
محتویات  
 صفحة 

سفر الالویین 
...................................................................... 

 

 إسم السفر، كاتب السفر، وضعه، سماته، أقسامه.  

   الباب األول: دلیل الذبائح

: الذبائح والتقدمات 7- 1األصحاحات 
................................... 

 

ترتیب الذبائح وٕارتباطها مًعا، الذبائح الدمویة والتقدمات الطعامیة، 
الذبائح والكهنوت، تنوع الذبائح وغایتها. 

 

  ............................................ة قاألصحاح األول: ذبیحة المحر
 مقدمة، محرقة من البقر، محرقة من الغنم، محرقة من الطیر. 

  .............................................األصحاح الثاني: تقدمة القربان 
تقدمة من الدقیق، تقدمة من المخبوز في التنور، تقدمة من المخبوز 

على صاج، تقدمة من طاجن، تقدمه من الباكورات من الفریك. 
 

 األصحاح الثالث: ذبیحة السالمة
............................................ 

 

مقدمة في ذبیحة السالمة، ذبیحة سالمة من البقر، ذبیحة سالمة من 
الماعز. 

 

  .............................................األصحاح الرابع: ذبیحة الخطیة 
ي ذبیحة الخطیة، ذبیحة الخطیة عن الكاهن الممسوح، ذبیحة فمقدمة 

الخطیة عن الجماعة، ذبیحة الخطیة عن رئیس (غیر دیني)، ذبیحة 
الخطیة عن أحد العامة. 

 

  .................................األصحاح الخامس: ذبیحتا الخطیة واإلثم 
أمثلة لخطایا السهو، ذبیحة الخطیة واإلعتراف، ذبیحة الخطیة لغیر 

القادرین، النوع األول من ذبیحة اإلثم. 
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  ............األصحاح السادس: ذبیحة اإلثم وشرائع الذبائح والتقدمات 
النوع الثاني لذبیحة اإلثم، شریعة المحرقة، شریعة القربان، شریعة ذبیحة 

الخطیة. 
 

  .................................) ةاألصحاح السابع: شرائع الذبائح (تكمل
 ذبیحة اإلثم، ذبیحة السالمة، خاتمة. 

   الباب الثاني: تكریس هرون وبنیه

  ............................: تكریس هرون وبنیه 10- 8األصحاحات 

  ...........................................األصحاح الثامن: طقس التكریس 
اإلعداد لطقس التكریس، اإلغتسال، إرتداء المالبس الكهنوتیة، المسح 

بالدهن، التقدیس بالذبیحة، التخصیص. 
 

  ...............................األصحاح التاسع: ممارسة العمل الكهنوتي 
بدء العمل في الثامن، األمر بتقدیم الذبائح، تقدیم الذبائح والقرابین، 
مباركة الشعب، ظهور المجد اإللهي، النار اإللهیة، هتاف الشعب. 

 

  .......................األصحاح العاشر: العمل الكهنوتي والنار الغریبة 
النار الغریبة، التأدیب الفوري، الكاهن والمشاعر الطبیعیة، الكاهن 

وشرب الخمر، الكاهن وأكل األنصبة. 
 

 الباب الثالث: دلیل شرائع التطهیر 

  ..........................: دلیل شرائع التطهیر 15- 11األصحاحات 

  ....................األصحاح الحادي عشر: األطعمة المحللة والمحرمة 
الحیوانات المحللة والمحرمة، الحیوانات المائیة، الطیور، الزحافات، 

خاتمة. 
 

  .....................................األصحاح الثاني عشر: تطهیر الوالدة 
 نجاسة الوالدة، طقس التطهیر. 

  ...........األصحاح الثالث عشر: تطهیر برص الجسد وبرص الثیاب 
مرض البرص، من كان بجلده ناتئ أو قوباء أو لمعة، من كان برصه 

 قد برئت، من كان في جلده ةمزمًنا في جلد جسده، من كان جلده ُدمل
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كّي نار، من كان فیه ضربة في الرأس أو الذقن، من كان في جلد 
جسده لمع لمع أبیض، من كان قد فقد شعر رأسه، حكم األبرص، برص 

الثیاب والمتاع الجلدي. 
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  .......................... األصحاح الرابع عشر: شریعة تطهیر األبرص

 الیوم األول، طقس تطهیر في الیوم السابع، طقس  فيطقس تطهیر
، برص المنازل. ءالتطهیر في الیوم الثامن، طقس التطهیر للفقرا

 

  ..............................األصحاح الخامس عشر: شریعة ذي السیل 
مقدمة في ذي السیل، الحالة المرضیة عند الرجل، الحالة الطبیعیة 

للرجل، الحالة الطبیعیة للمرأة، الحالة المرضیة للمرأة. 
 

 الباب الرابع: یوم الكفارة العظیم 

  ...............................................................یوم الكفارة العظیم 

أهمیته، غایته، اإلستعداد لیوم الكفارة، طقوس یوم الكفارة، السید المسیح 
والكفارة. 

 

  .............................األصحاح السادس عشر: یوم الكفارة العظیم 
سه وعن ف ثیاب یوم الكفارة، ذبائح عن ن،الدخول إلى قدس األقداس

الشعب، تقدیم البخور، الدم وغطاء التابوت، تقدیم التیس األول، تقدیم 
التیس الثاني، تقدیم المحرقات وذبیحة الخطیة، الكفارة فریضة دهریة. 

 

 المذبح والذبائح : الخامسالباب 

   ..................................المذبح والذبائح عشر: السابعاألصحاح 
 المذبح والذبائح، منع أكل الدم، دم الصید، عدم أكل المیت أو الفریسة. 

  شرائع التقدیس: السادسالباب 

  ..................................التقدیس  شرائع 22- 18األصحاحات 

 مقدمة للشرائع، الزیجات المحرمة، اإلنحرافات الجسدیة، نتائج اإلباحیة. 
  .............................األصحاح التاسع عشر: القداسة والمعامالت 

عالقتنا باهللا القدوس، إكرام الوالدین، حفظ السبت ورفض الوثنیة، شرائع 
خاصة بالحصاد، شرائع خاصة باإلخوة، شرائع خاصة بالحیوانات، 
والزراعة، شریعة السقوط مع جاریة، شریعة بكور األشجار، أحكام 

. عامة
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  .........................................األصحاح العشرون: األوثان والزنا 
مقدمة في العقوبات الكنسیة، عقوبة السلوك الوثني، عقوبة إهانة 

الوالدین، عقوبة الزنا، تأكید اإللتزام بالوصیة. 
 

  ...........األصحاح الحادي والعشرون: شرائع خاصة بقداسة الكهنة 
الكهنة وحاالت الوفاة، الكهنة والزواج، سقوط إبنة كاهن، شرائع خاصة 

برئیس الكهنة، الكهنة والعیوب الخلقیة. 
 

  .........األصحاح الثاني والعشرون: شرائع خاصة بقداسة المقدسات 
اإلستعداد لتناول الذبیحة المقدسة، فرز الذین لهم حق تناولها، فرز 

الذبیحة ذاتها قبل تقدیمها، أكل ذبیحة الشكر في ذات الیوم. 
 

 الباب السابع: األعیاد والنذور 

  .................................: األعیاد والنذور 27- 23األصحاحات 

فل المقدسة عند الیهود انظام األعیاد واألصوام الیهودیة، األعیاد والمح
أیام السید المسیح. 

 

  ...........................األصحاح الثالث والعشرون: المحافل المقدسة 
السبت، الفصح وعید الفطر، عید الباكورة، عید البنطقستي، عید 

الهتاف، عید الكفارة، عید المظال. 
 

  ..............................األصحاح الرابع والعشرون: الفرح الداخلي 
المنارة والزیت النقي، المائدة وخبز الوجوه، تجدیف إبن شولمیة، شرائع 

مختلفة. 
 

  ................. شرائع الحریة الداخلیةاألصحاح الخامس والعشرون: 
شریعة السنة السابعة، سنة الیوبیل، بیع األراضي، بیع البیوت، قروض 

   األجنبي، العبراني المستعبد ألجنبي.اإلخوة، العبد العبراني، العبد
 

   ........................ والعشرون: البركات واللعناتالسادساألصحاح 
عبادة اهللا القدوس، بركات الطاعة هللا القدوس، اللعنات الحالة على 

العصاة، قبول الخطاة التائبین. 
 

  ............................النذور والبكور  والعشرون: السابعاألصحاح 
 شریعة النذور، شریعة البكور، شریعة المحرمات، شریعة العشور. 
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من تفسیر وتأمالت 
 اآلباء األولین   

 
 
 
 
 
 
 

 الالویین
 
 
 
 
 
 
 

ب ملطي والقمص تادرس یعق
 جرجس باسبورتنج كنیسة الشهید مار
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باسم اآلب واالبن والروح القدس 

اهللا الواحد، آمین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسم الكتاب: سفر الالویین. 
المؤلف:  القمص تادرس یعقوب ملطي. 

الطبعة:   
الناشر:  كنیسة الشهید مارجرجس باسبورتنج. 

المطبعة:  
 رقم اإلیداع: 
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إن كان اإلنسان في سفر التكوین سرعان ما فقد عالقته باهللا فخسر سّر حیاته، 
جاء سفر الخروج یعلن خالص اإلنسان بخروجه من عبودیة إبلیس، فرعون الحقیقي، 

لینطلق نحو األبدیة، خالل بریة هذا العالم. وجاء سفر الالویین یعلن إلتصاق اهللا القدوس 
بشعبه خالل الحیاة المقدسة التي ننعم بها خالل السید المسیح الذبیح والكاهن في نفس 

" التي بدونها ال نعاین اهللا وال نقدر على اإلتحاد سفر القداسةالوقت. وكأن هذا السفر هو "
معه، هذه القداسة هي عطیة اهللا توهب لنا خالل ذبیحة السید المسیح الفریدة التي قدم لها 

الذبائح الحیوانیة الدمویة كطریق رمزي یمهد لها؛ هذه الذبیحة قدمها السید أیًضا بكونه 
الكاهن السماوي وقد مهد لفهم كهنوته الكهنوت الالوي أیًضا كرمز. 

هذا وقد أبرز هذا السفر إلتحام العطیة المجانیة للحیاة المقدسة خالل الذبیحة 
الفریدة بالجهاد الروحي الحّي بالتزامنا بشریعة التقدیس. 

لیهبنا إلهنا الصالح القدوس أن نتفهم أسرار هذا السفر في حیاتنا الیومیة حتى 
ندخل إلى معرفة صلیبه ونتقبل عطیة القداسة، مجاهدین روحًیا من أجل التمتع باهللا 

القدوس.  
 

القمص تادرس یعقوب ملطي 
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سفر الالَّویین 
:  سم السفرا

" أو "فیقرأ"، التي تعني "ودعا"، مستخدمین Wayyiqraدعاه الیهود بالعبریة "ویقرأ 
، Leueitikon من السفر أما دعوته بالالویین فجاءت عن الترجمة السبعینیة  األولىالكلمة

یهتم باألكثر بالكشف عن دور الكهنة والالویین في طقوس الذبائح وشرائع  ربما ألنه
التطهیر واإلحتفال باألعیاد واإلهتمام بالنذور، كما أعلن عن تكریس هرون وبنیه الكهنة، 

. Ð" "شریعة الكهنة، كتاب الكهنة، كتاب التقدماتÏوقد دعاه الیهود في المشناه
إن كان هذا السفر في غالبیته یوضح خدمة الكهنة والالویین ووساطتهم، لكنه هو 
سفر الجماعة كلها، أي سفر الكنیسة كهنة وشعًبا، لهذا كثیًرا ما یبدأ الشرائع بقوله: "كلم بني 

إسرائیل". إنه سفر یمس حیاة الجماعة كلها وخالصها وتطهیرها لتحیا مقدسة في اهللا 
القدوس. وأما الكهنة والالویون فلیسوا إالَّ أداة إلهیة لخدمة هذه الجماعة الذین هم أعضاء 
فیها. حًقا هم وسطاء وعاملون باسم الرب، لكنهم یعملون لحساب الجماعة ولیس لحساب 

أنفسهم إالَّ من حیث كونهم أعضاء فیها. 

 : كاتب السفر
كاتب السفر غالًبا هو موسى النبي، وقد تكررت العبارة: "وكّلم الرب موسى قائالً " 

). 1 :15، 33 :14، 1 :11حوالي ثالثین مرة، وبین الحین واآلخر یذكر إسم هرون معه (
). 8 :10ولم یخاطب هرون بمفرده إالَّ مرة واحدة (

 : وضعه
 :7تحدد مكان وزمان إنزال هذه الشرائع بدقة، أنها أثناء اإلقامة بجبل سیناء (

)، في الشهر األول من السنة الثانیة لخروج الشعب من 34 :27، 46 :26، 1 :25، 38
). 1 :1 ، عد16 :40 أرض مصر (خر

Ï .(تقلید الیهود) راجع معنى مشناه في كتابنا: التقلید واألرثوذكسیة 
2 Megilla 3:6; Siphra. 
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إن كان سفر الخروج یقدم تاریخ إسرائیل حتى إقامة خیمة اإلجتماع، فقد جاء سفر 
الالویین یكمل العمل كسفر لیتورجي یكشف عن ممارسة العبادة في هذه الخیمة خالل 

الكهنة والالویین ملتحمة بالحیاة المقدسة الالئقة بشعب یعبد اهللا القدوس. 
 القداسة، اهللا المهوب، الذي ال یستطیع يإن كان سفر الخروج یعلن عن اهللا كل

)، فقد جاء 2 :24، 21 :19 الشعب أن یقترب إلیه حتى في لحظات إستالم الشریعة (خر
) لیحملوا سماته 12 :26، 32 :22 سفر الالویین یعلن عن سكني اهللا وسط شعبه (ال

فیهم: القداسة ! وكما یقول أحد الدارسین: "ال نجد في سفر الالویین المشرع یتحدث بلغة 
الرهبة، وال یكتب على ألواح حجریة، إنما یظهر بكونه نصیب إسرائیل، الساكن في وسط 

. Ïشعبه، یعلمهم كیف یقتربون إلى حضرته ویقطنون في شركة معه"
وكما یتمیز هذا السفر عن سفر الخروج، فإنه یتمایز أیًضا عن سفر التثنیة 

الحاوي للشریعة من جهة الهدف، فاألخیر یقدم ملخًصا للشریعة لإلستعمال الشعبي العام، 
 .Ðأما سفر الالویین فیهتم باألكثر باإلعالن عن دور الكهنة

:  سماته
 الممیز لشعب اهللا، فما یقدمه خط السفر هو إعالن أن القداسة هي ال هذا غایة.1

شعب من عبادات وممارسات وما یمارسه كسلوك یلتزم أن یتسم بسمة القداسة، بل وأن 
غایة العبادة في كل صورها وغایة الوصیة اإللهیة هي تمتع الكل بسمة القداسة في الرب. 

وكأن مفتاح هذا السفر هو: "إنّي أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قدیسین ألنّي أنا قدوس" 
. ) إلخ2 :19، 45 :11 راجع() 44 :11(

قدم لنا "القداسة" لیس مجموعة من الوصایا نتممها وال ممارسات نلتزم بها، إنما 
 "وراء الوصیة والعبادة قبول اهللا القدوس، لذا یكرر في هذا السفر إعالن وقوفهم "أمام الرب

 مرة. هنا ندرك أن القداسة أیًضا لیست إمتناًعا عن النجاسة والخطیة فحسب 60حوالي 
وٕانما في جانبها اإلیجابي إلتقاء وٕاتحاد مع القدوس. 

ذ تكشف لنا إ تعتبر الرسالة إلى العبرانیین خیر مفسر موحي به لهذا السفر، .2
عن الطریق الحقیقي لإلقتراب نحو اهللا خالل النعمة بینما یتحدث سفر الالویین عن طریق 

اإلقتراب من اهللا في ظل الناموس. الرسالة إلى العبرانیین تعلن عن ذبیحة السید المسیح 

1 Donald Fraser: Synoptical lecturers, vol 1, p 29. 
2 J. Raven: Introd. to O. T., p 144. 
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التي ُقدمت مرة واحدة وتبقى عاملة واهبة حیاة قادرة على رفع خطایا العالم، أما الذبائح 
الواردة في سفر الالویین فال تستطیع أن ترفع الخطیة من الضمیر الداخلي والقلب إذ تتحول 

 عن المذبح. هذا وقد قارنت الرسالة إلى العبرانیین بین ههي عینها إلى رماد یحتاج إلى رفع
). 7 الكهنوت الالوي وكهنوت السید المسیح الذي على رتبة ملكي صادق (عب

 سفر الالویین هو إنجیل الخطاة معبًرا عنه بإصطالحات العهد القدیم، فیظهر .3
). 17 بقوة إمكانیة دم الذبیحة للتقدیس خاصة في یوم الكفارة العظیم (ال

 إن كان اهللا یهتم بتقدیس شعبه لخالصهم األبدي، فإنه ال یتجاهل إحتیاجاتهم .4
الزمنیة بل یهتم بسالمة ممتلكاتهم حتى الثیاب، واإلطمئنان على حیاتهم هنا خالل سالمة 
البیوت (شریعة تطهیر المنازل)، بل وأكلهم وشربهم (األطعمة المحللة والمحرمة)، وبعث 
روح الفرح فیهم خالل أعیاد ومواسم أسبوعیة وشهریة وسنویة ویوبیلیة. وهكذا ال یفصل 

السفر بین الفداء األبدي وٕاهتمام اهللا باإلنسان حتى في أصغر األمور الزمنیة، دون ثنائیة 
أو تعارض بین حیاتین روحیة وزمنیة. 

 خالل هذا السفر نجد الشعب یمثل وحدة واحدة أو جماعة واحدة، لها مذبح .5
)، ووسیط واحد هو سبط الوي... وكأن اهللا في تعامله مع 9-8 :17، 3 :8، 3 :1واحد (

البشریة یریدهم جسًدا واحًدا للرأس الواحد، دون إنفرادیة أو إنعزالیة فكر أو أنانیة حتى في 
الحیاة الروحیة. 

:  أقسامه
یحمل هذا السفر خطین واضحین ومتمایزین وفي نفس الوقت متكاملین، وهما: 

الذبیحة والحیاة المقدسة. فال حیاة مقدسة خارج الذبیحة التي یقدمها الكاهن على المذبح، وال 
ر على عناده مع اهللا. بهذا یلتحم دلیل  قبول للذبیحة عن شعب مستهتر بالحیاة المقدسة مصِّ

أو الذبائح مع شرائع التطهیر. ولئال یظن أحد أن الحیاة المقدسة هي حیاة غم أو تبرم 
. أو كبت ُختم السفر باألعیاد والنذورحرمان 

. ]7-1ص [ دلیل الذبائح   .1
. ]10-8ص [ تكریس الكهنة   .2
. ]15-11ص [ دلیل شرائع التطهیر  .3
. ]16ص [یوم الكفارة العظیم  . 4
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. ]17ص [ المذبح وقداسة الدم  .5
. ]22-18ص [  س شرائع التقدي.6
. ]27-23ص[ األعیاد والنذور  .7
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الباب األول 
 
 
 
 

ح ـل الذبائـدلي
 7- ص1ص

 

الذبائح والتقدمات: 
. ]1 ص  [ ذبیحة المحرقة.1
. ]2 ص  [ تقدمة القربان.2
. ]3 ص  [ ذبیحة السالمة.3
. ]13-5 :5، 4 ص  [ ذبیحة الخطیة.4
. ]6- ص16 :5 ص  [مـثإل ذبیحة ا.5
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 7-1األصحاحات 

الذبائح والتقدمات 
سفر الالویین هو سفر حیاة الجماعة المقدسة باهللا القدوس یقوم أساًسا على 

الذبیحة التي یقدمها الكاهن، فال إقتراب هللا وال قبول للعبادة إالَّ من خالل المصالحة بالدم 
سم الجماعة. وكأنه ال دخول إلى أحضان اآلب القدوس وال راحة أبدیة االذي یقدمه الكاهن ب

)، بكونه ذبیحة الصلیب 7 :1 یو 1إالَّ بدم ربنا یسوع المسیح الذي ُیطهرنا من كل خطیة (
الفریدة والكاهن األعظم في نفس الوقت. 

ولما كانت ذبیحة الصلیب فریدة في نوعها وفي إمكانیاتها لهذا لم یكن ممكًنا لنوع 
واحد من الذبائح أو التقدمات أن یكشف عنها، فقدم لنا سفر الالویین خمسة أنواع من 

الذبائح والتقدمات كل منها یعلن عن جانب أو جوانب معینة من جوانب الصلیب، ومع هذا 
یمكننا أن نقول بأن هذه األنواع جمیعها بطقوسها الطویلة والدقیقة المتباینة قد عجزت عن 

 لنا العهد القدیم رموًزا وتشبیهات وأحداث كثیرة عبر مكشف كل أسرار الصلیب لذا قد
األجیال لعلها تدخل بنا إلى أعماق جدیدة لهذا السر الفائق: سر الصلیب والذبیحة. 

أما الذبائح والتقدمات المذكورة هنا فهي: 

. ]1 ص  [ ذبیحة المحرقة.1
. ]2 ص  [ تقدمة القربان .2
. ]3 ص  [ ة ذبیحة السالم.3
. ]13-1: 5، 4 ص  [ ذبیحة الخطیة .4
. ]7 :6 - ص14 :5 ص  [ ذبیحة اإلثم .5

 تمثل دلیًال عن الذبائح )7 :7 - ص1(یرى بعض الدارسین أن األصحاحات 
) فیمثل دلیًال للكهنة 38 :7 ،8 :6ما الجزء األخیر (أموجًها لجماعة المتعبدین مع الكهنة، 

. Ïعن طقس الذبائح والتقدمات

1 J. Hastings: A Dist. of the Bible, v 3, p 103. 
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 : ترتیب الذبائح وٕارتباطها مًعا
نتهى بذبیحة اإلثم اًبا فقد بدأ بذبیحة المحرقة ويجاء ترتیب الذبائح والتقدمات عج

رة اآلب للذبیحة ال نظرة اإلنسان. فالمؤمن في لقائه مع الصلیب ظاألمر الالئق من جهة ن
یراه أوًال كذبیحة إثم وذبیحة خطیة إذ یرى فیه كلمة اهللا المتجسد وقد حمل آالمه وٕاثمه لیرفع 
غضب اآلب عنه، خالل هذه النظرة یتلمس في الصلیب ذبیحة سالمة وشكر فیقدم حیاته 

في المسیح یسوع المصلوب حیاة شاكرة عوض طبیعته الجاحدة التي دبت فیه خالل 
 قربان فیه ینعم بحیاة الشركة في المسیح یسوع ةالسقوط، كما یرى في الصلیب تقدم

شف فیه طاعة اإلبن الوحید لآلب تالمصلوب، وأخیًرا یدرك الصلیب كذبیحة محرقة إذ یك
حتى الموت موت الصلیب مقدًما هو أیًضا حیاته ذبیحة طاعة ومحرقة حب هللا في إبنه. 

 هذا هو ترتیب الذبائح والتقدمات خالل إنتفاعنا كمؤمنین، أما اآلب فیتطلع إلى الصلیب أوالً 
- إن صح التعبیر- كمحرقة طاعة یشّتم فیه رائحة إبنه المحبوب محرقة حب كامل، 

وینتهي بالنظر إلیه كحامل لخطایانا وآثامنا یدفع عنا الدین ویحمل عنا الغضب اإللهي. 
بین جانب أو آخر في نظر اهللا اآلب أو المؤمن إذ هي جوانب متكاملة غیر  لسنا بهذا نمیز

- في نظر اآلب- بأكثر بهاء ال في  منفصلة قط، لكن ما نود توضیحه أن الصلیب ُیعلن
إنتزاع آثامنا وخطایانا قدر ما في حملنا طبیعة المصلوب فنصیر به محرقة طاعة وحب، 

)، وحب بال 8 :2في نصیر لهیب نار ال ینقطع بحملنا ما لإلبن من طاعة حتى الموت (
نهایة. لذا یقول الرسول: "فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیًضا الذي إذ كان 

في صورة اهللا لم یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا لكنه أخلى نفسه آخًذا صورة عبد، صائًرا 
). 8-5 :2 في شبه الناس، وٕاذ ُوجد في الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت" (في

ن نقول بأن اهللا اآلب یشّتم رائحة المسیح فینا خالل الصلیب أختصار یمكننا افي 
هكذا: 

 محرقة الحب الكامل والطاعة له في إبنه (ذبیحة المحرقة). .1
 شركة الحیاة معه في إبنه الوحید الجنس (تقدمة القربان). .2
). ة حیاة السالم الداخلي والشكر الدائم (ذبیحة السالم.3
 التمتع بالغسل المستمر من خطایانا الیومیة العامة وضعفاتنا التي ال تنقطع .4

(ذبیحة الخطیة). 
 الخالص من كل إثم نرتكبه ونعود إلیه بالتوبة (ذبیحة اإلثم). .5
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:  الذبائح الدمویة والتقدمات الطعامیة
كقاعدة عامة كانت الذبائح تتمركز حول الدم بكونه یمثل نفس الحیوان، وكأن 
اإلنسان وقد فسدت نفسه تماًما إحتاج إلى نفس بریئة تحمل عنه أجرة إثمه وتفتدیه من 

 عنه الدین. ولم یكن هذا العمل إالَّ رمًزا لسفك دم السید المسیح المخلص يّ الموت بعد أن تف
الذي وحده قادر أن یفدي البشریة ویدفع دینها لدى اآلب بالكامل. وقد آمن الیهود بفكرة 

: Ïإفتداء النفس بالنفس، فنذكر بعض عبارات من مفسري الیهود
یر عن نفس إنسان، فتحل نفس كف* ترتبط نفس كل خلیقة بدمها، لذلك ُقدم الدم للت

. Ð)راشي (عوض األخرى، وتكفِّر عنها
. )إبن عزرا(* تحل نفس محل األخرى 

موسى بن (* أقدم لك النفس على المذبح، فتكفِّر نفس حیوان عن نفس إنسان 
. )ناخمان

رهم بعجز دم الحیوان عن اإلیفاء بدین اإلنسان ووقد عّبر كثیر من الیهود عن شع
 أمام اهللا، األمر الذي ألجله كانت القلوب في العهد القدیم متطلعة بشوق إلى مجيء المسیا

كمخلِّص حقیقي لهم. 
أما الذبائح الدمویة فأسُتخدم فیها ثالثة أنواع من الحیوانات ونوعان من الطیور: 

 الماعز. .3    الغنم..2 البقر.   .1
 الحمام. .5   الیمام..4 

بجانب هذه الذبائح الدمویة وجدت التقدمات الطعامیة كالدقیق والفطیر وسكیب 
الخمر... إلخ، وكانت هذه التقدمات غیر منفصلة عن الذبائح الدمویة. ولتأكید ذلك كانت 

 :28، 12-1 :15 هذه التقدمات تختلف في كمیتها حسب نوع الذبیحة التي تالزمها (عد
... إلخ). 1 :29، 1-12

:  الذبائح والكهنوت
التحم العمل الذبیحي بالكهنوت، فإن كان اإلنسان بعد سقوطه احتاج إلى ذبیحة 

 موته، فالحاجة ملحة إلى كاهن یشفع بهذه الذبیحة لدى اهللا عن الخاطئ.  عنه وتحملهتفدي
وقد جاء السید المسیح إلینا بكونه الذبیحة الحقة لُیقدمها بنفسه بكونه الكاهن األعظم القادر 

1 Alfred Edersheim: The Temple, 1976, p 118, 119. 
2 On Levi. 17:11. 
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وحده أن یشفع في الخطاة بدمه أمام اآلب، إذ هو حّي جالس على یمینه، یعمل لحسابنا 
سمنا. وكما قدم السید لكنیسته حق تقدیم جسده المبذول ال كتكرار للذبیحة بل امتداد لها إوب

هي بعینها طریقة سریة هكذا وهو الكاهن األعظم السماوي وهب كنیسته الكهنوت المقدس 
بكونه العامل في كهنته والمختفي فیهم، فیعملون باسمه ولحسابه وٕامكانیاته ال بإمكانیتهم 

البشریة مهما سمت! 
هذا وفي العهد القدیم نجد للشعب دوره اإلیجابي في الذبیحة، ویرى بعض 

الحاخامات أن للشعب أن یقدموا الذبیحة ویضعوا أیدیهم علیها معترفین بخطایاهم أو آثامهم 
أو معترفین بالشكر هللا. بجانب هذا یسمح لهم أحیاًنا بذبحها وسلخها وتقطیعها وغسل 

أحشائها. لكن هناك أعمال كهنوتیة ال یستطیع أن یمارسها أحد غیر الكاهن مثل صب الدم 
من الذبیحة ورشه وٕاشعال المذبح بالنار إلخ. 

 : تنوع الذبائح وغایتها
 تعلیق على تنوع الذبائح وغایتها، فمع كثرة أنواعها ال للقدیس یوحنا الذهبي الفم 

هدف لبنیان اإلنسان خالل تیجد ذبیحة واحدة تقدم ضد عدو بقصد االنتقام، إنما جمیعها 
غفران الخطایا، إذ یقول: [تأمل كم من الذبائح وردت في الشریعة: ذبیحة حمد، وذبیحة 

معرفة، وذبیحة سالمة، وذبائح للتطهیرات، وأنواع أخرى متعددة، ومع ذلك ال نجد ذبیحة 
]. Ïواحدة ضد األعداء، إنما ُیقدم الكل بقصد نزع الخطایا وتقدم اإلنسان

وفي القرن الثاني إذ أُتهم المسیحیون برفضهم تقدیم ذبائح لآللهة جاء في دفاع 
]. Ð [یلیق بنا أن نقدم ذبیحة غیر دمویة هي خدمة أذهانناالفیلسوف أثیناغوراس:

 

 

1 In 2 Cor. hom. 5:5. 
2 A plea For Christians 13. 
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األصحاح األول 

ذبیحة المحرقة 
 بأنواعها الثالثة إن كانت من البقر أو  ةیبدأ دلیل الذبائح والتقدمات بذبیحة المحرق

غنم أو الطیور، فتكشف لنا في طقوسها عن ذبیحة اإلبن في طاعته الكاملة ألبیه، مقدًما ال
سم الكنیسة ولحسابها. احیاته كلها محرقة حب ملتهًبا، فأشتمه اآلب رائحة سرور ورضى ب

خالل هذه الذبیحة یلتهب قلب المؤمن بالحب الذي له في المسیح یسوع مشتاًقا خالل 
اإلتحاد في المصلوب أن یرتفع معه إلى الصلیب كما على مذبح المحرقة لیتقبل نار اآلالم 

المتقدة بسرور، مقدًما حیاته كلها محرقة للرب. 

. ]1   [ مقدمة.1
.  ]9-2  [ محرقة من البقر.2
. ]13-10  [ محرقة من الغنم.3
. ]17-14  [ محرقة من الطیر.4

 :  مقدمة.1
 .]1[أوًال : "ودعا الرب موسى وكلمه من خیمة اإلجتماع، قائالً " 

في بدایة الخدمة إستدعى اهللا موسى إلستالم العمل الرعوي خالل العلیقة الملتهبة 
تسلم الوصایا العشر من على الجبل حیث لم تستطع يناًرا، وبعد الخروج إستدعاه أیًضا ل

الجماعة أن ترتفع إلیه وسط البروق والرعود والدخان... وكأن اهللا أراد أن یؤكد لنا عجزنا 
لتقاء معه بكونه النار اآلكلة. لقد اشتهى أن ُیقدم لنا وصایاه لعلنا نستطیع أن نقترب إلعن ا

إلیه من خاللها، لكننا في ضعفنا ُحسبنا كاسرین للوصیة وسقطنا باألكثر تحت لعنة 
الناموس، فال مصالحة إالَّ خالل الذبیحة والدم. هذا هو سبب استدعاء موسى في هذه المرة 

إلى الخیمة ال وسط بروق ورعود وظلمة مرهبة، إنما خالل كرسي الرحمة على غطاء 
). وكأن في هذه المرة یقدم له سر ذبیحة الصلیب الذي به نلتقي 22 :25 تابوت العهد (خر

مع اهللا كما في خیمة اإلجتماع في سكون وهدوء خالل الحب اإللهي الفائق حیث ینزل إلینا 
اآلب بروحه القدوس في ع كلمة اهللا حامًال طبیعتنا، ساحًبا إیانا فیه لننعم بالشركة م

إستحقاقات الدم الثمین. 
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" Sacrificum كانت ذبیحة المحرقة بحق: "ذبیحة التكریس والخدمة ثانًیا:
Latreuticumال یتجزأ من الخدمة الصباحیة والمسائیة في  جزًءا، فقد صارت مع الزمن 

الهیكل، كما كانت ُتقدم محرقات إضافیة في األعیاد كالسبوت والهالل وبقیة العیاد، وذلك 
. Ïبعد الخدمة. إنها ُتمثل ذبیحة العهد التي ُیقدمها الشعب الذي دخل مع اهللا في عهد

 كان لذبیحة المحرقة قدسیة خاصة عند الیهود، فهي الذبیحة الوحیدة التي لم ثالثًا:
. Ðن ُیقدمهاأإسرائیل  یكن یسمح لغیر

 :  محرقة من البقر.2
"، إذ یقول: holocaust تفسیًرا لتعبیر "محرقة القدیس أغسطینوس یقدم لنا أوالً :

" تعني holou تعني "حرًقا"، "causis[ما هي المحرقة؟ إنها تعني الحرق بالنار تماًما، فإن 
"كلها"، فالمحرقة تعني حرقها بالنار تماًما توجد باألكثر نار معینة هي المحبة الحارقة، 

حیث یلتهب الذهن بالحب، لینطلق من الذهن إلى بقیة األعضاء... فیلتهب اإلنسان كلیة 
]. بمعنى آخر المحرقة تعني تقدیم اإلنسان كل حیاته Ñبنار الحب اإللهي، مقدمین محرقة هللا

القدیس الداخلیة وتصرفاته الظاهرة كذبیحة حب ملتهبة لحساب الها. في هذا یقول 
 [عندما یوضع الحیوان بأكمله على المذبح ویحرق بكامله بالنار ُیسمى أغسطینوس:

]. كما یقول: Òمحرقة. لیت النار اإللهیة تصعدنا بالكلیة ویلحق بنا ذلك اللهیب بالتمام
[ُتسمى الذبیحة محرقة حینما تحرق بالكامل... لذلك فكل محرقة هي بالحقیقة ذبیحة، لكن 

]. Óلیس كل ذبیحة هي محرقة
 على تقدیم حیاتنا ذبیحة محرقة للرب بقوله: القدیس یوحنا الذهبي الفمیحثنا 

[مادام اإلنسان أسمى من القطیع، فإنك إذ ُتقدم نفسك ذبیحة تكون أسمى من تلك الذبائح... 
 نفوسهم وأجسادهم ، إذ ُیقدم الشهداءح أخرى هي بالحقیقة محرقات: أجساد الشهداءائتوجد ذب

أیًضا (محرقة للرب)، هذه الذبائح لها رائحة عذبة. تستطع أنت أیًضا إن أردت أن تقدم 
ذبیحة، فإنه وٕان كنت ال تقدر أن تقدم جسدك محرقة بالنار، لكنك تقدمه بنار أخرى كالفقر 

األختیاري... فإنه كان في وسع إنسان أن یقضي أیامه في ترف وبذخ لكنه یختار الحیاة 

1 Edersheim: The Temple, p 126, 127. 
2 Ibid 127. 
3 On Ps. 50. 
4 On Ps. 52. 
5 On Ps. 66. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

الُمّرة الشاقة وٕاماتة الجسد، أفلیست هذه محرقة؟! لتمت (شهوات) جسدك، ولتصلبه، فتتقبل 
ناله بالذهن باإلرادة تإكلیل اإلستشهاد. فالشهداء ینالون اإلستشهاد بالسیف، أما هنا ف

]. Ïالقادرة
 [لنقدم هللا كل أعضائنا التي على األرض القدیس غریغوریوس النزینزي:یقول 

)، أو اللیة مع الشحم، وال 11 :3)، لنكرس جمیعها وال نقدم فقط جزًءا من الكبد (5 :3 (كو
بعض أعضاء جسمنا اآلن واآلخر في وقت آخر. لنقدم كل أعضاء الجسد، فنحسب ذبیحة 

] .Ð)، ذبیحة كاملة... نقدمها هللا بالكامل فنتسلمها منه بالكامل1 :12 محرقة عاقلة (رو
إذ تعرفنا على مفهوم ذبیحة المحرقة نتحدث عمن تقدم من أجله المحرقة، ثانًیا: 

یرى . ]2[ ""كلِّم بني إسرائیل، وقل لهم: إذا قرب إنسان منكمإذ یقول الرب لموسى: 
 أنه لم یقل "إذا قّرب أحدكم" بل قال إذا قرب إنسان منكم" لیس بدون Ñالعالمة أوریجانوس

، أو عن الجماعة )1 :4(هدف. یمیز هذا السفر بین تقدمة عن إنسان وأخرى عن "نفس" 
، أو عن كاهن... إلخ، وأن كلمة "إنسان" جاءت في )22 :4(، أو عن رئیس )13 :4(كلها 

رأس القائمة لیعلن الوحي اإللهي أن تقدمة المحرقة ُتقدم عن الجنس البشري كله بكونه 
"إنساًنا". 

إن كانت ذبیحة المحرقة هي ذبیحة الطاعة الكاملة التي ُیقدمها اإلبن لآلب، إنما 
ُیقدمها عن البشریة كلها كأنها إنسان واحد... إذ یود اآلب أن یشّتم في الكل رائحة سرور 

ورضا. 

. ثالثًا: التقدمة ذاتها
. ]3["إن كان قربانه من البقر فذكًرا صحیًحا یقربه" 

إذا أراد تقدیم محرقة من البقر یختار ذكًرا (عجالً ) صحیًحا، أي بال عیب، وكما 
].  Ò [حًقا إنه حمل بال عیب، بال عیب تماًما وعلى الدوامالقدیس أغسطینوس:یقول 

 على هذه الذبیحة بقوله: [ما هي محرقة البقر الصحیحة العالم أوریجانوسیعلق 
إالَّ العجل المسمن لدى اآلب الذي ذبحه عندما رجع اإلبن الذي كان ضاًال، والذي فقد كل 

)، إذ قیل: "یكون فرح قدام مالئكة اهللا 23 :15 خیراته؟! لقد صنع ولیمة وكان فرح (لو

1 In hebr. hom. 11:5, 6. 
2 Orat. On Holy Baptism 40. 
3 In Lev. hom. 1:2. 
4 On Ps. 64. 
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). هذا اإلنسان الذي كان ضاًال فوجد لم یكن له بّر ذاتي 10 :15 بخاطئ واحد یتوب" (لو
)، فوجد هذا العجل الذي ُبعث من السماء 13 :15لو یقدمه إذ "بّذر ما له بعیش مسرف" (

لكنه جاء من نسل إبراهیم. لذلك لم یقل الناموس "محرقة من البقر" فحسب كما لو كانت أیة 
بقرة، إنما قال "محرقة من بقر من قطیع" (الترجمة السبعینیة) إذ جاء من نسل البطاركة 

].  Ïطیع)ق(ال
 أن التمییز بین العالمة أوریجانوسلقد حدد أن تكون المحرقة هنا ذكًرا، ویرى 

 ال یعني التمییز بین الجنسین الرجال والنساء، إنما ُیشیر الذكر واألنثى في المفهوم الروحي
 بین الرجولة الناضجة والجادة وبین أنوثة التدلیل والترف. لهذا كثیًرا ما إلى تمییز روحي

یقول إننا سنجد في یوم الرب نساء كثیرات هنا یحصین كرجال أقویاء في عیني الرب، 
ورجاًال كثیرین هنا یظهرون في یوم الرب كنساء إذ عاشوا حیاتهم في تدلیل وتنعم بالملذات 

الجسدیة. 

رابًعا: مقدمها. 
 .]5[ الرب ویقدم بنو هرون الكهنة الدم..." أمام "یذبح العجل .أ

كان للكهنة في العهد القدیم حق تقدیم الذبائح دون غیرهم، وقد جاء السید المسیح 
لیس على رتبة هرون بل على طقس ملكي صادق یقدم ذبیحة الصلیب  في العهد الجدید

الفائقة... وقد أوضح الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانیین الفارق بین كهنوت الوي 
من ناحیتین: الجانب األول كان كهنوت الوي یتسم  وكهنوت السید المسیح، خاصة

بالضعف فیحتاج الكهنة أنفسهم إلى تقدیم ذبائح عن أنفسهم قبل تقدیمهم ذبائح عن الشعب 
أما السید المسیح فبال عیب. ُیقدم الذبیحة عن الشعب. الجانب اآلخر كان الكهنة یقدمون 

ذبائح حیوانیة دمویة، دم ثیران وتیوس عاجزة عن تطهیر الضمیر الداخلي، أما السید 
)، فالكاهن والذبیحة هما واحد، لذا فذبیحته فّعاله واهبة 12 :9 المسیح فقدم دم نفسه (عب

 هو الفدیة والكاهن  هو الفارق! إنه [عظیمالقدیس یوحنا الذهبي الفم:حیاة. كما یقول 
والذبیحة! لو كان األمر غیر ذلك لصارت هناك حاجة إلى تقدیم ذبائح كثیرة، وكان ُیصلب 

 : [أنت هو الكاهن، وأنت هو الذبیحة، القدیس أغسطینوس]. ویقول Ðمراًرا كثیرة
]. Ñأنت المقدم وأنت التقدمة

1 In Lev. hom. 1:3 
2 In Hebr. hom. 16;5. 
3 On Ps. 65. 
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مقدم الذبیحة هو كاهننا السید المسیح، هذا ما أعلنه آباء الكنیسة بوضوح، فمن 
 [نحن نقوم بدور الخدم، لكنه هو بنفسه الذي یبارك، القدیس یوحنا الذهبي الفم:كلمات 

]. Ïوهو الذي یحّول القرابین
هذا الكاهن األعظم الذي یعمل في كهنته إنما یقدم لنا ذات ذبیحته الكفاریة 

الواحدة بال تكرار، إذ یقول: [بینما ُیقدم في مواضع كثیرة فهو جسد واحد ولیس أجساًدا 
كثیرة، وهو ذبیحة واحدة. إنه رئیس كهنتنا الذي قدم الذبیحة التي تطهرنا، لكي نقدم اآلن 
]. Ðأیًضا ما قد قدمه والتي ال تتكرر... إنها لیست ذبیحة أخرى، بل نقدم دائًما ذات الذبیحة

خامًسا: طقس التقدمة. 
 .]33[ "إلى باب خیمة اإلجتماع یقدمه للرضا عنه أمام الرب" .أ

للرضا عنه" بمعنى أن مقدم الذبیحة یقدمها برضاه أي بكمال حریته، "یترجم البعض 
 الصلیب التي قدمها السید المسیح برضاه وبكامل حریته فدیة عن البشریة. ذبیحة تمثل ابكونه

لكن التعبیر جاء باألكثر یعلن عن رغبة مقدم الذبیحة في التمتع برضا الرب عنه، فقد قدمت 
ذبیحة الصلیب ذبیحة سرور لآلب ورضا عن كل المؤمنین المتحدین بالمصلوب. على أي 

األحوال لكي یتحقق رضا اهللا عن اإلنسان یلزمه أن ینطلق بالتقدمة إلى باب خیمة اإلجتماع، 
: [إلى الباب ولیس في الداخل، بل خارج المدخل. بالحقیقة كان العالمة أوریجانوسوكما یقول 

). فلم یأت داخل خیمة 11 :1 یسوع خارج الباب إذ "جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله" (یو
 :4 لیقدم محرقته، بل تألم خارج المحلة ( إلى الباب(األمة الیهودیة) التي جاء من خاللها

 ). عندما جاء إبن صاحب الكرم أخذه الكرامون األشرار وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه (مت12
). هذه هي إذن التقدمة التي عند "باب خیمة اإلجتماع یقدمه للرضا عنه أمام الرب"، 38 :21

 :9  یوجد من هو مرضي لدیه أكثر من المسیح "الذي قّدم نفسه هللا بال عیب" (عبإذ هل
14(Ñ .[

لقد ُذبح السید المسیح على الصلیب خارج المحلة حتى ننطلق معه حاملین عاره 
ًجا ر[ُصلب خاالقدیس یوحنا الذهبي الفم: )، وكما یقول 13 :13 خارج المحلة (عب

]. Òكمدین فال نخجل نحن من طردنا خارًجا

1 In Matt. hom. 82. 
2 In Hebr. hom. 17:6. 
3 In Lev. hom. 1:2. 
4 In Hebr. hom 33:4. 
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 علیه للتكفیر عنه، ویذبح العجل أمام  فیرضى المحرقةرأس "ویضع یده على .ب
على المذبح الذي لدى باب  الرب، ویقرب بنو هرون الكهنة الدم ویرشون الدم مستدیًرا

 .]5-4[خیمة اإلجتماع" 
یضع اإلنسان یده على رأس المحرقة لیصیر واحًدا معها، سواء في إعترافه 

بإحسانات اهللا علیه عندما یقدم الذبیحة للشكر أو في إعترافه بخطایاه وآثامه كما في ذبیحة 
الخطیة أو ذبیحة األثم، لتنتقل الخطیة إلى الذبیحة فتكفِّر عنه وتوفي دینه. ونحن أیًضا إذ 

نضع أیدینا على رأس ذبیحتنا رب المجد یسوع نعلن وحدتنا معه، وكما یقول الكتاب أننا 
)، وأننا "أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه"، "من التصق 10 :2 "مملؤون فیه" (كو

). صرنا معه واحًدا ُیقدم حیاته محرقة حب بإسمنا 17 :6 كو 1بالرب فهو روح واحد" (
ولحسابنا، وذبیحة للتكفیر عن خطایانا التي حملها على كتفیه، كقول النبي: "أما الرب فُسّر 

). 10 :53 شإ ("بالحزن أن جعل نفسه ذبیحة إثم بأن یسحقه
 على وضع الید على رأس المحرقة، قائالً : [لقد وضع العالمة أوریجانوسیعلق 

]. ویقول Ï)23-22 :1  الكنیسة (أف جسدفي جسده خطایا الجنس البشري، إذ هو رأس
[كیف جعل نفسه مصالًحا؟... لقد حمل العقاب الذي علینا، القدیس یوحنا الذهبي الفم: 

خاضًعا للتأدیبات التي نستحقها، متنازًال إلى ما نحن علیه. أترید أن تعرف كیف إحتمل هذا 
 :3 كله؟ یقول الرسول: "المسیح إفتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة من أجلنا" (غال

13(Ð فإن كانت لعنة الناموس قد حلت بنا بسبب كسرنا للوصیة اإللهیة، إنحنى هو .[
لیحمل عنا اللعنة ویرفعنا من اللعنة إلى مركزه المبارك. 

أما من جهة طقس وضع األیدي على رأس الذبیحة عند الیهود، فكان هذا الطقس 
. وكان مقدم الذبیحة Ñنيو غیر اإلسرائیليأال تمارسه النساء وال األطفال أو العمیان أو الصم 

ون الذبیحة ووجوههم متجهة نحو الغرب حیث رأو مقدمو الذبیحة یضعون أیادیهم بین ق
قدس األقداس لیدركوا قدسیة هذا العمل ومهابته، فهو عمل یمس عالقتهم بالرب نفسه. هذا 
ولم یستقر الرأي عما إذا كان اإلنسان یضع یًدا واحدة أم یدیه مًعا، لكن المستقر أنه یضغط 

. وحینما یضع یده یقدم هذا اإلعتراف (غالًبا في Òبیده بكل قوته كمن یلقي بأحماله علیها

1 In Lev. hom 1:2. 
2 PG 50 In Ascensione. 
3 Edersheim, p 113. 
4 Ibid 113,114 
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ذبیحتي الخطیة واإلثم): "أتوسل إلیك یا اهللا فإنني أخطأت وتمردت وعصیت مرتكًبا... 
. Ï(یذكر إسم الخطأ)، لكنني عدت تائًبا، ولیكن هذا للتكفیر عني"

 فإنه كان یذبح خارج المحلة لكنه في الحقیقة ،]4 [مام الرب"أ"یذبح العجل یقول: 
یذبح أمام الرب، إشارة إلى ذبیحة الصلیب التي قدمها اإلبن طاعة لآلب، فإن كان قد 

)، یتقدم 24 :9 صلب خارج أورشلیم األرضیة لكنه "یظهر اآلن أمام وجه اهللا ألجلنا" (عب
یشفع بدمه للتكفیر عنا، وكما یقول الرسول: "إذ هو حّي،  كذبیح وهو جالس عن یمین اآلب

). 5 :7 في كل حین لیشفع فیهم" (عب
خالل هذه الشفاعة الكفاریة الفریدة فتح لنا طریًقا جدیًدا للعبور معه وبه في 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم:طریقه، أي طریق الصلیب، لندخل إلى حضن أبیه، إذ یقول 
القدیس ]. كما یقول Ð فلنتمثل به ولنسلك على أثر خطوات هكذا[إذ لنا رئیس كهنة

 [إذ هو شفیع لنا یعیننا في التجارب ال بتقدیم العون فحسب وٕانما بكونه صار أغسطینوس:
]. Ñمثاًال لنا

 ویرشون الدم مستدیًرا على المذبح الذي لدى باب الدم"ویقرب بنو هرون یقول: 
. ]5 [خیمة اإلجتماع"

)، وكما 7 :1 یو 1الدم المقدس هو سر قوة الذبیحة، به نتطهر من كل خطیة (
یقول القدیس بولس: "ألنه إن كان دم ثیران وتیوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسین 

 بال  هللایقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحرى یكون دم المسیح الذي بروح أزلي قدم نفسه
عمال میته لتخدموا اهللا الحيّ ... كل شيء تقریًبا یتطهر حسب أعیب یطهر ضمائركم من 

). كما یقول االرسول 22، 14 :9 الناموس بالدم وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة" (عب
بطرس: "عالمین أنكم أفتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضة أو ذهب من سیرتكم الباطلة التي 

-18 :1 بط 1تقلدتموها من اآلباء، بل بدم كریم من حمل بال عیب وال دنس دم المسیح" (
)، 14 :7 )، وجاء في سفر الرؤیا عن المفدیین أنهم "بّیضوا ثیابهم في دم الخروف" (رؤ19

). 11 :12 وأنهم غلبوا إبلیس بهذا الدم الثمین (رؤ
) ُحسب الصلیب مجًدا 11 :12 خالل هذا الدم الثمین الذي به ننال الغلبة (رؤ

 [یظهر أن الصلیب مجد وكرامة كما كان القدیس یوحنا الذهبي الفم:ونصرة، وكما یقول 

1 Ibid 114. 
2 In Hebr. hom. 13:9. 
3 The Trinity 4:13. 
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). إن كان یدعو آالم عبیده مجًدا فكم 23 :12 السید یدعوه دائًما "لیتمجد إبن اإلنسان" (یو
 ]. Ïبالحرى تكون آالم الرب؟

أما رش الدم على المذبح مستدیًرا، فكما نعرف أن الدائرة ُتشیر إلى األبدیة حیث 
، وكأن هذا الدم یعمل فینا أبدًیا، ینطلق بنا إلى السماء Ðلیس لها نقطة بدایة وال نقطة نهایة

عینها لیدخل بنا إلى حضن اآلب السماوي فنحیا فوق حدود الزمن كمن هم في دائرة األبدیة 
یمارسون الحیاة السماویة عینها. 

نقتطف هنا بعض عبارات لآلباء في فاعلیة دم الصلیب والحیاة المساویة: 

 سلطان الهواء الذي یعمل في أبناء المعصیة  رئیسإذ بسط یدیه على الصلیب طرح 
)، مهیًئا لنا طریق السموات. 2 :2 (أف

  .حین ُرفع جسده إلى العلى ظهرت األمور التي في السماء
 Ñالقدیس البابا أثناسیوس                                            

  إنها ذبیحة سماویة أكثر منها أرضیة!                                         
  Òالعالمة أوریجانوس

  ألیس المذبح أیًضا سماوًیا؟  كیف؟ إنه لیس علیه شيء جسداني بل الكل روحي یصیر
ذبائح، فالذبیحة ال تتحول إلى رماد ودخان... بل ما علیه هو بهي وسام... الكنیسة 

 !سماویة، بل ما هي إالَّ سماء 

  إن كنا سمائیین وصارت لنا ذبیحة كهذه فلنخف. لیتنا ال نبقى بعد على األرض، فإنه
یمكن لمن یرغب أال یبقى بعد على األرض. فإن حسبانك أنك على األرض أم ال هو 

أمر یمس حال اإلنسان بمحض إختیاره. مثال ذلك ُیقال عن اهللا أنه في السماء، لماذا؟ 
لیس ألنه محدود بمكان. حاشا  ! وال بمعنى أنه ترك األرض محرومة من حضرته، إنما 

لیعلن عالقته الوطیدة بمالئكته (السمائیین). فماذا یعني أنني في السماء إن كنت أعاین 
 رب السماء، بل وقد صرت أنا نفسي سماًء، إذ یقول "إلیه نأتي وعنده نصنع منزالً " (یو

 ). إذن، لتكن نفوسنا سماءً !  23 :14

1 In Hebr. hom. 4:3. 
Ð  ،83، ص1979للمؤلف: الكنیسة بیت اهللا. 

3 Ep. to Adelphius8 : De Incarn. 25. 
4 In Lev. hom.. 1:3. 
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 Ïالقدیس یوحنا ذهبي الفم
تقطیع المحرقة وترتیبها: "ویسلخ المحرقة ویقطعها إلى قطعها، ویجعل بنو . ج

هرون الكاهن ناًرا على المذبح، ویرتبون الحطب على النار، ویرتب بنو هرون الكهنة 
القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه 

وأكارعه فیغسلها بماء، ویوقد الكاهن الجمیع على مذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب" 
]6-9[ .

إن كانت ذبیحة المحرقة تكشف عن طاعة اإلبن الكاملة نحو اآلب، لذلك فإن 
 زسلخها وتقطیعها وغسلها حتى األعماق في األحشاء یعلن أن المسیح یسوع ربنا قد جا

 بال عیب حتى أعماقه الداخلیة، فقد قیل عنه: "على أنه لم یعمل ظلًما ولم  فوجدهأمام اآلب
 إنّي لم أجد فیه علة للموت" (لو )، "أي شر عمل هذا؟!9 :53 شإیكن في فمه غش" (

). لقد قدم 46 :8 )، كما قال هو بنفسه: "من منكم یبكتني على خطیة؟!" (یو22 :23
اإلبن الطاعة الكاملة بال عیب، كما بنار حبه اإللهي نحو اآلب ونحو البشریة فأشّتم اآلب 
ذبیحته رائحة سرور! أما ترتیب الحطب على النار فیرمز لخشبة الصلیب التي حملت كلمة 

اهللا الناري مصلوًبا حسب الجسد! أما ترتیب الرأس مع بقیة األعضاء فُیشیر إلى أن 
الصلیب وهو صلیب السید المسیح رأس الكنیسة إنما یحمل الكنیسة أیًضا بكونها جسده 

المتألم، تشاركه طاعته لآلب وحبه! 
 إنتزاع الجلد ي تفسیًرا آخر، فیرى في سلخ المحرقة أالعالمة أوریجانوسیقدم لنا 

نتزاع الحرف عن تفسیر كلمة اهللا لكي یظهر التفسیر الروحي الداخلي العن اللحم رمًزا 
العمیق، أما تقطیع األعضاء وترتیبها على المذبح فُیشیر إلى اإلنطالق من لمس هدب ثوب 

 :7 سنا (لوأ) إلى التمتع بغسل قدمیه بدموعنا ومسحهما بشعر ر20 :9 (مت السید المسیح
)، ثم إلى دهن قدمیه بالطیب، وأخیًرا اإلتكاء على صدره كما فعل القدیس یوحنا الحبیب 44

فیستریح فكرنا ونتأهل إلدراك أسراره اإللهیة وُنحسب أهًال أن نتقبل أمه أًما لنا كما تمتع 
في طقس ذبیحة العالمة أوریجانوس القدیس یوحنا في لحظات الصلب. بمعنى آخر یرى 

المحرقة النمو المستمر في الحیاة الروحیة واإلنطالق من شرب اللبن الخاص باألطفال أو 
بالضعفاء (لمس هدب الثوب) إلى التمتع بالطعام القوي الذي للبالغین (اإلتكاء على صدره). 

فمن كلماته في هذا الشأن: [أظن أن الكاهن الذي یخرج اللحم الذي للعجل المقدم محرقة 

1 In Lev. hom. 14:3; 16:17. 
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)، معّرًیا األعضاء 4 :3 كو 2بسلخ جلده إنما هو ذاك الذي یرفع الحرف عن كلمة اهللا (
الداخلیة أي یصیر له اإلدراك الروحي والعلم الداخلي الخاص بالكلمة. یتحقق هذا على 

ال یكشف  المذبح، في مكان عاٍل ومقدس ولیس في مكان سفلي. فاألسرار اإللهیة غالًبا ما
غطاؤها ألناس غیر متأهلین یسلكون في السفلیات واألرضیات وینطلقون من األرض إلى 
األرض، إنما یكشف الغطاء لمن یحسبون كمذبح للرب، الذین یشعلون النار اإللهیة بال 

 المحرقة ونقطع  عجلتوقف، ویمیتون (شهوات) الجسد بال إنقطاع. على مثل هؤالء نضع
أعضاءه قطًعا، فنشرح التدبیر والتوافق بین األعضاء كلمس هدب ثوب المسیح، وغسل 

قدمیه بالدموع ومسحهما بشعر الرأس، أما ما هو أفضل فهو دهن قدمیه بالطیب. وأعظم 
). أي تقدم هذا، إذ یتمتع كل 20 :21، 25 :13 من هذا اإلتكاء على صدر المسیح (یو

واحد منا بالفهم الروحي حسب قامته وبما یناسبه، فیتمتع البعض باألمور البدائیة وآخرون 
یتقدمون أكثر في اإلیمان بالمسیح، وآخرون یحسبون كاملین في معرفته ومحبته... هذا هو 

]. Ïتقطیع العجل عضًوا عضًوا
لیتنا إذن خالل محرقة الحب نتقبل المسیح نفسه فننعم بالكشف عن أسرار كلمته، 
فإن لم نستطع أن نتكئ على صدره بدالة لنحمل كل أسراره، فلندهن قدمیه بالطیب لیكون لنا 
نصیب من بعض أسرار محبته، وٕان لم یكن لدینا طیب فلنغسلهما بدموعنا ونمسحهما بشعر 

   رأسنا، وٕاالَّ فلنتحفز لنلمس ولو هدب ثوبه فنبرأ من نزف دم الحرفیة والناموسیة والشكلیة! 
. ]9[ا بماء" م بالماء: "وأما أحشاؤه وأكارعه فیغسلهل الغس.د

إن كانت هذه الذبیحة ُتشیر إلى ذبیحة السید المسیح الذي قدم حیاته محرقة 
 وكثیر من اآلباء العالمة أوریجانوسلحسابنا، فهي أیًضا ذبیحتنا بأتحادنا فیه، لهذا یرى 

في غسلها بالماء حتى األحشاء الداخلیة إشارة إلى عمل المعمودیة، إذ بها تغتسل طبیعتنا 
الداخلیة خالل دم الذبیحة والماء وتتجدد بصلب اإلنسان القدیم والتمتع باإلنسان الجدید. 

في هذه الذبیحة یلتحم الدم مع الماء، الصلیب مع میاه المعمودیة لننال اإلنسان 
  على صورة السید المسیح، ولهذا فاض من جنب السید دم وماء عند صلبه (یو الذيالجدید

ادفة وال ص [فاض هذا ال عن محض مالقدیس یوحنا الذهبي الفم:). وكما یقول 34 :19
بال هدف وٕانما ألن بهما تقوم الكنیسة. یعرف المعمدون ذلك، فبالماء یتحقق التجدید، وبالدم 

1 In Lev. hom. 1:4. 
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]. كما یقول: [یشیر الدم والماء إلى نفس الشيء، ألن المعمودیة هي Ïوالجسد یقتاتون
]. وأیًضا یقول: [عندما نغطس برؤوسنا في الماء ُیدفن اإلنسان القدیم كما في قبر Ðآالمه
 یقوم اإلنسان الجدید عوًضا عنه. كما یسهل ، یغطس بكلیته تماًما. وٕاذ نقوم ثانیةيسفل

 هكذا یسهل على اهللا أن یدفن اإلنسان القدیم علینا أن نغطس برؤوسنا ونقیمها مرة ثانیة،
ویظهر الجدید. هذا یتحقق ثالث مرات لنتعلم أن قوة اآلب واإلبن والروح القدس تتحقق في 

]. Ñهذا كله
 حرقها بالكامل: "ویوقد الكاهن الجمیع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور .هـ

. ]9[للرب" 
ة ارتباط المعمودیة بالصلیب ارتبط أیًضا الماء بالنار مكما ارتبط الماء بالدم عال

ستحقاقات ارتباط المعمودیة بالروح القدس النار والذي یهبنا التبني هللا اآلب في اعالمة 
الصلیب. 

الروح القدس الذي به نقدم ذبیحة  هذه النار التي تلتهم الذبیحة هي نار
األفخارستیا، أي ذبیحة السید المسیح ال لیلتهم الذبیحة بل لیحرق كل شر فینا مثبًتا إیانا في 

 عن هذه النار، قائالً : [لقد ُأخفیت هذه النار في القدیس أمبرسیوسالمسیح الذبیح. یتحدث 
]. وكأننا لم ننعم بهذه النار Òأیام السبي حیث ملكت الخطیة، وُأظهرت ثانیة في أیام الحریة

حین كنا تحت السبي لكن إذ حررنا الصلیب من سبي الخطیة وتمتعنا بالحریة الروحیة 
إنطلقت نار الروح القدس فینا من جدید! 

 ، قائالً : [لنبسط ة عن فاعلیة هذه النار السماويالقدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث 
أذهاننا نحو السماء، ولنتمسك بهذه الرغبة ملتحفین بالنار الروحیة ومتمنطقین بلهیبها. لیس 
إنسان یحمل لهیًبا ویخاف ممن یلتقي به، سواء كان وحًشا أم إنساًنا أم فخاًخا بال عدد، فإنه 

إذ یتسلح بالنار (الروحیة) ال یقف في طریقه أحد بل یتراجع الكل قدامه، ألن اللهیب ال 
ُیحتمل والنار تبدد كل شيء. إذن، لنطلب هذه النار مقدمین المجد لربنا یسوع المسیح مع 

]. Óأبیه والروح القدس

:  سادًسا: فاعلیة المحرقة

1 In Ioan. hom. 35:3. 
2 In Hebr. hom. 16:3. 
3 In Ioan. hom. 25:2. 
4 Duties of Clergy. 
5 In Hebr. hom. 1:5. 
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في المحرقة نتطلع إلى المصلوب ال كحامل خطایانا بل بكونه اإلبن الذي أطاع 
"محرقة اآلب حتى الموت، مقدًما حیاته المبذوله موضع سرور لآلب، لذا نسمع العبارة: 

. ]9[وقود رائحة سرور للرب" 

:  سابًعا: التفسیر الرمزي
للعالمة نختم حدیثنا عن ذبیحة المحرقة التي من البقر باقتطاف بعض العبارات 

 في تفسیره الرمزي لها، إذ یقول: أوریجانوس
 [أنت أیًضا لك عجل یجب أن تقدمه. هذا العجل الجموح هو جسدك، إن أردت 
أن تقدمه للرب تقدمة فاحفظه زاهًدا ونقًیا، قده إلى باب خیمة اإلجتماع حیث تستطیع أن 

تسمع قراءة الكتب المقدسة هناك. لتكن تقدمتك ذكًرا... فال یكون فیها شيء من التدلیل أو 
ذبحها قدام الرب، بمعنى أن اعدم الحزم. ضع یدك على المحرقة حتى تكون رضا للرب، و

تضع ضوابط للعفة وال تترك قمع الجسد، بل كن كذاك الذي وضع یده على جسده حین 
 كو 1قال: "أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوًضا" (

)... لیكن في داخلك 5 :3 ). إذبحه أمام الرب وال تتردد في إماتة أعضائك (كو27 :9
كاهن وأبناؤه، أي الروح الذي فیك وحواسه، إذ خاللهم یكون فهم للرب وٕادراك للعلم اإللهي. 

إذن لتقدم جسدك للرب بالزهد لكن مع فهم روحي، كقول الرسول: "ذبیحة حیة مقدسة 
)... إذ یقدم البعض أجسادهم محرقة لكن كما 1 :12 مرضیة عند اهللا عبادتكم العقلیة" (رو

بغیر كاهن، أي بغیر ملء المعرفة... هؤالء یخزون إذ یطلبون المجد البشري (في زهدهم) 
أو یتدنسون بشهوة الطمع أو بإرتكاب خطأ الحسد أو الحقد أو یضطربون بهیاج الكراهیة أو 
قساوة الغضب. هؤالء یمارسون زهد الجسد لكنهم یقدمون محرقة بال كاهن، أي بال فهم وال 

إدراك، فیحسبون من الخمس عذارى الجاهالت اللواتي كن بالحقیقة زاهدات في الجسد 
كعذارى لكنهم ال یعرفن كیف یضعن زیًتا في آنیتهن: أي زیت المحبة والسالم مع بقیة 

)... أما نحن فیلیق بنا مع زهد الجسد أن 25 الفضائل. لهذا ُطردن من حجال العریس (مت
]. Ïنكون أنقیاء الروح... فنتأهل للتشبه بالمسیح الذبیح

:   محرقة من الغنم.3

1 In Lev. hom. 1:5. 
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إذ لم یكن اإلنسان قادًرا على تقدیم عجل صحیح فلیقدم من الغنم ضأًنا أو 
ماعًزا... غیر أن طقس المحرقة ال یختلف كثیًرا عن الطقس السابق، بل یكاد یكون مطابًقا 

له یحمل ذات المفاهیم. 

:   محرقة من الطیر.4
من ال یستطیع أن یقدم عجًال أو ضأًنا أو ماعًزا فلیقدم یمامتین أو فرخي حمام، 

األمر الذي یسهل على الفقراء تقدمته، إذ كان الغالبیة العظمى- حتى الفقراء- یربون طیوًرا 
في بیوتهم. 

فارغین أمامه.  اهللا ال تهمه قیمة التقدمة مادًیا لكنه یطلب القلب، یریدنا أال نظهر
لنقدم له القلیل ولو كان فلسین كاألرملة، إذ هو یطلب ثمر القلب ال العطیة. وكما كتب 

القدیس بولس الحامل لروح سیده: "لیس إنّي أطلب العطیة بل أطلب الثمر المتكاثر 
). 17 :4 لحسابكم" (في
كلیمندس أالقدیس الطیور ال یقبل اهللا إالَّ تقدمة الیمام والحمام. یرى  في

 أن الیمام ُیشیر إلى الخوف من الخطیة، وصغار الحمام إلى الوداعة وعدم يراإلسكند
 أن بعًضا من الیمام ال یقبل الذكر إالَّ أنثى واحدة ال العالمة أوریجانوس. ویرى Ïاألذیة

یقترب إلى غیرها حتى إن ماتت، لذا فهو رمز للطهارة. أما الحمام فُیشیر إلى الكنیسة 
الحمامة الحسنة الحاملة لروح اهللا القدوس الذي ظهر في شكل حمامة عند عماد السید 

التي كما ُیشیر الحمام إلى حیاة البساطة. وكأن هذه التقدمة إنما هي تقدمة الكنیسة  ،المسیح
تظهر كفقیرة في هذا العالم ال تملك إالَّ الیمام والحمام، لكنها غنیة بطهارتها وبساطة قلبها 

خالل عمل الروح القدس فیها. 

1 Instruc. 1:5. 
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األصحاح الثاني 

تقدمة القربان 
إن كانت ذبیحة المحرقة تقدم رائحة السید المسیح المصلوب في طاعته الكاملة 

لآلب، فإن تقدمة القربان بكل أنواعه تكشف عن جانب آخر من جوانب عمل السید المسیح 
الخالصي، وهو أنه فیما تقدم الكنیسة ذبیحة المسیح لآلب للرضا عنها یقدمه اآلب للكنیسة 
كسّر حیاتها الجدیدة وموضوع شبعها، اآلب یفرح بطاعة اإلبن الوحید الجنس والكنیسة تفرح 

بإبن اهللا المتجسد الذبیح كواهب حیاة أبدیة ومشبع حیاتها. 
هذا وقد إرتبطت التقدمات الطعامیة بالذبائح الدمویة لتأكید الحاجة إلى دم الفادي 

للخالص. 

. ]3-1   [ تقدمة من الدقیق.1
. ]4[ تقدمة من المخبوز في تنور  .2
. ]6-5  [ تقدمة من المخبوز على صاج.3
. ]10-7   [ تقدمة من طاجن.4
. ]16-14  [ تقدمة من الباكورات من الفریك.5

:   تقدمة من الدقیق.1
 قرب أحد قربان تقدمة للرب یكون قربانه من دقیق، ویسكب علیه زیًتا إذا"و

 .]1[ویجعل علیه لباًنا" 
 على كلمة "أحد" إذ جاءت في الیونانیة "نفس". فیرى أن  العالمة أوریجانوسیعلق

ذبیحة المحرقة هي ذبیحة اإلنسان الروحي الذي یقدم ذبیحته على مذبح الرب فتتقبلها النار 
إنسان   الذي قیل عنه هنا "إذا قربت نفسي"، وهو"النفساني"المقدسة بكاملها، أما اإلنسان 

لیس بروحي وال في نفس الوقت بجسداني، ال یمتص قلبه بالروحیات وال یمیل بجسده 
للرجاسات لكنه إنسان منهمك في المشاغل الیومیة التي تلهیه عن أبدیته. هذا هو اإلنسان 

النفسي أو الطبیعي الذي یقول عنه الرسول: "اإلنسان الطبیعي ال یقبل ما لروح اهللا ألن 
 1عنده جهالة وال یقدر أن یعرفه إنما ُیحكم فیه روحًیا، أما الروحي فیحكم في كل شيء" (
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ذ یقدم تقدمة قربان للرب من الدقیق ومن خبز الفطیر، أي یقدم إ). مثل هذا 15 :14 كو
. Ïحیاته الیومیة العادیة یحتاج إلى زیت المراحم اإللهیة لتسحبه من إرتباكات الحیاة

یود أن یقول إن كنت عاجًزا عن أن تقدم كل حیاتك العالمة أوریجانوس كأن 
مكرسة للرب كمحرقة فقدم عملك الیومي مقدًسا له كقربان دقیق أو فطیر صارًخا هللا أن 

یسكب فیك زیت رحمته بال إنقطاع حتى ال یلهیك العالم عن أبدیتك. 
ویقدم كثیر من اآلباء تفسیًرا آخر للتقدمة، إذ یرون فیها "حیاة السید المسیح" 

اآلب لنا، فیه ننعم بالشركة مع اآلب ونتمتع بالسالم الفائق، خاصة وأن كلمة  كعطیة
"قربان" في العبریة تعني "منحة" أو "هبة" أو "هدیة". فالسید المسیح هو عطیة اآلب لنا، 

وحیاته فینا هي عطیته المجانیة. وقد جاء طقس التقدمة یكشف عن هذا المفهوم بوضوح، 
والذي یمكن إبرازه في النقاط التالیة: 

 یقدم اإلنسان دقیق قمح فاخر للكهنة بني هرون بأسم الرب، فیأخذ الكاهن أوالً :
ه مع زیت وكل اللبان على النار، فیتقبل اهللا هذا القلیل الذي هو ملء ممقدار قبضة یده لیقد

 كتذكار من الشعب هللا على إحساناته. أما بقیة ]2["وقود رائحة سرور للرب" القبضة 
"لهرون وبنیه، قدس أقداس من وقائد التقدمة من دقیق وزیت فمن نصیب الكهنة: 

. ]3[الرب"
)، فإن 35 :6 إن كان الدقیق الفاخر ُیشیر إلى السید المسیح "خبز الحیاة" (یو

 مع زیت وكل اللبان إنما یمثل الكنیسة التي لیس لها  لیقدمهالكاهن إذ یأخذ ملء قبضة یده
ما تقدمه لآلب عطیة من جانبها سوى ذاك الذي نزل إلینا وصار كواحد منا، كمن في ید 

الكنیسة ولیس كغریب عنها. إنها تجد فیه تقدمة لآلب فتحمله إلیه لتتقبل منه رضاه 
ومسرته. "المسیح المصلوب" هو ذبیحة الكنیسة وتقدمتها خالله تقدم عبادتها من تسابیح 

. وفیما هي Ðوطلبات وصلوات ومطانیات وأصوام... وبدونه ال تقدر أن تبسط یدیها لتتعبد
تقدم هذه التقدمة الفریدة إذا بها تتقبل السید المسیح نفسه في حیاتها "قدس أقداس"، تتناول 

جسده ودمه المبذولین كسّر حیاتها وشعبها الروحي. إن ربنا یسوع المسیح كوسیط عنا بدمه 
أرسله اآلب إلینا لیقدم حیاته بإسمنا وفي نفس الوقت نقبله في حیاتنا عطیة إلهیة تشبع 

األعماق! 

1 In Lev. hom. 2:2. 
Ð راجع كتابنا: المسیح في سر األفخارستیا 
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 إن كان مسیحنا القدوس قد صار خبًزا لیشبع نفوسنا به، فإن سكب الزیت ثانًیا:
 ُیشیر إلى مسحه بروحه القدوس أزلًیا كمسیح الرب الذي كرس عمله لخالصنا، ]1[علیه 

 بدمه عنا لغفران خطایانا.  یشفع كهنة أعظم سماويسيئلیقوم بدوره كر

  إسم "المسیح" مشتق من "المسحة"... بأي زیت ُمسح إالَّ بزیت روحي؟! فالزیت المنظور
هو عالمة، أما غیر المنظور فهو السّر، وهو داخلي. 

إنساًنا مع بقائه هو اهللا.  ُمسح اهللا ألجلنا وأرسل، فصار
 Ïالقدیس أغسطینوس

  ،لم ُیمسح المسیح بزیت بل بالروح. یقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة لدعوة البعض مسحاء
لكن الموضوع الرئیسي هو المسح بالروح، وقد استخدم الزیت (كرمز) من أجله. 

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  ُدعى هرون مسیًحا بسبب المسیحة، التي لما إستخدمت روحًیا صارت تناسب إسم الرب
الممسوح بالروح بواسطة اآلب، وكما هو مكتوب في سفر األعمال: "ألنه بالحقیقة 

). وهكذا بالنسبة لنا ُیمسح 27 :4 إجتمع على فتاك القدوس یسوع الذي مسحته" (أع
الجسد لكن النفع الروحي، وذلك كما في المعمودیة نفسها حیث یغطس الجسد في الماء 

لكن فاعلیتها روحیة حیث نتحرر من الخطایا. 
  Ñالعالمة ترتلیان

 إن كان مسیحنا القدوس ُیقدم لنا خبًزا سماوًیا یشبع النفوس قد مسحه اآلب ثالثًا:
لخالصنا وشبعنا بروحه القدوس، فإننا نحن أیًضا إذ نتحد به نصیر أشبه بخبز تقدمه للرب، 

ننعم في إستحقاقات دمه بالمسحة المقدسة، مسحة روحه القدوس الذي یسكن فینا ویقدسنا 
ویكرس قلبنا وكل طاقتنا لحساب مملكته السماویة، فنحسب قطیع المسیح وجنده الروحیین 
الحاملین سمته فینا وعلى جباهنا... ال نخاف الخطیة وال نرهب إبلیس الذي یحطمه ربنا 

تحت أقدامنا. 

  .العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة إنكم قد صرتم قطیع المسیح
 Ïاآلب ثیؤدور المصیصي

1 On Ps. 45. 
2 In Rom. hom. 1. 
3 On Baptism 7. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 ع الختم على الجند هكذا یطبع الروح القدس على المؤمنین. بكما یط
 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
إذ قدم السید المسیح نفسه على الصلیب محرقة حب وتمّجد وهبنا إمكانیة سكب 
هذا الزیت علینا كعطیة مجانیة یقدمها لكنیسته من عند اآلب، إذ قال لتالمیذه "ومتى جاء 

المعزي الذي سأرسله أنا إلیكم من اآلب روح الحق الذي من عند اآلب ینبثق فهو یشهد ليّ " 
). هذا الزیت الجدید الذي وهبه السید المسیح لعروسه من عند اآلب بعد 26 :15 (یو

صعوده هو السند لها في غربتها على األرض، به ُتغفر الخطایا في إستحقاقات الدم، وبه 
 القدیس أمبرسیوس:یتقوى المؤمنون في جهادهم الروحي ضد الخطیة... وكما یقول 

[للكنیسة زیت به تضمد جراحات أبنائها لئال تتعمق أكثر. للكنیسة الزیت الذي تتقبله سًرا! 
بهذا الزیت غسل أشیر قدمیه، إذ قیل: "مبارك من البنین أشیر، لیكون مقبوًال من إخوته، 

). به تدهن الكنیسة عنق أبنائها فیحملون نیر 24 :33 ویغمس في الزیت رجله" (تث
المسیح، وبه تدهن الشهداء لتنقیهم من تراب هذا العالم. به تدهن المعترفین أیًضا فال 

ینهاروا من اآلالم وال یسقطوا تحت القلق وال تؤذیهم حرارة هذا العالم. إنها تدهنهم بالزیت 
السماوي! أما المجمع الیهودي فلیس له هذا الزیت، إذ لیس له زیتون، وال یفهم الحمامة التي 

)، إذ نزلت هذه الحمامة بعد ذلك 11 :8 رجعت بعد الطوفان تحمل غصن الزیتون (تك
عندما اعتمد المسیح واستقّرت علیه، كما شهد بذلك یوحنا في اإلنجیل، قائالً : "إنّي قد رأیت 

). كیف یرى الحمامة من ال 32 :1 الروح نازًال مثل حمامة من السماء فاستقرت علیه" (یو
]: Ñیرى ذاك الذي نزلت علیه الحمامة؟!

بهذا الزیت الذي أعطى للكنیسة یلین قلب المؤمن لیحمل لطًفا ومحبة وعوض 
 عن اإلنسان القدیس یوحنا الذهبي الفمالقساوة، بهذا اللطف تقبل تقدماته وعطایاه. یقول 

ن الحجر ال یخرج زیًتا، هكذا ال تنتج القساوة لطًفا، فإن أالذي ال یسلك بالروح القدس: [كما 
]. مرة أخرى یتحدث عن فاعلیة هذا الزیت Òكان للعطاء جذر قساوة كهذه فال ُیحسب عطاءً 

الذي بدونه تفقد مصابیحنا الداخلیة قیمتها وبهاءها، فیقول: [لنسكب في هذه المصابیح زیًتا 
حتى یصیر اللهیب أكثر بهاًء ویظهر نوًرا عظیًما. فإن هذا الزیت ال یحمل قوة عظیمة هنا 

1 Cat. hom. 13:17. 
2 PG 61:418. 
3 Ep. 41:20. 
4 In Ioan. hom 13:4. 
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 فحسب وٕانما حتى عندما ترتفع به الذبائح تصیر مقبولة، إذ قیل: "أرید رحمة ال ذبیحة" (مت
]. Ï )6 :6 ، هو7 :12

إن كان الروح القدس هو الزیت الروحي الذي به تلین قلوبنا عن قسوتها وتمتلئ 
صیر تقدماتنا وذبائحنا مقبولة لدى اهللا، تحًبا، وبه تلتهب مصابیحنا الداخلیة بالنور اإللهي ف

 الذي یسكبونه لخداع البسطاء، یحمل روح إبلیس المخادع همفإن الخطاة أیًضا لهم زیت
القدیس ). ویعلق 141 المتملق، لذا یقول المرتل: "زیت الخاطئ ال یدهن رأسي" (مز

 على هذه العبارة بقوله: [ال تنمو رأسي بالتملق، فإن المدیح في غیر محله هو أغسطینوس
]. بمعنى Ðتملق، إنه زیت الخاطئ!... لیكن لكم زیت في داخلكم فال تطلبون زیت الخاطئ

آخر لتمتلئ مصابیحنا بزیت الروح القدس الذي نلناه في مسحة المیرون فال نشتهي زیت 
الشر المخادع! 
، فإن كان یتقبل مع إخوته الكهنة ]2[ عند التقدمة یقدم الكاهن كل اللبان رابًعا:

إلى الدقیق والزیت المتبقیان لكنه یلتزم بتقدیم كل اللبان. فإن كان ترك الدقیق والزیت ُیشیر 
 (مز إلى الصالةتمتعنا بجسد الرب خبز الحیاة ومسحة الروح القدس، فاللبان هو یشیر 

ن نبقي ألنفسنا شیًئا، إذ نقدم كل عبادة هللا وحده خالل أ) والعبادة، فال یجوز لنا 2 :141
المذبح! 

 یعني أنها كاملة القداسة، ال ،]3["قدس أقداس من وقائد الرب"  بقوله خامًسا:
یأكلها سوى الكهنة وحدهم فهي من نصیبهم دون نساءهم، یأكلونها في دار خیمة اإلجتماع 

وهم مقدسون... ال یمسها أحد أو شيء غیر مقدس! 
إن كانت التقدمة ُتشیر إلى جسد ربنا یسوع المسیح، خبز الحیاة، فال یجوز أن 

عن الكهنوت العام  لنا الحدیث یتناوله إالَّ من نال الكهنوت العام خالل المعمودیة (سبق
الذي یشترك فیه كل المؤمنین والكهنوت الخاص بسّر الكهنوت لممارسة األسرار الكنسیة). 

بالرب خالل التوبة   إالَّ الذكور أي المجاهدین غیر المدللین، یأكلونه وهم مقدسونهال یأكل
واإلعتراف، یأكلونه في الخیمة المقدسة أي خالل كنیسة اهللا المقدسة. 

حینما یقال عن األنصبة أنها "قدس" فقط ولیس "قدس أقداس"، تكون من نصیب 
الكهنة وعائالتهم، وال یشترط أن تؤكل في دار خیمة اإلجتماع، وذلك كباكورات الزیت 

1 Ibid. 
2 On Ps. 141. 
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 :23 والخمر وأنصبتهم من ذبائح عید الفصح ومن ذبائح السالمة في األعیاد وغیرها (ال
). 20 :6 ، عد20

:   تقدمة من المخبوز في تنور.2
النوع الثاني من التقدمات هو الفطیر سواء كان مخبوًزا في تنور (فرن) على شكل 

أقراص ملتوتة (معجونة) بالزیت، أو بكونه رقاًقا مدهوًنا بالزیت... ویشترط فیهما أالَّ 
ستخدم الخمیر. يُ 

في التقدمة السابقة كان الزیت ُیسكب على الدقیق إشارة إلى المسحة المقدسة 
فیه صار لنا حق فبالنسبة للسید المسیح الممسوح أزلًیا بروحه القدوس، أما بالنسبة لنا 

المسحة بالمیرون كأعضاء جسده المقدس نحمل روحه فینا. أما في هذه التقدمة فالزیت 
یعجن به الفطیر أو یدهن به الرقاق. العجن بالزیت ُیشیر إلى عمل الروح القدس في التجسد 

لها: "الروح القدس یحّل علیِك وقوة العلي تظللك" ودهنه بالزیت ُیشیر إلى أنه  اإللهي، إذ قیل
إلى إحتماله نار اآلالم من أجلنا.  ممسوح لخالصنا... أما دخوله التنور فُیشیر

:   تقدمة من المخبوز على الصاج.3
النوع الثالث من التقدمة هو أیًضا فطیر مخبوز ال في فرن وٕانما على صاج أي 

على لوح من الحدید أو النحاس... وكانت التقدمة تفتت وُیسكب علیها زیت. 

:   تقدمة من الطاجن.4
هذه التقدمة من الدقیق المطبوخ في طاجن أي في إناء فخاري ربما ُیشیر إلى 

السید المسیح الذي تأنس في أحشاء البتول بكونها اإلناء الفخاري الذي تقدس لیتحقق فیها 
تجسد كلمة اهللا (الدقیق الفاخر) بالروح القدس (الزیت). 

وقد اشترط في هذه التقدمات جمیًعا أال یستخدم الخمیر والعسل مادامت توقد على 
المذبح، وٕانما یستخدم الملح، ویعلل ذلك لألسباب اآلتیة: 

 كثیًرا ما ُیشیر الخمیر إلى الشر الذي یؤثر على اآلخرین كخمیر وسط أوالً :
العجین، ولما كان السید المسیح لیس فیه عیب إنما حمل شرورنا نحن وخطایانا لهذا ففي 
سّر األفخارستیا ُیستخدم الخبز المختمر الذي یدخل النار إشاره إلیه كحامل خطایانا خالل 

نار صلیبه. 
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 یرمز العسل إلى الملذات الزمنیة، فال ننعم بالشركة مع اهللا في إبنه الذبیح ثانًیا:
 على عدم تقدیم القدیس جیروممادمنا نحیا في ملذات العالم بروح التدلیل. وكما یعلق 

العسل إذ یقول: [ال ُیسر اهللا باألمور اللذیذة والحلوة، إنما یطلب أن یكون اإلنسان جاًدا 
]. Ï )8 :12خر یعمل بتعقل، إذ یلیق أن یؤكل الفصح على أعشاب مرة (

 یستخدم الملح في حفظ الطعام من الفساد، وكأن اهللا إذ یرفض الخمیر ثالثًا:
والعسل بینما یطلب الملح یود أال تتعرض تقدماتنا للفساد خالل اإلختمار بالخمیرة أو العسل 

ولعله لهذا  إنما تحفظ بالملح من الفساد. هذا الحفظ ُیشیر إلى حفظنا العهد مع اهللا بال فساد.
السبب إعتاد الناس في الشرق عند إقامتهم العهد أن یأكلوا ملًحا مع الطعام إشارة إلى حفظ 

. Ðعهد المحبة ثابًتا. وقد ُشبه المؤمنون بالملح أیًضا
 عن استخدام الملح في الذبائح فیقول: [الملح جید لذا یجب القدیس جیرومیتحدث 

ه، كما یقول الرسول الوصیة: "لیكن كالمكم كل حین بنعمة مصلًحا بأن ُترش كل تقدمة 
 تماًما وال  قیمته)، فیفقد13 :5 إن فسد الملح یطرح خارًجا" (مت")، ولكن 6 :4 بملح" (كو

]. Ñیصلح حتى لمزبلة، بینما یجلب المؤمنون سماًدا یغني تربة نفوسهم القاحلة

:   تقدمة الباكورات من الفریك.5
إن قربت تقدمة باكورات للرب ففریًكا مشوًیا بالنار، جریًشا سویًقا (ناعًما) و"

 .]15-14[تقرب تقدمة باكوراتك، وتجعل علیها لباًنا. إنها تقدمة!" 
 بین هذه التقدمة ویوم الخمسین أي عید العنصرة، إذ العالمة أوریجانوسیربط 

 ، تث16 :23 كانت الباكورات تقدم حسب الناموس في عید الحصاد أو یوم الخمسین (خر
) أما الحق فحفظ لنا. ألنه 1 :10 )، إذ یقول: [نال الیهود الظل في ذلك الیوم (عب9 :16

في یوم الخمسین بعد تقدمة الصلوات نالت كنیسة الرسل الباكورات من الروح القدس بحلوله 
). كانت بالحقیقة تقدمات جدیدة، إذ كان كل شيء جدیًدا... كان الرسل 4 :2 علیها (أع

) منقسمة 3 :2 ملتهبین بالنار، ألن ألسنة من نار كانت منقسمة على كل واحد منهم (أع
في الوسط لتفصل الحرف عن الروح. لقد قیل هنا "مشوًیا بالنار" أي نقًیا للغایة، ألن 

حضور الروح القدس ینقي من األدناس بمنح غفران الخطایا. على هذه الذبیحة یسكب زیت 

1 Ep. 31:1. 
Ð  ،1983اإلنجیل بحسب متى. 

3 Ep. 125:1. 
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 :2 كو 2ئحة المسیح الذكیة" (االمغفرة ویوضع علیها اللبان ذو الرائحة الجمیلة لنصیر به "ر
15( Ï .[

في ختام حدیثنا عن تقدمة القربان ككل نود أن نؤكد أن نصیًبا منها دائًما كان 
، فال تحرم التقدمة من انقطاعیقدم على المذبح لیحرق فیختلط بدم الذبائح المقدمة بال 

فاعلیة الدم المقدس لغفران الخطایا. 
 

1 In Lev. hom. 2:2. 
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األصحاح الثالث 

ذبیحة السالمة 
 لفي ذبیحة المحرقة یشتم اهللا في كنیسته الملتهبة بنار المحبة رائحة سرور خال
الذبیح رأسنا یسوع المسیح الذي قدم حیاته كلها محرقة طاعى لآلب، وفي تقدمة القربان 

تفرح الكنیسة بعریسها المصلوب كمصدر شبع روحي لها، أما في ذبیحة السالم فیفرح اآلب 
مع الكنیسة بكل فئاتها من كهنة وشعب خالل الشركة مًعا. اآلب یعلن رضاه خالل 

زء على المذبح بینما جالذبیحة، والكنیسة تعلن فرحها وشكرها. لهذا تتسم هذه الذبیحة بتقدیم 
یوزع الباقي على الكهنة ومقدمي الذبیحة والمدعوین. 

 مقدمة في ذبیحة السالمة .1
. ]5-1  [ ذبیحة سالمة من البقر.2
. ]11-6  [ ذبیحة سالمة من الغنم.3
. ]17-12 [ ذبیحة سالمة من الماعز.4

  مقدمة في ذبیحة سالمة.1
 في ذبیحة السالمة أال تقدم من الطیور كما في نوسي العالمة أوریجالحظأوالً : 

ذبیحة المحرقة، وال من الدقیق أو الفطیر كما في تقدیم القربان، وٕانما یلزم [ُتقدم تقدمة كبیرة 
]. فإن كانت Ï )14 :5 وكاملة، وفي هذا یقول الرسول: "وأما الطعام القوي فللبالغین" (عب

المحرقة هي تقدمة اإلنسان الروحي، وتقدمة القربان هي تقدمة اإلنسان النفساني، فإن ذبیحة 
 هي تقدمة اإلنسان الناضج روحًیا أو الكامل الذي العالمة أوریجانوسالسالمة في رأي 

ینعم بسالم اهللا الكامل في حیاته الداخلیة وفي عالقته الداخلیة، بكونها فیض سالم وشكر 
ینبع خالل السید المسیح نفسه واهب السالم. 

أما مصدر السالم فهو السید المسیح الذي بدمه صالحنا مع اآلب فرد لنا سالمنا 
مع اآلب وسالمنا مع أنفسنا كما مع أخوتنا، السالم الذي فقدناه بسبب الخطیة. ویرى 

 أن السید المسیح لیس فقط مصدر السالم بل هو بعینه سالمنا القدیس أغسطینوس
الحقیقي. في هذا یقول: [السالم هو المسیح "ألنه هو سالمنا الذي جعل اإلثنین واحًدا 

1 In Lev. hom. 2:2. 
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)... المسیح إبن اهللا هو السالم. جاء لكي 14 :2 ونقض حائط السیاج المتوسط" (أف
]. Ïیجمع من له ویفصلهم عن الشر

 ذبیحة السالمة هي أكثر الذبائح تعبیًرا عن الفرح الداخلي وحیاة الشكر، لذا ثانًیا:
 الكمال"، ُتقدمها الجماعة أو أحد أعضائها إختیارًیا في بعض المناسبات ةكانت تسمى "تقدم

المفرحة كذبیحة شكر هللا على رعایته ومحبته. وقد إعتادت العشائر أن تختار یوًما أو أیاًما 
). وتقدم هذه الذبیحة أیًضا إلزامًیا كذبیحة الملء 6 :20 صم 1سمها (إفي السنة لتقدیمها ب

 ة)، وذبیحة السالم32-22 :8 ، ال28-19 :29 التي كانت ُتقدم في سیامة الكهنة (خر
). 20-19 :23التي تقدم في عید الخمسین (

األفخارستیا هي ذبیحة السالم والشكر التي تقدمها كنیسة العهد الجدید، إذ ثالثًا: 
كلمة "أفخارستیا" في الیونانیة تعني "الشكر". ففي لیتورجیا القداس اإللهي إذ نتمتع بجسد الرب 
ودمه المبذولین ننعم بالثبوت فیه لننال طبیعة الشكر الداخلیة، فال یكون شكرنا مجرد عبارات 

خالل التسبیح والصلوات وٕانما طبیعة داخلیة تمس أعماقنا الداخلیة بكلیتها. 
هذا ولقد اعتاد آباؤنا األساقفة حتى الیوم عند بلوغهم أیة مدینة، قبل دخولهم أي 

موضع یقدمون "صالة الشكر" ذبیحة سالمة من أجل رعایة اهللا لهم في الطریق. 

  ذبیحة سالمة من البقر.2
إذ ندقق في ذبیحة السالمة ونمنعن النظر فیها نتحقق من جوانب رائعة لذبیحة 
المسیح غیر التي كشفتها ذبیحة المحرقة، واآلن إذ نترك الجوانب المشتركة التي سبق لّي 

تفسیرها في األصحاح األول أكتفى هنا ببعض الجوانب األخرى، وهي: 
 ُیشترط في ذبیحة المحرقة أن تكون ذكًرا صحیًحا، أما في ذبیحة السالمة أوالً :

. ولعل السبب في هذا أن ذبیحة ]6-1[فیمكن تقدیم ذكًرا أو أنثى بشرط ان یكون صحیًحا 
المحرقة تقدم بكاملها محرقة للرب على المذبح إشارة إلى تقدیم السید المسیح حیاته في 
كمالها طاعة لآلب، أما هذه الذبیحة وٕان كانت ُتشیر إلى ذبیحة السید المسیح واهب 

المصالحة والسالم فهي تمثل الشركة بین اهللا والناس خالل المصالحة والسالم. ولعل قبول 
الذبیحة من اإلناث ُیشیر إلى دخول الكنیسة كعروس في اإلتحاد مع عریسها لتنعم باإلتحاد 

1 On Ps. 126.  
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معه وتتمتع بسالمه الفائق. إنها ذبیحة الكنیسة كلها التي تفرح وُتسر بالصلیب فُتقدم حیاتها 
ذبیحة شكر هللا. 
 في ذبیحة المحرقة ال یأكل أحد منها بل ُتحرق بكاملها هللا بعد سلخها ثانًیا:

وتقطیعها وغسلها بالماء ووضعها على المذبح إشارة إلى تقدیمها بكاملها لآلب الذي وحده 
 مع المذبح في التمتع بالذبیحة،  اإلنسانیدرك أحشاء إبنه التي بال عیب، أما هنا فیشترك

دون أن نسمع عن السلخ والتقطیع والغسل. إنها ذبیحة الشركة الحقیقیة! یشتمها اهللا رائحة 
سرور، وفي نفس الوقت ُیقدمها مائدة شهیة لإلنسان لیقول: "ترتب قدامي مائدة تجاه 

). ویقول إشعیاء النبي: "ویضع رب الجنود لجمیع الشعوب في هذا 5 :23 مضایقي" (مز
). كما یقول السید المسیح: "هوذا غذائي أعددته، ثیراني 6 :25 شإالجبل ولیمة سمائن" (

). 4-1 :22 ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد" (مت
 وضع الید على الرأس هنا غالًبا ما یكون للشكر والفراح، فال ینطق اإلنسان ثالثًا:

الفدیس بكلمات یعترف فیها بخطایاه إنما یعلن شكره على إحسانات اهللا معه. وكما یقول 
إن اإلعتراف له شقان متكامالن: اإلعتراف بخطایانا واإلعتراف بإحسانات [ :أغسطینوس

اهللا علینا، فیتمجد اهللا فینا خالل ضعفنا كما في إعالن أعماله معنا. فإن كان قد قیل عن 
)، فإنه یلیق بنا خالل الصلیب 32 :7 العصاة: "زمرنا لكم فلم ترقصوا، ُنحنا فلم تبكوا" (لو

أن نسمع مزمار اإلنجیل فنرقص روحًیا متهللین بأعماله الخالصیة كما نسمع النوح فنبكي 
. ]Ïعلى خطایانا. هكذا یمتزج الفرح بالرجاء مع حزن التوبة مًعا بال تناقص

  الغنمن ذبیحة السالمة م.3
ال تختلف كثیًرا عن ذبیحة السالمة التي من البقر في كل طقوسها، سوى إضافة 

تقریب اآللیة على المذبح، وهي الجزء السمین الذي في ذیل الغنم خاصة في البالد الشرقیة، 
ینزعها من عند العصعص، أي عند آخر فقرة من فقرات العمود الفقري. 

  ذبیحة السالمة من الماعز.4
تكون صورة مطابقة للذبیحة التي من البقر في كل طقوسها.  تكاد
عن ذبیحة السالمة بتأكید عدم أكل الشحم والدم، إذ یقول:   یختم حدیثهاأخیرً 

"فریضة دهریة في أجیالكم في جمیع مساكنكم ال تأكلوا شیًئا من الشحم وال من الدم" 

Ï  :363، ص1965الحب الرعوي. 
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 ال یقصد هنا الشحم الذي یتخلل اللحم، وٕانما الذي یغشي األحشاء والمتصل بها .]17[
 ولعل أسباب منع الشحم واللحم هو: ].4[والذي على الكلیتین (الخاصرتین) 

 بالنسبة للشحم، فمن الناحیة الصحیة ُیعتبر الشحم غنًیا بمادة الكولسترول الذي .أ
رتفاع ضغط الدم وانسداد الشرایین... اتسبب زیادته في طعام اإلنسان أمراًضا كثیرة مثل 

لذلك إكتفت الشریعة بالسماح لإلنسان في العهد القدیم أن یأكل الشحم الذي بین اللحم وال 
. Ïیأكل قطع الشحوم السمینة

 أیًضا من الجانب الصحي یرى بعض علماء الطب أن بعض األمراض .ب
المعدیة والجراثیم تنتقل بسرعة خالیا شرب الدم... 

 حّرمت الشریعة على الشعب الیهودي اإلمتناع عن شرب الدم بكونه یمثل .ج
النفس، وهو مقدم هللا وحده في الذبیحة من أجل المصالحة حیث تقدم نفس عوًضا عن 

نفس. هذا بجانب ما في شرب الدم من إشارة إلى الشراسة والتشفي، فقد خشي علیهم من 
القدیس یوحنا التعود على ذلك فیسلك اإلنسان بقساوة قلب حتى مع أخیه. وكما یقول 

[إن السبب لمنع أكل الدم أنه مكرس لیقدم هللا وحده، أو لعل المنع كان ألن اهللا الذهبي الفم: 
أراد أن یصد الناس عن اإلندفاع إلى سفك الدماء البشریة، فمنعهم من أكل دم الحیوانات 

لئال یحملهم هذا على السقوط بالتدرج في خطیة سفك دماء البشریة. قلت إننا كثیًرا ما سمعنا 
.] Ðخصًما یهدد خصمه، قائالً : سأقتلك وأشرب من دمك

حینما انعقد أول مجمع مسكوني بین الرسل والتالمیذ قرر إمتناع الداخلین إلى 
ین ناو). وجاءت الق29-28 :15  الدم (أعباإلیمان من األمم عن أكل المخنوق وشر

) أو لحم فریسة حیوان أو 4 :9 الرسولیة تؤكد أن اإلكلیریكي الذي یأكل حیواًنا بدمه (تك
. وقد ظل أمر اإلمتناع عن الدم والمخنوق مرعًیا عدة Ñمیًتا طبیعًیا یسقط أما العلماني فیفرز

قرون في الشرق والغرب أیًضا، غیر أن مراعاته خفت قلیًال قلیًال إلى أن صار منسًیا إن لم 
یكن في كل كنیسة فعلى األقل في الغرب. ویرى البعض أن الكنیسة الغربیة جرت على ذلك 

إن هذا األمر راعاه المسیحیون قبل تنظیم [ : الذي یقولالقدیس أغسطینوسعلى رأي 
. ]Òكنیسة األمم

Ï  ،44، 43، ص1980األرشیدیاكون نجیب جرجس: سفر الالویین. 
Ð  ،865، ص1975منشورات النور: مجموعة الشرع الكنسي. 

3 ANF, vol. 7, p 504 ( canon 63 ). 
Ò 590مجموعة الشرع الكنسي، ص. 
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األصحاح الرابع 

ذبیحة الخطیة 
في الذبائح والتقدمات السابقة كما نرى وجًها معیًنا للصلیب أنه "موضع سرور اآلب" 
أما في ذبیحتي الخطیة واإلثم فنرى الجانب اآلخر القاتم إذ ال نسمع هذا النغم العذب بل نرى 

في الصلیب الكلمة المتجسد حامًال خطایانا على كتفیه لیدفع عنا الثمن، أو بمعنى آخر حامًال 
لعنة الناموس التي سقطنا نحن تحتها، وكأنه یقبل وهو اإلبن المحبوب أن یحتل مركزنا نحن 

الذین تحت الغضب اإللهي لكي یرفعنا ویسندنا. هذا هو نغم ذبیحتي الخطیة واإلثم. 
وقد جاء تقسیم أنواع ذبیحة الخطیة ال حسب نوع التقدمة كما في الذبائح 

والتقدمات السابقة إنما حسب مركز الخاطئ ودورة في الجماعة. 

 مقدمة في ذبیحة الخطیة .1
. ]12-1[ ذبیحة الخطیة عن الكاهن الممسوح .2
. ]21-13[ ذبیحة الخطیة عن الجماعة  .3
. ]26-22[ ذبیحة الخطیة عن رئیس (غیر دیني) .4
. ]35-27[ ذبیحة الخطیة عن أحد العامة  .5

 مقدمة في ذبیحة الخطیة .1
"إذا أخطأت نفس سهًوا في شيء من  یكشف عن غایة هذه الذبیحة بقوله: أوالً :

فهي ذبیحة مقدمة عن . ]2[جمیع مناهي الرب التي ال ینبغي عملها وعملت واحدة منها" 
حدى المناهي مخالفین أوامر الرب إالخطاة الذین یسقطون عن ضعف أو جهل أو سهو في 

ووصایاه لكن لیس عن عناد أو مقاومة متعمدة. 
 على تعبیر "نفس" هنا، فیقول أنه یدعو الخاطئ نفًسا، Ïالقدیس أوریجانوسیعلق 

ولیس روًحا وال إنساًنا، فبالخطیة ال یسلك اإلنسان بالروح فال یدعى روًحا، كما یفقد صورته 
هللا التي خلق علیها فال یدعى "إنساًنا"، إنما یدعى نفًسا بكونه یسلك كإنسان طبیعي كما 

. Ðسبق فرأینا في تفسیر األصحاح الثاني

1 In Lev. hom. 2:2. 
Ð 1:2 راجع تفسیر ال. 
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یتساءل البعض ما الفارق بین ذبیحة الخطیة وذبیحة اإلثم؟ 
 یرى بعض الدارسین أن ذبیحة الخطیة تمثل باألكثر تكفیًرا عن مقدم الذبیحة .أ

أكثر منها ذبیحة عن خطیة معینة، حتى وٕان قدمها اإلنسان بمناسبة إرتكابه خطأ معین. أما 
یًرا عن إثم معین إرتكبه مقدم الذبیحة. لذلك نجد ذبیحة الخطیة فذبیحة اإلثم فهي تمثل تك

). 29: 28 ُتقدم في األعیاد عن كل الشعب كتكفیر عام وجماعي وال تقدم ذبیحة إثم (ال
 إنسان إرتكب خطأ ال عن یرى بعض من الدارسین أن ذبیحة الخطیة تقدم .ب

یحتاج األمر إلى تعویض آلخر أصابه خسارة، أما ذبیحة اإلثم فتقدم عمن إرتكب خطأ 
یحتاج إلى تصحیح بتقدیم تعویض مادي، سواء كان هذا الخطأ ضد الهیكل أو ضد إنسان. 

 ال نسمع في هذه الذبیحة إنها للرضى، فمن جانب ال یقدمها الخاطئ أو ثانًیا:
الخطاة برضاهم إنما عن إلتزام ألجل تقدیسهم، وفي نفس الوقت ال تمثل سروًرا للرب بل 

). إنها رمز 24 :2 بط 1تكشف المرارة التي ذاقها المخلص، الذي دخل إلى الموت ألجلنا (
صار خطیة ألجلنا، لذا یصرخ "نفسي حزینة جًدا حتى ف یعرف خطیة مللحمل اإللهي الذي ل

). 34 :14 ، مر38 :26 الموت" (مت
طین تحت الضعف، لكن ذبیحة الخطیة تكشف عن ق كبشر سا كلنا: إن كناثالثًا

لین والقادة الروحیین، حسب دورهم. فالكاهن إن أخطأ یعثر سئوخطورة الخطیة في حیاة الم
سیه، أما أحد العامة فعثرته أقل. الكاهن الممسوح (رئیس والشعب، والرئیس یعثر مرؤ

الكهنة) یقدم ثور بقر صحیًحا، وأیًضا إن أخطأت الجماعة ككل، أما الرئیس العلماني فیقدم 
تیس ماعز ذكًرا، وأحد العامة یقدم أنثى ماعز أو أنثى ضأن... الكل محتاج إلى دم ربنا 

كفیر عن خطایاه لكن عثرة كل واحد تختلف عن اآلخر. تیسوع لل

 ذبیحة الخطیة عن الكاهن الممسوح .2
یبدأ الحدیث عن ذبیحة الخطیة بتلك التي تقدم عن الكاهن الممسوح أي رئیس 
الكهنة، لیس تكریًما له عن غیره وٕانما لكي یدرك الكهنة ضعفهم ویشعروا أنهم أكثر من 

نه إخواتهم الضعفاء. یشعر الكاهن إرفقوا بتغیرهم محتاجون إلى التكفیر عن خطایاهم، في
لیس بمعصوم عن الخطأ وال هو من طبقة غیر طبقة الشعب، إنما هو خادم الجمیع وأكثرهم 

ها الرسول بولس بقوله: "صادقة هي الكلمة ومستحقة كل نإحتیاًجا. هذه اإلحساسات أعل
)، كما 15 :1 تي 1قبول أن المسیح یسوع جاء إلى العالم لیخلص الخطاة الذین أولهم أنا" (
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 س). وفي القدا28 :7 یقول: "فإن الناموس یقیم أناًسا بهم ضعف رؤساء كهنة" (عب
اإللهي كثیًرا ما یكرر الكاهن هذه العبارة: [إقبل هذه الذبیحة عن خطایاي وجهاالت شعبك]. 

  فهوالكثیر عن شعوره بالضعف كأسقف، لذاالقدیس یوحنا الذهبي الفم سجل لنا 
یئن مع أنات شعبه ویشعر بضعفهم. كما أعلن كثیًرا عن حاجة الكاهن إلى مراجعة نفسه 
فإن الحرب علیه أشد من غیره، فمن كلماته: [ینبغي على الكاهن أن تكون روحه أنقى من 

 لذاته، اأشعة الشمس ذاتها... إنه معرض لتجارب أكثر یمكن أن تنجسه إن لم یكن منكرً 
["فإن الناموس یقیم أناًسا بهم ضعف العالمة أوریجانوس: ]. ویقول Ïمجاهًدا بإستمرار

)، حتى یستطیعون باألكثر بسبب ضعفهم أكثر من الشعب أن 28 :7 رؤساء كهنة" (عب
یقدموا ذبائح. أنظر مدى تدبیر الحكمة اإللهیة، إذ یقیم اهللا كهنة لیس ممن ال یقدرون أن 
یخطئوا وٕاالَّ كانوا لیس بشًرا... لهذا فرئیس الكهنة "یقدم ذبائح أوًال عن خطایا نفسه ثم عن 

]. Ð )27 :7 خطایا الشعب" (عب
التي یرتكبها الكاهن سهًوا في تقدیم ثور من البقر، طقس ذبیحة الخطیة یتلخص 

یؤخذ من دم الذبیحة إلى القدس لینضح على الحجاب الذي یفصل القدس عن قدس 
األقداس، وعلى مذبح البخور، عالوة على سكب باقي الدم إلى أسفل مذبح المحرقة. 

وبعد إیقاد الشحم على نار المذبح ُیخرج جمیع اللحم والجلد خارج المحلة ویحرق 
 وهو المكان الذي ُتطرح ]12[وال یسوغ ألحد أن یأكل من لحمها، ُیحرق في مرمى الرماد 

فیه بقایا الذبائح، ویعتبر طاهًرا ألنه مخصص لعمل مقدس. 
یالحظ في هذا الطقس اآلتي: 

 یضع الكاهن الذي من أجله قدمت الذبیحة یده على رأس الثور معترًفا أوالً :
- أًیا كانت رتبته-  )، فإن كان الكاهن یقبل إعترافات اآلخرین یلزمه5 :32 بخطایاه (مز

أن یمارس اإلعتراف. إنه یعترف هو أیًضا بخطایاه، معلًنا أنه یسلك مع الشعب طریق 
التوبة الدائمة والتذلل أمام اهللا واإلعتراف بخطایاه. 

: یتركز طقس ذبیحة الخطیة في "الدم"، ونظًرا لخطورة خطیة رئیس الكهنة، ثانًیا
ُیدخل دم الذبیحة إلى خیمة اإلجتماع لیغمس الكاهن أصبعه في الدم وینضح منه سبع 
مرات أمام الرب أي قدام تابوت العهد الذي یمثل عرش اهللا: على الحجاب وربما على 

Ï  :165، 164 ، ص1965الحب الرعوي. 
2 In Lev. hom. 2:3. 
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األرض أمام التابوت ثم على قرون مذبح البخور الذهبي، ثم یصب باقي الدم أسفل مذبح 
المحرقة النحاسي الذي في دار الخیمة الخارجیة. 

ما یتم بالدم بهذه الدقة ال یمارس بال هدف، وٕانما إذ أخطأ رئیس الكهنة الذي 
یتوسط لدى اهللا عن الشعب خالل تابوت العهد مخترًقا الحجاب وخالل مذبح البخور الذهبي 

ومذبح المحرقة النحاسي، صار هو نفسه محتاًجا لمن یشفع فیه. فینطلق الدم الذي یرمز 
لدم السید المسیح یشفع فیه مقدًسا له الطریق. كأنه بالدم الثمین الذي یتمسك به رئیس 

 یستطیع أن یخترق الحجاب منطلًقا إلى تابوت العهد لینعم باللقاء مع اهللا الذي ،الكهنة
یتجلى على غطاء التابوت فوق كرسي الرحمة، وبالدم یرفع الصلوات كما على مذبح ذهبي، 

وبه یتقبل اهللا ذبائح محبته كما من المذبح النحاسي. هكذا ینضح بالدم سبع مرات عالمة 
التقدیس الكامل لیمارس رئیس الكهنة عمله الكهنوتي من جدید، فیقبل اهللا صلواته ویستمع 

طلباته ویشّتم تقدماته عن الشعب رائحة ذكیة. ل
من ناحیة أخرى، یتمسك رئیس الكهنة الذي أخطأ بالدم ألجل التقدیس في داخل 
قدس األقداس كما في القدس وفي الدار الخارجیة، فإن كانت الخطیة تفسد اإلنسان بكلیته 
روًحا ونفًسا وجسًدا، فبالدم یتقدس في أعماقه حیث روحه (قدس األقداس)، ونفسه (القدس) 

كما في الخارج (الدار الخارجیة)... بالدم تغفر خطایانا فتتقدس حیاتنا كلها. 
ائالً : [سفك دم المخلص وأبطل ق عن فاعلیة هذا الدم، القدیس أغسطینوسیحدثنا 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم]. أما Ïالدین. هذا هو الدم الذي سفك عن كثیرین لمغفرة الخطایا
 لعهد الجدید) على الدوام قدیًما على المذبح وخاللفیقول: [كان یرمز لهذا الدم (الخاص با

الذبائح التي قدمها األبرار. هذا هو ثمن العالم، به اشترى المسیح الكنیسة لنفسه، وبه زینها 
جمیعها... الذین یشتركون في هذا الدم یقفون مع المالئكة ورؤساء المالئكة والقوات العلویة، 

یلبسون ثوب المسیح الملوكي ویكون لهم سالح الروح، ال فإنني لم أقل بعد شیًئا، إذ هم 
]. Ðیلتحفون بالملك نفسه

 عادة كان الجلد واللحم من نصیب الكهنة، لكن هذه الذبیحة إذ هي عن ثالثًا:
، عالمة كراهیة الرب للخطیة ورذله ]11[خطیة رئیس الكهنة فیحرق كل شيء حتى الجلد 

إیاها. 

1 Ser. on N.T. Lessons 84:5. 
2 In Ioan 46:4. 
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 ذبیحة الخطیة عن الجماعة .3
تقدم هذه الذبیحة من أجل خطیة جماعیة أرتكبت سهًوا بجهالة، أي دون أن 
یفطنوا إلیها... فكما یلیق برئیس الكهنة أن یكون مدقًقا في تصرفاته، هكذا یلزم على 

قاوتها وال تشوه جمالها الروحي ولو بخطأ سهو. نالجماعة المقدسة أن تحتفظ ب
یكاد یكون الطقس هنا مطابًقا ذبیحة الخطیة التي من أجل رئیس الكهنة، ألن ما 

یرتكبه رئیس الكهنة یمس الجماعة كلها، وما ترتكبه الجماعة ككل ُیسأل عنه رئیس الكهنة. 
ما هنا فیضع أفي الذبیحة السابقة یضع الكاهن الممسوح یده لیعترف بخطایاه، 

الشیوخ أیادیهم نیابة عن الشعب كله معترفین بخطایاهم... هنا ال یضع رئیس الكهنة یده بل 
 لرئیس الكهنة من خطایا الشعب الجماعیة وٕانما مشاركة للشیوخ معه في ةالشیوخ لیس تبرئ

المسئولیة، فال یعمل رئیس الكهنة بمفرده بل یسنده الشیوخ في التدبیر العام لشئون الشعب 
الروحیة. 

في هذه الذبیحة أیًضا تبرز أهمیة الدم الذي ُیدخل به إلى خیمة اإلجتماع لینضح 
منه على الحجاب وقرون مذبح البخور الذهبي ویصب باقي الدم أسفل مذبح المحرقة... 

إلخ. 

 ذبیحة الخطیة عن رئیس .4
هذه الذبیحة تخص أصحاب السلطان المدني كالملوك والشیوخ والقضاة، وقد 

میزت الشریعة خطیتهم عن خطایا عامة الشعب ألنهم قادة ومسئولون، كل خطأ یرتكبه 
أحدهم یمكن أن یعثر الكثیرین، ولو ارتكبه إنسان سهًوا أو عن جهل. 

كانت الذبیحة في مثل هذه الحالة تیًسا من الماعز ذكًرا، وهنا ال یدخل بالدم إلى 
القدس كما في حالة الكاهن بل یسكب أسفل مذبح المحرقة فقط بعد أن یرش بعضه على 
قرون المذبح. إن كان المسئولون وهم قادة لهم دورهم ویمكن أن یتعثر بهم مرؤوسوهم لكن 

خطورة خطایاهم أهون على الجماعة من رئیس الكهنة، وال تمس المقدسات الداخلیة... 
في طقس هذه الذبیحة ال یحرق الجلد واللحم كما في الذبیحة الخاصة بخطیة 

 فیلونرئیس الكهنة، بل یكونا من نصیب الكهنة. ویقدم لنا الفیلسوف الیهودي اإلسكندري 
تفسیًرا مقبوًال لذلك، إذ یقول إن أكل الكهنة للحم من ذبیحة الخطیة یعطى طمأنینة لمقدمها 
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أن اهللا غفر خطایاه وقبله [ألن اهللا لن یسمح لخدامه أن یشتركوا فیها لو لم یكن قد نزع 
. ]Ïالخطیة وغفرها تماًما عمن كفر عنه

 ذبیحة الخطیة عن أحد العامة .5
تقدم ذبیحة عن الخطأ السهو الذي یرتكبه أحد العامة من الشعب عبارة عن عنز 
من المعز أنثى صحیحة أو أنثى من الضأن. ولعل تحدید األنثى ألنها أرخص وفي متناول 

ید الكثیرین. 
 مركًزا على ،]27["نفس من عامة األرض"  على تعبیر العالمة أوریجانوسیعلق 

تعبیر "عامة األرض"، إذ یقول: [یلزمنا أن نمیز بین من هو من عامة األرض ولیس ممن 
قیل عنهم: "مدینتنا نحن هي في السموات التي منها أیًضا ننتظر مخلًصا هو الرب یسوع 

)... فإن مثل هذه النفوس لیست متحدة مع األرض بل هي بكاملها في 20 :3 المسیح" (في
). إنها تود أن 1 :3 السماء، وفي السماء تقطن "حیث المسیح جالس عن یمین اآلب" (كو

 )25-24 :1 تنطلق وتكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا، لكنها ُتلزم أن تبقى في الجسد (في
Ð .[

في طقس هذه الذبیحة ال یدخل الدم إلى القدس كما في حالتي رئیس الكهنة 
والجماعة. 
   
 

1 De Vict. 13. 
2 In Lev. hom. 2:5. 
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األصحاح الخامس 

ذبیحتنا الخطیة واإلثم 
في هذا األصحاح یقدم لنا أمثله عملیة لخطایا الجهل أو السهو التي یقدمها عنها 
ذبیحة خطیة، وٕان كان بعض الدارسین یرون أن هذه الذبیحة وهي تقدم بسبب خطیة معینة 

 خطایاهم، ولیس عن خطیة معینة كما في  كللكنها تقدم عن الشخص أو األشخاص لنزع
ذبیحة اإلثم. أوضح أیًضا الخطایا واآلثام التي تقدم عنها ذبیحة إثم بعد أن عرض لموضوع 

غیر القادرین في تقدیمهم ذبیحة الخطیة. 

. ]4-1 [ أمثلة لخطایا السهو  .1
. ]6-5 [ ذبیحة الخطیة واإلعتراف .2
. ]13-7 [ ذبیحة الخطیة لغیر القادرین .3
  .]19-14 [ النوع األول من ذبیحة اإلثم  .4

:   أمثله لخطایا السهو.1
قدم لنا الوحي اإللهي ثالثة أمثله لخطایا السهو التي بسببها یقدم اإلنسان ذبیحة 

خطیة: 
: ]1[أوالً : اإلنسان الذي یكتم الشهادة 

 ما وهو رإذا سمع مؤمن إنساًنا متهًما ال یقول الحق أو سمع شهوًدا یحلفون في أم
یعرف الحقیقة ویخفیها وال یقر بها إما إشفاًقا على المتهم أو تشفًیا فیه، فهو "یحمل ذنب 

المتهم"، أي ُیحسب شریًكا في عیني اهللا مع المتهم في خطیته، ویكون مسئوًال عن إصدار 
حكم خاطئ سواء كان الحكم لصالح المتهم أو ضده. وأیًضا إذا طلب للشهادة وبسبب أو 

آخر لم یذهب للشهادة فجاء الحكم غیر عادل بسبب إهماله في الشهادة وٕاحجامه عنها 
یلزمه أن یعترف بخطیته وأن یقدم ذبیحة خطیة. 

: [رضا اإلنسان عن فعل خاطئ إرتكبه شخص ُیحسب العالمة أوریجانوسیقول 
]، كما یقول: [یلیق بنا أن نعرف أن من یمسك إنساًنا قریًبا له في Ïخطیة حتى ولو تمثل به

ذات الفعل ویخفي األمر وال یذكر الحقیقة وال یشهد بها، یحمل خطیة المذنب الذي تستر 

1 In Lev. hom. 3:2. 
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]. ال یقصد بذلك من یترفق بأخیه Ïعلیه، ویقع عقاب مرتكب الخطیة على من أخفاها
ویعاتبه لتوبته إنما یقصد من یتجاهل خالص أخیه متستًرا على شره. 

 تفسیر رمزي إذ یرى أن كاتم الشهادة هم جماعة الكتبة وللعالمة أوریجانوس
سم الرب ولن یندم: أنت قوالفریسیین الذین أؤتمنوا على شریعة اهللا وعرفوا المكتوب: "أ

)، وفي شرهم أخفوا هذه الشهادة ولم 4 :109 الكاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق" (مز
یعلنوا إیمانهم بالمسیا المخلص الذي فیه تحققت النبوات. بهذا التصرف سقطوا تحت 
. Ðالخطیة إذ قادوا إسرائیل إلى جحدهم للسید المسیح بعدم إعالنهم للحقیقة أمام الشعب

 سواء كان حیواًنا برًیا أو مستأنًسا أو من ثانًیا: إذا مّس جثة حیوان نجس،
أو أهمل بجهل  )38-24 :11 الزحافات... فإن نسى اإلنسان أن یتطهر بغسل ثیابه (ال

) أو 11 یعتبر مذنًبا ویلتزم بتقدیم ذبیحة خطیة. ال یقف األمر عند لمس حیوان نجس (ال
) أو من لمس 15-14 جیفة حیوان میت وٕانما من لمس إنساًنا أبرص أو مصاًبا بسیل (ال

) ولم یدر ثم عرف بعد ذلك، ولم یكن قد تطهر یلتزم بتقدیم 21 خثة إنسان میت (ص
ذبیحة خطیة. 

من الجانب الصحي ربما أراد اهللا من الشعب أن یحرص عن لمس كل ما قد 
یسبب مرًضا أو ینقل عدوى تحت إسم "دنس" أو "نجس". 

 تعلیق مطّول في أمر الدنس الذي یحل بمن یمس حیواًنا للعالمة أوریجانوس
دنًسا أو جثة إنسان میت نقتطف منه اآلتي: 

 [بالنسبة للیهود نجد األمر غیر الئق ومرفوض، إذ لماذا یعتبر من مس جیفة 
حد البطاركة ألحیوان مثًال أو جسم إنسان میت دنًسا حتى وٕان كان الجسد ألحد األنبیاء، أو 

أو إلبراهیم نفسه؟!... هل إذا مس أحد عظام ألیشع التي أقامت میًتا نجًسا؟!... 
أنظر كیف كان شرح الیهود وتفسیرهم غیر مناسب، أما بالنسبة لنا فلننظر أوًال ما 

"حسن للرجل أن ال یمس  هو اللمس الذي ینجس وما هو اللمس الطاهر. یعلن الرسول:
). التالمس النجس هو ذاك الذي قال عنه السید في اإلنجیل: "من ینظر 1 :7 كو 1إمرأة" (

)، إذ مس قلبه الشهوة وتنجس بها. 28 :5 تهیها فقد زنى بها في قلبه" (متشإلى إمرأة لي
أة أو الجشع في جمع المال أو التلذذ بأي رغبة أخرى هو رالتالمس بهذه الطریقة كاشتهاء إم

1 Ibid. 
2 Ibid 3:3. 
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تالمس كهذا یلزمك تقدیم ذبیحة حتى تقدر  تالمس نجس مع الخطیة. فإن كنت تعاني من
أن تتطهر. 

نها إأترید أن أظهر لك شخصیة تنجست بتالمس دنس وتطهرت بتالمس طاهر، 
)، وقد صارت هكذا 46-45 :8 زفة الدم التي أنفقت كل مالها على األطباء باطًال (لوان

بسبب نجاسة الخطیة... فأساءت إلى جسدها. لكنها إذا لمست هدب ثوب المسیح بإیمان 
توقف النزف في الحال وصارت طاهرة. هذه التي عاشت في النجاسة زمًنا طویًال، عندما 
لمست الرب المخلص قال: "من لمسني؟... أن قوة خرجت منيّ !" بالتأكید هذه القوة التي 
أبرأت المرأة جعلتها طاهرة، بنفس الطریقة نفهم أنه كان لها تالمس مع الخطیة وأن قوة 
شریرة كانت تخرج من الخطیة جعلتها تتدنس. نفس التفسیر ینطبق بالنسبة للمس جثة 

إنسان أو جثة حیوان طاهر أو غیر طاهر، ألن من یلمس جسد إنسان إنما یعني إتباعه 
واإلقتداء به وهو میت في خطایاه. ولكي نوضح التالمس مع هذه الجثث نذكر الواحد تلو 

األخرى. 
 أن نورد ما قاله الرسول ألهل نا سبق وقلنا یمكن كمابالنسبة للمس جثة إنسان

كورنثوس: "كتبت إلیكم في الرسالة أن ال تخالطوا الزناة. ولیس مطلًقا زناة هذا العالم أو 
الطماعین أو الخاطفین أو عبدة األوثان وٕاالَّ فیلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما اآلن فكتبت 
إلیكم إن كان أحد مدعو أًخا زانًیا أو طماًعا أو عابد وثن أو شتاًما أو سكیًرا أو خاطًفا أن ال 

)... كذلك ما قاله الرسول عن األرملة: "أما 11-9 :5 كو 1كلوا مثل هذا" (اتخالطوا وال تؤ
)، فإنه یمكننا القول عن مثل هذه إنها جثة 6 :5 تي 1المتنعمة فقد ماتت وهي حیة" (

إنسان میت]. 
 حدیثه فیتكلم عن لمس جثة الحیوانات المیتة قائًال بأنه العالمة أوریجانوسیكمل 

یوجد في الكنیسة أناس هم رجال اهللا كقول إیلیا عن نفسه: "إن كنت أنا رجل اهللا فلتنزل نار 
)، أما الذین تركوا التعقل والفهم 10 :1 مل 2من السماء وتأكلك أنت والخمسین الذین لك" (

لناس والبهائم تخلص یارب"  "الكنهم یسلكون ببساطة فیحسبون كحیوانات، إذ یقول المرتل:
). فإن مات أحد هؤالء البسطاء بالخطیة وصاروا كجیفة... من یمسها ویسلك 7 :36 (مز

معها في خطیتها یتدنس. 
 فیرى أن ،هذا بالنسبة للحیوانات المستأنسة، أما بالنسبة للحیوانات البریة المفترسة

األسد المیت ُیشیر إلى اإللتصاق بإبلیس الذي یقول عنه الرسول بطرس: "ألن إبلیس 
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 :5 بط 1خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه هو، فقاوموه راسخین في اإلیمان" (
). أما الذئاب فُتشیر إلى الهراطقة، كقول الرسول بولس: "بعد ذهابي سیدخل بینكم 8-9

)، فمن یتبعها في أفكارها الخاطئة یكون 29 :20 ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعیة" (أع
ئب میت. ذكمن تنجس بلمس جیفة 

 كأن یعد بشيء سواء لإلساءة أو وذلك ثالثًا من یحنث بالقسم أو یحلف باطًال،
ما أقسم، فإن ب في تهور وبزلة لسان في غیر ترٍو، ثم عاد إلى فكرة وحنث ]4[اإلحسان 

ذلك ُیحسب خطیة تحتاج إلى تقدیم ذبیحة. 
ان لإلساءة كأن یضرب أو یقتل ثم تراجع نسربما یتساءل البعض: هل إن أقسم اإل

یحسب هذا خطیة تحتاج إلى تقدیم ذبیحة؟ الخطیة هنا ال في عدم إرتكاب اإلساءة وٕانما في 
التسرع بالقسم! 

 تفسیًرا رمزًیا للقسم المزدوج لإلحسان واإلساءة مًعا، العالمة أوریجانوسویقدم لنا 
إذ یرى أن المؤمن إذ یدخل مع اهللا في شركة یكون كمن قدم نذًرا وأقسم لإلحسان واإلساءة، 

یلتزم بإقمع الجسد وتذللَّه، إذ اإلحسان إلى روحه لكي تخلص واإلساءة إلى شهوات جسده، 
). فبقمعه للجسد كما لإلساءة یقول مع الرسول بولس: 17 :5 هذا الذي یقاوم الروح (غل

). 10 :12 كو 2"ألنّي حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" (
مع هذا الجسد الذي یقاوم الروح ق [إن حلفنا ووعدنا أن نالعالمة أوریجانوس:یقول 

ویصارعها ولم نفي بالوعد نكون مدانین بخطیة ألجل القسم... فبالحلف الذي أقمناه لنحس 
بالروح نضغط على الجسد... إذ ال یمكن أن نفید أحدهما مالم نضغط على اآلخر. إسمع 

" ماذا یمیت الرب؟ (شهوات) الجسد ىأیًضا ما یقوله الرب نفسه: "أنا الذي أمیت وأحي
"أضرب وأشفي"، ماذا یضرب؟  بالطبع. وماذا یحیى؟ الروح بال شك. یضیف أیًضا:

(شهوات) الجسد. وماذا یشفي؟ الروح. ما هو غایة هذا؟ لكي یجعلك "مماًتا في الجسد ولكن 
)، خشیة علیك لئال "ال تخدم ناموس اهللا بالروح بل 18 :3 بط 1محیى في الروح" (

]. Ïبالجسد"
هذه هي األمثلة الثالثة التي قدمها لنا سفر االویین عن الخطایا التي تدفعنا لتقدیم 

ذبیحة الخطیة [اإلحجام عن الشهادة إلظهار الحق، لمس النجس، الحنث بالقسم]، وقد 
اشترط أن تكون قد إرتكبت ال عن عناد بل خالل السهو أو الجهل... وكأن اهللا هو الغني 

1 Ibid 3:4. 
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في الرحمة یود أن یطهر أوالده وشعبه حتى مما تبدو خطایا تافهة، لیس تدقیًقا في حرفیات 
وال تزمًتا وٕانما طلًبا لتقدیسنا على أعلى مستوى، إذ ُیرید في اإلنسان أن یكون كمالك اهللا، 

یحیا بقانون السماء. 
اهللا یعرف ضعفنا تماًما وال یقسو علینا، ولكنه ُیریدنا سمائیین، وقد فتح لنا طریق 

دوس، مقدًما حیاة إبنه المبذولة على الصلیب ثمًنا لتقدیسنا. بمعنى آخر قالتقدیس بروحه ال
في تدقیقة ال یقف آمًرا ناهًیا وال یبغي مذلتنا وحرماننا، لكنه كأب سماوي یطلب نضوجنا 

 :82 مونا لكي نسمع الصوت اإللهي: "أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم" (مزسالروحي و
). 34 :10 ، یو6

:   ذبیحة الخطیة واإلعتراف.2
"فإن كان یذنب في شيء من هذه یقر بما قد أخطأ به، ویأتي إلى الرب بذبیحة 
إلثمه عن خطیته التي أخطأ لها أنثى من األغنام نعجة أو عنًزا من المعز ذبیحة خطیة، 

. ]6-5[فیكفر عنه الكاهن من خطیته" 
إذ یكتشف اإلنسان خطأه حتى وٕان كان قد إرتكبه عن جهل أو سهو یلیق به أن 
یقدم توبة داخلیة معلًنا شوقه للحیاة المقدسة في الرب التي بال عیب. هذه التوبة الداخلیة 

، وهكذا ]6[، وتقدیم ذبیحة خطیة ]5[تقترن بأمرین: اإلعتراف أو اإلقرار بما قد أخطأ به 
یلتحم إعترافنا بخطایانا بتمسكنا بالدم الثمین غافر الخطیة. 

مارس الیهود اإلعتراف بالخطایا أمام رجال اهللا وكهنته، كما طلب یشوع بن نون 
-24 :15 صم 1)، وكما فعل شاول الملك أمام صموئیل النبي (19 :7 من عاخان (یش

). وجاء الیهود إلى یوحنا 14-13 :12 صم 2)، وداود النبي أمام ناثان النبي (25
). وفي العهد الجدید أعطى الرب سلطان الِحل 5 :1 المعمدان یعترفون بخطایاهم (مر

). وفي خدمة الرسل قیل: "وكان 23-20 :20 ، یو18-17 :18، 19 :16 لتالمیذه (مت
). 18 :19 كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین ومخبرین بأفعالهم" (أع

 ضرورة اإلعتراف بأن عدو الخیر إبلیس یحرضنا على العالمة أوریجانوسیعلل 
الخطأ وٕاذ نسقط فیه یسرع ویتهمنا، فإن أسرعنا نحن واتهمنا أنفسنا نبطل حیله. في هذا 

یقول: [یلزمنا أن نعترف بكل ما نفعله ونجهر به في الجماعة، نعلن ما فعلناه في الظلمة 
) ال بالكالم فحسب بل وما في خبایا الفكر... فإن الذي یحرضنا على الخطیة هو 4 :7 (یو

نفسه یتهمنا. لذلك إن بادرنا في هذه الحیاة ووبخنا أنفسنا نتجنب خبث إبلیس عدونا 
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) [الترجمة 6 :43 شإومتهمنا. وكما یقول النبي في موضع آخر: "حدِّث أوًال لكي تتبرر" (
السبعینیة]. یود أن یوضح لك إنه یجب علیك أن تسبق ذاك المستعد إلتهامك. حدِّث أنت 
أوًال قبل أن یسبقك، فإن تحدثت أنت أوًال مقدًما ذبیحة التوبة تكون كمن سلم جسده للهالك 

)، فیقال لك: إنك إستوفیت بالیاك في 5 :5 كو 1"لكي تخلص الروح في یوم الرب" (
). بجانب هذا یعلن داود في المزامیر بالوحي: "أعترف لك 25 :16 حیاتك وآلن تتعزى (لو

). 5 :32 بخطیتي وال أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطیتي" (مز
ها أنت ترى اإلعتراف بالخطیة یعني اإلستحقاق للغفران والمبادرة باإلدانة فال یقدر إبلیس 
أن یدیننا. إن حكمنا على أنفسنا فهذا یفید خالصنا، أما إن انتظرنا لیتهمنا إبلیس فتتحول 

]. Ïاإلدانة إلى عقوبة
ربطها باإلعتراف، قائالً : [إنك تمتنع عن   عن التوبةالقدیس أمبرسیوسإذ تحدث 

ممارسة هذا في الكنیسة التي تتوسل عنك لدى اهللا فتربح لنفسك عون الجماعة المقدسة. إنه 
ال مجال للخجل. إنك ال تعترف مع أننا جمیًعا خطاة. بالحقیقة ُیمدح باألكثر من كان أكثر 

 [یقدر األب دورثیئوس:]. ویقول Ðاتضاًعا، وُیحسب باألكثر باًرا من شعر أنه األقل
الشیطان على اصطیاد الرجل الذي یثق في فكره الخاص، ویطمئن إلى إرادته الذاتیة 

القدیس األنبا ]. كما یقول Ñوحدها، لكنه ال یقدر على رجل یعمل كل شيء بمشورة
عوا في دهشة عقل، ألنهم إتكلوا ق تعبوا كثیًرا، و أن[رأیت رهباًنا كثیرین، بعدأنطونیوس: 

على معرفتهم فقط، إذ لم یصغوا إلى الوصیة القائلة: إسأل أباك فیخبرك، ومشائخك فیقولون 
]. Òلك

:   ذبیحة الخطیة لغیر القادرین.3
لما كانت ذبیحة الخطیة إلزامیة، لذا حرصت الشریعة أن یقدمها الغني كما الفقیر، 

كل حسب إمكانیاته، فقیمة الذبیحة ال في ثمنها المادي وال في التقدمة في ذاتها وٕانما فیما 
تحمله من رمز لذبیحة السید المسیح المجانیة، التي قدمت عن الجمیع بال تمییز. 

1 Ibid. 
2 Comc. Repent. 2:10. 

Ñ  ،267، ص1965الحب الرعوي. 
Ò 273المرجع السابق، ص. 
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إن كان اإلنسان غیر قادر على تقدیم أنثى ضأن أو أنثى معز یقدم یمامتین أو 
)، 17-14 :1فرخي حمام، وقد سبق لنا الحدیث عن الیمام والحمام في ذبیحة المحرقة (

كون الیمام ُیشیر إلى الحیاة الطاهرة والحمام إلى الحیاة البسیطة. أما اختیار طیرین فألنه ب
یصعب إنتزاع الشحم من الطیر لتقدیمه على المذبح ونوال الكهنة نصیبهم من اللحم، لذا 

األخرى للكهنة كنصیب لهم عوض تقدم تحسب إحداهما عوض الشحم، تقدم على المذبح و
اللحم. وقد حرصت الشریعة أن یتسلم الكهنة نصیبهم من الفقیر ولو كان یمامة مذبوحة 

 لألغنیاء كما  قیمة مادیة، ال لیتمتع بها الكهنة وٕانما لیشعروا أنهم كهنة وخداميلیست بذ
 بحرج في تعامله مع لفقراء بال تمییز فال یسلكون بمحاباة، ومن جانب آخر ال یشعر الفقیر

الكهنة... فحتى وٕان قدمت له الكنیسة كل احتیاجاته الروحیة والمادیة یلزم على الفقیر أن 
یقدم القلیل حتى مما أخذه من الكنیسة عالمة شركته الروحیة والمادیة. 

لیتنا ال نحتقر فلسي األرملة ویمامتي الفقیر، فإن اهللا ینظر إلى القلب ال إلى 
العطیة. لیتنا إن كنا فقراء ال نخجل من تقدیم القلیل فإن یّد اهللا تمتد لتأخذ من الفقیر عطیة 

محبته. 
ویالحظ أن الطیر الذي یحرق كذبیحة خطیة یدعى "محرقة" لیس ألنه ذبیحة 

محرقة، وٕانما ألنه یحرق بكامله دون أن ینزع منه شحم أو لحم. 
یظهر حنو اهللا الشدید نحو اإلنسان حتى ال یحرمه من تقدیم ذبیحة خطیة، إذ سمح 
للفقیر العاجز عن تقدیم یمامتین أو فرخي حمام أن یقدم عشر اإلیفة من الدقیق قربان خطیة. 

) ألزم أال یوضع علیه زیت وال ُیجعل علیه لبان، 2 ولكي یمیز بینه وبین تقدمة القربان (أصحاح
إذ ال تقدم هذه التقدمة إكراًما للرب كتقدمة قربان بل تكفیًرا عن خطیة. لكن یسأل البعض: كیف 

)؟ ُیجاب على 22 :9 ُیقدم الدقیق ذبیحة خطیة مع أنه "بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" (عب
 وقائد الرب، فیختلط الدقیق بدماء  على الكاهن یقبض منه قبضته ویوقده على المذبح أنذلك

الذبائح األخرى المقدمة على المذبح. لهذا یرى البعض في هذه التقدمة إشارة إلى ذبیحة 
األفخارستیا التي وٕان لم تحمل دًما ظاهًرا مادًیا ملموًسا لكن الخبز والخمر یتحوالن حًقا إلى جسد 

الرب ودمه المبذولین على الصلیب كفارة عن خطایانا. 

:   النوع األول من ذبیحة اإلثم.4
 تقدم عن مقدمها ككل، ىقلنا أن البعض یمیز بین ذبیحتي الخطیة واإلثم بأن األول

أما الثانیة فعن خطیة معینة، والبعض یمیز بینهما بأن األولى تقدم عن الخطایا التي ال 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

تسبب ضرًرا مادًیا معیًنا، أما الثانیة فتقدم عن خطایا تصیب ضرًرا لحق بالهیكل أو 
بالناس، لذلك یقسم الوحي ذبائح اإلثم إلى نوعین: 

 ذبائح تقدم عن خطایا تضر المقدسات اإللهیة. .أ
 ذبائح تقدم عن خطایا تضر إخوته. .ب

"إذا خان أحد خیانة وأخطأ في هذا األصحاح یتحدث عن النوع األول، قائالً : 
سهًوا في أقداس الرب، یأتي إلى الرب بذبیحة إلثمه كبًشا صحیًحا من الغنم بتقویمك من 
شواقل فضة على شاقل القدس ذبیحة إثم، ویعوض عما أخطأ به من القدس ویزید علیه 

. ]16-15[خمسة یدفعه إلى الكاهن" 
ُیقصد بالخطأ السهو ضد المقدسات اإلهمال في تقدیم اإللتزامات نحو الهیكل مثل 
البكور من الحیوانات الطاهرة وفداء البكور من اإلنسان وأوائل الثمار والعشور... إلخ. وكما 
قیل في سفر مالخي: "أیسلب اإلنسان اهللا؟  فإنكم سلبتموني. فقلتم بَم سلبناك؟ في العشور 

). ویقصد بالسهو النسیان أو عدم فهم الشریعة. 8 :3 والتقدمة" (مال
هنا یلتزم اإلنسان بتقدیم ذبیحة خطیة، إذ ال غفران للخطیة حتى وٕان كانت بسبب 

یان أو عدم معرفة الشریعة إالَّ بالدم المقدس الذي یطهر من كل خطیة. هذا التكفیر ال سالن
یعني تجاهل إصالح الخطأ المادي الذي أصاب الغیر حتى وٕان كان المضرور الهیكل إن 
صح هذا التعبیر. بالحقیقة ال یصاب الهیكل بضرر مادي، ألن اهللا هو مصدر شبعه، لكن 

الشریعة تدرب اإلنسان أن یرد ما اغتصبه من الغیر أیا كان هذا الغیر. أما الذي یقیِّم 
). 8 :27، وفیما بعد صار الكاهن یقوم بهذا الدور (]15[الضرر فهو موسى النبي نفسه 

ویكون التقییم مقدًرا بشواقل من الفضة مع إعتبار "شاقل القدس" أي شاقل المضبوط 
المحفوظ في القدس هو المعیار الحقیقي والصحیح للشاقل. 

اننا الروحي یطالبنا نيإن كان اهللا في محبته الالنهائیة یغفر لنا كل خطیة، فألجل ب
برد ما قد أخطأنا به خالل إهمالنا مع دفع غرامة تأدیبیة توازي الُخمس. ویرى الیهود أن 
الُخمس هنا ال یعني ُخمس القیمة، إنما یقدم ربع القیمة لتكون الغرامة هي ُخمس المبلغ 

 ي رأللعالمة أوریجانوساإلجمالي كله بینما المبلغ األصلي یصیر أربع أخماس. غیر أنه 
آخر وهو أن الشخص یرد المبلغ األصلي مضاًفا إلیه مبلًغا یوازیه ومعه الُخمس. فإن كان 

 شواقل فضة فإنه یرد الخمسة مضاًفا إلیها خمسة شواقل أخرى وأیًضا ةالضرر یمثل خمس
شاقل آخر... 
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 ُیشیر إلى الحواس في كثیر من كتابات اآلباء 5على أي األحوال إن كان رقم 
 هذه التي یجب كالعالمة أوریجانوس والقدیسین دیدیموس الضریر وأغسطینوس وجیروم،

أن تكون مكرسة للرب وحده وممتصة بالكامل في محبته لنصیر بالحق مع العذارى الخمس 
 منیرة بالروح  زیًتا)، نستقبل العریس السماوي بخمس مصابیح ممتلئة1 :25 الحكیمات (مت

القدس، فإننا إذ نخطئ في حق المقدسات اإللهیة ال یطلب اهللا رد الظلم الذي سببناه بدفع 
مال أو تقدیم تقدمات، إنما باألكثر بتقدیم حواسنا في وحدة الروح مقدسة للرب، أي نرد هللا 

حق ملكیته علینا وفي أعماقنا حتى نحیا مقدسین له في الداخل كما في التصرفات الظاهرة. 
 الذي ُیحسب معیاًرا للتعویض؟ كلمة "شاقل" مشتقة من الفعل  شاقل القدسما هو

 نوع من النقود هوزن"، وهو معیار لوزن األشیاء الثمینة، كما أن"العبري "شقل" التي تعني 
)، وكانت جمیع العیارات والنقود تحسب 16-15 :33 الذهبیة والفضیة غیر المسكوكة (تك

بالنسبة إلیه. وقد وجد أكثر من شاقل لدى الیهود، إذ ُوجد الشاقل المعتاد لوزن األشیاء 
)، وشاقل القدس یقال أنه 5 :17 صم 1، 16 :33 الثمینة كالذهب والفضة وغیرهما (تك

ضعف الشاقل المعتاد. أضیف إلى القدس ُیحفظ في خیمة اإلجتماع أو الهیكل لیكون 
بما ُیشیر ر) 26 :14 صم 2نموذًجا تاًما مضبوط على الشاقل الصحیح. وشاقل الملك (

إلى وزن معین كان محفوًظا لدى الملك. هذا وكان العبرانیون یستخدمون شاقل الفضة كنقود 
)، ذكر في العهد الجدید باسم 6 :15 مك 1وقد ضرب بعد السبي في عهد المكابیین (

)، وأیًضا شاقل الذهب یستخدم كوزن كما كعملة ذهبیة. 15 :26 "الفضة" (مت
اآلن نعود إلى التعویض الذي یقدمه الخاطئ عند توبته ورجوعه إلى الرب، إذ 

یقیِّم موسى أو الكاهن الضرر الذي أصاب الهیكل من الجانب المادي بشاقل القدس الذي 
)... وكأن 12 من الفضة. فإن الفضة ُتشیر إلى كلمة اهللا المصفاة سبع مرات كالفضة (مز

المعیار الذي یقیس به الكاهن تصرفاتنا لیس حكمته البشریة أو تقدیره الشخصي وٕانما "كلمة 
اهللا". هذا هو معیار حیاتنا، الذي به نقدم حساباتنا لدى اهللا في الیوم األخیر. أما كونه 

 العالمة أوریجانوس:"شاقل القدس" أي شاقل حقیقي أصلي غیر مغشوش، وكما یقول 
[شاقل القدس یصور إیماننا... بالحقیقة یوجد كثیرون لهم إسم المسیح لكن لیس لهم 

بالحقیقة المسیح، لذلك یقول الرسول بولس: "ألنه البد أن یكون بینكم بدع أیًضا لیكون 
 الشاه التي تقدم ذبیحة الخطیة ى]. هكذا ُتشترÏ)19 :11 كو 1المزكون ظاهرین بینكم" (

1 In Lev. hom. 3:8. 
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مقدرة بشاقل القدس، بمعنى آخر نلتقي بالسید المسیح حمل اهللا الحقیقي خالل اإلیمان 
 [بكل تأكید ال ینال أحد العالمة أوریجانوس:زیف. وكما یقول مالمقدس الحقیقي غیر ال

مغفرة الخطایا مالم یكن له اإلیمان المستقیم المختبر والمقدس، به تقتني "الشاه" الذي بطبعه 
یغسل خطایا المؤمنین. هذا هو شاقل القدس، اإلیمان المختبر، الذي ال یمتزج بمكر 

وخداع، أي نفاق الهراطقة. هكذا لنقدم إیماًنا مستقیًما لنغتسل "بدم كریم كما من حمل بال 
]. Ï)19 :1 بط 1عیب وال دنس دم المسیح" (

 

1 Ibid. 
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األصحاح السادس 

ذبیحة اإلثم 
وشرائع الذبائح والتقدمات 

إلثم، وهي افي هذا األصحاح یقدم لنا الوحي اإللهي النوع الثاني من ذبیحة 
. ]7-1[دیم تعویض إلخوته الذین سبب لهم ضرًرا مادًیا قالذبیحة التي معها یلتزم مقدمها بت

كما یعرض على الكهنة بعض جوانب طقوس الذبائح والتقدمات التي تهمهم أكثر مما تشغل 
. الشعب، إذ سبق في األصحاحات وتحدث عنها بما یناسب مقدموها

. ]7-1[ النوع الثاني لذبیحة اإلثم .1
. ]13-8[ شریعة المحرقة  .2
. ]23-14[ شریعة القربان   .3
  .]30-24[ شریعة ذبیحة الخطیة  .4

:   النوع الثاني لذبیحة اإلثم.1
بعد أن حدثنا عن ذبیحة اإلثم التي ُتقدم عمن خان مقدسات الرب، عاد لُیحدثنا 

عن تلك التي تخص من جحد صاحبه في أمر ودیعة أو أمانة (شركة) أو أنكر شیًئا وجده 
... بهذا یسلب أخاه أو یغتصب حقه. هفالتقط

یقصد بالودیعة ما یودعه إنسان لدى آخر إلى حین كأمانة یجب ردها، أما األمانة 
أو خیانة شركة فغالًبا ما تشمل معنى أوسع إذ یعني ما التزم به اإلنسان في تدبیر شئون 
آخر كالوصي الذي یدبر أمور قاصر أو مریض أو محجور علیه، إذ یلیق بنا ونحن في 

مركز األوصیاء أن نتوخى األمانة الكاملة. أما اللقطة فتعني أن یجد إنسان شیًئا ملقًیا 
، إذ ال یجوز له أن یخفیه أو ینكره بل یسعى نحو رده لصاحبه. هفیلتقط

 على إرتكاب مثل هذه الخیانة كأمر غیر الئق أن یرد العالمة أوریجانوسیعلق 
"خان خیانة بالرب وجحد صاحبه ودیعة أو في ذهن المؤمن، إذ یقول: [لیعلموا أن من 

 یسقط تحت دینونة عن خطیة كبرى. لیحفظ اهللا كنیسته! فإنه ال ،]2 [أمانة أو مسلوًبا..."
أظن أن أحًدا من جمهور القدیسین هذا یسلك هكذا ببؤس حتى ینكر ودیعة قریبه أو یغشه 
في أمانة أو یسلبه خیًرا لیس له، أو یخفي أشیاًء مسروقة من آخرین، وٕان ُسئل عنها یقسم 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

مخالًفا ضمیره. كما قلت إن هذا التفكیر بعید عن أحد المؤمنین. فإنني بثقة أقول: "وأما أنتم 
). هذا وأن الناموس ذاته ال 21-20 :4 فلم تتعلموا المسیح هكذا" وال هكذا "ُعلمتم فّیه" (أف

یقدم وصایا للقدیسین والمؤمنین... "إن الناموس لم یوضع للبار بل لألثمة والمتمردین، 
ام الرسول یقول إن د) وألمثالهم. ما10-9 :1 تي 1للفجار والخطاة، للدنسین والمستبیحین" (

الناموس قد وضع لمثل هؤالء، فلیحفظ اهللا كنیسته من أن ُتداس بخطایا كهذه، ولتكن 
]. Ïكنیسته متعلمة ومقدسة بالروح

واآلن إن كانت الوصیة بمعناها الحرفي ال یجب حتى التفكیر فیها، إذ یلیق 
خون صاحبه في أمر ودیعة أو أمانة أو لقطة یجدها، فماذا تعني هذه األمور يبمؤمن أن 

في المفهوم الروحي؟ 
 أول ودیعة إستلمها اإلنسان هي روحه التي على صورة اهللا ومثاله، إستلمها أوالً :

 [یلزمك أن ترد هذه العالمة أوریجانوس:من اهللا لیسلمها كما هي بال تشویه. وكما یقول 
الودیعة سلیمة وكاملة على ذات الحال الذي أخذتها علیه. فإن كنت رحیًما كما أن أباكم هو 

باكم في أاخلك... إن كنت كامًال كما أن د) فإن صورة اهللا تكون في 36 :6 رحوم (لو
) فإن ودیعة صورة اهللا قائمة في داخلك، وهكذا في كل األمور 48 :5 السموات كامل (مت

األخرى، إن كنت نقًیا وباًرا وقدیًسا ونقي القلب األمور التي في اهللا بطبیعته تتمثل أنت بها، 
 بهذا تكون ودیعة الصورة المقدسة سلیمة وصحیحة. لكن إن كان سلوكك على خالف هذا

 عنیًفا عوض اللطف، زارًعا ، قاسًیا عوض أن تكون رحیًما، شریًرا عوض التقوىفكنت
لإلنقسام عوض غرس السالم، سارقا عوض العطاء بسخاء، فإنك بهذا تكون قد رفضت 

صورة اهللا لتأخذ صورة إبلیس، تجحد الودیعة الصالحة التي وهبك اهللا إیاها كأمانة. ألیست 
]. Ð )20 :6 تي 1وصیة الرسول لتلمیذه المختار تیموثاوس: "یا تیموثاوس إحفظ الودیعة" (

 "إعطوا ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا" :ُیطالبك السید المسیح برد الودیعة بقوله
: [كما یطلب قیصر صورته على العمله القدیس أغسطینوس). وكما یقول 23 :22 (مت

]. Ñهكذا یطلب اهللا صورته فینا
 الودیعة التي تسلمناها من الكنیسة هي التقلید الكنسي الذي في جوهره هو ثانًیا:

اإلیمان الحّي بالثالوث القدوس مترجًما عملًیا خالل العبادة والسلوك في المسیح یسوع. هذه 

1 In Lev. hom. 4:2. 
2 Ibid 4:4. 
3 In Ioan 41:2. 
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الودیعة یلزم أن نسلمها بأمانة للجیل التالي ال خالل الكتابة أو الوعظ فحسب وٕانما خالل 
كل حیاتنا التعبدیة وسلوكنا في المنزل والعمل والشارع... نقدمه تقلیًدا حًیا بال انحراف. یقول 

 [یكفینا للبرهنة على عبادتنا ذلك التقلید المنحدر إلینا القدیس غریغوریوس أسقف نیصص:
]. Ïن الذین تبعوهم القدیسيمن اآلباء، بكونه المیراث الذي تناقلناه بالتتابع منذ الرسل خالل

و التسلیم إیماننا بالخالص وعمل أتضم هذه الودیعة المقدسة التي تسلمناها أي التقلید 
الثالوث القدوس فینا والتمتع بالكتاب المقدس بعهدیه وممارستنا للعبادة وسلوكنا بالروح... 

إلخ. 
 أن عدم جحد األمانة یعني الحفاظ على حیاة العالمة أوریجانوس یرى ثالثًا:

الشركة مع اهللا في إبنه یسوع المسیح، وشركتنا مع القدیسین والسمائیین في الرب بال 
إنحراف، إذ یقول: [لنرى اآلن ما یجب أن نفهمه من كلمة "أمانة (شركة)". هل تظن أنه 

لها من تعاسة  توجد ضرورة للتحذیر من عدم غش الشریك في أمور مالیة أو غیر مالیة؟ یا
ُمّرة أن یمارس إنسان غًشا كهذا! من أجل الضعف لم یغفل الرسول عن تقدیم هذا التحذیر: 

 :4 تس 1"أن ال یتطاول أحد ویطمع على أخیه في هذا األمر ألن الرب منتقم لهذه كلها" (
ه الرسول بكلماته: "إن كانت تسلیة عن). اآلن لنبحث عن "الشركة" روحیاً . إسمع ما یعبر 6

-1 :2ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي" (في 
). أترى كیف فهم الرسول بولس قانون "الشركة"؟ إستمع أیًضا إلى یوحنا إذ یعلن بنفس 2

). ویقول 3 :1 یو 1الروح: "وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع إبنه یسوع المسیح" (
)، بمعنى أن تكون لنا 4 :1 بط 2بطرس نفس الشيء: "تصیروا شركاء الطبیعة اإللهیة" (

ن كان إ)، ف14 :6 كو 2معه شركة. یقول الرسول بولس: "أي شركة للنور مع الظلمة؟!" (
ال یمكن أن توجد شركة بین النور والظلمة وقد صارت لنا شركة مع اآلب واإلبن والروح 
القدس لذا یلزمنا أن نسهر لئال نجحد هذه الشركة اإللهیة المقدسة، فإننا إن تممنا "أعمال 

]. Ð)، نكون بهذا بالتأكید قد جحدنا الشركة مع النور12 :13 الظلمة" (رو
أمانتنا في الشركة أو في األمانة التي عهد بها اهللا إلینا تلزمنا أن نسلك في النور 

عمال الظلمة، بهذا ننعم بالشركة وذلك بفعل الروح القدس واهب الشركة مع اهللا في أونرفض 
ربنا یسوع المسیح. هذه الشركة تربطنا بشركة مع القدیسین كأبناء نور معنا وأیًضا مع 

1 Cont. Eunomium 4. 
2 In Lev. hom. 4:4. 
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 [إن كنا بالفعل في شركة مع اآلب واإلبن، كیف العالمة أوریجانوس:السمائیین، إذ یقول 
ال نكون كذلك في شركة مع القدیسین، لیس فقط الذین على األرض، وٕانما أیًضا مع الذین 

د السماء 20 :1 في السماء؟! ألن المسیح بدمه صالح السمائیین مع األرضیین (كو ) لیوحِّ
مع األرض. أظهر هذه الشركة بوضوح عندما قال أنه یوجد فرح في السماء بخاطئ واحد 

 )، وأیًضا عندما قال: "في القیامة یكونون كمالئكة اهللا في السماء" (مت15: 1 یتوب (لو
). هذه الشركة نجحدها 11 :13 )، واعًدا الناس بصراحة بملكوت السموات (مت30 :22

]. Ïعندما نفترق عن السمائیین بأعمالنا الشریرة ومشاعرنا الردیة
 العالمة أوریجانوس: أما بخصوص السرقة وسلب اآلخرین، فكما یقول رابًعا:

[یوجد لصوص أشرار كما یوجد لصوص صالحون. الصالحون هم الذین قال عنهم 
). لكن یوجد لصوص أشرار، 12 :11 تصبون ملكوت السموات (متغالمخلص إنهم ي

)، كما یقدم الرسول تصریًحا 14 :3 شإیتحدث عنهم النبي: "سلب البائس في بیوتكم" (
شدید اللهجة: "ال تضلوا: ال زناة وال عبدة أوثان وال فاسقون وال مأبونون وال مضاجعو ذكور 

 أما السرقة بالمفهوم الروحي فهي .Ð)10، 9 :6 كو 1وال سارقون... یرثون ملكوت اهللا" (
ومعرفتهم اإللهیة دون أن  أن یختفي اإلنسان بین القدیسین فیكون سارًقا لفكرهم الروحي

تتجدد حیاته، فیكون كمن سلب خمًرا جدیدة ووضعها في زقاق قدیم، فالزقاق ینشق والخمر 
). 17 :9 تنصب (مت

 ا بخصوص األمور المفقودة، من یجدها ویخفیها دون أن یردها لصاحبهخامًسا:
ُیحسب مغتصًبا ما ال حق فیه. ولعل هذا ُیشیر إلى جماعة الهراطقة الذین یغتصبون نفوس 

البسطاء ویسلبون الكنیسة أوالدها، أو یسلبون اهللا نفسه وأوالده. هؤالء إذ یرجعون عن ضاللهم 
وبدعهم یلزمهم أیًضا أن یردوا النفوس التي انحرفت بسببهم وتركت اإلیمان الحق. 

اآلن إذ نعود إلى الذبیحة التي ُیقدمها من ارتكب إحدى الخطایا السابقة نالحظ 
اآلتي:          

 حسب الرب هذا الجحود خیانة له هو شخصًیا، فكل ظلم أو خیانة أو جحود أوالً :
أو سرقة نمارسها ضد إخوتنا یحسبها اهللا موجهة ضده هو شخصًیا بكونه محب البشر 

المهتم بخالصهم، وأیًضا كل حب ولطف وترفق نقدمه لهم یحسبه مقدًما له شخصًیا. ففي 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
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 :25 الیوم األخیر یقول: "بما أنكم فعلتم بأحد أخوتي هؤالء األصاغر فبّي قد فعلتم" (مت
]. Ï [كل مرة تبسط یدك بالعطاء أذكر المسیحالقدیس جیروم:). لذلك یقول 40

 یطلب من المخطئ أن یرد ما قد سلبه أو اغتصبه أو أنكره، فإن كانت ثانًیا:
الذبیحة قادرة على غفران الخطیة لكنها ال تعمل في قلب متمسك بالشر. رد المغتصب 

لعمل اهللا الخالصي عملًیا.  لصاحبه هو إعالن صادق عن التوبة وقبولنا
هذا ویالحظ أن الشریعة طلبت من موسى النبي أن یقیِّم الخسارة أو الضرر، لكن 

) كما في الخطیة الموجهة ضد المقدسات... 15 :5لیس بشاقل القدس (
یطلب هنا أیًضا أن یقدم المخطئ الُخمس إضافة إلى ما قد سلبه. هذا ثالثًا: 

 لحق بالمضرور من خسائر، ومن جانب آخر االُخمس یمثل تعویًضا أدبًیا ومادًیا عم
ُیحسب هذا التعویض تأدیًبا للمخطئ حتى ال یكرر ما ارتكبه أو یستهین بالخطیة. ومن 
جانب ثالث فإن هذا الُخمس الذي یقدمه للمضرور ُیحسب كأنه مقدم هللا... فإن كانت 

 حواسه قد تدنست بالخطیة یلزم تسلیمها للرب كما في النوع األول من هذه الذبیحة (أصحاح
5 .(

 تقدیم ذبیحة الثمة كبًشا صحیًحا من الغنم... إذ ال تطهیر من اإلثم بدون رابًعا:
العالمة أوریجانوس سفك دم حمل اهللا، حتى وٕان رد اإلنسان ما اغتصبه مضاعًفا! ویرى 

أن مرتكب اإلثم یشتري الكبش أو الحمل من البائعین وهم األنبیاء والرسل الذین قدموا كلمة 
 إنهم یحثوننا على التوبة عن .النبوة والكرازة لنقتني باإلیمان دم السید المسیح غافر الخطیة

خطایانا والرجوع إلى اهللا بقبولنا اإلیمان بمخلص العالم. 

:   شریعة المحرقة.2
في األصحاحات السابقة كانت كلمات الرب لموسى: "كلم بني إسرائیل وقل لهم" 

 هذا ما دفع بعض .]24، 8["أوِص هرون وبنیه قائالً " ما هنا فیقول: أ)، 1 :4، 2 :1(
 موجه للكهنة ال 7، 6الدارسین إلى اإلعتقاد بأن هذا الجزء وما یلیه في األصحاحین 

للشعب. 
قاط الهامة، وهي: ناآلن إذ یقدم للكهنة شریعة ذبیحة المحرقة أبرز لهم بعض ال

1 Ep. 54:21. 
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 توضع المحرقة المسائیة  حوالي الساعة السادسة مساًء لكي تظل على نار أوالً :
المذبح حتى الصباح، حیث كان یلزم أن تبقى النار مشتعلة بغیر إنقطاع، إذ یقول: 

ون على الموقدة (موضع إیقاد النار) فوق المذبح كل اللیالي حتى الصباح، ك"المحرقة ت
 ما هذه المحرقة التي توضع على الموقد الناري الذي للمذبح .]9[ونار المذبح تتقد علیه" 

طول اللیل حتى الصباح إالَّ حیاتنا التي نقدمها بنار الروح القدس محرقة حب هللا طول لیل 
ن یشرق صباح األبدیة التي بال ظلمة أهذا العالم دون أن یفتر قلوبنا أو تتراخى روحنا إلى 

ونلتقي مع شمس البر وجًها لوجه؟! 
نقطاع ا عن هذه الذبیحة التي نقدمها على النار بال العالمة أوریجانوسیحدثنا 
- فیقول: [یجب  بالمفهوم الروحي العام الذي نناله خالل سر المعمودیة - بكوننا كهنة اهللا

لمذبح بال توقف. إن أردت أن تكون كاهًنا للرب كما هو مكتوب: اأن تكون لك نار على 
)، وأیًضا كتب عنكم أنكم: "جنس مختار 6 :61 شإ"أما أنتم (كلكم) فتدعون كهنة الرب" (

)، وٕان أردت أن تمارس كهنوتك فال تبتعد قط عن 9 :2 بط 1كهنوت ملوكي أمة مقدسة" (
نار مذبحك. هذه هي وصیة الرب في اإلنجیل: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابیحكم موقدة" 

]. Ï). لتكن نار اإلیمان وسراج علمك مضیًئا على الدوام بال توقف35 :12 (لو
 في الصباح عند رفع الرماد المتخلف عن الذبائح یلتزم الكاهن بلبس  الثیاب ثانًیا:

) حتى یدرك 42-40 :28 الكهنوتیة المقدسة من قمیص ومنطقة وسروال وقلنسوة (خر
 رماد یتطلب لبس ثیاب قدیمة، لكن في الكهنة قدسیة هذا العمل. بحسب المظهر هو رفع

 متخلف إنما هو ممارسة جزء ال یتجزأ من عمل قدسي الفهم الروحي لیس مجرد رفع رماد
 مصالحته مع اهللا القدوس. لیمس تقدیس اإلنسان خال

إن كانت الذبائح الحیوانیة یتخلف عنها رماد یحمله الكهنة إلى جانب المذبح 
بل   ذبیحة السید المسیح لم یمسها فسادإنبقدسیة ومهابة ثم ینقلونه بأنفسهم إلى الخارج، ف

قام السید من األموات واهًبا إیانا جسده سّر حیاة، یحملنا من رمادنا إلى األبدیة. السید 
المسیح نفسه هو الذبیحة واهبة الحیاة لنا نحن التراب والرماد! 

 ثیاب الخدمة ثالثًا: إذ یلتزم الكهنة بحمل الرماد إلى خارج المحلة یخلعون
 أخرى حتى ال یخرجون بثیاب الخدمة إلى الخارج. وكانوا یلقون الرماد في اویلبسون ثیابً 

)، محاط بسور حتى ال یأخذ أحد من الرماد الذي 12 :4مكان مقدس دعى "مرمى الرماد" (

1 In Lev. hom. 4:6. 
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فیه، ولكي ال تذریه الریاح... یا للعجب، حتى آثار الرماد مقدس ال ُیمس! إنها صورة 
لتقدیس كل ما یمس الذبیحة الحقیقیة كقبر السید المسیح الذي فیه اضطجع واهب الحیاة 

). 1 :11 شإوالذي قیل عنه: "ویكون محله (قبره) مجًدا" (
حینما نحمل الذبیحة فینا نصیر نحن التراب مقدسین... تتقدس نفوسنا وأرواحنا 

وأیًضا أجسادنا الترابیة! نصیر أشبه بقبر السید المسیح الذي تبارك بحلوله فینا! 
"نار دائمة تتقد على  یلتزم الكهنة ببقاء نار المذبح متقدة نهاًرا ولیالً : رابًعا:
 :9 (. هذه النار التي جاءت من لدن اهللا بعد مسح هرون وبنیه]13 [المذبح ال ُتطفأ"

بإیقاد الحطب والذبائح علیها، وكانوا یضعونها في ثالثة مواضع  ) إحتفظ بها الیهود24
على مذبح المحرقة... ویروي سفر المكابیین الثاني أن الیهود لما سبوا إلى بابل خبأوا النار 
المقدسة في بئر لیس بها ماء، ولما أرسل ملك فارس نحمیا وأصحابه إلى أورشلیم أرادوا أن 
یخرجوا النار من البئر فلم یجدوها بل وجدوا فیها ماًء، فوضعوا الوقود على المذبح ووضعوا 
علیه الذبائح ثم صبوا ماًء من البئر، ولما ظهرت الشمس محتجبة بالغیم إتقدت نار عظیمة 
على المذبح، فمجد الجمیع اهللا. ولما علم ملك فارس بذلك تعجب وأمر بأن ُیسیج حول البئر 

). 36-19 :1 مك 2واعتبره موضًعا مقدًسا (

 :  شریعة القربان.3
في األصحاح الثاني وجه اهللا حدیثه لكل بني إسرائیل خالل موسى بخصوص 

ما هنا فیركز على دور الكاهن أتقدمة القربان، التي تحدثنا عنها في شيء من التفصیل، 
من جوانب متعددة. 

 یأخذ بقبضته بعض دقیق التقدمة وزیتها وكل اللبان الذي على التقدمة ویوقد أوالً :
 في دراستنا السابقة لبعض أسفار العهد القدیم ]15[على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب 
 Ïهللا المتجسد الذي جاء یتمم الخالص عملًیا كما بیدهارأینا أن الذراع والید ُیشیران إلى كلمة 

بینما أصبع اهللا ُیشیر إلى روحه القدوس. لعل ید الكاهن وهي تقبض بالدقیق والزیت ُتشیر 
إلى السید المسیح الذي أمسك بطبیعتنا كما بقبضته لنصیر فیه تقدمة حب هللا، وكما قلنا أن 
الزیت ُیشیر إلى الروح القدس الذي به تحقق تجسد الكلمة في األحشاء البتولي، وهو الروح 

الذي وهبه إیانا ألجل تقدیسنا فنحسب بحق تقدمة سرور هللا. 

Ï  ،54 ، ص1981حزقیال. 
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 فطیًرا الكهنة في دار خیمة اإلجتماع دون ه ما یتبقى من دقیق وزیت یأكلثانًیا:
 الذكور دون النساء واألطفال، إذ ُیشیر إلى تمتعنا باإلتحاد مع هإستخدام الخمیر... یأكل

السید المسیح خالل جسده المبذول، فال ینعم به المدللون (النساء) وال غیر الناضجین روحًیا 
(األطفال)، إنما یتمتع به الروحیون السالكون كرجال اهللا في نضوج وجدیة. 

 فُیشیر إلى .]18-17["إنها قدس أقداس... كل من مسها یتقدس" أما قوله: 
قدسیة هذه التقدمة، فال یأكلها غیر الكهنة، یأكلونها داخل دار الخیمة وهم مستعدون روحًیا 

ولعله یقصد أن كل من یمسها یصیر قدًسا للرب یتكّرس لخدمته اإللهیة.  وجسدًیا...
) هو 7 :5 كو 1 على هذه العبارة: [المسیح الذبیح (العالمة أوریجانوسیعلق 

الذبیحة الوحیدة الكاملة التي قدمت كل هذه الذبائح كصورة لها، فمن یلمس جسد المسیح 
یتقدس إن كان دنًسا، ُیشفى من آالمه، وذلك كنازفة الدم التي أدركت أن المسیح هو جسد 

]. Ïالذبائح، إنه الجسد المقدس لذلك إقتربت إلیه ولمسته
القدیس یوحنا ذهبي د أدركت الكنیسة فاعلیة هذه الذبیحة وقدسیتها، لذلك دعى قل

]، [غیر منطوق Ò]، [سًرا مخوًفاÑ]، [مائدة إلهیة مهوبةÐ سّر األفخارستیا: [سًرا إلهًیاالفم
]. Ô]، [ذبیحة مقدسة مرهبةÓبه

أما عن تناوله داخل الدار فُیشیر إلى تمتعنا بالحیاة السماویة خالل هذه الذبیحة. 
ن اإلنسان قد ُأخذ إلى السماء إ عن هذا بقوة بقوله: [كالقدیس یوحنا الذهبي الفموقد عبّر 

عینها، یقف بجوار عرش المجد، ویطیر مع السیرافیم ویتغنى بالتسبحة المقدسة]. 
والعجیب أن الكاهن وهو یتمتع بنصیب من هذه التقدمة، من دقیقها وزیتها، إذا به 

یلتزم من جانبه أن یقدم هو أیًضا تقدمة للرب صباحیة وتقدمة مسائیة. یذكر المؤرخ 
الیهودي یوسیفوس ومعظم علماء الیهود أن رئیس الكهنة كان یقدم هذه التقدمة یومًیا بالنسبة 

. Õلخطورة مركزه أما الكاهن العادي فكان یقدمها مرة واحدة یوم مستحه فقط

1 In Lev. hom. 4:8. 
2 Hom in paschal PG 52:769. 
3 Hom In Not. Dom. pg 49:360. 
4 In Matt. hom. 25. 
5 De pnod. Judae hom2. 

Ô 441، 379للمؤلف: المسیح في سر األفخارستیا، ص. 
Õ 73 األرشیدیاكون نجیب جرجس: سفر الالویین، ص.  
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ولعل الحكمة من تقدیم الكهنة للتقدمة أن یدركوا رسالتهم أنهم وٕان كانوا باسم الرب 
جزء ال یتجزأ من الشعب هم أیًضا ملزمون بتقدیم كیتمتعون بأنصبة كثیرة من الشعب لكنهم 

تقدمات. ومن جانب آخر الكاهن وهو یأخذ ینبغي أن یعطي... یعطي قلبه هللا وألوالده 
الروحیین كما یعطي أیًضا جهده وما تملكه یداه، وكما قال الرسول بولس عن نفسه أنه ینفق 

وُینفق. 
ما هي التقدمة الصباحیة التي یلتزم بها الكاهن إالَّ تقدیم ناموس الرب الذي 

تسلمته كنیسة العهد القدیم كما في الصباح عند بدء الحیاة الروحیة، یقدمه كما على نار 
فهي تقدمة  الروح القدس الذي ینزع الحرف ویفیح رائحة الروح الذكیة. أما تقدمة المساء

اإلنجیل بالسید المسیح الذي قدم حیاته فدیة عن البشریة في ملء الزمان، كما في مساء 
حًیا ملتحًما بالكرازة باإلنجیل. وحیاتنا على األرض. هكذا على ذات المذبح نتقبل الناموس ر

... إذ ]23[هن أو تحرق بكمالها وال توكل اوقد أكدت الشریعة أن توقد تقدمة الك
یلیق به أن یعطي كل حیاته محرقة الرب، حتى إن قدم كل حیاته لآلخرین فهو یقدمها للرب 

وحده! 

:   شریعة ذبیحة الخطیة.4
أبرز ما في شریعة ذبیحة الخطیة نقطتین أساسین: 

لها الكهنة في دار الخیمة، من أك تحسب أنصبة الكهنة منها "قدس أقداس" يأوالً :
یمس لحمها یتقدس، بمعنى أنه ال یجوز أن یأكل منها إالَّ من كان مستعًدا، ومن جانب 

آخر أن من یمسها ُیحسب في ملكیة الرب نفسه. 
أهم ما أبرز في شریعة هذه الذبیحة هو قدسیة الدم، فإن انتثر من دمها ثانًیا: 

على ثوب ُیغسل ما انتثر علیه في مكان مقدس، وٕاناء الخزف الذي تطبخ فیه ُیكسر، وٕان 
كان نحاسًیا فُیجلي جیًدا بماء مقدس وُیشطف ألن النحاس ال یمتص شیًئا من الذبیحة. 

 عن فاعلیة دم السید المسیح الذبیح، قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث 
[هذا الدم یجعل صورة ملكنا واضحة فینا، ویجلب علینا جماًال ال ینطق به، وال یسمح 

 وینعشه... ابانتزاع سمونا، بل یرویه دائمً 
هذا الدم متى أخذناه بحق یطرد الشیاطین، ویبعدهم عنا، بینما یدعو إلینا 

المالئكة. فإذ یظهر دم الرب تهرب الشیاطین وتجتمع المالئكة. هذا الدم المسفوك یطهر 
... هذا الدم یقدس المذبح سكل العالم... هذا الدم یطهر الموضع السري وقدس األقدا
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الذهبي... هذا الدم یقدس الكهنة... هذا الدم هو خالص نفوسنا... تغتسل النفس وتتجمل 
]. Ï، وتتألأل النفس أكثر من الذهبروتلتهب. به یلتهب فهمنا كالنا

 

1 In Ioan. hom 46:3. 
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األصحاح السابع                 

) ةشرائع الذبائح (تكمل
إذ وجه الحدیث لهرون وبنیه عن بعض الذبائح والتقدمات یكمل الحدیث في هذا 

األصحاح: 
. ]10-1[ ذبیحة اإلثم   .1
. ]34-11[ ذبیحة السالمة  .2
. ]38-35[خاتمة  . 3

:   ذبیحة اإلثم.1
)، 6  ص،16 :5سبق فوجه الحدیث إلى بني إسرائیل بخصوص ذبیحة اإلثم (

ورأینا أنها تقترب جًدا من ذبیحة الخطیة، واآلن إذ یوجه الحدیث للكهنة یقدم توجیهات عن 
هذه الذبیحة تقترب أیًضا من التوجیهات الخاصة بذبیحة الخطیة... لذلك فإن ما نورده من 

تعلیقات هنا إنما ُیحسب تكملة للحدیث عن ذبیحة الخطیة. 
 الخطیة أمام  ذبیحة"في المكان الذي تذبح فیه المحرقة تذبح سبق فحدد أن أوالً :

"إنها قدس أقداس، في المكان الذي  هنا أیًضا یقول ،)25 :6(الرب، إنها قدس أقداس"
 لماذا یؤكد أن الموضع الذي یذبحون .]2-1 [یذبحون فیه المحرقة یذبحون ذبیحة اإلثم"

فیه ذبیحة المحرقة هو بعینه الذي یذبحون فیه ذبیحة الخطیة وأیًضا ذبیحة اإلثم؟ 
. )17، 13، 9 :1( إن كانت ذبیحة المحرقة هي "وقود رائحة سرور للرب" .أ

ن حمل السید المسیح لخطایانا الن مفهوًما آخر، إذ تمثالبینما ذبیحتا الخطیة واإلثم تحم
وللعنة الناموس عنا، لكن الجانبین متكامالن ومتالزمان. لو ذبحت األولى في موضع 

بائح ذوذبیحتي الخطیة واإلثم في موضع آخر لصار هناك تمییز بین الذبائح، وفقدت ال
وحدتها وتكاملها... وال نشق الصلیب إلى جوانب معتزلة عن بعضها البعض. بمعنى آخر 
ذبح هذه الذبائح جمیعها في مكان واحد، إنما یعلن عن ذبیحة الصلیب الواحدة، فیها ننعم 

بذبیحة المحرقة كما بذبیحة الخطیة واإلثم. في الصلیب ننعم برضا اآلب الذي یتقبل طاعة 
اإلبن الكامل حتى الموت، وفیه ننعم بغفران خطایانا وانتزاع لعنة الناموس عنا ! 

 ذبح الذبائح الخاصة بذبیحتي الخطیة واإلثم مع تلك الخاصة بالمحرقة یعطي .ب
رجاًء للخطاة، فیتقبلون بذبائحهم بثقة في اهللا المترفق بالخطاة، وقد أقام لهم موضًعا لیقبل 
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عنهم الذبیحة، فال یهربون من وجهه وال یجولون تائهین على األرض كقایین. لذلك یقول 
[أنظر إلى عظمة الغفران ومراحم الرب، فإنه في الموضع الذي فیه العالمة أوریجانوس: 

رقة للرب وحده، فیه أیًضا یأمر بذبح ذبیحة الخطیة (وذبیحة اإلثم)! لقد أمر بذلك حتقدم الم
). بهذا یقفون في مكان مقدس 9 :1 تس 1لكي یفهم الخطاة التائبون أن یرجعوا إلى اهللا (

ویشتركون فیما یخص الرب... فال ینسحبون من أمام الرب كما فعل قایین الذي امتأل خوًفا 
 ). بهذا قدم تأكیًدا أن یقف الخاطئ أمام الرب وال یهرب من16 ،14 :4 واضطراًبا (تك

 وجهه وال یبتعد عنه بعیًدا بسبب الخطیة بل یقدم ذبیحة أمام الرب، هذه التي تقدم عن أمام
]. Ïالخطاة، بكونها قدس أقداس

، وفي )26 :6 ( في ذبیحة الخطیة قیل: "الكاهن الذي یعملها للخطیة یأكلها"ثانًیا:
"كل ذكر من الكهنة یأكل منها، في مكان مقدس تؤكل، أنها قدس ذبیحة اإلثم قیل: 

 أقداس، ذبیحة اإلثم كذبیحة الخطیة، لهما شریعة واحدة، الكاهن الذي یكفر بها تكون له"
]6-7[ .

شیر إلى قبول اهللا لذبیحة الخطیة يُ أكل الكهنة الذي یكفر بها منها كما سبق فرأینا 
أو اإلثم، إذ ال یسمح اهللا لكهنته أن یشتركوا في مثل هذه الذبائح لولم یكن قد مسح الخطیة 

 الیهودي بأن أكل الكاهن من الذبیحة یعطي طمأنینة في قلب فیلونتماًما، وكما یقول 
مقدمها بأن اهللا غفر له الخطیة. 

بالذبیحة هو السید المسیح الذي   أن الكاهن الذي یكفرالعالمة أوریجانوسیرى 
یقدم دمه كفارة عن خطایانا، فكیف یقوم بأكل الذبیحة؟ [المسیح هو الذبیحة المقدمة عن 
خطایا العالم كله وفي نفس الوقت هو الكاهن الذي ُیقدمها، األمر الذي یشرحه الرسول 

). إذن هو الكاهن الذي یأكل خطایا العالم ویرفعها، إذ 14 :9 بقوله: قدم ذاته لآلب (عب
). إذن مخلصي 4 :109 قیل "أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملكي صادق" (مز

). 24 :4 وٕالهي یأكل خطایا العالم. كیف یأكلها؟ إسمع الكتاب: "إلهك هو نار آكله" (تث
 یأكل الخشب  نارماذا یأكل اإلله الذي هو نار؟ ُنحسب في منتهى الحمق إن ظننا أن الرب

دها، وینقینا منها، إذ قیل في موضع دوالقش... إنما هو نار یأكل خطایا العالم، یحطمها ویب
). هذا هو أكل الخطیة بواسطة ذاك 25 :1 شإآخر: "أنقیك بالنار فأجعلك ظاهًرا" (راجع 

الذي قدم ذبیحة الخطیة، ألنه حمل خطایانا، وبه كنار أكلها وحطمها. نذكر على سبیل 

1 In Lev. hom.5:3. 
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المثال أمًرا عكسًیا، فنقول أن الموت یبتلع الذین یستمرون في خطایاهم، كما قیل أن الموت 
). أما المخلص فیقول في اإلنجیل: "جئت أللقي ناًرا على 14 :49 الغالب یبتلعهم (مز

). إنني أترجى من السماء أن تضطرم 49 :12 األرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو
]. Ï)18 :3  بالنار اإللهیة فال تحمل شوًكا وحسًكا (تكيأرض

. ]6 ["في مكان مقدس" یأكل الكاهن ذبیحة الخطیة وأیًضا ذبیحة اإلثم ثالثًا:
إن كان السید المسیح بناره اإللهیة یحرق خطایانا خالل ذبیحته الفریدة، كمن 

یأكلها ویبددها فإن كهنة المسیح كأوالد له یحملون شركة العمل معه، ال یكفون عن الدخول 
بنفس كل خاطئ إلى دائرة الصلیب حتى تحترق خطایاه، بهذا یحسب الكهنة أیًضا كمن 
یأكلون ذبیحة الخطیة وذبیحة اإلثم. أما موضع األكل فهو "في مكان مقدس"، الذي هو 

كنیسة اهللا. 
)، لكن خالل الصلیب نزعت 7 :3 إن كانت األرض قد ُلعنت بسبب الخطیة (تك

اللعنة لیصیر بها موضع مقدس نأكل فیه من المقدسات، هو كنیسة اهللا. لذا یقول: "في 
. )26 :6 (مكان مقدس تؤكل، في دار خیمة اإلجتماع"

 كان الجلد ُیقدم للكاهن الخدیم... ویرى بعض الیهود أن هذا الجلد یذكرنا رابًعا:
بأقمصة الجلد التي وهبها اهللا آلدم وزوجته بعد عصیانهما رحمه بهما، أو مكافأة لهما عن 

- إنه كاهن الرب یقدم عن  - كما في رئیس كل قبیلة عمل آدم الكهنوتي، إذ یرون في آدم
 القبیلة ذبائح. 

 ة"كل تقدم یتمتع الكاهن بنصیب من ثالثة أنواع من التقدمات، إذ قیل خامًسا:
. ]9 [ ما عمل في طاجن أو على صاج یكون للكاهن الذي یقربه" وكلخبزت في التنور

 أن هذه التقدمات التي توهب للكاهن إنما هي كلمة اهللا التي یهبها العالمة أوریجانوسویرى 
. Ðاهللا لكهنته فیدركونها بالفهم الحرفي والسلوكي والروحي، أي الثالثة أنواع من التفاسیر

اهیم حرفیة وسلوكیة وروحیة فنحن ككهنة یلزمنا أن نلتقي مع كلمة اهللا، نتقبلها بم
یقول . أیًضا لنعیشها في حیاتنا، نأكلها ونشبع بها، ونقدمها ألخوتنا طعاًما روحًیا مقدًساو

لم  من الصعب أن یقدم الكاهن كلمة اهللا للشعب أو للجماعة ما[ :العالمة أوریجانوس
تسّوى في التنور، أي بنار الروح القدس الملتهب في قلوبنا كتنور (فرن). أما التقدمة التي 

1 Ibid 
Ð .(الكتاب المقدس) راجع كتابنا: آباء مدرسة األسكندریة األولون، أوریجین 
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في الطاجن فهي كلمة اهللا المقدمة بفكر عمیق داخلي، وأما التي على الصاج فتعني الكلمة 
اإللهیة المكشوفة بعد أن نزع عنها برقع الحرف. كأن الثالثة أنواع من التقدمة ُتشیر إلى 
الكلمة اإللهیة التي یتمتع بها الكهنة كغذاء لنفوسهم، یقدمونها أیًضا للشعب خالل أتون 

قلوبهم الملتهبة بالروح، كلمة عمیقة، فتنزع عنها برقع الحرف. 
التقدمة . ]10 ["كل تقدمة ملتوتة بزیت أو ناشفة" یتمتع أیًضا الكهنة بـ سادًسا:

ما الناشفة التي بال زیت فهي التقدمة المرافقة أ)، 2 هي تقدمة القربان (أصحاح التي بالزیت
)، بال رائحة زكیة. 8 :44 لذبیحة الخطیة، إذ تقدم لغفران الخطایا بال زیت الفرح (مز

فإنه یتقبل تقدمة  إن كان الكاهن ُیشیر إلى السید المسیح رئیس الكهنة األعظم،
القربان المفرحة الحاملة زیت رائحته الزكیة، كما یتقبل دموع الخطاة وتوبتهم التي بال زیت 

الفرح، یبتهج بتسبیحنا المبهج كما بدموعنا! 

:    شریعة ذبیحة السالمة.2
سبق الحدیث مع بني إسرائیل بخصوص هذه الذبیحة (األصحاح الثالث)، أما هنا 

فیركز على الجوانب التي تخص الكهنة، ویالحظ في شریعة هذه الذبیحة اآلتي: 
 هذه هي الذبیحة الوحیدة التي یشترك فیها مقدم الذبیحة (مع غیره) في نوال أوالً :

نصیبهم منها، لذلك حددت الشریعة نصیب الرب، ونصیب الكاهن، ونصیب مقدم الذبیحة 
بدقة. وقد میزت بین ثالثة أصناف: ذبیحة السالمة ألجل الشكر، وأخرى ألجل نذر أو 
نافلة... األولى تؤكل بكاملها في الیوم األول، ال یبقى منها شيء إلى الصباح، والثانیة 

والثالثة یمكن أن تبقى یوًما ثانًیا فقط لكنها ال تبقى للیوم الثالث. ولعل الحكمة من ذلك كي 
ال یفسد لحمها من جانب، ولكي یسرع مقدمها بأكلها مع أصدقائه خاصة الفقراء، فیبتهج 

الكل مًعا بهذه الذبیحة، ولعله إشارة إلى قیامة السید المسیح حیث قام حًیا في الیوم الثالث. 
النذر والنافلة من الذبائح أو التقدمات اإلختیاریة التي لم یلزم بها الناموس أحًدا. 

 ألجل أمر یرجوه من الرب، أما النافلة فغالًبا ما  اإلنسانختیاري، غالًبا ما ینذرهإ  تعهدالنذر
تقدم شكًرا هللا على نجاح أصابه أو أمر كسبه، النذر یكون مشروًطا أما النافلة فغیر 

مشروطة بشرط إنما هي تطوعیة. إذا مات الحیوان الذي ُنذر أو فقد أو أصابه عیب یلتزم 
صاحب النذر أن یقدم ما یساویه في القیمة، أما إن حدث ذلك بالنسبة للمقدم نافلة فال یلتزم 

). 25-17 :22صاحب بتقدیم آخر ألنه كان قد تعهد بتقدیم حیوان بعینه (
 مع ذبیحة السالمة تقدم تقدمة طعامیة تشمل اآلتي: ثانًیا:
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 أقراص زیت (فطیر) ملتوتة بالزیت أو رقاق مدهون بالزیت أو دقیق ملتوت .أ
بالزیت... هذه التقدمة ال یدخلها خمیر. 

ؤكل مع اللحم، وال یرفع منها شيء على المذبح، إذ ال ت أقراص خبز مختمر .ب
). 13-12 :3یجوز اإلیقاد على خمیر (

 یمكننا القول بأن تقدمة ذبیحة السالمة للشكر تضم ثالثة أنواع: الذبیحة ثالثًا:
وتقدمة القربان والخبز المختمر، هذه الثالثة ربما ُتشیر إلى اإللتزام بتقدیم حیاة الشكر خالل 

أعمالنا وتصرفاتنا ال  وأالعمل والكالم والفكر، فال نشكر اهللا بلساننا وقلبنا أو فكرنا یجحده 
تتناغم مع كلماتنا. لتكن حیاتنا كلها الداخلیة والخارجیة تنشد بقیثارة الروح لتقدم ذبیحة شكر 

متكاملة تفرح قلب اهللا. 
 في ذبیحة الشكر أن الكاهن یأكل نصیبه وال یترك العالمة أوریجانوس یرى رابًعا:

لتزام الكاهن أن یتمتع بكلمة اهللا كأنها جدیدة مع كل صباح: [لحم امنه للصباح إشارة إلى 
 اهللا الذي یعملون به في الكنیسة... فعندما یعظون الشعب مالذبائح الممنوح للكهنة هو كال

ال ینطقون بكلمات قدیمة حرفیة لكنهم بنعمة اهللا ینطقون بكالم جدید، یتجدد دائًما ككالم 
ح یقدم كلمة اهللا التي ال تتغیر لكنها ُتحسب رو]. بمعنى آخر الكاهن الملتهب بالÏروحي

كأنها جدیدة في كل صباح، أما سر تجدیدها فهو القلب الناري الذي یشعل قلوب اآلخرین 
ویكشف لهم أسرار اهللا بطعم روحي ال یقدم وال یشیخ. [عندما أعطى الرب الخبز لتالمیذه 

)، ولم یأمر بحفظ جزء منه للیوم التالي. هذا المعنى 26 :26 قال لهم: "خذوا كلوا" (مت
)، حتى تقدموا طعاًما 3 :9 السري یمكن إدراكه في الوصیة: "ال تحملوا مزوًدا للطریق" (لو

طازًجا على الدوام هو كالم اهللا الذي في داخلكم. أخیًرا فقد صار الجبعونیون القدامى 
)، ألنهم جاءوا لإلسرائیلیین بخبز عتیق مع 23-21 :9 محتطبي حطًبا ومستقي ماًء (یش

]. Ð الدوامىن الناموس الروحي یطالب باستخدام الخبز الطازج والجدید علأ
 أما بالنسبة للذبیحة الخاصة بالنذر أو النافلة، فیمكن أن تؤكل في الیوم خامًسا:

... من یأكلها في ]17 [األول كما في الیوم الثاني، أما ما یتبقى للیوم الثالث فتحرق بنار
! ]18 [ذلك الیوم تحسب نجاسة

1 In Lev. hom. 5:8. 
2 Ibid.  
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: [على قدر فهمي أظن أن الیومین العالمة أوریجانوسماذا یعني هذا؟ یقول 
. ]Ïل كالم الربمیفهمان على أنهما العهدان، حیث ُیسمح لنا أن نبحث ونتأ

 تهتم شریعة ذبیحة السالمة أن یتمتع اإلنسان بالحیاة الطاهرة وال یكون سادًسا:
فیه شيء نجس أو دنس، وقد حذرتنا من ثالثة أمور: 

... حینئذ ُیحرق اللحم بالنار وال یؤكل. ]19 [أن یمس لحم الذبیحة شیًئا نجًسا. أ
. ]20 [ أن یأكل اللحم إنسان نجس، فإن هذه النفس تنزع من شعبها.ب
. ]21 [ إن لمس اإلنسان شیًئا دنًسا فال یسوغ أن یأكل منه.ج

إن كان اللحم ُیشیر إلى كلمة اهللا وتعالیمه، یمكننا القول أن المنع األول ُیشیر إلى 
اإلمتناع عن قبول كلمة اهللا التي یفسرها الهراطقة فیفسدون قدسیتها. أما المنع الثاني فُیشیر 
إلى اإلنسان نفسه فإنه ال یقدر أن یتمتع بقدسیة كلمة اهللا ما لم یتطهر بالدم وتتنقى أعماله، 

الصداقات الشریرة علینا إذ تحرمنا من التمتع بأعماق الكلمة  أما المنع الثالث فُیشیر إلى أثر
لها بكلمة اهللا فینا یلزمنا أال نتق اإللهیة وتذوق قدسیتها. بمعنى آخر لكي نتمتع بكمال فاعیلة

لها ونحن في شركة مع بخالل الفكر الهرطوقي، وال نتقبلها بحیاة فاسدة داخلنا، كما ال نتق
أشرار یفسدون عمل الكلمة فینا. 

لیتنا نتقبل كلمة اهللا الحیة والفعالة من الكنیسة المقدسة، وبفكر نقي وقلب مقدس، 
وفي جو روحي مقدس... بهذا ننعم ببهجة ذبیحة السالمة! 

یقوم الكاهن بتردید صدر الذبیحة والساق الیمنى لتكون من نصیبه... ماذا سابًعا: 
یعني هذا؟ یضع الشحم على یدي مقدم الذبیحة أو أیدي مقدمیها ثم یضع الصدر على 

الشحم ویضع الكاهن یدیه تحت یدي مقدم الذبیحة لیرفعها ثم یحركها إلى فوق نحو الجهات 
األربع، ویكرر نفس األمر بالنسبة للساق الیمنى. هذا ُیشیر إلى أن الكاهن قد قدم الذبیحة 

ها ومن شمالها إلى جنوبها، بهللا وقدم شكًرا لذاك الذي یمأل المسكونة من مشارقها إلى مغار
ثم یعود لیتقبل من یدي اهللا صدر الذبیحة وساقها الیمنى. إنه یسلم صدره للرب لیتقبله منه 

اب الرب.  سثانیة بقلب متجدد في الرب، ویسلم یده الیمنى لیتقبلها منه یًدا روحیة عاملة لح

1 Ibid 5:9. 
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بهذا الطقس "تردید الصدر وساق الرفیعة" یعلن الكاهن قبول عمل اهللا في حیاته 
الداخلیة (الصدر) وتصرفاته الظاهرة (ساق الرفیعة)، لتكون حیاته كلها مكرسة لحساب 

الرب. 

:   خاتمة.3
یختم حدیثه مؤكًدا إرتباط الذبیحة بالكهنوت ومعلًنا أن هذه الشریعة هي "التي أمر 

بها الرب موسى"... یلزم التدقیق بها من أجل قدسیتها. 
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الباب الثاني 
 
 
 
 

تكریس هارون وبنیه 
  10  – ص8 ص

 
 

. ]8 ص   [ طقس التكریس .1
. ]9 ص  [ ممارسة العمل الكهنوتي .2
. ]10 ص [ العمل الكهنوتي والنار الغربیة .3
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 10-8 األصحاحات 

تكریس هارون وبنیه 
) تمتع موسى النبي باألمر اإللهي الصادر 30-25في سفر الخروج (أصحاحات 

قامة خیمة اإلجتماع وتأثیثها وعمل المالبس الكهنوتیة وتكریس الكهنة، وجاءت إلإلیه 
) تعلن عن تنفیذ األمر اإللهي بخصوص الخیمة وٕاقامتها 40-35األصحاحات التالیة (

أمر تكریس الكهنة إلى الحدیث عنه بعد الحدیث عن شرائع الذبائح  وقبولها لذى اهللا، وأرجأ
)، لیربط الذبائح بالكهنوت والكهنوت بالذبائح، 7-1والتقدمات في سفر الالویین (أصحاحات

فال ذبیحة بدون كاهن، كما ال عمل كهنوتي خارج الذبیحة. 
إن كان كهنوت هرون وبنیه یحمل رمًزا وظًال لكهنوت السید المسیح الذي ال یقوم 

)، غیر أن مسح هرون وبنیه 7 على الطقس الالوي بل على طقس ملكي صادق (عب
یكشف بطریقة الرمز عن دور السید المسیح الكهنوتي. 

هذا وتكشف هذه األصحاحات عن مفهوم حیاة التكریس لحساب الكاهن األعظم 
ربنا یسوع بكوننا مسحاء له متحدین بمسیحنا الحق. هذا التكریس العام الذي یلزم أن یتسم 

 میاه المعمودیة أن یكون للرب وحده، مسلًما كل القلب له، فیصیر  فيبه كل مسیحي قبل
الكهنوت لممارسة العمل السرائري  بهذا كاهًنا له ال بمفهوم الكهنوت الذي نناله في سرّ 

المقدس، وٕانما الكهنوت العام الذي من خالله یحق لكل مؤمن أن یبسط یدیه لیقدم ذبائح 
القدیس یوحنا الذهبي الحمد والتسبیح وتقدمات الصلوات والتضرعات... هذا ما أوضحه 

 الذي تمتع بسر الكهنوت وسجل لنا كتبه الستة عن "الكهنوت" في أروع ما قدمه لنا الفم
اآلباء في هذا الشأن، فإنه یكتب أیًضا عن الكهنوت العام هكذا: [أنت أیًضا صرت ملًكا 

  صرتوكاهًنا ونبًیا في الجرن. صرت ملًكا تحطم أعمال الشر وتقتل خطایاك بسلطان،
كاهًنا تقدم حیاتك هللا كمن یذبح جسده فیذبح ذاته أیًضا، إذ قیل: "إن كنا قد متنا معه 

). وصرت نبًیا، إذ تعرف ما سیحدث في المستقبل بكونك 11 :2 تي 2فسنحیا أیًضا معه" (
]. Ïهكذا یختم الروح المؤمنین قد صرت ملهًما باهللا مختوًما (بالمسحة). فكما ُیختم الجنود

                                           

1 In 2 Cor. hom. 3:7. 
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األصحاح الثامن 

طقس التكریس 
قام طقس التكریس على مبدأ هام هو "التقدیس بدم الذبیحة" مع التخصیص للعمل 

اإللهي بالروح القدس. 

. ]5-1[ اإلعداد لطقس التكریس  .1
. ]6[ اإلغتسال   .2
. ]9-7[ إرتداء المالبس الكهنوتیة .3
. ]13-10[ المسح بالدهن   .4
. ]36-14[ التقدیس بالذبیحة  .5
. ]36-33[ التخصیص   .6

:   اإلعداد لطقس التكریس.1
وكلم الرب موسى قائالً : خذ هرون وبنیه معه والثیاب ودهن المسحة وثور " 

الخطیة والكبشین وسل الفطیر واجمع كل الجماعة إلى باب خیمة اإلجتماع، ففعل موسى 
كما أمره الرب، فأجتمعت الجماعة إلى باب خیمة اإلجتماع، ثم قال موسى للجماعة: هذا 

. ]5-1[ما أمر الرب أن یفعل" 
أعد موسى كل شيء لتتمیم طقس التكریس بدقة بالغة، مؤكدین أمرین غایة في 

األهمیة، هما: 
 إن كان قد أعد هرون وبنیه وأحضرهما كما أعد الثیاب الكهنوتیة ودهن أوالً :

المسحة والحیوانات للذبح والفطیر للتقدمة وجمع الجماعة عند باب خیمة اإلجتماع، فإن ما 
قد فعله كان تحقیًقا ألوامر اهللا، إذ كانت تسبحة هذا األصحاح المتكررة: "هذا ما أمر الرب 

. ]... إلخ36، 29، 21، 17، 13، 4[، أو "كما أمر الرب موسى" ]5 [أن یفعل"
  فيلم یكن لموسى النبي وأول قائد للشعب حق التصرف في اختیار الكهنة وال

تدبیر طقس تكریسهم إالَّ حسب خطة اهللا وتدبیره، لیعلن أن ما تحقق بمجئ السید المسیح 
كان خطة أزلیة من تدبیر اآلب نفسه، إذ یقول السید "ألنه هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل 

)، كما 16 :3 إبنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدیة" (یو
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یقول: "هذه هي الحیاة األبدیة أن یعرفوك أنت اإلله الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي 
). هذه اإلرسالیة 8، 3 :17 أرسلته... إني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني" (یو

ال تقلل من دور اإلبن اإلیجابي، إذ یقول الرسول: "أحبنا المسیح أیًضا وأسلم نفسه ألجلنا 
 قرباًنا وذبیحة هللا رائحة طیبة... كما أحب المسیح أیًضا الكنیسة وأسلم نفسه ألجلها" (أف

). لقد قام اآلب بالتدبیر، قام بدور إیجابي ولیس كما ادعى بعض الغنوسیین أن 25، 2 :5
لبشر بینما إله العهد القدیم قاٍس وعنیف. قام كل من اآلب واإلبن لالسید المسیح محب 

بدورهما اإلیجابي في خالصنا، وتطابقت إرادتهما تماًما إذ هما واحد في الالهوت والجوهر 
واإلرادة. 

إن كان اآلب هو الذي أرسل إبنه الذي یحمل ذات إرادة اآلب دون تعارض قط، 
- یلزم أن نسلم األمر بین یدي اهللا لیختار بنفسه  - أًیا كانت درجتهم ففي سیامة الكهنة

ویدعو من یشاء، لیعمل فیهم إرادته الصالحة، لهذا یوصینا السید المسیح: "أطلبوا من رب 
). وبهذه الروح تتضرع الكنیسة في 38 :9  إلى حصاده" (متةالحصاد أن یرسل فعل

لون كلمة الحق باستقامة أنعم بهم یار  على بیعتك بلیتورجیا األفخارستیا، قائلة: "الذین ُیَفصِّ
یرعون قطیعك بسالم". 

- أن یقدم  - ككاهن أو كأحد أفراد الشعب من واجب كل عضو في الكنیسة
الصلوات والتضرعات مع أصوام ومطانیات لكي یختار اهللا رعاة قلوبهم حسب قلبه. 

 إن كان الكاهن هو اختیار اهللا، وطقس سیامته بتدبیر إلهي دقیق، فإن اهللا ثانًیا:
قد أعلن أن الكاهن ُیسام من أجل الجماعة، لهذا طلب من موسى أن یجمع كل الجماعة 
إلى باب خیمة اإلجتماع. بمعنى آخر الكنیسة لیست جماعة الكهنة بل هي الشعب ككل 

یضم الكهنة كخدام للشعب یعملون لحساب مملكة اهللا، أي لحساب الجماعة المقدسة، ولیس 
 في أكثر من موضع مؤكًدا أن القدیس یوحنا الذهبي الفملحسابهم الشخصي. هذا ما أعلنه 

الكاهن لیس كاهًنا إالَّ من أجل الشعب...  
بهذه الروح أكدت القوانین الكنسیة وكتابات اآلباء إلتزام الشعب ال بالصالة من 

یار بروح اهللا. لذا جاء في تزكیة تأجل اختیار الكاهن وٕانما أیًضا أن یقوم بدوره في اإلخ
]. Ïاآلب البطریرك: [بفعل الروح القدس واتفاق منا كلنا وطیب قلب واتفاق رأي الجماعة

Ï 171، ص3القمص صلیب سولایر: مذكرات الطقوس، ج. 
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]، كما Ïوتّصر قوانین الرسل في سیامة األسقف [یجتمع كل الشعب والقساوسة والشمامسه
جاء في قوانین أبولیدس: [یختار األسقف من الشعب... وفي األسبوع الذي ُیقسم فیه یقول 

]. Ð نؤثره إناكل اإلكلیروس والشعب
الحظ بعض الدراسین أن كلمة إجتماع هنا بمعنى "كنیسة" أو "إكلیسیا" قد وردت 
هنا ألول مرة في الكتاب المقدس، وكأن الكنیسة تجتمع ألول مرة عند المسحة لتعلن عن 

وجودها خالل كاهنها ربنا یسوع المسیح الممسوح رأًسا لها، فال وجود للجسد إالَّ خالل 
اتحاده بالرأس.  

:   اإلغتسال.2
 لیؤكد ]6[قبل أن یرتدي هرون وبنوه الثیاب الكهنوتیة، قدمهم موسى وغسلهم بماء 

 هامین في حیاتهما الكهنوتیة، األول أن اهللا القدوس یعمل  في كهنته المقدسین نلهم جانبي
- فهو إنسان تحت  - أًیا كانت رتبته فیه والمغتسلین من كل ضعف، والثاني أن الكاهن

الضعف یحتاج أن یغتسل هو أوًال لكي یقدر أن یقوم بغسل أقدام اآلخرین. هذا ما أكده 
هتمامه بخالص ا معلًنا إلتزام الكاهن ب، لنفسه كما ألخوته الكهنةالقدیس یوحنا الذهبي الفم

نفسه حتى یقدر أن یهتم بأوالده الروحیین، فمن كلماته: [إن كالمي أكثر فائدة لحیاتي من 
]. Ñالذین یسمعونني
 في اغتسال الكهنة قبل إرتدائهم المالبس الكهنوتیة العالمة أوریجانوسویرى 

غتسال الكلى في میاه المعمودیة لكي نلبس السید المسیح، والحاجة إلى اإلإشارة إلى ضرورة 
اإلغتسال المستمر من الشر باعتزالنا إیاه لنبقى على الدوام البسین ربنا یسوع المسیح. فمن 

لم نغتسل أوالً . إذن "إغتسلوا. تنقوا، إعزلوا شر  كلماته: [بالحق ال یمكننا أن نلبس ما
). فإن لم تغتسل هكذا ال تقدر أن تلبس الرب یسوع المسیح كقول 16 :1 شإأفعالكم" (

). 14 :3 الرسول: "إلبسوا الرب یسوع المسیح وال تصنعوا تدبیًرا للجسد ألجل الشهوات" (رو
لیغسلك موسى، ولیلبسك بنفسه. كیف یغسلنا موسى؟ موسى في الكتب المقدسة یمثل 

). إًذا 29 :16 الناموس، كما قیل في اإلنجیل: "عندهم موسى واألنبیاء لیسمعوا منهم" (لو
ناموس الرب هو یغسلك ویذیب دنسك إن أصغیت له... یا من تریدون التمتع بالمعمودیة 

Ï  ،52:1قوانین الرسل. 
Ð  2قوانین أبولیدس. 

3 In 2 Thess. PG 62:498. 
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المقدسة ونوال نعمة الروح یلزمكم أن تتنقوا بالناموس، أي تسمعوا كلمة الرب وتنزعوا عنكم 
رذائلكم الطبیعیة، وتلطفوا طبائعكم المتوحشة، حتى متى حصلتم على اإلتضاع والوداعة 

تتمتعون بنعمة الروح القدس. یقول الرب بواسطة األنبیاء: "أي مكان راحتي؟!... (إلى هذا 
). فإن لم تكن 2-1 :66 شإالمرتعد من كالمي" (وأنظر) إلى المسكین والمنسحق الروح 

ودیًعا ومتواضًعا وتقبل كالم اهللا برعدة ال تسكن فیك نعمة الروح، إذ یهرب الروح القدس من 
]. Ïالنفس المتكبرة المنافقة

 على اإلغتسال الداخلي، فیقول: [أن تصلي بأیٍد القدیس یوحنا الذهبي الفمیحدثنا 
غیر مغسولة لهو أمر تافه، أما أن تصلي بذهن غیر مغتسل فهو أبشع الشرور. إسمعوا ما 

متى  قیل للیهود الذین انشغلوا بالدنس الخارجي: "إغسلي من الشر قلبك یا إورشلیم... إلى
). لیتنا نحن أیًضا نغتسل ال بالوحل وٕانما 14 :4 رإتبیت في وسطك أفكارك الباطلة؟!" (

]. Ð)27 :37 بماء نظیف، بالصدقة ال بالطمع. لنحد عن الشر ونفعل الخیر (مز

:   المالبس الكهنوتیة.3
س الكهنوتیة لكي یظهروا أمام اهللا ال بإذ غسل موسى هرون وبنیه ألبسهم المال

بلباس من أوراق التین كآدم األول، وال بأقمصه من جلد حیوان یعلن حاجتهم للتستر، إنما 
مل في كهنته. وكما عیلبسون السید المسیح نفسه ویختفون فیه بكونه الكاهن األعظم الذي ي

]، [نحن Ñ [الرب نفسه هو الذي یعمل وهو الذي یقدم الكلالقدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
ل القرابین ]. Òنقوم بدور الخدم، لكنه هو بنفسه الذي یبارك، وهو الذي یحوِّ

ما نقوله عن لبس الكهنة للسید المسیح لممارسة العمل الكهنوتي، نردده بالنسبة 
العالمة  الحیاة التعبدیة الیومیة، فبدونه ال تقبل عبادتنا. یقول  ممارسةلكل مؤمن في
 [أود مقارنة المأساة التي لبسها اإلنسان األول عندما أخطأ بتلك التي للقداسة أوریجانوس:

 :3 ن الرب اإلله صنع "آلدم وٕامرأته أقمصه من جلد وألبسهما" (تكإواإلیمان. فقد قیل 
). هذه األقمصة الجلدیة المأخوذة من حیوانات تتفق مع الخاطئ، إذ كانت رمًزا للموت 21

 ُیلبسك ىقتنالناجم عن الخطیة وعن سقوطه وفناء جسده، لكنك إذ تغتسل بناموس موسى وت

1 In Lev. hom. 6:2. 
2 In Ioan. hom. 13:3. 
3 In 1 Cor. Hom 27:4. 
4 In Matt. hom. 82:5.  
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)، "لكي یبتلع المائت من الحیاة" 26 :20 موسى مالبس غیر فانیة فال یظهر خزیك (خر
]. Ï)4 :5 كو 2(

شملت المالبس الكهنوتیة: القمیص والمنطقة والجبة والرداء وزنار الرداء والصدرة 
. وٕاذ سبق لنا الحدیث ]9-7[وبها األوریم والتمیم والعمامه وصفیحة الذهب اإلكلیل المقدس 

، لهذا أكتفي اآلن بعرض Ðعن هذه المالبس وما تحمله من رموز في دراستنا لسفر الخروج
 في عظاته على سفر العالمة أوریجانوستعلیقات خفیفة عن هذه المالبس ذكرها 

. Ñالالویین
- ففي العهد القدیم كان  - ربما عنى القمیص والرداء  یلبس الكاهن قمیصینأوالً :

یجب ممارسة الشریعة بطقسها حرفًیا مع الفهم الروحي، أما كهنة العهد الجدید فمنعهم السید 
)، إذ یلیق بهم أال یقبلوا الحرف بل یسلوكوا بالروح. لذلك عندما 11 :3 أن یلبسوا ثوبین (لو

جتمع الرسل مًعا قرروا أال یثقل على الداخلین إلى اإلیمان من األمم، واكتفوا بتقدیم ثوب ا
. ]15[الروح للشعب دون حرف الناموس 

الكاهن بالمنطقة والزنار، إشارة إلى إلتزامه بالتحفظ في الكالم كما   یتمنطقثانًیا:
في العمل، فكما یكرز بالفم یلیق به أن یكرز بالعمل أیًضا خالل الحیاة الفاضلة وطهارة 

الجسد. 
 یوضع على الصدرة األوریم والتمیم كإشارة إلى إلتزام الكاهن بالحكمة والفهم ثالثًا:

مًعا، أو الحق والمعرفة. [ال یكفي للكاهن أن تكون له الحكمة فقط إنما یلزمه أن تكون له 
المعرفة... حتى یجیب على كل من یسأله عن سبب اإلیمان والحق]. 

 العمامة أو التاج: [ثم یوضع التاج على رأسه، وعلى جبهته توضع صفیحة رابًعا:
). ُیسجل إسم الرب على زینة 36، 32 :28  حیث ینقش علیها إسم الرب (خر]9[الذهب 

الرأس... إنه رأس كل األعضاء، وهو زینة كل األعضاء یوضع فوق الرأس]، [ملء علم اهللا 
هو الذي یزین رأسك]. 

:   المسح بالدهن.4
 في األصحاح الثاني إذ تحدثنا عن تقدمة القربان رأینا الزیت ُیشیر إلى المسحة، 

1 In Lev. hom. 6:2 
Ð  ،195- 188، ص1981للمؤلف: سفر الخروج. 

3 In Lev. hom. 6:4, 5. 
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وأن المسحة التي تمتع بها هرون وبنوه كانت رمًزا للسید المسیح الذي لم یمسح بزیت بل 
بروحه القدوس كرئیس كهنة أعظم یقدم حیاته ذبیحة محرقة وحب عن خطایانا. 

ُمسح هرون وبنوه حتى یحق لهم تقدیم ذبائح عن أنفسهم وعن الشعب، ولكي 
یمارسوا الصلوات والتضرعات، أما كلمة اهللا فتجسد من أجلنا كنائب عنا ورئیس كهنة أعظم 

یشفع بدمه لدى اآلب مصلًیا عنا، ویسكن فینا لنمارس به صلواتنا وعبادتنا، ویتقبل هذه 
 [إنه یصلي من أجلنا وفینا كما نصلي نحن القدیس أغسطینوس:الصوات... وكما یقول 

]. Ïله. یصلي من أجلنا بكونه كاهننا، ویصلي فینا بكونه رأسنا، ونصلي له بكونه إلهنا

:   التقدیس بالذبیحة.5
 طقس ملكي صادق قدم حیاته ذبیحة على الصلیب من ىالسید المسیح الكاهن عل

أجل البشریة دون حاجة إلى تقدیم ذبیحة عن نفسه إذ هو إبن اهللا الحّي الذي بال عیب، أما 
لم یتقدسوا خالل الذبیحة، تتقدس  هرون وبنوه فلم یكن ممكًنا أن یمارسوا عملهم الكهنوتي ما

حیاتهم وحواسهم ومواهبهم لحساب ملكوت اهللا، لذلك ففي یوم تكریسهم قدمت الذبائح التالیة: 
، ]14[ثور الخطیة الذي وضع هرون وبنوه أیدیهم على رأسه لیحمل خطایاهم وضعفاتهم 

 أذن هرون ة، كبش الملء الذي أخذ موسى من دمه وجعل على شحم]18 [كبش المحرقة
الیمنى وعلى إبهام یده الیمنى وعلى إبهام رجله الیمنى، وكرر نفس األمر مع بني هرون... 
لیعلن تقدیس آذانهم الروحیة (الیمنى) لإلستماع لصلوات الرب بفهم وحكمة كقول الرب "من 

له أذن للسمع فلیسمع"، وتقدیس أیادیهم الروحیة للعمل بال رخاوة في حقل الرب، وأیًضا 
تقدیس أرجلهم الروحیة لإلنطالق مع الشعب في طریق الرب نحو السماویات. ثم وضع 
على كفي هرون وكفوف أبنائه قرًصا من الفطیر وقرًصا من الخبز بزیت ورقاقه كقربان 

للرب، ورددها تردیًدا أمام الرب ثم أوقدها محرقة للرب... أیًضا ردد موسى من صدر كبش 
الملء تردیًدا أمام الرب... 

سبق لنا الحدیث عن هذه الذبائح والتقدمات ومفاهیمها الالهوتیة الروحیة، أما من 
جهة التردید أمام الرب، فیرى البعض أن التقدمة المذكورة وضعت على أیدیهم ووضع 
موسى یدیه تحت أیدیهم، وردد أیدیهم بیدیه أمام الرب، وذلك برفع األیدي إلى فوق ثم 

1 On Ps 86. 
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تحریكها إلى كل الجهات إشارة إلى الشهادة هللا الموجود في كل مكان كواهب نعم وعطایا 
لإلنسان. 

:   التخصیص.6
سیامتهم ككهنة للرب یعني في جوهره تخصیص كل حیاتهم الداخلیة وتصرفاتهم 

 باب اإلجتماع تقیمون نهاًرا ولیًال سبعة أیام ى"ولدالظاهرة لحساب الرب نفسه، لذا قیل: 
 یقیمون نهاًرا ولیًال كل أیام .]35 [تون ألنّي هكذا أمرت"ووتحفظون شعائر الرب فلن تم

األسبوع، ال یعرفون لهم راحة وال موضع بعیًدا عن هیكل الرب، إنهم یقضون كل أیام 
حیاتهم لخدمة الرب دون إرتباك باإلحتیاجات المادیة لهم أو للخدمة، إذ هو نصیبهم 

 نصیبه، یفرح بسكناهم في بیته ویشبعهم بفیض. مومیراثهم كما ه
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األصحاح التاسع 

ممارسة العمل الكهنوتي 
بقى هرون وبنوه سبعة أیام مالزمین خیمة اإلجتماع، وفي الیوم الثامن من 

المسحة بدأوا كأمر الرب بتقدیم ذبائح محرقة وسالمة وتقدمة قربان... إلخ. فتراءى الرب 
لهم وأعلن مجده لكل الشعب ونزلت نار من عند الرب أحرقت ما على المذبح، األمر الذي 

أثار مشاعر الشعب، فهتفوا وسقطوا على وجهوههم. 

. ]1[ بدء العمل في الثامن  .1
. ]7-2[ األمر بتقدیم الذبائح  .2
. ]21-8[ تقدیم الذبائح والقرابین  .3
. ]23-22[ مباركة الشعب   .4
. ]23[ ظهور المجد اإللهي  .5
. ]24[ النار اإللهیة   .6
. ]24[ هتاف الشعب   .7

:   الثامن في بدء العمل.1
بقوا إذ تم طقس سیامة هرون وبنیه الكهنة لم یمارسوا العمل الذبیحي في الحال بل 

بدأوا ممارسة هذا مالزمین خیمة اإلجتماع سبعة أیام كاملة نهاًرا ولیًال، وفي الیوم الثامن 
هم وعن الشعب. لقد انتظروا لیبدأوا في الیوم الثامن الذي یرمز للحیاة سفنالعمل عن أ

الجدیدة األبدیة، أو الحیاة المقامة في المسیح یسوع، إذ الیوم الثامن هو الیوم األول من 
األسبوع الجدید، وقد قام السید في فجر األحد أي في فجر الیوم الثامن. 

وكأنه ال یستطیع الكاهن أن یمارس عمله الكهنوتي إالَّ بالسید المسیح القائم من 
 بقوله:  على الیوم الثامنالقدیس أغسطینوسلعمل بقوة القیامة. یعلق لاألموات، فینطلق 

 األبدي الذي تقدس بقیامة المسیح، ُیشیر إلى الراحة األبدیة [یوم الرب هو الیوم الثامن
) حیث 36 :23]. بذات الفكر نجد محفل عید المظال یتم في الیوم الثامن (Ïللجسد والنفس

) 1 :5 كو 2نخلع خیمة (مظال) جسدنا الترابي لننعم بالبناء األبدي غیر المصنوع بید (

1 City of God 22:30. 
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وذلك بقوة قیامة ربنا یسوع. وفي الیوم الثامن أیًضا كانت ذبائح التطهیر ُتقدم عن صاحب 
)... حیث ینال اإلنسان بقیامة الرب 10 :14) وعن األبرص (29، 24 :15 السیل (ال

) فال یكون فینا ما هو دنس من سیل الشر 17 :5 كو 2الخلیقة الجدیدة في المسیح یسوع (
أو برص الخطیة. 

:   األمر بتقدیم الذبائح.2
في السبعة األیام األولى كان موسى یقرب الذبائح عن هرون وبنیه، لكن في الیوم 

صاروا ملزمین  الثامن إذ تمت طقوس سیامتهم ودخلوا إلى الیوم الثامن كما إلى قیامة الرب
أن یقدموا ذبائح وتقدمات عن أنفسهم وعن الشعب. 

 كان تكفیًرا عن ]2[یرى بعض علماء الیهود أن العجل الذي قدموه كذبیحة خطیة 
... على أي األحوال ِإلتزم هرون Ï)2 :32 العجل الذهبي الذي صنعه هرون للشعب (خر

، وذلك من أموال هرون وبنیه ]2 [وبنوه بتقدیم عجل كذبیحة خطیة وكبش كذبیحة محرقة
ولیس من أموال الخیمة أو الشعب، حتى یشعروا بحاجتهم إلى التكفیر عن خطایاهم 

المعروفة لهم وغیر المعروفة، مع إلتزامهم بتقدیم حیاتهم محرقة حب كاملة هللا. وقد سبق لنا 
).  4، 1 الحدیث عن هاتین الذبیحتین قبًال (األصحاحان

خوتهم، إالضعف مع سائر بهذان الفكران یؤكدهما اهللا لكهنته على الدوام: الشعور 
واإللتزام بتقدیم حیاتهم كلها محرقة حب هللا في خدمة ِإخواتهم!  

إذ قدموا هاتین الذبیحتین، عادوا یقدمون عن الشعب ذبیحة خطیة، وذبیحة 
. وقد جاء الترتیب ]4-3[ ثم تقدمة قربان من الدقیق الملتوت بالزیت ةمحرقة، وذبیحة سالم

حتیاجات الشعب، فیبدأ الكاهن بطلب الغفران عن الخطیة خالل ذبیحة الخطیة، ثم المناسًبا 
یعلن شوقه أن یتقبل حیاة الشعب كله كذبیحة محرقة سرور للرب. بهذا یعلن الكاهن شكره 
هللا خالل ذبیحة السالمة وقبوله للشركة مع السید المسیح المبذول خالل تقدمة القربان من 

الدقیق الملتموت بالزیت. یبدأ بالتوسل لطلب الرحمة في إستحقاقات الدم وینتهي بقبول حیاة 
المسیح المبذولة كعطیة إلهیة تعیشها الكنیسة بإتحادها مع رأسها المصلوب!  

Ï 104.نجیب جرجس، ص9األرشیدیاكون راجع تفسیر ال. 
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:   تقدیم الذبائح والقرابین.3
تمم هرون وبنوه ما أمر به الرب من تقدیم ذبائح وتقدمات عن أنفسهم والشعب 

بطقس دقیق...وقد سبق لنا دراسة المفاهیم الروحیة لهذه الذبائح بطقوسها في األصحاحات 
السبعة األولى. 

:   مباركة الشعب.4
"ثم رفع هرون یده نحو بارك هرون الشعب مرتین، المرة األولى حیث قیل: 

 .]22 [ وٕانحدر من عمل ذبیحة الخطیة والمحرقة وذبیحة السالمة"مالشعب وباركه
یالحظ في هذه البركة أن هرون رفع یده نحو الشعب... ولعله بذلك یعلن السلطان 

الكهنوتي الذي وهبه اهللا إیاه، ولعل رفع الید ُیشیر إلى ظهور السید المسیح الذي یرمز له 
، فالبركة التي یقدمها الكاهن إنما هي البركة التي صارت لنا في المسیح یسوع الذي Ïبالید

بارك طبیعتنا فیه. وقد تحققت البركة بعد تقدیم الذبائح... إذ لم یكن ممكنًنا للبشریة أن تتقبل 
بركة الرب فیها إالَّ في إستحقاقات الدم الثمین. خالل المذبح یجتمع الكاهن بالشعب لیقدم 

البركة التي لیست من عندیاته إنما هي بركة الرب المبذول عنا. 
أما نص البركة فغالًبا ذاك الذي قدمه الرب نفسه لموسى "یباركك الرب ویحرسك، 

). 26-22 :6 ویضئ الرب علیك ویحرمك، یرفع الرب وجهه علیك ویمنحك سالًما" (عد
أما المرة الثانیة لما دخل موسى وهرون إلى خیمة اإلجتماع ثم خرجا وباركا 

ن البركة تحل خالل الذبیحة المقدسة، أما هنا فیؤكد أن أ. في المرة األولى أكد ]23 [الشعب
جتماع الكهنوت بالعمل االبركة تتحقق خالل أمرین: األول إجتماع هرون بموسى، إشارة إلى 

النبوي، أو العبادة بالفهم اإلنجیلي الروحي... فال إنفصال بین هروننا وموسانا، وال اعتزال 
للعمل الكهنوتي عن العمل اإلنجیلي، الثاني دخولهما الخیمة مًعا إشارة إلى نوالنا البركة 

خالل الكنیسة المقدسة، فالكاهن عضو في الكنیسة المقدسة التي قبلت الروح القدس عطیة 
. Ï أنه ال خالص خارج الكنیسةالقدیس كبریانوسعریسها السماوي لها. في هذا یقول 

من خالل هاتین البركتین یمكننا في إختصار أن نقول: 
. البركة هي عطیة المسیح الذبیح خالل كهنته. أ

 البركة هي عطیة المسیح خالل الكنیسة بالروح القدس الموهوب لها. .ب

Ï  ،1974راجع مقدمات في علم الباترولوجي. 
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نوتي (هرون) والتمتع بكلمة هنفصال بین البركة التي ننالها خالل العمل الكا ال .ج
اهللا (موسى النبي). 

:   ظهور المجد اإللهي.5
إذ قال الشعب البركة على یدي هرون (وموسى) خالل الذبیحة المقدسة داخل 

... ]23 ["فتراءى مجد الرب لكل الشعب"الكنیسة، یقول الكتاب 
لم نعرف كیف تراءى مجد الرب، هل على شكل سحاب كثیف أحاط بشعب اهللا؟ 
أم على شكل عمود نار؟ أم خالل ظهور معین تجاه المقدسات اإللهیة؟!... إنما ما نعرفه 
حینما ننعم بالبركة اإللهیة هو تجلي الرب بمجده في أعماقنا بطریقة تلمسها النفس ویشعر 

بها القلب! 
). فإننا إذ 16 :3 تى 1یقول الرسول: "اهللا ظهر في الجسد... تراءى لمالئكة" (

نقبل بركة الرب نصیر كمالئكة یتراءى اهللا بمجده فینا. 

:   النار اإللهیة.6
 ].24 [ والشحم" المحرقة"وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح

فإن ، Ïالقدیس أغسطینوسإن كانت الخطایا تشبه ناًرا تحرق النفس كما یقول 
هذه النار ال یغلبها إالَّ نار الروح القدس الذي یحرق الشر ویلهب النفس بالحیاة المقدسة. 

 وهكذا نستبدل النار بالنار!
إذ تبارك الشعب وظهر لهم مجد الرب خرجت نار من عند الرب أعلنت قبول اهللا 

لذبیحتهم ورضاءه علیهم... وفي نفس الوقت أعلنت مجد اهللا ومهابته! 

:  هتاف الشعب. 7
إذ رأى الشعب مجد اهللا وعاینوا النار الخارجة من لدن اهللا تلتهم المحرقة لم 

 جاء هذا الهتاف ثمرة طبیعیة ،]24 ["هتفوا وسقطوا على وجوههم"یتمالكوا أنفسهم بل 
للفرح الداخلي الذي مأل كیانهم الداخلي. جاء هتافهم ثمرة نوالهم بركة الرب وتمتعهم بالمجد 
اإللهي ورؤیتهم للنار المقدسة. لیت تسبیحنا نحن أیًضا وهتافنا ال یكون مجرد تردید كلمات 

 بنوالنا البركة تهشكر وحمد هللا بأفواهنا إنما یكون ثمرة تهلیل النفس ونقاوة القلب وبهج

1 On Ps 58. 
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لتهاب الروح الناري في أعماقنا، فینطق اللسان بما یحمله ا مجد الرب فینا ويالحقیقیة وتجل
اننا الداخلي من فرح حقیقي. سإن

هتف الشعب وسقطوا على وجوههم یعلنون سجودهم وخضوعهم تماًما للرب إلههم، 
. وكأن فرحنا بالرب وتهلیلنا هو الدافع الحقیقي لعبادتنا له وخضوعنا تماًما إلرادته
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األصحاح العاشر 

 لعمل الكهنوتي والنار الغریبةا

كان الیوم الثامن لسیامة هرون وبنیه مبهًجا لكل الشعب، فیه تراءى مجد الرب 
لهم، وفیه نزلت النار من لدن الرب تعلن رضاه علیهم وقبوله ذبیحتهم، فهتف الكل وسقطوا 
على وجهوهم بفرح داخلي مجید، لكن إثنین من أبناء هرون حوال الفرح إلى غٍم والبهجة إلى 

مرارة إذ استخدما ناًرا غریبة وهما كما یظن في حالة سكر، فخرجت نار من عند الرب 
أحرقتهما... مما أرعب الكل! 

. ]1   [ النار الغریبة.1
. ]3- 2  [ التأدیب الفوري.2
. ]7-4 [ الكاهن والمشاعر الطبیعیة.3
. ]11-8  [ الكاهن وشرب الخمر.4
 ].20-12  [ الكاهن وأكل األنصبة.5

:   النار الغریبة.1
بسیامة هرون وبنیه وتقدیم الذبیحة تراءى مجد الرب للشعب بعد نواله البركة، 

وصار الكل كمن في الفردوس مملوًءا بهجة وهتاًفا، إذ عاد اإلنسان إلى اهللا مرة أخرى كما 
 كما أفسد العصیان بهجة أبوینا األولین هكذا جلب إبنا هرون ناداب نفي صداقة جدیدة، لك

وأبیهو الحزن والغم على الشعب بعصیانهما وتقدیمهما النار الغریبة، وعلى ما یبدو أن هذا 
تم خالل سكرهما، إذ جاءت الوصیة في الحال تمنع الكهنة من شرب الخمر أو المسكر في 

... ]9-8[الخیمة 
 على هذا الحدث بقوله: [حًقا یجلب الهراطقة ناًرا غریبة القدیس إیریناؤسیعلق 

رقون بنار من السماء كما حدث مع ناداب تعلى مذبح اهللا، إذ یقدمون التعالیم الغریبة، فیح
قدموا ناًرا نجسة أمام الرب   [لقد سمعت أن الذینالعالمة أوریجانوس:]. ویقول Ïوأبیهو

ماتوا، وأنت إذ تلتهب أیًضا فیمألك غضبك وتحرقك الثورة ویشتعل فیك الحب الجسداني 
تصیر ضحیة لشهوة مخجلة، فإن هذه النار كلها نجاسة وضد الرب من یشعلها ینال بال 

1 Ad Hear. 4:26:2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

[الشهوة الشریرة تشبه حریًقا وناًرا، القدیس أغسطینوس: ]. ویقول Ïشك نصیب ناداب وأبیهو
]. Ðهل تحرق النار الثوب وال تحرق شهوة الزنا النفس؟

:   التأدیب الفوري.2
"فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب، فقال موسى لهرون: هذا 

ما تكلم به الرب قائالً : في القریبین منّي أتقدس وأمام جمیع الشعب أتمجد، فصمت 
 .]3-2 [هرون" 

لم یكن سهًال على هرون أن ینظر إبنیه وقد سقطا على األرض محترقین بنار 
أمام الجمیع... لكن اهللا سمح بهذا الدرس القاسي في بدایة العمل الكهنوتي لیظهر خطورة 

دور الكاهن ومسئولیته. إن كان یقف شفعًیا عن نفسه وعن الشعب خالل الذبیحة المقدسة، 
یلیق به أن یمارس الحیاة المقدسة الالئقة به وٕاالَّ تعرض لتأدیبات قاسیة وعالنیة أكثر من 

كل الشعب، إذ یقول الرب: "في القریبین منّي أتقدس وأمام جمیع الشعب أتمجد". كان 
عني المحاباه لهم وال يالدرس مًرا، حتى یدرك الكل أن محبة اهللا لكهنته وسماعه لصوتهم ال 

التهاون معهم، وٕانما قدرما یقتربون إلیه یلزمهم بالحرى أن یتقدسوا لیعلن اهللا القدوس ذاته 
فیهم. 

مرارة نفسه حینما كان یتأمل مسئولیته أمام اهللا یوحنا الذهبي الفم سجل لنا القدیس 
أي عقاب [لیعطي حساًبا ال عن خطایاه وحده وٕانما أیًضا عن خطایا الشعب، فمن كلماته: 

رتكبها بل بالحرى یتحمل خطًرا اقاسي یتوقعه إنسان ال یعطي حساًبا عن خطایاه التي 
أعظم بسبب الخطایا التي یرتكبها اآلخرون؟! إن كنا نرتعد بسبب دینونتنا عن شرورنا التي 

یة آالم أإرتكبناها، واثقین أننا ال نستطیع الهروب من النار التي تنتظرنا في العالم اآلخر، ف
 .]Ñیجتازها إنسان عتید أن یجیب عن أخطاء كثیرین؟ !

:   الكاهن والمشاعر الطبیعیة.3
بال شك تأثر هرون وٕابناه لما نظروا ما حدث إلبني هرون اآلخرین ناداب وأبیهو 

"ال تكشفوا رؤوسكم وال تهم الوصیة ترفعهم فوق المشاعر الطبیعیة، إذ قیل لهم: ءوقد جا
تشقوا ثیابكم لئال تموتوا ویسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بیت إسرائیل فیبكون 

1 In Lev. hom. 9:9. 
2 On Ps. 58. 

Ñ  ،1980القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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على الحریق الذي أحرقه الرب، ومن باب خیمة اإلجتماع ال تخرجوا لئال تموتوا، ألن دهن 
 إنهم كأب وكأخوین یحملون مشاعر إنسانیة لكنهم ككهنة .]7-6 [مسحة الرب علیكم"

الرب ال یكبتون هذه المشاعر وال یحطمونها، وٕانما یرتفعون بها لتقدیمها ال لألقرباء حسب 
الدم فحسب بل نحوالكل، فیعیشون یخدمون كل الجماعة كأخوة وأبناء لهم. الكاهن الحقیقي 

یرتفع بكل أحاسیسه ومشاعره لخدمة اهللا في كل إنسان وال یحد قلبه بأخوته حسب الدم. 
لتزاماتهم حتى من حیث اكان على هرون وٕابنیه أن یبقوا في الخیمة لخدمة اهللا أما 

دفن ناداب وأبیهو فیوجد من یقوم بها. هذا ما قاله السید المسیح للشاب الذي دعاه للخدمة: 
). 60 :9 تى یدفنون موتاهم، وأما أنت فأذهب وناِد بملكوت اهللا" (لوو"دع الم

، أي ال ]6 [ على هذا الحدیث هكذا: [قیل "ال تشقوا ثیابكم"القدیس جیرومیعلق 
تحزنوا كالوثنیین لئال تموتوا، ألنه بالنسبة لنا الخطیة هي موت. وٕاننا نجد في نفس السفر- 

سفر الالویین- نًصا یبدو للبعض قاسًیا لكنه ضروري لإلیمان، إذ ُیمنع رئیس الكهنة من 
)، 12-10 :21اإلقتراب من األجساد المیتة التي لوالده أو والدته أو إخوته أو حتى أوالده (

حتى ال تتشتت النفس التي تنشغل بتقدیم ذبیحة هللا بأي حزن بل تكون بكلیتها مكرسة 
لألسرار اإللهیة. ألم نتعلم ذات الدرس في اإلنجیل بكلمات أخرى؟! ألم یمنع التلمیذ من 

]. Ï)؟!62-59 :9 تودیع بیته ودفن أبیه المیت (لو

:   الكاهن وشرب الخمر.4
"خمًرا ومسكًرا ال تشرب أنت وبنوك عند جاءت الوصیة موجهة إلى هرون: 

دخولكم إلى خیمة اإلجتماع لكي ال تموتوا، فرًضا دهرًیا في أجیالكم، وللتمییز بین 
التي كلمهم  المقدس والمحلل وبین النجس والطاهر، ولتعلیم بني إسرائیل جمیع الفرائض

ذ كان یمكن إ كأن الوصیة لم تحرم الخمر كمادة .]11-9 [بها الرب بید موسى"
إستخدامها كدواء أحیاًنا، إنما حرمت كمسكر تفقد الكاهن إتزانه وتعقله فال یعرف أن یمیز 

القدیس بین الطاهر والنجس، ویفقد قدرته على تعلیم الشعب الوصایا اإللهیة. وكما یقول 
كي یحفظ اهللا عقولهم من غباء السكر، ویمكنهم من فهم ممارسة واجباتهم في ل [جیروم:

]. Ðخدمة اهللا

1 Ep. 39:4. 
2 Ep. 52:11. 
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، مطالًبا إیانا الهروب حتى Ï في هذه الوصیة نوًعا من الصومالقدیس جیرومیرى 
من رائحتها إذ یقول: [لیت تنفسك ال یستنشق رائحتها قط كي ال تسمع كلمات الفیلسوف: 

 تي 1"عوض تقدیمك قبلة أعطیتني طعم خمر". ُیدین الرسول الكهنة الذین یشربون الخمر (
]. Ð)، كما تدینهم الشریعة القدیمة... وأنا في هذا ال أدین خلیقة اهللا3 :3

 تفسیرین للوصیة: أحدهما حرفي واآلخر رمزي. ففي العالمة أوریجانوسویقدم لنا 
) أن یكونوا متزنین، 20 :18 تفسیره الحرفي یقول: [ُیرید اهللا من الذین هو میراثهم (عد

خاصة عندما یتواجدون أمام المذبح لكي یصلوا إلى الرب ویتقدسوا بحضرته. هذه الوصیة 
)... إذ یلیق 23 :5 تي 1تحفظ قوتهم. وقد أكدها الرسول بنفسه في شریعة العهد الجدید (

). فإن كان التعقل هو أم الفضائل 8-7 :1 بالكهنة أال یشربوا خمًرا بل یكونوا متزنین (تي
 :5 فالسكر هو أم كل الرذائل. لقد صرح الرسول بوضوح: "الخمر الذي فیه الخالعة" (أف

]. Ñ)، مظهًرا أن الخمر یلد إبنته البكر الخالعة18
في تفسیره الرمزي لهذه الوصیة التي وجهت إلى العالمة أوریجانوس إسترسل 

هرون وبنیه نقتطف منها اآلتي: 
)... 11 :9  [هرون ُیشیر إلى ربنا بكونه "رئیس كهنة الخیرات العتیدة" (عب

)، 33 :13 وأبناء هرون هم الرسل الذین قال لهم: "یا أوالدي أنا معكم زماًنا قلیًال بعد" (یو
 ]9 [ مسكًرا حین یقتربون من الهیكل والفما أمر به الناموس أال یشرب هرون وبنوه خمًرا

یمكن تطبیقة على الكاهن الحقیقي یسوع المسیح ربنا وعلى أبنائه الكهنة رسلنا. 
لنحدد هكذا أن هذا الكاهن (هرون) مع كهنته كانوا یشربون قبل أن یقتربوا من 

المذبح، لكنهم متى بدأوا یقتربون منه ویدخلون خیمة اإلجتماع یمتنعون عن الخمر... اآلن 
لنبحث كیف أن ربنا ومخلصنا الكاهن الحقیقي مع تالمیذه الكهنة الحقیقیین یشربون الخمر 

متنعون. ي(روحًیا) قبل اقترابهم من المذبح، لكنهم إذ یبدأون في اإلقتراب 
)، قبلما یقدمه 4 :1 جاء المخلص إلى العالم لیقدم جسده فدیة عن خطایانا (غال

  إذ قیل عنه "أكول وشریب خمر، محب للعشارین والخطاة" (مت،كان كمن یشرب الخمر
). لكنه إذ جاء وقت الصلب مقترًبا من المذبح لیقدم جسده فدیة أخذ الكأس وباركه 19 :11

وأعطاه لتالمیذه، قائالً : "خذوا إشربوا" یقول لهم: "إشربوا أنتم یا من لم تقتربوا بعد من المذبح 

1 Ad. Hovin. 2:15. 
2 Ep. 52:11. 
3 In Lev. hom 7:1.  
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تربت فعًال من المذبح". لهذا یقول: "وأقول لكم إنّي من اآلن ال أشرب قأما أنا فال أشرب إذا ا
 :16 من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما أشربه معكم جدیًدا في ملكوت أبي" (مت

29 ...(
ماذا یعني هذا القول: إنّي من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم 
حینما أشربه جدیًدا في ملكوت أبي؟ نجیب بأن هذا الوعد قد ُأعطى للقدیسین أن یتمتعوا 

)... "هوذا عبیدي یشربون وأنتم تعطشون" 5 :23 بالخمر الجدید، إذ قیل "كأسي ریا" (مز
). مثل هذا الخمر یذكر في الكتاب المقدس بمعنى فرح النفس وتهلیلها، لهذا 13 :65 شإ(

)، وسكر النهار. 7 :5 تس 1یجب أن نمیز بین سكر اللیل (
لقد فهمنا السكر المقدس، إذ صار الوعد بتهلیلهم، ویهذا ندرك معنى إمتناع 

 :26 مخلصنا عن شرب الخمر إلى الیوم الذي یشربه مع قدیسیه في ملكوت اهللا (مت
)، بمعنى أن مخلصي یبكي على خطایاي، وال یقدر أن یتذوق الفرح مادمت أنا مستمر 29

 لدي اآلب، كما یصرح بذلك صدیقه يفي المعصیة، لماذا؟ ألنه هو الشفیع (المحامي) عن
 البار وهو كفارة لخطایانا" حالحمیم یوحنا: "إن أخطأ أحد فلنَا شفیع عند اآلب یسوع المسي

). كیف إذن وهو شفیع من جهة خطایاي یقدر أن یشرب من خمر الفرح 2-1 :1 یو 1(
بینما أنا أحزنه بخطایاي؟! كیف یمكن لذاك الذي یقترب من الهیكل كفارة عني أنا الخاطئ 

أن یكون فرًحا بینما یصعد إلیه حزن خطایاي بال توقف؟!... إنه في حزن مادمنا نحن 
خطیة... إن كان رسوله یقول: "أنوح على كثیرین من الذین أخطأوا من قبل المستمرین في 

) فماذا نقول عن ذاك 21 :12 كو 2ولم یتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها" (
)، بسبب محبته لنا؟! 7 :2 )، "الذي أخلى نفسه" (في21 :1 الذي ندعوه "إبن محبته" (كو

) بل ما هو لخیرنا، مخلًیا نفسه 5 :13 كو 1هذا الذي وهو مسٍاو لآلب لم یطلب ما لنفسه (
ألجلنا؟! هل بعدما طلب ما هو لخیرنا یكف اآلن عن البحث عنا وعن التفكیر في خیرنا؟! 

ائًال قأال یحزن على خطایانا ویبكي على خسارتنا وجروحنا هذا الذي بكى على أورشلیم، 
لها: "كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" 

)؟! هذا الذي حمل جراحتنا، ومن أجلنا تألم بكونه طبیب نفوسنا وأجسادها، 37 :23 (مت
هل یهمل اآلن التهاب جراحتنا؟! یقول النبي: "قد أنتنت، قاحت ُحبر ضربي من جهة 

)، 24 :9 ). لهذا السبب یقف أمام وجه اآلب یشفع من أجلنا (عب5 :38 حماقتي" (مز
 فدیة كفارة لخدمتنا. وٕاذ اقترب من الهیكل یقول: "ال أشرب من  هللایقف أمام الهیكل لیقدم
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). 29 :26 نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما أشربه معكم جدیًدا في ملكوت أبي" (مت
إنه ینتظر حتى نتغیر، نتمثل به ونحمل سماته، فیفرح معنا ویشرب معنا الخمر (الفرح 

) فبعاطفة أعظم 8 :102 الروحي) في ملكوت اآلب. اآلن إذ هو إله الرحمة والمغفرة (مز
مما لرسوله یبكي مع الباكین مشتاًقا أن یفرح مع الفرحین، فینوح أكثر من رسوله على الذین 

)، إذ ال یلیق بنا أن نظن أن بولس یحزن 21 :12 كو 2أخطأوا من قبل ولم یتوبوا بعد (
وینوح على فاعلي الشر بینما یكف ربنا عن البكاء عندما یقترب نحو اآلب أمام المذبح 
مقدًما نفسه فدیة كفارة عنا. إننا نقول بأنه إذ یقترب إلى الهیكل ال یشرب خمر الفرح بل 

یحزن على خطایانا... فإهمالنا في حیاتنا یؤجل فرحه! 
). 4 :17 إلى متى ینتظر؟ إلى أن یتمم عمله (یو

متى یتمم عمله؟ عندما یجعلني أنا آخر الكل وأشر الخطاة كامالً ! 
عمله یحسب غیر كامل مادمت أنا لست بعد كامًال، مادمت لست بعد خاضًعا 

)، إذ ُیحسب كمن هو غیر خاضع لآلب بسببي ویكون عمله لم 28 :15 كو 1لآلب (
]. Ïیكمل بعد...

 حدیثه عن التزام هرون وبنیه الكهنة باإلمتناع عن العالمة أوریجانوسیكمل 
الخمر عند اقترابهم للخدمة، فبعدما تحدث عن السید المسیح الذي یرمز له هرون صار 

یتحدث عن الرسل والتالمیذ بكون بني هرون رمًزا لهم: [ال ننسى أنه لیس هرون وحده ال 
یشرب خمًرا وٕانما أبناؤه أیًضا ال یشربون عندما یدخلون المقدس، وذلك ألن الرسل أیًضا لم 
یحصلوا على فرحهم بل هم منتظرون حتى ننال نصیًبا معهم في فرحهم. إذ رحل القدیسون 
من هنا ال ینالون المكافأة التي یستحقونها دفعة واحدة إنما ینتظروننا بالرغم من تباطؤنا، إذ 

ال یكون لهم ملء الفرح ماداموا یحزنون على خطایانا ویبكون علینا... ولكي تكون لك 
شهادة لما أقوله فال تشك... بعدما عدد الرسول اآلباء القدیسین الذین تبرروا أضاف: 

"فهؤالء كلهم مشهوًدا لهم باإلیمان لم ینالوا الموعد، إذ سبق اهللا فنظر لنا شیًئا أفضل لكي ال 
سحق إ). إذن إبراهیم ینتظر لینعم بحالة الكمال، وأیًضا 40-39 :11 یكملوا بدوننا" (عب

ویعقوب وكل األنبیاء ینتظرون لكي یحصلوا معنا على السعادة األبدیة... یوجد جسد واحد 
نقول أنه یقوم یوم الدینونة... 

1 Ibid 7:1, 2. 
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سیكون لك فرح یوم رحیلك من هذه الحیاة إن كنت قدیًسا، لكن فرحك یكمل عندما 
]. Ïال ینقص عضو من الجسد، فإنك تنتظر أخوتك كما انتظرك أخوتك السابقون لك

:    الكاهن وأكل األنصبة.5
یبدو أن الحزن كان قد مأل قلب هرون وٕابنیه على ما حدث بخصوص ناداب 

وأبیهو، أو لعلهم كانوا في خوف ورعدة فكانوا غیر قادرین على أكل أنصبتهم، لذلك شجعهم 
موسى على ترك الحزن وأكل أنصبتهم من وقائد الرب من الفطیر وأیًضا من ذبیحة 

كل أنصبتهم بطقس معین. حینما سأل أالسالمة، مذكًرا إیاهم بالوصیة اإللهیة الخاصة ب
موسى عن تیس الخطیة وجده قد احترق بكامله خالًفا للطقس... وكان یجب أن یأكلوا منه 

خط موسى على إبني أخیه ولم یسخط على هرون ربما سنصیبهم عالمة قبول اهللا للذبیحة، ف
ألجل مركزه كرئیس كهنة... لكن هرون قدم عنهما عذًرا بأنه لم یكن ممكًنا أن یأكال في 

الیوم الذي أصابه هذا في إبنیه، ولعله یقصد أن القلوب حزینة ونشعر بأن ما ارتكبه ناداب 
وأبیهو هو وصمة عار لنا، فهل یلیق بهما أن یأكال بقلوب هكذا موصومة بعار الخطیة؟! 

، واقتنع باألمر، مقدًرا ]20 [إذ سمع موسى اعتذار هرون "حسن في عینیه"
الظرف، ولم یتشبث برأیه. 

         
 

1 Ibid 7:2. 
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الباب الثالث 
 
 
 
 

دلیل شرائع التطهیر 
 15ص  -11ص 

 
 

 .]11ص  [* األطعمة المحللة والمحرمة 
 . ]12ص    [*  تطهیرالوالدة 
 . ]13ص    [* تطهیراألبرص 

 .]14ص   [* شریعة تطهیراألبرص 
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 15-11األصحاحات 

 دلیل شرائع التطهیر
التى  )7-1حة (أصحاحات بيإن كان اهللا القدوس یقبلنا شعًبا مقدًسا له خالل الذ

 يا أهشریعت)، فإن هذه الحیاة المقدسة فى الرب لها 10-8 أصحاحاتالكاهن (یقدمها 
. وقد قدمت هذه الشریعة للشعب هذه الجماعة يف به كل عضوالذى یلتزم وطقسها قانونها 

) 11 (أصحاح تهممع فى حیاته الروحیة واإلجتماعیة بطریقة مادیة تمس أطئيالیهودى البدا
)، ونظافته 13)، وسالمة أجسادهم وثیابهم (أصحاح 12 (أصحاح يحتى میالدهم الجسد

الحرف على مستوى الروح ال نفهمها ر التى یلزم أن واألم... )15-14 (األصحاحان
  أعماقنا الداخلیة.سلنعیشها بفهم إنجیلي حّي یم
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  األصحاح الحادي عشر

األطعمة المحللة والمحرمة 
اهللا في أبوته للبشریة قدم لرجال العهد القدیم شریعة األطعمة المحللة واألطعمة 
المحرمة بكونه مهتًما حتى عن إرشادهم بخصوص الطعام. جاءت هذه الشریعة تحمل 
مفاهیم روحیة تمس حیاتنا الداخلیة، لهذا ختمها بقوله: "إنّي أنا الرب إلهكم فتتقدسون 

، مكرًرا القول: "إنّي أنا الرب الذي أصعدكم من ]44 [وتكونون قدیسین ألنّي أنا قدوس"
... كأن غایة هذه ]45[أرض مصر لیكون لكم إلًها، فتكونون قدیسین ألنّي أنا قدوس" 

الشریعة لیس األكل والشرب إنما التمتع بالحیاة المقدسة في الرب القدوس. 

. ]8- 1 [ الحیوانات المحللة والمحرمة.1
. ]12-9  [ الحیوانات المائیة.2
. ]19-13   [ الطیور.3
. ]40-20  [ الحشرات الطائرة.4
. ]43-41   [ الزواحف.5
. ]47-44   [ خاتمة.6

:   الحیوانات المحللة والمحرمة.1
"هذه هي الحیوانات التي تأكلونها من جمیع البهائم التي على األرض: كل ما 

. ]3-2 [ ویجتر من البهائم فإیاه تأكلون" وقسمه ظلفینشق ظلًفا
طالب اهللا اإلنسان أال یأكل من الحیوانات إالَّ ما كان منه مشقوق الظلف وفي 
نفس الوقت یجتر. هذه هي شریعة الحیوانات المحللة لإلنسان في العهد القدیم. وقد رأى 

 كثیر من اآلباء في هذه الشریعة رموًزا تمس حیاة المؤمن وعالقته باهللا:
كاألب برناباس والقدیس كلیمندس بالنسبة لإلجترار، یرى كثیر من اآلباء أوالً : 

 ُیشیر إلى اللهج الدائم والتأمل المستمر رار أن اإلجتÏاإلسكندري وایریناؤس وجیروم وغیرهم
): إلتصقوا رار[ماذا یقول (موسى عن اإلجتبرناباس: في كلمة اهللا نهاًرا ولیالً . فمن كلمات 

1 Ep. of Barnabas 10:11, 12, St. Clem. Alex.: Instr. 3:11, St. Iremaeus: Adv. Hear. 5:8:4, St. 
Jerome: On Ps. hom 23. 
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 بقلوبهم المتضعة، ویتحدثون عن إرادة اهللا ویحفظونها، هبخائفي الرب الذین یتأملون تعالیم
. ]Ïوفي تأملهم المفرح یهذون بكالم اهللا

 أن إجترار الطعام الذي سبق أكله، إنما یعني Ðالعالمة أوریجانوسوفي رأي 
 الروحي للكلمة اإللهیة، واإلرتفاع بفهمها من  الحرفي إلى المعنىاإلنطالق من المعنى
یة إلى األمور العلیا غیر المنظورة. فلاألمور المنظورة الس

 إشارة إلى المؤمن الذي ه في الحیوان المشقوق ظلف القدیس جیرومیرىثانًیا: 
 فیهما مًعا. فالیهود إذ رفضوا العهد الجدید ریتقبل كلمة اهللا بعهدیها القدیم والجدید، یجت

حسبوا أصحاب ظلف غیر مشقوق فهم غیر أطهار. وبنفس الطریقة إذ رفض بعض 
 غیر مشقوق، أما [رجل الكنیسة فمشقوق الغنوسیین العهد القدیم حسبوا أصحاب ظلف

 في الحرف (كما ن ومجتر، یؤمن بالعهدین مًعا وكثیًرا ما یتأملهما بعمق. وما قد دفالظلف
]. Ñفي معدته) یرده مرة أخرى (لیجتره) خالل الروح

ن مشقوق [إما قاله األب برناباس  القدیس كلیمندس اإلسكندري یؤكدثالثًا: 
الظلف ُیشیر إلى اإلنسان الذي یعرف أن یسلك بالحق في هذا العالم كما فیما یخص الحیاة 

وبالبر ینشق  ]. إنه یقول: [اإلنسان الروحي في فمه كلمة اهللا، یجتر الطعام الروحي،Òالمقبلة
]. Ó في طریقنا للحیاة األبدیة یدفعناظلفه حًقا إذ یقدسنا في هذه الحیاة كما

 أن الحیوانات المشقوقة الظلف ُتشیر إلى المؤمنین Ô القدیس ابریناؤس یرىرابًعا:
الذین لهم إیمان ثابت في اآلب واإلبن مًعا، فال ینكرون الهوت اآلب وال الهوت اإلبن، أما 

أصحاب الظلف الواحد فهم الهراطقة الذین ینكرون اإلبن. 
كما األظافر- یمثل جزًءا میًتا فإن الظلف المشقوق  إن كان الظلف -خامًسا: 

ُیشیر إلى شق ما هو میت فینا، أي صلب الشهوات الجسد. فإن كان اإلجترار یمثل تمتع 
النفس بكلمة اهللا كسّر حیاتها الداخلیة فإن شق الظلف ُیشیر إلى صلب شهوات الجسد، 

وكأن العملین متكامالن: حیاة الروح مع إماتة شهوات الجسد الشریرة. 

1 Ep. of Branabas 10:12. 
2 In Lev. hom 7:6. 
3 On ps. hom 23. 
4 Strom 5:8. 
5 Instrs. 3:11 
6 Adv. Hear. 5:8:4. 
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لم یتحقق  یحسب الحیوان طاهًرا ما أنه السادًسا: یرى العالمة أوریجانوس 
الشرطان مًعا، إذ [یجب أال نأكل من هذه الحیوانات التي یبدو فیها إنها غیر طاهرة من 

]. الذین یجترون ولیس لهم الظلف المشقوق، هم الذین لهم Ïجانب وطاهرة من جانب آخر
الفالسفة والهراطقة العالمة أوریجانوس الظلف المشقوق دون أن یجتروا، فهم كما یقول 

یتأملون  الذین قد یظهر بعضهم نوًعا من الخوف من الدینونة ویسلكون بوقار وحذر لكنهم ال
كلمة اهللا، ولیس لهم اإلیمان الحق... 

یجوز أكلها مثل الجمل والوبر  قدمت لنا الشریعة أمثلة للحیوانات النجسة التي ال
واألرنب، إذ هي حیوانات تجتر لكنها بال ظلف مشقوق، وكالخنزیر بكونه له الظلف 

یجتر.  المشقوق لكنه ال
        rock badger أوÐ coneyالوبر أو الوباركلنا یعرف هذه الحیوانات عدا 

وهو حیوان صغیر یشبه األرنب، لونه أسود یمیل إلى الصفرة، وٕان كان فراؤه غالًبا ما یتخذ 
م ، أ18 :104 لون األرض التي یعیش فیها حتى یتعذر رؤیته. یسكن في الصخور (مز

یقوم بحفر موضع له. حسبه الكتاب مع الحیوانات المجترة من أجل  ) لكنه ال26 :30
مظهرة الخارجي إذ یحرك فكه األسفل كمن یجتر. لیس له ظلف مشقوق، إنما له قدمان 
أمامیتان بكل منهما أربعة أصابع تنتهي بمخالب حادة، وقدمان خلفیتان تنتهي كل منهما 

یادة حارس یقیم في مكان مرتفع لیعطي قبثالث مخالب حادة. یعیش جماعات صغیرة تحت 
ُیرى إالَّ عند الصباح أو المساء عندما یخرج لیبحث  إنذاًرا إذا ما حاق بها الخطر. یكاد ال

عن طعامه. وهو یوجد في شبه جزیرة العرب وفي شمال فلسطین وفي منطقة البحر المیت. 
 .procaira syriaca  ، hyrax  syriacusأما إسمه العلمي فهو

یحسب الوبر دنًسا من أجل عدم وجود الظلف المشقوق، وهو یمثل اإلنسان الدنس 
ضته المؤذیة. عبشراسته إذ یعرف ب

القدیس . یتحدث عنه Ñأما الخنزیر فیرمز للشره في األكل أو النهم والدنس
 هكحیوان نجس، فیقول: [الخنزیر یرمز لكثرة الكالم (بسبب ضجیجأكلیمندس اإلسكندري 

المستمر)، ولنهمه الدنس، وتهوره في العالقات الجنسیة بطریقة دنسة شهوانیة فاسقة، كما 

1 In Lev. hom 7:6. 
2 New Westminster Dict. of the Bible, P. 806-7  1016قاموس الكتاب المقدس، ص  
3 New Oxford Illust. Dict., P. 1693. 
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على الخنزیر األب برناباس ]. ویعلق Ïأنه مادي یتمرغ في الوحل، ُیسمن للذبح والهالك
تلتصق بأناس یشبهون الخنازیر، أي أناس  كحیوان دنس بقوله: [كأن موسى یقول: ال

تتعرف على  ینسون الرب عندم یكونون متنعمین، ویعرفونه فقط عند العوز، فالخنازیر ال
]. Ðسیدها وهي تأكل وٕانما عندما تجوع إذ تأخذ في الصراخ حتى تنال أكلها فتهدأ من جدید

وقد حسب الفینیقیون واألثیوبیون والمصریون الخنزیر نجًسا، مع أنهم في مصر 
له القمر واوزیریس. ومع هذا إن لمس أحد إحة في عید بينزیًرا ویأكلونه كذخكانوا یقدمون 

خنزیًرا یلتزم أن یغتسل. ولم یكن یسمح لراعي الخنازیر أن یدخل الهیكل، ویصعب أن یجد 
. أما بالنسبة للیهود فكانت رعایة Ñرعاة مثلهالفتاة تقبل الزواج منه إالَّ إن كانت من بنات 

)، إستخدم ذبائح الخنازیر 15 :15 یمارسها إالَّ المعدومون (لو الخنازیر من أحقر المهن ال
). في عصر 17 :66 شإ)، وأیًضا أكل لحمه (4 :65 شإإشارة إلى اإلباحیة الوثنیة (

انتیخوس الرابع صدرت األوامر للیهود أن یأكلوا لحم الخنازیر للتأكد من جحدهم إیمانهم 
). لهذا عمل 1 :7، 21، 18 :6 مك 2 ،50 ،47 :1 مك 1ومواالتهم لدین الغزاة الحكام (

المكابیون على اإلمتناع عن أكل الخنزیر كعالمة األمانة لحیاتهم الدینیة. وقد جاء عن 
الخ) أن یحتملوا العذابات الُمّرة  1 :7 مك 2 الخ) واألخوة السبعة (18 :6 مك 2العازر (

حتى الموت وال یقبلوا أكل لحم الخنزیر. 
في أیام السید المسیح كان البعض یرعى الخنازیر ال ألكلها وٕانما لبیعها للیونان 
والرومان، فكان هؤالء الرعاة یمثلون اإلنسان محب المال على حساب طهارتهم ونقاوتهم، 
وقد أعطى الرب درًسا لرعاة خنازیر كورة الجرجسیین حینما سمح للشیاطین أن تخرج من 

 :8 المجنونین وتدخل في القطیع فاندفع كله على الجرف إلى البحر ومات في المیاه (مت
). وحینما ضرب مثًال عن ثمار اإلنحراف قدمه في شكل إبن مسرف فقد ماله وخرج إلى 32

 أراد أن یصّور بشاعة  إذ). وأیًضا16-15 :15 حقل یرعى خنازیر ویأكل معها أكلها (لو
تطرحوا درركم قدام الخنازیر لئال تدوسها بأرجلها  یبالي بالمقدسات اإللهیة قال: "ال من ال

). هكذا یصور الكتاب الخنزیر بالكائن الذي ال أمل فیه حینما 6 :7 وتلتفت فتمزقكم" (مت
 ). 22 :11  المرأة الجمیلة العدیمة العقل" (أمةقال: "خزامة ذهب في فنطیسة خنزیر

1 Strom. 5:8. 
2 Ep. of Barnabas 10:2, 3. 
3 New Westminster Dict. 913, 4, Herod. 2:47. 
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:    الحیوانات المائیة.2
إن كانت الحیوانات الطاهرة تتسم باإلجترار مع الظلف المشقوق، إشارة إلى الحیاة 

المقدسة في الرب التي تقوم على اإلجترار في كلمة اهللا بال انقطاع في العهدین القدیم 
والجدید لكي نحیا مقدسین على األرض كما في األبدیة، أو بمعنى آخر نتقدس هنا فتحیا 

قلوبنا في السموات مترقبة المكافأة األبدیة الكاملة، فإن الحیوانات المائیة الطاهرة تعلن حاجة 
المؤمن إلى وسائط النعمة المختلفة من صلوات ومطانیات وتمتع باألسرار المقدسة حتى 

یمارس الحیاة اإلیمانیة العملیة في الرب. 
لقد اشترط في الحیوانات المائیة أن یكون لها زعانف تساعدها على السباحة في 

وسط المیاه، وحرشف یحمیها من البیئة التي تحیط بها. ما هذه الزعانف والحرشف إالَّ 
وسائط النعمة التي تسند المؤمن لیسبح وسط میاه هذا العالم بفعل روح اهللا الساكن فیه دون 
أن تجرفه التیارات المائیة، وما هذا الحرشف إالَّ عمل هذه الوسائط التي تحمیه بالرب من 

كل مقاومة للشر ضده. 

:   الطیور.3
إن كانت الحیوانات الطاهرة ُتشیر إلى إرتباطنا بكلمة اهللا واإلیمان الحّي فینا، 

والحیوانات البریة تكشف عن الحاجة إلى وسائط النعمة، فإن الطیور تعلن عن الحاجة إلى 
السلوك العملي خاصة نحو إخوتنا. وهكذا تلتحم دراستنا بالكلمة اإللهیة بعبادتنا وسلوكنا في 

وحدانیة حقة بال انفصال. 
كیف تكشف الطیور الطاهرة عن السلوك العملي في معامالتنا مع إخوتنا؟ لقد 

إعلنت الشریعة قائمة بالطیور النجسة المكروهة وقد اتسم أغلبها بالخطف واإلنقضاض وأكل 
إلخ  الجثث والجیفة... بمعنى آخر تحذرنا الشریعة من الشراسة والسلب والظلم والجشع...

 [ُیشیر النسر إلى القدیس أكلیمندس اإلسكندريفي معامالتنا مع إخوتنا. فیقول 
]. Ïاللصوصیة، والباز إلى الظلم، والغراب إلى الجشع

بالحق تتغذى هذه [عن الطیور الدنسة، فیقول: العالمة أوریجانوس یتحدث 
 على ما  یعیشون هكذا هم غیر طاهرین، هؤالء الذینالطیور على الجثث المیتة. الذین

أعتقد یترصدون موت الغیر ویتبادلون العهود بخداع ومكر. وتوجد أیًضا طیور تعیش على 

1 Strom. 5:8. 
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الخطف، وهم أناس لهم تعالیم عاقلة فیظهرون كالطیور یقرأون ویبحثون في العالقات 
السماویة والعنایة اإللهیة لكنهم یسلكون بالظلم وسلب القریب مخالفین الناموس، فبعلمهم 

وكالمهم یكونون كمن هم في السماء، أما بسلوكهم فیتممون أعمال الجسد. بهذا یستحقون 
أن یلقبوا نسوًرا وأنوًقا ینقضون من أعلى السماء على الجثث المیتة النتنة... والبعض اآلخر 

، "ألن كل من یعمل السیئات ]19، 17[یخطف لكنه مغرم بالظالم كالبوم والغواص  ال
]. Ï)20 :3 یو 1یبغض النور وال یأتي إلى النور" (

 [یقصد (بالطیور الدنسة) أال تكون لك شركة مع من الاألب برناباس: ویقول 
یعرفون أن یكسبوا عیشهم بالتعب والعرق وٕانما بالقنص اآلثم وافتراس الغیر، فتراهم یظهرون 

 كأبریاء وهم لیسوا كذلك. یتربصون لفریستهم لینقضوا علیها، فیشبهون هذه الطیور التي ال
]. Ðتعمل شیًئا إالَّ اقتناس فرائسها وتمزیق لحومها

بهذه الكلمة العامة عن الطیور النجسة وما اتسمت بها ككل، أود تقدیم كل طیر 
 على انفراد مع تعلیق بسیط علیه:   

، یدعى مجازًیا ملك الطیور، بسبب ةمن أقوى الطیور الجارح: eagleأوالً : النسر 
 :39، 26 :9 ، أي49 :28 قوته وضخامة حجمه مع حدة بصره وقدرته على الطیران (تث

). عرفت النسور 8 :1 ، حب3 :17 ، حز31 :40 شإ، 19-17 :30، 5 :23 ، أم30
 برعایتها الفائقة لصغارها، إذ تحوم حولها حتى تقدر النسور الصغیرة على الطیران (خر

). ولهذا حینما أراد اهللا أن یعلن محبته لشعبه ورعایته 5 :103 ، مز11 :32 ، تث4 :19
لهم قال: "كما یحرك النسر عشه وعلى فراخه یرف ویبسط جناحه ویأخذها ویحملها على 

). 11 :32 منكبیه، هكذا الرب وحده ولیس معه إله أجنبي" (تث
) ربما ألن النسر 5 :103 ُشبه المؤمن بالنسر الذي یتجدد شبابه وال یشیخ (مز

ُیعمر كثیًرا، أو من أجل القصة المشهورة عن طائر العنقاء الذي یتجه نحو هیكل الشمس 
في مصر ویموت بعد أن یكون قد أعد لنفسه موضًعا یدفن فیه ثم یقوم من جدید... إلخ. 
وحینما أراد اهللا أن یؤدب شعبه أكد لهم أنه یرسل لهم "أمة من بعید من أقصاء 

تهاب الشیخ وال تحن إلى  تفهم لسانها، أمه جافیة الوجه ال األرض كما یطیر النسر، أمة ال
شبه الكلدانیین هكذا "یطیرون كالنسر المسرع إلى األكل" قد )، و50-49 :28 الولد" (تث

1 In Lev. hom 7:7. 
2 Ep. of Barnabas 10:4. 
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)، وأیًضا قیل عن أدوم المتعجرف: "إن رفعت النسر عشك فمن هناك أحدرك 8 :1 (حب
)، وأیًضا: "إن كنت ترتفع كالنسر وٕان كان عشك فمن هناك 16 :49 رإیقول الرب" (

)، وأیًضا: "إن كنت ترتفع كالنسر وٕان كان عشك موضوًعا 16 :49 رإأحدرك یقول الرب" (
). 4 بین النجوم فمن هناك أحدرك یقول الرب" (عو

هكذا یرمز النسر لرعایة اهللا الذي یحمل شعبه كما على جناحي النسر، وفي نفس 
الوقت یرمز للعنف والسرعة في الخطف فحسبت األمم المؤدبة لشعب اهللا كالنسر. 

)، وفي الفن 7 :4 ، رؤ14 :10 أحد الكاروبیم یحمل وجًها شبه النسر (حز
المسیحي یرمز النسر لإلنجیلي یوحنا وُیشیر لالهوت المحلق في األعالي كما للقیامة، وفي 
نفس الوقت أیًضا ُیشیر للقوة الغاشمة، فقد استخدم الفرس النسر شعاًرا لدولتهم القدیمة لذلك 

ا صار رمًزا للجیش م)، ك11 :49 شإوصفهم أشعیاء النبي بالكاسر من المشرق (
الروماني، وحالًیا یستخدمه الجیش األمریكي رمًزا له، كما تستخدمه كثیر من البلدان. 

أما سّر النظر إلیه كطائر نجس في الشریعة الموسویة فهو العنف في الخطف 
 لفریسته!

ویعني كاسر العظام  ossifrage یسمى بالالتینیة :ossifrageثانًیا: األنوق 
أي الكاسر، إذ یجد لذته في كسر العظام، فمن عاداته أنه یحمل العظم  Peresوبالعبریة 

الضخم أو السالحف ویطیر بها إلى علو شاهق ثم یلقیها على الصخور فتتفتت ویأكل 
 gypaetus  berbatusنخاعها أو القطع المتناثرة منها. ویدعى أیًضا بالملتحي أو أباذقن 

ظهر تحت ذقنه. یبلغ طوله حوالي ثالثة أقدام ونصف ویبسط جناحیه يألن ریًشا أسود 
فیكون طوله نحو تسعة أقدام. وهو من الطیور النادرة، یوجد في الجبال الصخریة المحیطة 

. Ïبالبحر المیت وفي سیناء
من الطیور الكاسرة، یشبه النسر، ویدعى بالنسر السّماك  :osprayثالثًا: العقاب 

ألنه یعیش على السواحل یصطاد السمك، وٕان كان یتغذى أیًضا على الجیف. والعقاب 
سریع الطیران، حاد البصر، یعرف بالقوة حتى ُیقال في أمثال العرب "أمنع من عقاب 

الجو". 

1  New Westminster Dict. 689, A. Mitchell: Dict. of Bible Animals, Plants and Minerals, P. 
39. 
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 أي haliaetosأما في الترجنة السبعینیة فدعى ، ozniyyahُدعى في العبریة 
Pandion  haliaetus. 

وهي أیًضا من الطیور النجسة ألنها من الجوارح من  :Vulture الحدأة :رابًعا
نها أصغر منه بكثیر. لونها أسود، كالصقر، وهي تشبه النسر ل فصیلة الباشق أو الباز أو

تستطیع أن تقف في الجو باسطة جناحها لتراقب فریستها. توجد أنواع كثیرة من الحدأة، 
وهي تنتشر بكثرة في فلسطین. 

وهي تشبه الحدأة. من ذات الفصیلة وهي أیًضا من  :Kite  خامًسا: الباشق
الجوارح. كثیًرا ما یحدث خلط بینها وبین الحدأة في الترجمة... 

ُتعرف بكثرة الصیاح والصراخ، لعلها دعیت بالعربیة باشق من الفعل "بشق" أي 
 :28 "أّحد" نسبة لحدة البصر، لذلك قیل: "سبیل لم یعرفه كاسر ولم تبصره عین باشق" (أي

)، بمعنى سبیل لم یره حتى الباشق بالرغم من حدة بصره. 7
: Ï)، منها13 :14 توجد أنواع كثیرة من الباشق (تث

، وهو طائر معروف جًدا كزائر صیفي، milvus migrans الباشق األسود .أ
یظهر في فلسطین في مارس، یأكل الرمم، یصنع عشه بخرق كثیرة األلوان. 

. yellow- billed form  وهو milvus aegyptius ـ الباشق ال.ب
، مشهور في الشتاء. یعیش milvus milvus : gregarious  الباشق األحمر.ج

الباشق على الجراد عندما تحدث غارات من هذه الحشرات على الحقول. 
 )،  شره، یأكل كل ما17 :30 معروف بكثرة الخطف والسلب (أم :سادًسا: الغراب

) لم یعد لیستریح في 7 :8 یصادفه حتى الجیف والقمامة لذلك عندما خرج من الفلك (تك
حضن نوح كالحمامة إنما وجد له موضًعا على الجیف الغارقة. 

الغراب مغرم بتقویر عین فریسته... وحینما أراد اهللا أن یعلن مدى رعایته بإیلیا 
)، وكأن اهللا حول األدراة 7-2 :17 مل 1صار یطعمه باللحم والخبز عن طریق غراب (

التي للخطف والسلب وللشراهة إلى أداة یشبع بها نبیه. 
من أكبر الطیور حجًما، یبلغ إرتقاعها حتى أعلى رأسها مترین  :سابًعا: النعامة

) 4 :3 ونصف متر، ویبلغ وزنها خمسة وسبعون كیلو جراًما. معرفة بالرعونة والجفاء (مرا
تصنع لنفسها عًشا تضع فیه بیضها كباق الطیور، وٕانما تبیض بعض بیضها  ربما ألنها ال

1 New Westminster Dict. p. 543. 
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في العراء فتطأه بقدمیها أو تأكله الحیوانات. یتهمها البعض أنها إذ ترى الصیادین تدفن 
 یعاینوها، وٕان كان البعض یرى أن الحقیقة أنها تفعل ذلك ألنها ال رأسها في الرمل كي ال

تستطیع أن ترى نفسها ضحیة الصیادین. تعیش النعامة عادة في األماكن الرملیة القفرة، 
-13 :39 وجدت في أفریقیا وآسیا الغربیة وفي صحراء سوریا. تعرف بسرعة العدو (أي

). 29 :30 ، أي8 :1 )، صوتها كالصراخ والنحیب (مي18
یرى البعض أنه نوع من البوم أو الخطاف أو  :night hawkثامًنا: الظلیم 

الطیر المعروف بالسیسي، لكن األرجح أن المقصود به هو ذكر النعامة، وهو أكبر حجًما 
من األنثى وأكثر جماًال منها. 

، وفي الترجمة shahaphجاءت في العبریة شحف  :cuckosتاسًعا: السأف 
 . larus ا وفي الفولجاتlarosالسبعینیة 

توجد أنواع كثیرة من السأف، وهو یدعى بغراب البحر أو زمج الماء أو النورس، 
جد بكثرة على شواطئ فلسطین یوطائر بحري یقتات على األسماك والحشرات والجیف. 

 وبحیراتها.    
 فصیلة الصقر  منارح،ومن الطیور الج :hawkعاشًرا: الباز أو البازي 

نان وتالل ب وهو منتشر في ل accipiter nisusالـوالشاهین، ویوجد منه أنواع كثیرة. منه 
 falcoالجلیل في الصیف وفي الیهودیة والعربیة في الشتاء، والنوع الثاني یدعى 

tinnunculus صقر أكثر منه باز منتشر في فلسطین في خالل السنة كلها. الباز  وهو
صدره عریض وعنقة طویل، یتسم بسرعته في الطیران وعدم صبره على العطش، شره یأكل 

لحوم الحیوانات والطیور، یقال أنه یأكل لحوم بني جنسه حتى وٕان كانت زوجته أو أحد 
والدیه. وكان الباز طائًرا مقدًسا عند قدماء المصریین، یعتبر قتله من أعظم الجرائم حتى 

وٕان كان سهًوا. 
وهي  athene saharae (persica) تسمى :little owlحادي عشر: البوم 

من الطیور الجارحة، تتسم برأسها العریض وبعینیها المتسعتین، یتشائم منها كثیر من 
الشرقیین بسبب شكلها الكئیب وصوتها الحزین وألنها تسكن في الخرائب والصخور. ویظهر 

 أي  owlishهمدى تشاؤم حتى بعض الغربیین منها إنهم یدعون قبیحي المنظر أو األبل
"مثل البوم"، ومع هذا فالبعض في استرالیا كما بین العرب من یتفاءل بها ویحسبها بشیرة 
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خیر. یختفي البوم في النهار في أعشاشه ویخرج باللیل لیقتنص الفئران والحشرات ویهاجم 
الطیور في أعشاشها ویفترسها ویأكل بیضها. 

ویسمى  phalacrocorax carbo ویسمى : cormorantثاني عشر: الغواص
 طائر یسبح في الماء ویأكل السمك، منتشر بكثرة في فلسطین على وغریاق أو غاق، وه

شاطئ البحر المتوسط وبحر الجلیل. 
یقال أنه في جحم األوزة، لونه رمادي وفي  :great owl Ï ثالث عشر: الكركى

خدیة نقط سوداء، رجاله طویلتان وذیله قصیر. كثیر الصیاح باللیل، صیاحه كصیاح البوم 
لذلك یتشاءم البعض منه. یقال أنه محبوب الملوك ألن له نظاًما معیًنا في طیرانه ونومه. 

فهو یطیر في صف یتقدمه رئیس كدلیل أو مرشد، وٕاذا تعب الرئیس یتأخر لیحل محله 
آخر. وفي نومه ینام جماعات في حلقة یتوسطها حارس، إذا انتهت نوبته یحل محله آخر. 

) وفي الكهوف والخرائب، وهو منتشر في 11 :34 شإیعیش غالًبا في األماكن القذرة (
منطقة بترا وبئر شبع. 

ویرى "، owl وفي الترجوم "بومة  ibisجاء إسمه في الترجمة السبعینیة والفولجاتا
  bubo ascalaphusالبعض أنها نوع من الصقر أو البوم المصري یسمى

 وفي الترجمة  tinshemethجاءت في العبریة:  swanالبجعرابع عشر: 
 ویرى البعض أنه "فرخة الماء، وهو طائر مائي یحب الماء،  porphyrionالسبعینیة

یتغذى على األسماك والضفادع والطیور الصغیرة والحشرات والثعابین. لونه أبیض وأطراف 
أجنحته سوداء، ومنه نوع أسود اللون. یدعى أحیاًنا بالحوصل بسبب حوصلته الكبیرة. 

، وأحیاًنا  koath یدعى في العبریة:أو القاق  pelicanالقوقخامس عشر: 
یترجم الغواص أو الصقر أو الحدأة. وهو یشبه البجعة لكنه أصغر منها، محب للماء أیًضا، 

). 142 :2 ، صف11 :34 شإ) والخرائب (6 :102 یسكن البراري (مز
  والدلماطي  pelecanus onocratalusیوجد نوعان من القوق: القوق األبیض

pelecanus crispus منفرًدا.  األول أكثر إجتماعًیا من الثاني، إذ غالًبا ما یرى الثاني 
 طویالن، منقاره تلتحم أصابع قدمیه بغشاء جلدي تساعده على الحیاة المائیة. عنقه ومنقاره

تدلى منه حوصلة كبیرة یخزن فیها السمك الذي یصطاده لیقذفه لصغاره ياألسفل مشقوق 
فتأكله، لهذا یدعونه أحیاًنا "المتقئ" بالنسبة لقذفه السمك المخذون في حوصلته. 

Ï 147األرشیدیاكون نجیب جرجس: سفر الالویین، ص. New Westminster Dict. p. 690 . 
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 القوق بكثرة في الشتاء على بحیرة الحولة وبحر طبریة. ىیر
 ُیسمى في العبریة "رخم" أو "رخمة" وقد : gier eagleسادس عشر: الرخم

لبعض أنه دون شك هو الحدأة المصریة أو اترجمت أحیاًنا حدأة أو "حداة جیفي". ویرى 
 لونه بوجه عام أبیض وأطراف جناحیه سوداء، neophron pernopterus فرخة فرعون

أما الرخم الصغیر فلونه بني. 
یشبه النسر في شكله، أما طوله فحوالي قدمین، سریع الطیران، یسكن في الخرائب 

ویأكل الحشرات والجیف. وهو من الطیور المهاجرة، ینطلق في الصیف من جنوب فرنسا 
. Ïماًرا بجنوب أوربا وشمال أفریقیا إلى غرب الهند

یدعى بالعبریة "حصیدة" وهو محب لصغاره، یسكن : Ðstorckسابع عشر: اللقلق
). 7 :8 رإ)، ومن الطیور الرحالة (17 :104 السرو (مز

األبیض .  cinconia nigra واألسود ciconia albaیوجد منه نوعان: األبیض
یقضي الشتاء في أواسط أفریقیا وجنوبها، وفي الربیع یرحل إلى أوربا وفلسطین وشمال 

أقدام، طویل العنق والساقین لونهما أحمر، أما جناحاه  4سوریا بأعداد كبیرة. إرتفاعه حوالي 
فطرفاهما أسودان. یعیش على الضفادع والحلزون والحشرات، وٕان لم یجد شیًئا من هذه 

یقتات على القاذورات. ینظر إلیه كطائر مقدس، لذلك حرمت كثیر من الشعوب صیده، وهو 
یخاف اإلنسان إذ كثیًرا ما یدخل مساكنه.  ال

أما النوع األسود فوجد في فلسطین، منتشر بكثرة في وادي بحر المیت. 
دعى باللقلق ألنه یحدث بمنقاره صوًتا یشبه "لقلق لقلق...". 

نفاه"، وهي كلمة یقصد بها أفي العبریة یسمى " : Ñheronثامن عشر: الببغاء
 وهي  Grallatores متفرعة عن الطیور الخائضة ardeidaeفصیلة من الطیور تسمى

عادة طیور كبیرة الحجم ذات منقار طویل وأرجل طویلة عاریة، بطیئة في طیرانها، تعیش 
على األسماك والزواحف. تكثر عند بحیرة الحولة، ترافق الماشیة في المراعي القریبة من 

 وعلى  وبحیراته، یوجد بكثرة في األردن ardea cineraالبحیرة. النوع العام من الببغاء
 وأنواع أخرى من ardea pureaساحل فلسطین، ویوجد معه الببغاء األرجواني (السلطاني)

. الطیور المائیة كأبي قردان

1 Ibid p. 330. 
2 Ibid p. 909. 
3 Ibid p. 385. 
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إسمه الالتیني  dukiphath  یدعى في العبریة: lapwingالهدهد: تاسع عشر
vanellus cristatusوهو عضو في الفصیلة  charadriidea  وهو طیر صغیر جمیل

الشكل مخطط بخطوط سوداء وسنجابیه، له منقار طویل ومتین، یعرف بریشه الذي على 
كل الحشرات والدیدان. وهو من أرأسه كتاج أو مروحة. من الطیور الصدیقة للفالح، ي

الطیور الرحالة، توجد في أواسط أوربا وجنوبها، وفي آسیا وشمال أفریقیا وأواسطها تظهر 
في فلسطین في شهر مارس، وعند اقتراب الشتاء تهاجر إلى مصر. 

یسمى في العبریة "عطالیف"، وهو حیوان ثدیي، ُعّد  : Ïbatعشرون: الخفاش
یر، كما أن جسمه مغطى بشعر. طبین الطیور ألنه یطیر بجناحین یختلفان عن جناحي ال

یبصر جیًدا في النور  یمشي على أربع وهو شكل الفأر، لیس له منقار بل أسنان. ال
الساطع لذلك یختفي في النهار، ویبصر جیًدا في النور الضعیف، لذلك فهو یطیر في بدایة 

یبصر في الظالم الحالك  اللیل لیصطاد الهوام كالذباب والبعوض لیأكلها وهو طائر. لكنه ال
یصطدم بما یصادفه من عوائق في طیرانه، إذا اكتشف العلماء أنه یرسل  ومع ذلك ال

 أذنیه فیتجنبها،  إلىاصواًتا من فمه تصطدم باالجسام التي في طریقه تحدث صدى ترتد
على هذه النظریة اخترعت أجهزة الردار. 

)، ویقال أنه یعمر 20 :2 شإالخفاش یسكن في األماكن الخربة والقذرة والكهوف (
 الطیور كما كان یعتقد الناس في ذلك منكثیًرا. وقد ذكره الكتاب في النهایة ألنه لیس 

الحین. 

:   الحشرات الطائرة.4
الحشرات بوجه عام مكروهه، أي ممتنع عنها إالَّ أربعة أنواع حددها بالجراد والدبا 

میعها أنواع من الجراد... یجوز أكله، أما كل حشرة ج وهي ]22[والحرجوان والجندب 
. ]23[ر فهي مكروهة ث تطیر بأجنحة ولها أربعة أرجل فما أك)(دبیب

وقد حلل أكل الحشرات الطیارة وٕان كان لها أربعة أرجل، لكن الرجلین الخفیتین 
 والمقصود بذلك أن الرجلین الخلفتین أطول من األمامتین ألن ]21[ا كراعان "ساقان" مله
ا ساقین طویلتین، وكأن الرجل الخلفیة تتكون من ثالثة أجزاء: جزء یقابل الفخد في مبه

زء یقابل الساق (الكراع) وجزء یقابل القدم. جالحیوان، و

Ï 149األرشیدیاكون نجیب جرجس، ص. 
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بعد تحذیره من أكل الحشرات الطائرة الدنسة حذر من بعض حاالت النجاسة 
وهي:  

 من مس جثث حیوانات نجسة میتة ُیحسب نجًسا حتى المساء، أي حتى أوالً :
ینتهي الیوم لیبدأ یوم جدید، وكان على مثل هذا أال یدخل بیت الرب وال یخالط األطهار وال 

. ]25-24[یأكل من الذبائح أو یمس شیًئا مقدًسا حتى یأتي المساء ویغسل ثیابه 
أیًضا یقع تحت ذات الشریعة من مس حیواًنا میًتا نجًسا، غیر مشقوق الظلف أو 

. ]26[غیر مجتر
أیًضا یقع تحت ذات الحكم من یلمس جثث حیوانات میتة نجسة تمشي ثانًیا: 

. ]28-27 [إلخ على كفوفها مثل الكلب والقطة والفأر والقرد...
. ]30-29[عدم لمس الدبیب المیت الدنس، وقد حدد ثمانیة أنواع ثالثًا: 

یحسبه البعض نوًعا من الفئران، شكله یقترب من :  weasel إبن العرس.أ
النمس، یسكن الجحور في الحقول والخالء وأحیاًنا المنازل. شدید العداوة للفئران، یفترسها 

ي األطفال الصغار وهم نیام. یخطف األشیاء ذكما یأكل الحیوانات الصغیرة والجیف كما یؤ
. هالالمعة كالنقود ویخفیها في جحر

الكلمة العبریة تعني عائلة من الفئران تضم الیربوع والجرذان : mous الفأر .ب
وغیرهما. یسكن البیوت أو الحقول، واألخیر مخرب للغایة إذ یأكل المحاصیل، كما قد یحمل 

 :66 شإ). أكله بعض اإلسرائیلیین في طقس وثني متجاهلین (5-4 :6 صم 1أوبئة (
). یضرب العرب به المثل في السرقة والسطو، إذ ُیقال: "ألص من فأرة". 17

 الكلمة العبریة "ضب" تعني "وزغة عظیمة"، وهناك تقارب : tortoise الضب.ج
ة والورل فهي زواحف متقاربة. غبین الضب والوز

 یشبه التمساح، یسكن البراري، طوله نحو قدمین، وذیله كثیر يالضب حیوان بر
العقد، حتى یقال في األمثال العامة "أعقد من ذنب الضب". قادر على التلون حسب لون 

البیئة التي یوجد فیها، مغرم بأكل التمساح. 
یطلق اإلسم على أنواع كثیرة من الزواحف مثل التمساح : lizard الوزغة .د

البري والوزغة الرملیة والورل. أجمل الوزغ ما هو أخضر منه یوجد في الغابات والمناطق 
الزراعیة، ومنه ما یدعى بأبي بریص لوجود بقع تشبه البرص على جلده، یتسلق الجدران 

والصخور. 
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 في العبریة "أناقة"، واألرجح أنه نوع من ى یسم:ferret,  gecksالحرذون  .هـ 
وزغ الحائط قریب الشبه بأبي بریص (البرص)، ظهره به بقع بیضاء، كفوفه بها فراغات 

تجعله قادًرا على تسلق الجدران واألسقف بطریقة ماصة. 
 كما  hemidactylus turcicusالحرذان المنتشر في بیوت الفلسطینیین یدعى

   .prydoctylus syriacusینتشر في مدنها 
وهو نوع من الوزغ قریب جًدا من الحرباء. رئتاه : chameleonالورل  .  و

كبیرتان جًدا، حین تتمددان تجعالنها شبه شفافة، وعیناه بارزتان عن الرأس، ویتلون حسب 
البیئة التي یعیش فیها.  

عیناه مستقلتان، یمكن أن یرى بالعین في إتجاه وباألخرى في أتجاه آخر، وذیله 
الطویل یساعده على تسلق األشجار. یتغذى على الحشرات التي یصطادها بلسانه الطویل 

الذي یحمل مادة لزجة تساعد على التصاق الحشرات به. 
سیناء ومصر، و یكثر في فلسطین psmmosaurus scinus   یوجد ورل بري

 یتمیز بعرف بارز یعلو ذنبه. hydrosaurus niloticus  (نیلي) وورل بحري
 یوجد في  chalcides sepsoides وهو نوع من الوزغ یدعى : snail الغطایة.ز

الصحراء والكثبان الرملیة. یدعوها البعض "الحلزون"، شكلها یقارب من شكل الحرباء، وهي 
تؤذي.  ال

راجع حدیثنا عن الرول. :  mole الحرباء.ط
تقف خطورتها عند لمسها وهي  بالنسبة لألنواع الثمانیة السابق ذكرها الرابًعا: 

میتة فیتنجس اإلنسان حتى المساء، وٕانما یخشى علیها بعد موتها أن تسبب عدوى، لذلك 
جاءت الشریعة حازمة من جهة: 

ًتا على متاع من الخشب أو الثیاب أو الجلد أو البالس (قماش ي إن سقط أحده م.أ
مصنوع من شعر المعزى أو غیره كمسوح)، یلقى المتاع في الماء حتى المساء ویغسل 

. ]32[لیتطهر 
 إن سقط في إناء خزفي یكسر اإلناء، خشیة أن یكون المیكروب قد تسلل إلى .ب

. ]33[مسامه، خاصة وأن األواني الخزفیة كانت رخیصة للغایة 
یؤكل.   إن سقط على طعام به سائل كالماء أو الزیت ال.ج
ناءه. ب إن سقط في تنور (فرن) أو موقد یهدم وُیعاد .د
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تحدث نجاسة إنما یكتفي بنزح بعض الماء،   إذا سقط في عین ماء أو بئر ال.هـ
. ]36 [ بعیًداىویلق

تحسب نجاسة، أما إذا كانت البذور مبللة فال   إن سقط على بذور جافة ال.ز
. ]38-37[تستخدم 

بالنسبة للحیوانات الطاهرة المصرح بأكلها إن ماتت بطریق غیر الذبح خامًسا: 
العادي، تحسب جثثها نجسة وال یجوز لمسها وال األكل منها، فإن أكل منها سهًوا یحسب 

 :15 ، عب21 :14 ، أما إن كان عمًدا فیقطع من الشعب (تث]40[نجًسا حتى المساء 
). ومن یحمل الجثة یتنجس طول الیوم حتى المساء. 30

:   الزواحف.5
تعتبر الزواحف التي تزحف على بطنها كالثعابین نجسة، أیًضا كل ما یمشى منها 

له أكثر من أربع أجل.  ، وكذلك ما]30-29[على أربع مما لم یحلل أكله سابًقا 

:   خاتمة.6
"أنّي أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون أوضح في نهایة هذه الشریعة غایتها: 

قدیسین ألنّي أنا قدوس، وال تنجسوا أنفسكم بدبیب یدب على األرض، إنّي أنا الرب الذي 
. ]45-44[ا، فتكونون قدیسین ألنّي أنا قدوس" هً أصعدكم من أرض مصر لیكون لكم إل

كأنه یؤكد لهم أنه لم یقدم هذه الشریعة بتفاصیلها الكثیرة لیحرمهم من متعة معینة 
أو من طعام معین، لكنه وهو قدوس یریدهم مقدسین روًحا وجسًدا. لقد أصعدهم من عبودیة 

 فرعون فال ینزلون بدبیب األرض بل یتقدسون مرتفعین نحو األمور السماویة.
هذا وٕان كانت الشریعة الموسویة قدمت للشعب الیهودي شریعة خاصة باألطعمة 
المحللة واألطعمة المحرمة سواء من البهائم أو المائیات أو الطیور أو الحشرات الطائرة أو 

 نازًال االزواحف، ففي العهد الجدید إذ صعد بطرس إلى السطح رأى السماء مفتوحة وٕاناءً 
 بأربعة أطراف ومدالة على األرض وكان فیها كل دواب  مربوطةعلیه مثل مالًءة عظیمة

األرض والوحوش والزحافات وطیور السماء، وصار إلیه صوت: قم یا بطرس إذبح وُكْل 
)، وتكرر الصوت مرة ثانیة وثالثة، لیسمع الصوت اإللهي: "ما طهره اهللا 13-11 :10 (أع
 أن تكرار الصوت ثالث مرات ُیشیر إلى Ïالعالمة أوریجانوستدنسه أنت". وكما یقول  ال

1 In Lev. hom. 7:4. 
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التمتع بالحیاة المقامة التي صارت لنا في المسیح یسوع القائم من بین األموات في الیوم 
الثالث. هذه الحیاة المقامة ننعم بها خالل میاه المعمودیة حیث ندفن مع السید ونعتمد بأسم 

 فیها دنس، إذ یقول الرسول: "إن كان أحد  لیسالثالوث القدوس لنحمل الطبیعة الجدیدة التي
). 17: 5 كو 2 (في المسیح فهو خلیقة جدیدة"
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  عشرالثانياألصحاح 

تطهیر الوالدة 
 خیمة اإلجتماع أو –إذ دخل اهللا مع شعبه في عهد اعطاهم بیته المقدس 

الهیكل- مكاًنا مقدًسا فیه یجتمع الشعب في األعیاد یعلنون فرحهم باهللا القدوس الساكن 
وسطهم، وٕالیه یلجأ كل من سقط في خطیة أو نجاسة لیجد فیه ینبوع تطهیر له. 

بعد الحدیث عن األطعمة المحللة واألطعمة المحرمة قدم شرائع التطهیر مبتدأ 
بتطهیر السیدة لتي ولدت. مع أن األبناء عطیة إلهیة لكن حیاة اإلنسان فسدت بالخطیة 
خالل العصیان األول لذا صارت هناك حاجة لتطهیر المرأة التي تلد، كما توجد ضرورة 
لتطهیر من یمس میًتا، وكأن اإلنسان قد ارتبط بالدنس في میالده كما في موته، محتاًجا 

إلى المیالد الجدید والموت مع الرب المصلوب لیحیا مقدًسا له. 

. ]5-1نجاسة الوالدة  [ .1
. ]8-6طقس التطهیر  [ .2

: نجاسة الوالدة  .1
 تحسب نجسة سبعة أیام إن ولدت ذكًرا – حسب الشریعة الموسویة –كانت المرأة 

كما حتى یختتن الطفل في الیوم الثامن، وتكون هكذا لمدة أسبوعین إن أنجبت أنثى، تكون "
، أي تحسب كمن هي في مرضها الشهري. وقد قیل "طمث ]2[" في أیام طمث علتها

علتها" أي كمن هي بسبب ما یصاحب الوالدة من أتعاب وآالم. كما تقیم ثالثة وثالثین یوًما 
في دم تطهیرها إن كان المولود ذكًرا، وستة وستین یوًما إن كان المولود أنثى، لتقدیم ذبیحة 

محرقة مع ذبیحة خطیة بعد أربعین یوًما إن كان المولود ذكًرا أو ثمانین یوًما إن كان 
المولود أنثى، وذلك للتكفیر عن الوالدة. 

لماذا كانت الوالدة حدیثًا تحسب نجسة حسب الشریعة الموسویة: 
: ألنها تخرج دًما بعد اإلنجاب، والشریعة تحسب كل جسم یخرج سیًال سواء أوالً 

)، لیس ألن الدم في ذاته نجاسة، وٕانما لكي یتوقف 15كان رجًال أو أنثى أنه نجس (ال 
 في هذه العالمة أوریجانوساإلنسان عن كل عمل ویهتم بصحته حتى یشفى تماًما، یرى 

الشریعة كما في شریعة تطهیر األبرص أن اهللا یظهر لشعبه كطبیب یهتم بشفائهم، مقدًما لنا 
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دواًء ال من عصیر األعشاب كما كان یفعل األطباء في ذلك الحین وٕانما یقدم لنا فهًما 
روحًیا عمیًقا لكلماته اإللهیة لشفاء نفوسنا، إذ یقول: [یدخل یسوع الطبیب السماوي إلى هذه 

الجماعة التي هي الكنیسة لینظر جماعة المرضى مطروحین. یرى هنا سیدة صارة دنسة 
خالل اإلنجاب، ویرى هناك أبرًصا موضوًعا خارج المحلة بسبب دنس برصه یطلب الشفاء 
والتطهیر. ولما كان یسوع هو الطبیب إذ هو كلمة اهللا یقدم عالًجا للمرضى لیس مستخرًجا 

من األعشاب، إنما یقدم المعنى السري لكلماته. حًقا إننا نتطلع إلى العالج الموجود في 
الكتب المقدسة والحقول بإهمال، غیر مدركین فاعلیة هذه النصوص، فنستهین بها كما لو 

كانت بال قیمة وبال نفع. لكن قلیلین یعرفون المسیح كطبیب للنفوس، فیجمع كل واحد منهم 
من هذه الكتب التي ُتقرأ في الكنیسة كما من السهول والجبال، أعشاب الخالص، ویتعرفون 

على معنى الكلمات، حتى متى كانت النفس مصابة بفتور ُتشفى بقوة هذه األعشاب 
]. Ïالعظیمة بعصارتها الداخلیة

: إن كان اهللا قد خلق اإلنسان وباركه ووهبه أن یتكاثر وینمو ویمأل األرض ثانًیا
)، لكن اإلنسان بعصاینه سقط تحت العقوبة، فصارت الوالدة تصحبها آالم 28: 1(تك 

وأتعاب بالرغم من كونها بركة من عند الرب. ولعل هذه الشریعة التي جاءت تعلن عن 
نجاسة المرأة التي تلد تجتذب األنظار وسط الفرح بالمولود الجدید إلى الخطیة التي تسللت 
إلینا أًبا عن جد. لهذا یصرخ المرتل: "هأنذا باآلثام ُحبل بّي وبالخطایا ولدتني أمي" (مز 

). وكما قال ألیفاز التیماني ألیوب البار: "من هو اإلنسان حتى یزكو أو مولود المرأة 5: 51
). وفي وضوح یقول الرسول بولس: "من أجل ذلك كأنما 14: 15حتى یتبرر؟!" (أي 

بإنسان واحد دخلت الخطیة إلى العالم وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جمیع 
). 3: 2)، كما یقول: "بالطبیعة كنا أبناء الغضب" (أف 12: 5الناس إذ أخطأ الجمیع" (رو 

: لعله أرد بهذه الشریعة أن یؤكد أن األم ال تحسب طاهرة حتى تقدم ذبیحة ثالثًا
) 7: 1 یو 1دمویة... رمًزا إلى الحاجة إلى دم السید المسیح الذي یطهر من كل خطیة (

حتى ینعم كل مولود جدید باإلنتساب إلى الجماعة المقدسة في الرب، إسرائیل الجدید. 
 أراد اهللا أن یعلن قدسیة شعبه فأمرهم باإلبتعاد عن كل ما یخدش طهارة رابًعا:

النفس أو الجسد حتى تكون الطهارة الخارجیة مرآة صادقة تعكس طهارة الداخل. 

1 In Lev. hom. 8:1. 
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نعود إلى المرأة التي تحبل وتلد إبًنا ذكًرا فإنها تبقى أربعین یوًما لتتم أیام تطهیرها، 
سبعة أیام ُتحسب نجسة حیث یختتن الطفل في الیوم الثامن، وتبقى الثالثة وثالثین یوًما في 

دم تطهیرها. 
من جهة ختان الذكر في الیوم الثامن، سبق لنا الحدیث عنه أثناء دراستنا لسفر 

). وقد عرف الختان في بعض الشعوب كعمل تطهیري، لذا یسمى في 17التكوین (أصحاح 
العربیة "طهوًرا". 
 أن النص الیوناني في الترجمعة السبعینیة هو "إذا العالمة أوریجانوسویرى 

حصلت في بطنها على زرع وولدت" لیمیز بین النساء اللواتي یلدن خالل زرع بشر وبین 
العذراء التي حبلت دون زرع بشر. فلنساء یحملن ثقل الناموس، أما العذراء فجاءت كاستثناء 

تلد دون أن تحبل بزرع بشر، ولدت ذاك الذي قبل أن ینحني تحت الناموس لیفتدي الذین 
هم تحت الناموس، كقول الرسل: "لما جاء ملء الزمان أرسل اهللا إبنه مولوًدا من إمرأة 

). 5-4: 4مولوًدا تحت الناموس لیفتدي الذین تحت الناموس لننال التبني" (غال 
تسمیة العذراء مریم "إمرأة" لیس بعجیب، فإن كل ذكر متى بلغ النضوج دعى 

رجًال حتى ولو لم یكن متزوًجا، وكل أنثى ُتحسب إمرأة متى بلغت النضوج حتى ولو لم تكن 
متزوجة، وذلك كما قال العبد إلبراهیم: "ربما ال تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه األرض، هل 

)، قاصًدا بالمرأة فتاة عذراء. 5: 24أرجع بإبنك إلى األرض التي خرجت منها؟" (تك 
 تعلیًقا متطرًفا في أمر هذه الشریعة، فهو یرى في العالمة أوریجانوسیقدم لنا 

الشعور بدنس المرأة التي تلد إعالًنا عن نجاسة المولود ذكًرا كان أم أنثى، وأنه ال یلیق 
بالقدیسین أن یبتهجوا بتذكار یوم میالدهم بل یسبونه. [ال نجد أحًدا من القدیسین یحتفل بعید 

میالده أو یقیم فیه ولیمة عظیمة وال یفرح أحد بعید میالده إبنه أو إبنته، إنما یفرح الخطاه 
)، وفي العهد 20: 40بهذا. ففي العهد القدیم إحتفل فرعون ملك مصر بعید میالده (تك 

)، وفي الحالتین سال الدم عالمة تكریمهما لعید 21: 6الجدید إحتفل هیرودس أیًضا (مر 
)، وأیًضا رأس القدیس النبي یوحنا في 22: 40میالدهما، فقطعت رأس رئیس الخبازین (تك 

). أما القدیسیون فلیس فقط ال یحتفلون بأعیاد میالدهم وٕانما هم مملؤون 27: 6السجن (مر 
من الروح القدس یسبون هذا الیوم. فإن نبًیا عظیًما، أقصد إرمیا، الذي تقدس في بطن أمه 

)، یعلن: "ملعون الیوم الذي ُولدت فیه، الیوم الذي ولدتني 5: 1وتكرس كنبي للشعوب (إر 
فیه أمي ال یكون مبارًكا، ملعون اإلنسان الذي بشر أمي، قائالً : "قد ُولد لك إبن مفرًحا إباه 
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...]. Ï )16-14: 20فرًحا، ولیكن ذلك اإلنسان كالمدن التي قلبها الرب ولن بندم" (إر 
 في حدیثه... ولعل مغاالته في األمر یكشف عن نظرته التي العالمة أوریجانوسواسترسل 

شابها شيء من المرارة من نحو الجسد، األمر الذي ال یقبله بعدما حمل السید جسدنا، 
وبارك طبیعتنا فیه. أما استشهاده بالمسیحیین في عصره إنهم ال یجتفلن بأعیاد میالدهم، 
فهذا على ما أظن یرجع إلى فرحة المسیحیین بالعماد كمیالد روحي جدید، لذلك استبدلوا 

اإلحتفال بیوم المیالد بتذكار یوم عمادهم. 
 یوًما) 14 أیام 7نرجع إلى شریعة تطهیر المرأة التي تلد، فإن الفترة األولى (

 یوًما) فتحسب سائرة في طریقها 66 یوًما أو 33تحسب فیها المرأة نجسة، أما الفترة التالیة (
تطهیرها فمن یلمسها أو یخدمها ال یحسب قد تنجس، إنما ال یجوز لها الذهاب إلى بیت 

الرب. 
على السبعة أیام األولى التي تحسب فیها المرأة التي العالمة أوریجانوس یعلق 

تلد نجسة، قائالً : [أثاء السبعة أیام تبقى منفصلة عن كل ما هو طاهر حتى تمر األیام 
السبعة "في دم دنسها" والثالثة والثالثون یوًما في دم تطهیرها... في الیوم الثامن یختتن 
الولد فتصیر طاهرة... إننا نرى في هذا األسبوع رمًزا للحیاة الحاضرة، ففي أسبوع واحد 

إنتهى خلق العالم، وكأننا مادمنا في الجسد ال نستطیع أن نكون طاهرین طهارة كاملة، حتى 
]. Ðیأتي الیوم الثامن أي مجئ الدهر اآلتي

یمكننا أن قول أن النفس تكون كإمرأة والدة في أسبوعها األول مادامت مرتبطة 
بالعالم، فهي نجسة، لكنها إذ تنطلق إلى الیوم الثامن أي إلى الفكر اإلنقضائي وتنعم بالحیاة 

السماویة تحسب طاهرة وهي بعد في العالم. وكأن الیوم الثامن لیس زماًنا ننتظره إنما هو 
حیاة نعیشها أو حال سماوي نكون فیه. 

ربما یتساءل البعض: لماذ ضوعفت المدة بالنسبة لوالدة البنت؟ 
، Ñ: في دراستنا السابقة كثیًرا ما رأینا الذكر ُیشیر إلى النفس واألنثى إلى الجسدأوالً 

فإن كانت النفس تحتاج إى تطهیر روحي (في میاه المعمودیة) فالجسد وهو ینعم بالطهارة 
مع النفس في میاه المعمودیة لكنه یحتاج إى مجهود مضاعف بعد العماد، إذ یحمل ثقًال 

یلزم ضبطه وقمعه. 

1  Ibid 8:3. 
2 Ibid 8:4. 

Ñ،1981  راجع سفر الخروج .
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: لم یكن هذا التمییز یعني تمییًزا بین الجنسین، فإن الذبیحة لمقدمة عن الولد ثانًیا
هي بعینها التي تقدم عن البنت، وكما یقول لرسول: "إن الرجل المرأة هما واحد في المسیح 

)، إنما اختالف المدة ربما یحمل إستنكاًرا لغوایة إبلیس 11: 3، كو 28: 3یسوع ربنا" (غال 
ألمنا حواء. 

طقس التطهیر : 
إذا تكمل أیام التطهیر، أي بعد األربعین یوًما أو الثمانین، تأتي المرأة الوالدة 

بنوعین من الذبائح: خروف حوالي (عمره سنة) كمحرقة، وفرخ حمامه أو یمامة كذبیحة 
خطیة. وٕان لم یكن في مقدروها ذلك تقدم یمامتین أو فرخي حمام، الواحدة محرقة واألخرى 

ذبیحة. 
ویالحظ في هذه التقدمة اآلتي: 

: ال یكفي أن تتم أیام تطهیرها لتحسب طاهرة، فلزمن عاجز عن مسح الخطیة أوالً 
أو إزالة الدنس، إنما الحاجة دوًما إلى الدم القادر أن یطهر من كل خطیة. 

 تمتزج الذبیحتان مًعا: ذبیحة المحرقة التي هي موضع سرور للرب مع ثانًیا:
ذبیحة الخطیة... وكأنه في تطهیرنا بالدم الثمین یمتزج الفرح والبهجة بالغفران من الخطیة. 

: المحرقة التي للفرح یقدمها كل إنسان حسب إمكانیته فقد تكون خروًفا حولًیا ثالثًا 
أو طیًرا، أما ذبیحة الخطیة فواحدة للجمیع للفقراء كما لألغنیاء، لكي یكون في قدرة الجمیع 

تقدیمها بال تمییز بین غني وفقیر. 
 2والعجیب أن القدیسة مریم بحبلها بالسید المسیح الغني الذي افتقر لكي یغنینا (

) قدمت التقدمة الخاصة بالفقراء. هذا وبممارستها للطقس أعلنت خضوعها 9: 8كو 
للناموس مع أنها لم تحمل دنًسا بل حملت القدوس في أحشائها... حملت ذاك الذي خضع 
بإرادته تحت الناموس لیفتدي الذین هم تحت الناموس، لذلك لم تتعالى هي أیًضا عن طقس 

). 24: 2الناموس بل تممته (لو 
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األصحاح الثالث عشر 

تطهیر برص الجسد وبرص الثیاب 
ة التي تلد فأوصها باإلستكانة مدة زمنیة تحت أإن كان اهللا قد أهتم بصحة المر

الرعایة، فإنه في شریعة األبرص یهتم بشعبه حتى ال تنتقل عدوى المرض بینهم، ویهتم 
حتى بثیابهم كي ال ینتقل العث من الثوب إلى ثوب. 

 مرض البرص     .1
. ]8-1  [ من كان بجلده ناتئ أو قوباء أو لمعة.2
. ]17-9[ من كان برصه مزمًنا في جلد جسده   .3
 .]23-18[ من كان في جلده ُدملة قد برئت   .4
. ]28-24[ من كان في جلده كّي نار   .5
. ]37-29[ من كان فیه ضربة في الرأس أو الذقن  .6
. ]39-38[ من كان في جلد جسده لمع لمع أبیض  .7
. ]44-40 [ من كان فقد شعر رأسه   .8
. ]46-45[ حكم األبرص     .9

  .]59-47[ برص الثیاب والمتاع الجلدي   .10

:   مرض البرص.1
"البرص" في الطب الحدیث هو مرض جلدي خطیر یصل في بعض مراحله 

الخطیرة إلى تآكل بعض أطراف الجسم وتشویه شكل اإلنسان بجانب خطورته في انتقال 
العدوى سریًعا. ولعل ما ورد في العهد القدیم تحت إسم "البرص" ال یعني مرًضا معیًنا، إنما 

كل ما یمكن أن یسبب عدوى ال بین الناس فحسب إنما حتى بین األثاثات كانتقال العث من 
ثوب إلى ثوب، والسوس من خشب إلى خشب... إلخ. 

قد یرى اإلنسان في الحكم على األبرص في ظل الشریعة الموسویة نوًعا من 
القسوة، مثل عزله بعیًدا عن الجماعة وحسبانه نجًسا حتى یبرأ... لكننا نجد حتى في 

المجتمعات الحدیثة بالرغم مما وصل إلیه الطب من تقدم فائق في هذا القرن أن أصحاب 
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األمراض الجلدیة یعزلون في مستشفیات أو مصحات بعیدة عن السكن، ویخشى حتى 
األطباء على أنفسهم من انتقال العدوى إلیهم. 

إرتبط البرص في ذهن الیهود بالخطیة لخطورة المرض صحًیا وتشویه جسم 
اإلنسان وسرعة نقل العدوى، لهذا إستخدمه الرب أحیاًنا للتأدیب كما فعل مع مریم أخت 

زي حین مال قلبه وراء حيج)، وما حدث مع 10 :12 موسى بسبب كالمها ضد أخیها (عد
)، وما 27 :5 مل 2نعمان السریاني یطلب الفضة والذهب ویكذب على ألیشع النبي (

). 21-16 :26 أي 2أصاب عزیا الملك العتدائه على وظیفة الكهنوت (
البرص كالخطیة لم یكن لدى الیهود كما بقیة األمم إمكانیة الخالص منه بأنفسهم، 
بل یشعر الكل بالحاجة إلى تدخل إلهي للخالص منه. لذلك ُحسب الشفاء منه تطهیًرا كما 

من النجاسة أو من آثار الخطیة، كما قیل عن نعمان السریاني حین تطهر منه في میاه 
 :11 )، وحینما قال السید المسیح نفسه "البّرص یطهرون" (مت14-10 :5 مل 2األردن (

)، وحینما توسل إلیه أبرص قائالً : "یا سید إن أردت تقدر أن تطهرني" فأجابه: "أرید 5
). 3-1 :8 فأطهر" (مت

اآلن نبدأ بالحدیث عن البرص وبعض العوارض التي تصیب جسد اإلنسان 
وثیابه. 

:  جلده ناتئ أو قوباء أو لمعةبمن كان . 2
غالًبا ما یقصد بالناتئ هنا إنتفاًخا أو ورًما، وبالقوباء بقعة حمراء على الجلد بها 
قشرة، وباللمعة بقعة مختلفة اللون في جلد اإلنسان. وٕاذ یخشى أن یكون اإلنسان مصاًبا 

بمرض جلدي ّمیز بین حالتین: 
الحالة األولى إن كان شعر الجلد قد أبیض ولون البقعة مختلف عن بقایا الجسم 

ویحسب اإلنسان نجًسا، فیعزل عن الجماعة حتى ال ، ]3 ["ضربة برص"فیحتم بأنها 
یعدیها. 

الحالة الثانیة متى كانت الضربة لمعة بیضاء في جلد جسمه، ولم یكن منظرها 
أعمق من الجلد أي لم یكن هذا الجزء في مستوى أدنى من بقیة الجسم، ولم یبیض شعرها، 

یام لیراه الكاهن في الیوم السابع فإذا كانت الضربة لم تمتد بل أفیحجز الشخص سبعة 
 "حزاز"،توقفت یحجز سبعة أیام أخرى، فإن لم تمتد أیًضا یحكم الكاهن بطهارته، ویحسبها 

بمعنى أنها مجرد عالمة ال خطورة منها، أو مجرد قشرة (قوباء). ومع هذا یغسل المصاب 
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ثیابه ألنه كان مشبوًها في أمره وتحت الفحص... إشارة إلى حاجتنا لإلغتسال حتى من شبه 
الخطیة. أما إذا كانت الضربة ممتدة فیحكم علیه بالنجاسة بكونه یحمل ضربة برص. 

تفسیًرا رمزًیا لهذه الحالة بقوله: [عندما ُیصاب العالمة أوریجانوس یقدم لنا 
أن ُیشفى اإلنسان بجرح جسدي غالًبا ما تبقى عالمة بعد شفاء الجرح تسمى "ناتئ"، ویندر 

حاسًبا أن نفًسا اإلنسان دون ترك عالمة للجرح. اآلن إذ أعبر من ظل الناموس إلى الحق، 
ما تجرح بالخطیة فإنها وٕان شفیت لكن یظهر علیها ناتئ في أثر الجرح، هذا الناتئ ینظره 
ال الرب وحده وٕانما حتى الذین نالوا نعمة تمییز أمراض النفس وتمییز النفوس التي شفیت 
تماًما من كل أنواع الجراحات المؤلمة عن تلك التي ال تزال تحمل عالمات المرض القدیم 

]. Ïكناتئ فیها
یوجد أناس لهم ناتئ یكشف عن إصابتهم بمرض روحي عضال یصعب شفاءه، 
كقول النبي: "من أسفل القدم إلى الرأس لیس فیه صحة بل جرح وٕاحباط وضربة طریة لم 

رمیا النبي: "ألنه هكذا قال إ). وكما یقول 6 :1 شإُتعصر ولم تعصب ولم تلین بزیت" (
الرب: كسرك عدیم الجبر وجرحك عضال، لیس من یقضي حاجتك للعصر، لیس لك 

عقاقیر رفادة. قد نسیك كل محبیك، إیاك لم یطلبوا ألنّي ضربتك ضربة عدو قاسى، ألن 
إثمك قد كثر وخطایاك تعاظمت. ما بالك تصرخین بسبب كسرك؟! جرحك عدیم البرء ألن 

). ومع هذا إن 15-12 :30 رإإثمك قد كثر وخطایاِك تعاظمت، قد صنعت هذه بك" (
كان اهللا یكشف عن مدى ما بلغت إلیه النفس من مرارة بسبب إصابتها بمرض ال ُیشفى، 

فقد جاء السید المسیح الذي بال خطیة یحمل خطایانا ویقبل جراحتنا فیه، مقدًما لنا العالج 
بدمه الثمین. إن كنا قد صرنا بسبب الخطیة مصابین بضربة برص روحي، فحسبنا نجسین 
ومطرودین خارج المحلة، فقد خرج هو خارج المحلة یحمل صلیب عارنا. لهذا بعدما أعلن 

رمیا عن الجراحات التي أصابتنا عاد في الحال لیقول: "ألنّي أرفدك وأشفیك من إاهللا ب
). مرة أخرى یقول: "هأنذا أضع علیها رفادة وعالًجا 17 :30 رإ ("جروحك یقول الرب

). 7-6 :33 رإوأشفیهم وأعلن لهم كثرة السالم واألمانة وأرد سبي یهوذا وسبي إسرائیل" (
هذا وٕاننا نالحظ في شریعة األبرص ككل أنها ألزمت الكاهن بالتدقیق في األمر 

قبل إصدار الحكم، فیتریث ویتأنى حتى ال ُیضار أحد. هذا ما یلیق بكل كاهن وكل 

1 In Lev. hom. 8:5. 
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مسئول، أال یتسرع أحد في حكمه على اآلخرین، إنما یلزمنا أن نعمل بروح الحكمة وطول 
األناة لكن دون تهاون على حساب الحق. 

... 26، 25، 21، 20، 4، 3[ویالحظ في هذا األصحاح تكرار كلمة "أعمق" 
العالمة أوریجانوس: . وذلك بخصوص الضربة التي تصیب جلد اإلنسان، وكما یقول ]إلخ

]. بمعنى آخر Ï[بالحقیقة كل رذیلة في النفس هي في مستوى سفلي عن كل الفضائل
ترمومتر الحیاة الروحیة الذي یكشف ضربة الخطیة إنه ینحط بالنفس إلى التراب ویجعلها 

ها، أما الفضیلة الحقة في المسیح یسوع فترفع النفس إلى اتسفلیة وترابیة في تفكیرها وٕاشتیاق
السماء لتقول بصدق: "وأما سیرتنا نحن فهي في السمویات". 

:   من كان برصه مزمًنا في جلد جسده.3
في الحالة السابقة كان األمر یحتاج إلى حجز المریض الكتشاف المرض، أما في 

هذه الحالة فال یحتاج األمر إلى ذلك، فالمریض یحمل عالمات المرض بطریقة واضحة 
 وأكیدة، إذ یوجد ناتئ أبیض قد صّیر الشعر أبیًضا، وقد وضح الناتئ من اللحم الحيّ 

، أي یظهر اللحم العادي أو لون الجلد العادي وسط البقع البیضاء. وفي الترجمة ]10[
الیونانیة یقول: "من لون حيّ "، أي لون الجسد العادي. هنا ال یحجز الكاهن المریض بل 

یحكم في الحال بنجاسته. 
أما إذا كان الجلد كله مضروًبا من الرأس إلى القدمین ببیاض، فال یكون ذلك 

اإلنسان نجًسا بل هو طاهر، وٕان ظهر فیه لون حّي یكون نجًسا فإن عادت الضربة 
وصارت بیضاء، أي عاد فصار كل الجلد أبیض ُیحسب طاهًرا. 

لعله من الناحیة الصحیة أراد بطریقة مبسطة أن یمیز بین من هو مصاب بمرض 
جلدي خطیر حیث یكون بالجلد بقع بیضاء جعلت لون الشعر في هذه المنطقة أبیًضا، 
فیكون حامًال لمرض معٍد، وبین من كان كل جسمه أبیًضا دون أي بقعة للون الجسم 

العادي فال یكون ذلك مرًضا یمثل خطورة على الغیر. 
ماذا تعني هذه الشریعة روحًیا؟ 

األول الذي یحمل عالمات المرض بوضوح والذي یحكم الكاهن علیه بالنجاسة 
إنما ُیشیر إلى الخاطئ الذي یرتكب الخطیة بجسارة عالنیة، فیحسب أبرًصا ویطرد خارج 

1 Ibid. 8:10. 
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المحلة ال لیبقى في نجاسته مطروًدا، وٕانما لیدرك حقیقة مركزه اإلیماني فیشعر بالحاجة إلى 
الطبیب الذي ینتظر دعوته لیشفیه ویرده إلى المحلة المقدسة بعد تطهیره. 

هذا المریض أیًضا إذ یحمل في مناطق من جسده عالمات المرض واضحة مع 
وجود لحم حّي إنما ُیشیر إلى اإلنسان الذي یعرج بین الفرقتین، یستسلم للخطیة لتعمل فیه 

بكل سلطانها وفي نفس الوقت یحاول إرضاء ضمیره بشكلیات العبادة أو العطاء، فیفقد هدفه 
وبساطة قلبه. 

أما الرجل الثاني الذي صار كله مضروًبا من الرأس إلى القدمین ولیس فیه أي 
لحم حّي، فیرى البعض أنه ُیشیر إلى اإلنسان الذي أدرك حقیقة موقفه كخاطئ، وشعر أن 

طبیعته قد فسدت تماًما، فباعترافه هذا ورجوعه إلى اهللا بالتوبة یجد ربنا یسوع المسیح 
بیه وال یطرحه خارًجا. كالكاهن األعظم ینتظره لیشفیه ویضعه على من

 أن الذي صار كله مضروًبا من الرأس إلى القدمین هو العالمة أوریجانوسویرى 
ذاك الذي سقط في مرض عقلي أفقده كل قدرة على التفكیر والتصرف، هذا اإلنسان ال 

ولج من عُیحاسب على أي خطیة إرتكبها. لكن إن ظهر فیه لون حّي، أي إرتد إلیه عقله و
مرضه فإن أخطأ نلتزم بالحدیث معه عن التوبة لیتطهر من نجاسته. 

:   من كان في جلده ُدمله قد برئت.4
هذه الحالة أقرب إلى الحالة األولى، فاألولى تحمل أثر جراحات أصابت الجسم 

وشفیت فتظهر ناتئ أو قوباء أو لمعة، أما هنا فآثار دمل أو خراج أو قرحة في الجلد أو ما 
یشبه ذلك قد أصابت اإلنسان... لذا جاء تصویر الموقف مقارًبا للحالة األولى. 

إن كان قد ظهر على جسم إنسان عالمة بیضاء أو المعة موضع دمل قد 
أصابه، فإن كان الشعر قد أبیض وصارت الضربة أعمق من بقیة الجلد ُیحسب اإلنسان 

 الكاهن سبعة أیام لیرى إن كانت العالمة قد توقفت هنجًسا. أما إذا لم یكن األمر كذلك یحجز
فیحسب طاهًرا، أما إن كانت تمتد فیحسب نجًسا. 

 في الدمل الذي یصیب النفس إنما هو غلیان الرغبات العالمة أوریجانوسویرى 
الدنسة واألفكار العتیقة التي تفقد النفس صحتها الروحیة... فإن زالت هذه األمور یلزم 
فحص النفس حتى ال یكون المرض مختفًیا في الداخل بال عالج یرجع إلى النفس مرة 

أخرى. 
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:   من كان في جلده كي نار.5
بعدما تحدث عن آثار الجراحات وآثار الدمامل یحدثنا اآلن عن آثار كي النار. 

صاب النفس كيُّ بنار "سهام الشریر أ [أنظر أال یكون قد العالمة أوریجانوس:وكما یقول 
)، وأال تكون قد احترقت باحتضانك نار المحبة البشریة (الجسدیة). 16 :6 الملتهبة" (أف

هذا هو حریق التهابات النار، أما ما هو أخطر منها فهو إحتضان نار رغبة المجد البشري 
]. Ïوٕالتهاب الغضب واإلضطراب

:   من كان فیه ضربة في الرأس أو الذقن.6
یقصد هنا بالقرع نوًعا من الجرب أو مرًضا جلدًیا تظهر أعراضه باختفاء الشعر 

األسود وظهور شعر أشقر مكانه دون توقف، وله عالماته على جلد الرأس. 
ماذا یعني بالضربة التي تصیب الرجل في رأسه؟ إن كان السید المسیح هو رأس 

)، فإن ما یصیبنا هنا یعني به ما یمس إیماننا 3 :11 كو 1الرجل كما یقول الرسول بولس (
 إنها الضربة التي العالمة أوریجانوسبالسید المسیح. أما ما یصیب الرجل في ذقنه، فیرى 

تصیب الكهنة خاصة إن سقط أحدهم في خطیة شبابیة، یفقد كرامة الكهنوت المرموز له 
. Ðبالذقن

 كو 1 الرجل هو رأس المرأة ( كانأما الضربة التي تصیب المرأة في رأسها، فإن
العالمة )، فإن هذه الضربة تعني الخطایا التي تمس عالقتها برجلها. یرى 3 :11

ینوس ت أن هذه الضربة هي التعالیم الفاسدة من جهة الحیاة الزوجیة كتعالیم فالنÑأوریجانوس
ومرقیون وغیرهما الذین یتطلعون إلى الزواج كدنس. 

:   من كان في جلد جسده لمع لمع أبیض.7
یقصد باللمع األبیض ظهور عالمات البهاق (البهق). 

1 Ibid. 8:8. 
2 Ibid. 8:9.  
3 Ibid. 
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:   من كان قد فقد شعر رأسه.8
ُتمییز الشریعة بین الحاالت الطبیعیة غیر المرضیة وبین األمراض الجلدیة التي 
ُتصیب الرأس وتحمل میكروب العدوى. فمن سقط شعر رأسه جمیعه یحسب كأقرع، ومن 

سقط شعر رأسه من الجزء األمامي ُیحسب كأصلع، وهما حالتان طبیعیتان طاهرتان. أما إذا 
أصاب الرأس نوًعا من الجرب بظهور ناتئ أبیض یمیل إلى الحمرة كما قد یحدث في بقیة 

الجسم فیحسب مصاًبا بالبرص ویحكم علیه بأنه نجس. 
 في الرأس التي یسقط شعرها طبیعًیا أنها تمثل النفس العالمة أوریجانوسیرى 

التي تتخلى عن أعمالها المیتة بطبیعتها وتتخلى عنها فهي طاهرة، أما إن ظهر شعر آخر 
. Ïهرت لذلك تحسب دنسة وبرصاءطغیره فیعني طلبها الكرامة بعد أن ت

:   حكم األبرص.9
إذ ینظر إلى البرص كرمز للخطیة وثمر لها جاء الحكم على األبرص الذي تعلن 

 هنجاسته قاسًیا إذ یفقده طعم الحیاة ویعزله تماًما عن الجماعة المقدسة، إذ جاءت بنود
هكذا: 

 هذا البند والبند التالي مراعاة للحشمة.  من أعفي النساءأوالً : شق ثیابه:
شق ثیاب األبرص؟ كثیرون یخفون مرض جسدهم باهتمامهم بإرتداء تلماذا 

مالبس ثمینة وجمیلة، فیبقى المرض عامًال في الجسم الذي تستر بمظاهر مخادعة. لذلك 
 من الریاء بكونه الثوب المزركش الذي تلبسه النفس القدیس یوحنا الذهبي الفمحذرنا 

[من العالمة أوریجانوس: المریضة فیلهیها عن معالجة المرض الحقیقي الداخلي. ویقول 
كان مصاًبا بمرض في نفسه، أي بشر دفین، یلزمه أال یخیط مالبسه ویغظي خزى خطیته. 

فمن كانت مالبسه مشقوقة یكشف عرى خزى جسده، هكذا من تكدس ببعض الخطایا ال 
یغطي خزیه ببرقع الكالم أي برقع األعذار، فال یصیر "قبوًرا مبیضة تظهر من خارج جمیلة 

]. Ð )27 :23 وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة (مت
، لذلك لم یسمح اهللا للجند أن یشقوا ثوب السید Ñإن كان الثوب ُیشیر إلى الجسد

المسیح بل ألقوا علیه قرعى لكي تبقى الكنیسة جسده بال تمزیق، فإن شق ثیاب األبرص 

1 Ibid 8:10. 
2 Ibid.  

Ñ  ،1983راجع اإلنجیل بحسب متى. 
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یعلن عن أثر الخطیة بكونها تسبب إنشقاقات وٕانقسامات في الكنیسة جسد المسیح. كل 
خطیة یرتكبها اإلنسان، حتى وٕان حسب إنها ال تضر الغیر، وتمت خفیة، فهي في الحقیقة 

تمس ثوب المسیح وتشقه... یكفي أنها تنزع نفس هذا الخاطئ عن عضویته الحقة في 
الجسد المقدس إن بقى مصًرا على شره. 

 یعلن عن جریمة الخاطئ ضد  المشقوق إن كان الثوبثانًیا: الرأس المكشوفة:
الكنیسة إذ بخطیته یشقها ویسبب إنقسامات، فإن الرأس المكشوف یعلن عن الجریمة التي 

). إن كانت توبتنا ونمونا 3 :11 كو 1یرتكبها ضد السید المسیح، الذي هو رأس الرجل (
رتكبها نسبب تجدیًفا على إسمه نالروحي وحیاتنا مع اهللا یمجد مسیحنا، فإن كل خطیة 

بسببنا. 
 تعلیق آخر على الرأس المكشوف، إذ یقول: [حتى إن ُوجد وللعالمة أوریجانوس

طیة بل غالخطأ في الرأس أي إرتكبنا إهانة ضد الرب، أو كان الخطأ یمس اإلیمان به، فال ن
].Ïنكشفه للجمیع حتى أن الخاطئ بشفاعة الكل وتوسالتهم، ونصحهم، یعترف فینال المغفرة

  
 بینما یطلب فضح الجسد المریض بشق الثیاب وكشف ثالثًا: تغطیة الشاربین:

الرأس إذا به یطلب تغطیة الشاربین، أي الفم، فالنفس المصابة ببرص الخطیة یلزمها أن 
تنصت للوصیة وال تعلم اآلخرین، حتى وٕان كان كاهًنا، إذ یوبخه المرتل، قائالً : "للشریر قال 

 العالمة ). یقول46 :49 مز)اهللا: مالك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك؟ " 
ن من ال یعلم نفسه كیف یقدر أن یعلم إ [یجب على الخاطئ أن یغلق فمه، فأوریجانوس:

]. Ð)، لهذا أمر بتغطیة الفم صانع الشر وفاقد حریة الكالم20 :2 و(ي !اآلخرین؟
لقد حذرنا آباؤنا من الخدمة بالفم دون العمل، إذ یلیق بنا أن نحدث اآلخرین 

.  Ñبحیاتنا في الرب وشركتنا معه، ال أن ننطق بكلمات منمقة بال عمل
 جاءت كلمة الحاخامات عن رابًعا: إقامته خارج المحلة ومناداته نجس نجس:

، لیس لهم حق الحیاة وسط الجماعة Òالمصابین بالبرص تعلن نظرتهم إلیهم كأنهم موتى
المقدسة، فكانوا یستبعدون عن محلة إسرائیل، وقد فهم التلمودیون في عصور متأخرة أن 

1 In Lev. hom. 8:10. 
2 Ibid. 

Ñ  ،662- 652، ص1965راجع كتاب: الحب الرعوي. 
4 A Edersheim: The Temple, p. 356. 
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المدن كانت تحاط بأسوار منذ أیام یشوع كعالمة لتقدیسها. فخرج األبرص إلى ما وراء 
السور عالمة موته وحرمانه من شركة الحیاة المقدسة. كان إذا حاول اقتحام الموضع 

یتعرض للجلد أربعین جلدة، إذ ُیحسب كل موضع یدخله دنًسا... وٕان كان بعد ذلك سمح 
لهم بالدخول في موضع معین في المجمع في حدود معینة یدخلونه قبل حضور جمهور 

. Ïالمتعبدین ویتركونه بعد ترك المتعبدین للمجمع
 ي على إقامة األبرص خارج المحلة بقوله: [كل دنس یلقالعالمة أوریجانوسیعلق 

]. Ðیه بعیًدا عن الجماعة ویعزلة عن موضع القدیسینفاإلنسان خارج مجمع األبرار، إنه ین
أما مناداته: نجس نجس، فإشارة إلى دنسه الداخلي ودنسه الخارجي، أو دنس 

النفس والجسد مًعا. 

:   برص الثیاب والمتاع الجلدي.10
أعلن الرب إهتمامه بشعبه حتى بالنسبة للثیاب، فإن أصاب الفساد الثوب في 
السدى (الخیوط الطولیة للنسیج) أو اللحمة (الخیوط العرضیة للنسیج)، أو في األمتعة 

الجلدیة، یقوم الكاهن بفحصها وتحدید موقعها، وفي الیوم السابع یعید الفحص فإن رآها 
 ال یمتد الفساد إلى غیره. أما إذا كان لم یمتد فیتكرر ىامتدت أحرق الثوب أو المتاع حت

. األمر بعد غسله وتركه سبعة أیام أخرى للتأكد أن الضربة غیر ممتدة..
    

 

1 Ibid, Mishinic tractate, negaim 13:12. 
2 In Lev. hom. 8:10. 
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األصحاح الرابع عشر 

شریعة تطهیر األبرص 
الخطیة،  فقد جاءت شریعة التطهیر تدقق في وإن كان البرص ُیشیر إلى النجاسة 

فحص األبرص أو من كان مشتبًها في أمره، ولم یكن للكاهن أن یصدر حكمه بعجلة حتى 
ُیضار أحد. واآلن إن كان أحد قد برئ من البرص فاألمر یحتاج إلى طقس طویل  ال

وٕاجراءات طویلة ومشددة حتى یتحقق الكاهن من تطهیره، ویقدر أن یدخل به إلى الجماعة 
المقدسة من جدید. فالخطیة مهما بدت صغیرة لكنها ُتحرم اإلنسان من عضویته في 
الجماعة المقدسة، وعودته تستلزم تكلفة هذه مقدارها، قدمها اإلبن الوحید ألبیه على 

 [لیفهم البرص كرمز للخطیة، واألشیاء التي ذبحت الشهید یوستین:الصلیب. وكما یقول 
]. Ïكرمز لذاك الذي ذبح إلجلنا

. ]8-1[ طقس التطهیر في الیوم األول  .1
. ]9[ طقس التطهیر في الیوم السابع  .2
. ]20-10[ طقس التطهیر في الیوم الثامن  .3
. ]32-31[ طقس التطهیر للفقراء   .4
. ]56-33[ برص المنازل    .5

 طقس التطهیر في الیوم األول .1
یمكننا إیجاز التطهیر الذي یتم في الیوم األول هكذا: 

 به إلى الكاهن: ىأوالً : یؤت
 به إلى لكاهن"، فاألبرص الذي تطهر ال ى الكاهن" إنما "یؤت إلىلم یقل "یأتي

یقدر أن یأتي إلى الكاهن مباشرة في الوقت الذي یریده، إنما یقوم أحد أقربائه أو معارفه 
بإبالغ الكاهن بأمره... ولعل هذا ُیشیر إلى دور الكنیسة في الدخول بكل نفس إلى الكاهن 

األعظم ربنا یسوع المسیح. فإن كانت عالقتنا مع اآلب في إبنه الذي یرفعنا إلى حضن 
اآلب ویمتعنا بشركة أمجاده األبدیة، فإن هذا اإلبن الوحید الجنس هو مسیح الكنیسة ورأسها 

وعریسها. نعرفه في عالقة شخصیة داخلیة وعمیقة، خالل إدراكنا لعضویتنا في الكنیسة 

1 Ant -Nicene Frs. vol. 1, p. 301. 
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جسده المقدس. ال نستطیع أن نتعرف على المسیح كأفراد منعزلین عن الجماعة المقدسة، 
إنما كأعضاء في هذه الجماعة نتفاعل معها حتى ونحن في مخدعنا الخفي، وتعمل 

الجماعة فینا وتقدمنا لعریسها مخلص العالم. 
 به إلى الكاهن إنما هو المفلوج ىاألبرص الذي یتمتع بطقس التطهیر عندما یؤت

الذي حملته الكنیسة متمثلة في األربعة رجال إلى السید المسیح، یحمله األسقف كما الكاهن 
والشماس والشعب لیقدمه الكل إلى المخلص، فنسمع اإلنجیلي یقول: "فلما رأى یسوع إیمانهم 

). إنه ینعم بمغفرة الخطایا والّحل 2 :9 قال للمفلوج: ثق یا بني، مغفورة لك خطایاك" (مت
من رباطات الفالج أو التطهیر من البرص كعطیة شخصیة یقدمها له ذاك الذي یحبه، خالل 

 [من القدیس الشهید كبریانوس:كنیسته التي تحمله بصلواتها وتقدمه له بالحب. لذلك یقول 
]. ومن كلماته أیًضا: [من لیس له كنیسة أًما Ïیبقى خارج الكنیسة فهو خارج معسكر المسیح

]. Ð یكون له اهللا أًبانال یقدر أ

ثانًیا: خروج الكاهن إلیه: 
إن كانت الكنیسة تحمل بالحب واإلیمان األبرص إلى كاهنها السماوي لتطهیره من 

تقدر أن تدخل باألبرص إلى المحلة بل یخرج إلیه الكاهن لیحمله معه إلى  خطایاه، فإنها ال
داخل المحلة. بمعنى آخر إن كنا بالحب نشتهي دخول كل نفس إلى العضویة الكنسیة 
الروحیة أو إلى الحیاة الجدیدة التي صارت لنا في الرب على مستوى سماوي، فإن هذا 

العمل في الحقیقة هو من صمیم عمل ربنا یسوع نفسه الذي ینطلق إلى النفس لیقیمها من 
العالمة موتها خالل میاه المعمودیة بروحه القدوس عضًوا مقدًسا في جسده. وكما یقول 

 [إذ ال یستطیع األبرص أن یدخل المحلة یخرج إلیه ذاك الذي یقدر أن یخرج نوس:يأوریج
.] Ñ)18 :16 خارج المحلة، معلًنا: "خرجت من عند اآلب وقد أتیت إلى العالم" (یو

أقول بصدق ما أحوج كل كاهن أن یختفي في الكاهن األعظم السماوي ربنا یسوع، 
لكي فیما هو یقدم النفس له، ینطلق ربنا نفسه إلى أعماق قلب هذه النفس، یخرج إلیها لكي 

یدخل بها إلى قیامته ویمتعها بحیاته ویهبها أمجاده. لنختفي نحن كبشریین في ذاك الذي 
یقدر وحده أن یجتذب بروحه القدوس النفس ویغسلها ویقدسها لنفسه! 

1 Ep. 40 to Cornelius. 
2 Unity of church 6. 
3 In Lev. hom. 8:10. 
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ثالثًا: العصفوران (الطائران): 
"یأمر الكاهن أن یؤخذ للمتطهر عصفوران (طائران) حیان طاهران وخشب أرز 

. ]4 [وقرمز وزوفا"
عند إعالن تطهیر أبرص یقدم عنه عصفوران أو طائران حیان طاهران، وقطعة 

من خشب األرز طولها حوالي قدم ونصف تقریًبا متوسطة السمك، وقطعة نسیج من 
الصوف المصبوغ باللون القرمزي مع باقة من نبات الزوفا. لعل العصفورین هنا یقومان 

) حیث یذبح 16 بنفس الدور الذي كان یقوم به التیسان في طقس یوم الكفارة العظیم (ال
الواحد ویطلق اآلخر حًیا في البریة إشارة إلى السید المسیح الذي من جانب ذبح على 
الصلیب عن خطایانا ومن الجانب اآلخر قد انطلق إلى بریة حیاتنا قائًما من األموات 

لُیقیمنا معه ویدخل بنا إلى أحضان أبیه السماوي. هكذا في تطهیر األبرص ُیذبح عصفور 
 إشارة إلى ذبح السید المسیح الذي حمل ناسوتنا كإناء ]5[في إناء خزفي على ماء حّي 

خزفي، مقدًما لنا فیه دمه الثمین والماء اللذین فاضا من جنبه لتطهیرنا. أما العصفور اآلخر 
 فُیشیر ]7[ ویطلق حًیا على وجه الصحراء ]6[الّحي الذي ُیغمس في دم العصفور المذبوح 

إلى السید المسیح القائم من األموات حامًال لنا دمه المقدس للتكفیر عنا.         
 عن هذین العصفورین، قائالً : [ُشبه بطیر إذ ُیفهم أنه من الشهید یوستینیتحدث 

فوق من السماء. ُیغمس الطیر الّحي في دم المیت وُیطلق، ألن كلمة اهللا الحّي قد صلب 
.] Ïیتألم ومات في هیكل (الجسد) كمن یتألم وٕان كان اهللا ال

رابًعا: خشب األرز: 
إن كان برص الخطیة یفسد اإلنسان ویحطم حیاته تماًما، فإن تقدیم خشب األرز 

الذي ال یسوس ُیشیر إلى اتحادنا بخشبة الصلیب التي تنزع عنا فسادنا أبدًیا فال یصیبنا 
شر، بل نصیر في عیني اهللا كشجرة مغرسة على مجاري میاه الروح القدس التي ورقها ال 

 [بدون خشبة الصلیب یستحیل أن نطهر من برص العالمة أوریجانوس:ینتثر. یقول 
الخطیة، فإننا نلجأ إلى خشبة المخلص التي یقول عنها الرسول: "إذ جرد الریاسات 

القدیس یوحنا الذهبي ]. ویقول Ð)15 :2 والسالطین أشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم فیه" (كو
 [الصلیب جدد العالم وهداه، وطرد الضالل وأعاد الحق، جعل األرض سماًء والبشر الفم:

1 A N Frs. v. 1, p. 301. 
2 In Lev. hom 8:10. 
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مالئكة. به لم تعد الشیاطین مرعبة، بل تافهة ومزدري بها. به لم یعد الموت موًتا بل رقاًدا، 
]. Ïافقد انطرح الذي یحاربنا تحت أقدامن

خامًسا: القرمز والزوفا: 
[القرمز هو صورة الدم المقدس الذي  تفّجر من جنبه العالمة أوریجانوس: یقول 

)... وهو المعین في الخالص كما جاء في الكتب اإللهیة عندما 34 :19 بطعنة الحربة (یو
ولدت ثامار "وكان في والدتها أن أحدهما أخرج یًدا فأخذت القابلة وربطت على یده قرمًزا، 

). وأیًضا حینما استقبلت راحاب الزانیة الجاسوسین 28 :38 قائلة: هذا خرج أوالً " (تك
 خیوط القرمز في الكوة التي  منوأخذت منهما الوعد بالخالص، قاال: أربطي هذا الحبل

]. Ð )18 :2 أنزلتنا منها" (یش
 تفسیر آخر للقرمز، فبجانب لونه القرمزي الذي ُیشیر إلى وللعالمة أوریجانوس

الدم، فإنه یستخدم في صبغ األنسجة لیغیر لونها إلى لون آخر، فیحمل النسیج لوًنا جدیًدا 
بخالف لونه األصلي، هذا ُیشیر إلى النار التي تحمل سمتین كما لو كانت لونین: فمن 
 ناحیة تعطي نوًرا ومن جانب آخر تحرق. هكذا السید المسیح لیلقي ناًرا على األرض (لو

) ویلهب قلوبنا كمن تحترق 9 :1 )، بهذه النار ُینیر لكل إنسان آتًیا إلى العالم (یو49 :12
. Ñعندما یفتح أمامنا الكتب، إذ هي نار اإلستنارة واإللتهاب الداخلي

. نذكر هنا ما قاله Òوقد سبق لنا الحدیث عن القرمز والزوفا في أكثر من موضع
المادیین: [هؤالء   عن غسلنا ورشنا بالقرمز والزوفا الروحیین الالقدیس یوحنا الذهبي الفم

لم یرشوا بصوف قرمزي وال بزوفا، لماذا؟ ألن الغسل هنا لیس غسًال جسدًیا، بل هو غسل 
روحي، وكان الدم روحًیا، كیف؟ إنه لم یفض عن جسد حیوانات غیر عاقلة بل عن جسد 

أعده الروح (القدس). بهذا الدم لم یرشنا موسى بل المسیح خالل الكلمة التي قیلت: هذا هو 
دم العهد الجدید لمغفرة الخطایا. هذه الكلمة هي عوض الزوفا قد غمست في الدم ورشتنا 

جمیًعا. هناك كان غسل الجسد خارجًیا ألن التطهیر كان جسدًیا، أما هنا فالتطهیر روحي 
یدخل إلى النفس ویغسلها... هناك كان الرش یتم عند السطح فقط، والذي ُیرش ُیغسل من 

1 In Matt. hom 54:7. 
2 In Lev. hom 8:10. 
3 In Exod. 13:4. 

Ò .راجع تفسیر: سفر یشوع للمؤلف 
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آثار الدم... أما بالنسبة للنفس فاألمر غیر ذلك إذ یمتزج الدم بكیانها لیجعلها نشیطة ونقیة، 
]. Ïیقودها إلى ذات الجمال غیر المقترب إلیه

 تعلیًقا على الزوفا، إذ یقول: [الزوفا كما نعرفه هو القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
عشب متواضع لكنه یستخدم للشفاء. یقال أن جذره یمسك بالصخر، لهذا فهو یرمز لتنقیة 
القلب. لتمسك بجذرمحبتك في صخرتك (السید المسیح)، وكن متضًعا كإلهك فتتمجد في 

شب عتحتقر هذا ال إلهك الممجد. ُینضح علیك بالزوفا حین یغسلك إتضاع المسیح. أیًضا ال
بل أذكر أثره الطبي... فقد اعتدنا أن نسمع من األطباء أن الزوفا یستخدم في عالج 

المرضى، لتنقیة الرئتین. فإن كان انتفاخ الرئة یحمل كبریاًء إذ ینفث اإلنسان بكبریاء كما 
 :9 قیل عن شاول المضطهد أنه كان متكبًرا، إذ كان ذاهًبا لیقید المسیحین وینفث تهدًدا (أع

]. Ð). كان ینفث قتًال، أي ینفث دًما إذ كان رئتاه غیر نقیتین1
لیتنا إذن یكون لنا جذور الزوفا التي تتعلق بالصخرة فال یغلبنا العدو بالرغم من 
ضعفنا كعشب فقیر متواضع، ولنغتسل بالزوفا ونستخدمه لتنقیة صدورنا من كل كبریاء 

وتشامخ، حاملین فینا إتضاع ربنا یسوع، لكي نتمجد أیًضا معه. 

سادًسا: الماء الّحي: 
. ]5[ ماء حيّ "  على"ویأمر الكاهن أن ُیذبح العصفور الواحد في إناء خزف

 إنما لكي یحّل في وسطنا مقدًما دمه كفارة ،إن كان السید المسیح قد حمل طبیعتنا
عن خطایانا. إنه كالعصفور الذي ُیذبح في إناء خزفي، أي یموت عنا بالجسد، ویفیض ماًء 

حًیا. 
الماء الحّي هو الماء الذي یؤخذ من نهر جاٍر أو من ینبوع مستخدم غیر راكد، 

[یؤخذ الماء نوس: يالعالمة أوریجهذا الماء الحّي یرتبط بالدم كسّر للتطهیر، وكما یقول 
)، وكما 34 :19 للتطهیر وإلتمام األسرار بالماء والدم اللذین ینبعان من جنب المخلص (یو

]. Ñ)8، 6 :5 یو 1 یوحنا في رسالته أن التطهیر ُیعد في الماء والدم والروح (كدیؤ

سابًعا: النضج على المتطهر بالدم والماء: 

1 In Hebr. hom 16:5. 
2 On Ps. 51. 
3 In Lev. hom 8:10. 
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"وینضح على المتطهر من البرص سبع مرات فیطهره، ثم یطلق العصفور الحّي 
. ]7[على وجه الصحراء" 

إن كنا نتطهر بالدم والماء فإنه یلزم نضحهما على  الخاطئ سبع مرات لیتطهر، 
أي یبقى متمتًعا بعملهما طوال أیام حیاته (رقم سبعة ُیشیر إلى سبعة أیام األسبوع)، وكأن 

التطهیر وٕان انطلق في میاه المعمودیة لكنه یبقى عملیة مستمرة غیر منقطعة. 
[إذ جئتم إلى الكاهن مزق ثیابكم تماًما، وما بدى سلیًما القدیس جیروم: یقول 

عندما كان مغطى ظهر بالبرص عندما انكشف. لقد جعلكم الكاهن تنظرون خطایاكم وترون 
برصكم، وردكم إلى مجمع اهللا خالل الدم والماء، خالل الدم أي آالم المسیح، والماء أي 

: "طهرني من الخطیة بالزوفا فأطهر، تشفون یتحقق فیكم القولخالل المعمودیة. وٕاذ 
). إنكم التزالون في مصر (رمزًیا) إلى 7 :51 إغسلني فأبّیض أكثر من الثلج" (راجع مز

هذا الیوم مادمتم لم تأتوا إلى الدم والماء، لذلك لن تخلصوا! أتریدون الخالص من المالك 
المهلك في مصر؟ خذ بعًضا من الزوفا واغمسها في الدم ورشها على قوائم بابك، وٕاذ یرى 

]. Ïیمسك المهلك الدم على جبهتك ال

ثامًنا: غسل ثیابه: 
) قبل لقائه بالكاهن، واآلن إذ 45 :13 بال شك یخلع األبرص ثیابه المشقوقة (ال

یحتاج األمر إلى استبدال ثیابه وٕانما یكتفي بغسلها. إننا  نضح علیه بالدم والماء مرات ال
نحتاج بعد إالَّ غسل  نستبدل إنساننا العتیق مرة واحدة في میاه المعمودیة، لكننا إذ خلعناه ال

الثوب بدموع التوبة. وكما قال السید المسیح للقدیس بطرس حین أراد أن یغتسل: "الذي 
). 10 :13 اغتسل لیس له حاجة إالَّ إلى غسل رجلیه بل هو طاهر كله" (یو

ُیرید  إن كانت الثیاب ُتشیر إلى الجسد بكل أحاسیسه وعواطفه واشتیاقاته، فاهللا ال
إبادة أحاسیسه وٕامكانیاته وٕانما یطلب غسلها وتقدیسها لحساب مملكته.  تحطیم الجسد وال

لة بر تعمل آیمثل عداوة بالنسبة للمؤمن مادام خاضًعا لروح الرب بل یكون  الجسد ال
).  1 :12 )، "ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا" (رو13 :6 لحساب اهللا (رو

1 On Ps. hom 17. 
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. وكما ]9[طالبت الشریعة األبرص عند تطهیره أن یغسل ثیابه وأن یغتسل أیًضا 
من مالبسه فقط  [في الحقیقة یلزم نزع كل دنس وكل قذارة الالعالمة أوریجانوس: یقول 

]. Ïتبقى فیه آثار للبرص الذي زال عنه وٕانما من جسده أیًضا، حتى ال

تاسًعا: حلق شعره: 
 فشعر الخاطئ ُیشیر ،بین شعر الخاطئ وشعر البارالعالمة أوریجانوس یمیز 

یلیق ، لذا Ðإلى األعمال المیتة التي تنبع عن شهوات جسده الشریرة، إذ هو بال روح وال دم
فكار وكلمات أ  منعنده تطهیره أن یحلقه إعالًنا عن ترك كل ما ینبع عن ماضیه الشریر

وتصرفات هي خطایا میته. أما البار فیحمل الحكمة الروحیة شعًرا ینبع عن جسده الذي تقدس، 
ینتثر  )، فیقال عنه: "ورقه ال5 :6 ، عد11 :1 صم 1فال یلیق بالنذیر أن یعلو موسى رأسه (

سكم و)، وكما قال السید المسیح لتالمیذه: "شعور رؤ3 :1 نع ینجح فیه" (مزصي وكل ما
مام الرب، إذ أ). [هذا یعني أن كل أعمالهم وكلماتهم وأفكارهم محفوظة 30 :10 محصاه" (مت

ما الخطاة فعلى العكس یجب إزالة كل أعمالهم وأقوالهم وأفكارهم. وهذا هو أهم أبرار وقدیسون، 
]. Ñما عناه بقوله أنه یحلق جمیع شعر جسمه فیطهر

 خارج خیمته: تهعاشًرا: إقام
. ]8[یمته سبعة أیام" خ"ثم یدخل  المحلة لكي ُیقیم خارج 

بعد إتمام كل الطقوس السابقة من تطهیر بالدم والماء وغسل لثیابه وحلق شعره 
واغتساله یدخل المحلة لكنه یبقى سبعة أیام خارج خیمته. فإن كانت الخیمة ُتشیر إلى جسده 

)، فإننا إذ نتمتع بالخالص ونغتسل بدم ربنا یسوع المسیح وننزع أعمالنا 4، 1 :5 كو 2(
الشریرة وكلماتنا وأفكارنا كشعر نحلقه لكننا ونحن ندخل المحلة أي ُنحسب أعضاء في جسد 
المسیح، كنیسة اهللا المقدسة ومحلته، نبقى خارج خیمتنا، أي نعیش كمن هم فوق متطلبات 
الجسد. نبقى كل أیام غربتنا نشعر بالتغرب حتى عن جسدنا، حتى متى جاء الیوم الثامن، 

أي یوم الرب العظیم ننعم بالدخول إلى جسد روحاني سماوي یلیق بالحیاة الجدیدة. وكما 
یقول الرسول بولس: "ُیزرع جسًما حیوانًیا وُیقام جسًما روحانًیا... وكما لبسنا صورة الترابي 

). 49، 44 :15 كو 1سنلبس أیًضا صورة السماوي" (

1 In Lev. hom 8:11. 
2 In Exod. hom 13:5. 
3 In Lev. hom 8:11. 
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 طقس التطهیر في الیوم السابع .2
"وفي الیوم السابع یحلق كل شعره: رأسه ولحیته وحواجب عینیه وجمیع شعره 

. ]9 [یحلق، ویغسل ثیابه ویرحض جسده بماء فیطهر"
سبق له في الیوم األول لتطهیره أن حلق كل شعره وغسل ثیابه واغتسل، واآلن في 

الیوم السابع یكرر ذات العمل، فلماذا؟ 
 لعل ما حدث في الیوم األول ُیشیر إلى ما یتمتع به المؤمن في بدایة أوالً :

عضویته الكنسیة حین دخل میاه المعمودیة ونال البنوة هللا وصار طاهًرا في عیني اهللا. اآلن 
 تجدید عمل المعمودیة ال بتكرارها وٕانما ىلإما یحدث في الیوم السابع إنما ُیشیر إلى حاجته 

بالتوبة المستمرة مادام في الجسد خاضًعا للزمن. یبقى اإلنسان كل زمان حیاته حتى الیوم 
السابع، أي حتى نهایتها مجاهًدا بال انقطاع لتجدید العهد الذي أقامه مع اهللا في میاه 

المعمودیة بالروح القدس. ففي نظر الكنیسة المعمودیة هي بدایة حیاة ولیست نهایتها، وبدایة 
یتقبل حمیم  [من القدیس غریغوریوس النیصي:جهاد بالرب ولیس نهایته. وكما یقول 

التجدید یشبه جندًیا صغیًرا أعطى له مكان بین المصارعین لكنه لم یبرهن بعد على استحقاقه 
 [العماد المقدس عمل كامل ویهبنا الكمال، إالَّ أنه ال القدیس مرقس الناسك:]. ویقول Ïللجندیة

 [أیها المعتمدون القدیس ماریعقوب السروجي:]. ویقول Ð الوصایایكمل إنساًنا یهمل في تنفیذ
نیة عوًضا اتختلطوا بالز في المیاه وقد صرتم إخوة اإلبن الوحید، ال تهینوه بأعمالكم الجسدیة. ال

]. Ñعنه. طهروا نفوسكم من الزالت لكي تختلطوا بأبیه
لعل ما یمارس من طقس في الیوم السابع ُیشیر إلى خلع ما هو زمني كل ثانًیا: 

أیام غربتنا حتى النفس األخیر، أي حتى الیوم السابع، حتى متى حّل الیوم الثامن أي یوم 
یكون فینا أثر لشيء زمني أو أرضي أو جسداني،  الرب العظیم أو دخولنا إلى الفردوس ال

بل یظهر كل ما فینا جدیًدا.  
في حلق شعر الرأس رمًزا لنزع كل فكر فینا  العالمة أوریجانوس یرى ثالثًا: 

بخالف إیمان الكنیسة من جهة الرأس یسوع المسیح، فال یكون فینا فكر غریب عن التعلیم 
اإللهي الكنسي. وحلق شعر اللحیة ُیشیر إلى تجدید شباب اإلنسان، والعودة إلى حیاة الصبا 

1  PG 46:429C. 
Ð 90 الفیلوكالیا، ص. 
Ñ .میمر عن المعمودیة المقدسة 
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تصیبه شیخوخة العجز.  ینقطع، وشباب ال لیحیا المؤمن بالروح القدس في تجدید روحي ال
تضاع السید المسیح ووداعته فال اأما حلق الحواجب العینین فُیشیر إلى انتزاع روح الكبریاء ب

یكون لنا الحاجب المتشامخ. 

 طقس التطهیر في الیوم الثامن .3
"ثم في الیوم الثامن یأخذ خروفین صحیحین ونعجة حولیة صحیحة وثلثة 

. ]10[أعشار دقیق تقدمة ملتوتة بزیت ولّج زیت" 
إن كان في الیوم الثامن یتم كمال التطهیر، ففیه كان یتحقق الختان (الثامن من 
میالد الطفل الذكر). وفي الیوم الثامن أو األول من األسبوع الجدید قام السید المسیح من 

األموات واهًبا إیانا بره... 
ألول مرة یمارس األبرص المتطهر عمًال بنفسه إذ "یأخذ خروفین..."، یقدم هذه 
الذبائح للكهنة، أما في األیام السابقة فكان غیره یقوم بالعمل. وكأنه إذ ینعم المؤمن خالل 
التطهیر الروحي بالعضویة الكنسیة یلزم أن یدخل إلى العمل اإلیجابي الذي للبنیان خالل 

تمتعه بقیامة الرب والحیاة الجدیدة المقامة (في الیوم الثامن). 
أما الذبائح والتقدمات فهي خمس: 

 خروف صحیح یقدم ذبیحة إثم یكفر بها الكاهن عن خطایاه... وهذا هو بدایة .أ
العمل: اإلعتراف بآثامنا واإلیمان بالمصلوب كغافر لإلثم. 

 نعجة حولیة ذبیحة خطیة، واختیارها أنثى ُیشیر إلى عمل الوالدة، فال یكفي أن .ب
یؤمن اإلنسان برفع خطایاه، وٕانما یلتزم باإلیمان باهللا واهب الثمر. فتقدیم النعجة هنا كما یقول 

]. Ïیعني أن النفس [تلد أعماًال صالحة وتكون غنیة في ثمر البرالعالمة أوریجانوس 
 خروف آخر صحیح یقدمه الكاهن ذبیحة محرقة موضع سرور اآلب. فالمؤمن .ج

یرى غفران آثامه وخطایاه فحسب إنما یتحد بالمصلوب لُیقدم حیاته  إذ یتمتع بالصلیب ال
ذبیحة محرقة هللا. في ذبیحتي اإلثم والخطیة یعلن رفضه للخطیة واإلثم وشوقه للعمل 

الصالح، أما في ذبیحة المحرقة فیعلن ممارسته للفضیلة في الرب، أي ینطلق بالحب إلى 
الجانب اإلیجابي. 

1 In lev. hom. 8:11. 
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بالنسبة للفقیر كان یكفي أن یقدم خروًفا كذبیحة إثم مع یمامتین أو فرخي حمام 
. ]22-21[عن ذبیحتي الخطیة والمحرقة 

[یفهم من العالمة أوریجانوس:  ثالثة أعشار دقیق ملتوت بالزیت، وكما یقول .د
) 2 ]. إن كنا قد رأینا في تقدمة الدقیق (أصحاحÏذلك إستحالة التطهیر خارج سّر الثالوث

إشارة إلى شخص السید المسیح بكونه تقدمة الكنیسة لآلب وفي نفس الوقت هبة اآلب 
للكنیسة إذ یهبها حیاة إبنه عطیة لها نتمتع بجسده ودمه المبذولین كسّر ثبوتها فیه وتمتعها 

 ُیشیر إلى قبولنا اإلیمان بالثالوث القدوس الذي نتعرف علیه 3 بالحیاة األبدیة، فإن رقم
یستطیع أحد أن  خالل إدراكنا لسّر تجسد الكلمة وصلبه، أما كونه ملتوًتا بالزیت، فإنه ال

یتقبل سّر الثالوث وال أن یقول عن المسیح إنه رب إالَّ بزیت الروح القدس. 
 أیًضا إذ ُیشیر للقیامة مع المسیح، فإننا إذ نتطهر نقدم تقدمة القربان 3 ولعل رقم

خالل قیامة الرب، لنقبل أیًضا الرب المقام من األموات كمصدر شبع روحي حقیقي. 
 لّج الزیت لمسح المریض والسكب علیه، إذ یتحقق تطهیرنا خالل ذبیحة .هـ

الصلیب بعمل الروح القدس الذي مسحنا به في سّر المیرون. هذا واللج هو مكیال للسوائل 
یسع ثلث لتر تقریًبا، أما الزیت فكان من زیت الزیتون النقي. 

إذ یقدم المتطهر هذه الذبائح والتقدمات للكاهن، یقوم األخیر بالدور التالي: 
یقف الكاهن واألبرص المتطهر أمام الرب لدى خیمة اإلجتماع، إذ یتقدم أوالً : 

السید المسیح الكاهن األعظم بكونه الباب الذي به ندخل خیمة اإلجتماع، أي به ننعم 
بالعضویة الكنسیة أو العضویة في جسده المقدس. ویرى معلمو الیهود أن الكاهن یقف على 

باب الخیمة من الداخل بینما یقف األبرص المتطهر خارج الباب. 
یشترك كاهنان مًعا في الطقس، فإذ یقف المتطهر أمام ذبیحة اإلثم، یضع ثانًیا: 

یده علیها ویذبحها، یستقبل كاهنان الدم، واحد یستقبله في وعاء لیذهب به إلى المذبح 
. Ðویرشه على جانب المذبح، أما الثاني فیستقبل الدم في یده لیقف أمام األبرص المتطهر
]. 14ویجعل منه على شحمة أذنه الیمنى وعلى إبهام یده الیمنى وعلى إبهام رجله الیمنى [

 [یحتوي التطهیر األخیر على تنقیة األذن لكي تكون حاسة العالمة أوریجانوس:یقول 
ن، ضتمتزج بدنس أو غ السمع طاهرة ونقیة، وهكذا الید الیمنى لكي تكون أعمالنا طاهرة ال

1 Ibid. 
2 Alfred Edersheim: The Tempel, p. 360. 
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هذا ویلزم أن تكون أرجلنا طاهرة لكي تسیر نحو األعمال الصالحة وحدها وتنقاد إلیها، وال 
]. Ïتسیر وراء الخطایا الشبابیة

 یده المقدسة لیمسح كل حواسنا  یمددم إلى رئیس كهنتنا األعظم نراهقلیتنا إذ نت
وأعضاء جسدنا بروحه القدوس خالل سّر المیرون المقدس، فتكون لنا على الدوام األذن 

المقدسة التي تسمع صوته وتستجیب لوصیته، والید الطاهرة المرفوعة كذبیحة مسائیة 
والعاملة لحساب ملكوته، والرجل المستقیمة التي تنطلق نحو السماء بال عائق حتى نستقر 

هناك.  
 أن الكاهن یرش على الثالث مواضع (األذن وٕابهام الید وٕابهام Ðیرى الحاخام یهوذا

 لن یمكن تطهیره. ءاعضالرجل) في وقت واحد، وٕانه إن كان األبرص قد فقد أحد هذه األ
صب في كفه الیسرى وینضح منه سبع مرات يیأخذ الكاهن من لّج الزیت وثالثًا: 

أمام الرب نحو قدس األقداس. ومما فضل من الزیت الذي في كفه یجعل الكاهن على 
شحمة أذن المتطهر الیمنى وعلى إبهام یده الیمنى وعلى إبهام رجله الیمنى على دم ذبیحة 
اإلثم، أي یرش الزیت على نفس الموضع الذي نضح علیه بالدم. أما ما یتبقى من الزیت 

. ]18-15[الذي في كفه فیجعله على رأس المتطهر ویكفر عنه الكاهن أمام الرب 
ُیشیر هذا الزیت إلى الروح القدس الذي یهبه السید المسیح لكنیسته من عند أبیه 

 [موهبة نعمة الروح العالمة أوریجانوس:لكي تنضح به على أوالدها لتقدیسهم. لذلك ُیسمیه 
القدس]. فال یقف األمر عند التطهیر من الخطیة بالدم والماء وٕانما یلزم التمتع باإلمتالء 

)، وتتمتع 22 :15 بالروح القدس الذي به ینعم المؤمن بالحلة األولى والخاتم البنوي (لو
. Ñبالمصالحة مع اآلب والثبوت في البنوة له

 المتطهر من نجاسته ثم یذبح  عن یقدم الكاهن ذبیحة الخطیة ویكفررابًعا:
المحرقة... بهذا یتم تطهیر األبرص خالل "الدم والماء والروح" كقول الرسول: "والذین 

). 8 :5 یو 1یشهدون في األرض هم ثالثة: الروح والماء والدم، والثالثة هم في الواحد" (

 طقس تطهیر الفقراء .4

1 In Lev. hom. 8:11. 
2  Edersheim, p. 360. 
3 In Lev. hom. 8:11. 
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یمارس الطقس بكل دقة للفقیر كما للغني لیحمل ذات المفاهیم، إذ تطهیر النفس 
یختلف إن كانت نفس غني أو فقیر، لكن الفقیر یقدم ذبائح وتقدمات غیر  في عیني اهللا ال

ة، قمرهقة له، وهي: خروف واحد ذبیحة إثم، یمامتان أو فرخا حمام ذبیحتا خطیة ومحر
عشر واحد دقیق ملتوت بالزیت، لّج زیت. 

 ىیقبل اهللا هذه التقدمات المتواضعة واهًبا للفقیر ذات العطیة التي ینعم بها عل
 العطاء في ذاته. الغني بال تمییز، فإن اهللا یطلب القلب والثمر الداخلي ال

 برص المنازل .5
قدم اهللا للیهود الشریعة الخاصة ببرص المنازل وهم بعد في البریة یسكنون الخیام، 

معلًنا إهتمامهم حتى ببیوتهم التي لم یسكنوها بعد. فإن كان اهللا یأمرنا أال نهتم بالغد، إنما 
لكي یعلن إهتمامه هو بغدنا. 

هنا یقوم الكاهن بدور المهندس في عصر بدائي بالنسبة للیهود، لیطمئن على 
 رطوبة أو  آثاربیوت الشعب وال تتعرض حیاتهم للخطر. فإن شاهد إنسان في منزله ظهور

میل إلى الحمرة أو الخضرة، أو تكون مناطق أعمق من الجدار أي تنشع على الجدران، ف
تآكلت، یتدخل الكاهن هكذا: 

. ]36[یتم تفریغ المنزل من كل ما فیه قبل دخول الكاهن أوالً : 
یرى الكاهن العالمات ویخرج من البیت ویغلقه سبعة أیام. ثانًیا: 
إن رأى الضربة قد إمتدت یأمر باقتالع الحجارة المصابة وبإلقائها خارج ثالثًا: 

المدینة في مكان نجس حیث القاذورات وجیف الحیوانات... إلخ. ثم یقشرون حول الضربة 
ویلقون تراب المالط أیًضا خارج المدینة في مكان نجس. 

یقومون بعملیة ترمیم ووضع مالط جدید، فإن عادت الضربة وأفرخت بعد رابًعا: 
الترمیم ُیهدم المنزل كله. 

حسب أنها برئت ویتم التطهیر بعصفورین وخشب تُ لو أن الضربة لم تمتد خامًسا: 
... صأرز وقرمز وزوفا كما في حالة األبر

حد منزله أیفقد  یالحظ في هذا الطقس عدم تسرع الكاهن في الحكم حتى ال
ویخسره إالَّ بعد التأكد من خطورة الموقف... ولعل في هذا رمز لطول أناة اهللا معنا نحن 

یحكم علینا بالهدم سریًعا بل یعطینا فرًصا للتوبة، وذلك كالبستاني الذي  مسكنه، فهو ال
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 یشفع في الشجرة ویمهلها سنة فسنة، ینقب حولها ویضع زبًال لعلها تأتي بثمر فال ُتقطع (لو
13: 6-9( .
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األصحاح الخامس عشر 

شریعة ذي السیل 
ُتعالج هذه الشریعة اإلنسان الذي یكون له سیل، ذكًرا كان أم أنثى. وقد جاءت  

الكلمة العبریة "َزغب" تعني "فیض"، فإن ذا السیل هو الرجل الذي یقذف الحیوان المنوي  
سواء خالل الطبیعة أو إلصابته بمرض تناسلي، وأیًضا المرأة التي تنزف دًما سواء خالل 

الدورة الشهریة (الطمث) أو بسبب مرض، وقد میزت الشریعة بین الحاالت الطبیعیة 
 والحاالت المرضیة.

 مقدمة في ذي السیل .1
. ]15-1[ الحاالت المرضیة عند الرجل  .2
. ]18-16[ الحالة الطبیعیة للرجل   .3
. ]24-19[ الحالة الطبیعیة للمرأة   .4
. ]33-25[ الحالة المرضیة للمرأة   .5

:   مقدمة في ذي السیل.1
إن كانت الشریعة قد إهتمت بتقدیم تطهیر جسدي یخص السیل الذي یفیض من  
الرجل أو نزف الدم الذي للمرأة في مرضها الشهري أو كحالة مرضیة، فإنه یلیق بنا توضیح 

النقاط التالیة: 
، وأیًضا دم ]1[) نجاسة ة إن كانت الشریعة قد دعت السیل (الحیوانات المنوي:أوالً 

المرأة في أیام طمثها أو عند نزفها... فما عنته الشریعة هو إهتمام اإلنسان بنظافة جسده 
ألجل سالمة صحته وصحة من هم حوله، فكما رأینا في اهللا أنه اهتم بكل ما یمس أوالده 
في العهد القدیم حتى من جهة أنواع األطعمة وسالمة الثیاب والمسكن، فباألكثر  صحة 

جسده. 
 میزت الشریعة بطریقة واضحة وقاطعة بین ما یحدث للرجل والمرأة خالل ثانًیا:

الطبیعة وبین ما یتم كحالة مرضیة، فالحلة األولى ال تتطلب تقدیم ذبائح وال تكفیر عن 
خطیة وٕانما یكتفي بغسل جسده وثیابه أو أي متاع اضطجع علیه اإلنسان، أما الحالة الثانیة 

 فیر ـفهي حالة مرضیة تحتاج إلى تدقیق صحي لذا تطلبت الشریعة تقدیم ذبائح للتك
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عن اإلنسان. 
السیل الذي ُیصیب الرجل أو المرأة یحمل رمًزا للنفس التي بال ضابط، ثالثًا: 

الساقطة تحت الشهوات الدنسة... لذا یحتاج األمر إلى تالق مع القدوس الذي لمسته المرأة 
نازفة الدم، هذا الذي لم یستنكف منها إذ ال یقدر الدنس أو النجاسة أن یلحق به إنما توقف 

الدم وبرئت المرأة خالل اإلیمان به. 

 الحالة المرضیة عند الرجل : .2
 تبدأ هذه الشریعة بالرجل المصاب بمرض تناسلي، فیحدث قذف مستمر .أ

  أحدلسجللحیوانات المنویة أو احتقان... فقد حذرت الشریعة حتى ال یمس أحد فراشه، وال ي
على متاعة الذي یجلس علیه، وال یمس الشخص نفسه أثناء مرضه، وال حتى بصاقه، وال 
یركب موضعه على دابة... وٕاالَّ ُحسب اإلنسان نجًسا حتى المساء ویلزمه أن یغسل ثیابه 

 ویغتسل.
هذا اإلجراء وقائي ضد العدوى من األمراض التناسلیة، إذ كما نعلم أن بعض هذه 

األمراض شدیدة العدوى، یمكن أن تنتقل خالل لمس المریض أو ثیابه أو األدوات التي 
یستخدمها. أما بقاء الشخص نجًسا طوال الیوم حتى المساء، أي حتى یبدأ یوًما جدیًدا، إنما 

یعني أن من یتالمس مع الخطیة ویتدنس بالشر لن یتقدس طوال حیاته مادام مرتبًطا 
 أفضل. أما ةبالدنس حتى یبدأ مع الرب یوًما جدیًدا فیه یترك الماضي وینطلق نحو حیا

غسل ثیابه واغتسال جسده، فیعني حاجته إلى الطهارة الخارجیة (الثیاب) والطهارة الداخلیة 
(الجسد المختفي في الثوب). 

مادمنا في العالم، إذ نحیا في الجسد، نتعرض للتالمس مع الخیطة، لذا یلیق بنا 
أن نتمتع بغسل ثیابنا وأجسادنا بدموع التوبة فنحیا في نقاوة الخارج مع األعماق الداخلیة. 

 هذا بالنسبة لمن یلمس المریض أما بالنسبة لما یستخدمه المریض، فسریره .ب
ُیحسب نجًسا ال یجوز أحد أن ینام علیه، ومتاعه الذي یجلس علیه دنًسا ال یجوز أن یجلس 

علیه إنسان طاهر، وبصاقه دنًسا، وما یوضع على حیواناته التي یمتطیها تحسب دنسه، واإلناء 
الخزفي الذي یستخدمه یستحق الكسر، أما الخشبي فُیغسل بماء  ! هكذا تفعل بنا الخطیة إذ تدنس 

حیاتنا الداخلیة وتصرفاتنا فیصیر نومنا وجلوسنا وسیرنا وأدوات طعامنا دنسة! 
 )، فإن 2 :5 اإلنسان الطاهر حتى في نومه یقول: "أنا نائمة وقلبي مستیقظ" (نش
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نام بجسده لكنه متیقًظا بقلبه وفكره، ال یستطیع الشریر أن یمسه بالدنس، أما الخاطئ فإنه 
وٕان تیقظ جسدًیا لكنه یكون دنًسا بفراشه الداخلي خالل اتحاده مع الشر وٕارتباطه بالدنس. 

متلكاته مما نقوله عن سریر الشریر أو نومه، نقوله عن متاعه أو جلوسه وكل 
وتصرفاته. فإن كان السریر ُیشیر إلى خمول الشریر روحًیا وٕاتحاده الخفي مع الشریر كما 

یتحد الرجل بإمرأته خالل سریر الزوجیة، فإن المتاع الذي یجلس علیه ُیشیر إلى حب 
السلطة والتمتع بالكراسي األولى، فإن نال الشریر مركًزا حتى ولو كان دینًیا فالمركز ال 
یشفع فیه بل یدینه. جلوسه على كراسي المسئولیة والتعلیم یعرضه لدینونة أعظم. یقول 

 [ال أستطیع أن أحمل الكهنوت مسئولیة شرور الكهنة، وٕاالَّ كان القدیس یوحنا الذهبي الفم:
هذا جنوًنا منّي، فالعاقلون ال یلومون السیف الذي في یّد المجرم وال الخمر بالنسبة للسكیر 

وال القوة بالنسبة للمغتصب وال الشجاعة بالنسبة للمتهور، بل یلقون باللوم على إساءة 
 ].Ïإستخدام العطایا الممنوحة لهم من قبل اهللا

أما عن بصاقه الذي ُیحسب دنًسا فُیشیر إلى تعلیم الهراطقة الدنس، إذ ینبغي 
علینا أن نهرب منه كما من بصاق دنس، ونغتسل من أفكارهم المحطمة لإلیمان. یقول 

[یجب أن نحرم العاقد الهرطوقیة التي نجدها عندهم، أما القدیس یوحنا الذهبي الفم: 
]. Ðاألشخاص فیجب أن نرحمهم تماًما ونصلي من أجل  خالصهم

أما ما یوضع على حیواناته التي یمتطیها مثل السرج والحداجة فُتشیر إلى ما 
یتعلق بجسده من طاقات وأحاسیس، إذ ُتحسب دنسة بسبب شره الداخلي. 

اإلناء الخزفي أو الخشبي الذي یأكل فیه یحسب نجًسا، فإن كان خزفًیا یكسر وٕان 
ا ُیغسل بماء فیطهر. كسر اإلناء الخزفي ُیشیر إلى ضرورة إماتة الشهوات الجسدیة، بيً كان خش

ان یجب أن ك فإن .أما غسل الخشبي فُیشیر إلى تقدیس الجسد بطاقاته وعوطفه وأحاسیسه
نموت عن خزفنا أي فكرنا الترابي إنما ال لیهلك الجسد وٕانما لكي یتقدس لحساب مملكة الرب، 
وكما یقول الرسول بولس: "ال تملكن الخطیة في جسدكم المائت لكي تطیعوها في شهواته، وال 

). إذن لُیكسر ما هو خزفي (ترابي) فینا، 13-12 :6 تقدموا أعضاءكم آالت إثم للخطیة" (رو
ولُیغسل ما هو خشبي لیصیر معیًنا للنفس في جهادها الروحي. 

 ختصار یمكننا أن نقول أن الرجل المصاب بهذا المرض ُیشیر إلى الخاطئ افي 

Ï 193الحب الرعوي، ص. 
2 Anatole Moulard: Sainte Jean chrysostome, so vio, son oeurre, 1949, p. 138. 
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الذي یفقد حیاته ویدنس جسده بكل أحاسیسه وعواطفه وطاقاته ویكون سبب تعب لمن هم 
حوله، یرون في مرقده وفي مجلسه كما في أكله وشربه دنًسا فیهربون منه. إنه مع الفارق 

كیونان وهو هارب من الخدمة من وجه الرب، أساء إلى كل من حوله، بسببه اضطرب 
البحر وهاجت األمواج وثارت الریاح وفقد النوتیة مئونتهم وسالمهم... وصار كل ما حوله 

في فقدان بسبب تحوله عن وجه الرب! وعلى العكس إذ كان یوسف مع اهللا كان بركة حتى 
لبیت سیده وفي وسط السجن وفي بیت فرعون وأنقذ والدهم وٕاخوته وتمجد في هذا العالم كما 

یتمجد في الحیاة األبدیة. 
 إن شفى اإلنسان من هذا المرض یبقى تحت الفحص سبعة أیام حتى یتأكد .ج

"یغسل ثیابه ویرحض جسده بماء حّي فیطهر، وفي الیوم الثامن الكاهن من شفائه، ثم 
ا میأخذ لنفسه یمامتین أو فرخي حمام ویأتي إلى الرب إلى باب خیمة اإلجتماع ویعطیه

نه الكاهن أمام الرب عهما الكاهن الواحد ذبیحة خطیة واآلخر محرقة ویكفر ملللكاهن فیع
تحدثنا عنه في األصحاحات السابقة، لهذا ما هذا الطقس التطهیري كثیًرا . ]14 [من سیله"

أكتفى هنا بإبراز الخطوط الرئیسیة لهذا الطقس، وهي: 
الحاجة إلى إغتسال الثیاب كما الجسد بالماء الحّي أي ماء جاٍر من نهر أو أوالً : 

من ینبوع أو بئر مستخدمة غیر راكدة... إشارة إلى حاجتنا للتقدیس الداخلي (الجسد) 
والخارجي، وغسلنا في میاه المعمودیة لنوال تجدید طبیعتنا بالروح القدس. 

مادمنا في األیام السبعة األولى ال نقدر أن نقدم الذبیحة، إنما ننتظر الیوم ثانًیا: 
الثامن، بمعنى أننا مادمنا نعیش خاضعین للزمن (سبعة أیام) ال نقدر أن ننعم بذبیحة ربنا 
یسوع، لكي إذ یرفعنا الروح القدس إلى الیوم الثامن أي إلى الحیاة المقامة في الرب ننعم 

بالذبیحة السماویة ونتمتع بالدخول إلى حضرة الرب وسكني بیته السماوي. 
إن كان اإلنسان یتمتع بالتطهیر كعطیة شخصیة توهب له من قبل ربنا، ثالثًا: 

"یأتي إلى الرب إلى باب خیمة اإلجتماع"، فما لكنه ینالها خالل عضویته الكنسیة، إذ قیل 
یناله من تطهیر أو تقدیس إنما یفرح الجماعة كلها بكونه عضًوا فیها، آالمه آالمها 

وأفراحه أفراحها! 
 یقدم الكاهن عنه ذبیحة خطیة وذبیحة محرقة مًعا... فال یكفي لطهارته من رابًعا:

 یتمتع بذبیحة الخطیة حیث ینال الغفران عن خطایاه إنما یجب أیًضا أن أندنس السیل 
ینعم بذبیحة المحرقة حیث یقدم حیاته ذبیحة طاعة ومحرقة حب لآلب في المسیح یسوع. 
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نتزاع الشر، فذبیحة المحرقة ا آخر إن كانت ذبیحة الخطیة تعني الجانب السلبي وهو ىبمعن
 [تنقسم القدیس یوحنا الذهبي الفم:تمثل الجانب اإلیجابي وهو ممارسة البر. وكما یقول 

لوغ الفضیلة، بالفضیلة إلى أمرین: ترك الشر وعمل الخیر. اإلنسحاب من الشر لیس كافًیا ل
]. Ïوٕانما هو بدایة الطریق الذي یقود إلیها. ال تزال تبقى هناك حاجة لنشاط عظیم

:   الحالة الطبیعیة للرجل.3
بعد أن عالج تطهیر الحالة المرضیة عند الرجل تحدث عن حالتین طبیعیتین عند 

الرجل أیًضا: 
)، واألمر ال یحتاج إلى تقدیم ذبائح 10 :33 " (تثاللیلاإلحتالم أو "عارض أوالً : 

. والكنیسة ]17-16[تكفیر إنما فقط إغتساله وغسل ثیابه والمتاع الذي كان مضطجًعا علیه 
تعتبر اإلحتالم فطًرا فال یجوز للشخص المحتلم التمتع بسّر التناول في ذلك الیوم. 

 المعاشرة الزوجیة، واألمر ال یحتاج إلى استحمامهما، ویحسبان نجسان ثانًیا:
طوال النهار كالمحتلم فال یدخالن بیت الرب وال یمسان المقدسات. 

:   الحالة الطبیعیة للمرأة.4
یقصد بالسیل هنا المرض الشهري "فترة الطمث"... وقد حسبها نجسة لمدة سبعة 
أیام لكي تتمتع بفترة راحة جسدیة، وقد منع العالقات الزوجیة في تلك الفترة، ربما لسببین: 
أوًال ألجل راحة الزوجة في فترة تعبها، وثانًیا لكي یقدس العالقات الزوجیة فال تكون عن 

شهوة غیر مضبوطة خاصة وأن المرأة ال تحمل في هذه الفترة، فتكون العالقة خارج هدف 
اإلنجاب. 

:   الحالة المرضیة للمرأة.5
یقصد بها النزف المستمر... وقد حسبها نجسة مادامت تنزف، حتى تدرك خطورة 

الموقف وتهتم بالعالج. 
إذا شفیت تبقى تحت الفحص سبعة أیام وتقدم ما یقدمه الرجل عند التطهیر من 

سیله، وفي الیوم الثامن (راجع الحالة األولى). 
 

1 In Thess, hom. 5. 
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یوم الكفارة العظیم 
إن كانت بعض الشعوب قد تعرفت خالل التقلید على الذبائح الدمویة، إذ تسلموها 

عن نوح وبنیه الثالثة، وقد شوهوا مفاهیمها وغایتها، لكن الشعب الیهودي قد أنفرد بطقس 
"یوم الكفارة العظیم" الذي عبثًا نجد ما یشبهه لدى أي شعب آخر. 

كان لهذا الیوم أهمیته الخاصة عند الیهود، وله طقسه الفرید، یقدم لنا مفاهیم رائعة 
عن ذبیحة السید المسیح وعملها الكفاري كما كشف لنا القدیس بولس الرسول في األصحاح 

التاسع من رسالته إلى العبرانیین. 
قبلما أتعرض لتفسیر األصحاح السادس عشر من سفر الالویین الخاص بهذا 

الیوم الفرید وددت أن أسجل بعض المالحظات عن هذا الیوم من جهة أهمیته وغایته 
واالستعداد له وطقوسه. 

أهمیته: 
كان ألهمیة هذا الیوم وشهرته عند الیهود أن علماء التلمود دعوه "الیوم"، لعله كما 

)، إذ ال یحتاج 9: 27)، وأیًضا كما قیل "الصوم" في سفر األعمال (27: 7جاء في (عب 
إلى تعریف. لعلهم كانوا یتطلعون إلیه كما نتطلع نحن إلى یوم "الجمعة العظیمة" بكونه یوم 
الكفارة العظیم، الذي فیه نرى رئیس كهنتنا األعظم یشفع بدمه الثمین عن العالم كله، لیدخل 
بمؤمنیه منهم إلى سماء السموات، فیكون لهم موضع في حضن أبیه السماوي، أو لعله یمثل 
یوم عماد السید المسیح الذي فیه أدخلنا إلى التمتع بالسماء المفتوحة خالل اتحادنا مع اآلب 

في إبنه المدفون في میاه المعمودیة القائم من األموات وتمتعنا بالبنوة بروحه القدوس. 
وتظهر أهمیته أیًضا من دعوته "سبت السبوت" أو "سبت الراحة"، وكأن فیه 

تتحقق الراحة التامة بكونه "عید األعیاد". یظهر ذلك بارتباطه بعید المظال الذي ُیحسب 
خاتمة السنة الیهودیة الدینیة حیث یقیمون فیه فرحهم بالحصاد وشكرهم هللا في الخامس 
عشر من الشهر السبتي أو السابع آخر شهورهم، یسبقه "یوم الكفارة العظیم" في الیوم 

العاشر حیث یعلن كمال المصالحة بین اهللا وشعبه، وتقدیس كل الجماعة لكي تتهیأ للفرح 
الكامل وتقدر أن تقدم ذبیحة شكر هللا في عید المظال. وٕان عرفنا أن عید المظال قد صار 

فیما بعد رمًزا لضم األمم للعضویة في الكنیسة المقدسة، یكون یوم الكفارة (الصلیب) هو 
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الطریق الذي فیه تم هذا العمل العظیم. هذا ویلیق بنا أن نذكر أن السنة الیوبیلیة، سنة 
. Ïالتحرر الكامل "كانت تعلن لنا دائًما في یوم الكفارة"

إن االحتفال بهذا الیوم في العاشر من الشهر السبتي إنما ُیشیر إلى الكمال (رقم 
) الذي به یتحقق تقدیس الشهر السبتي أو الشهر المقدس. 10

وألهمیة هذا الیوم كان شیوخ السنهدریم السبعون یدربون الكهنة الجدد على طقوسه 
وتحفیظهم جمیع األمور المتعلقة به. 

هذا وسنرى خالل طقوسه الفریدة التي یمارسها رئیس الكهنة بنفسه خالل تطهیرات 
مستمرة غیر منقطعة مع صوم الشعب الیوم كله كیف یكشف عن دور هذا الیوم في حیاة 
الشعب القدیم وما حمله إلینا من رموز روحیة نبویة تمس عالقتنا باهللا وخاللصنا األبدي. 

غایته: 
"كفارة" في العبریة "كبودیت"، تعني "تغطیة" أو "ستر"، إذ في هذا الیوم تغفر 

الخطایا ویستر على اإلنسان بالدم الثمین، فیكفر رئیس الكهنة عن نفسه وعن الكهنة وعن 
كل الجماعة بل وعن الخیمة وكل محتویتها تكفیًرا عاًما وجماعًیا عن كل ما سقطت فیه 

الجماعة ككل أو كأعضاء طوال العام. تختم شریعة هذا الیوم بالقول: "ویكفر الكاهن الذي 
یمسحه... ویكفر عن مقدس القدس، وعن خیمة اإلجتماع والمذبح یكفر، وعن الكهنة وكل 

شعب الجماعة یكفر، وتكون هذه لكم فریضة دهریة للتكفیر عن بني إسرائیل من جمیع 
]. 34-32خطایاهم مرة في السنة" [

االستعداد لیوم الكفارة: 
كان رئیس الكهنة وحده یقوم بخدمة ذلك الیوم في طقس طویل بعد استعداد 

. كان رئیس الكهنة یقضي السبعة أیام السابقة Ðطویل، یساعده أكثر من خمسمائة كاهن
لیوم الكفارة في حجرة داخل الهیكل خارج بیته. وفي مدة هیكل سلیمان كان شیوخ السنهدریم 

یالزمونه ویقرأون علیه أوامر الرب الخاصة بهذا الیوم مراًرا وتكراًرا. وكان یستظهرها حتى 
یحفظها جیًدا ویتدرب على أدائها... وفي اللیلة السابقة للیوم كان رئیس الكهنة یظل 

1 Edersheim, p. 304, 305. 
2 Ibid, p. 307. 
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مستیقًظا حتى الصباح حتى ال یتعرض لحلم أو عارض لیل یدنس جسده، وكان الكهنة 
والشیوخ حوله حتى ال یغفل أو ینعس. 

ولما كان رئیس الكهنة یقوم بالخدمة وحده دون أن یراه أحد في قدس األقداس، 
لذلك كان الكهنة والشیوخ یستحلفونه هكذا: "نستحلفك بمن أسكن اسمه في بیته أنك ال تغیر 

شیًئا من كل ما نقوله لك". 

طقوس یوم الكفارة 
یقوم رئیس الكهنة بأربع خدمات: 

أ. خدمة الصباح الیومیة أو الدائمة على مدار السنة، وهي خاصة بالكهنة، لكنه 
في هذا الیوم یقوم بها رئیس الكهنة بنفسه. 

عند منتصف اللیل ُتلقى قرعة لیقوم الكهنة برفع الرماد عن المذبح حتى ال تقدم 
. ثم یأخذون رئیس Ïذبائح یوم الكفارة على رماد قدیم، ولتمییز هذا الیوم عن األیام العادیة

الكهنة إلى المغسل لغسل جسده ثم یغسل یدیه ورجلیه. یذكر التقلید الیهودي أن رئیس 
 مرات في هذا الیوم وعشر مرات یغسل یدیه ورجلیه، وأنه ال یغتسل في 5الكهنة یغتسل 

الحمام العادي وٕانما في إناء ذهبي مخصص لهذا الغرض. هذا وٕان كان شیًخا یحتاج إلى 
میاه دافئة، یسكبون في اإلناء ماًء ساخًنا للتدفئة أو یضعون في المیاه حدیًدا ساخًنا لذات 

الغرض. 
)، ویدخل القدس 28یلبس رئیس الكهنة المالبس الفاخرة التي للمجد والبهاء (خر 

ویصلح السرج ویرفع البخور، ثم یقدم المحرقة الدائمة خروًفا حولًیا مع تقدمة عشر من 
: 29الدقیق الملتوت بربع الهین من الزیت المرضوض وسكیبه ربع الهین من الخمر (خر 

). 10-9: 28)، وكانت هذه تضاعف إن كان الیوم سبًتا (عد 38-42
ب. خدمة الكفارة العظیم... وهي الخدمة التي وردت تفاصیلها في األصحاح الذي 

بین أیدینا، نتعرض لها أثناء التفسیر. 
) حیث ُیقدم 11-7: 29ج. خدمة تقدیم الذبائح اإلضافیة المقررة لهذا الیوم (عد 

رئیس الكهنة محرقات إضافیة وهي ثور وكبش وسبع خراف حولیة وتقدمتها ثالثة أعشار 
دقیق ملتوت بالزیت عن الثور وعشران عن الكبش وعشر عن كل خروف، وسكائبها من 

1 Ibid 309. 
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الخمر نصف الهین عن الثور وثلث الهین عن الكبش وربع الهین عن الخروف الواحد. كما 
یقدم ذبیحة خطیة أخرى من تیس من المعز. 

د. خدمة المساء الیومیة أو الدائمة تماثل خدمة الصباح، یقوم بها رئیس الكهنة 
بمالبسه الفاخرة. 

السید المسیح والكفارة: 
إذ حمل كلمة اهللا جسدنا جاء إلینا في عالمنا لیعیش في وسطنا وكأنه قضى عاًما 

یختمه بیوم الكفارة العظیم، فیكفر عن خطایانا ویحملنا إلى حضن أبیه، مستشفًعا فینا 
كرئیس الكهنة السماوي ال خالل دم ثیران وتیوس بل بدمه. 

: [تأمل أن الكاهن الحقیقي هو الرب یسوع المسیح (عب العالمة أوریجانوسیقول 
) الحامل الجسد كمن یقضي عاًما كامًال مع شعبه، إذ یقول بنفسه: "روح السید الرب 14: 4

علّي ألن الرب مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألعصب منكسري القلب، ألنادي 
). في 2-1: 61المسبیین بالعتق وللمأسورین باإلنطالق، ألنادي بسنة مقبولة للرب" (إش 

) عندما أكمل 10: 30هذه السنة دخل في یوم الكفارة مرة واحدة إلى قدس األقداس (خر 
) عن یمین اآلب، لحساب الجنس البشري، یشفع 14: 4رسالته وصعد إلى السموات (عب 

في كل المؤمنین به. یتحدث الرسول یوحنا عن هذه الكفارة التي لحساب البشر فیقول: "یا 
أوالدي أكتب إلیكم هذا لكي ال تخطئوا، وٕان أخطأ أحد فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح 

). ویعلن القدیس بولس الرسول أیًضا عن هذه 2-1: 2 یو 1البار وهو كفارة لخطایانا" (
). 25: 3الكفارة بقوله عن المسیح: "الذي قدمه اهللا كفارة باإلیمان بدمه إلظهار بره" (رو 

إذ یمتد یوم الكفارة حتى الغروب، أي حتى نهایة العالم، نقف أمام الباب ننتظر 
) یشفع في خطایا 2-1: 2 یو 1كاهننا الذي تأخر داخل قدس األقداس، أي أمام اآلب (

). لكنه ال یشفع في خطایا الجمیع، إذ ال یشفع فمن هم من 28: 9الذین ینتظرونه (عب 
) بل الذین هم من طرف الرب وحدهم، 10-9: 16طرف التیس المرسل في البریة (ال 

: 2الذین ینتظرونه أما الباب، ال یفارقون الهیكل عابدین بأصوام وطلبات لیًال ونهاًرا (لو 
37 .(

أتظن أنك وأنت تأتي إلى الكنیسة في یوم العید بكل أناقة (وترف) دون اإلصغاء 
إلى الصوت اإللهي وال مراعاة لوصایاه أنك من طرف الرب؟! إنّي أود أن تسمعوا هذا 

وتجتهدوا ال في اإلنصات لصوت اهللا في الكنیسة فحسب وٕانما في ممارسة كالم اهللا في 
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)... هذا هو بالحق اإلنتظار أمام 2: 1منازلكم، واللهج في ناموس الرب لیًال ونهاًرا (مز 
]. Ïباب الكاهن الذي یتأخر داخل قدس األقداس، به ُنحسب من نصیب الرب

 
 
 

1 In Lev. hom 9:5. 
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 األصحاح السادس عشر

یوم الكفارة العظیم 
إذ رأینا أهمیة هذا الیوم العظیم وغایته وارتباطه بعمل السید المسیح الكفاري، 

تأمل في طقوسة كما وردت في سفر الالویین مع اإلشارة إلى الطقس الیهودي كما جاء في ن
التقلید. 

. ]3-1[ الدخول إلى قدس األقداس   .1
. ]4[ ثیاب یوم الكفارة   .2
. ]11-5[ ذبائح عن نفسه وعن الشعب  .3
. ]13-12[ تقدیم البخور    .4
. ]14[ الدم وغطاء التابوت   .5
. ]19-15[ تقدیم التیس األول   .6
. ]22-20[ تقدیم التیس الثاني   .7
. ]28-23[ تقدیم المحرقات وذبیحة الخطیة  .8
. ]34-29[الكفارة فریضة دهریة   . 9

 الدخول إلى قدس األقداس: .1
إذ خرجت نار من عند الرب وأكلت ابني هرون ناداب وأبیهوا ألنهما قدما ناًرا 

) حدث رعب شدید عند هرون وابنیه اآلخرین، إذ خاف الكل من اللقاء مع 10غریبة (ال 
اهللا، فجاءت شریعة یوم الكفارة العظیم تعلن عن االستعدادات الالزمة لرئیس الكهنة لیدخل 

وقال الرب لموسى: كلم هرون باسم الجماعة كلها إلى قدس األقداس مرة واحدة، إذ قیل: "
أخاك أن ال یدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئال 

]. 2یموت، ألنّي في السحاب أتراءى على الغطاء" [
لم یكن ممكًنا حتى لرئیس الكهنة أن یدخل قدس األقداس لیقف أمام غطاء تابوت 

العهد حیث یتراءى اهللا هناك على الغطاء، بین الكاروبین، على "كرسي الرحمة"... إنما 
یدخل مرة واحدة فقط كل سنة بعد ممارسة طقس طویل ودقیق واستعدادات ضخمة حتى ال 

نحجاب اهللا عن شعبه أو ایحسب مقتحًما للموضع اإللهي ویموت. هذا العجز سره لیس 
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كهنته، إنما هو ثمر طبیعي لفسادنا البشري الذي أعاقنا عن اللقاء مع القدوس. وكما یقول 
). كان 8 :9 الرسول بولس: "معلًنا الروح القدس بهذا أن طریق األقداس لم یظهر بعد" (عب

األمر یحتاج إلى تغییر جذري في طبیعتنا الفاسدة حتى تقدر خالل الدم الثمین أن تخترق 
 بالصلیب وتدخل إلى األقداس اإللهیة تنعم بمعاینة المجد اإللهي انشقالحجاب الذي 

واإلتحاد مع اهللا. هذا هو ما تحقق بالمسیح یسوع ربنا رئیس الكهنة األعظم الذي دخل بنا 
إلى مقدسه السماوي، قدس األقداس الحقیقي. فطقس یوم الكفارة بكل دقائقه هو ظل لعمل 

السید المسیح الذي شق حجاب الهیكل ونزع العداوة بین السماء واألرض، وصالحنا مع أبیه 
القدوس. 

 اللحظات التي یدخل فیها رئیس الكهنة هذهكان الشعب كله یشتاق طول العام إلى 
إلى قدس األقداس لمعاینة مجد اهللا فوق غطاء التابوت، وكأن الكل قد تمتع بما یناله رئیس 

الكهنة خالل هذه اللحظات. ونحن أیًضا إذ شق رئیس كهنتنا المصلوب حجاب الهیكل 
بالصلیب وهب لنا فیه ال أن ندخل قدس أقداس في أورشلیم األرضیة وٕانما إلى السموات 

عینها لنتمتع بجسد الرب ودمه حیاة أبدیة. 
بهذا یدخل "لم یكن ممكًنا لرئیس الكهنة أن یدخل إالَّ خالل الذبیحة، إذ قیل 

یلزمه أن یكفر عن ، ]3 [هرون إلى القدس، بثور ابن بقر لذبیحة خطیة وكبش محرقة"
نفسه كما عن الشعب. وقد التحمت هنا ذبیحة الخطیة بكبش المحرقة، وكما سبق فرأینا في 

دراستنا لطقس تطهیر ذي السیل أن ذبیحة الخطیة ُتشیر إلى غفران خطایانا، وذبیحة 
 الجانب السلبي مع الجانب مالمحرقة ُتشیر إلى تقدیم حیاتنا ذبیحة طاعة للرب، فیلتح

اإلیجابي. ندخل إلى األقداس خالل الصلیب الذي ینتزع عنا خطایانا ویهبنا بّر المسیح 
وطاعته! 

كان رئیس الكهنة ملتزًما بشراء الثور والكبش من ماله الخاص... فما یقدمه 
للتكفیر عن نفسه یقدمه من ماله، وما عن الكهنة من صندوق الكهنة، وأما ما عن الشعب 

فمن الصندوق العام للهیكل. 
ه حتى نيخوته الكهنة وبإكان رئیس الكهنة محتاًجا إلى دم آخر یشفع فیه وفي 

 أما ربنا یسوع المسیح فقدم دمه هو عنا إذ لم یكن محتاًجا ،یقدر أن یدخل قدس األقداس
 عن تقدیم الكهنة الذبائح عن أنفسهم، قائالً : القدیس أغسطینوسإلى تكفیر. یتحدث 

دعى أحدهم أنه بار وبال خطیة تجیبه: إننّي ال أتطلع إلى ما ا[الذبائح تدین الكهنة، فإذا ما 
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تقوله بل إلى ما تقدمه، فذبیحتك تحكم علیك. لماذا تقدم ذبیحة عن خطایاك لو كنت بل 
خطیة؟! هل تكذب على اهللا بتقدیمك ذبیحتك؟!... إننّي یا أخوة كاهن اهللا، أنا خاطئ، أقرع 

]. Ïمعكم صدري، وأطلب معكم الصفح، أترجى معكم مراحم اهللا

 : ثیاب یوم الكفارة.2
إذ ینتهي رئیس الكهنة من الخدمة الصباحیة الدائمة لیبدأ طقس یوم الكفارة یخلع 

مالبسه الذهبیة التي للمجد ویرحض جسده ثم یرتدي مالبس كتانیة خاصة بهذا الیوم تتكون 
)، وهي مالبس كهنة عادیة، ربما  42-40 :28 من: قمیص، سروال، منطقة، عمامة (خر

 إخوته ه مع خطایالكي ال یتعالى أو یستكبر، أو لیشعر أن طقس هذا الیوم إنما لنزع خطایا
وبنیه من الكهنة والشعب. 

رئیس كهنتنا ربنا یسوع لم یكن في حاجة إلى غساالت جسدیة أو روحیة، فهو 
القدوس الذي بال خطیة، الذي یقدسنا بدمه. إنه ال یلبس ثیاًبا كتانیة في ذلك الیوم بل سلم 

 ذاته ثیابه یقتسمها الجند فیما بینهم لُیرفع على الصلیب عریاًنا، فیكسونا بثوب بره. یهبنا
 ألن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غال"، كقول الرسول: ه نرتديبر كثوب

3: 27 .(
سبق لنا الحدیث عن الثیاب الكهنوتیة في دراستنا لسفر الخروج وأیًضا في تفسیرنا 

 عن هذه الثیاب نوسيالعالمة أوریجلألصحاح الثامن من هذا السفر، واآلن نكتفي بتعلیق 
التي یرتدیها المؤمن بكونه كاهًنا عاًما (سبق لنا في أكثر من موضع التمییز بین الكهنوت 

العام الذي نناله في سّر العماد حیث نحسب أعضاء في جسد ربنا یسوع لنا حق تقدیم ذبائح 
الحمد والشكر... وبین الكهنوت الذي نناله لممارسة األسرار الكنسیة والعمل الرعوي). 

 دخلنا في كل ساعة إلى القدس بغیر استعداد دون ن: [إنوسيالعالمة أوریجیقول 
أن نرتدي الثیاب الكهنوتیة وٕان نقدم الذبائح التي ُأمرنا بها، من غیر أن نجعل اهللا أوًال  في 

 من مذبح الرب. فالشریعة الواردة هنا االقترابحیاتنا نموت، ألننا ال نتمم ما یلزم عمله عند 
نا جمیًعا، إذ تقدم لنا الطریق الذي به نقترب من مذبح الرب. خصت

یوجد مذبح علیه نقدم صلواتنا، یلیق بنا أن نعرف كیف نقدمها. لنعرف أنه یجب 
)، أي دنس الجسد ورذیلة السلوك وقذارة الشهوات... 4 :3 أن تنزع "الثیاب القذرة" (زك

1 Sermons on N. T. Lessons 86:7. 
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إن كان لك كهنوت (عام) ملوكي، إذن "فلنقدم به في كل حین هللا ذبیحة تسبیح" 
)، ذبیحة الصالة، ذبیحة الرحمة، ذبیحة الطهارة والبّر والقداسة. ولكي تقدمها 15 :13 (عب

ن تكون لك نار إلهیة أس، واباستحقاق یلزمك أن ترتدي ثیاًبا طاهرة ممیزة عن ثیاب بقیة الن
قي ل اهللا: "جئت ألابنولیست نار غریبة عن الرب، بل تلك التي یهبها الرب للبشر كقول 

). من یستخدم ناًرا غیر هذه 49 :12 ناًرا على األرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو
)، 4 :11 كو 2 مضادة لها كتلك التي قیل عنها: "یغیر شكله إلى شبه مالك نور" (

]. Ï )10 یتعرض للسقوط تحت ذات العقوبة التي سقط تحتها ناداب وأبیهو (ال
 الكتان یأتي عن األرض (كنبات مزروع)، .]4 [یلبس قمیص كتان مقدًسا"" [

 قمیص مقدس لبسه المسیح الكاهن الحقیقي عندما حمل طبیعة الجسد األرضي، إذ افهو إذً 
). لقد أراد الرب أن یقیم الجسد 19 :3 قیل عن الجسد: "أنت تراب وٕالى تراب تعود" (تك

الذي صار تراًبا فأخذ الجسد الترابي لكي یرفعه عن األرض ویحمله إلى السماء... بالحقیقة 
إن قمیص جسد المسیح المقدس، ألنه لم ُیحبل به من زرع بشر لكنه مولود بالروح القدس. 

عادة السراویل تغطي أجزاء الجسم . ]4 ["وتكون سراویل كتان على جسده"
التناسلیة. لنتأمل في مخلصنا الذي أخذ جسًدا به تمم األعمال البشریة من أكل وشرب وما 
شبه ذلك لكنه لم یتزوج... وأیًضا یلیق بكل إنسان یحیا زاهًدا أن یلبس سروال كتان مقدًسا 

تحیط بأعضائه التي بال كرامة لتعطیها كرامة أعظم... 
وقد سبق فأظهرنا أن یوحنا المعمدان وٕایلیا كان لهما . ]4 [طق بمنطقة كتان"من"یت

منطقة من جلد حول متنیهما... ُتشیر إلى إماتة هذا الجزء، أي إلى العفة والطهارة... 
 ما نسمیه عمامة هو زینة توضع على الرأس، .]4 ["ویتعمم بعمامة كتان"

یستخدمها الكاهن عند تقدیم التقدمات... هكذا لُیزین كل منا رأسه بزینة كهنوتیة. فإن كان 
]. Ð) یلیق بنا أن نسلك بطریقة بها ننعم بمجد المسیح3 :11 كو 1المسیح هو رأس الرجل (

 :شعبالذبائح عن نفسه وعن . 3
 قل ارتدائه ]3[إذ سبق فقدم رئیس الكهنة ذبیحتي خطیة ومحرقة عن نفسه 

المالبس الكهنوتیة، نجده اآلن یأخذ تیسین من المعز لذبیحة الخطیة واحًدا كمحرقة من مال 
الجماعة. 

1 In Lev. hom 9:3. 
2 Ibed 9:2. 
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عند تقدیمه ثور الذبیحة عن نفسه وعن الكهنة یعترف رئیس الكهنة بخطایاه 
وخطایا الكهنة، قائالً : "أیها اإلله (یهوه)، لقد أخطأت وعصیت أنا وبیتي. لذلك أتوسل إلیك 

أنا وبیتي- كما  یا اهللا (یهوه) أن تكفر عن خطایاي وآثامي ومعاصي التي إرتكبتها أمامك
كتب في ناموس موسى عبدك: ألنه في ذلك الیوم یكفر عنكم ویغسلكم، من كل معاصیكم 
أمام یهوه تغسلون". ویالحظ أنه في هذا اإلعتراف یذكر إسم "یهوه"  ثالث مرات. ویكرر 

اإلسم "یهوه" ثالث مرات أخرى حین یعترف على نفس الثور باسم الكهنة، مرة سابعة یذكر 
إسم یهوه عندما یعمل قرعة على التیسین لیكون أحدهما من نصیب یهوه. ثم یعترف ذاكًرا 
اإلسم ثالث مرات أخرى حین یعترف وهو یضع یده على رأس التیس الذي یحمل خطایا 

الشعب. في هذه المرات العشرة التي ینطق فیها إسم یهوه، إذ ینطق باإلسم یسقط الواقفون 
بجواره بوجوههم إلى األرض بینما تردد الجموع العبارة: "مبارك هو اإلسم، المجد لملكوته إلى 

. Ïأبد األبد"
االجتماع، ویلقي یأخذ التیسین ویوقفهما أمام الرب لدى باب خیمة "ذلك  بعد

. یقدم هذین التیسین ]8-7هرون على التیسین قرعتین: قرعة للرب وقرعة لعزازیل" [
كذبیحة واحدة عن الخطیة، واحد ُیذبح عن خطایا الشعب واآلخر ُیطلق في البریة إلعالن 

  حمل الخطیة ورفعها.
كانت القرعة تتم هكذا بأن یوقفهما رئیس الكهنة أمام باب خیمة االجتماع 

عن یساره، وكذلك  ووجهیهما إلى الغرب، ویقف كاهنان واحد عن یمین رئیس الكهنة واآلخر
ُیوقف التیسان. ویهز رئیس الكهنة صندوًقا صغیًرا به قطعتان رقیقتان صغیرتان من 

األبنوس (صارتا بعد ذلك من الذهب) كتب على الواحدة "لیهوه"، وعلى األخرى "لعزازیل"، 
ویضع الواحدة على أحد التیسین واألخرى على اآلخر، وهو یقول "للرب ذبیحة خطیة، وُتقرأ 

الكتابة على كل قطعة، فإن كانت التي على یمینه "لیهوه" یقول الكاهن الذي على یمین 
 ارفع یمینك للعلى"، وٕان كانت التي على یساره یقول الكاهن اآلخر "ارفعرئیس الكهنة: "

یسراك"، ویمیز التیس الذي لیهوه عن اآلخر، بوضع خیط أحمر من الصوف حول رأس 
التیس الذي للرب أو على قرنیه، بینما یمیز اآلخر بخیط قرمزي. 

1 Edersheim, p. 310. 1. 
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 أن التیسین كانا متشابهین في الحجم والشكل والقیمة، وٕان أمكن یشتریا في ظیالح
وقت واحد، هذا وكان اإلتجاه العام إلى التفاؤل إن جاء التیس الذي على یمین یهوه واآلخر 

لعزازیل. 
 في اآلتي: اختصارهاهناك تفاسیر كثیرة لكلمة "عزازیل"، یمكن 

 شخص، یعني به الشیطان. إن انطالق التیس اسمیرى البعض أن عزازیل أوالً : 
في البریة ُیشیر إلى قوة الذبیحة التي تتحدى الشیطان، وكأن السید المسیح الذبیح قد جاء 

لُیحطم إبلیس في عقر داره. 
الرأي الغالب إن كلمة "عزازیل" تعني "اإلقصاء التام" أو العزل الكامل، ثانًیا: 

وكأن ذبح التیس األول ُیشیر إلى حمل السید للخطیة للتكفیر عنها، أما إطالق اآلخر فُیشیر 
 تماًما وٕاقصائها بعیًدا عن الشعب. انتزاعهاإلى 

یرى البعض في التیس الذي یطلق في البریة باسم عزازیل أي "العزل ثالثًا: 
 رمًزا لعجز الذبیحة الحیوانیة عن تحقیق الخالص الحقیقي، فإطالق التیس في ،الكامل"

البریة یعني أن التیس قد انطلق إلى مكان غیر مسكون حتى یأتي حمل اهللا الحقیقي القادر 
). 6 :53 شإشعیاء النبي أن یهوه قد وضع إثمنا علیه (إوحده أن یرفع خطایانا كقول 

 في عمل القرعة على التیسین لیكون أحدهما للرب نوسيالعالمة أوریجیرى 
واآلخر لعزازیل إشارة إلى وجود أبرار وأشرار في وسط الجماعة، األبرار من نصیب الرب 

واألشرار من نصیب عزازیل، إذ یقول: [لو كان كل الشعب قدیسین ومطوبین لما كانت 
تصنع قرعة على التیسین، ویرسل أحدهما إلى البریة بینما ُیقدم اآلخر للرب، إذ یكون الكل 

نصیًبا واحًدا للرب الواحد. بالحقیقة یوجد في الجماعة التي تقترب من الرب من هم منتسبون 
للرب بینما یلزم إرسال آخرین إلى البریة، إذ یستحقون الطرد والعزل عن تقدمة الرب. لهذا 
السبب ُیقدم نصیب من التقدمة أي تیس للرب، أما اآلخر فیطلق خارًجا، یرسل إلى البریة، 

]. Ïوُیسمى التیس المطلق
مرة أخرى یقول بأن التیسین یمثالن فریقین، یتأهل أحدهما أن یدخل دمه إلى 

 في البریة الجافة عن كل ىالمقدسات اإللهیة ویكون من نصیب الرب، أما الفریق اآلخر فیلق
فضیلة والقفرة من كل صالح. هذا التمایز یظهر عندما تنتهي حیاة كل واٍحد منا، إذ قیل: 
"فمات المسكین وحملته المالئكة إلى حضن إبراهیم، ومات الغني أیًضا ودفن، فرفع عینیه 

1 In Lev. hom. 9:3 
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). األول حملته المالئكة كخدام الرب كما إلى مذبحه 23-22 :16 (لو في الهاویة..."
المقدس، بكونه نصیب الرب، والثاني انطلق إلى الهاویة إلى أماكن العذاب كمن ُیترك في 

البریة. 
 علیهما ىیقول: [أترید أن تعرف أن هذا الكالم یخصنا نحن؟ الحیوانان اللذان ُیلق

القرعة لیسا دنسین وال هما بغریبین عن هیكل الرب، وٕانما هما طاهران وكان یمكن 
 لیسوا خارج اإلیمان بل داخله، ألن التیس هماستخدامهما كذبائح عادیة. إنهما یمثالن من 

حیوان طاهر یجوز تقدیمه على المذبح اإللهي. أنت أیًضا مكرس بنعمة المعمودیة لمذبح 
ك إن لم تحفظ وصایا الرب تسمع: "ها أنت قد برئت، فال تخطئ لئال نالرب، إنك طاهر! لك

). لقد تطهرت فال تتدنس مرة أخرى بدنس الخطایا، وال تتحول 14 :5 (یو یكون لك أشر"
من الفضیلة إلى التراخي، ومن الطهارة إلى الدنس خالل الرذیلة، لئال وأنت طاهر ُتسلم 

]. Ïكالتیس الحّي نصیًبا للبریة
 [أُترید أن ترى صورة للقرعة؟ تأمل اللصین اللذین كانا عند الصلیب "معلقین واحد 

). أنظر، الذي اعترف بإیمانه بالرب صار من 13 :23 عن یمینه واآلخر عن یساره" (لو
نصیب الرب وانقاد ال شعورًیا إلى الفردوس، أما الذي جدف فصار نصیبه كالتیس الحّي 

جرد على الصلیب الریاسات والسلطات أشهرهم "الذي انقاد إلى بریة الجحیم. أیًضا قیل: 
  في البریة، في األماكن القفرة؟ !الَّ )... أین جردهم إ15-14 :2  (كو"جهاًرا ظافًرا بهم فیه

Ð[ .
 [ُقدم التیس األول ذبیحة للرب بینما ُطرد الثاني حًیا. إسمع في األناجیل یقول 

الطس للكهنة وللشعب الیهودي: "من تریدون أن أطلق لكم: باراباس أم یسوع الذي ُیدعى بي
). حینئذ صرخ كل الشعب أن یطلق باراباس لكي ُیسلم یسوع 17 :27 المسیح؟!" (مت

]. Ñللموت

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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 : تقدیم البخور.4
یمأل رئیس الكهنة المجمرة الذهبیة الخاصة به من جمر النار عن مذبح المحرقة، 

)، ثم یضع ملء حفنتیه من البخور العطر الدقیق 24 :9 وهي النار التي من لدن الرب (ال
) في إناء صغیر ذهبي، وٕاذ كانت العادة أن یمسك البخور 37-34 :30 "الناعم" (خر

بیمینه والمجمرة بیساره، ففي هذه المناسبة لضخامة حجم المجمرة ُیصرح له بالعكس أن 
یمسك المجمرة بیمینه والبخور بیساره لیدخل للمرة األولى إلى قدس األقداس بجنبه كي ال 

یتطلع بعینیه إلى تابوت العهد، هنا یختفي رئیس الكهنة عن األنظار لیبقى وحده في قدس 
م ویمألها بخوًرا فیمتلئ قدس األقداس خاألقداس. یضع المجمرة على األرض على حجر ض

بسحابة البخور لتحجب تابوت العهد عن عینیه فال یموت. 
ُیقدم رئیس الكهنة الصالة التالیة بسرعة دون إطالة حتى ال یقلق الشعب علیه: 

 إلهنا. وٕاله آبائنا، أال یحل بنا سبي في هذا الیوم ب [إن حسن في عینیك أیها الر
وال خالل هذا العام. نعم وٕان حّل بنا سبي هذا الیوم أو هذا العام فیكون إلى موضع فیه 

تمارس الشریعة. 
إن حسن في عینیك أیها الرب إلهنا وٕاله آبائنا أال یحل بنا عوز هذا الیوم وال هذا 

هذا العام فلیكن هذا عن جود أعمالنا المحبة.  العام. وٕان حّل بنا عوز هذا الیوم أو
إن حسن في عینیك أیها الرب إلهنا وٕاله آبائنا أن یكون هذا العام عام رخاء 

رائیل إسوفیض ومعامالت وتجارة، عام مطر غزیر وشمس وندى، فال یحتاج فیه شعبك 
من آخر. وال تسمع لصالة المسافرین (ربما بامتناع المطر).  عوًنا

أما من جهة شعبك إسرائیل فلیته ال یتعظم عدو علیه. 
إن حسن في عینیك أیها الرب إلهنا وٕاله آبائنا لیت بیوت أهل شرون ال تكون 

قبوًرا لهم (ربما ألجل تعرضهم للفیضانات المفاجئة)]. 
 یخرج رئیس الكهنة من قدس األقداس بظهره حتى یكون وجهه متجًها أمام الرب. 
نستطیع أن نرى في النار التي حملها رئیس الكهنة في المجمرة إشارة إلى تجسد 

 الهوته في أحشاء البتول، المجمرة الذهب. وقد وضع ملء یدیه من ءالكلمة، إذ حّل بمل
البخور الدقیق إشاره إلى حمله أعماله المقدسة التي قدمها السید المسیح بیدیه المبسوطتین 

على الصلیب لتفیح رائحته الذكیة فینا. 
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یمتلئ قدس األقداس برائحته الذكیة، وكأن السموات تشتم رائحة المسیح الذكیة  
فینا فیتمجد اآلب بنا نحن أعضاء جسد إبنه وحید الجنس، فإن ما ُیقدمه رئیس الكهنة 

سمنا. االسماوي أي ربنا یسوع المسیح من أعمال مقدسة تحمل رائحته، إنما یقدمها ب
ولحسابنا، واهًبا إیانا نحن أیًضا أن نحمل إلى قدس األقداس أعماله ورائحته. 

- الكاهن الحقیقي- یتنازل ویأخذ منّي   [أتعتقد أن ربناالعالمة أوریجانوس:یقول 
مله معه إلى اآلب؟! أتظن أنه یجد فّي قلیًال حا من محتوى البخور الرقیق ليبً أنا أیًضا نصي

من الشعلة والمحرقة المنیرة فیتنازل ویأخذ هذا الفحم المملوء بخوًرا ویقدمه لآلب رائحة 
ذكیة؟! طوبى لمن وجد عنده فحم المحرقة ملتهًبا بالنار المنعشة فیحكم علیه أنه مستحق أن 
یوضع على مذبح البخور! طوبى لمن كان قلبه رقیًقا وروحانًیا لدیه الفضائل المذكاه فیتنازل 

الرب ویمأل یدیه لیقدم لآلب منه رائحة ذكیة! وبالعكس الویل للنفس التي انطفأ فیها نار 
ردت فیها شعلة المحبة، إذ یأتي كاهننا الحقیقي لیطلب منها الفحم الملتهب باإلیمان و

المضيء لیقدم بخوًرا لآلب فال یجد إالَّ رماًدا یابًسا وناًرا منطفئة! هذا هو حال الذین 
یبتعدون عن كالم الرب وینسحبون منه حتى ال یسمعون فیلتهبوا باإلیمان عند سماعهم 

للكلمات اإللهیة ویحترقوا بالحب. أترید أن أظهر لك النار النابعة عن كلمات الروح القدس 
 التي تشعل قلوب المؤمنین؟ إسمع داود النبي یقول في المزمور "كالم الرب ألهب قلبي" (مز

). أیًضا مكتوب في اإلنجیل أن كلوباس بعدما تحدث معه الرب قال: "ألم یكن 14 :119
). وأنت أیًضا 32 :42 ریق ویوضح لنا الكتب؟!" (لوطقلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكلمنا في ال

من أین تأتیك الحرارة؟ كیف تجد فحم النار في داخلك إن لم تحترق دوًما بكالم الرب 
وتلتهب بكلمات الروح القدس؟! إسمع داود أیًضا یقول: حمى قلبي في جوفي عند لهجي 

 . ]Ï )3 :39 إشتعلت النار" (مز

 . الدم وغطاء التابوت:5
یتسلم رئیس الكهنة إناء الدم من الكاهن ویدخل للمرة الثانیة إلى قدس األقداس، 

وینضح بأصبعه مرة واحدة على غطاء التابوت من ناحیته الشرقیة، أي المواجهة للخارج، ثم 
ینضح سبع مرات على أرضیة قدس األقداس أمام التابوت. بعد هذا یخرج إلى القدس ویترك 

إناء الدم في مكان معد لذلك على قاعدة ذهبیة ثم یخرج خارًجا. 

1 In Lev. hom 9:9. 
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]، ال تظن أن هذا 14: [لیكن النضح من جانب الشرق [العالمة أوریجانوسیقول 
 الترجمة 12: 6الكالم لغو، فمن الشرق تأتیك الكفارة، من ذاك الذي دعى "الشرق" (زك 

). فالدعوة موجهة إلیك لكي 5: 2 تي 1السبعینیة)، ذاك الذي هو وسیط بین اهللا والناس" (
) 20: 3، 2: 4)، لكي یشرق علیك شمس البر (مال 36: 4تنظر إلى الشرق أبدًیا (باروخ 

). فال یمسك بك الظالم في األیام 35: 12واهًبا إیاك النور فال تسلك في الظالم قط (یو 
األخیرة، وال یستخدمك اللیل المظلم، إنما تكون على الدوام في النور، في بهاء المعرفة، 

]. Ïیكون لك اإلیمان العظیم بدون توقف وتتمتع بنور المحبة والسالم بال انقطاع

. تقدیم التیس األول: 6
ُیذبح التیس األول الذي وقعت قرعته إنه لیهوه، ویفعل بدمه كما فعل بدم الثور، إذ 

ینضح على الغطاء وقدام الغطاء على األرض، ثم یخرج لیضع الوعاء على قاعدة ذهبیة. 
فیكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائیل ومن سیآتهم مع كل خطایاهم. "

 ].16وهكذا یفعل لخیمة االجتماع القائمة بینهم في وسط نجاساتهم" [
یكفر رئیس الكهنة بالدم عن القدس لئال یكون قد أساء إلیه أحد من بني إسرائیل 

 طالًبا مراحم اهللا على البیت حتى ال یتركه الرب بسبب خطایاهم. فقد أسلم –كهنة أو شعًبا 
)، كما أسلم الهیكل وأوانیه للبابلیین 11: 4 صم 1الرب تابوت العهد ألیدي الفلسطینیین (

) بسبب رجاسات بني إسرائیل المتكررة. 17-8: 25 مل 2(
یتم هذا التكفیر بمزج دم الثور بدم التیس في القدس، ثم ینضح رئیس الكهنة على 
القدس ومشتمالته ثم یخرج خارًجا لینضح على الدار الخارجیة. وكأن رئیس الكهنة یعترف 
أنه هو والكهنة والشعب یخطئون في حق اهللا وبیته ویطلبون المغفرة في استحقاقات الذبیحة 

حتى یبقى اهللا حاًال في وسطهم خالل بیته المقدس. 
یتم ذلك في الوقت الذي فیه ینتظر الكهنة مع الشعب في الدار الخارجیة، بینما 
یقوم رئیس الكهنة بالعمل في قدس األقداس بمفرده، إشارة إلى السید المسیح الذي وحده 
دخل إلى األقداس السماویة بدمه لتقدیسنا، وكما یقول الرسول: "ألنه كان یلیق بنا رئیس 

كهنة مثل هذا قدوس بال شر وال دنس ققد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات" 
). 26: 7(عب 

1 Ibid 9:10. 
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"ال یكن إنسان في خیمة اإلجتماع من دخوله للتكفیر في القدس إلى بقوله: 
 یعلن أنه ال یستطیع أحد من البشر أن یقوم بدور الكفارة إنما الحاجة إلى ].17خروجه" [

: [إعتاد رئیس الكهنة أن القدیس أغسطینوسرئیس الكهنة الفرید ربنا یسوع المسیح. یقول 
یدخل قدس األقداس بمفرده لكي یطلب عن الشعب وال یدخل معه أحد إلى المقدس الداخلي 

هكذا یدخل رئیس كهنتنا األماكن السریة للسموات في قدس األقداس الحقیقي، أما نحن 
]. Ïفالزلنا هنا نصلي

 تعلیًقا روحًیا على هذه العبارة بقوله: [أظن أن الذي العالمة أوریجانوسویقدم لنا 
یتبع المسیح یخترق معه إلى داخل الخیمة ویصعد معه إلى أعلى السموات، ال یكون بعد 

)، وتكمل فیه كلمات الرب: "أنا قلت 30: 22إنساًنا وٕانما یكون كالقول "كمالك اهللا" (مت 
). إذن لنكن مع الرب بروح واحد، وفي مجد قیامته 6: 82إنكم آلهة وبنو العلي كلكم" (مز 

]. بمعنى آخر إذ انطلق ربنا یسوع Ðنعبر إلى طقس المالئكة، وبهذا ال یكون هناك إنسان
المسیح إلى األقداس یكفر عنا، ال یقدر إنسان أن یكون معه مالم یتحد فیه كعضو في 

جسده المقدس فُنحسب كسمائیین، نحمل حیاته السماویة فینا! 

. تقدیم التیس الثاني: 7
بعد تقدیم التیس األول بذبحه والتكفیر بدمه، یأتي دور التیس الثاني الذي لعزازیل 

]، الذي یوقف أمام الباب خیمة اإلجتماع لیعرضه أمام اهللا ثم یضع رئیس الكهنة یدیه 20[
على رأسه وكأنه یلقي بكل الخطایا علیه، ویعترف عن خطایاه وخطایا الشعب كما سبق 

فرأینا قبًال وبنفس العبارات. 
ُیرسل التیس مع أحد الكهنة یعینه رئیس الكهنة لیطلقة في البریة عند صخرة 

 میًال من أورشلیم بینما یوجد عشرة أكواخ على 12تسمى "زك" على جبل عاٍل، تبعد حوالي 
بعد میل من كل كوخ وآخر، وعندما یصل الكاهن إلى كوخ یخرج منه رجل یصحبه في 

الطریق حتى الكوخ التالي وهكذا، وٕاذ یصل الكاهن إلى الصخرة یقطع الخیط القرمزي 
المربوط به التیس إلى جزئین، یربط جزًءا منه في الصخرة، واآلخر بقرني التیس، ثم یلقى 
بالتیس من أعلى الصخرة لیسقط میًتا فال یستخدمة أحد. وٕان كان الطقس حسب الكتاب 

المقدس أمر بإطالقه ال بقتله. 

1 Ep. to petilian. 
2 In Lev. hom 9:11. 
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إذ یلقي الكاهن التیس من الصخرة ُیعطي إشارة بعلم خاص یراها من هو بالكوخ 
األخیر، وذاك یعطي إشارة یراها الذي قبله، وهكذا في لحظات یصل الخبر إلى أورشلیم في 
الهیكل أن التیس قد طرد... فیشعر الشعب كله براحة خاصة، كأن خطایاهم طوال العام قد 

طردت عنهم. 
 تفسیًرا رمزًیا للتیس الحّي الذي یطلق في البریة، إذ العالمة أوریجانوسُیقدم لنا 

یقول: [التیس الحّي المطلق یخفي وراءه معنى الطرد أو الرفض. تستطیع أن تفهم ذلك 
بمثال: إن صعد في قلبك فكر ردئ كإشتهاء إمرأة قریبك أو امتالك ما هو لجارك، إعلم أن 
هذا الفكر من نصیب التیس المطلق. إلقه عنك دفعة واحدة، أطرده من قلبك! تقول: كیف 

ألقه عني؟ إن كان فیك استقامة الرجل المستعد، أي أن كان بین یدیك النص اإللهي، 
وكانت وصایا الرب أمام عینیك، فبالحقیقة تكون مستعًدا أن تلقي عنك ما هو نصیب 

الغریب وتطرده عنك. أیًضا إن صعد إلى قلبك غضب أو حقد أو حسد أو شراسة لكي 
)، كن مستعًدا أن تلقي هذه األمور وتطردها في البریة. وعلى 3: 12تتعقب أخاك (هو 

) من تسامح وتقوى وسالم فلترتفع 34: 7 كو 1العكس إن صعد إلى قلبك أفكار من الرب (
]. Ïلكي تقدم على المذبح إذ هي نصیب الرب، یأخذها الكاهن وتتصالح مع الرب

نختم حدیثنا عن هذا التیس المطلق كمن هو مرفوض ومطرود في البریة بما جاء 
 في القرن الثاني المیالدي إنه یمثل السید المسیح الذي حمل اللعنة رسالة برناباسفي 

وصار من أجلنا مطروًدا، أما الخیط القرمزي الذي یتوج به رأسه فُیشیر إلى ظهوره في الیوم 
العظیم أما الذین سخروا به وطعنوه ویدركون أنهم صلبوا إبن اهللا. هذا وٕان وجود هذا الخیط 

. هذا Ðالقرمزي على رأسه هو إعالن عن التزام تابعیه أن یحتملوا األلم حتى الموت من أجله
 في التیس المطلق تكمیًال لعمل التیس األول الذي ُذبح، فالمقدم على Ñالعالمة ترتلیانویرى 

المذبح كذبیحة خطیة ُیشیر إلى ذبیحة المسیح التي یتناولها الكهنة الروحیون الساكنون في 
بیت الرب، أما التیس المطلق فُیشیر إلى ذات الذبیحة بكون السید المسیح الذبیح قد ُطرد 

خارج المحلة. 

. تقدیم المحرقات وذبیحة الخطیة: 8

1 Ibid 9:6. 
2 Ep. of Bernabas 7. 
3 An Answer to the jews 14, Adv. Marcion 3:7. 
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إذ ینتهي رئیس الكهنة من خدمة یوم الكفارة یدخل إلى القدس ویخلع الثیاب 
) ویقوم بتقدیم المحرقات عن نفسه 28الكتانیة ویستعد الرتداء المالبس التي للمجد (خر 

وعن الشعب بعد أن یرحض جسده. 
لم یكن ممكًنا لرئیس الكهنة أن یقدم المحرقات التي هو موضوع سرور اهللا إالَّ بعد 
التكفیر عن نفسه والكهنة وعن كل الشعب خالل ذبیحة الخطیة. إذ ال یقدر المؤمن أن ُیقدم 

ذبیحة التسبیح والفرح إالَّ بعد تقدیم التوبة لنوال المغفرة في استحقاقات الدم. 
كان رئیس الكهنة أیًضا یلتزم بتقدیم محرقات إضافیة للعید وهي ثور وكبش وسبعة 

). وٕان كان بعض 14-12: 28) مع تقدماتها وسكائبها (عد 11-7: 29خراف حولیه (عد 
الدارسین یرون أن هذه الذبائح اإلضافیة ُتقدم بعد المحرقة الصباحیة الدائمة قبل البدء في 

طقس یوم الكفارة. 
-10: 29یقدم رئیس الكهنة أیًضا ذبیحة خطیة إضافیة هي تیس من المعز (عد 

). ربما خشیة أن تكون هناك أخطاء قد ارتكبها سهًوا أثناء خدمة الیوم سواء من جانب 11
رئیس الكهنة أو الكهنة أو الشعب. 

أما الذي أطلق التیس الحّي إلى عزازیل فیغسل ثیابه ویرحض جسده بماء، وبعد 
ذلك یدخل المحلة... هذا العمل ربما ُیشیر إلى ما فعله ربنا یسوع المسیح الذي غسل 

طبیعتنا بدمه على الصلیب في وقت المساء حتى یدخل بنا إلى مقدسه السماوي. 
أما بالنسبة للحم ثور الخطیة وتیس الخطیة وجلدهما مع فرثهما (بقایا الطعام الذي 

] مع أن لحم ذبیحة الخطیة العادیة وجلدها 27في األمعاء) فتخرج خارًجا وتحرق بالنار [
من نصیب الكهنة. 

في أیام هیكل سلیمان كان یحملهما أربعة كهنة شبان، یحمل كل اثنین واحدة 
منهما على عصوین، وبعد إحراقهما خارًجا یغسلون ثیابهم وأجسادهم ویعودون إلى الهیكل 

)، ومن 32-26: 23لیقرأوا على الشعب الفصول الخاصة بیوم الكفارة من سفر الالویین (
) والشعب واقًفا یسمع. ثم یباركون الشعب بالبركة الكهنوتیة 11-7: 29سفر العدد (

ویطلبون في النهایة من أجل الشریعة والخدمة واإلعتراف ومغفرة الخطایا وأورشلیم والهیكل 
وشعب إسرائیل والكهنوت المقدس. 

أخیًرا ُیقدم رئیس الكهنة ذبیحة المساء الیومیة أو الدائمة بنفسه. 

. الكفارة فریضة دهریة: 9
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جعل اهللا "یوم الكفارة" فریضة دهریة یلتزم بها رئیس الكهنة الالوي حتى یأتي 
رئیس الكهنة األعظم ربنا یسوع فیتممه في جسده ذبیحة فریدة تدخل بنا إلى المقدسات 

السماویة أبدًیا. 
مع هذا الطقس الرهیب الذي كان الیهود یمارسونه بمهابة ورهبة كل عام كانوا 

یشعرون بالعجز، إذ یمارسون الرمز ال الحق ذاته. یظهر ذلك من نغمة لیتورجیتهم في ذلك 
الیوم، إذ جاء فیها: [بینما المذبح والهیكل قائمان في موضعهما یكفر عنا تیسان خالل 

القرعة، لكن اآلن بسبب خطایانا لو أن یهوه یود هالكنا فإنه ال یقبل من أیدینا محرقة أو 
]. Ïذبیحة

 

1 Edersheim, p. 120. 
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الباب الخامس 
 
 
 
 

 
 
 

المذبح والذبائح 
 17 ص
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  األصحاح السابع عشر

المذبح والذبائح 
في األصحاح السابق إذ أعلنت الشریعة دور الذبیحة المقدسة في تقدیس هرون أو 
رئیس الكهنة حتى یخترق الحجاب ویتمتع باإلقتراب من تابوت العهد لیشفع عن نفسه وكل 

شعب، أراد أن یعلن عن أهمیة الذبیحة واربتاطها بالمذبح المقدس وقدسیة الدم، حتى ال 
یحدث لبس بین الشعب. 

. ]9-1[ المذبح والذبائح  .1
. ]12-10[ منع أكل الدم    .2
. ]14-13[ دم الصید   .3
. ]16-15[ عدم أكل المیت أو الفریسة .4

:   المذبح والذبائح.1
 في ىمعز "كل إنسان من بیت إسرائیل یذبح بقًرا أو غنًما أوكان األمر اإللهي: 

المحلة أو یذبح خارج المحلة وٕالى باب خیمة اإلجتماع ال یأتي به لیقرب قرباًنا للرب أمام 
مسكن الرب ُیحسب على ذلك اإلنسان دم، قد سفك دًما فُیقطع ذلك اإلنسان من شعبه. 
لكي یأتي بنو إسرائیل بذبائحهم التي یذبحونها على وجه الصحراء للرب  إلى باب خیمة 

. ]5-3 [اإلجتماع إلى الكاهن ویذبحونها ذبائح سالمة للرب..."
رم على شعب بني إسرائیل ذبح الحیوانات المحللة حماذا تعني هذه الشریعة؟ هل ت

؟ ]6[لألكل خارج باب خیمة اإلجتماع، وتلزمهم بتقدیم كل ذبائحهم كذبائح سالمة للرب 
هناك رأیان:    

رفًیا بالنسبة لشعب بني إسرائیل في البریة، فقد ح أن هذا النص ُیفسر الرأي األول:
كان اهللا یهتم بأكلهم وشربهم وكل احتیاجتهم، فیرسل لهم المن من السماء، فلم یصرح لهم 

بذبح حتى الحیوانات المحللة إالَّ خالل الذبائح المقدمة للرب. ولعل كان غایة هذا تأكید أن 
اهللا یعولهم حتى في أكلهم بطریقة فائقة أثناء تجوالهم في البریة. وما هم أهم أنه خشى 
علیهم من الذبح لألوثان، لذلك اشترك أن تقدم كل ما یذبح من الحیوانات الطاهرة باسم 

الرب عند باب خیمة اإلجتماع لیكون للرب نصیب فیها. لعل بعض الیهود كان قد مارس 
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كانت صورة الذبائح المصریة أمام عینیه فأراد الرب أن  وأالذبح لعجل أبیس في مصر 
 من ذهنهم فترة األربعین سنة.  هذه الصورة حتىیمسح

أما عند بلوغهم أرض كنعان وتقسیم األراضي على األسباط، إذ صاروا یأكلون من 
-20 :12 ثمار أرض الموعد ویذبحون سمح لهم بذبح الحیوانات الطاهرة وأكل لحمها (تث

)، بشرط أن یأتوا بذبائحهم التي للرب (غیر الذبائح التي لألكل) وتقدماتهم وباكوراتهم 22
). 27-26، 19- 11 :12 إلى بیت الرب (تث

لطعام، وٕانما كذبائح ل ما ورد في هذا األصحاح یقصد الذبح ال ن إالرأي الثاني:
للرب، إذا أراد عدم تقدیم ذبائح للعبادة خارج دائرة الخیمة أو الهیكل، أي بعیًدا عن مذبح 

الرب المقدس. هذه الشریعة یلتزم بها المؤمنون حتى ال ینحرفوا إلى الذبح لألوثان أو 
اإلشتراك في العبادات الوثنیة. وقد سمح اهللا لبعض رجال اهللا أن یقیموا مذبح هللا وتقدیم 

)، وجدعون 20 :8 ذبائح لمقاصد إلهیة إستثنائیة كما فعل یشوع على جبل عیبال (یش
)، 27-25 :6 الذي هدم هیكل البعل وساریته وقام ببناء مذبح الرب بأمر إلهي (قض

)، وداود النبي في بیدر 11-5 :7 صم 1وصموئیل النبي حین قدم ذبیحة في المصفاة (
 :18 مل 1)، وٕایلیا النبي حین قاوم كهنة البعل (25-18 :24 صم 2أرونة الیبوسي (

). هذه الحاالت وأمثالها لم تكن ممارسات یومیة عادیة وٕانما تحت ظروف معینة 19-40
طلب اهللا من رجاله أن یقیموا له مذبًحا لتمجیدة أو مقاومة العبادة الوثنیة أو لرفع غضبه 

عن شعبه في ظرف طارئ! 
د الجدید نتمتع بمذبح إلهي ال تقدم علیه ذبائح حیوانیة وال یرش علیه دم هفي الع

تیوس وعجول، إنما نراه مذبًحا سماوًیا یقدم لنا اهللا اآلب بروحه القدوس جسد الرب ودمه 
 [یوجد مذبح غیر منظور في القدیس القدیس أغسطینوس:المبذولین لتقدیسنا. یقول 

األعالي ال یقترب إلیه الشریر... خالل مقدس اهللا وخیمته وكنیسته إذهب إلي مذبح اهللا 
]. Ïالذي هو في األعالي

 على مهابة مذبح كنیسة العهد الجدید، قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفم یتحدث 
[مهوبة حًقا هي أسرار الكنیسة! مهوبة حًقا هو المذبح! لقد خرج من الفردوس ینبوع یبعث 

 اانبهوُیزرع على ج أنهاًرا مادیة، أما هذه المائدة فأخرجت ینبوًعا یبعث أنهاًرا روحیة، ال
زرع أشجاًرا تصل إلى السماء وتحمل ثمًرا دائًما ال یفسد. تشجر الصفصاف غیر المثمر بل 

1 On Ps. 43. 
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ن كان أحد لفحة الحر فلیقترب من الینبوع فتبرد حروقه وینطفئ ظمأه ویحمل راحة عوض إ
الحروق التي سببتها السهام الناریة ال الشمس. فإن بدایته في األعالي ومصدره هناك، ومن 
السماء تفیض میاهه. كثیرة هي مجاري هذا الینبوع الذي یرسله المعزي. اإلبن هو الشفیع، 
ال یمسك فأًسا لیمهد لنا الطریق، إنما یفتح أذهاننا. هذا الینبوع هو نور یبعث أشعة الحق، 
تقف بجواره القوات السمائیة في األعالي تتطلع إلى جمال مجاریه، إذ هم قادرون باألكثر 

على إدراك قوة األمور الموضوعة علیه والبهاء الذي ال ُیقترب منه. من یشترك في هذا الدم 
یقف مع المالئكة ورؤساء المالئكة والقوات العلویة، ملتحًفا بثوب المسیح الملوكي، له 

]. Ïأسلحة الروح، ال بل یلتحف بالملك نفسه
مرة أخرى یقول: [أتوسل إلیكم، أنظروا، إنها مائدة ملوكیة قد أعدت لنا! المالئكة 

. ]Ðتخدمها، والملك جالس بنفسه، فهل تقفوا متثائبین؟!

:   منع أكل الدم.2
إذ منع تقدیم أي ذبیحة للعبادة خارج دائرة الطقس اإللهي حتى ال ینحرف الیهود 

- بالمذبح، لیجتمع الكل مًعا في الرب  كهنة وشعًبا إلى العبادات الوثنیة، رابًطا شعبه كله -
م ال بالنسبة لألسرائیلین فحسب وٕانما حتى للغرباء دخالل الذبیحة، عاد  لیؤكد منعه أكل ال

الذین ینزلون في وسطهم، وقد سبق لنا الحدیث عن الحكمة من منع أكل الدم في دراستنا 
لألصحاح الثالث. 

:   دم الصید.3
یًدا، سواء كان حیواًنا أو صسمح لإلسرائیلین وللنازلین في وسطهم إن اصطادوا 

- أن یأكلوا منه إن كان من األطعمة المحللة، أما بالنسبة لدمها المسفوك فیقول  طائًرا
 ولعل الحكمة من تغطیة الدم هنا بالتراب أن یذكر اإلنسان أن هذه .]13 ["یغطیه بالتراب"

)، تعود إلیها... أما اإلنسان وقد حمل نسمة 24 :1 الحیوانات التي خرجت من األرض (تك
حیاة خالل النفخة اإللهیة فیلیق به أال یلتصق بعد بالتراب حتى ال یعود إلى التراب، إنما 

یلتصق باهللا السماوي لینطلق إلى السماء أبدًیا. 

1 In Ioan. hom 64:4. 
Ð  ،244، ص1980القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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ولعل تغطیة دم الصید بالتراب فیه توقیر اإلنسان لكل كائن، حتى وٕان كان حیواًنا 
من یدفنه. كأو طیًرا یأكل لحمه، فال یلیق به أن یطأ دمه بقدمیه، إنما یغطي الدم بالتراب 

هذا الفكر یهب لإلنسان إتجاه لطف وترفق حتى بدم الصید، فال یعیش اإلنسان متعجرًفا 
وعنیًفا. 

وربما أیًضا أراد اهللا أن یقدم شریعة حتى عن تغطیة دم الصید حتى ال یستخدم 
هذا الدم في أغراض وثنیة نجسة كسكبه لألصنام. 

 عدم أكل المیت أو الفریسة: .4
 وطنًیا كان أو غریًبا یغسل ثیابه ویستحم بماء ةأو فریس "وكل إنسان یأكل میتة

 ویبقى نجًسا إلى المساء ثم یكون طاهًرا. وٕان لم یغسل ولم یرحض جسده یحمل ذنبه"
]15-16[ .

لم یكن  خالل األختناق، أي ما حرمت الشریعة أكل الحیوانات المیتة طبیعًیا أو
الطیور التي افترسها وحش... من یفعل ذلك عمًدا  مذبوًحا، كما حرمت أكل الحیوانات أو

یتعرض للجلد وأحیاًنا للقطع من شعب اهللا. إنما هنا الشریعة لمن أكل سهًوا أي بدون كان 
معرفة، فإن عرف یلتزم أن یغسل ثیابه ویستحم ویبقى نجًسا ال یدخل المقدسات وال یلمسها 

حتى المساء. 
 المیت والفریسة، فهي أوًال ألسباب صحیة، حتى ال یكون قد  أكلأما علة منع
اه إلى اإلنسان، أو افترسه وحش بث فیه سم كالحیات أو حملت ومات بمرض تنتقل عد

أسنانه میكروًبا. والسبب الثاني إن أكل ما هو لیس مذبوًحا یحمل نوًعا من الشراهة والنهم 
خاصة وأنه یدرك أن اللحم خاص بمیت أو هو فضلة من فضالت الوحوش. وربما كان 
المنع ألن الدم في الحالتین یحتمل أن یكون قد حبس في اللحم. وأخیًرا فإن الفریسة قد 

لمسها وحش دنس فتدنست لذلك ال یأكلها اإلنسان حتى ال یتدنس. 
في عصر الرسل قررت الكنیسة إمتناع األمم عن أكل الدم والمخنوق وما ذبح 

). 15 لألوثان (أع
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 22-18األصحاحات 

شرائع التقدیس 
أبرز سفر الالویین بشاعة الخطیة ونتائجها الُمّرة على حیاة اإلنسان، وما تؤدیه 

من انفصال للنفس عن اهللا مصدر حیاتها، وقد قدم لنا الذبائح المتنوعة تكشف عن جوانب 
منون ؤمختلفة للصلیب كطریق لعودة اإلنسان هللا مصدر حیاته وتقدیسه. وٕاذ یلتزم الم

بالتجاوب مع عمل الذبیحة في حیاتهم الیومیة في كل جوانبها قدم اهللا الشرائع العملیة التي 
)، واآلن یقدم الشرائع العملیة 15-11 تمس أكلهم وشربهم وثیابهم ومساكنهم وصحتهم (ص
التصرف في  مع الخلیقة الجامدة، أو التي تمس المعامالت سواء مع اهللا أو مع األخوة أو

المقدسات اإللهیة. وقد عالجت هذه الشرائع قداسة شعب اهللا، وقداسة الكهنة ثم قداسة 
المقدسات اإللهیة. 

. ]20-18 ص[ شرائع تخص قداسة الشعب  .أ
. ]21 ص  [ شرائع تخص قداسة الكهنة.ب
]. 22 ص  [ شرائع تخص قداسة األقداس.ج
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األصحاح الثامن عشر 

القداسة والعالقات الجسدیة 
 حدیثه هنا عن شرائع التقدیس خاصة شریعة الزیجة المحرمة ال كأوامر تلتزم حإفتت

 الجماعة بالحیاة المقدسة التي لم ینعم بها األمم، هبها الجماعة قسًرا وٕانما كطریق تتمتع في
ولكي تتأهل الجماعة ألن ُتحسب شعًبا هللا القدوس، وأخیًرا حتى ال ینجسوا األرض بالشر 

فتلفظهم عنها. 

.  ]5-1 [ مقدمة للشرائع   .1
. ]18-6 [ الزیجات المحرمة .2
. ]23-19[   اإلنحرافات الجسدیة.3
. ]30-24[ نتائج األباحیة   .4

:   مقدمة للشرائع.1
إن كان الرب یفتتح هذه الشرائع بشربعة "الزیجات المحرمة" فلئال یظنوا في 

أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم الشریعة أنها حرمان ومنع أعلن غایتها: "
وحسب فرائضهم ال  فیها ال تعملوا ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إلیها ال تعملوا،

تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فیها، أنا الرب إلهكم، فتحفظون 
. ]5-2 [فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها اإلنسان یحیا بها. أنا الرب"

 اإلفتتاحیة اآلتي: هذهیالحظ في 
نا الرب إلهكم"، ویختمها بقوله: "أنا الرب"، وفي المنتصف أ أنه یبدأها بقوله: "أوالً :
نا الرب إلهكم"، مكرًرا هذا التعبیر أثناء حدیثه في نص الشرائع ذاتها. وكأنه أأیًضا یقول: "

یود أن یقول أنا الرب إلهكم، أنا هو البدایة، وأنا النهایة، وأنا هو طریقكم... ما أقدمه لكم 
من شرائع لیس حرماًنا وال ترًكا لشيء إنما هو اقتناء لّي أنا مشبعكم! اهللا هو غایة الوصیة، 

 ونقتنیه كسّر حیاتنا. هقبل وصیته وشریعته لكي نكتشفن
 أوضح في هذه اإلفتتاحیة أنه بهذه الشرائع أراد أن یفرزهم له، فإن كان قد ثانًیا:

أطلقهم من أرض العبودیة ووهبهم كنعان میراثًا فال یلیق بهم أن یسلكوا بذات سلوك من 
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كل عضو فیه أن تكون له بهم وال بسلوك من اقتنوا أرضهم. یلیق بشعب اهللا، وودباستع
شریعته الروحیة التي تمیزه عن محبي العالم. 

 في هذه العبارة أن مصر ُتشیر إلى Ïكلیمندس اإلسكندريأالقدیس  یرى ثالثًا:
محبة العالم وأهل كنعان إلى الخداع، وقد جاءت الوصیة اإللهیة تحذرنا من محبة العالم 

كما من الخداع. 
 على العبارة "فتحفظون فرائضي وأحكامي القدیس یوحنا الذهبي الفم یعلق رابًعا:

حفظ بالتي إذا فعلها اإلنسان یحیا بها" قائالً : [ال یوجد طریق آخر به یكون اإلنسان باًرا إالَّ 
]. Ðالناموس كله، لكن هذا لیس في استطاعة أحد قط، فقد فشل الیهود في التمتع بهذا البر

و ربنا یسوع المسیح، هلذلك كانت الحاجة إلى من یحفظ الناموس وال یكسر وصیه منه، و
الذي انحنى تحت الناموس لیتممه بإرادته عاتًقا إیانا من لعنته التي حلت بنا خالل كسرنا 

 :6 وصیاه. لهذا قال الرسول بطرس: "إلى من نذهب وكالم الحیاة األبدیة عندك؟!" (یو
68 .(

:   الزیجات المحرمة.2
بعد اإلفتتاحیة السابقة عرض للزیجات المحرمة، مانًعا اإلقتراب إلى جسد األقرباء، 

وكشف عورتهم بمعنى اإلمتناع عن اإلتحاد معهم في عالقة زوجیة، وقد حدد الزیجات 
الممنوعة هكذا: 

 :19 ، حتى ال یسقط أحد فیما فعله إبنتا لوط (تك]7[ الزواج من األب أو األم .أ
) فأنجبتا للعالم موآب وعمون اللذین أقاما أمتین مقاومتین هللا.  30-38

 سواء في حیاة والده أو بعد وفاته. لقد تمررت نفس ]8[ الزواج من إمرأة األب .ب
)، حاسًبا 22 :35 یعقوب عندما سمع أن إبنه البكر رأوبین اضطجع مع سریته بلهة (تك

). إرتكب إبشالوم نفس 22 :48 بسبب هذا فقد بكوریته (تكو دنس مضطجع أبیه،  أنهإیاه
 :16 صم 2 أبیه داود وأقام نفسه ملًكا واضطجع مع سراري أبیه ( علىالخطأ عندما ثار

22 (
. ]9[ الزواج من األخت .ج
. ]10[ الزواج من الحفیدة .د

1 Strom. 2:10. 
2 In Rom. hom 17. 
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 متى كانت مولودة من أبیه... ربما یقصد ]11[ الزواج من بنت إمرأة األب .هـ
بهذا أن إبنة إمرأة أبیه حتى وٕان كانت لیست من أمه وال من أبیه، لكنها تحسب مولودة من 
أبیه إلرتباط أمها به كزوجة. بمعنى آخر ال یجوز الزواج بإبنة إمرأة األب حتى وٕان كانت 

من أب آخر ألنها هي إبنة ألبیه خالل اتحاد أمها معه. 
. ]13، 12[ الزواج بالعمة أو الخالة .و
. ]14[ الزواج من زوجة العم .ز
. ]15[ الزواج من الكنة .ط
. ]17 [من إمرأة وٕابنة إبنها أو إبنة بنتها  الزواج من إمرأة وبنتها، أو.س
، بمعنى أال یتزوج إنسان أخت زوجته ]18[ الزواج من أخت كضرة ألختها .ش

یتزوج إنسان  بعد تطلق أختها حتى ال تشعر األولى بالكراهیة نحو أختها، وباألولى أیًضا ال
أختین مًعا في حیاتهما كما فعل یعقوب حین تزوج لیئة وراحیل قبل الشریعة. 

واآلن: لماذا جاءت الشریعة تحرم الزواج من هؤالء القریبات جسدًیا؟ 
: جاء التحریم لیحفظ قدسیة الحیاة العائلیة خاصة وقد عاشت العائالت تحت أوالً 

ة العم أو الخال وبنات جسقف واحد، فالشاب یتطلع إلى والدیه وأخوته وعمه وخاله وزو
الخال والعم بقدسیة، خاصة إنهم من لحمه ودمه... فهو یدرك أنه ال یتزوح أحًدا منهم 

فیتعامل بحب أخوي أو بنوي طاهر، بنظرة بعیدة كل البعد عن أي فكر جسداني. 
من الناحیة الصحیة یرى علماء الوراثة أن الزواج من األقرباء كأبناء العم : ثانًیا

یعرض النسل ألمراض وراثیة أكثر مما لو تزوج اإلنسان من غیر األقرباء. 
 أن اإلمتناع عن الزواج من أهل الزوجة Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى : ثالثًا

ول في رباطات حب قویة حتى یحسب اإلنسان أهل زوجته خأو الزوج المقربین إنما یعني الد
القدیس أهله، فال یلتصق بهم بالزواج ألنه التصق بهم خالل زوجته. وبنفس الفكر یرى 

یستطیع أن یتزوج أخت زوجته حتى بعد وفاتها، ألن   أن الرجل الÐباسیلیوس الكبیر
الشریعة تمنع الزواج من األقارب الملتصقین به. فبالزواج إذ صار اإلنسان واحًدا مع زوجته 

یجوز له الزواج بأختها  ها بكونهما أمه وٕابنته، وهكذا التال یجوز له الزواج بأمها أو إبن
بكونها قد صارت له أخًتا. 

1 In I Cor. hom 34:6. 
2 Ep. 140 to Diodours. 
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 هذه الزیجات المحرمة ربما توسع دائرة اإلرتباط األسري، فال تتقوقع كل رابًعا:
عائلة حول نفسها... بل یأخذ األبناء من عائالت أخرى فترتبط العائالت مًعا. 

:   اإلنحرافات الجسدیة.3
 بعد منعه من الزواج بالمقربات جًدا، حذرت الشریعة من اإلنحرافات الجسدیة 

التي كانت منتشرة في بعض الشعوب الوثنیة مثل: 
تمنع . ]19[ال تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها" "أوالً : 

 فإن ...الشریعة من معاشرة الرجل إلمرأته في أثناء مرضها الشهري أو إذا كان بها نزف دم
)، أما إن كان سهًوا ُیحسب الرجل نجًسا 18 :20تم ذلك عمًدا یقطع اإلثنان من الشعب (

). 19 :15سبعة أیام (
المنع یقوم على أساس صحي، إذ غالًبا ما تكون الزوجة من الجانب الصحي 

 قوانین الرسل: في ءوالنفسي غیر مستعدة للمعاشرة الزوجیة. أما األساس الروحي، فكما جا
]. Ï[إنهم یفعلون هذا ال إلنجاب أطفال بل ألجل اللذة. یلیق بمحب اهللا أال یكون محًبا للذة

، وكان عقاب الرجل الذي یزني مع إمرأة رجل آخر ]20[اإلمتناع عن الزنا ثانًیا: 
). 22 :22 ، تث10 :20الموت رجًما هو والمرأة (

ازتهم في جوك إله عمون، بإلاإلمتناع عن تقدیم األطفال كذبائح بشریة كمثالثًا: 
. ]21[النار أما الصنم 
. ]23[، أو الحیوانات ]22[اإلمتناع عن الشذوذ الجنسي كمعاشرة الذكور رابًعا: 

:   نتائج اإلباحیة.4
إن كان اهللا في اإلفتتاحیة أعلن شوقه نحو شعبه أن یحیا مقدًسا لیتسم الشعب بما 

یلیق بإلهه، وأن یكون له سمته الخاصة التي تفرزه عن األمم الوثنیة، اآلن في نهایة هذه 
 الجانب السلبي، وهو ثمر الخطیة خاصة اإلباحیة الجسدیة:  عنالشریعة یكشف
حینما یلهو اإلنسان في الرجاسات تتنجس األرض به، ثم تعود فتقذفه خارًجا، أوالً : 

ل اإلنسان، فإذ یفسد ج. إن كان اهللا قد خلق العالم من أ]25[وكأنها تجازیه عما فعله بها 
اإلنسان سید األرض یفسد األرض فال تطیقه بل تتقیأه.   

Ï 28:5، ف6. ك. 
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  وحسًكا (تكا آدم وحواء، فسقطت األرض تحت اللعنة تنبت شوكً  أخطأفي القدیم
 :4 كت)، وحینما سفك قایین دم هابیل، قیل: "ال تعود تعطیك األرض قوتها" (17 :3

 :8 )... ویقول الرسول: "فإننا نعلم أن كل الخلیقة تئن وتتمخض مًعا إلى اآلن" (رو12
 ن في دمه تباركه الخلیقة وتمجده! ي). واآلن إذ نرجع إلى الرب مقدس22

كانت األرض أو الخلیقة ال تطیق الفساد فتقذفه، فباألولى ال تطیق  إن ثانًیا:
كنیسة اهللا المقدسة الشریر المصّر على شره بل تفرزه وتطرده من العضویة في الجسد 

"كل من عمل شیًئا من جمیع هذه الرجسات تقطع األنفس التي تعملها من المقدس: 
جم، أما في العهد الجدید ركان القطع في العهد القدیم غالًبا ما یكون بال. ]29[شعبها" 

فبالحرمان من الشركة، كقول الرسول بولس عن ذاك الذي صنع شًرا مع إمرأة أبیه: "فإنّي 
أنا كأنّي غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأنّي حاضر في الذي فعل هذا 

هكذا، باسم ربنا یسوع المسیح أن ُیسلم مثل هذا للشیطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح 
). إنه كمن یسلمه للشیطان بطرده من شركة الحیاة، ال 4-3 :5 كو 1( في یوم الرب یسوع"

فیسمع كلمات الرسول نفسه عن ذات  عن كرهیة وٕانما لكي إذ تتمرر حیاته یرجع تائًبا
). 7 :2 كو 2( الشخص: "تسامحونه بالحرى وتعزونه لئال یبتلع مثل هذا الحزن المفرط"
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األصحاح التاسع عشر 

القداسة والمعامالت 
إذ تحدث عن اإلمتناع عن الزیجات المحرمة والعالقات الجسدیة الخاطئة، یحدثنا 
هنا عن ترجمة الحیاة المقدسة عملًیا خالل عالقتنا باهللا والوالدین واإلخوة حتى في تصرفاتنا 

مع الحیوانات والنباتات. 

. ]2-1   [ عالقتنا باهللا القدوس.1
. ]3    [ إكرام الوالدین.2
.  ]8-3  [ حفظ السبت ورفض الوثنیة.3
. ]10-9   [ شرائع خاصة بالحصاد.4
. ]18-11   [ شرائع خاصة باإلخوة.5
. ]19 [ شرائع خاصة بالحیوانات والزراعة.6
. ]22-20  [ شریعة السقوط مع جاریة.7
. ]25-23   [ شریعة بكور األشجار.8
. ]27-26    [ أحكام عامة.9

:  عالقتنا باهللا القدوس. 1
"وكلم الرب موسى قائالً : كلِّم كل جماعة بني إسرائیل وقل لهم: تكونون قدیسین 

. ]2-1[ألنّي قدوس الرب إلهكم" 
اهللا هو سّر قداستنا، إذ ندخل معه في شركة بثبوتنا في اإلبن القدوس بواسطة 

روحه القدوس الساكن فینا نحمل سماته فینا فنحسب قدیسین. وكأن القداسة لیست امتناًعا 
عن الشر فحسب وال حتى مجرد ممارسة ألعمال فاضلة إنسانیة، إنما هي قبول هللا القدوس 

وتمتع به، فنحمل سماته هبة من عندیاته. القداسة هي هبة اهللا القدوس ألوالده، إذ یقول: 
). 19 :17 "ألجلهم أقدس أنا ذاتّي لیكونوا هم أیًضا مقدسین في الحق" (یو

 هذه القداسة كهبة إلهیة ننعم بها خالل تمتعنا بالقدوس القدیس أغسطینوسك رأد
ذاته خاصة خالل میاه المعمودیة، لذا قال: [بالبّر الذي تهبني إیاه أصیر باًرا، فلیكن بّري 
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ا یقول: [الذي نال نعمة القداسة ونعمة المعمودیة وغفران م]. كÏهو برك ألنك تهبني إیاه
)... یقول إللهه، إنّي قدیس ألنك تقدسني، لیس ألن القداسة هي من 11 :6 كو 1الخطایا (

]. وأیًضا: [إن كان كل Ðعندي، إنما ألني تقبلتها، لیس ألني أستحقها إنما أنت وهبتني إیاها
ن المؤمنین الذي یتعمدون یلبسونه كقول الرسول: "ألن كلكم (كثیرین) الذین يالمسیحي

)، إن كانوا قد صاروا أعضاء في جسده 27 :3 اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غل
ومع هذا یقولون إنهم لیسوا قدیسین فإنهم یسیئون إلى الرأس الذي هم أعضاؤه وغیر 

]. بأكثر وضوح یقول: [تقدیس Ñمقدسین. أنظروا أین أنتم ومن هو رأسكم فتنالون كرامة
 فهو قوة التقدیس هللا فیه... لذلك یتم التقدیس في المعمودیة ،المسیحي یتحقق بالمسیح نفسه

]. Òناك ینتعش ویتألألهو
 مفهوًما للتقدیس من جانب آخر، إذ یرى أن التقدیس العالمة أوریجانوسیقدم لنا 

یعني تكریس اإلنسان بكلیته لحساب مملكة اهللا، حتى األمور الزمنیة إنما تتقدس بتقدیمها 
للرب، معطًیا لذلك أمثلة أن البكور التي تقدس للرب إنما ُتسلم له، والمالبس الكهنوتیة 

الخیمة تتقدس بمعنى أنها ال تستخدم إالَّ في خدمة  األواني المقدسة وأدوات الهیكل أوو
الرب... وهكذا اإلنسان المقدس إنما یكون بكل طاقاته وٕامكانیاته وكل نسمات حیاته لحساب 

الحیوان (الذبیحة) واألشیاء والمالبس  إنه یقول: [إن فهمنا بأي معنى یكون .مملكة النور
كقدیس. بالحقیقة یلزمنا أن نكرس أنفسنا للرب مقدسة یمكننا بمنطق جید أن نفهم اإلنسان 

). لنبتعد عن الذین 4 :2 تي 2وال ننشغل بأي عمل علماني حتى نرضي من جندنا (
هتموا بما فوق ال بما على ایعیشوا جسدًیا ویتمسكون بالزمنیات ولننفصل عنهم، إذ قیل: "

)، بهذا نستحق أن نحسب قدیسین... یجب أن نتجنب "كل أخ یسلك 2-1 :3 األرض" (كو
)، وكما قیل: "إعتزلوا 6 :3 تس 2بال ترتیب ولیس حسب تعلیم (الرسولي) الذي أخذه منا" (

إعتزلوا أخرجوا من هناك ال تمسوا نجًسا، أخرجوا من وسطها، تطهروا یا حاملي آنیة الرب" 
بتعدوا عن األرضیات، أتركوا شهوات العالم "ألن كل ما في ا). 4 :18 ، رؤ11 :52 شإ(

 :2 یو 1العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعظم المعیشة، لیس من اآلب بل من العالم" (
). لتترك هذا كله ولتكرس نفسك للرب... هذا وال یقصد باإلعتزال ترك المكان إنما ترك 16

1 On Ps. 71. 
2 Ibid 86 
3 Ibid. 
4 Ibid 133. 
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 hagiosاألعمال، فال نترك الموضع إنما نغیر طریقة الحیاة. فإن كلمة قدوس بالیونانیة 
تعني اإلرتفاع فوق األرضیات. فمن یكرس نفسه للرب یظهر فوق األرض والعالم، ویمكنه 

]. Ïأن یقول وهو بعد سالًكا على األرض: "لنا مدینة في السماء"

 : إكرام الوالدین. 2
 مباشرة بعد قوله: "تكونون ]3["تهابون كل إنسان أمه وأباه" جاءت الوصیة 

هر في حیاتنا العملیة ظ القداسة تات، وكأن أول عالم]2 [قدیسین ألنّي قدوس الرب إلهكم"
خالل عالقتنا بأبینا وأمنا، فإن األبوة واألمومة تمثالن أبوة اهللا وأمومة الكنیسة. 

)، كما في 12 :20 (خر إحتلت وصیة إكرام الوالدین مكاًنا في الوصایا العشرة
). 2 :6 مواضع كثیرة، وكما یقول الرسول بولس إنها وصیة بوعد (أف

في الوصیة الخامسة جاء األب قبل األم، وهنا یذكر األم أوًال، لیعلن المساواة بین 
األب واألم وعدم التحیز لطرف على حساب اآلخر، بل تكون كرامتهما واحدة في عیني 

اإلبن أو اإلبنة. 

:  حفظ السبت ورفض الوثنیة. 3
)، وكعهد بین اهللا وشعبه، عالمة 8 :20 إهتم الرب بحفظ السبت كوصیة إلهیة (خر

راحة اهللا في شعبه وراحة الشعب في إلهه وحده، لذلك فإن السبت یعتبر عیًدا أسبوعًیا له طقسه 
الخاص، نتحدث عنه في األصحاح الثالث والعشرین إن شاء الرب وعشنا. 

، أو صنعها، ]4[حذرهم الرب أیًضا من اإللتفات إلى األوثان أي اإلهتمام بها 
 وتقدیم ذبائح لها... هذه الوصیة تقدم لنا حتى ال نقیم ألنفسنا آلهة نتعبد لها، سواء كانت

 اآللهة هي بطوننا أو كرامتنا أو غنانا أو شهوة جسدیة! لیته ال یحتل القلب آخر غیر هذه
الرب، له وحده نتطلع وٕایاه نشتاق ونتعبد. 

أوصاهم أیًضا أن یأكلوا ذبیحة السالمة یوم ذبحها أو في الیوم الثاني، أما ما 
... وكما سبق فقلنا أن هذا التصرف ُیشیر إلى قبولنا ]6[یتبقى في الیوم الثالث فیحرق بالنار

الرب القائم من األموات في الیوم الثالث. بقاء الذبیحة بعد ذلك یعرضها للفساد، وٕاذ هي 
ُتشیر للمسیح یسوع الذبیح القائم من األموات فإن جسده لم یصبه فساد. 

:   شرائع خاصة بالحصاد.4

1 In I,ev. hom 11:1. 
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"وعندما تحصدون حصید أرضكم ال تكمل زوایا حقلك في الحصاد، ولقاط 
هذه الوصیة تمس حیاة المؤمن نفسه، فإذ یحمل في قلبه إتساًعا . ]9 [حصیدك ال تلتقط"

نحو إخوته المحتاجین والغرباء یقدم لهم من الحصاد دون إحراج لمشاعرهم، فیطلب من 
یلتقطوا ما یسقط من الحزم من سنابل أثناء ال الحصادین أن یتركوا زوایا الحقل بال حصاد و

نقلها، حتى ال یتحرج المسكین أو الغریب، إذ یدخل الحقل لیجد في جوانبه ما یستطیع 
  حصاده دون خجل أو یلتقط الساقط من الحصادین كما فعلت راعوث الموآبیة.

كأن هذه الوصیة تحثنا ال على العطاء للفقراء والمساكین بل باألكثر على عدم 
مس كرامتهم أو جرح مشاعرهم، فنعطیهم حًبا من القلب قبل أن نعطیهم طعاًما أو كساًء 

). 5 :17 لذلك یقول الحكیم: "المستهزئ بالفقیر یعّیر خالقه" (أم
أي ال تجمعه عدة مرات حتى تجرد ، ]10 ["كرمك ال تعلله"بنفس الروح یقول: 

الكروم من كل ثمارها فال یجد الغریب أو الفقیر نصیًبا. وقد جاءت الترجمة السبعینیة "ال 
 "ونثار كرمك ال تلتقط"تعد إلى خصاصة الكرم"، أي ال تجني الفضالت الباقیة. یقول أیًضا 

بمعنى ما یسقط من األشجار على األرض طبیعًیا أو خالل الجني أتركه للمساكین والغرباء. 

:   شرائع خاصة باألخوة.5
بعد أن حدثنا عن عالقتنا باهللا نفسه وبالوالدین والمساكین والغرباء قدم لنا دستوًرا 

یمس عالقتنا باإلخوة، أهم بنوده:  
)، 15 :20  جاءت الوصیة صریحة "ال تسرق" (خر:]11 [ "ال تسرقوا".أ

فالمؤمن الحقیقي لیس فقط ال یسرق ما هو لآلخرین إنما یشتاق أن یقدم ما لدیه لآلخرین، 
إذ یقول الرسول: "ال یسرق السارق فیما بعد بل بالحرى یتعب عامًال الصالح بیدیه لیكون له 

). إنه یحمل روح سیده الذي یتعب لیهب شبًعا لكل 28 :4 أن یعطي من له احتیاج" (أف
محتاج، وراحة لكل نفس متعبة! 

[الكذب یدمر المحبة، والیمین  القدیس یوحنا كلیماكوس:  یقول:]11[ "وال تكذبوا" .ب
]. Ð]، [الطفل ال یعرف شیًئا عن الكذب وكذلك النفس المنزهة عن الشرÏالكاذبة إنكار هللا

 یقصد بالغدر الخیانة بكل صورها وعدم :]11 [ "وال تغدروا أحدكم بصاحبه".ج
)، وأخوة یوسف 8 :4 انفتاح القلب بالحب لآلخرین، كما غدر قایین بأخیه هابیل (تك

1 Ladder 12:2. 
2 Ibid12:13. 
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القدیس یوحنا ). یقول 49-47 :26 )، ویهوذا بمعلمه السید المسیح (مت37 بأخیهم (تك
]، Ïالدرجي: [إن حقدت فاحقد على الشیاطین، وٕان عادیت فعاد (شهوات) جسدك كل حین

]. Ð[متوحد حقود یشبه أفعى في وكرها تحمل سًما ممیًتا في داخلها
القدیس یوحنا یقول  .]12[ "ال تحلفوا بإسمي للكذب، فتدنس إسم إلهك" .د
إن أورشلیم مدینة اهللا التي حملت في داخلها الهیكل وتابوت العهد وتمتعت [ :الذهبي الفم

. وقد جاءت الوصایا العشر تنهي عن ]Ñباألنبیاء ومواعید اهللا هلكت خالل القسم الباطل
)، سمحت بالقسم في العهد القدیم عالمة إعتزاز الشعب باإلله، 7 :20 القسم الباطل (خر

وحتى ال یقسم باآللهة الوثنیة، لكنها شددت أال یكون باطًال، أما وقد جاء السید المسیح 
ال، وما زاد على ذلك فهو شریر"  فنهى عن القسم تماًما، قائالً : "لیكن كالمكم نعم نعم ال

). 37 :5 (مت
هكذا . ]13[ "ال تغصب قریبك وال تسلب، وال تبت أجرة أجیر عندك إلى الغد" .هـ

تحذرنا الشریعة من اغتصاب حقوق األخوة وسلبهم ما لهم سواء كان أمًرا مادًیا أو معنوًیا... 
 یحدث عفًوا، كأن یؤجل إنسان أجرة األجیر إلى الیوم التالي  قدوقد قدم نوًعا من الظلم الذي

بینما یكون هذا العامل وعائلته في عوز لألجرة. كأن الظلم ال یقف عند سلب مال اإلنسان 
 یقول: "ال تظلم أجیًرا حوٕانما حتى تأخیر إعطائه حقه ُیحسب ظلًما وسلًبا وسرقة! في وضو

مسكیًنا وفقیًرا من أخوتك أو من الغرباء الذین في أرضك في أبوابك، في یومه تعطیه أجرته 
وال تغرب علیها الشمس ألنه فقیر وٕالیها حامل نفسه لئال یصرخ علیك إلى الرب فتكون 

وقد ندد معلمنا یعقوب بالسالبین حقوق العمال واألجراء ، )15-14 :24 علیك خطیة" (تث
الفعلة الذین حصدوا حقولكم المنجوسة منكم تصرخ وصیاح الحصادین قد بقوله: "هوذا أجرة 

 ).4 :5 دخل إلى أذنّي رب الجنود" (یع
  "ال تشتم األصم، وقدام األعمى ال تجعل معثرة، بل إخش إلهك، أنا الرب".و

]14[ .
هم، تیقدم نوًعا آخر من الظلم یقوم على استغالل ضعف اآلخرین عوض مساند

فنشتم األصم الذي ال یسمع لیدافع عن نفسه، ونعثر األعمى عوض إقامته من العثرة، وقد 

1 Ibid 9:9. 
2 Ibid 9:13. 
3 Conc. Stat. 19:8. 
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اعتبر الرب هذه اإلهانات موجهة له شخصًیا، إذ هو أب المساكین والمعتازین والمعوقین، إذ 
یقول "بل إخش إلهك". 

لعله یقصد باألصم الذي نشتمه، ذاك الذي نغتابه من خلف فال یسمع إساءتنا له، 
العثرة الضعیف روحًیا الذي ندینه ونحطمه عوض مساندته بروح  واألعمى الذي نضع أمامه
الرجاء وٕاقامته من ضعفه. 

عن شتم األصم مطالًبا إیانا بالهروب من كلمة القدیس مقاریوس الكبیر یحذرنا 
النمیمة، قائالً : [إحفظوا ألسنتكم وذلك بأن ال تقولوا على إخوتكم شًرا، ألن الذي یقول على 

القدیس ]. ویقول Ïأخیه شًرا یغضب اهللا الساكن فیه. ما یفعله كل واحد برفیقه فباهللا یفعله
[إذا سمعت أحًدا یثلب غیره إهرب منه كهروبك من حیة سامة، حتى یخجل ویتعلم جیروم: 

 ].Ðأال یتكلم بهذا مرة أخرى
: [یلیق بنا أن القدیس یوحنا الذهبي الفمأما عن عدم وضع معثرة لألعمى فیقول 

نضع زیًتا مرطًبا على جراحات الضعفاء ال مواد ملتهبه تزید آالمهم]. 
 ال ترتكبوا جوًرا في القضاء، ال تأخذوا بوجه مسكین، وال تحترم وجه كبیر، .ز

یلیق بنا أن نحكم بالعدل بغیر ظلم، فالمسكین ال یشفع فیه . ]15[بالعدل تحكم لقریبك" 
فقره لنحابیه، والغني ال یسنده غناه وجاهه لنجامله. 

. ]16[ال تسع في الوشایة بین شعبك، ال تقف على دم قریبك، أنا الرب" . "ط
یقصد بالوشایة اإلفتراء على اآلخرین أمام أصدقائهم أو عائالتهم أو رؤسائهم 

). أما 5 :9 رإرمیا النبي "علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في اإلفتراء" (إوكما یقول 
الوقوف ضد دم القریب أو ضد حیاته فیعني أال یكون سبًبا في هالكه أو تحطیمه جسدًیا 

نا الرب"، أ. أما قوله "خأوالً : معنوًیا خالل شهادة زور أو اإلمتناع عن الدفاع عنه... إل
فكأنه یقول: إن كنت تشي بأخیك أو تحطم حیاته، فأنا الرب أدافع عن كرامة المظلومین 

وحیاة المحطمین! 
 ال تبغض أخاك في قلبك، إنذاًرا تنذر صاحبك، وال تحمل ألجله خطیة"" .ظ

]17[ .

Ï  ،457، ص1964الحب األخوي. 
Ð 458المرجع السابق. 
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)، 17-15 :18 إن أخطأ إلیك أخوك فال تبغضه في قلبك إنما عاتبه وانذره (مت
 أحد ظلًما، وقد یكون قد تصرف هو عن عدم فهم... إعط هسأت فهمه أو وشى بأفقد تكون 

لنفسك فرصة أال تحمل في قلبك كراهیة أو بغضة، واعط ألخیك فرصة للدفاع عن نفسه 
توبته ورجوعه عما فعله بك، وقد سبق لنا الحدیث في هذا الموضوع في  وأوكشف نیته 

). 18 دراستنا إلنجیل متى (أصحاح
أما قوله "وال تحمل ألجله خطیة" فیعني أنك إذ تبغض أخاك حتى وٕان كان قد 

القدیس أخطأ إلیك، فإنك بهذه البغضة تفسد قلبك وتحمل خطیة في داخلك. لذلك یرى 
)، أن 15 :3 یو 1في قول الرسول: "كل من یبغض أخاه فهو قاتل نفس" (أغسطینوس 

الغضوب یقتل نفسه الداخلیة بحمله روح البغضة، إذ یقول: [إن وجدتم في منازلكم عقارب 
وحیات، أال تجتهدوا في طردها حتى تعیشوا في أمان منها في منازلكم؟! ومع ذلك فها أنتم 

، وهوذا الغضب یتأصل في قلوبكم، وینمي فیها حقًدا وخشًبا كثیًرا وعقارب وحیات، ىغضب
]. Ïومع هذا فال تنقون قلوبكم التي هي مسكن اهللا!!

 أن الشریعة أرادت استئصال الشر من جذوره، یوحنا كاسیانالحظ القدیس 
بالقول: "ال تبغض أخاط من قلبك"، قبل أن یتحول الغضب الداخلي والبغضة التي في 

. یقول: [لماذا نتحدث بعد عن الوصایا اإلنجیلیة والرسولیة إن ]18[القلب إلى انتقام وحقد 
كان حتى الناموس القدیم الذي ُیظن إلى حد ما أنه لیس صارًما یحذرنا من الغضب بالقول: 
"ال تبغض أخاك في قلبك"... ها أنت ترى الشر ُیصد لیس في تنفیذه فقط وٕانما وهو بعد في 

]. Ðالفكر الداخلي إذ جاءت الوصیة تمنع الكراهیة من جذرها وهي في القلب
. ]18[ال تنتقم وال تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قریبك كنفسك أنا الرب" " .ع

العالمة اهللا ال یطیق الكراهیة أو البغضة خاصة إن صارت نقمة أو حقًدا... یقول 
 [لم یضع الخالق حدوًدا للمغفرة بل یأمرك أال تحمل كراهیة ضد أخیك بال حدود، وال ترتلیان:

. ]Ñتهب من یسألك فقط بل ومن ال یسألك. إرادته ال أن تغفر أیة معصیة بل تنساها
أخیًرا فإن عالج هذا كله هو: "تحب قریبك كنفسك، أنا الرب". بمعنى أن المؤمن 
إذ یحب نفسه بحق ویشتهي خالصها ومجدها األبدي یفرح بخالص أخیه ویتسع قلبه له، 

Ï 315المرجع السابق. 
2 Instit. 8: 15. 
3 Adv. Marc. 4:35. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 أن اإلنسان Ïالقدیس أغسطینوسفیراه عضًوا معه في الجسد الذي الرب نفسه رأسه. ویرى 
)، فتكون 5 :6 لكي یحب نفسه یلیق به أن یحب اهللا من كل قلبه وكل نفسه وكل فكره (تث

 وتفیض قنواته الداخلیة بالحب بال نقصان، ،أفكاره كلها وحیاته ممتصة في اهللا واهب الحیاة
وهكذا إذ یحب قریبه كنفسه إنما یحب أن یكون قریبه محًبا هللا أیًضا من كل قلبه وكل نفسه 

 یتجه بمحبته هللا ولقریبه إلى قناة حب اهللا التي هوكل فكره. بهذا حتى في محبة اإلنسان لقریب
ال تنضب. 

 على هذه الشرائع الخاصة بعدم الحقد... قائالً : القدیس أغسطینوسأخیًرا یعلق 
[ال یفهم هذا صوت وصیة موجهة إلى إنسان بار بل بالحرى صوت سماح مقدم إلنسان 

 ].Ðضعیف

:   شرائع خاصة بالحیوانات والزراعة.6
لیؤكد أن هذه الشرائع سواء ، ]19["فرائضي تحفظون" ع بقوله ائیبدأ هذه الشر

بالمساكین أو حتى بالحیوانات والزراعة إنما  الخاصة بعالقة المؤمن بوالدیه أو بإخوته أو
هي "فرائض اهللا" یلزم أن نحفظها من أجل عالقتنا واتحادنا معه... نحب الوصیة ألنها 

وصیة إلهنا المحبوب الذي یقدمها لیضمنا إلیه بالحب. 
"ال تُنز بهائمك جنسین، وحقلك ال تزرع صنفین، وال یكون علیك ثوب مصنف 

. ]19[من صنفین" 
جاءت الوصیة تمنع التهجین بین جنسین من الحیوانات إلنجاب جنس ثالث، أو 

زرع صنفین في حقل واحد، أو نسج نوعین من الخیوط (كالصوف والكتان) في نسیج 
واحد... فما الهدف من هذه الوصیة؟ 

 یرى البعض أن اهللا منع التهجین حتى ال یظن اإلنسان إنه یقول بعمل "خلقة" أوالً :
إلجناس جدیدة فیدعى لنفسه األلوهیة. والعجیب أن اهللا یسمح بالجنس الجدید غیر قادر 

على اإلنجاب، كظهور البغل ثمرة للتهجین بین الحمار والحصان. 
لیهود "البغل" كحیوان للنقل وحمل األثقال، یشترونه من الشعوب ادم خهذا وقد است

المجاورة لكنهم ال یقومون بعملیة التهجین للحصول علیه، إالَّ إذا حصلت هذه العملیة 
بطریقة ال إرادیة غیر مقصودة. 

1 On Christian Fait 1:22. 
2 Our Lod`s Ser. 1:21. 
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ما هو هذا الحیوان الذي هو ثمرة التهجین بین جنسین مختلفین والعقیم غیر القادر 
على اإلنجاب إالَّ الجسد الذي یفسده اإلنسان بالشهوات والملذات المتضاربة، فیحمل الجسد 
إنقساًما وتضارًبا بین أفكار الملذات والكبریاء، وال یكون له ثمر روحي الئق یفرح قلب اهللا. 
أما جسد المؤمن الحقیقي فیحمل إنسجاًما داخلًیا فیما بینه، وأیًضا إنسجاًما مع النفس بكونه 

ن الروح [إ :القدیس أغسطینوسخاضًعا لروح اهللا القدوس بجسده كما بنفسه. وكما یقول 
القدس هو روح الوحدة أما روح إبلیس فهو روح اإلنقسام واإلنشقاقات، فمن یسلك بروح 

الرب إنما یحمل روح الوحدة، أما من یسلك بروح إبلیس فیحمل إنقساًما وانشقاًقا لیس 
 .]فقط ضد إخوته لكن حتى في داخله بین جسده ونفسه

 منع اهللا زراعة صنفین في حقل واحد، ربما ُیقصد بذلك عدم خلطهما مًعا... ثانًیا:
األمر الذي یجعل الحصاد صعًبا أو مستحیالً . ویرى البعض أن زراعة صنفین مًعا یسبب 

تدهوًرا لمحصولهما. 
على أي األحوال هذا الحقل الذي ُیزرع بصنفین لیس بكنیسة اهللا التي تضم صنًفا 
واحًدا، هم أوالد اهللا القدیسین، أو هو لیس بقلب المؤمن الحقیقي الذي یضم نوًرا دون ظلمة. 
الحقل الذي یضم صنفین هو القلب المتذبذب. الذي یخلط بین النور والظلمة، فال 
یسلك بروح اإلفراز والتمییز، بل یعرج بین الطریقین. أما قلب المؤمن فبسیط له هدف واحد، 

یسلك في النور ویرفض الظلمة، یقبل الحق وال یطیق الباطل! 
 یرى البعض أن وجود نوعین من الخیوط في النسیج كالكتان مع الصوف ثالثًا:

. على أي األحوال كنیسة المسیح هي Ï) یسبب التهابات جلدیة وحساسیة11: 22(تث 
توبة الذي من نسیج واحد، هو نسیج الروح الواحد والفكر الواحد غیر المنقسم. 

إذن في اختصار نقول أن الحیوان غیر المهّجن ُیشیر إلى الجسد المقدس في 
الرب المثمر روحًیا والمنسجم مع النفس المقدسة، والحقل ذو الصنف الواحد ُیشیر إلى 

كنیسة اهللا التي تسلك في النور دون الظلمة، لها روح التمییز واإلفراز، والثوب ذو النسیج 
الواحد هو وحدانیة الروح والفكر! 

 شریعة السقوط مع جاریة : .7

Ï 298 األرشیدیاكون نجیب جرجس، ص .
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من یسقط في الخطیة مع جاریة لم تتحرر بعد ولم یفدها خطیبها یسقط اإلثنان 
تحت التأدیب غالًبا "الجلد"، ویقوم الزاني بتقدیم ذبیحة إثم أما الجاریة فإذ ال تملك شیًئا ُتعفى 

من تقدیم ذبائح. على أي األحوال البد من تقدیم دم للتطهیر حتى إن سقط اإلثنان تحت 
التأدیب. 

إن كانت األمة المخطوبة قد تحررت قبل السقوط ترجم مع من ارتكبت معه 
الخطیة. 

لعل سبب التساهل إلى حد ما بالنسبة للعبید والجواري هو معاملة اهللا للشعب 
القدیم كمبتدئین روحًیا، خاصة إلختالطهم بالشعوب الوثنیة المحیطة بهم. أما اآلن إذ نضج 

). 28 :3 المؤمنون فال تمییز بین العبد والحر، بل كالهما واحد في الرب (غل

:   شریعة بكور األشجار.8
قدمت لهم شریعة خاصة بثمار األشجار التي یغرسونها في أرض الموعد، هذه 

"تحسبون ثمرها غرلتها، ثالث سنین تكون لكم غلفاء ال یؤكل منها، وفي السنة نصها: 
الرابعة یكون كل ثمرها قدًسا لتمجید الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها، لتزید لكم 

. ]25-23[غلتها، أنا الرب إلهكم" 
من الناحیة الزراعیة یطالبهم حین یغرسون أشجار فاكهة أال یأكلوا منها ثالث 

، فال تصاب الشجرة ىسنوات، وذلك حتى متى ظهرت أي ثمار تقطع في بدایتها وتلق
 تمتص الثمار بعجز... ففي شجر الزیتون مثًال لو فرح الغارس بالثمار في السنوات األولى

 تنمو الشجرة، وفي العصارة ویصیب الشجرة العجز، أما إن ُنزعت الثمار في السنوات األولى
السنة الرابعة یكون الثمر كثیًرا فیقدم كبكور هللا، فتتقدس الشجرة وتبقى بقیة عمرها لغارسها. 

 على هذه الشریعة بقوله: [أیها اإلخوة األحباء، القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
 لو أن الثمرة إننا ال نقدم البكور متى كانت فقیرة وضعیفة بل عندما تكون غنیة والئقة...
 "ثالث سنین األولى هي البكور لكان ما یجمع في السنة األولى للرب. لكننا نجده یقول:

تكون لكم غلفاء، ال یؤكل منها" أتركها تسقط ألن الشجرة صغیرة، إنها ضعیفة وثمرها غیر 
ناضج. لكنه یقول إنه في السنة الرابعة تكون مقدًسا للرب، وهنا نالحظ حكمة المشرع الذي 

یمنع األكل (في الثالث سنوات األولى) حتى ال یسبق أحد ویأخذ ثمًرا قبل الرب، ویمنع 
أیًضا تقدیمها للرب حتى ال تقدم ثمرة غیر كاملة... ها أنتم ترون كیف أنه ال تدعى الثمرة 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 أن القدیس یوحنا الذهبي الفم]. بهذه النظرة یرى Ïاألولى بالبكور بل الثمرة المتأهلة للتقدیم
یفة بسبب الخطیة فلم ُیحسب بكًرا، لكن آدم الثاني، عآدم األول هو ثمرة السنة األولى الض

ربنا یسوع المسیح هو الثمرة الالئقة، البكر الحقیقي یشتمه اآلب رائحة رضا. 
یمكننا أن نقول إن اإلنسان في السنة األولى داخل الفردوس لم یعرف أن یقدم ثمًرا 
كبكور هللا، وأیًضا بعد الطرد من الفردوس إذ خضع للناموس الطبیعي كما في السنة الثانیة 

فشل أیًضا، وفي السنة الثالثة حین صار تحت الناموس الموسوي لم یجد اهللا من یصلح بكًرا 
بال عیب، أما في السنة الرابعة عهد النعمة فقد وجد السید المسیح البكر الحقیقي الذي قدمته 

 هذا هو ثمر السنة الرابعة الذي به .البشریة من شجرتها لآلب فتتقدس الشجرة كلها بسببه
كلها!  تقدسنا عبر العصور

 أحكام عامة : .9
یختم هذا األصحاح ببعض األحكام العامة التي تمس قداسة شعب اهللا، جاءت 

غالبیتها تحذر من األخطاء التي سقطت فیها الشعوب الوثنیة المحیطة بهم، منها: 
: Ð یرى علماء الیهود أن هذه الشریعة تتضمن اآلتي.]26 [أوالً : "ال تأكلوا بالدم"

 عدم أكل لحم الحیوان بدمه كما تنص الشریعة، وعدم أكل الدم نفسه. .أ
 مباشرة إنما یجب األنتظار حتى ُیصفي دمه. ه عدم أكل لحم الحیوان بعد ذبح.ب
تؤكل إالَّ بعد تقدیم الدم على المذبح   الحدیث هنا خاص بلحم الذبائح، ال.ج

للتكفیر. 
 عدم أكل القضاة لحًما في یوم حكموا فیه على إنسان بالموت. .د
 یقصد بها تحاشي الشراهة في األكل إذ حسبها معلمو الیهود أكل دم. .هـ

وهما دربان من فنون السحر والشعوذة . ]26 [تتفاءلوا وال تعیفوا" ثانًیا: "ال
) أظهر یوسف كیف یتفاءل 15، 5 :44یستخدمان لمعرفة المستقبل، ففي سفر التكوین (

المصریون بكأس الخمر الذي یشربونه، وذلك خالل الفقاعات التي تظهر على الخمر. أما 
العیافة فهي استخدام الطیر في السحر ومعرفة الغیب. 

 أراد اهللا من شعبه أال .]27 [تقصروا رؤوسكم مستدیًرا، وال تفسد عارضیك" ثالثًا: "ال
 الشعوب الوثنیة، فمن عادات بعض الشعوب یقص الرجال شعرهم ویبقون جزًءا معیتمثل بشيء 

1 In Ascensoine PG 50 
Ð 301األرشیدیاكون نجیب جرجس، ص .
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عاهم الوحي "مقصوصي الشعر دفي شكل سطح مستدیر وسط الرأس إرضاء آللهتهم، لذلك 
انًبا اللحیة یقصونها وتترك اللحیة في الجزء ج). أما العارضات فهما 26 :9 رإمستدیًرا" (

تفسد عارضیك".  األسفل یغطى الذقن، هذا ما قصده بقوله "ال
تان العادتان من قص شعر الرأس مستدیًرا وٕافساد العارضین كانا إشارة إلى تكریس 
اإلنسان لعبادة آلهة معینة وثنیة، أما مكرسو الرب أو النذیرون فال یعلو موسى رؤوسهم أو 
لحاهم. بقاء شعر الرأس ُیشیر إلى الكنیسة المجتمعة حول السید المسیح رأسها، بدونه یفقد 
الشعر جماله وقیمته. كأن كل نفس تعتزل مسیحها تكون كشعر رأس سقطت عن مصدر 

حیاتها ال تستحق إالَّ إلقائها في سلة المهمالت. أما بقاء شعر اللحیة فُیشیر إلى كرامة الكهنوت، 
 المعمودیة یصیر كاهًنا روحًیا بالمفهوم العام، یلیق أن یحافظ على هفالمسیحي إذ یدخل میا

شعر لحیته الروحیة أي سلوكه بما یلیق كإبن هللا وكاهنه. 
كان الوثنیون في إفراطهم في الحزن . ]28 [ال تجرحوا أجسادكم لمیت"ورابًعا: "

على میت یدهنون وجوههم بصبغة سوداء وزرقاء (هذه العادة كانت بصعید مصر إلى وقت 
قریب" ویمزقون ثیابهم وأحیاًنا یجرحون أجسادهم... كانت هذه التصرفات تكشف عن فقدان 
الرجاء وعدم اإللتصاق بالسماویات، لهذا یحذرنا الرسول بولس: "ثم ال أرید أن تجهلوا أیها 

رجاء لهم، ألنه إن كنا نؤمن أن  اإلخوة من جهة الراقدین لكي ال تحزنوا كالباقین الذین ال
). 14-13 :4 تس 1حضرهم اهللا أیًضا معه" (يیسوع مات وقام فكذلك الراقدون بیسوع س

أوالد اهللا إذ یرون الرب القائم من األموات ال یجرحون أجسادهم بسبب حزنهم على 
)، 23 :12 صم 2الراقدین بل یقولون مع المرتل: "أنا ذاهب وأما هو فال یرجع إليّ " (
مشتاقین أن ینطلقوا لیكونوا مع المسیح یسوع القائم من األموات. 

كانت الشعوب القدیمة ترسم آلهتها . ]28[وكتابة وشم ال تجعلوا فیكم" "خامًسا: 
الوثنیة على أجسادهم كوشم عالمة تعلقهم بهذه اآللهة والتمتع ببركتها. وها نحن اآلن في 

الغرب البعض یرسم وشًما على صدره أو ذراعیه لنساء عاریات أو حیوانات مرعبة 
للعجب، عوض أن یقدم اإلنسان جسده آلة بّر لحساب اهللا یسلمه حتى في  وشیاطین... ویا

تزینه لألثارة الجسدیة واألرواح الدنسة! 
سادًسا: "ال تدنس إبنتك بتعریضها للزنى لئال تزني األرض وتمتلئ األرض رذیلة" 

 قدیًما كان بعض الرجال یسلمون بناتهم للزنى ألجل مكسب مادي أو كعمل تعبدي .]29[
لآللهة الوثنیة كناذرات أنفسهن للدنس والرجاسة لحساب الهیاكل الوثنیة. من هي هذه اإلبنة 
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التي ندنسها إالَّ النفس التي تنحرف عن غایتها فتجري وراء شهوات الجسد فتمتلئ أرضنا 
"جسدنا" رذیلة. 

 من همإذ یحذر. ]30[سابًعا: "سبوتي تحفظون، ومقدسي تهابون، أنا الرب" 
 السبت ال خالل ممارسة طقس السبت الذي نتحدث عنه في ظالتصرفات الوثنیة یذكرهم بحف

، وال باإلمتناع عن العمل وٕانما بحفظهم من دنس األمم ورجاستهم وتقدیس 23 األصحاح
حیاتهم الداخلیة، لذلك یقول "ومقدسي تهابون"... أي تكرمون بیتي ومقدساتي. 

ا قصد هنا بحفظ السبت وتكریم بیته طهارة الجسد كما أمر یعقوب بنیه عندما مرب
)... على عكس كثیر من 3-2 :25 كان یستعد إلقامة بیت الرب في بیت إیل (تك

الوثنیین كانوا یجدون في العبادة فرصة لإلباحیة والدنس. 
لیتنا نقدس یوم الرب وبیت الرب الداخلي بسلوكنا بما یلیق كأوالد هللا القدوس. 
 ثامًنا: "ال تلتفتوا إلى الجان وال تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم"

 أي من أعمال السحر لمعرفة المستقبل، ]26[إذ سبق فمنعهم من التفاءل والعرافة  .]31[
 بالوثنیین همتكلین على الرب إلههم الذي یدبر كل مستقبل حیاتهم، واآلن یحذرهم من التشب

الذین یلجأون إلى األرواح الشریرة (الجان) واألرواح النجسة مثل روح العرافة الذي أخرجه 
)... فیكون الرب نفسه هو معین لهم والمعتني بكل دقائق 18-16 :16 الرسول بولس (أع

 حیاتهم.
 تاسًعا: "من أمام األشیب تقوم وتحترم وجه الشیخ، وتخشى إلهك، أنا الرب"

]32[ .
یربط بین احترام األشیب (الشخص المسن) والشیخ وخشیة الرب، فكل وقار نقدمه 

لآلخرین من أجل الوصیة إنما هو خالل اتحادنا في الرب، نقدمه للرب نفسه.  
لم یسمح له  كان عادة الیهود أال یجلس إنسان صغیر السن في حضرة شیخ ما

األخیر بذلك. 
غالًبا ما یضم . ]33 [عاشًرا: "وٕاذا نزل عندك غریب في أرضكم فال تظلموه"

)، إذ یشعر الغریب كمن 18 :10 الغریب مع الیتیم واألرملة في الوصیة من جهتهم (تث
هو متیتم لیس له معین... لهذا یلیق بالمؤمن أال یظلم غریًبا بل یترفق به ویسنده، متذكًرا 

أنه هو أیًضا غریب على األرض یحتاج إلى مساندة اهللا وترفقه به. 
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حادي عشر: "ال ترتكبوا جوًرا في القضاء، وال في القیاس وال في الوزن وال في 
هكذا یختم الوصایا هنا باإللتزام، بالعدالة وعدم الغش أو الظلم. لیكن لنا كیل . ]35[الكیل" 

حق، یأخذ كل إنسان حقه. 
ولعل الكیل الحق ُیشیر إلى روح التممیز الداخلي، فنعطي ما لقیصر لقیصر وما 

. لنعِط للجسد حقه في الحیاة بال لذات وترف، وللنفس حقها في حمل صورة خالقها هللاهللا 
ومثاله حتى تستریح في أحضانه ویستریح معها الجسد. 

 أن الموازین الصالحة غیر الظالمة تعني أال نزن أنفسنا بمیزان األب ثیؤناسویرى 
التساهل ولآلخرین بمیزان القسوة والعنف، إذ یقول: [یجدر بنا أال تكون في قلوبنا موازین 

ظالمة، وال موازین مزدوجة في مخزن ضمائرنا، بمعنى أنه یجب علینا أال نحطم من یجب 
أن نكرز لهم بكلمة الرب بشرائع حازمة مبالغ فیها أثقل مما نحتمله نحن، بینما نعطي 

ألنفسنا الحریة ونخفف عنها... ألننا إن كنا نزن إلخوتنا بطریقة وألنفسنا بأخرى یلومنا الرب 
بأن موازیننا غیر عادلة ومقاییسنا مزدوجة وذلك كقول سلیمان بأن الوزن المزدوج مكرهة 

. ]Ï )10 :20 عند الرب، والمیزان غیر صالح في عینیه (راجع أم

1 Cassian: Cofn. 21:22. 
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 األصحاح العشرون

األوثان والزنا 
في األصحاحین السابقین إذ قدم لنا الوحي شریعة التقدیس معلًنا أن غایتها 

اإللتصاق باهللا القدوس، ومكرًرا للعبارة "أنا الرب إلهكم" في نهایة كل وصیة تقریًبا، مطالًبا 
إیانا أن نتقدس له فتكون لنا سماته عاملة فینا تفرزنا عن الوثنین... اآلن یقدم عقوبات 
صارمة ضد مرتكبي الشر خاصة السحر والزنا. أما علة هذه الصرامة فهو الكشف عن 
فاعلیة الشر داخل النفس، هذا من جانب ومن جانب آخر تطهیر الجماعة المقدسة من 

الخمیرة الفاسدة حتى ال یفسد الكل. 
 العقوبات تناسب رجال العهد القدیم لكنها في نفس الوقت ترعبنا كرجال  كانتإن

عهد جدید، إذ توضح لنا بشاعة الخطیة والتزامنا الهروب منها. 

 في العقوبات الكنسیة ةمقدم. 1
. ]8-1  [عقوبة السلوك الوثني. 2
. ]9  [عقوبة إهانة الوالدین. 3
. ]21-10   [ عقوبة الزنا.4
 .]27-22  [ تأكید اإللتزام بالوصیة.5

:  مقدمة في العقوبات الكنسیة. 1
كانت العقوبات في العهد القدیم قاسیة، ربما ألن اهللا كان یتعامل مع شعب بدائي 

في معرفته هللا غلیظ الرقبة، فمن محبته لهم استخدم الشدة ال لإلنتقام وٕانما لردع الكل بسقوط 
البعض تحت عصا التأدیب القاسیة. فما سمح اهللا به من تأدیبات أو عقوبات كان عالمة 

  منغبته في خالصهم وتقدیسهم. هذا بجانب ما كان لهذه التأدیباترإهتمام اهللا بشعبه و
یة الخطیة في القلب والحیاة الداخلیة... فرجم الزاني إنما یكشف عما أصاب لكشف عن فاع

ن لرجم إنسان یلیق بنا بالحرى أن ئقلبه في الداخل من هالك حقیقي وموت أبدي، فإن كنا ن
 ال تستخدم العقوبات الجنائیة  فإن الكنیسة العهد الجدیدفينحترق من أجل هالك نفسه. أما 

ج، لكنه من حقها فرض العقوبة التأدیبیة والقاسیة إذ تتعامل مع أوالدها على مستوى النض
لتجتذب الساقطین نحو التوبة، كما فعل بولس الرسول مع الشاب الذي إرتكب الشر مع 
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إذ أفرزه عن الكنیسة حتى قدم توبة صادقة، فأسرع الرسول ). 7-6 :2 كو 1إمرأة أبیه (
  ).7-6ك 2 كو 2یكتب إلى الكنیسة أن تقبله حتى ال یهلك من فرط الحزن (

، اتهمن جانب آخر العقوبات الواردة في العهد القدیم تمثل القانون الجنائي بعقوب
أما في العهد الجدید فتركت المسیحیة التشریعات المدنیة والجنائیة... إلخ، یضعها رجال 
القانون بما یناسب العصر والبلد، إذ جاءت المسیحیة تهب الفكر والنضوج وتترك التنظیم 

والتشریع للجماعة. 

:  عقوبة السلوك الوثني. 2
 جاء الحكم على من یعطي من زرعه أي من نسله لإلله مولك ذبیحة بشریة ُیرجم

، سواء كان یهودًیا أو متهوًدا (الغرباء النازلون في إسرائیل)، فإن تهاونت الجماعة في ]2[
 كما ]3 [ ویحسبه مقطوًعا من الشعب]3 [أمره ولم ترجمه یقف الرب نفسه ضد ذلك اإلنسان

یقف ضد عشیرته كلها. 
، ]6 [هذا الحكم أیًضا ینطبق على من یلجأ إلى الجان یستشیره أو یطلب معونته

ومن یجري وراء األرواح الشریرة (التوابع)، فُیحسب زانًیا، إذ ترك اهللا عریس نفسه وطلب 
. ]6 [لنفسه عریًسا آخر

وقد جاء الحكم بالرجم في الحاالت اآلتیة:  تقدیم اإلنسان من نسله ذبائح بشریة  
 )، أو الكنة12: 20( )، أو مع زوجة األب11 :20( )، الزنا مع األم2 :20( لإلله مولك

)، أو 15 :20( )، أو من یضاجع ذكًرا24-23 :22( )، أو مع عذراء مخطوبة12 :20(
)، أو 9 :20( )، ومن یسب أحد الوالدین27 :20( )، أو یلجأ إلى السحرة16 :20( بهیمة

 )، أو من یكسر السبت16-10 :24( )، أو من یجدف6 :13 (تث  النبوة كذًباىمن یدع
)، أو یمارسها 11-6 :13 )، أو یحث الناس على عبادة األوثان (تث36-32 :20 (تث
. Ï)...إلخ5-2 :17 (تث

وكان الرجم یتم بأحد طریقتین: األول، كان المحكوم علیه ُیطاف به في المدینة 
حتى إن كان ألحد اعتراض یتقدم، ومن ناحیة أخرى لیكون عبرة للكل. وقبیل الرجم كان 

 لیظهر أن الحكم علیه عادل ولكي تتزكى روحه ویجد رحمة الً یلزم أن یعترف بخطایاه أو
لدى اهللا. ُتربط یداه وهو على مكان مرتفع في أسفله حجر ضخم، یقوم الشاهد األول بدفعه 

Ï 312األرشیدیاكون نجیب جرجس، ص. 
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من المكان المرتفع لیسقط مرتطًما بالحجر السفلي، ثم یقوم الشاهد الثاني بإلقاء حجر كبیر 
على صدره، فإن لم یمت ترجمه الجماعة حتى الموت. أما الطریقة الثانیة فتتلخص في 

الرجم بالحجارة مباشرة، وغالًبا ما یعطى للمحكوم علیه خمًرا ممزوًجا بمرارة تخفف آالمه. 

:  عقوبة إهانة الوالدین. 3
من یسب اهللا أباه . ]9 ["كل إنسان سب أباه وأمه فإنه یقتل... دمه علیه"

والجماعة المقدسة أمه خالل تقدیم إبنه أو إبنته ذبیحة بشریة لمولك إله العمونیین ُیرجم، 
وأیًضا من یسب أباه أو أمه حسب الجسد ُیرجم. 

 على هذه الشریعة بقوله: [من بین الخطایا التي عقوبتها العالمة أوریجانوسیعلق 
الموت في الناموس اإللهي: "كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه ُیقتل". لقب "أب" یعني سًرا 

عظیًما، وأیًضا لقب "أم" یحمل كرامة. حسب الروح اهللا هو أبوك وأورشلیم السماویة هي أمك 
). هذا ما نتعلمه من التصریحات النبویة والرسولیة، إذ یكتب 22 :12 ، عب26 :4 (غال

)، ویقول الرسول عن أورشلیم 6 :32 موسى في نشیده:  "ألیس هو أباك ومقتنیك؟!" (تث
). األب األول بالنسبة لك هو اهللا الذي 26 :4 السماویة: "هي أمنا جمیًعا، فهي حرة" (غال
)، ویقول الرسول بولس: "إخضعوا 2 :1 شإولد روحك، إذ یقول "ربیت بنین ونشأتهم" (

). أما األب الثاني فهو أبوك الجسدي الذي أنجبك فجئت 9 :12 ألبي األرواح فتحیا" (عب
إلى هذا العالم... فألن لقب "أب" مقدس وذو جالل لذلك من سب أباه أو أمه ُیقتل... فإنك 

). إن 9 :12 إن لم تكرم أباك الجسدي تكون إهانتك له موجهة إلى أبي األرواح (عب
شتمت أمك الجسدیة فإن هذا السب ُینسب لألم أورشلیم السماویة. من یهین العبد (أباه أو 

 ].Ï إلى إله المجدءأًما) یسیى
مرة أخرى یقول: [إن كان الحكم هذا لمن یسب أسرته الجسدیة، فكم باألكثر من 
یهین اهللا بكلمات سب وینكرون إنه خالق العالم؟! أو من یسیئ إلى أورشلیم السماویة التي 

]. Ð)؟!26: 4هي أمنا كلنا (غال 
ربما یتساءل البعض إن كانت شریعة العهد القدیم قد حكمت برجم من یسب أباه 

العالمة یب جوأمه، فهل صمت العهد الجدید عن إصدار حكم كهذا یعني تساهله؟ يُ 
 هكذا: [یقول بولس الرسول: "فكم عقاًبا أشر تظنون أنه یحسب مستحًقا من أوریجانوس

1 In Lev. hom 11:3. 
2 Ibid. 
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 ه)... ال تظن أن اإلنجیل سهًال بطریقة مطلًقا من أجل فتح29 :10 داس إبن اهللا؟!" (عب
]. كأن العهد القدیم حكم على من یسب أحد والدیه بالرجم، أما العهد الجدید Ïباب المغفرة

فحسب ذلك إهانة لدم إبن اهللا نفسه. 
القدیس یؤكد اآلباء إلتزام المؤمن بالطاعة للوالدین لكن في الرب، فمن كلمات 

 [عندما تكون مشاعرنا نحو آبائنا األرضیین مضادة لعالقتنا باآلب كیرلس األورشلیمي:
 :10 السماوي یلزم العمل بقول الرب "من أحب أًبا أو أًما أكثر منّي فال یستحقني" (مت

). لكنهم ماداموا ال یعارضون تقوانا ُنحسب ناكرین للجمیل إن احتقرنا حسناتهم نحونا 37
]. Ð)4 :15 ، مت7 :21 ونستوجب الحكم: "من لعن أباه أو أمه فلیقتل قتالً " (خر

 عقوبة الزنا :. 4
حد الوالدین، تحدث عن عقوبة الزنا أ العبادة الوثنیة، سّب  عقوبةبعد أن أعلن

 في حدیثه عن هذا األمر اآلتي: ظبوجه عام ثم حدد بعض الحاالت الشائنة، ویالح
، ویكون ذلك ]10 [ جاء الحكم بقتل الزاني والزانیة إن كانت الزانیة متزوجةأوالً :

)، 24-23 :22 (تث بالرجم. وینطبق ذات الحكم على المخطوبة لرجل وأخطأت بإرادتها
أما إذا كانت غیر مخطوبة، فیلتزم الزاني بدفع غرامة والزواج من الفتاة. 

أما إذا أخذ رجل إمرأة وأمها، سواء وهما على قید الحیاة أم ماتت الواحدة فتزوج 
. ویسقط ]14[باألخرى فجاء الحكم هكذا: "بالنار یحرقونه وٕایاهما لكي ال یكون رذیلة بینكم" 

)، أو سقط إنسان في الخطیة 9 :21 (تث تحت ذات الحكم إن سقطت إبنة كاهن في الزنا
 أو من یرتكب الخطیة مع أم حماته أم امع إبنته أو حفیدته، أو مع بنت زوجته أو حفیدته

حمیه....  یتم الحرق غالًبا بعد الرجم، فإن كان الرجم بالحجارة  یكشف عما فعلته الخطیة 
جر بال إحساس، أو كأن اإلنسان الزاني یرجم نفسه بنفسه بقلبه حباإلنسان، إذ جعلته  ك

الحجري، أما حرقة بالنار فُیشیر إلى بشاعة شره إذ ألهبت مشاعرة بنیران تهلك نفسه. 
"یموتان رتكب إنسان شًرا مع إمرأة عمه یقول: اأما العقوبة األخرى فهي متى 

. هنا ]12 [ویسقط اإلنسان تحت نفس الحكم إن صنع شًرا مع إمرأة أخیه، ]20 [عقیمین"
 منه، أو أن ا)، أو بموت نسلهما وحرمانهم10 :4 ربما یعني أن اهللا یضربهما بالعقم (هو

بنین، أي أوالد غیر شرعیین لیس لهم حق البنین.  هؤالء األوالد ُیحسبون نغوًال ال

1 ibid 11:2. 
2 Cat. Lect. 7:15. 
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تبرز الشریعة مدى كراهیة اهللا للنجاسة بحكمه حتى على البهیمة التي بال ثانًیا: 
، حتى ال ُیترك أثر للخطیة... أو إلعالن إنها مفسدة ]16[ذنب ارتكب معها الشر بالقتل 

حتى للخلیقة غیر العاقلة. 
 ُیهین رجلها، فإن ارتكبه إنسان ما مع ة حین یرتكب اإلنسان شًرا مع سیدثالثًا:

. فإن كانت السیدة شریرة وقبلت برضاها ]11 [إمرأة أبیه مثًال یقول: "فقد كشف عورة أبیه"
الخطیة فإنها تنجست وفي نفس الوقت أساءت لرجلها ألنها معه جسد واحد. 

:  تأكید اإللتزام بالوصیة. 5
یختم حدیثه هنا بتأكید اإللتزام بالوصیة اإللهیة حتى ال تقذفنا األرض نفسها كما 
سبق فقذفت الكنعانیین بسبب شرهم، ولكي یكون لنا سمة خاصة وشهادة حق هللا القدوس 

"وتكونون لّي قدیسین ألنّي العامل فینا، أما ما هو أهم من هذا كله فهو كما یقول الرب: 
 كأوالد مقدسین فیه... إنه یؤكد: ه یریدنا له نحمل سماته لنشاركه أمجاد.]26 [قدوس"

"تكونون ليّ "! 
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األصحاح الحادي والعشرون 

شرائع خاصة بقداسة الكهنة 
 یقدم اآلن – شعبًها وكهنة –إذ قدم شرائع السابقة التي تمس حیاة الجماعة كلها 

]، الذین 6شرائع خاصة بالكهنة لیمارسوا الحیاة المقدسة التي تلیق بهم ككهنة الرب القدوس [
]، إذ كلما ازدادت المسئولیة إلتزم اإلنسان 8]، وكقادة روحیین [8-6یقدمون له القرابین [
بحیاة أكثر تدقیًقا. 

]. 6-1. الكهنة وحاالت الوفاة  [1
]. 8-7. الكهنة والزواج  [2
]. 9. سقوط إلنة كاهن  [3
]. 15-10. شرائع خاصة برئیس الكهنة [4
]. 24-16. الكهنة والعیوب الخلقیة  [5

:  الكهنة وحاالت الوفاة. 1
یلیق بالكاهن وقد قبل األبوة في المسیح یسوع أن یرتفع فوق العواطف البشریة 

القدیس یوحنا الذهبي الخاصة، فیرى في الكل أوالده وٕاخوته وأحباءه بال تمییز، وكما یقول 
]. خالل Ï [الكاهن بما أنه وكیل اهللا، فیلزمه أن یهتم بسائر البشر، لكونه أًبا للعالم كلهالفم:

هذه األبوة العامة طالبته حتى شریعة العهد القدیم أال یحزن لموت أحد أقربائه ویتنجس 
 وقد استثنى من ذلك األب واألم واإلبن واإلبنة واألخ واألخت غیر ،]1 ["لموت في قومه"

. ]3-2 [المتزوجة
هذه الشریعة قدمها رب المجد بفكر إنجیلي حینما قال: "دع الموتى یدفنون 

)، إذ یلیق بالخادم أال یرتبك حتى بهذه الواجبات العائلیة 60 :9 ، لو22 :8 موتاهم" (مت
[إنه یكرس نفسه هللا... أظن أنه العالمة ترتلیان:  أجل خدمته للجماعة كلها. وكما یقول من

...]. Ðیلیق بالنذیر ومن نال وظیفة الكهنوت أن ُیلهم بالكرازة بملكوت اهللا

Ï  ،312، ص1965الحب الرعوي. 
2 Adv. Marc. 4:23. 
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حسب الشریعة الموسویة الكاهن ال یلمس میًتا من أقربائه عدا أقرب الذین 
ذكرناهم، وحتى في حزنه على هؤالء یلیق به أال یمارس العادات الوثنیة الممنوعة حتى 

بالنسبة للشعب مثل حلق شعر الرأس فیصیر أقرع، وحلق عوارض اللحیة، وتجریح الجسد. 
 تلیق بالشعب فكم باألكثر بالنسبة للكاهن الذي یقرب وقائد الرب إن كانت هذه األمور ال

 ویخدم األقداس! ]6[

:  الكهنة والزواج. 2
حسب الشریعة الموسویة ال یجوز للكاهن أن یتزوج من زانیة حتى وٕان تابت وال 

و مطلقة... حتى یكون هو وزوجته بال عیب في عیني اهللا والناس، بكونهما أمن مدنسة 
فال یجوز له حتى الزواج بأرملة بل یتزوج عذراء، قدوة صالحة للشعب. أما رئیس الكهنة 

 2األعظم الذي اقتنى الكنیسة عذراء له عفیفة (ألنه ُیشیر إلى السید المسیح رئیس الكهنة 
).  2 :11 كو

:   سقوط إبنة الكاهن.3
 .]9 [إذا تدنست إبنة كاهن بالزنى فقد دنست أباها، بالنار ُتحرق"و"

إذ یقبل الكاهن نعًما إلهیة كثیرة یلزمه أن یكون هو وزوجته وأوالده بال عیب، كل 
القدیس خطأ یرتكبه أحدهم ُیعاقب بحكم أقسى مما یسقط تحته الشخص العادي. وكما یقول 

 [في حالة عائلة الكاهن تزداد العقوبة، ألن كل من أعطى كثیًرا ُیطلب كیرلس اإلسكندري:
]. Ï)48 :12 منه الكثیر" (لو

:   شرائع خاصة برئیس الكهنة.4
 یرمز للسید المسیح رئیس ذ، إ]10[رئیس الكهنة أو الكاهن األعظم كما یدعوه هنا 

 كهنتنا األعظم خضع لشرائع خاصة به، منها:
أوالً : "الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت یده لیلبس الثیاب ال یكشف 

یجوز له أن یكشف رأسه التي مسحت بدهن المسحة، فإن  ال. ]10 [یشق ثیابه" رأسه وال
)، وكأنه إذ قبلنا المسیح یسوع 2 الرأس الممسوحة ُتشیر إلى السید المسیح (راجع تفسیر ال

فینا نخفیه في أعماقنا، قائلین: "أمسكته ولم أرِخه حتى أدخلته بیت أمي وحجرة من حبلت 

1 Strom 2:23. 
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)، إنما هي الجنة التي حملت في داخلها مسیحها شجرة الحیاة، والینبوع 12 :4 بيّ " (نش
ینضب ألن رب المجد في داخله!  الذي یمتلىء بمیاه الحیاة والینبوع الذي ال

ا في جنة مغلقة وعین مقفلة وینبوع مختوم... نفرح به ملیكن عریسنا في داخلنا ك
ونتحد معه ونشاركه أمجاده الداخلیة! 

أما عدم شق الثیاب، فألن الثوب ُیشیر إلى الكنیسة التي یلتحف بها السید 
المسیح. لتبق كنیسة واحدة بال انشقاق، فإن عریسها واحد! 

یقصد بذلك أنه . ]11[ثانًیا: "وال یأتي إلى نفس میتة وال یتنجس ألبیه أو أمه" 
للسید المسیح فإنه كواهب حیاة ال حتى وٕان كان أباه أو أمه... بكونه رمًزا ال یمس میًتا 

یشترك مع الموت، إن مس میًتا ال یحتمل الموت لمسته بل یهرب!...  
هكذا إذ حمل الرسول بولس في داخله السید المسیح الذي ال شركة له مع الموت 

أو الهاویة، بجسارة قال: "أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا هاویة؟! أما شوكة الموت 
فهي الخطیة، وقوة الخطیة هي الناموس، ولكن شكًرا هللا الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع 

). 56-55 :15 كو 1المسیح" (
یخرج من المقدس لئال ُیدنس مقدس إلهه، ألن إكلیل دهن مسحة  ثالثًا: "وال

یعني بهذا إنه متى كان یؤدي خدمته في بیت اهللا ال یجوز أن یخرج من . ]12[إلهه علیه" 
خیمة اإلجتماع وال یتوقف عن العمل أًیا كان السبب حتى إن مات له أقرب المقربین، فإن 
تركه للخدمة ُیحسب إمتهاًنا لهذا العمل القدسي واحتقاًرا للمجد الذي زینته به المسحة على 

رأسه. 
 على هذه الشریعة بقوله: [بالتأكید إذ نؤمن بالمسیح نحمله القدیس جیرومیعلق 

فینا، وبسبب زیت المسحة التي تقبلناها یلزمنا أال نفارق الهیكل، أي ال نترك عملنا 
المسیحي، وال نخرج خارًجا فنرتبك بأعمال األمم غیر المؤمنین إنما نبقى في الداخل على 

]. Ïالدوام كخدام مطیعین إلرادة الرب
 في هذه الشریعة صورة حیة لقلب المؤمن الذي Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 

)، فال تمارس فیه أعمال بشریة بل ما هو إلهي. 16 :6 یصیر مقدًسا هللا ومسكًنا له (رو
لذلك كل كلمة تخرج من فمه تكون خارجة من عند اهللا، فال تخرج منه كلمة دنسة وال یبتهج 

1  Ep. 39:4. 
2 In 2 Cor. hom. 2:8. 
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بالمزاح وكثرة الضحك. بمعنى آخر إذ نتبرر بربنا یسوع المسیح تصیر مسكًنا لرئیس الكهنة 
الذي ال یفارقنا، ألننا مقدسه، وتكون تصرفاتنا إنما هي تصرفاته فینا وبنا. 

 [هذا یعني إنه ال یخرج (السید المسیح) من  األب نسطور:بنفس المعنى یقول
 :6 كو 2قلبه، إذ وعد أن یسكن فیه إلى األبد، قائالً : "إنّي أسكن فیهم وأسیر بینهم" (

16(Ï .
 یشترط أن تكون زوجته عذراء من قومه. ]13 [ إمرأة عذراء"خذرابًعا: "هذا یأ

. وقد استنتج بعض المفسرین أن رئیس الكهنة كان یلتزم أن یكون بعل إمرأة واحدة، ]14[
یأخذها عذراء. هذه اإلمرأة هي بكر، وكما یقول الرسول "كنیسة أبكار مكتوبین في السموات" 

). 13 :12 (عب
إنها من قومه ولیست أجنبیة، إذ صرنا في میاه المعمودیة جسد المسیح، لسنا 

أجنبین عنه، بل أعضاء جسده، ووهب لنا روحه القدوس ساكًنا فینا! 

:   الكهنة والعیوب الخلقیة (الجسدیة).5
إشترطت الشریعة في الكاهن الذي یمارس األعمال الكهنوتیة كتقدیم الذبیحة 

 أفطس وال زوائدي وال أحدب وال والوالبخور... أال یكون به عیب، فال یكون أعمى أو أعرج 
. لذلك ]19-18[ في عینه بیاض وال أجرب وال أكلف وال مرضوض الخصي  منأكشم وال

عندما یبلغ أبناء الكهنة السن القانوني الستالم العمل الكهنوتي یفحصهم الشیوخ أعضاء 
مجمع السنهدریم ویفرز الذین بال عیب للعمل الكهنوتي الكامل أما من به عیب فیقوم 

ببعض أعمال كهنوتیة بسیطة مثل إیقاد النار... إلخ. 
 :3 تي 1في العهد الجدید إشترط بولس الرسول في األسقف أن یكون بال عیب (

البابا ). وقد رأى 7 :3 تي 1)، وأن تكون له شهادة حسنة من الذین هم من خارج (2
في الشریعة التي بین أیدینا فهًما رمزًیا لشروط الكاهن، إذ یجب أال غریعوریوس (الكبیر) 

یقبل من كان أعمى أو أعرج أو أفطس... روحًیا، وفیما یلي مقتطفات من كلماته التي 
وردت في حدیثه عن "الرعایة": 

 [األعمى هو الذي ال یعرف ضیاء التأمل السمائي، فالذي أدركته ظلمة العالم 
الحاضر ال یستطیع أن یدرك النور اآلتي ألنه ال یشتاق إلیه. لذلك فهو ال یعرف أن یخطو 

1 Cassian: Conf. 14:10. 
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 النبیة: "ألجل أتقیائه یحرس واألشرار في هأو یعرف إلى أین یمضي، ومن ثم قالت حن
). 9 :2 صم 1الظالم یصمتون" (

األعرج هو الذي یعرف حًقا الطریق لكنه ال یستطیع أن یسیر فیه بثبات بسبب 
نفسه العلیلة، وألنه ال یستطیع أن یرتفع بعاداته القبیحة إلى مستوى الفضیلة، فإنه ال یملك 

موا األیادي المسترخیة والركب :القوة لیسلك تبًعا إلرادته. لذلك قال القدیس بولس الرسول  "قوِّ
 المخلعة واصنعوا ألرجلكم مسالك مستقیمة لكي ال یعتسف األعرج بل بالحرى ُیشفي" (عب

12: 12-13 .(
األفطس هو الذي یعجز عن التمییز، فنحن نمیز بحاسة الشم الروائح الذكیة من 

العفنة. إن هذه الحاسة ُتشیر حًقا إلى حاسة التمییز التي بها نختار الفضیلة ونرفض 
). فالكنیسة 4 :7 الرذیلة. لذلك قیل في مدح الكنیسة العروس: "أنفك كبرج لبنان" (نش

 -   المقدسة تدرك تماًما بالتمییز التجارب التي تُثار علیها بأسباب متنوعة، وتعرف مقدًما 
- معارك الشر المزمعة أن تحدث.  من فوق برجها

الزوائدي... بعض الناس ینشغلون دائًما بأسئلة فضولیة أكثر من الالزم، وهم ال 
یعترفون أنهم أغبیاء، ولكنهم یفرطون في الثقة بنفوسهم، لذلك أضاف الكتاب قائالً : "وال 

زوائدي". ومن الواضح أن األنف الكبیر المنحني یعبر عن إفراط في التمییز، وهذا اإلفراط 
یشوه كمال هذه الحاسة وجمالها. 

الرجل الذي فیه كسر رجل وكسر ید هو الذي ال یستطیع مطلًقا أن یسیر في 
طریق اهللا وقد تجرد تماًما من نصیب األعمال الصالحة. في هذا یختلف عن األعرج الذي 

- اإلشتراك في األعمال الصالحة، أما المكسور فقد تجرد منها تماًما.  ولو بصعوبة یمكنه -
 أن یرفع عینیه إلى ما هاألحدب هو الذي یرزح تحت ثقل الهموم العالمیة فال یمكن

هو فوق بل ُیثبتها على موطئ األقدام حیث أدنى األشیاء. وهو إن سمع أخباًرا سارة عن 
- ال یستطیع أن یرفع محیا قلبه وال  تحت ثقل عاداته الشریرة مسكن اآلب السماوي فإنه -

فع بفكره الذي ربطته الهموم العالمیة إلى األرض. هذا اإلنسان یقول تیستطیع حتى أن یر
). ویقول اإلله المتجسد عن هؤالء 6 :38 عنه المرتل داود: "لویت إنحنیت إلى الغایة" (مز

رافًضا آثامهم: "والذي سقط بین الشوك هم الذین یسمعون ثم یذهبون فیختنقون من هموم 
). 14 :8 الحیاة وغناها ولذاتها وال ینضجون ثمًرا" (لو
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أما األكشم أو من على عینیه غشاوة فهو الذي بنظراته الطبیعیة یضیئ بمعرفة 
ظلمتا باألعمال الجسدیة، فالعین التي علیها غشاوة تكون حدقتها سلیمة االحق لكن عینیه 

لكن الجفون تضعف وتنتفخ بسبب اإلفرازات وتذبل بسبب سیل الدموع فتضعف حدقة العین. 
إن البعض تضعف بصریتهم بسبب الحیاة الجسدیة، هؤالء كان لهم قدرة تمییز الخیر لكن 

بصیرتهم اظلمت بسبب اعتیادهم فعل اإلثم. الذي على عینیه غشاوة هو الذي كان له 
بالفطرة فطنة الحواس لكنه شوهها بحیاته الفاسدة. لمثل هؤالء یقول المالك: "كحل عینیك 

). إن كحلنا عیوننا بكحل لنبصر فإننا نقوى عیون أفهامنا 18 :3 بكحل لكي تبصر" (رؤ
بأدویة األعمال الصالحة لتبصر بریق النور الحقیقي. 

أما الذي في عینیه بیاض فهو الذي حرم من معاینة النور الحقیقي بسبب عماه 
مدفوًعا بادعاء الحكمة والصالح. إن حدقة العین تبصر إن كانت سوداء لكن إن كان بها 

بیاض فهي ال تبصر شیًئا، فمن الواضح أنه حینما یدرك اإلنسان أنه أحمق وأثیم فإنه یفهم 
بقوى عقله مدى وهج الضیاء الداخلي، لكنه إذ یعزي إلى نفسه إشراق الحكمة والصالح فإنه 

یحجز عنها ضیاء المعرفة الفائق، أما بالنسبة لكبریاء مجده الذاتي فإنه یعبث إذ یحاول 
إدراك بریق النور اإللهي فقد قیل عن البعض: "بینما هم یزعمون أنهم حكماء صاروا 

). 22 :1 جهالء" (رو
أما اإلنسان األجرب فهو الذي یسوده دائًما بطر الجسد. ففي حالة الجرب تنتثر 

الحرارة الداخلیة على الجلد، وهذه الحالة تمثل الدعارة تماًما. وهكذا عندما ُیترجم إغراء القلب 
باألفعال فإننا نستطیع أن نقول أن الحرارة الداخلیة تنتثر كما ینتثر الجرب على الجلد، أما 

األذى الظاهر الذي یلحق بالجسد فإنه یطابق هذه الحقیقة. إنه كما أن الشهوة إذا لم تخضع 
في الفكر فإنها تسود بالفعل، لذلك كان بولس مهتًما بتطهیرها كما لو كانت جرًبا على الجلد 

د ب). وكأنه ُیرید أن یوضح أنه كبشر ال13 :10 كو 1فقال: "لم تصبكم تجربة إالَّ بشریة" (
 في قلوبنا تأن نقاسي من تجارب الفكر، ولكن إن تغلبت علینا في وسط حربنا معها واستقر

فإن هذا یكون من الشیطان. 
أما األكلف فقد أتلف الطمع عقله، فإن لم یضبط هذا الطمع في األمور الصغیرة 

فإنه سیسود على حیاته كلها. إن الكلف یغزو الجسد لكنه ال یسبب آالًما، وینتشرعلى 
المریض دون أن ُیضایقه، لكنه یشوه جمال األعضاء، وهكذا الطمع أیًضا إذ یمأل عقل 
ضحیته بالسرور إالَّ أنه ُینجسه. وٕاذ یضع أمام الفكر أشیاء لیقتنیها فإنه یثیره بالبغضة 
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أما أنه ال یسبب آالًما فهذا ألنه یعد النفس العلیلة بأشیاء كثیرة وفیرة ثمًنا للخطیة. والعداوة. 
أما أن جمال األعضاء یتشوه فهذا ألن الجشع یشوه جمال الفضیلة، أي أن الجسد كله یفسد 
حًقا إذا مألت الرذائل نفس اإلنسان، لذلك یقول القدیس بولس بحق: "ألن محبة المال أصل 

. )10 :6 تى 1لكل الشرور" (
أما مرضوض الخصي، مع أنه ال یفعل النجاسة إالَّ أنه یرزح تحت نیر التفكیر 

 الدعارة دون أي والدائم فیها بإفراط، ومع أنه لم یتدنس أبًدا بالفعل إالَّ أن قلبه افتتن بله
وخز للضمیر. إن مرض إرتضاض الخصیة یحدث نتیجة دخول سائل داخلي في الخصیة 

فیسبب مضایقات وتورم معیب. فمرضوض الخصي إذن هو الذي یترك لفكره العنان في 
األمور التي تحرك الشهوة، وبذلك یحمل في قلبه حمًال دنیًئا ال تستطیع نفسه أن تلقیه عنها 
وهو یفتقر في نفس الوقت إلى القوة لیرتفع بنفسه إلى التدرب العلني على األعمال الصالحة 

إذ هو یرزح تحت ثقل أعماله الفاضحة الخفیة. 
إذن فلیمتنع كل من به إحدى هذه العیوب التي سبق ذكرها عن تقدیم خبز الرب، 

ألنه ال یستطیع إنسان أن یكفر عن ذنوب اآلخرین مادامت نقائصه الشخصیة تملك 
 ].  Ïعلیه

Ï .الرعایة (ترجمة جورج فهمي حنا)، كنیسة الشهید مارجرجس باسبورتنج 
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األصحاح الثاني والعشرون 

 شرائع خاصة بقداسة المقدسات
من أجل تقدیس شعب اهللا قدم شرائع خاصة بالشعب حتى یتجنبوا كل ما یمكن أن 

یسیئ إلى حیاتهم المقدسة في الرب، وألزم الكهنة أن یسلكوا بحیاة مقدسة تلیق بمن یخدم 
ألجل تقدیس الشعب، وأخیًرا یتحدث عن الذبیحة المقدسة التي من خاللها یتقدس الشعب 

بكونها رمًزا للسید المسیح الذبیح واهب القداسة. 

. ]9-1  [اإلستعداد لتناول الذبیحة المقدسة. 1
. ]16-10  [ فرز الذین لهم حق تناولها.2
. ]28-17  [ فرز الذبیحة ذاتها قبل تقدیمها.3
. ]33-29  [ أكل ذبیحة الشكر في ذات الیوم.4

:   اإلستعداد لتناول الذبیحة المقدسة.1
في هذه الشرائع یعلن اهللا قدسیة الذبیحة، لذا ُیحذر الكهنة من أكل نصیبهم منها 

"كلم هرون وبنیه أن یتوقوا أقداس بني إسرائیل التي یقدسونها لّي، بال استعداد، إذ یقول: 
 یتمتعون  ما وكأنه یقول لرئیس الكهنة والكهنة أن.]2 [یدنسوا إسمي القدوس، أنا الرب" وال

 في الذبائح لیست عطیة إلشباع بطونهم أو شهواتهم، إنما هو عمل قدّسي ةبه من أنصب
یلزم ممارسته بفكر روحي واستعداد خاص، یلزمهم أال یقتحموا أقداس اهللا ویدنسوا إسمه 

القدوس بأكلهم من الذبیحة بغیر استعداد. یقول "أنا الرب"، أنا أغیر إسمي ومقدساتي التي 
تتدنس بالكهنة المستهترین. 

إن كان اهللا في حبه لإلنسان جعل من البشر كهنة ینالون نصیًبا من الذبیحة 
وكالء اهللا أن یقابلوا الحب بقدسیة ومهابة ال باستهتار كُیحسب كنصیب للرب، فیلیق بهم 

هد القدیم للتمتع بنصیبهم في الذبیحة عواستخفاف. أما اإلستعداد الذي التزم به كهنة ال
)، وال مس میًتا أو أشیاء 15 المقدسة فهو: أال یكون الكاهن أبرًصا أو مصاًبا بسیل (ص

)، وال مس حیواًنا نجًسا، وال اقترب من زوجته... فإن كان الكاهن قد 21 تتعلق بمیت (ص
تنجس بلمسه شیًئا أو إنساًنا دنًسا یبقى طول یومه نجًسا یحرم من ممارسة عمله الكهنوتي 
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، ثم ]6[ومن التمتع بنصیبه ككاهن باألكل من الذبیحة حتى المساء حیث یرحض جسده 
یأكل من األقداس بكونه طاهًرا. 

إذا صارت الذبیحة في ملكیة اهللا، وقدمت على مذبحه، فإن أكل الكهنة منها كان 
، وٕاتمامه المصالحة. هذه الشركة أو المصالحة تتحقق إشارة إلى الشركة بین اهللا واإلنسان

 الذي یتقدس به وفیه. لهذا ألزمت الكنیسة كهنتها وشعبها أال بین اهللا القدوس واإلنسان
حة المقدسة باستهتار، وٕانما یلزم اإلستعداد لها روحًیا وجسدًیا. بيیشتركوا في التناول من الذ

یغتسل اإلنسان بدموع التوبة ویعترف بخطایاه في انسحاق مقترًبا إلى مذبح اهللا في مهابة 
لیتقبل السّر المقدس. 

 [كثیرون من المؤمنین أمعنوا في الجهالة القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
والتهاون العظیم فیتقدمون لمناولة األسرار المقدسة في األعیاد، مملوئین بالخطایا وغیر 

یحده عید أو فرح، بل الضمیر  مهتمین لنفوسهم، وال عالمین أن وقت المناولة المقدسة ال
]. Ïعیب فیها النقي والحیاة التي ال

: ا فرز الذین لهم حق تناوله. 2
 یأكل معه الیتمتع بأكل الذبیحة الكاهن ومولود بیته ومن اشتراه الكاهن بفضة، و

)، أو من كان غریب 15 :1 في هذه المقدسات أجنبي أي عبراني لیس من نسل هرون (عد
)، أو من كان نزیًال (ضیًفا) 6 :21 الجنس أو عبًدا ثقبت أذنه یبقى حتى سنة الیوبیل (خر

 كانت قد ترملت اأو أجیًرا، كما ال تشاركه إبنته التي تزوجت بمن لیس من نسل هرون إالَّ إذ
. ]13 [أو ُطلقت ورجعت إلى بیت أبیها

هذه الشریعة التي خضع لها رجال العهد القدیم هي كلمة اهللا التي ال تبطل في 
روحها، إنما تبقى دستوًرا للكنیسة، إذ یقدم السید المسیح ذبیحته المقدسة لیتناولها الكاهن، 

سواء الكاهن الذي تمتع بسر الكهنوت لممارسة األسرار المقدسة أو الذي نال الكهنوت العام 
في میاه المعمودیة. یقدمها أیًضا لمولود البیت، أي لذاك الذي نال المیالد الجدید في میاه 

المعمودیة بالروح القدس، كما یقدمها لمن اشترى بفضة، أي اقتناه اهللا بكلمته المصفاة 
). 12 كالفضة سبع مرات (مز

Ï 1972المطران إیفانیوس: اآلمالي الذهبیة من مقاالت ألبینا الجلیل في القدیسین یوحنا الذهبي الفم، بیروت  ،

 .65ص
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ُتحذرنا الكنیسة من تقدیم الذبیحة ألجنبي، أي إلنسان تغرب عن اهللا ورفض 
یتمتع بها  الشركة معه كإبن، أو إلنسان ثقب أذنیه لیعیش عبًدا ال یطلب الحریة الروحیة. ال

النزیل وال األجیر، فإن اهللا یطلب أن نعیش معه على مستوى الشركة الدائمة والحیاة معه 
وفیه ال أن نلتقي به كنزالء إلى حین وال كأجراء نطلب أجرة، إنما كأبناء نطلب أبانا نفسه. 

تزوج بغریب فهي النفس التي قبلت المیالد الجدید ثم عادت لتلتصق بعریس تأما اإلبنة التي 
أجنبي أي بإله آخر لها قد یكون شهوة البطن أو لذة الجسد أو محبة المال أو طلب الكرامة 

الزمنیة... مسكینة هي النفس التي تحرم نفسها بنفسها من التمتع بالمقدسات خالل اتحاد 
شریر، لُتطلق الخطیة ولیمت رجلها (الشر) فتعود إلى بیت أبیها من جدید، لتجده یعد لها 

الولیمة المقدسة لیفرح بها وهي تفرح به! 

:   فرز الذبیحة ذاتها قبل تقدیمها.3
) رأینا التزام المؤمن بتقدیم الذبیحة بال عیب، 7-1 في دراستنا للذبائح (ص

صحیحة... وهنا ُیحذرنا من تقدیم األعمى والمكسور والمجروح والبثیر (الذي بجسمه بثور) 
واألجرب واألكلف (ما كان بجسمه كلف أي بقع مرضیة مثل النمش الذي ُیصیب الجلد) 

 األعضاء غیر متناسبة مًعا أو بها زیادات) واألقزم ومرضوض هوالزوائدي (كأن یكون ب
. ]23-22[الخصیة ومسحوقها ومقطوعها 

غنى عن البیان أن اهللا ال یطلب كثرة الذبائح بل نوعیتها، إذ هي تمثل السید 
المسیح نفسه الذي بال عیب، القادر وحده أن یردنا إلى أبیه لینزع كل عیب فینا واهًبا إیانا 

الحیاة المقدسة فیه. 
قد مضى علیه سبعة أیام تحت  لم یكن هذا وقد اشترط أال یقدم حیوان كذبیحة ما

. ولعل الحكمة من ]27[أمه ویرضع، من الیوم الثامن فصاعًدا یمكن تقدیمه قرباًنا للرب 
ذلك أن كثیًرا من الحیوانات تحزن بمرارة إن ُنزع رضیعها في األیام األولى... وكأن اهللا 

 على الحیوان األم فال یحزنها خالل تقدیم قربان له. هذا وكان الیهود یعتقدون أن ىیترفق حت
 یصلح لإلنسان ال تصلح لألكل في أسبوع والدتها األول، فما ال لحم الحیوانات الرضیعة ال

 فصاعًدا ُیشار إلى الثامنیقدم ذبیحة هللا! أخیًرا فإن بقاء الرضیع سبعة أیام لیذبح في الیوم 
تقدیسه، إذ یكون قد مّر علیه سبت فتقدس! 

... ولعل الحكمة من هذا ]28[أیًضا طالبهم أال یقدموا حیواًنا وأمه في یوم واحد 
أنه أراد لهم أن یكونوا مترفقین بالحیوانات، فقد جاء في سفر األمثال "الصدیق ُیراعي نفس 
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). ولعله أراد أن یحثهم على اإلهتمام بالروابط الدمویة حتى بالنسبة 10 :12 بهیمته" (أم
لتقدیم الذبائح بین الحیوانات. 

:   أكل ذبیحة الشكر في ذات الیوم.4
). 15 :7 سبق لنا دراسة هذا األمر في األصحاح السابع (ال

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

 

الباب السابع 
 
 
 
 
 

األعیاد والنذور  
 27-23 ص

 
. ]23 ص   [* المحافل المقدسة

. ]24 ص   [* الفرح الداخلي
. ]25 ص  [* شرائع التحریر الداخلي

. ]26 ص   [* البركات واللعنات
. ]27 ص   [* البكور والنذور
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 27-23 األصحاحات

األعیاد والنذور 
إن كان سفر الالویین قد افتتح بدلیل الذبائح والتقدمات لیعلن طریق المصالحة مع 

اهللا خالل الذبیحة المقدسة، وقد كرس هرون وبنیه لهذا العمل الذبیحي، ثم استرسل في 
عرض الشرائع اإللهیة الخاصة بالتطهیر لتحیا الجماعة مقدسة للرب القدوس، ویحیا كل 
عضو فیها ما أمكن مقدًسا للرب، فلئال تمثل هذه الشرائع ثقًال على نفوسهم ختم السفر 

. معلًنا أنه یدعو البشریة للحیاة المفرحة بالحدیث عن األعیاد المقدسة والنذور
كلمة "عید" تحمل في العبري معنى "الفرح" أو البهجة، وكأن األعیاد في جوهرها 

عودة إلى الحیاة الفردوسیة األولى، إلى جنة عدن... حیث عدن تعني "بهجة". 
وكانت األعیاد تدعى عند الیهود "محافل مقدسة"، إذ كانت الجماعة تجتمع مًعا 

 ببهجة قلب في محفل مفرح حول اهللا القدوس. وقد شملت هذه المحافل أعیاد  بهلإلحتفال
 شهریة "الهالل"، وأعیاد سنویة، وكل سبع سنوات، ویوبیلیة كل اأسبوعیة "السبت"، وأعیادً 

ینقطع!  خمسین عاًما، وكأن اهللا یریدنا أن نقضي عمرنا عیًدا ال
-8 :20  األعیاد أثناء دراستنا لسفر الخروج كالسبت (خر هذهسبق لنا دراسة

)، كما قدم لنا 16 :23 )، والخمسین والمظال (خر13 :12 )، والفصح والفطیر (خر11
). وٕانني أرجو في 29 :28 سفر العدد طقس الذبائح والقرابین التي تقدم في كل عید (عد

الرب أن أتحاشى التكرار مشیًرا إلى المواضع التي یمكن الرجوع إلیها في تفسیر هذین 
السفرین. 

:  نظام األعیاد واألصوام الیهودیة
قیام نظام األعیاد على تقدیس كل ما هو سابع في الزمن على كل أوالً : 

: Ïالمستویات
). 11-8 :20  السبت هو السابع في األیام (خر.1
 عید األسابیع أو البنطقستي أو الخمسین بعد سبعة أسابیع من السنة الدینیة .2

). 26 :23 (خر

Ï  ،195، ص1981سفر العدد .
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 الشهر السابع أقدس شهور السنة، بكره یعیِّد ال كبقیة الرؤوس الشهور أو كعید .3
)، وٕانما له احتفال خاص به ویدعى عید الهتاف أو عید األبواق 10 :10 هالل جدید (عد

)، عید 16 )، كما یضم هذا الشهر ثالثة أعیاد هامة: یوم الكفارة (ال24-23 :23 (ال
)، الیوم الثامن من عید المظال. 23 المظال (ال
). 7- 1 :25 ، ال11-10 :23  تقدیس كل سنة سابعة كسنة سبتیة (خر.4
مرات من السنوات  7 تقدیس السنة الخمسین أي الیوبیل وهي السنة التي بعد .5
). 22-8 :25 السبتیة (ال

ظهرت أعیاد أخرى تمس مناسبات یهودیة هامة كعید الفوریم (القرعة) الذي ثانًیا: 
أقامته أستیر الملكة مع مردخاي، وعید تدشین الهیكل أو عید التجدید الذي تم في أیام یهوذا 

المكابي. 
 الفردي الذي یمكن لكل عضو في الجماعة بالنسبة لألصوام فبجانب الصومثالثًا: 

 العام األسبوعي في یومي المقدسة أن یمارسه في أي یوم عدا أیام األعیاد، ُوجد الصوم
اإلثنین والخمیس ما بین الفصح إلى البنقسطي، وما بین عید المظال وعید التجدید. ففي یوم 

الخمیس إرتفع موسى على جبل سیناء وفي یوم اإلثنین نزل عندما استلم الشریعة في المرة 
الثانیة. 

: Ïمفاهیم یهودیة لألعیاد
كانت األعیاد عند الیهود تدور في فلكین أو ثالثة: األول یبدأ بذبیحة الفصح حتى 

یوم الخمسین، تكرس هذه الفترة للتفكیر في دعوة إسرائیل والتأمل في حیاته في البریة قبل 
تمتعه بأرض الموعد. والثاني هو الشهر السابع الذي ُیشیر إلى تملك إسرائیل أرض الموعد 
خالل نعمة اهللا الفائقة. فإن كانت الفترة األولى تكشف عن محبة اهللا الذي یدعونا لملكوته 

بنعمته ویسندنا في جهادنا لنخرج من العبودیة منطلقین روحًیا نحو أورشلیم العلیا، یبدأ معنا 
الطریق ویرافقنا في بریة هذا العالم، فإن الفترة الثانیة تمثل تمتعنا بعربون الروح ودخولنا إلى 
ملكوته المفرح بنعمته الغنیة. ویمكننا من جانب آخر أن نقول تجاوًزا أن الفترة األولى تمثل 

ة سكنیسة العهد القدیم التي بدأت بالخروج خالل الرمز والنبوات، والفترة الثانیة تمثل كني
العهد الجدید التي تمتعت خالل المسّیا المصلوب القائم من األموات. 

1 Edersheim, ch 10.  
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بجانب هذین الفلكین یظهر یوم الكفارة العظیم الذي یحتفل به في الشهر السابع 
لكن یحمل طابًعا خاًصا به، وٕان كان البعض یرى أنه یمثل الربط بین الفلكین السابقین. 

على أي األحوال تظهر أهمیته من دعوة الكتاب اإللهي له براحة السبوت أو "سبت السبوت" 
). إنه یكشف عن عمل الفداء بالصلیب وانطالقنا إلى الراحة األبدیة 32 :23، 31 :16 (ال

"سبت السبوت"! 
. األول یعني "إجتماع"، والثاني chag, moedوللیهود تعبیران عن أعیادهم، هما 

مشتق من الكلمة العبریة التي تعني "یرفض" أو "یفرح". األول یعلن أن العید هو اجتماع 
الكل مًعا حول اهللا مفرح القلوب، والثاني یكشف عن غایة العید كفرح في الرب. وقد استخدم 

التعبیر الثاني على وجه الخصوص لألعیاد الثالثة: الفصح والخمسین والمظال. وفي هذه 
األعیاد یلزم ظهور كل الذكور ممثلین الشعب كله، أمام الرب في الهیكل، یستثنى منهم 
العبید واصم والخرس والعرج والمرضى وغیر القادرین على الصعود إلى جبل بیته بسبب 

 هذا رمز جمیل للعید الحقیقي األبدي حیث تظهر  فيالشیخوخة وأیًضا الدنسون. ولعل
الكنیسة أمام الرب بكونها من الجانب الروحي ذكوًرا أي مجاهدین غیر مدللین ولیس بینهم 

من هو عبد للخطیة وال من فقد أحد حواسه الروحیة وال من هو في عجز روحي أو دنس... 
بل الكل یكونون كاملین في عیني الرب. 

وقد أعطى الحاخامات لهذه األعیاد الهامة ثالثة أسماء عبریة تعني: الحضرة، 
الظهور في أورشلیم، التقدمات العبدیة للمتعبدین، هذه األسماء تكشف عن فهم الیهود لهذه 

 الكل بروح واحد إلى أورشلیم، وظهور الجمیع ةاألعیاد بكونها حضرة أمام الرب، وانطالق
ومعهم تقدمات للعید بقلوب فرحة متهللة. 

هذه المفاهیم الیهودیة للعید إختبرها رجال اهللا الحقیقیون، وٕان كان قد شوهها 
الكثیرون خالل تمسكهم بالحروف دون الروح، وٕانشغالهم بالشكلیات دون الجوهر! 

ونحن كمسیحیین إذ ورثنا هذا التراث الروحي الكتابي نخلع الحرف الیهودي 
ال ینقطع، بشارة مفرحة تحمل تحقیًقا للمفلهیم الروحیة لألعیاد الناموسي لنتقبل إنجیلنا عیًدا 

من حضرة جماعیة أمام الرب خالل الصلیب، وظهور في أورشلیم العلیا، وتقدیم تقدمات 
روحیة تفرح قلب اهللا. وقد مارست الكنیسة في العهد الجدید األعیاد على مستوى روحي 
فائق، ال خالل الذبائح الدمویة والحرف القاتل وٕانما خالل إتحادها بالسید المسیح "العید 

الحقیقي". 
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 األعیاد والمحافل المقدسة عند الیهود
 Îفي أیام السید المسیح

  شهر نیسان (أواخر مارس وبدایة أبریل):.1
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. اإلعداد للفصح وذبیحة الفصح. 14
. الیوم األول من عید الفطیر. 15
. تردید أول عمر ناضجة. 16
. نهایة الفصح. 21

 شهر آیار (زیو): .2
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. الفصح الصغیر أو الثاني. 15
ي من ن. الیوم الثالث والثالثون من تقدیم أول سنبلة ناضجة في الیوم الثا18
من شهر نیسان.  15الفصح، أي 

 شهر سیوان (حزیران): .3
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1
ید البنطقستي (الخمسین) أو عید األسابیع (بعد سبعة أسابیع من بدء ع . 6

الفصح أو الیوم الخمسین منه)، فیه أیًضا تذكار إلستالم موسى للشریعة على جبل سیناء. 

 شهر تموز: .4
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. صوم، تذكار الستیالء نبوخذ نصر على أورشلیم في التاسع واحتالل تیطس 17
 سبًتا ُیصام الیوم التالي له). 17 لها في السابع عشر (إن جاء یوم

 شهر آب: .5
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1
 . صوم، تذكار خراب أورشلیم. 9

1 ibid 205, 7. 
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 أیلول: . شهر6
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

 (الشهر األول من السنة المدنیة): نیم شهر تشري، أو تشرین األول أو لیثا.7
. عید رأس السنة (عید الهتاف أو عید األبواق). 2، 1
 . صوم بسبب قتل جدلیا. 3

. الصوم العظیم أو یوم الكفارة. 10
. عید المظال. 15
. نهایة عید المظال. 21
  . ثامن یوم من عید المظال.22

 شهر شیشفان أو تشرین الثاني أو بول: .8
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

 شهر كسلو أو كانون األول: .9
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. عید تدشین الهیكل أو عید الشموع أو عید التجدید، یستمر ثمانیة أیام تذكاًرا 25
 ق.م.). 148لتجدید الهیكل بعد نصرة یهوذا المكابي (

 شهر طیبیت أو كانون الثاني: .10
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. صوم بسبب حصار أورشلیم. 10

 شهر شباط: .11
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

 شهر آذار: .12
 . رأس الشهر (الهالل الجدید). 1

. صوم استیر (إن جاء یوم سبت یمارس الخمیس السابق له). 13
. عید الفوریم (القرعة) الذي أقامته استیر. 14
. الفوریم. 15
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مالحظات : 
 38دقیقة،  48ساعات،  8یوًما،  354لما كانت السنة القمریة لیست إالَّ  الً :أو

یوًما، فأدخل الیهود شهًرا ثالث  11ثانیة، لذلك نقصت السنة القمریة عن الرومانیة حوالي 
 "فیاذار" أو "آذار الثاني"، حتى تعادل السنة القمریة السنة هعشر كل ثالث سنوات دعو

 1/3و   دقیقة  44ساعة و 12یوًما و 29الشمسیة تقریًبا. هذا والشهر القمري الیهودي كان 
ثانیة.  33

یرى البعض أن أسماء الشهور العبریة الحالیة أو بعضها ترجع إلى أصل ثانًیا: 
كلداني أو فارسي، إذ أنها لم تظهر قبل العودة من بابل، وأن الشهور العبریة قبل السبي لم 

یكن لها أسماء بل تحسب باألرقام. 
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فیما یلي الشهور المدنیة وما یقابلها من شهور مقدسة وموضع ذكرها في الكتاب 
المقدس: 

 
الشهور المقدسة   إسم الشهر والشاهد      المدنیة  الشهور  

    
 نح( أبیب ومعناه نبتة (للسنابل الخضراء) 1                  7 

. )13 ، خر1 :2
. )1 :6مل  1( زیو ومعناه فرهر أو رونق 2                 8 
. )9 :8 سإ(  سیوان 3   9 
  تموز. 4   10 
  آب. 5   11 
. )15 :6نح (  أیلول 6   12 
 ).2 :8مل  1(ثانیم ومعناه أنهار تفیض ي  إ7   1 
. )38 :6مل  1(  بول ومعناه مطر 8   2 
. )1 :7، زك 1 :1نح (  كسلو 9   3 
. )16 :2إس (  طیبیت 10   4 
. )7 :1زك (  شباط 11   5 
. )7 :3إس (  آذار 12   6 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

 األصحاح الثالث والعشرون 

 المحافل المقدسة
 في العبادة الیهودیة، خاللها یجتمع  ورئیسًیا حًیااكانت األعیاد المقدسة تمثل جزءً 

الشعب مًعا في محافل مقدسة یذكرون أعمال اهللا المستمرة معهم. كما یعلن اهللا فرحه بهم إذ 
یود لهم راحتهم الحقة وفرحهم األبدي غیر المنقطع. وكانت هذه المحافل تمثل ترمومتًرا 
یكشف عن العالقة المتبادلة بین اهللا وشعبه، فإن انحراف الشعب رفض اهللا أعیادهم بل 

)، ومتى رجعوا إلیه بالتوبة حسبها اهللا أعیاده وأفراحه یسكب فیها من 14 :1 شإوكرهها (
فیض نعمته. 

. ]3-1  [ السبت.1
. ]8-4 [ري الفصح وعید الفط.2
. ]14-9  [ عید الباكورة.3
. ]22-15  [ عید البنطقستي.4
. ]25-23  [ عید الهتاف.5
. ]32-26  [ عید الكفارة.6
. ]44-33  [ عید المظال.7

 السبت : .1
كان حفظ السبت وصیة هامة یلتزم بها الشعب، لذا جاء الحكم قاسًیا على أول من 

)... وقد تعرضنا لهذه الوصیة 36-32 :15 كسر الوصیة بجمعه حطًبا، إذ مات رجًما (عد
كثیًرا إذ لم یخل سفر من أسفار العهد القدیم من الحدیث عنها تقریًبا بصورة أو آخرى، إنما 

صیة حفظ السبت لم تكن وصیة ثقیلة یسقط تحتها المؤمنون، وال وما نرید أن نؤكده هنا أن 
واجًبا ینحنون تحته في شكلیات وحرفیة وٕانما كان السبت عیًدا وفرًحا، عطیة إلهیة لشعبه. 

 كثیرة، لكنه ركز علیه حًقا لقد قدم لنا الكتاب المقدس "حفظ السبت" من الجانب
 الظاهري كان السبت إمتناًعا عن العمل، كعید مفرح وراحة في الرب القدوس. فمن الجانب

). من یعمل یتعرض للغضب 30-21 :16 حتى عن جمع المن النازل كهبة إلهیة (خر
اإللهي. وجاء السبت یحمل فكًرا إجتماعًیا روحًیا فقدم كراحة للغرباء واألجراء والعبید حتى 
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 قبًال متغرًبا في مصر تحت العبودیة فال یقسوا على  كانالحیوانات، فیه یذكر الشعب أنه
كونه رمًزا بروًیا إنقضائًیا خ). وحمل السبت فكًرا أ15-12 :5 ، تث12 :23 خلیقة اهللا (خر
. Ï)4 ، عب27-21 :17 رإللراحة المقبلة (

وأخیًرا فإن السبت هو فرصة ال للخمول والتوقف عن العمل بل للتمتع بالعبادة هللا 
). وكأن السبت كما 10-9 :28 ، عد3 :23 القدوس لینعم الكل بشركة الحیاة اإللهیة (ال

لنكرم اهللا  یحدثنا عنه سفر الالویین هو التقاء مع اهللا خالل العبادة المقدسة والذبیحة ال
كي ننعم بعمل اهللا فینا واهًبا إیانا الشركة معه لندخل به إلى لبعبادتنا لكن ما هو أعظم 

. Ðقداسته
إذن تقدیس السبت في جوهرة هو تمتع بالراحة، إذ كلمة "سبت" في العبریة تعني 

 بالحیاة الجدیدة المقدسة. لقد ه"راحة"، سرها اتحادنا مع ربنا یسوع المسیح القدوس لننعم ب
)، وقدم لنا سفر المزامیر 53 :38 شإدعاه إشعیاء النبي: "مسرة"، "مقدس یهوه"، "المكرم" (

). 92 (مز تسبحة خاصة بالسبت هي تسبحة فرح وحمد هللا
السبت هو عید التمتع بالراحة في الرب السماوي. فیه نذكر راحة اهللا في الیوم 

 الذي فیه القدیس أغسطینوس) كرمز لیوم الرب األبدي. كما یقول 3 :2 السابع (تك
]. هو Ñ سیكون في النهایة التي بال نهایة ما[نستریح ونرى، نرى ونحب، نحب ونسبح، هذا

القدیس  كقول ،) وٕانما من عبودیة الشر15 :2 عید الراحة ال من عبودیة فرعون (تث
 المخلص، إذ إسترحنا من ئ[إننا نتمسك بالسبت الروحي حتى مجكلیمندس اإلسكندري: أ

ینقطع، وكما  ]. هو عید مفرح ننعم به هنا كعربون للحیاة السماویة كعید تسبیح الÒالخطیة
 یوجد سبت مالم  أن): [ال یمكن92 (مز  معلًقا على مزمور یوم السبت القدیس جیرومیقول

نقدر أن نسبح الرب إالَّ في  یسبقه ستة أیام. نحن نعمل الستة أیام لنستریح في السابع. ال
نستطیع  ) مادمنا مشغولین بأعمال العالم، أي مادمنا في الستة أیام ال92 یوم السبت (مز

أن ُنغني للرب... لیس أحد في یوم السبت أي في راحة الرب یعمل عمًال دنیًئا، أي یرتبك 
بأعمال العالم، إنما یلزمه أن یعمل ما یخص السبت. أترید أن تعرف أنه في السبت یعمل 
الكهنة في هیكل الرب بینما ال یسمح ألحد أن یقطع فیه حطًبا، ففي الحقیقة الرجل الذي 

Ï .للمؤلف: الرسالة إلى العبرانیین، األصحاح الرابع 
2  T. Maertens: A Feast In Honour of yahweh, 1966, p. 166. 
3 City of God 22:30. 

Ò  ،125، ص1973المسیح في سر األفخارستیا. 
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). في السبت ال یشعل 36-32 :15 اكتشف أنه یجمع حطًبا في البریة ُرجم للموت (عد
نرى أنه یلیق بنا أن نسبح في السبت عندما نترك لیمارس أي عمل... إذن  أحًدا ناًرا وال

]. Ïأعمال هذا العالم
كان الیهود یتطلعون إلى السبت كرمز لقداسة اهللا ولحفظ العهد معه، لكن عوض 

تمتعهم به كعید مفرح للقلب حولوه في مهابته إلى مباحثات فكریة وجدلیة نحو األعمال 
نجد مدرسة شمعي الیهودیة تطلب الراحة یوم السبت ال لإلنسان لالممنوعة یوم السبت حتى 

والحیوان فحسب بل تمتد إلى الجماد، فال یجوز لإلنسان أن یبدأ عمًال یوم الجمعة لتستمر 
یطرح الكتان في  فاعلیته یوم السبت حتى وٕان توقف اإلنسان عن العمل، مثال ذلك ال

یوضع صوف في مصبغة یوم الجمعة لیمتص  الشمس یوم الجمعة لیجف یوم السبت. وال
الصوف مادة الصبغة یوم السبت. هذا الفكر وٕان رفضته مدرسة هلیل لكنه یكشف عن 

ما  الدفاع عن بلدهم إذا وا عنعن األمر أن یمت بهمبلغقد حرفیة الیهود في فهمهم للسبت. و
هاجمهم عدو حتى یعبر السبت، األمر الذي رفضه الكابیون، ووضعوا حق الدفاع عن 

. لذلك عندما جاء المسیح كشف عن كرامة یوم السبت كعید Ð یوم الرب فيالنفس والوطن
)، 9 :6 مفرح، فقدم فیه أعمال للشفاء لیعلن أن السبت تحرر من الضعف والخطیة (لو

 :12 (مت ). لقد كشف عن نفسه أنه رب السبت20-19 :5 (یو مؤكًدا أنه یوم عمل إلهي
) یقدم شریعة السبت بفهم جدید لم یكن الفكر الیهودي قادًرا على إدراكه. وقد إختار 1-6

السید أن ُیقبر في یوم السبت ویقوم في فجر األحد، لكي یقبر حرفیة الفكر القدیم مقیًما لنا 
 :24 ، لو18-11 :20 (یو األحد سبًتا جدیًدا فیه تمتع الكثیرون بالرب القائم من األموات

 وفیه صارت ،)، وفیه تمتعت الكنیسة بحلول الروح القدس علیها كیوم میالدها الحق34
). 7 :20 تجتمع الكنیسة األولى للعبادة األسبوعیة كیوم الرب الحقیقي (أع

أخیًرا فإن سبتنا الحقیقي هو ربنا یسوع المسیح، هو عیدنا وراحتنا، فیه نعید 
باإلتحاد مع اآلب القدوس وفیه نستریح بالنبوة هللا وسكني روحه القدوس فینا وتمتعنا 

بالعضویة في جسد المسیح. إنه راحة لآلب إذ یجدنا في المسیح یسوع أوالده متبررین بدم 
. Ñصلیبه وراحة لنا فیه

1 On Ps. hom21. 
2 Jos. Antiq. 12:6:2, 14:4:2. 

Ñ .المسیح في سر األفخارستیا، الباب األول- ّسر السبت 
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ولكي نتعرف على السبت كعید مفرح باتحادنا في السید المسیح القدوس نقدم 
 عند الیهود في نقاط مختصرة: طقس یوم السبت

كان الیهود یتطلعون إلى السبت بفرح، فیترقبونه كعروس مزینة تنتظر أوالً : 
ین تماًما فیه فحسب وٕانما كان الیهود یتمتعون فیه ععریسها، فلم یكن الصوم والحزن ممنو

بالطعام والملبس وكل ما یلیق بعید مفرح. فیه كان یجوز إعداد طعام فصح، وفیه یمارس 
إلخ، كأنهم كانوا یلتقون  الكهنة أعمالهم في الهیكل، وفیه یشعلون نار الموقد في الهیكل...

ال بیوم راحة جسدیة إنما بالسید المسیح نفسه خالل الرمز. یتزینون له ویبتهجون دون صوم 
أو حزن ألن العریس معهم، ویمارسون األعمال اإللهیة خاصة في الهیكل، إذ بالسید المسیح 

تنطلق حیاتنا لممارسة األعمال اإللهیة الفائقة. 
یبدأ السبت من غروب یوم الجمعة ویستمر حتى غروب السبت، یختلف ثانًیا: 

حساب الغروب لیس فقط حسب إختالف فصول السنة وٕانما أیًضا حسب مواقع البالد 
وجغرافیتها، فالبالد المنخفضة تبدأه قبل البالد المرتفعة، وكان الوقت ُیحسب عندما تنطلق 

الطیور نحو أعشاشها. 
 دعى "عشیة السبت" أو "اإلستعداد" (مريیبدأ السبت في غروب الجمعة حیث 

). ونحن أیًضا نتمتع بالسبت هنا في هذا العالم كما في عشیة إذ 31 :19 ، یو42 :15
ننعم بسبتنا المسیح كمن في مرآة خالل اإلیمان، حتى متى جاء صباح السبت أي مجیئه 

األخیر ننعم به في سبت أبدي خالل العیان... إننا في عشیة السبت المفرحة نترقب بشوق 
شدید الصباح الحقیقي للسبت األبدي. 

یصل الكهنة الذین علیهم نوبة العمل في األسبوع الجدید إلى أورشلیم بعد ثالثًا: 
 ویعلن .ظهر الجمعة لیستعدوا باألحتفال بالسبت في الهیكل مع الكهنة الذین تنتهي نوبتهم

 من أبواق الكهنة لیتوقف الكل عن العمل وُیشعل مصباح  نفخاتعن اإلحتفال بثالث
السبت، ویرتدي الكل مالبس العید. 

في هذا العمل صورة رمزیة لرجال العهد الجدید (الكهنة القادمون ألسبوع الجدید)، 
الذین التقوا مع رجال العهد القدیم یتسلمون منهم األسفار المقدسة والنبوات والعهود وكل 
میراث روحي. أما ضرب الكهنة باألبواق ثالث نفخات فُیشیر إلى أبواق الرموز والنبوات 

 ربنا لیتوقف الكل عن أعمال الجسد ویلتهب ئالتي أعلنت عن حلول السبت الجدید أي مج
بمصباح الروح القدس ویرتدي السید المسیح نفسه ثوب عید مفرح! 
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 مرة أخرى یضرب الكهنة باألبواق بثالث نفخات إلعالن بدء السبت فعًال رابًعا:
 المحرقة من آثار الدم، ویسلم الكهنة  مذبححیث یكون الكهنة الجدد قد بدأوا بغسل

الخارجون للداخلین مفاتیح الهیكل واألواني المقدسة وكل ما في عهدتهم. 
إن كانت األبواق السابقة ُتشیر إلى صوت اآلباء واألنبیاء والناموس التي أعدت 

لتزم رجال العهد القدیم اللسبت، فإن هذه األبواق التالیة هي إعالن الكرازة باإلنجیل، فقد 
بتسلیم كل ما في عهدتهم لرجال العهد الجدید، الذین غسلوا المذبح من الحرفیة ودماء 

الحیوانات لیتقبلوا ذبیحة المسیح الفریدة. 
 یلقى رؤساء العشائر قرعة لمعرفة دور كل واحد منهم في أیام األسبوع خامًسا:

 عمل روحي في الهیكل ولیس تراخًیا وكسالً ! ةالقطفي الخدمة... وكأن العید الروحي هو ان
بز الوجوه الذي ُأعد یوم الجمعة، خأول عمل یقوم به الكهنة هو تجدید سادًسا: 

فإن كان یوم الجمعة عیًدا یعد بعد ظهر الخمیس. هذا هو عمل كهنة العهد الجدید تقدیم 
جسد ربنا یسوع المسیح خبز حیاة سماوي، أعده الرب بنفسه یوم الجمعة حین علق على 

الصلیب باذًال إیاه ألجلنا، كما قدمه بعد ظهر خمیس العهد...  
یحضر الكهنة القادمون والخارجون السبت مًعا، فیقدم الخارجون ذبیحة سابًعا: 

الصباح والجدد ذبیحة المساء. ولعل في هذا العمل رمًزا لوحدة العمل بین رجال العهد القدیم 
والعهد الجدید، فالكل یلتقون مًعا في المسیح یسوع، السبت الواحد. األولون یلتقون خالل 

الرمز، والجدد خالل الحقیقة! 
الطعام والسكیب وة يتمارس العبادة الیومیة مع إضافة ذبائح محرقة إضافثامًنا: 

 اهللا القدوس خالل الذبیحة وبشبع (الطعام)، وفرح  مع)، إذ هو یوم لقاء10-9 :28 (عد
روحي (السكیب). 
) على 92  الالویون تسبحة السبت (مزنمعند سكب السكیب العادي یرتاسًعا: 

 بعضهم البعض، وینفخون باألبواق، ثم یبدأ الشعب في  منثالث مراحل، ویقترب الكهنة
العبادة.  النفخ باألبواق أو العبادة. إنه یوم فرح للكنیسة كلها، الكل یشترك إما بالتسبیح أو

 یشترك الكهنة مع الشعب في العبادة المفرحة وبهجة القلب. 
 في نهایة ذبیحة السبت اإلضافیة وسكیبها یغني الالویون مزمور موسى عاشًرا:

إلخ)،  40، 39-29، 28-19، 18-13، 12-7، 6-1 أقسام (ة) في ست32 (تث
یتخللها نفخات من أبواق الكهنة مع إشتراك الشعب في العبادة. 
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 تسبحة ى الشهري أي رأس الشهر، فتغن في العیدهذا ویالحظ أنه إن جاء السبت
السبت مفضلة عن تسبحة رأس الشهر. وٕان كان الوقت عیًدا فتقدم ذبیحة السبت قبل ذبیحة 

العید. 
 أخیًرا یختتم اإلحتفال بعید السبت بترنم تسبحة موسى الواردة في حادي عشر:ال

 فرعون (إبلیس) وانتصار روحي على  من عبودیةنوا أن السبت هو عبورل لیع15 خروج
 جنوده لإلنطالق خالل البریة إلى أرض الموعد أو أورشلیم العلیا.

:  ري الفصح وعید الفط.2
هما عیدان متمایزان، یحتفل بعید الفصح في الیوم الرابع عشر من نیسان كأول 

 ر فیبدأ بالخامس عشر من نیسان لمدة سبعة أیامطيعید سنوي تفتتح به السنة، أما عید الف
ي الكتاب ف حتى الحادي والعشرین منه، ونظًرا اللتصاقهما صارا فیما بعد كعید واحد أي

. Ï المؤرخ الیهودي كعید الثمانیة أیام یوسیفوسالمقدس، ووضعهما
في دراستنا لسفري الخروج والعدد تحدثنا عن مفهوم الفصح والفطیر واقتبسنا بعًضا 

. Ñ، وأیًضا في دراستنا لألفخارستیاÐمن أقوال اآلباء عنهما، كما تعرضنا لطقسیهما
)، إذ كان 3 :17 ما نوضحه هنا أن عید الفطیر كان یدعى "خبز الحزن" (تث

 لفرعون، وقد تحول الحزن إلى فرح وبهجة، هیرمز للمرارة التي عاشها الشعب في عبودیت
وصار من أكثر األعیاد المفرحة. وبعد أن كان اإلمتناع عن أكل الخمیر إشارة إلى سرعتهم 

)، صار عالمة ترك خمیر الحیاة 3 :16 ، تث39، 33 :12 في الخروج من مصر (خر
) ال ترتبط بخمیر الماضي. 12-11 :52 شإالقدیمة والتمتع بحیاة جدیدة (

 

:   عید الباكورة.3
 عید الباكورة بعیدي الفصح والفطیر من جانب وبعید الخمسین من جانب ارتبط

، أي ]5[ أسابیع ةم الفطیر بینما یأتي عید الخمسین بعده بسبعاآخر، إذ یحتفل به خالل أي
في الیوم الخمسین منه. 

1 Antiq. 2:15:1. 
Ð  ،193، سفر العدد78- 62الخروج. 
Ñ المسیح في سفر األفخارستیا، الباب األول- ّسر الفصح .
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 الشعب بعد دخولهم أرض الموعد، هیعتبر هذا العید أول األعیاد الزراعیة، مارس
وقد اتسم بطقس بهیج للغایة، غایته تقدیم الشكر هللا واهب الخیرات من جانب ومن جانب 

آخر لكي بتقدیم حزمة البكور یتقدس الحصاد كله. في هذا العید إذ تقدم حزمة البكور 
یسوع المسیح، فیه  لتقدیس الحصاد إنما یعلن تقدیس البشریة المؤمنة خالل البكر الوحید

نتبرر لدى اآلب ونحسب بقدیسین. 
عید الفصح یخرج لیمارس طقس هذا العید بطریقة شعبیة مفرحة، ففي الیوم السابق 

ثالثة شیوخ من مجمع السندریم بعد غروب الشمس لیحصدوا في الحقول المجاورة ألورشلیم 
من الشعیر بین هتافات الجماهیر وتهلیلهم. یحمل كل شیخ منجًال وسلة ویسأل عدة أسئلة 

 باإلیجاب بعد كل سؤال. أما األسئلة فهي: هتجاوب مكرًرا كل سؤال ثالث مرات، والجماهیر
أهذه هي السلة؟! أهذا هو المنجل؟! أهذا هو السبت؟! هل أحصد؟! أخیًرا یبدأ یحصد 

ویضع في السلة، لیحمله إلى الهیكل ألجل تقدیمه. 
"فیردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت یرددها یقول الكتاب: 

 یردد الكاهن حزمة الشعیر أمام الرب لیرضي عن شعبه ویكلل السنة .]11 [الكاهن"
الزراعیة بالبركة ویفیض علیهم بنعمه. والتردید كما سبق فرأینا هو رفع التقدمة على یدي 
الكاهن إلى أعلى، ملوًحا بها نحو األربع اتجاهات كمن یقدمها هللا الموجود في كل مكان، 

 البعض أن الكاهن یردد ىثم یردها ثانیة لتصیر من نصیب الكهنة، كأنما یتسلمونها منه. یر
الحزمة بسنابلها بعد غمسها في الزیت، ثم یوقد منها على المذبح مقدار قبضة یده مع 

اللبان، ویكون الباقي للكهنة. ویرى آخرون أن التردید یتم بعد ضرب السنابل بعصا 
واستخراج حبوب منها تشوى بالنار، یلت الكاهن مقدار عمر منها بالزیت ثم یأخذ ملء 

قبضة یده لیوقده... أما الرأي األرجح فهو إتمام التردید بعد تحمیص الحبوب وطحنها في 
 من الدقیق الناعم بعد أن ة یدهمنخًال لیقدم الكاهن ملء قبض 13 هاون ونخل الدقیق خالل

یلته بالزیت ویردده أمام الرب... 
على أي األحوال تمثل الحزمة شخص السید المسیح الذي یقدم حیاته تقدمة سرور 

لآلب على نار الصلیب، لكي یتبارك فیه كل الحصاد، وینعم المؤمنون برائحته الذكیة 
والشركة معه في طبیعته. 

 ویرى الصدوقیون أن التردید یتم یوم األحد فعًال، "غد السبت"،یتم هذا العمل في 
 من نیسان أًیا 16بعد السبت الذي في أیام الفطیر، لكن الرأي األرجح أن التردید یتم یوم 
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 من نیسان ُیحسب سبت عطلة للرب ومحفًال 15 یوم كان موقعه من أیام األسبوع، بكون
 الرأي الفریسیین، وما أكده یوسیفوس  هوه أول أیام الفطیر. هذا) بكون16: 12مقدًسا (خر 

. Ð وفیلون الیهودي اإلسكندريÏالمؤرخ
هذا الیوم فهي: تقدمات وقرابین أما 

 ا (عدما وسكیبهممحرقة الصباح الدائمة ومحرقة المساء الدائمة مع تقدمتهأوالً : 
28: 1-8 .(

-19 :28 بجانب التقدمات الیومیة یقدم تقدمات أیام الفطیر السبعة (عدثانًیا: 
22 .(

یمتاز هذا الیوم بتردید حزمة الشعیر وتقدیم قبضة ید الكاهن منها. ثالثًا: 
. ]12[ذبیحة محرقة عبارة عن خروف صحیح حولي رابًعا: 

تقدمة طعامیة هي عشران من دقیق ملتوت بزیت وسكیبه ربع الهین من خامًسا: 
الخمر، حیث یوقد الكاهن قبضته منه ملتوًتا بالزیت والباقي للكهنة. 

تأكلوا إلى هذا الیوم  "وخبًزا وفریًكا وسویًقا الیختم حدیثه عن عید الباكورة بقوله: 
 لم .]14[عینه إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فریضة دهریة في أجیالكم في جمیع مساكنكم" 

یكن ممكًنا أن یأكل أحد من المحصول الجدید في أي صورة من الصور، سواء في شكل 
خبز أو فریك أو سویق (ربما یقصد به الحبوب المحمصة المطحونة، أو السنابل الخضراء 

تمتد ید  الطریة قبل أن تشوى)، حتى یتم تردید حزمة الباكورة لیكون اهللا أوًال، ولكي ال
ض الغلة رللمحصول قبل تقدیسه خالل تقدیم الحزمة البكر... فبمجرد تردید الحزمة تع

الجدیدة في األسواق ویمكن أكلها. 
أخیًرا فإن عید الباكورة إرتبط بعیدي الفصح والفطیر... فإن كان الفصح ُیشیر إلى 

موت السید المسیح لكي نخلص من إنساننا العتیق أو من خمیرة الفساد التي تسللت إلینا 
فإن عید الباكورة الذي یلي الفصح ویتخلل الفطیر ُیشیر إلى قیامة السید المسیح وصعوده، 

بكونه "البكر من األموات"، الذي اخترق طریق الموت لیهبنا فیه القیامة ویرفعنا به إلى 
)، خالله تمتعنا بالبكوریة، 15 :1 حضن أبیه، فنحیا في السموات. إنه بكر كل خلیقة (كو

1 A. Edersheim, p. 257. 
2 Ibid, p. 265. 
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)، وكما قال 22 :4 فصرنا كنیسة أبكار وتم فینا روحًیا قول اآلب "إسرائیل ابني البكر" (خر
). 28 :1 " (یعهالرسول یعقوب: "شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئق

:   عید الخمسین.4
 عید الخمسین بعید الفصح وعید الباكورة، إذ یحتفل به بعد سبعة أسابیع من ارتبط

 "عید ي)، كما دع10 :16 ، تث22 :34  "عید األسابیع" (خريعید الباكورة، لذا ُدع
)، فیه حّل الروح القدس على 16 :20 ؛1 :2 الخمسین" وبالیونانیة "البنطقستي" (أع

 الكنیسة المجتمعة في العلیا. وهو أیًضا عید زراعي كالباكورة، ُیسمى "عید الحصاد" (خر
)، إذ یأتي في ختام موسم الحصاد. 16 :23

إن كان بعض الیهود یرون أن الفصح والفطیر یمتزجان مًعا كعید واحد متكامل، 
ر یمتد حتى یوم الخمسین كفرح غیر منقطع حتى یتم عید يفإنهم أیًضا یرون أن عید الفط
و عید حلول الروح القدس على الكنیسة، فإن غایة صلیب هالخمسین، فإن كان هذا العید 

ربنا یسوع المسیح أن یرسل روحه القدوس على كنیسته لكي یهبها المصالحة خالل الدم 
والشركة مع الثالوث القدوس ویمنحها سمات عریسها المصلوب، وكأن الصلیب في واقعه 

یدخل بنا إلى الحیاة الخمسینیة لیعمل الروح القدس فینا بقوة صلیب ربنا یسوع . 
قدیًما كان الیهود یربطون بین األعیاد فیرون في الفصح تحرًرا من عبودیة فرعون، 

 الجدید خالل الحیاةوفي الفطیر تخلًصا من خمیر مصر (محبة العالم) وفي الباكورة بدء 
 :تقدیس الحزمة الجدیدة، وفي الخمسین تمتًعا بكامل خیرات أرض الموعد، وكما یقول المرتل

). ونحن أیًضا نربط بین هذه 5 :126 " (مزباالبتهاج"الذین یزرعون بالدموع یحصدون 
األعیاد فنرى في الفصح ذبیحة السید المسیح الفریدة وموته لتحریرنا من سلطان فرعون 

الحقیقي أي إبلیس، وفي الفطیر خلع اإلنسان العتیق بخمیرته الفاسدة، وفي الباكورة تمتع 
باإلنسان الجدید خالل اإلتحاد مع اهللا في إبنه البكر، أما في الخمسین فیتحقق هذا بالروح 

القدس الذي یمتعنا بالمسیح البكر خالل حیاة الشركة التي تنطلق من میاه المعمودیة. بمعنة 
آخر خالل "عید الخمسین" أي "عید حلول الروح القدس على الكنیسة" تتحقق األعیاد 

السابقة فینا فیكمل فصح المسیح في حیاتنا بروحه القدوس وننعم بقوة قیامته والصعود معه 
إلى سمواته. 
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 هو تقدیم الشكر هللا بمناسبة حصاد القمح، خالل طقس مفرح غایة هذا العید
جماعي، فیه یعلن الكل فرحه باهللا صانع الخیرات، متذكرین قول الحكیم: "إكرم الرب من 

). 9 :3 مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبًعا وتفیض معاصرك مسطاًرا" (أم
كان الیهود یرون في هذا العید تذكاًرا الستالم الشریعة في سیناء، إذ اعتقدوا أن 

موسى النبي استلمها في هذا الیوم. لذلك كانوا یستعدون له باإلعتراف بخطایاهم واإلغتسال 
للتطهیر، وكثیًرا ما كانوا یقضون لیلة العید في التسبیح والعبادة. 

 وتقدماته فأهم ما یتسم به هذا العید هو صنع رغیفین، لطقس العیدأما بالنسبة 
 منخًال ثم یعجن بالخمیر، ویصنع 12حیث یطحن القمح في دار الهیكل وینخل خالل 

، وذلك قبل العید بیوم، فإن كان الیوم ]17[ إیفة من الدقیق  من عشررغیفان كل رغیف
سبًتا یعمالن في الیوم الذي قبله. هذان الرغیفان یرددان أمام الرب ویأكلهما الكهنة، وال 

یوقدان على المذبح ألن بهما خمیر. أحد الرغیفین یأخذه رئیس الكهنة، والثاني یقوم بتوزیعه 
على بقیة الكهنة. 

ویالحظ في الرغیفین أن بهما خمیر، فبالرغم مما أعطى لهما من قدسیة خاصة، 
  .لكنهما إذ یمثال شعب إسرائیل المحتاج إلى ذبیحة ُتكفر عما إرتكبه (الخمیر)

لعل الرغیفین یشیران إلى الخبز األرضي والخبر السماوي، وكأنه في عید 
الخمسین تطلب الكنیسة أن یعمل فیها الروح القدس لتقدیس الحیاة الزمنیة (الخبز الزمني) 

والحیاة التعبدیة السماویة. ولعل أیًضا هذین الرغیفین ُیشیران إلى كنیستي العهد القدیم والعهد 
الجدید بكونهما یتباركان بعمل الروح القدس فیهما، أو لعلهما جماعة األمم والیهود. 

، كأن عمل الروح القدس في یوم الخمسین هو سكب Ï ُیشیر إلى المحبة2 رقم
روح الحب والشركة لیكون لنا القلب الملتهب الناري في محبته هللا والناس. 

بجانب هذا الطقس تقدم الذبائح والتقدمات اآلتیة: 
 ا.ما وسكیبهمالمحرقة الدائمة الصباحیة والمحرقة الدائمة المسائیة وتقدماتهأوالً : 
  ذبیحة محرقة من ثور وكبشین وسبعة خراف حولیة مع تقدماتها وسكیبها.ثانًیا:
 ذبیحة خطیة هي تیس من المعز.ثالثًا: 
  من خروفین حولیین.ةذبیحة سالمرابًعا: 

Ï ،1983 اإلنجیل بحسب متى .
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 )، عبارة عن محرقة من ثورین31-26 :28 تقدمات العید اإلضافیة (عدخامًسا: 
 وسبعة خراف حولیة مع تقدماتها وسكیبها، وذبیحة خطیة من تیس من المعز أو وكبش

تیسین. 
تقدمات تطوعیة یقدمها الشعب حسب ما تسمح به أیدیهم، یأكل منها سادًسا: 

). 12-9 :16 الالویون والغرباء والفقراء (تث
في وسط هذا الفرح العام یحثهم لیس فقط على تقدیم تقدمات یتمتع بها الغرباء 

"وعندما والفقراء... وٕانما یؤكد لهم أال ینسوهم في طریقة الحصاد عینها، إذ یوصیهم: 
تلتقط،  تكمل زوایا حقلك في حصادك، ولقاط حصیدك ال تحصدون حصید أرضكم ال

 .]22 [للمسكین والغریب تتركه، أنا الرب إلهكم"
 قد كمل في "عید الخمسین" المسیحي، أو عید الخمسینواآلن نستطع القول بأن 

"عید حلول الروح القدس". فإن رقم خمسین هو ثمرة إضافة سبعة أسابیع على عید الباكورة، 
 یتحقق بحلول الروح القدس الذي یأخذ مما ، فإن الكمال ُیشیر إلى الكمال7 فإن كان رقم

للمسیح البكر ویعطینا. هذا وقد رأى كثیر من الیهود في عید البنطقستي إعالًنا للعهد اإللهي 
، وأیًضا میثاق اهللا مع Ïإذ رأوا فیه تذكاًرا للعهد أو المیثاق للذي قدمه اهللا لنوح وتجدیًدا له

)، إذ قیل: [في هذا الیوم أقمنا عهًدا مع إبراهیم كما أقمناه مع نوح في نفس 15 إبراهیم (تك
 هكذا كانوا یتطلعون إلى هذا العید كعید ].Ðالشهر. وقد جدد إبراهیم العید وجعله وصیة أبدیة

 لذلك عندما حّل یوم الخمسین .Ñتجدید العهد مع اهللا، ودخول أعضاء جدد في العهد معه
واجتمع التالمیذ في علیة صهیون كان الیهود من حولهم یعیدون بتجدید العهد مع اهللا 

حدث مع آبائهم حین سلم اهللا عهده وشریعته لموسى النبي وما صاحب ذلك من  متذكرین ما
)... في هذا الیوم حّل 18 :20 رعود وبروق وأصوات بوق ودخان حتى ارتعب الكل (خر

الروح القدس على التالمیذ وسمع أیًضا صوت هبوب عاصف وارتعب الكل وحدث تجدید 
للعهد خالل الروح القادر أن یجدد القلوب واألذهان، ویكتب الشریعة والعهد في قلوب 

)... صار للكنیسة الروح اإللهي الناري الذي یغیر الطبیعة 34-31 :31 رإالمؤمنین (
الداخلیة ویهب روح النبوة فنتقبل عهًدا جدیًدا. 

1 T. Maertens. A Feast in Honour of Yahweh, p. 144. Book of Jubiless 6:16- 17. 
2 Book of Jubiless 14:20. 
3 T. Maertens, p. 145. 
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 :  عید الهتاف.5 
هو عید بدایة السنة المدنیة، وبدایة الشهر السابع من السنة الدینیة، لذا فهو عید 
تقدیس الشهور (الشهر السابع). أهم ما یمتاز به هذا العید هو "الهتاف"، حیث یحتفل به 

الیهود بالهتاف في األبواق، لهذا دعى "عید الهتاف" أو "عید األبواق"، كما دعى "عید میالد 
العالم". 

: فهوغایة هذا العید أما 
بدء السنة الجدیدة، وكأن عید رأس السنة. أوالً : 
كون الشهر السابع (دینًیا) هو بكر الشهور، فیه ُتقام بتقدیس العالم كله ثانًیا: 
أعظم األعیاد. 
 للشعب لإلحتفال بعید الكفارة في منتصف ایرى البعض في هذا العید إعدادً ثالثًا: 

الشهر حین یبلغ القمر كماله، فتنعم الكنیسة بكمالها خالل كفارة الصلیب. 
تذكار للشریعة التي رافقتها أصوات الرعود والبروق. رابًعا: 

لم تحتقره كنیسة العهد الجدید بل قدسته، هذا العید كغیره من األعیاد الیهودیة 
خالل فكر روحي جدید. فإن كانت األبواق والهتافات قد حملت معنیین رئیسیین ومتكاملین 

 هما تحطیم مملكة الشر وقیام مملكة اهللا، لذا نسمع عن هدم أسوار أریحا التي للشر (یش
) خالل األبواق، وأیًضا نجد إعالن ملكوت اهللا، وتكریم تابوت العهد خالل 5-21 :6

)، وقد جاءت المزامیر ُتشیر 15 :6 مل 2، 8-5 :4، 20 :17 مل 1الهتافات واألبواق (
). كأن 4-2 :80 ، مز7-1 :46 إلى الهتافات اللیتورجیة التي تصاحب عرش اهللا (مز

 اعید الهتاف لم یكن طقًسا لتحدید بدء السنة أي تحدید الزمن، وٕانما كان في جوهره إعالنً 
. وفي العهد الجدید نسمع عن طقس هذه األبواق Ï على الزمنهعن مملكة اهللا وتأكید سلطان

أو الهتاف ال إلعالن بدء سنة زمنیة وٕانما إلعالن بدء األبدیة أو السنة التي بال نهایة، 
 تس 1فیحدثنا الرسول بولس عن األبواق التي تدعو المختارین لهذه السنة التي بال نهایة (

-29 :24 )، كما یربط السید المسیح مجیئه األخیر بأصوات األبواق (مت2 :5 ،16 :4
). بهذا یظهر العید الیهودي كعنصر أساسي في تشكیل اإلستخاتولوجي (الحیاة 31

1 Ibid, ch 3. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

... إنه عیدنا الروحي الذي فیه بصوت البوق نحطم أسوار أریحا التي Ïاألخرویة) المسیحي
تنتهي، أو أبدیة دائمة.  للشر لتعلن مملكة المسیح فینا، فتبدأ فینا سنة ال

أما ذبائح وتقدمات هذا الیوم فهي: 
 :28 ا (عدما وسكیبهممحرقة الصباح الدائمة ومحرقة المساء الدائمة وتقدمتهأوالً : 

1-8 .(
قرابین رأس الشهر (الهالل) عبارة عن محرقة من ثورین وكبش وسبعة خراف ثانًیا: 

). 25- 21 :28 تقدمتها والسكیب، وذبیحة الخطیة من تیس من المعز (عدوة يحول
محرقة ثور وكبش وسبع خراف حولیة وتقدمتها وسكیبها (قرابین العید). ثالثًا: 
 ذبیحة خطیة من تیس من المعز خاصة بالعید. رابًعا:
 فیبدأ بتقدیم المحرقة الصباحیة الیومیة، بعدها تقدم قرابین طقس هذا الیومأما 

الشهر الجدید، وبعد ذلك قرابین العید حیث ینفخ الكهنة في أبواق القرن، ویعزف الالویون 
. یبارك الكاهن الشعب )81 مز(على آالت موسیقیة ویترنم الشعب بالمزامیر من بینها 

كك الرب ویحرسك، یضیئ الرب بوجهه علیك ویرحمك، یرفع ربالبركة المقدسة، قائالً : "یبا
في هذه البركة یذكر إسم  ). ویالحظ26-24 :6 الرب وجهه علیك ویمنحك سالًما" (عد

یهوه ثالث مرات، إذ یتمتع الشعب ببركة الثالوث المقدس، وكانوا یتمتعون ببركة اهللا وهم 
منطرحون وساجدون على األرض. 

- یتوجه إلى المجامع حیث  - في أیام الهیكل بعد نوال البركة اإللهیة كان الشعب
، 1 :1 صم 1، 6-1 :29 ، عد34-1 :21 ُتقرأ علیهم فصول من الكتاب المقدس (تك

). ثم یترنمون بالمزامیر ویعودون إلى منازلهم. 20-2 :31 رإ، 24-1 :22 ، تك10
في المساء یعود الشعب إلى الهیكل لیشاهد تقدیم محرقة المساء الیومیة، ویطلب 
الصفح عن خطایاه التي إرتكبها في السنة السابقة وبركة الرب في السنة الجدیدة، ثم یهنئ 

 بعضهم البعض بالعام الجدید.

:   عید الكفارة.6
سبق لنا الحدیث عنه في تفسیرنا لألصحاح السادس عشر. 

:   عید المظال.7

1 Ibid p. 61. 
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هو آخر األعیاد والمواسم المقررة في الناموس، وبه یختتم العام الزراعي. وقد 
 "عید المظال" ألنهم كانوا یسكنون خالله في مظال مصنوعة من أغصان الشجر ىسم
)، إذ فیه ینتهون من جني جمیع 22 :34، 16 :23 ، كما دعى "عید الجمع" (خر]42[

المحاصیل كالكروم والزیتون. 
هو تقدیم الشكر هللا على انتهاء العام الزراعي، وفي نفس الوقت غایة هذا العید 

یحمل هذا العید تذكاًرا لتغربهم في البریة حیث كانوا یعیشون في خیام، وتمجیًدا هللا الذي 
أدخلهم أرض الموعد. 

 هو اتسامه بالفرح الشدید، السكنى في المظال، طقسه الفرید. أهم سمات هذا العید
 بالفرح الشدید، فقد ُعرف هذا العید بكثرة الذبائح والعطایا من األغنیاء اتسامه أوالً :

 اهللا حتى م)، خاصة وأنه یأتي بعد الحصاد، فُیقدم الكل مما وهبه14 :16 لیفرح الكل (تث
یعرف ما  یظهروا فارغین أمام الرب. یقول یوسیفوس أن من لم یَر أفراح عید المظال ال ال

هو الفرح. 
 السكنى في المظال لمدة سبعة أیام یلیها الیوم الثامن الذي ُیحسب عیًدا ثانًیا:

مستقًال بذاته له طقسه الخاص به وذبائحه وال یبقى الشعب في المظال فیه. فقد اعتاد 
الیهود أن یذهبوا إلى أورشلیم قبل العید بیوم، وكان بعضهم یذهب إلیها قبل الیوم العاشر 
من الشهر لیشترك في عید الكفارة ویقیم هناك حتى یحتفل بعید المظال. یبدأون في إقامة 

یعفى من   من عید الكفارة. وقد حددت المشناة أبعاد المظال، والانتهائهمالمظالت بمجرد 
السكني فیها سوى المرضى ومرافقیهم. إذ كان الجو ممطًرا بشدة یمكن عدم البقاء الدائم 

فیها. 
 ظال یرتبط تمتع الشعب بالخیرات وفرحهم بالمحصول (تثم في الىخالل السكن

) بتذكار عمل اهللا معهم الذي أخرجهم من أرض مصر وأسكنهم في المظال 13-16 :16
هو عید  ). فإن كان هذا العید43-41 :23 أو الخیام حتي یستقروا في أرض الموعد (ال

 في المظال األبدیة. االستقرارعید الغربة ألجل   فهو أیًضا،زراعي مفرح
تحقق هذا العید في صورة أكمل وأعمق في العهد الجدید، حین تجلى السید 

بطرس الرسول أن الحصاد الحقیقي المسیح على جبل تابور أمام ثالثة من تالمیذه، وٕاذ رأى 
 أن یقیم اشتهىرجاله موسى وٕایلیا والتالمیذ قد تم إذ ظهر السید المسیح في بهائه وحوله 

ینقطع، سائًال السید أن یصنع ثالث مظال واحدة للسید وأخرى لموسى وثالثة  عید مظال ال
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). لكن السید المسیح أرسل مظلة 5 :17 إلیلیا، لیبقى التالمیذ في هذا العید أبدًیا (مت
 اآلخرويسماویة من عندیاته هي "سحابة منیرة ظللتهم" لكي یسحب قلب التالمیذ إلى العید 

 ، بل لیدخل بهم إلى حضن أبیه،لیقیم لهم مظال أرضیة  ال،حین یأتي السید على السحاب
وقد دعى السید الحیاة األبدیة "المظال األبدیة". 

 هذا العید بطقسه الفرید، الذي تمیز بظاهرتین متكاملتین هما سكب اتسم ثالثًا:
الماء واإلنارة. 

فمن جهة سكب الماء یذكر التلمود أنه ابتداء من الیوم األول ولمدة سبعة أیام 
یخرج في الفجر موكبان عظیمان، أحدهما یتوجه لجمع أغصان الزیتون وسعف النخیل 

بریًقا ذهبًیا لیغرف أ والثاني یتوجه إلى بركة سلوام ومعه أحد الكهنة یحمل ،واألشجار األخرى
 لیعود الموكبان نمین. وكان یرافق الموكبین جماعات المراألبریق ماء البركة ویمأل  منفیه

 ویقیم .بین الهتافات والترانیم ویصل الكل إلى الهیكل في وقت واحد، فُتقدم محرقة الصباح
 األبریقنة زمیلهم الذي یحمل هملو األغصان مظلة جمیلة على المذبح بینما یستقبل الكاح

 یصعد الكاهن على درج المذبح ومعه كاهن آخر یحمل . في األبواقاالذهبي بالنفخ ثالثً 
 آخر من الذهب به الخمر، فیسكبان سكیب المحرقة من الماء والخمر في طاسین من أبریًقا

الذهب مثقوبین ومثبتین على المذبح، فینساب السكیب إلى أسفل المذبح، وكان الناس 
یستقون الماء بفرح من بركة سلوام في أیام العید تذكاًرا لخروج الماء من الصخرة على ید 

شعیاء النبي: "أیها الجیاع جمیًعا هلموا إموسى النبي وشرب آبائهم منها، متذكرین كلمات 
 والذي لیس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا واشتروا بال فضة وبال ثمن خمًرا ،إلى المیاه

). 3 :12، 1 :55 شإولبًنا"، "فتستقون میاها بفرح من ینابیع الخالص" (
 على سكب الخمر وحده دون الماء. ففي حوالي اإلقتصاركان الصدوقیون یرون 

ق.م. كان رئیس الكهنة اسكندر بانیاس من الصدوقیین قد سكب الماء على  95عام 
األرض بعیًدا عن المذبح فثار ضده الفریسیون وأرادوا قتله، فقامت معركة بین الصدوقیین 

والفریسیین، وانتهت بنصرة الفریسیین، بعد أن قتل أكثر من ستة آالف شخص. 
على أي األحوال إذ كان الماء والخمر یسكبان على المذبح ُتعزف موسیقى الهیكل 

 "احمدوا). وكانوا عندما یأتون إلى المقاطع التالیة: 118-113 وترنم مزامیر الهلیل (مز
)، یلوح المتعبدون 29، 25، 1 :118  الرب" (مزاحمدوا"، "أنقذرب  الرب ألنه صالح"، "یا

باألغصان حول المذبح. 
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هذا ویظهر مدى ارتباط هذا العید بالماء أن الیوم الثاني من العید كان یسمى 
 مسائیة مبهجة مع بقیة األیام تسمى "فرح مجاري احتفاالت األصغر" یقام فیه االحتفال"

 "مجاري المیاه"؟ من أجل تدفق اسمهالمیاه". وقد جاء في التلمود بكل وضوح : "لماذا ُدعي 
]. Ïالروح القدس حسب ما قیل: بالفرح تنفجر المیاه من ینابیع الخالص

هذا الطقس الخاص بسكب المیاه على المذبح وشربها من بركة سلوام وقد التحم 
 بطقس آخر هو طقس "اإلنارة"، ففي ارتبطبطقس األغصان وتلویحها مع التهلیل والترنم، 

 ذراًعا، في 50 الواحدة نحو ارتفاعهذا العید ُتضاء في دار الهیكل أربع منارات عالیة تبلغ 
أعلى كل منها أربعة سرج كبیرة من الذهب، وكانت فتائلها من مالبس الكهنة القدیمة وكانت 

أنوارها ُترى في كل المدینة. وكان الشعب أیًضا یضیئون مصابیح في الشوارع لتصیر 
المدینة كلها أشبه بكتلة من النور البهیج، كما كانوا یزینون المنازل بالزهور. وقد ارتبط النور 
بالفرح، فكان الكهنة یرقصون ویترنمون وهم على الدرجة الخامسة عشر من درجات الهیكل. 

في هذا العید فبحسب التقلید الیهودي أن عمود  أما علة ارتباط الماء بالنور
تشري، أول أیام العید، كما أنه  15السحاب (الماء) والنار (النور) ظهر ألول مرة للیهود في 

في نفس الیوم نزل موسى من الجبل وأعلن عن إقامة خیمة اإلجتماع، وفي نفس الیوم دشن 
). 7 أي 2، 8 مل 1هیكل سلیمان ونزلت الشكینة (

هذا العید الذي اتسم بالماء مع النور قد تقدس، باألكثر في العهد الجدید، یحتفل 
به المؤمنون خالل تمتعهم بالحیاة المسیانیة ودخولهم إلى األبدیة. فالعصر المسیاني في 

حقیقته هو عصر فیض المیاه الحیة على أرضنا البریة لتحویلها إلى فردوس حق، وكما جاء 
شعیاء: "أفتح على الهضاب أنهاًرا وفي وسط البقاع ینابیع، أجعل القفر أجمة ماء إفي سفر 

الزیت، أضع في  واألرض الیابسة مفاجر میاه، أجعل في البریة األرز والسنط واآلس وشجر
ویتنبهوا ویتأملوا مًعا أن ید الرب   مًعا، لكي ینظروا ویعرفوا والشربینالبادیة السرو والسندیان

)، وقد رأى حزقیال النبي في الهیكل 20-18 :41 شإفعلت وقدوس إسرائیل أبدعه" (
الحیة تخرج من عتبة البیت نحو المشرق عن جنوب المذبح... وٕاذ بأشجار  الجدید المیاه

)، وحین تحدث زكریا النبي عن یوم 47 كثیرة جًدا هنا وهناك ترتوي على هذه المیاه (حز
 :14 صلب السید المسیح قال: "ویكون في ذلك الیوم أن میاًها حیة تخرج من أورشلیم" (زك

1 Edersheim, p. 280. 
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، تحول Ï)... وٕاذ جاء السید المسیح لم یعلن أنه هو موضوع هذا العید، وٕانما هو العید8
العید إلى شخص ننعم به ونرتوي ونستنیر، إذ یقول اإلنجیلي: "وفي الیوم األخیر من العید 
وقف یسوع ونادى قائالً : إن عطش أحد فلیقبل إلّي ویشرب، من آمن بّي كما قال الكتاب 

). بهذا فإن السید المسیح قد أعلن نفسه 38-37 :7 تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو
یشربون كآبائهم من الصخرة التي تابعتهم وال من بركة سلوام  أنه الطقس العّیدي الذي فیه ال

بل یفیض في داخلهم ینابیع میاهه الحیة. هذا أیًضا ما أكده السید المسیح للمرأة السامریة: 
"كل من یشرب من هذا الماء یعطش أیًضا، ولكن من یشرب من الماء الذي أعطیه أنا فلن 
 یعطش إلى األبد، بل الماء الذي أعطیه أنا یصیر فیه ینبوع میاء ینبع إلى حیاة أبدیة" (یو

 لكنه إذ جاء األصل قدم ،). من یشرب من ماء الطقس الیهودي یعطش أیًضا13-14 :4
 أي قادرة ال ،لنا روحه القدوس الماء الذي یفجر فینا ینابیع میاه حیة تنبع إلى حیاة أبدیة

على إروائنا فحسب وٕانما على تجدید طبیعتنا لننطلق إلى الحیاة األبدیة السماویة. هذا هو 
النهر الصافي من ماء الحیاة الالمع كالبللور الذي رآه القدیس یوحنا الحبیب خارًجا من 

). 1 :22 عرش اهللا والحمل (رؤ
وما نقوله عن المیاه نكرره أیًضا بخصوص النور، فقد أكد لنا السید المسیح: "أنا 

). وكما یفجر فینا ینبوع میاه حیة، فإنه إذ هو العید الحق یحولنا 12 :8 هو نور العالم" (یو
). 14 :5 إلى شركة الحیاة معه فنصیر نحن أیًضا نور العالم (مت

بجانب هذین الطقسین المتكاملین "سكب الماء واإلنارة"، فإننا إذ نرى الجماهیر وقد 
تحولت إلى موكب تلوح حول المذبح باألغصان، إنما نرى السید المسیح "الكاهن والذبیحة 
في نفس الوقت"، وقد خرجت الجماهیر في أحد الشعانین تلوح باألغصان الزیتون وسعف 

)... هو عیدنا المفرح واهب النصرة! نلوح له هنا 8 :21 النخل وتفرشه على الطریق (مت
بأغصان اإلیمان عالمة قبولنا ملكه فینا فیهبنا سعًفا لنخل جدید في ملكوته األبدي عالمة 

). 9 :7 غلبتنا به وملكنا معه (رؤ
 فیبدأ هكذا في مساء الیوم الرابع عشر ینفخ الكهنة في األبوق طقس العیدأما عن 

إعالًنا عن قدوم العید، وینظفون مذبح المحرقة، وبعد منتصف اللیل مباشرة یفتحون األبواب 
حتى یتسنى للشعب أن یدخل لإلشتراك في اإلحتفاالت العظیمة بالعید. 

): 19-12 :29 بجانب الطقوس السابق ذكرها تقدم التقدمات والذبائح التالیة (عد

1 T. Meartens, p. 87. 
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ا. ما وسكیبهمالمحرقة الصباحیة الدائمة وأیًضا المسائیة مع تقدمتهأوالً : 
محرقة العید یبدأ الیوم األول بثالثة عشر ثوًرا ثم یتناقص كل یوم ثوًرا فیبلغ ثانًیا: 

كل الثیران سبعین ثوًرا، كما ُیقدم أیًضا كبشان وأربعة عشر خروًفا حولًیا كل یوم مع 
تقدمتهم. 

ذبیحة خطیة للعید من تیس من المعز. ثالثًا: 
ما یقدمه الشعب من ذبائح السالمة والنذور والنوافل والقرابین التطوعیة رابًعا: 
إبتهاًجا بالعید. 

هذا ومع انسحاب الشعب من المذبح في نهایة كل خدمة یومیة یترنمون قائلین: 
. Ï"ما أجملك أیها المذبح" أو "نشكرك یارب (یهوه) ونشكرك أیها المذبح"

 باإلعتكاف، ى كما قلنا ُیحسب عیًدا مستقًال، وقد دعللیوم الثامن،أما بالنسبة 
حیث یتوقف الكل عن العمل ویتفرغ للعبادة... في هذا الیوم ال یسكنون المظال وال یلوحون 

باألغصان. أما تقدمات هذا الیوم وذبائحه فهي: 
ا. ما وسكیبهمالمحرقة الصباحیة الدائمة وأیًضا المسائیة مع تقدماتهأوالً : 
ذبیحة محرقة من ثور وكبش وسبعة خراف مع تقدماتها وسكیبها. ثانًیا: 
ذبیحة خطیة من تیس من المعز.  ثالثًا: 
). 29-35 :29 ما یقربه الشعب من ذبائح تطوعیة (عدرابًعا: 

نختم حدیثنا عن المظال بما جاء في سفر التثنیة وهو أن الشریعة ُتقرأ أمام كل 
. )13-9 :31 (تث إسرائیل في هذا العید في كل سنة سبتیة "السنة السابعة"

1 Edersheim, p. 285, 6. 
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األصحاح الرابع والعشرون 

الفرح الداخلي 
إذ تحدث عن األعیاد المقدسة والمحافل المفرحة أراد أن یعلن عن سّر الفرح 
الحقیقي الداخلي خالل اإلهتمام بالمنارة الذهبیة للتمتع بالنور، والخبز األسبوعي للتمتع 
بالشبع، أما سّر فقدان الفرح فهو إهانة اهللا بالتجدیف على إسمه واإلساءة إلى اآلخرین. 

. ]4-1  [ المنارة والزیت النقي.1
. ]9-5  [ المائدة وخبز الوجوه.2
. ]16-10  [ةي تجدیف إبن شولم.3
. ]23-17   [ شرائع مختلفة.4

 المنارة والزیت النقي .1
لیس عجیًبا أن یتحدث عن المنارة والزیت النقي بعد حدیثه عن األعیاد والمواسم 

ینقطع فسّر هذا الفرح هو  مباشرة، فإن كان اهللا یود أن ینعم على شعبه بفرح دائم ال
استنارته غیر المنقطعة بزیت الروح القدس فیه، الذي یهیئ النفس كعذراء الستقبال العریس 

). 10-1 :25 (مت
"أوِص بني إسرائیل أن یقدموا إلیك زیت زیتون مرضوض نقًیا للضوء إلیقاد 
السرج دائًما. خارج حجاب الشهادة في خیمة اإلجتماع یرتبها هرون من المساء إلى 

الصباح أمام الرب دائًما فریضة دهریة في أجیالكم. على المنارة الطاهرة یرتب السرج أمام 
 .]4-2[الرب دائًما" 

 في هأوصى الرب الشعب بتقدیم زیت زیتون مرضوض، أي مستخرج برضه أو دق
الهاون وتصفیته، وأن یكون نقًیا. وكان على هرون وبنیه أن یرتبوا السرج السبعة التي 

 ویذكر .تنطفئ للمنارة الذهبیة في المساء حتى الصباح أمام الرب بالسهر علیها حتى ال
 أن جمیع السرج كانت تضاء طول اللیل، أما في النهار فیضاء ثالثة منها فقط. ونالمؤرخ

سبق فرأینا في دراستنا لسفر الخروج أن المنارة لم تكن لمجرد اإلضاءة لكنها لقد 
حملت مفاهیم الهوتیة روحیة تمس عالقتنا بالثالوث القدوس، النور الحقیقي. وأن الكنیسة 

األولى إهتمت باإلضاءة حتى في النهار داخل الكنیسة كطقس روحي یمس حیاة المؤمنین، 
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وأن الكاهن یبارك الشعب بالصلیب ملتحًما بشموع منیرة عالمة عمل اهللا في حیاتهم 
. Ïالداخلیة

 على طقس اإلضاءة من المساء حتى الصباح في القدس األب میثودیوسیعلق 
قائالً : [لقد أوصوا أن یكون لهم نور ضعیف من المساء حتى الصباح، ألن نورهم یبدو أنه 
یمثل الكلمة النبویة... كانت هناك ضرورة أن یوقد حتى یأتي النهار، إذ یقول "یرتبها إلى 

ة جتكون هناك حا  المسیح. فإنه إذ یشرق شمس الطهارة والبر الئالصباح"، أي حتى مج
]. Ðلنور آخر

العالمة أوریجانوس: ویقول 
 [قبل مجئ ربنا یسوع المسیح، الشمس التي لم تشرق على بني إسرائیل، كانوا 

یستخدمون نور السرج، إذ كان عندهم كلمات الناموس واألقوال النبویة كسراج مغلق علیه 
تشرق أنواره في األرض كلها. فقد كان العلم اإللهي محصوًرا في یهوذا  في سور ضیق ال

 ). لكن إذ أشرق شمس البر (مال1 :75 وحده، كقول النبي: "الرب معروف في یهوذا" (مز
 2 :6 )، ربنا ومخلصنا، إذ ُولد ذاك الذي كتب عنه أن "الشرق إسمه" (زك20 :3، 2 :4

"الترجمة السبعینیة")، إنتشر نور العلم اإللهي في العالم كله. باختصار كانت كلمات 
یمكن أن ینطلق خارًجا لیشع  الناموس واألقوال النبویة سراًجا منیًرا یشتعل داخل القدس، ال

بجماله وبهائه. 
كلمات الناموس واألنبیاء هي السرج، هذا ما علمنا إیاه الرب بنفسه من یوحنا 

المعمدان (كممثل للعهد القدیم بناموسه وأنبیائه): "كان هو السراج الموقد المنیر وأنتم أردتم 
)... كان هذا السراج یشتعل، إذ هو یوحنا الذي به تم 35 :5 أن تبتهجوا بنوره ساعة" (یو

ینطفئ السراج، لكنهم عندما  الناموس واألنبیاء. مادام الشعب له زیت یقدمه لإلضاءة ال
أخطأوا ولم یصر لهم زیت الرحمة وال األعمال الصالحة والنقاوة إنطفأ السراج بسبب الحاجة 

إلى زیت نقي لإلضاءة. 
لكن ماذا نقول بالنسبة لنا نحن؟... یلیق بالمسیحي أن یهتم باألكثر أن یكون له 

یحملن زیًتا في آنیتهن، فال  زیت، فبدونه كما یقول الرب ُتسمى العذارى جاهالت، إذ ال

Ï  ،176- 174، ص1981الخروج. 
2 Banquet of Ten Virgins 4. 
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یضئن سرجهن وبالتالي یحرمن من الحجال الزوجي. وعندما قرعن الباب إذ لم یكن لهن 
). 25 زیت أمر العریس بعدم فتح الباب (مت

: "سراج لرجلي كالمك ونور 118 سبق فقلته بخصوص المزمور إنّي أذكر ما
)، موضًحا بقدر اإلمكان الفارق بین السراج والنور. فقد خصص 105 :118 لسبیلي" (مز

السراج للرجل بكونها عضو سفلي للجسم، أما النور فخصص للسبل التي ُتدعى في موضع 
آخر "الطرق السماویة". فبحسب التفسیر السري... یضیئ سراج الناموس للذین هم في 
العالم كرجل للخلیقة كلها (رجال العهد القدیم)، أما النور األبدي فمخصص لسبل الدهر 

]. Ïاآلتي
 تدخل  لن أن الزیت ُیشیر إلى "المحبة" التي بدونهاÐالقدیس أغسطینوسیرى 

العالمة أوریجانوس: العذارى إلى العرس وال یلتقین بالعریس في حجاله السماوي. ویقول 
) 21 :4 یو 1[أما یظهر لك أن من یطفئ نور المحبة یطفئ السراج؟! من یحب أخاه (

یبقى في نور المحبة ویستطیع أن یقول بكل ثقة: "أما أنا فمثل زیتونة خضراء في بیت اهللا" 
]. Ñ)3 :128 )، "بنوك مثل غروس الزیتون حول مائدتك"(مز8 :52 (مز

 المائدة وخبز الوجوه .2
سبق لنا الحدیث عن المائدة وطقس خبز الوجوه في دراستنا لسفر الخروج 

"وتجعل على كل صف لباًنا نقًیا فیكون للخبز تذكاًرا وقوًدا . هنا یؤكد: Ò)25 (أصحاح
 فإن كان الخبز یوضع على صفین، كل صف یحوي ست خبزات فوق بعضها .]7[للرب" 

یفسد الخبز،  البعض ویوضع بین الخبز صفائح ذهبیة منحنیة تسمح بمرور الهواء حتى ال
فإنه یوضع إناء ذهبي من اللبان فوق كل صف یوقد لیذكر الرب تقدماتهم ویقبلها رائحة 

ذكیة. 
إن كان الخبز ُیشیر إلى الكنیسة المقدسة التي التحم برأسها المسیح، فإن اللبان 

ُیشیر إلى عملها الدائم أال وهو الصالة والتسبیح بال انقطاع. 
في المائدة المقدسة صورة للمائدة التي یقدمها لنا رب نوس يالعالمة أوریجیرى 

 المجد، مائدة األفخارستیا، إذ یقول: [لنرجع إلى الخبز النازل من السماء واهب الحیاة (یو

1 In Lev. hom 13:2. 
2 Ser. on N. T. Lessons 43:1- 5. 
3 In Lev. hom13:2. 

Ò 174- 173الخروج، ص .
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). لننظر 25 :3 ) خبز الكفارة الذي قدمه اهللا كفارة باإلیمان بدمه إلظهار بره (رو33 :6
)، ففي هذا 25 :11 كو 1صنعوا هذا لذكري" (الهذا التذكار الذي تحدث عنه الرب: "

 وندرك كیف حملت شرائع ،التذكار یخدم الرب الناس. لنذكر بكل دقة أسرار الكنیسة
.] Ï)1 :10 الناموس صورة مسبقة للحق المقبل (عب

. إنه طعام الذین ]9[هذا الخبز هو طعام المقدسین یأكلونه "في مكان مقدس" 
)، یأكلونه وهم مستعدون بالحیاة المقدسة، 9 :2 بط 1صاروا جنًسا مختاًرا وكهنوًتا ملوكًیا (

ن "المكان المقدس" هنا لیس موضًعا مكانًیا لكنه یعني [إ :Ðالعالمة أوریجانوسوكما یقول 
. ]"النفس الطاهرة"

 تجدیف إبن شولمیة .3
بعد أن كشف عن سّر فرح النفس بزیت المنارة المضئ، وشبعها بخبز المائدة 
المقدس حدثنا عن سّر مرارة النفس وفقدانها سالمها بل وحیاتها، خالل قصة تنازع إبن 
شولمیة مع رجل إسرائیلي، حیث ّسب األول اهللا. لم یتسرع موسى النبي في الحكم من 

عندیاته بل أخذه وطلب مشورة اهللا، فجاءت الشریعة تعلن أن من یجدف على اهللا سواء كان 
یهودًیا أصیًال أو متهوًدا یقتل رجًما خارج المحلة، ففعلوا هكذا بإبن شولمیة. 

 مفهوًما رمزًیا لهذه القصة، إذ رأى في إبن شولمیة Ñالعالمة أوریجانوسقدم لنا 
الذي من أب مصري وأم یهودیة إشارة للهراطقة الذین ینتسبون للكنیسة كأم لهم لكنهم خالل 

نحرافهم یفقدون أبوة اهللا بینما ینسبون أنفسهم اهرطقتهم یقبلون فرعون أًبا لهم. هؤالء ب
للكنیسة لیدخلوا في صراع مع أبنائها، ویجدفون على اهللا بفساد إیمانهم. إنهم حسب الحرف 

أو المظهر منتسبون للكنیسة لكنهم هم خارجها واهللا لیس بأبیهم، لذلك ُأخرج إبن شولمیة 
. خارج المحلة

من یجدف على اهللا أیًضا بتصرفاته یحرم نفسه من العضویة الكنسیة الحقیقیة: 
]. Ò[من یخرج عن طریق البر وعن ناموس الرب... یخرج عن جماعة القدیسین وصفوفهم

[من یخرج عن الحق یخرج عن مخافة الرب واإلیمان والمحبة، بهذا یخرج عن محلة الكنیسة 

1 In Lev. hom 13:3. 
2 Ibid 13:5. 
3 Ibid 14:1- 3. 
4 Ibid 14:3. 
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حتى ولو لم یصدر حكًما من األسقف بطرده... فقد یكون في داخلها (بالجسد) لكنه في 
. ]Ïالحقیقة هو خارجها

 

1 Ibid 14:3. 
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األصحاح الخامس والعشرون 

شرائع الحریة الداخلیة 
أعلن اهللا غایته نحو اإلنسان بالدخول به إلى األعیاد ومحافل مقدسة مستمرة 
لیتقبل اهللا نفسه كعید له ینبوع فرحه وتحریره. ففي األصحاح السابق حدثنا عن الفرح 

والشبع، واآلن یحدثنا عن الحریة الداخلیة خالل بعض الشرائع التي تمس الفقراء والعبید 
والحقول والبیوت. 

. ]7-1   [ شریعة السنة السابعة.1
. ]22-8   [ شریعة سنة الیوبیل.2
. ]28-23   [ شرائع بیع األراضي.3
. ]33-29   [ شرائع بیع البیوت.4
. ]38-35   [ شرائع قروض اإلخوة.5
. ]43-39   [ شریعة العبد العبراني.6
. ]46-44   [ شریعة العبد األجنبي.7
. ]55-47  [د ألجنبيب شریعة العبراني المستع.8

 شریعة السنة السابعة .1
 اهللا بحفظنا للسبت لتقدیس كل بقیة أیام األسبوع، وبنفس الفكر إهتم أن نحفظ اهتم

یجوز زرع األرض أو  سبت السنوات أي السنة السبتیة أو السنة السابعة، في هذه السنة ال
حصدها حتى األشجار المثمرة، إنما یجوز الزراعة في حدود تقدیم الجزیة أو الضریبة، 
وأیًضا ما هو للتقدمات كحزمة التردید ورغیفي التقدمة وخبز الوجوه. كما یصرح بحرث 

لخ. ااألرض وتهیئتها للزراعة، وبالصید والتجارة وتربیة النحل 
نة السبتیة فهي: سأما غایة ال

من الجانب الزراعي، لم یكن للیهود أو آبائهم خبرة في هذا المضمار، ففي أوالً : 
مصر عاشوا كرعاة غنم، ورأوا المصریین یزرعون األرض سنوًیا وأحیاًنا أكثر من مرة في 

نة بسبب خصوبة األرض وطمي فیضان النیل، أما أرض فلسطین فتحتاج أن تترك كل سال
فترة لتستعید قوتها وال تستهلك. 
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، فإن السنة السبتیة هي سنة الشركة واالجتماعيمن الجانب اإلنساني ثانًیا: 
العامة، فیستطیع الفقیر والغریب بغیر خجل أن یدخل أي حقل ویجمع ما تبقى من السنوات 
السابقة ویقطف من أشجار الفاكهة ما یرید... وكأن األرض في السنة السابعة تصیر مشاًعا 

لى منتجات أخرى كالنبیذ...  إیرید دون أن یقوم بالتخزین أو تحویالً  للكل، أن یقطف ما
تقف الشركة عند البشر وحدهم، بل تترك الحیوانات  إلخ، حتى بالنسبة لصاحب األرض. وال

حتى البریة منها لتتمتع بنصیبها من منتجات األرض بال عائق. 
من ناحیة أخرى كانت هذه السنة راحة للجمیع، لیس فقط للرجل وعائلته، وهذا 

وٕانما حتى العبید واألجیر والغریب بل والحیوانات أیًضا. 
یرى البعض أن هذه السنة هي سنة إبراء فیها یتحرر العبید من الرق... وٕان كان 

البعض یرى أن التحرر یتم في السنة السابعة من شراء العبد، ولیس بالضرورة في السنة 
السبتیة العامة. 
 بالعمل لالنشغالمن الجانب الروحي فهي سنة راحة من العمل الیومي ثالثًا: 

) لكي 13-10 :31 الروحي، ففي هذه السنة تقرأ فصول من الشریعة في عید المظال (تث
تكون أشبه بذخیرة للسنة كلها... وكانت القراءة تتم بطقس جمیل فیه یسلم رئیس المجمع 
التوراة لرئیس الكهنة، وهذا بالتالي یسلمها للملك الذي یقف لیقرأ الشریعة على الشعب في 

مهابة. بعد القراءة یعطي رئیس الكهنة البركة للشعب، سائًال من أجل الشریعة والخدمة 
 والتمتع بمغفرة الخطایا ومن أجل أورشلیم والهیكل والشعب والكهنوت المقدس. واالعتراف

هذا وكانت السنة السبتیة تعتبر درًسا عملًیا في اإلیمان أن اهللا یبارك في 
في كثرة العمل وٕانما في رضا اهللا...  إمكانیاتهم ویشبعهم، وأن سّر البركة ال

شریعة سنة الیوبیل . 2
كما یقدس اإلنسان الیوم السابع لیبارك الرب كل أیام األسبوع، والشهر السابع 

لیبارك كل الشهور، والسنة السابعة لیبارك الست سنوات األخرى، فإنه یقدس أیًضا السنة 
كل وحدة تتكون من سبع سنوات، هي سبت أسابیع السنین، لالخمسین التي تأتي كسبت 

لذلك یعتبر هذا العید "الیوبیل" هو كمال النظام السبتي، وضعه الرب لشعبه. 
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، إذ كان یعلن عنها خالل النفخ في Ïكلمة "یوبیل" من أصل یوناني تعني "قرن"
بوق في الیوم العاشر من الشهر السابع، إذ تبدأ بعید الكفارة.  

)، ففیه یتم عتق العبید وترجع األراضي 17 :46خر  هذا العید بسنة العتق (يدع
المباعة والمرهونة إلى أصحابها، والدائنون یعفون عن المدینین... لذلك كان هذا العید الذي 

  على نفوس الشعب. وأبهجهایتكرر كل خمسین عاًما من أروع األعیاد
أما طقس هذا العید فهو: 

ون السنة الخمسین وتنادون بالعتق في األرض لجمیع سكانها، سأوالً : "تقد
 هذا هو أبرز .]10 [تكون لكم یوبیًال، وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشیرته"

ما في الطقس، أال وهو عتق األرض وتحریرها، فیسترد كل إنسان أرضه وتسترجع كل 
عشیرة ممتلكاتها من بیوت قرویة أو حقول سواء كانت قد بیعت أو رهنت، وكان غایة ذلك 

اآلتي: 
، فإن كان قد اغتنى واستطاع بماله أن یرهن أو ]23 [الكل بالغربة  یشعر.أ

 بغیر ء الیوبیلیة بإرادته قبل أن یترك الكل كل شيةیشتري نصیب غیره، یتركه في السن
یوجد فیها غنى وفقیر بل  إرادتهم. ولعل السنة الیوبیلیة تحمل ظًال للحیاة األبدیة حیث ال

یفرح الكل بنوال نصیبه دون طمع فیما هو للغیر. 
، وهبها لنا لنستغلها لكن لیس على ]23 [ تأكید أن األرض هي ملك للرب.ب

خوتنا الفقراء، فنرد لهم نصیبهم لیس منحة منا إذ هي لیست ملكنا بحق بل ملك إحساب 
الرب. 

فظ كل سبط وكل عشیرة وكل أسرة بنصیبه في األرض التي وهبت لهم ت أن یح.ج
على یدي موسى النبي ویشوع بن نون. 

"فمتى بعت صاحبك مبیًعا أو اشتریت من ید وضع لهم مبدأ هاًما للتعامل: ثانًیا: 
یلزم أال یستغل أحد الیوبیل فیبیع أرضه قبل الموعد . ]14 [صاحبك فال یغبن أحدكم أخاه"

بثمنها لیستردها في السنة الخمسین، إنما ُیقدر ثمن البیع حسب المدة الباقیة لحلول الیوبیل، 
یلیق بالمشتري أن یستغل احتیاج البائع فیقدم ثمًنا  فال یغبن أحد اآلخر. وفي نفس الوقت ال

. يلیقیم الثمن حسب النفع الذي یعود علیه خالل الفترة الباقیة حتى عید الیوبیل بخًسا، إنما
على أساس بلوغ أكبر مكسب من الغیر وٕانما على أساس خشیة الرب، إذ  لیكن التعامل ال

1 Mckenzie: Dict. of the Bible, p. 460. 
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وكأن كل غبن . ]17 ["فال یغبن أحدكم صاحبه بل إخش إلهك، إنّي أنا الرب إلهكم"یقول 
بونین. غ هو إهانة للرب نفسه الذي یدافع عن المظلومین والمألخوتنا

تحصدوا  تزرعوا وال "النة السبتیة، سنة راحة، إذ قیل: سسنة الیوبیل كالثالثًا: 
 .]11 [تقطفوا كرمها المحول (أي الباقي علیها من الحول أو السنة السابقة)" زریعها وال

هذا التصرف یقوم على جانب إیماني، أن اهللا یعولهم ببركته، أكثر مما یتمتعون به هم 
  لثالث سنین"ةلغ"فإنّي آمر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعمل بعملهم، إذ یقول: 

 أكد لهم أن حصاد السنة السادسة یكون ثالثة أضعاف یكفیهم أیًضا في السنة .]21[
السابعة والثامنة حتى یأتي حصادها في بدء التاسعة... 

كننا في العمل إنما نتكئ على بركة الرب نفسه واهب لإن كان اهللا یطالبنا بالعمل 
الخیرات. 

 األراضي ع شرائع بي.3
إذ وزع موسى ویشوع األراضي لتمتلكها األسباط، كان كل سبط وكل عشیرة وكل 

بأرض الموعد بل  أسرة تلتزم ما استطاعت أن تحتفظ بأرضها كعالمة لتعلق القلب ال
باألرض الجدیدة أي الحیاة األبدیة، كنعان العلیا، وقد ظهر هذا بقوة في قصة نابوت 

راءات الملك له. غالیزرعیلي الذي عرض حیاته للموت ولم یسلم بستان آبائه بالرغم من إ
، ]25 [ یستطیع هو أو ولیه أن یفك األرضهع أرضه فإنیبيإن اضطر أحد أن 

كما فعل بوعز حین فك أرض ألیمالك وتزوج بإمرأة إبنه "راعوث" لیهب للمیت إبًنا ویتمتع 
بمیراث جده. 

یستطیع اإلنسان أو ولیه أن یفك األرض في أي وقت بعد أن یدفع الثمن الذي 
یتناقص مع مرور السنوات ألجل استغالل المشتري لألرض... فإن لم یستطیع اإلنسان أو 

الولي أن یفي یأتي الیوبیل لترجع األرض لصاحبها مجاًنا. 
إن كنا قد فقدنا میراثنا األبدي بسبب الخطیة، مقابل شهوة أرضیة أو جسدیة كما 

باع عیسو باكورته مقابل أكلة عدس، فإننا لم نستطع أن نفي نحن وال ولینا األول أي 
 حتى جاءت سنة الیوبیل، السنة الخمسون، حیث أرسل الرب ءالناموس بل فقدنا كل شي

روحه القدوس في عید العنصرة في یوم الخمسین، وصار لنا حق استرداد أرضنا الروحیة 
بعد أن دفع السید المسیح دمه ثمًنا للفكاك. 
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 ُیشیر إلى "الحریة" وهذه التي ننالها بالروح 50  رأینا رقمÏفي دراستنا السابقة
القدس الذي یرفع نفوسنا وقلوبنا وأفكارنا وكل حواسنا كما بجناحي حمامة لنرتفع نحو 

السمویات، متحررین من رباطات العالم وٕاغراءاته وفخاخه! لتكن أیامنا كلها یوبیًال مستمًرا، 
 سر المیرون،  في بال انقطاع، هذا الذي استراح فینااتهبً لفیه ننعم بالروح القدس الناري م

لیكون لنا أرض میراث بل یكون لنا  وهو یهبنا الحریة في المسیح یسوع، مثبًتا إیانا فیه، ال
موضع في حضن اآلب. 

هي هذه األرض أو هذا الحقل الذي بیع لكن تم فكاكه إالَّ كنیسة اهللا التي  ما
هم الزمني، لكن في ملء الزمان جاء السید المسیح عباعها قادة الیهود لحساب كرامتهم وشب

). 9 :5  ثمًنا للكنیسة (رؤ دمهالولي الحقیقي الذي فكها مقدًما

 البیوت ع شرائع بي.4
یقدم لنا الوحي اإللهي شرائع تخص بیع البیوت أو رهنها وكیفیة فكها من الرهن، 

مقدًما لنا خالل الحرف مفاهیم روحیة عمیقة تمس حریة نفوسنا الداخلیة. وقد میزت الشریعة 
بین أربع حاالت: 

. ]30-29 [أوالً : المنازل التي في المدن المسورة 
. ]31  [ثانًیا: المنازل التي في القرى

. ]33-32  [ثالثًا: منازل الالویین في مدنهم
. ]34   [رابًعا: حقول الالویین

أوالً : المنازل التي في المدن المسورة: 
إذا باع إنسان ما بیته في مدینة (مسورة) یستطیع أن یفك البیت خالل سنة من 
بیعه، هو أو ولیه أو وریثه إن كان قد مات. بهذا یعطي الفرصة للبائع الذي اجتاز ظرًفا 

قاسًیا أن یرجع ویستقر مع عائلته في منزله. فإن لم یفك البیت خالل سنة من البیع یستحوز 
علیه المشتري وال یرده حتى في الیوبیل ألن البائع وولیه وورثته قد أضاعوا الفرصة على 
أنفسهم، فیلزم أن ُیعطي للمشتري حقه في اإلستقرار. أما سبب عدم رد البیوت التي في 
داخل المدن في الیوبیل، فألن المنازل لم ُتعط للشعب بالقرعة مثل األراضي بل بنوها 

بأیدیهم حسب إرادتهم. 

Ï 182راجع سفر الخروج ص. 
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ثانًیا: المنازل التي في القرى: 
أما بالنسبة للمنازل المقامة في مدن غیر مسورة أي في قرى، فیمكن أن ُتفك خالل 

كاك یبقى البیت حتى سنة الیوبیل فعام كالسابقة، فإن لم یستطع البائع أو ولیه أو ورثته على ال
لیرده إلى البائع أو عائلته إن كان قد مات. لعل الحكمة في هذا أن هذه البیوت هي في حقیقة 

یمكن فصلها عنها، فلكي یبقى كل سبط  أمرها ملحقات ألراٍض زراعیة أو أراٍض للرعي ال
محتفًظا بأرضه مع ملحقاتها ترد األراضي ومعها المباني الزراعیة. 

ثالثًا: منازل الالویین في مدنهم: 
"وأما مدن الالویین بیوت ومدن ملكهم فلها فكاك مؤبد یؤكد الوحي اإللهي: 

 كأن الالوي إذا اضطر لبیع قطعة أرضه السكینة أو بیته یستطیع في أي .]33 [لالویین"
یفقد حقه في الفكاك حتى إن مضى عام على البیع. وٕان قام أحد  وقت مطلًقا أن یفكها، ال

إخوته من الالویین بالفكاك یبقى المنزل تحت یده حتى سنة الیوبیل فیرده إلى صاحبه 
. ]33 [األصلي

حقول الالویین: رابًعا: 
كانت مدن الالویین تحیط بها مسارح بعرض ألف ذراع من حدود المدینة من كل 

جهة من الجهات األربع. والمسارح تحیط بها حقول بعرض ألفي ذراع من كل جهة، 
قامة الحظائر الخاصة بحیوانات الالویین وأغنامهم أما الحقول إلتخصص المسارح 

یجوز لالویین أن یبیعوا شیًئا من  الستغالل الزراعة للبیع أو التجارة. وكان ال فیزرعونها ال
مسارحهم أو حقولهم فهي ملكهم أبدًیا. 

المفهوم الروحي لبیع البیوت وفكاكها:  
یعلق القدیس بولس الرسول على الشریعة الخاصة باإلهتمام حتى بالثور فال یكم 

) وبقوله: "ألعل اهللا تهمه الثیران؟! أم یقول مطلًقا 4 :25 وهو یدرس لیأكل مما یدرسه (تث
من أجلنا أنه من أجلنا مكتوب: ألنه ینبغي للحراث أن یحرث على رجاء وللدراس على 

). بنفس الروح نقول: ألعل اهللا تهمه 10-9 :9 كو 1الرجاء أن یكون شریًكا في رجائه" (
البیوت والحقول؟! أم هي كتبت ألجلنا بكوننا بیت اهللا المقدس وحقله؟! 

[لنسرع ونطبق شرائع البیوت علینا، فإننا متى تبعنا العالمة أوریجانوس: یقول 
ُیسمح لنا بملكیة أرض أو منازل في مدینة، فماذا إذن تعني هذه الشریعة  شریعة المسیح ال
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)، وال أن نجمع 9 :6 یسمح لنا أن نملك أكثر من ثوب (مر الخاصة بالبیوت؟ إن كان ال
)... إذن فلنتأمل 8 :6 تي 1ماًال كثیًرا، إذ مكتوب: "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما" (

الشرائع الخاصة بالبیوت التي في مدن مسورة أو التي في قرى بال أسوار. 
في مواضع أخرى في الكتاب المقدس تستخدم كلمة اهللا تعبیر "بیت" بمعنى سري 

 :25 فیقال عن یعقوب في مدحه: "كان یعقوب إنساًنا كامًال (بسیًطا) یسكن الخیام" (تك
)، ومن ناحیة أخرى مكتوب عن القابلتین: "وكان إذ خافت القابلتان اهللا أنه صنع لهما 27
 إذن ما هو هذا ...فتهما هللا)، وكأن صنع البیوت لهما كان بسبب مخ21 :1 وًتا" (خريب

البیت؟ ما هذا البناء الذي یعرض له بولس الرسول في أكثر وضوح بقوله: "إننا نعلم أنه إن 
 2بناء من اهللا بیت غیر مصنوع بید أبدي" (  فلنا في السمواتيُنِقض بیت خیمتنا األرض

لم تكن له مخافة الرب. هذا هو  یستطیع أحد أن یبنیه ما ). هذا هو البیت الذي ال5: 1 كو
قیمه أو یسكنه إن لم یحمل بساطة الروح ونقاوة القلب. لكن إذ يیقدر أحد أن  البیت الذي ال

یحدث عادة أن الذي یقیم بیًتا سماوًیا بأعماله الصالحة وسلوكه الحسن واستقامة إیمانه 
 ،]26 ["فإن نالت یده ووجد مقدار فكاكه"یسقط في خطیة یكون كمن نقل أعماله آلخر... 

أي مقدار هذا؟! إنه بال شك دموع التوبة الغزیرة، وممارسة العمل الصالح، ففي هذه السنة، 
 2، 8 :49 شإالتي یمكن أن تفهم على أنها السنة التي أعلن عنها المسیح "سنة مقبولة" (

]. Ï)، یسمح فیها بنوال المغفرة والتمتع بالخالص للذین یعترفون بخطایاهم2 :6 كو
ماذا یعني بالبیوت التي في مدن محاطة بأسوار؟ لعلها تعني أولئك الذین یقولون 

)، وكما نعلم أن أورشلیم 2 :3 مع الرسول بولس: "سیرتنا نحن هي في السموات" (في
)، فمن بلغ الحیاة السماویة وتذوق عربون المجد 14 :21 السماویة محاطة بسور (رؤ

األبدي لیحذر لئال یبیع بیته بالخطیة خاصة التي تمس إیمانه فیفقده... وٕان سقط فلیسرع 
لئال تعبر سنة حیاته فیفقد بیته أبدًیا وال یمكن استرداده! 

أنه ُیشیر العالمة أوریجانوس أما صاحب البیت الذي في قریة بال أسوار فیرى 
إلى الذین یسلكون في بساطة قلب ویتعرضون ألخطاء عابرة مستمرة... وهم في حاجة إلى 

یفقدوا میراثهم األبدي.  توبة مستمرة غیر منقطعة حتى ال

1 In lev. hom 15:2. 
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عن الكاهن  Ïالعالمة أوریجانوسبالنسبة لبیوت الكهنة والالویین أو حقولهم فیقول 
أنه یمثل النفس المكرسة للرب، والالوي یمثل من كان في حضرة الرب بال توقف وفي خدمة 

إرادته. الكاهن یمثل كمال اإلیمان والفهم، والالوي یمثل كمال األعمال. مثل هذه النفوس 
فران والفداء، بیوتهم غالمقدسة خالل اإلیمان الحّي العامل إن تعرضت ألي خطأ تتمتع بال

  على الدوام وحقولهم ال تمس. إن انتزعت عنهم بیوتهم یكون هذا مؤقًتا تفتديالداخلیة تفتدي
 [ملكیة القدیسین وبیوتهم الالعالمة أوریجانوس: في أي وقت لترجع إلیهم. وكما یقول 

تنزع عنهم قط. إذ كیف یمكن أن ننزع عن الكهنة البیت الذي تأسس "على  تضیع أبًدا، وال
)... لكن إن باع 20 :2 أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه هو حجر الزاویة" (أف

یسمح! فإنه یفتدي نفسه سریًعا، ویسترها مادام  البیت لمشٍتر دنيء أي للشیطان... اهللا ال
یوجد وقت للسترة وموضع للتوبة. لنطلب بإلحاح أال نفشل في التمتع بالمسكن األبدي، 

) بالمسیح یسوع الذي له كل مجد وكرامة إلى 9 :16 لنتأهل لقبولنا في المساكن األبدیة (لو
]. Ðاألبد آمین

 شرائع قروض اإلخوة .5
 ]7-1[كما اهتم اهللا بحریتنا الداخلیة معبًرا عنها خالل شرائع السنة السبتیة 

، فإنه یودنا أن نحمل ]33-23[، خاصة تحریر األرض والبیوت ]22-8[وشرائع الیوبیل 
سماته فنشتهي حریة اآلخرین. فإن كان إنسان علیه دین وقد قصرت یده عن سداد الدین 

، سواء كان هذا األخ یهودًیا أو غریًبا أو متهوًدا، یلزم الترفق به وعدم طلب ]35[وفوائده 
الربا أو الفائدة منه. 

هكذا تحرم الشریعة الموسویة الربا أي الفائدة، والمرابحة وهي نوع من الربا في 
شكل نوال محاصیل أو هدایا ولیس في شكل مال نقدي... هذا التحریم یقوم على أساس أن 

الدین قدم إلنسان في احتیاج. األمر یختلف بال شك إن كان القرض أعطى إلنسان غني 
"قصرت یده عنك" یستخدمه في إضافة أرباحه أرباًحا، لذا یوضح الكتاب أن المدین قد 

]35[ .

 

1 Ibid 15:3. 
2 Ibid. 
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 شریعة العبد العبراني .6
سبق لنا الحدیث بتوسع عن شریعة العبد العبراني وتحریره بعد ست سنوات، فإن 

 الیوبیل، ورأینا هذا العبد ةرفض تثقیب أذنه بمثقب عند الباب، فیبقى عبًدا بإرادته حتى سن
بثقب  ًدا وقد أعلن قبوله الب یصیر عأنُیشیر إلى السید المسیح الذي وهو سید الكل قبل 
. Ïأذنه بل بجراحاته حتى یحررنا فیه وننعم بالبنوة هللا

 شریعة العبد األجنبي .7
إن كان اهللا قد ترفق بشعبه وطالب اإلخوة ما استطاعوا أن یحرروا إخوتهم من 

 فلماذا سمح لهم باستعباد الشعوب الغریبة؟ ،العبودیة
اهللا لم یأمر بالعبودیة لكنه سمح لهم بها في حدود معینة تحت ظروف أوالً : 

خاصة، وهي تأدیب الساقطین في الشر، حتى یدركوا عبودیتهم الُمّرة للخطیة وذلهم الداخلي 
). 25 :9 لعدو الخیر. لذلك قیل: "ملعون كنعان، عبد العبید یكون إلخوته" (تك

حمل هذا المفهوم للسلطان الروحي، فالمؤمن یحمل سلطاًنا مستعبًدا جسده ثانًیا: 
 هذا الوعد اإللهي: "من یغلب ویحفظ أعمالي إلى النهایة عبكل طاقاته وٕامكانیاته، وكأنه یسم
). فإن كان سقوط األمم تحت العبودیة یكشف 26 :2 فسأعطیه سلطاًنا على األمم" (رؤ

ادة المؤمن في العهد القدیم كانت ُتشیر إلى سلطانه الروحي يعن عبودیتهم للخطیة، فإن س
على اآلخرین بل على نفسه.  ال

 شریعة العبراني المستعبد ألجنبي .8
إذا اغتنى غریب واشترى عبرانًیا قد افتقر، یلیق بعمه أو إبن عمه أو أحد أقاربه 

أن یفكه من العبودیة ویعتقه منها، وٕان استطاع الشخص نفسه أن یفك فلیفعل ذلك. 
والعجیب في هذه الوصیة إنه یطالب من یفك أخاه العبراني أال یغبن األجنبي بل یدفع له ما 

.  سنة الیوبیلىیستحقه، مقدار الثمن حسب الخدمة الباقیة كعبد حت
إنه كان یحثهم على فك إخوتهم وٕانقاذهم من المذلة لكن دون غبن للغرباء! 

 

Ï 21سفر الخروج، تفسیر األصحاح .
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األصحاح السادس والعشرون 

البركات واللعنات 
غایة هذا السفر هو التمتع بالحیاة المقدسة باهللا القدوس، وقد جاء هذا األصحاح 
أشبه بخاتمة للسفر یكشف عن البركات التي تحل باإلنسان الذي یقبل عمل اهللا في طاعة 

یقبل الحیاة المقدسة، هذه  لوصایاه كما أعلن اللعنات التي تحل بمن یرفض الوصیة وال
اللعنات هي ثمرة طبیعیة للخطیة والعصیان. 

. ]2-1   [ عبادة اهللا القدوس.1
. ]17-3  [ بركات الطاعة هللا القدوس.2
. ]39-18  [ اللعنات الحالة على العصاة.3
. ]46-40   [ قبول الخطاة التائبین.4

:   عبادة اهللا القدوس.1
 باإلرتباط به سألهم أال یقیموا تمثاًال منحوًتا من الحجارة أو نصًبا من همإذ یطالب

الخشب وال یصوروا حجًرا لیسجدوا له للعبادة كما یفعل الوثنیون. 
 ...]2["سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون أنا الرب" رتباطهم به فهي اأما عالمة 

هذه الوصیة بفرعیها أي حفظ السبت أي تقدیسه للرب والسلوك بمهابة في مقدس الرب أو 
بیته هما عالمة حبنا هللا وٕارتباطنا. حفظ السبت یعني تقدیس الزمن لحساب الرب، ومهابة 

المقدس یعني تقدیس المكان، وكأن المؤمن یقدس كل زمان حیاته وكل موضع لیكون 
نقطاع. نحفظ السبت حتى یرفعنا اهللا بروحه القدوس إلى ما هو فوق امكرًسا للرب بال 

الزمن، أي ینطلق بنا إلى أبدیته، ونهاب مقدسه لكي ننعم بمقادسه السماویة، بهذا نحیا 
للرب أبدًیا على مستوى سماوي. 

:  اعة هللا القدوسط بركات ال.2
إذ یدعونا للعبادة له دون سواه، معلنین قبولنا ملكوته بتقدیس سبته أبدًیا ومهابتنا 

لمقدسه السماوي، یكشف لنا بركات هذا اللقاء مع اهللا، خاصة خالل الطاعة لوصیته 
وحفظنا وصایاه، متجاوبین مع القدوس بالخضوع لدستوره المقدس: 
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أوالً : التمتع بالمطر في حینه "إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصایاي وعملتم 
فالمطر في صورته الحرفیة هو عطیة اهللا للكل، إذ . ]4-3[بها، أعطي مطركم في حینه" 

)، ولیس مكافأة خاصة بحافظي وصایاه 45 :5 یمطر اهللا على األبرار والظالمین (مت
 خاص بالعصر المسیاني، ففي دراستنا لكثیر من ووحدهم. أما في المفهوم الروحي فه

أسفار األنبیاء رأینا المطر هو إحدى سمات هذا العصر األساسیة، إذ هو عطیة الروح 
القدس التي وهبت بفیض على الكنیسة في یوم الخمسین لكي یحیا المؤمنون ثابتین في 

المسیح بالروح القدس، الذي یمطر علیهم لیحول قلبهم القفر إلى فردوس مثمر وجنة سماویة 
تبهج قلب العریس. 

 في المطر إشارة إلى التمتع بالكلمات اإللهیة بإدراكها العالمة أوریجانوسویرى 
روحًیا، هذه التي تنعش نفوسنا، إذ یقول: [إبحث في الكتب المقدسة أي مطر یوهب 

للقدیسین وحدهم؟!... جاء في سفر التثنیة: "إنصتي أیتها السموات فأتكلم، ولتسمع األرض 
ول ق). هل هذا ال2-1 :32 ویقطر كالندى كالمي" (تث أقوال فمي یهطل كالمطر تعلیمي

هو من عندیاتي؟! ألم یعلن موسى هذا المطر؟!... بجانب ما جاء في األنبیاء أن اهللا یفتح 
)، یقول الرسول بولس: "ألن 26 :34 فمه فینزل كلماته كالمیاه على وجه األرض (خر

أرًضا قد شربت المطر اآلتي علیها مراًرا كثیرة وأنتجت عشًبا صالًحا للذین فلحت من أجلهم 
تنال بركة من اهللا، ولكن إن أخرجت شوًكا وحسًكا فهي مرفوضة وقریبة من اللعنة التي 

). یقول الرسول عن هذه األرض أنها تنال بركة الرب متى 8-7 :6 نهایتها للحریق" (عب
شربت المطر وأنتجت الثمر، وتحل علیها اللعنات من عند الرب متى ُحرمت من المطر 

- مطر تعلیم الناموس الذي یسقط  - أي قلبنا فأخرجت شوًكا وحسًكا. فإن استقبلت أرضنا
علینا دائًما، وٕاذا حملت ثمار األعمال تتمتع بالبركات. وبالعكس إن لم یكن لها أعمال 
روحیة یكون لها الشوك والحسك أي هموم هذا العالم وشهواته فتكون قریبة من الهالك 

]. Ï الحرققوتستح
إذن لنتقبل كلمة الرب كمطر سماوي یروي أرضنا الداخلیة فتأتي بالثمر المتزاید 

بمعنى أنه ُیقدم في وقت  "، الهحین وتتحول أعماقنا إلى جنة مفرحة، هذا المطر یسقط "في
وال یقدم في وقت آخر، وٕانما یقدم هذا المطر للمؤمنین حسب إمكانیتهم واستعدادهم، البعض 

)، 2 :3 كو 1یتقبله خفیًفا واآلخر كسیول سریعة، إذ تقدم كلمة اهللا تارة كلبن لألطفال (

1 In Lev. hom 16:2. 
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). ولعل قوله "في حینه" ُیشیر إلى فیض 8 :36 وأخرى كدسم بیته من نهر نعمته (مز
عطیة الروح القدس الذي حّل على الكنیسة كمطر غزیر بعد صلب السید وقیامته وصعوده. 

هي هذه األرض التي تعطي غلتها إالَّ  ما، ]4 [ثانًیا: "وتعطي األرض غلتها"
الجسد الترابي الذي یتقدس بمطر الروح القدس فُینزع عنه قفره ویتحول إلى فردوس روحي 

 هذا مقداره بال ثمر حتى زماًناهذه األرض التي أثمرت إالَّ جسدنا الذي عاش  مثمر؟! ما
القدیس غریغوریوس أخذه كلمة اهللا بتجسده فقدم ثمًرا فائًقا یبهج قلب اآلب؟! لذا یقول 

]. Ï [باركت طبیعتي فیكالالهوتي:
 مریم التي هي أرض مثلنا ةیرى البعض أن هذه األرض التي أثمرت هي القدیس
قدمت أعظم ثمر، هو ربنا یسوع المسیح بتجسده في أحشائها. 

 رأى حزقیال النبي في الهیكل الجدید إذ .]4 [مارها"أثثالثًا: "وتعطي أشجار الحقل 
تفیض المیاه من عتبة البیت من جهة المذبح فصارت أشبه بنهر عظیم إذا بأشجار من كل 

)، ویشبه المرتل المؤمن بشجرة مغروسة على مجاري المیاه 47 نوع على الجانبین (حز
تعطي ثمرها في حینه. 

 عن األشجار الداخلیة فیقول: [في داخلنا أشجار إما العالمة أوریجانوسیحدثنا 
یمكنهم أن یحملوا ثماًرا ردیئة، بل أشجاًرا تأتي  )، فاألبرار ال18 :7 صالحة أو ردیئة (مت

یوجد فیها شجر  بثمار جیدة. أترید أن أعرفك بأسماء األشجار التي في داخل نفوسنا؟ إنه ال
لقوة اتفاح أو كرم عنب، إنما توجد شجرة تسمى البّر وأخرى تسمى الیقظة، وأیًضا 

یرة من األشجار تمثل جنة الرب، یزرعها ثواإلعتدال. إن أردت أن تعرف ففي داخلنا أنواع ك
الرب بنفسه. بالحق توجد أشجار التقوى والحكمة والتعلیم ومعرفة الخیر والشر، وفوق هذا 

]. Ð)9 :2 كله توجد شجرة الحیاة (تك
  خبزكم بالشبع"لون دراسكم بالقطاف، ویلحق القطاف بالزرع، فتأكقرابًعا "ویلح

 الغالت فیمتد موسم الدرس من كثرة المحصول حتى یأتي وقت  درسیقصد بالدارس. ]5[
قطاف الثمار من األشجار، ویقطفون ثمار األشجار حتى یأتي وقت الحصاد، وكأن حیاتهم 

ینتهي، یقضي المؤمن حیاته كلها یجني كل یوم ثمًرا جدیًدا ویتمتع  تتحول إلى فیض ال
العالمة ). في هذا یقول 26 :22 ینقطع، لذا قیل "یأكل الودعاء ویشبعون" (مز بحصاد ال

Ï .القداس األغریغوري 
2 In Lev. hom 16:4. 
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 یحصد حیاة أبدیة"  فمن الروحیكون في حیاتنا فراغ... "من یزرع للروح [الأوریجانوس: 
]. كما یقول: [ال أفهم القول "تأكلون خبزكم بالشبع" على أنه بركة جسدیة، كما Ï)8 :6 (غال

لو أن الذي یحفظ ناموس الرب ینعم بالخبز العادي حتى یشبع، فإنه حتى الملحدین 
بشبع فحسب بل وبشهوة!... إنما لننظر إلى القائل: "أنا هو الخبز  والمجرمین یأكلون منه ال

). لنتأمل أن الناطق 51 :6 النازل من السماء، من یأكل من هذا الخبز یحیا إلى األبد" (یو
)، الذي یشبع النفوس. هكذا نفهم الخبز الذي من عند الرب هو 1 :1 بهذا هو "الكلمة" (یو

ن أالخاص بالبركات... یقدم لنا سلیمان إعالنات متشابهة في األمثال، إذ یقول عن البار 
)... البار یأكل خبز الحیاة 5 :13 الصدیق یأكل لشبع نفسه أما بطن األشرار فتحتاج (أم

]. Ðعلى الدوام بغیر توقف فتشبع نفسه بالطعام السماوي الذي هو كلمة اآلب وحكمته
القدیس یوحنا جاء في مناظرات . ]5 [خامًسا: "وتسكنون في أرضكم آمنین"

 حین ُسئل أحد اآلباء: كیف یتحقق وعد اهللا بأن من یترك بیوًتا وأراضي من أجل كاسیان
ذا العالم مائة ضعف بینما نجد الرهبان تركوا ولم یملكوا شیًئا؟ أجاب األب ه في  لهالرب یرد

بأن الراهب قد ترك بیته كي یجد الكل إخوته، وترك أرًضا لیجد األرض كلها بین یدیه. 
ونحن نرى إلى یومنا هذا كمثال األب الراهب عبد المسیح األثیوبي كیف ترك الكثیر لكنه 
نال حتى في األمور الزمنیة أعظم مما ترك، ینام في الصحراء في أي موضع بال أبواب 

تستطیع الوحوش المفترسة أن تقترب إلیه وتؤذیه، بینما كثیرون لهم بیوت  مغلقة وال
ویحاولون تأمین األبواب غیر أن قلبهم مضطرب وحیاتهم مهددة وسالمهم مفقود. 

یكون الظالم في   تعلیق على هذا الوعد اإللهي، إذ یقول: [الوللعالمة أوریجانوس
أمان قط إنما هو في اضطراب مستمر، إنه محمول بكل ریح تعلیم بحیلة الناس بمكر إلى 

له )، أما البار إذ یحفظ ناموس الرب یسكن في أرضه آمًنا، 14 :4 مكیدة الضالل (أف
ولتغرسني ). لتقوني أمًنا، 28: 118الفكر الصلیب القائل للرب: "قویني یارب بكالمك" (مز 

یكون  )، إذ ال17 :3 ، أف23 :1 فأسكن في األرض الصخرة المؤسسة في اإلیمان (كو
]. Ñ)26، 24 :7 بیته مؤسًسا على الرمل (مت

 "وأجعل سالًما في األرض فتنامون ولیس من یزعجكم"یكمل الرب وعده، قائًال 
هذا هو السالم الذي یحل في أرض قلبنا الداخلیة، "سالم اهللا الذي یفوق كل عقل" . ]6[

1 Ibid 16:4. 
2 Ibid 16:5. 
3 Ibid. 
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). فبعد أن كانت أرضنا مسرًحا لإلضطراب المستمر والقلق والمرارة إذ تقدست 7 :4 (ف
 القدوس صارت هیكًال هللا مملوًءا من سالم اهللا هبربنا یسوع المسیح وتمتعت بعمل روح

)، فیقول اإلنسان 7 :12 یستطیع األسد أي الشیطان بكل مالئكته أن یرهبها (رؤ الفائق، ال
تخشى من خوف اللیل وال من سهم یطیر في النهار وال من وباء یسلك في  مع المرتل "ال
الرب نوري وخالصي ممن أخاف؟ ! الرب حصن حیاتي " :)، وأیًضا65 :91 الدجى" (مز

 ).3 :27 )، وأیًضا: "إن نزل علّي جیش فال یخشى قلبي" (مز1 :27 ممن أرتعب؟!" (مز
خالل هذا السالم الفائق ننام حتى في وسط سجن الضیقات، ال نوم الخمول أو 
التراخي، إنما اإلطمئنان كما فعل بطرس الرسول حین أیقظه المالك في السجن لیخرج به 

ویعبر به حتى الباب الخارجي... بهذا نفهم الوعد اإللهي أن یعطي أحباءه نوًما! 
إن كانت أبوابنا قد انفتحت . ]6" [طرد الحیوانات الردیئة من األراضي"سادًسا: 

لكل وحش رديء، وصارت حیاتنا الداخلیة مأوى لكل شر ودنس، إن كانت مدینتنا الداخلیة 
 فقد جاء ربنا یسوع المسیح لیطرد هذه ،بال أسوار تتسلل إلیها وحوش البریة بال عائق

 فیها.  هوالوحوش الردیئة عن أرضنا التي هي أرضه، لیسكن
[الحیوانات الردیئة الروحیة هي التي یسمیها الرسول العالمة أوریجانوس: یقول 

). عن هذه الحیوانات یقول الكتاب: "الحیة 2 :6 "أجناد الشر الروحیة في السمویات" (أف
)... كما قیل: "إبلیس خصمكم 1 :3 كانت أمكر من جمیع الوحوش التي على األرض" (تك

). إن 9-8 :5 بط 1موه راسخین في اإلیمان" (وكأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه هو فقا
ة في بشعیاء النبي إذ دعاها في رؤى أنها الداإأردت أن تعرف حیوانات أخرى ردیئة یعلمك 

البریة، قائالً : "في أرض شدة وضیق منها اللبوة واألسد األفعى والثعبان السام الطیار 
 شإینفع" ( یحملون على أكتاف الحمیر ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب ال

األسد واألفعى والثعبان و). هل یتم هذا مع حیوانات البریة المادیة؟! كیف یمكن للبوة 6 :30
وح رثروتهم على ظهر حمار أو جمل؟! واضح إذن أن النبي المملوء بال ن یحملواأالسام 

القدس یعدد القوى العدوانیة التي ألفظع الشیاطین. یود أن یقول بأن الشیاطین تضع ثروتها 
ُنسلم  التي هي خداعاتها للنفوس، وذلك خالل الحماقة (الحمار) والدنس (الجمل)، ولكي ال

 :74 تسلم للوحش نفس یمامتك" (مز لهذه الوحوش یلزم للنفس التي تخاف اهللا أن تقول: "ال
19(Ï .[

1 Ibid 16:6. 
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یعبر  "ال على العبارة: نوسجاالعالمة أوريیعلق سابًعا: األمان من السیف، 
 بقوله: [كثیرة هي السیوف التي تعبر في أرضنا إن لم نحفظ ،]6 [السیف في أرضكم"

ناموس الرب ونتبع وصایاه! لیدخل كل واحد إلى نفسه ولیتأمل داخله لئال تكون أرضنا أي 
جسدنا مثارة بروح الزنا أو مضطربة بروح الغضب والهیاج، أو بحركة البخل، أو بقوس 

عرفه الرسول بولس إذ یقول: "هادمین ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد يالشهوة واللذات... هذا 
)، فال نخضع لهذا السیف ولتلك الحروب بل یحفظ الرب أرضنا 5 :10 كو 2معرفة اهللا" (

]. Ïفي أمان
[أي أعداء هؤالء إالَّ العالمة أوریجانوس:  یقول .]7 [ثامًنا: "تطردون أعداءكم"

)؟ ! إذ نتبعهم 33 :4 الشیطان ومالئكته، أي األرواح الشریرة والشیاطین الدنسة (لو
)، فیسقط 20 :6 فنطردهم، إن حفظنا الوصایا اإللهیة یسحق اهللا الشیطان تحت أرجلنا (رو

]. Ðاألعداء تحت أقدامنا مائتین
"یطرد خمسة منكم مائة، ومائة منكم یطردون ربوة، ویسقط أعداءكم أمامكم 

هم الخمسة الذین یطردون المائة، إالَّ الحواس المقدسة التي تحمل قوة  من. ]8 [بالسیف"
فتهزم جمهور الشر وجموع الخطیة؟! ومن هم المائة الذین یطردون الربوة إالَّ جموع أفكارنا 

المقدسة وجمهور طاقتنا المباركة بالرب إذ تطرد ربوات األرواح الشریرة؟! 
یفسد وهكذا یمسك اإلنسان بكلمة اهللا كسیف ذي حدین به یسقط الخطیة كعدو 

). 5 :15 كو 1حیل الشیاطین، فیدوس العدو تحت قدمیه (
یقف األمر عند   ال.]9 [تاسًعا: النمو المستمر: "وألتفت إلیكم وأثمركم وأكثركم"

تحطیمنا للعدو مهما بدا ضخًما في عدده، عنیًفا في قوته، وٕانما أیًضا نتزاید نحن قوة وعدًدا، 
إذ قیل عن عمل اهللا حتى في العظام الیابسة التي لنا: "قاموا على أقدامهم جیش عظیم جًدا 

). 14 :37 )... "فتعلمون إنّي أنا الرب تكلمت وأفعل یقول الرب" (حز1 :37 جًدا" (حز
أما سّر القوة الروحیة فهي "ألتفت إلیكم"... یكفي نظرة اهللا إلینا لتهب أثماًرا كثیرة. 

اء المحصول متزایًدا، أما جوكأن نظراته أشبه بأشعة الشمس التي إن أشرقت على الزراعة 
إن احتجبت الشمس عن حقلنا الداخلي فال یستطیع أن یقدم حصاًدا. 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
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وأوفي میثاقي ، إذ یقول: "]9 [یلتفت إلینا ال لیدیننا هنا وٕانما لیفي میثاقه معنا
 العالمة یقول. ]10-9[معكم، فتأكلون العتیق المعتق وتخرجون العتیق من وجه الجدید" 

 نخرج حرف الناموس لكي خرج العتیق لیجد الجدید له موضًعا؟..ن[كیف أوریجانوس: 
 السماوي ویولد، كنا كلنا ئل مجب. یمكننا أن نقول إنه قنحفظه حسب الروح (جدیًدا)..
)، واآلن جاء "اإلنسان الجدید المخلوق بحسب 47 :15 كو 1أرضیین ولنا صورة الترابي (

)، الذي 22 :4 س الجدید (أفب)، فأخرجنا القدیم بخلع اإلنسان العتیق ول22 :4 فأاهللا" (
]. Ï)16 :4 كو 2بحسب اإلنسان الداخلي یتجدد یوًما فیوًما (

یختم اهللا حدیثه عن بركات الطاعة لوصیته بأعظم وعد، أال وهو حلوله عاشًرا: 
"وأجعل مسكني في وسطكم، وال ترذلكم نفسي، وسط شعبه، وفي داخل مؤمنیه، إذ یقول: 

وفي وضوح یقول السید لیلة . ]12-11 [وأسیر بینكم وأكون لكم إلًها وأنتم تكونون لّي شعًبا"
)... 23 :14 آالمه: "إن أحبني أحد یحفظ كالمي ویحبه أبي وٕالیه نأتي وعنده نصنع منزالً " (یو

وقد دعیت أورشلیم السماویة "مسكن اهللا مع الناس، وهو سیسكن معهم وهم یكونون له شعًبا واهللا 
). هذه هي العطیة األبدیة، یسكن اهللا معنا ویقبلنا عنده 23 :21 نفسه یكون معهم إلًها لهم" (رؤ

كشعب سماوي له وهو یكون لنا إلًها یتجلى فینا. 
تشبع  سكنى اهللا فینا ینزع عنا فراغنا الداخلي الذي لن یشبعه إالَّ اهللا نفسه، إذ ال

: [إن اإلنسان إما القدیس ایریناوس النفس التي على صورة خالقها إالَّ باألصل ذاته. یقول
أن یكون فارًغا أو مملوًءا وفمن یقبل اهللا ساكًنا فیه یكون مملوًءا، أما من لیس له معرفة 

 ].Ðاآلب السماوي ولیس له الروح القدس وال قبل فیه المسیح الحیاة فیكون فارًغا
[ماذا یعني قوله بالنبي "وأكون لكم إلًها وأنتم تكونون لّي أغسطینوس:  القدیس یقول

 ت یطلبه الناس بوقار: الحیاة والصحة والقوءشعًبا" سوى أنني أكون كفایتهم، أكون كل شي
والرخاء والمجد والكرامة والسالم وكل صالح؟! هذا ما یفسره أیًضا قول الرسول "یكون اهللا الكل 

. ]Ñشتیاقاتنا التي بال نهایة!ا). إنه یكون نهایة 28 :15 كو 1في الكل" (

:   اللعنات الحالة على العصاة.3

1 Ibid 16:7. 
2 A N Frs., vol. 1, ps 72 
3 City of God 22:30. 
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بعد أن قدم الجانب اإلیجابي معلًنا عطایا اهللا لإلنسان الحافظ لوصیته، بدأ في 
 ]15[الجانب السلبي یعلن الثمر الطبیعي لرفض الوصیة، إذ ُیحسب هذا نكثًا للمیثاق معه 

ورفًضا لشخصه، أما هذا الثمر المّر فهو: 
 إن كان .]16 [أوالً : "ُأسلط علیكم رعًبا وسًال وحمى تفنى العینین وتتلف النفس"

اهللا ُیعاقب اإلنسان بالرعب وبمرض السل والحمى وفقدان البصیرة إنما هذا یتم بتخلي اهللا 
عن رافضه فیسقط اإلنسان في هذه المرارة لیعیش بال سالم داخلي وال صحة جسدیة وبدون 

بصیرة! یفقد قلبه (سالمه) وجسده وبصیرته! ولعل اهللا یسمح بهذه األمور الظاهرة حتى 
یتفطن إلى ما أصابه داخلًیا بسبب عصیانه، فیأتي التأدیب كترمومتر یعلن الفساد الداخلي، 

). 1 :17 مي انطفأت" (أيالیقول "روحي تلفت، أي
 إنهم یعملون لكن لیس .]16 [ فیأكله أعداؤكم" زرعكمثانًیا: "وتزرعون باطالً 

لحساب الرب إنما یزرعون زرعهم الذاتي، فال یباركه الرب إنما یصیر نهبًا لألعداء. 
كم وهزمون أمام أعداءكم ویتسلط علیكم مبغضنثالثًا: "وأجعل وجهي ضدكم فت

. إذ یفقد اإلنسان سالمه الداخلي ویخسر شركته مع ]17 [وتهربون ولیس من یطردكم"
، وكما ءین حتى وٕان كان العدو في ذاته كال شييمام األعداء الروحأاهللا یصیر ضعیًفا 

وة ق). سّر الضعف والهزیمة ال في 1 :28 یقول الحكیم: "الشریر یهرب وال طارد" (أم
العدو وٕانما في إنهیار اإلنسان داخلًیا. 

إن لم نستجب أمام هذه الضعفات بالتوبة یؤدب اهللا بتأدیب مضاعفة، إذ رابًعا: 
"فأحطم فخار عزمكم وأصیر سماءكم كالحدید وأرضكم كالنحاس فتفرغ باطًال قوتكم، یقول: 

. یبدأ اهللا بتأدیب ]20-19[تعطي أثمارها"  تعطي غلتها وأشجار األرض ال وأرضكم ال
خالل األمراض ونهب األعداء فإن لم نتفطن یضاعف الضربات خالل المذلة لتحطیم 

كبریائنا، یقف اإلنسان في مذلة إذ یجد الطبیعة ذاتها وكأنها تقسو علیه، فتصیر السماء 
تصلح للزراعة. إن رفع اإلنسان عینیه إلى  تهطل مطًرا، واألرض كالنحاس ال كالحدید ال

السماء لعلها تستجیب له یجدها حدیًدا جامًدا، وٕان تطلع إلى األرض یجد كل من حوله قد 
یرق له.  صار نحاًسا ال

 ال      إن كانت السماء ُتشیر إلى النفس البشریة واألرض إلى الجسد، فحینما 
 یتجاوب مع كلمة اهللا، ینال مكافأته فوًرا إذ تصیر  ینصت اإلنسان للوصیة اإللهیة وال
یخضعان له وال یستجیبان لصوته الداخلي...  نفسه كالحدید وجسده كالنحاس ال
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دمكم األوالد عطلق علیكم وحوش البریة فتأخامًسا: إفتراس الوحوش لهم "
حین تذمر الشعب في البریة ترك الحیات . ]22 [رض بهائمكم وتقلقكم فتوحش طرقكم"قوت

)، وحین استهزأ بعض األوالد بألیشع النبي سمح بدبتین قتلتا 6-5 :21 المحرقة تلدغهم (عد
منهم إثنین وأربعین شخًصا، وحینما أرسل ملك أشور أناًسا وثنیین یسكنون أرض كنعان بعد 

). 26، 24 :17 سبیه للشعب اإلسرائیلي أرسل اهللا وحوًشا تفترسهم (مل
ما هذه الوحوش التي تنطلق علینا إالَّ الخطایا التي یحفظنا اهللا منها مادمنا في 

الوجه ترك الوحوش تعدمنا أوالدنا أي ثمارنا  حضرته نستجیب لصوته، فإن أعطیناه القفا ال
رض بهائمنا أي تفسد جسدنا؟! قالداخلیة وت

بمعنى التأدیب خالل سیف العدو، والسماح . ]25 [سادًسا: ضربة السیف والوبأ
وة األشرار فال یقدرون على مقاومة العدو. قبالوباء حتى تنحل 

 لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم ي، "بكسر]26 [سابًعا: ضربة القحط
یكسر اهللا لهم عصا الخبز . ]26 [تشبعون" في تنور ویرددون خبزكم بالوزن، فتأكلون وال

تجد عصا تتكئ  أي یقطع عنهم خبز الحیاة، الكلمة اإللهیة، فتعیش نفوسهم في جوع ال
 تنور خاص بها تضع فیه الخبز ةعلیها. أما عالمة القحط فهو عوض أن یكون لكل سید

لتسویته، تستخدم كل عشر نساء تنوًرا واحًدا، إذ لیس لدیهم خبز یحتاج إلى تنور، أو لیس 
لدیهن الوقود الالزم إلشعال أكثر من تنور. العالمة الثانیة للقحط هي الحرص في الخبز 
فیستخدمونه بالوزن لقلة كمیته وانتزاع البركة عنهم. ویصل القحط مداه حین تمتد أیدي 
الوالدین ألكل لحوم أوالدهم، كما حدث في أیام یهورام بن آخاب ملك إسرائیل إذ اتفقت 

)، وأیًضا في أیام 30-24 :6 مل 2(مرأتان أن تطبخ كل منهما ولدها في یوم لتأكاله مًعا إ
حصار ملك بابل ألورشلیم، إذ قیل: "أیادي النساء الحنائن طبخت أوالدهن، صاروا طعاًما 

)، وتكرر األمر حین حاصر تیطس الروماني 10 :4 لهن في سحق بنت شعبي" (مرا
أورشلیم. 

حین نعطي ظهورنا للوصیة اإللهیة یصیبنا قحط داخلي یفقدنا الطعام الضروري، 
فتمتد أیدینا إلى أوالدنا أي الثمار الداخلیة لنأكلها ونموت! 

ثث أصنامكم جثامًنا: "وأضرب مرتفعاتكم، وأقطع شمساتكم، وألقي جثثكم على 
حین رفض الشعب الوصیة عبدوا األصنام في األماكن المرتفعة، . ]30 [وترذلكم نفسي"

وأقاموا الشمسات أي التماثیل الخاصة بعبادة الشمس، أو ربما قصد أقاموا مظاًال یقیمون 
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تضربهم الشمس... اهللا في غیرته ُیحطم اآللهة  فیها عند عبادتهم على المرتفعات حتى ال
و الوصیة، معلًنا نهایة رفض الوصیة: الموت المحتم وفقدان فالغریبة التي اتكأ علیها مخال

اآللهة التي من صنع أیدینا! بإلقاء الجثث تفوح رائحة الموت والنتانة لذلك یقول "ترذلكم 
نفسي". 

 إذ یرفض اإلنسان وصیة اهللا تتحول المدن المحصنة إلى خراب، والمقادس تاسًعا:
هم إلى بإلى أماكن موحشة لیس من یلجأ إلیها، حتى األرض التي یسكنونها ترفضهم فتلقي 

األمم لیصیروا مشتتین ومضطهدین. في شرهم لم یكونوا ملتزمین بالسنة السبتیة لتستریح 
األرض، وها هي األرض تلقي بهم خارًجا عنها (تسبت) منهم. 

یطردون لیعیشوا في أرض غریبة بروح الجبن، یسقطون بال طارد حقیقي، إنما 
. طاردهم هو شرهم الداخلي

:   قبول الخطاة التائبین.4
یصل إلیه اإلنسان بسبب عصیانه هللا یعود فیؤكد أن العالج  بعد أن أعلن مرارة ما

الوحید لتمتع اإلنسان بالبركة عوض اللعنة هو الرجوع إلیه بالتوبة، فیذكر اهللا وعده، معلًنا 
. إنهم حتى في أشر لحظاتهم لم یرد الهل إبادتهم بل تأدیبهم
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 السابع والعشرون األصحاح

النذور و البكور 
إن كان سفر الالویین هو سفر التقدیس والمصالحة بین اهللا القدوس وشعبه خالل 

ینقطع  الذبیحة التي یقدمها الكاهن، وقد أعلن اهللا غایته من اإلنسان أن یدخل به إلى فرح ال
خالل األعیاد المستمرة والمتنوعة، فإنه یختم السفر بإعالن شریعة النذور والبكور والعشور، 

وكأنه یعلن أن الحب بین اهللا واإلنسان متبادل ومشترك، فیقابل اإلنسان محبة اهللا الفائقة 
بنذر حیاته وتكریسها له ونذر حیواناته وبیوته وحقوله بكامل حریته. 

. ]25-1  [ شریعة النذور.1
. ]27-26  [ شریعة األبكار.2
. ]29-28 [ شریعة المحرمات.3
. ]34-30 [ شریعة العشور .4

:   شریعة النذور.1
النذر لكي یكون صحیًحا یلزمه تحقیق شرطین: األول حریة الناذر كأن یكون 

إنساًنا ناضًجا في غیر وصایة أحد، فإن كان الناذر عبًدا یتحرر من النذر إن سمع سیده 
بالنذر واعترض حال سماعه، وأیًضا إن كان الناذر زوجة فال تلتزم بالنذر إن اعترض 

رجلها عند سماعه بالنذور وهكذا الفتاة التي في بیت أبیها... أما الشرط الثاني فهو أن یكون 
 موضوع النذر مقدًسا ولیس نجًسا وٕاالَّ ُدفع عنه فدیة، فال یجوز تقدیم حیوانات نجسة مثالً 

 بیت الرب، وال یجوز أیًضا تقدیم النذر من ثمن خطیة كأن تفي سیدة نذرها أجرة زناها. في
إذن من هو هذا النذیر الكامل الحریة الذي یقدم نذًرا مقدًسا یفرح قلب اآلب إالَّ 

كلمة اهللا المتجسد، الذي قدم حیاته ذبیحة محرقة وطاعة لآلب فاشتمها أبوه الصالح رائحة 
ذكیة. ونحن أیًضا لكي نقدم نذرنا یلزمنا أن نختفي في النذیر كأعضاء جسده فتفوح فینا 

رائحته السماویة قادرة أن تبهج قلب اآلب. 
 1 إبنها صموئیل للرب (ه بدأت هنا الشریعة بنذر األشخاص، كما نذرت حن.أ

  ص أو ولیه أن یفي بمبلغ معین فدیة عن النذیر، وتقدرـ)، وكان یمكن للشخ11 :1 صم
الشریعة الفدیة هكذا: 
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، وقد صار ذلك من حق الكاهن ]2[یقوم موسى النبي نفسه بالتقویم للفدیة أوالً : 
فیما بعد. 

تقدر الفدیة على أساس "شاقل المقدس"، أي الشاقل المحفوظ في الهیكل، ثانًیا: 
وتكون الفدیة هكذا: 

 تقدر بخمسین شاقًال، 60 إلى20بالنسبة للذكر من سن
بالنسة لألنثى في ذات السن تقدر بثالثین شاقًال، 

) تقدر بعشرین شاقًال، 20-5 بالنسبة للذكر (من سن
) تقدر بعشرة شواقل، 20-5 بالنسبة لألنثى (من سن

 سنوات) تقدر بخمسة شواقل، 5 بالنسبة للذكر (من شهر-
بالنسبة لألنثى في ذات السن تقدر بثالث شواقل. 

... إذ ]8[تنال ّید الناذر  إن كان الشخص فقیًرا یقومه الكاهن حسب قدرة ماثالثًا: 
یترفق اهللا باإلنسان!  

، فإن كان النذر حیواًنا طاهًرا یمكن تقدیمه ]13-9[ بالنسبة لنذر الحیوانات . ب
یجوز إستبداله بما هو أردأ منه أو حتى بما هو أفضل منه، فإن أبدله الناذر یلتزم  ذبیحة ال

بتقدیم اإلثنین الحیوان األصلي وبدیله. أما إن كان الحیوان نجًسا أو به عیب فیقدم أمام 
الكاهن ویقدر الثمن لیباع ویدخل ثمنه في صندوق بیت الرب. إن أراد الشخص أن یقتني 

الحیوان فیقدر الثمن لیدفعه مضاًفا إلیه الخمس. 
في هذه الشریعة الخاصة بنذر الحیوانات یؤكد اهللا مبدأین: األول بعدم استبدال 
الحیوان الطاهر ألنه یطلب اإلنسان الطاهر له دون استبدال، یحبه لنفسه. والثاني عدم 

یقبل في مقدساته شیًئا دنًسا. بمعنى آخر إن كان اهللا یحبنا  استالم الحیوان الدنس ألنه ال
یقبل دنسین معه في أحضانه.  ویطلبنا بأسمائنا كأوالد له، لكنه ال

]، إذا اشتاق إنسان أن یكرس بیًتا للرب یقیم 15-14بالنسبة لنذر البیوت [ .ج
الكاهن ثمنه لیباع ویضم الثمن إلى خزینة بیت الرب، أما إذا أراد صاحبه أن یقتنیه فیدفع 

الثمن مضاًفا إلیه الخمس. 
، یمیز بین الحقل الذي ملك لصاحبه یتمتع به ]25-16[بالنسبة لنذر الحقول د. 

خالل المیراث، واآلخر یكون قد اقتناه خالل الشراء. بالنسبة للحقل الموروث إذ یرجع إلى 
صاحبه في سنة الیوبیل لذا إن أراد صاحبه أن یفك بقدر ثمنه حسب عدد السنوات الباقیة 
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یرجع إلیه  إلى الیوبیل مضاًفا إلیه الخمس إن لم یهتم صاحب الحقل أو ولیه بفك الحقل ال
الحقل حتى في سنة الیوبیل بل یصیر للكاهن الذي یزرعه على الدوام. كانت هذه الشریعة 

 فإن أراد ىحافزة لكل إنسان أن یسترد حقله وال یستهین بمیراثه. أما بالنسبة للحقل المشتر
استرداده تحسب قیمته حتى الیوبیل دون أن یضیف الخمس ألنه في الیوبیل یرجع الحقل 
إلى صاحبه األصلي، وٕان لم یسترده ففي الیوبیل تئول ملكیته لصاحبه األول أي للبائع. 
یمكننا أن نلخص الشرائع الخاصة بالنذور متطلعین إلیها كشرائع تمس حیاتنا 
 وعالقتنا باهللا، فنذر األشخاص ُیشیر إلى تكریس القلب الداخلي الذي افتداه ربنا یسوع ال

بشواقل ذهب أو فضة وٕانما بدمه الثمین. ونذر الحیوانات ُیشیر إلي تقدیس الجسد لیكون 
 تعمل لحساب ملكوته. أما نذر البیوت فُیشیر إلى تقدیم حیاتنا كلها برّ مقدًسا للرب وآالت 

كمسكن هللا، ونذر الحقول المثمرة ُتشیر إلى تقدیس طاقاتنا وأعمالنا الیومیة. 

:   شریعة األبكار.2
في الحدیث السابق أوضح النذور اإلختیاریة، أما بالنسبة لألبكار فهي قدس للرب، 

نلتزم بتقدیمها للرب دون أن ننذرها. فإن كان الحیوان طاهًرا یفرزه للرب دون أن یستبدله، 
أما إن كان دنًسا إما أن یباع ویدفع ثمنه للخزینة أو یفدیه صاحبه بدفع ثمنه مضاًفا إلیه 

الخمس. 
یمكن أن  البكر الطاهر هو ربنا یسوع المسیح الذي قبله اآلب ذبیحة حب، خارجه ال
یكون لنا موضع في بیت الرب بل نحسب دنسین ومطرودین من المقدسات اإللهیة. 

:   شریعة المحرمات.3
یجوز إستخدامه أو التعامل معه.  یبدو أن المحرم هو الشخص أو الشيء الذي ال

فالشخص المحرم هو اإلنسان الخطیر الذي أفسد حیاته بالعبادات الوثنیة والرجاسات لذا 
أمرت الشریعة بقتله، األمر الذي یبدو لنا فیه قسوة، لكننا إن عدنا إلى ذلك العصر لنجد 

بعض الشعوب الوثنیة المحیطة یلذ لها تقدیم أوالدها البكور ذبائح بشریة لآللهة، مع ممارسة 
تفسد  یتجزأ من العبادة ألدركنا لماذا حرم اهللا هذه الشعوب حتى ال الزنا والرجاسات كجزء ال

الخمیرة التي كان یجب أن تكون مقدسة. 
أما المحرم من الحیوانات والحقول فكانت تستخدم في خدمة بیت الرب، یستخدمها 

، أما المحرم من الذهب والفضة فیدخل خزینة بیت الرب. همالكهنة دون سوا
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:   شریعة العشور.4
كان الشعب یقدم عشر المحاصیل الزراعیة سواء من الحبوب أو الفاكهة قدًسا 
للرب، فإن أراد األحتفاظ بالعشر یدفع ثمنه مضاًفا إلیه الخمس. أما بالنسبة للحیوانات 

 فكانت العشور تقدم هكذا: یخرجون األمهات خارًجا ثم یعبرون بالصغار من باب ضیق ال
 منها، فیكون عند مرورها یرفع الشخص عصا لیعد تسعة ویكون العاشر للرب ایسع إالَّ واحدً 

یكون لصاحبها دخل في اإلختیار، ولیس من حقه إبدال  فیضع علیه عالمة تمیزه، وبهذا ال
. حیوان بآخر حتى إن أراد أن یقدم ما هو أفضل، فإن أبدل حیواًنا یكون اإلثنان للرب

نزال  عن العشور فیقول: [عندما نقدم هللا العشور نكون الاألب ثیوناس یحدثنا 
درین إلى أسفل نحو األرضیات تحت عبء الناموس، عاجزین عن اإلرتفاع إلى علو حمن

لیس فقط ببركات الحیاة الحاضرة بل بالخیرات  اإلنجیل الذي من یعمل بموجبه ُیكافأ
 العتیدة... إذ یقول الرب لتالمیذه: "طوبى للمساكین بالروح ألن لهم ملكوت السموات" (مت

 حقوًال من  أوالًدا أوخوة أو أخوات أو أًبا أو أًما أو إمرأة أوإ)، "كل من ترك بیوًتا أو 3 :5
. ]Ï)29 :19 أجل إسمي یأخذ مائة ضعف ویرث الحیاة األبدیة (مت

 

1 Cassian: Conf. 21:5. 
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