . ٨ ،   ٧ يوماً ويستنتج هذا من تـك        ٣٠ شهراً وكل منها     ١٢وكانت السنة   . بأسماء خاصة غالباً هى بأسماء آلهتها       

ة أيام إلى الشهر الثانى عشر كما فى السنة القبطية ولكن فى السنة القبطيـة يـسمى                 سثم أضافت بعض الشعوب خم    

  ) .سيطة كانت أو كبيسة أيام حسب السنة ب٦ أو ٥(الشهر الصغير 

ولكن أمرهم  . وكان خروج الشعب اليهودى من مصر فى شهر أبيب وكان هذا الشهر هو السابع بين شهور السنة                + 

 وكما أن   . تذكاراً لخروجهم من مصر ونجاتهم من العبودية         الرب أن يكون هذا الشهر هو الشهر األول من الشهور         

 وكان شهر أبيب معروف عند المـصريين        .دة هكذا يكون هناك سنة جديدة     الخروج من العبودية هو بداية حياة جدي      

وبعد السبى  ) ربما دعى هكذا بإسم هابى إله النيل أو هوبا إله الفرح فهذا الشهر هو شهر ظهور السنابل الخضراء                 (

وهـذا  ( الـسنابل   هذا اإلسم من البابليين ومعنى اإلسم األسبال أى ظهور  واتغير إسم هذا الشهر إلى نيسان وقد تعلم       



   ٢٣الويين 

٢  

نيسان هذا يقع تقريباً بين شهرى مارس وأبريل أى فـصل           / وشهر أبيب   ) الوقت من السنة هو أنسب وقت للخروج      

  الربيع 

إيثـانيم  / ر ترتيب الشهور ، أصبح لهم سنتان احداهما مدنية تبدأ من شهر تـسرى   يبناء على أمر الرب لهم بتغي     + 

والثانية سـنة دينيـة     . ية والزراعية وكان شهر أبيب هو السابع فى شهورها          ويحسبون بها أمورهم السياسية والمدن    

  حسب أمر الرب لهم وكانوا يحسبون بها أعيادهم ومواسمهم الدينية ) نيسان(وتبدأ من أبيب 

 دقيقـة ،    ٤٨ ساعات ،    ٨ يوماً ،    ٣٥٤ومجموعها  . وكانت السنة العبرية قمرية تبدأ شهورها من ظهور الهالل          + 

 ٣٦٥وألن السنة الشمسية مقـدارها      .  يوماً على التوالى     ٢٩ يوماً وشهراً    ٣٠وكانوا يحسبون شهراً    . انية   ث ٣٢,٤

فلكى يساوى العبرانيون سنتهم القمرية بالسنة الشمسية       .  يوماً عن السنة القمرية      ١١ يوماً بزيادة نحو     ٣٦٦يوماً أو   

بذلك صارت سـنتهم    .  يوماً   ٢٩زار أو أذار الثانى ومدته      كانوا يضيفون شهراً على سنتهم كل ثالث سنة يسمونه وا         

  .شمسية فى عدد أيامهم وإن كانت شهورها قمرية 

  األصوام اليهودية أيام المسيح

   تموز تذكار إلستيالء نبوخذ نصر على أورشليم١٧ -١

  آب تذكار خراب أورشليم٩ -٢

  تشرى بسبب قتل جدليا٣ -٣

  تشرى الكفارة١٠ -٤

 م طبيت بسبب حصار أورشلي١٠ -٥

  آذار صوم إستير١٣ -٦

  األعياد اليهودية والمحافل المقدسة عندهم

  فى أيام السيد المسيح

  )الهالل الجديد(رأس كل شهر  -١

 كل يوم سبت -٢

 األعياد بحسب الشهور -٣

   الفصح١٤ نيسان   -١ 

   اليوم األول لعيد الفطير١٥              

  ) من الفصحاليوم الثانى( ترديد أول حزمة من الحصيد ١٦              

   نهاية الفصح٢١              

   من تقديم أول حزمة ناضجة٣٣ اليوم ال ١٨) زيو( أيار -٢

  )اليوم الخمسون للفصح(أوعيد األسابيع ) الخمسين (•طقسىالبن ٦ سيوان -٣

  )عيد الهتاف أو عيد األبواق( عيد رأس السنة ٢ ، ١تشرى  -٧

  كفارة    الصوم العظيم أو عيد ال١٠              

                                                 
   أسابيع من بدء الفصح أو اليوم الخمسون منه وفيه أيضًا تذآار إلستالم موسى للشريعة على جبل سيناء٧يأتى بعد  •



   ٢٣الويين 

٣  

      عيد المظال١٥              

       نهاية عيد المظال٢١             

      ثامن يوم عيد المظال٢٢             

  )أيام٨( الهيكل أو عيد الشموع أو عيد التجديد •    عيد تدشين٢٥ كسلو    -٩

  الذى أقامته إستير) القرعة(    عيد النوريم ١٤ أذار   -١٢

  

                       
                                                 

  وريم ظهرا بعد السبىفم وهذا العيد مع عيد ال.  ق ١٤٨تذآار لتجديد الهيكل بعد نصرة يهوذا المكابى سنة  •



   ٢٣الويين 

٤  

  

אאא 
  

  األعياد والمحافل المقدسة

ثم حدثنا عن   . بدأ سفر الالويين بالذبائح رمزاً لذبيحة المسيح ليعلن طريق المصالحة مع اهللا خالل الذبيحة المقدسة                

  .شرائع التطهير حتى يشرح كيف تحيا الجماعة مقدسة للرب 

وكلمة عيد تحمل فى العبرية معنى الفرح وإذا عرفنا أن كلمة عـدن             . األعياد  ونأتى لختام السفر فنجده يحدثنا عن       

 األعياد تدعى محافل مقدسة ألن      توكان. تعنى بهجة نفهم أننا األعياد تشير للعودة للحياة الفردوسية األولى           ) الجنة(

 فقد قـصد اهللا أن يعلـن أن         وإذا كان هذا السفر هو سفر الشريعة      . فيها تجتمع الجماعة فى فرح حول اهللا القدوس         

الحياة معه ليست ثقيلة بل هى حياة كلها أعياد وأفراح وهذه هى إرادته أن يفرح شعبه وأن مـن يلتـزم بـشرائع                       

وقد رتبت األعياد فى    . التطهير سيفرح فاهللا لم يضع شرائع التطهير ليتحكم فى شعبه ولكن ليرسم لهم طريق الفرح                

حتى يشعروا بمحبة اهللا    ) مثل خروجهم من مصر أو نهاية مواسم الحصاد       ( عليهم مناسبات تحمل ذكرى إحسانات اهللا    

وما هـو كـل     ) الفصح(وما هو سنوى    ) الهالل(وما هو شهرى    ) السبت(وكانت األعياد منها ما هو أسبوعى       . لهم  

  . سنة وكأن اهللا يريد أن شعبه يفرح العمر كله ٥٠سبع سنوات وما هو كل 

. وفيها يفرح اهللا بشعبه ويفرح الشعب بإلهه فرح أبـدى ال ينقطـع              . عياد واألفراح الروحية    واألعياد هنا رمز لأل   

وسفر الالويين هو سفر القداسة وألنه يحدثنا عن القداسة فنفهم أن األعياد هى أوقات مقدسة ففيها يجتمع الشعب مع                   

نهم العبيـد والـصم والخـرس والعـرج         لذلك كان اهللا يطلب ظهور كل الذكور أمامه فى الهيكل ويستثنى م           . إلهه  

ولعل فى هذا رمز جميـل للعيـد        . والمريض وغير القادرين على صعود الجبل والدنسون والشيوخ غير القادرين           

ليس بينهم عبد للخطيـة     ) ذكور(الكنيسة أمام الرب بكونها كنيسة مجاهدين غير مدللين          الحقيقى األبدى حيث تظهر   

 من هو عاجز روحياً ولنفهم أن المعنى المقصود روحى كان النساء الالتى يـرغبن               وال من فقد حواسه الروحية وال     

 والحظ أن المواسم التى يتطلب فيها ظهور الذكور أمام الرب فى            )١٤،١١:١٦تث   ( فى الحضور يحضرن للهيكل   

 ....)حـرث   زرع و (وليس فى الشتاء وليس فى مواسم العمل        ) سبتمبر/ مايو  / مارس  (الهيكل تكون خالل شهور     

وفى هذه األوقات يكون السفر سهالً ونالحظ فى األعيـاد          . بل بعد مواسم الحصاد ، حتى يحضر الكل بدون أعذار           

هذا فضالً  . صالة والتسبيح   الكثرة تقديم الذبائح فنحن ال يجب أن نقضى أعيادنا فى األفراح العالمية بل نقدم ذبائح                

  .يح عن أن نفهم أن أى فرح أساسه ذبيحة المس

  ٧األعياد ورقم 

فنجـد أن    . ٧ يشير للكمال فاهللا ألنه يريد أن يظهر أنه يريد لنا أن نفرح فرحاً كامالً إرتبطت األعياد بالرقم                   ٧رقم  

.  أسابيع من السنة الدينية      ٧يأتى بعد   ) الخمسين(وأن عيد األسابيع  أو عيد البنطقستى        . السبت هو السابع فى األيام      

والسنة الـسابعة تقـدس     ) . يوجد فيه عيد الهتاف وعيد المظال ويوم الكفارة       ( أقدس شهور السنة     والشهر السابع هو  

 أعياد ويسبق السبع    ٧واألعياد األساسية هى    ) اليوبيل( سنوات سبتية تقدس السنة التالية       ٧وكل  . وتسمى سنة سبتية    

عـدا  " حيث يرد القـول  ٣٨ : ٢٣ ال    من تبينياألعياد يوم السبت ، هو ليس أحد األعياد بل هو تمهيد لها كلها كما               

وفى السبت نفهم أن اهللا يرغب فى أن يشاركه شعبه راحته ليتأمل مستريحاً فيما عمله اهللا ألجله وتدبير                   سبوت الرب 



   ٢٣الويين 

٥  

والحظ البعض أن األعياد    . فالبهيمة تعبها ينتهى فى أرض الفناء هنا أما المؤمنين فلهم راحة أبدية             . الراحة األبدى   

) الراحـة (وأما السبت   ) . يوم المظال الثامن  (حتى النهاية   ) عيد الفصح (يهودية تمثل الزمن كله من صلب المسيح        ال

  )الراحة األبدية(وهو نهاية كل شئ ) يأتى قبل األعياد السبعة(فهو يسبق كل شئ 

  )راجع خريطة األعياد(واألعياد السبعة تنقسم إلى مجموعتين 

  المجموعة األولى 

  الفصح -١

 ) أيام٧الفطير (يد الفطير ع -٢

 الباكورة -٣

 )عيد األسابيع(الخمسين  -٤

  المجموعة الثانية

  )أول الشهر السابع(عيد رأس السنة  -١

 يوم الكفارة -٢

 ثم ثامن يوم العيد)  أيام٧(عيد المظال  -٣

وكما سنرى فالمجموعة األولى تمثل عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفـصح يمثـل                  

لب والباكورة تمثل القيامة ، قيامة المسيح باكورة الراقدين والخمسين يمثل حلول الروح القدس يـوم الخمـسين           الص

  وبهذا تم تأسيس الكنيسة 

والمجموعة الثانية تأتى مع بداية الشهر السابع وهى تشير لحياة الكنيسة على األرض وجهادها حتى تنعم بالراحـة                  

  فى السماء 

وكأن فترة جهاد الكنيسة    . لسابع أى بعد ستة شهور واليوم السابع يشير للراحة          هى تأتى فى الشهر ا      - أ

 أيام يعقبها اليوم الـسابع      ٦على األرض ستة شهور يعقبها راحة أو أن فترة حياة اإلنسان على األرض              

 )الراحة(

يجاهـد فـى    تبدأ هذه الفترة بعيد الهتاف أو األبواق وهو إنذار لكل فرد فى الكنيسة أن يقدم توبة و                 - ب

 حياته 

 .وهكذا يجب أن نقضى أيام غربتنا ) يوم التذلل والصوم(فى العاشر من الشهر يوم الكفارة  - ت

 أيام يقضونها فى مظال إشارة لفترة غربتنا وأنه ينبغى أن نقضى أيام غربتنـا فـى                 ٧عيد المظال    - ث

 .إحساس بالغربة 

  أيام ٧ة بعد غرب)  يشير لألبدية٨ورقم (ثامن يوم هو يوم فرح عظيم  - ج

   وهذا إشارة إلى أن عمل اهللا فى الخليقة كامل ٣ ، ٤والمجموعتين مكونين من رقمين 

 ١٦ : ١٦تـث   ) المظـال / األسابيع  / الفطير  (والحظ أن الشعب كان يجب أن يظهر أمام الرب فى أعياد             

 .والحظ أن الفطير يبدأ بعيد الفصح فهم كانوا يأتون قبل الفصح 

وهذا يشير إلى أن الراحـة      .  العمل فىالسبت وفى يوم الكفارة مع التشديد على ذلك           ونالحظ أن الرب منع    

 التى صارت لنا فى كفارة المسيح مثل الراحة التى كانت قبل السقوط



   ٢٣الويين 

٦  

 فاألصل فيها واحد ومن     "يعد " هى ٢٢ : ٢٥وكلمة أجتمع بك هناك خر      " موعد"كلمة مواسم هى فى العبرية       

والكلمتين واضـح أن    . العبرية تعنى لقاء مفرح     " موعد" هو الفرح الحقيقى فكلمة      هذا نفهم أن اللقاء مع اهللا     

 "ما أحلى أن يسكن اإلخوة معاً" وفى هذه األعياد يجتمع الكل معاً فى محبة . أصلهما واحد 

 ) يشير للقيامة٣ورقم (الحظ أن عيد الباكورة هو الثالث وهو الذى يشير للقيامة  

  

كلم بني اسرائيل و قل لهم مواسم الرب التي فيها تنـادون محافـل              . لم الرب موسى قائال     و ك  - :٣ – ١األيات  

ستة ايام يعمل عمل و اما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس عمـال مـا ال                  . مقدسة هذه هي مواسمي     

  .تعملوا انه سبت للرب في جميع مساكنكم

  

  السبت

   لألعياد كلها  كمقدمةيأتى السبت

  أن يحيا شعبه فى راحة. ا أسسه اهللا فى البداية لشعبه فهذا م -١

 .كرمز للراحة األبدية التى سيدخل اهللا شعبه إليها  -٢

 .اليوم السابع هو اليوم األخير من األسبوع ألن الراحة تأتى فى نهاية التعب  -٣

ألبدية ولذلك يأتى السبت قبل     تأتى الراحة ا  ) رمزها األعياد (فبعد حياة طويله يتخللها تعب وأفراح لقاء اهللا مع شعبه           

  .كل األعياد فهو إرادة اهللا لشعبه  

وكان ينبغى أن ال يعمل أى عمل فى السبت وكانوا يجب أن يقضوا اليوم فى تسبيح وعبادة ولهـذا اليـوم طقـسه                       

 فاإلنـسان  . ٣٦ – ٣٢ : ١٥عـد   " الرجم"لذا جاء الحكم قاسياً على أول من كسر الوصية وكان الحكم            . الخاص  

  .المادى ال يهتم سوى بالمكاسب المادية 

إذاً هو ليس وصية ثقيلة بل هو عيد وفرح لذلك منع اهللا العمل حتـى علـى                 . وكلمة سبت فى العبرية تعنى راحة       

والراحة هنا ليس خمول بل هى تمتع بالشركة مع اهللا والتأمل فى تدبيره وهذا هو الفرح                . العبيد بل حتى الحيوانات     

  الحقيقى

ن فى اليوم السابع الذى بـدأ       آل اهللا إستراح فى اليوم السابع من عمل الستة أيام له معنى عميق هو أننا نحيا ا                وكون

بعد سقوط آدم وينتهى باليوم الثامن أى األبدية وخالل هذا اليوم تم الفداء والخالص وهذا هو معنى أن اهللا إسـتراح                     

ن آلهذا معنـى الراحـة ا     . م حلها وأيضاً إستراح اإلنسان بالفداء        إستراح ألن مشكلة اإلنسان ت     وفى اليوم السابع فه   

والسيد المسيح حتى ينهى الفكر الحرفى لننطلق إلى المفهـوم          . وهى عربون الحياة السماوية وفيها تسبيح ال ينقطع         

  الروحى

  .فالسبت تحرر من الضعف والخطية . صنع أعمال الشفاء يوم السبت  -١

وقام يوم األحد ليصير    . تاً فى القبر يوم السبت حتى يقبر حرفية الفكر القديم           صلب فى يوم الجمعة وكان مي      -٢

إنه راحة  . هو يومنا المقدس الذى نعيد فيه بنوتنا هللا وسكنى الروح القدس فينا وعضويتنا فى جسد المسيح                 

 هلآلب إذ يجدنا فى المسيح يسوع أوالده متبررين بدم صليبه وراحة لنا في



   ٢٣الويين 

٧  

 بعد أن أعطى اهللا كل هذه الشرائع يحدثنا عن األعياد والمعنى أن من يلتزم بهذه الشرائع يكون                =وكلم الرب موسى  

اهللا ينسب المواسم له فهو يفرح أيضاً بوجود أوالده حوله ولكن حين يخطئون يسميها مواسمكم             = مواسمى. له فرح   

  كان ذلك بنفخ الكهنة فى األبواق  = تنادون. 

  طقس السبت عند اليهود

ويمنع فيه الصوم والحزن ويتمتعون فيه بالطعام والملـبس وإن صـادف يـوم              . كان اليهود يتطلعون للسبت بفرح      

وكان السبت يبدأ من غروب يوم الجمعة ويـستمر حتـى           . السبت أن كان يوم صوم كانوا يصومون قبله أو بعده           

ونحن فى  ) . ٣١ : ١٩يو   + ٤٢ : ١٥مر  (ويسمى غروب يوم الجمعة عشية السبت أو اإلستعداد         . غروب السبت   

  .أيام غربتنا فى هذا العالم كمن فى عشية السبت منتظرين راحتنا الحقيقية فى شوق شديد 

وهذا هو عمل كهنة العهد الجديد تقديم       . وكان أول عمل يقوم به الكهنة هو تجديد خبز الوجوه الذى أعد يوم الجمعة               

   .بل أعده الرب بنفسه يوم الجمعة يوم ص.جسد ربنا يسوع المسيح خبز حياة سماوى 

 والكهنة ينفخون فـى األبـواق   ٩٢ومع السكيب يرنمون مزمور . وفى يوم السبت توجد محرقات إضافية وسكائب   

  .ويختتمون بتسبحة موسى فهو يوم فرح وعبور من العبودية 

  

  .ربلل صح فلعشاءينابين  لشهرااالول في الرابع عشر من  لشهراي ف - :٥آية 

  

  عيد الفصح

بيسح بالعبرية أو بسخة وتعنى عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك فى مصر ونجاة أبكـارهم ثـم                  = كلمة فصح   

 ظهراً  ٥ ظهراً إلى الساعة     ٣غالباً الساعة    = بين العشائين وكان يقدم   . عبورهم من أرض العبودية ألرض الحرية       

وكان كثيرون من اليهود يأتون من الـشتات وينـصبون          .  األرض    ظهراً إلى حلول الظلمة على     ٣أو بين الساعة    

  خيامهم على جبل الزيتون ، ومن هنا ندرك إحتفال الناس الهائل عند دخول المسيح ألورشليم 

وتمـت  ) ١ : ١٦تـث    + ١٥ : ٢٣ + ٤ : ١٣حز  (هو شهر أبيب كما ذكر إسمه فى التوراة          = فى الشهر األول  

فهو تسمية بابلية والفصح يتـضح فـى العهـد          ) بعد السبى  (٧ : ٣ سأ + ١: ٢اة نح   تسميته نيسان فى غير التور    

ـ سابع فجعلـه اهللا األول ألن آدم ا       وكان شهر أبيب هو ال    .٨ – ٦ : ٥كو  ١الجديد أنه هو المسيح       ) المـسيح (رألخي

   ١٧ : ٥كو ٢بصليبه قد بدأ كل شئ جديداً 

 أيام بعدها يؤخذ الخروف     ١٠الفترة األولى   . يوم ذبح الخروف    توجد فترتان من أول الشهر إلى        = فى الرابع عشر  

فالفترة األولى تشير إلى حياة الـرب       . ويوجد تحت الحفظ والفترة الثانية أربعة أيام ، ثم يذبح فى اليوم الرابع عشر               

حظ أنـه دخـل     وال)  سنة ٣,٥(والفترة الثانيةتشير لفترة خدمته     . يسوع من والدته إلى بدء خدمته فى سن الثالثين          

  ) .األحد حتى الخميس = ١٤ – ١٠فمن (ألورشليم يوم األحد وصار تحت الحفظ إلى أن أمسكوه يوم الخميس 

ونحن حين نتناول جسد المسيح ينبغى أن تكون لنا أفكاره          . وكاموا يأكلون الخروف مشوياً رأسه مع أكارعه وجوفه         

   .ائهم ممنطقة كمن على سفر وهكذا نحن فى غربتنوكانوا يأكلونه وهم أحقا. وسلوكه ووداعته ومحبته 
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 ليومافي  . فطيرا   اكلونتايام   بعةسالفطير للرب    يد ع لشهراالخامس عشر من هذا      ليوما في   و - :٨ – ٦األيات  

 لـسابع  اليـوم اايام تقربون وقودا للرب في  بعةسو . عمال ما من الشغل ال تعملوا    قدس م حفلماالول يكون لكم    

  .عمال ما من الشغل ال تعملوا قدس محفلميكون 

  

  ريعيد الفط

 أبيب ولمدة سبعة أيام     ١٥ أيام يبدأ يوم     ٧ أبيب وعيد الفطير     ١٤عيدى الفصح والفطير عيدان متمايزان فعيد الفصح        

 . ٨ – ٦ : ٥كـو   ١والخمير يشير للـشر     . ونظراً إللتصاقهما صارا فيما بعد عيداً واحداً        .  أبيب   ٢١وينتهى يوم   

وكان الخمير ينزع من البيت إشارة ألهمية نزع الشر من          .  رقم كامل يكون المعنى إعتزال الشر نهائياً         ٧ن رقم   وأل

   ١٥ : ١٢خر  + ١٣ :٥كو ١ "إعزلوا الخبيث من بينكم"الكنيسة كلها 

 . ٣٤ : ١٢ر يشير لخروجهم من مصر ففى خروجهم حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمـر خـر                 يوكان عيد الفط  

كذا نحن إذا إردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن ال نصنع أى شر فى قلوبنا أو أن نعزله لو وجد ونتخلى                       وه

  .عنه 

وهـذا لمـدة    . (وإرتباط الفصح بالفطير واضح أنه بعد أن ذبح المسيح ألجلى كيف أسمح بوجود خطية فى حياتى                 

  ) أيام فطير٧= العمر كله 

وكان . باإلضافة للتقدمات اإلختيارية لكل فرد      ) ٢٣ – ١٩ : ٢٨عد  (أى تقربون ذبائح    =  سبعة أيام تقربون وقوداً   

فهو يشير للمرارة التى عاشها الشعب فى عبوديتـه ،          ) ٣ : ١٦تث  (عيد الفطير يسمى خبز الحزن أو خبز المشقة         

. نا لنصير فطيراً بـال خميـر        ولنا تشير ألهمية جهادنا وصعوبته فى فترة غربت       . يذكرون هذا دائماً فيسبحون اهللا      

  . فنعبر للراحة األبدية 

  

كلم بني اسرائيل و قل لهم متى جئتم الى االرض التي انا اعطـيكم              . و كلم الرب موسى قائال       - :١٤ – ٩األيات  

فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت         . و حصدتم حصيدها تاتون بحزمة اول حصيدكم الى الكاهن          

و تقدمته عشرين من دقيق     . و تعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب           .  الكاهن   يرددها

و خبزا و فريكا و سويقا ال تاكلوا الى هذا          . ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور و سكيبه ربع الهين من خمر             

  .جميع مساكنكماليوم عينه الى ان تاتوا بقربان الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في 

  

  عيد الباكورة

وقد إرتبط عيد الباكورة مع عيدى الفـصح        . راجع خريطة األعياد اليهودية لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير            

. خمسين يومـاً    ب هفعيد الباكورة يحتفل به خالل أيام عيد الفطير ويأتى عيد الخمسين بعد           . والفطير وعيد الخمسين    

وكـان الـشعب     . متى جئتم إلى األرض   = لزراعية ومارسه الشعب بعد دخولهم أرض كنعان        ويعتبر أول األعياد ا   

 ليتقدس الحصاد كله    كوروكان فيه يقدم حزمة الب    . يمارسة بطقس بهيج للغاية غايته تقديم الشكر هللا واهب الخيرات           

) . ١٤سـويق آيـة   / ريك ف/ خبز (، ولم يكن ممكناً أن يأكل أحد من المحصول الجديد فى أى صورة من الصور  
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قبل أن يتم ترديد حزمة     ) السويق قد يكون الحبوب الخضراء الطرية قبل أن تشوى أو الحبوب المحمصة المطحونة            (

إذاً . (وكان بعد أن يتم ترديد أول حزمة يعرض المحصول الجديد للبيع فـى األسـواق                . ورة ليكون اهللا أوالً     كالبا

  )فلنهتم بتقديم بكورنا

 شيوخ من مجمع السهندريم يخرجون فى اليوم السابق لعيد الفصح ليحصدوا فـى الحقـول المجـاورة                  وكان ثالث 

وكان الكاهن يردد حزمة الشعير أمام الرب ليرضى عن شـعبه ويكلـل             . ألورشليم من الشعير بين هتافات الشعب       

وغالباً .  هذه البركة يا رب منك       وبعد التردد تصير الحزمة من نصيب الكهنة والمعنى أن        . السنة الزراعية بالبركة    

كان الترديد يتم بعد تحميص الحبوب وطحنها فى هاون ثم نخلها ليقدم الكاهن ملء قبضته يده من الدقيق الناعم بعد                    

  .أن يلته بالزيت 

لكى يتبارك فيه كل    .  تقدمة سرور لآلب على نار الصليب        هوهذه الحزمة تمثل شخص السيد المسيح الذى يقدم حيات        

  .لحصاد بأن نشترك فى طبيعته ا

  كان حصد الباكورة يتم ليلة الفصح = فى غد السبت يرددها الكاهن

  )كانوا يحتفلون به مساء( كان الفصح ١٤ويوم 

  )١٦ : ١٢خر ( كان عيداً ويسمى سبت فهو يوم راحة وعطلة ١٥ويوم 

لفطير افأول أيام   . اليوم هو ثانى أيام الفطير      وهذا  . ر  م كان غد العيد أو غد السبت وفيه يتم ترديد أول ع           ١٦ويوم  

بق هو للفريسيين أمـا الـصدوقيين       اوالتفسير الس . وقد حدث خالف فى تفسير كلمة فى غد السبت          .  أبيب   ١٥هو  

ولعل الوحى يختـار أن  . فكانوا يرون أنه يجب أن ينتظروا حتى يأتى أول سبت بعد الفصح ويرددوا الباكورة بعده      

ة بهذه الصورة لتكون نبوة واضحة عن المسيح الباكورة الذى قام من األموات غد السبت فعالً أى يوم                  يضع هذه اآلي  

  .األحد 

ويـوم مـوت     . ٢٤ : ١٢ثمر كثير يو    بوالمسيح فى موته كان حبة الحنطة التى سقطت فى األرض وماتت لتأتى             

ننا العتيق أو من خميرة الفساد التى تـسللت  وموت المسيح كان حتى يخلصنا من إنسا     . المسيح يشار له هنا بالفصح      

. إلينا ، أى ليحولنا لفطير والحظ أن قيامة المسيح توافقت مع تقديم اليهود لباكورتهم فالمسيح صلب فى عيد الفصح                    

والمـسيح  . وبينما اليهود كانوا فى أفراح عيد الباكورة كان المسيحيون يتبادلون التهانى لقيامة المـسيح البـاكورة                 

هو البكر القائم من بين األموات ليهبنا نحـن         . يامته فى يوم عيد الباكورة أراد أن يظهر أنه هو الباكورة الحقيقية             بق

وفيه صرنا كنيسة   " ١٥ : ١كو  "فهو بكر كل خليقة     . أيضاً فيه القيامة ويرفعنا به إلى حضن أبيه فنحيا فى السموات            

 ولقد أحتفل الشعب بعيدى الفصح والفطيـر        ٢٠ : ١٥كو  ١  +٢٢ : ٤خر   + ٢٨ : ١يع   + ٢٣ : ١٢أبكار عب   

فعيد الباكورة أى القيامة ال بد أن تكـون فـى األرض الجديـدة              . فى البرية لكن إحتفلوا بعيد الباكورة فى األرض         

   .متى جئتم إلى األرض" ١٠"والسماء الجديدة هذا معنى آية 

ن مـن المزبلـة     يفالمسيح جاء ليرفع المسك   .  طعام المساكين    والشعير. ونالحظ أن الباكورة كانت تقدم من الشعير        

وكان تقديم الباكورة لتقديس الحصاد ونحن قـد تقدسـنا          ) . ٣ : ٥مت   + ١٥ : ٥٧أش  (وليسكن عند المتواضعين    

  فنحن األن نتكلم عن قيامة    .  ال نجد إشارة لذبيحة خطية       ١٣ ،   ١٢وفى أيات   . خالل اإلبن البكر القائم من األموات       

  . وفطير وسرور 
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. ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة اسابيع تكون كاملـة                   - :٢٢ – ١٥األيات  

من مساكنكم تـاتون بخبـز ترديـد    . الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما ثم تقربون تقدمة جديدة للرب            

و تقربون مع الخبز سبعة خـراف صـحيحة         . اكورة للرب   رغيفين عشرين يكونان من دقيق و يخبزان خميرا ب        

و تعملـون  . حولية و ثورا واحدا ابن بقر و كبشين محرقة للرب مع تقدمتها و سكيبها وقود رائحة سرور للرب               

فيرددها الكاهن مع خبز البـاكورة ترديـدا        . تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية و خروفين حوليين ذبيحة سالمة            

و تنادون في ذلك اليوم عينه محفال مقدسا يكون لكم عمال ما           .  الخروفين فتكون للكاهن قدسا للرب       امام الرب مع  

و عندما تحصدون حصيد ارضـكم ال تكمـل         . من الشغل ال تعملوا فريضة دهرية في جميع مساكنكم في اجيالكم            

  .رب الهكمزوايا حقلك في حصادك و لقاط حصيدك ال تلتقط للمسكين و الغريب تتركه انا ال

  

وتكرر هذا فـى األعيـاد      " قائالً وكلم الرب موسى  "ح الكالم بقوله    تنالحظ أن الوحى عند كالمه عن هذا العيد لم يفت         

الباكورة فهم مرتبطين معاً والفصح والفطير يذكران الشعب بحياة العبودية وحياة المـشقة  / الفطير / السابقة الفصح   

وكأن بعد الضيق ال بد أن يأتى الفرج وبعد الحزن الفرح           . خول أرض الموعد    دبينما الباكورة والحصاد يذكرانهم ب    

فهذه األعياد وحدة واحدة وهكذا أيضاً فى المسيحية فهى وحدة واحـدة            " الذين يزرعون بالدموع يحصدون باإلبتهاج    "

سابيع من عيد البـاكورة      أ ٧وقد سمى هذا العيد بعيد األسابيع ألنه يأتى بعد          ) حلول الروح القدس  / قيامة  / صليب  (

وفى هذا   . ١٦ : ٢٠ + ١ : ٢أع  "كما دعى عيد الخمسين واليونانية البنتقسطى        . ١٠ : ١٦تث   + ٢٢ : ٣٤خر  

ويسمى عيد الحصاد   . وهو أيضاً عيد زراعى كالباكورة      . اليوم حل الروح القدس على الكنيسة المجتمعة فى العلية          

ونسميه عيد تأسيس الكنيسة ففى هذا اليوم حـل         . الحصاد بعد نضج القمح     إذ يأتى فى ختام موسم      ) ١٦ : ٢٣خر  (

وكـان  .  نفس وبدأ الحصاد بعد أن إبيضت الحقول         ٣٠٠٠الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن         

  بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم الشكر هللا بمناسبة حصاد القمح ، خالل طقس مفرح جماعى 

  

 معناه عند المسيحيين معناه عند اليهود دالعي

 صلب المسيح ليحررنا من إبليس الحرية من عبودية فرعون الفصح

 )حياة جديدة(خلع اإلنسان العتيق  )محبة العالم(تخلص من خمير مصر  الفطير

 تمتع بالمسيح المقام باإلتحاد به/ القيامة  )دخول األرض(بدء حياة جديدة  الباكورة

الروح القدس يمتعنا بالمسيح البكـر خـالل         تمتع بكامل خيرات أرض الموعد الخمسين

 الشركة

  

 يوماً مـن خـروجهم مـن        ٥٠ أن اليهود كانوا يرون أن موسى قد تسلم الشريعة فى هذا اليوم أى بعد                ايضاف لهذ 

  .مصر 

  

   .ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة اسابيع تكون كاملة - :١٥آية 
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وهـو  .  أبيب   ١٦نيسان وبذلك يكون غد السبت هو       /  أبيب   ١٥السبت هو بمعنى يوم الراحة أى        = من غد السبت  

    اليوم الذى يقدمون فيه العأى اليـوم    = د السبت الـسابع   إلى غ  - :١٦آية  .  يوماً   ٤٩ = سبعة أسابيع ر الباكورة   م

هـذه   = ثم تقربون تقدمة جديدة    يوماً ، أى اليوم الخمسون لذلك سمى عيد الخمسين أو عيد األسابيع              ٤٩الذى بعد   

من أبكار حصيد الحنطة وهى خالف أبكار العر الذى كان من أبكار حصيد الشعير م.  

  

  .يكونان من دقيق و يخبزان خميرا باكورة للربمن مساكنكم تاتون بخبز ترديد رغيفين عشرين  - :١٧آية 

  

فاهللا هو الذى أعطانـا     .  مساكنكم التى أنا أعطيكم      ٢ : ١٥يقول فى عد     . من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين     

 ١/١٠وكل رغيـف    . وطقس الرغيفين هو أهم مظاهر األحتفال بهذا العيد         . المسكن ومما أعطانا يجب أن نعطيه       

وال . وكان الرغيفين يرددان أمام اهللا ثم يأكل رئيس الكهنة أحدها ويأكل الكهنة الرغيـف األخـر                 . ق  ة من الدقي  يفإ

   -: ولنالحظ األتى .يوقدان على المذبح ألن بهما خمير

ن آلبعد الفصح كانوا يأكلون فطيراً ليذكروا خروجهم من مصر وإحسانات اهللا عليهم فى خروجهم ، أمـا ا                   - أ

تمراً ليذكروا نعمة اهللا عليهم بعد أن أعطاهم األرض ليسكنوا فيها ويأكلوا من خيراتها              فهم يقدمون خبزاً مخ   

.  

وكأن هذين الرغيفين يشيران للكنيسة التى حل عليها الروح القدس بالرغم من وجـود              . الخمير يرمز للشر     - ب

ونحن لن نـستطيع أن     . إذاً الخطية كامنه فى الطبيعة البشرية       " . ١٧ : ٧ رو    فى الخطية ساكنة "الشر فيها   

لذلك حل الروح القدس على الكنيسة      . نتنقى من الخطية إال بواسطة الروح القدس الذى يبكت على الخطية            

 .ذلك لينقيها وبالرغم من وجود الخطية فى أفرادها 

لـى   نجد تقديم ذبائح كثيرة فالروح يعمل فى نفوسنا لكن البد من الذبيحة فعمل الروح قائم ع                - :١٨فى آية    - ت

ومن يأكل مـن    . والكنيسة تقدم ذبيحة فى كل مناسبة وكل قداس لتذكر عمل المسيح            . أساس ذبيحة المسيح    

إذاً الروح القدس يبكت وينقى والذبيحة فى القداس تعطى حياة وفيها غفران للخطايا             . جسد المسيح يحيا به     

 . وهكذا يحيا الخاطئ . 

ورأينا أن حزمة   . الترديد فى يوم الخمسين بأن كليهما باكورة        يشار إلى حزمة أول الحصيد كما إلى رغيفى          - ث

لـذلك يوجـد   (أول الحصيد تشير للمسيح باكورة الراقدين ورغيفى الخبز يشيران للكنيسة فهى كنيسة أبكار     

 )خمير بالخبز

 يأكل  وكان رئيس الكهنة  ) ١٦ – ١٤ : ٢أف  (قد يمثل الرغيفين اليهود واألمم اللذان تكونت منهما الكنيسة           - ج

أحدهما والكهنة يشتركون فى أكل الرغيف الثانى وإذا كان رئيس الكهنة يمثل المـسيح بالجـسد والكهنـة                  

وكما رأينـا فـى     . فيكون المعنى أن المسيح أشركنا فى جسده        ) كهنة بالمفهوم العام  (يمثلون شعب المسيح    

) . ١/١٠ × ٢(عين من عـشرين     والرغيفين مصنو ) مذكرة خيمة اإلجتماع  ( أنه يشير للتجسد     ٢تفسير رقم   

إذاً معنى الرغيفين أن المسيح تجسد ليعطينا جسده نشترك فيه ، ونتحد به ، وحينما يقدم مع الرغيفين كـل                    

لكن بعـد إتحادنـا     . فنحن خطاة والخطية ساكنه فينا      . يكون مفهوماً معنى الشفاعة الكفارية      . هذه الذبائح   
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الروح القدس يبكت ولكنه ال     . آلب يرانا بخطايانا بل يرى صورة إبنه        بالمسيح وبقيمة دم الذبيحة ال يعود ا      

وعلينـا أن   .  الشخص عن خطاياه والمسيح يكفر بدمه        ىينزع الخطية ، هو يشير للخطية ويعين حتى يتخل        

 )١٤ : ١٥يو (وهو يثبت فينا ) فى المسيح(نستجيب لنداء الروح القدس ونتوب وبهذا نثبت فيه 

 ١٧ : ١٠كو ١س الرسول كلنا خبز واحد جسد واحد هذا يفسر قول بول - ح

 فالثمر الكثير يكون    ٢٤ : ١٢ثمر كثير يو    بالتى سقطت فى األرض لتأتى       إذا كان المسيح هو حبة الحنطة      - خ

 )هذا معنى الرغيفين(من نفس النوع أى الحنطة 

والمعنـى أن   .  لهـم    كانوا يأتون بالقمح من مساكنهم أى من ما يمتلكون ومن ما أعطاه اهللا             = من مساكنكم   - د

 " منه وله"نقدم حياتنا التى أعطاها لنا اهللا ، نقدمها له 

ونجاهد حتى الدم وهـل     . هكذا يجب أن نصلب األهواء مع الشهوات        " الخبز يتم فى نار الفرن       =ويخبزان    - ذ

أستطيع كل شئ فـى المـسيح الـذى         " + " بدونى ال تستطيعوا أن تعملوا شئ      "اإلجابة هى ... ؟هذا صعب 

 " يقونى

 .أما بالنسبة للفصح فكان يقدم فطير فهو يشير للمسيح الذى بال خطية  - ر

  مالحظات علىعيد الخمسين

 يشير إلى الكمال ، فإن الكمـال        ٧ة سبعة أسابيع على عيد الباكورة ، فإن كان رقم           هو ثمرة إضاف   -١

  . يتحقق بحلول الروح القدس الذى يأخذ مما للبكر ويعطينا 

 رقم يعلن عن إيمان هؤالء بالثالوث األقدس        ٣( مؤمن   ٣٠٠٠ الكنيسة باكورتها    فى هذا اليوم قدمت    -٢

 ) . كون هؤالء إنتموا للسماء١٠٠٠و 

 كان هذا العيد عيد فرح بينما هذا ال يذكر فى الفصح والفطير فهما إشـارة إلـى الـصليب وأالم                     -٣

 ) .أعشاب مرة(المسيح 

" ١٠ : ١٦لى قدر ما تسمح يدك أن تعطى تث         ع"فى عيد الخمسين كانوا يقدمون عطية حرة للرب          -٤

 .فالروح القدس يعين حقاً لكن علينا أن نقدم أنفسنا ذبائح حية بإرادتنا الحرة 

  

و تنادون في ذلك اليوم عينه محفال مقدسا يكون لكم عمال ما من الشغل ال تعملوا فريضة دهرية فـي                     - :٢٢آية  

    .جميع مساكنكم في اجيالكم

  

هذه األية معناها أن اهللا يريد رحمة ال ذبيحة ولكن إذا فهمنا أن الحـصاد يـشير للمـؤمنين                  =  حقلك ال تكمل زوايا  

وهناك تفسيراً آخر أنها    . فيكون لهذه اآلية معنى آخر قد يكون إيمان األمم وهم الذين كانوا مساكين مبعدين عن اهللا                 

لقديم مثل راعوث وراحاب وملكة سبأ وحيرام ملك صـور  تشير لمساكين األمم الذين تمتعوا بعناية اهللا خالل العهد ا        

هؤالء كانوا وثنيين مبعدين إال أنهم تمتعوا برحمة اهللا خالل العهد القـديم حينمـا               . ونعمان السريانى وشعب نينوى     

هـود  واألن هذه اآلية لها معنى آخر فى العهد الجديد فكثيرين من الي           . كان من المفهوم أن اليهود فقط هم شعب اهللا          

  .جسد المسيح ليؤمنون بالمسيح ويتمتعون بإيمانهم ويدخلون 

  



   ٢٣الويين 

١٣  

كلم بني اسرائيل قائال في الشهر السابع في اول الشهر يكون لكم            . و كلم الرب موسى قائال       - :٢٥ – ٢٣األيات  

  .عمال ما من الشغل ال تعملوا لكن تقربون وقودا للرب. عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس 

  

  فعيد الهتا

وأهم ما يمتاز به هذا العيد هو الهتاف ، حيث          . وبداية الشهر السابع من السنة الدينية       . هو عيد بداية السنة المدنية      

ـ         . يحتفل به اليهود بالهتاف فى األبواق من الصباح للغروب           عيـد   "وهلهذا دعى عيد الهتاف أو عيد األبواق أو دع

  " ميالد العالم

  ما معنى تذكار؟                    تذكار هتاف البوق

وكأن صوت البوق هنا تعبير عن صوت الفرح الصادر من أوالد           . هو ذكرى يوم الخلق فهو يوم فى السنة          -١

وحينما سقط اإلنسان جـاء المـسيح ليـصلب         . اهللا الذى أعطاهم الحياة فهم يسبحوه على أعماله العظيمة          

ية السنة لتصبح شهرأبيب ، شهر عيد الفـصح فـنحن          الفصح لذلك غير اهللا لهم بدا       الصليب هو  ر هذا اوتذك

  بالمسيح صار لنا كل شئ جديداً

وكان إسـتعماله لجمـع الـشعب أو        ) مثل الميكروفون األن  (البوق يستعمل لتوصيل الصوت إلى الجماهير        -٢

ـ (وصوت البوق يمثل هنا صوت اهللا       . إذاً هو إنذار أو دعوة للفرح       . للحرب أو للدعوة ليفرحوا بالعيد       ر خ

. وصوت اهللا كان قبل السقوط فرح لإلنسان وبعد السقوط صار صوت إنـذار              ) ١٠ : ١رؤ   + ١٩ : ١٩

 وللخاطئ صوت اهللا إنذار بالتوبة وللتأئب يصير الصوت صوت فرح 

وهى أيضاً للنداء   . ألن األبواق كانت تستعمل فى الحروب فهو تذكار لإلنتصارات على األعداء بقوة الرب               -٣

 فهى نداء للجهاد ضد األعداء والمعنى الروحى أنها نداء للجهاد ضد عدو الخير              ١٠ – ٧  :١٠للحرب عد   

 ٣ : ٥٠يأتى إلهنا وال يصمت مز "وهكذا فالبوق األخير هو اإلنذار األخير للخطاة . بتقديم توبة 

اليهود فى عيد   وكان  ) . يوم الفرح العظيم  (وعيد المظال   ) يوم التذلل والصوم  (عيد الهتاف يسبق يوم الكفارة       -٤

فهو كتـذكير لهـم علـى تقـديم التوبـة           . الهتاف يبدأون فى تقديم توبة إستعداداً لهذه المناسبات العظيمة          

 واإلستعداد 

 .قد يرمز عيد الهتاف للكرازة باإلنجيل  -٥

فنحن نعنى بتذكار عطايـا     " إصنعوا هذا لذكرى  " ذكرى شئ قديم بل عطايا حديثة         فقط كلمة تذكار ال تعنى    -٦

 . ٤ : ١٠أع   + ١٦ : ٣خـر   " + يا ذاكرى الرب ال تـسكتوا     ) "٦ : ٦٢أش  (ة هللا مازالت بين أيدينا      جديد

إذاً هى دعوة للشعب ليذكروا إحسانات اهللا       . ومن هذا يتضح أن كلمة تذكار ليست للماضى فقط بل للحاضر            

وهذا معنى  . لمحسن إليهم    لهم ويذكروا خطاياهم فيسرعوا بتقديم توبة عن خطاياهم وتسبيح للرب ا           ةالمتجدد

 .أن عيد الكفارة والمظال يأتوا بعد الهتاف 

الوثنيون يحتفلون بأعيادهم باألفراح العالمية وهنا يعلمهم اهللا أن يحتفلوا بأعيادهم بطرق روحية بأن يذكروا                -٧

يـد كـان    وكانوا يضربون باألبواق فى األعياد لكن فى هذا الع         . ١٥ : ٨٩إحسانات اهللا ويقدمون توبة مز      

 .أكثر من أى عيد آخر 



   ٢٣الويين 

١٤  

الضرب فى األبواق يعنى اإليقاظ وهى دعوة لإلستيقاظ لبداية جديدة كأنهم يستيقظون من غفلتهم من جديـد                  -٨

 .بالتوبة 

عيد الهتاف يأتى بعد الباكورة والخمسين ففى الباكورة إستيقظ المسيح من الموت وفى الخمسين كانت يقظة                 -٩

 .هو دعوة لكل الكنيسة للتوبة . ذلك يعنى العيد يقظة باقى الكنيسة ول) ٣٠٠٠ال (باكورة الكنيسة 

 وضـع اهللا    ويتذكر عهده لألباء ، وكمـا     "يذكركم الرب   "فى هذا اليوم هم يذكرون إحسانات اهللا عليهم وفيه           -١٠

وكما قال فى موضـوع الفـصح أرىالـدم          . ١٥ : ٩تك  " أنى أذكر ميثاقى  " محسوس   قوس قزح كشئ مادى   

 . ١٠ ،   ٩ : ١٠هكذا قال فى هذا الموضوع تذكرون أمام الرب عـد           . انهم  م عالمة طاعتهم وإي   وأعبر فالدم 

ـ   وده ويبين لهم أنها    بشرية ليعلن لهم أنه صادق فى وع       والمعنى أن اهللا يستخدم عالمات      وهـو   همرسومة أمام

اً اهللا يذكرنا بأن نتقـدس      إذ.... والكنيسة لذلك كثيراً ما تصلى اذكر يارب كذا وكذا          . غير نادم على مراحمه     

 .ويذكر هو وعوده لنا 

  غاية هذا العيد

  .بدء سنة جديدة فهو عيد رأس السنة  -١

 .نهاية عام زراعى سابق وبدء عام زراعى جديد  -٢

 فهو بوق إعداد . كان الشعب فيه يستعد روحياً لعيدى الكفارة والمظال  -٣

 وإستخدموها فى دورانهم حول أسـوار أريحـا فإنهـدمت           .كانت األبواق تستخدم فى األعياد إعالناً عن اإلبتهاج         

. ونسمع أن األبواق ستسبق اليـوم األخيـر         . األسوار إعالناً عن بدء إقامة شعب اهللا فى أرضهم وملك اهللا عليهم             

وهذا يعنى أن األبواق ستسبق تحطيم مملكة الشر تمامـاً           . ٢ : ٥ – ١٦ : ٤تس  ١ + ٣١ – ٢٩ : ٢٤راجع مت   

وبالنسبة لكل إنسان يبدء ملك المسيح على قلبه         . ١٥ : ١١ ملك المسيح على شعبه فى السماء لألبد رؤ          ولألبد وبدء 

وبالنسبة للكنيسة كلها فبعد البوق األخير يخضع الكل        ) أى إنذار من اهللا   (بالتوبة حين يسمع صوت البوق الخاص به        

   ٨ : ٢عب  + ٢٨ – ٢٤ : ١٥كو ١هللا ألن الكل ليس بعد خاضعاً له 

   ٥٢ : ١٥كو ١هذا العيد هو بوق إنذار لكل منا حتى نستعد لليوم األخير ، يوم القيامة حين يبوق البوق األخير 

  

اما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفال مقدسـا       . و كلم الرب موسى قائال       - :٣٢ – ٢٦األيات  

 ما ال تعملوا في هذا اليوم عينه النه يوم كفارة للتكفيـر             عمال. يكون لكم تذللون نفوسكم و تقربون وقودا للرب         

و كل نفس تعمل عمال ما في       . ان كل نفس ال تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها             . عنكم امام الرب الهكم     

 انه  .عمال ما ال تعملوا فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم            . هذا اليوم عينه ابيد تلك النفس من شعبها         

  .  سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء من المساء الى المساء تسبتون سبتكم

  

  يوم الكفارة

   ويتبقى بعض المالحظات١٦ فى اإلصحاح ههذا تم شرح

  .ففى هذا اليوم رمز لكفارة المسيح لفشلنا فى أن نحفظ الوصايا . م العاشر وهو فى الي -١



   ٢٣الويين 

١٥  

أن من لم يرى أفراح عيد المظال لم يعرف معنى الفرح ومن لم يـرى أحـزان يـوم                   قيل فى أمثال اليهود      -٢

فمن يزرع بالـدموع يحـصد      . الكفارة لم يرى حزناً ولم يعرف كيف يحزن الناس ويأسفوا على خطاياهم             

 لذلك هو يـسبق عيـد     . فيوم الكفارة يوم تذلل ودموع ومن يتذلل أمام اهللا يمتلئ بالروح فيفرح             . باإلبتهاج  

 .المظال مباشرة 

 "أبيد تلك النفس"تظهر خطورة هذا اليوم من تهديد الرب لمن يعمل فيه  -٣

فالعتق يبدأ بالصليب حـين قيـد اهللا        .  سنة   ٥٠فى مساء يوم الكفارة كانت تبدأ سنة اليوبيل التى تتكرر كل             -٤

نة وعتقنا المسيح   فبعد الصليب قيد الشيطان وبدأت األلف س       . ٣ – ١ : ٢٠رؤ   + ١٥ ،   ١٤ : ٢إبليس كو   

 .من العبودية المرة 

بدون توبة وإنكسار نسقط فى الكبرياء والكبرياء بداية السقوط والنتيجة القطع أى             = كل نفس ال تتذلل تقطع     -٥

 .فاهللا ال يقبل سوى المتضعين . اإلنفصال عن اهللا 

  

م الخامس عشر من هـذا الـشهر        كلم بني اسرائيل قائال في اليو     . و كلم الرب موسى قائال       - :٤٤ – ٣٣األيات  

سـبعة ايـام    . في اليوم االول محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملـوا             . السابع عيد المظال سبعة ايام للرب       

تقربون وقودا للرب في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب انه اعتكاف كل عمـل شـغل ال                     

ا تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب محرقة و تقدمـة و ذبيحـة و               هذه هي مواسم الرب التي فيه     . تعملوا  

. عدا سبوت الرب و عدا عطاياكم و جميع نذوركم و جميع نوافلكم التي تعطونها للرب                . سكيبا امر اليوم بيومه     

ـ                    ي اما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة االرض تعيدون عيدا للرب سبعة ايـام ف

و تاخذون النفسكم في اليوم االول ثمر اشجار بهجة و سعف النخل            . اليوم االول عطلة و في اليوم الثامن عطلة         

تعيدونه عيدا للـرب سـبعة      . و اغصان اشجار غبياء و صفصاف الوادي و تفرحون امام الرب الهكم سبعة ايام               

في مظال تسكنون سبعة ايام كل الـوطنيين        . نه  ايام في السنة فريضة دهرية في اجيالكم في الشهر السابع تعيدو          

لكي تعلم اجيالكم اني في مظال اسكنت بني اسرائيل لما اخـرجتهم مـن ارض               . في اسرائيل يسكنون في المظال      

  فاخبر موسى بني اسرائيل بمواسم الرب. مصر انا الرب الهكم 

  

  عيد المظال

/ األعياد الزراعية هى البـاكورة     (الث عيد زراعى    وهو ث . هو آخر األعياد والمواسم المقررة فى الناموس         -١

  .وبه يختتم العام الزراعى ) المظال/ الخمسين 

كمـا دعـى    ) ٤٢أية  (سمى عيد المظال ألنهم كانوا يسكنون خالله فى مظال مصنوعة من أغصان الشجر               -٢

وأما . لزيتون  إذ فيه ينتهون من جنى  جميع المحاصيل كالكروم وا         ) ٢٢ : ٣٤ ،   ١٦ : ٢٣خر  (عيد الجمع   

 .اليوم الثامن فعيد عظيم 

  

  
 



   ٢٣الويين 

١٦  

  ٢١                                   يوم ١٥               اليوم 

                        

  )٢٢يوم (  أيام يسكنون مظال                         اليوم الثامن ٧                    
 
وهو تذكار لغـربتهم    . على أنتهاء العام الزراعى لذلك أسموه عيد الشكر         غاية هذا العيد هو تقديم الشكر هللا         -٣

وأهم سمات هذا العيـد الفـرح       . وفى اليوم الثامن يعودون إلى بيوتهم       . فى البرية حيث عاشوا فى الخيام       

 .فيفرح الغنى ومعه الفقير . وفيه يقدمون كثير من العطايا فمخازنهم مملوءة من الخيرات . الشديد 

ن اهللا يريد   أجيب أن اهللا يطلب منهم السكنى فى مظال فى الوقت الذى أمتألت فيه مخازنهم بالمحاصيل فك               الع -٤

 .لهم أن يذكروا غربتهم مع كثرة المحاصيل 

قامـة  إوكان الشعب يبدأ فـى  . اليوم الثامن هو يعتبر عيد مستقل بذاته وله طقسه الخاص وذبائحه المحددة       -٥

 )أى فى اليوم العاشر(المظالت بعد عيد الكفارة 

هذا الوقت يمكن أن تسقط فيه األمطار وتتزايد السحب فيذكروا السحابة التى رافقت أبائهم فـى البريـة رؤ              -٦

 . اهللا يسكن وسط شعبه ٣ : ٢١

فهو . وغالباً هو تكلم وهو ال يعى ما يقول         " نصنع ثالث مظال  "حين تجلى المسيح أمام تالميذه قال بطرس         -٧

 عظيماً جداً ولما كان الفرح عنده مرتبط بعيد المظال تطلع لعمل مظال             اًتجلياً فرح فرح  المسيح م  حين رأى 

ليستمر الفرح بصفة دائمة ولكن كان ما قاله نبوة فسبعة أيام المظال تشير لغربتنا فى هذا العالم ويأتى اليوم                   

 المجد وسنعاين الـرب متجليـاً       وكأن بطرس تنبأ أننا فى األبدية سنعاين هذا       . الثامن ليشير ألفراح األبدية     

 "المظال األبدية"وقد دعى السيد المسيح الحياة األبدية . بصفة دائمة وفى فرح أبدى 

كتمال جسد المسيح فما زال هذا الجـسد        إنتهاء أو   إللذلك هو يشير    .  الحصاد    إنتهاء هذا العيد يأتى بمناسبة    -٨

وحينما يكتمل الجسد ستكون    . ب ويرجع للجسد    غير مكتمل فهناك من سيولد ويدخل للجسد وهناك من سيتو         

يليها اليوم الثامن وهـو يـوم األبديـة         ) السبعة أيام (فنحن األن فى مظال وغربة هذا العالم      . أفراح األبدية   

 المفرح حين نرجع لبيت اآلب بعد غربة 

  المجموعة الثانية من األعياد

 المعنى عند المسيحيين المعنى عند اليهود العيد

 إنذار لنستيقظ ونستعد لألبدية إنذار لإلستعداد لألعياد التالية الهتاف

 حياة تذلل وجهاد فى غربة هذا العالم تذلل وصوم الكفارة

 نحن غرباء فى هذا العالم ذكرى غربتهم فى سيناء المظال

هو فرحنا فى السماء فى حضن اآلب فرح بدخولهم ألرض الموعد ثامن يوم

  

د المجموعة األولى تشير لعمل المسيح بالنسبة للكنيسة وأما هذه المجموعة الثانية تشير لـدور  ومن هذا نفهم أن أعيا    

  .الكنيسة فى غربتها حتى تستريح فى األبدية 



   ٢٣الويين 

١٧  

 تحـدثنا حـديث     ٣٨ ،   ٣٧ تحدثنا عن عيد المظال كمقدمة ولكن تأتى األيات          ٣٦ – ٣٣نالحظ أن األيات     -٩

وما بعدهما ليتحدث عن عيد المظال وهذا يجعلنا نركز عيوننـا            ٣٩ختامى عن األعياد ثم يعود فى األيات        

على المظال أى على األبدية فبعد أن تنتهى كل األعياد والسبوت والذبائح يأتى عيد المظال كـشئ متميـز                   

وهكذا بعد أن ينتهى العالم يأتى اليوم الثامن ، يوم األبدية األبدى الذى بال نهاية وعلينا أن نثبـت أنظارنـا                     

  . ه حتى ال نفقد مكاننا فى أفراحه علي

هذا اإلصحاح الذى يحدثنا عن األعياد يبدأ بالسبت و ينتهى بثامن أيام المظال كـأن اهللا يريـد أن                   -١٠

وكـون  . ن  آلونحـن ننتظرهـا ا    .  ولما فقدناها بالخطية أعادها لنا ثانية        ةيقول أنه خلقنا لنحيا فى راح     

 .ى أنه ال راحة إال بالصليب الفصح أتى بعد السبت مباشرة فهذا يعن

  طقس العيد ومعناه

  إتسم هذا العيد بطقسه الفريد الذى تميز بظاهرتين هما الماء واإلنارة

 ، أحدهما يتوجه لجمع أغصان      مان عظي ان إبتداء من اليوم األول ولمدة سبع أيام يخرج فى الفجر موكب           - :الماء -ا

ى يتوجه إلى بركة سلوام ومعه أحد الكهنة يحمل إبريقاً ذهبياً يمأله            الزيتون وسعف النخيل واألشجار األخرى والثان     

وكان هذا يتم وسط الهتافات والترانيم ويصل الفريقان للهيكل فتقدم محرقـة الـصباح ويقـيم حـاملو                  . من البركة   

بريق آخـر   ويسكب الكهنة الماء الذى فى اإلبريق على المذبح ومعه خمر فى إ           . األغصان مظله جميلة على المذبح      

وكان الناس يستقون الماء بفرح من بركة سلوام فى أيام العيد تذكاراً لخروج المـاء               . وينساب السكيب أسفل المذبح     

 : ١٢ ،   ١ : ٥٥أش  .....أيها الجياع جميعاً هلموا إلى المـاء        "من الصخرة على يد موسى ويتذكرون قول أشعياء         

امير والتلويح باألغصان وكانوا يلوحون باألغصان حينما يأتون عند         وكان هذا الطقس يتم وسط الترانيم والمز      " . ٣

  " هذا يفسر ما حدث يوم دخول المسيح ألورشليم" . (إحمدوا الرب"كلمة يارب إنقذ أى أوصنا وعند القول 

  . كان الماء والخمر يوضعان فى طاسين مثقوبين فوق المذبح ثم ينساب منهما عليه -:ملحوظة 

 ٤ ذراعاً فى أعلى كل منهـا        ٥٠ يضاء فى دار الهيكل أربع منارات عالية إرتفاع الواحدة نحو             كان - :النور -ب

رى فى كل المدينة وكان الشعب أيضاً يضيئون        سرج كبيرة وكانت فتائلها من مالبس الكهنة القديمة وكانت أنوارها تُ          

وقـد  . وكانوا يزينون المنـازل بـالزهور       . مصابيح فى الشوارع لتصبح المدينة كلها أشبه بكتلة من النور البهيج            

  . إرتبط النور بالفرح 

وبحـسب  ) . نـاراً (ليالً كان نور    و) ماء(وعلة إرتباط الماء بالنور عمود السحاب الذى رافقهم فكان صباحاً سحابة            

 .  تشرى أى فى أول أيـام عيـد المظـال          ١٥التقليد اليهودى كانوا يقولون أن عمود السحاب ظهر ألول مرة يوم            

ـ                      نويقولون أن موسى نزل من على الجبل وأعلن عن إقامة خيمة اإلجتماع فى نفس اليوم وفى نفس اليوم أيضاً دش

  )٧ أى ٢ ، ٨مل ١(سليمان الهيكل ونزلت الشكينة 

  الطقس تقليد يوافق اهللا عليه

يه ولكن اليهود ظلوا يحتفلون     لم يذكر فى الكتاب المقدس ولم ينص اهللا عل        )  واإلنارة هالميا(الطقس المذكور لإلحتفال    

حتى جاء المسيح وشرح هذا الطقس وبهذا أعلن موافقته بل يفهم أن هذا الطقس كان بوحى مـن                  . به مئات السنين    

وفـى  ......وفى اليوم األخير من العيد وقف يسوع ونادى قائالً          " يقول   ٣٨ ،   ٣٧ : ٧ففى يو   . اهللا فله معانى حية     

إذاً فهذا الماء الذى ينساب هو رمز للروح القدس الذى كان           ..... ذا عن الروح القدس     قال ه " يضع التفسير    ٣٩آية  



   ٢٣الويين 

١٨  

 قـال هـذا     ١٢ : ٨يو  " أنا هو نور العالم   "وفى اليوم التالى غالباً اليوم الثامن قال المسيح         . سينسكب على الكنيسة    

) ٤٧حز  ( من عتبة البيت نحو المشرق       وقد رأى حزقيال المياه الحية تخرج     . والكل ينظر المدينة السابحة فى النور       

وأمـا  .  ألرض مثمرة ونورها المـسيح       قفر فالكنيسة يفيض عليها الروح القدس ليحولها من برية          ٨ : ١٤زك  + 

أى أن معناه أن الشعب الذى فـاض المـسيح          . تلويح الشعب باألغصان فقد تم تفسيره يوم دخول المسيح ألورشليم           

وهذه الصورة نجدها فى السماء فمن دخلوا للـسماء         . كه على قلبه    لعرف المسيح وم  عليه بروحه القدوس وأنار له      

كوا المسيح وحده وبالكامل عليهم لَنجد فى أيديهم سعف النخل والمعنى أنهم قد م.  

  

و  بيحةذالتي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب محرقة و تقدمة و              لرباذه هي مواسم    ه - :٣٧آية  

  .بيومه ليومامر سكيبا ا

  

  هى سبعة أعياد غير السبت = هذه هى مواسم الرب

  

  .و جميع نذوركم و جميع نوافلكم التي تعطونها للرب طاياكمعو عدا  لربادا سبوت ع - :٣٨آية 

  

 يوم السبت تقـدم تقـدمات        مع ولو توافق يوم العيد   . ففى كل عيد له تقدمته وعطاياه        ..... عدا سبوت الرب وعدا   

  .ولوكان هناك نذور أو نوافل تضاف لكل هذا . باإلضافة لتقدمات السبت العيد 

  

أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة األرض تعبدون عبداً  للرب سـبعة       - :٣٩آية  

  أيام فى اليوم األول عطلة وفى اليوم الثامن عطلة

  

  لذلك سمى عيد الحصاد  = تجمعون غلة األرض 

اليوم الثامن يشير لبداية األسبوع الجديد أو الحياة الجديدة بعد أسبوع غربتنا فـى هـذا                 = ةى اليوم الثامن عطل   وف

والحظ أن المسيح قام فى اليوم الثالث       . العالم أى الراحة العظمى لذلك فى السماء وفى هذا العيد حملوا سعف النخل              

) مـع آدم  (واإلنسان مات فى اليوم السادس      . داية األسبوع الجديد    لصلبه وفى اليوم الثامن لدخوله أورشليم أو فى ب        

وسيقوم اإلنسان فـى    ) فترة هذه الحياة منذ سقوط آدم وحتى المجئ الثانى        (ومازال الموت سائداً طوال اليوم السابع       

لثالث حيث أنه مـات     هو ا . وبذلك أيضاً يكون يوم قيامة اإلنسان هو الثالث وهو الثامن           . اليوم الثامن ، يوم األبدية      

  .فى اليوم السادس وسيقوم فى الثامن 

  .وسعف النخيل يشير للنصرة والغلبة فمن يدخل السماء هو من غلب 

  

و  بيـاء  غ شـجار او اغـصان     لنخـل  ا عفسبهجة و    شجارااالول ثمر    ليوما تاخذون النفسكم في     و - :٤٠آية  

  .ايام بعةسالهكم  لرباالوادي و تفرحون امام  فصافص



   ٢٣الويين 
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الصفصاف وما يماثلها من ثمـار      / الزيتون  / اآلس  / الصنوبر  / حددها اليهود بأشجار التفاح      = مرا أشجار بهية  ث

والثمار تشير لعطايا اهللا فالزيتون مثالً يشير للزيت ولنعم         .  وكانوا يزينون السعف بهذه الثمار       .هذا الوقت من السنة   

والنخيل يشير للسمو والقداسة    ) لقديم ما كان ليفهم العطايا الروحية     فالشعب فى ا  (الروح القدس سواء روحية أو مادية       

   ١٥ : ٨نح " فالصديق كالنخلة يزهو"

  .س آل أى كثيفة الورق ، ورقها يغطى كل الخشب مثل ا=أغصان أشجار غبياء 

  ينبت على شواطئ األنهار = صفصاف الوادى

 . ١٦ : ١٦راجع تث   ) المظال/ الخمسين  / الفصح   (وكان الشعب عليه أن يظهر أمام الرب فى ثالث أعياد هى          + 

  .وهنا ضمت اآلية الفصح والفطير 

وحيث أن عيد الوظال هو ختام أعياد العام فهو يشير لختام أيام األرض إستعداداً لألفراح األبدية الحقيقيـة التـى                    + 

  .لها  كانت هذه األعياد الجسدية األرضية رمزاً لها وظالً

  
  

  
  



   ٢٤الويين 

١  

אאאא 
إذ تحدث عن األعياد المقدسة أراد هنا أن يعلن عن سر الفرح الحقيقى الداخلى خالل اإلهتمام بالمنارة الذهبية للتمتع 

ثم تأتىقصة إبن شلومية الذى جدف ، وقد تكون هذه الحادثة قد . باإلستنارة ، والخبز اإلسبوعى للتمتع بالشبع 

م موسى لشريعة األعياد أو تكون قد حدثت فى وقت آخر وذكرها موسى هنا ليشرح أن حدثت مباشرة عقب إستال

  سر فقدان الفرح والشركة بل أن الموت سببه إهانة اهللا والتجديف على إسمه

  

   .قائال وسى ملربا كلم و - :١آية 

  

   إذاً فهذه مقدمة فريضة جديدة=وكلم الرب موسى 

  

. نقيا للضوء اليقاد الـسرج دائمـا         يتون مرضوض  ز يتزان يقدموا اليك     سرائيلاوص بني   ا - :٤ – ٢األيات  

في  هرية د ريضةفدائما   لرباامام   لصباحاالى   لمساءامن   رونهفي خيمة االجتماع يرتبها      لشهادةاخارج حجاب   

  .دائما لرباالطاهرة يرتب السرج امام  لمنارةا على .جيالكم ا

  

هم الذين يقدمون الزيت ومن ثم يشعرون أن هذا النور لهـم فهـم قـدموا                كان بنى إسرائيل     = أوص بنى إسرائيل  

الرض يعنى دق الزيتون فى هاون وتصفيته وهذا يخرج أنقى أنواع الزيت             = زيت زيتون مرضوض نقياً   . الزيت  

.  

" ٥ : ٤رؤ  " بصيغة الجمـع فهـم سـبعة         ٤ بصيغة المفرد ووردت فى آية       ٢هذه الكلمة وردت فى آية       = السرج

يذكر المؤرخون  ) ٢آية   (دائماً . ٤ : ١٢كو  ١ونهم سبعة فهذا يشير لمواهب الروح المتنوعة ولكن الروح واحد           وك

وفى آيـة   . (المهم أن المنارة دائماً تكون مضاءة       . أنهم كانوا يضيئون السرج كلها ليالً ويضيئون ثالثة فقط بالنهار           

   فلماذا التشديد على أن تضاء من المساء إلى الصباح ؟ طالما هى مضاءة دائماً = من المساء إلى الصباح) ٣

هذا يشير ألمانة اهللا نحو شعبه فبينما هم نيام والظالم حولهم ، فاهللا يبقى لهم المنارة مضاءة ، نوراً داخليـاً                      -١

  يضيئه الرب وسط الظالم 

. إلى أن ينفجر النهار     ..... وعندنا الكلمة النبوية وهى أثبت       "٩ : ١بط  ٢يقول معلمنا بطرس الرسول فى       -٢

ن آلوا. فكلمات الناموس واألنبياء هى السرج التى أضاءت فى العهد القديم حتى جاء المسيح شـمس البـر          

 ١٠٥ : ١١٨مز . فكلمة الكتاب المقدس هى السراج الذى ينير حتى يأتى المسيح فى مجده 

 .يها هما كان الظالم الذى يحيط بالكنيسة فاهللا يبقى نوره دائماً ليهدم -٣

  وهذا كان ألنه يمثل العهد القديم ٣٥ : ٥قال المسيح عن يوحنا المعمدان أنه السراج المنير يو  -٤

وقيل هذا أيضاً عـن      .  والمنارة من الذهب النقى وترمز للروح القدس       ألنها مكرسة للرب   = على المنارة الطاهرة  

   .فهى تشير للمسيح المتجسد) ذهب وخشب(والمائدة ) ٦آية (المائدة 

  

  .لواحدااثني عشر قرصا عشرين يكون القرص  خبزهت تاخذ دقيقا و و - :٥آية 



   ٢٤الويين 

٢  

  

ووضـع   . ١٢ والتالميذ ١٢فعدد األسباط .  هو رقم الكنيسة فى العهد القديم والعهد الجديد ١٢ = أثنى عشر قرصاً  

فكان نور المنارة يـذكر     (عبه   رغيف أمام اهللا معناه أن اهللا يذكر كل شعبه دائماً وفى وسط الظالم نوره ينير لش                ١٢

 رغيف خبـز    ١٢وحتى بعد اإلنشقاق بين مملكتى يهوذا وإسرائيل كانوا يضعون على المائدة            ) .  على الخبز  طيسق

  ). ١١ : ١٣ أى ٢م هذا ضمناً من هِفُ(

وكان ما يكفى الشخص مـن      .  لتر   ٢,٢٩ر  مع= ة  يف إ ١٠ / ١العشر هو    . ١/١٠ × ٢ = رين يكون القرص  شُْع

  . يشير للتجسد ٢فهو تذكار للمن وكونه عشرين فهذا يشير للتجسد ، فرقم . لمن مقدار عمر ا

  

  .لرباعلى المائدة الطاهرة امام  تةسو تجعلها صفين كل صف  - :٦آية 

  

 والخبز يـشير للكنيـسة التـى      . الخبز أمام اهللا دائماً يشير للمسيح الواقف أمام اآلب دائماً يشفع فينا              = أمام الرب 

  .إلتحمت برأسها المسيح 

  

  .نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب بانال تجعل على كل صف و - :٧آية 

  

يوضع اللبان فوق الخبز لمدة أسبوع وفى السبت الجديد يرفع الخبز القديم ليوضع الخبز الجديد ، ويوضع فوقه لباناً                   

ان البخور يحرق بعد رفع الخبز القديم وغالباً كـانوا          وك. ويكون اللبان نصيب الرب والخبز نصيب الكهنة        . جديداً  

 فيكـون للخبـز تـذكاراً   . وكان البخور يحرق عوضاً عن حرق الخبز وهذا معنى     . يضيفونه على البخور اليومى     

وكلمة وقود للرب تعنى أن البخور كان يحرق عوضاً عن الخبز وأن من تقدمات الدقيق كان يحـرق                   . وقوداً للرب 

.  اللبان والكهنة نـصيبهم الخبـز          هوكون الكهنة يأكلون الخبز فهذا يعنى الشركة فاهللا نصيب        . بعضها  على المذبح   

  ويشير اللبان ألن عمل الكنيسة هو التسبيح والصالة

  

   .دهريا يثاقا مسرائيلادائما من عند بني  لربايرتبه امام  بت سوميي كل ف - :٨آية 

  

  .لى بلغ العشرين عاماً سنوياً يالخبز من النصف شاقل التى يقدمها كل إسرائكانوا يشترون  = من عند بنى إسرائيل

  

  .هرية دريضة فلرباالنه قدس اقداس له من وقائد  قدسمفي مكان  ياكلونهفيكون لهرون و بنيه ف - :٩آية 

  

. هو قدس أقداس يأكله المقدسين الذين صاروا ملوكاً وكهنة يأكلونه وهم مستعدون بالحياة المقدسـة              = مكان مقدس 

  .فى مكان مقدس يعنى نفس طاهرة 

  



   ٢٤الويين 
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و تخاصم فـي     سرائيلافي وسط بني     صريمرجل   بناامراة اسرائيلية و هو      بنا خرج   و - :١٢ – ١٠األيات  

و كـان    وسىماالسرائيلية على االسم و سب فاتوا به الى          بنا فجدف   .االسرائيلية و رجل اسرائيلي      بن ا لمحلةا

  .لرباليعلن لهم عن فم  لمحرسا فوضعوه في .ان  دبطسمن  بري دنت بلومية شمهااسم 

  

يحكى التقليد اليهودى أن هذا المجدف إبن المرأة اإلسرائيلية هو إبنها من رجل مصرى كان يعمل مـسخراً وقتـل                    

غتصاب هذا المجـدف ويقـول      إليلية شلومية فى مصر ثم تزوجها وكان ثمرة هذا الزواج أو ا           زوج المرأة اإلسرائ  

وقد خرج هذا الولد مع اليهود ولكن ألنه إبـن          . التقليد أن موسى قتل هذا الرجل المصرى إنتقاماً لشلومية وزوجها           

المحلة فتـشاجر معـه رجـل       مصرى وثنى كان عليه أن يقيم خارج المحلة ويبدو أنه رفض وأراد أن يقيم داخل                

إسرائيلى فذهبوا للقضاء الذى حكم بأن يقيم هذا الشاب خارج المحلة فسخر هذا الشاب من القضاء ومن اهللا وجدف                   

  .على اهللا 

قد تعنى أنه خرج مع اليهود فى خروجهم من مصر وقد تعنى أنه خرج من خيام الغرباء ودخل                   = خرج) ١٠(فى  

. الحظ أن هذا المجدف هو ثمرة زواج وثنى بمؤمنة وهذا نتيجة طبيعيـة               . ى المحلة وتخاصم ف للمحلة بدليل قوله    

 قلـب    فـى  وكان هذا سبب سقوط سليمان وعموماً فحـين يمتـزج         . ولذا كانت تمنع الشريعة أمثال هذه الزيجات        

ن مكان أمثال هـؤالء  والحظ أ . المسيحى حب اهللا مع حب العالم يكون هذا سبباً كافياً لقساوة القلب ومن ثم السقوط                

  .خارج المحلة فهم عزلوا أنفسهم بأنفسهم 

أى يهوة فاليهود كانوا إذا رأوا إسم يهوة مكتوباً ال ينطقونه بل يقولون أدونـاى أى                 = جدف على اإلسم  ) ١١(وفى  

هل أنت إبن    "ولذلك حين سأل رئيس الكهنة المسيح قال له       . الرب السيد أو الرب وباليونانية كيريوس أو يقولون اهللا          

لذلك فحين قال بولس الرسول عن المسيح أن اهللا أعطاه إسماً فوق كل إسم              . فهم ال ينطقون إسم يهوة أبداً       " المبارك

  .واإلسم لهم تعنى يهوة .  ال يقولون يهوة بل يقولون اإلسم  فهم فهذا كان يعنى لليهود أنه معادل ليهوة٩ : ٢فى 

  

فيضع جميع السامعين ايـديهم      لمحلةااخرج الذي سب الى خارج      . قائال   وسى م لرباكلم  ف - :٢٢ – ١٣األيات  

و من جدف علـى     . قائال كل من سب الهه يحمل خطيته         سرائيلا و كلم بني     .لجماعة  اكل   رجمهيعلى راسه و    

احـد  و اذا امات    . كالوطني عندما يجدف على االسم يقتل        لغريبارجما   لجماعةاكل   رجمهيفانه يقتل    لربااسم  

عيبا فكما فعل كذلك     ريبهقو اذا احدث انسان في      . بنفس   فسانو من امات بهيمة يعوض عنها       . فانه يقتل    نساناا

مـن قتـل بهيمـة      . بسن كما احدث عيبا في االنسان كذلك يحدث فيه           نسبعين و    ينعكسر بكسر و    . يفعل به   

  .الهكم لربايكون كالوطني اني انا  لغريباحكم واحد يكون لكم . يقتل  نساناايعوض عنها و من قتل 

  

ين نا نجده يجيب على هذا ويضيف قوانفموسى هنا يسأله عن عقوبة من جدف على إسمه ولكن. عجيب هو الرب 

لحماية أرواح الناس بل ممتلكاتهم وكأن من يتعدى على أحد من شعبه يعتدى عليه هو فهو يغير على شعبه فإذا كان 

  .فلنهتم نحن كيف نمجده اهللا يهتم بنا وبما نملك 



   ٢٤الويين 
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ولنالحظ أن التجديف والسب والقتل وإحداث العاهات كلها راجعة لمصدر واحد هو العنف وهذا العنف يفقدنا الفرح                 

  وحين يبدأ نزاع فال نعرف كيف سينتهى وال ما هى األضرار الناجمة عنه . الذى يأتى من اإلستنارة ومن الشركة 

  فالرجم عقوبة كل من يجدف) ١٦ – ١٤(ومن . ك هذا يعنى دمك على رأس) ١٣(وفى 

بعد أن تكلم الرب عن رجم المجدف يذكرهم أن الحياة ملكه هو وحده وليس من حق أحد أن يعتدى على                    ) ١٧(وفى  

  .حياة إنسان إال بإذنه أو حسب الشريعة 

  فاهللا كما يحمى حياة اإلنسان يحمى أمالكه) ١٨(وفى 

   نوسن بسشريعة عين بعين ) ٢٠ ، ١٩(وفى 

 ٢١وبعد ذلك قدروا فدية لكل عضو بناء على خر          . هذا ليس إنتقام بل هو عدل دقيق ، هو تشريع للقضاة              - أ

   .٣١ : ٣٥عد  + ١٩ ، ١٨: 

وهذا حتى ال ينتقم المصاب لنفسه وحتى ال يزيد اإلنسان فـى      . هى ليست إنتقام شخص بل عدل علنى عام          - ب

 مثالً أو فقأ عينه، فيقتل من كسر له سناً اإلنتقام لنفسه

ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خـدك األيمـن       "فى شريعة العهد الجديد ومع النمو الروحى قال المسيح           - ت

  .٣٩ ، ٣٨ : ٥مت . فأدر له األيسر 

.  كان إبن شلومية هو أول من يموت بحسب شريعة موسى وكان موته رجماً وتهمته كانت التجـديف                   - :ملحوظة

ولكن مـا   !!  شهداء المسيحية أول من مات شهيداً وبنفس التهمة أى التجديف وبنفس العقوبة              فانوس أول طوكان إس 

 إستغلوا الـشريعة    فهم طبقت الشريعة أيام موسى      منذوما أعمق الهوة التى إنحدر لها الشعب اليهودى         . أبعد الفرق   

 .  ليقتلوا من يريدوا ظلماً 



   ٢٥الويين 

١  

אאא 
 كان الحديث عن وسائل الفرح ، الزيت واإلشتراك فى ٢٤ كان الحديث عن األعياد وفى إصحاح ٢٣فى إصحاح 

  .وهنا نجد الحديث عن الحرية . الخبز 

  

و قل لهم متى اتيـتم الـى االرض          سرائيلاكلم بني   . قائال   يناء س بلجفي   وسى م لربا كلم   و - :٧ – ١األيات  

. و تجمع غلتهما     رمك ك قضبتو ست سنين     قلكحست سنين تزرع    . االرض سبتا للرب     سبتتي انا اعطيكم    الت

حصيدك  ريعز .رمك  كو ال تقضب     قلكحعطلة سبتا للرب ال تزرع       بتسففيها يكون لالرض     لسابعة ا لسنةاو اما   

 عبدكللك و    عاماطرض لكم   اال بتسو يكون   . ال تقطف سنة عطلة تكون لالرض        لمحول ا رمك ك نبعال تحصد و    

  .عاماطو لبهائمك و للحيوان الذي في ارضك تكون كل غلتها . و لمستوطنك النازلين عندك  جيركالو المتك و 

  

 من خيمة اإلجتماع وذلك ألن الكالم كان مختصاً بالعبادة وهنا           ه كان قبالً يكلم   =وكلم الرب موسى فى جبل سيناء       

نه ملك األرض كلها وهو الذى سيعطى لشعبه قسماً من األرض ليسكنوا            أيد أن يعلن    نجد الكالم عن األرض فاهللا ير     

وكونه أنه يحدد أن الكالم كان على جبل سـيناء فالمقـصود أن للـرب               . فيه تحت رعايته وهو ينظم حياتهم فيها        

  .وهو يضع هذه الشروط فى هذا اإلصحاح . وهو كمالك يوزع أرضه له شروطه . األرض وملؤها 

  يعة السنة السابعة شر

وبنفس الفكر إهتم أن تحفظ سبوت السنوات أى السنة السبتية أو           . إهتم اهللا بحفظنا للسبت لتقديس بقية أيام األسبوع         

                  السنة السابعة ، وفى هذه السنة ال يجوز زرع األرض أو حصدها ، حتى األشجار المثمرة ، وقد سح بالزراعة فى   م

) ٣(آيـة   . بة ، وأيضاً ما هو للتقدمات كحزمة الترديد ورغيفى التقدمة وخبز الوجوه              الجزية أو الضري    تقديم حدود

  تقليمه = ب الكرمقض

  وغاية السنة السبتية 

 فهذه األرض غير وادى النيل الذى كانوا يزرعونه سنوياً لخصوبته ، أما أرض فلسطين               - :ناحية زراعية   - أ

  فتحتاج أن تترك فترة لتستعيد قوتها وال تستهلك 

فـأى  .  ففى هذه السنة يشترك الكل غنى وفقير وغريب بغير خجـل             - :من الجانب اإلنسانى واإلجتماعى    - ب

وصاحب األرض كان يأخذ منها ما هـو ألكلـه فقـط ولـيس     . إنسان له الحق أن يدخل أى أرض ويأكل     

 والحظ أن هذا هو نظام الكنيسة األولى أى الشركة ) . ال يجمع منه فى مخازن(للتخزين 

 فهذه السنة ليست للكسل ولكن لقراءة الكتاب المقدس ، بل كانت تعقد جلسات ويقرأ               - : الناحية الروحية  من - ت

فضالً عن أنها تذكار للراحة األولى فـى الفـردوس          . وهناك صلوات وتسابيح    . الملك بنفسه وسط الشعب     

واألجراء والغريـب بـل     فهى سنة راحة للرجل وعائلته وحتى العبيد        ) ٩ : ٤عب  (والراحة الموعود بها    

 والحيوانات 

 هى درس فى اإليمان فاهللا يشبعهم ويزيد غلتهم ومن هنا يفهمون أن البركة ليـست        - :الناحية اإليمانية  من - ث

 . معناها كثرة العمل بل رضا اهللا عليهم 

  



   ٢٥الويين 
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  .زريع حصيدك ال تحصد و عنب كرمك المحول ال تقطف سنة عطلة تكون لالرض - :٥آية 

  

 هو ما   عوالزري. نفهم أن الحصاد كان مسموحاً به لألكل فقط وليس للخزين           ) ٦(من آية    = ال تحصد زريع حصيدك   

ينمو دون أن يزرعوه بسب بسبب سقوط بعض البذار عفواً على األرض أو هو ما تخلف من العام الماضى ونمـا                     

ى الباقى على الكرم من الحـول       أ = وعنب كرمك المحول  . أو يكون خلفه لما حصد من الثمار        . فى السنة السابعة    

  الماضى) العام(

  

  .و يكون سبت االرض لكم طعاما لك و لعبدك و المتك و الجيرك و لمستوطنك النازلين عندك - :٦آية 

  

  .أى حاصالت مدة سبت األرض يمكن أن تؤكل  = سبت األرض طعاماً

  

ون لك ايام السبعة السبوت الـسنوية       و تعد لك سبعة سبوت سنين سبع سنين سبع مرات فتك           - :٢٢ – ٨األيات  

ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة تعبرون البوق في                . تسعا و اربعين سنة     

و تقدسون السنة الخمسين و تنادون بالعتق في االرض لجميع سـكانها تكـون لكـم يـوبيال و                   . جميع ارضكم   

يوبيال تكون لكم السنة الخمسون ال تزرعـوا و ال تحـصدوا            . الى عشيرته   ترجعون كل الى ملكه و تعودون كل        

في سنة اليوبيل هذه    . انها يوبيل مقدسة تكون لكم من الحقل تاكلون غلتها          . زريعها و ال تقطفوا كرمها المحول       

ب عـدد   حـس . فمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك فال يغبن احدكم اخاه              . ترجعون كل الى ملكه     

على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه و على قدر         . السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك و حسب سني الغلة يبيعك            

. فال يغبن احدكم صاحبه بل اخش الهك انـي انـا الـرب الهكـم                . قلة السنين تقلل ثمنه النه عدد الغالت يبيعك         

و تعطي االرض ثمرها فتـاكلون      .  االرض امنين    فتعملون فرائضي و تحفظون احكامي و تعملونها لتسكنوا على        

فاني امـر  . و اذا قلتم ماذا ناكل في السنة السابعة ان لم نزرع و لم نجمع غلتنا    . للشبع و تسكنون عليها امنين      

فتزرعون السنة الثامنة و تاكلون من الغلة العتيقة الـى          . ببركتي لكم في السنة السادسة فتعمل غلة لثالث سنين          

  . التاسعة الى ان تاتي غلتها تاكلون عتيقاالسنة 

  

  

  شريعة سنة اليوبيل

كما يقدس اإلنسان اليوم السابع ليبارك الرب كل أيام األسبوع والشهر السابع ليبارك كل الشهور والـسنة الـسابعة                   

 لذلك يعتبر   ) سنة ٤٩( سبوت سنين    ٧ليبارك الست سنوات األخرى ، فإنه يقدس أيضاً السنة الخمسين التى تأتى بعد              

  . هو كمال النظام السبتى الذى وضعه الرب "اليوبيل"هذا العيد 

إذ كان يعلن عنها خالل النفخ فى بوق فى اليوم العاشر مـن             " قرن الكبش "وكلمة يوبيل من أصل يونانى وتعنى       + 

لبالد بعد إنتهاء مراسيم يوم     الشهر السابع فهى تبدأ بيوم الكفارة وكانوا يعلنون عنها بالنفخ فى األبواق فى كل أنحاء ا               



   ٢٥الويين 
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بل غالباً ما كان رئيس الكهنة ينفخ فى البوق ويليه الكهنة ثم ينتشر النفخ فى األبواق بين كل الشعب ، كل                     . الكفارة  

  . مرات ٩ينفخ 

ففيه يتم عتق العبيد ويرجع كل ألهله واألراضى المرهونـة تعـود            ) ١٧ : ٤٦حز  (ودعى هذا العيد بسنة العتق      + 

   ونينبها والدائنون يعفون عن المديألصحا

  

  المعنى فى العهد الجديد

فالسنة المقبولة هى سنة اليوبيل والحظ أن اآلية قد قـسمها الـسيد              . ١٩ – ١٧ : ٤لو   + ٢ ،   ١ : ٦١راجع أش   

المسيح حين  أما السيد   " . وبيوم إنتقام إللهنا ألعزى كل النائحين      سنة مقبولة للرب  بألنادى  "المسيح ففى إشعياء يقول     

وهذا يدفعنا ألن نفهم أن هناك سنة مقبولة عند مجـئ المـسيح األول   " وأكرز بسنة الرب المقبولة"قرأها توقف عند    

  وسنة مقبولة عند مجئ المسيح الثانى ، أى يوبيل أول ويوبيل ثانى 

  )مجئ المسيح األول (اليوبيل األول

وهو أتى ال ليدين بل ليعطى كل واحد        . ويحررنا من يد إبليس     أتى المسيح ليحررنا من الخطية ونتائجها وسلطانها        

" وبيوم إنتقام إللهنا  "ولم يقرأ   " أكرز بسنة مقبولة  "لذلك هو توقف عند     ) ١٥ – ١٣ : ٣عب  (فرصة للتوبة والرجوع    

الكفـارة  والحظ أن اليوبيل كان يأتى بعد       . وحين أتى حررنا وأرسل تالميذه كأبواق ينشرون الكرازة فى كل العالم            

فنحن حصلنا على الحرية بالصليب حين فكنا ولينا ودفع دمه          . مباشرة وهكذا فالكرازة باإلنجيل بدأت بعد الصليب          

فلـيكن مـن    "وكانوا فى اليوبيل ، يعيد الشارى كل ما إشتراه وهذا يجعلنا نفهم ما عناه بولس الرسول                 . لك  ذثمناً ل 

  غى أن نحيا حتى مجئ اليوبيل الثانى بهذه الروح ينب.... يشترى كأنه ال يشترى 

  )مجئ المسيح الثانى (اليوبيل الثانى

فهناك فى المجـئ    " . ألعزى كل النائحين  " نسمع   نهذا لألشرار ولكن للتائبي   " يوم إنتقام إلهنا  "هنا يأتى المسيح ليدين     

 الذى سكنت فيـه الخطيـة        حين نترك هذا الجسد    ٢٣ : ٨رو  " فداء األجساد "الثانى فداء آخر يسميه بولس الرسول       

ويمسح اهللا هناك كل دمعة من عيوننا ويعزى كل النائحين الـذين عاشـوا غربـاء                . ونحصل على الجسد الممجد     

   ٢١ : ٣أع " أزمنة رد كل شئ"هو ما أسماه الرسول  اليوبيل الثانى. يشترون كأنهم ال يشترون 

  

 الشهر في يوم الكفارة تعبرون البـوق فـي جميـع            ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر         - :٩آية  

  .ارضكم

  

فى يوم الكفارة يسامحهم اهللا على خطاياهم وهم بالتالى عليهم أن يعتقوا إخوتهم من ديونهم كمـا                  = فى يوم الكفارة  

  .عتقهم اهللا 

  

 و ترجعون كل    و تقدسون السنة الخمسين و تنادون بالعتق في االرض لجميع سكانها تكون لكم يوبيال              - :١٠آية  

   .الى ملكه و تعودون كل الى عشيرته

  



   ٢٥الويين 

٤  

. فيستقر النسب ويعرف كل واحد نسبه حتى حين يأتى المسيح يتحقق الكل أنه نـسل داود             = ترجعون كل إلى ملكه   

  "إن حرركم اإلبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. "وحتى يحيا إخوتهم أحراراً فهكذا خلقهم اهللا 

  

  . لكم السنة الخمسون ال تزرعوا و ال تحصدوا زريعها و ال تقطفوا كرمها المحوليوبيال تكون - :١١آية 

  

  .األرض ال تزرع فى سنة اليوبيل مثل السنة السبتية 

وتكون سنة راحة بال عمل أى من رهن أرض يستردها فـى             . هرضأ وإلى   ه كل واحد يرجع إلى ملك     -:ملحوظة  

  وهذا له أسباب. سنة اليوبيل 

.  للرب ، هو قسمها ووهبها لشعبه ليستغلها شعبه ولكن ليس على حساب إخوتهم الفقـراء                 األرض هى ملك    - أ

  .فاهللا هو الذى قسم وهو يريدها هكذا 

فليترك هـو نـصيب إخوتـه       . ليشعر الغنى مهما أغتنى أنه سيأتى وقت يترك فيه األرض كلها بما عليها               - ب

 الفقراء بإرادته قبل أن يترك كل شئ بغير إرادته

 .السنة اليوبيلية ظالً للحياة األبدية فال غنى وال فقير وفى راحة كاملة تحمل  - ت

  

  .انها يوبيل مقدسة تكون لكم من الحقل تاكلون غلتها - :١٢آية 

  

  .يستعمل الحقل لألكل وليس للخزين  = من الحقل تأكلون غلتها

  

  . اخاهفمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك فال يغبن احدكم - :١٤آية 

  

ـ   نمن الواضح أن اهللا عادل وال يرضى أن يستغل أحد محبته ووصاياه فهذه الوصية لمن يفكر بخبث أ                   ه يبيع أرض

  .فاهللا يشرع بالمحبه لكن بالعدل . أو يرهنها قبل اليوبيل مباشرة حتى يستردها فى اليوبيل مجاناً 

  

  .ب سني الغلة يبيعكحسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك و حس - :١٥آية 

  

وعلى الشارى أن ال يغبن البائع نظراً لظروفه الصعبة         . يقدر ثمن البيع والشراء بحسب المدة الباقية لحلول اليوبيل          

 السنين التى    عدد أى بقدر . فاألرض ال تباع بل الذى يباع هو الغلة          = حسب سنى الغلة  بل على   . ساً  بخفيقدم ثمنا   

   واقعاً هو نوع من التأجيركأن البيع. قبل اليوبيل 

  

  .على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه و على قدر قلة السنين تقلل ثمنه النه عدد الغالت يبيعك - :١٦آية 

  



   ٢٥الويين 

٥  

وإذا فهمنا هـذه    . على قدر السنين الباقية على اليوبيل يكون ثمن األرض فلو كان الباقى كثيراً زاد ثمنها والعكس                   

قل قيمة ما نملك ويكون من يشترى كأنه        تلمجئ المسيح الثانى فكلما إقترب موعد مجيئه        اآلية روحياً فاليوبيل يشير     

والذين يشترون كأنهم ال يملكون والذين يستعملون هذا العالم كأنهم ال يـستعملونه             "ال يشترى ومن يبيع كأنه ال يبيع        

   ٣١ ، ٣٠ : ٧كو ١

  

  .الرب الهكمفال يغبن احدكم صاحبه بل اخش الهك اني انا  - :١٧آية 

  

وكأن كل ظلم   . ليكن التعامل العلى أساس الحصول على أكبر مكسب بل على أساس خشية الرب               = خش إلهك إبل  

  .إلخوتنا هو إهانة للرب نفسه الذى يدافع عن المظلومين 

  

  .فتعملون فرائضي و تحفظون احكامي و تعملونها لتسكنوا على االرض امنين - :١٨آية 

  

ولكـن هنـاك    . اإلنسان بنظرته الضيقة يتصور أنه كلما عمل أكثر إزدادت ثروته            = آمنين   األرضعلى  تسكنوا  

األعـداء والـذين    / المطر  / الجراد  / أمراض النبات   / األوبئة  / الجو  "عوامل ليست فى يد اإلنسان بل فى يد اهللا          

ا بوصاياه ومنهـا اإللتـزام بالـسنة        وكل هذه ال تصيبهم إذا كان اهللا يحميهم بشرط أن يلتزمو          " الخ.... يحاربونهم  

  .السبتية واليوبيل بال زراعة 

  

فاني امر ببركتي لكم    . و اذا قلتم ماذا ناكل في السنة السابعة ان لم نزرع و لم نجمع غلتنا                 - :٢٢ – ٢٠األيات  

لـى الـسنة   فتزرعون السنة الثامنة و تاكلون من الغلـة العتيقـة ا  . في السنة السادسة فتعمل غلة لثالث سنين     

  .التاسعة الى ان تاتي غلتها تاكلون عتيقا

  

هم لهم سابق خبرة فى هذا الموضوع ، فاهللا كان يعطيهم من المن يوم الجمعة ما يكفيهم يومى الجمعة والسبت وال                     

 السنة السابعة يعطيهم اهللا فى السنة السادسة ما يكفيهم للسنة السادسة والسابعة و الثامنـة أى                 افإن لم يزرعو  . ينتن  

فيعطيهم اهللا أيضاً مـا يكفـى   ) ٥٠ ، ٤٩ال ( وإذا كان هناك يوبيل فهم ال يزرعون سنتين متتاليتين     .ثالث سنوات   

  ه أكثر من عملهم  هنا يظهر الجانب اإليمانى والثقة فى أن اهللا يعولهم ببركتللتاسعة

  

بل في كل ارض ملككم     . و االرض ال تباع بتة الن لي االرض و انتم غرباء و نزالء عندي                - :٢٨ – ٢٣األيات  

و من لم يكن له     . اذا افتقر اخوك فباع من ملكه ياتي وليه االقرب اليه و يفك مبيع اخيه               . تجعلون فكاكا لالرض    

.  يحسب سني بيعه و يرد الفاضل لالنسان الذي باع له فيرجع الى ملكه               .ولي فان نالت يده و وجد مقدار فكاكه         

  .و ان لم تنل يده كفاية ليرد له يكون مبيعه في يد شاريه الى سنة اليوبيل ثم يخرج في اليوبيل فيرجع الى ملكه

  



   ٢٥الويين 

٦  

  

  شريعة بيع األراضى 

سباط رأوبين وجاد ونصف    ألموسى وزع   . موسى ويشوع على شعبه     وهو وزعها عن طريق     . األرض هى للرب    

وحتى ال يطمع أحد أن يزيـد أمالكـه علـى            . هسبط منسى ويشوع وزع للباقى لذلك ال يجوز ألحد أن يبيع أرض           

 ولذلك كان على كل سبط أن يحتفظ بما قسمه له اهللا كعالمة لتعلق القلب ال بهـذه األرض                ٨ : ٥حساب الباقين أش    

لى الذى عرض حياته للموت ولم      ي فى قصة آخاب الملك مع نابوت اليزرع       بل بالحياة األبدية وهذا ما ظهر بوضوح      

 كمن ال يهتم بأن يقـيم       هفكان من يبيع أرض   ) فى الهيكل (فاهللا قسم لهم األرض وأقام هو وسطهم        . يسلم بستان أبائه    

  .مع اهللا أو كمن يريد أن ينفصل عن اهللا 

  

  بـه  ادية صعبة ثم توفر له من المال ما يمكنه أن يـسترد            لظروف م  هإذ أضطر أحد أن يبيع أرض     = فكاكاً   ٢٤آية  

  .بل يفك األرض مباشرة وفى أى وقت يأتى صاحبها بالمال . أرضه قبل اليوبيل فما كان على المشترى أن يمتنع 

  

 هذا ما حدث فى قصة بوعز وراعـوث         .إذ لم يستطع هو فك أرضه فليفكها أقرب واحد له          = وليه األقرب  ٢٥آية  

ويستطيع الولى أو من هو بعده فى أى وقت أن يفك األرض بعد أن              .  يفكه من هو بعده      ،أقرب ولى له  وإن رفض   

إن لم يستطع أحد فكها تـرد فـى         و. رض  لأليدفع الثمن الذى يتناقص مع مرور السنوات ألجل إستغالل المشترى           

  .اليوبيل مجاناً 

  

  . ولغلتها  يتناقص ثمن األرض مع الزمن إلستغالل الشارى لها٢٧آية 

  

  أى األرض التى باعها = يكون مبيعه ٢٨آية 

 مع اهللا وسقوطنا فى الخطية ولم يستطع ولينا األول وهو الناموس            ةونحن قد فقدنا ميراثنا األبدى بسبب فقرنا لألمان       

لنـا وحررنـا     ودماً ، هو فكنا ودفع دمه ثمناً         اًولما جاء المسيح ولينا وهو قريب لنا فهو من جسدنا ، لحم           . فكاكنا  

وفى يوم الخمسين حل الروح القدس علينا وهو الذى يرفع نفوسنا وقلوبنا وأفكارنـا لنرتفـع                . وأعادنا إلى أرضنا    

 هو يهبنا الحرية فى المسيح يسوع مثبتاً أيانا فيه ، ال يكون لنـا               .للسمويات متحررين من رباطات العالم وإغراءاته     

  .ب أرض ميراث بل يكون لنا موضع فى حضن اآل

  

و اذا باع انسان بيت سكن في مدينة ذات سور فيكون فكاكه الى تمام سنة بيعه سنة يكون                   - :٣٤ – ٢٩األيات  

و ان لم يفك قبل ان تكمل له سنة تامة وجب البيت الذي في المدينة ذات السور بتة لشاريه في اجياله ال                      . فكاكه  

ر حولها فمع حقول االرض تحسب يكون لها فكاك و فـي            لكن بيوت القرى التي ليس لها سو      . يخرج في اليوبيل    

و الذي يفكه من الالويـين      . و اما مدن الالويين بيوت مدن ملكهم فيكون لها فكاك مؤبد لالويين             . اليوبيل تخرج   

. المبيع من بيت او من مدينة ملكه يخرج في اليوبيل الن بيوت مدن الالويين هي ملكهم في وسط بني اسـرائيل                      

  .قول المسارح لمدنهم فال تباع النها ملك دهري لهمو اما ح



   ٢٥الويين 

٧  

  

  شرائع بيت البيوت

  )٣٠ ، ٢٩( المنازل التى فى المدن المسورة -:أوالً 

بهذا يعطى الفرصـة    . إذا باع إنسان بيته فى مدينة لها سور يستطيع أن يفك البيت خالل سنة من بيعه هو أو وليه                    

فإن لم يفك البيت خالل السنة يستحوز عليـه         . ستقر مع عائلته فى منزاه      ي و للبائع الذى إجتاز ظرفاً قاسياً أن يرجع      

وحتى اليوبيل ال يفك فى هذه الحالة       .  سنة اليوبيل ألن صاحب البيت أضاع فرصة السنة المتاحة            وال الشارى حتى 

وحياً نفهم أن البيت    ور. والسبب أن البيوت داخل المدن لم تعط للشعب بالقرعة بل هم بنوها بأيديهم حسب إرادتهم                

وإن لم نستطع أن نقدم توبة      . ا فإن سقطنا فى الخطية نكون كمن نقل ملكية البيت آلخر            نهو حياتنا التى وهبها اهللا ل     

  نفقـد هـذه الفرصـة       "٢١:٢رؤ    ... أعطيتها زماناً لكى تتوب     " المتاحة للتوبة   خالل السنة المقبولة أى الفرصة      

  .هذا فى حالة اإلصرار على الخطية. الممنوحة لنا وتضيع حياتنا 

  )٣١( المنازل التى فى القرى -:ثانياً 

فإن لم يستطع البـائع أو      . أما المنازل المقامة فى مدن غير مسورة أى فى قرى فيمكن أن تفك خالل عام كالسابقة                 

لقرى هى فى حقيقـة أمرهـا     ألن بيوت ا  . وليه على الفكاك يبقى البيت حتى سنة اليوبيل ليرده إلى البائع أو عائلته              

  ملحقات لألرض الزراعية ال يمكن فصلها عنها 

  .األبدى  هذه الحالة قد تشير لمن يسلك فى بساطة قلب كثير السقوط ولكنه سريعاً ما يقدم توبة فهذا ال يفقد ميراثه

  )٣٣ ، ٣٢( منازل الالويين فى مدنهم -:ثالثاً 

وإذا إضطر الالوى لبيع قطعة من أرضه السكنية        ) . ٣ – ١ : ٢١ يش + ٨ -١ : ٣٥عد  ( مدينة   ٤٨كان لالويين   

وإن قام أحـد    . ال يفقد حقه فى الفكاك حتى إن مضى عام على البيع            . أو بيته يستطيع فى أى وقت مطلقاً أن يفكها          

، أى الكاهن   إخوته من الالويين بالفكاك يبقى المنزل تحت يده حتى سنة اليوبيل فيرده لصاحبه األصلى وهذه الحالة                 

إن نـزع   . هذه النفوس لو تعرضت ألى خطأ تتمتع بالغفران والفـداء           . فهو يمثل اإلنسان الكامل فى إيمانه وفهمه        

  بيتهم يكون هذا بصفة مؤقته ويفتدى فى أى وقت ليرجع إليهم 

  )٣٤( حقول الالويين -:رابعاً 

لمدينة من كل جهة مـن الجهـات األربـع           ذراع من حدود ا    ١٠٠٠كانت مدن الالويين تحيط بها مسارح بعرض        

والمسارح هى إلقامة الحظائر الخاصة بحيوانـات       .  ذراع من كل جهة      ٢٠٠٠والمسارح تحيط بها حقول بعرض      

وكان محظـوراً علـى الالويـين بيـع         . الالويين وأغنامهم والحقول يزرعونها ليس للتجارة بل إلستعمال ناتجها          

  مسارحهم وحقولهم 

  

 تاخـذ   ال. او مستوطنا فيعيش معـك       ريباغو اذا افتقر اخوك و قصرت يده عندك فاعضده           - :٣٨ – ٣٥األيات  

انـا  . فضتك ال تعطه بالربا و طعامك ال تعط بالمرابحة          . و ال مرابحة بل اخش الهك فيعيش اخوك معك           منه ربا 

    .فيكون لكم الها رض كنعاناليعطيكم  صرمالهكم الذي اخرجكم من ارض  لربا

  



   ٢٥الويين 

٨  

  ئع قروض اإلخوةشرا

فبعد أن حدثهم عن رهن األرض بل النفس فى حالة اإلحتياج يعرض عليهم هنـا               . اهللا يريد لشعبه أن يحمل سماته       

فيحملوا سمات اهللا وهـى أن      . الطريق األفضل وهو إن إفتقر أحد اإلخوة عليهم أن يقرضوه بدالً من أن يستعبدوه               

ا المحتاج غريباً أو متهوداً فيلزم الترفق به وعدم طلـب الربـا أو              يحرصوا على حرية إخوتهم بل حتى لو كان هذ        

رابحة وهى نوع من الربا ولكن فى       موهكذا تحرم الشريعة الموسوية الربا أى إقراض المال بالفائدة وال         . الفائدة منه   

ستخدمه فى زيادة أما لو كان المال يقدم إلنسان ميسور الحال لي      . شكل نوال محاصيل أو هدايا وليس فى شكل مادى          

  أرباحه فاألمر يختلف 

أى ال   = وقـصرت يـده عنـدك      أحد يبيع نفسه عبداً آلخر       تقركان إذا إف   = إذا إفتقر أخوك   - :٣٥ آية   - :٣٥آية  

 عليك  ، تستعبده وهذا حق   ن أ  عن فعوضاً. أو ال يملك ما يرد الدين لك به         . يمتلك وسائل يعيش بها مستريحاً مثلك       

  .أن ترحمه 

  . إقرض أخوك المحتاج بدون ربا وال مرابحة - :٣٦آية 

  .إخوتكم كما فعلت معكم   أنا الرب الذى فديتكم فإفدوا- :٣٨آية 

  

يكون عندك الـى   نزيلك كاجير .بد ع اذا افتقر اخوك عندك و بيع لك فال تستعبده استعباد   و - :٤٣ – ٣٩األيات  

النهم . معه و يعود الى عشيرته و الى ملك ابائه يرجع            هنوبثم يخرج من عندك هو و       . يخدم عندك    نة اليوبيل س

  .ال تتسلط عليه بعنف بل اخش الهك. ال يباعون بيع العبيد  صرمعبيدي الذين اخرجتهم من ارض 

  

  شريعة العبد العبرانى

  سـنوات أو فـى سـنة       ٦فى حالة إحتياج أحد من الشعب وفقره كان يباع عبداً ولكنه كان يحصل على حريته بعد                 

وإن رفض أن يحصل على حريته تثقب أذنه بمثقب عند الباب فيبقى عبداً بإرادته حتى سـنة                 . اليوبيل أيهما أقرب    

وهو قبل  ) ٥ : ١٠عب   + ٦ : ٤٠مز  (اليوبيل وهذا يشير للمسيح الذى وهو سيد الكل قبل أن يصير عبداً بإرادته              

  .ليحررنا وننعم بالبنوة هللا ) أى يصير عبداً(ثقب أذنه 

 يسير ورائه أو يحل سيور      نكان يمنع السيد من أن يطلب من عبده العبرانى أ          = التستعبده إستعباد عبد   - :٣٩آية  

  حذائه

  أى تعامله كأنه أجير يعمل باألجرة = كأجير كنزيل - :٤٠آية 

  ال يباعون فى األسواق بل يتم هذا سراً  = ال يباعون بيع العبيد - :٤٢آية 

  

الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنـون عبيـدا و              ماؤكا اما عبيدك و     و - :٤٦ – ٤٤األيات  

و ايضا من ابناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون و من عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في                 . اماء  

هم الى الدهر و اما اخوتكم بنو       و تستملكونهم البنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدون       . ارضكم فيكونون ملكا لكم     

  .على اخيه بعنف نسانافال يتسلط  سرائيلا
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  شريعة العبد األجنبى

  ؟لهم عبيداً من األجانب فلماذا بأن يكون سمح اهللا 

اراً لـوثنيتهم   كوالسماح بأن يكونوا عبيد إسـتن     . هم رفضوا أن يتهودوا وإستمروا غلفاً وكلهم عابدى أوثان            - أ

  .ن عبادة األوثان تجعل تابعيها عبيد بينما هم أحرار ألنهم عبيد اهللا فاهللا يحرر وليشرح اهللا لشعبه أ

والخطية تجعل من حرره اهللا يعـود بإختيـاره         . إستنكاراً للخطية عموماً فالخطية جعلت كنعان عبد العبيد          - ب

ط كثيراً فـى عبوديـة   ولذلك سمح اهللا لشعبه أن يسق. أما حياة اإليمان فتعطى الحرية ألوالد اهللا    . للعبودية  

 الشعوب المجاورة حينما أخطأوا

 بهذا يشرح اهللا لشعبه مركزهم الممتاز حتى ال يتشبهوا بالوثنيين فيستعبدون  - ت

 هنا نفهم أن الشعوب الوثنية رمز للشياطين وأن اهللا أعطى أوالده سلطاناً            ٢٦ :٢رؤ   + ٩– ٧ :٢راجع مز    - ث

 أن يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو 

 . العبد وفليمون سيده كالهما صارا أساقفة سفأنسيم. أما المسيحية فهى تساوى بين السيد والعبد  - ج

سيادة المؤمن على عبد وثنى تشرح للشعب سلطانهم الروحى وأن األمم سقطوا فى العبودية بسبب خطيتهم                 - ح

 + ٩ : ٢٣خـر   + ٣٤  ،٣٣ : ١٩غير أن اهللا طلب أن يعامل اليهودى عبده الوثنى باللين واللطـف ال      . 

٢٠ : ٢١  

  

عندك و افتقر اخوك عنده و بيع للغريب المستوطن عندك او            زيلن اذا طالت يد غريب او       و - :٥٥ – ٤٧األيات  

عمه او يفكه واحـد      بنااو يفكه عمه او     . فبعد بيعه يكون له فكاك يفكه واحد من اخوته          . لنسل عشيرة الغريب    

و  نة اليوبيـل  س فيحاسب شاريه من سنة بيعه له الى         .فسه  نا نالت يده يفك     من عشيرته او اذ    سدهجمن اقرباء   

ان بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه مـن           . يكون عنده    جيراالسنين كايام    ددعيكون ثمن بيعه حسب     

ير من سنة   كاج. يحسب له و على قدر سنيه يرد فكاكه          نة اليوبيل سو ان بقي قليل من السنين الى        . ثمن شرائه   

 نـوه بهو و    نة اليوبيل سو ان لم يفك بهؤالء يخرج في        . الى سنة يكون عنده ال يتسلط عليه بعنف امام عينيك           

  الهكم لرباانا  صرملي عبيد هم عبيدي الذين اخرجتهم من ارض  سرائيلاالن بني . معه 

  

  ٨ : ٥ى  نح بشريعة العبرانى المستعبد ألجن

هنا عجيب أن نرى أن من شعب اهللا الذى أعطاه حريته من يعود ويـستعبد               " أنتم أحرار إن حرركم اإلبن فبالحقيقة     "

  لكن شكراً هللا فهو . هذا عمل الخطية . ألجنبى 

   يمكنه ذلكْنم مْن يطلب فكهم فى أى وقت و -١

 يفك عند اليوبيل -٢

 ال يعامل بعنف -٣

لذلك دفع هـو     .  للغريب ده لكنه ال يرضى بالظلم    فهو يريد فكاك أوال   . ن األجنبى   بغْيال  والعجيب أن اهللا يطلب أن      

  الثمن من دمه
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  .أى أغتنى وإستطاع أن يشترى عبداً عبرانياً  = إذا طالت يد غريب - :٤٧آية 

   صار قريباً لنا بالجسد ه وهو بتجسد=واحد من أقرباء جسده  - :٤٨آية 
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אאא 
ولقد رأينا فى سفر الالويين اهللا يطلب منهم القداسة فهم شعبه " . العقد شريعة المتعاقدين"هناك نص قانونى يقول 

وهنا نجد بنود العقد ، إن . ثم وجدنا اهللا يحدد لهم األعياد فهو يريد فرحهم دائماً . وهو له قوانينه كملك يملك عليهم 

) . شروط جزائية(وإن لم يلتزموا فهناك لعنات . صايا اهللا ، أو قوانين الملك تكون لهم البركات هم التزموا بو

  ولنالحظ أن هذه اللعنات ليست إنتقاماً بل

 فاهللا وحده ،فمثالً حين يعبد الشعب أحداً آخر سوى اهللا يجلب على نفسه لعنة. هى ثمرة طبيعية للخطية   - أ

لون من يستعبدوه وحين يطلب اهللا أن نحب أعدائنا ، فإن لم نفعل ونمت حين يملك يحرر ، أما اآلخرون يذ

  .الكراهية داخل القلب ، فمن سوف يخسر ، بالتأكيد من يمأل قلبه الكراهية فيصاب بأمراض نفسية وجسدية 

األيات ن هو يسمح ببعض األالم للتأديب وراجع كاهللا فى هذه الحياة ال يعاقب كدينونة فالدينونة لها يومها ول - ب

 )٤٤ ، ٢٧ ، ٢٣ ، ١٨ : ٢٦ال (

  

 جـرا حاو نصبا و ال تجعلوا فـي ارضـكم           نحوتا م مثاالتال تصنعوا لكم اوثانا و ال تقيموا لكم          - :٢ ،   ١األيات  

  .لرباسبوتي تحفظون و مقدسي تهابون انا . الهكم  لرباله الني انا  تسجدوالمصورا 

  

  سبب اللعنة والعبودية

نا عن عبودية   توالحظ أن األيات األخيرة من اإلصحاح السابق حدث        . ا له وا تمثاالً منحوتاً ليسجدو   اهللا يسألهم أال يقيم   

       عبد أحد من أوالد اهللا إن لم يذهب هو بنفسه للعبودية ، والتمثال             ستَالعبرانى لألجنبى وهنا نجد الشرح الروحى فلن ي

وال يجـب فقـط أن      . ت عبوديتنا لسادة سوى اهللا      وهذا ما يجلب اللعنا   . الحجرى قد يكون أى شهوة أو أى خطية         

لـه    عن عبادة األوثان بل أن نهتم بالسمويات وهنا يشار لها بحفظ السبت وأن نعيش فى خـوف اهللا ويـشار                    نمتنع

  .أو يشير السبت ومهابة المقدس لتقديس الزمان والمكان . بمهابة المقدس 

  

اعطي مطركم في حينـه و تعطـي        . وصاياي و عملتم بها     و حفظتم    رائضيفذا سلكتم في    ا - :١٣ – ٣األيات  

 بـزكم خو يلحق دراسكم بالقطاف و يلحق القطاف بالزرع فتاكلون          . اثمارها   لحقل ا شجارااالرض غلتها و تعطي     

 لوحـوش افي االرض فتنامون و ليس من يزعجكم و ابيـد            الماسو اجعل   . للشبع و تسكنون في ارضكم امنين       

 مـسة خيطـرد   . و تطردون اعداءكم فيسقطون امامكم بالسيف       . في ارضكم    يفسال يعبر   الرديئة من االرض و     

و التفت اليكم و اثمركم و اكثركم و افـي          . منكم مئة و مئة منكم يطردون ربوة و يسقط اعداؤكم امامكم بالسيف             

ـ و اجعل   . الجديد   جهوفتاكلون العتيق المعتق و تخرجون العتيق من        . معكم   يثاقيم فـي وسـطكم و ال       سكنيم

الهكم الذي اخرجكم مـن ارض       لرباانا  .  و اسير بينكم و اكون لكم الها و انتم تكونون لي شعبا              .فسي  نترذلكم  

  .و سيركم قياما يركمنمن كونكم لهم عبيدا و قطع قيود  صرم
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  بركات الطاعة

 ولكن هناك معنى روحى فـالمطر       .من الناحية المادية يقصد بهذا زيادة الخير         = أعطى مطركم فى حينه    - :٤آية  

وتعطى األرض  . يشير لعطايا الروح القدس فإذ يمطر الروح القدس على القلوب المقفرة تتحول إلى فراديس مثمرة                

المؤمن  = وتعطى أشجار الحقل أثمارها   .... " خرج الزارع ليزرع    "األرض تشير للجسد فهو من التراب        = غلتها

   ٤٧راجع حز ) ١مزمور (ه كشجرة مغروسة على مجارى الميا

 يقصد بالدراس درس الغالت فيمتد موسم الدرس من كثرة المحصول حتى يأتى وقت قطاف الثمـر مـن                   - :٥آية  

األشجار ، ويقطنون ثمار األشجار حتى يأتى وقت الحصاد ، وكأن حياتهم تتحول إلى فـيض ال ينتهـى ، يقـضى      

إن لم يحرس الرب المدينة فبـاطالً   = آمنين. يتمتع بحصاد ال ينقطع     المؤمن حياته كلها يجنى كل يوم ثمراً جديداً و        

فاهللا يحفظ من الخارج ويعطى سالم فى القلب من الداخل ، فال معنى لكل التحصينات البشرية مـن                  . تعب الحراس   

  الخارج بدون سالم القلب 

وهـذه   = وأبيد الوحوش الرديئة  " ل عقل سالم اهللا الذى يفوق ك    "يشير للسالم الداخلى بقوله     )  ٧ : ٤فى  ( - :٦آية  

فالحمار مثالً يشير للحماقة والجمل للحقد واألسد للوحـشية واألفعـى           . تعنى روحياً أن اهللا ينقى من كل شر ودنس          

  .تعنى روحياً أن اهللا ينزع روح الزنا والغضب وكل شر  = وال يعبر السيف فى أرضكم. للمكر 

  ومن يحفظ الوصية يعطيه اهللا سلطان عليهم . ياطين  األعداء الروحيين هم الش- :٧آية 

 تشير للحواس فمن    ٥ = يطرد خمسة منكم مائه    . ٦ : ١٤صم١ويوناثان  " ٧قض  " هذا حدث مع جدعون      - :٨آية  

قطيع المـسيح    = ومائة منكم يطردون ربوة   . يقدس حواسه بنعمة اهللا يجد قوة لطرد جمهور الشر وجموع الخطية            

  ات األرواح الشريرةقادر أن يطرد ربو

 فسر القوة والفرح أن اهللا يفتش علينا وينظر إلينـا           ".أراكم فتفرح قلوبكم  "هذه مثل    = التفت إليكم وأثمركم   - :٩آية  

  عالمة القوة= واكثركم . ويعتنى بنا 

كلوه لـسنين   سيكون المخزون من الغلة السابقة كثير جداً حتى أنهم يمكن أن يأ            = تأكلون العتيق المعتق   - :١٠آية  

من كثرة الخير تضطرون أن تفرغوا مخازنكم مـن الغلـة القديمـة              = وتخرجون العتيق من وجه الجديد    . عديدة  

  لتخزنوا الغلة الجديدة 

أى  = أكون لكم إلهاً   ٢٣ : ٢١رؤ   + ٢٣ : ١٤ هذا هو أعظم وعد أن يسكن فى وسطهم يو           - :١٢ ،   ١١األيات  

  يكون لهم كفايتهم ويكون لهم كل شئ

. أى ليس فى إنحناء مـن العبوديـة    = وسيركم قياماً.  معناها كما فعلت فى الماضى هكذا سأفعل األن   - :١٣آية  

   ١٠ : ١١راجع رو . والقيام عالمة العزة والكرامة 
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و كرهت انفسكم  رائضيفو ان رفضتم . كن ان لم تسمعوا لي و لم تعملوا كل هذه الوصايا      ل - :٣٩ – ١٤األيات  

 فاني اعمل هذه بكم اسلط عليكم رعبا و سـال و حمـى تفنـي                .يثاقي  محكامي فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم        ا

و اجعل وجهي ضدكم فتنهزمون امام اعدائكم و        . و تتلف النفس و تزرعون باطال زرعكم فياكله اعداؤكم           لعينينا

 بعةسلك ال تسمعون لي ازيد على تاديبكم      و ان كنتم مع ذ    . و تهربون و ليس من يطردكم        بغضوكمميتسلط عليكم   

 فتفرغ باطال قوتكم و     .النحاس  كو ارضكم    الحديد ك ماءكمسعزكم و اصير     خارففاحطم  . اضعاف حسب خطاياكم    

و ان سلكتم معي بالخالف و لم تشاءوا ان تسمعوا لي           . االرض ال تعطي اثمارها      شجاراارضكم ال تعطي غلتها و      

و تقرض بهائمكم    الوالدافتعدمكم   لبرية ا حوشواطلق عليكم   . اضعاف حسب خطاياكم     بعة س رباتضازيد عليكم   

فاني انا اسلك معكـم بـالخالف و    . و ان لم تتادبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخالف           . طرقكم   توحشفو تقللكم   

نكم و ارسل فـي     الميثاق فتجتمعون الى مد    قمةناجلب عليكم سيفا ينتقم     . اضعاف حسب خطاياكم     بعةساضربكم  

 بزكمخواحد و يرددن     نورتفي   بزكمختخبز عشر نساء     الخبز صاعبكسري لكم   . فتدفعون بيد العدو     لوبااوسطكم  

فانا اسلك معكم بالخالف    . و ان كنتم بذلك ال تسمعون لي بل سلكتم معي بالخالف            . فتاكلون و ال تشبعون      الوزنب

و  رتفعـاتكم مو اخرب   . فتاكلون لحم بنيكم و لحم بناتكم تاكلون        . اضعاف حسب خطاياكم     بعةسساخطا و اؤدبكم    

موحشة و ال    قادسكمم و اصير مدنكم خربة و       .فسي  نو القي جثثكم على جثث اصنامكم و ترذلكم          مساتكمشاقطع  

و اجـرد    المماو اذريكم بين    . و اوحش االرض فيستوحش منها اعداؤكم الساكنون فيها         . اشتم رائحة سروركم    

حينئذ تستوفي االرض سبوتها كل ايام وحـشتها و  . كم السيف فتصير ارضكم موحشة و مدنكم تصير خربة         وراء

كل ايام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم         . انتم في ارض اعدائكم حينئذ تسبت االرض و تستوفي سبوتها           

مندفعـة   رقـة وهم فيهزمهم صوت    و الباقون منكم القي الجبانة في قلوبهم في اراضي اعدائ         . في سكنكم عليها    

بعضهم ببعض كما من امام السيف و ليس طارد          عثريو  . فيهربون كالهرب من السيف و يسقطون و ليس طارد          

و الباقون منكم يفنون بذنوبهم     . فتهلكون بين الشعوب و تاكلكم ارض اعدائكم        . و ال يكون لكم قيام امام اعدائكم        

  .بائهم معهم يفنونفي اراضي اعدائكم و ايضا بذنوب ا

  

  ةاللعنات على العصا

هو  = سالً) ١٦(وفى .  ، إذ يحسب هذا نكثاً للميثاق مع اهللا ورفضاً لشخصه            وصيةنجد هنا الثمر الطبيعى لرفض ال     

 يصاب بالرعب فهو سيـصير بـال حمايـة          ءوحين يتخلى اهللا عن الخاطى    . مرض السل الذى يجعل البدن يهزل       

فال صحة جسدية وال صحة نفسية       . تتلف النفس =   ويصاب بمرارة وبال سالم       ،البصيرة  وفقدان    ،ويصيبه الهزال 

هم يعملون لكن ليس لحساب الرب       = وتزرعون باطالً زرعكم فيأكله أعدائكم    . واهللا يسمح بهذا لعل الخاطئ يتنبه       . 

  .إنما يزرعون زرعهم الذاتى 

  .ه مع اهللا يصير ضعيفاً أمام األعداء الروحيين إذ يفقد اإلنسان سالمه الداخلى ويخسر شركت) ١٧(آية 

  . يشير للكمال ٧رقم  = سبعة أضعاف) ١٨(آية 
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. المقصود به الهيكل وهذا ما حدث فى سبى بابل ثم مع الرومان بعـد المـسيح                  = فخار عزكم ) ٢٠ ،   ١٩(األيات  

بدون بركة الرب ال فائـدة مـن         = فتفرغ باطالً قوتكم   .ال تثمر  = أرضكم كالنحاس . ال تمطر    = سمائكم كالحديد 

  . الضربات تولنالحظ التدرج فى الضربات فلو تنبه اإلنسان وقدم توبة لتوقف. المجهود 

  إذا لم يفهم اإلنسان التأديب ويتوب تصير خطيته أعظم ويحتاج لتأديب أشد ) ٢١(آية 

إليشع النبى حين إفترست دبـة       وما حدث مع     ٦،  ٥ : ٢١هذا ما حدث فى موضوع الحيات المحرقة عد         ) ٢٢(آية  

 وقد تشير الوحوش للخطايا التى تهاجم اإلنسان ويحفظ اهللا اإلنسان           ٢٦ ،   ٢٤ : ١٧مل  ٢ شخصاً وراجع أيضاً     ٤٢

فإن أعطيناه القفا ال الوجه ترك الوحوش تعدمنا أوالدنا أى ثمارنا الداخليـة وتقـرض               . منها إذا كان فى حضرته      

  .بهائمنا أى تفسد الجسد 

أى ينتقم منكم لكسركم ميثاقى أى تعديكم على شريعتى التى جعلت حفظكم إياهـا ميثاقـاً                 = نقمة الميثاق ) ٢٥ (آية

  .وباقى اآلية حدث حرفياً فى سبى بابل . بينى وبينكم 

وكسر عصا الخبز أى قطع خبز الحياة       . الخبز هو عصا الحياة أى الذى تعتمد عليه الحياة           = عصا الخبز ) ٢٦(آية  

 نساء تنور واحد بدالً من أن يكون هناك تنور لكل           ١٠ سيكون لكل    طحلقوعالمة ا )وروحياً يشير الخبز لكلمة اهللا    . (

  .وعالمة أخرى وزن الخبز فال بركة . واحدة فليس لديهم خبز وليس لديهم وقود 

   ٣٠ – ٢٤ : ٦مل ٢هذا حدث فى سبى بابل ومع الرومان وحصار السامرة ) ٢٩(آية 

أى التماثيـل الخاصـة بعبـادة        = والشمسات. عبد الشعب األصنام فى األماكن المرتفعة       = رتفعاتكم  م) ٣٠(آية  

  .الشمس 

  .إذ يرفض اإلنسان وصية اهللا تتحول المدن المحصنة إلى خراب بل والمقادس أيضاً ) ٣١(آية 

 لن يحتمل أعدائكم أن      أى فيستوحش فيها أعدائكم  . أى تخلو من الناس بسبب السبى        = ش األرض حوأو) ٣٢(آية  

  يروا الشر الذى صار إليكم 

وهم فى رفضهم لوصايا اهللا رفضوا حفظ       . ت من خطاياهم وها هى تستريح بعد طردهم         مكأن األرض تأل  ) ٣٤(آية  

  ٢١:٣٦ أي ٢السنة السبتية ولقد إستوفت األرض سبوتها 

  حدث فعالًأى أن األرض ال تزرع وال تحرث مدة سبيهم ومصيبتهم وهذا ) ٣٥(آية 

   ١ : ٢٨فمن طرح مخافة اهللا من قلبه فأى شئ سيخيفه أم . يخافون أخفض األصوات  = صوت ورقة) ٣٦(آية 

  .من خوفهم سيتخبطون بعضهم ببعض ) ٣٧(آية 

  أى تتألمون وسط الشعوب الوثنية وتفقدون هويتكم ونسبكم وإستقاللكم  = تهلكون) ٣٨(آية 

  

ا بذنوبهم و ذنوب ابائهم في خيانتهم التي خانوني بها و سلوكهم معـي الـذي            كن ان اقرو  ل - :٤٦ – ٤٠األيات  

و اني ايضا سلكت معهم بالخالف و اتيت بهم الى ارض اعدائهم اال ان تخضع حينئـذ قلـوبهم                   . سلكوا بالخالف   

مـع   يثـاقي ممع اسـحق و      يثاقيمو اذكر ايضا     عقوبيمع   يثاقيماذكر  . و يستوفوا حينئذ عن ذنوبهم       لغلفا

و االرض تترك منهم و تستوفي سبوتها في وحشتها منهم و هم يستوفون عن ذنـوبهم                . و اذكر االرض     براهيما

 و لكن مع ذلك ايضا متى كانوا في ارض اعدائهم ما ابيـتهم و               .رائضي  فالنهم قد ابوا احكامي و كرهت انفسهم        
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بل اذكر لهم الميثـاق مـع االولـين الـذين           . م  الهه لربامعهم الني انا     يثاقيمال كرهتهم حتى ابيدهم و انكث       

 هذه هي الفرائض و االحكام و الـشرائع         .لرب  اامام اعين الشعوب الكون لهم الها انا         صرماخرجتهم من ارض    

  وسىمبيد  يناء سبلجفي  سرائيلابينه و بين بني  لرباالتي وضعها 

  قبول التوبة

ويـستوفوا  =  بأنهم عوقبوا بعدل وأنهم إستوفوا ما يستحقون         حين يعترفون بخطيتهم فى تواضع ويسلموا     ) ٤١(آية  

  عن ذنوبهم

نالحظ هنا ذكر يعقوب قبل إسحق وإسحق قبل إبراهيم فهو يتكلم عنا بخالف المعتاد ألن سياق الكالم أنه                  ) ٤٢(آية  

  .باء تدريجياً آلفكأنه يعود للوراء ل. يرحمهم بسبب األباء 

  .هم إال أن الخطية لها عقوبتها مع أن اهللا ما زال يحب) ٤٣(آية 

  .هذه اآلية دليل كافى أن اهللا ال يعاقب لإلنتقام بل للتأديب فهو مازال يحبهم ) ٤٤(آية 
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אאא 
كما رئينا حتى األن فقد كان سفر الالويين هو سفر التقديس والمصالحة مع اهللا ، فبدأ السفر بالذبائح ليـشرح سـر                      

ثـم  . ثم نجد تكريس الكهنة رمزاً للمسيح رئيس الكهنة األعظم الذى قدم نفسه ذبيحة              . تقديس اإلنسان والمصالحة    

 ١٦ إصـحاح    ىى الذبيحة فيها هى العنصر األساسى لتطهير اإلنسان من خطاياه ثم يأت           نجد شرائع التطهير التى نر    

ثم نجد شرائع عملية للمعامالت بينهم ألن اهللا يهتم بكل دقـائق  . ليتوسط هذا السفر وفيه نرى عمل المسيح الكفارى      

يكون نتيجـة لكـل    سوماذا  . شعبه  لهذا أعطى اهللا الوصايا كرامة وفرحاً ل      . حياتنا وحتى نكون قديسين شعباً وكهنة       

 أن   لهذا نتيجة الحتمية ال . معههذا ؟ اهللا يقدم نفسه ذبيحة ليطهرنى ويزودنى بالوصايا حتى أستمر فى عالقة مقدسة               

 سـر الفـرح المنـارة والمائـدة أى          ٢٤ يحدثنى عن األعياد وفى      ٢٣يعيش اإلنسان فى فرح ولهذا يأتى إصحاح        

 ٢٦ وإشتراكى فى جسد المسيح ثم نجـد فـى ص            خر حلول الروح القدس وعمله فى     اإلستنارة والشركة وبمعنى آ   

   النذور والبكور والعشورونأتى لهذا اإلصحاح نجده يحدثنا عن . قوانين التعامل مع اهللا 

هللا والنذور هى عطايا إختيارية يقدمها اإلنسان هللا تعبيراً عن شكره لعطاياه والبكور بدايات أو أوائل ثمار عطايـا ا                  

  ووجود هذا اإلصحاح فى ختام هذا السفر يعنى األتى. وهى هللا مثل العشور 

  . والكل له منهالكل !! أقدم هللا عن كل ما أعطانى  ماذا

  فألقدم له ولسان حالى يقوم من يدك أعطيناك

نذور اهللا وهناك    وهى أن يوقف إنسان مما لديه لحساب         جابيةيإوه به اإلنسان بلسانه وهناك نذور       فوالنذور هو ما يت   

ـ  + ٢٣ – ٢١ : ٢٣شياء معينة لوقت محدد أو بصفة دائمة راجع تـث           أوهى اإلمتناع عن    سلبية    ٥ ،   ٤ : ٥ا  ج

وأهمية هذا اإلصحاح فى ختام السفر هو خلق شعور عام لدى اإلنسان أنه هو وما يملك هللا بعد كل ما أعطاه له من                       

ا اإلصحاح فى ختام هذا السفر يشابه قول بولس الرسول فى ختام            وهذ. نعمة  ة  وكل عطاياه مملوء  . شرائع وذبائح   

  . قال هذا بعد ما إستعرض عمل المسيح ونعمته ١١ : ١٢رو " قدموا أجسادكم ذبيحة حية"رسالة رومية 

ـ                    أو مـن    هونجد فى هذا اإلصحاح أن اإلنسان كان يقدم النذور والعطايا من أوالده أو حتى نفسه ومن غالت أرض

" سأعطى اهللا جزءاً مما أعطـانى "وفيما هو يشكر اهللا ويسبحه على عطاياه يقول      . منازله فالكل من اهللا     أرضه ومن   

واإلنسان يقابل محبة اهللا الفائقة بنذر حياته وتكريسها هللا ونذر حيواناتـه            . ترك  شفالحب بين اهللا واإلنسان متبادل وم     

ه ، عطايا مجانية ال فضل ألحد فيها يعطيها لمـن يـستحق             وعطايا اهللا هى من نعمت    . وبيوته وحقوله بكامل حريته     

والنذور هى عطايا اإلنسان هللا بكامل حريته ولذلك هى تختلف من إنسان آلخر ولـذلك ذكـرت                 . ولمن ال يستحق    

   مرة فى هذا اإلصحاح فجهاد اإلنسان سيتم تقويمه أى يقدر عمل كل واحـد               ٢٥مها الكاهن   وِقَكلمة تقويمك وكلمة ي 

   .١٣ : ١٣كو ١

  شريعة النذور 

حسب تقويمك نفوسا    ذرا ن نساناو قل لهم اذا افرز       سرائيلاكلم بني   . قائال   وسىم كلم الرب    و - :٨ – ١األيات  

ـ  اقل ش مسينخسنة يكون تقويمك     تين س بناسنة الى    شرين ع بنافان كان تقويمك لذكر من      . للرب   علـى   ضة ف

سنة  شرين ع بناخمس سنين الى     بناو ان كان من     .  ثالثين شاقال     و ان كان انثى يكون تقويمك      .لمقدس   ا اقلش

خمس سـنين يكـون      بناالى   هر ش بناو ان كان من     . شاقال و النثى عشرة شواقل       شرينعيكون تقويمك لذكر    

ـ  بـن ا و ان كان مـن       .ضة  فو النثى يكون تقويمك ثالثة شواقل        ضةفشواقل   مسةختقويمك لذكر    سـنة   تين س
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عن تقويمك   قيرافو ان كان    . شاقال و اما لالنثى فعشرة شواقل        شر ع مسةخذكرا يكون تقويمك    فصاعدا فان كان    

  .يوقفه امام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر يقومه الكاهن

  

  نذر األشخاص

   موضوع النذر مقدس-٢ حرية الناذر         -١النذر لكى يكون صحيحاً يلزمه    

 فيجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً ليس تحت وصاية أحد ، فإن كان الناذر عبداً يتحرر                 - :ة الناذر فبالنسبه لحري 

من النذر إن سمع سيده بالنذر وإعترض حال سماعه ، وأيضاً إن كان الناذر زوجة فال تلتزم بالنـذر إن إعتـرض                

  .رجلها عند سماعه بالنذر وهكذا الفتاه التى فى بيت أبيها 

 يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً وإال دفع عنه فدية ، فال يجـوز تقـديم                   - : لقداسة النذر  بالنسبة

 مثالً فى بيت الرب ، وال يجوز تقديم النذر من ثمن خطية كأن تفى سيدة نذرها من أجـرة زناهـا                      سةحيوانات نج 

   ١٨ : ٢٣راجع تث 

  .ة وأفرح قلب اآلب هو كلمة اهللا المتجسد لذلك النذير الكامل الحرية قدم نفسه بحريته كامل

وكان يمكن للشخص أو    ) ١١ : ١صم  ١(وبدأت هنا الشريعة بنذر األشخاص ، كما نذرت حنةإبنها صموئيل للرب            

وليه أن يفى بمبلغ معين فدية عن النذير وتقدر قيمة الفدية بحسب إمكانية الشخص النذير فى العطاء فاألنثى أقل من                    

  .قل من الشاب فى عطائه الرجل والشيخ أ

 نفس الشاقل المستعمل خارج الهيكل ولكن يعتبر شاقل المقدس كمعيار دقيق محفوظ فـى               وغالباً ه  = مقدسالشاقل  

وإذا كـان   .  هى السن التى يتم فيها تجنيـد الـذكور           ٦٠ – ٢٠ سن جرام تقريباً والحظ أن      ١٥والشاقل  . الهيكل  

متعتـه  أ ال يقل عن شاقل أو أحـد         ه ما تنال يده أى يد الناذر وكان ما يدفع          الكاهن حسب قدرة   هالشخص فقيراً يقوم  

 شاقالً وال يعقل    ٣٠وهناك رأى أن هذه المبالغ ليست فدية ففدية عبد مات أثناء ضرب سيده له تساوى                . الضرورية  

رامة عظيمة لهـذا    أن يتساوى هذا بشخص نذر نفسه هللا وأصحاب هذا الرأى يقولون أن كون اإلنسان ينذر هللا هو ك                 

فهو يدفع الثمن ويخـدم اهللا   . اإلنسان تستوجب أن يدفع هذا الثمن لقبوله فى خدمة اهللا وحتى يصبح خادم مكرس هللا                

  .وليس الثمن بديالً عن خدمته 
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ه و ال   ال يغير . للرب فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا          رباناق ان كان بهيمة مما يقربونه       و - :١٣ – ٩األيات  

ممـا   جسةنو ان كان بهيمة . يبدله جيدا برديء او رديئا بجيد و ان ابدل بهيمة ببهيمة تكون هي و بديلها قدسا  

فيقومها الكاهن جيدة ام رديئة فحسب تقويمك يا كاهن هكـذا           . للرب يوقف البهيمة امام الكاهن       رباناقال يقربونه   

    .فان فكها يزيد خمسها على تقويمك. يكون 

  

  ذر الحيواناتن

  ن والماعز أهى الحيوانات الطاهرة وهى البقر والض = بهيمة مما يقربونه قرباناً

   ذبيحة لكن به عيب فال يقدم ذبيحة منه أى مما ال يقدم منه ذبيحة مثل الجمال أو مما يقدم =بهيمة نجسه 

ضل منه ، فإن أبدله الناذر يلتـزم بتقـديم          وإن كان النذر حيواناً طاهراً ال يجوز إستبداله بما هو أردأ أو بما هو أف              

ن كان الحيوان نجساً فيقدم أمام الكاهن ويقدر الثمن ليباع ويدخل ثمنـه فـى               إ أما   . الحيوان األصلى وبديله   ،ثنينإلا

والخمـس هنـا    . صندوق بيت الرب ، وإن أراد الشخص أن يقتنى الحيوان فيقدر الثمن ليدفعه مضافاً إليه الخمس                 

  .ع الناذر فيما وعد الرب به أو هو جزاء له على ذلك كعقوبة لرجو

وعدم إستبدال الحيوان الطاهر يشير ألن اهللا ال يقبل بديالً عن أوالده الطاهرين وعدم قبول الحيوان النجس إشـارة                   

  .لرفض اهللا للنجسين 

  

ما يقومه الكـاهن هكـذا      بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا ام رديئا و ك          نسانا اذا قدس    و - :١٥ ،   ١٤األيات  

  .تقويمك عليه فيكون له ضةفيفك بيته يزيد خمس  لمقدسافان كان . يقوم 

  

  نذر البيوت

إذا إشتاق إنسان أن يكرس بيتاً للرب يقيم الكاهن ثمنه ليباع ويضم الثمن إلى خزينة بيـت الـرب ، أمـا إذا أراد                        

  )ه لرجوعه فيما وعد به الربكجزاء ل( الخمس هصاحبه أن يقتنيه فيدفع الثمن مضافاً إلي

  

ـ ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره بـذار           قلحبعض   نسانا ان قدس    و - :٢٥ – ١٦األيات   مـن   ومرح

ـ و ان قدس حقله بعد      . فحسب تقويمك يقوم     نة اليوبيل س ان قدس حقله من      .ضة   ف اقلشبخمسين   لشعيرا نة س

فان فـك الحقـل     . فينقص من تقويمك     نة اليوبيل سلباقية الى   يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين ا        اليوبيل

بل . لكن ان لم يفك الحقل و بيع الحقل النسان اخر ال يفك بعد              . تقويمك عليه فيجب له      ضةفمقدسه يزيد خمس    

و ان قدس للرب حقال مـن       . قدسا للرب كالحقل المحرم للكاهن يكون ملكه         ليوبيلايكون الحقل عند خروجه في      

قدسا  ليومافيعطي تقويمك في ذلك      نة اليوبيل سيحسب له الكاهن مبلغ تقويمك الى       .  ليس من حقول ملكه      شرائه

و كل تقويمك يكون على     . يرجع الحقل الى الذي اشتراه منه الى الذي له ملك االرض             نة اليوبيل سو في   . للرب  

  .لشاقلايكون  يرة جشرين علمقدس ااقلش
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  نذر الحقول

  المقصود بنذر الحقول وقفها لتزرع وتستغل لحساب بيت الرب ، وفى نذر الحقول للرب حالتان

 أن يوقف الشخص حقله الموروث له شرعاً بحسب التقسيم الذى قسمت به األراضى على األسباط وهـذه    -:األولى  

  ) ٢١ – ١٦(الحالة مفصلة فى األعداد 

  )٢٥ – ٢٢(اثه وإنما قد إشتراه من ماله الخاص األيات  أن يوقف الشخص حقالً ليس من مير-:الثانية 

  والحاله األولى تنقسم لحالتان

أن يوقف الشخص حقله الموروث ثم يفكه أى يشتريه لنفسه لتعود ملكيته إليه وهذه الحالة تجدها فى األيات                    - أ

)١٩ – ١٦(  

ى اليوبيل ، بل يـصير ملكـاً        وفى هذه الحالة ال يرجع الحقل إلى صاحبه ف        . أن يشترى الحقل إنساناً آخر       - ب

 ) ٢١ – ٢٠(للكهنة 

 أو   كما رأينا سابقاً فإن الشريعة تحرم بيع األراضى الموروثة فهى رمز للسماء ليس من حقنـا بيعهـا                  - :ملحوظة

لذلك كان إن أراد أحد إلحتياجه للمال أن يبيع أرضه للغير ، كانت             .  وهى ملك هللا وزعها على الشعب        التفريط فيها 

 ،وكان هذا ينطبق أيضاً على النـذر      . تعود له فى سنة اليوبيل وكأنه يؤجرها له فقط لعدد معين من السنين              األرض  

فمن ينذر قطعة أرض هللا كانت تعود له فى اليوبيل وكان من يبيع أرضاً له أن يفكها فى أى وقت هو أو وليه وهكذا                        

اد اإلبقاء عليها ، وهنا نجد اهللا قد وضع نظاماً لتقدير           فى النذر أيضاً وكان لمن ينذر قطعة أرض يفديها بثمن لو أر           

  .قيمة األرض 

  كيف يتم تقدير قيمة األرض

فلو كانت األرض مـثالً تحتـاج       . يأتى الكاهن ويقدر كم حومر من الشعير تستلزمة هذه األرض للبذار            ) ١٦(آية  

كم سنة متبقيـة    !! هنا يكون السؤال الثانى     و) هذا هو قدر البذار التى يمكن أن تبذر فى الحقل         (لعشرين حومر بذار    

ولنفرض أن الناذر نذر قطعة األرض فى سنة اليوبيل فهى تبقى لحساب اهللا ، تزرع وتستغل لحساب                 . إلى اليوبيل   

هـذا عـدد     (٢٠هنا تقدر القيمة المطلوبة لفكاك األرض كـاألتى         . بيت الرب حتى اليوبيل القادم أى خمسين سنة         

   شاقل ١٠٠٠) =  شاقل٥٠الحومر يساوى  (٥٠ ×) يرالحومرات من الشع

 أما لو كان الناذر قد نذر قطعة أرض فـى منتـصف             . لتراً ٢٢,٩٦١ة  يفات واإل يف إ ١٠ هو مكيال يسع     = والحومر

 بعض حقـل   هوالحظ قول ) ١٨( آية    معنى هذا.  شاقل ليفك األرض وهكذا      ٥٠٠المدة من اليوبيل لليوبيل كان يدفع       

  . ال يجوز نذر الحقل كله حتى ال يفتقر الناذر هو وأسرته ألنه كان = ملكه

أراد نذر قطعة من حقله ، فيـأتى الكهنـة          ) س(أى فالن   . الثمن المقدر عاليه فى حالة بيعه لمشتر آخر         ) ١٩(آية  

) س(أن يردهـا ل     ) ص( شاقل وعلى    ٢٠٠ب  ) ص( شاقل فيبيعون هذه القطعة لفالن       ٢٠٠ويقدرون ثمنها وليكن    

 = ٢٠٠ × ٥ / ١+  شـاقل    ٢٠٠دها ثانية كان يـدفع      يالناذر أن يفك أرضه ويستع    ) س(لكن إن أراد    . وبيل  فى الي 

   فيصير الحقل من حقه بعد دفع المبلغ فيجب له.  شاقل كغرامة ألنه رجع فى تعهده هللا ٢٤٠

  

يته إلى صاحبه ، وإشتراه      وإذا لم يبالى صاحب الحقل أو أحد أقاربه بأن يفك الحقل لتعود ملك             - :٢١ ،   ٢٠األيات  

وفـى سـنة    . وال يعود إليه حتى فى سنة اليوبيل        . فإن صاحب الحقل ال يكون له الحق فى فكه بعد           . إنسان آخر   
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٥  

اليوبيل ال يبقى فى يد من إشتراه بل يصبح قدساً للرب وتئول ملكيته إلى الكاهن الذى كان يزرعه فى مدة تقديـسه                      

هذه الشريعة أن يعاقب الشخص صاحب الحقل الذى يهمل فك حقله بحرمانه            وحكمة  . ويحرم على أى شخص آخر      

من الحقل ألنه فرط فى ميراث أبائه ولم يبال بأن يحتفظ بملكية األرض فى سبطه حسب التقسيم الذى جرى علـى                     

وكانت هذه الشريعة حافزة للناس على أن يعملوا على فك أراضـيهم التـى قدسـوها لكـى                  . أيدى موسى ويشوع    

وهذا يرمز لعدم التفريط فى ميراثنا السماوى       . وعلى حفظ أسماء أسرهم ومكانتها      . حافظوا على ملكية األسرة لها      ي

.  

. ث  وأى ليس من ملك األسرة المـور       هليس من حقول ملك   هذه الحالة فيها ينذر اإلنسان حقالً       - :٢٥ – ٢٢األيات  

أى . يزرع ويستفاد بغلته وكان هذا إلى سـنة اليوبيـل           وهنا هو يقدمه للرب ل    . بل كان قد إشتراه من شخص آخر        

تقدر قيمة الغلة من يوم تقديسه إلى اليوبيل ، فيدفع ناذر الحقل المبلغ إلى الرب بدون زيـادة الخمـس ألن الحقـل                       

  . وفى سنة اليوبيل تئول ملكية الحقل إلى وارثه األصلى الذى كان قد إضطر لبيعه . مشترى وليس موروثاً 

  . الخروب الكبيرة  حبة جيرة والجيرة كانت تزن٢٠ الشاقل - :٢٥آية 

. فنذر األشخاص يشير إلى تكريس القلب الداخلى الذى إفتداه الرب يسوع بدمـه              .  وهناك نظرة تأملية فى النذور      

 كلهـا   ونذر البيوت يشير لتقديم حياتنا    ) ١٣ : ٦رو  (ونذر الحيوانات يشير لتقديس الجسد فتكون أعضائنا أالت بر          

  ونذر الحقول المثمرة تشير لتقديس طاقاتنا وأعمالنا اليومية . كمسكن هللا 

  شريعة البكور 

  

و . لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فال يقدسه احد ثورا كان او شاة فهو للـرب                    - :٢٧ ،   ٢٦األيات  

  . لم يفك فيباع حسب تقويمكان كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك و يزيد خمسه عليه و ان

  

وإن كـان   . تزم بتقديمها للرب لذلك ال يـصح أن ننـذرها           لالنذور كانت إختيارية أما األبكار فهى قدس للرب ، ن         

ما أن يباع ويدفع ثمنه للخزينة أو يفديـه صـاحبه           إالحيوان طاهراً يفرزه الرب دون أن يستبدله ، أما إن كان دنساً             

  لخمس بدفع ثمنه مضافاً إليه ا

  .ه أبكار يوالبكر الطاهر الحقيقى هو ربنا يسوع المسيح الذى صرنا نحن ف

  

  شريعة المحرمات

  

اما كل محرم يحرمه انسان للرب من كل ما له من الناس و البهائم و من حقول ملكـه فـال       - :٢٩ ،   ٢٨األيات  

  . يفدى يقتل قتالكل محرم يحرم من الناس ال. يباع و ال يفك ان كل محرم هو قدس اقداس للرب 

  

وكان هذا يحدث مع الـشعوب الوثنيـة أو         . خص أو الشئ الذى ال يجوز التعامل معه أو إستخدامه           شهو ال المحرم  

      السحرة والمتعاملين مع الشياطين فقد كانوا يراجع قصة شاول الملـك     (مون بحسب الشريعة أو بأمر اهللا مباشرة        حر

 فيه شئ من القسوة لكن ال بد أن نعرف أن هذه الشعوب كانت تقـدم                ان بد إوهذا و  . ٩ – ١ : ١٥صم  ١أجاج  مع  
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وكان تهاون الشعب فى تطبيـق      .  عبادتهم وسط شعب اهللا      لتفشتأوالدها ذبائح لألوثان وإن لم يعاملوا بهذه القسوة         

م من وسط الناس بدالً      تترجم فى السبعينية كل محر     ٢٨واآلية  .  فعالً إلنتشار هذه العبادة وسطهم       ةهذا القانون مدعا  

فتحريم األشخاص هو إما من اهللا مباشرة وبأوامر منه أو بواسطة رئيس الكهنـة أو               .  أنسان   همن كل محرم يحرم   

  هنا تكون سلطة رئيس الكهنة أو السلطات العليا هى سيف اهللا لعقاب هؤالء األشرار . السلطات العليا 

  شريعة العشور 

   ١٢ – ٨ : ٣راجع أهمية العشور فى مل 

  

و اما كل عشر البقر و الغنم فكل ما يعبـر  . و ان فك انسان بعض عشره يزيد خمسه عليه           - :٣٣ – ٣٠األيات  

ال يفحص اجيد هو ام رديء و ال يبدله و ان ابدله يكون هو و بديله قدسا                 . تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب       

  .ال يفك

  

ء من الحبوب أو الفاكهة قدساً للرب ، فإن أراد اإلحتفاظ بالعـشور             كان الشعب يقدم عشر المحاصيل الزراعية سوا      

يخرجون األمهـات خارجـاً ثـم       : أما بالنسبة للحيوانات فكانت العشور تقدم هكذا        . يدفع ثمنها مضافاً إليه الخمس      

ب إليهـا   يعبرون بالصغار من باب ضيق ال يسع إال واحداً منها ، فيكون عن سماع الصغار لصوت أمهاتها أن تذه                  

وبهذا ال يكون   .  والعاشر يكون للرب فيضع عليه عالمة تميزه         ةويرفع الشخص عصا ليعد تسع    . خالل هذا الباب    

خر حتى إذا أراد أن يقدم ما       آوليس من حقه إبداله بحيوان      . لصاحبها دخل فى األختيار ذكر أم أنثى ، جيد أم ردئ            

  لرب هو أفضل ، فإن أبدل حيوان بآخر يكون اإلثنان ل

فهـو    يعنى أنكم ستعلمون مرة بعالمة تدل على أنكم للرب         ٣٧ : ٢٠والمرور تحت عصا هو المشار إليه فى حز         

  .تنى بهم ويعرف عددهم ومشاكلهم ويميزهم بسمات مقدسة وعصا الرب تهدى وتؤدب وتقود عيقتنى شعبه وي

ثانى ل الشخص عشر كل شئ للهيكل والعشر ا       العشر األول هو أن يدفع    . وغالباً كان هناك أكثر من نوع من العشور         

 )٢٩ – ٢٢ : ١٤تث ( الباقية عشرها ويقيم حفالت للفقراء ١٠ / ٩كان يأخذ من ال 
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