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 مقدمة سفر الالويين
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 :اسمه   : أوال
ألنــه يــتكلم عــن " الالويــين"هــو أحــد أســفار موســى الخمســة، ســمى فــى الترجمــة الســبعينية 

خدمــة الالويــين والكهنــة ولكنــه فــى نفــس الوقــت هــو ســفر الجماعــة كلهــا أى الكنيســة ألنــه 

ى كـــل نـــواحى حيـــاتهم يراعيـــه كـــل الشـــعب عنـــد اقتـــرابهم إلـــى اهللا وفـــ يـــتكلم عمـــا يجـــب أن

 .كشعب خاص له

 
 :كاتبه   : ثانيا

 :موسى النبى وذلك لما يلى 

 .ُيذَكر فى هذا السفر أن اهللا كلَّم موسى ثالثين مرة -١

فـــالواو واو العطـــف أى إســـتكمال لمـــا جـــاء فـــى ســـفرى  ،..."ودعـــا"يبـــدأ الســـفر بكلمـــة  -٢

 .التكوين ثم الخروج اللذين كتبهما موسى

 .وب موسى الذى ظهر فى سفرى التكوين والخروجأسلوب الكتابة هو أسل -٣

 

 :زمان كتابته  : ثالثا 
سجل موسى فيه الشريعة التى تلقاها من اهللا على جبل سيناء فى الشهر األول من السـنة 

 .م.ق ١٤٩٠وذلك عام ) ١:  ١، ال  ١٧: ٤٠خر(الثانية للخروج من مصر 

 

 :مكان كتابته   : رابًعا 
 .برية سيناء
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  :أغراضه  : خامًسا
كأساس لإلقتراب إلى اهللا العظيم القدوس الذى ظهـر مجـده علـى الجبـل فـى : القداسة  )١(

 .سفر الخروج وتقديم الذبائح له والتطهيرات المختلفة فى سفر الالويين

التى تحتاج إلى ذبائح مختلفة يذكرها لنا السفر بالتفصيل وهى ترمز : شناعة الخطية  )٢(

 .على الصليبإلى جوانب من ذبيحة المسيح 

يظهر أهمية خدمة الكهنة والالويين فى تقديس الشعب وتقديم الـذبائح وكـل : الكهنوت  )٣(

 .نواحى العبادة

الــذى يهــتم لــيس فقــط بنقــاوة نفــوس أوالده بــل أيًضــا حيــاتهم الجســدية فيهــتم : أبــوة اهللا  )٤(

 .بطعامهم ومنازلهم وقداسة حياتهم كلها وأفراحهم فى األعياد وطلباتهم ونذورهم

فخطيتـه تحتـاج إلـى كفـارة وذبـائح أكبـر ألنـه قـدوة للشـعب فـى : قدوة الكـاهن والـرئيس  )٥(

 .كل سلوكه

وحدانيــة الشــعب فــى تقــديم ذبــائح عامــة عــنهم وفــى قــوانين وطقــوس واحــدة : الوحدانيــة  )٦(

 .تجمعهم ليكونوا مقدسين كشعب واحد خاص يعبد اهللا

 

  :سماته  : سادًسا
 .سفار موسى الخمسةكتب باللغة العبرية مثل باقى أ -١

يكمـــل معنـــاه فـــى رســـالة العبـــرانيين التـــى توضـــح أن مـــا ُذِكـــَر فـــى ســـفر الالويـــين يرمـــز  -٢

 .للمسيح الفادى

 

  :رموزه  : سابًعا 
 .ترمز للمسيح الفادى) ٧-١ص(الذبائح الدموية  -١

 .يرمز لحياة المسيح على األرض) ٢ص(تقدمة القربان  -٢
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رئـيس كهنـة العهـد الجديـد وخدمـة سـبط  يرمـز للمسـيح) ١٠-٨ص(رئيس الكهنة هـارون  -٣

 .الوى الذى منه الكهنة يرمز لكهنوت العهد الجديد

 .يرمز ليوم صلب المسيح الذى تذكاره الجمعة العظيمة) ١٦ص(يوم الكفارة  -٤

 .وتقديسه الذى يرمز ليوم األحد) ٢٣ص(يوم السبت  -٥

 .ترمز ألعياد الكنيسة) ٢٧-٢٣ص(أعياد اليهود  -٦

ترمــــز لعهــــد النعمــــة أى كنيســــة العهــــد الجديــــد ) ٢٥ص(اليوبيــــل الســــنة الســــابعة وســــنة  -٧

 .وملكوت السموات

 

  :أقسامه  : ثامًنا 
 ).٧-١ص(الخمس الذبائح  -١

 ).١٠-٨ص(تكريس الكهنة  -٢

 ).١٥-١١ص(شرائع التطهير  -٣

 ).١٦ص(يوم الكفارة العظيم  -٤

 ).١٧ص(المذبح وقداسة الدم  -٥

 ).٢٢-١٨ص(شرائع التقديس  -٦

 ).٢٧-٢٣ص(األعياد والنذور  -٧

 

 



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ
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ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 ذبيحة المحرقة
Rη Ε η 
 

 ):۱ع(مقدمة )  ۱(

 :الْجِتَماِع قَاِئالً اَوَدَعا الرَّبُّ ُموَسى وََكلََّمُه ِمْن َخْيَمِة ١
 

نالحظ أن اهللا هو مصدر الشريعة الطقسية، ولكنه يوصلها لنا عن طريق رجال الكهنوت 
ألن الدعوة هنا . سى باعتبارهم وكالء أسرار اهللا، ومن خالل سلطانهم الكنسىو مثلهم مالذين ي

كانت من خيمة االجتماع رمز الكنيسة، فللكنيسة دورها األساسى فى عالقة المؤمن األرثوذكسى 
  .بالمسيح ألن روحانياتنا ليست فردية فقط

 :وقد دعا اهللا موسى ثالث مرات 
 )٤: ٣خر(  عايةمن العليقة الستالم الر  -١
 )٣: ١٩خر(  من الجبل الستالم الوصايا -٢
 )١: ١ص( من الخيمة الستالم شريعة الذبائح  -٣
 

 ):۹-۲ع(ذبيحة المحرقة من البقر )  ۲(

ِم تـَُقرِّبُوَن ِإَذا قـَرََّب ِإْنَساٌن ِمْنُكْم قـُْربَانًا ِللرَّبِّ ِمَن اْلبَـَهاِئِم َفِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغنَ : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢
ُمُه . ِإْن َكاَن قـُْربَانُُه ُمْحَرَقًة ِمَن اْلبَـَقِر َفذََكرًا َصِحيحًا يـَُقرِّْبهُ ٣. قـََرابِيَنُكمْ  ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع يـَُقدِّ

َوَيْذَبُح اْلِعْجَل َأَماَم ٥. ِللتَّْكِفيِر َعْنهُ  َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس اْلُمْحَرَقِة فـَيُـْرَضى َعَلْيهِ ٤. لِلرَِّضا َعْنُه َأَماَم الرَّبِّ 
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َم َويـَُرشُّونَُه ُمْسَتِديرًا َعَلى اْلَمْذَبِح الَِّذي َلَدى بَاِب َخيْ  . َمِة االْجِتَماعِ الرَّبِّ َويـَُقرُِّب اْلَكَهَنُة بـَُنو َهاُروَن الدَّ
َوَيْجَعُل بـَُنو َهاُروَن اْلَكاِهِن نَارًا َعَلى اْلَمْذَبِح َويـَُرتـُِّبوَن َحطَبًا ٧. َوَيْسَلُ◌ُخ اْلُمْحَرَقَة َويـَُقطُِّعَها ِإَلى ِقطَِعَها٦

َويـَُرتُِّب بـَُنو َهاُروَن اْلَكَهَنُة اْلِقَطَع َمَع الرَّْأِس َوالشَّْحِم فـَْوَق اْلَحَطِب الَِّذي َعَلى النَّاِر الَِّتي ٨. َعَلى النَّارِ 
ا َأْحَشاُؤُه َوَأَكاِرُعُه فـَيَـْغِسُلَها ِبَماٍء َوُيوِقُد اْلَكاِهُن اْلَجِميَع َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْحَرَقًة َوُقوَد َوَأمَّ ٩. َعَلى اْلَمْذَبحِ 

 .رَاِئَحِة ُسُروٍر لِلرَّبِّ 

 

 .هى تقدمة يتقرب بها اإلنسان هللا من أجل مغفرة خطيته أو لشكره: ا قربانً  :۲ع
ه فـى حالـة تقـديم اإلنسـان ألى تقدمـة، البـد أن تكـون مـن يبدأ اهللا كالمه مع موسـى قـائًال إنـ

ا وذبيحـة أبديـة ، فهذه التقدمة ترمز للمسيح الذى صار لنـا وسـيطً )البقر والغنم(الحيوانات الطاهرة 
ص اهللا خّصـ ،متعـدد الجوانـب) الـذى للمسـيح(نقترب بها إلى اآلب السـماوى؛ وألن العمـل الفـدائى 

 .توضح جوانب هذا العمل المختلفةل ة ذبائح حيوانيةلموسى خمسة قرابين منهم أربع
ألن البقــر رمــز للعطــاء والغــنم رمــز : أمــا الحيوانــات التــى تصــلح للمحرقــة هــى البقــر والغــنم 

 .للتضحية والوداعة وكلتيهما من صفات المسيح
 
 .ذبيحة تحرق كلها على المذبح: محرقة  :۳ع

 .ليس فيه عيب أو تشويه أو مرض: صحيًحا 
 .هى كنيسة العهد القديم: االجتماع خيمة 

يذكر فى هذا األصـحاح واألصـحاحات التاليـة خمسـة أنـواع مـن القـرابين، أربعـة منهـا ذبـائح 
 :وهذه الذبائح الخمس هى . والخامسة تقدمة نباتية أى طعامية

 )١ص( ذبيحة المحرقة -١

 )٢ص( تقدمة القربان  -٢

 )٣ص( ذبيحة السالمة -٣

 )٤ص( ذبيحة الخطية -٤

 )٥ص( ثم ذبيحة اإل -٥
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وهذه الخمس ذبائح المذكورة فى بداية سفر الالويين هى خمسة أوجه لذبيحة الصليب كما 
 :يلى 
التى يحرق فيها الحيوان كله إرضاًء هللا وترمز لذبيحة المسيح : ) ١ص(ذبيحة المحرقة  -١

 .الذى بموته على الصليب أرضى اآلب
بح والباقى يأكله الكاهن، التى يحرق جزء منها على المذ: ) ٥، ٤ص(ذبيحة الخطية  -٢

: ٢بط١(ترمـز لذبيحـة المسـيح على الصـليب الذى رفع عنا خطايانـا وصـالحنا مع اآلب 
وهذه الذبيحة تحدثنا عن خطايانا الموجهة نحو اآلخرين وبالطبع أى خطية نحو ). ٢٤

 .اآلخرين هى أيًضا ضد اهللا

والباقى يأكله الكاهن وتحدثنا  وفيها يحرق جزء منها على المذبح: ) ٥ص(ذبيحة اإلثم  -٣
عن خطايانا الموجهة نحو اهللا مباشرة، فهى ترمز لذبيحة المسيح الذى حملت جميع أنواع 

 .الخطايا سواء نحو اهللا أو نحو الناس

وفيها يقدم جزء منها على المذبح والباقى يأكله الكاهن، وهى : ) ٢ص(تقدمة القربان  -٤
واحتمل فى ذلك ) ١٥: ٣مت(أتم فيها كل بر عنا  ترمز لحياة المسيح فى الجسد والتى
 .أتعاًبا كثيرة طوال حياته على األرض

وفيها يحرق جزء على المذبح وجزء يأكله الكاهن والباقى يأكله : ) ٣ص(ذبيحة السالمة  -٥
مقدم الذبيحة، وهى الذبيحة الوحيدة التى يأكل منها مقدمها، لذا فهى ترمز إلى ذبيحة 

 .المقدمة على المذبح كل يوم جسًدا ودًما ليأكله المؤمنون به المسيح على الصليب
أول الذبائح الخمسـة اسـمها المحرقـة وترمـز لطاعـة المسـيح لـآلب نيابـة عـن البشـرية، وبهـذا 
رضى اآلب على البشـرية فـى المسـيح، لـذا يرضـى اهللا عـن الـذى يقـدم المحرقـة وهـى الوحيـدة مـن 

بتقـــديمها إال إن كـــان يهودًيـــا، ألنـــه بـــدون إيمـــان ال يمكـــن الخمـــس ذبـــائح التـــى ال ُيســـَمح إلنســـان 
ولما كانت هـذه الذبيحـة ترمـز للمسـيح المعلـق علـى الصـليب، اشـترط ). ٦:  ١١عب(إرضاء اهللا 

 .اهللا فى إشارة قوية أن تكون ذكًرا وال عيب فيه
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مـا كونـه وذكر البقر هو العجل الصـغير أو الثـور الكبيـر ويرمـز للرجولـة الروحيـة والثبـات، أ
ويــتم الـذبح عنــد بــاب الخيمــة إشــارة لصــلب المســيح . صـحيًحا فيرمــز لخلــو المســيح مــن أى خطيــة

 .خارج أسوار أورشليم
 :وكانت خطوات تقديم الذبيحة خمس وهى 

 .تقديم الحيوان أمام خيمة االجتماع أى أمام المذبح النحاسى -١
 .وضع يد مقدمه عليه -٢

 .ذبح الحيوان -٣

 .رش دمه حول المذبح -٤

الحيــوان كلــه علــى المــذبح، كمــا فــى ذبيحــة المحرقــة، أو جــزء منــه كمــا فــى بــاقى  حــرق -٥
 .الذبائح

، ١٦، ٩، ٨ال(وكانـت ذبيحــة المحرقــة يقـدمها اإلنســان عــن نفســه أو تقـدم عــن الشــعب كلــه 
 :كما فى ....) ٢٣

 .ذبيحة المحرقة الصباحية والمسائية ويوم السبت -١
 .ذبيحة يوم الكفارة وباقى األعياد -٢

 .رؤوس الشهور ذبيحة -٣
 :وكانت هناك ذبائح محرقات يقدمها الشخص عن نفسه فى حاالت خاصة وهى 

 )١٥ص(تطهير األبرص  -١
 .تطهير ذو السيل -٢

ــذبائح الســابقة كلهــا إجباريــة، وقــد كانــت هنــاك أيًضــا ذبــائح اختياريــة أو تطوعيــة يقــدمها  وال
 :الشخص وهى 

 )٢٧ص(النذور  -١
 )١٨: ٢٢ص(النوافل  -٢

ية يمكن أن يقدمها الشعب كله كمـا حـدث فـى أيـام داود عنـد نقـل تـابوت وهناك ذبائح تطوع
 )٥، ٤: ٨مك١(وفى أيام سليمان عند تدشين الهيكل ) ١٧:  ٦صم٢(العهد إلى مدينة صهيون 
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 .غفران وتغطية الخطية: تكفير  :٤ع
مـز وتر . عندما يضع مقدم الذبيحة يده على رأس الذبيحة يعلن ارتباطه بها بل اتحـاده أيًضـا

الذبيحة للمسيح، فعندما يضع مقدمها يده على الذبيحة يرمز ذلك التحاده بالمسيح فتنتقل خطايـاه 
. وعنـدما تُــذَبح الذبيحـة الحاملــة خطايــا مقـدمها، يرضــى اهللا عنــه. إلـى الذبيحــة التـى ترمــز للمســيح

ا نتـوب هذا كله رمز للمسيح الذى حمل خطايانا ومات عنـا علـى الصـليب فيرضـى اهللا عنـا عنـدم
ونعتـرف بخطايانـا ويضــع الكـاهن فـى ســر االعتـراف الصـليب علــى رأس المعتـرف لتنتقـل خطايــاه 

وعندما يضع مقدم الذبيحـة يـده علـى . من على رأسه إلى رأس المسيح فُتغَفر له ويرضى اهللا عنه
ان رأس الحيــوان يعتــرف بخطايــاه معلًنــا اســتحقاقه للمــوت وبوضــع يــده يتحــد بــالحيوان فيــذبح الحيــو 

 .عنه، وهو بالتالى يعلن إيمانه بفداء الدم المسفوك عنه والذى يرمز لدم المسيح
 
قبلون الدم عند ذبح الحيوان فى أوانى ثم يأخذ الكهنـة مـن هـذا الـدم كان الالويون يست :٥ع

 .الذى يمثل حياة الحيوان ويرشونه حول المذبح النحاسى مستديًرا
أى حياتــه التــى  ،الكــاهن والذبيحــة وصــار دمــهوقــد ذبــح المســيح علــى الصــليب فكــان هــو 

ويـرش الـدم بشـكل دائـرة ألن الـدائرة التـى ال  .كفارة أبدية لرفع الغضب اإللهى أمام العـرش ،قدمها
 .بداية لها وال نهاية تشير لقدرة دم المسيح الغير محدودة فى التكفير عن الخطية

 
 .ةيفصل الجلد عن اللحم فينكشف داخل الذبيح: يسلخ  :٦ع

يقــوم مقــدم الذبيحــة بســلخ جلــد الحيــوان بعــد ذبحــه ثــم تقطيــع لحمــه إلــى قطــع عنــد مفاصــله 
أمــا قطــع اللحــم الــذى أصــبح مكشــوًفا بعــد نــزع الجلــد ) ٨، ٧ص(الكــاهن  هوالجلــد يأخــذ .المختلفــة

 .فتوضع على المذبح
هنـــا يتضـــح أن طاعـــة المســـيح لـــآلب لـــم تكـــن فقـــط ظاهريـــة بـــل مـــن أعماقـــه، وشـــاملة كـــل 

ائه أى تصـرفاته، وبالتـالى تشـمل كـل أعضـاء جسـده أى نحـن المـؤمنين بـه أعضـاء كنيســته أعضـ
وتقطيــع الذبيحــة معنــاه كشــف كــل عضــو فيهــا، فطاعتــه كاملــة مــن القلــب كمــا . فنطيــع وصــايا اهللا



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣٣٣γ 

ــا كثيــرة فــى جهــاده  ذكرنــا باإلضــافة إلــى احتمــال المســيح اآلالم وعلــى مثالــه يحتمــل المــؤمن أتعاًب
 .ت فقط عذابات خارجية بل آالًما داخلية من أجل محبته للمسيحالروحى، ليس

 
 .وقود جاف من الخشب يرمز للصليب وهى أعواد نباتات جافة: حطًبا  :۷ع

يأخـذ الكهنـة بنــو هـارون مــن النـار المقدسـة التــى نزلـت مــن السـماء علـى الذبيحــة يـوم مســح 
ثـم يحضـر الكهنـة . علون بهـا الـذبائحهارون وبنيه، وظلت هذه النار متقدة على مـدى األيـام، ويشـ

 .بعض أعواد الحطب ويشعلون بها النار لتتقد
وترمــز النــار إلــى حــب المســيح لــآلب الــذى بلــغ قمتــه علــى خشــبة الصــليب التــى قــدم نفســه 

وتوضـح . عليها ذبيحة طاعة لـآلب، فالنـار توضـح اآلالم العنيفـة التـى احتملهـا المسـيح مـن أجلنـا
" اللهـم ارحمنـا"دما يحمل الكاهن الثالث شمعات على الصـليب فـى صـالة الكنيسة هذا المنظر عن

فى رفع البخور، إشارة إلى المسيح المصلوب أحد األقانيم الثالثة، الذى جلب رحمة اهللا للمؤمنين 
 .ورفع غضبه عنهم وأنار العالم بخالصه

 
 .يضعون قطع الذبيحة بجوار بعضها لتعطى شكل الحيوان السليم: تب ر ي :۸ع

الرأس هـو المسـيح والقطـع هـى نحـن والشـحم هـو أفضـل دسـم الذبيحـة أى صـفات وكمـاالت 
المسيح اإللهية التى تكفر عن أوالده بعمله الفدائى، وينقلها الكهنـة بسـلطانهم للمـؤمنين مـن خـالل 

 .األسرار بواسطة عمل الروح القدس النارى
 
 .ما بداخل الذبيحة: أحشاء  :۹ع

 .الرجلين: أكارع 
 .تقدمة هللا تحرق بالنار:  وقود

يغسل الكاهن جوف وأحشاء الحيـوان ثـالث مـرات كمـا يقـول علمـاء اليهـود، وهـذا يرمـز إلـى 
نقــاوة القلــب، ويغســل األكــارع رمــًزا لنقــاوة الســلوك، ثــم يحرقهــا كلهــا بالنــار فيســر اهللا بهــذه المحبــة 



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ

γ٣٣٤γ 

ختصـت ذبيحـة المحرقـة بكلمـة المقدمة لـه إذ هى تقدمة حب وليست تكفيًرا عن خطية معينـة لـذا ا
 .كما ُسرَّ اهللا بذبيحة المسيح على الصليب" رائحة سرور"

والغسل بالماء يرمز للمعمودية التى تنقل عمل طاعة المسيح لآلب إلينا لتتطهر به أعماقنـا 
 .ويتغير سلوكنا وطبيعتنا، فيغطينا بر المسيح ويرضى اآلب عنا وُيسَّر بنا

  قــــد قــــدم طاعــــة كاملــــة لــــآلب، فكــــم يليــــق بــــى أن أقــــدم طــــاعتى  إن كــــان المســــيح القــــدوس
وخضوعى ذبيحة حب للمسيح عوض حبه لى، فأطيع وصاياه حتى لو كانت صـعبة وأثـق أن 

 .نىاهللا سيساند
 
 ):۱۳-۱۰ع(ذبيحة المحرقة من الغنم )  ۳(

َوَيْذَبُحُه َعَلى ١١. ًة َفذََكرًا َصِحيحًا يـَُقرِّبُهُ ُمْحَرقَ ) الضَّْأِن َأِو اْلَمْعزِ (َوِإْن َكاَن قـُْربَانُُه ِمَن اْلَغَنِم «١٠
َماِل َأَماَم الرَّبِّ   . َويـَُرشُّ بـَُنو َهاُروَن اْلَكَهَنُة َدَمُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً . َجاِنِب اْلَمْذَبِح ِإَلى الشِّ

ُهنَّ اْلَكاِهُن فَـْوَق اْلَحَطِب الَِّذي َعَلى النَّاِر الَِّتي َعَلى َويـَُرتـِّبُـ . َويـَُقطُِّعُه ِإَلى ِقطَِعِه َمَع رَْأِسِه َوَشْحِمهِ ١٢
ِإنَُّه . َوَأمَّا اَألْحَشاُء َواَألَكارُِع فـَيَـْغِسُلَها ِبَماٍء َويـَُقرُِّب اْلَكاِهُن اْلَجِميَع َوُيوِقُد َعَلى اْلَمْذَبحِ ١٣. اْلَمْذَبحِ 

 .بِّ ُمْحَرَقٌة َوُقوُد رَاِئَحِة ُسُروٍر لِلرَّ 

 
 .الخراف: الضأن  :۱۳-۱۰ع

يمكـن أن يقــدم غيــر القــادرين مالًيــا المحرقــة مــن الغــنم بــنفس الطقــس الســابق، ويكــون ذبحهــا 
ألن طاعة المسـيح ) ألن وجه المذبح ناحية الغرب(والمتجه إلى الشمال  فى جانب المذبح األيمن

 .متمتعين برضاه لآلب جلبت مسرة اآلب علينا فى المسيح فنجلس على جانبه األيمن
ويراعى فى محرقة الضأن كـل مـا سـبق فـى محرقـة البقـر، فتكـون ذكـًرا صـحيًحا وبعـد ذبحـه 

 .يرش دمه حول المذبح ويقطع ويحرق على المذبح بنفس الطريقة السابق ذكرها فى محرقة البقر
   ثـق أن إن لم تستطع أن تقدم هللا عطايا كثيـرة، فقـدِّم علـى قـدر طاقتـك ولـو شـيًئا قلـيًال و

عطاياك وتعبك غاٍل جًدا عند اهللا مهما كان صغيًرا بل قد يكـون أغلـى فـى عينيـه مـن العطايـا 
 .دها أكثر من الكلالكبيرة التى يقدمها األغنياء كما فرح بفلسى األرملة ومجَّ 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣٣٥γ 

 
 ):۱۷-۱٤ع(من الطيور ذبيحة المحرقة )  ٤(

َراِخ اْلَحَمامِ  َوِإْن َكاَن قـُْربَانُُه لِلرَّبِّ ِمَن الطَّْيرِ «١٤  . ُمْحَرَقًة يـَُقرُِّب قـُْربَانَُه ِمَن اْلَيَماِم َأْو ِمْن َأفـْ
ُمُه اْلَكاِهُن ِإَلى اْلَمْذَبِح َوَيُحزُّ ١٥  . رَْأَسُه َوُيوِقُد َعَلى اْلَمْذَبِح َويـُْعَصُر َدُمُه َعَلى َحاِئِط اْلَمْذَبحِ  يـَُقدِّ
. َوَيُشقُُّه بـَْيَن َجَناَحْيهِ ١٧. َوَيْطَرُحَها ِإَلى َجاِنِب اْلَمْذَبِح َشْرقًا ِإَلى َمَكاِن الرََّمادِ  َويـَْنزُِع َحْوَصَلَتُه بَِفْرِثَها١٦

ِإنَُّه ُمْحَرَقٌة َوُقوُد رَاِئَحِة ُسُروٍر . َوُيوِقُدُه اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح فـَْوَق اْلَحَطِب الَِّذي َعَلى النَّارِ . َال يـَْفِصُلهُ 
 .بِّ لِلرَّ 

 
 .نوع من الحمام البرى: اليمام  :۱۷-۱٤ع

 .صغار الحمام: أفراخ الحمام 
 .دون أن يفصل يشق مستديًرا: يحز 

 .معدة: حوصلة 
 .مخلفات الطعام بالبطن: فرث 

 .مخلفات الحريق: الرماد 
كانــت العــادة قــديًما عنــد قطــع معاهــدة بــين اثنــين، أن تشــق الــذبائح : يشــقه بــين جناحيــه 

نصـفها علـى اليمـين والنصــف اآلخـر علـى اليسـار ويمــر المتعاهـدان بـين نصـفى الذبيحــة ويوضـع 
 .وهذا يرمز للعهد الذى يقطعه مقدم الذبيحة مع اهللا بالتوبة والحياة له. المشقوقة

هــذه تقدمــة المحرقــة لمــن ال يقــدر مالًيــا علــى مــا ســبق ألنــه حتــى الفقــراء يربــون الطيــور فــى 
ما سبق، مع رمى الطعام ونفاياه فى مكان الرماد ألن األطعمـة الماديـة وطقس الذبيحة ك. منازلهم

وشق الذبيحة هو إعالن للعهد مع اهللا ولكن بدون فصل ألن المسيح عظًما منـه . مصيرها للزوال
واليمـام طـائر نظيـف ألن المسـيحى ينفـر مـن . ال يكسر، فقد حمل خطايانـا لكنـه هـو بـدون خطيـة

وطعم اليمام صغير أو كبير فمستساغ، أما . فيمثل الوداعة والتواضع الخطية أما الحمام الصغير
ويالحــظ أن . الحمــام فالصــغير منــه طعمــه مستســاغ لــذلك يقــدم هللا أفضــل شــئ وهــو أفــراخ الحمــام



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ

γ٣٣٦γ 

راس الطــائر تحــز ويشــق مــن الوســط بــين الجنــاحين فــوق المــذبح ألن دمــه قليــل فيعصــره الكــاهن 
 .على حائط المذبح

وكـذلك ) ٢٠: ٨تـك(ور ذبـائح هللا معروفًـا منـذ القـديم، فقـد قـدَّم نـوح منهـا هللا وكان تقديم الطيـ
 ).٩: ١٥تك(أبونا إبراهيم 

   فــال تخــالط  ،للمســيحطــاهر أرجــو أن تراجــع وداعــة طباعــك ونفــورك مــن الخطيــة كــابن
األشـــرار أو تجلـــس فـــى األمـــاكن التـــى ال تليـــق بـــأوالد اهللا وٕان ســـقطت فـــى الخطيـــة تســـرع إلـــى 

 .ة لتستعيد طهارتكالتوب
 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٣٧γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 تقدمة القربان

Rη Ε η 
 

الوجه الثانى لذبيحة الصليب والذى توضحه تقدمة القربان، هو ناسوت الرب الطاهر وسر 
 .من القمح فى صورة الدقيق المخبوز بطرق مختلفةهذه التقدمة وتقدم . تجسده العجيب

  
 ):۳-۱ع(تقدمة القربان فى صورة دقيق )  ۱(

َها . َب َأَحٌد قـُْربَاَن تـَْقِدَمٍة لِلرَّبِّ َيُكوُن قـُْربَانُُه ِمْن َدِقيقٍ َوِإَذا قـَرَّ «١ َها زَْيتًا َوَيْجَعُل َعَليـْ َوَيْسُكُب َعَليـْ
َها ِمْلَء قـَْبَضِتِه ِمْن َدِقيِقَها َوزَْيِتَها َمعَ ٢. لَُباناً  . ُكلِّ لَُبانَِها  َويَْأِتي ِبَها ِإَلى بَِني َهاُروَن اْلَكَهَنِة َويـَْقِبُض ِمنـْ

. َواْلَباِقي ِمَن التـَّْقِدَمِة ُهَو ِلَهاُروَن َوبَِنيهِ ٣. َويُوِقُد اْلَكاِهُن ِتْذَكاَرَها َعَلى اْلَمْذَبِح َوُقوَد رَاِئَحِة ُسُروٍر لِلرَّبِّ 
 .ُقْدُس َأْقَداٍس ِمْن َوقَاِئِد الرَّبِّ 

 
 .قمح مطحون: دقيق : ۱ع

 .بخور: لبان 
 .لزيتونزيت ا: زيت 

التقرب هللا هنا هو بقربان من الدقيق الذى يصنع منه الخبز، فالمسيح هو مصدر شبعنا 
وزيت  .بشخصه الفادى وشفاعته الكفارية سألنه خبز الحياة، وهو الوسيط الوحيد بين اهللا والنا

لتى الزيتون يمثل الروح القدس الذى يلين القلب ويضئ سراجه بالنور ويمنحه السالم كالحمامة ا
أما اللبان فيشير للصالة . أتت تبشر نوح بعودة السالم لألرض بغصن الزيتون الذى حملته إليه

 .والعبادة التى تقدم كلها هللا وحده
 



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ

γ٣٣٨γ 

كـذلك كـل اللبـان ويضـعه علـى و قبضة من الدقيق المسـكوب عليـه زيـت الكاهن يأخذ  :۲ع
ى األرض ليعلمنـا كيـف نسـلك المذبح ليحترق عليـه، فهـو يرمـز للمسـيح الـذى عـاش حيـاة نقيـة علـ

فالــدقيق يرمــز لحيــاة المســيح بالجســد علــى األرض . فــى حياتنــا ثــم مــات علــى الصــليب مــن أجلنــا
والزيــت للــروح القــدس الــذى مســحه والبخــور لعبادتــه وصــلواته، أى أن تقدمــة القربــان تعنــى نقــاوة 

 .المسيح فى الجسد وكماله فى إتمام كل بر عنا
 
 .ا الكهنة فقطيأكله: قدس أقداس  :۳ع

هـى تقدمة القربـان فـى بيـت الـرب ألن هـذه التقدمـة  يأكل الكهنة أى هارون وبنيه الباقى من
 )٩: ٢٤، ص١٣: ٣٥خـــر(قـــدس أقـــداس للـــرب أى تؤكـــل فـــى بيتـــه ومثلهـــا أيًضـــا فـــى خبـــز الوجـــوه 

وكانــت هنــاك بعــض القــرابين ). ١٣:  ١٤،  ١٠-١: ٧ص(وأنصــبة الكهنــة مــن ذبيحــة الخطيــة 
دًســا فيأكلهــا الكــاهن وأســرته فــى مكــان طــاهر ولــيس فــى بيــت الــرب كمــا فــى أكــل ذبــائح تعتبــر ق

 :تقدمة القربان يعلن من وأكل الكاهن  .)٢٠: ٦عد(السالمة 
 .قبول اهللا للتقدمة إذ يأكلها كهنته -١
  .النعمة المعطاة للكهنة ليقوموا بمسئولياتهم الرعوية وخدمة اهللا -٢

ســـين لخدمتـــه والـــذين تركـــوا أعمـــال العــــالم وأوالده المكرَّ إهتمـــام اهللا باحتياجـــات الكهنـــة  -٣
 .المادية

  فاهتم أن تقدم وقًتا كافًيا للعبادة والخدمة مثل قبضة الدقيق هللاإن حياتك كلها ملك ،
 .المقدمة على المذبح فيفرح اهللا بك ويبارك كل أعمالك

 
 ):٦-٤ع(تقدمة القربان فى صورة مخبوزات )  ۲(

َراصًا ِمْن َدِقيٍق َفِطيرًا َمْلُتوَتًة ِبَزْيٍت َورِقَاقًا َوِإَذا قـَرَّبْ «٤ َت قـُْربَاَن تـَْقِدَمٍة َمْخُبوزٍَة ِفي تـَنُّوٍر َتُكوُن َأقـْ
 . َوِإْن َكاَن قـُْربَاُنَك تـَْقِدَمًة َعَلى الصَّاِج َتُكوُن ِمْن َدِقيٍق َمْلُتوتًَة ِبَزْيٍت َفِطيراً ٥. َفِطيرًا َمْدُهونًَة ِبَزْيتٍ 

َها زَْيتاً ٦  .ِإنـََّها تـَْقِدَمةٌ . تـَُفتـَُّها فـَُتاتاً َوَتْسُكُب َعَليـْ

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٣٩γ 

 .فرن: تنور  :٤ع
 .عجين بدون خمير: فطير 

 .معجون ومخلوط: ملتوت 
 .أقراص رقيقة من العجين: رقاق 

 :النوع اآلخر من تقدمات القربان هو ما يخبز داخل الفرن وهو نوعان 
ومعمـــول بشـــكل أقـــراص دون وضـــع خميـــر ألن الخميـــر الزيـــت و دقيـــق معجـــون بالمـــاء  -١

 .يرمز إلى الشر
دقيق معجون بالماء ويعمل بشكل رقائق ثـم تـدهن بالزيـت وال يوضـع فيهـا خميـر أيًضـا  -٢

 .بل تكون فطيًرا
وقد حبـل بـه مـن الـروح القـدس . والمخبوزات ترمز للمسيح الذى اجتاز اآلالم ألجل خالصنا

وُيرَمـز للــروح القـدس بالزيــت  ،عنـد عمــادهلقـدس الــذى حـلَّ عليــه فـى بطـن العــذراء ومسـح بــالروح ا
لــيعلن تخصــيص شخصــه الرقيــق الطــاهر الخــالى مــن الخطيــة للقيــام الــذى تــدهن بــه المخبــوزات، 

فالدقيق يرمـز  والفطير الخالى من الخمير يرمز لحياة المسيح النقية من الشر،. بالخالص والفداء
 .دسلناسوت المسيح والزيت للروح الق

 
 .قرص معدنى توضع عليه المخبوزات فى الفرن لتنضج: الصاج  :٦، ٥ع

 .تكسر إلى أجزاء صغيرة: تفتها فتاًتا 
النــوع الثالــث مــن المخبــوزات دقيــق يعجــن بالمــاء والزيــت ويعمــل بشــكل رقــائق توضــع علــى 
ا صاج وتدخل الفـرن وبعـد نضـجها تتـرك لتبـرد وتجـف ثـم تكسـر إلـى أجـزاء صـغيرة ويسـكب عليهـ

وهــذا يرمـــز إلــى حيــاة المســـيح علــى األرض التــى كانـــت نقيــة فــى كـــل تفاصــيلها، فتكســـير . زيــت
 .الرقاق مثل تقطيع الذبيحة إلى قطع إلظهار أن داخلها نقى

  هل تعودت أن تفحص تفاصيل تصرفاتك اليومية أمام اهللا لتتأكد من نقائها، وتتوب
ألفكار أو األعمال الصغيرة غير النقية بعض ا يحاول دّس  عألن إبليس المخاد ،عن خطاياك

فكن حريًصا وافحص نفسك كل يوم واطلب . حتى يفسد قلبك وينحدر بك إلى أخطاء أكبر
 .إرشاد الروح القدس فى الصالة ونصائح أب اعترافك



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ

γ٣٤٠γ 

 ):۱۰-۷ع(تقدمة القربان فى صورة عجين فى طاجن )  ۳(

َتْأِتي بِالتـَّْقِدَمِة الَِّتي ُتْصطََنُع ِمْن ٨. ٍن َفِمْن َدِقيٍق ِبَزْيٍت تـَْعَمُلهُ َوِإْن َكاَن قـُْربَاُنَك تـَْقِدَمًة ِمْن طَاجِ «٧ فـَ
ُمَها ِإَلى اْلَكاِهِن فـََيْدنُو ِبَها ِإَلى اْلَمْذَبحِ  ْقِدَمِة ِتْذَكاَرَها َوُيوِقُد ٩. َهِذِه ِإَلى الرَّبِّ َوتـَُقدِّ َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمَن التـَّ

َواْلَباِقي ِمَن التـَّْقِدَمِة ُهَو ِلَهاُروَن َوبَِنيِه ُقْدُس َأْقَداٍس ِمْن َوقَاِئِد ١٠. َبِح َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروٍر لِلرَّبِّ َعَلى اْلَمذْ 
 .الرَّبِّ 

 
 .إناء عميق من الفخار: طاجن : ۷ع

. نوع آخر من المخبوزات وهو الدقيق الذى يعجن بالزيت ويوضع فى طاجن وُيطهى فيه
اجن يرمز لجسد العذراء الذى يبدو كجسد إنسان عادى، ويرمز إليه الفخار، ولكنه نال والط

 .كرامة عظيمة بوالدة المسيح منه والذى يرمز إليه الدقيق المعجون بالزيت
 
يأخذ الكاهن جزًءا من الدقيق المعجون بالزيت فى الطاجن ويضعه علـى المـذبح  :۹، ۸ع

يـد الـذى عـاش حيـاة نقيـة علـى األرض وقـدَّم رَّ بذبيحـة ابنـه الوحليحرق عليه، فيسر اهللا به كما ُسـ
 .ذاته فداًء عنا على الصليب

 
البـــاقى مـــن العجـــين المخبـــوز فـــى الطـــاجن يأكلـــه الكهنـــة المقدســـون والمخصصـــون  :۱۰ع

وهــذا يعلـن بركــة اهللا الخاصـة للكهنــة خدامــه التـى بهــا يسـتطيعون أن يخــدموه ويربطــوا  ،لخدمـة اهللا
 .بة اهللالشعب بمح

   إن كنت تخدم اهللا فاعلم أنـه سـيعطيك معونـة وبركـة خاصـة لتقـوم بخدمتـه، وعلـى قـدر
 .ما تبذل فى الخدمة تنال معونة أكبر فتتمتع بمعاينة اهللا فى حياتك وتفرح بعمله فى اآلخرين

 
 ):۱۳-۱۱ع(شروط عامة لتقدمة القربان )  ٤(

نـََها لِلرَّبِّ َال ُتْصطََنُع َخِميرًا َألنَّ ُكلَّ َخِميٍر وَُكلَّ َعَسٍل َال ُتوِقُدوا ُكلُّ التـَّْقِدَماِت الَِّتي تـَُقرِّبُو «١١
ُهَما َوُقودًا ِللرَّبِّ  . َلِكْن َعَلى اْلَمْذَبِح َال َيْصَعَداِن ِلَراِئَحِة ُسُرورٍ . قـُْربَاَن َأَواِئَل تـَُقرِّبُونـَُهَما ِللرَّبِّ ١٢. ِمنـْ



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤١γ 

َعَلى َجِميِع قـََرابِيِنَك . تـََقاِدِمَك بِاْلِمْلِح ُتَملُِّحُه َوَال ُتْخِل تـَْقِدَمَتَك ِمْن ِمْلِح َعْهِد ِإَلِهكَ  وَُكلُّ قـُْربَاٍن ِمنْ ١٣
 .تـَُقرُِّب ِمْلحاً 

 
ينهى اهللا عن إدخال الخمير أو العسل فى تقدمات القربان، فالخمير فى العجين : ۱۱ع

فى الخفاء، ويرمز العسل إلى الخطية التى يصر يرمز إلى الشر الذى يعمل فى قلب اإلنسان 

اإلنسان على محبتها وتكون فى عينيه بحالوة العسل، فهذا يفسد تقدمات اإلنسان إلى اهللا أى ال 

 .يقبلها اهللا

 

تقدمة البكور وهى أول إنتاج من المحاصيل أو المنتجات الزراعية : قربان أوائل : ۱۲ع

  .أو الحيوانية

للرب حتى لو كانت من خمير أو عسل، ألنها تستخدم كطعام لخدام  يجوز تقدمة البكور

ولكن ال يجوز تقدمتها كتقدمة على مذبح الرب ليرضى الرب على مقدمها، أى تقدم  ،المذبح

فهذا إعالن إلهى أن الخبز المختمر والعسل ليسا نجسين ولكنهما يرمزان  للكاهن فيأكل منها،

 .فال تقدم على المذبح ولكن يأكلها اإلنسان بشكر من يد اهللاللمعانى الروحية التى سبق ذكرها 

 

ـــدَّم أى تقدمـــة للـــرب تعنـــدما تُ  :۱۳ع ضـــع عليهـــا ملًحـــا، ألن الملـــح يحفـــظ مـــن الفســـاد، و َق

 .التى عليها الملح تشير لناسوت المسيح الذى لم يَر فساًدا ةفالتقدم

ماء عنـد قطعهـم للمعاهـدات أن ضع الملح على التقدمة يرمـز للعهـد مـع اهللا إذ اعتـاد القـدوو 

 .يأكلوا خبًزا وملًحا باإلضافة إلى أن الملح يجعل الطعام مستساًغا

   ال تنخـدع بحـالوة الخطيـة ألنهـا تحمـل فـى داخلهـا سـم المـوت، فابتعـد عـن كـل مثيــرات
 .الشهوة بالنظر أو السمع أو أى شكل آخر لتحفظ نفسك طاهًرا

 



ينَ ِسفُْر الالَّ   ِويِّ

γ٣٤٢γ 

 ):۱٦-۱٤ع(ة فريك تقدمة باكورة القمح فى صور)  ٥(

َجرِيشًا َسوِيقًا تـَُقرُِّب تـَْقِدَمَة . َوِإْن قـَرَّْبَت تـَْقِدَمَة بَاُكورَاٍت لِلرَّبِّ فـََفرِيكًا َمْشِويًّا بِالنَّارِ «١٤
َها لَُباناً ١٥. بَاُكورَاِتكَ  َها زَْيتاً َوَتَضُع َعَليـْ ُيوِقُد اْلكَ ١٦. ِإنـََّها تـَْقِدَمةٌ . َوَتْجَعُل َعَليـْ اِهُن ِتْذَكاَرَها ِمْن َجرِيِشَها فـَ

 .َوزَْيِتَها َمَع َجِميِع لَُباِنَها َوُقوداً لِلرَّبِّ 

 
 .قمح أخضر لم يكتمل نضجه: فريك : ۱٤ع

 .مدشوش وُمَكسَّر: جريشا 
 .ناعًما ومدقوًقا: سويق 

 عندما تقدم باكورات محصول القمح للرب تكون من سنابل القمح الخضراء المشوية بالنار،
 .إشارة آلالم المسيح الذى سمى نفسه حبة الحنطة، وتحمل نار األلم والسحق فى صلبـه
 .ويمكن تقديم الباكورات أيًضا من القمح المدشوش المكسر أو من المدقوق الناعم

، )٣٦-٣٣، ٢١-٩: ٢٣ص(ويذكر الكتاب المقدس بالتفصـيل تقديم الباكـورات فى 
 ).١٧-١٣: ١٦تث(، )١٩-١٤: ٢٣خر(

 
يضع الكاهن زيًتا عليها وكذلك لباًنا ثم يأخذ قبضة يده من الفريك المخلوط : ۱٦، ۱٥ع

 .بالزيت وكل اللبان ويحرقها على المذبح
  فليتنــا نراعــى ذلــك فــى حياتنــا  ،نالحــظ اهتمــام اهللا بطعــام أوالده مــن الكهنــة والمكرســين

ر احتياجـــات المكرســـين أى نهـــتم بتـــوفي) ٤: ٢٥تـــث" (ال تكـــم الثـــور فـــى دراســـه"مكتـــوب  هألنـــ
للخدمـــة إذ أنهـــم أعطـــوا حيـــاتهم هللا حتـــى ال ينشـــغلوا بـــأى أمـــر مـــادى وتنـــال أنـــت أيًضـــا بركـــة 

 .المشاركة فى الخدمة التى يقومون بها بهذه التقدمة المادية



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٣γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 ذبيحة السالمة

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(ذبيحة السالمة من البقر )  ۱(

 .  الرَّبِّ َوِإْن َكاَن قـُْربَانُُه َذبِيَحَة َسَالَمٍة فَِإْن قـَرََّب ِمَن اْلبَـَقِر ذََكرًا َأْو أُنـَْثى َفَصِحيحًا يـَُقرِّبُُه َأَمامَ «١
َم َعَلى . انِِه َوَيْذَبُحُه َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس قـُْربَ ٢ َويـَُرشُّ بـَُنو َهاُروَن اْلَكَهَنُة الدَّ

َالَمِة َوُقودًا لِلرَّبِّ ٣. اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً  الشَّْحَم الَِّذي يـَُغشِّي اَألْحَشاَء َوَساِئَر : َويـَُقرُِّب ِمْن َذبِيَحِة السَّ
َواْلُكْلَيتَـْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما الَِّذي َعَلى اْلَخاِصَرتـَْيِن َوزِيَاَدَة اْلَكِبِد َمَع ٤ي َعَلى اَألْحَشاِء الشَّْحِم الَّذِ 

ي َعَلى النَّاِر َوُيوِقُدَها بـَُنو َهاُروَن َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى اْلُمْحَرَقِة الَِّتي فـَْوَق اْلَحَطِب الَّذِ ٥. اْلُكْلَيتَـْيِن يـَْنزُِعَها
 .َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّبِّ 

 
ذبيحة السالمة تعنى نوال سالم مع اهللا، فهى ترمز للمسيح الذى بفدائه أعاد السالم : ۱ع

وهى الذبيحة الوحيدة التى يسمح لمقدمها أن يأكل منها أى يشترك  ،بيننا وبين اهللا برفع الخطية
 .ل من جسد الرب ودمهمع اهللا فيها، فهى ترمز للتناو 

وهى يمكن أن تكون من البقر أو أحد الحيوانات األخرى ولكن يشترط أن يكون صحيًحا 
 .والبقر يرمز للعطاء إذ يعطى اللبن واللحم. أى بال عيب ألن المسيح الذى ترمز إليه بال خطية

لمسيح يشترط أن تكون ذكًرا ألنها رمز ل) ١ص(ويالحظ أن ذبيحة المحرقة المذكورة فى 
الذى أرضى اآلب، أما ذبيحة السالمة فيمكن أن تكون ذكًرا أو أنثى ألنها ترمز الشتراك 

 .المؤمن، ذكر أو أنثى، فى التناول من جسد المسيح
وال تكون ذبيحة السالمة من الطيور لضآلة كمية الشحم الذى فيها لكى يقدم هللا على 

بيحة السالمة كانت غالًبا اختيارية تعبر وذ). ٢٣، ٢٢، ١٧، ٧وقد ذكرت أيًضا فى ص(المذبح 
وأحياًنا كانت الشريعة ) ٢٥-٢١:  ٢٢، ٢١-١٦: ٧ص(عن شكر اإلنسان ومحبته هللا كما فى 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٤٤γ 

 ، ٢٨-١٩: ٢٩خر(تنص عليها كما فى ذبيحة الملء التى تقدم فى سيامة الكهنة 
 ).٢٠، ١٩: ٢٣ص(وذبيحة السالمة التى تقدم فى عيد الخمسين ) ٣٢-٢٢: ٨ص

وذلك يرمز إلى ) ٤، ٣:  ٩، ٢٢-١٤: ٨ص(بيحة السالمة كانت تسبقها ذبيحة خطية وذ
 .أن سر التناول يسبقه سر االعتراف

 
لــيعلن شــكره هللا الــذى ســيعطيه أن يأكــل مــن الذبيحــة : يضــع يــده علــى رأس قربانــه  :۲ع

 .المباركة المقدمة هللا وترمز للمسيح
ألن المسـيح يعطينـا خالصـه  ىمـذبح النحاسـأى أمـام ال: يذبحه لدى بـاب خيمـة االجتمـاع 

 .فى الكنيسة
يســـتقبل الكهنـــة الـــدم فـــى أوانـــى : يـــرش بنـــو هـــارون الكهنـــة الـــدم علـــى المـــذبح مســـتديًرا 

حيـث نتنـاول  ،ويرشونه حـول المـذبح رمـًزا لخـالص المسـيح المقـدم للعـالم كلـه مـن مذبحـه المقـدس
 .جسده ودمه بواسطة كهنة العهد الجديد

 
 .تقدمة تحرق بالنار:  وقوًدا :۳ع

هنــا تحــرق أفضــل أجــزاء الذبيحــة وهــى الشــحم لشــكر اهللا، فالشــكر يجــب أن يكــون مــن كــل 
 .وبأفضل إمكانيات اإلنسان ،اظاهًرا وباطنً  ،القلب والحواس

 
 .الجنبين عند الوسط: الخاصرتين  :٥، ٤ع

 .الفص األصغر من الكبد: زيادة الكبد 
تــين يلشــحم، الــذى هــو أســمن مــا فــى الذبيحــة، األحشــاء وهــى الكلُيَقــدَّم هللا أيًضــا إلــى جانــب ا

تحــرق كــل هــذه . فهــى ترمــز إلــى تقــديم أعمــاق المــؤمن هللا ،امــوجــزء مــن الكبــد والشــحم الــذى عليه
 .على المذبح فيفرح اهللا بهذا الحب

   ،قدم الشكر هللا من كل قلبك على إحساناته، فليست عطية بال زيادة إال التى بال شـكر
 .تنظر إلى نعم اهللا أنها أمور عادية بل يجب أن يقدم عنها الشكروال 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٥γ 

 
 ):۱۱-٦ع(ذبيحة السالمة من الغنم )  ۲(

ِإْن قـَرََّب قـُْربَاَنُه ٧. َوِإْن َكاَن قـُْربَانُُه ِمَن اْلَغَنِم َذبِيَحَة َسَالَمٍة لِلرَّبِّ ذََكرًا َأْو أُنـَْثى َفَصِحيحًا يـَُقرِّبُهُ «٦
ُمُه َأَماَم الرَّبِّ  ِمَن الضَّْأنِ  اَم َخْيَمِة االْجِتَماعِ ٨. يـَُقدِّ َويـَُرشُّ بـَُنو . َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس قـُْربَانِِه َوَيْذَبُحُه ُقدَّ

َالَمِة َشْحَمَها َوُقودًا ِللرَّبِّ ٩. َهاُروَن َدَمُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً  َيَة َصِحيَحًة األَلْ : َويـَُقرُِّب ِمْن َذبِيَحِة السَّ
ِمْن ِعْنِد اْلُعْصُعِص يـَْنزُِعَها َوالشَّْحَم الَِّذي يـَُغشِّي اَألْحَشاَء َوَساِئَر الشَّْحِم الَِّذي َعَلى اَألْحَشاِء 

 . َيتَـْيِن يـَْنزُِعَهاَواْلُكْلَيتَـْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما الَِّذي َعَلى اْلَخاِصَرتـَْيِن َوزِيَاَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكلْ ١٠
 .َوُيوِقُدَها اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َطَعاَم َوُقوٍد لِلرَّبِّ ١١

 

 .الماعز أو الضأن:  الغنم: ۸-٦ع
 .الخراف أى التى لها صوف: الضأن 

 ).٥-١ع(تقديم البقر السابق ذكره فى  يمكن تقديم ذبائح سالمة من الغنم بنفس طقس
 
 .ى نهاية العصعص وهى اللية أى ذيل الخروفشحم ف: اإللية : ۱۱-۹ع

 .تحرق هذه الشحوم مع الكليتين على المذبح بحسب الطقس السابق
  وأًيـا كـان نوعهـا ألنهـا تعبـر عـن محبتـك، فقـدم لـه  ،كبيرة أو صغيرة ،يفرح اهللا بعطاياك

تهبك أكثـر من وقتك ومواهبك وٕامكانياتك المختلفة لتظهر بنوتك له واعلـم أن محبتـه األبويـة سـ
 .مما تطلب أو تفتكر

 
 

 

 
 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٤٦γ 

 ):۱۷-۱۲ع(ذبيحة السالمة من الماعز )  ۳(

ُمُه َأَماَم الرَّبِّ «١٢ اَم َخْيَمِة ١٣. َوِإْن َكاَن قـُْربَانُُه ِمَن اْلَمْعِز يـَُقدِّ َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِسِه َوَيْذَبُحُه ُقدَّ
الشَّْحَم : َويـَُقرُِّب ِمْنُه قـُْربَانَُه َوُقودًا ِللرَّبِّ ١٤. َلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً َويـَُرشُّ بـَُنو َهاُروَن َدَمُه عَ . االْجِتَماعِ 

ْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما الَِّذي ١٥الَِّذي يـَُغشِّي اَألْحَشاَء َوَسائَِر الشَّْحِم الَِّذي َعَلى اَألْحَشاِء  َواْلُكْلَيتـَ
َوُيوِقُدُهنَّ اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح طََعاَم َوُقوٍد ١٦. اَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيتَـْيِن يـَْنزُِعَهاَعَلى اْلَخاِصَرتـَْيِن َوزِيَ 

َال تَْأُكُلوا َشْيئاً : َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكمْ ١٧. ُكلُّ الشَّْحِم لِلرَّبِّ . ِلَراِئَحِة ُسُرورٍ 
مِ  ِمنَ   .»الشَّْحِم َوَال ِمَن الدَّ

 
ويتكرر نفس الطقس كما سبق شرحه وبنفس  ،هنا التقدمة من الماعز: ۱٦-۱۲ع

 .المعانى

 

الشـــحم والـــدم همـــا أدســـم وأغلـــى مـــا فـــى الذبيحـــة فيقـــدمان هللا وال يجـــوز أن يعتـــدى  :۱۷ع

فســاده ونقلــه باإلضـافة إلــى أضــرار الشـحم الصــحية وسـهولة  ،اإلنسـان علــى الجـزء المخصــص هللا

كـذلك الـدم الـذى يمثـل نفـس الحيـوان وحياتـه التـى هـى ملـك هللا وحـده، كمـا أن شـرب . للميكروبات

ت الكنيسة المسيحية فى مجمع الرسل وقد أقرّ . ثير شراسة اإلنسان وشهواتهيُ و الدم ينقل األمراض 

 .عدم شرب الدم بالنسبة للمسيحيين) ٢٩، ٢٨: ١٥أع(األول 

  ــا فــى طباعــك، فــاللطف مــن ثمــار الــروح القــدس، أمــا الشراســة والعدوانيــة  كــن هادًئــا ليًن
 .فثمار للشر

 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٤٧γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 ذبيحة الخطية

Rη Ε η 
 

 ):۱۲-۱ع(ذبيحة خطية الكاهن )  ۱(

ِإَذا َأْخطََأْت نـَْفٌس َسْهوًا ِفي َشْيٍء ِمْن َجِميِع َمَناِهي : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١

َها الرَّبِّ الَِّتي َال يـَْنَبِغي َعَمُلَها َوَعِمَلْت َواحِ  ِإْن َكاَن اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ُيْخِطُئ ِإلْثِم الشَّْعِب ٣ -َدًة ِمنـْ

ُم الثـَّْوَر ِإَلى بَاِب َخْيَمِة ٤. يـَُقرُِّب َعْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ ثـَْورًا اْبَن بـََقٍر َصِحيحًا ِللرَّبِّ َذبِيَحَة َخِطيَّةٍ  يـَُقدِّ

َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ِمْن ٥. َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس الثـَّْوِر َوَيْذَبُح الثـَّْوَر َأَماَم الرَّبِّ االْجِتَماِع َأَماَم الرَّبِّ وَ 

ِم َسْبَع مَ ٦َدِم الثـَّْوِر َوَيْدُخُل ِبِه ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع  ِم َويـَْنِضُح ِمَن الدَّ رَّاٍت َويـَْغِمُس اْلَكاِهُن ِإْصِبَعُه ِفي الدَّ

ِم َعَلى قـُُروِن َمْذَبِح اْلَبُخوِر اْلَعِطِر الَِّذي ِفي ٧. َأَماَم الرَّبِّ َلَدى ِحَجاِب اْلُقْدسِ  َوَيْجَعُل اْلَكاِهُن ِمَن الدَّ

ِذي َلَدى بَاِب َخْيَمِة َوَساِئُر َدِم الثـَّْوِر َيُصبُُّه ِإَلى َأْسَفِل َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة الَّ . َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم الرَّبِّ 

الشَّْحَم الَِّذي يـَُغشِّي اَألْحَشاَء َوَساِئَر الشَّْحِم الَِّذي . َوَجِميُع َشْحِم ثـَْوِر اْلَخِطيَِّة يـَْنزُِعُه َعْنهُ ٨. االْجِتَماعِ 

َرتـَْيِن َوزِيَاَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيتَـْيِن َواْلُكْلَيتَـْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما الَِّذي َعَلى اْلَخاصِ ٩َعَلى اَألْحَشاِء 

َزُع ِمْن ثـَْوِر َذبِيَحِة السََّالَمةِ ١٠يـَْنزُِعَها   . َوُيوِقُدُهنَّ اْلَكاِهُن َعَلى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقةِ . َكَما تـُنـْ

فـَُيْخِرُج َساِئَر الثـَّْوِر ِإَلى َخارِِج ١٢ئِِه َوفـَْرثِِه َوَأمَّا ِجْلُد الثـَّْوِر وَُكلُّ َلْحِمِه َمَع رَْأِسِه َوَأَكارِِعِه َوَأْحَشا١١

 .َعَلى َمْرَمى الرََّماِد ُتْحَرقُ . اْلَمَحلَِّة ِإَلى َمَكاٍن طَاِهٍر ِإَلى َمْرَمى الرََّماِد َوُيْحرِقـَُها َعَلى َحَطٍب بِالنَّارِ 
 

 .أمور يمنع الرب عملها: مناهى  :۲-۱ع
وذبيحة الخطية وضعت لمن . والخادم وهما يعلنانها للشعبيعلن اهللا شريعته للكاهن 

يخطئ بجهل أو ضعف أو سهو فى تنفيذ وصايا اهللا، وتوضح عمل المسيح فى غفران خطايانـا، 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٤٨γ 

، ٣٠: ١٥عد(، فإنه يقتل )١٥-١: ١٢صم٢(أمـا من يخطئ عن عمد، فإن لم يتب مثل داود 
٣١( 

 :ة وهى ويذكر هذا األصحاح بعض أنواع من ذبائح الخطي
 .إذا سقط كاهن فى خطية -١
 .إذا سقط الشعب فى خطية -٢

 .إذا سقط رئيس فى خطية -٣

 .إذا سقط أحد أفراد الشعب فى خطية -٤

فيتكلم عن أمثلة ) ١٥ع(ويمتد الكالم عن ذبيحة الخطية فى األصحاح الخامس حتى 
طقس رسامة  وكانت هذه الذبيحة تقدم فى. لذبيحة الخطية وكيف يقدم غير القادرين هذه الذبيحة

وفى ) ٦: ١٢ص(وألجل تطهير المرأة بعد الوالدة ) ١٤-١: ٢٩خر(رئيس الكهنة والكهنة 
، ١٤: ١٥ص(والنزيف والسيل للرجل والمرأة ) ١٩: ١٤ص(تطهـير المرضى بأمراض كالبرص 

-٣٣: ٢٣ص(، وعيد المظال )١٩: ٢٣ص(، وفى األعياد مثل عيد الخمسين )٣٠، ٢٩، ١٥
٣٦......( 

ن ذبيحة الخطية التى يدخل بدمها إلى القدس تحرق كلها بالنار أما ما ال يدخل ويالحظ أ
 :والذبيحة التى يدخل بدمها إلى القدس هى . بدمها إلى القدس فيأكل الكاهن منها

 .ذبيحة خطية عن الكاهن -١
 .ذبيحة خطية عن كل جماعة الشعب -٢
 
 .يعثر الشعب بخطيته: يخطئ إلثم الشعب  :۳ع

يكون خطأه معثًرا لكل الشـعب فتكـون ذبيحـة ويقصد رئيس الكهنة،  ،كاهًناأن كان المخطئ 
فتكـون أكبـر إذا كانـت  ،وسنالحظ تحديد قدر ذبيحة الخطية حسب شخص المخطـئ. خطيته ثوًرا

يعوضـه عمـا أتلفـه لـه فيمكن أن وٕاذا أخطأ اإلنسان فى حق صاحبه  .ه مكانة أكبـر مثل الكاهنـل
نا عـن الخطيـة الموجهـة هللا والتـى ال يكفـر عنهـا إال دم المسـيح الـذى أما هنا فيحـدث. )١: ٢٢خر(
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ترمز إليه هذه الذبيحة، فال يعطى تعويض بـل الذبيحـة التـى ترمـز لذبيحـة المسـيح الغيـر محـدودة 
 .التى تكفر عنا

 
وضـــع اليـــد هنـــا علـــى رأس الثـــور هـــو لنقـــل الخطيـــة مـــن الخـــاطئ إلـــى الذبيحـــة عنـــد  :٤ع

ألن المســيح نــاب عنــا فــى حمـل خطايانــا ليســتوفى عقابهــا فــى اليهـودى، كــاهن اعترافـه بهــا أمــام ال
نفســـه، بينمـــا وضـــع اليـــد فـــى ذبيحتـــى المحرقـــة والســـالمة هـــو التحـــاد مقـــدمها مـــع الذبيحـــة لنـــوال 

 .تها وبركتهاااستحقاق
 
 .يرش بطرف إصبعه: ينضح  :٦، ٥ع

 .الستر الذى يفصل بين القدس وقدس األقداس: حجاب القدس 
لذلك يدخل بـدم ذبيحتـه أمـام قـدس األقـداس الـذى هـو  ،اهن مسئول أمام اهللا عن أخطائهالك

ر عن والرش على الحجاب سبع مرات ليتأكد الكاهن أن دم الذبيحة قد كفَّ . مسكن اهللا ليكفر عنها
ألن عـدد سـبعة يمثـل خطيته فال يشك فى الغفران الذى يفتح طريق عودته عبر الحجاب إلـى اهللا 

والحجــاب يرمــز للخطيــة التــى تفصــل بــين اإلنســان واهللا وقــد رفعهــا المســيح بموتــه علــى  .الكمــال
كمـا أن عـدد ســبعة الـذى يرمـز إلــى األسـبوع الكامـل يوضــح أن الغفـران يشـمل الخــاطئ . الصـليب

 .طوال عمره بال تراجع من جهة اهللا
فعلـــى  أمـــا الكـــاهنالنحاســـى ويالحـــظ أن الشـــخص العـــادى يـــرش دم ذبيحتـــه حـــول المـــذبح 

ألن الكـاهن مسـئول عـن الخدمـة وخطيتـه أكبـر  ،القدس وقدس األقداسبين الحجاب الذى يفصل 
الـذى يرمـز قدس األقداس من خطية أى شخص عادى ألنها معثرة لغيره فيطلب الغفران من أمام 

 .للهيكل وخدمته
 
ر إلــى مثــل البخــور أمــام اهللا وقرونــه تشــيالمرتفعــة مــذبح البخــور يشــير إلــى الصــالة  :۷ع

لــذلك فــإن وضــع الــدم علــى قــرون المــذبح يوضــح قــدرة دم الذبيحــة علــى الوقــوف أمــام اهللا . قوتهــا
ــدم أســفل مــذبح المحرقــة الــذى يرمــز إلــى الصــليب يشــير لمــوت . ضــامًنا للغفــران وســكب بــاقى ال
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 ويكـون العمـل الثنـائى للـدم داخـًال عنـد ،المسيح وانتهاء حياته على الصليب كذبيحة خطية مقبولة
مذبح البخور وخارًجا عند مذبح المحرقة دافًعا لنا لحـب المسـيح الـذى أعادنـا لـآلب فنكـره الخطيـة 

 .التى سفكت دمه وطردتنا خارًجا
 
ليحرقـوا علـى المـذبح  جزء من الكبدو الكليتين أى يجمع الشحم كله مع األحشاء  :۱۰-۸ع

 ).٤، ٣: ٣ص(كما ذكرنا فى ذبيحة السالمة 
 
 .ضالتهف: فرثه  :۱۲، ۱۱ع

 .كل لحم الثور الباقى: سائر الثور 
 .خارج المحلة حيث يرمى الرماد: مرمى الرماد 

 .المكان الذى تنصب فيه خيام الشعب ويسكنون فيه: المحلة 
فـى مكـان طـاهر حيـث يوضـع علـى  يكون حرق جلد الثور ولحمـه وباقيـه كلـه خـارج المحلـة

ح عنــدما حمــل خطايانــا إذ حجــب اآلب حطــب ويحــرق فــى مكــان الرمــاد لتوضــيح مــا حــدث للمســي
وجهـــه عنـــه، كمـــا أن الشـــعب كلـــه قـــد رفضـــه وطـــرده خـــارج اهتمامـــه وطلـــب مـــن بـــيالطس صـــلبه 

 .فالخطية تجعل اإلنسان مرفوًضا من اهللا والناس. وُصِلَب خارج أورشليم
ويالحـظ أنـه فـى حالــة خطيـة الكـاهن يحـرق الحيــوان كلـه مـا عـدا الشــحم المقـدَّم هللا، أمـا فــى 

 .لحاالت األخرى لذبيحة الخطية فيأخذ الكاهن الجلد وجزًءا من اللحما
  فال تنخدع بجمالها أو . وتجعلك مرفوًضا من اهللا والناسوتهلكها الخطية تفسد حياتك

بل ليكن خالص نفسك وٕارضاء اهللا هو هدفك الوحيد  ،تشارك اآلخرين فيها مهما كانوا أغلبية
 .أى خطية فتستطيع أن تتنازل وتدوس وترفض

 
 ):۲۱-۱۳ع(ذبيحة خطية الجماعة كلها )  ۲(

ِهي َوِإْن َسَها ُكلُّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل َوُأْخِفَي َأْمٌر َعْن َأْعُيِن اْلَمْجَمِع َوَعِمُلوا َواِحَدًة ِمْن َجِميِع َمَنا«١٣
ِطيَُّة الَِّتي َأْخطَُأوا ِبَها يـَُقرُِّب اْلَمْجَمُع ثـَْورًا اْبَن بـََقٍر ثُمَّ ُعرَِفِت اْلخَ ١٤الرَّبِّ الَِّتي َال يـَْنَبِغي َعَمُلَها َوأَِثُموا 
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اِم َخْيَمِة االْجِتَماِع . َذبِيَحَة َخِطيَّةٍ  َوَيَضُع ُشُيوُخ اْلَجَماَعِة أَْيِديـَُهْم َعَلى رَْأِس الثـَّْوِر َأَماَم ١٥يَْأُتوَن ِبِه ِإَلى ُقدَّ
. َويُْدِخُل اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ِمْن َدِم الثـَّْوِر ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماعِ ١٦. َأَماَم الرَّبِّ  الرَّبِّ َوَيْذَبُحوا الثـَّْورَ 

ِم َويـَْنِضُح َسْبَع َمرَّاٍت َأَماَم الرَّبِّ َلَدى اْلِحَجابِ ١٧  . َويـَْغِمُس اْلَكاِهُن ِإْصِبَعُه ِفي الدَّ
ِم َعَلى قـُُروِن ا١٨ ِم َيُصبُُّه ِإَلى . ْلَمْذَبِح الَِّذي َأَماَم الرَّبِّ ِفي َخْيَمِة االْجِتَماعِ َوَيْجَعُل ِمَن الدَّ َوَسائَِر الدَّ

َوَجِميَع َشْحِمِه يـَْنزُِعُه َعْنُه َوُيوِقُدُه َعَلى ١٩. َأْسَفِل َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة الَِّذي َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ 
ُهُم اْلَكاِهُن فـَُيْصَفُح . َكَذِلَك يـَْفَعُل بِهِ . الثـَّْوِر َكَما فـََعَل بِثـَْوِر اْلَخِطيَّةِ َويـَْفَعُل بِ ٢٠. اْلَمْذَبحِ  َوُيَكفُِّر َعنـْ
ُهمْ   .ْلَمْجَمعِ ِإنَُّه َذبِيَحُة َخِطيَِّة ا. لَ ُثمَّ ُيْخِرُج الثـَّْوَر ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَِّة َوُيْحرُِقُه َكَما َأْحَرَق الثـَّْوَر اَألوَّ ٢١. َعنـْ

 
 .بجهل أى لم يعرفوا أن ما عملوه خطأ واأخطأ: سها : ۱٥-۱۳ع

 .لم تعرف جماعة إسرائيل أن ما يعملونه خطأ: أخفى عن المجمع 

 .اهللا اكتشفوا بنعمة اهللا أن ما فعلوه هو خطأ فى حق: خطية عرفت ال

عن الشعب  الخطأ هنا خطأ الشعب كله، والمسئول عنه رؤساء الشعب لذلك فهم ينوبون

 .فى اإلعتراف بالخطية بوضع أيديهم على رأس الذبيحة

 

يالحظ أن التكفير عن خطية رئيس الكهنة هو نفس التكفير عن خطية : ۲۱-۱٦ع

جماعة بنى إسرائيل كلها، أى بتقديم ثور، فهذا يؤكد خطورة خطية الكاهن وضرورة التدقيق فى 

الذبيحة هو نفسه طقس تقديم الذبيحة عن  وطقس تقديم هذه. تصرفاته حتى ال يعثر اآلخرين

 ).١٢-٣ع(خطية الكاهن كما ذكر فى 
   إن كنت أًبا أو أًما أو خادًما أو مسئوًال فـى أى مكـان فأنـت مطالـب أمـام اهللا بمـن أنـت

مسئول عنهم لكى تعلمهم كيف يحيوا مع اهللا وترشدهم لالبتعاد عن الخطية، فإن قبلـوا كالمـك 
يقبلوا فخطيتهم على رؤوسهم ولكن ال تيأس من خالصـهم طـوال العمـر  كسبت نفوسهم وٕان لم

وال تنــزعج إن  اهللا أن يجــذبهم إلــى التوبــة والحيــاة معــهمــن وقــدم محبتــك وٕارشــادك لهــم واطلــب 
كان كـل مـن حولـك مصـّرين علـى الخطيـة، بـل تمسـك بـالحق وصـلى ألجلهـم وارشـدهم بلطـف 

 .التوبة ولو بعد حينوحزم حسبما يرشدك اهللا لتجذب قلوبهم إلى 
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 ):۲٦-۲۲ع(ذبيحة خطية رئيس )  ۳(

أَِثَم ِإَذا َأْخطََأ رَئِيٌس َوَعِمَل ِبَسْهٍو َواِحَدًة ِمْن َجِميِع َمَناِهي الرَّبِّ ِإَلِهِه الَِّتي َال يـَْنَبِغي َعَمُلَها وَ «٢٢

َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس ٢٤. انِِه تـَْيسًا ِمَن اْلَمْعِز ذََكرًا َصِحيحاً ثُمَّ ُأْعِلَم ِبَخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ ِبَها يَْأِتي بُِقْربَ ٢٣

َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن ٢٥. ِإنَُّه َذبِيَحُة َخِطيَّةٍ . التـَّْيِس َوَيْذَبُحُه ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي َيْذَبُح ِفيِه اْلُمْحَرَقَة َأَماَم الرَّبِّ 

بِِإْصِبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى قـُُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة ثُمَّ َيُصبُّ َدَمُه ِإَلى َأْسَفِل َمْذَبِح  ِمْن َدِم َذبِيَحِة اْلَخِطيَّةِ 

َالَمِة َوُيَكفُِّر اْلَكاِهُن َعْنُه ِمْن َخِطيَِّتهِ ٢٦. اْلُمْحَرَقةِ   َوَجِميَع َشْحِمِه يُوِقُدُه َعَلى اْلَمْذَبِح َكَشْحِم َذبِيَحِة السَّ

 .َفُح َعْنهُ فـَُيصْ 
 

 .ذكر الماعز: تيس : ۲٤-۲۲ع
الخاطئ هنا رئيس مدنى من رؤساء الشعب، لذلك تنخفض قيمة الذبيحة فتصبح تيًسا ذكًرا 

 .اطئ نفس الطقس السابق شرحهالخ ممن الماعز ويتم
 
فى  )١٢-٣ع(تختلف ذبيحة الخطية للرئيس عن ذبيحة الخطية للكاهن : ۲٦، ۲٥ع

 : أمرين
قوة الخالص المقدم من هن بالدم على قرون مذبح النحاس التى ترمز إلى يمسح الكا -١

الخارجية، أما فى حالة خطية الكاهن فيدهن قرون اهللا ألوالده، وهذا المذبح موجود فى الدار 
 .مذبح البخور الموجود داخل القدس ألن خطيته أكبر فهو خادم اهللا الذى يدخل إلى القدس

حرق الشحم يحرق لحمها وكل ما فيها خارج المحلة أما فى  ذبيحة خطية الكاهن بعد -٢
وهذا يطمئن مقدمها أن اهللا غفر خطيته بدليل أكل  ،حالة خطية الرئيس فيأكل الكاهن لحمها

 .كاهن اهللا منها
  عن خطيـة شـعبك وشـاركهم فـى  إن كنت أيها القارئ الحبيب خادًما، فاشعر بمسئوليتك

 .وٕارشاده والتعاطف معه والصالة من أجله حملها وذلك بأن تهتم برعايته
 
 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٥٣γ 

 ):۳٥-۲۷ع(ذبيحة خطية أفراد الشعب )  ٤(

َها َوِإْن َأْخطََأ َأَحٌد ِمْن َعامَِّة اَألْرِض َسْهوًا بَِعَمِلِه َواِحَدًة ِمْن َمَناِهي الرَّبِّ الَِّتي َال يـَْنَبِغي َعَملُ «٢٧
ِتي َأْخطََأ ِبَها يَْأِتي بُِقْربَانِِه َعْنزًا ِمَن اْلَمْعِز أُنـَْثى َصِحيَحًة َعْن َخِطيَِّتِه الَِّتي ثُمَّ ُأْعِلَم ِبَخِطيَِّتِه الَّ ٢٨َوأَِثَم 
َويَْأُخُذ ٣٠. َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َوَيْذَبُح َذبِيَحَة اْلَخِطيَِّة ِفي َمْوِضِع اْلُمْحَرَقةِ ٢٩. َأْخطَأَ 

 . ِمْن َدِمَها بِِإْصَبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى قـُُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة َوَيُصبُّ َسائَِر َدِمَها ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبحِ  اْلَكاِهنُ 
َالَمِة َوُيوِقُد اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح رَا٣١ ِئَحَة ُسُروٍر َوَجِميَع َشْحِمَها يـَْنزُِعُه َكَما نُِزَع الشَّْحُم َعْن َذبِيَحِة السَّ

َوِإْن أََتى بُِقْربَانِِه ِمَن الضَّْأِن َذبِيَحَة َخِطيٍَّة يَْأِتي ِبَها أُنـَْثى «٣٢. لِلرَّبِّ َوُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن فـَُيْصَفُح َعْنهُ 
ٍة ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي َيْذَبُح ِفيِه َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َوَيْذَبُحَها َذبِيَحَة َخِطيَّ ٣٣. َصِحيَحةً 
 َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة بِِإْصَبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى قـُُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة َوَيُصبُّ ٣٤. اْلُمْحَرَقةَ 

ِم ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبحِ  َزُع َشْحُم الضَّْأِن َعْن َذبِيَحِة السََّالَمِة َوَجِميَع َشْحِمِه يـَْنزِ ٣٥. َسائَِر الدَّ ُعُه َكَما يـُنـْ
 .َوُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن ِمْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ فـَُيْصَفُح َعْنهُ . َويُوِقُدُه اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى َوقَاِئِد الرَّبِّ 

 
ألن  ون ذبيحته عنزة أى أنثى الماعز،إن كان الخاطئ فرًدا من الشعب تك: ۳۱-۲۷ع

ويتكرر نفس طقس  ،إذ أن خطيته أقل من خطية الرئيس أو الكاهن ،أقل من الذكر ثمنها
 .ومعانى ذبيحة الرئيس

 
فإن كان غير قادر على شراء  ،أرخص من الماعز وقتذاك) الخراف(الضأن : ۳٥-۳۲ع

و نفس طقس تقديم العنزة أو ذبيحة وطقس هذه الذبيحة ه .عنزة يشترى نعجة أى أنثى الخروف
 .خطية الرئيس

   ليعرف كل منا خطاياه ويحـزن عليهـا ويتـوب فيغفرهـا لـه اهللا ويرضـى عنـه ويتنـاول مـن
 .جسد الرب ودمه الذى يعطى عنا خالًصا وغفراًنا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه



ينَ الالَّ ِسفُْر    ِويِّ

γ٣٥٤γ 

 

 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 ذبيحة الخطية وذبيحة اإلثم

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(أمثلة للخطايا وضرورة اإلعتراف )  ۱(

َبهُ «١ . َوِإَذا َأْخطََأ َأَحٌد َوَسِمَع َصْوَت َحْلٍف َوُهَو َشاِهٌد يـُْبِصُر َأْو يـَْعِرُف فَِإْن َلْم ُيْخِبْر بِِه َحَمَل َذنـْ
ُجثََّة َوْحٍش َنِجٍس َأْو ُجثََّة بَِهيَمٍة َنِجَسٍة َأْو ُجثََّة َدبِيٍب َنِجٍس َوُأْخِفَي َعْنُه : ْيئًا َنِجساً َأْو ِإَذا َمسَّ َأَحٌد شَ ٢

َأْو ِإَذا َمسَّ َنَجاَسَة ِإْنَساٍن ِمْن َجِميِع َنَجاَساتِِه الَِّتي يـَتَـَنجَُّس ِبَها َوُأْخِفَي َعْنُه ُثمَّ ٣. فـَُهَو َنِجٌس َوُمْذِنبٌ 
َأْو ِإَذا َحَلَف َأَحٌد ُمْفَتِرطًا ِبَشَفتَـْيِه ِلِإلَساَءِة َأْو ِلِإلْحَساِن ِمْن َجِميِع َما يـَْفَتِرُط ِبِه ٤. ُعِلَم فـَُهَو ُمْذِنبٌ 

ْنَساُن ِفي اْلَيِميِن َوُأْخِفَي َعْنُه ثُمَّ ُعِلَم فـَُهَو ُمْذِنٌب ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلكَ  ِنُب ِفي َشْيٍء ِمْن فَِإْن َكاَن يُذْ ٥. اْإلِ
أُنـَْثى ِمَن اَألْغَناِم : َويَْأِتي ِإَلى الرَّبِّ ِبَذبِيَحٍة ِإلْثِمِه َعْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ ِبَها٦. َهِذِه يُِقرُّ ِبَما َقْد َأْخطََأ بِهِ 

 .اِهُن ِمْن َخِطيَِّتهِ نـَْعَجًة َأْو َعْنزاً ِمَن اْلَمْعِز َذبِيَحَة َخِطيٍَّة فـَُيَكفُِّر َعْنُه اْلكَ 
 

يعطى الوحى ثالثة أمثلة لخطايا يعملها اإلنسان عن جهل فيحتاج من يرتكبها لتقديم : ۱ع
أولها إذا سمع اإلنسان شهادة زور وحلف صاحبها مؤكًدا . ذبيحة خطية عند معرفته بها وتوبته

 ، ففى هذه الحالةةلم يصحح الخطأ بشهادة صادقو شهادته وكان هو قد شاهد أو سمع الحقيقة 
 .يكون مخطًئا ألنه شارك فى الحكم على برئ، لذا يقدم ذبيحة خطية

 
 .حشرات زاحفة: دبيب : ۳، ۲ع

 .لم يكن يعرف: أخفى عنه 
الخطية الثانية هى إذا لمس جثة حيوان مفترس أو بهيمة أو حشرة، أو جثة إنسان أو شيًئا 

ولم يالحظ ) ١٢ص(سيل أو نازفة الدم أو ذو ال) ١٣ص(من نجاساته مثل حاجيات األبرص 
 .يقدم أيًضا ذبيحة للخطيةفهذا  ،ذلك



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣٥٥γ 

 .ناطًقا: مفترًطا : ٤ع
الخطية الثالثة هى إذا تسرع إنسان وحلف سواء باإلحسان إلى غيره أو اإلساءة إليه ولم 
يكن يعلم أن ما حلف به يتعارض مع أحد وصايا اهللا وشريعته ثم أعلمه أحد بهذا الخطأ الذى 

 .حتاج إلى تقديم ذبيحة خطيةيسقط فيه ف
 
 .يعترف بخطأه: يقر : ٦، ٥ع

بخطئه أمام الكاهن مقدًما نعجة أو المخطئ  ينبغى فى الحاالت الثالث السابقة أن يقرّ 
وهذا يوضح أهمية سر االعتراف قبل التناول من  ).٤ص(ا ذبيحة خطية كما سبق شرحه عنزً 

 .دمه األقدسينذبيحة المسيح على المذبح أى جسده و 

  أحسـن االسـتماع .. إحترس من أن تندفع فى الكالم أو التصرف لـئال تسـقط فـى خطيـة

 .خطايا كثيرة نوصلى إلى اهللا واطلب مشورة أب اعترافك قدر ما تستطيع فيحميك اهللا م
 

 ):۱۳-۷ع(ذبيحة الخطية لغير القادرين )  ۲(

َيْأِتي ِبَذبِيَحٍة ِإلْثِمِه الَِّذي َأْخطََأ ِبِه َيَماَمتَـْيِن َأْو فـَْرَخْي َحَماٍم ِإَلى َوِإْن َلْم تـََنْل َيُدُه ِكَفايًَة ِلَشاٍة فَـ ٧
 َيُحزُّ . الً يَْأِتي ِبِهَما ِإَلى اْلَكاِهِن فـَيُـَقرُِّب الَِّذي لِْلَخِطيَِّة َأوَّ ٨. الرَّبِّ َأَحُدُهَما َذبِيَحُة َخِطيٍَّة َواْآلَخُر ُمْحَرَقةٌ 

ِم يـُْعَصُر . َويـَْنِضُح ِمْن َدِم َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َعَلى َحاِئِط اْلَمْذَبحِ ٩. ْن قـََفاُه َوَال يـَْفِصُلهُ رَْأَسُه مِ  َواْلَباِقي ِمَن الدَّ
فُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن ِمْن َوَأمَّا الثَّاِني فـَيَـْعَمُلُه ُمْحَرَقًة َكاْلَعاَدِة فـَُيكَ ١٠. ِإنَُّه َذبِيَحُة َخِطيَّةٍ . ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبحِ 

َيْأِتي بُِقْربَانِِه َعمَّا َأْخطََأ ِبِه ١١. َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ فـَُيْصَفُح َعْنهُ  َوِإْن َلْم تـََنْل َيُدُه َيَماَمتَـْيِن َأْو فـَْرَخْي َحَماٍم فـَ
يَفِة ِمْن َدِقيٍق قـُْربَاَن َخِطيَّةٍ  يَْأِتي ِبِه ١٢. زَْيتًا َوَال َيْجَعُل َعَلْيِه لَُبانًا ألَنَُّه قـُْربَاُن َخِطيَّةٍ  َال َيَضُع َعَلْيهِ . ُعْشَر اْإلِ

ِإنَُّه قـُْربَاُن . بِّ ِإَلى اْلَكاِهِن فـَيَـْقِبُض اْلَكاِهُن ِمْنُه ِمْلَء قـَْبَضِتِه ِتْذَكارَُه َوُيوِقُدُه َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى َوقَاِئِد الرَّ 
َوَيُكوُن . فُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن ِمْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ ِبَها ِفي َواِحَدٍة ِمْن َذِلَك فـَُيْصَفُح َعْنهُ فـَُيكَ ١٣. َخِطيَّةٍ 

 .»لِْلَكاِهِن َكالتـَّْقِدَمةِ 
 



ينَ الالَّ ِسفُْر    ِويِّ

γ٣٥٦γ 

واألخرى  ذبيحة خطيةصغيرتين، أحدهما يقدم الفقير يمامتين أو حمامتين : ۱۰-۷ع
وحيث أنه . )١٧-١٤: ١ص( طهارة والوداعة كما سبق شرحه، واختيارهما رمًزا للذبيحة محرقة

يصعب فصل الدهن عن اللحم فى الطيور، فتؤخذ إحداهما عوض الدهن وتحرق كلها، لذا 
ليأكل منها،  سماها محرقة مع أنها ذبيحة خطية، والثانية عوض اللحم تكون نصيًبا للكاهن

الكاهن أن يقبل عطية الفقير مهما قلت  فيطمئن مقدمها أن ذبيحته قبلت وخطيته غفرت، وليتعلم
 .ألنه خادم الفقير والغنى

 .وحز الرأس بدون فصل ألن المسيح مكتوب عنه عظًما منه ال يكسر
 
 .لتًرا ٢٣مكيال حبوب سعته : إيفة : ۱۳-۱۱ع

. من ال يقدر على شراء الحمامتين فيمكن أن يقدم كمية ضئيلة من الدقيق كذبيحة خطية
ال يضع عليه زيًتا وال لباًنا اللذين ) ٢ص(ا عن تقدمة القربان المذكورة فى ولكن تمييًزا له

ألن الدقيق هنا ال يرمز لحياة  ،يوضعان على تقدمة القربان ويرمزان لعمل الروح القدس والصالة
يختلط بدماء فملء قبضته منه،  نويحرق الكاه. المسيح على األرض بل يحمل خطية الخاطئ

على المذبح ويصير ذبيحة خطية ممتزجة بالدم الضرورى لحدوث الغفران، الذبائح الموجودة 
 .ويأخذ الكاهن الباقى طعاًما له

   يرحب اهللا بتوبتى وال يريد أن يضع علىَّ عبًئـا مادًيـا يعيقنـى عنهـا، ألنـه ال يشـاء مـوت

كـــان فمهمـــا !   الخـــاطئ مثلمـــا يرجـــع ويحيـــا، فمـــا الـــذى يعيقنـــى عـــن أن أمـــارس حيـــاة التوبـــة ؟

بصــالة ولــو ضـعفى أو صــعوبة ظروفــى أســتطيع بمعونــة اهللا أن أتـوب ويقبــل اهللا رجــوعى إليــه 

 .قصيرة واعتراف أمام أب االعتراف
 
 ):۱۹-۱٤ع(ذبيحة اإلثم لخطأ موجه ضد هللا )  ۳(

لرَّبِّ يَْأِتي ِإَلى الرَّبِّ ِإَذا َخاَن َأَحٌد ِخَيانًَة َوَأْخطََأ َسْهوًا ِفي َأْقَداِس ا«١٥: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٤
 . َكْبشًا َصِحيحًا ِمَن اْلَغَنِم بِتَـْقوِيِمَك ِمْن َشَواِقِل ِفضٍَّة َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس َذبِيَحَة ِإْثمٍ : ِبَذبِيَحٍة ِإلْثِمهِ 



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣٥٧γ 

ِإَلى اْلَكاِهِن فـَُيَكفُِّر اْلَكاِهُن َعْنُه ِبَكْبِش  ُض َعمَّا َأْخطََأ بِِه ِمَن اْلُقْدِس َويَزِيُد َعَلْيِه ُخْمَسُه َوَيْدفـَُعهُ َويـَُعوِّ ١٦
ْثِم فـَُيْصَفُح َعْنهُ  َوِإَذا َأْخطََأ َأَحٌد َوَعِمَل َواِحَدًة ِمْن َجِميِع َمَناِهي الرَّبِّ الَِّتي َال يـَْنَبِغي َعَمُلَها َوَلْم «١٧. اْإلِ

َبهُ  َيْأتِ ١٨. يـَْعَلْم َكاَن ُمْذنِباً َوَحَمَل َذنـْ ي ِبَكْبٍش َصِحيٍح ِمَن اْلَغَنِم بِتَـْقوِيِمَك َذبِيَحَة ِإْثٍم ِإَلى اْلَكاِهِن فـَُيَكفُِّر فـَ
َقْد أَِثَم ِإْثمًا ِإَلى . ِإنَُّه َذبِيَحُة ِإْثمٍ ١٩. َعْنُه اْلَكاِهُن ِمْن َسْهِوِه الَِّذي َسَها َوُهَو َال يـَْعَلُم فـَُيْصَفُح َعْنهُ 

 .»الرَّبِّ 

 
 .تقييم: يم تقو : ۱٦-۱٤ع
 .وحدة وزن: قل شا

 .عملة فضية وزنها شاقل: شاقل فضة 
 .شاقل مضبوط تماًما محفوظ بالقدس ووزنه ضعف الشاقل العادى: شاقل القدس 

 
هذه هى الذبيحة الخامسة وتشير إلى عمل المسيح فى غفران خطايانا الموَّجهة ضد اهللا 

 :وهى على نوعين 
 .إثم ضد اهللا وهيكله ومقدساته -١
 بعض اآلثام الصعبة ضد الناس، وهو أيًضا يتضمن اإلثم ضـد اهللا كما فى  -٢

 ....).٢٠:  ١٩، ص١٢: ١٤: ، ص٦ص(

 
وفى هذه األعداد يحدثنا عن الخطايا الموجهة هللا، وقيمة كبش الذبيحة يحددها الكاهن 

وكذلك يحدد الكاهن قيمة التعويض المناسب بخالف . حسب الضرر الذى حّل بمقدسات اهللا
قيمة الذبيحة، ويضاف لما سبق خمس قيمة الضرر لتذكرة اإلنسان بتقديس حواسُه الخمسة التى 

 .تدنست باإلثم، وحتى ال يعود يخطئ بها أيًضا
.  واإلثم هنا أشير إليه بالسهو ألن فرائض الرب كثيرة وقد يسهو اإلنسان عن بعضها

عدم تقديم الفضة عن األبكار أو عدم والخطأ فى أقداس اهللا إما بالسهو عن إتمام شريعته مثل 
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تقديم البكور والعشور، فيقدر الكاهن المبلغ الذى كان ينبغى تقديمه هللا ويزيد عليه الخمس 
 .فيعطيه للكاهن ويقدم أيًضا كبًشا للتكفير عنه

 
 .تعدى على حقوق اهللا: خيانة : ۱۹-۱۷ع

 .تعدى أو انتهاك أو ذنب: إثم 
األكل من أجزاء الذبيحة التى ال : قد يأثم ضدها اإلنسان ومن أمثلة مناهى الرب التى 

والذبيحة  .)١٩: ١٥تث(أو استخدام حيوان تمَّ نذره هللا ) ١٤-١٠: ٢٢ص(يسمح باألكل منها 
 .هنا يأتى ذكرها قبل التعويض ألن الخطأ موجه ضد اهللا الذى ال يضع األولوية للماديات

ليس أنثى الضأن ألن الكبش ثمنه أغلى، فاإلثم ويالحظ فى ذبيحة اإلثم أنها تكون كبًشا و 
 .ألنه موجه إلى اهللا فتقدم ذبيحة أغلى إظهاًرا لشناعة الخطيةأصعب من الخطية 

   إذا أخطأت، فالتوبـة ليسـت كافيـة، بـل البـد مـن تعـويض عـن أضـرار الخطـأ، وٕاال كـان
 .اإلكتفاء بالتوبة يحمل تسيًبا وهروًبا من عواقب الخطية
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اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 ذبيحة اإلثم وشرائع الذبائح

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(ذبيحة اإلثم لخطأ نحو اآلخرين )  ۱( 

ِ ُموَسى وكلم١ ِإَذا َأْخطََأ َأَحٌد َوَخاَن ِخَيانًَة بِالرَّبِّ َوَجَحَد َصاِحَبُه َوِديَعًة َأْو َأَمانًَة «٢: قائًال  الرَّبُّ
َأْو َوَجَد لَُقطًَة َوَجَحَدَها َوَحَلَف َكاِذبًا َعَلى َشْيٍء ِمْن ُكلِّ َما يـَْفَعُلُه ٣َصَب ِمْن َصاِحِبِه َأْو َمْسُلوبًا َأِو اْغتَ 

ْنَساُن ُمْخِطئًا ِبِه  فَِإَذا َأْخطََأ َوَأْذَنَب يـَُردُّ اْلَمْسُلوَب الَِّذي َسَلَبُه َأِو اْلُمْغَتَصَب الَِّذي اْغَتَصَبُه َأِو ٤ -اْإلِ
ُضُه ِبَرْأِسِه َويَزِيُد يـَُعوِّ . َأْو ُكلَّ َما َحَلَف َعَلْيِه َكاِذباً ٥َوِديَعَة الَِّتي ُأوِدَعْت ِعْنَدُه َأِو اللَُّقطََة الَِّتي َوَجَدَها الْ 

َذبِيَحٍة ِإلْثِمِه َكْبشًا َصِحيحًا َويَْأِتي ِإَلى الرَّبِّ بِ ٦. ِإَلى الَِّذي ُهَو َلُه َيْدفَـُعُه يـَْوَم َذبِيَحِة ِإْثِمهِ . َعَلْيِه ُخْمَسهُ 
فـَُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ فـَُيْصَفُح َعْنُه ِفي الشَّْيِء ِمْن  ٧. ِمَن اْلَغَنِم بِتَـْقوِيِمَك َذبِيَحَة ِإْثٍم ِإَلى اْلَكاِهنِ 

 .»ُكلِّ َما فـََعَلُه ُمْذنِباً بِهِ 
 

 .أنكر: جحد  :۳-۱ع
 .إنسان آخر والتقطها وأخذهاوجدها قطت من إنسان و حاجيات س: لقطة 

اإلثم هنا موَّجه ضد إنسان ولكنه يحوى أيًضا كسًرا لوصايا اهللا، فألجل خطورة هذه الخطية 
 :تعتبرها الشريعة خطية إثم وليست خطية عادية، وهى مثل 

ك فإن وضع إنسان ماًال أو حاجيات عند آخر وأنكر اآلخر بعد ذل: سرقة الوديعة  -١
 .وجودها عنده وأخذها لنفسه

ر من الوصى عليهم وعدم األمانة فى البيع : سرقة األمانة  -٢ مثل سلب حقوق القصَّ
والشراء أو عدم أمانة العامل فى إتقان عمله أو المغاالة فى طلب أجرته وكذلك العكس 

 .تقليل صاحب العمل فى أجرة العامل وتأجيل إعطائه األجرة

 .قة اآلخرين فى الخفاء ثم إنكار ما ُسِرقالمقصود بها سر : السلب  -٣

 .والمقصود السرقة باإلكراه ورفض رد المسروق: االغتصاب  -٤
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فيأخذ اإلنسان ما يجده فى الطريق أو فى أى مكان وهو ليس ملكه بل : أخذ اللقطة  -٥
 .ملًكا لآلخرين ثم ينكر أنه أخذ شيًئا بل ويحلف بذلك

 .ضحةألن حقوق الناس واسهًوا ولم يذكر كلمة 
وهنا نالحظ أن روح اإلنسان وجسده وكل إمكانياته هى أمانة من اهللا ونحن وكالء عليها 
لنستخدمها لمجده، فال يصح أن نغتصبها ألنفسنا ونستخدمها فى أهوائنا الخاصة وشهواتنا 

 .الردية
دقة كذلك اإليمان الُمسلَّم لنا وكل تعاليم الكنيسة هى أمانة من اهللا ويلزمنا أن نعلمها ب

 .لآلخرين وال نضيف إليها أو نغيرها بحسب أفكارنا الخاصة
وذبيحة اإلثم ترمز لرفع المسيح آثامنا على الصليب فى أصعب الخطايا، فقد حمل جميع 

 .خطايانا الموَّجهة نحوه أو نحو إخوتنا البشر ويعطينا هذا التبرير فى أسرار الكنيسة
 
 .بقيمته األصلية: برأسه  :٥، ٤ع

ر التعـويض بـرد المسـلوب كـامًال بقيمتـه قبـل تقـديم الذبيحـة، ألن التوبـة ال تُقَبـل قبـل هنا يذك
إذ عـانى ضـيًقا نفسـًيا ولـيس فقـط  ،وزيادة الخمس تعويًضا لمن وقع عليـه الضـرر. إصالح الخطأ

مادًيـــا، فهـــو تعـــويض عـــن األلـــم النفســـى وليشـــعر المخطـــئ بخطئـــه باإلضـــافة إلـــى تقـــديم الذبيحـــة 
 .مستغفًرا اهللا

 
فـى حـق د الكاهن قيمة الكبش الذى يقدم حسب مقدار الخطيـة التـى صـنعها يحدّ  :۷، ٦ع

فيقـــدم الكـــبش اهللا ويتأكـــد مـــن حـــدوث هـــذا اإلثـــم بحاالتـــه الخمـــس الســـابقة لـــئال يكـــون اتهـــام زور، 
 .ذبيحة إثم ليغفر اهللا له

  ــا علــى حقــوق غيــرك فتعطيهــا لهــم قبــل أن تأخــذ حقوقــك، وٕاذا اقت رضــت شــيًئا مــن كــن أميًن
ولتكن حريًصا علـى مشـاعر اآلخـرين فـال تجـرح أحـًدا بإدانـة أو اسـتهزاء بـل تكـرم . إنسان ترده

 .الكل فيباركك اهللا ويكرمك
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 ):۱۳-۸ع(شريعة ذبيحة المحرقة )  ۲(

ِ ُموَسى وكلم٨ ِهَي اْلُمْحَرَقُة َتُكوُن : ةِ َهِذِه َشرِيَعُة اْلُمْحَرقَ : َأْوِص َهاُروَن َوبَِنيِه قَاِئالً «٩: قائالً  الرَّبُّ
ُثمَّ يـَْلِبُس اْلَكاِهُن ثـَْوبَُه ١٠. َعَلى اْلَمْوِقَدِة فـَْوَق اْلَمْذَبِح ُكلَّ اللَّْيِل َحتَّى الصََّباِح َونَاُر اْلَمْذَبِح تـَتَِّقُد َعَلْيهِ 

الرََّماَد الَِّذي َصيـََّرِت النَّاُر اْلُمْحَرَقَة ِإيَّاُه َعَلى  ِمْن َكتَّاٍن َويـَْلِبُس َسَراِويَل ِمْن َكتَّاٍن َعَلى َجَسِدِه َويـَْرَفعُ 
ثُمَّ َيْخَلُع ثَِيابَُه َويـَْلِبُس ثَِيابًا ُأْخَرى َوُيْخِرُج الرََّماَد ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَِّة ١١. اْلَمْذَبِح َوَيَضُعُه ِبَجاِنِب اْلَمْذَبحِ 

َها اْلَكاِهُن َحطَبًا ُكلَّ َصَباٍح . َال َتْطَفأُ . َلى اْلَمْذَبِح تـَتَِّقُد َعَلْيهِ َوالنَّاُر عَ ١٢. ِإَلى َمَكاٍن طَاِهرٍ  َوُيْشِعُل َعَليـْ
َها َشْحَم َذبَاِئِح السََّالَمةِ  َها اْلُمْحَرَقَة َويُوِقُد َعَليـْ  .الَ َتْطَفأُ . نَاٌر َداِئَمٌة تـَتَِّقُد َعَلى اْلَمْذَبحِ ١٣. َويـَُرتُِّب َعَليـْ

 
 .سطح مذبح النحاس: الموقدة  :۹ ،۸ع

ـــدأ )١ص(يتحـــدث هنـــا عـــن بعـــض الشـــرائع الخاصـــة بذبيحـــة المحرقـــة والمـــذكورة فـــى  ، ويب

. بـالكالم عـن ذبيحــة المحرقـة اليوميــة التـى تقـدم فــى المسـاء، ليــتعلم الكهنـة نظـام تقــديم كـل ذبيحــة

محرقــة المســاء إلــى وذبيحــة المحرقــة تظــل مشــتعلة علــى المــذبح مــن السادســة مســاًء وقــت تقــديم 

وهى ترمز للمسيحى الذى يظل ملتهًبـا بمحبـة اهللا طـوال ظـالم هـذا العمـر وحتـى شـروق . الصباح

 .األبدية

 
ـــة وهـــو بنطلـــون قصـــير يلـــبس تحـــت : ســـروال  :۱۱، ۱۰ع جـــزء مـــن المالبـــس الكهنوتي

 .الثياب

: ٢٨خـر(ـرقة يلبس الكاهن ثيابـه الكهنوتيـة والتـى مـن الكتــان األبـيض لكـى يرفـع رمــاد المحـ

، وهذا يوضح قيمة هذا الرمـاد الـذى يشـير لجسـد المسـيح بعـد موتـه علـى الصـليب فهـو )٤٣-٤٠

ثــم يخلــع الكــاهن ثيابــه الكهنوتيــة التــى ال . موضــع ســرور قلــب اآلب الحتمالــه األلــم حتــى النهايــة

ــ ـــه الخــروج بهــا خــارج خيمــة االجتمــاع، ويلــبس مالبســه العاديــة وينقــل رمــاد المحرق ة إلــى يجــوز ل

أى المكــان الــذى يرمــى فيــه الرمــاد مرمــى الرمــاد مكــان مقــدس ومحــاط بســور خــارج المحلــة اســمه 
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وذلــك حتــى ال يــدوس عليــه أحــد أو يتبعثــر فــى الهــواء إذ أنــه بقايــا ذبيحــة مقدســة، ). ١٢: ٤ص(

 .كما نكرم اآلن قبر المسيح

 
ذ يرتــب الكهنــة الحطــب إالنــار المقدســة ال تنطفــئ مــن المــذبح لــيًال وال نهــاًرا  :۱۳، ۱۲ع

فى الصباح ويضعون عليه محرقة الصباح فى الوقت الذى تكون فيه بقايا محرقة المساء مازالـت 

 .متقدة بالنار باإلضافة إلى اتقاد النار بالذبائح المختلفة

وكانت النار قد نزلت من السماء عند مسح هارون وبنيه كهنة وأشعلت المحرقة الموضوعة 

واستمرت هـذه النـار حتـى السـبى البـابلى ثـم عـادت أيـام نحميـا مـن البئـر ) ٢٤ :٩ال(على المذبح 

  .)٣٦-١٩:  ١مكابيين  ٢(الذى كانت مخبأة فيه 

والنار على المذبح تشير إلى نار الروح القدس التى ال تنطفئ فى الكنيسة إلى األبد وتعمـل 

 .أسرارهافيها وفى 

   ر لكـن الصـالة تجعـل الـروح القـدس يعـود ويشـعل كثيًرا ما تبرد محبتنا هللا فى فترات فتو
فاهتم بصلواتك وقراءاتك فى الكتاب المقدس كل يوم ليعمل الروح القدس . فينا هذه النار دائًما

 .فيك وتتعزى وتطمئن
 
 ):۲۳-۱٤ع(شريعة تقدمة القربان )  ۳(

ُمَها بـَُنو َهاُروَن َأَمامَ : َوَهِذِه َشرِيَعُة التـَّْقِدَمةِ «١٤ اِم اْلَمْذَبِح  يـَُقدِّ َها ١٥الرَّبِّ ِإَلى ُقدَّ َويَْأُخُذ ِمنـْ
ِح رَاِئَحَة ُسُروٍر بَِقْبَضِتِه بـَْعَض َدِقيِق التـَّْقِدَمِة َوزَْيِتَها وَُكلَّ اللَُّباِن الَِّذي َعَلى التـَّْقِدَمِة َويُوِقُد َعَلى اْلَمْذبَ 

َها يَْأكُ ١٦. ِتْذَكاَرَها ِللرَّبِّ  ِفي َداِر َخْيَمِة . َفِطيرًا يـُؤَْكُل ِفي َمَكاٍن ُمَقدَّسٍ . ُلُه َهاُروُن َوبـَُنوهُ َواْلَباِقي ِمنـْ
ِإنـََّها ُقْدُس َأْقَداٍس َكَذبِيَحِة . َقْد َجَعْلُتُه َنِصيبَـُهْم ِمْن َوقَاِئِدي. َال ُيْخبَـُز َخِميراً ١٧. االْجِتَماِع يَْأُكُلونَهُ 

ْثمِ  َها١٨. اْلَخِطيَِّة َوَذبِيَحِة اْإلِ َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلُكْم ِمْن َوقَاِئِد . ُكلُّ ذََكٍر ِمْن بَِني َهاُروَن يَْأُكُل ِمنـْ
َها يـَتَـَقدَّسُ . الرَّبِّ  َهَذا قـُْربَاُن َهاُروَن َوبَِنيِه الَِّذي يـَُقرِّبُونَُه «٢٠: وقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٩. »ُكلُّ َمْن َمسَّ

يَفِة ِمْن َدِقيٍق تـَْقِدَمًة َداِئَمًة ِنْصُفَها َصَباحًا َوِنْصُفَها َمَساءً : َم َمْسَحِتهِ لِلرَّبِّ يـَوْ  َعَلى َصاٍج ٢١. ُعْشُر اْإلِ



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٦٣γ 

َمْمُسوُح ِعَوضاً َواْلَكاِهُن الْ ٢٢. ثـََراِئَد تـَْقِدَمٍة فـَُتاتاً تـَُقرِّبـَُها رَاِئَحَة ُسُروٍر ِللرَّبِّ . تـُْعَمُل ِبَزْيٍت َمْربُوَكًة تَْأِتي ِبَها
 .»َال تـُؤَْكلُ . وَُكلُّ تـَْقِدَمِة َكاِهٍن ُتْحَرُق ِبَكَماِلَها٢٣. َعْنُه ِمْن بَِنيِه يـَْعَمُلَها َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِللرَّبِّ ُتوَقُد ِبَكَماِلَها

 
يقدم الكاهن تقدمة القربان قدام المذبح ويأخذ ملء قبضة يده من دقيقها : ۱٥، ۱٤ع
وقبضة . هللا، أما اللبان الذى يمثل الصالة والعبادة فيؤخذ كله هللا ويحرق على المذبحوزيتها 

 .الدقيق التى أمسك بها الكاهن ترمز إلى تجسد المسيح الذى أمسك بنا وقربنا إلى اآلب
 
 .خبًزا مختمًرا: خميًرا : ۱۷، ۱٦ع

 .مخصص للكهنة فقط: قدس أقداس 
كهنة الذكور، إذ يرمز الذكر للرجولة الروحية يخصص باقى تقدمة القربان طعاًما لل

ويأكلونه فى بيت . والجهاد، وهى تشير إلى التناول الذى ال يتمتع به إال المجاهدون األقوياء
وتكون تقدمة القربان فطيًرا أى . الرب لقداسته كما يؤكل اآلن جسد المسيح ودمه فى الكنيسة

ظ أن جسد المسيح فى الكنيسة يكون خميًرا إذ ويالح. ليس فيها خمير ألن الخمير يرمز للشر
 .حمل المسيح خطايانا على الصليب ومات عنا فرفع عنا عقاب الخطية التى يرمز إليها الخمير

باقى تقدمة القربان يأكله الكهنة كما يأكلون الباقى من ذبيحة الخطية واإلثم بعد تقديم 
 .الشحم على مذبح النحاس

 
وهو يرمز لنعمة اهللا المعطاة  ،يقدس ويبارك من يأكلهفمقدس  تقدمة القربان طعام: ۱۸ع

وكل شئ يمس هذا الطعام فإنه يتقدس، مثل األوانى التى توضع فيها الطعام،  .فى سر الكهنوت
 .َفُتَخصَّص لذلك وال يؤكل فيها أى شئ آخر

فى  أما نصيب الكهنة من ذبائح السالمة والزروع والثمار المقدمة بكور فهى أقل درجة
القداسة فيسمح لكل أسرة الكاهن باألكل منها، أى الذكور واإلناث، ويكون ذلك فى مكان مقدس 

 .وليس فى بيت الرب مثل األطعمة السابقة
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٦٤γ 

كما ذكر كان الكاهن يقدم يومًيا مع محرقة الصباح ومحرقة المساء تقدمة : ۲۰، ۱۹ع
 :وهى ) ٤٠: ٢٩خر(فى 

 .زيتعشر اإليفة من الدقيق الملتوت بال -١
 ).٤٢-٣٨: ٢٩راجع الشرح فى تفسير خر(ربع الهين من الخمر  -٢

وكان الكهنة . محتاج أن يقدم قرباًنا، أى محتاج إلى نعمة المسيح ،كإنسان ،أيًضافالكاهن 
يقدمون هذه التقدمة عند تكريسهم فقط، أما رئيس الكهنة فكان يقدمها يومًيا ليوضح شدة احتياجه 

 ديم نصفها صباًحا ونصفها مساًء يوضح احتياج الكاهن المستمر هللاوتق. إلى المعونة اإللهية
فيقدم مع محرقة الصباح عشر إيفة دقيق ومع محرقة المساء عشر إيفة دقيق أيًضا كما يوضح 

 .سفر الخروج وكان الكهنة يقدمون هذه التقدمة يوم مسحتهم أى بعد تمام مسحهم كهنة
 
 .مخلوطة وممزوجة: مربوكة : ۲۱ع

 .قطع صغيرة من الخبز:  ثرائد
تقدم تقدمة قربان الكاهن مثل تقدمة القربان العادية على صاج معدنى ومخلوطة بالزيت 

وتقدمة القربان هى رمز لحياة المسيح على األرض الذى ُمِسَح بالروح . الذى يرمز للروح القدس
طاهًرا من الخارج ومن وتقطع تقدمة القربان إلى أجزاء ليعلن أن المسيح كان . القدس عند عماده

 .الداخل أيًضا، فالتقطيع يرمز إلى إظهار الداخل
 
يقدم تقدمة القربان رئيس الكهنة الممسوح بدًال من هارون بعد موته، فهى فريضة : ۲۲ع

 .رئيس الكهنة سواء هارون أو من يخلفه
اهللا، ال يؤكل منها إشارة إلى تكريس الكاهن كله لخدمة و تحرق كل تقدمة الكاهن : ۲۳ع

 .أما تقدمة القربان للشعب فيقدم جزء منها على المذبح والباقى يأكله الكاهن
  ــا أو أًمــا أو خادًمــا ليعطيــك نعمــة فــى رعايــة مــن حولــك  ،أطلــب معونــة اهللا إن كنــت أًب

 .فيكون اهللا هو العامل فيك وبك ويؤثر فى نفوس من ترعاهم
 



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٦٥γ 

 ):۳۰-۲٤ع(شريعة ذبيحة الخطية )  ٤(

ِ ُموَسىالرَّ  وكلم٢٤ ِفي اْلَمَكاِن . َهِذِه َشرِيَعُة َذبِيَحِة اْلَخِطيَّةِ : َكلِّْم َهاُروَن َوبَِنيِه قَاِئالً «٢٥: قائالً  بُّ
َمُلَها اْلَكاِهُن الَِّذي يـَعْ ٢٦. ِإنـََّها ُقْدُس َأْقَداسٍ . الَِّذي ُتْذَبُح ِفيِه اْلُمْحَرَقُة ُتْذَبُح َذبِيَحُة اْلَخِطيَِّة َأَماَم الرَّبِّ 

ٍس تـُؤَْكُل ِفي َداِر َخْيَمِة االْجِتَماعِ . لِْلَخِطيَِّة يَْأُكُلَها َوِإَذا . ُكلُّ َمْن َمسَّ َلْحَمَها يـَتَـَقدَّسُ ٢٧. ِفي َمَكاٍن ُمَقدَّ
َتثـََر َعَلْيِه ِفي َمَكاٍن ُمَقدَّسٍ  َتثـََر ِمْن َدِمَها َعَلى ثـَْوٍب تـَْغِسُل َما انـْ اُء اْلَخَزِف الَِّذي ُتْطَبُخ ِفيِه َوَأمَّا ِإنَ ٢٨. انـْ

َها٢٩. َوِإْن طُِبَخْت ِفي ِإنَاِء ُنَحاٍس ُيْجَلى َوُيْشَطُف ِبَماءٍ . فـَُيْكَسرُ  ِإنـََّها . ُكلُّ ذََكٍر ِمَن اْلَكَهَنِة يَْأُكُل ِمنـْ
. االْجِتَماِع ِللتَّْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس َال تـُؤَْكلُ  وَُكلُّ َذبِيَحِة َخِطيٍَّة يُْدَخُل ِمْن َدِمَها ِإَلى َخْيَمةِ ٣٠. ُقْدُس َأْقَداسٍ 

 .ُتْحَرُق بَِنارٍ 

 
مذبح التذبح ذبيحة الخطية فى مكان مقدس على الجانب الشمالى من : ۲٦-۲٤ع
ِفَعت خطايانا وأعطانا بفداء المسيح رُ  هألن) ١١: ١ص(حيثما تذبح ذبيحة المحرقة  ىالنحاس
فيطمئن  ،المذبح ويحرق والباقى يأكله الكاهن فى بيت الرب ويقدم الشحم منها على .القداسة

 .الباقى منها كاهن اهللاوأكل مقدم الذبيحة إلى رفع خطيته بحرق جزء من ذبيحته على المذبح 
 
ترمز ذبيحة الخطية للمسيح، لذا فالكاهن ينال بركة وقداسة عندما يأكل منها، : ۲۷ع
 .قدس تأكيًدا لقداستهاغسل فى مكان ميُ المنتثر على ثوبه ودمها 
 
. عندما يقدم واحد من الشعب ذبيحة خطية، يحرق شحمها واللحم يأكله الكاهن: ۲۸ع

قد امتص جزًءا من دمائها المقدسة  ههذه األجزاء فى إناء خزفى، فيجب كسره ألنطبخ فإذا 
أما . هرس لذا يكسر وال يستخدم ثانية فى األطعمة العادية ألنه مقدس ويرمى فى مكان طافتقد

إن كان اإلناء نحاسًيا فيكتفى بجليه ودعكه وغسله إلزالة آثار الذبيحة التى علقت بجدارن اإلناء 
 .وٕالقائها فى مكان طاهر

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٦٦γ 

مع التأكيد على عدم أكل ذبيحة )٤ص(فى الطقس هنا كما سبق شرحه : ۳۰، ۲۹ع
الكاهن أو أى المقدمة عن خطية ) ٢١-١: ٤ص(الخطية إن كانت من النوع المذكور فى 

جماعة الشعب وكذلك ذبيحتى الخطية اللتين تقدمان عن رئيس الكهنة ثم عن الشعب فى يوم 
 ).١٥-١١: ١٦ص(الكفارة 

أى أن ذبيحة الخطية التى يدخل بدمها إلى القدس ال يأكل شيًئا من لحمها بل تحرق كلها، 
 .ذكور ويأكلونها فى بيت الربأما التى ال يدخل بدمها إلى القدس فيأكل منها الكهنة وأبناؤهم ال

  فتكـــره  ،تأمـــل فـــى مـــا تســـببه خطايانـــا ونجاســـاتنا مـــن آالم لربنـــا يســـوع المســـيح القـــدوس
 .الخطية وال تعود ترحب وتسعى لممارستها



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٦٧γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 الذبائح  عتابع شرائ

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(شريعة ذبيحة اإلثم )  ۱(

ثْـــمِ «١ ِفـــي اْلَمَكــاِن الَّـــِذي يَـــْذَبُحوَن ِفيـــِه اْلُمْحَرقَـــَة ٢. ِإنـََّهــا قُـــْدُس َأْقـــَداسٍ : َوَهــِذِه َشـــرِيَعُة َذبِيَحـــِة اْإلِ
ثْــمِ  َهــا ُكــلَّ َشــْحِمَها٣ا َعَلــى اْلَمــْذَبِح ُمْســَتِديراً َويـَــُرشُّ َدَمَهــ. يَــْذَبُحوَن َذبِيَحــَة اْإلِ ــْحَم : َويـَُقــرُِّب ِمنـْ األَْلَيــَة َوالشَّ

ــي اَألْحَشــاَء  ــى اْلَخاِصــَرتـَْيِن َوزِيَــاَدَة اْلَكبِــِد َمــَع ٤الَّــِذي يـَُغشِّ ــْحَم الـَّـِذي َعَلْيِهَمــا الـَّـِذي َعَل َواْلُكْلَيتَـــْيِن َوالشَّ
ُكـلُّ ذََكـٍر ِمـَن اْلَكَهنَـِة ٦. ِإنـََّها َذبِيَحُة ِإثْـمٍ . َويُوِقُدُهنَّ اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َوُقوداً لِلرَّبِّ ٥. َهااْلُكْلَيتَـْيِن يـَْنزِعُ 

َهــا ــِم َكَذبِيَحــِة اْلَخِطيَّــِة َلهُ ٧. ِإنـََّهــا قُــْدُس َأْقــَداسٍ . ِفــي َمَكــاٍن ُمَقــدٍَّس تـُؤَْكــلُ . يَْأُكــُل ِمنـْ ْث َمــا َشــرِيَعٌة َذبِيَحــُة اْإلِ
َواْلَكـاِهُن الـَِّذي يـَُقـرُِّب ُمْحَرقَـَة ِإْنَسـاٍن َفِجْلـُد اْلُمْحَرقَـِة الَّتِـي ٨. اْلَكـاِهُن الـَِّذي ُيَكفِّـُر ِبَهـا َتُكـوُن لَـهُ . َواِحَدةٌ 

ِجٍن َأْو َعلَـى َصـاٍج َيُكـوُن لِْلَكـاِهِن وَُكلُّ تـَْقِدَمٍة ُخبِـَزْت ِفـي التـَّنُّـوِر وَُكـلُّ َمـا ُعِمـَل ِفـي طَـا٩. يـَُقرِّبـَُها َيُكوُن َلهُ 
 .وَُكلُّ تـَْقِدَمٍة َمْلُتوتًَة ِبَزْيٍت َأْو نَاِشَفًة َتُكوُن ِلَجِميِع بَِني َهاُروَن ُكلِّ ِإْنَساٍن َكَأِخيهِ ١٠. الَِّذي يـَُقرِّبُهُ 

 
 تعامــل ذبيحــة اإلثــم مثــل ذبيحــة الخطيــة علــى أنهــا شــديدة القداســة ألنهــا توضـــح أن :۱ع

  .حمل خطايا العالم كله هالمسيح قدوس رغم أن
 
علــى الجانــب الشــمالى مــن المــذبح النحاســى واحــد تــذبح الــذبائح كلهــا فــى مكــان  :٥-۲ع

لـتعلن أنهـا كلهـا جوانــب لذبيحـة واحـدة هــى ذبيحـة المسـيح علـى الصــليب وتوضـح فعلهـا ونتائجهــا 
 ).١٧، ٧-١: ٦، ص١٩-١٤: ٥ص(كما ذكر فى  فى حياتنا

لذبيحتان فى نفس المكان أمام الرب، أى أنهمـا تعيـدان الخـاطئ إلـى داخـل بيـت اهللا وتذبح ا
يحمـل دمهـا الـذى ويـرش الـدم مسـتديًرا حـول المـذبح النحاسـى مثـل ذبيحـة المحرقـة ف. فيرضى عنه

 .ويحرق الشحم بنفس الطريقة السابق شرحها عنه،الخاطئ يرمز لدم المسيح خطايا 
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ
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ذبيحـــة اإلثـــم كمـــا يحـــدث فـــى ذبيحـــة الخطيـــة دهـــم الـــذكور مـــن وأوالالكهنـــة يأكـــل  :۷، ٦ع
 .ليتأكد مقدمها أن اهللا قد قبلها ورفع غضبه عنه

 
ال يأخــذ مقــدم الذبيحــة شــيًئا منهــا ألنهــا رفعــت عنــه خطايــاه ولكــن يأخــذ الكــاهن الجلــد  :۸ع

 الجلـد ليسـتر عورتـه بآدم الـذى أعطـاه اهللاهذا ويذكرنا  ،إعالًنا ثانًيا لمقدمها أن اهللا قد قبل ذبيحته
 .هو وحواء، وكان آدم يعتبر كاهن األسرة وقتذاك

 
تقدمــة القربــان علــى المــذبح، يأكــل الكــاهن الــذى  نبعــدما يقــدم الكــاهن جــزًءا مــ :۱۰، ۹ع

أمــا . قــدَّمها البــاقى منهــا وهــى المخبــوزة فــى التنــور أو الطــاجن أو علــى الصــاج، أى وهــى طازجــة
 .لناشفة فيأكلها باقى الكهنة وأبناؤهم الذكورالتقدمات الملتوتة بالزيت وا

ـــى كلمـــة اهللا وهـــى الخبـــز الحـــى و  ـــة بنـــى هـــارون تشـــير إل المخبـــوزات المعطـــاة نصـــيًبا للكهن
الروحى الذى يطعمه الكاهن ألبنائه بتعاليمه لهـم، وتتصـف هـذه الكلمـة بخمسـة صـفات توضـحها 

 :طرق التقديم 
 .ادرة بقوة الروح القدس النارىخبزت فى التنور أى كلمة اهللا النارية الص -١
 .عملت فى طاجن أى مقدمة بفكر عميق مؤثر -٢

 .على صاج أى كلمة تكشف فكر اهللا لإلنسان، وتكشف فكر اإلنسان أمام اهللاعملت  -٣

 .ملتوتة بزيت أى مصحوبة بقوة الروح القدس كما فى تقدمة القربان -٤

ة تجفــف حيــاة اإلنســان ناشــفة كمــا فــى التقدمــة المصــاحبة لذبيحــة الخطيــة، ألن الخطيــ -٥
 .الروحية

وهكـذا يتقبـل الكـاهن، كمـا يتقبـل المسـيح، ثمــار أوالده الحلـوة كمـا يتقبـل جفـاف حيـاتهم المــرة 

 .ليقودهم على كل حال فى طريق الخالص

  إهتم أن تعلم أوالدك طريق اهللا وتهتم بكل واحد على حدة مسانًدا له فى ضعفاته وتنمى
 .مسيح ويثبت فى الكنيسةمواهبه حتى تربطه بمحبة ال

 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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 ):۳٦-۱۱ع(شريعة ذبيحة السالمة )  ۲(

ِإْن قـَرَّبـََها َألْجِل الشُّْكِر يـَُقرُِّب َعَلى ١٢الَِّذي يـَُقرِّبـَُها لِلرَّبِّ . َوَهِذِه َشرِيَعُة َذبِيَحِة السََّالَمةِ «١١

َراَص َفِطيٍر َمْلُتوتًَة ِبَزْيٍت َورِقَاقَ  ْكِر َأقـْ َراصاً َمْلُتوتًَة ِبَزْيٍت  َذبِيَحِة الشُّ َفِطيٍر َمْدُهونًَة ِبَزْيٍت َوَدِقيقاً َمْربُوكاً َأقـْ

َراِص ُخْبٍز َخِميٍر يـَُقرُِّب قـُْربَانَُه َعَلى َذبِيَحِة ُشْكِر َسَالَمِتهِ ١٣ َويـَُقرُِّب ِمْنُه َواِحداً ِمْن ُكلِّ قـُْربَاٍن ١٤. َمَع َأقـْ

َوَلْحُم َذبِيَحِة ُشْكِر َسَالَمِتِه يـُؤَْكُل يـَْوَم ١٥. َكاِهِن الَِّذي يـَُرشُّ َدَم َذبِيَحِة السََّالَمةِ َرِفيَعًة لِلرَّبِّ َيُكوُن ِللْ 

بِيَحَتُه َوِإْن َكاَنْت َذبِيَحُة قـُْربَانِِه َنْذراً َأْو نَاِفَلًة َفِفي يـَْوِم تـَْقرِيِبِه ذَ ١٦. الَ يـُْبِقي ِمْنُه َشْيئاً ِإَلى الصََّباحِ . قـُْربَانِهِ 

َها. تـُؤَْكلُ  بِيَحِة ِفي اْليَـْوِم الثَّاِلِث فـَُيْحَرُق ١٧. َوِفي اْلَغِد يـُؤَْكُل َما َفَضَل ِمنـْ َوَأمَّا اْلَفاِضُل ِمْن َلْحِم الذَّ

ْوِم الثَّاِلِث الَ تـُْقَبلُ ١٨. بِالنَّارِ  . يـَُقرِّبـَُها الَ ُتْحَسُب َلهُ الَِّذي . َوِإْن ُأِكَل ِمْن َلْحِم َذبِيَحِة َسَالَمِتِه ِفي اْليـَ

بَـَها. َتُكوُن َنَجاَسةً  َها َتْحِمُل َذنـْ ْفُس الَِّتي تَْأُكُل ِمنـْ . َواللَّْحُم الَِّذي َمسَّ َشْيئاً َما َنِجساً َال يـُؤَْكلُ ١٩. َوالنـَّ

لَِّتي تَْأُكُل َلْحماً ِمْن َذبِيَحِة السََّالَمِة الَِّتي َوَأمَّا النـَّْفُس ا٢٠. َواللَّْحُم يَْأُكُل ُكلُّ طَاِهٍر ِمْنهُ . ُيْحَرُق بِالنَّارِ 

َها فـَتُـْقَطُع تِْلَك النـَّْفُس ِمْن َشْعِبَها َوالنـَّْفُس الَِّتي َتَمسُّ َشْيئاً َما َنِجساً َنَجاَسَة ٢١. لِلرَّبِّ َوَنَجاَستُـَها َعَليـْ

ساً ثُمَّ تَْأُكُل ِمْن َلْحِم َذبِيَحِة السََّالَمِة الَِّتي لِلرَّبِّ تـُْقَطُع تِْلَك ِإْنَساٍن َأْو بَِهيَمًة َنِجَسًة َأْو َمْكُروهاً َما َنجِ 

ُكلَّ َشْحِم ثـَْوٍر َأْو َكْبٍش َأْو َماِعٍز َال : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢٣: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٢. »النـَّْفُس ِمْن َشْعِبَها

ِإنَّ ُكلَّ ٢٥. َلِكْن َأْكالً َال تَْأُكُلوهُ . َمْيَتِة َوَشْحُم اْلُمْفتَـَرَسِة فـَُيْستَـْعَمُل ِلُكلِّ َعَملٍ َوَأمَّا َشْحُم الْ ٢٤. تَْأُكُلوا

ْفُس الَِّتي  َها َوُقوداً لِلرَّبِّ تـُْقَطُع ِمْن َشْعِبَها النـَّ  وَُكلَّ ٢٦. تَْأُكلُ َمْن َأَكَل َشْحماً ِمَن اْلبَـَهاِئِم الَِّتي يـَُقرُِّب ِمنـْ

ِم تـُْقَطُع تِْلَك ٢٧. َدٍم الَ تَْأُكُلوا ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم ِمَن الطَّْيِر َوِمَن اْلبَـَهاِئمِ  ُكلُّ نـَْفٍس تَْأُكُل َشْيئاً ِمَن الدَّ

َسَالَمِتِه لِلرَّبِّ  الَِّذي يـَُقرُِّب َذبِيَحةَ : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢٩: َوقَال الرَّبُّ ِلُموَسى٢٨. »النـَّْفُس ِمْن َشْعِبَها

َأمَّا . الشَّْحُم يَْأِتي بِِه َمَع الصَّْدرِ . َيَداُه تَْأتَِياِن ِبَوقَاِئِد الرَّبِّ ٣٠. يَْأِتي بُِقْربَانِِه ِإَلى الرَّبِّ ِمْن َذبِيَحِة َسَالَمِتهِ 

ِهُن الشَّْحَم َعَلى اْلَمْذَبِح َوَيُكوُن الصَّْدُر ِلَهاُروَن فـَُيوِقُد اْلَكا٣١. الصَّْدُر فَِلَكْي يـَُردَِّدُه تـَْرِديداً َأَماَم الرَّبِّ 

 . َوالسَّاُق اْلُيْمَنى تـُْعُطونـََها َرِفيَعًة لِْلَكاِهِن ِمْن َذبَاِئِح َسَالَمِتُكمْ ٣٢. َوبَِنيهِ 

 ُه السَّاُق اْلُيْمَنى َنِصيبًا اَلَِّذي يـَُقرُِّب َدَم َذبِيَحِة السََّالَمِة َوالشَّْحَم ِمْن بَِني َهاُروَن َتُكوُن لَ ٣٣
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طَْيتُـُهَما َألنَّ َصْدَر التـَّْرِديِد َوَساَق الرَِّفيَعِة َقْد َأَخْذتـُُهَما ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َذبَاِئِح َسَالَمِتِهْم َوَأعْ ٣٤

تِْلَك َمْسَحُة َهاُروَن َوَمْسَحُة بَِنيِه ِمْن َوقَاِئِد ٣٥. »ِلَهاُروَن اْلَكاِهِن َوِلَبِنيِه َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِمْن بَِني ِإْسَرائِيلَ 

الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ َأْن تـُْعَطى َلُهْم يـَْوَم َمْسِحِه ِإيَّاُهْم ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ٣٦الرَّبِّ يـَْوَم تـَْقِديِمِهْم لَِيْكَهُنوا لِلرَّبِّ 

 .َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلِهمْ 
 
 :تكون ذبيحة السالمة على ثالثة أنواع : ۱۳-۱۱ع

 ).١٥-١١ع(ذبيحة السالمة للشكر  -١

 ).١٦ع(ذبيحة السالمة عن نذر  -٢

 ).١٨-١٦ع(ذبيحة السالمة عن نافلة  -٣

 :ويقدم مع ذبيحة السالمة 

 :تشمل و تقدمة قربان فطير  -أ 

 .أقراص فطير معجونة بالزيت -١

 .رقاق فطير مدهون بالزيت -٢

 .ربوك فيه أى مختلط جيًدا ويعمل أقراًصادقيق معجون بالزيت وم -٣

هذه األنواع الثالثة يؤخذ منها ويقرب على المذبح ألن كلها فطير فترمز للحياة النقية 

 .والخالية من الشر الذى يرمز إليه الخمير

يقدم مع ذبيحة السالمة خبز خمير يؤكل مع هذه الذبيحة وال يقدم منه شئ على  -ب

، وهذا الخبز المختمر أيًضا يرمز للمسيح الذى حمل )١١: ٢ص(فى المذبح كما اشترط اهللا 

 .خطايانا ثم اجتاز اآلالم والموت أى النار

 .هذه األنواع الثالثة، أى الذبيحة والفطير والخمير، تقدم شكًرا هللا على محبته وعطاياه

 

 
 .ترفع إلى أعلى أمام اهللا وتقدم للكاهن: رفيعة للرب  :۱٤ع
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ســه واحــدة مــن كــل نــوع مــن األطعمــة المقدمــة مــع ذبيحــة الســالمة ويحــرق يأخــذ الكــاهن لنف
وأخــذ الكــاهن مــن التقــدمات معناهــا بالنســبة لمقــدم . شــحم الذبيحــة علــى المــذبح ويــرش دمهــا حولــه

 .الذبيحة أنه قدم هللا شيًئا من تقدمته ثم يأكل مقدمها الباقى
 
 .يوم تقديم الذبيحة مع المخبوزات: يوم قربانه  :۱٥ع
كل مقدم الذبيحة باقى اللحم، وذلك فى نفس يوم تقـديمها فـى حالـة تقـديمها للشـكر، أى ال أي

والســبب األول هــو الحــرص علــى عــدم فســاد اللحــم والثــانى أن مــا يفــيض عنــه . يبقــى لليــوم التــالى
ويرمـز ذلـك روحًيـا إلـى ضـرورة عـدم تأجيـل التمتـع الفـورى . يكون للمساكين ألن ما يبيت سـيحرق

شــكره علــى عطايــاه، وكــذلك عــدم إبقــاء أى شــئ مــن جســد الــرب ودمــه فــى القــداس إلــى بــالرب، و 
 .اليوم التالى

 
وهــــى غيــــر النــــذر  هللا أى ذبيحــــة مقدمــــة محبــــةً  ،تطوعيــــة غيــــر مفروضــــة: نافلــــة  :۱٦ع

وٕان فقــد الحيــوان المقــدم نافلــة فــال يعــوض عنــه أمــا فــى حالــة النــذر فيلــزم  .المــرتبط بطلــب معــين
 .التعويض بمثله

وفـى هـذه الحالـة يجـوز األكـل . يمكن لذبيحة السالمة أن تقدم إما نذًرا هللا أو تقدمة محبة له
 .منها فى اليوم األول واليوم الثانى لتقديمها

 
ما يفضل من لحم الذبيحة النافلة أو النذر لليوم الثالث يحرق بالنار وذلـك حتـى ال  :۱۷ع

جيًعا لمقــدم الذبيحــة أن يشــرك الفقــراء فــى يتعــرض للفســاد ومــن ناحيــة أخــرى حتــى يكــون ذلــك تشــ
 .ويسمح بأكل هذه الذبيحة فى خيام أصحابها .األكل من ذبيحته

 
 .تصبح الذبيحة المقدمة نجسة فى اليوم الثالث: تكون نجاسة  :۱۸ع

 .مقدمها أخطأ ويحتاج إلى تقديم ذبيحة ليغفر له اهللا: تحمل ذنبها .. النفس 
 :فى اليوم الثالث من ذبيحة السالمة يحدث له ما يلى من يخالف شريعة اهللا ويأكل 

 .ل ذبيحتهقبَ ال تُ  -١
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 .ينجس من يأكلهو يصبح اللحم الباقى لليوم الثالث نجًسا  -٢

 .ويتنجس يخطئ ويحتاج إلى تقديم ذبيحة ليغفر له اهللا من يأكل من هذا اللحم -٣
 
 :يؤكد هنا شرطين للتعامل مع ذبيحة السالمة هما  :۱۹ع
 .م ذبيحة السالمة إذا مسَّ شيًئا نجًسا وال يأكل منه أحدضرورة حرق لح -١
الذى يأكل من ذبيحة السالمة البد أن يكـون طـاهًرا أى لـيس فيـه نجاسـة مثـل نـزف دم  -٢

 ).١٩: ١٥ص(منه 

 
إذا تجاسر إنسان، رجل أو امرأة، وعليه نجاسة سواء سـيل عنـد الرجـل أو نـزف دم  :۲۰ع

سـالمة مخالفًـا شـريعة اهللا فيعـزل عـن جماعـة بنـى إسـرائيل وأكل من ذبيحة ال) ١٥ص(عند المرأة 
وهذا .ألنه استهان بشريعة اهللا ولم يشعر بنجاسته وتطهر منها ،ويفقد عضويته وانتمائه لشعب اهللا

يرمــز إلــى اإلصــرار علــى الخطيــة ثــم التقــدم للتنــاول مــن األســرار المقدســة، فمــن يفعــل هــذا يحتــاج 
 .إلى توبة شديدة

 
، ولكنـــه اســـتهان ولمـــس )٢٠ع(يكـــن اإلنســـان متنجًســـا فـــى جســـده كمـــا فـــى إذا لـــم  :۲۱ع
: ١١ص(نجًسا أو بهيمة نجسة مثـل جثـة بهيمـة أو أى حيـوان غيـر طـاهر كمـا تـنص الشـريعة إنساًنا 

 .فألجل استهانته يعزل ويقطع من شعب اهللا ،)١٣
 .الكنيسةتعاليم الخارجين عن سماع لمس النجاسة يرمز إلى اإلختالط باألشرار أو و 
 
ـــــائح ألن الشـــــحم  :۲۳، ۲۲ع ـــــات المقدمـــــة ذب ينهـــــى اهللا شـــــعبه عـــــن أكـــــل شـــــحم الحيوان

مخصص هللا، فال يصّح االعتداء على حقوق اهللا وهذا يرمـز إلـى تقـديم العشـور والبكـور هللا وعـدم 
 .التقصير فيها

. غـــزالنويمكــن أن يــأكلوا شـــحم الحيوانــات األخـــرى الطــاهرة التـــى ال يقربِّــون منهـــا هللا مثــل ال
 .وكذلك الشحم المختلط بلحم الحيوان الذى يقرب منه ذبائح اهللا
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الحيوانات الميتة والمفترسة ال تقدم ذبائح وال تؤكل ولكن يمكن استخدام شحمها فى  :۲٤ع
 .أى أعمال يحتاجها اإلنسان مثل اإلضاءة

 
ه، يقطــع إذا تجاسـر إنســان وأكــل مـن شــحم الذبيحــة المقدمــة هللا واعتـدى علــى حقوقــ :۲٥ع

جلــدة إذا أكــل  ٣٩وكــان شــيوخ اليهــود يقضــون بجلــده  ويكســر شــريعتهيتحــداه مــن شــعب اهللا ألنــه 
 .سهًوا أما إذا أكل عمًدا فيقطع كما تنص الشريعة

 
والـــذى يأكـــل منـــه  )١٧: ٣ص(مـــن أكـــل الـــدم كمـــا ســـبق شـــرحه يحـــذِّر كمـــا  :۲۷، ۲٦ع

 .يقطع من الشعب
 
 .ب والشمال والجنوبيحركه للشرق والغر : يردده  :۳۰-۲۸ع

من يقدم الذبيحة يحمل على يديه الصدر والساق اليمنى وهـو جـالس أمـام الكـاهن، ثـم يقـف 
ا فـى ممقدم الذبيحة ليرفعهما مع مقدم الذبيحة ويحركه أمام الكاهن ويضع الكاهن يديه تحت يدى

 .األربع شرًقا وغرًبا وشماًال وجنوًبا أمام اهللا تالجها
اليمنى إلى أعلى أى يقدمها هللا ويعاونـه فـى ذلـك الكـاهن، أمـا ترديـدها  ورفع الصدر والساق

أى تحريكها نحو الجهات األربع فهو إعالن أن اهللا موجود فى كل مكـان وهـو ضـابط الكـل فيقـدم 
 .له هذه الذبيحة

 

بعد أن يحرق الكاهن شحم الذبيحة للرب على المذبح، يأخذ الصـدر فيكـون نصـيًبا  :۳۱ع

 .لموجودين فى بيت الربلكل الكهنة ا

 

 .الرجل اليمنى األمامية: الساق اليمنى  :۳۳، ۳۲ع

 ،تعطــى الســاق اليمنــى للكــاهن الــذى يقــدم الذبيحــة فهــى تقدمــة مرفوعــة هللا ســاكن الســموات

 .ويأخذها الكاهن فيشعر مقدمها أن اهللا قبل ذبيحة سالمة
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ة والســـاق اليمنـــى هـــذا هـــو حكـــم اهللا علـــى مـــدى األجيـــال أن يعطـــى صـــدر الذبيحـــ :۳٤ع

ومن ناحيـة أخـرى يـوفر اهللا طعاًمـا . م الذبيحة أن اهللا قد قبل ذبيحتهللكهنة يأكلونها فيشعر من قدَّ 

 .لكهنته المكرسين لخدمته، ويكون هناك عالقة محبة بين الكهنة والشعب

 

 ،هــذا هــو مــا يحــدث أيًضــا يــوم مســح الكــاهن أى تخصيصــه وٕاقامتــه كاهًنــا :۳٦، ۳٥ع

ويكون هذا نصيبه من ذبيحة  )٣٤-٣٠ع(ه والصدر للكهنة كما ذكرنا فى ـالرفيعة ل فتعطى ساق

 .السالمة على مدى األجيال
 

 ):۳۸، ۳۷ع(ملخص األصحاحين السادس والسابع )  ۳(

ْثِم َوَذبِيَحِة الْ ٣٧ ِمْلِء َوَذبِيَحِة السََّالَمِة تِْلَك َشرِيَعُة اْلُمْحَرَقِة َوالتـَّْقِدَمِة َوَذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َوَذبِيَحِة اْإلِ

بِّ ِفي بـَرِّيَِّة الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ ِبَها ُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناَء يـَْوَم َأْمرِِه بَِني ِإْسَرائِيَل بِتَـْقرِيِب قـََرابِيِنِهْم ِللرَّ ٣٨

 .ِسيَناءَ 

 
بهــا أيــديهم الذبيحــة التــى تقــدم عنــد رســامة الكهنــة فــيمألون : ذبيحــة المــلء  :۳۸، ۳۷ع

 .)٢٣-١٩:  ٦ص(كما ورد فى  أمام اهللا حتى ال يقفوا أمام الرب فارغين
يخــتم اهللا كالمــه عــن شــرائع تقــديم الــذبائح المــذكورة فــى الســبعة أصــحاحات األولــى مــن هــذا 

 .موسى فى جبل سيناء عندما سلمه شرائع الذبائح معلًنا أن هذا ما أمر به اهللا ،السفر

 ألنك تعطى مما أعطاك  ،سواء للكهنة وخدام الكنيسة أو ألى محتاج ،إهتم بالعطاء هللا
 .تنمو فى مشاعر الحب واإلحساس باآلخرينو اهللا فيفرح اهللا بعطاياك ويبارك حياتك 
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 جدول بأنواع الذبائح وكيفية تقديمها ومعانيها الروحية
نوع  م

 الذبيحة
نوع الحيوان أو 

 روحىالمعنى ال كيفية التقديم القربان المقدم

 المحرقة ١
 )١ص(

 ذكر من البقر-أ
 )٩-٣: ١ص(

يقرب مقدم الذبيحة الثور أمام المذبح النحاسى 
ويضع يده على رأسه ثم يذبحه الكاهن على 
جانب المذبح األيسر ويرش دمه حول المذبح ثم 

 .يحرقه كله على المذبح
 

يرمز لذبيحة المسيح 
على الصليب التى 

 .أرضى اآلب بها

أن ذكر الض -ب  
 أو الماعز 

 )١٣-١٠: ١ص(
"       "      "       "      "   "       "       "      "    " 

   
يمام أو فرح  -ج

 حمام
 )١٧-١٤: ١ص(

يقدمه أمام المذبح النحاسى ويضع يده عليه ويحز 
الكاهن رقبته ويشق صدره ويعصر دمه على 

 .المذبح ثم يحرقه عليه
 

    "       "      "    "   

تقدمة  ٢
 القربان

 )٢ص(

دقيق مسكوب  -أ
عليه زيت مع 

 لبان 
 )٣-١: ٢ص(
 

يأخذ الكاهن قبضة منه مع كل اللبان ويوقده على 
 .المذبح والباقى يأكله الكهنة فى بيت الرب

يرمز لحياة المسيح 
النقية على األرض وكل 
ما احتمله من آالم 

 .أثناءها

أقراص فطير  -ب  
ملتوتة بزيت 

طير ورقاق ف
مدهون بزيت 
ومخبوزة فى 

 )٤: ٢ص(التنور
 

 .يأخذ جزًءا مع اللبان ويحرقه على المذبح
 

      "       "      "    " 

فطير ملتوت  -ج  
بالزيت على 

 الصــاج 
) ٦، ٥: ٢ص(

يفت ويسكب عليه 
 زيت

 

"       "      "       "      "   "       "       "      "    " 

  
 
 
 
 
 

ق بزيت دقي -د
 فى طاجن 

 )٧: ٢ص(
 "       "      "       "      "   "       "       "      "    " 
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٣ 
 

ذبيحة 
السالمة 

 )٣ص(

ذكر أو أنثى  -أ
 )٥-١ع(بقر 

يضع مقدمها يده على رأس الذبيحة ثم يذبحها 
الكاهن ويرش دمها حول المذبح ويحرق الشحم 

ى ويأخذ على المذبح ثم يردد الصدر والساق اليمن
الساق ليأكلها هو وأسرته والصدر لباقى الكهنة 
أما باقى الذبيحة فيأكلها مقدمها هو وأسرته وكذلك 

 .الفقراء فى خيمته
 

يرمز لذبيحة المسيح 
على الصليب التى 
يعطيها لنا على المذبح 

 .لنأكله جسًدا ودًما

ذكر أو أنثى  -ب  
 الضأن 

 )١٧-١٢ع(

بيحة ثم يذبحها يضع مقدمها يده على رأس الذ
الكاهن ويرش دمه حول المذبح ويحرق الشحم 
على المذبح ثم يردد الصدر والسابق اليمنى ويأخذ 
الساق ليأكلها هو وأسرته والصدر لباقى الكهنة 
أما باقى الذبيحة فيأكلها مقدمها هو وأسرته وكذلك 

 .الفقراء فى خيمته مع شحم اإللية على المذبح
 

       "      "    "      " 

 المعز  -ج  
 "    "      "       "       "   "      "       "      "       " )١٧-١٢ع(

ذبيحة  ٤
الخطية 

 )٥، ٤ص(

ثور بقر عن  -أ
الكاهن أو جماعة 

 .الشعب
 )٢١-١ع(

يضع مقدمه يده على رأسه ويعترف بخطاياه ثم 
يذبحه الكاهن على شمال المذبح، وينضح دمه 

م الحجاب ويضع منه على قرون سبع مرات أما
مذبح البخور ثم يحرق شحمه على المذبح وباقى 

 .الحيوان يحرقه خارج المحلة
 

يرمز للمسيح الذى حمل 
خطايانا وصلب خارج 

 .المحلة

تيس ذكر  -ب  
من المعز عن 

 الرئيس 
 )٢٦-٢٢ع(

يضع يده على رأس الحيوان ويعترف بخطاياه ثم 
من الدم ويمسح  يذبحه على شمال المذبح ويأخذ

قرون المذبح النحاسى ويصب باقى الدم أسفله 
ويحرق شحمه على المذبح ويأخذ الكاهن لحمه 

 .وجلده
 

      "       "      "    " 

أنثى الماعز  -ج  
أو الضأن عن أى 

 .فرد من الشعب
 )٣٥-٢٧ع(

"       "      "       "      "   "       "       "      "    " 

بيحة ذ ٥
 اإلثم

: ٥ص(
١٩-١٤( 

كبش مع 
التعويض عن 
الخطية وزيادة 

 الخمس

يضع مقدمها يده على رأس الحيوان ويعترف 
بخطاياه ثم يذبحه الكاهن على شمال المذبح 
النحاسى ويرش دمه مستديًرا حول المذبح ثم 
يحرق شحمه عليه أما باقى الحيوان فيأخذه 

 .الكاهن

يرمز للمسيح الذى حمل 
صلب خارج خطايانا و 

 .المحلة
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اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 طقس تكريس الكهنة

Rη Ε η 
 

 ) :۱۳-۱ع(تكريس الكهنة ) ۱(

ِ ُموَسى كلمو ١ ُخْذ َهاُروَن َوبَِنيِه َمَعُه َوالثـَِّياَب َوُدْهَن اْلَمْسَحِة َوثـَْوَر اْلَخِطيَِّة «٢: قائًال  الرَّبُّ
فـََفَعَل ُموَسى َكَما َأَمَرُه ٤. »اَعِة ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ َواْجَمْع ُكلَّ اْلَجمَ ٣َواْلَكْبَشْيِن َوَسلَّ اْلَفِطيِر 

َهَذا َما َأَمَر الرَّبُّ َأْن «: ُثمَّ قَاَل ُموَسى لِْلَجَماَعةِ ٥. فَاْجَتَمَعِت اْلَجَماَعُة ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ . الرَّبُّ 
َم ُموَسى َهاُروَن َوبَنِ ٦. »يـُْفَعلَ  َوَجَعَل َعَلْيِه اْلَقِميَص َوَنطََّقُه بِاْلِمْنطََقِة َوأَْلَبَسُه اْلُجبََّة ٧. يِه َوَغسََّلُهْم ِبَماءٍ فـََقدَّ

ُه بِهِ  َوَوَضَع َعَلْيِه الصُّْدرََة َوَجَعَل ِفي الصُّْدرَِة اُألورِيَم ٨. َوَجَعَل َعَلْيِه الرَِّداَء َوَنطََّقُه ِبُزنَّاِر الرَِّداِء َوَشدَّ
َوَوَضَع اْلِعَماَمَة َعَلى رَْأِسِه َوَوَضَع َعَلى اْلِعَماَمِة ِإَلى ِجَهِة َوْجِهِه َصِفيَحَة الذََّهِب اْإلِْكِليَل ٩. َوالتُّمِّيمَ 

َسُه ثُمَّ َأَخَذ ُموَسى ُدْهَن اْلَمْسَحِة َوَمَسَح اْلَمْسَكَن وَُكلَّ َما ِفي١٠. اْلُمَقدََّس َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى ِه َوَقدَّ
. ْقِديِسَهاَوَنَضَح ِمْنُه َعَلى اْلَمْذَبِح َسْبَع َمرَّاٍت َوَمَسَح اْلَمْذَبَح َوَجِميَع آنَِيِتِه َواْلِمْرَحَضَة َوقَاِعَدتـََها لِتَـ ١١
َم ُمو ١٣. َوَصبَّ ِمْن ُدْهِن اْلَمْسَحِة َعَلى رَْأِس َهاُروَن َوَمَسَحُه لِتَـْقِديِسهِ ١٢ َسى بَِني َهاُروَن ُثمَّ َقدَّ

 . َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -َوأَْلَبَسُهْم َأْقِمَصًة َوَنطََّقُهْم ِبَمَناِطَق َوَشدَّ َلُهْم َقالَِنَس 

 
وحضر . جهَّز موسى كل شئ حسب أمر اهللا الذى اختار هارون وبنيه للكهنوت: ٤-۱ع

 .الشعب كله أمام الخيمة ليفرحوا بسيامة كهنتهم
ى كاهًنا أو المرحلة الوسطى بين أن يكون رب األسرة هو كاهنها وبين وكان موس

وقد أعلن اهللا ذلك فى . تخصيص الكهنوت فى أشخاص معينين للشعب كله وهم هارون وبنوه
 ).٦: ٩٩مز" (موسى وهارون بين كهنته"المزمور 

هناك وقد أحضر موسى هارون وبنيه وكل الشعب إلى باب خيمة االجتماع لتتم سيامتهم 
 :لما يأتى 
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ليعلم الشعب أن سيامتهم من اهللا وبأمره وليس فكرة خاصة لموسى محبًة فى أخيه  -١
 .هارون

 .ليشعر الشعب بمهابة الكهنوت فيحترموه ويخضعوا له -٢

ليشعر هارون وبنوه بمسئوليتهم عن رعاية كل شعب اهللا المجتمعين بجماهيرهم أثناء  -٣
 . السيامة

 :يامة وهى وقد أحضر موسى مستلزمات الس
 ).٣٩، ٢٨خر(ثياب الكهنوت التى سيلبسها هارون وبنوه والمذكورة فى  -١
 ).٣٣-٢٢: ٣٠خر(دهن المسحة الذى أعده موسى وذكر فى  -٢

الحيوانات التى ستذبح وهى ثور وكبشان وسيأتى فى هذا األصحاح شرح طقس  -٣
 ).٢٩خر(تقديمهم 

 ).٢٩خر(سل به فطير سيأتى شرح طقس تقديمه فى هذا األصحاح  -٤

 
 .توصيله ما يقوله اهللا للشعب بالتدقيقفى تجلت أمانة موسى  :٥ع
 
 .غسل جيًدا: غسَّل  :٦ع

المعموديـة واإلعتـراف اللـذين يغسـالن اإلنسـان مـن خطايـاه، فقبـل لسـرّى غسل الكهنـة إشـارة 
والغســل هــو تنظيــف للجســم مــن الخــارج  .أن يــدعو الخــادم النــاس للتوبــة يجــب أن يتــوب هــو أوالً 

داًدا ألمر عظيم وهو سيامة الكهنوت ويرمز لطهارة القلب حتى يخدم هارون وبنـوه اهللا بـدون استع
 .أى أغراض شخصية ويرعوا شعبه بنقاوة

ومـــازال هـــذا الطقـــس مســـتمًرا فـــى العهـــد الجديـــد، فيغســـل الكـــاهن يديـــه أثنـــاء القـــداس لـــنفس 
 .األغراض السابقة

بخيمــة االجتمــاع، ألنــه كــان اغتســاًال  وقــد أتــمَّ موســى غســل هــارون وبنيــه فــى مكــان خــاص
للجســم كلــه، ولــيس فــى المرحضــة التــى كــانوا فيمــا بعــد يغســلون أيــديهم وأرجلهــم فيهــا قبــل دخــول 

 .القدس
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وألبســــها ) ٢٨خــــر(أحضــــر موســــى الثيــــاب الكهنوتيــــة الــــذى ذكــــرت تفصــــيًال فــــى  :۹-۷ع
 تفســير ســفر الخــروجلهــارون وبنيــه، وهــذه المالبــس تشــير إلــى صــفات وعمــل المســيح كمــا ذكــر 

 :وترمز هذه الثياب إلى ). ٢٨خر(
 .عظمة اهللا وكرامة خدمته -١
 .أهمية التزين بالفضائل لنكون أوالد اهللا -٢

 .أهمية تنقية القلب واالكتساء بالبر عندما نقف أمام اهللا -٣

 .بهاء ومهابة الكهنوت -٤

 ).٤: ٤ؤر (ترمز هذه الثياب للثياب النورانية التى يلبسها أوالد اهللا فى الملكوت -٥

 
ثم مسح المسكن وكل ما فيه والكهنة أنفسهم بدهن المسحة إشارة إلـى تقـديس  :۱۲-۱۰ع

علــى الكنيســة ) ٣مـت(كمــا حـلَّ علــى المســيح فـى ميــاه األردن ليبـدأ خدمتــه و الـروح القــدس للخـدام 
وبهذا أصبحت محتويات خيمة االجتماع وكذلك الكهنـة مخصَّصـين لخدمـة  ).٢أع(يوم الخمسين 

 .وليس ألى عمل آخراهللا 
ونضح الزيت سبع مـرات علـى المـذبح النحاسـى يرمـز إلـى كمـال التقـديس ويـتم بـرش الزيـت 

 .باألصبع سبع مرات
وصــب الــدهن علــى رأس هــارون فينــزل علــى لحيتــه وثيابــه غيــر مســح الكهنــة علــى جبــاههم 

 .شعببهذا الدهن وذلك لكبر مسئولية رئيس الكهنة المسئول عن رعاية الكهنة وكل ال
 
هارون ثيابـه ومسـحه، ألـبس الكهنـة ثيـابهم المـذكورة بالتفصـيل موسى بعد أن ألبس  :۱۳ع

 ).٢٨خر(بكل معانيها فى 
  إن المالئكة تقف بخشوع ونقاوة وتركيـز ذهـن أمـام اهللا وهـى تسـبحه كـل حـين؛ وكـذلك ينبغـى

هللا إتضــع وثبِّــت  أن يكــون الكهنــة والخــدام أثنــاء خــدمتهم، فعنــدما تقــف للصــالة أو تقــدم خدمــة
 .نظرك على المسيح واترك جانًبا كل مشاغلك لتتمتع بالوجود فى حضرته
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 ) :۳۲-۱٤ع(الذبائح المقدمة عن الكهنة ) ۲(

ــْوِر اْلَخِطيَّــِة ١٤ ــى رَْأِس ثـَ ــوُه أَيْــِديـَُهْم َعَل َم ثـَــْوَر اْلَخِطيَّــِة َوَوَضــَع َهــاُروُن َوبـَُن ــدَّ ــمَّ َق ــُه َوَأَخــَذ ١٥ُث َفَذَبَح
َم ِإلَـى أَ مُ  ـَر اْلَمـْذَبَح ثُـمَّ َصـبَّ الـدَّ َم َوَجَعَلُه َعَلى قـُُروِن اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً بِِإْصـِبِعِه َوَطهَّ ْسـَفِل اْلَمـْذَبِح وَسى الدَّ

َســُه َتْكِفيــراً َعْنــهُ  ــْحِم الـَّـِذي َعلَــى اَألْحَشــاِء َوزِيَــاَدَة اْلَكبِــِد َوالْ ١٦. َوَقدَّ ُكْلَيتَـــْيِن َوَشــْحَمُهَما َوَأَخــَذ ُكــلَّ الشَّ
ــْورُ ١٧. َوَأْوَقــَدُه ُموَســى َعَلــى اْلَمــْذَبحِ  ــا الثـَّ ــاٍر َخــارَِج اْلَمَحلَّــِة َكَمــا َأَمــَر : َوَأمَّ ــُه بَِن ِجْلــُدُه َوَلْحُمــُه َوفـَْرثُــُه فََأْحَرَق

ــوهُ ١٨. الــرَّبُّ ُموَســى ــِة فـََوَضــَع َهــاُروُن َوبـَُن َم َكــْبَش اْلُمْحَرَق ــى رَْأِس اْلَكــْبشِ  ثُــمَّ َقــدَّ ــِديـَُهْم َعَل َفَذَبَحــُه ١٩. أَْي
َم َعلَــى اْلَمــْذَبِح ُمْســَتِديراً  َوَأْوقَــَد ُموَســى الــرَّْأَس َواْلِقطَــَع . َوَقطـَّـَع اْلَكــْبَش ِإلَــى ِقطَِعــهِ ٢٠. َوَرشَّ ُموَســى الــدَّ

ِإنـَُّه ُمْحَرقَـٌة . َأْوقَـَد ُموَسـى ُكـلَّ اْلَكـْبِش َعلَـى اْلَمـْذَبحِ َوَأمَّا اَألْحَشاُء َواَألَكـارُِع فـََغَسـَلَها ِبَمـاٍء وَ ٢١. َوالشَّْحمَ 
َم اْلَكـْبَش الثـَّاِنَي َكـْبَش اْلَمـْلِء فـََوَضـَع ٢٢. َكَمـا َأَمـَر الـرَّبُّ ُموَسـى  -َوُقوٌد ُهَو لِلـرَّبِّ . ِلَراِئَحِة ُسُرورٍ  ثُـمَّ قَـدَّ

َفَذَبَحُه َوَأَخَذ ُموَسى ِمْن َدِمِه َوَجَعـَل َعلَـى َشـْحَمِة ُأُذِن َهـاُروَن ٢٣. َكْبشِ َهاُروُن َوبـَُنوُه أَْيِديـَُهْم َعَلى رَْأِس الْ 
َهاِم رِْجِلِه اْلُيْمنَـى َهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى َوَعَلى ِإبـْ َم ُموَسـى بَنِـي َهـاُروَن َوَجَعـَل ِمـَن الـدَِّم ٢٤. اْلُيْمَنى َوَعَلى ِإبـْ ثُـمَّ قَـدَّ

َم َعلَـى َشـْحِم آَذانِِهـ ِم اْلُيْمنَـى َوَعلَـى أَبَـاِهِم أَيْـِديِهِم اْلُيْمَنــى َوَعلَـى أَبَـاِهِم َأْرُجِلِهـِم اْلُيْمنَـى ثُـمَّ َرشَّ ُموَسـى الــدَّ
ــْحمَ ٢٥. َعلَــى اْلَمــْذَبِح ُمْســَتِديراً  ــْحِم الـَّـِذي َعلَــى اَألْحَشــاِء َوزِيَــاَدَة اْلَكبِــ: ثُــمَّ َأَخــَذ الشَّ ِد األَْليَــَة وَُكــلَّ الشَّ

ــاَق اْلُيْمَنــى َوِمــْن َســلِّ اْلَفِطيــِر الَّــِذي َأَمــاَم الــرَّبِّ َأَخــَذ قـُْرصــاً َواِحــداً َفِطيــراً ٢٦. َواْلُكْلَيتَـــْيِن َوَشــْحَمُهَما َوالسَّ
ــاِق الْ  ــى السَّ ــْحِم َوَعَل ــى الشَّ ــًة َواِحــَدًة َوَوَضــَعَها َعَل ــٍت َورُقَاَق ــِز ِبَزْي ــَن اْلُخْب ــى َوقـُْرصــاً َواِحــداً ِم ــَل ٢٧ُيْمَن َوَجَع

ــاَم الــرَّبِّ  ــِه َوَردََّدَهــا تـَْرِديــداً َأَم ــْي َهــاُروَن وَُكُفــوِف بَِني ــى َكفَّ ــوِفِهْم ٢٨. اْلَجِميــَع َعَل ــْن ُكُف ثُــمَّ َأَخــَذَها ُموَســى َع
ثُمَّ َأَخـَذ ُموَسـى ٢٩. َوُقوٌد ِهَي لِلرَّبِّ . ِإنـََّها قـُْربَاُن َمْلٍء ِلَراِئَحِة ُسُرورٍ . َوَأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح فـَْوَق اْلُمْحَرَقةِ 

ثُـمَّ ٣٠. َكَمـا َأَمـَر الـرَّبُّ ُموَسـى  -ِلُموَسـى َكـاَن َنِصـيباً . الصَّْدَر َوَردََّدُه تـَْرِديـداً َأَمـاَم الـرَّبِّ ِمـْن َكـْبِش اْلَمـْلءِ 
ِم الـَِّذي َعلَـى اْلَمـذْ  َبِح َوَنَضـَح َعلَـى َهـاُروَن َوَعلَـى ثَِيابِـِه َوَعلَـى بَِنيـِه َأَخَذ ُموَسى ِمْن ُدْهـِن اْلَمْسـَحِة َوِمـَن الـدَّ

ــِه َمَعــهُ  ــاِب بَِني ــى ثَِي ــهُ . َوَعَل ــِه َمَع ــاَب بَِني ــُه َوبَِنيــِه َوثَِي ــاُروَن َوثَِياَب ــدََّس َه ــاُروَن َوبَِنيــهِ ٣١. َوَق ــاَل ُموَســى ِلَه : ثُــمَّ َق
َز الَِّذي ِفي َسلِّ قـُْربَاِن اْلَمـْلِء َكَمـا َأَمـْرُت اْطُبُخوا اللَّْحَم َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتمَ « اِع َوُهَناَك تَْأُكُلونَُه َواْلُخبـْ

 .َواْلَباِقي ِمَن اللَّْحِم َواْلُخْبِز ُتْحرُِقونَُه بِالنَّارِ ٣٢. َهاُروُن َوبـَُنوُه يَْأُكُلونَهُ : قَاِئالً 
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٨١γ 

ين بخطايــاهم ليحمــل هــذا يضــع هــارون وبنــوه أيــديهم علــى رأس الثــور معتــرف :۱۷-۱٤ع
وهو رمز لدم المسيح الذى يطهر كل من يـؤمن بـه فهـو ضـرورى لخـالص  ،الثور خطاياهم عنهم

ثــم يــذبح الثــور ويمســح موســى بالــدم قــرون المــذبح النحاســى  .الكــل ســواء عامــة الشــعب أو الكهنــة
وســـى وال ونالحـــظ هنـــا أن الـــذى يقـــوم بالعمـــل الكهنـــوتى هـــو م. ويصـــب بـــاقى الـــدم أســـفل المـــذبح

 .يدخلون بالدم إلى القدس ألن الكهنة لم تتم سيامتهم بعد
ثم يحـرق موسـى الـدهن علـى المـذبح أمـا جلـد الحيـوان وبـاقى لحمـه وفضـالته فتحـرق خـارج 

 ).٤ص(المحلة وال يأكل منها أحد ألنها ذبيحة خطية عن الكهنة كما مر فى 
 
: ٢٩خــر(ابًقا فــى ـِرَح ســـلــذى ُشــا حســب الطقــس اًـ ة عــنهم كبشـــرقـــدم المحـثــم قــ :۲۱-۱۸ع

، ليوضــح أن المســيح الــذى مــات علــى الصــليب مطيًعــا لــآلب قــد أرضــى العــدل اإللهــى )١٨-١٥
وبـــذلك يعلـــن هـــارون وبنـــوه اســـتعدادهم إلرضـــاء اهللا  .إلـــى التمـــام، فســـر اهللا بالبشـــرية فـــى المســـيح

 .وتقديم حياتهم كلها لخدمته
 
والمـلء معناهـا " المـلء"كانت الكبش الثانى وهـو كـبش أما التقدمة والذبيحة الثالثة ف :۲۲ع

ــاة فارغــة، بــل مليئــة  مــلء اليــد والغــرض الروحــى منهــا أن ال يتقــدم الخــدام لخدمــة اهللا بأيــدى وحي
 .بثمار الروح

ذبيحـة لأى اشتراك هـارون وبنيـه فـى تقـديم ا ،المقصود بذبيحة الملء هو بدء خدمة الكاهنو 
ة السالمة مع وجـود بعـض االختالفـات سـتظهر فـى شـرح األعـداد وهى تشبه إلى حد ما ذبيح. هللا

 .التالية
 
 .الجزء السفلى من صيوان األذن الخارجى: شحمة األذن  :۲٥-۲۳ع

 .أصبع اليد أو القدم الكبير: إبهام 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٨٢γ 

بعد أن يذبح موسى كبش الملء، يمسح أذن وٕابهام الرجل واليد اليمنـى لهـارون وبنيـه، وهـذا 
للسـير فـى ن لسماع وفهم كلمة اهللا، وتقديس اليد لعمل مسرته، واستعداد األقـدام يرمز النفتاح األذ

 ).٢٠، ١٩: ٢٩خر(ثم يسكب دم الذبيحة ويحرق الشحم، كما سبق شرحه فى . طريقه
 
قـــدَّم للـــرب فطيـــرة وقـــرص خبـــز ورقاقـــة، بعـــد ترديـــدها للـــرب إعالًنـــا عـــن أنـــه  :۲۸-۲٦ع

كمـا سـبق شـرحه  ،شبعة كـالخبز، واللطيفـة كالرقـاقموال مصدر كل نعمة بحياته الطاهرة كالفطير،
ووضع موسى هذا الفطير والرقاق مع الشحم والساق اليمنى علـى أيـدى  ).٢٥-٢٣: ٢٩خر(فى 

 .الكهنة وردَّدها أمام اهللا ثم أحرقها على المذبح
 
 .)٢٦: ٢٩خر(د الصدر وأخذه نصيًبا لنفسه كخادم للذبيحة كما سبق شرحه فى ثم ردَّ  :۲۹ع
 
ـــدَّ  :۳۲-۳۰ع ـــابهم بـــموســـى س ق فـــى إشـــارة هن المســـحة ودم الذبيحـــة دهـــارون وبنيـــه وثي

وأعطـــاهم نصـــيبهم . ودم المســـيح لتقـــديس اإلنســـان) دهـــن المســـحة(واضـــحة لعمـــل الـــروح القـــدس 
 ).٣٤-٣١،  ٢١: ٢٩خر(ويحرقوا ما يفيض فى نفس اليوم ليأكلوه 

 ــم النــاس عــن اهللا أو تنصــحهم بــأى شــئ إهــتم بعالقتــك الشخصــية بــه فــى توبــة  ،قبــل أن تكل
 .وصلوات وقراءة فى الكتاب المقدس حتى تتقوى بنعمة اهللا فيكون كالمك مؤثًرا فى سامعيك

 
 ):۳٦-۳۳ع(مدة إتمام تكريس الكهنة )  ۳(

َعَة أَيَّاٍم ِإَلى يـَْوِم َكَماِل أَيَّ ٣٣ َعَة أَيَّاٍم َوِمْن َلُدْن بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع الَ َتْخُرُجوَن َسبـْ اِم َمْلِئُكْم ألَنَُّه َسبـْ
َوَلَدى بَاِب َخْيَمِة ٣٥. َكَما فـََعَل ِفي َهَذا اْليَـْوِم َقْد َأَمَر الرَّبُّ َأْن يـُْفَعَل ِللتَّْكِفيِر َعْنُكمْ ٣٤. َيْمَألُ أَْيِدَيُكمْ 

َعَة أَيَّاٍم َوَتْحَفظُ  . »وَن َشَعائَِر الرَّبِّ َفَال َتُموُتوَن ألَنِّي َهَكَذا أُِمْرتُ االْجِتَماِع تُِقيُموَن نـََهارًا َوَلْيًال َسبـْ
 .فـََعِمَل َهاُروُن َوبـَُنوُه ُكلَّ َما َأَمَر ِبِه الرَّبُّ َعَلى َيِد ُموَسى٣٦

 
 .أيام رسامتكم وتكريسكم: أيام ملئكم  :۳٤، ۳۳ع



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٨٣γ 

 .أى يتكّرر طقس اليوم األول فى السبعة أيام: أمر الرب أن يفعل 
الخادم المكرس كل عمره  ءتد طقس الرسامة إلى كمال سبعة أيام، فتكون عربوًنا لقضايم

ويعده اهللا بأنه سيسد احتياجه، ويمأل يده . مدة غربته على األرض فى خدمة اهللا بدون ارتدادو 
وفى العهد الجديد يقضى الكاهن بعد سيامته أربعين يوًما فى خلوة  .بالرزق والخير كل أيام عمره

 .ادة استعداًدا للخدمة طوال حياتهوعب
ويظل هارون وبنوه داخل بيت الرب هذه السبعة أيام مع مراعاة أال يدخلوا إلى القدس ألنه 

فتكرر طقوس السيامة التى تمت فى اليوم األول من اغتسال وتقديم الذبائح . لم تتم سيامتهم
 .والطعام كل يوم من األيام السبعة

 
على يـد موسـى أال يخرجـوا مـن بيـت الـرب سـبعة أيـام لـئال يعـاقبوا يحذر اهللا الكهنة  :۳٥ع

بــالموت، وذلــك رمــًزا لتكــريس حيــاتهم هللا فــال يعملــون أعمــال العــالم وٕاال يصــيروا كمــوتى فــى نظــر 
 .وفى هذه السبعة أيام يتممون عبادة اهللا وطقوس السيامة .اهللا

 
 .أطاع هارون وبنوه ونفذوا كل ما أمر به اهللا :۳٦ع

 نحن . ل مدة حياتنا كلهااريسنا بالمعمودية والميرون للمسيح جعلنا له خداًما طو تك
نخدمه بكل طاقاتنا وهو يكون مسئوًال عنا وعن كل احتياجاتنا، هذا هو طريقنا كمسيحيين فى 

 .حياتنا



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٨٤γ 

 

اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 قبول اهللا للذبائح

Rη Ε η 
 

 ):۲۱-۱ع(ذبائح عن الكهنة والشعب )  ۱(

ْوِم الثَّاِمِن َدَعا ُموَسى َهاُروَن َوبَِنيِه َوُشُيوَخ ِإْسَرائِيلَ ١ ُخْذ َلَك ِعْجًال اْبَن «: َوقَاَل ِلَهاُرونَ ٢. َوِفي اْليـَ
ْمُهَما َأَماَم الرَّبِّ . ِلُمْحَرَقٍة َصِحيَحْينِ بـََقٍر ِلَذبِيَحِة َخِطيٍَّة وََكْبشًا  ُخُذوا تـَْيسًا ِمَن : َوُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ٣. َوَقدِّ

ْبِح أَ ٤اْلَمْعِز ِلَذبِيَحِة َخِطيٍَّة َوِعْجًال َوَخُروفًا َحْولِيـَّْيِن َصِحيَحْيِن ِلُمْحَرَقٍة  َماَم َوثـَْورًا وََكْبشاً ِلَذبِيَحِة َسَالَمٍة لِلذَّ
اِم َخْيَمِة ٥. »َألنَّ الرَّبَّ اْليَـْوَم يـَتَـَراَءى َلُكمْ . الرَّبِّ َوتـَْقِدَمًة َمْلُتوتًَة ِبَزْيتٍ  فََأَخُذوا َما َأَمَر بِِه ُموَسى ِإَلى ُقدَّ

َم ُكلُّ اْلَجَماَعِة َوَوقـَُفوا َأَماَم الرَّبِّ . االْجِتَماعِ  َقاَل ُموَسى٦. َوتـََقدَّ تـَْعَمُلونَُه . ا َأَمَر بِِه الرَّبُّ َهَذا مَ «: فـَ
َيتَـَراَءى َلُكْم َمْجُد الرَّبِّ  ْم ِإَلى اْلَمْذَبِح َواْعَمْل َذبِيَحَة َخِطيَِّتَك «: ُثمَّ قَاَل ُموَسى ِلَهاُرونَ ٧. »فـَ تـََقدَّ

ْعِب . َوُمْحَرقـََتَك وََكفِّْر َعْن نـَْفِسَك َوَعِن الشَّْعبِ  ُهْم َكَما َأَمَر الرَّبُّ َواْعَمْل قـُْربَاَن الشَّ فـَتَـَقدََّم ٨. »وََكفِّْر َعنـْ
ِم ٩. َهاُروُن ِإَلى اْلَمْذَبِح َوَذَبَح ِعْجَل اْلَخِطيَِّة الَِّذي َلهُ  َم فـََغَمَس ِإْصِبَعُه ِفي الدَّ َم بـَُنو َهاُروَن ِإلَْيِه الدَّ َوَقدَّ

مَ . َوَجَعَل َعَلى قـُُروِن اْلَمْذَبحِ  َوالشَّْحَم َواْلُكْلَيتَـْيِن َوزِيَاَدَة اْلَكِبِد ِمْن ١٠. ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبحِ  ُثمَّ َصبَّ الدَّ
َوَأمَّا اللَّْحُم َواْلِجْلُد فََأْحَرقـَُهَما بَِناٍر ١١. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح 

َم فـََرشَُّه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً ثُ ١٢. َخارَِج اْلَمَحلَّةِ  ُثمَّ نَاَوُلوُه ١٣. مَّ َذَبَح اْلُمْحَرَقَة فـََناَوَلُه بـَُنو َهاُروَن الدَّ
ْحَرَقِة َوَغسََّل اَألْحَشاَء َواَألَكارَِع َوَأْوَقَدَها فـَْوَق اْلمُ ١٤. اْلُمْحَرَقَة بِِقطَِعَها َوالرَّْأَس فََأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبحِ 

َم قـُْربَاَن الشَّْعِب َوَأَخَذ تـَْيَس اْلَخِطيَِّة الَِّذي لِلشَّْعِب َوَذَبَحُه َوَعِمَلُه لِْلَخِطيَِّة  ١٥. َعَلى اْلَمْذَبحِ  ثُمَّ َقدَّ
َم اْلُمْحَرَقَة َوَعِمَلَها َكاْلَعاَدةِ ١٦. لِ َكاَألوَّ  َم التـَّْقِدَمَة َوَمَألَ  ١٧. ُثمَّ َقدَّ َها َوَأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح ُثمَّ َقدَّ َكفَُّه ِمنـْ

َالَمِة الَِّتي لِلشَّْعبِ ١٨. َعَدا ُمْحَرَقِة الصََّباحِ  َم . ثُمَّ َذَبَح الثـَّْوَر َواْلَكْبَش َذبِيَحَة السَّ َونَاَوَلُه بـَُنو َهاُروَن الدَّ
اَألْلَيَة َوَما يـَُغشِّي َواْلُكْلَيتَـْيِن َوزِيَاَدَة : ْوِر َوِمَن اْلَكْبشِ َوالشَّْحَم ِمَن الثـَّ ١٩. فـََرشَُّه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً 

َوَأمَّا الصَّْدرَاِن َوالسَّاُق ٢١. َوَوَضُعوا الشَّْحَم َعَلى الصَّْدرَْيِن فََأْوَقَد الشَّْحَم َعَلى اْلَمْذَبحِ ٢٠. اْلَكِبدِ 
 .َكَما َأَمَر ُموَسى  -َماَم الرَّبِّ اْلُيْمَنى فـََردََّدَها َهاُروُن تـَْرِديداً أَ 

 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٨٥γ 

وهــو يرمــز . أحضــر موســى هــارون وبنيــه وشــيوخ إســرائيل فــى اليــوم الثــامن لســيامتهم :۱ع

للحيــــاة األبديــــة بعــــد الــــزمن الحاضــــر بأيامــــه الســــبعة، واليــــوم الثــــامن أى بــــدء خــــدمتهم بعــــد تمــــام 

 .وقد دعا الشيوخ كنواب عن الشعب. تكريسهم

 

قدم الـذبائح بعـد تكـريس هـارون وبنيـه، وبـدأ الكهنـة يقـدمون مـن مـالهم لم يعد موسى ي :۲ع

عن أنفسهم ذبيحة خطيـة تعبيـًرا عـن تـوبتهم الشخصـية واعتـرافهم بخطـئهم واحتيـاجهم لـدم المســيح 

 ).١، ٤ص(كاملـــة هللا ر، ثـــم ذبيحـــة محرقـــة تعبيـــًرا عـــن تكـــريس حيـــاتهم فتصـــبح طـــاعتهم ـالمطهـــ

وعموًمـا . الخطية هذه كانت تكفيًرا عن خطية صنع العجـل الـذهبىويظن علماء اليهود أن ذبيحة 

 :فتكرار تقديم ذبائح الخطية، إذ أنهم قدموا ذبيحة خطية أثناء سيامتهم، يعبَّر عن 

 .عدم إعطاء الذبيحة الدموية غفراًنا كامًال أما ذبيحة المسيح فتعطى غفراًنا تاًما -١

 .ى تحدث طوال حياتهماحتياجهم المستمر كبشر لغفران خطاياهم الت -٢

 
قـدموا ذبـائح وقـرابين عـن الشـعب ليتطهـر  ،نـة ذبـائح عـن أنفسـهمهبعد أن قّدم الك :٤، ۳ع

ويالحــظ فــى الــذبائح .. هــو أيًضــا ألنــه اشــترك فــى عبــادة العجــل الــذهبى باإلضــافة لبــاقى خطايــاه

 :والقرابين اآلتى 

أمـــام اهللا إال بعــــد  تبـــدأ بذبيحـــة خطيـــة وهــــى تـــيس مـــن المـــاعز ألنــــه ال يمكـــن الوقـــوف -١

 .التخلص من الخطية

ثم تقديم ذبيحة محرقة وهى عجل وخروف حوليين، أى كل منهما ابن سـنة، وهـو يرمـز  -٢

للنضج وفى نفس الوقـت إلـى البـراءة، وهـى تعنـى تكـريس القلـب هللا، كمـا تحـرق الذبيحـة 

 .كلها على المذبح

كة معــه فيقــدموا ذبيحــة بعــد الــتخلص مــن الخطيــة وٕاعــالن تكــريس القلــب هللا يمكــن الشــر  -٣

 .سالمة وهى ثور وكبش



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٨٦γ 

فى النهايـة يقـدموا قـرابين هـى دقيـق ملتـوت بالزيـت إعالًنـا عـن تقـديم ممتلكـاتهم كلهـا هللا  -٤

 .وطلبهم بركته فى حياتهم

 .بهذا االستعداد يستطعيون أن يلتقوا باهللا ويتمتعوا برؤياه

 

يمــة االجتمــاع ودخلــوا بهــا أمــام أخــذ موســى والكهنــة الــذبائح والقــرابين إلــى أمــام خ :۷-٥ع

وقال لهم موسى إن . المذبح النحاسى وكان معهم نواب الشعب أى الشيوخ لتقديم الذبائح والقرابين

 .تقديم هذه الذبائح هو شرط االستعداد للقاء اهللا

 

 .أى مذبح البخور داخل القدس: قرون المذبح  :۹، ۸ع

 .أى المذبح النحاسى: ل المذبح أسف

بتقديم أول ذبيحة وهى ذبيحة الخطية عن نفسه وعن أبنائه الكهنة، فذبحها على  بدأ هارون

 .جانب المذبح النحاسى من الشمال وأخذ من الدم ومسح قرون المذبح وصب الباقى أسفله

 

ثــم قــّدم شــحم الذبيحــة وأحرقــه علــى المــذبح النحاســى أمــا جلــد الحيــوان وكــل  :۱۱، ۱۰ع

 .لحمه فأحرقه خارج المحلة

 

أمـا  ،حـة المحرقـة ورش دمهـا حـول المـذبح النحاسـى مسـتديًرايبعد ذلـك قـدم ذب :۱٤-۱۲ع

 .وأحرقه كله على المذبح هعه إلى قطع وغسللحم الذبيحة فقطَّ 

 

بعـد تقــديم الكهنــة ذبــائح عـن أنفســهم، قــدموا عــن الشـعب ذبيحــة خطيــة وهــى التــيس  :۱٥ع

ــم يــأكلوا منــه هــذه المــرة ب ســبب مــوت ابنــى هــارون ألجــل خطيتهمــا وأحرقــوه خــارج المحلــة كلــه ول

 .، إذ أنهما أخطأ أثناء أيام سيامتهما السبعة فماتا)٢٠-١٦، ٢، ١: ١٠ص(



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٣٨٧γ 

قبضـته منهـا ثم قّدم ذبيحة المحرقة عن الشعب وكذلك تقدمة القربان إذ أخذ  :۱۷، ۱٦ع

ل كـــل قــّدمها علــى المــذبح، كــل هــذه الــذبائح باإلضــافة إلــى محرقــة الصــباح التــى تــم تقــديمها قبــ

 .الذبائح المقدمة عن الكهنة أو عن الشعب

 

ثــم قــدم ذبــائح الســالمة عــن الشــعب وهــى الثــور والكــبش، وبعــد ذبحهمــا قــدم  :۲۱-۱۸ع

 .شحمهما على المذبح أما صدراهما فأكله الكهنة وباقى اللحم أكله غالًبا شيوخ الشعب نيابة عنه

  ،فجيد أن تعلم من حولك ولكن قدِّم توبة عن خطاياك قبل أن تطالب من حولك بذلك
كن قدوة لهم فى محاسبة نفسك وتقديم صلوات وعبادات فتخلص نفسك ومن أنت مسئول 

 .عنهم
 

 ):۲٤-۲۲ع(البركة والنار المقدسة )  ۲(

ْعِب َوبَارََكُهْم َواْنَحَدَر ِمْن َعَمِل َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة َوالْ ٢٢ ُمْحَرَقِة َوَذبِيَحِة ثُمَّ َرَفَع َهاُروُن َيَدُه َنْحَو الشَّ
فـَتَـَراَءى َمْجُد الرَّبِّ . َوَدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع ثُمَّ َخَرَجا َوبَارََكا الشَّْعبَ ٢٣. السََّالَمةِ 

فـََرَأى َجِميُع . َقَة َوالشَّْحمَ َوَخَرَجْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َوَأْحَرَقْت َعَلى اْلَمْذَبِح اْلُمْحرَ ٢٤ِلُكلِّ الشَّْعِب 
 .الشَّْعِب َوَهتَـُفوا َوَسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهمْ 

 

ألن مـــذبح المحرقـــة ارتفاعـــه ثالثـــة أذرع أى حـــوالى متـــر ونصـــف وكـــانوا : انحـــدر  :۲۲ع
 ).٢٦: ٢٠خر(يصعدون عليه بسطح مائل ألن الشريعة منعت من استخدام سلم 

يمثل سلطان الكهنوت، وتمام هذه البركة ) ٢٦-٢٢: ٦عد( رفع اليد للنطق بالبركة الطقسية
وهـذا مـا أخذتـه الكنيسـة إذ أنـه فـى نهايـة كـل  .بعد تقديم الذبيحـة ألن دم المسـيح أسـاس كـل بركـة

 .خدمة كنسية يرفع الكاهن يده بالصليب معطيًا بركة المسيح لكل الشعب قبل انصرافه



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٨٨γ 

س الكهنة إلى الخيمة معناه أهمية كلمـة دخول موسى رئيس األنبياء مع هارون رئي :۲۳ع
ـــاب المقـــدس، وأهميـــة عمـــل الكهنـــوت وطقـــس الكنيســـة  ـــاء فـــى الكت اهللا علـــى لســـان الرســـل واألنبي

 .لخالصنا
ــا ليســلم موســى طقــوس الخدمــة لهــارون وظهــور . وهكــذا تمــت البركــة الثانيــة، ودخولهمــا مًع

مـن الظـواهر الروحيـة، وهـذا يرمـز مجد الـرب ربمـا كـان بهيئـة سـحاب أو نـار أو بخـور أو غيـرهم 
 .لحضور المسيح فى الكنيسة

 :ويالحظ أن الخطوات التى تمت قبل ظهور مجد اهللا وما يليه هى 
 .تقديم الذبائح عن الكهنة والشعب -١
 ).٢٢ع(مباركة هارون للشعب  -٢
 ).٢٢ع(إنحدار هارون من المذبح النحاسى  -٣
موسـى لهـارون كيفيـة الخدمـة  دخول موسى وهـارون إلـى القـدس ربمـا لكـى يشـرح ويؤكـد -٤

 ).٢٣ع(فى القدس 
 ).٢٣ع(خروجهما من القدس ومباركتهما للشعب مرة ثانية  -٥
 ).٢٣ع(ظهور مجد الرب وذلك للمرة الثانية بعد ظهوره عند إتمام إقامة الخيمة  -٦
 ).٢٤ع(خروج نار من عند اهللا وٕاحراقها للذبائح  -٧
 ).٢٤ع(سجود الشعب وهتافه  -٨
 
د الرب وامتدت إلى المذبح وأحرقت الذبائح، فالروح القدس بناره خرجت نار من عن: ۲٤ع

 .وهتاف الشعب دليل فرحهم بالرب أما سجودهم فخشوع وعبادة له. يحرق خطايانا ويطهرنا
 :وظهور النار وٕاحراقها للذبائح يعنى 

 .عظمة اهللا ومجده -١
 .رضا اهللا عن شعبه وقبوله لذبائحهم -٢
 .ة الذبائح التى هى رمز لذبيحة المسيحتثبيت اهللا لعهده مع شعبه بواسط -٣
 .قبوله لخدمة الكهنة -٤

  تمسك بعبادتك الروحية وثق أن اهللا يريد أن يظهر فى حياتك بأشكال مختلفة ليطمئنك
 .ويفرح قلبك فتتقدم فى حياتك الروحية وتتمسك به أكثر وأكثر



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٨٩γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 موت ابنى هارون

Rη Ε η 
 

يوضــح لنــا هــذا األصــحاح الصــفات المطلوبــة فــى كهنــة العهــد القــديم والتــى ترمــز لصــفات 
 :وهذه الصفات هى . كهنة وخدام العهد الجديد

 السمو عن المشاعر الطبيعية -٢    الطاعة -١
 والتمييزعدم السكر والتدقيق  -٤  عدم اإلنشغال بغير الخدمة -٣

  
 ):۷-۱ع(موت ناداب وأبيهو )  ۱(

َها َبُخو ١ ُهَما ِمْجَمَرتَُه َوَجَعَال ِفيِهَما نَارًا َوَوَضَعا َعَليـْ َنا َهاُروَن نَاَداُب َوأَبِيُهو ُكلٌّ ِمنـْ رًا َوقـَرَّبَا َوَأَخَذ ابـْ
ُهَما َفَماتَا َأَماَم الرَّبِّ َفَخَرَجْت نَ ٢. َأَماَم الرَّبِّ نَارًا َغرِيَبًة َلْم يَْأُمْرُهَما ِبَها فـََقاَل ٣. اٌر ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َوَأَكَلتـْ

ْعِب أََتَمجَّدُ : َهَذا َما َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ قَاِئالً «: ُموَسى ِلَهاُرونَ  . »ِفي اْلَقرِيِبيَن ِمنِّي أَتـََقدَُّس َوَأَماَم َجِميِع الشَّ
َنْي ُعزِّ َفَدَعا ُموَسى مِ ٤. َفَصَمَت َهاُرونُ  َما اْرفـََعا «: يِئيَل َعمِّ َهاُروَن َوقَاَل َلُهَمايَشائِيَل َوأَْلَصافَاَن ابـْ تـََقدَّ

اِم اْلُقْدِس ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَّةِ  َما َوَرفـََعاُهَما ِفي َقِميَصْيِهَما ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَِّة َكَما ٥. »َأَخَوْيُكَما ِمْن ُقدَّ فـَتَـَقدَّ
نَـْيهِ ٦. َسىقَاَل ُمو  َال َتْكِشُفوا ُرُؤوَسُكْم َوَال َتُشقُّوا ثَِياَبُكْم ِلَئالَّ «: َوقَاَل ُموَسى ِلَهاُروَن َوأَِلَعازَاَر َوِإيثَاَماَر ابـْ

َيْبُكوَن َعَلى اْلَحرِ . َتُموُتوا َوُيْسَخَط َعَلى ُكلِّ اْلَجَماَعةِ  يِق الَِّذي َأْحَرَقُه َوَأمَّا ِإْخَوُتُكْم ُكلُّ بـَْيِت ِإْسَرائِيَل فـَ
فـََفَعُلوا . »َألنَّ ُدْهَن َمْسَحِة الرَّبِّ َعَلْيُكمْ . َوِمْن بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َال َتْخُرُجوا لَِئالَّ َتُموُتوا٧. الرَّبُّ 

 .َحَسَب َكَالِم ُموَسى

 
 ).شورية(إناء معدنى يوضع فيه فحم مشتعل وفوقه حبات البخور : مجمرة  :۱ع
وخالفـا شـريعة اهللا بتقـديم نـار غريبـة داخـل القـدس " ناداب وأبيهو"اسر ابنا هارون الكهنة تج

). ٢٤: ٩ص(التى خرجت من خيمة االجتمـاع إلـى المذبــح النحاســى ولم يأخذا من النار اإللهية 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٩٠γ 

ل وهـذه النـار الغريبـة ترمـز لنـار الشـهوات أو التعـاليم الغريبـة عـن الكنيسـة والتـى ال يمكـن أن نــدخ
 .بها أمام اهللا

باإلضــافة إلـــى أن تقـــديم البخـــور فـــى المجمـــرة كــان عمـــل رئـــيس الكهنـــة، أمـــا الكهنـــة فكـــانوا 
ويظـن شـيوخ اليهـود أنهمـا كانـا فـى حالـة ). ٣٠خر(يقدمون البخور والنار فى أوانى مقدسة أخرى 

 ).٩، ٨ع(سكر ألنه ينص فى هذا األصحاح علىعدم سكر الكاهن 
ع اثنان من عظماء الشعب وهما كاهنان فى مخالفة واضـحة ألوامـر وهذا مؤسف جًدا أن يق

 .اهللا بعد سيامتهما بفترة قليلة جًدا
  ّوٕان كنت ال  ،مه لآلخرين وهو تعاليم الكنيسة التى تسلمتها منهاكن مدقًقا فيما تعل

تعرف شيًئا فال تتطاول وتعطى قرارات أو نصائح ال تعلم مدى صحتها بل اسأل من هم أكثر 
خبرة منك وذلك ليس فقط فى األمور الروحية والكنسية بل فى أى موضوع من موضوعات 

 .فتكون حكيًما ويحترم الناس رأيك وال تعثر أحًدا ،الحياة
 
ــا نــرى  :۳، ۲ع ــذبائح، تتحــول إلــى نــار قاتلــة هن تــؤدب لنــار الــرب المباركــة التــى قبلــت ال
أخطــاء خدامــه، وكانــت صــدمة هــارون  ، وهــذا دليــل علــى عــدل اهللا وقداســته وغضــبه مــنالخــاطئ

وأعلـن اهللا علـى فــم موسـى أنـه يطلـب القداســة والتـدقيق فـى طاعــة . كبيـرة لكنـه خضـع فــى صـمت
وصاياه من جميع الناس وخاصة المقربين إليه مثل الكهنة، وٕان خالفوا وصاياه يعاقبوا بشدة أكثـر 

 .لمعرفتهم هللا أكثر من غيرهم
 

حيـث  ،ابنيه الباقيين فى إجراءات الحزن أو الدفنو هارون ألنه ال يجوز مشاركة  :٥، ٤ع
أنهــم منشــغلون بخــدمتهم، فقــد قــام بالمهمــة آخــرون مــن أقــاربهم إذ تقضــى شــريعة اهللا بــأن ال يتــرك 

واللــذان  إلظهــار عظمــة اهللا وخدمتــه كفــى الهيكــل ألى ســبب مهمــا كــان هاًمــا وذلــ الكــاهن خدمتــه
ذا قال لهما موسـى ارفعـا أخويكمـا، إذ أن ابـن العـم يـدعى أًخـا دفنا ناداب وأبيهو هما ابنا عمهما ل

 .كما قيل عن أوالد خالة المسيح أنهم إخوته وكما يقال اآلن فى بالد مصر



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٩١γ 

وقد رفعا ناداب وأبيهـو فـى ثيابهمـا الكهنوتيـة وغالًبـا لـم تحتـرق بالنـار إظهـاًرا مـن اهللا لكرامـة 
 .ق كل شئ أمامهاالكهنوت مع أن هذا ضد طبيعة النار التى تحر 

 
كمـا أمـر الـرب حزقيـال  ،أمرهم موسى بالتسامى بمشاعرهم عن المسـتوى البشـرى :۷، ٦ع

عــادات الوثنيــة فــى الحــزن علــى ال، وبعــدم ممارســة )١٨-١٥:  ٢٤حــز(النبــى عنــد مــوت زوجتــه 
  .األقارب، فمشاعر الكاهن ملك هللا أوًال، ثم هى لجميع الناس وليست قاصرة على أقاربه

الكهنـــة لـــدفن نـــاداب وأبيهـــو يمـــنعهم مـــن ممارســـة خـــدمتهم الكهنوتيـــة، إذ سيتنجســـوا  فخـــروج
بلمـــس الميـــت كمـــا نصـــت الشـــريعة ولـــم يكـــن هنـــاك كهنـــة غيـــرهم، وأراد اهللا أيًضـــا إظهـــار شـــناعة 
خطيــة نــاداب وأبيهــو بمخالفتهمــا شــريعة اهللا فلــم يشــترك فــى دفــنهم أقــرب النــاس إلــيهم وهــم والــدهم 

ســـمح للشـــعب كلــــه فـــى نفـــس الوقـــت أن يهتمــــوا بـــدفنهما ويبكـــوا عليهمـــا إكراًمــــا وٕاخوتهمـــا ولكنـــه 
 .لكهنوتهما

رغم قلة عدد الكهنة المكرسين، فقد مات اثنان منهم، فاهللا يدقق فى اختيار خدامه مهما و 
 .كانت حاجة الخدمة

 
 ):۱۱-۸ع(الكهنة والخمر  )  ۲(

رًا َال َتْشَرْب أَْنَت َوبـَُنوَك َمَعَك ِعْنَد ُدُخوِلُكْم ِإَلى َخْيَمِة َخْمرًا َوُمْسكِ «٩: َوقَاَل الرَّبُّ ِلَهاُرونَ ٨
َولِلتَّْمِييِز بـَْيَن اْلُمَقدَِّس َواْلُمَحلَِّل َوبـَْيَن النَِّجِس ١٠فـَْرضًا َدْهرِيًّا ِفي َأْجَياِلُكْم . االْجِتَماِع ِلَكْي َال َتُموُتوا

 .»ْسَرائِيَل َجِميَع اْلَفَراِئِض الَِّتي َكلََّمُهُم الرَّبُّ ِبَها بَِيِد ُموَسىَوِلتَـْعِليِم بَِني إِ ١١َوالطَّاِهِر 

 
 .عصير عنب مختمر طبيعًيا: خمًرا  :۹، ۸ع

عصــير عنــب شــديد التخمــر لدرجــة تســكر مــن يشــربه، وربمــا كــان يصــنع بتقطيــر : مســكًرا 
 .الخمر

ة خيمــة االجتمــاع تعفًفــا عــن ينهــى اهللا كهنتــه عــن شــرب الخمــر بأنواعهــا قبــل دخــولهم لخدمــ
 .األمور المادية وليكونوا فى يقظة كاملة تقديًسا وتعظيًما لبيت اهللا



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٩٢γ 

ومــن هنــا نســـتنتج أن مــا دفــع ابنـــى هــارون إلــى الخطـــأ ربمــا كــان شـــربهما للخمــر إلــى حـــد 
 .الُسْكر

 ومعنى هذا أنه إن كان يمكن للكهنة أن يشربوا قليًال من الخمر أى عصير العنب المختمـر
طبيعًيا، أى فيه نسبة كحول ضئيلة جًدا، وذلـك فـى حيـاتهم العاديـة ولكـن غيـر مسـموح بـذلك قبـل 

 .دخولهم للخدمة، أما الخمر المسكرة أى شديدة التخمر فغير مسموح بها فى جميع األحوال
 
بعـــدم شـــرب الخمـــر يحـــتفظ الكهنـــة بـــاتزانهم لكـــى يســـتطيعوا ممارســـة وظيفـــة  :۱۱، ۱۰ع

فيميــزوا بــين الــنجس والطــاهر ويتممـوا خــدمتهم بتركيــز ثــم يســتطيعوا أيًضــا إرشــاد ، التمييـز والتعلــيم
ــ. الشــعب وتعلــيمهم وصــايا اهللا وشــرائعه ْكر يرمــز لالنغمــاس فــى أمــور ومــالذ العــالم إلــى حــد والُس

 .فقدان االتزان والتمييز الروحى
 تشــغلك عــن اهللا ولكــن ال تــنغمس فيهــا لــئال  ،ســتخدم ماديــات العــالم فهــى عطيــة اهللا لــكا

فـال تعـود تشـتاق للروحيـات بـل يتغيـر  ،ويصبح تفكيرك كله فيها ونظرتك تكون مادية لكل شئ
 .سلوكك ويصير جسدانًيا بعيًدا عن اهللا

 
 ):۱٥-۱۲ع(أكل الكهنة لنصيبهم )  ۳(

نَـْيِه اْلَباِقيَـْينِ ١٢ ْقِدَمَة اْلَباِقَيَة ِمْن َوقَاِئِد الرَّبِّ ُخُذو «: َوقَاَل ُموَسى ِلَهاُروَن َوأَِلَعازَاَر َوِإيثَاَماَر ابـْ ا التـَّ
ُكُلوَها ِفي َمَكاٍن ُمَقدٍَّس ألَنـََّها َفرِيَضُتَك َوَفرِيَضُة ١٣. وَُكُلوَها َفِطيرًا ِبَجاِنِب اْلَمْذَبِح ألَنـََّها ُقْدُس َأْقَداسٍ 

َتْأُكُلونـَُهَما ِفي َمَكاٍن وَ ١٤. فَِإنَِّني َهَكَذا أُِمْرتُ . بَِنيَك ِمْن َوقَاِئِد الرَّبِّ  َأمَّا َصْدُر التـَّْرِديِد َوَساُق الرَِّفيَعِة فـَ
. ي ِإْسَرائِيلَ طَاِهٍر أَْنَت َوبـَُنوَك َوبـََناُتَك َمَعَك ألَنـَُّهَما ُجِعَال َفرِيَضَتَك َوَفرِيَضَة بَِنيَك ِمْن َذبَاِئِح َسَالَمِة بَنِ 

ِديِد يَْأُتوَن ِبِهَما َمَع َوقَاِئِد الشَّْحِم لِيُـَردََّدا تـَْرِديدًا َأَماَم الرَّبِّ فـََيُكونَاِن َلَك َساُق الرَِّفيَعِة َوَصْدُر التـَّرْ ١٥
 .»َولَِبِنيَك َمَعَك َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة َكَما َأَمَر الرَّبُّ 

 
كمـا سـبق (أخذ موسى يشجع هارون وبنيه على أكل نصيبهم من وقائد الرب  :۱٥-۱۲ع

وكـذا خـوفهم مـن اهللا  ، ألنه يبدو أن الحزن كان شديًدا فى قلوبهم على ما حـدث)٨شرحه فى ص



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٣٩٣γ 

-١٤: ٦ص(ويأكلـه الكهنــة فقــط ) مكــان مقـدس(وأكـد الشريعة وهى أكـل الفطيـر فـى بيـت الـرب 
أمــا نصــيب الكهنــة مــن ذبــائح الســالمة وهــى الســاق اليمنــى والصــدر فيأكلونــه مــع زوجــاتهم ) ١٨

 .مكان طاهر خارج خيمة االجتماع وأبنائهم وبناتهم فى
   الخطية تجلب الحزن، لكن ال يجب أن أتوقف عنده، بل أمسحه بالتوبة وأستعيد فرحى

 .بالرب
 
 ):۲۰-۱٦ع(إحتراق تيس الخطية )  ٤(

َنْي َفَسَخَط َعَلى أَِلَعا. َوَأمَّا تـَْيُس اْلَخِطيَِّة فَِإنَّ ُموَسى طََلَبُه فَِإَذا ُهَو َقِد اْحتَـَرقَ ١٦ زَاَر َوِإيثَاَماَر ابـْ
َما َلُكَما َلْم تَْأُكَال َذبِيَحَة اْلَخِطيَِّة ِفي اْلَمَكاِن اْلُمَقدَِّس ألَنـََّها ُقْدُس َأْقَداٍس «١٧: َهاُروَن اْلَباِقيَـْيِن َوقَالَ 

ُهْم َأَما ؟ َوَقْد َأْعطَاُكَما ِإيَّاَها لَِتْحِمَال ِإْثَم اْلَجَماَعِة َتْكِفيرًا َعنـْ ِإنَُّه َلْم يـُْؤَت ِبَدِمَها ِإَلى اْلُقْدِس ١٨َم الرَّبِّ
ْوَم َقْد قـَرَّبَا َذبِيَحَة «: فـََقاَل َهاُروُن ِلُموَسى١٩. »َأْكًال تَْأُكالَِنَها ِفي اْلُقْدِس َكَما َأَمْرتُ . َداِخالً  ِإنـَُّهَما اْليـَ

فـََلْو َأَكْلُت َذِبيَحَة اْلَخِطيَِّة اْليَـْوَم َهْل َكاَن َيْحُسُن . َأَصابَِني ِمْثُل َهِذهِ  َخِطيَِّتِهَما َوُمْحَرقـَتَـُهَما َأَماَم الرَّبِّ َوَقدْ 
؟ َنِي الرَّبِّ نَـْيهِ ٢٠» ِفي َعيـْ  .فَـَلمَّا َسِمَع ُموَسى َحُسَن ِفي َعيـْ

 
ــ :۱۸-۱٦ع ــم يــأكال نصــيبهما  اأخطــأ ابن هــارون الباقيــان فــى طقــس ذبيحــة الخطيــة، إذ ل

وهذا الخطأ أخـف . موسى عليهما ووبخهما حتى ال يهمال تنفيذ أوامر اهللا ب، فغضمنها بل حرقاه
وكــان أكــل الكــاهن مــن . ألن األول كــان عــن عمــد أمــا هنــا فعــن نســيان) ١ع(مــن خطــأ أخويهمــا 

حمــل خطيـتهم، وأيًضــا علــى أن اهللا قــد قبــل فــى ذبيحـة خطيــة الشــعب دليــل علـى مشــاركته لشــعبه 
 ).٢٧، ٢٢: ٤ص(الذبيحة وغفر الخطية 

 ،وذكَّرهما موسى بأن تيس الخطية مادام لم يدخل دمه إلى القـدس ويمسـح بـه مـذبح البخـور
فيفهم من هذا أن نصيب الكـاهن مـن ذبيحـة الخطيـة لـيس فقـط  ،يلزم أن يأكل الكاهن نصيبه منه

 .مسموًحا له أن يأكله، بل من الضرورى أن يأكله
 
 .ّى ناداب وأبيهوموت ابن: قد أصابنى مثل هذه  :۲۰، ۱۹ع



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٣٩٤γ 

تسـاءل هـارون هـل يقبـل اهللا أن نأكـل مـن ذبيحـة الخطيـة : هل كان يحسن فى عينى الرب 
ونحن فى حزن على موت ناداب وأبيهو أو يعتبر خطأ ألننا ينبغى أن نأكل مـن ذبـائح اهللا برضـا 

 .يخطئ إلى اهللافأى إنه يعتذر عن عدم األكل من التيس لئال يأكله وهو حزين  ،وشكر وفرح
ما للـرب مـا يجـب عليهمـا مـن ذبـائح، إعتذر هارون لموسى بأن ابنيه ألعازار وٕايثامار قـد قـدّ 

لكن حالتهم النفسية، هو وأوالده، بعد ما أصابهم من تأديب من اهللا بمـوت أخويهمـا ال تسـمح بـأن 
ــذين ماتــا، فكيــف يحملــو عيشــاركا فــى األكــل مــن الذبيحــة لشــ ن ورهما بحملهمــا خطايــا أخويهمــا الل

فقبـل ويـأكلون مـن لحـم التـيس لـذا تركـاه يحتـرق كلـه علـى المـذبح النحاسـى، معهما خطايا الشعب 
 .مل ضعف إلعازار وٕايثامار ولكن ال يحتمل كبرياء ناداب وأبيهوتموسى عذرهما، ألن اهللا يح

   إن التوبــة تغســل خطايــا تقصــيراتك وٕاهمالــك، فاســرع إليهــا حتــى تنــال الغفــران فــى ســر
 .وتتشدد لتبدأ من جديد فى تدقيق وانطالق لتعويض ما فاتك فتنمو فى محبتك هللاإلعتراف 

 
 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٣٩٥γ 

 

 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(الحيوانات البرية )  ۱(

ــاُرونَ ١ ــرَّبُّ ِلُموَســى َوَه ــاَل ال ــَرائِيلَ «٢: َوَق ــي ِإْس ــوالَ لَِبِن ــْن : ُق ــا ِم ــي تَْأُكُلونـََه ــاُت الَِّت ــَي اْلَحيَـَواَن ــِذِه ِه َه
 . ُكــلُّ َمــا َشــقَّ ِظْلفــاً َوَقَســَمُه ِظْلَفــْيِن َوَيْجتَـــرُّ ِمــَن اْلبَـَهــاِئِم فَِإيَّــاُه تَــْأُكُلونَ ٣: ى اَألْرضِ َجِميــِع اْلبَـَهــاِئِم الَِّتــي َعَلــ

ـا َيُشـقُّ الظِّْلـفَ ٤ ُهـ: ِإالَّ َهِذِه َفَال تَْأُكُلوَها ِممَّا َيْجتَـرُّ َوِممَّ َو َنِجـٌس اْلَجَمـَل ألَنـَُّه َيْجتَــرُّ َلِكنَّـُه الَ َيُشـقُّ ِظْلفـاً فـَ
َواَألْرنَـَب ألَنـَُّه َيْجتَــرُّ َلِكنَّـُه الَ َيُشـقُّ ِظْلفـاً ٦. َواْلَوبـَْر ألَنَُّه َيْجتَـرُّ َلِكنَُّه الَ َيُشقُّ ِظْلفاً فـَُهَو َنِجٌس َلُكـمْ ٥. َلُكمْ 

ــَو َنِجــٌس َلُكــمْ  ُه ــْيِن َلكِ ٧. فـَ ــَر ألَنَّــُه َيُشــقُّ ِظْلفــاً َويـَْقِســُمُه ِظْلَف ــَو َنِجــٌس َلُكــمْ َواْلِخْنزِي ُه ــرُّ فـَ ــْن ٨. نَّــُه الَ َيْجتَـ ِم
 .ِإنـََّها َنِجَسٌة َلُكمْ . َلْحِمَها الَ تَْأُكُلوا َوُجثَثـََها الَ تـَْلِمُسوا

 
عــن الطهــارة والنجاســة ســواء فــى الحيوانــات ) ١٥-١١(يــتكلم الــوحى فــى األصــحاحات مــن 

والسـيل ) ١٤، ١٣ص(رص وكـذلك مـرض البـ) ١٢ص(أو نجاسة المرأة من جهة الـدم ) ١١ص(
 ).١٥ص(

 :وقد حدَّد اهللا حيوانات طاهرة وغير طاهرة ألسباب كثيرة أهمها 
 .معانى روحية ترمز إليها هذه الحيوانات -١
الحيوانات الغير طاهرة يمكـن إصـابتها بـأمراض تضـر اإلنسـان فـال تأكـل محافظـًة علـى  -٢

 .صحة اإلنسان
 : والحيوانات الطاهرة تنقسم إلى نوعين 

 .سمح بتقديمه ذبائح وهو البقر والضأن والماعزما ي -١
 .ما يسمح بأكله وهو باقى الحيوانات الطاهرة -٢
 

 .يعيد مضغ الطعام بعد بلعه ليستكمل هضمه: يجتر : ۳-۱ع
 .مقدمة قدم الحيوان وهو إما يكون جزًءا واحًدا أو مشقوًقا إلى جزءين: ظلًفا 
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 .مهتم بكل تفاصيل حياتنا اليوميةب أك حدَّد اهللا لموسى ما هو نجس وما هو طاهر
 : شمل التحديد شرطين مًعا هما و 
 .ويشير للتأمل الفاحص لمعانى كلمة اهللا االجترار -١
وهــو يعطــى الحيــوان قــدرة علــى الســير مــدة أخــرى، فهــو يرمــز للجهــاد : شــق الظلــف  -٢

فر التثنيــة هــذه وقــد حــدَّد ســ. وهنــاك رأى آخــر بــأن شــق الظلــف يرمــز إلــى التمييــز .والمثــابرة فيــه
 ).١٤تث(الحيوانات الطاهرة 

  ليتك تقرأ الكتاب المقدس كل يوم بتأنى وتتفهم كلماته وتتأمل فيها لتطبقها فى حياتك
 .بل وتردد آية واحدة طوال يوم لتحيا فيها

  
حيوان صغير مثل األرنب يعيش فى فلسطين ويسكن بين الصخور : الوبر : ۷-٤ع

 .اسةوأظافره حادة ويرمز للشر 
فالجمل والوبر . إذا لم يكن فى الحيوان الشرطان السابقان أى نقص أحدهما يعتبر نجًسا

 .واألرنب غير مشقوقى الظلف فال يؤكلوا والخنزير ال يجتر فيعتبر نجًسا
ويعتبر األرنب والوبر من الحيوانات المجترة، إذ أنهما يحركان فكيهما باستمرار كأنهما 

ر فعلى، وهذا ألن الوصية أعطيت بأسلوب حياة اإلنسان العادى وليس يجتران ولكن بدون اجترا
ويرمز الخنزير للنجاسة من أجل تمرغه فى الوحل وأكله . بحسب الدراسة العلمية المتخصصة

 .لألطعمة المتسخة
 
تؤكد الشريعة عدم األكل من الحيوانات النجسة حتى لو توفر بها أحد الشروط وهو : ۸ع

 :ويمنع من لمس جثثها بعد موتها لسببين . ظلفاإلجترار أو شق ال
إرتباط الموت بالخطية إذ هو نتيجة لها عندما أعلن اهللا ذلك فى الجنة لذا فلمس  -١

 .الميت ينجس
 .فائدة صحية ألن جثة الحيوان تأتى بها جراثيم مضرة لإلنسان -٢
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 ):۱۲-۹ع(األحياء المائية )  ۲(

ُكلُّ َما َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِمَياِه ِفي اْلِبَحاِر َوِفي : َما ِفي اْلِمَياهِ َوَهَذا تَْأُكُلونَُه ِمْن َجِميِع «٩
َهاِر فَِإيَّاُه تَْأُكُلونَ  َهاِر ِمْن ُكلِّ َدبِيٍب ١٠. األَنـْ َلِكْن ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِبَحاِر َوِفي األَنـْ

ِمْن َلْحِمِه َال تَْأُكُلوا . َوَمْكُروهًا َيُكوُن َلُكمْ ١١لِّ نـَْفٍس َحيٍَّة ِفي اْلِمَياِه فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكْم ِفي اْلِمَياِه َوِمْن كُ 
 .ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِمَياِه فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكمْ ١٢. َوُجثََّتُه َتْكَرُهونَ 

 
 .قشور السمك: حرشف : ۱۲-۹ع
 :يحدد لألحياء المائية شرطين مًعا و 
وهذه سمات . ضد التيار وجود زعانف إشارة إلى القوة فى الحركة والقدرة على السباحة -١

 .لإلنسان الروحى
وجود حراشيف وقشور تحمى الجسم من ضغط الماء وصدمات الصخور، إشارة إلى  -٢

 .مقاومة اإلنسان للشر وتحصنه بوسائط النعمة المختلفة
يها هاتان الصفتان يسمح بأكلها إذ هى طاهرة، أما ما نقص فيها أحد الصفتين فما كانت ف

 .ال تؤكل وال يسمح بلمس جثثهافأو كالهما فتعتبر نجسة 
   قـــاوم الخطيـــة وابتعـــد عـــن مصـــادرها وٕان ســـقطت فيهـــا قـــم ســـريًعا وال تيـــأس فإلهـــك يحبـــك

 فـى إلحـاح حتـى ينقـذك منهـا مسـتنًدا والمقاومة تتم بالصالة والقراءة والتذلل باالتضـاع أمـام اهللا
 .على قوة جسده ودمه

 
 ):۲۸-۱۳ع(الطيور والحشرات )  ۳(

َواْلِحَدَأُة ١٤النَّْسُر َواألَنُوُق َواْلُعَقاُب : ِإنـََّها َمْكُروَهةٌ . َال تـُؤَْكلْ . َوَهِذِه َتْكَرُهونـََها ِمَن الطُُّيورِ «١٣
َوالنـََّعاَمُة َوالظَِّليُم َوالسََّأُف َواْلَباُز َعَلى َأْجَناِسِه ١٦ُغَراٍب َعَلى َأْجَناِسِه  وَُكلُّ ١٥َواْلَباِشُق َعَلى َأْجَناِسِه 

غَاَء َعَلى َأْجَناِسِه َواْلُهْدُهُد ١٩َواْلَبَجُع َواْلُقوُق َوالرََّخُم ١٨اُص َواْلُكرِْكيُّ َواْلُبوُم َواْلَغوَّ ١٧ َواللَّْقَلُق َواْلَببـْ
ِإالَّ َهَذا تَْأُكُلونَُه ِمْن َجِميِع ٢١. فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكمْ . وَُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعَلى َأْرَبعٍ ٢٠َواْلُخفَّاُش 

. نَ َهَذا ِمْنُه تَْأُكُلو ٢٢. َما َلُه ُكَراَعاِن فـَْوَق رِْجَلْيِه يَِثُب ِبِهَما َعَلى اَألْرضِ : َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعَلى َأْرَبعٍ 
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بَا َعَلى َأْجَناِسِه َواْلَحْرُجواُن َعَلى َأْجَناِسِه َواْلُجْنُدُب َعَلى َأْجَناِسهِ  َلِكْن َساِئُر ٢٣. اْلَجَراُد َعَلى َأْجَناِسِه َوالدَّ
َمْن َمسَّ ُجثَثـََها َيُكوُن ُكلُّ . ِمْن َهِذِه تـَتَـَنجَُّسونَ ٢٤. َدبِيِب الطَّْيِر الَِّذي َلُه َأْرَبُع َأْرُجٍل فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكمْ 

َوَجِميُع ٢٦. وَُكلُّ َمْن َحَمَل ِمْن ُجثَِثَها يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ ٢٥َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساِء 
َها َيُكوُن َنِجساً . َلُكمْ  اْلبَـَهاِئِم الَِّتي َلَها ِظْلٌف َوَلِكْن َال َتُشقُُّه َشّقًا َأْو َال َتْجتَـرُّ َفِهَي َنِجَسةٌ  . ُكلُّ َمْن َمسَّ

ُكلُّ َمْن َمسَّ . وَُكلُّ َما َيْمِشي َعَلى ُكُفوِفِه ِمْن َجِميِع اْلَحيَـَوانَاِت اْلَماِشَيِة َعَلى َأْرَبٍع فـَُهَو َنِجٌس َلُكمْ ٢٧
ِإنـََّها . ُل ثَِيابَُه َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ َوَمْن َحَمَل ُجثَثـََها يـَْغسِ ٢٨. ُجثَثـََها َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 

 .َنِجَسٌة َلُكمْ 
 
 .طائر كبير برى يخطف فرائسه، ويرمز للسرقة: النسر : ۱۹-۱۳ع

 .يسمى أبو ذقن ويشبه النسر، يرمى ضحيته من ارتفاع ليحطمها ويرمز للقسوة: األنوق 
 .طائر ساحلى يأكل األسماك، ويرمز للخطف: العقاب 
 .طائر برى يعيش على الخطف وأكل الجثث النتنة، ويتغذى بالقاذورات: الحدأة 
 .يرمز الستغالل المواهب فى الشر. طائر برى مفترس كالحدأة، حاد البصر: الباشق 
 .طائر برى يخطف الفريسة ويحب الجثث النتنة، ويرمز للسرقة والجشع: الغراب 

ضه فى العش، ويرمز لالستهتار وعدم تحمل طائر برى ضخم ال يرقد على بي: النعامة 
 .المسئولية

 .ويرمز للجمال الخارجى الباطل. ذكر النعام، وهو أجمل من األنثى: الظليم 
 .هو النورس، طائر بحرى خطاف يرمز للسرقة والطمع: السأف 

 .مثل الصقر ويستخدم فى الصيد ويرمز للظلم: الباز 
 .لمعيشته فى الخرب طائر ليلى برى، ويرمز للخراب: البوم 

 .طائر ساحلى يغوص ليخطف السمك، ويرمز للسرقة: الغواص 
 .طائر كبير طويل الساقين كثير الصياح، ويرمز إلى الضجيج وعدم الهدوء: الكركى 
 .طائر قوى ومفترس ويحب العوم، ويرمز للشراسة: البجع 
 .طائر مائى مثل البجعة، ويرمز للخراب: القوق 
 .رح مثل النسر، ويرمز إلى الشرطائر جا: الرخم 
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ويرمز إلى النجاسة وعدم . طائر آكل للضفادع والحشرات، طويل المنقار والساقين: اللقلق 
 .التدقيق

 .طائر مفترس يقلد الكالم، ويرمز إلى خفة العقل: الببغاء 
 .طائر برى ماهر ويأكل الديدان والحشرات، ويرمز إلى الرياء والجمال الخارجى: الهدهد 

من الثدييات الطائرة وهو طائر مفترس، ومنه أنواع ماصة للدماء، ويرمز : الخفاش 
 .للتطفل

يحدِّد صفات الطيور النجسة فى أنها مفترسة، شرسة الطباع، وتأكل الجيف أى الجثث 
وتشير إلى صفات األشرار وريائهم كما ذكر فى . النتنة والقاذورات رغم جمال منظرها الخارجى

الوصف السابق للطيور، وتوضح ضرورة نقاوة مصدر تعليمنا وغذائنا الروحى وضرورة اللطف 
 .خرينوعدم اإلساءة لآل

 
 .يقفز: يثب : ۲٥-۲۰ع

 .الطيور التى تسير على األرض بأرجلها: دبيب الطير 
 .الساق فوق القدم: كراعان 

 .أطوار للجراد: الجراد ، الدبا ، الحرجوان ، الجندب 
يضيف صفة جديدة للطيور المحرَّمة وهى عدم القدرة على الطيران واإلكتفاء بالمشى على 

أما فيما يخص الحشرات . عدم السمو الروحى والتعلق باألرضيات إشارة إلى" دبيب"األرض 
 .فالطائرة طاهرة والزاحفة نجسة لنفس السبب وهو أنها ترمز لعدم السمو الروحى

 

يمنع الوحى من أكل الحيوانات التى ليس لها ظلف مشقوق أو ال تجتر ألنها : ۲٦ع
 .اإلنساننجسة ويمنع أيًضا من لمس جثثها بعد موتها لئال يتنجس 

 
يضيف إلى الحيوانات النجسة ما يمشى على كفوفه من ذوات األربع مثل : ۲۸-۲۷ع

 .إشارة إلى نجاسة ارتباط اإلنسان بكليته باألرضيات وتعلقه بها. الكلب والقط والفأر والقرد
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ومن يلمس أو يحمل جثة طائًرا أو حيوان نجس يصير نجًسا حتى المساء حتى يشعر 
اعد عن الصفات الشريرة التى للحيوانات المحرمة ثم يغتسل هو وثيابه بالماء بخطأ الخطية ويتب

 .رمًزا لماء المعمودية وسر التوبة واإلعتراف
   قدر ما تفكر فى السماء وتهتم بالصالة، تستطيع أن تتنـازل عـن تعلقاتـك الماديـة وشـهواتك

 .الشريرة فتسمو تدريجًيا وتتقدم بخطى ثابتة نحو األبدية
 

 ):٤۷-۲۹ع(الزواحف والدبيب   )٤(

بِيِب الَِّذي َيِدبُّ َعَلى اَألْرضِ «٢٩ اْبُن ِعْرٍس َواْلَفْأُر َوالضَّبُّ َعَلى : َوَهَذا ُهَو النَِّجُس َلُكْم ِمَن الدَّ
. ِجَسُة َلُكْم ِمْن ُكلِّ الدَّبِيبِ َهِذِه ِهَي النَّ ٣١. َواْلِحْرَذْوُن َواْلَوَرُل َواْلَوَزَغُة َواْلِعظَايَُة َواْلِحْربَاءُ ٣٠َأْجَناِسِه 

َها بـَْعَد َمْوِتَها َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساِء  َها بـَْعَد َمْوتَِها َيُكوُن ٣٢ُكلُّ َمْن َمسَّ وَُكلُّ َما َوَقَع َعَلْيِه َواِحٌد ِمنـْ
َمَتاٍع يـُْعَمُل بِِه َعَمٌل يـُْلَقى ِفي اْلَماِء َوَيُكوُن  ُكلُّ . ِمْن ُكلِّ َمَتاِع َخَشٍب َأْو ثـَْوٍب َأْو ِجْلٍد َأْو َبَالسٍ . َنِجساً 

َها َفُكلُّ َما ِفيِه يـَتَـَنجَُّس َوَأمَّا ُهَو ٣٣. َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساِء ثُمَّ َيْطُهرُ  وَُكلُّ َمَتاِع َخَزٍف َوَقَع ِفيِه ِمنـْ
وَُكلُّ َشَراٍب ُيْشَرُب ِفي ُكلِّ َمَتاٍع . يـُؤَْكُل َيُكوُن َنِجساً  َما يَْأِتي َعَلْيِه َماٌء ِمْن ُكلِّ َطَعامٍ ٣٤. فـََتْكِسُرونَهُ 

ِإنـََّها َنِجَسٌة . التـَّنُّوُر َواْلَمْوِقَدُة يـُْهَدَمانِ . وَُكلُّ َما َوَقَع َعَلْيِه َواِحَدٌة ِمْن ُجثَِثَها َيُكوُن َنِجساً ٣٥. َيُكوُن َنِجساً 
َر ُمْجَتَمَعِي اْلَماِء َتُكونَاِن طَاِهَرتـَْينِ ِإالَّ ا٣٦. َوَتُكوُن َنِجَسًة َلُكمْ  َلِكْن َما َمسَّ ُجثَثـََها َيُكوُن . ْلَعْيَن َواْلِبئـْ

َلِكْن ِإَذا ُجِعَل ٣٨. َوِإَذا َوقـََعْت َواِحَدٌة ِمْن ُجثَِثَها َعَلى َشْيٍء ِمْن ِبْزِر َزرٍْع يـُْزرَُع فـَُهَو طَاِهرٌ ٣٧. َنِجساً 
َوِإَذا َماَت َواِحٌد ِمَن اْلبَـَهاِئِم الَِّتي ِهَي ٣٩. َوَقَع َعَلْيِه َواِحَدٌة ِمْن ُجثَِثَها فَِإنَُّه َنِجٌس َلُكمْ َماٌء َعَلى ِبْزٍر فَـ 

ِجسًا َوَمْن َأَكَل ِمْن ُجثَِّتِه يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيُكوُن نَ ٤٠. طََعاٌم َلُكْم َفَمْن َمسَّ ُجثََّتُه َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 
وَُكلُّ َدبِيٍب َيِدبُّ َعَلى اَألْرِض «٤١. َوَمْن َحَمَل ُجثََّتُه يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيُكوُن َنِجساً ِإَلى اْلَمَساءِ . ِإَلى اْلَمَساءِ 

َما َكثـَُرْت َأْرُجُلُه ِمْن   ُكلُّ َما َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه وَُكلُّ َما َيْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َمَع ُكلِّ ٤٢. فـَُهَو َمْكُروٌه َال يـُؤَْكلُ 
ُفَسُكْم ِبَدبِيٍب َيِدبُّ َوَال تـَتَـَنجَُّسوا ٤٣. ُكلِّ َدبِيٍب َيِدبُّ َعَلى اَألْرِض َال تَْأُكُلوُه ألَنَُّه َمْكُروهٌ  َال ُتَدنُِّسوا أَنـْ

َتتَـَقدَّسُ ٤٤. بِِه َوَال َتُكونُوا ِبِه َنِجِسينَ  يِسيَن ألَنِّي أَنَا ُقدُّوسٌ ِإنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكْم فـَ َوَال . وَن َوَتُكوُنوَن ِقدِّ
ُفَسُكْم ِبَدبِيٍب َيِدبُّ َعَلى اَألْرضِ  ِإنِّي أَنَا الرَّبُّ الَِّذي َأْصَعدَُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر لَِيُكوَن ٤٥. تـَُنجُِّسوا أَنـْ

يِسيَن ألَنِّي أَنَا ُقدُّوسٌ . َلُكْم ِإَلهاً  َهِذِه َشرِيَعُة اْلبَـَهاِئِم َوالطُُّيوِر وَُكلِّ نـَْفٍس َحيٍَّة َتْسَعى ٤٦. »فـََتُكوُنوَن ِقدِّ



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٠١γ 

لِلتَّْمِييِز بـَْيَن النَِّجِس َوالطَّاِهِر َوبـَْيَن اْلَحيَـَوانَاِت الَِّتي تـُؤَْكُل ٤٧ِفي اْلَماِء وَُكلِّ نـَْفٍس َتِدبُّ َعَلى اَألْرِض 
 .َواْلَحيَـَوانَاِت الَِّتي َال تـُؤَْكلُ 

 
 .ويعيش على الخطف، ويرمز للسرقةالكبير مثل الفأر حيوان : إبن عرس : ۳۱-۲۹ع

 .يرمز للتخريب: الفأر 
 .حيوان صحراوى أخضر، ذيله قوى كالتمساح، ويرمز للعنف: الضب 

 .مثل البرص، ويرمز للنجاسة وعدم التدقيق: الحرزون 
وهو مثل الحرباء، وشديد حيوان زاحف له خرطوم وذيل طويلين يأكل البيض، : الورل 

 .ويرمز للسرقة. العداوة للثعابين
 .نوع من الزواحف كالحرباء أو التمساح، ويرمز لإلفتراس: الوزغة 
 .نوع من الزواحف مثل الحرباء، وترمز لإللتصاق باألرض: العظاية 

 .نوع من الزواحف وتتلون بلون بيئتها، وترمز للرياء: باء الحر 
. يوانات الصغيرة التى تمشى على أربعة أرجل والزواحف النجسةيعطى اهللا بياًنا للح

ونالحظ ما ترمز إليه من صفات لألشرار كما سبق شرحه، واشتراكها فى صفة االلتصاق 
 .باألرضيات فمن يمس جثثها يتنجس حتى المساء

 
 .من وبر الجمل أو شعر الماعز) ثوب(مسح : بالس : ۳۲ع

المنزل، إذا وقعت على جثة دبيب تتنجس لذا ينبغى  يؤكد هنا أن أى أمتعة تستخدم فى
إلقاءها فى الماء إلى المساء حتى تطهر ولذا يأمر اهللا باالبتعاد عن جثث الحيوانات النجسة 
ألنها ترمز للخطية، إذ دخل الموت إلى العالم بالخطية وهى تحمل أيًضا أمراض أو عدوى 

رة الماء على التطهير رمز لقوة المعمودية فى وقد. تستدعى تنظيف وتطهير ما تسقط جثثها عليه
 .غفران الخطايا

 

وٕاذ يتشرب  ،إذا وقعت جثة دبيب على إناء فخارى به أى سوائل فإنه يتنجس: ۳٤-۳۳ع
فيلزم التخلص منه بكسره وكذلك من كل ما كان يحويه ألنه تنجست السوائل التى بالفخار 
 .طعام تلمسه وكذلك فإن جثة الدبيب تنجس أى سائل أو. تنجس



ينَ فُْر الالَّ سِ    ِويِّ

γ٤٠٢γ 

 .فرن: تنور : ۳٥ع
وهى الكانون الذى كان يستخدم قديًما للطهى والتسخين وهو حاجز من الطوب : موقدة 

 .تشعل داخله النار، ويحمل أعاله اإلناء المراد تسخينه
 .الذى تقع عليه ألنه قد تنجس كذلك يهدم الفرن أو الموقد

 
لمياه الجوفية فتصير طاهرة ألن الماء الذى دد ماؤها من اتجيأما اآلبار والينابيع ف: ۳٦ع

والجزء الذى تنجس من الماء . تنجس يلقى على األرض ويحل محله ماء جديد من المياه الجوفية
وهنا تؤكد . الذى وقع على األرض ينزح بالتراب الذى وقع عليه ويلقى بعيًدا ألنه قد تنجس

 .الشريعة شناعة الخطية ونجاستها
 
ماء بجثة الحيوان ثم تتشرب البذور بهذا الماء فتصير نجسة ويجب يتنجس ال: ۳۸-۳۷ع

أما الجافة فعندما تلمسها جثة حيوان فتظل طاهرة ألن الجثة تلمس قشرتها  ،التخلص منها
إذ تتغير البذرة عند زراعتها وتصبح نباًتا من خالل الغذاء والماء  الخارجية فتعتبر طاهرة،

 .والشمس
 
 .فهى رمز لحمل الخطية جسة حتى لو كانت لحيوانات طاهرةتكون الجثث ن: ٤۰-۳۹ع

وكذلك نرى فعل الماء فى التطهير كالسابق، فمن يمسها أو يأكل منها سهًوا دون علم أنها 
 .ميتة أو حمل جثتها فإنه يتنجس حتى المساء ويلزم أن يغتسل بالماء

 
تشير إلى التعلق  ،نجاسة الزواحف الملتصقة باألرض فى سيرها، كالثعابين: ٤۳-٤۱ع

 باألرضيات وكذلك كل من يمشى على أربعة أرجل أو أكثر، كل هذه الحيوانات نجسة ال تؤكل
وذلك باستثناء الحيوانات الطاهرة التى تمشى على أربعة والسابق ذكرها مثل البقر والماعز 

 .والضأن
 
 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٠٣γ 

هم من أماكن الذى أخرجالقدوس طهارة أوالد اهللا الزمة كشرط لبنوتهم هللا : ٤٥-٤٤ع
، فيبتعدوا عن لمس جثث الدبيب أو أى النجاسة ومن مصر أرض األصنام ليصيرهم قديسين

 .شئ نجس
ز هذا األصحاح بين كل ما هو طاهر وما هو نجس، وبين كل ما هكذا ميَّ : ٤۷-٤٦ع

أما شريعة العهد الجديد، فاعتبرت كل خليقة اهللا طاهرة حسب رؤيا . يؤكل وما ال يجوز أكله
 .أن معموديتنا قد طهرتنا وأقامتنا بطبيعة جديدة مقدسة ، إذ)١٣-١١: ١٠أع(س الرسول بطر 
   لنحاسب أنفسنا يومًيا، ونفحص ذواتنا لـئال تتسـلل بعـض هـذه الصـفات النجسـة إلينـا وتفسـد

 .وحتى نقلع أوًال بأول من نفوسنا كل غرس لم يغرسه أبونا السماوى. حياتنا الروحية
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٠٤γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 تطهير الوالدة

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(نجاسة الوالدة )  ۱(

َعَة : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ ِإَذا َحِبَلِت اْمَرَأٌة َوَوَلَدْت ذََكرًا َتُكوُن َنِجَسًة َسبـْ
ُثمَّ تُِقيُم َثالَثًَة ٤. َوِفي اْليَـْوِم الثَّاِمِن ُيْخَتُن َلْحُم ُغْرلَِتهِ ٣. وُن َنِجَسةً َكَما ِفي أَيَّاِم َطْمِث ِعلَِّتَها َتكُ . أَيَّامٍ 

ٍس َال َتَمسَّ َوِإَلى اْلَمْقِدِس َال َتِجْئ َحتَّى َتْكُمَل أَيَّاُم . َوَثالَثِيَن يـَْومًا ِفي َدِم َتْطِهيرَِها ُكلَّ َشْيٍء ُمَقدَّ
ثُمَّ تُِقيُم ِستًَّة َوِستِّيَن يـَْومًا ِفي َدِم . َدْت أُنـَْثى َتُكوُن َنِجَسًة ُأْسُبوَعْيِن َكَما ِفي َطْمِثَهاَوِإْن َولَ ٥. َتْطِهيرَِها
 .َتْطِهيرَِها

 
 .أيام الدورة الشهرية للمرأة: طمث علتها  :۲، ۱ع

نسل هو كان اإلنجاب بركة وأمًرا إلهًيا قبل السقوط، لكن بعد السقوط واللعنة صار إنجاب ال
إنجــاب أطفــال خطــاة يحملــون خطيــة آدم وحــواء، فــاعتبرت الــوالدة نجاســة لتتــذكر المــرأة خطاياهــا 

وألن ما تمسه سيكون نجًسا، فهذا يـدعوها للراحـة التامـة ممـا يسـاعدها علـى . وتكون فرصة للتوبة
 .ًراوتكون الوالدة نجسة لمدة سبعة أيام إذا ولدت ذك. استعادة صحتها بعد أتعاب الوالدة

١-  

 .قطعة صغيرة من الجلد تزال من العضو الذكرى للطفل: غرلة  :۳ع

فطبيعته تتجدد فى اليوم الثامن  يختن المولود فى اليوم الثامن ليصير عضًوا فى شعب اهللا،

وألن الختــان رمــز للمعموديــة التــى . الــذى يرمــز لألبديــة حيــث ينــال طبيعــة روحيــة تليــق بــالملكوت

فــى المســيح وتعــدنا لملكــوت الســموات، فلــم يعــد مــن الضــرورى إتمامــه فــى تعطينــا الحيــاة الجديــدة 

 . العهد الجديد وعندما يعمله المسيحيون فيكون لغرض صحى فقط

 



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٤٠٥γ 

 .خيمة اإلجتماع: المقدس  :٤ع
والدم هـو أسـاس الحيـاة ونزفـه يشـير للمـوت الـذى . الدم الذى ينزل بعد الوالدة: دم تطهيرها 

أمـا فـى  ،طيـة فيعتبـر فـى العهـد القـديم نجاسـة ويحتـاج لفتـرة تطهيـرصار على اإلنسان بسـبب الخ
 .ةالعهد الجديد فبموت المسيح وسفك دمه ننال الطهارة من خطايانا وال يعتبر نزف الدم نجاس

دة كلهـا أربعـين يوًمـا مـن المـتظل المرأة فى نجاستها مدة الثالثة وثالثين يوًمـا التاليـة فتكـون 
وفــى العهــد الجديــد قــد رفــع المســيح . ن المقدســات وال تــأتى إلــى بيــت الــربالــوالدة ال تمــس شــيًئا مــ

النجاسة عن المرأة وعـن كـل شـعبه بخالصـه، ولكنهـا ال تسـتطيع أن تتنـاول مـن األسـرار المقدسـة 
وقـد خّصصـت الشـريعة أربعـين يوًمـا حتـى تنتهـى آثـار نـزف . ألجل عدم اللياقة والنظافة الجسـدية

 .تى من يتأخرن أكثر من غيرهنالدم عند جميع النساء ح
 
تتضاعف المدة فى حالة والدة أنثى لتتذكر األم أن المرأة قد سقطت فى الخطية قبـل  :٥ع

الرجــل وأغوتــه وأســقطته بعــد ذلــك فــى الخطيــة، فتقــدم األم توبــة مضــاعفة عــن نفســها ولــيس عــن 
 .الطفلة لتحيا مع اهللا بعمق وتشجع زوجها على الحياة الروحية

 عيد معموديتك فى كل معمودية تحضرها، كما تحتفل بعيد ميالدك الجسدى، إحتفل ب
وتذكر  ،ألن المعمودية هى بداية حياتك الروحية وبنوتك هللا واستحقاقك لميراث الحياة األبدية

 .أنك نلت طبيعة جديدة لتحيا هللا فى كل أفكارك وكالمك وأعمالك وليس للعالم
 

 ):۸-٦ع(التطهير )  ۲(

َنٍة تَْأِتي ِبَخُروٍف َحْوِليٍّ ُمْحَرَقًة َوفـَْرِخ َحَماَمٍة أَ ٦ ْو َيَماَمٍة َوَمَتى َكِمَلْت أَيَّاُم َتْطِهيرَِها َألْجِل اْبٍن َأِو ابـْ
ُمُهَما َأَماَم الرَّبِّ َوُيَكفِّرُ ٧َذبِيَحَة َخِطيٍَّة ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ِإَلى اْلَكاِهِن  َها فـََتْطَهُر ِمْن يـَْنُبوِع  فـَيُـَقدِّ َعنـْ

َوِإْن َلْم تـََنْل َيُدَها ِكَفايًَة ِلَشاٍة تَْأُخُذ َيَماَمتَـْيِن َأْو فـَْرَخْي َحَماٍم ٨. َهِذِه َشرِيَعُة الَِّتي تَِلُد ذََكرًا َأْو أُنـَْثى. َدِمَها
َها اْلَكاِهُن فـََتْطُهرُ اْلَواِحَد ُمْحَرَقًة َواْآلَخَر َذبِيَحَة َخِطيٍَّة فـَُيَكفُِّر عَ   .»نـْ

 
 .عمره سنة: حولى  :٦ع



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٠٦γ 

 .حمامة صغيرة: فرخ حمامة 
عالمـة علـى تسـاوى النـوعين فـى نظـر اهللا  ،ذكـًرا أو أنثـى ،نالحظ أن الذبيحة واحدة للمولود

، وتــالزم المحرقــة وذبيحــة الخطيــة وهمــا الخــروف وفــرخ الحمــام يوضــح )١١: ٣، كــو٢٨: ٣غــل(
 :ج فى عمل المسيح المزدو 

 ).المحرقة(إرضاء اآلب  -١
 ).ذبيحة الخطية(دفع ثمن خطايا البشرية  -٢
 
 .الدم الذى كان ينزف من الوالدة: ينبوع دمها  :۷ع

تقديم المحرقة وذبيحة الخطية عن الوالدة يطهرها من الدم الذى كان ينزف منها بعـد الـوالدة 
والـدم الـذى تنزفـه . عتـراف والتنـاولوهذا يرمز لـدم المسـيح الـذى يطهرنـا فـى أسـرار المعموديـة واال

المرأة يرمز للموت الذى أتى على الجنس البشرى بسبب الخطية، فكان الموت يعتبر نجاسة ومن 
يمس الميت يتنجس، وكذلك كان الدم يعتبر نجاسـة ولكـن المسـيح بدمـه رفـع خطايانـا فصـار الـدم 

 .ب صحىالذى تنزفه المرأة فى العهد الجديد، ال يعتبر نجاسة بل تع
 
يمكن للفقراء استبدال خروف المحرقـة بحمامـة صـغيرة أو يمامـة صـغيرة، وهـذه كانـت  :۸ع

ذبيحة العذراء مريم التى أتمت الطقس رغم طهارة والدتها ليتضـح لنـا تواضـعها وٕاتمامهـا للشـريعة، 
والعـــذراء إنســـانة عليهـــا خطيـــة آدم وحـــواء ولـــم يحبـــل بهـــا بـــال دنـــس فتحتـــاج إلـــى تطهيـــر بواســـطة 

 ،ونالحظ أن ذبيحة الخطية هى يمامـة أو فـرخ حمـام .الذبائح التى ترمز لذبيحة المسيح مخلصها
ليرفـع الخطيـة عـن الوالـدة أمـا المحرقـة فحسـب المقـدرة الماليـة للوالـدة، إمـا أن  ،وهى طير رخـيص

 .تكون شاة أو يمامة أو فرخ حمام
  نجزل له الشكر، وتصغر لنذكر ذاك الذى افتقر من أجلنا وهو مصدر كل غنى، حتى

فى عيوننا كل ماديات العالم وغناها فال نتعب من الضيق المادى أو ضعف الجسد أو أى 
 .مشاكل تمر بنا ألن إلهنا قوى وسينقذنا فادينا منها جميًعا ويعزى قلوبنا أثناء هذه الضيقات



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٠٧γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 برص البشر والمالبس

Rη Ε η 
 

 :مقدمة 

 .البرص مرض جلدى معدى يشوه الجسم، كان موجوًدا فى العهد القديم

-١٠: ١٢عـد(م أخت موسى ـة مريـل حالـة وقد يكون عقاًبا لها مثـوالبرص له عالقة بالخطي

 ).٢٣-١٩: ٢٦أى ٢(ملك وعزيا ال) ٢٧: ٥مل٢(وجيحزى تلميذ أليشع النبى ) ١٥

وكان الكاهن يقوم بتشخيص المرض ثم التأكد من زواله بعد عـزل المـريض فتـرة مـن الـزمن 

. اهللا خطايـاهلـه اهن فيغفـر كـعن اإلختالط بالناس، وعند شفائه من المرض يقدم ذبائح بواسطة ال

هيـًرا ألنـه تخلـص ولم يكن يوجد عالج لهذا المرض ولكن يأتى الشفاء من اهللا، ويسمى الشـفاء تط

 .من آثار الخطية

 
 ):٤٦-۱ع(برص البشر )  أ( 

 :ويشمل أعراًضا مختلفة تعلن وجود المرض وهى 

 ) :۳-۱(الشعر األبيض ) ۱(

 ِإَذا َكاَن ِإْنَساٌن ِفي ِجْلِد َجَسِدِه نَاِتٌئ َأْو ُقوبَاُء َأْو ُلْمَعٌة َتِصيُر ِفي«٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ ١

فَِإْن رََأى اْلَكاِهُن الضَّْربََة ٣. ِجْلِد َجَسِدِه َضْربََة بـََرٍص يـُْؤَتى بِِه ِإَلى َهاُروَن اْلَكاِهِن َأْو ِإَلى َأَحِد بَِنيِه اْلَكَهَنةِ 

. ِدِه َفِهَي َضْربَُة بـََرصٍ ِفي ِجْلِد اْلَجَسِد َوِفي الضَّْربَِة َشَعٌر َقِد ابـَْيضَّ َوَمْنَظُر الضَّْربَِة َأْعَمُق ِمْن ِجْلِد َجسَ 

 . َفَمَتى َرآُه اْلَكاِهُن َيْحُكُم بَِنَجاَسِتهِ 

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٠٨γ 

كلــم الــرب موســى ألنــه قائـــد الشــعب وهــارون ألنــه كبيـــر الكهنــة المســئول عــن إتمـــام  :۱ع

 .الشريعة هو وبنوه

 .بروز أو ورم أو أثر جرح: ناتئ  :۲ع

 .طفح جلدى: قوباء 

 .لونبقعة فى الجلد مختلفة ال: لمعة 

لوحظ فى جلد أى إنسـان يهـودى جـزء بـارز أو لونـه أحمـر أو أبـيض المـع، فيحضـرونه إذا 

 إلى الكاهن ليفحصه ويعرف هل هذه مظاهر البرص أو مرض جلدى آخر ؟

ويكون الفحص بـين السـاعة السادسـة والتاسـعة بالتوقيـت اليهـودى أى مـن الثانيـة عشـر إلـى 

وحضور المريض إلى الكـاهن رمـز اللتجـاء الخـاطئ . ىالثالثة ظهرًا حيث يكون ضوء الشمس قو 

وال يــتم  .إلــى أب اإلعتــراف ليتــوب ولــيفحص الكــاهن خطايــاه ويرشــده إلــى وســائل عــالج الخطيــة

الفحص يوم السـبت ألنـه يـوم تفـرغ للعبـادة فيؤجـل لليـوم التـالى وٕان أراد الكـاهن يمكنـه أن يسـتعين 

 .رضببعض األشخاص الخبراء من الشعب لتشخيص الم

 
يفحصه الكاهن فإن وجد فى الجلد المتغير اللـون شـعر قـد تحـول إلـى اللـون األبـيض  :۳ع

 .وكذلك هناك انخفاض فى الجلد، يتأكد من أنه مرض البرص ويأمر بنجاسة اإلنسان وعزله
  إن حاربتك أفكار غريبة وتشككت فى نفسك، فالتجئ إلى أب اعترافك واكشف أفكارك

لسانه حتى تقاوم إبليس المخادع وتصد األفكار وتتحصن بوسائط له واهللا سيرشدك على 
 .النعمة حسبما يرشدك أبوك الروحى

 
 ) :۸-٤ع(اللمعة ) ۲(

ــ٤ ــِد َوَل ــَن اْلِجْل ــَق ِم ــا َأْعَم ــْن َمْنَظُرَه ــْم َيُك ــِد َجَســِدِه َوَل ــي ِجْل ــًة بـَْيَضــاَء ِف ــْربَُة ُلْمَع ــِت الضَّ ْم َلِكــْن ِإْن َكاَن
َيضَّ َشـْعُرهَ  َعَة أَيـَّامٍ يـَبـْ ـاِبِع َوِإَذا ِفـي َعْينِـِه ٥. ا َيْحِجـُز اْلَكـاِهُن اْلَمْضـُروَب َسـبـْ فَـِإْن َرآُه اْلَكـاِهُن ِفـي اْليَــْوِم السَّ



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٠٩γ 

َعَة أَيـَّاٍم ثَانِيَـةً  آُه اْلَكـاِهُن ِفـي فَـِإْن رَ ٦. الضَّْربَُة َقْد َوقـََفـْت َولَـْم َتْمتَـدَّ الضَّـْربَُة ِفـي اْلِجْلـِد َيْحِجـُزُه اْلَكـاِهُن َسـبـْ
ـاِبِع ثَانَِيــًة َوِإَذا الضَّـْربَُة َكاِمــَدُة اللَّـْوِن َولَـْم َتْمَتــدَّ الضَّـْربَُة ِفــي اْلِجْلـِد َيْحُكـُم الْ  ِإنـََّهــا . َكــاِهُن ِبَطَهارَتِـهِ اْليَــْوِم السَّ

اُء َتْمَتــدُّ ِفــي اْلِجْلــِد بـَْعــَد َعْرِضــِه َعَلــى اْلَكــاِهِن َلِكــْن ِإْن َكانَــِت اْلُقوبَــ٧. فـَيَـْغِســُل ثَِيابَــُه َوَيُكــوُن طَــاِهراً . ِحــَزازٌ 
فَِإْن رََأى اْلَكاِهُن َوِإَذا اْلُقوبَاُء َقِد اْمتَـدَّْت ِفـي اْلِجْلـِد َيْحُكـُم اْلَكـاِهُن ٨. لَِتْطِهيرِِه يـُْعَرُض َعَلى اْلَكاِهِن ثَانَِيةً 

 . ِإنـََّها بـََرصٌ . بَِنَجاَسِتهِ 
 
ى الذى قد يكون لمرض البرص هو ظهور بقعة بيضاء فـى الجلـد ولكـن العرض الثان :٤ع

هـــذا العـــرض قـــد يكـــون برًصـــا أو مرًضـــا جلـــدًيا . لـــيس فيهـــا شـــعر أبـــيض وال انخفـــاض فـــى الجلـــد
. فيحجــزه الكــاهن عنــده ســبعة أيــام ليتأكــد مــن تقــدم المــرض وظهــور أعــراض أخــرى أوالً  ،مشــابًها

الجتمـاع فـى بريـة سـيناء أو فـى حجـرات جانبيـة بالهيكـل ويكون الحجز فى خيام قريبة من خيمة ا
وكــان شــيوخ اليهــود ال يحجــزون المشــتبه فيــه فــى يــوم عرســه أو فــى عيــدى الفطيــر . فــى أورشــليم

 .والمظال
 
 .كما يراها الكاهن: فى عينه  :٥ع

 .إذا الحظ الكاهن بعد سبعة أيام عدم إزدياد البقعة البيضاء يحجزه سبعة أيام أخرى للتأكد
 
 .لونها غامق: كامدة  :٦ع

 .عالمة غير ضارة بالجلد: حزاز 
إذا الحــظ الكــاهن بعــد الســبعة أيــام الثانيــة أن البقعــة لــم تــزداد بــل صــار لونهــا أغمــق فهــى 

 .ليست برًصا، فيحكم بطهارته أن هذه مجرد عالمة جلدية وليست برًصا
 
يحجزه سبعة أيام أخرى  ،زدادتإذا الحظ الكاهن بعد سبعة أيام أن البقع الجلدية قد ا :۷ع

 .ليتأكد من أنه مرض البرص



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤١٠γ 

إذا الحـظ الكـاهن امتـداد وزيـادة البقـع الجلديــة يحكـم بأنـه مـرض البـرص ويـأمر بعــزل  :۸ع
 .المريض لنجاسته

 وء واسترشد باآلباء أطلب إرشاد اهللا وفكر بهد. ال تتسرع فى أحكامك لئال تظلم غيرك
فى القرارات الكبيرة وثق أن اهللا سيقدر صالتك والتجاءك الروحيين قدر ما تستطيع خاصة 

 .إليه ويرشدك إلى ما هو لخيرك وخير اآلخرين
 
 ) :۱۱-۹ع(بقع بيضاء داخلها لحم حى ) ۳(

ِد فَـِإْن رََأى اْلَكـاِهُن َوِإَذا ِفـي اْلِجْلـ١٠. ِإْن َكاَنْت ِفي ِإْنَساٍن َضـْربَُة بـَـَرٍص فـَيُــْؤَتى بِـِه ِإلَـى اْلَكـاِهنِ «٩
َيَض َوِفي النَّاِتِئ َوَضٌح ِمْن َلْحٍم َحيٍّ  َيُض َقْد َصيـََّر الشَّْعَر أَبـْ . فـَُهَو بـََرٌص ُمْزِمٌن ِفـي ِجْلـِد َجَسـِدهِ ١١نَاِتٌئ أَبـْ

 . الَ َيْحِجُزُه ألَنَُّه َنِجسٌ . فـََيْحُكُم اْلَكاِهُن بَِنَجاَسِتهِ 
 

مـن الجلـد العـادى، أى ورم، وفيهـا شـعر الحالة الثالثة للبـرص هـى وجـود بقـع بيضـاء أعلـى 
أبيض ولكن داخل هذه البقع البيضاء توجد أجزاء من اللحم الحى أى لون اللحم الطبيعى للجسم، 

وهـذا العـرض يعلـن أن . فى هـذه الحالـة يحكـم الكـاهن أنـه مـرض بـرص ويعـزل المـريض لنجاسـته
 .مرض البرص قديم مع المريض أى مزمن فهو بالتأكيد نجس

  تتساهل مع الخطية حتى تصير عميقة فيك وتتعودها وتحتاج لجهاد أكبر حتى ال
 .إقطع مصادر الخطية من بدايتها واعترف بها فتتنقى منها بسرعة بجهاد قليل. تتخلص منها

 

 )۱۷-۱۲ع(الجسم كله أبيض ) ٤(

ــَرُص ُكــ١٢ ــَرَخ ِفــي اْلِجْلــِد َوَغطَّــى اْلبَـ ــَرُص قَــْد َأفـْ لَّ ِجْلــِد اْلَمْضــُروِب ِمــْن رَْأِســِه ِإَلــى َلِكــْن ِإْن َكــاَن اْلبَـ
َنا اْلَكاِهِن  َورََأى اْلَكاِهُن َوِإَذا اْلبَـَرُص َقْد َغطَّى ُكلَّ ِجْسِمِه َيْحُكـُم ِبَطَهـارَِة ١٣َقَدَمْيِه َحَسَب ُكلِّ َما تـََراُه َعيـْ

ــَيضَّ . اْلَمْضــُروبِ  ــْومَ ١٤. ِإنَّــُه طَــاِهرٌ . ُكلُّــُه َقــِد ابـْ ــَرى ِفيــِه َلْحــٌم َحــيٌّ َيُكــوُن َنِجســاً  َلِكــْن يـَ َفَمَتــى رََأى ١٥. يـُ
ثُــمَّ ِإْن َعــاَد اللَّْحــُم اْلَحــيُّ ١٦. ِإنـَّـُه بـَــَرصٌ . اللَّْحــُم اْلَحــيُّ َنِجــسٌ . اْلَكــاِهُن اللَّْحــَم اْلَحــيَّ َيْحُكــُم بَِنَجاَســِتهِ 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
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ــَيضَّ يَــْأِتي ِإَلــى اْلَكــاِهنِ  ــِإْن َرآُه اْلَكــاِهنُ ١٧. َوابـْ ــْربَُة َقــْد َصــاَرْت بـَْيَضــاَء َيْحُكــُم اْلَكــاِهُن ِبَطَهــارَِة  َف َوِإَذا الضَّ
 . ِإنَُّه طَاِهرٌ . اْلَمْضُروبِ 

 
الحالـــة الرابعـــة فـــى ظهـــور مـــرض البـــرص هـــى امتـــداد البقـــع البيضـــاء حتـــى  :۱۳، ۱۲ع

لجلــد أى يصـير الجلـد كلـه أبــيض، وهـذا معنـاه اكتمـال دورة المـرض وسـيعود ا ،تغطـى الجسـم كلـه
ويرمـز هـذا روحًيـا إلـى أن المـريض قـد شـعر بنقصـه . فـيحكم الكـاهن بطهارتـه ،إلى لونه الطبيعـى

 .الكامل وتاب واتضع فيستحق الغفران والشفاء
 
إن امتــد البــرص وغطــى الجســم كلــه ولكــن اكتشــف الكــاهن وجــود أجــزاء ولــو  :۱٥، ۱٤ع

. األبــيض فــيحكم ببرصــه ونجاســتهصــغيرة مــن اللحــم الحــى أى اللــون الطبيعــى للجســم بــين اللــون 
 .ويرمز هذا روحًيا للتقلب بين حياة الطهارة والنجاسة أو الخير والشر

 
، إن تغيرت األجـزاء التـى بلـون )١٥، ١٤ع(فى الحالة األخيرة المذكورة فى  :۱۷، ۱٦ع

، ١٢ع(ارت بيضاء أى صار الجسم كله أبيض يكـون مثـل الحالـة المـذكورة فـى ـى وصـم الحـاللح
 .فيحكم بطهارته) ١٣
  اهللا وتنال الغفران الحياة مع حاول أن تثبت فى خطك الروحى وتنفيذ قانونك لتثبت فى

 .ألن المتقلب نجس أمام اهللا
 

 )۲۳-۱۸ع(أثر الدمل ) ٥(

ـَيُض َأْو ُلْمَعـٌة  َوَصـاَر ِفـي َمْوِضـِع الدُّمَّلَـِة نَـاِتئٌ ١٩َوِإَذا َكاَن اْلِجْسُم ِفي ِجْلِدِه ُدمََّلٌة َقْد بَرِئَـْت «١٨ أَبـْ
فَـِإْن رََأى اْلَكـاِهُن َوِإَذا َمْنَظُرَهـا َأْعَمـُق ِمـَن اْلِجْلـِد َوقَـِد ٢٠. بـَْيَضاُء َضارِبٌَة ِإَلى اْلُحْمَرِة يـُْعَرُض َعَلى اْلَكاِهنِ 

َرَخـْت . ابـَْيضَّ َشْعُرَها َيْحُكُم اْلَكـاِهُن بَِنَجاَسـِتهِ  َلِكـْن ِإْن َرآَهـا اْلَكـاِهُن ٢١. ِفـي الدُّمَّلَـةِ ِإنـََّهـا َضـْربَُة بـَـَرٍص َأفـْ
ــبْـ  ــاِهُن َس ــُزُه اْلَك ــَدُة اللَّــْوِن َيْحِج ــَي َكاِم ــِد َوِه ــَن اْلِجْل ــَق ِم ــَيُض َولَْيَســْت َأْعَم ــْعٌر أَبـْ ــا َش ــْيَس ِفيَه . َعَة أَيَّــامٍ َوِإَذا َل



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤١٢γ 

َلِكــْن ِإْن َوقـََفــِت اللُّْمَعــُة ٢٣. ِإنـََّهــا َضــْربَةٌ . بَِنَجاَســِتهِ  فَــِإْن َكانَــْت قَــِد اْمَتــدَّْت ِفــي اْلِجْلــِد َيْحُكــُم اْلَكــاِهنُ ٢٢
 . فـََيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَطَهارَتِهِ . َمَكانـََها َوَلْم َتْمَتدَّ َفِهَي أَثـَُر الدُّمََّلةِ 

 
الحالــة هنــا حــدثت كــأثر فــى الجلــد بعــد خــراج أو دمــل تــرك عالمــة بيضــاء  :۱۹، ۱۸ع

 .فيعرض على الكاهن ،و أثًرا بارًزاتميل إلى االحمرار أ
 
فــإذا وجــد فــى أثــر الــدمل انخفــاض فــى الجلــد وبــه شــعر  ،يفحــص الكــاهن المــريض :۲۰ع

أبــيض، يعــرف أنــه مــرض البــرص ويحكــم بنجاســته، أى يجــد مكــان الــدمل أجــزاء بــارزة فــى الجلــد 
 .وأجزاء أخرى منخفضة

 
ة اللــون ولــيس فيهــا انخفــاض إذا وجـد الكــاهن بــالفحص أن مكــان الــدمل بقعــة غامقــ :۲۱ع

 هــــذه يحجــــزه ســــبعة أيــــام ليتأكــــد هــــل هــــو مــــرض البــــرص أم ال ألن ،فــــى الجلــــد أو شــــعر أبــــيض
 .العالمات ليست كافية لتشخيص البرص

 
ويحكــــم بنجاســــة  صإن الحـــظ الكــــاهن امتــــداد البقعـــة فــــى الجلــــد فهــــو مـــرض البــــر  :۲۲ع
 .المريض
 
ه وليســت مــن أعــراض ـفهــى مجــرد أثــر لــإن لــم تمتــد البقعــة التــى فــى أثــر الــدمل،  :۲۳ع

 .البرص فيحكم الكاهن بطهارته
  إذا تبت عن خطية فال تستبقى آثاًرا لها فى حياتك مثل صديق شرير أو صور سيئة

. أو أى أمور كان لها ارتباط بالخطية، بل تخلص من الكل بحزم لئال تعيدك إلى خطايا أشرّ 
 .فتثبت فى حياة التوبةإبتعد عن مصادر الخطية والتصق بالكنيسة 

 
 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤١٣γ 

 ) :۲۸-۲٤ع(كى النار ) ٦(

ــًة بـَْيَضــاَء َضــارِبًَة ِإَلــى اْلُحْمــَرِة َأوْ «٢٤ ــِدِه َكــيُّ نَــاٍر وََكــاَن َحــيُّ اْلَكــيِّ ُلْمَع  َأْو ِإَذا َكــاَن اْلِجْســُم ِفــي ِجْل
ــَيضَّ ٢٥بـَْيَضــاَء  ــِد ابـْ ــِة َق ــْعُر ِفــي اللُّْمَع ــْد  َوَرآَهــا اْلَكــاِهُن َوِإَذا الشَّ ــَرٌص َق ــِد َفِهــَي بـَ َوَمْنَظُرَهــا َأْعَمــُق ِمــَن اْلِجْل

َرَخ ِفـي اْلَكـيِّ  ـَيْحُكُم اْلَكـاِهُن بَِنَجاَسـِتهِ . َأفـْ َلِكـْن ِإْن َرآَهـا اْلَكـاِهُن َوِإَذا لَـْيَس ِفـي ٢٦. ِإنـََّهـا َضـْربَُة بـَـَرصٍ . فـَ
ـَيُض َولَْيَســْت َأْعَمـَق ِمـَن اْلِجْلــ َعَة أَيـَّاٍم اللُّْمَعـِة َشـْعٌر أَبـْ ثُـمَّ يـَــَراُه ٢٧ِد َوِهـَي َكاِمـَدُة اللَّــْوِن َيْحِجـُزُه اْلَكـاِهُن َســبـْ

. ِإنـََّهـا َضـْربَُة بـَـَرصٍ . فَِإْن َكانَـْت قَـِد اْمتَـدَّْت ِفـي اْلِجْلـِد َيْحُكـُم اْلَكـاِهُن بَِنَجاَسـِتهِ . اْلَكاِهُن ِفي اْليَـْوِم السَّاِبعِ 
ــْم َتْمَتــدَّ ِفــي اْلِجْلــِد وََكانَــْت َكاِمــَدَة اللَّــْوِن َفِهــَي نَــاِتُئ اْلَكــيِّ فَاْلَكــاِهُن َلِكــْن ِإْن َوقـََفــِت اللُّ ٢٨ ــُة َمَكانـََهــا َل ْمَع

 . َيْحُكُم ِبَطَهارَتِِه ألَنـََّها أَثـَُر اْلَكيِّ 
 
 .الجلد الذى تجدد فى مكان الكى: " حى الكى" :۲٤ع

عـد أن ينمـو الجلـد مكـان الكـى قـد يكـون لونـه كان العالج بالكى مستخدًما فـى القـديم، لكـن ب
 .أبيض أو أبيض يميل إلى االحمرار

 
يجـــب عـــرض ذلـــك علـــى الكـــاهن لـــيفحص عـــن عالمـــات البـــرص الـــثالث الســـابق  :۲٥ع
 :وهى  شرحها

 .انخفاض سطح الجلد وبياض الشعر واالمتداد، فإن وجدها يحكم بنجاسة المريض
 
فيعــزل المــريض ســبعة أيــام  ،غمــق مــن لــون الجلــدقــد ال يتبقــى إال أثــر للكــى بلــون أ :۲٦ع

 .ليتأكد الكاهن من طهارته
 
إن امتد األثر كان برًصا، ولكن إن لم يمتد يكـون مجـرد أثـر للكـى ال ضـرر  :۲۸، ۲۷ع

 .منه
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  صلى كثيًرا لكى يزيل اهللا أثر حروب الشهوة من قلبك، فال تشتهى خطاياك القديمة لئال
م األفكار الشريرة بترديد الصلوات مهما استمرت األفكار وثق أن تكتوى بنارها مرة أخرى وقاو 

اهللا يفرح بجهادك هذا فهو دليل توبتك ويسندك حتى تتخلص منها وتخرج من هذه الحرب 
 .بإرادة روحية أقوى ونمو روحى

 

 ) :۳۷-۲۹ع(ضربة رأس أو ذقن ) ۷(

ــي «٢٩ ــَرَأٌة ِفيــِه َضــْربٌَة ِف ــٌل َأِو اْم ــاَن رَُج َقِن َوِإَذا َك ــذَّ ــرَّْأِس َأْو ِفــي ال ــاِهُن الضَّــْربََة َوِإَذا ٣٠ال َورََأى اْلَك
ــَرعٌ . َمْنَظُرَهــا َأْعَمــُق ِمــَن اْلِجْلــِد َوِفيَهــا َشــْعٌر َأْشــَقُر َدِقيــٌق َيْحُكــُم اْلَكــاِهُن بَِنَجاَســِتهِ  ــَرُص الــرَّْأِس َأِو . ِإنـََّهــا قـَ بـَ

َضـْربََة اْلَقـَرِع َوِإَذا َمْنَظُرَهـا لَـْيَس َأْعَمـَق ِمـَن اْلِجْلـِد َلِكـْن لَـْيَس ِفيَهـا َشـْعٌر َلِكْن ِإَذا رََأى اْلَكـاِهُن ٣١. الذََّقنِ 
َعَة أَيـَّامٍ  ـاِبِع َوِإَذا ٣٢. َأْسَوُد َيْحِجـُز اْلَكـاِهُن اْلَمْضـُروَب بِـاْلَقَرِع َسـبـْ فَـِإْن رََأى اْلَكـاِهُن الضَّـْربََة ِفـي اْليَــْوِم السَّ

َلِكـْن الَ َيْحِلـِق . فـَْلَيْحِلـقْ ٣٣َيْمتَـدَّ َولَـْم َيُكـْن ِفيـِه َشـْعٌر َأْشـَقُر َوالَ َمْنظَـُر اْلَقـَرِع َأْعَمـُق ِمـَن اْلِجْلـِد  اْلَقـَرُع لَـمْ 
ــَرعَ  ــةً . اْلَق َعَة أَيَّــاٍم ثَانَِي ــبـْ ــَرَع َس ــُز اْلَكــاِهُن اَألقـْ ــْوِم ٣٤. َوَيْحِج ــي اْليَـ ــَرَع ِف ــاِهُن اَألقـْ ــِإْن رََأى اْلَك ــاِبِع َوِإَذا َف السَّ

ُل ثَِيابَــُه َوَيُكــوُن اْلَقــَرُع لَــْم َيْمَتــدَّ ِفــي اْلِجْلــِد َولَــْيَس َمْنظَــُرُه َأْعَمــَق ِمــَن اْلِجْلــِد َيْحُكــُم اْلَكــاِهُن ِبَطَهارَتِــِه فـَيَـْغِســ
ــَد اْلُحْكــِم ِبَطَهارَ ٣٥. طَــاِهراً  ــِد بـَْع ــَرُع َيْمَتــدُّ ِفــي اْلِجْل َوَرآُه اْلَكــاِهُن َوِإَذا اْلَقــَرُع َقــِد ٣٦تِــِه َلِكــْن ِإْن َكــاَن اْلَق

ـْعِر اَألْشـَقرِ  نَـْيـِه َونـَبَـَت ٣٧. ِإنـَُّه َنِجـسٌ . اْمَتدَّ ِفي اْلِجْلِد َفَال يـَُفتُِّش اْلَكـاِهُن َعلَـى الشَّ َلِكـْن ِإْن َوقَـَف ِفـي َعيـْ
 . ْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَطَهارَتِهِ ِإنَُّه طَاِهٌر فـَيَ . ِفيِه َشْعٌر َأْسَوُد فـََقْد بَِرَئ اْلَقَرعُ 

 
 .عالمة غير طبيعية: ضربة  :۲۹ع

وكما يقول بولس الرسول أن رأس . قد يكون المرض الجلدى فى رأس أو ذقن رجل أو امرأة
الرجل هو المسيح فالضربة فى رأس الرجل ترمز إلى ضعف أو خلل أصاب إيمانه بالمسيح، أما 

أمـا الـذقن . ى رأس المـرأة ترمـز إلـى خلـل فـى عالقتهـا بزوجهـارأس المرأة فهـو الرجـل، فالضـربة فـ
 .فترمز للوقار والكرامة فالضربة فيها ترمز ألثر الخطايا فى إهانة كرامة اإلنسان الروحية

 .أصفر: أشقر  :۳۰ع



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤١٥γ 

 ).ضعيف(رفيع : دقيق 
 ).مرض جلدى معدى(قراع : قرع 

بنجاســة المــريض أنــه مــرض يحكــم  ،إذا الحــظ الكــاهن إنخفــاض الجلــد ووجــود شــعر أصــفر
 .ظهر فى شكل قرع فى الرأس أو الذقنوقد البرص 
 
إن الحــظ الكــاهن عــدم انخفــاض الجلــد ولكــن لــم يكــن الشــعر أســود بــل لونــه  :۳۲، ۳۱ع

متغيــر فهــذا معنــاه اختفــاء بعــض العالمــات، فيســتدعى العــزل ســبعة أيــام للتــأنى فــى الحكــم ويكــون 
 .من التأكدعدم االمتداد عالمة تستدعى المزيد 

 
يحلــق الكــاهن المكــان حــول الضــربة لتظهــر بوضــوح ويحجــز المــريض ســبعة  :۳٤-۳۳ع

 .فإن ثبت عدم االمتداد كان طاهًرا ويغسل ثيابه تأكيًدا لطهارته ،أيام أخرى معزوالً 
 
لكــن إن امتــدت البقــع فــى الجلــد والحــظ الكــاهن ذلــك بعــد حجــزه ســبعة أيــام  :۳٦، ۳٥ع

 .نجاسته حتى لو لم يجد شعر أصفرفمعناه أنه برص ويحكم ب
 
طاهًرا إال إذا وقف امتداد المـرض وعـاد ظهـور شـعر أسـود أى المريض ال يحسب  :۳۷ع

 .قوى وسليم وهذا يرمز إلى عودة اإلنسان إلى قوته الروحية فيكون طاهًراشعر 
  واظب على وسائط النعمة للتخلص من كل ضعف يلحقك بسبب الخطية ومداومة

 .أهم هذه الوسائط المقويةالتناول من 
 

 ) :۳۹، ۳۸ع(البهق ) ۸(

َورََأى اْلَكــاِهُن َوِإَذا ِفــي ِجْلــِد ٣٩َوِإَذا َكــاَن رَُجــٌل َأِو اْمــَرَأٌة ِفــي ِجْلــِد َجَســِدِه ُلَمــٌع ُلَمــٌع بِــيٌض «٣٨
َرَخ ِفي اْلِجْلدِ   . ِإنَُّه طَاِهرٌ . َجَسِدِه ُلَمٌع َكاِمَدُة اللَّْوِن بـَْيَضاُء َفَذِلَك بـََهٌق َقْد َأفـْ

 .بقع بقع: لمع لمع  :۳۹، ۳۸ع



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤١٦γ 

 .هو مرض البهاق يظهر بشكل بقع بيضاء فى الجلد وهو ليس معدى: بهق 
إذا وجد الكاهن شخًصا فى جلده بقع بيضاء غامقة أى ليست ناصعة البيـاض ولـيس هنـاك 

 .أى مظاهر أخرى فى الجلد، فهذا ليس برًصا بل مرض البهاق فيحكم بطهارته
  تأنى .. الخطية بال تتسرع فى الحكم على الناس فقد يكون لهم مظهر تظن أنه مرتبط

فى الحكم فقد يكونوا أنقياء وال تنشغل كثيًرا بالحكم على اآلخرين بل ابحث عن الفضائل فقط 
 .والتمس العذر فى األخطاء وصلى من أجل الكل ومن أجل نفسك قبلهم

 
 ) :٤٤-٤۰ع(الصلع ) ۹(

ــَرعُ   َوِإَذا«٤٠ ُهــَو َأقـْ َوِإْن َذَهــَب َشـْعُر رَْأِســِه ِمــْن ٤١. ِإنـَُّه طَــاِهرٌ . َكـاَن ِإْنَســاٌن قَـْد َذَهــَب َشــْعُر رَْأِسـِه فـَ
ى َلِكـْن ِإَذا َكـاَن ِفـي اْلَقَرَعـِة َأْو ِفـي الصَّـْلَعِة َضـْربٌَة بـَْيَضـاُء َضـارِبٌَة ِإلَـ٤٢. ِإنَُّه طَـاِهرٌ . ِجَهِة َوْجِهِه فـَُهَو َأْصَلعُ 

ـَيُض َضـاِرٌب ٤٣. اْلُحْمَرِة فـَُهَو بـََرٌص ُمْفِرٌخ ِفي قـََرَعِتِه َأْو ِفي َصْلَعِتهِ  فَـِإْن َرآُه اْلَكـاِهُن َوِإَذا نَـاِتُئ الضَّـْربَِة أَبـْ
ـَرصُ فـَُهـَو ِإْنَسـا٤٤ِإَلى اْلُحْمَرِة ِفي قـََرَعِتِه َأْو ِفي َصْلَعِتِه َكَمْنَظِر اْلبَـَرِص ِفي ِجْلِد اْلَجَسـِد  . ِإنـَُّه َنِجـسٌ . ٌن أَبـْ

 . ِإنَّ َضْربـََتُه ِفي رَْأِسهِ . فـََيْحُكُم اْلَكاِهُن بَِنَجاَسِتهِ 
 
 .سقوط شعر الرأس كله: أقرع  :٤۱، ٤۰ع

 .سقوط الشعر من مقدمة الرأس فقط: أصلع 
 .الحالة هنا غير مرضية سواء بسقوط كل شعر الرأس أو شعر الرأس من المقدمة فقط

 
ولكـــن ظهـــور أعـــراض البـــرص فـــى الـــرأس يثبـــت نجاســـة اإلنســـان وهـــى بقـــع  :٤٤-٤۲ع

 .بيضاء مائلة إلى اإلحمرار
 ولكن ال  ،مثل الفقر أو المرض ،وجود أى نقص فيك من النواحى المادية ال يعيبك

يصاحبه أى أعراض للخطية أى ال يؤدى النقص إلى تذمر أو ضيق من اآلخرين أو أى 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤١٧γ 

ضعفك وال تقارن نفسك بأحد وثق أن اهللا سيكملك فتكون فى شبع اقبل عجزك و . معاملة سيئة
 .وسعادة روحية

 

 ) :٤٦، ٤٥ع(شريعة األبرص ) ۱۰(

: نَـاِديَواألَبـَْرُص الَِّذي ِفيِه الضَّْربَُة َتُكوُن ثَِيابُُه َمْشُقوَقًة َورَْأُسُه َيُكـوُن َمْكُشـوفاً َويـَُغطـِّي َشـارِبـَْيِه َويُـ ٤٥
َخـارَِج اْلَمَحلَّـِة . يُِقـيُم َوْحـَدهُ . ِإنـَُّه َنِجـسٌ . لَّ األَيَّاِم الَِّتي َتُكوُن الضَّْربَُة ِفيِه َيُكوُن َنِجساً كُ ٤٦. َنِجٌس َنِجسٌ 
 .َيُكوُن َمَقاُمهُ 

 
 .مكان إقامة خيام الشعب: المحلة  :٤٦، ٤٥ع

 :يلتزم األبرص بعمل خمسة أمور بعد ثبوت إصابته بالبرص وهى 
رمز لفضـح الخطيـة إذ يظهـر جسـد المصـاب بـالمرض، مـع مالحظـة يشق ثيابه وهذا ي -١

 .أن هذا فى الرجال فقط وليس فى النساء من أجل حياءهن
كشــف الــرأس أى عــدم لــبس عمامــة أو مــا شــابه ذلــك وهــذا يرمــز لفقدانــه الوقــار بســبب  -٢

 .الخطية

 .ةتغطية الرجل شاربه رمًزا لفقدانه رجولته الروحية بسبب ضعفه وسقوطه فى الخطي -٣

ينـــادى عـــن نفســـه أنـــه نجـــس ويعنـــى ذلـــك اعترافـــه بخطيتـــه وحتـــى ال يقتـــرب منـــه أحـــد  -٤
 .ويلمسه فينجس اآلخرين

 .يعزل عن مكان إقامة الناس رمًزا لفقدانه شركته فى الكنيسة -٥
كل هذه الواجبات تساعد المريض على التوبة ورفض كل خطاياه القديمة حتى يتحنن عليـه 

مرض يدل على نجاسة اإلنسـان ولـه أعـراض مرضـية كمـا سـبق  فالبرص. اهللا ويشفيه من مرضه
شرحه فى هذا األصحاح ويسمح اهللا بهذا المـرض مـن أجـل سـقوط اإلنسـان فـى خطايـا كبيـرة، وال 
شــفاء مـــن هــذا المـــرض بالعقـــاقير أو أى عــالج طبـــى ولكــن يـــأتى الشـــفاء مــن اهللا تأكيـــًدا أن هـــذا 

 .المرض مرتبط بالخطية وعالجه هو التوبة



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤١٨γ 

  إهتم أن تعترف بخطاياك وتتذلل أمام اهللا وال تغضب إن أعطاك أب اعترافك تأديًبا
مثل الحرمان من التناول، فهذا كله يساعدك على التوبة فتنال مراحم اهللا وتستعيد قوتك 

 .الروحية
 
 ):٥۹-٤۷ع(برص الثياب )  ب(

ِفي السََّدى َأِو اللُّْحَمِة ٤٨ُصوٍف َأْو ثـَْوُب َكتَّاٍن  َوَأمَّا الثـَّْوُب فَِإَذا َكاَن ِفيِه َضْربَُة بـََرٍص ثـَْوبُ «٤٧
وََكاَنِت الضَّْربَُة َضارِبًَة ِإَلى اْلُخْضَرِة َأْو ٤٩ِمَن الصُّوِف َأِو اْلَكتَّاِن َأْو ِفي ِجْلٍد َأْو ِفي ُكلِّ َمْصُنوٍع ِمْن ِجْلٍد 

السََّدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمَتاٍع َما ِمْن ِجْلٍد فَِإنـََّها َضْربَُة بـََرٍص  ِإَلى اْلُحْمَرِة ِفي الثـَّْوِب َأْو ِفي اْلِجْلِد ِفي
َعَة أَيَّامٍ ٥٠. فـَتُـْعَرُض َعَلى اْلَكاِهنِ  َفَمَتى رََأى الضَّْربََة ٥١. فـَيَـَرى اْلَكاِهُن الضَّْربََة َوَيْحِجُز اْلَمْضُروَب َسبـْ

ِت الضَّْربَُة َقِد اْمَتدَّْت ِفي الثـَّْوِب ِفي السََّدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي اْلِجْلِد ِمْن ُكلِّ َما ِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع ِإَذا َكانَ 
فـَُيْحِرُق الثـَّْوَب َأِو السََّدى َأِو اللُّْحَمَة ِمَن ٥٢. ِإنـََّها َنِجَسةٌ . ُيْصَنُع ِمْن ِجْلٍد ِلْلَعَمِل فَالضَّْربَُة بـََرٌص ُمْفِسدٌ 

َلِكْن ِإْن ٥٣. بِالنَّاِر ُيْحَرقُ . ِف َأِو اْلَكتَّاِن َأْو َمَتاِع اْلِجْلِد الَِّذي َكاَنْت ِفيِه الضَّْربَُة ألَنـََّها بـََرٌص ُمْفِسدٌ الصُّو 
يَْأُمُر اْلَكاِهُن ٥٤ْلِد رََأى اْلَكاِهُن َوِإَذا الضَّْربَُة َلْم َتْمَتدَّ ِفي الثـَّْوِب ِفي السََّدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمَتاِع اْلجِ 

َعَة أَيَّاٍم ثَانَِيةً  فَِإْن رََأى اْلَكاِهُن بـَْعَد َغْسِل اْلَمْضروِب َوِإَذا ٥٥. َأْن يـَْغِسُلوا َما ِفيِه الضَّْربَُة َوَيْحِجُزُه َسبـْ
ِت الضَّْربَُة فـَُهَو َنِجسٌ  ِإنـََّها ُنْخُروٌب ِفي ُجْرَدِة بَاِطِنِه َأْو . اِر ُتْحرُِقهُ بِالنَّ . الضَّْربَُة َلْم تـَُغيـِّْر َمْنَظَرَها َوَال اْمَتدَّ

قـَُها ِمَن الثـَّْوِب َأِو اْلِجْلِد ِمَن َلِكْن ِإْن رََأى اْلَكاِهُن َوِإَذا الضَّْربَُة َكاِمَدُة اللَّْوِن بـَْعَد َغْسِلِه يَُمزِّ ٥٦. ظَاِهرِهِ 
ْت أَْيضًا ِفي الثـَّْوِب ِفي السََّدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمَتاِع اْلِجْلِد َفِهَي ُثمَّ ِإْن َظَهرَ ٥٧. السََّدى َأِو اللُّْحَمةِ 

َوَأمَّا الثـَّْوُب السََّدى َأِو اللُّْحَمُة َأْو َمَتاُع اْلِجْلِد الَِّذي تـَْغِسُلُه ٥٨. بِالنَّاِر ُتْحِرُق َما ِفيِه الضَّْربَةُ . ُمْفرَِخةٌ 
َهِذِه َشرِيَعُة َضْربَِة اْلبَـَرِص ِفي الصُّوِف َأِو اْلَكتَّاِن ِفي «٥٩. ْربَُة فـَيُـْغَسُل ثَانَِيًة فَـَيْطُهرُ َوتـَُزوُل ِمْنُه الضَّ 

 .»السََّدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي ُكلِّ َمَتاٍع ِمْن ِجْلٍد لِْلُحْكِم ِبَطَهارَتِِه َأْو َنَجاَسِتهِ 
 
اب اإلنسان ترمز لسلوكه، فالبد أن يكون نقًيا وثي. قد تصاب الثياب أيًضا بالبرص :٤۷ع

 .فى مظهره وكالمه وتصرفاته



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤١٩γ 

 
 .الخطوط الطولية للنسيج: السدى  :٤۹، ٤۸ع

 .الخطوط العرضية للنسيج: اللحمة 
يمكــن أن تظهــر البقعــة الحاملــة للعــدوى فــى الخيــوط الطوليــة أو العرضــية مــن نســيج الثــوب 

يًضـا فـى الثـوب أو المتـاع الجلـدى ويكـون لونهـا مـائًال إلـى سواء كان صـوًفا أو كتاًنـا كمـا يظهـر أ
 .اإلخضرار أو اإلحمرار، فيعرض الثوب على الكاهن

 
يفحص الكاهن الثياب فإذا وجد فيها األعراض السابقة يعزلها سبعة أيام فإن : ٥۱-٥۰ع

 .امتدت الضربة يكون الثوب أبرًصا ونجًسا
 
انتشار العدوى وهذا يرمز لقطع الخطية  يحرق الكاهن الثوب ألنه نجس ولمنع: ٥۲ع

 .واالبتعاد عنها تماًما مهما كانت الخسارة
 
 .أى أدوات مصنوعة من الجلد: متاع : ٥٤، ٥۳ع

 .إن لم تمتد الضربة يغسلها الكاهن ويعزل الثوب أسبوًعا آخر
 
 .ثقب أو تآكل: نخروب : ٥٥ع

 .الموضع البالى من القماش: جردة 
لكن بقى منظرها كما هو ولم تختفى بالغسيل وظهر ذلك واضًحا بعد إن لم تمتد الضربة و 

وتكون اإلصابة قد ّسببت ثقًبا أو تآكال سواء فى . أن جف الثوب، يعتبر الثوب نجًسا ويلزم حرقه
 .وهذا يرمز لضرورة استمرار التوبة لقطع أى آثار للخطية. باطن الثوب أو ظاهره

 
ا بعد الغسيل يمزق الكاهن منطقة الضربة فقط لكن إن ظل لون اإلصابة غامقً : ٥٦ع

. وذلك حرًصا على عدم إتالف وخسارة كل الثوب ولكن تمزق لئال تتحول إلى برص فيما بعد
 .وهذا يرمز لإلحتراس مما يؤدى إلى الخطية واالبتعاد عنه

 
 .برص حى متوالد ومتزايد: مفرخة : ٥۷ع



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٢٠γ 

النوع الحى القابل لالمتداد فيحرق  إن عاد ظهور اإلصابة فى الثوب، تكون حينئذ من
 .الثوب كله

 
لكن إن زالت الضربة بعد الغسيل تكون مجرد بقعة، فيعاد غسل الثوب تأكيًدا : ٥۸ع

 .لنظافته ثم يعاد استخدامه ألنه طاهر، وهكذا يلزم االحتراس من كل شبه شر
 
 .هكذا تكون الشريعة فى برص الثياب: ٥۹ع

 
 رك بل فى كل كلمة تنطق بها وفى كل كلمة تسمعها لئال ليتك تدقق فى سلوكك ومظه

وال تنس أنك ستعطى حساًبا يوم الدين عن كل كلمة . بتكرار سماعها تسقطك فى الخطية
 .بطالة، بهذا تحفظ نفسك طاهًرا من كل شر وشبه شر



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ
 

γ٤٢١γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 تطهير األبرص وبرص المنازل

Rη Ε η 
 

 :مقدمة 

إظهاًرا لشناعة الخطية حتى يكرهها اإلنسان، يعزل األبرص ألن مرضه يرمز للنجاسة 
ثم . ويبقى خارج المحلة بعيًدا عن الناس حتى يتوب، وحينئذ يشفيه اهللا إذ ليس له عالج طبى

تطهيره حتى يشعر بأهمية الحياة الجديدة الطاهرة التى سينالها ويتمسك يحتاج إلى ثالث مراحل ل
وخطوات التطهير هذه ترمز للفداء الذى أتمه المسيح على الصليب . بها ويبتعد عن كل خطية

 .وأعطانا إياه فى الكنيسة وأسرارها

  

 ):۲۰-۱ع(تطهير األبرص ) أ(

 :ويشمل ثالث مراحل هى 

 )۸-۱ع(ول التطهير فى اليوم األ) ۱(
َوَيْخُرُج ٣. يـَْوَم طُْهرِِه يـُْؤَتى بِِه ِإَلى اْلَكاِهنِ : َهِذِه َتُكوُن َشرِيَعَة األَبـَْرصِ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١

يَْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن ٤فَِإْن رََأى اْلَكاِهُن َوِإَذا َضْربَُة اْلبَـَرِص َقْد َبرَِئْت ِمَن األَبـَْرِص . اْلَكاِهُن ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَّةِ 
َويَْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن يُْذَبَح اْلُعْصُفوُر ٥. يـُْؤَخَذ لِْلُمَتَطهِِّر ُعْصُفورَاِن َحيَّاِن طَاِهَراِن َوَخَشُب َأْرٍز َوِقْرِمٌز َوُزوفَا

وفَا ُخُذُه َمَع َخَشِب اَألْرِز َواْلِقْرِمِز َوالزُّ َأمَّا اْلُعْصُفوُر اْلَحيُّ فـََيأْ ٦. اْلَواِحُد ِفي ِإنَاِء َخَزٍف َعَلى َماٍء َحيٍّ 
ِر ِمَن ٧َويـَْغِمُسَها َمَع اْلُعْصُفوِر اْلَحيِّ ِفي َدِم اْلُعْصُفوِر اْلَمْذبُوِح َعَلى اْلَماِء اْلَحيِّ  َويـَْنِضُح َعَلى اْلُمَتَطهِّ

ُرُه ُثمَّ ُيْطِلُق اْلُعْصفُ  ُر ثَِيابَُه َوَيْحِلُق  ٨. وَر اْلَحيَّ َعَلى َوْجِه الصَّْحَراءِ اْلبَـَرِص َسْبَع َمرَّاٍت فـَُيَطهِّ فـَيَـْغِسُل اْلُمَتَطهِّ
َعَة أَيَّامٍ . ُكلَّ َشْعرِِه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء فـََيْطُهرُ   .ُثمَّ َيْدُخُل اْلَمَحلََّة َلِكْن يُِقيُم َخارَِج َخْيَمِتِه َسبـْ



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ
 

γ٤٢٢γ 

تطهير األبرص الذى يبدأ بأن يخبر أحد أعلن اهللا لموسى قائد الشعب طقس : ۲، ۱ع
وأهل األبرص يرمزون . معارف وأهل األبرص الكاهن بأنه قد برأ ويحضره إليه خارج المحلة

 .للكنيسة التى تأتى بالخطاة إلى المسيح الكاهن األعظم ليطهرهم من كل خطاياهم

 

ج الكاهن وخرو . يخرج الكاهن إلى األبرص خارج المحلة حيث يحضره أهله إليه: ۳ع
يرمز إلى تجسد المسيح وخروجه خارج المحلة ليموت عن خطايانا، فهو الذى اقترب إلينا ليفدينا 

 .ويطهرنا

 .يفحص الكاهن األبرص، فإن وجد البرص قد زال من جلده، يبدأ معه طقس التطهير

  ِّف ليتنا نهتم بالخطاة والبعيدين فنقدم لهم محبة ونشجعهم على اإلرتباط بالكنيسة ونعر
كما حمل األربعة صديقهم المفلوج، نحمل نحن إخوتنا إلى و الكهنة بظروفهم ليهتموا بهم، 

 .ويفرحوا فى الكنيسةثبتوا يالمسيح فيجدوا شفاءهم من كل متاعبهم و 

 

فى بعض الترجمات طائران طاهران، فيقصد طائرين : طاهران ... عصفوران : ٤ع
 .ن الطيور الطاهرةطاهرين أو عصفورين طاهرين ألن العصافير م

 .قطعة خشب من أشجار األرز المرتفعة التى تكثر فى فلسطين ولبنان:  خشب أرز

 .قطعة قماش لونها أحمر داكن: قرمز 

 .نبات صغير ضعيف له أوراق صغيرة يشبه نبات المقدونس: زوفا 

يتم تطهير األبرص فى اليوم األول بإحضار عصفورين وهما ما يمكن للغنى أو الفقير 
وترمز الطيور للسمو ألنها تطير نحو السماء، مثل سمو المسيح الفادى . إحضاره لرخص ثمنهما

 .والسمو الذى ينبغى أن يتحلى به األبرص فى حياته الجديدة

ويحضروا أيًضا قطعة من خشب األرز الذى يرمز إلى خشبة الصليب وٕالى السمو الرتفاع 
 .أشجار األرز



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ
 

γ٤٢٣γ 

 .ترمز لدم المسيح الفادى وكذلك قطعة قماش لونها قرمزى

وأيًضا باقة من نبات الزوفا الرقيقة الصغيرة التى ترمز إلى االتضاع الذى ظهر فى 
 .المسيح وينبغى أن يتحلى به األبرص ليطهر

 

ماء جارى مثل ماء األنهار وليس ماًء راكًدا مثل المستنقعات ويذبح عليه : ماء حى : ٥ع
والتى سيأتى ذكرها فى جه بالماء يمكن غمس األشياء به العصفور ألن دم العصفور قليل فبمز 

 ).٦ع(

والمذبح النحاسى، يذبح الكاهن أحد العصفورين خارج المحلة بعيًدا عن خيمة اإلجتماع 
فالعصفوران المقدمان ليسا من الذبائح المعروفة التى تقدم على المذبح النحاسى بل هذه هى 

 .شريعة خاصة لتطهير األبرص

فى إناء من الفخار مملوء بالماء الحى فيسقط دم العصفور وهو قليل على هذا  ويتم الذبح
 .الماء

واإلناء الفخار يرمز للتجسد اإللهى، والماء يرمز لعمل الروح القدس وسر المعمودية 
 .والعصفور المذبوح يرمز للمسيح الفادى المصلوب على الصليب

 

ًيا ومعه القطعة الخشبية التى من األرز يأخذ الكاهن العصفور الثانى الذى مازال ح: ٦ع
والقرمز وكذا نباتات الزوفا، وقد يربطهم مًعا أو يمسك الثالثة مًعا بيده ويغمسهم فى دم 
العصفور الممزوج بالماء الحى ألن العصفور الحى يرمز للمسيح القائم ولكن فيه آثار الجراحات 

 ).٦: ٥رؤ(التى تمت على الصليب كما يذكر سفر الرؤيا 

 

يرش الماء المختلط بالدم الذى غمست فيه الزوفا والقرمز والعصفور الحى على : ۷ع
يرمز لألسبوع أى كمال العمر " ٧"وهذا يرمز إلى كمال التطهير ألن عدد . األبرص سبع مرات



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ
 

γ٤٢٤γ 

ويرمز أيًضا للروح القدس الذى . فيحيا األبرص المتطهر فى حياة جديدة مع اهللا طوال عمره
ثم يطلق الكاهن العصفور . كاملة كما يطهرنا من خالل أسرار الكنيسة السبعةيعطى طهارة 

الحى ويوجهه نحو الصحراء، وهذا يرمز للمسيح القائم كما قلنا الذى قام ليقيمنا نحن الذين 
 .نعيش فى برية العالم ويصعدنا إلى السموات

 

مية الجهاد الروحى يظهر أهوهذا بعد هذا يقوم األبرص بخطوات الستكمال تطهيره : ۸ع
 :وهذه الخطوات هى  ،إلى جانب عمل النعمة اإللهى الذى يتم بالمسيح الفادى

 .يغسل األبرص ثيابه رمًزا لطهارة سلوكه الذى سيحياه بعد شفائه من المرض -١

 .يحلق كل شعره إشارة إلى التخلص من جميع الخطايا بالتوبة -٢

 .عترافيستحم بالماء الذى يرمز إلى سرى المعمودية واال -٣

يقيم األبرص داخل المحلة ولكن ليس فى خيمته بل فى مكان خاص لمدة سبعة أيام  -٤
رمًزا ألهمية غربة العالم التى ينبغى أن يعيش فيها األبرص المتطهر، أى ال ينغمس 

يرمز إلى كمال " ٧"وعدد . فى الشهوات المادية لئال يسقط من جديد فى إحدى الخطايا
 .ته دون تعلق بالمادياتالعمر أى يحيا طوال حيا

  التوبة ليست كلمة تقولها بل هى خطوات ينبغى أن تمر فيها باالبتعاد عن مصادر الخطية
واإللتصاق بالكنيسة وممارسة سرى االعتراف والتناول ثم الحياة فى نسك مستخدًما العالم 

 .ولكن دون اإلنغماس فيه

 

 )۹ع(التطهير فى اليوم السابع ) ۲(

اِبِع َيْحِلُق ُكلَّ َشْعرِهِ َوِفي اْليـَوْ ٩ نَـْيِه َوَجِميَع َشْعرِِه َيْحِلقُ . ِم السَّ َويـَْغِسُل . رَْأَسُه َوِلْحَيَتُه َوَحَواِجَب َعيـْ
 . ثَِيابَُه َويـَْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء فـََيْطُهرُ 

 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ
 

γ٤٢٥γ 

ال يكتفى بالتطهير فى اليوم األول ولكن يقوم األبرص بإعادة خطوات التطهير فى اليوم 
 :السابع تأكيًدا لحياة التوبة، وهذه الخطوات هى 

حلق جميع شعر الجسم كما حدث فى اليوم األول، أى الشعر الذى بدأ ينبت خالل  -١
فهذا تأكيد لضرورة إستمرار . السبعة أيام، وهذا يرمز للتخلص من أى خطايا تظهر

 .كما ذكرنا يرمز إلى كمال العمر" ٧"التوبة طوال العمر ألن عدد 

ق شعر الرأس يرمز لرفض األفكار الشريرة التى تدور فى العقل وحلق اللحية يرمز وحل
وحلق شعر الحاجبين يرمز . إلى تجديد الشباب الروحى ألن اللحية تليق بالشيوخ

لالتضاع ألن الحاجب يرتفع فوق العينين كما يرمز أيًضا إلى طهارة العينين أى 
 .التخلص من النظرات الشريرة

 .ر الجسم يرمز لرفض جميع أنواع الخطاياوحلق كل شع

 .غسل الثياب رمًزا لتأكيد طهارة السلوك -٢

يرحض أى يغسل جسمه ويستحم وهذا يرمز للطهارة الداخلية ولسرى المعمودية  -٣
 .واالعتراف

  إن التوبة تحتاج إلى يقظة مستمرة لمحاسبة نفسك كل يوم والندم على خطاياك ورفض كل
هكذا إذ ينظر اهللا إلى اهتمامك فى تنقية قلبك يرفع عنك حروب و .. شر مهما كان صغيًرا 

 .إبليس بنعمته ويسندك ويثبتك

 
 ):۲۰-۱۰ع(التطهير فى اليوم الثامن ) ۳(

اِر ثُمَّ ِفي اْليَـْوِم الثَّاِمِن يَْأُخُذ َخُروفـَْيِن َصِحيَحْيِن َونـَْعَجًة َواِحَدًة َحْوِليًَّة َصِحيَحًة َوَثالَثََة َأْعشَ ١٠
ْنَساَن اْلُمَتَطهَِّر َوِإيَّاَها َأَماَم الرَّبِّ ١١. َدِقيٍق تـَْقِدَمًة َمْلُتوَتًة ِبَزْيٍت َوُلجَّ زَْيتٍ  ُر اْإلِ فـَُيوِقُف اْلَكاِهُن اْلُمَطهِّ

. ْيتِ ِإْثٍم َمَع ُلجِّ الزَّ  ُثمَّ يَْأُخُذ اْلَكاِهُن اْلَخُروَف اْلَواِحَد َويـَُقرِّبُُه َذبِيَحةَ ١٢. َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ 
َوَيْذَبُح اْلَخُروَف ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي َيْذَبُح ِفيِه َذبِيَحَة اْلَخِطيَِّة َواْلُمْحَرَقَة ١٣. يـَُردُِّدُهَما تـَْرِديدًا َأَماَم الرَّبِّ 

ْثِم َكَذبِيَحِة اْلَخِطيَّةِ  َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن ١٤. ِإنـََّها ُقْدُس َأْقَداسٍ . ِلْلَكاِهنِ  ِفي اْلَمَكاِن اْلُمَقدَِّس َألنَّ َذبِيَحَة اْإلِ
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َهاِم َيِدِه  ِر اْلُيْمَنى َوَعَلى ِإبـْ ْثِم َوَيْجَعُل اْلَكاِهُن َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن اْلُمَتَطهِّ اْلُيْمَنى َوَعَلى ِمْن َدِم َذبِيَحِة اْإلِ
َهاِم رِْجِلِه اْلُيْمَنى َويـَْغِمُس ١٦. ْيِت َوَيُصبُّ ِفي َكفِّ اْلَكاِهِن اْلُيْسَرىَكاِهُن ِمْن ُلجِّ الزَّ َويَْأُخُذ الْ ١٥. ِإبـْ

ْيِت بِِإْصِبِعِه َسْبَع َمرَّاٍت َأَماَم ْيِت الَِّذي َعَلى َكفِِّه اْلُيْسَرى َويـَْنِضُح ِمَن الزَّ اْلَكاِهُن ِإْصِبَعُه اْلُيْمَنى ِفي الزَّ 
ِر اْلُيْمَنى َوَعَلى ِمَن الزَّ َوِممَّا َفِضَل ١٧. الرَّبِّ  ْيِت الَِّذي ِفي َكفِِّه َيْجَعُل اْلَكاِهُن َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن اْلُمَتَطهِّ

ْثمِ  َهاِم رِْجِلِه اْلُيْمَنى َعَلى َدِم َذبِيَحِة اْإلِ َهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى َوَعَلى ِإبـْ  ْيِت الَِّذي ِفي َكفِّ َواْلَفاِضُل ِمَن الزَّ ١٨. ِإبـْ
ِر َوُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ  ثُمَّ يـَْعَمُل اْلَكاِهُن َذبِيَحَة اْلَخِطيَِّة ١٩. اْلَكاِهِن َيْجَعُلُه َعَلى رَْأِس اْلُمَتَطهِّ

ِر ِمْن َنَجاَسِتهِ  ُمْحَرَقَة َوالتـَّْقِدَمَة َعَلى اْلَمْذَبِح َوُيْصِعُد اْلَكاِهُن الْ ٢٠. ُثمَّ َيْذَبُح اْلُمْحَرَقةَ . َوُيَكفُِّر َعِن اْلُمَتَطهِّ
 .َوُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن فـََيْطُهرُ 

 
 .عمرها سنة: حولية : ۱۰ع

 .لتر ٧حوالى : ثالثة أعشار 
 .لتر ١/٣: لج 

واليوم الثامن يرمز لألبدية، أى أنه . فى اليوم الثامن لتطهير األبرص يقدم ذبائح وتقدمات
 .حياته ثم يمتد ذلك إلى األبد فى السماءيعيش طاهًرا طوال 

يالحظ أن األبرص يقدم اآلن ألول مرة بعد شفائه الذبائح والتقدمات بنفسه ألنه قد دخل 
إلى المحلة، وهذا يرمز ألهمية الجهاد الروحى ما دام اإلنسان قادًرا على إتمام ممارسات الجهاد 

 ....الروحى من أصوام وميطانيات
 :عة أنواع من التقدمات هى يحضر المتطهر أرب

. خروف لذبيحة اإلثم ويلزم أن يكون صحيًحا أى بال عيب ألن المسيح فادينا بال عيب -١
ويقدم ذبيحة إثم ألنه قد يكون أخطأ فى حق اهللا وشرائعه أو أساء إلى اآلخرين، فإساءاته 

ألعياد ألنه كان هذه موجهة أيًضا هللا باإلضافة إلى تقصيره فى العبادة وتقديم الذبائح فى ا
 .مريًضا ومعزوًال خارج المحلة

ويقدم نعجة أى . نعجة كذبيحة خطية من أجل الخطايا التى صنعها وسبَّبت له هذا المرض -٢
أنثى ألن األنثى تلد وتعطى نسًال أى ثماًرا، فهذا يرمز لرفع الخطايا وكل ثمارها والبدء فى 

 .الحياة الجديدة بثمارها الروحية
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حرقة حتى يرضى اهللا عن المريض الذى بسبب خطيته انحجب وجه اهللا خروف ثاٍن للم -٣

 .عنه، ويرضى عليه بهذه المحرقة التى ترمز للمسيح الذى به تصالحنا مع السماء

 :تقدمة طعامية وتشمل  -٤

ثالثة أعشار من الدقيق، يقدم عشر مع كل ذبيحة من ذبائح اإلثم والخطية - أ 

ح النقية التى عاشها على األرض وتشير إلى والمحرقة، وهذه ترمز لحياة المسي

 .الحياة الجديدة النقية التى يريد المريض الذى شفى أن يحيا فيها مع اهللا

لج من الزيت وهو زيت الزيتون النقى الذى يستخدم فى التقدمات المقدمة هللا لنقاوته - ب

 ويرمز لعمل الروح القدس الذى سيعمل فى هذا المريض الذى شفى فى حياته

 .الجديدة

 

يحضر الكاهن المسئول عن تطهير األبرص المريض الذى شفى والمتقدم : ۱۲، ۱۱ع

أمام اهللا ليتطهر، ويجعل على يديه الخروف المذبوح ليقدم ذبيحة إثم ولج الزيت مع عشر من 

الدقيق الملتوت بالزيت ويرددهما أمام اهللا، أى يحرك يديه لألمام والخلف واليمين واليسار أى 

مها هللا مالئ كل مكان والموجود فى الجهات األربع ويرفع يديه إلى فوق ثم إلى أسفل، أى يقد

 .يقدمها إلى اهللا ساكن السماء وينزلها إلى أسفل أى مقدمة عنه

 

تذبح ذبيحة اإلثم مثل ذبيحة الخطية والمحرقة أمام المذبح النحاسى الذى يوجد : ۱۳ع

هللا والباقى للكاهن، أى هى  امقدمها بل يقدِّم جزءً  عند مدخل خيمة االجتماع وال يأكل منها

 ).٢ص(مقدسة كلها هللا وكاهنه ويقدم معها عشر الدقيق كطقس تقدمة القربان المذكور فى 

 
يقول علماء اليهود أنه كان يقوم بهذه الخدمة كاهنان، يجمع أحدهما الدم فى قسط : ۱٤ع

، أما الكاهن اآلخر فيأخذ من الدم )٥ص(ويرشه حول المذبح كطقس الذبيحة المذكور فى 

ويمسح شحمة أذن مقدم الذبيحة رمًزا لتقديس سمعه أى يهتم بسماع األحاديث النقية، ثم يمسح 
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ثم . بالدم إبهام يده اليمنى رمًزا لتقديس أعماله، ألن اليد اليمنى تمثل القوة واإلبهام هو أهم إصبع

ويمكن طبًعا أن يقوم بهذه . أى يمشى فى طريق اهللايمسح إبهام رجله اليمنى رمًزا لتقديس سلوكه 

 .الخدمة كاهن واحد، فيجمع الدم ثم يمسح مقدم الذبيحة
 
يأخذ الكاهن لج الزيت أى اإلناء الذى به الزيت ويصب فى يده اليسرى ثم : ۱٦، ۱٥ع

ل بإبهام يده اليمنى يرش من هذا الزيت سبع مرات نحو المذبح النحاسى والقدس، أى يقدم عم
 .أمام اهللا ليطهر المريض ،"٧"الذى يرمز إليه عدد  ،الروح القدس

 
اليسرى ويمسح أذن المتطهر اليمنى وٕابهام  هيأخذ الكاهن من الزيت الباقى فى يد: ۱۷ع

يده اليمنى وٕابهام رجله اليمنى فوق الدم الذى سبق مسحه به رمًزا لتقديس الروح القدس لما 
 .يسمعه ويعمله ويسلك فيه

 
يسكب الكاهن الباقى من الزيت فى يده اليسرى على رأس المتطهر، وهذا يرمز : ۱۸ع

 .لتطهير أفكاره
 
شر من الدقيق م الكاهن النعجة، ذبيحة الخطية عن المتطهر، ومعها عُ يقدّ : ۲۰، ۱۹ع

شر من ، ثم يقدم خروف المحرقة ومعه عُ )٤ص(الملتوت بالزيت بنفس الطقس المذكور فى 
وبهذا يتم تطهير األبرص الذى شفاه ). ١ص(الزيت بنفس الطقس المذكور فى الدقيق الملتوت ب

 .اهللا
  حتى تحيا طاهًرا إهتم أن تبعد عينيك عن المناظر النجسة وتوجه سمعك إلى الكالم

الطاهر وتدقق فى أعمالك وسلوكك، وٕاذ يرى اهللا اهتمامك يمألك بمحبته وتشعر به فى 
 .حياتك وتفرح معه
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 :)۳۲-۲۱ع(ألبرص الفقير تطهير ا) ب(

ْشرًا َلِكْن ِإْن َكاَن َفِقيرًا َوَال تـََناُل َيُدُه يَْأُخُذ َخُروفًا َواِحدًا َذبِيَحَة ِإْثٍم لِتَـْرِديٍد َتْكِفيرًا َعْنُه َوعُ «٢١
ْي َحَماٍم َكَما تـََناُل َيُدُه فـََيُكوُن َوَيَماَمتَـْيِن َأْو فـَْرخَ ٢٢َواِحدًا ِمْن َدِقيٍق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت لِتَـْقِدَمٍة َوُلجَّ زَْيٍت 

َويَْأِتي ِبَها ِفي اْليَـْوِم الثَّاِمِن ِلُطْهرِِه ِإَلى اْلَكاِهِن ِإَلى بَاِب َخْيَمِة ٢٣. اْلَواِحُد َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َواْآلَخُر ُمْحَرَقةً 
ثْ ٢٤. االْجِتَماِع َأَماَم الرَّبِّ  َيْأُخُذ اْلَكاِهُن َكْبَش اْإلِ . ْيِت َويـَُردُِّدُهَما اْلَكاِهُن تـَْرِديدًا َأَماَم الرَّبِّ ِم َوُلجَّ الزَّ فـَ

ْثِم َوَيْجَعُل َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن اْلُمَتطَ ٢٥ ْثِم َويَْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذبِيَحِة اْإلِ هِِّر اْلُيْمَنى ثُمَّ َيْذَبُح َكْبَش اْإلِ
َهاِم َيِدِه اْلُيمْ  َهاِم رِْجِلِه اْلُيْمَنىَوَعَلى ِإبـْ ْيِت ِفي َكفِّ اْلَكاِهِن َوَيُصبُّ اْلَكاِهُن ِمَن الزَّ ٢٦. َنى َوَعَلى ِإبـْ

. ْيِت الَِّذي ِفي َكفِِّه اْلُيْسَرى َسْبَع َمرَّاٍت َأَماَم الرَّبِّ َويـَْنِضُح اْلَكاِهُن بَِأْصِبِعِه اْلُيْمَنى ِمَن الزَّ ٢٧اْلُيْسَرى 
َهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى َكاِهُن ِمَن الزَّ َوَيْجَعُل الْ ٢٨ ْيِت الَِّذي ِفي َكفِِّه َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن اْلُمَتَطهِِّر اْلُيْمَنى َوَعَلى ِإبـْ

ْثمِ  َهاِم رِْجِلِه اْلُيْمَنى َعَلى َمْوِضِع َدِم َذبِيَحِة اْإلِ ْلَكاِهِن ْيِت الَِّذي ِفي َكفِّ اَواْلَفاِضُل ِمَن الزَّ ٢٩. َوَعَلى ِإبـْ
ثُمَّ يـَْعَمُل َواِحَدًة ِمَن اْلَيَماَمتَـْيِن َأْو ِمْن فـَْرَخِي ٣٠. َيْجَعُلُه َعَلى رَْأِس اْلُمَتَطهِِّر َتْكِفيرًا َعْنُه َأَماَم الرَّبِّ 

َوُيَكفُِّر اْلَكاِهُن . َقًة َمَع التـَّْقِدَمةِ اْلَواِحَد َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َواْآلَخَر ُمْحرَ . َما تـََناُل َيُدهُ ٣١اْلَحَماِم ِممَّا تـََناُل َيُدُه 
 .»َهِذِه َشرِيَعُة الَِّذي ِفيِه َضْربَُة بـََرٍص الَِّذي َال تـََناُل َيُدُه ِفي َتْطِهيرِهِ ٣٢. َعِن اْلُمَتَطهِِّر َأَماَم الرَّبِّ 

 
ى األذن اليمنى وٕابهام اليد اليمنى وٕابهام الرجل اليمن: ) ٢٨ع(موضع ذبيحة اإلثم 

 .الممسوحين بالدم
تظهر رحمة اهللا فى عدم التثقيل على الفقراء الذين أصيبوا بالبرص وشفاهم اهللا، فيقدمون 

والفرق بين تقدمة الفقير . ذبائح وتقدمات أقل قيمة فى الثمن ولكن ينالون بها طهارة كاملة
 :والشخص العادى أو الغنى هما أمران 

روف للمحرقة، يقدم الفقير زوج يمام أو فرخى بدًال من تقديم نعجة كذبيحة خطية وخ -١
 .حمام

بدًال من تقديم ثالثة أعشار دقيق ملتوت بزيت يقدم الفقير عشر واحد فقط من الدقيق  -٢
 .الملتوت بزيت
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 ).٢٠-١٠ع(أما باقى طقس تطهير األبرص فيتم كما سبق شرحه فى هذا األصحاح من 
  كل من يعانى ضعف روحى أو نفسى ليتك تشعر بمن حولك ليس فقط الفقراء بل أيًضا

 .فال تثقل على أحد وتكرم الجميع وتشجعهم فتكون حنوًنا مثل اهللا وتنال مراحمه

 
 :)٥۳-۳۳ع(تطهير برص المنازل ) ج(

َعاَن الَِّتي ُأْعِطيُكْم ُمْلكًا َوَجَعْلُت «٣٤: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ ٣٣ َمَتى ِجْئُتْم ِإَلى َأْرِض َكنـْ
َقْد َظَهَر ِلي ِشْبُه َضْربٍَة : يَْأِتي الَِّذي َلُه اْلبَـْيُت َويـَُقوُل لِْلَكاِهنِ ٣٥. َضْربََة بـََرٍص ِفي بـَْيٍت ِفي َأْرِض ُمْلِكُكمْ 

َيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن يـُْفرُِغوا اْلبَـْيَت قـَْبَل ُدُخوِل اْلَكاِهِن ِليَـَرى الضَّْربََة ِلَئالَّ ٣٦. ِفي اْلبَـْيتِ   يـَتَـَنجََّس ُكلُّ َما فـَ
فَِإَذا رََأى الضَّْربََة َوِإَذا الضَّْربَُة ِفي ِحيطَاِن اْلبَـْيِت ٣٧. َوبـَْعَد َذِلَك َيْدُخُل اْلَكاِهُن لِيَـَرى اْلبَـْيتَ . ِفي اْلبَـْيتِ 

َيْخُرُج اْلَكاِهُن ِمَن اْلبَـْيِت ِإَلى ٣٨اِئِط نـَُقٌر َضارِبٌَة ِإَلى اْلُخْضَرِة َأْو ِإَلى اْلُحْمَرِة َوَمْنَظُرَها َأْعَمُق ِمَن اْلحَ 
َعَة أَيَّامٍ  اِبِع َورََأى َوِإَذا الضَّْربَُة َقِد ٣٩. بَاِب اْلبَـْيِت َويـُْغِلُق اْلبَـْيَت َسبـْ ْوِم السَّ فَِإَذا رََجَع اْلَكاِهُن ِفي اْليـَ

َلُعوا اْلِحَجارََة الَِّتي ِفيَها الضَّْربَُة َوَيْطَرُحوَها َخارَِج يَْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن يـَقْ ٤٠اْمَتدَّْت ِفي ِحيطَاِن اْلبَـْيِت 
َويـَُقشُِّر اْلبَـْيَت ِمْن َداِخٍل َحَوالَْيِه َوَيْطَرُحوَن التـَُّراَب الَِّذي يـَُقشُِّرونَُه َخارَِج ٤١. اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاٍن َنِجسٍ 
ِحَجارًَة ُأْخَرى َويُْدِخُلونـََها ِفي َمَكاِن اْلِحَجارَِة َويَْأُخُذ تـَُرابًا آَخَر  َويَْأُخُذونَ ٤٢. اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاٍن َنِجسٍ 

ْلِع اْلِحَجارَِة َوَقْشِر اْلبَـْيِت َوَتْطِييِنِه ٤٣. َوُيطَيُِّن اْلبَـْيتَ  َرَخْت ِفي اْلبَـْيِت بـَْعَد قـَ فَِإْن رََجَعِت الضَّْربَُة َوَأفـْ
. ِإنَُّه َنِجسٌ . َوِإَذا الضَّْربَُة َقِد اْمَتدَّْت ِفي اْلبَـْيِت َفِهَي بـََرٌص ُمْفِسٌد ِفي اْلبَـْيتِ َوأََتى اْلَكاِهُن َورََأى ٤٤
. ِحَجارَتَُه َوَأْخَشابَُه وَُكلَّ تـَُراِب اْلبَـْيِت َوُيْخرُِجَها ِإَلى َخارِِج اْلَمِديَنِة ِإَلى َمَكاٍن َنِجسٍ : فـَيَـْهِدُم اْلبَـْيتَ ٤٥
َوَمْن نَاَم ِفي اْلبَـْيِت يـَْغِسُل ٤٧. َل ِإَلى اْلبَـْيِت ِفي ُكلِّ أَيَّاِم اْنِغَالِقِه َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ َوَمْن َدخَ ٤٦
ِفي اْلبَـْيِت َلِكْن ِإْن أََتى اْلَكاِهُن َورََأى َوِإَذا الضَّْربَُة َلْم َتْمَتدَّ ٤٨. َوَمْن َأَكَل ِفي اْلبَـْيِت يـَْغِسُل ثَِيابَهُ . ثَِيابَهُ 

َيْأُخُذ لَِتْطِهيِر اْلبَـْيِت ُعْصُفورَْيِن ٤٩. َألنَّ الضَّْربََة َقْد بَرَِئتْ . بـَْعَد َتْطِييِن اْلبَـْيِت ُيَطهُِّر اْلَكاِهُن اْلبَـْيتَ  فـَ
َويَْأُخُذ َخَشَب ٥١َماٍء َحيٍّ َوَيْذَبُح اْلُعْصُفوَر اْلَواِحَد ِفي ِإنَاِء َخَزٍف َعَلى ٥٠. َوَخَشَب َأْرٍز َوِقْرِمزًا َوُزوفَا

 وفَا َواْلِقْرِمَز َواْلُعْصُفوَر اْلَحيَّ َويـَْغِمُسَها ِفي َدِم اْلُعْصُفوِر اْلَمْذبُوِح َوِفي اْلَماِء اْلَحيِّ َويـَْنِضحُ اَألْرِز َوالزُّ 
اْلَحيِّ َوبِاْلُعْصُفوِر اْلَحيِّ َوِبَخَشِب اَألْرِز  َوُيَطهُِّر اْلبَـْيَت ِبَدِم اْلُعْصُفوِر َوبِاْلَماءِ ٥٢اْلبَـْيَت َسْبَع َمرَّاٍت 
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ُثمَّ ُيْطِلُق اْلُعْصُفوَر اْلَحيَّ ِإَلى َخارِِج اْلَمِديَنِة َعَلى َوْجِه الصَّْحَراِء َوُيَكفُِّر َعِن اْلبَـْيِت ٥٣. وَفا َوبِاْلِقْرِمزِ َوبِالزُّ 
 .فـََيْطُهرُ 

بمرض البرص ولكنهم يعيشون اآلن فى المبانى أيًضا معرضة لإلصابة : ۳٤، ۳۳ع
كنعان  ضبرية سيناء فى خيام، فيضع اهللا لهم شريعة عن برص المنازل التى سيبنونها فى أر 

 .بالبرص تويعيشون فيها وماذا يفعلون لو أصيب
 
سقف بيته، يخبر الكاهن  إذا الحظ صاحب البيت أى شكل غريب فى حوائط أو: ۳٥ع
 .بما رآه
 
ألنه لو ذهب إلى البيت وحكم أنه  ،بإخالء البيت من كل ما فيه يأمر الكاهن: ۳٦ع

طاهرة تعد برص يصير كل ما فيه نجًسا ولكن إن أخرجوا هذه األشياء قبل دخول الكاهن، فهى 
 .ويمكن استخدامها

 
 :أعراض اإلشتباه فى مرض البرص تحددها الشريعة فى مظهرين : ۳۷ع
 .بقعة مائلة لإلخضرار أو اإلحمرار -١
 .فاض فى الحائط أو نقر فيهإنخ -٢
 
به أنه برص ولكن لكى يتأكد من ذلك تإذا الحظ الكاهن األعراض السابقة يش: ۳۸ع

 .يغلق البيت سبعة أيام
 

إذا الحظ الكاهن بعد سبعة أيام امتداد البقعة المنخفضة فى حوائط البيت، : ٤۲-۳۹ع
 :بما يلى  فيشتبه أنه برص ولكن قد يكون محدوًدا فى منطقة معينة فيأمر

قلع الحجارة فى هذه المنطقة التى بها البقعة وطرحها خارج المدينة فى مكان نجس أى  -١
 .ليس مكان إلقاء الرماد المقدس الذى للذبائح
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تقشير الحائط حول هذه الحجارة وجمع هذا التراب وٕالقائه أيًضا خارج المدينة فى مكان  -٢
 .نجس

يها التراب الممزوج بالماء الذى يثبت يضعون حجارة جديدة مكان األولى ويضعون عل -٣
 .الحجارة، مثل المونة المستخدمة حالًيا، ويطلون الحجارة أيًضا بالطين لسد الشقوق

كل هذا يرمز لرفض الخطية بالتوبة واالعتراف ثم بدأ الحياة الجديدة بالممارسات الروحية 
 .واألعمال الصالحة

 
أى خلع الحجارة  ،كل ما سبق هر البرص فى حوائط البيت بعدظإذا : ٤٥-٤۳ع

المصابة ووضع تراب جديد، فيحكم الكاهن بأن البيت مصاب ببرص مفسد ولم يفلح معه العالج 
وهذا . الجزئى ويأمر بهدم البيت تماًما وٕالقاء كل حجارته وأخشابه فى مكان نجس خارج المدينة

 .يرمز لإلبتعاد عن الشر وكل ما يتصل به
 
سبب فى البيت المشتبه أنه مصاب بالبرص وأغلقه الكاهن إذا دخل أحد ألى : ٤٦ع

دة دقيقة واحدة ويظل ن يصير نجًسا حتى لو دخل لمهسبعة أيام، فالذى دخل مخالًفا ألوامر الكا
 .نجًسا حتى المساء ثم يستحم فيطهر

 
أما من يتهاون ويدخل البيت فى فترة االشتباه أنه مصاب بالبرص ويجلس ويأكل : ٤۷ع

فترة داخله، فيكون نجًسا حتى المساء ويلزمه، لكيما يتطهر، ليس فقط أن يستحم بل أى يقضى 
 .أيًضا أن يغسل ثيابه، وهذا يرمز لمحاسبة النفس بالتوبة عن كل تهاون

 
إن كان اإلشتباه فى البرص قد عولج بوضع حجارة وتراب جديد ولم تظهر بعد : ٤۸ع

 .البيتذلك أى أعراض للبرص، فيحكم الكاهن بطهارة 
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بعد تغيير الحجارة المصابة والتراب الذى حولها وحكم الكاهن بشفاء البيت : ٥۳-٤۹ع
من البرص، يعمل طقس التطهير للبيت وهو نفس الطقس الذى يعمل لألبرص فى اليوم األول 

 .من هذا األصحاح) ٧-١ع(والذى سبق شرحه فى 
السابق هو شرائع مرض يقرر هنا أن ما ذكر فى هذا األصحاح واألصحاح : ٥۷-٥٤ع

 .البرص بأشكاله المختلفة
 فيتحلى بصور مقدسة وتسمع  ،إهتم أن يكون بيتك طاهًرا ليساعدك هذا على حياة الطهارة

فتحيا طاهًرا ويفرح كل من  ،فيه نغمات مقدسة وكل ما يعمل فيه يليق بحضور المسيح فيه
.إلى بيتك وينال بركة يدخل
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 أنواع البرص وعالجه
 المعنى الروحى العالج التأكد من األعراض ألعراضا النوع

ورم يصاحبه بقع جلدية مختلفة  -١ برص البشر
اللون وبها شعر أبيض مع 
انخفاضات فى هذه البقع بجانب 

 ).٣، ٢: ١٣ص(األورام 
بقعة بيضاء بدون انخفاضات أو  -٢

 .شعر أبيض
 
 
 
 
 
 
 

 
البرص المزمن وهو ورم أبيض وبه  -٣

لبيضاء شعر أبيض ووسط األورام ا
أجزاء من لحم اإلنسان العادى 

 
 
 
 

أيام  ٧يحجز الكاهن المريض 
فإن لم تمتد البقعة يحجزه سبعة 
أيام أخرى وٕان استمر امتدادها 

أما إذا لم تمتد . فهى برص
أيام أخرى وٕان لم  ٧يحجزه 

صار غامًقا تمتد ومجرد لونها 
فهى ليست برص بل مجرد 
عالمة فى الجلد فيغسل 
الشخص ثيابه وينصـرف 

 ).٨-٤: ١٣ص(

0Bأثناء المرض -أ 
 يشق ثيابه -١
 يكشف رأسه -٢
 يغطى شاربيه -٣
 يعزل خارج المحلة -٤
ينادى نجس نجس حتى ال  -٥

 يقترب منه أحد
4Bالتطهير بعد الشفاء -ب 

 التطهير فى اليوم األول -١
 حلةيفحصه الكاهن خارج الم+ 
 

 يذبح عصفور على ماء حى+ 
 
 

 يأخذ العصفور الحى + 
 وخشب األرز 

 والقرمز

 
 فضح الخطية -١
 فقدان الوقار -٢
 فقدان الرجولة الروحية -٣
 فقدان الشركة مع المؤمنين -٤
 االعتراف بالخطية -٥
 
 
 

صلب المسيح خارج المحلة 
 .صناليخل

المسيح المذبوح على الصليب 
فيعطينا بالروح القدس سر 

 .المعمودية
 المسيح القائم

 الصليب
 دم المسيح

(ص 
١٣ :

٤٥ ،
٤٦( 
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 المعنى الروحى العالج التأكد من األعراض ألعراضا النوع
ولكن إن أصبح ). ١١-٩: ١٣ص(

جسم الشخص كله أبيض فهو 
 ).١٢: ١٣ص(طاهر 

 والزوفا
ويغمسهم فى دم العصفور المذبوح 

 على الماء ويطلقه فى البرية

 االتضاع
 المسيح المصلوب والقائم

بعد شفاء المريض من دمل ظهر  -٤ 
مكانه ورم أبيض أو بقعة بيضاء 
مائلة إلى اإلحمرار وفيها انخفاضات 

: ١٣ص(فى الجلد مع شعر أبيض 
٢٠-١٨( 

 
 
 
بعد عملية الكى ظهور بقعة  -٥

بيضاء مائلة للحمرة وفيها إنخفاض 
 )٢٥، ٢٤: ١٣ص(وشعر أبيض 

 
 

 
ويظهر فيه ) القرع(برص الرأس  -٦

إنخفاض فى الرأس أو الذقن وبه 

إذا كان ورًما أبيض ليس فيه 
إنخفاض أو شعر أبيض يحجزه 

أيام فإن امتدت البقع  ٧الكاهن 
ولكن إن لم تمتد فهو برص 

أيام أخرى للتأكد فإن  ٧يحجزه 
: ١٣ص(لم تمتد فهو طاهر 

 .فيغسل ثيابه) ٢٣-٢٠
إذا لم يوجد بعد الكى إنخفاض 
أو شعر أبيض يحجزه الكاهن 

أيام فإن امتدت البقعة يكون  ٧
وٕان لم تمتد ). ٢٧ع(برص 

فيغسل ) ٢٨ع(يكون طاهًرا 
 .ثيابه

إذا وجد قرع أى ال يوجد فيه 
سود ولكن ال يوجد شعر أ

إنخفاض وال شعر أصفر 

1B +يغسل ثيابه 
 يحلق شعره+ 
 يستحم+ 
 

أيام فى المحلة خارج  ٧يقيم + 
 خيمته

5B)التطهير فى اليوم السابع ) ٢ 
 يحلق كل شعره+ 
 

 يغسل ثيابه+ 
 يستحم+ 

6B)التطهير فى اليوم الثامن) ٣ 
 ذبح خروف كذبيحة إثم+ 

 ومع لج زيت
 

 ومعه عشر دقيق ملتوت بزيت

 تطهير السلوك
 التوبة لرفض الخطايا

الطهارة الداخلية بالمعمودية 
 واالعتراف
 غربة العالم

 
 

إستمرار التوبة بالتخلص من 
 .الخطايا

 .إستمرار طهارة السلوك
 .خليةإستمرار الطهارة الدا

 
 المسيح يكفر عن خطايانا فى حق اهللا

الروح القدس الذى شفى المريض 
 .وسيعمل فيه ليثبت فى النقاوة

 النقاوة مثل المسيح الذى عاش باًرا
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 المعنى الروحى العالج التأكد من األعراض ألعراضا النوع
أيام فإن امتد  ٧يحجزه الكاهن  )٣٠، ٢٩ع(شعر أصفر دقيق 

القرع أو ظهر إنخفاض أو 
شعر أصفر فهو برص ولكن 

أيام  ٧إن لم يمتد يحجزه 
وٕان لم يمتد يغسل ثيابه . أخرى

 ).٣٤-٣١ع(ويحكم بطهارته 

 ذبح نعجة كذبيحة خطية + 
 ومعها عشر دقيق ملتوت

 ذبح خروف كمحرقة+ 
 

 ومعه عشر من دقيق ملتوت
 اء يقدمفى حالة الفقر + 

خروف كذبيحة إثم ولـج زيـت وعشـر 
مـــــــن دقيـــــــق ملتـــــــوت وزوج يمـــــــام أو 

 .فرخى حمام كذبيحة خطية ومحرقة

 المسيح يغفر خطايانا 
 النقاوة

بالمسيح القائم ينال المريض رضا 
 اهللا

 النقاوة
 
 

المعنى الروحى كما سبق فى حالة 
 غير الفقراء

بقعة يميل لونها إلى اإلخضرار أو  ثياببرص ال
اإلحمرار فى أى ثوب صوفى أو كتانى 
فى السدى أو اللحم أو ثوب جلدى أو 

 .أى مصنوعات من الجلد

يحجز الكاهن الثوب سبعة  -١
أيام، فإن وجد البقعة قد امتدت 

 .فهو برص
إذا وجد البقعة لم تمتد  -٢

 ٧يأمر بغسل البقعة ويحجزه 
لبقعة لم أيام ثانية، فإن وجد ا

يتغير منظرها وال امتدت فهى 
برص نخروب ظهر فى جردة 

 .باطنة أو ظاهرة
إذا وجد البقعة بعد السبعة  -٣

١- 2B يحــــــــرق الثــــــــوب أو الســــــــدى أو
 .اللحمة أو الجلد كله بالنار

 
 
 ).٥٥ع(يحرق الثوب كله بالنار  -٢
 
 
 

 
تمـــزق القطعـــة التـــى بهـــا البقعـــة  -٣

قطع الخطية واالبتعاد عنها تماًما 
 مهما كانت الخسارة

 
 

قطع الخطية واالبتعاد عنها تماًما 
 مهما كانت الخسارة

 
 
 

اإلحتراس مما يؤدى إلى الخطية 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ  ابُِع َع  الرَّ
 

γ٤٣٧γ 

 المعنى الروحى العالج التأكد من األعراض ألعراضا النوع
أيام الثانية كامدة، فهى ليست 
برًصا بل مجرد بقعة ولكن قد 

 .تتحول فيما بعد إلى برص
 
بعد السبعة أيام الثانية إذا  -٤

الحظ الكاهن أن البقعة كامدة 
ع فى وتركت فترة فظهرت بق

أماكن أخرى فهى برص 
 .مفرخ

حتــــــــى ال نضــــــــحى بــــــــالثوب كلــــــــه 
واحتياطًيـــا لـــئال تتحـــول إلـــى بـــرص 
وبعـــد فتـــرة إذا لـــم تظهـــر بقعـــة فـــى 
أى مكــــــــان يغســــــــل الثــــــــوب ثانيــــــــة 

 .ر ويستعملفيطه
 .يحرق الثوب كله بالنار -٤

واالبتعاد عنه مع التطهر بالتوبة 
 .واالعتراف

 
 
 

إستمرار التوبة لقطع أى آثار 
 .للخطية

 برص
 المنازل

ولون يميل ) إنخفاض فى الجدران(نقر 
 .إلى اإلخضرار أو اإلحمرار

يفرغون البيت من كل أثاثه  -١
قبل دخول الكاهن لئال يتنجس 

أى شئ فيه إذا اكتشف  
الكاهن أن بالبيت ضربة 

 .برص
ثم يدخل الكاهن إلى البيت، 
فإذا وجد أعراض البرص يغلق 

فإذا وجد بعد . أيام ٧البيت 
 .لنقر كما هى فهى برصذلك ا

بعد تغيير الحجارة النجسة  -٢

3Bيقلعــــوا الحجــــارة مكــــان الضــــربة  -١
ويلقوهــــــا فــــــى مكــــــان نجــــــس خــــــارج 
المدينــــــــة ويقشــــــــرون التــــــــراب حــــــــول 
الضـــربة ويلقونـــه خــــارج المدينـــة فــــى 
مكـــــــان نجـــــــس ثـــــــم يمـــــــألون الثغـــــــرة 
ـــــــدة ويضـــــــعون عليهـــــــا  بحجـــــــارة جدي

 .الطين كطالء
 
 
 

رفض الخطية بالتوبة واالعتراف ثم 
بدأ الحياة الجديدة بالممارسات 

 الروحية واألعمال الصالحة
 
 
 
 
 
 
 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ
 

γ٤٣٨γ 

 المعنى الروحى العالج التأكد من األعراض ألعراضا النوع
ووضع حجارة جديدة وطين 
جديد يترك فترة فإذا ظهرت 
 أعراض البرص فى المنزل فى 
 .أماكن أخرى فهى برص مفسد

من يدخل إلى البيت أو  -٣
يأكل أو ينام فيه أثناء أيام 

 .غلقه فإنه يتنجس
بعد تغيير الحجارة والطين  -٤

ضربة فى أى إذا لم تظهر 
مكان بالبيت يأمر الكاهن 

 .بطهارته

يهدم البيت بكل حجارته  -٢
ه ويلقى خارج المدينة فى وأخشاب

 مكان نجس
 
 
 

يكون نجسًا إلى المساء ثم يغسل 
 .ثيابه ويتطهر

 
يعمل طقس التطهير كما هو متبع 

فى اليوم األول لتطهير األبرص 
 ).٧-١:  ١٤ص(
 

عن الشر وكل ما يتصل االبتعاد 
 .به
 
 
 
 

محاسبة النفس بالتوبة عن كل 
 .تهاون

 
المسيح الفادى المصلوب والقائم من 
األموات هو الذى يطهرنا من كل 

 .خطية

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٣٩γ 

 

 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 شريعة السيل

Rη Ε η 
 

 :مقدمة 

يتكلم فى هذا األصحاح عن الرجل الذى يسيل من أعضاءه التناسلية السائل المنوى بشكل 
ويتكلم أيًضا عن سيل الدم . عالقة الجسديةالمرضى لعدة أيام، وكذلك عن السيل الطبيعى فى 

لة الطبيعية أى الدورة الشهرية وأيًضا فى الحالة المرضية من األعضاء التناسلية للمرأة فى الحا
التى تستمر مدًدا أطول، فيعتبر كل ما سبق نجاسة ويقدم التطهير والعالج الخاص بكل حالة 

 :ويهتم اهللا بهذه األمور ويعتبرها نجاسة فى العهد القديم لما يلى 

ل محكوًما عليه بالموت بسقوط اإلنسان، انتشرت الخطية فى الجنس البشرى وأصبح الك -١
والوسيلة إلنجاب النسل هى األعضاء التناسلية لذا يعتبر ما يخرج منه نجًسا ألنه يعطى 

 .أبناًء مولودين بالخطية

يرمز السيل إلى عدم اإلنضباط فى الشهوات المادية، فينبهنا اهللا للتدقيق فى الحرص حتى  -٢
 .يحمينا من السقوط فى شهوات مختلفة

وهذا المعنى األخير . ة أى اإلهتمام بنظافة هذه األعضاء من أجل اللياقةالناحية الصحي -٣
 .هو ما تبقى فى العهد الجديد بعدما رفع المسيح حكم الموت بفدائه فزالت النجاسة

 

 :ويشمل حالتين  ) :۱۸-۱ع(سيل الرجل ) أ(

 ):۱٥-۱ع(السيل المرضى ) ۱(

ُلُه : لَِبِني ِإْسَرائِيلَ  ُقوالَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ ١ ُكلُّ رَُجٍل َيُكوُن َلُه َسْيٌل ِمْن َلْحِمِه َفَسيـْ
َلُه َأْو َيْحَتِبُس َلْحُمُه َعْن َسْيِلِه َفَذِلَك : َوَهِذِه َتُكوُن َنَجاَسُتُه ِبَسْيِلهِ ٣. َنِجسٌ  ِإْن َكاَن َلْحُمُه يـَْبُصُق َسيـْ



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٤٠γ 

. َعَلْيِه الَِّذي َلُه السَّْيُل َيُكوُن َنِجسًا وَُكلُّ َمَتاٍع َيْجِلُس َعَلْيِه َيُكوُن َنِجساً  ُكلُّ ِفَراٍش َيْضَطِجعُ ٤. َنَجاَسُتهُ 
َوَمْن َجَلَس َعَلى اْلَمَتاِع الَِّذي ٦. َوَمْن َمسَّ ِفَراَشُه يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ ٥

ْيِل يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ َيْجِلُس َعَليْ  َوَمْن َمسَّ َلْحَم ِذي ٧. ِه ُذو السَّ
 َوِإْن َبَصَق ُذو السَّْيِل َعَلى طَاِهٍر يـَْغِسلُ ٨. السَّْيِل يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 

وَُكلُّ ١٠. وَُكلُّ َما يـَرَْكُب َعَلْيِه ُذو السَّْيِل َيُكوُن َنِجساً ٩. ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 
ِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا َمْن َمسَّ ُكلَّ َما َكاَن َتْحَتُه َيُكوُن َنِجساً ِإَلى اْلَمَساِء َوَمْن َحَمَلُهنَّ يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْستَ 

ُه ُذو السَّْيِل َوَلْم يـَْغِسْل َيَدْيِه ِبَماٍء يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجساً ١١. ِإَلى اْلَمَساءِ   وَُكلُّ َمْن َمسَّ
ْيِل ُيكْ ١٢. ِإَلى اْلَمَساءِ  َوِإَذا ١٣. وَُكلُّ ِإنَاِء َخَشٍب يـُْغَسُل ِبَماءٍ . َسرُ َوِإنَاُء اْلَخَزِف الَِّذي َيَمسُُّه ُذو السَّ

َعُة أَيَّاٍم ِلُطْهرِِه َويـَْغِسُل ثَِيابَُه َويـَْرَحُض َجَسَدُه ِبَماءٍ  .  َحيٍّ فـََيْطُهرُ َطُهَر ُذو السَّْيِل ِمْن َسْيِلِه ُيْحَسُب َلُه َسبـْ
ْوِم الثَّاِمِن يَْأُخُذ لِنَـْفِسِه َيَما١٤ َمتَـْيِن َأْو فـَْرَخْي َحَماٍم َويَْأِتي ِإَلى َأَماِم الرَّبِّ ِإَلى بَاِب َخْيَمِة َوِفي اْليـَ

ْعَمُلُهَما اْلَكاِهنُ ١٥االْجِتَماِع َويـُْعِطيِهَما ِلْلَكاِهِن  َوُيَكفُِّر َعْنُه . اْلَواِحَد َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َواْآلَخَر ُمْحَرَقةً : فـَيـَ
 .ِمْن َسْيِلهِ اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ 

 
كلم اهللا موسى ألنه النبى وقائد الشعب ومستلم الشريعة، وكذلك هارون ألنه رئيس : ۱ع

 .الكهنة المسئول عن تطبيق الشريعة

 

سواء بشكل ) يبصق(الحالة األولى خروج السائل المنوى من أعضاء الرجل : ۳، ۲ع
لخروج، هذه هى أعراض مرض وقد يعود ثانية إلى ا) يحتبس(مستمر أو يخرج لفترة ثم يقف 

 .هذا للتهاون وعدم اإلنضباط ويرمز. السيالن الذى يعتبر صاحبه نجًسا

 

ال تقتصر النجاسة على ذى السيل ولكن أيًضا كل ما يجلس أو ينام عليه من فراش : ٤ع
وهذا يرمز النتقال الشر من الشرير إلى من حوله . يتنجس أيًضافأو مقاعد أو أى شئ مادى 

 .إليها عد عن كل ما يختص بالخطية أو يؤدىحتى نبت

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤١γ 

ر اهللا من اإلقتراب إلى ذى السيل أو ما يخصه وما يستعمله، فكل هذه يحذِّ : ۷-٥ع
 :األشياء نجسة ويحددها فيما يلى 

 يرمزان للكسل والتهاون      .الفراش الذى ينام عليه ذو السيل -١

 .لسيلالمتاع أى المقاعد والحاجيات التى يجلس عليها ذو ا -٢

 ترمز لإللتصاق بالنجسين> --من يلمس جسد ذى السيل  -٣

فالشريعة تحاول إبعادنا عن كل مظاهر النجاسة، فيلزم أن يهتم اإلنسان، بإرادته، بطهارته 
 .فى كل معامالته مع من حوله

 :وٕاذا تنجس اإلنسان بأى شئ مما سبق يلزمه أن يعمل اآلتى 

 .يغسل ثيابه رمًزا لتطهير سلوكه -١

 .رمًزا لنقاوة داخله يستحمّ  -٢

فالمتنجس يمتنع . يبقى نجًسا حتى المساء رمًزا لتذكر خطورة النجاسة لإلحتراس منها -٣
عن األكل من ذبائح السالمة أو اإلشتراك فى األعياد الدينية حتى يكون حريًصا فيما 

 .بعد ألن الطاهر يتمتع باالقتراب من اهللا بكل الطرق

 

نه وذلك بأن يبصق عليه ذو السيل، سواء كان ال يقصد قد يتنجس الطاهر رغًما ع: ۸ع
أو إن كان شريًرا وفعل هذا احتقاًرا لهذا الشخص الطاهر، فى الحالتين يتنجس الطاهر لسقوط 

وهذا يرمز للتحذير من أى شئ يخرج من النجسين، فكالمهم وأفعالهم نجسة . بصاق نجس عليه
 .ويلزم اإلبتعاد عنها

الطاهر، أن يفعل كما فى الحاالت السابقة أى يغسل ثيابه ويستحم  والعالج، إن تنجس هذا
 .ويظل نجًسا حتى المساء

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٤٢γ 

كذلك كل ما يركب عليه ذو السيل، سواء الحيوان أو أى متاع يوضع على : ۱۰، ۹ع
ويرمز هذا إلى . يكون نجًسا وكل من يلمسه أو يحمله يتنجس) البردعة(الحيوان مثل السرج 
 .ر التى يستخدمها النجسوناستخدام وسائل الش

 .والعالج هو أن يستحم الذى تنجس ويغسل ثيابه ويظل نجًسا إلى المساء

 

يلزم أن يغسل ذو السيل يديه قبل أن يمس أى إنسان، فإن لم يفعل هذا ولمس : ۱۱ع
 .وهذا يرمز لاللتصاق باألشرار. إنسان ينجسه

 .ا إلى المساءوالعالج أن هذا المتنجس يغسل ثيابه ويستحم ويظل نجسً 

 

 :وهى نوعان  ،األوانى التى يمسها ذو السيل تتنجس: ۱۲ع

 .أوانى رخيصة مثل أوانى الفخار فيلزم كسرها والتخلص منها -١

 .أوانى غالية مثل األوانى المصنوعة من الخشب والمعدن فُيكتفى بغسلها بالماء -٢

غتسال أى التوبة ويرمز هذا إلى أن الخطية تنجس المكان وكل ما يتصل بالخاطئ باإل
والصالة فيتقدس كل شئ، أما أى شئ مادى معثر فيلزم التخلص منه مثل الصور أو األفالم 

 .النجسة

 

 :تطهير ذى السيل يتم بالخطوات اآلتية : ۱۳ع

 .يجب مرور سبعة أيام بعد انقطاع السيل عنه وذلك تأكيًدا لعدم رجوع السيل -١

 .غسل ثيابه -٢

ى ماء جارى مثل ماء األنهار وليس البرك أو يستحم أى يغسل جسده بماء حى أ -٣
 .المستنقعات

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤٣γ 

الخطوة الرابعة فى التطهير يفعلها ذو السيل المتطهر بعد سبعة أيام من : ۱٥، ۱٤ع
انقطاع السيل، فيذهب إلى الكاهن ويقدم يمامتين أو فرخى حمام أى حمامتين صغيرتين ألن 

أما اليمام  ،يلزم أن يقدم هللا أفضل شئالحمام الكبير فى السن يكون طعم لحمه غير جيد و 
فيذبح الكاهن أحدهما ويحرقه كله على المذبح فيكون . اأو صغيرً  اكبيرً كان فطعمه جيد سواء 

) ١٧-١٤: ١كما ذكر فى ص(ذبيحة محرقة أما الثانى فيذبحه ذبيحة خطية ويأكله الكاهن 
 .يل طهارتهسفيتمم ذو ال

 فى الحياة حتى ال اكنهم ووسائل شرهم وأسلوبهم إحترس من أن تلتصق باألشرار وكل أم
سيسندك ويحميك لتحتفظ بفكرك تنجرف معهم فى الشر، وعلى قدر سعيك ثق أن اهللا 

 .وكالمك وكل سلوكك بطهارة

 

 ):۱۸-۱٦ع(السيل الطبيعى ) ۲(

. وُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ َوِإَذا َحَدَث ِمْن رَُجٍل اْضِطَجاُع َزرٍْع يـَْرَحُض ُكلَّ َجَسِدِه ِبَماٍء َوَيكُ «١٦
 . اءِ ـاٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمسَ ـوَُكلُّ ثـَْوٍب وَُكلُّ ِجْلٍد َيُكوُن َعَلْيِه اْضِطَجاُع َزرٍْع يـُْغَسُل ِبمَ ١٧
 .َنِجَسْيِن ِإَلى اْلَمَساءِ  َواْلَمْرَأُة الَِّتي َيْضَطِجُع َمَعَها رَُجٌل اْضِطَجاَع َزرٍْع َيْسَتِحمَّاِن ِبَماٍء َوَيُكونَانِ ١٨

 
باتحاده بالبويضة عند الذى خروج السائل المنوى من الرجل : اضطجاع زرع : ۱٦ع

 .والمقصود باضطجاع أنه يتم أثناء النوم. المرأة يقيم زرًعا أو نسالً 

إذا خرج سيل طبيعى من الرجل وليس مرضًيا، عندما يكون نائًما، سواء مصحوب بأحالم 
وقد كان ذلك فى العهد القديم ألن النسل أو الزرع كان يولد . وب، فإنه يتنجسأو غير مصح

وعليه خطية آدم وحواء قبل أن يتم الفداء وننال الخالص بالمعمودية، فكان فيض السائل المنوى 
 .يعتبر نجًسا، فمن حدث له هذا يستحم كله ويظل نجًسا حتى المساء

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٤٤γ 

جًعا عليه ويسقط عليه طيكون اإلنسان مضكذلك أيًضا كل ثوب قماش أو جلد : ۱۷ع
 .هذا السائل، فإنه يتنجس ويحتاج إلى غسله ويظل نجًسا حتى المساء

 

الحالة الثانية الطبيعية هى خروج السائل المنوى فى العالقة الزيجية، فيلزم أن : ۱۸ع
 .يستحم الرجل والمرأة ويظال نجسين حتى المساء

األمور الطبيعية نجسة من أجل إتمام الفداء ولكن من أما فى العهد الجديد فلم تعد هذه 
تسال وال يسمح بالتناول ألن هذه الحاالت تعتبر فطًرا سواء خروج غأجل اللياقة والنظافة يلزم اإل

السائل الذى ارتبط بأحالم شريرة أو بالعالقة الجسدية، فيلزم التعفف عن هذه العالقة قبل 
 .التناول

 زواج هى تعبير عن المحبة ومن أجل إنجاب النسل الصالح، العالقة الجسدية داخل ال
ولكن التعفف عنها من أجل التناول شئ صالح وضرورى ألن هدف الزواج ليس الجنس 

يستخدمه الزوجان بالمقدار المناسب لهما ويتعففان عنه و بل هو وسيلة للتعبير عن المحبة 
 .يعانما يستط رمن أجل اهللا قبل التناول وأثناء األصوام قد

 

 )۳۳-۱۹ع(سيل المرأة ) ب(

 ):۲٤-۱۹ع(الحالة الطبيعية ) ۱(

َعَة أَيَّاٍم َتُكوُن ِفي َطْمِثَها«١٩ ُلَها َدمًا ِفي َلْحِمَها َفَسبـْ وَُكلُّ َمْن . َوِإَذا َكاَنِت اْمَرَأٌة َلَها َسْيٌل وََكاَن َسيـْ
ْضَطِجُع َعَلْيِه ِفي َطْمِثَها َيُكوُن َنِجسًا وَُكلُّ َما َتْجِلُس َعَلْيِه وَُكلُّ َما تَ ٢٠. َمسََّها َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 

وَُكلُّ ٢٢. وَُكلُّ َمْن َمسَّ ِفَراَشَها يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ ٢١. َيُكوُن َنِجساً 
َوِإْن َكاَن َعَلى ٢٣. ِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ َمْن َمسَّ َمَتاعًا َتْجِلُس َعَلْيِه يـَغْ 

 . اْلِفَراِش َأْو َعَلى اْلَمَتاِع الَِّذي ِهَي َجاِلَسٌة َعَلْيِه ِعْنَدَما َيَمسُُّه َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 
َعَة أَيَّامٍ َوِإِن اْضَطَجَع َمَعَها رَُجٌل َفَكاَن ٢٤ وَُكلُّ ِفَراٍش َيْضَطِجُع َعَلْيِه َيُكوُن . َطْمثـَُها َعَلْيِه َيُكوُن َنِجسًا َسبـْ

 .َنِجساً 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤٥γ 

يتكلم هنا عن سيل الدم من جسم المرأة فى حالة الدورة الشهرية وهو السيل : ۱۹ع
كافية النتهاء  والمقصود بسبعة أيام أن تكون فترة. الطبيعى فتعتبر المرأة نجسة لمدة سبعة أيام

وتعتبر . ال يتجاوز سبعة أيامولكنه هذا السيل الذى يستغرق فى الغالب أربعة أو خمسة أيام 
المرأة نجسة فى العهد القديم ألن الدم الذى يخرج منها مرتبط بإنتاج البويضة التى تتحد بالحيوان 

فال يعتبر نجاسة ألن  أما فى العهد الجديد. المنوى وتنتج النسل الذى يحمل خطية آدم وحواء
 .م الفداء ويعطينا الخالص فى المعمودية وأسرار الكنيسةالمسيح قد تمَّ 

 .وكل من يمس المرأة فى حالة طمثها أى سيل الدم منها فى الدورة الشهرية فإنه يتنجس

 
 .كل فراش تنام عليه أو مكان تجلس عليه هذه المرأة أثناء الطمث فإنه يتنجس: ۲۰ع

 

يتنجس ويلزمه أن يستحم فإنه من يمس فراش أو متاع المرأة الطامث  كل: ۲۲، ۲۱ع
 .ويظل نجًسا حتى المساء

 

ر هنا إلى األشياء التى تكون موضوعة على الفراش أو المقاعد التى تجلس ييش: ۲۳ع
عليها الطامث، هذه األشياء تتنجس بوضعها على الفراش أو المتاع ومن مسها يتنجس حتى 

وال يحتاج . د أن النجاسة تنتقل من المتنجس إلى كل ما يتصل به من مادياتوهنا يؤك. المساء
 .من يلمس هذه األشياء إلى اإلستحمام ألنها مجرد وضعت على الفراش أو المتاع

 

هذه حالة غريبة وهى إضطجاع الزوج مع زوجته وهو ال يعلم أنها طامث وال هى : ۲٤ع
 ،بيل العالقة الزوجية، وقد حدث هذا التزاوج عفًواأيًضا تعلم، أى يبدأ سيل الدم أثناء أو ق

فيتنجس الرجل هو أيًضا سبعة أيام مثل المرأة وخالل السبعة أيام التى يكون متنجًسا فيها فإنه 
 .ينجس كل فراش يرقد عليه



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٤٦γ 

أما إن كان يعلم أن امرأته طامث واضطجع معها عمًدا فإنهما يستبعدا من شعب اهللا 
 ).١٨: ٢٠ص(ا فى عمل عالقة جسدية ما بوجود نجاسة وتجاسرهلتهاونهما رغم علمهم

 .النجاسةو كل هذا يرمز إلى أهمية التدقيق فى البعد عن الشر 

  إن كان المسيح قد رفع النجاسة عن المرأة فى هذه الفترة ولكنها من جهة النظافة واللياقة ال
توبة عن خطاياها عندما فلتكن هذه الفترة فرصة لل. يصح أن تتناول من األسرار المقدسة

اآلالم وتتذكر حكم اهللا قديًما على حواء بالوجع فى الوالدة والذى يظهر القليل  ضتشعر ببع
منه أثناء الدورة الشهرية، فتكون فرصة لزيادة محاسبة النفس والصالة وقراءة الكتاب 

 .المقدس لتتمتع بالمسيح الذى أعطاها الخالص والطهارة

 

 ):۳۳-۲٥ع( الحالة المرضية) ۲(

ِثَها َوِإَذا َكاَنِت اْمَرَأٌة َيِسيُل َسْيُل َدِمَها أَيَّامًا َكِثيَرًة ِفي َغْيِر َوْقِت َطْمِثَها َأْو ِإَذا َساَل بـَْعَد َطمْ «٢٥
َتْضَطِجُع َعَلْيِه ُكلَّ أَيَّاِم  ُكلُّ ِفَراشٍ ٢٦. ِإنـََّها َنِجَسةٌ . فـََتُكوُن ُكلَّ أَيَّاِم َسَيَالِن َنَجاَسِتَها َكَما ِفي أَيَّاِم َطْمِثَها

َها َتُكوُن َنِجَسًة َكَنَجاَسِة َطْمِثَها. َسْيِلَها َيُكوُن َلَها َكِفَراِش َطْمِثَها  . وَُكلُّ اَألْمِتَعِة الَِّتي َتْجِلُس َعَليـْ
َوِإَذا َطُهَرْت ٢٨. َوَيُكوُن َنِجساً ِإَلى اْلَمَساءِ وَُكلُّ َمْن َمسَُّهنَّ َيُكوُن َنِجسًا فـَيَـْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء ٢٧

َعَة َأيَّاٍم ُثمَّ َتْطُهرُ  َوِفي اْليَـْوِم الثَّاِمِن تَْأُخُذ ِلنَـْفِسَها َيَماَمتَـْيِن َأْو فـَْرَخْي ٢٩. ِمْن َسْيِلَها َتْحِسُب لِنَـْفِسَها َسبـْ
فـَيَـْعَمُل اْلَكاِهُن اْلَواِحَد َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َواْآلَخَر ٣٠. َخْيَمِة االْجِتَماعِ  َحَماٍم َوتَْأِتي ِبِهَما ِإَلى اْلَكاِهِن ِإَلى بَابِ 

َها اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ ِمْن َسْيِل َنَجاَسِتَها فـَتَـْعزَِالِن بَِني ِإْسَرائِيَل َعْن َنَجاَسِتِهْم ِلَئالَّ ٣١. ُمْحَرَقًة َوُيَكفُِّر َعنـْ
َهِذِه َشرِيَعُة ِذي السَّْيِل َوالَِّذي َيْحُدُث «٣٢. اَسِتِهْم بِتَـْنِجيِسِهْم َمْسَكِنَي الَِّذي ِفي َوَسِطِهمْ َيُموُتوا ِفي َنجَ 

َيتَـَنجَُّس ِبَها  ُلهُ ٣٣ِمْنُه اْضِطَجاُع َزرٍْع فـَ اِئِل َسيـْ الذََّكِر َواألُنـَْثى َوالرَُّجِل الَِّذي : َواْلَعِليَلِة ِفي َطْمِثَها َوالسَّ
 .»َيْضَطِجُع َمَع َنِجَسةٍ 

 
سيل الدم فى فترة الطمث  ىال يقتصر علفيتكلم هنا عن سيل الدم بشكل مرضى : ۲٥ع

 .بل يمتد أياًما كثيرة أو يسيل فى أوقات أخرى غير فترة الطمث، فهذا يجعل المرأة نجسة



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤٧γ 

الحياة ويعتبر نزف الدم المرضى أى الذى ليس له عالقة بالطمث نجاسة، ألن الدم يعنى 
ِفَع حكم المسيح رُ ولكن بفداء وسفكه يرمز للموت الذى حلَّ بالبشرية بعد السقوط فى الخطية 

ى فى العهد الموت وبالتالى النجاسة عندما يسيل الدم، لذا فالمرأة التى تنزف دًما بسبب مرض
الت خاصة الجديد تعتبر طاهرة ولكن ال تتناول من األسرار المقدسة لعدم اللياقة، ولكن فى حا

 .عندما تطول المدة يمكن أن تتناول بإرشاد أب االعتراف

 
 .ألن المرأة ذات السيل تكون نجسة، فكل ما تنام أو تجلس عليه فإنه يتنجس: ۲٦ع

 

كل من يلمس المرأة ذات السيل أو ما تجلس أو تنام عليه فإنه يتنجس ويحتاج أن : ۲۷ع
 .يستحم ويظل نجًسا حتى المساء

 

توقف سيل الدم تنتظر المرأة سبعة أيام لتتأكد من عدم رجوع السيل مرة  بعد: ۳۰-۲۸ع
أخرى، ثم تذهب إلى الكاهن ومعها يمامتان أو حمامتان صغيرتان، فيقدم الكاهن إحداهما ذبيحة 

 ).١٥، ١٤ع(خطية واألخرى محرقة، فيكفر عنها وتنال طهارتها كما ذكر فى تفسير 

 

ن تعليم الشعب كل هذه الشرائع المذكورة فى هذا يؤكد اهللا على موسى وهارو : ۳۱ع
األصحاح حتى يحتفظوا بطهارتهم ويستطيعوا االقتراب من بيت الرب ومقدساته ويحموهم من 

 .الموت بسبب كسر شريعة اهللا والسقوط فى النجاسة

 

األصحاح يحوى شرائع التطهير للمرأة والرجل ذوى السيل  ايعلن هنا أن هذ: ۳۳، ۳۲ع
 .بنوعيهما

  استغل الضعف الجسدى والمرض لتتضع أمام اهللا وتطلب معونته وتزداد صلواتك وقراءاتك
 .وتأمالتك فتختبر عشرته بعمق جديد



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٤٨γ 

 شريعة السيل
 المعنى الروحى العالج الحالة النوع
 الطبيعية -أ3B الرجل

 سيل أثناء النوم -١

العالقة الجسدية مع  -٢

 الزوجة

 

 يستحم ويظل نجسًا حتى المساء

يستحمان ويكونان نجسين حتى 

 المساء

 

 .النسل يحمل خطية آدم وحواء

 .النسل يحمل خطية آدم وحواء

 0Bالمرضية -ب 

سيل مستمر لفترة وينتج عنه 

: 

 

نجاسة الفراش والمتاع  -١

 .وما يركب عليه

 

نجاسة من يبصق عليه  -٢

 .ذو السيل أو يلمسه

 

نجاسة األوانى التى  -٣

 :يلمسها ذو السيل 

 فيةخز  -

 خشبية -

بعد سبعة أيام من إنقطاع السيل 

يستحم ويغسل ثيابه ويقدم 

يمامتين أو فرخى حمام إحداهما 

 .ذبيحة خطية واألخرى محرقة

من يلمس ذا السيل أو فراشه أو 

متاعه يستحم ويغسل ثيابه ويكون 

 .نجسًا إلى المساء

من يلمس ذا السيل أو فراشه أو 

 متاعه يستحم ويغسل ثيابه ويكون

 .نجسًا إلى المساء

 

 

 تكسر

 تغسل

التهاون وعدم االنضباط وعالجه 

التوبة التى هى معمودية ثانية 

االستحمام بالماء وتقديم (والتناول 

 ).الذبائح

 .االبتعاد عما له عالقة باألشرار

 

 

 .االحتراس من كالم األشرار

 

 

 

 

 التخلص من مثيرات الشر

 التوبة عن أفعال الشر

 يعية الطب –أ 1B المرأة

سيل الدم فى الطمث يسبب 

نجاسة سبعة أيام وينتج عن 

 :نجاستها 

 نجاسة فراشها ومتاعها -١

 
 
 

 

 

 

 

من يلمسها أو يلمس فراشها 

ومتاعها يستحم ويغسل ثيابه 

 .ن نجًسا إلى المساءويكو 

 

يرمز الدم للحياة وسيله يرمز لسفك 

الدم أى الموت الذى نتج من 

 .الخطية وعالجه بفداء المسيح

االبتعاد عن كل ما يتصل 

 .بالخطية

 

 

االبتعاد عن كل ما يتصل 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم
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 المعنى الروحى العالج الحالة النوع
نجاســــــــــــــــــــــة األشــــــــــــــــــــــياء  -٢

الموضـــوعة علـــى أمتعـــة ذات 

 .السيل

نجاســـــــــة الرجـــــــــل الـــــــــذى  -٣

يضـــطجع معهـــا عفـــًوا وكـــذلك 

 الفراش واألمتعة

 من يلمسها يتنجس حتى المساء

 

 

يظل نجًسا سبعة أيام ثم يستحم 

 .ويغسل ثيابه

 

 .بالخطية

 

عن كل ما يتصل االبتعاد 

 .بالخطية

 

 2Bالمرضية -ب 

سيل الدم لمدد طويلة وينتج 

عنه نجاستها طوال هذه 

المدة ونجاسة كل ما تجلس 

 .أو تنام عليه أو تلمسه

بعد توقف الدم تنتظر سبعة  -

أيام ثم تقدم للكاهن فى اليوم 

الثامن يمامتين أو فرخى حمام 

أحدهما ذبيحة خطية واآلخر 

 .محرقة

و يلمس فراشها من يلمسها أ -

وأمتعتها يستحم ويغسل ثيابه 

 .ويظل نجسًا إلى المساء

المسيح الفادى يطهرنا من خالل 

 .أسرار الكنيسة

 

 

 

االبتعاد عن كل ما يتصل 

 .بالخطية
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 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 يوم الكفـارة

Rη Ε η 
 

 :مقدمة عامة 

يوم الكفارة هو أعظم أعياد اليهود، ففيه يتم التكفير عن خطايا رئيس الكهنة وكل شعبه 
وهو يرمز ليوم الجمعة العظيمة الذى قدَّم فيه المسيح كفارة . وكل ما فى خيمة اإلجتماع

 .وخالًصا للعالم كله لكل من يؤمن به

هو اليوم الوحيد الذى يدخل فيه إنسان إلى قدس األقداس، وهو رئيس الكهنة الذى يرمز 
وكان هذا اليوم يصومه كل . للمسيح، الذى بفدائه أعطانا الخالص ويدخلنا إلى ملكوت السموات

 .الشعب بتذلل عن خطاياهم التى يرفعها اهللا ويكفر عنها بالذبائح التى ترمز للمسيح

م يخلع رئيس الكهنة مالبسه الكهنوتية الفاخرة ويلبس مالبس الكهنة الكتانية وفى هذا اليو 
العادية ليتقدم باتضاع إلى خدمة هذا اليوم كما حمل المسيح صليبه باتضاع فى هذا اليوم من 

 .أجلنا

ويكون هذا العيد فى اليوم العاشر من الشهر السابع ويليه بعد خمسة أيام فى اليوم 
 .ولعظمة عيد الكفارة يسمى سبت السبوت أى الراحة الكاملة. المظالالخامس عشر عيد 

ويذكر فى األصحاح الطقوس التى تتم فى هذا اليوم، أما الذبائح اإلضافية التى تقدم فى 
والواجبات التى يقوم بها الشعب فى هذا ). ١١-٧:  ٢٩ص(هذا اليوم فمذكورة فى سفر العدد 

 :والطقوس الخاصة بهذا العيد تتلخص فى ). ٣٢-٢٦: ٢٣ص(اليوم فمذكورة فى 

 :االستعداد للعيد  –أ 

يترك رئيس الكهنة مسكنه ويسكن فى حجرة مجاورة للهيكل أو فى خيمة بجوار خيمة  -١
 .االجتماع ليستعد لطقوس العيد
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يتلو عليه شيوخ السنهدريم، أى مجمع اليهود األعلى، طقوس هذا العيد طوال السبعة  -٢
 .ًما ألنه سيؤدى بعضها وحده داخل قدس األقداسأيام حتى يحفظها تما

أثناء هذه السبعة أيام يقوم رئيس الكهنة بخدمة الكهنوت فى خيمة االجتماع مثل تقديم  -٣
 .الذبائح وٕايقاد السرج داخل القدس

فى ليلة يوم الكفارة ال ينام رئيس الكهنة ويظل الكهنة حوله حتى يكون حريًصا لئال  -٤
 .دهيحلم حلًما ينجس به جس

 

 :طقوس العيد  -ب

 :وتشمل أربع مراحل 

 )٨-٣:  ٢٨، عد ٤٢-٣٨: ٢٩خر(ذبيحة الصباح : المرحلة األولى 

 ).٢٨خر(يستحم رئيس الكهنة ويلبس مالبسه الكهنوتية الفاخرة  -١

يأمر الكهنة المساعدين له برفع الرماد عن المذبح النحاسى وتنظيفه استعداًدا لخدمة  -٢
 .هذا اليوم العظيم

ويقدم خروًفا حولًيا كذبيحة محرقة ومعه عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من يذبح  -٣
كما هو معتاد ) ٤٢-٣٨: ٢٩خر(الزيت ويسكب على الذبيحة ربع الهين من الخمر 

فى كل صباح فى خيمة االجتماع ولكن الفرق اليوم هو أن من يقدم الذبيحة الصباحية 
، ٩: ٢٨عد(ء يوم الكفارة يوم سبت هو رئيـس الكهنة نفسه وتكون مضاعفة إذا جا

١٠( 

 :خدمة الكفارة : المرحلة الثانية 

وهى الخدمة الخاصة بعيد الكفارة، وفيها يدخل رئيس الكهنة أربع مرات إلى قدس 
 :وتتلخص الطقوس فيما يلى . األقداس، أما باقى أيام السنة فال يدخل فيه أبًدا
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ويغتسل ثم يلبس مالبس كهنوتية من الكتان مثل  يخلع رئيس الكهنة ثيابه الكهنوتية الفاخرة -١
 ).٤ع(باقى الكهنة 

يضع يده على رأس الثور الذى سيذبح كفارة عن خطاياه وخطايا الكهنة معترًفا بخطاياه  -٢
 .وخطاياهم، فهو نائب عنهم

يلقى قرعة على التيسين الُمَقدَّمين كفارة عن الشعب ليقدم أحدهما ذبيحة خطية واآلخر  -٣
 ).٨، ٧ع(لعزازيل 

 .يذبح الثور عند باب خيمة االجتماع ويضع دمه فى إناء داخل القدس -٤

يأخذ المجمرة ووعاء البخور ويمأل كفتيه بالبخور ويدخل إلى قدس األقداس للمرة األولى  -٥
ويضع المجمرة على حجر داخل قدس األقداس ويضع فيها بخوًرا كثيًرا، فيمتلئ المكان من 

فال يراه رئيس الكهنة وال يموت، فألجل عظمة التابوت ال البخور ويغطى تابوت العهد 
ويترك البخور داخل قدس األقداس لتظل سحابة البخور ). ١٣، ١٢ع(يصح أن يراه أحد 

 .تغطى التابوت وغطاءه

يأخذ من دم الثور ويدخل للمرة الثانية ويرش على غطاء التابوت سبع مرات تكفيًرا عن  -٦
 ).١٤ع(خطاياه وخطايا الكهنة 

يضع يده على تيس الخطية ويذبحه عند باب خيمة االجتماع ويضع دمه فى إناء داخل  -٧
 .القدس

يدخل للمرة الثالثة إلى قدس األقداس ومعه دم تيس الخطية المقدم عن خطايا الشعب  -٨
 .ويرش منه على غطاء التابوت سبع مرات

ويرش على  يمزج دم الثور بدم تيس الخطية ويرش على محتويات القدس ثم يخرج منه -٩
 ).١٩-١٧ع(باقى محتويات خيمة االجتماع للتكفير عنها 

 ).٢٢-٢٠ع(يعطى التيس الثانى الحى لرجل حتى يطلقه فى البرية لعزازيل  -١٠

 .يأمر بحرق الثور وتيس الخطية وٕالقاء رمادهما خارج المحلة -١١
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 .يخلع ثيابه الكتانية ويغتسل ثم يلبس مالبسه الكهنوتية الكاملة أى الفاخرة -١٢

 .دم كبشين محرقة هللا فى العيد واحًدا عن نفسه واآلخر عن الشعبيق -١٣

 

 الذبائح اإلضافية : المرحلة الثالثة 

 :وهى عن نفسه وعن الشعب وتشمل ) ١١-٧: ٢٩عد(وهى مذكورة فى 

ثور كمحرقة ومعه ثالثة أعشار دقيق ملتوت بالزيت ونصف الهين من الخمر يسكبه  -١
 .عليه عند تقديمه

 .عه عشران من دقيق ملتوت بزيت وثلث الهين من الخمركبش كمحرقة وم -٢

سبعة خراف حولية كمحرقات ومع كل واحد منها عشر من دقيق ملتوت بالزيت وربع  -٣
 .الهين من الخمر

 .تيس من الماعز كذبيحة خطية -٤

 

 )٨:  ٢٨عد(الذبيحة المسائية : المرحلة الرابعة 

احية المذكورة فى المرحلة وهى التى تقدم فى كل مساء بنفس طقس الذبيحة الصب
 .األولى واالختالف فى هذا اليوم هو أن رئيس الكهنة هو الذى يقوم بتقديمها وليس الكهنة

 
 ):۲، ۱ع(دخول قدس األقداس )  ۱(

تَـَربَا َأَماَم الرَّبِّ َوَماتَا١ َنْي َهاُروَن ِعْنَدَما اقـْ َهاُروَن َأَخاَك َكلِّْم «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى بـَْعَد َمْوِت ابـْ
َت ألَنِّي ِفي َأْن َال َيْدُخَل ُكلَّ َوْقٍت ِإَلى اْلُقْدِس َداِخَل اْلِحَجاِب َأَماَم اْلِغطَاِء الَِّذي َعَلى التَّاُبوِت لَِئالَّ َيُمو 

 .السََّحاِب أَتـََراَءى َعَلى اْلِغطَاءِ 
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مذبح اهللا وليست  ىغريبة علما ناًرا اللذين قدَّ " ناداب وأبيهو"بعد موت ابنى هارون : ۱ع
، كلم الرب موسى وأعطاه شريعة يوم الكفارة )١٠ص(النار المقدسة التى نزلت من السماء 

 .هارون رئيس الكهنة إلى قدس األقداس للتكفير عن نفسه وعن الشعب هالعظيم الذى سيدخل في

 

األقداس حذَّر اهللا هارون على فم موسى من الدخول إلى القدس ويقصد به قدس : ۲ع
ويعبر الحجاب وهو الستارة الفاصلة بين القدس وقدس األقداس ويقف أمام الغطاء أى غطاء 

سواء كان المقصود السحاب الطبيعى الذى  ،بمجده فى سحاب حيث يظهر اهللا ،تابوت العهد
يظهر فى السماء أو البخور الكثيف الذى يقدمه هارون أمام تابوت عهد اهللا فيكون منظره 

فدخول رئيس الكهنة إلى قدس األقداس يتم مرة واحدة كل سنة فى يوم الكفارة فإذا . كالسحاب
دخل فى غير هذا الوقت فإنه يموت إحتراًما لحضرة اهللا وٕاظهاًرا لعدله الذى ال يمكن رؤيته إال 

 .من خالل دم المسيح الذى يقدم فى يوم الكفارة فقط أمام تابوت العهد

 تسرع إلى التوبة، فإن كان سقوط فى خطايا كثيرة وٕان سقطت إن مخافة اهللا تحميك من ال
عدله  هيكله ومذبحه وتتناول من أسراره المقدسة، فال تنَس اهللا فى محبته يسمح لك أن ترى 

 .ومخافته لتصلى بخشوع وتحيا فى طهارة

 
 ):۱۰-۳ع(إعداد ذبائح يوم الكفارة )  ۲( 

يـَْلَبُس َقِميَص  ٤. بِثـَْوِر اْبِن بـََقٍر ِلَذبِيَحِة َخِطيٍَّة وََكْبٍش ِلُمْحَرَقةٍ  :ِبَهَذا َيْدُخُل َهاُروُن ِإَلى اْلُقْدسِ ٣
ِإنـََّها ثَِياٌب .  َكتَّانٍ َكتَّاٍن ُمَقدَّسًا َوَتُكوُن َسَراِويُل َكتَّاٍن َعَلى َجَسِدِه َويـَتَـَنطَُّق ِبِمْنطََقِة َكتَّاٍن َويـَتَـَعمَُّم بِِعَماَمةِ 

َسةٌ  َوِمْن َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل يَْأُخُذ تـَْيَسْيِن ِمَن اْلَمْعِز ِلَذبِيَحِة ٥. ْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء َويـَْلَبُسَهافـَيَـ . ُمَقدَّ
 . ْيِتهِ َويـَُقرُِّب َهاُروُن ثـَْوَر اْلَخِطيَِّة الَِّذي َلُه َوُيَكفُِّر َعْن نـَْفِسِه َوَعْن بَـ ٦. َخِطيٍَّة وََكْبشًا َواِحدًا ِلُمْحَرَقةٍ 

ْيَسْيِن َوُيوِقُفُهَما َأَماَم الرَّبِّ َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ ٧ ْيَسْيِن ٨. َويَْأُخُذ التـَّ َويـُْلِقي َهاُروُن َعَلى التـَّ
ْيَس الَِّذي َخَرَجْت َعَليْ ٩. قـُْرَعًة ِللرَّبِّ َوقـُْرَعًة ِلَعَزازِيلَ : قـُْرَعتَـْينِ  ِه اْلُقْرَعُة ِللرَّبِّ َويـَْعَمُلُه َويـَُقرُِّب َهاُروُن التـَّ
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ُيوَقُف َحّيًا َأَماَم الرَّبِّ لُِيَكفَِّر َعْنُه ١٠. َذبِيَحَة َخِطيَّةٍ  َوَأمَّا التـَّْيُس الَِّذي َخَرَجْت َعَلْيِه اْلُقْرَعُة ِلَعَزازِيَل فـَ
 .لِيُـْرِسَلُه ِإَلى َعَزازِيَل ِإَلى اْلبَـرِّيَّةِ 

 

التى يقدمها هارون عن نفسه وعن الكهنة والتى يشتريها من ماله  يذكر هنا الذبائح: ۳ع
هذه الذبائح التى يعدها و يح سواء الكاهن أو الشعب سالخاص إعالًنا أن الكل محتاج لفداء الم

 :هى

 .ثور بقر يقدمه كذبيحة خطية للتكفير عن خطاياه هو والكهنة -١

 .كبش للمحرقة ليرضى اهللا عنه هو والكهنة -٢

 

) ٨-٣: ٢٨، عد٤٢-٣٨: ٢٩خر(م هارون محرقة الصباح كما جاء فى قدَّ  بعد أن: ٤ع
يذهب إلى مكان فى خيمة االجتماع ليغسل جسمه كله ويغير مالبس الكهنوتية الفاخرة بمالبس 

 :مثل باقى الكهنة وهى 

 .سروال من الكتان وهو لباس داخلى يلبس على الوسط ويغطى الفخذين -١

 .باب يصل إلى القدمين ويغطى الذراعينقميص من الكتان وهو يشبه الجل -٢

 .منطقة من الكتان وهى حزام يربط على الوسط ويتدلى طرفاه إلى األمام نحو القدمين -٣

عمامة من الكتان أى قلنسوة وهى غطاء بسيط للرأس مثل ما يلبسه الكاهن اليوم  -٤
 ).طيلسانة(

ويعرف أنه محتاج ويغير رئيس الكهنة مالبسه ويلبس مالبس كهنوتية عادية حتى يتضع 
 .للتكفير عنه مثل باقى الكهنة والشعب

 

 :ى هأما الذبائح التى يقدمها هارون عن الشعب وتكون من أموالهم ف: ٥ع
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تيسان من الماعز كذبيحة خطية يذبح الواحد ويطلق اآلخر كما سنشرح فى هذا  -١
 .األصحاح وهى للتكفير عن خطايا الشعب كله

 .شعبكبش للمحرقة ليرضى اهللا عن ال -٢

 ).١١-٧: ٢٩عد(ذبائح إضافية ذكرت فى  -٣

 

يقرب هارون ثور الخطية الذى سيقدمه عن خطاياه هو وأبناؤه الكهنة ويوقفه أمام : ٦ع
ليغفرها  باب خيمة اإلجتماع عند المذبح النحاسى ويعترف بخطاياه هو وأبناؤه الكهنة أمام اهللا

لعهد الجديد أيًضا يقدم فى القداس اإللهى وكاهن ا .لهم فى اعتراف عام كان مكتوًبا عند اليهود
 .توبة عن خطاياه قبل خطايا الشعب، فهو إعالن عن حاجة الكل لخالص المسيح الفادى

 

يوقف رئيس الكهنة التيسين المقدمين عن خطايا الشعب أمام باب خيمة : ۸، ۷ع
دهما للرب أى وجهاهما نحو الغرب أى نحو القدس ويلقى قرعة بينهما الختيار أحو االجتماع 

فالتيس األول يرمز . لتقديمه ذبيحة هللا والثانى لعزازيل، أى يطلقه بعيًدا خارج المحلة فى البرية
لسفك دم المسيح لغفران خطايا المؤمنين به والتيس الثانى يرمز إلبعاد المسيح خطايانا عنا 

يس الذى سيقدم ذبيحة ويربط الت. وعزلها بعيًدا أى يحررنا منها فكلمة عزازيل من عزل وٕابعاد
 .بخيط أحمر وتيس عزازيل بخيط قرمزى أى أحمر داكن لتمييزهما

 

 .يقدم هارون تيس الخطية الذى سيذبح أمام اهللا فيذبحه بعد ذبح الثور: ۹ع

 

فيوقفه رئيس الكهنة أمام  ،الذى وقعت عليه القرعة ليكون لعزازيل ،التيس الثانى: ۱۰ع
ٕابعادها بإرساله إلى عزازيل رمًزا لعزل خطايا الشعب و خطاياهم  اهللا للتكفير عن الشعب أى حمل

 .عنه



 رَ َعشَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٧γ 

  بدمه وأبعد خطاياك عنك ونلت ذلك فى سرى االعتراف والتناول، إن كان المسيح قد فداك
 .فاحترس لتحيا طاهًرا وترفض كل مصادر الشر

 

 ):۱٤-۱۱ع(ذبيحة هارون )  ۳(

ُم َهاُروُن ثـَْوَر اْلَخِطيَّةِ «١١ الَِّذي َلُه َوُيَكفُِّر َعْن نـَْفِسِه َوَعْن بـَْيِتِه َوَيْذَبُح ثـَْوَر اْلَخِطيَِّة الَِّذي َلُه  َويـَُقدِّ
يقًا َوَيْدُخُل َويَْأُخُذ ِمْلَء اْلَمْجَمَرِة َجْمَر نَاٍر َعِن اْلَمْذَبِح ِمْن َأَماِم الرَّبِّ َوِمْلَء رَاَحتَـْيِه َبُخورًا َعِطرًا َدقِ ١٢

َوَيْجَعُل اْلَبُخوَر َعَلى النَّاِر َأَماَم الرَّبِّ فـَتُـَغشِّي َسَحابَُة اْلَبُخوِر اْلِغطَاَء الَِّذي ١٣ى َداِخِل اْلِحَجاِب ِبِهَما ِإلَ 
َهاَدِة َفَال َيُموتُ  . ْرقِ ُثمَّ يَْأُخُذ ِمْن َدِم الثـَّْوِر َويـَْنِضُح بَِأْصِبِعِه َعَلى َوْجِه اْلِغطَاِء ِإَلى الشَّ ١٤. َعَلى الشَّ

ِم بَِأْصِبِعهِ  اَم اْلِغطَاِء يـَْنِضُح َسْبَع َمرَّاٍت ِمَن الدَّ  .َوُقدَّ

 

 .يذبح هارون بنفسه ثور الخطية ألنه يكفر به عن نفسه هو والكهنة أبناءه: ۱۱ع

 

يأخذ هارون المجمرة الذهبية الخاصة بهذا اليوم، وهى كبيرة الحجم، ويضع : ۱۳، ۱۲ع
من  هتعًال من على المذبح النحاسى ويدخل إلى القدس ويأخذ ملء كفيفيها جمًرا أى فحًما مش

ويضع البخور فى إناء  ،البخور الناعم أى المطحون جيًدا ليسهل إحتراقه فتفوح رائحته الزكية
ويالحظ أنه قد أخذ كمية كبيرة من البخور ليضعه فى المجمرة الكبيرة حتى ينتشر . ذهبى خاص

كسحابة بيضاء ضخمة تغطى تابوت العهد والغطاء فال يراه هارون البخور داخل قدس األقداس 
 .العظيم الذى ال يستطيع أحد أن ينظر إليه ألجل عظمته ومخافته ألنه عرش اهللا

ويدخل . ثم يدخل إلى قدس األقداس وهو يحمل فى يمينه المجمرة وفى يساره إناء البخور
ضع المجمرة على حجر موضوع فى األرض وي ،أى ال يكون ناظًرا نحو غطاء التابوت ،بجانبه

ثم يضع فيها البخور الكثير الذى فى اإلناء فيتصاعد البخور كضباب ويغطى المكان كله، 
 .فيشعر بحضرة اهللا وال يستطيع أن يرى الغطاء

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٥٨γ 

الذى به دم الثور من أحد  يخرج هارون من قدس األقداس إلى القدس ويأخذ اإلناء: ۱٤ع
ثم يدخل للمرة الثانية إلى قدس األقداس وينضح بأصبعه أى يرش من الدم  الكهنة المعاونين له،

على الغطاء الذى يسمى العرش أو كرسى الرحمة والذى ينظر إليه الكاروبان اللذان يمثالن 
العدل اإللهى، فهذا الدم يرمز لدم المسيح الذى يوفى متطلبات العدل اإللهى عن البشر 

 .فيخلصنا

ذى فى كفه األيسر بأصبع يده اليمنى على األرض قدام التابوت ثم ينضح من الدم ال
 ).١٨: ٢أف (إعالًنا بأنه ال دخول لنا إلى اآلب إال بدم المسيح الفادى 

وهو ينضح إلى الجانب الشرقى من تابوت العهد والغطاء والذى يطل على الحجاب 
فهارون يدخل من  .والقدس ألن مكان قدس األقداس فى غرب القدس وغرب خيمة االجتماع

الحجاب أى من الشرق نحو تابوت العهد الذى فى الغرب فيكون جانب التابوت الشرقى أمامه 
 .أى شرق التابوت إلى الشرقفينضح عليه، فالمقصود بعبارة 

  عجيب هو اهللا فى تواضعه الذى تقف حوله المالئكة فى خوف عظيم، يتنازل ليسكن فى
يكفر عنا بدمه لنكون مقبولين بل ومحبوبين ومقربين وسطنا حتى نتشجع ونقترب إليه، و 

 .فليتنا نقدم توبة فى خشوع فنتمتع بمحبته ونحيا مطمئنين. إلى أحضانه

 

 ):۲۲-۱٥ع(ذبائح الشعب )  ٤(

ِبَدِمِه َكَما َويـَْفَعُل . ثُمَّ َيْذَبُح تـَْيَس اْلَخِطيَِّة الَِّذي لِلشَّْعِب َوَيْدُخُل ِبَدِمِه ِإَلى َداِخِل اْلِحَجابِ «١٥
اَم اْلِغطَاِء : فـََعَل ِبَدِم الثـَّْورِ  فـَُيَكفُِّر َعِن اْلُقْدِس ِمْن َنَجاَساِت بَِني ِإْسَرائِيَل ١٦يـَْنِضُحُه َعَلى اْلِغطَاِء َوُقدَّ

نَـُهْم ِفي َوَسِط َنَجاَساتِِهمْ  َوَهَكَذا يـَْفَعُل ِلَخْيَمِة االْجِتَماِع اْلَقاِئَمةِ . َوِمْن َسيَِّئاتِِهْم َمَع ُكلِّ َخطَايَاُهمْ  . بـَيـْ
فـَُيَكفُِّر َعْن نـَْفِسِه . َوَال َيُكْن ِإْنَساٌن ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِمْن ُدُخوِلِه ِللتَّْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس ِإَلى ُخُروِجهِ ١٧

يَْأُخُذ ِمْن . ْذَبِح الَِّذي َأَماَم الرَّبِّ َوُيَكفُِّر َعْنهُ ثُمَّ َيْخُرُج ِإَلى اْلمَ ١٨. َوَعْن بـَْيِتِه َوَعْن ُكلِّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيلَ 
ْيِس َوَيْجَعُل َعَلى قـُُروِن اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديراً  ِم بِِإْصِبِعِه َسْبَع ١٩. َدِم الثـَّْوِر َوِمْن َدِم التـَّ َويـَْنِضُح َعَلْيِه ِمَن الدَّ

ُسُه ِمْن َنجَ  ُرُه َويـَُقدِّ َوَمَتى فـََرَغ ِمَن التَّْكِفيِر َعِن اْلُقْدِس َوَعْن َخْيَمِة «٢٠. اَساِت بَِني ِإْسَرائِيلَ َمرَّاٍت َوُيَطهِّ



 رَ َعشَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٩γ 

ُم التـَّْيَس اْلَحيَّ  ْيِس اْلَحيِّ َويُِقرُّ َعَلْيِه ٢١. االْجِتَماِع َوَعِن اْلَمْذَبِح يـَُقدِّ َوَيَضُع َهاُروُن َيَدْيِه َعَلى رَْأِس التـَّ
َالِقيِه ي ِإْسَرائِيَل وَُكلِّ َسيَِّئاِتِهْم َمَع ُكلِّ َخطَايَاُهْم َوَيْجَعُلَها َعَلى رَْأِس التـَّْيِس َويـُْرِسُلُه بَِيِد َمْن يُ ِبُكلِّ ُذُنوِب بَنِ 

ْيَس ِفي الْ ٢٢ِإَلى اْلبَـرِّيَِّة  ُثمَّ َيْدُخُل ٢٣. بَـرِّيَّةِ لَِيْحِمَل التـَّْيُس َعَلْيِه ُكلَّ ُذُنوِبِهْم ِإَلى َأْرٍض ُمْقِفَرٍة فـَُيْطِلُق التـَّ
 .ُعَها ُهَناكَ َهاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَيْخَلُع ثَِياَب اْلَكتَّاِن الَِّتي َلِبَسَها ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى اْلُقْدِس َوَيضَ 

 

هللا ويأخذ من دمه ويدخل إلى  هالقرعة ويقدم هيذبح هارون التيس الذى وقعت علي: ۱٥ع
م قدس األقداس وينضح من دمه مرة على الغطاء وسبع مرات على األرض قدام التابوت القدس ث

وهذه المرة يقدم الدم على الغطاء للتكفير عن الشعب وعلى . كما فعل فى طقس نضح دم الثور
هذه هى . األرض حتى يكون للشعب قدوم ودخول إلى اهللا فيكون لهم إلًها ويكونون هم له شعًبا

 .التى يدخل فيها هارون إلى قدس األقداس المرة الثالثة

 

بسبب خطايا الشعب يتدنس بيت اهللا أى محتويات خيمة االجتماع، لذا يمزج دم : ۱٦ع
الثور مع دم التيس وينضح على كل محتويات القدس وكذا المحتويات التى خارج القدس فتتطهر 

خطايانا تدنس كنيسة اهللا وهذا يبين أن . خيمة االجتماع، فدم المسيح يطهر شعبه وكنيسته
 .وتغضبه ولكن باإليمان والتوبة ننال طهارتنا

فألجل تدنيس الشعب لخيمة االجتماع هناك رأى بأن السبع مرات التى ينضحها الكاهن 
أمام التابوت على األرض هى لتطهير قدس األقداس الذى تنجس بسبب خطايا الشعب ثم 

 .كون المكان كله طاهًراينضح على باقى محتويات خيمة االجتماع لي

 

أثناء دخول رئيس الكهنة إلى قدس األقداس ال يوجد أحد من الكهنة أو الشعب ال : ۱۷ع
وهارون هنا يرمز للمسيح الذى به وحده . فى القدس وال فى الخيمة إذ الكل محتاج للتكفير عنه

 .يتم التكفير عنا



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٦٠γ 

يخص مذبح البخور الذى يؤكد هنا على تقديس محتويات القدس والخيمة و : ۱۹، ۱۸ع
أمام الحجاب أى أمام قدس األقداس، فيأخذ من دم الثور ودم التيس الممزوجين مًعا يوجد 

 ىويمسح قرون المذبح األربعة ثم ينضح بأصبعه سبع مرات على المذبح ليعلن أن المسيح الفاد
تى تمثل القوة، ال ،بدمه والصاعد كبخور عنا أمام اآلب هو قوتنا التى تظهر فى قرون المذبح

ر باقى محتويات الخيمة ر مذبح البخور يطهّ وكما طهّ . وسبع مرات أى كمال التقديس والتطهير
 .بنضحها بالدم

 

بعد اإلنتهاء من تقديس كل ما هو موجود بخيمة االجتماع بواسطة دم الثور : ۲۰ع
باب خيمة االجتماع يحضر التيس الثانى الذى يسمى تيس عزازيل ويوقفه أمام اهللا أمام  ،والتيس

 .أى يعلن أنه ُمَقدَّم هللا

 

يتقدم هارون كنائب عن الشعب ويضع يديه على رأس التيس الحى أى : ۲۲، ۲۱ع
تيس عزازيل ويعترف بخطايا الشعب كله بصالة كان اليهود قد أعدوها لتعلن توبتهم وطلب 

ترفين إلى المسيح فيحملها وهذا رمز واضح لسر االعتراف الذى تنقل فيه خطايا المع. غفران اهللا
ثم يعطى هذا التيس لمن يقابله وهو إما أول من يقابله أو شخص معين يتقدم . عنهم ويغفرها لهم

يكون غالًبا أحد الكهنة فيأخذ التيس ويذهب  صويقابل هارون وهذا هو الرأى األغلب، هذا الشخ
 .به إلى البرية ويطلقه حًيا هناك

 :ويالحظ فى التيسين ما يلى 

التيس المذبوح هو رمز للمسيح الذى مات على الصليب من أجلنا والتيس الثانى الذى  -١
 .يطلق حًيا فى البرية رمز للمسيح القائم الذى أعطانا حياة جديدة بالقيامة

التيس األول يكفر بدمه فى القدس بعيًدا عن أعين الشعب أما التيس الثانى فيطلق حًيا  -٢
طاياهم قد غفرت، فاألول عالقة سرية مع اهللا والثانى أمام أعين الكل ليطمئنهم أن خ

 .عالقة معلنة وعبادة ظاهرة أمام الكل



 رَ َعشَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٦١γ 

  إبعد عنك أفكارك الردية بترديد المزامير او اإلنشغال بأى شئ روحى، ويساعدك أيًضا
تغيير مكانك لتعلن أمام اهللا رفضك للفكر الشرير فيسندك بمعونته لتقطع الخطية من 

 .إلى أى أشكال أخرى بالكالم أو الفعل اوهجذورها وتوقف نم

 

 ):۲۸-۲۳ع(الذبائح اإلضافية )  ٥(

ْلُقْدِس ثُمَّ َيْدُخُل َهاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَيْخَلُع ثَِياَب اْلَكتَّاِن الَِّتي َلِبَسَها ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى ا٢٣
اٍء ِفي َمَكاٍن ُمَقدٍَّس ُثمَّ يـَْلَبُس ثَِيابَُه َوَيْخُرُج َويـَْعَمُل ُمْحَرقـََتُه َويـَْرَحُض َجَسَدُه ِبمَ ٢٤. َوَيَضُعَها ُهَناكَ 

. َوَشْحُم َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة ُيوِقُدُه َعَلى اْلَمْذَبحِ ٢٥. َوُمْحَرَقَة الشَّْعِب َوُيَكفُِّر َعْن نـَْفِسِه َوَعِن الشَّْعبِ 
ْيَس ِإَلى َعزَ ٢٦ . ازِيَل يـَْغِسُل ثَِيابَُه َويـَْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء َوبـَْعَد َذِلَك َيْدُخُل ِإَلى اْلَمَحلَّةِ َوالَِّذي َأْطَلَق التـَّ
رِِج اْلَمَحلَِّة َوثـَْوُر اْلَخِطيَِّة َوتـَْيُس اْلَخِطيَِّة اللََّذاِن أُِتَي ِبَدِمِهَما لِلتَّْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس ُيْخرُِجُهَما ِإَلى َخا٢٧

َوالَِّذي ُيْحرِقـُُهَما يـَْغِسُل ثَِيابَُه َويـَْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء ٢٨. َن بِالنَّاِر ِجْلَدْيِهَما َوَلْحَمُهَما َوفـَْرثـَُهَماَوُيْحرُِقو 
 .َوبـَْعَد َذِلَك َيْدُخُل ِإَلى اْلَمَحلَّةِ 

 

يدخل إلى مكان خاص فى خيمة  ،بعد أن يطلق رئيس الكهنة تيس عزازيل: ۲۳ع
ع ثيابه الكتانية البسيطة التى قدم بها ذبائح وتقدمات الكفارة ثم يرحض جسده كله االجتماع ويخل

ثم يلبس ثيابه الكهنوتية  ،تعبيًرا عن تنقيته من الخطايا التى ارتبطت بذبائح تقدمات الكفارة
 .الكاملة أى الفاخرة ليقوم بتقديم الذبائح اإلضافية لهذا اليوم ويليها ذبيحة المساء

 

استحمام رئيس الكهنة ولبسه مالبسه الكاملة يقدم محرقات عنه وعن الشعب بعد : ۲٤ع
كله، فبعد رفع الخطايا بذبائح وتقدمات الكفارة يستطيع أن يقدم محرقات رائحة سرور أمام الرب 

 .فيرضى عنه وعن شعبه

 :وهذه المحرقات هى 

 ).٣ع(كبش محرقة عن هارون المذكور فى  -١



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٦٢γ 

 ).٥ع(فى  كبش محرقة عن الشعب المذكور -٢

 :وهى ) ١١-٧: ٢٩عد(باإلضافة إلى المحرقات اإلضافية المذكورة بالتفصيل فى 

ثور ومعه ثالثة أعشار دقيق ملتوت بالزيت ونصف الهين من الخمر يسكبه عليه عند  -٣
 .تقديمه

 .كبش ومعه عشران من دقيق ملتوت بزيت وثلث الهين من الخمر -٤

ها عشر من دقيق ملتوت بالزيت وربع سبعة خراف حولية كمحرقات ومع كل واحد من -٥
 .الهين من الخمر

 .باإلضافة إلى ذبيحة خطية وهى تيس من الماعز

 

 :يقدم هارون شحم ذبيحة الخطية وهو : ۲٥ع

 ).٣ع(شحم الثور الذى قدمه هارون كفارة عن نفسه  -١

 ).٥ع(شحم ذبيحة التيس المقدم كفارة عن الشعب  -٢

 ).١١، ١٠: ٢٩عد(ة والمذكور فى شحم تيس الخطية المقدم كذبيحة إضافي -٣

والمذبح المذكور هنا هو المذبح النحاسى الموجود أمام باب خيمة االجتماع والذى يقدم 
 .عليه شحم الذبائح ألنه أسمن ما فيها فيقدم هللا

 

تيس عزازيل يعتبر نجًسا ألنه يحمل خطايا الشعب، لذا فمن يأخذه ويطلقه فى : ۲٦ع
به ويرحض جسده بماء ويظل حتى المساء خارج المحلة ليتطهر البرية يلزمه أن يغسل ثيا

 .ويسمح له بدخول المحلة

  أو أى التصاق بأشرار تذهب إليه قدم توبة عن أى خطية تسقط فيها أو مكان معثر
ح لك بالتناول سمَ ساعدوك على الخطية وليكن لك فترة توبة أى صلوات واعتراف حتى يُ 

 .من األسرار المقدسة



 رَ َعشَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٦٣γ 

 ،الة أى ذبيحة خطية، بعد تقديم شحمها، يأكل الكاهن لحمها ويأخذ جلدهافى ح: ۲۷ع
ولكن فى يوم الكفارة ألن ذبائح الخطية مقدمة عن الكهنة أنفسهم وكل الشعب ال يأكل أحد من 
لحم ذبائح الخطية سواء الثور أو التيس المقدم عن الشعب أو التيس اإلضافى بل يخرجون لحم 

 .فضالتها ويحرقونها خارج المحلة كما صلب المسيح وتألم خارج المحلةهذه الذبائح وجلدها و 

 

الذى يحرق لحم وجلد وفرث ذبائح الخطية خارج المحلة يتنجس ألنها تحمل : ۲۸ع
 :أن الخطايا فلذلك يلزمه 

 .يغسل ثيابه -١

 يرحض جسده -٢

لق يظل خارج المحلة حتى المساء ثم يدخل إليها بعد أن نال طهارته وهذا مثل من أط -٣
 .تيس عزازيل

بعد ذلك يقدم رئيس الكهنة محرقة المساء كعادة كل يوم وبنفس طقس محرقة الصباح التى 
 ).١٢: ٢٩عد(قدمت فى بداية هذا اليوم كما ُذِكَر فى 

 

 ):۳٤-۲۹ع(الكفارة فريضة دائمة )  ٦(

اِبعِ «٢٩ ِفي َعاِشِر الشَّْهِر ُتَذلُِّلوَن نـُُفوَسُكْم وَُكلَّ  َوَيُكوُن َلُكْم َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة أَنَُّكْم ِفي الشَّْهِر السَّ
. ألَنَُّه ِفي َهَذا اْليَـْوِم ُيَكفُِّر َعْنُكْم لَِتْطِهيرُِكمْ ٣٠. اْلَوطَِنيُّ َواْلَغرِيُب النَّاِزُل ِفي َوَسِطُكمْ : َعَمٍل َال تـَْعَمُلونَ 

. َسْبُت ُعْطَلٍة ُهَو َلُكْم َوُتَذلُِّلوَن نـُُفوَسُكْم َفرِيَضًة َدْهرِيَّةً ٣١. ِمْن َجِميِع َخطَايَاُكْم َأَماَم الرَّبِّ َتْطُهُرونَ 
يـَْلَبُس ثَِياَب اْلَكتَّاِن الثـَِّياَب . َوُيَكفُِّر اْلَكاِهُن الَِّذي َيْمَسُحُه َوالَِّذي َيْمَألُ َيَدُه لِْلَكَهانَِة ِعَوضًا َعْن أَبِيهِ ٣٢

َسَة  َوَعِن اْلَكَهَنِة وَُكلِّ َشْعِب . َوَعْن َخْيَمِة االْجِتَماِع َواْلَمْذَبِح ُيَكفِّرُ . ْن َمْقِدِس اْلُقْدسِ َوُيَكفُِّر عَ ٣٣اْلُمَقدَّ
ِفي َوَتُكوُن َهِذِه َلُكْم َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة لِلتَّْكِفيِر َعْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َجِميِع َخطَايَاُهْم َمرًَّة ٣٤. اْلَجَماَعِة ُيَكفِّرُ 

 .فـََفَعَل َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى. »السََّنةِ 

 :يختم اهللا كالمه عن يوم الكفارة فيطلب من شعبه ما يلى : ۳۰، ۲۹ع



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٦٤γ 

 .التذلل والتوبة عن الخطايا والذى يكون مقروًنا بالصوم -١

 .التفرغ من األعمال المادية للتركيز فى معنى الكفارة -٢

من الشهر السابع كل سنة حتى أتى المسيح وتمم إقامة يوم الكفارة فى اليوم العاشر  -٣
 .التكفير عن خطايانا على الصليب

ينال كل المتعبدين غفران خطاياهم فى هذا اليوم سواء الوطنى الذى أصله يهودى أو  -٤
 .الغريب أى األممى الذى تهود وعاش مع بنى إسرائيل

 

حة ولكن ليس شرًطا أن يوم الكفارة هو يوم راحة فيسميه سبت أى يوم را يذكر أن: ۳۱ع
ومع الراحة يؤكد ضرورة الصوم الذى . يأتى سبًتا بل يمكن أن يكون أى يوم آخر فى األسبوع

 .يعبر عنه بالتذلل أمام اهللا

 

يمسح رئيس الكهنة من يخلفه وهو بكره رئيًسا للكهنة بعده، وهو أهم شخصية فى : ۳۲ع
أى يقدم الذبائح ويحملها بيديه ويمأل يده  .الكهنة هذا اليوم ألنه يقدم الذبائح بنفسه ويعاونه باقى

 .ويحرص أن يلبس مالبس كتان إعالًنا التضاعه كما ذكرنا

 
يقوم رئيس الكهنة بتقديس ومسح كل ما فى خيمة االجتماع بدم ذبائح الكفارة رمًزا : ۳۳ع

 .للمسيح الذى يقدس كنيسته وكل المؤمنين به

 

 .الرب فصنعوا يوم الكفارة كل سنةأطاع موسى وهارون كل أوامر : ۳٤ع

  تقدم الكنيسة عبادة خاصة يوم الجمعة العظيمة كل سنة وتقدم صوًما وتذلًال يوم الجمعة
من كل أسبوع فهى فرصة لك لتذكر مراحم اهللا الذى رفع خطاياك بفدائه فتشكره وتسبحه 

 .وتتأمل محبته



 ابُِع َعشَرَ السَّ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٦٥γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 المذبح والدم

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(كيفية الذبح ) ۱(

َهَذا ُهَو اَألْمُر الَِّذي يُوِصي ِبِه : ُقْل ِلَهاُروَن َوبَِنيِه َوَجِميِع بَِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١

ْذَبُح بـََقرًا َأْو َغَنمًا َأْو ِمْعًزى ِفي اْلَمَحلَِّة َأْو َيْذَبُح َخارَِج اْلَمَحلَِّة ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بـَْيِت ِإْسَرائِيَل يَ ٣: الرَّبُّ 

ى َذِلَك َوِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َال يَْأِتي بِِه لِيُـَقرَِّب قـُْربَانًا لِلرَّبِّ َأَماَم َمْسَكِن الرَّبِّ ُيْحَسُب َعلَ ٤

ْنَساِن َدمٌ  ْنَساُن ِمْن َشْعِبهِ . َك َدماً َقْد َسفَ . اْإلِ ِلَكْي يَْأِتَي بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِبَذبَاِئِحِهِم الَِّتي ٥. فـَيُـْقَطُع َذِلَك اْإلِ

ُموَها لِلرَّبِّ ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ِإَلى اْلَكاِهِن َوَيْذبَ  َح ُحوَها َذبَائِ َيْذَبُحونـََها َعَلى َوْجِه الصَّْحَراِء َويـَُقدِّ

َم َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ َلَدى بَاِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َوُيوِقُد الشَّْحَم ِلَراِئَحِة ٦. َسَالَمٍة ِللرَّبِّ  َويـَُرشُّ اْلَكاِهُن الدَّ

ًة َدْهرِيًَّة َتُكوُن َهِذِه َلُهْم َفرِيضَ . َوَال َيْذَبُحوا بـَْعُد َذبَاِئَحُهْم لِلتـُُّيوِس الَِّتي ُهْم يـَْزنُوَن َورَاَءَها٧. ُسُروٍر لِلرَّبِّ 

ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بـَْيِت ِإْسَرائِيَل َوِمَن اْلُغَربَاِء الَِّذيَن يـَْنزُِلوَن ِفي َوَسِطُكْم ُيْصِعُد : َوتـَُقوُل َلُهمْ «٨. ِفي َأْجَياِلِهمْ 

ْنَساُن ِمْن َشْعِبهِ َوالَ يَْأِتي ِبَها ِإَلى بَاِب َخْيَمِة االجْ ٩ُمْحَرَقًة َأْو َذبِيَحًة   .ِتَماِع ِلَيْصنَـَعَها لِلرَّبِّ يـُْقَطُع َذِلَك اْإلِ
 
كلم الرب موسى قائد الشعب أن يوصى هارون وبنيه ليفهموا ويعلموا الشعب  :۲، ۱ع

 .كيفية ومكان ذبح الذبائح
 
 :هناك رأيان فى تفسير هاتين اآليتين وهما  :٤، ۳ع

ل ذبائح لألكل وهم فى برية سيناء فيأتون بذبائحهم أن الكالم هنا عن ذبح بنى إسرائي -١
ولكن عندما انتقلوا إلى أرض الميعاد أصبح الكثير من . ويذبحونها أمام خيمة االجتماع



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٦٦γ 

األسباط يسكنون بعيًدا عن خيمة االجتماع أو هيكل سليمان فكانوا يذبحون فى مدنهم ما 
 ).٢٢-٢٠: ١٢تث(يحتاجون أن يأكلونه 

ألكل فى البرية قليًال إذ اعتمدوا باألكثر على أكل المن بدليل أنهم طلبوا وكان ما يذبح ل
، وبالتالى كان حضورهم إلى خيمة االجتماع )١٢: ١٦خر(من اهللا لحًما فأعطاهم السلوى 
 .لذبح ما يأكلونه قليًال ما يحدث

كان واحد المقصود هنا ما يقدم كذبائح هللا أى ذبائح سالمة، فيشترط أن تقدم الذبائح فى م -٢
 :وكالم اهللا هذا له أهمية كبيرة هى . هو خيمة االجتماع ومن ال يفعل هذا يقتل

 .إبعادهم عن عبادة األوثان والذبح لها فتقدم العبادة هللا وحده -١
 .اإلرتباط ببيت الرب حيث يطلبون كل طلباتهم -٢

 .اإللتزام بطقس واحد فى تقديم الذبائح ليثبت أفكار روحية واحدة -٣

 .بين الشعب إذ الكل يقدم ذبائحه فى مكان واحدالوحدانية  -٤

 .إعطاء نصيب للكهنة من الذبائح كقوت لهم -٥

 .إعطاء نصيب للرب من ذبائحهم فيبارك حياتهم -٦

إًذا كل من يريد أن يذبح داخل المكان الذى فيه خيام بنى إسرائيل أو خارجه البد أن يأتى 
 .يعتبر سافك دم أو قاتل فيلزم أن يقتلليذبحه أمام خيمة االجتماع ومن يذبح فى مكان آخر 

ولكن هناك بعض أحداث متفرقة فى الكتاب المقدس قدمت فيها ذبائح على مذابح خاصة 
غير مذبح خيمة االجتماع وذلك طاعة ألوامر من اهللا وألغراض روحية أرادها اهللا كما فى حالة 

: ٢٤صم٢(بى ، وداود الن)١١-٥: ٧صم١(، وصموئيل النبى )٢٧-٢٥:  ٦قض(جدعون 
 ).٤٠-١٩: ١٨مل١(، وٕايليا النبى )٢٥-١٨

 
هذه الذبائح التى سيأكل منها الشعب هى التى تسمى ذبائح السالمة ويحرص  :٦، ٥ع

من يقدمها على تقديم الشحم هللا الذى يرفعه الكاهن على المذبح كذلك يرش الدم حول المذبح 
لذبيحة فيقدمان هللا كما ينص طقس ذبيحة ألن الشحم هو أسمن ما فى الذبيحة والدم يمثل حياة ا

 ).٣ص(السالمة 
 



 ابُِع َعشَرَ السَّ  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٦٧γ 

كان المصريون وبعض البالد يقدمون ذبائح للحيوانات مثل العجل أبيس، فينهاهم  :۷ع
وكانت هذه العبادات الوثنية مرتبطة بالزنا، فيحذرهم . اهللا عن تقديم ذبائح للتيوس التى يعبدونها

 .حده فى خيمة االجتماعاهللا منها ويقتصر تقديم الذبائح هللا و 
   إعلم أنك كلـك مقـدس هللا فـال تعطـى أفكـارك وال وقتـك للعـالم والشـر حتـى يكـون جهـدك

 .مبذوًال لمحبة اهللا ومحبة اآلخرين
 
يؤكد اهللا أن كل الذبائح أو المحرقات المقدمة هللا تكون فى خيمة االجتماع  :۹، ۸ع

هودى أو غير اليهودى الذى ارتبط بشعب وليس فى أى مكان آخر، هذا الكالم ينطبق على الي
 .اهللا وآمن به ويريد أن يقدم ذبيحة

 
 ):۱٦-۱۰ع(إحترام الدم ) ۲(

دَّ وَُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بـَْيِت ِإْسَرائِيَل َوِمَن اْلُغَربَاِء النَّازِلِيَن ِفي َوَسِطُكْم يَْأُكُل َدمًا َأْجَعُل َوْجِهي ضِ ١٠
ِم فَأَنَا َأْعطَْيُتُكْم ِإيَّاُه َعَلى ١١َوَأْقطَُعَها ِمْن َشْعِبَها  النـَّْفِس اْآلِكَلِة الدََّم◌ِ  َألنَّ نـَْفَس اْلَجَسِد ِهَي ِفي الدَّ

َم ُيَكفُِّر َعِن النـَّْفسِ   َال تَْأُكْل نـَْفسٌ : ِلَذِلَك قـُْلُت لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ١٢. اْلَمْذَبِح لِلتَّْكِفيِر َعْن نـُُفوِسُكْم َألنَّ الدَّ
وَُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َوِمَن اْلُغَربَاِء ١٣. ِمْنُكْم َدمًا َوَال يَْأُكِل اْلَغرِيُب النَّاِزُل ِفي َوَسِطُكْم َدماً 

َألنَّ نـَْفَس ُكلِّ ١٤. بِ النَّازِلِيَن ِفي َوَسِطُكْم َيْصطَاُد َصْيدًا َوْحشًا َأْو طَائِراً يـُؤَْكُل َيْسِفُك َدَمُه َويـَُغطِّيِه بِالتـَُّرا
ُكلُّ . َال تَْأُكُلوا َدَم َجَسٍد َما َألنَّ نـَْفَس ُكلِّ َجَسٍد ِهَي َدُمهُ : فـَُقْلُت ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ . َجَسٍد َدُمُه ُهَو بِنَـْفِسهِ 

َن َأْو َغرِيبًا يـَْغِسُل ثَِيابَُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء وَُكلُّ ِإْنَساٍن يَْأُكُل َمْيَتًة َأْو َفرِيَسًة َوطَِنّيًا َكا١٥. َمْن َأَكَلُه يـُْقَطعُ 
َقى َنِجساً ِإَلى اْلَمَساِء ثُمَّ َيُكوُن طَاِهراً  َبهُ ١٦. َويـَبـْ  .»َوِإْن َلْم يـَْغِسْل َوَلْم يـَْرَحْض َجَسَدُه َيْحِمْل َذنـْ

 
 :نهى اهللا شعبه عن شرب الدم لما يأتى  :۱۲-۱۰ع
 .ن فهى ملًكا هللا وليست إلنسانألن الدم يمثل حياة الحيوا -١
 .يقدم الدم على المذبح هللا فهو يرمز لدم المسيح الذى يكفر عنا -٢



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٦٨γ 

ينطبق هذا الكالم على بنى إسرائيل أو الغرباء الساكنين بينهم ومن يكسر هذه الوصية 
 .يقطع عن الشعب أى يبتعد عنه ويفقد عضويته فى شعب اهللا ألنه استهان بوصاياه

   صــايا اهللا وتبــرر أخطــاءك لــئال يتخلــى عنــك اهللا وتفقــد بركتــه فــى حياتــك ال تســتهن بو
 .واعلم أن كل وصايا اهللا لمصلحتك فال تنجذب وراء لذات نفسك الخاطئة

 
إذا اصطادوا حيواًنا من الحيوانات الطاهرة المسموح بأكلها ولكنها ليست من النوع  :۱۳ع

بحه ليأكلوه أن يسفكوا دمه ويصفوه ثم يغطوا هذا الذى يقدم ذبائح هللا مثل الغزالن، فيلزم عند ذ
 :الدم بالتراب لما يأتى 

 .احتراًما للدم الذى يمثل حياة الحيوان التى خلقها اهللا -١
 .ألن الحيوان مثل اإلنسان مخلوق من التراب وٕالى التراب يعود -٢

 .لئال يستخدم الدم فى تقديمه للعبادات الوثنية -٣
 
الحيوان الذى افترسه وحش أو مات فى أى حادث ألن  نبههم أيًضا إلى عدم أكل :۱٤ع

جزًءا كبيًرا من دمه مازال فيه، فمن يكون عارًفا أن الحيوان ميت أو فريسة ويأكل منه، أى يصر 
 .على كسر الوصية، فإنه يقطع من شعب اهللا

 
إن أكل إنسان من شعب اهللا من حيوان ميت أو افترسه وحش ولم يكن يعلم  :۱٦، ۱٥ع
 :ظنه حيوان مذبوح ذبًحا عادًيا فإنه يتنجس ألمرين بهذا و 
 .ألنه شرب دم محتبس داخل الفريسة -١
 .ألنه أكل لحًما قد مسَّه الوحش النجس -٢

فيلزمه أن يستحم ويغسل ثيابه ويظل نجًسا حتى المساء ومن ال يعمل ذلك يعاقب حسب 
 .حكم شيوخ إسرائيل



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٦٩γ 

 

اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 الزيجات الُمَحرَّمة واالنحرافـات الجنسية

Rη Ε η 
 

 مقدمة عامة
  أظهر سفر الالويين فى األصحاحات العشرة األولى شناعة الخطية التى احتاجت إلى

 .ذبائح كثيرة للتكفير عنها وهى جوانب من ذبيحة الصليب
 ١١ص(شـرب والثياب والمسكن والصحة فى ثم قدم شـرائع عمليـة فى قداسـة األكل وال-

١٥.( 
  ١٦ص(ثـم قـدم يوم الكفارة العظيم الذى يرمز إلى يوم الصليب وشريعة الذبح وأهمية الدم ،

١٧.( 

  ثم يتحدث فى األصحاحات القادمة عن أهمية القداسة فى التعامل مع اهللا واآلخرين
 ).٢٢-١٨ص(وقداسة الكهنة 

 
 ):٥-۱ع(أحكام هللا )  ۱(

ِمْثَل َعَمِل َأْرِض ِمْصَر الَِّتي َسَكْنُتْم ٣. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ : ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «٢قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى وَ ١
َها َال تـَْعَمُلوا َوَحَسَب فـََراِئِضهِ  َعاَن الَِّتي أَنَا آٍت ِبُكْم ِإلَيـْ . َال َتْسُلُكوا مْ ِفيَها َال تـَْعَمُلوا َوِمْثَل َعَمِل َأْرِض َكنـْ

فـََتْحَفُظوَن فـََراِئِضي َوَأْحَكاِمي ٥. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . َأْحَكاِمي تـَْعَمُلوَن َوفـََراِئِضي َتْحَفُظوَن ِلَتْسُلُكوا ِفيَها٤
ْنَساُن َيْحَيا ِبَها  .أَنَا الرَّبُّ . الَِّتي ِإَذا فـََعَلَها اْإلِ

 
 :لقداسة يعلن لهم أنه إلههم وهذا معناه قبل أن يعطيهم اهللا شرائعه ل :۲، ۱ع
 .إرتباطهم به وحده وليس باآللهة الوثنية -١
 .محبته ورعايته لهم واهتمامه بقداستهم -٢

 .مخافته واإللتزام بأحكامه حتى ال يعاقبوا -٣



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٧٠γ 

يحذِّرهم اهللا من تقليد المصريين فى عباداتهم وعاداتهم الوثنية التى عرفوها طوال  :٥-۳ع
كذلك يحذِّرهم من قبول أفكار الشعوب الكنعانية، التى سيطردونها ويقيمون و . سكناهم فى مصر

بل يتمسكوا فقط بشرائع اهللا إلههم . حولهم فى أرض الميعاد، وال يختلطوا بهم فيتنجسوا بأفكارهم
 .الوحيد ويطبقوها ويحيوا بها ويتمتعوا برعايته لهم

 فاهتم بتطبيق كالم . ية سعيدة معهإن وصايا اهللا ليست مجرد أوامر بل تعطيك حياة نق
الكتاب المقدس فى حياتك وال تكتِف بالمعرفة النظرية لتتذوق عشرة اهللا من خالل كالمه 

 .الحى فيك
 
 ):۱۸-٦ع(الزيجات المحرمة )  ۲(

بِيَك َوَعْورََة أُمَِّك َال َعْورََة أَ ٧. أَنَا الرَّبُّ . َال يـَْقَتِرْب ِإْنَساٌن ِإَلى َقرِيِب َجَسِدِه ِلَيْكِشَف اْلَعْورَةَ «٦
َعْورََة ُأْخِتَك ٩. ِإنـََّها َعْورَُة أَبِيكَ . َعْورََة اْمَرَأِة أَبِيَك َال َتْكِشفْ ٨. ِإنـََّها أُمَُّك َال َتْكِشْف َعْورَتـََها. َتْكِشفْ 

َنِة اْبِنَك ١٠. ارِجًا َال َتْكِشْف َعْورَتـََهابِْنِت أَبِيَك َأْو بِْنِت أُمَِّك اْلَمْوُلوَدِة ِفي اْلبَـْيِت َأِو اْلَمْوُلوَدِة خَ  َعْورََة ابـْ
َنِتَك َال َتْكِشْف َعْورَتـََها َنِة ابـْ َنِة اْمَرَأِة أَِبيَك اْلَمْوُلوَدِة ِمْن أَبِيَك َال َتْكِشْف ١١. ِإنـََّها َعْورَُتكَ . َأِو ابـْ َعْورََة ابـْ

. َعْورََة ُأْخِت ُأمَِّك َال َتْكِشفْ ١٣. ِإنـََّها َقرِيَبُة أَبِيكَ . أَبِيَك َال َتْكِشفْ  َعْورََة ُأْختِ ١٢. َعْورَتـََها ِإنـََّها ُأْخُتكَ 
 . ِإنـََّها َعمَُّتكَ . ِإَلى اْمَرأَتِِه َال تـَْقَتِربْ . َعْورََة َأِخي أَبِيَك َال َتْكِشفْ ١٤. ِإنـََّها َقرِيَبُة ُأمِّكَ 

ِإنـََّها . َعْورََة اْمَرَأِة َأِخيَك َال َتْكِشفْ ١٦. َال َتْكِشْف َعْورَتـََها. اْمَرَأُة اْبِنكَ  ِإنـََّها. َعْورََة َكنَِّتَك َال َتْكِشفْ ١٥
َنِتَها َال َتْكِشفْ ١٧. َعْورَُة َأِخيكَ  َنِتَها لَِتْكِشَف َعْورَتـََها. َعْورََة اْمَرَأٍة َوابـْ َنَة ابـْ َنَة اْبِنَها َأِو ابـْ . َوَال تَْأُخِذ ابـْ

 .َوالَ تَْأُخِذ اْمَرَأًة َعَلى ُأْخِتَها لِلضِّرِّ لَِتْكِشَف َعْورَتـََها َمَعَها ِفي َحَياِتَها١٨. ِإنَُّه َرِذيَلةٌ . رِيَبَتاَهاِإنـَُّهَما قَ 
 
 .األعضاء التناسلية والمقصود بكشفها الزواج وٕاقامة عالقة جسدية: العورة  :٦ع

سموًحا به قبل الشريعة الموسوية، يحذر هنا من التزوج باألقارب المقربين، وكان هذا م
ومازالت الشريعة الموسوية مطبقة فى المسيحية بل ازدادت فى بنود قليلة منها وذلك للمعانى 

 :اآلتية 
 .الحفاظ على نقاوة مشاعر األبوة والبنوة واألخوة بعيًدا عن الجنس -١



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٧١γ 

 .من الناحية الصحية فهذا أفضل لتجنب أمراض ومتاعب تنتج فى النسل -٢

 .القرابات القريبة المحرمة يحددها اهللا فى األعداد التاليةوهذه 
 

ينهى عن الزواج باألب أو األم أو زوجة األب أو زوج األم ألنهما صارا جسًدا  :۸، ۷ع
واحًدا وبالتالى أصبحت زوجة األب هى أم وزوج األم هو أب، فحفاًظا على نقاوة مشاعر 

 .مت الشريعة هذه الزيجاتوتعامالت اآلباء واألبناء داخل األسرة، حر 
 
م أيًضا الزواج من األخت الشقيقة أو غير الشقيقة التى قال عنها  :۹ع مولودة خارج يحرِّ
 .أى مولودة من أم ثانية أو أب آخر وذلك حفاًظا على نقاوة مشاعر وتعامالت اإلخوة مًعاالبيت 
 

م أيًضا زواج الجد من حفيدته سواء ابنة ابنه أو ابنة :۱۰ع ابنته وذلك حفاًظا على  يحرِّ

 .نقاوة مشاعر األبوة والبنوة

 

م أيًضا الزواج من ابنة امرأة األب ألنها تعتبر أخت مثل المولودة من األب  :۱۱ع يحرِّ

مع أنها مولودة من امرأة األب من زوج آخر مثل األب، ولكن بزواج المرأة من األب أصبحت 

 .ته فال يصح الزواج منهاواحًدا معه وبالتالى ابنة المرأة تعتبر ابن

 

ينهى أيًضا عن الزواج من العمة والخالة ألنها أخت األب واألم فهى قريبة  :۱۳، ۱۲ع

 .جًدا وتعامل كأم وبالتالى ال يصح الزواج منها

 

يحرِّم كذلك زواج البنت من خالها أو عمها أو زواج االبن من امرأة الخال، فهى  :۱٤ع

 . يصح الزواج منها إذا مات زوجهاتعتبر بمثابة خالته أى أمه فال

وكان عقاب من يتزوج . يحّذر من الزواج بالكنَّة أى زوجة االبن فهى تعتبر ابنة :۱٥ع

 ).١٢: ٢٠ص(أو يزنى مع امرأة ابنه هو القتل 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٧٢γ 

 

ال يصح أيًضا الزواج من امرأة األخ بعد موته، ولكن أباحت الشريعة الموسوية  :۱٦ع

وهى إذا لم ينجب هذا األخ قبل موته فيتزوجها أخوه ليقيم نسًال فى حالة خاصة هذا الزواج 

ولكن فى المسيحية لم يعد ). ١٠-٥: ٢٥تث(وينسب النسل للميت حتى يرث فى أرض الميعاد 

هناك أرض ميعاد بل أورشليم السمائية وبالتالى فالشريعة تحرم الزواج من امرأة األخ بعد موته 

 .فى جميع األحوال

 

يًضا عن الزواج بامرأة ثم الزواج بابنتها أيًضا، أو حفيدتها، ألنه بزواجه من ينهى أ :۱۷ع

 .األم اصبح أًبا البنتها وجًدا لحفيدتها

 

تين فتحدث  :۱۸ع م أيًضا الزواج من أختين فى نفس الوقت ألنه بهذا يجعلهما ضرَّ يحرِّ

الزوجة، أما فى الشريعة ولكن يفهم من هذا أنه مسموح بالزواج بأخت الزوجة إذا ماتت . مشاكل

المسيحية فال يسمح بالزواج من أخت الزوجة بعد موتها ألنها تعتبر أخته وذلك حفاًظا على نقاوة 

 .المعامالت مع أخوات الزوجة

  لتكن محبتك نقية ونظرتك بريئة وتعامالتك سليمة مع أقاربك، فال تتهاون بداعى الود لدرجة
لى قدر اتضاعك وحرصك تستطيع أن تحيا حياة وع. تعريض نفسك لحروب من الشيطان

 .محبة قوية ونقية من أجل اهللا وتكون محبوًبا ومفيًدا لمن حولك
 
 ):۲۳-۱۹ع(اإلنحرافات الجنسية )  ۳(

ِبَك َوَال َتْجَعْل َمَع اْمَرَأِة َصاحِ ٢٠. َوَال تـَْقَتِرْب ِإَلى اْمَرَأٍة ِفي َنَجاَسِة َطْمِثَها ِلَتْكِشَف َعْورَتـََها«١٩
َتتَـَنجََّس ِبَها َجازَِة ِلُموَلَك ِلَئالَّ ُتَدنَِّس اْسَم ِإَلِهكَ ٢١. َمْضَجَعَك ِلَزرٍْع فـَ . أَنَا الرَّبُّ . َوَال تـُْعِط ِمْن َزْرِعَك ِلْإلِ

َتتَـَنجََّس ِبَها َوَال َتْجَعْل َمَع َبِهيَمٍة َمْضَجَعكَ ٢٣. ِإنَُّه رِْجسٌ . َوَال ُتَضاِجْع ذََكرًا ُمَضاَجَعَة اْمَرَأةٍ ٢٢ َوَال . فـَ
 .ِإنَُّه فَاِحَشةٌ . تَِقِف اْمَرَأٌة َأَماَم بَِهيَمٍة لِِنَزائَِها
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وذلك لما ) الدورة الشهرية(يحرم اهللا العالقة الجسدية مع الزوجة فى فترة طمثها  :۱۹ع

 :يلى 
 ).٢٤-١٩: ١٥ص(كانت تعتبر نجسة فمن يتقرب إليها يتنجس سبعة أيام  -١
 .ًضا ونزيفا، فالعالقة فى هذا الوقت ضد صحة المرأةتسبب أمرا -٢

 .ال تناسب اللياقة والذوق والنظافة العامة -٣
ومن يضاجع امرأة سهًوا يتنجس سبعة أيام، أما من يضاجعها عمًدا فكان االثنان يقطعان 

 ).٢٤-١٩: ١٥ص(من الشعب 
 
 .أى زوجته: امرأة صاحبك  :۲۰ع

 .سالً عالقة جسدية يمكن أن تنجب ن: لزرع 
ومن يزنى كان يقتل رجًما ) ٢٠خر(يحذر من الزنا ألن الوصية السادسة تنهى عنه 

 ).٢٢:  ٢٢، تث ٢٠:  ٢٠ص(بالحجارة 
 
وهو إله النار وكانوا . إله العمونيين ويسمى أيًضا مولوك أو ملكوم أو بعل: مولك  :۲۱ع

ثم شويهم إرضاًء له، فكانوا يقدمون له ذبائح بشرية من أبنائهم سواء بشويهم بالنار أو ذبحهم 
 .يمّررونهم فى النار حتى يحترقوا فيرضى عليهم

يحذِّرهم من تقديم أبنائهم ذبائح لمولك ألنهم بهذه العبادة الوثنية يعملون أعماًال وحشية 
 .ويعلنون تبعيتهم لآللهة الوثنية ورفضهم هللا فهم بذلك ينجسون اسمه

 
اجعة ذكر لذكر وبالطبع أيًضا أنثى مع أنثى يحذر هنا من الشذوذ الجنسى بمض :۲۲ع

 .فهذا نجاسة عظيمة
 
 .قفز الحيوان على المرأة ليقيم عالقة جسدية معها: نزائها  :۲۳ع
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يحّذرهم أيًضا من اإلشتعال بشهواتهم حتى يلتصقوا بالحيوانات إلقامة عالقات جسدية معها 
 .فهذه خطية ونجاسة عظيمة

 الم المختلفة حتى ال تدنس عينيك وفكرك بممارسات العالم إحترس من مشاهدة وسائل اإلع
المنحرفة، وال يجذبك لهذا حب االستطالع، فليس من المنطقى اشتهاء هذه الشرور الفظيعة، 

 .والتساهل فى رؤيتها قد يؤدى إلى محاولة ممارستها أو تبريرها أو على األقل تدنيس الفكر
 
 ):۳۰-۲٤ع(عقاب النجاسة )  ٤(

 َهِذِه َال تـَتَـَنجَُّسوا ألَنَُّه ِبُكلِّ َهِذِه َقْد تـََنجََّس الشُُّعوُب الَِّذيَن أَنَا طَاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمُكْم  ِبُكلِّ «٢٤
َها فـَتَـْقِذُف اَألْرُض ُسكَّانـََها. فـَتَـَنجََّسِت اَألْرضُ ٢٥ بَـَها ِمنـْ ُتْم فـََراِئِضي ٢٦. فََأْجَتِزي َذنـْ َلِكْن َتْحَفُظوَن أَنـْ

ُكْم َأْحَكاِمي َوَال تـَْعَمُلوَن َشْيئًا ِمْن َجِميِع َهِذِه الرََّجاَساِت َال اْلَوطَِنيُّ َوَال اْلَغرِيُب النَّاِزُل ِفي َوَسطِ وَ 
َلُكْم فـَتَـَنجََّسِت اَألْرضُ (٢٧ َفَال ٢٨). َألنَّ َجِميَع َهِذِه الرََّجاَساِت َقْد َعِمَلَها َأْهُل اَألْرِض الَِّذيَن قـَبـْ

َلُكمْ تَـ  َبْل ُكلُّ َمْن َعِمَل َشْيئاً ِمْن َجِميِع ٢٩. ْقِذُفُكُم اَألْرُض بِتَـْنِجيِسُكْم ِإيَّاَها َكَما َقَذَفِت الشُُّعوَب الَِّتي قـَبـْ
ُفُس الَِّتي تـَْعَمُلَها ِمْن َشْعِبَها ْعَمُلوا َشْيئًا ِمَن فـََتْحَفُظوَن َشَعائِِري ِلَكْي َال تَـ ٣٠. َهِذِه الرََّجاَساِت تـُْقَطُع األَنـْ
َلُكْم َوالَ تـَتَـَنجَُّسوا ِبَها  .»أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . الرُُّسوِم الرَِّجَسِة الَِّتي ُعِمَلْت قـَبـْ

 
 .أجازى: أجتزئ  :۲٥، ۲٤ع

ينبه اهللا شعبه إلى العقوبة التى ستأتى عليهم إن سقطوا فى الخطايا السابقة المذكورة فى 
إلنحرافات أو الزيجات المحرمة، إذ سيغضب اهللا عليهم كما سيغضب هذا األصحاح، سواء ا

على الشعوب الساكنة فى كنعان وسيطردهم من أمام وجه بنى إسرائيل ويسكنهم بدًال منهم، فإن 
أخطأوا فسيطردوا هم أيًضا من أرض كنعان وهذا ما حدث فعًال فى السبى إذ ُطِردوا من أرضهم 

 .سبب شرورهموتبعثروا فى ممالك العالم ب
 
يدعو اهللا شعبه للتمسك بوصاياه ثم أيًضا باإلبتعاد عن هذه الخطايا السابق  :۲٦ع

 .ذكرها
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يوضح اهللا أن الشعوب الوثنية قد نجست األرض بالشرور السابقة، فإن  :۲۸، ۲۷ع
سقط فيها شعب اهللا سينجس األرض ويتعرض لنفس مصير الشعوب الوثنية بأن تقذفهم األرض 

 .ها أى يطردهم اهللا منهابعيًدا عن
 
 .الممارسات: الرسوم  :۳۰، ۲۹ع

 .عبادة: شعائر 
يعلن اهللا أن النفوس التى ستسقط فى هذه الخطايا السابقة سيقطعوا من شعب اهللا فيفقدوا 
رعايته وقد يتعرضوا للموت أو عقوبات أخرى، لذا يدعوهم لالبتعاد عن هذه اإلنحرافات والشرور 

 .بادتهوالتمسك بوصاياه وع

  أنظر إلى عقاب الخطية وهو العذاب األبدى حتى ال تتهاون فى أصغر شئ منها مهما
كانت الظروف المحيطة تشجعك على هذا، فال تخسر أبديتك بهذه األمور التافهة والدنيئة، 
واعلم أن كل جهاد أو تنازل عن أى شئ يؤدى إلى الخطية غاٍل جًدا عند اهللا وسيساعدك 

 .بأفراح ال يعبر عنها فى األرض وفى السماء ويسندك ويعوضك
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ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 العبادة وشرائع أخرى

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(العبادة )  ۱(

يِسيَن ألَنِّي ُقدُّوٌس الرَّبُّ : ُقْل ِلُكلِّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ َتُكوُنوَن ِقدِّ
َال تـَْلَتِفُتوا ِإَلى اَألْوثَاِن َوآِلَهًة ٤. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . اُه َوَتْحَفُظوَن ُسُبوِتيتـََهاُبوَن ُكلُّ ِإْنَساٍن أُمَُّه َوأَبَ ٣. ِإَلُهُكمْ 

ُفِسُكمْ  َوَمَتى َذَبْحُتْم َذبِيَحَة َسَالَمٍة ِللرَّبِّ َفِللرَِّضا َعْنُكْم ٥. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . َمْسُبوَكًة َال َتْصنَـُعوا ألَنـْ
َوِإَذا ُأِكَلْت ِفي ٧. َواْلَفاِضُل ِإَلى اْليَـْوِم الثَّاِلِث ُيْحَرُق بِالنَّارِ . يـَْوَم َتْذَبُحونـََها تـُؤَْكُل َوِفي اْلَغدِ ٦ .َتْذَبُحونـََها

َبُه ألَنَُّه َقْد َدنََّس ُقدْ ٨. اْليَـْوِم الثَّاِلِث َفَذِلَك َنَجاَسٌة َال يـُْرَضى بِهِ  َها َيْحِمُل َذنـْ . َس الرَّبِّ َوَمْن َأَكَل ِمنـْ
 .فـَتُـْقَطُع تِْلَك النـَّْفُس ِمْن َشْعِبَها

 
يطالب اهللا شعبه أن يحيوا فى القداسة ألنهم أوالده وحيث أنه كامل القداسة  :۲، ۱ع

وهذه القداسة يحصلون عليها من خالل تنفيذ . فيجب أن يعيشوا هم أيًضا فيها ألنهم أوالده
تالية ومن خالل البعد عن الشرور التى ذكر بعًضا منها وصاياه التى سيأتى ذكرها فى األعداد ال

 .فى األصحاح السابق
 
ويقدم ). ٢٠خر(يطالب كل إنسان باحترام أمه وأبيه كما أوصت الوصية الخامسة  :۳ع

هنا األم عن األب ليعلن مساواة االثنين فى نظر االبن وفى نظر اهللا وألنه قد تكون هناك عالقة 
نها ال تلغى اإلحترام والتوقير سواء كانوا فى شبابهم أو شيخوختهم ودية أكثر مع األم ولك

 .فيقدمون لهم الرعاية الكافية بل يكرمونهم أيًضا حتى بعد مماتهم
وكذا السنة السابعة ) ٢٠خر(ويذكرهم أيًضا بتقديس يوم السبت كما أوصت الوصية الرابعة 

ترام اهللا وتخصيص وقت كاٍف له ، فهذا معناه اح)١٢-٤: ٢٥ص(وسنة اليوبيل أى الخمسين 
 .لعبادته
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 .يحذرهم من عبادة األوثان أو صنع تماثيلها، فهذا يعتبر رفًضا لعبادة اهللا :٤ع
 
 .مذبح اهللا وبيته: قدس الرب  :۸-٥ع

إذا ذبحوا ذبائح للسالمة، التى يقدمون شيًئا منها هللا والباقى يأكلونه، فليؤكل فى اليوم األول 
وان أما فى اليوم الثالث فغير مسموح بذلك ومن يفعل ذلك يتنجس وٕاذا فعل والثانى لذبح الحي

ذلك عمًدا ُيقَطع من شعب اهللا ألنه أساء إلى بيت اهللا بسبب عدم تنفيذ أوامره وذلك فى حالة 
أما إذا كانت ذبيحة سالمة مقدمة كشكر هللا فتؤكل فى . أى التقدمة اإلضافيةالنافلة النذر أو 

 ).٢١-١١:  ٧ص(يوم ذبحها فقط 
  هل تهتم برعاية والديك وتحتملهم إذا أخطأوا ؟ إعلم أن إكرامهم يفرح قلب اهللا ألنك بهذا تعلن

 .محبتك له ولهم وكذا اتضاعك فتنال بركات كثيرة
 

 ):۲۲-۹ع(التعامل مع اآلخرين )  ۲(

َولَُقاَط َحِصيِدَك َال . ِلَك ِفي اْلَحَصادِ َوِعْنَدَما َتْحُصُدوَن َحِصيَد َأْرِضُكْم َال ُتَكمِّْل َزَوايَا َحقْ «٩
رُُكهُ . وََكْرَمَك َال تـَُعلِّْلُه َونِثَاَر َكْرِمَك َال تـَْلَتِقطْ ١٠. تـَْلَتِقطْ   . أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . لِْلِمْسِكيِن َواْلَغرِيِب تـَتـْ

َوَال َتْحِلُفوا بِاْسِمي ِلْلَكِذِب فـَُتَدنَِّس اْسَم ١٢. ِحِبهِ َال َتْسرُِقوا َوَال َتْكِذبُوا َوَال تـَْغُدُروا َأَحدُُكْم ِبَصا«١١
َال َتْشِتِم ١٤. َال تـَْغِصْب َقرِيَبَك َوَال َتْسِلْب َوَال تَِبْت ُأْجَرُة َأِجيٍر ِعْنَدَك ِإَلى اْلَغدِ «١٣. أَنَا الرَّبُّ . ِإَلِهكَ 

اَم اَألْعَمى َال َتْجَعْل َمْعثـََرًة  َال . َال تـَْرَتِكُبوا َجْورًا ِفي اْلَقَضاءِ ١٥. أَنَا الرَّبُّ . َبِل اْخَش ِإَلَهكَ اَألَصمَّ َوُقدَّ
. َال َتْسَع ِفي اْلِوَشايَِة بـَْيَن َشْعِبكَ ١٦. بِاْلَعْدِل َتْحُكُم ِلَقرِيِبكَ . تَْأُخُذوا ِبَوْجِه ِمْسِكيٍن َوَال َتْحَتِرْم َوْجَه َكِبيرٍ 

ِإْنَذارًا تـُْنِذُر َصاِحَبَك َوَال َتْحِمْل . َال تـُْبِغْض َأَخاَك ِفي قـَْلِبكَ ١٧. أَنَا الرَّبُّ . كَ َال تَِقْف َعَلى َدِم َقرِيبِ 
َناِء َشْعِبَك َبْل ُتِحبُّ َقرِيَبَك َكنَـْفِسكَ ١٨. َألْجِلِه َخِطيَّةً  . أَنَا الرَّبُّ . َال تـَْنَتِقْم َوَال َتْحِقْد َعَلى أَبـْ

َفْيِن َوَال َيُكْن َعَلْيَك ثـَْوٌب ُمَصنٌَّف  َال تـُنَـزِّ . فـََراِئِضي َتْحَفُظونَ ١٩ بـََهاِئَمَك ِجْنَسْيِن َوَحْقَلَك َال تـَْزرَْع ِصنـْ
َفْينِ  َوِإَذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمَرَأٍة اْضِطَجاَع َزرٍْع َوِهَي َأَمٌة َمْخُطوبٌَة ِلَرُجٍل َوَلْم تـُْفَد ِفَداًء َوَال ٢٠. ِمْن ِصنـْ

ْلَيُكْن تَْأِديبٌ ُأْعطِ  َويَْأِتي ِإَلى الرَّبِّ ِبَذبِيَحٍة ِإلْثِمِه ِإَلى بَاِب ٢١. َال يـُْقَتَال ألَنـََّها َلْم تـُْعَتقْ . َيْت ُحرِّيـَّتَـَها فـَ
ْثِم َأَماَم الرَّبِّ ٢٢. َكْبشاً َذبِيَحَة ِإْثمٍ : َخْيَمِة االْجِتَماعِ  ِمْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطََأ  فـَُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن ِبَكْبِش اْإلِ

 .فـَُيْصَفُح َلُه َعْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخطَأَ 
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 .ما يتناثر من الحبوب على األرض ويلتقط: لقاط حصيدك  :۹ع
الحصاد أو جمع المحاصيل هو وقت الفرح، فتذكرهم الشريعة بعدم نسيان الفقراء، فينبغى 

صغيرة من حقله فى زواياه ال يحصد كل ما فيها حتى  على صاحب الحقل أن يترك أجزاًء ولو
تكون للفقراء يجمعونها ألنفسهم دون إحراج، وكذلك ما يتناثر من الحبوب على األرض ال يحاول 

 .الحصادون جمعه بل يتركونه للفقراء والغرباء أى كل المحتاجين ليلتقطونه
 
 .ترك بعضه باقًياال تجمع العنب من الحقل عدة مرات بل أ: ال تعلله  :۱۰ع

 .حبات العنب المتناثرة التى سقطت على األرض: نثار كرمك 
كذلك أصحاب الكروم، عند جمع العنب، ال يجمعونه عدة مرات بل يتركون بعض الحبات 

وعندما تسقط بعض الحبوب على األرض وتتناثر يتركوها أيًضا . فى األشجار ليجمعها الفقراء
 :ة عدة فوائد وهى وهنا تعطى الشريع. للمحتاجين

شعور صاحب الحقل أو الكرم ببركة اهللا الذى يمد يده ويأخذ نصيًبا منه عن طريق  -١
 .أوالده الفقراء

تمأل قلوب أصحاب الحقول بالرحمة على إخوتهم المحتاجين فيشعرون بشركتهم  -٢
 .كشعب واحد هللا

 .عدم شعور الفقير بالحرج فيأخذ ما يحتاجه دون أن يطلب -٣

 .التسول الذى يضايق األغنياء كما يضايق الفقراءتقليل أو منع  -٤
 
 :تنهى الشريعة عن بعض الخطايا مثل  :۱۱ع
 .السرقة سواء بعدم رد األمانة أو أخذ اإلنسان أى شئ ليس من حقه -١
 .الكذب لكسب أى مكاسب أو إخفاء خطأ أو أى خداع -٢

ل مثل الغدر بمعنى الخيانة سواء بسلب الحقوق أو أى خداع وقد تصل إلى القت -٣
وعندما يقول بصاحبه يقصد هنا الخداع إذ يجد الشخص الخيانة ممن ال يتوقع . قايين

 .منه ذلك فهو استغالل خاطئ بثقة الناس لتحقيق أغراض شخصية
 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٧٩γ 

سمح اهللا فى العهد القديم لشعبه أن يحلفوا باسمه حتى ال يحلفوا باآللهة الوثنية  :۱۲ع
ن الحلف صادًقا تأكيًدا لعدم الكذب ومن يحلف فى العهد ويثبت إيمانهم به ولكنه اشترط أن يكو 

أما فى العهد الجديد . القديم كاذًبا فهو يسئ إلى اسم اهللا ويدنسه ألنه استخدمه فى كالم كاذب
فإذ ارتقى اإلنسان الروحى فال يعود يستخدم اسم اهللا فى المعامالت المادية إذ هو أسمى من 

 .ذلك فال يحلف نهائًيا
 

هى أصحاب األعمال عن استغالل أو ظلم العاملين عندهم، فال يجبرونهم على ين :۱۳ع
أعمال فوق طاقتهم أو بدون أجر وال يسرقون حقوقهم بأن يعطوهم أقل من أجرتهم مستغلين 
ضعفهم واحتياجهم وال يؤخروا فى إعطاء أجرتهم، فمع وجود المال معهم فهم يؤخرون األجرة 

أو العامل يحتاج إليه اليوم ليكفى به احتياجاته، أى ينهى عن  لليوم التالى، مع أن األجير
 .استخدام القوى قوته فى استغالل وظلم الضعيف

 
يحذر من استغالل ضعف العجزة مثل األصم أى الذى ال يسمع فنشتمه واثقين  :۱٤ع

منا إن  أنه ال يسمع وال يستطيع أن يرد علينا، ولكن إلهه الذى سمح له بهذا العجز يسمع وينتقم
 .لم نتب، فمن يسئ إلى عاجز يسئ إلى اهللا الذى سمح له بهذا العجز

وكذلك من يضع معثرة فى طريق أعمى مثل حجر أو حاجز ليتعرقل ويسقط فيه، فاهللا 
يغضب عليه جًدا لذا ينبغى أن نضع أمامنا مخافة اهللا وخشيته ألنه يدافع عن أوالده العجزة 

 .وينتقم لهم
 
ليس فقط الحكام والقضاة بل كل إنسان أن يحكم بالعدل فى كل ما يخاطب هنا  :۱٥ع

يعرض عليه من أمور وال يظلم أحًدا ويحترس من أن ينخدع من شكل مسكين يبدو عليه 
الضعف ولكنه فى الحقيقة قد ارتكب جرًما، فعندما تنساب دموعه أو يتكلم بصوت منخفض فال 

ال تعوج القضاء وتتساهل مع شخص له مكانة  من ناحية أخرى. يجب أن يؤثر هذا على العدل
 .كبيرة واحتراًما له تبرئه من خطأ ارتكبه أو تظلم غيره

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٨٠γ 

المقصود بالوشاية كلمات اإلدانة التى تسئ لآلخرين، فتنهى الشريعة عن نقل  :۱٦ع
. كلمات اإلدانة ونشرها ألنها إساءة إلى اهللا خالق من يدينهم باإلضافة إلى ضعف محبة نحوهم

يحذر أيًضا من االستهانة بحياة اآلخرين التى يمثلها دمهم وذلك بعدم الشهادة مثًال إلنقاذهم من و 
الموت أو الخطر أو ترك الظلم يسقط عليهم أو بالشهادة الزور ضدهم أو اإلساءة إليهم بشكل 

 .واضح فاإلنسان بهذا يقف ويدوس على دم قريبه بسلبيته
 
م بعًضا وال يحمل أحد فى قلبه كراهية ألحد وٕان يطالب شعبه أن يحبوا بعضه :۱۷ع

حتى يعود السالم بينهما ويحتفظ بقلب ) ينذره(أخطأ أحد إلى آخر فليذهب إليه ويعاتبه وينبهه 
 .نقى دائًما نحو الجميع

 
إن أخطأ إليك أى شخص من شعب اهللا فال تغضب منه وتكرهه وتحاول االنتقام  :۱۸ع

معك فى شعب اهللا وكل إنسان بالطبع يحب نفسه ويخاف منه بل تحبه كنفسك ألنه عضو 
 .فينبغى أن يحب اآلخرين كما يحب نفسه ويشفق عليهم إن أخطأوا ويسامحهم. عليها

 
 .تزوج: تَُنزِّى  :۱۹ع

يناديهم اهللا بحفظ جميع وصاياه سواء الكبيرة أو ما يبدو صغيًرا كما فى اآلية فكلها مهمة 
 .يدةولها معانى روحية ومادية مف

فينهيهم عن عدم عمل تزاوج بين جنسين من الحيوانات أى عدم عمل عملية تهجين وكذلك 
عدم زراعة الحقل بصنفين من المحاصيل وأيًضا عدم عمل ثيابهم من نسيجين مثل الكتان 

 :والصوف وذلك لما يلى 
شارك قد يظن اإلنسان إذا زوَّج حيوانين من جنسين وأنتج حيواًنا جديًدا أنه خالق وي -١

 .اهللا فى األلوهية
عند زراعة صنفين فى حقل واحد يصعب جًدا العناية بهما مًعا إلختالف احتياجات  -٢

 .الرى والتسميد والحصاد

 .عند ارتداء ثياب من نسيجين قد يؤدى ذلك إلى بعض متاعب فى الجلد -٣



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٨١γ 

يز والمعنى الروحى لهذا هو عدم خلط أفكار العالم باألفكار الروحية مع أهمية الترك
 .فى فكر واحد روحى، فمثًال عدم التشتت أثناء الصالة فى أفكار عن الخدمة

 
 .جارية: َأَمة  :۲۰ع

 .يدفع ثمنها أى فداءها لصاحبها حتى تصير ملكه وجاريته: ُتَفد 
 .وهبها صاحبها ومالكها لهذا الخطيب مجاًنا: تعتق 

جاريته ولكن قبل أن يدفع  إذا خطب إنسان حر جارية وكان فى نيته أن يدفع ثمنها لتصير
ثمنها أو يهبها له سيده تجاوز فى المداعبة معها حتى زنى معها فال يطبق عليهما قانون الزنا 

ألنها أوًال ملك لسيد فينبغى احترام ملكية هذا السيد وعدم إحداث خسارة ) ٢٣: ٢٢تث(بقتلهما 
لتصير له زوجة مثل إحدى له، ومن ناحية أخرى فهذا الرجل خطيبها وكان فى نيته شرائها 

سراريه أى جواريه الالتى تزوجهن، فيحكم القضاة أى شيوخ إسرائيل عليهما بحكم تأديب وغالًبا 
 .يكون الجلد

 
بعد تأديب الخطيبين يلزم أن يقدم الخطيب الحر ذبيحة عن إثمه أمام اهللا  :۲۲، ۲۱ع

خطيبان موافقين على هذا وهى كبش ألن الزنا خطية صعبة موجهة إلى اهللا حتى لو كان ال
وهنا إعالن واضح للحاجة إلى دم المسيح الفادى الذى ترمز إليه هذه الذبيحة لرفع . االضطجاع

 .الخطية
 .أما الجارية المخطوبة فألنها ال تملك شيًئا تعفى من تقديم الذبيحة وتقدم توبة فقط

 وما ال ترضاه لنفسك  ليتك تراعى مشاعر اآلخرين فال تخطئ فى حقهم وضع نفسك مكانهم
ال تفعله معهم، وٕان أخطأت فى حقهم قدم توبة هللا واعتذر لهم وعوضهم قدر ما تستطيع عما 

 .خسروه
 
 ):۲٥-۲۳ع(األشجار المثمرة )  ۳(

ِنيَن َتُكوُن َثَالَث سِ . َوَمَتى َدَخْلُتُم اَألْرَض َوَغَرْسُتْم ُكلَّ َشَجَرٍة ِللطََّعاِم َتْحِسُبوَن َثَمَرَها ُغْرلَتَـَها«٢٣
َها. َلُكْم َغْلَفاءَ  َنِة الرَّابَِعِة َيُكوُن ُكلُّ َثَمِرَها ُقْدسًا لَِتْمِجيِد الرَّبِّ ٢٤. َال يـُؤَْكْل ِمنـْ  . َوِفي السَّ

َنِة اْلَخاِمَسِة تَْأُكُلوَن َثَمَرَها لَِتزِيَد َلُكْم َغلَّتَـَها٢٥  .أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . َوِفي السَّ



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٨٢γ 

يعتبر الشجرة مجازًيا غير مختتنة أى ليست تابعة لشعب اهللا ومباركة : رلتها غ :۲۳ع
 .منه

 .أى غير مختتنة وهذا المعنى أيًضا مجازى بمعنى أن ال يؤكل ثمرها: غلفاء 
هذه الوصية تخص حياتهم عند دخولهم أرض الميعاد عندما يزرعون شجرة لتعطى ثمار 

زرعها سكان األرض األصليون وغير األشجار التى ال تؤكل، وهذا بالطبع غير األشجار التى 
فتنص الوصية على ترك الثمار ثالث سنوات دون أن يأكلوا منها وهذا ألن . تعطى ثمار لألكل

ثمار األشجار الجديدة تكون غير صالحة لألكل فى الثالث سنوات األولى باإلضافة إلى أن 
بدأ زراعتها لآللهة الوثنية، فتركهم لهذه  بعض الشعوب الوثنية كانت تقدم ثمار أشجارها عند

 .الثمار يعلن عن رفضهم لهذه العبادات الوثنية
 
قبل أن يأكلوا من الثمار يلزم أن ينالوا بركة اهللا فيقدموا ثمار السنة الرابعة هللا  :۲٤ع

 .فيأكلها الكهنة والالويون
 
ون مباركة من اهللا، وبهذا فى السنة الخامسة وما بعدها ُيسَمح لهم بأكل الثمار فتك :۲٥ع

 .يعلنون تبعيتهم له وتمتعهم برعايته
  كن حريًصا أن تقدم هللا من أموالك وعطاياك المختلفة لتنال بركته فى حياتك فالقليل المبارك

 .من اهللا أفضل من الكثير بال بركة وبهذا أيًضا تظهر محبتك لآلخرين
 
 ):۳۱-۲٦ع(البعد عن الممارسات الوثنية )  ٤(

مِ «٢٦ َال تـَُقصُِّروا ُرُؤوَسُكْم ُمْسَتِديرًا َوَال تـُْفِسْد ٢٧. َال تـَتَـَفاَءُلوا َوَال َتِعيُفوا. َال تَْأُكُلوا بِالدَّ
َال ُتَدنِِّس ٢٩. أَنَا الرَّبُّ . وَِكَتابََة َوْسٍم َال َتْجَعُلوا ِفيُكمْ . َوَال َتْجَرُحوا َأْجَسادَُكْم ِلَمْيتٍ ٢٨. َعاِرَضْيكَ 

نَ  . ُسُبوِتي َتْحَفُظوَن َوَمْقِدِسي تـََهاُبونَ ٣٠. َنى ِلَئالَّ تـَْزِنَي اَألْرُض َوَتْمَتِلَئ اَألْرُض َرِذيَلةً َتَك بِتَـْعرِيِضَها لِلزِّ ابـْ
َتتَـَنجَُّسوا ِبِهمْ ٣١. أَنَا الرَّبُّ   .ِإَلُهُكمْ  أَنَا الرَّبُّ . الَ تـَْلَتِفُتوا ِإَلى اْلَجانِّ َوالَ َتْطُلُبوا التـََّواِبَع فـَ
 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٨٣γ 

يحذرهم من أكل اللحوم بدمها أى التى لم يصفى دمها وذلك إحتراًما للدم الذى  :۲٦ع
وكان الوثنيون يغمسون ). ١٤: ١٧ص(يرمز لحياة اإلنسان باإلضافة إلى أنه يثير الشهوات 

 .اللحم فى الدم أو يشربونه إرضاًء لآللهة
التشاؤم أى يستبشرون إذا رأوا أو سمعوا صوًتا يحذرهم أيًضا من تقليد الوثنيين فى التفاؤل و 

وكل هذه بالطبع خزعبالت مرتبطة . وعلى العكس يتوقعون شًرا إن سمعوا أو رأوا أموًرا أخرى
 .بالعبادات الوثنية

أى البحث عن المستقبل بالتنجيم وطرق الشعوذة العيافة باإلضافة إلى ذلك حذرهم من 
 .لسحرةالمختلفة مثل ضرب الودع أو سؤال ا

 
كان الرجال فى بعض الشعوب الوثنية يقصون شعور رؤوسهم مستديًرا وال يبقون  :۲۷ع

وكان البعض اآلخر يعبث بجانبى اللحية أى العارضين فيقصها . إال دائرة من الشعر فوق الرأس
ة فينهيهم اهللا عن كل هذه الممارسات التى تفعلها الشعوب الوثني. ويبقى جزًءا سفلًيا حول الذقن

 .إرضاًء لآللهة
 

كان بعض الوثنيين، إفراًطا فى الحزن، يجرحون أجسادهم دليًال على فقدان  :۲۸ع
 .رجاءهم وخسارتهم لضياع الميت، فأمر اهللا شعبه أن يبتعدوا عن هذا اليأس وممارساته

أى عالمات بالكى فى الجسد ألشكال بعض اآللهة الوثنية أى وسًما أمرهم أيًضا أال يعملوا 
 .عدوا عن كل األفكار الوثنيةيبت

 
 .أرواح شريرة أى شياطين: الجان  :۳۱ع

 .أرواح شريرة، إذ يظن البعض أن هناك أرواح تتبع الناس ويمكن أن تضرهم: التوابع 
ينهيهم عن اإلعتقاد وطلب الشياطين الذين يتخذون شكل الجان أو التوابع وكذلك من 

رافين، فمن يتصل ويتعامل مع الشياطين ينجس نفسه يتعاملون مع الشياطين، الذين يسمون بالع



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٨٤γ 

وقد ذكر ذلك كثيًرا فى الكتاب المقدس كما فى . ويتحدى اهللا لذا يقول أنا الرب أى ينبههم ليخافوا
 ).١١:  ٥، أف ١٩: ٨إش(

  ال تنساق مع عادات سائدة فى المجتمع أو مخاوف منتشرة لئال تغضب اهللا بجهل، فهذه
 .ثنية، إتكل عليه واثًقا من رعايته وقوته فهو يحميك لتحيا فى سالمظالل للعبادات الو 

 
 ):۳۷-۳۲ع(إحترام حقوق اآلخرين )  ٥(

َوِإَذا نـََزَل ِعْنَدَك «٣٣. أَنَا الرَّبُّ . ِمْن َأَماِم اَألْشَيِب تـَُقوُم َوَتْحَتِرُم َوْجَه الشَّْيِخ َوَتْخَشى ِإَلَهكَ ٣٢
َكاْلَوطَِنيِّ ِمْنُكْم َيُكوُن َلُكُم اْلَغرِيُب النَّاِزُل ِعْندَُكْم َوُتِحبُُّه َكنَـْفِسَك ٣٤. َتْظِلُموهُ َغرِيٌب ِفي َأْرِضُكْم َفَال 

َال تـَْرَتِكُبوا َجْورًا ِفي اْلَقَضاِء َال ِفي اْلِقَياِس َوَال ٣٥. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . ألَنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَربَاَء ِفي َأْرِض ِمْصرَ 
أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكُم . ِميَزاُن َحقٍّ َوَوْزنَاُت َحقٍّ َوِإيَفُة َحقٍّ َوِهيُن َحقٍّ َتُكوُن َلُكمْ ٣٦. اْلَوْزِن َوَال ِفي اْلَكْيلِ  ِفي

 .»الرَّبُّ أَنَا . فـََتْحَفُظوَن ُكلَّ فـََراِئِضي وَُكلَّ َأْحَكاِمي َوتـَْعَمُلونـََها٣٧. الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
 
يوصيهم باحترام كبار السن بالوقوف أمامهم حتى يسمحوا لهم بالجلوس، فاحترام  :۳۲ع
 .هو احترام ومخافة هللا) األشيب(الكبير 
 

يأمرهم بمعاملة الغريب معاملة حسنة ومحبته مثل المواطن العادى بل  :۳٤، ۳۳ع
هم بمعاناة الغربة التى قاسوها فى وليزيد تعاطفهم نحو الغرباء ليذكر . يحبوه كما يحبوا أنفسهم

 .أرض مصر حتى يشفقوا على الغرباء ويعاملوهم حسًنا
 

 .ظلًما: جوًرا  :۳٦، ۳٥ع
 .لتًرا تقريًبا ٢٣مكيال للحبوب يساوى : إيفة 
 .لتر تقريًبا ٥مقياس للسوائل يساوى : هين 

الشراء والبيع، يطالبهم بعدم ظلم اآلخرين ال فى أحكام القضاء فقط بل فى كل معامالت 
فيستخدمون موازين سليمة وكذلك األوزان أى القطع المعدنية تكون صحيحة ليست أقل عند 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٨٥γ 

وأيًضا استخدام مكاييل سليمة مثل االيفة والهين مع مالحظة وجود . بيعهم أو أكبر عند شرائهم
 .موازين سليمة فى القدس للقياس عليها

 
إهمال أى وصية بل اإلهتمام بتطبيقها  يوصى اهللا باتباع جميع فرائضه وعدم :۳۷ع

ستة عشر مرة فى " أنا الرب"وليس مجرد معرفتها وذلك من أجل مخافة اهللا الذى يكرر اسمه 
 .هذا األصحاح

  إن شعرت باهللا أمامك فى كل حين ستعامل جميع الناس حسًنا وتبتعد عن كل خطية وٕان
 .م نقًيا طاهًراأخطأت تسرع للتوبة واالعتذار لآلخرين فتحيا فى سال

 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٨٦γ 

 

ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 عقوبات مخالفى الشريعة

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(عقاب الممارسات الوثنية )  ۱(

ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َوِمَن اْلُغَربَاِء النَّازِلِيَن : َوتـَُقوُل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
َوَأْجَعُل أَنَا َوْجِهي ِضدَّ ٣. يـَْرِجُمُه َشْعُب اَألْرِض بِاْلِحَجارَةِ . َزْرِعِه ِلُموَلَك فَِإنَُّه يـُْقَتلُ  ِفي ِإْسَرائِيَل َأْعَطى ِمنْ 

ْنَساِن َوَأْقطَُعُه ِمْن َشْعِبِه ألَنَُّه َأْعَطى ِمْن َزْرِعِه ِلُموَلَك ِلَكْي يـَُنجَِّس َمْقِدِسي َويَُدنِّسَ   اْسِمَي َذِلَك اْإلِ
ْنَساِن ِعْنَدَما يـُْعِطي ِمْن َزْرِعِه ِلُموَلَك فـََلْم ٤. وسَ اْلُقدُّ  َوِإْن َغمََّض َشْعُب اَألْرِض َأْعيُـنَـُهْم َعْن َذِلَك اْإلِ

ْنَساِن َوِضدَّ َعِشيَرتِِه َوَأْقطَُعُه َوَجِميَع اْلَفاِجرِيَن َورَاَءُه ٥يـَْقتُـُلوُه  َنى َورَاَء بِالزِّ فَِإنِّي َأَضُع َوْجِهي ِضدَّ َذِلَك اْإلِ
َوالنـَّْفُس الَِّتي تـَْلَتِفُت ِإَلى اْلَجانِّ َوِإَلى التـََّواِبِع ِلتَـْزِنَي َورَاَءُهْم َأْجَعُل َوْجِهي ِضدَّ تِْلَك ٦. ُموَلَك ِمْن َشْعِبِهمْ 

يِسيَن ألَنِّي ٧النـَّْفِس َوَأْقطَُعَها ِمْن َشْعِبَها  ُسوَن َوَتُكوُنوَن ِقدِّ َتتَـَقدَّ َوَتْحَفُظوَن فـََراِئِضي ٨أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكْم فـَ
 .أَنَا الرَّبُّ ُمَقدُِّسُكمْ . َوتـَْعَمُلونـََها

 
يأمر اهللا بأن كل من يقدم من أبنائه ذبيحة بشرية لإلله مولك، إله بنى عمون،  :۲، ۱ع

وهى  ولكن تذكر هنا العقوبة) ٢١: ١٨ص(وقد ذكرت هذه الخطية فى . خوًفا منه فإنه يقتل
القتل بالرجم ويتم هذا إما بضربه بالحجارة حتى يموت أو يقيد ويلقى من ارتفاع على حجر كبير 

 .ويوضع حجر آخر كبير على صدره حتى يموت
 
يعلن اهللا غضبه على اإلنسان الذى قدم من أبنائه لإلله الوثنى مولك، ويقرر أنه  :۳ع

س الذى هو بيته وشعبه، أى أساء وتحدى اهللا سيهلكه ألنه بفعله هذا قد نجَّس مكان اهللا القدو 
 .بهذا الشر العظيم

 
إن تعاونت عشيرة هذا الشرير معه وأخفوه خوًفا عليه أو منه، فإنهم بهذا  :٥، ٤ع

 .يساعدونه على الشر فيعلن اهللا أنه سيهلكه ويهلكهم



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨٧γ 

 ًيا واعلن كن قو . ال تتستر على الخطية فإنك بهذا تشجعها وتجعل األشرار يتمادون فيها
الحق واهتم بخالص نفوس من حولك ولكن قدم كالم اهللا بالشكل المناسب لمن تقدمه له حتى 

 .تجذب قلبه إلى مخافة اهللا ويرجع عن شره
 

يقرر اهللا هنا أيًضا عقاب من يتعامل مع الجان والسحرة والتوابع وكل من يتعامل  :٦ع
 ).٣١: ١٩ص(ذه الخطية فى وقد ذكرت ه. مع الشياطين أنه البد أن يهلك ويموت

 
يأمرهم اهللا فى النهاية وينبههم إلى حياة القداسة التى ينبغى أن يحيوا فيها ألنه  :۸، ۷ع

هو قدوس، فإن كانوا هم شعبه فيجب أن يكونوا مقدسين له أى ال يعبدوا إلًها غيره ويبعدوا عن 
 .فى حياتهم كل الممارسات الوثنية، ومن ناحية أخرى يحفظوا وصاياه ويطبقوها

 
 ):۲۱-۹ع(عقوبة إهانة الوالدين والزنا )  ۲(

َوِإَذا زََنى رَُجٌل َمَع ١٠. َدُمُه َعَلْيهِ . َقْد َسبَّ أَبَاُه َأْو ُأمَّهُ . ُكلُّ ِإْنَساٍن َسبَّ أَبَاُه َأْو أُمَُّه فَِإنَُّه يـُْقَتلُ «٩
َوِإَذا اْضَطَجَع رَُجٌل َمَع اْمَرَأِة أَبِيِه فـََقْد َكَشَف ١١. انَِيةُ اِني َوالزَّ يـُْقَتُل الزَّ  اْمَرَأٍة فَِإَذا زََنى َمَع اْمَرَأِة َقرِيِبِه فَِإنَّهُ 

َوِإَذا اْضَطَجَع رَُجٌل َمَع َكنَِّتِه فَِإنـَُّهَما يـُْقَتَالِن  ١٢. َدُمُهَما َعَلْيِهَما. ِإنـَُّهَما يـُْقَتَالِن ِكَالُهَما. َعْورََة أَبِيهِ 
َوِإَذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع ذََكٍر اْضِطَجاَع اْمَرَأٍة فـََقْد فـََعَال  ١٣. َدُمُهَما َعَلْيِهَما. ْد فـََعَال فَاِحَشةً قَ . ِكَالُهَما

النَّاِر بِ . َوِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرَأًة َوأُمََّها َفَذِلَك َرِذيَلةٌ ١٤. َدُمُهَما َعَلْيِهَما. ِإنـَُّهَما يـُْقَتَالنِ . ِكَالُهَما رِْجساً 
َنُكمْ  َوِإَذا َجَعَل َرُجٌل َمْضَجَعُه َمَع َبِهيَمٍة فَِإنَُّه يـُْقَتُل َواْلَبِهيَمُة ١٥. ُيْحرُِقونَُه َوِإيَّاُهَما ِلَكْي َال َيُكوَن َرِذيَلٌة بـَيـْ

تَـَرَبِت اْمَرَأٌة ِإَلى بَِهيَمٍة لِِنَزائَِها ُتِميُت اْلَمْرأَ ١٦. ُتِميُتونـََها . َدُمُهَما َعَلْيِهَما. ِإنـَُّهَما يـُْقَتَالنِ . َة َواْلَبِهيَمةَ َوِإَذا اقـْ
يـُْقطََعاِن َأَماَم . َوِإَذا َأَخَذ رَُجٌل ُأْخَتُه بِْنَت أَبِيِه َأْو بِْنَت أُمِِّه َورََأى َعْورَتـََها َورََأْت ِهَي َعْورَتَُه َفَذِلَك َعارٌ ١٧

َبهُ . ْورََة ُأْخِتهِ َقْد َكَشَف عَ . َأْعُيِن بَِني َشْعِبِهَما َوِإَذا اْضَطَجَع رَُجٌل َمَع اْمَرَأٍة طَاِمٍث وََكَشَف ١٨. َيْحِمُل َذنـْ
َعْورََة ُأْخِت أُمَِّك َأْو ١٩. َعْورَتـََها َعرَّى يـَْنُبوَعَها وََكَشَفْت ِهَي يـَْنُبوَع َدِمَها يـُْقطََعاِن ِكَالُهَما ِمْن َشِعْبِهَما

بَـُهَما. ِإنَُّه َقْد َعرَّى َقرِيَبَتهُ . ِشفْ ُأْخِت أَبِيَك الَ َتكْ  َوِإَذا اْضَطَجَع رَُجٌل َمَع اْمَرَأِة َعمِِّه فـََقْد ٢٠. َيْحِمَالِن َذنـْ
بَـُهَما. َكَشَف َعْورََة َعمِّهِ  َقْد  . َوِإَذا َأَخَذ َرُجٌل اْمَرَأَة َأِخيِه َفَذِلَك َنَجاَسةٌ ٢١. َيُموتَاِن َعِقيَمْينِ . َيْحِمَالِن َذنـْ
 .َيُكونَاِن َعِقيَمْينِ . َكَشَف َعْورََة َأِخيهِ 



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٨٨γ 

 
 .ُيقَتل: دمه عليه  :۹ع

ولكن من ال ) ٣: ١٩ص(تنص الوصية الخامسة على إكرام الوالدين وكذلك الشريعة 
يحترمهما بل يهينهما ويتطاول عليهما بالسب فهو ال يحترم اهللا وال يحترم من هم أكبر منه الذين 

 .ولم يقدر أتعابهما فى والدته وتربيته، فهو ناكر للجميل لذا يأمر اهللا بقتله أهمهم الوالدين
 
 يعلن اهللا عقوبة الزنى مع امرأة متزوجة وهى القتل ويكون رجًما بالحجارة  :۱۰ع

، ألن الزنى مع )٢٩، ٢٨: ٢٢تث(أما إذا كانت عذراء فيتزوجها ويدفع غرامة ) ٢٢: ٢٢تث(
دانية الزيجة وملكية كل واحد لآلخر أما فى الحالة الثانية فيمكن المتزوجة هو اعتداء على وح

 .الزواج بها إصالًحا للخطأ ويعاقب بدفع غرامة ألنه اعتدى عليها ولم يتزوجها مثل باقى البنات
 
من يتجاسر ويزنى مع امرأة أبيه يلزم قتله سواء عمل هذا فى حياة أبيه أو بعد  :۱۱ع

 .انة أمه فقد اعتدى على األمومة وتحدى اهللاوفاته ألن امرأة أبيه فى مك
 
من يزنى مع زوجة ابنه ينبغى أن يقتل ألنه لم يحترم أبوته لها وصار بشهوته  :۱۲ع

 .ضد اهللا وضد كل القيم
 
من يسقط فى الشذوذ الجنسى بعمل عالقة جسدية مع ذكر فقد اشتعل بشهوته  :۱۳ع

 .و كالحيوان فى شهوته وينبغى أن يقتلضد كل النواميس الطبيعية التى خلقها اهللا، فه
 
إذا تزوج رجل بامرأة وابنتها فى نفس الوقت أو تزوج األم ثم االبنة أو العكس أى  :۱٤ع

االبنة ثم األم، سواء فى حياة االثنين أو بعد وفاة إحداهما، فقد اعتدى على األمومة بزواجه من 
 .يقتل أم البنت وعلى البنوة بزواجه من بنت األم فيلزم أن

 



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨٩γ 

. ليست هناك خطية على من يقتلهما ألنهما مستحقان ذلك: دمهما عليهما  :۱٦، ۱٥ع
وكانت العقوبة ) ٢٣: ١٨ص(سبق الحديث عن هذه الخطية الدنيئة وهى الزنا مع البهائم فى 

قتل الزانى أو الزانية والبهيمة ليس ألن البهيمة قد أخطأت ولكن للتخلص من كل آثار الشر 
 .والنجاسة

  إن اخطأت بالزنا بأى شكل سواء بالكالم أو الفعل بأى صورة، فال تكتِف بالتوبة واالعتراف
والتناول فقط بل ابتعد أيًضا عن كل ما اقترن بالخطية من أشخاص وأماكن قدرما تستطيع 

 .وتخلص من أى صور أو حاجيات تذكرك بالخطية، فتبدأ صفحة جديدة نقية مع اهللا
 

تزوج بأخته سواء شقيقته أو غير شقيقته بأن يقطع من شعب اهللا  يعاقب كل من :۱۷ع
 .ألنه لم يحافظ على نقاوة عالقات األخوة

 
 .أعضاءها التناسلية التى يخرج منها الدم: ينبوع دمها  :۱۸ع

إذا عمل رجل عالقة جسدية مع زوجته أثناء فترة الدورة الشهرية أو أثناء مرضها بمرض 
، فانهما يعاقبان بقطعهما )١٩: ١٨، ٢٤: ١٥ص(ك عمًدا وليس سهًوا يسبب نزيف دم لها، وذل

 .من شعب اهللا ألنهما انغمسا فى الشهوة رغم أن الظروف الصحية للمرأة ال تناسب هذا اللقاء
 
يحذر أيًضا من الزواج بالخالة أو العمة ألنها من القرابات المحرم الزواج منها  :۱۹ع

تجاسر اثنان على هذه العالقة الخاطئة، يحمالن ذنب  فإذا). ٦:  ١٨، ص ١٣، ١٢: ١٨ص(
 .هذه الخطية وعقوبتها التى هى القطع من شعب اهللا

إذا تزوج رجل بزوجة عمه فقد تعدى على قانون الزيجات المحرمة ألنها فى مكانة  :۲۰ع
أنهما عمته أى والدته فيحمالن عقوبة هذه الخطية وهى غالًبا القطع من شعب اهللا باإلضافة إلى 

 :يصيران عقيمين وذلك يعنى 
 .يضربهما اهللا بالعقم فال ينجبان -١

 .أو يموت أطفالهما المولودون منهما -٢



يَن ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٤٩٠γ 

 .أو يعتبر المولودون أبناًء غير شرعيين لعدم رضا اهللا عن هذه العالقة -٣
 
سبق أن أعلنت الشريعة تحريم الزواج من امرأة األخ سواء فى حياته إن كان قد  :۲۱ع

وٕان حدث هذا يعتبر جرًما ونجاسة ألنه ) ١٦: ١٨ص(موته إن كانت قد أنجبت طلقها أو بعد 
 .أهان أخاه أى لم يحترم مشاعر األخوة وعقابهما العقم كما سبق شرح ذلك فى العدد السابق

 
 ):۲۷-۲۲ع(بالقداسة يسكنون فى أرض الميعاد )  ۳(

تـَْعَمُلونـََها ِلَكْي َال تـَْقِذَفُكُم اَألْرُض الَِّتي أَنَا آٍت فـََتْحَفُظوَن َجِميَع فـََراِئِضي َوَجِميَع َأْحَكاِمي وَ «٢٢
َها ِلَتْسُكُنوا ِفيَها ألَنـَُّهْم َقْد . َوَال َتْسُلُكوَن ِفي ُرُسوِم الشُُّعوِب الَِّذيَن أَنَا طَاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمُكمْ ٢٣. ِبُكْم ِإلَيـْ

ُتْم َأْرَضُهْم َوأَنَا ُأْعِطيُكْم ِإيَّاَها لَِترِثُوَها َأْرضًا تَِفيُض َلَبنًا : َلُكمْ  َوقـُْلتُ ٢٤فـََعُلوا ُكلَّ َهِذِه َفَكِرْهتُـُهْم  َترِثُوَن أَنـْ
فـَُتَميـُِّزوَن بـَْيَن اْلبَـَهاِئِم الطَّاِهَرِة َوالنَِّجَسِة َوبـَْيَن ٢٥. أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكُم الَِّذي َميـَّزَُكْم ِمَن الشُُّعوبِ . َوَعَسالً 

ا . طُُّيوِر النَِّجَسِة َوالطَّاِهَرةِ ال َفَال ُتَدنُِّسوا نـُُفوَسُكْم بِاْلبَـَهاِئِم َوالطُُّيوِر َوَال ِبُكلِّ َما َيِدبُّ َعَلى اَألْرِض ِممَّ
يِسيَن ألَنِّي ُقدُّوٌس أَنَا الرَّبُّ ٢٦. َميـَّْزتُُه َلُكْم لَِيُكوَن َنِجساً  ْزُتُكْم ِمَن الشُُّعوِب َوَقْد َميـَّ . َوَتُكونُوَن ِلي ِقدِّ

 .»َدُمُه َعَلْيهِ . بِاْلِحَجارَِة يـَْرُجُمونَهُ . َوِإَذا َكاَن ِفي رَُجٍل َأِو اْمَرَأٍة َجانٌّ َأْو تَابَِعٌة فَِإنَُّه يـُْقَتلُ «٢٧. لَِتُكونُوا ِلي
 
يذكِّرهم اهللا بأهمية حفظ وصاياه وعبادته حتى يثبتوا فى أرض الميعاد وأال  :۲٤-۲۲ع

يشتركوا فى عبادة األوثان مثل سكان األرض الوثنيين حتى ال تطردهم هذه األرض المقدسة أى 
التى قدَّسها اهللا بسكناه فيها وبعبادتهم المقدسة، وألن اهللا قد كره شرور سكان األرض األصليين، 

ا خيرات فطردهم منها وأسكن بنى إسرائيل فيها بدًال منهم لتميزهم بعبادة اهللا والقداسة فأخذو 
 .األرض الُمَعبَّر عنها بأنها تفيض لبًنا وعسالً 

 
يؤكد اهللا عليهم شريعة األطعمة المحلَّلة من الحيوانات والطيور الطاهرة مع  :۲٥ع

 .االبتعاد عن أكل الحيوانات والطيور النجسة التى مَّيزها أى حددها اهللا لهم
 



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٩١γ 

 :ون عن كل شر لسببين يطالبهم اهللا بالقداسة أى يعبدونه وحده ويبتعد :۲٦ع
 .ألنه قدوس وبار ويستطيعون أن يحيوا معه ويتمتعوا بعشرته -١
ألن اهللا ميزهم عن باقى الشعوب ببركات كثيرة وبالتالى فهم غير محتاجين لآللهة  -٢

 .الوثنية التى هى الشياطين وكل شرورها المفسدة للنفس

  أباك السماوى ينظر إليك، فال تذكر عندما يعرض عليك الشيطان أى خطية أن اهللا القدوس
تمسك بالقداسة . تنجس نفسك بالخطية وتفصل نفسك عنه فُتحَرم من بركاته وعشرته ومحبته

 .ألنها وسيلتك للتمتع بالسالم والفرح إلى األبد
 

سبق الكالم عن خطورة خطية التعامل مع الشياطين التى تسمى الجان وُيسَمى  :۲۷ع
فإن تعدى أحد هذه الوصية وتعامل مع الشياطين، ). ٣١: ١٩ص(المتعاملون معها بالسحرة 

 .فإن ذنبه كبير ويعاقب بالقتل رجًما بالحجارة
 

 
 
 
 

 
 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٤٩٢γ 

 

ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 قداسة الكهنة

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(قداسة الكاهن )  ۱(

ِإالَّ ٢َال يـَتَـَنجَّْس َأَحٌد ِمْنُكْم ِلَميٍِّت ِفي قـَْوِمِه : ُقْل ِلْلَكَهَنَة بَِني َهاُرونَ «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
َرِب ِإَلْيهِ  َنِتِه َوَأِخيِه أُمِِّه َوأَ : َألْقرِبَائِِه اَألقـْ . َوُأْخِتِه اْلَعْذرَاِء اْلَقرِيَبِة ِإلَْيِه الَِّتي َلْم َتِصْر ِلَرُجلٍ ٣بِيِه َواْبِنِه َوابـْ

َض َال َيْجَعُلوا قَـْرَعًة ِفي ُرُؤوِسِهْم َوَال َيْحِلُقوا َعَوارِ ٥. َكَزْوٍج َال يـَتَـَنجَّْس بَِأْهِلِه لَِتْدنِيِسهِ ٤. َألْجِلَها يـَتَـَنجَّسُ 
ِسيَن َيُكونُوَن ِإلَلِهِهْم َوَال يَُدنُِّسوَن اْسَم ِإَلِهِهْم ألَنـَُّهْم ٦. ِلَحاُهْم َوَال َيْجَرُحوا ِجَراَحًة ِفي َأْجَساِدِهمْ  ُمَقدَّ

َيُكونُوَن ُقْدساً  َال يَْأُخُذوا َوَال يَْأُخُذوا اْمَرَأًة ِإْمَرَأًة زَانَِيًة َأْو ُمَدنََّسًة ٧. يـَُقرِّبُوَن َوقَاِئَد الرَّبِّ َطَعاَم ِإَلِهِهْم فـَ
ٌس ِإلَلِههِ . ُمطَلََّقًة ِمْن َزْوِجَها َز ِإَلِهكَ ٨. ألَنَُّه ُمَقدَّ َتْحِسُبُه ُمَقدَّسًا ألَنَُّه يـَُقرُِّب ُخبـْ ُمَقدَّسًا َيُكوُن ِعْنَدَك . فـَ

َنُة َكاِهٍن بِالزِّ  َوِإَذا َتَدنََّستِ ٩. ألَنِّي ُقدُّوٌس أَنَا الرَّبُّ ُمَقدُِّسُكمْ   .بِالنَّاِر ُتْحَرقُ . َنى فـََقْد َدنََّسْت أَبَاَهاابـْ
 
تمنع الشريعة الكاهن من اإلشتراك فى مراسم دفن أى إنسان ألن الموت مرتبط  :۱ع

والكاهن هو مثال القداسة لكل . بالخطية فيعتبر نجاسة ومن يلمس أو يشترك فى دفنه يتنجس
 .الشعب
 
كاهن سبع من القرابات يمكنه أن يشترك فى دفنهم وال تصيبه نجاسة يستثنى ال :٤-۲ع

 :وهذه القرابات هى  –وذلك ألنه مسئول عنهم مسئولية مباشرة 
 .الزوجة –األخت غير المتزوجة  –األخ  –االبنة  –االبن  –األم  –األب 

يتنجس  فال) ٤ع(والزوجة كما يوضح فى . أما األخت المتزوجة فزوجها هو المسئول عنها
أما باقى األهل ) ٤ع(باشتراكه فى دفنها ألنه هو وهى جسد واحد وهى الُمَعبَّر عنها بأهله 

 .واألقارب مهما كان مركزهم فيجب أال يدنس نفسه بدفنهم
 :يحذرهم من الممارسات التى تقدم لآللهة الوثنية مثل  :٥ع
 .فوق الرأس عمل قرعة فى الرأس بحلق كل جوانب الرأس وترك دائرة من الشعر -١



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٩٣γ 

حلق الشعر من العوارض أى جانبى اللحية وترك الجزء األوسط فى الذقن إرضاًء  -٢
 .لآللهة

 .عمل جروح فى أجزاء الجسم المختلفة -٣
فإن كان الشعب كله محرم عليه أن يفعل هذه الممارسات الوثنية، فكم باألولى الكاهن 

 .المثل األعلى لهم فتكون عبادته كلها هللا وليس لألوثان

 
يعلن هنا أهمية قداسة الكهنة وابتعاده عن دفن الموتى أو الممارسات الوثنية لما  :٦ع

 :يأتى 

 .ألن حياتهم مخصصة ومكرسة ومقدسة هللا -١

 .ألنهم المثل األعلى للشعب فى تقديس اسم الرب حتى يقتدوا بهم -٢

قدمها ألنهم يقدمون تقدمات ومحرقات اهللا فى بيته والتى تحتاج لعظمتها أن يكون من ي -٣

 .مقدًسا

  ال تنَس أنك مقدس هللا فتعطى قلبك كله له وليس للخطية والعالم وٕان أخطأت تغسل قلبك
 .بالتوبة واالعتراف وتقدس أيًضا أفكارك وكالمك وأعمالك فتكون قدوة لآلخرين ونوًرا للعالم

 

 :يمثل الكاهن الكمال والقدوة للشعب فيلزمه التدقيق أيًضا فى زواجه  :۷ع

كون زوجته التى يختارها معروفة بالزنا بين الشعب لئال تعود إلى زناها فتعثر فال ت -١

 .الشعب وزوجها

أال تكون مدنسة بأى فعل شرير مشهور بين الناس مثل السرقة لئال تزعج الكاهن  -٢

 .بسلوكها وتعثر الشعب

عود أال تكون زوجته قد تزوجت قبًال وُطلِّقَت لئال يكون سبب طالقها سلوًكا سيًئا فت -٣

 .إليه

يخاطب اهللا الشعب ويطلب منهم أن يعتبروا الكاهن مقدًسا فى نظرهم ألنه يقرب  :۸ع

 :وتأثير تقديس الشعب للكاهن يظهر فى . تقدمات الرب واهللا قدسه يوم رسامته



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٤٩٤γ 

 .إحترامه -١

 .اإلقتداء به -٢

 

العقوبة  يؤكد هنا أهمية إعتناء الكاهن بتربية أبنائه ألنه قدوة للشعب وبالتالى يشدد :۹ع

فإن زنت أى عذراء فإنها ترجم بالحجارة ولكن ابنة الكاهن . على ابنة الكاهن إن سقطت فى الزنا

تحرق بالنار إعالًنا لغضب اهللا عليها لمحو العثرة التى يمكن أن تسببها للشعب وٕاعالًنا عن 

رضة الستهزاء رفض الكاهن هذا السلوك المشين ألن زناها قد دنَّس بيت الكاهن وأصبح عاًرا وع

 .الشعب، فحرقها بالنار يؤكد نقاوة الكاهن ويضع مخافة اهللا فى قلوب الشعب
 

 ):۱٥-۱۰ع(قداسة رئيس الكهنة )  ۲(

اَب َواْلَكاِهُن اَألْعَظُم بـَْيَن ِإْخَوتِِه الَِّذي ُصبَّ َعَلى رَْأِسِه ُدْهُن اْلَمْسَحِة َوُمِلَئْت َيُدُه لِيَـْلِبَس الثـِّيَ «١٠
َوَال َيْخُرُج ِمَن ١٢َوَال يَْأِتي ِإَلى نـَْفٍس َميَِّتٍة َوَال يـَتَـَنجَُّس ألَبِيِه َأْو أُمِِّه ١١ْكِشُف رَْأَسُه َوَال َيُشقُّ ثَِيابَُه َال يَ 

َهَذا يَْأُخُذ اْمَرَأًة ١٣. أَنَا الرَّبُّ . اْلَمْقِدِس لَِئالَّ يَُدنَِّس َمْقِدَس ِإَلِهِه َألنَّ ِإْكِليَل ُدْهِن َمْسَحِة ِإَلِهِه َعَلْيهِ 
. انَِيُة َفِمْن َهُؤَالِء َال يَْأُخُذ َبْل يـَتَِّخُذ َعْذرَاَء ِمْن قـَْوِمِه اْمَرَأةً َأمَّا اَألْرَمَلُة َواْلُمطَلََّقُة َواْلُمَدنََّسُة َوالزَّ ١٤. َعْذرَاءَ 

ُسهُ  َوالَ يَُدنُِّس َزْرَعُه بـَْيَن َشْعِبِه ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ ١٥  .»ُمَقدِّ
 

 .رئيس الكهنة: الكاهن األعظم  :۱۰ع
فى هذا العدد واألعداد التالية يتكلم اهللا عن رئيس الكهنة الذى ُصبَّ على رأسه الدهن فى 
يوم سيامته وملئت يده أى بدأ تقديم الذبائح ولبس ثياب رئيس الكهنة الفاخرة، فهو المثل األعلى 

فينبغى أن ال ينغمس فى مظاهر الحزن . اية الكهنةللكهنة والشعب وهو المسئول عن رع
والضيق بخلع العمامة عن رأسه وشق ثيابه مثلما يفعل بعض أفراد الشعب، ألن أحزانه لها 

 . رجاء، وباتزانه يكون قدوة لآلخرين
ورئيس الكهنة يرمز للمسيح فال يخلع عنه غطاء رأسه أى وقاره وال يشق ثيابه التى ترمز 

 .للكنيسة



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٩٥γ 

 
يحرم اهللا عليه االشتراك فى مراسم دفن أى ميت حتى لو كان أبوه أو أمه، فهو  :۱۱ع

مثال للطهارة واالبتعاد عن أى نجاسة مع أنه مسموح للكاهن العادى باالشتراك فى دفن القرابات 
 ).٤-٢ع(السبع القريبة 

 
 .خيمة اإلجتماع: المقدس  :۱۲ع

حد أو فى أى مشكلة تحتاج خروجه من يؤكد هنا عدم اشتراك رئيس الكهنة فى جنازة أ
خيمة االجتماع ألنه يخدم اهللا فى بيته وال يصح أن يخرج ويترك الخدمة فهى أهم من أى عمل 

ويؤيد ذلك بأن على رأسه أكاليل المجد والكرامة التى نالها بصب الدهن على رأسه . آخر عالمى
 .كان السبب حتى يتقدم ويقف فى حضرة اهللا فال يصح أن يترك اهللا مهما

 
يشترط فى اختيار زوجته أن تكون عذراء فهو مثال للمسيح الذى خطب  :۱٤، ۱۳ع

 .الكنيسة عذراء له فتكون كل مشاعرها وحبها له
 .وال يتزوج بأرملة حتى ال تعقد مقارنة بينه وبين زوجها األول مما قد يحدث مشاكل

تكون فى سالم ومناسبة  وال يتزوج بمطلقة أى دخلت فى مشاكل مع زوجها األول حتى
 .مركز رئيس الكهنة.. لالرتباط بهذا المركز العظيم القيادى 

وال يتزوج بإنسانة زانية قد تدنست بهذه الخطية فهى ال تناسب هذا المركز العظيم الذى 
 .يحتاج إلى طهارة عظيمة

ألوثان، أى وتكون بالطبع هذه العذراء يهودية أى من قومه، ألن األجنبيات ارتبطن بعبادة ا
 .ينبغى أن تكون مؤمنة باهللا وتحيا معه

 
من أسباب التدقيق فى اختيار الزوجة أن يكون لرئيس الكهنة نسل مبارك غير  :۱٥ع

مدنس بسبب أخالقيات وسلوك أمه، فال يعرض مركزه القيادى ألقاويل من الشعب أو يكون عثرة 
ويؤكد . أم غير نقية ومدققة سيكونوا أشراًراله، باإلضافة إلى أن أبناءه سيكونون كهنة فإن ربتهم 

 .اهللا أنه َقدَّسه وخصَّصه لخدمته فيلزم أن تكون أسرته كلها نقية ومخصصة له



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٤٩٦γ 

  إهتم بقداسة بيتك، زوجتك وأوالدك، برعايتهم وتقديم محبة لهم وربطهم بالكنيسة حتى يكون
 .ك على النمو الروحىبيت مسيحى يمجد اهللا وتكون قدوة لمن حولك وتتمتع بجو يساعد

 
 ):۲٤-۱٦ع(موانع الخدمة الكهنوتية )  ۳(

ِإَذا َكاَن رَُجٌل ِمْن َنْسِلَك ِفي َأْجَياِلِهْم ِفيِه َعْيٌب َفَال : ُقْل ِلَهاُرون«١٧: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٦
َز ِإَلِههِ  ْم لِيُـَقرَِّب ُخبـْ مْ  َألنَّ ُكلَّ رَُجٍل ِفيِه َعْيٌب الَ ١٨. يـَتَـَقدَّ َال َرُجٌل َأْعَمى َوَال َأْعَرُج َوَال َأْفَطُس َوَال . يـَتَـَقدَّ

َوَال َأْحَدُب َوَال َأْكَثُم َوَال َمْن ِفي َعْيِنِه بـََياٌض َوَال ٢٠َوَال رَُجٌل ِفيِه َكْسُر رِْجٍل َأْو َكْسُر َيٍد ١٩َزَواِئِديٌّ 
ْم ٢١. َأْجَرُب َوَال َأْكَلُف َوَال َمْرُضوُض اْلُخَصى ُكلُّ رَُجٍل ِفيِه َعْيٌب ِمْن َنْسِل َهاُروَن اْلَكاِهِن َال يـَتَـَقدَّ

َز ِإَلِههِ . لِيُـَقرَِّب َوقَاِئَد الرَّبِّ  ْم لِيُـَقرَِّب ُخبـْ َز ِإَلِهِه ِمْن ُقْدِس اَألْقَداِس َوِمَن اْلُقْدِس ٢٢. ِفيِه َعْيٌب َال يـَتَـَقدَّ ُخبـْ
ِب َال يَْأِتي َوِإَلى اْلَمْذَبِح َال يـَْقَتِرُب َألنَّ ِفيِه َعْيبًا ِلَئالَّ ُيَدنَِّس َمْقِدِسي ألَنِّي أَنَا َلِكْن ِإَلى اْلِحَجا٢٣. يَْأُكلُ 

 .َفَكلََّم ُموَسى َهاُروَن َوبَِنيِه وَُكلَّ بَِني ِإْسَرائِيلَ ٢٤. »الرَّبُّ ُمَقدُِّسُهمْ 
 

الكاهن حتى يكون بال عيب،  يذكر هنا الشروط الجسدية الواجب توافرها فى :۱۷، ۱٦ع
فهو رمز للمسيح الحمل الذى بال عيب، وحتى ال تعوقه عاهته المستديمة من خدمة اهللا وذلك 

، أى ال يطبق ذلك فى العهد الجديد، ألن "فى أجيالهم"طوال خدمة الكهنوت الهارونى والالويين 
لروحية فى العهد الجديد هذه العيوب الجسدية ترمز للعيوب الروحية فإن وجدت األخيرة أى ا

 .يمنع من الكهنوت
 
يحدِّد هنا العيوب الجسدية المانعة من الكهنوت وهى ال تطبق فى العهد الجديد  :۱۸ع

 .ولكن إن وجدت إعاقة تمنع الكاهن من ممارسة خدمته ففى هذه الحالة يمنع فقط من الكهنوت
 :ودواعى المنع فى العهد القديم هى 

 .لعدم وجود بصيرة روحية وفهم روحىوهو يرمز هذا : أعمى  -١
 .ويرمز لعدم استقامة سلوكه: أعرج  -٢

أى به تشويه باألنف فال يجيد التمييز بالشم، فهذا يرمز إلى ضعف التمييز : أفطس  -٣
 .بين الصواب والخطأ



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٩٧γ 

أى به أى زوائد فى جسمه مثل إصبع زائد وهذا يرمز إلى االنشغال الزائد : زوائدى  -٤
 .بالعالم

٥-  

فهذا سيعوقه عن أداء خدمته ويبدو أن جبر الكسور : سر فى الرجل أو اليد ك -٥ :۱۹ع
فى هذا الوقت لم يكن ممكًنا بشكل كامل وهو يرمز لضعف القدرة على العمل الروحى والسلوك 

 .السليم
٦-  

ويرمز . وهو المقوس الظهر وهذا يعطله عن أداء الخدمة بنجاح: أحدب  -٦ :۲۰ع
 .لى ظهره وال يشعر بهاللمثقل بحمل خطايا كثيرة ع

ويعتبر القزم من . أى المقطوع أى جزء من جسمه مثل األنف أو األصبع: أكشم  -٧
 .أنواعه، وهذا يعطله عن خدمته ويرمز لإلنسان الناقص فى عالقته الروحية باهللا

وهى سحابة بيضاء تحجب النظر وترمز لضعف التمييز : من فى عينه بياض  -٨
 .الروحى

ويرمز لمن تظهر عليه آثار . رض جلدى يسبب له ميل للهرشوهو من به م :أجرب  -٩
 .الخطية وتعثر اآلخرين

ويرمز لمن . وهو من بوجهه وبعض أجزاء جسمه بقع مغايرة للون الجلد: األكلف  -١٠
 .تشوه الخطية حياته وتعثر اآلخرين

وهو من حدث حادث له أو ُضِرَب على خصيته أو بهما مرض : مرضوضى الخصى  -١١
 .مز للضعف الروحى واالنشغال بالشهواتوير . يضعفهما

 
والخالصة يؤكد اهللا على أن يكون الكاهن بال عيوب جسدية حتى ال تعطله عن  :۲۱ع

خدمته وليشعر الشعب أنه كامل ألن نظرتهم كانت مادية فى العهد القديم باالضافة إلى أن 
كان موجوًدا بينهم  بعضهم كان يظن أن العيوب الجسدية بسبب الخطية، وهذا ظن خاطئ ولكنه

 .ويمكن أن يشوش أذهانهم من نحو الكاهن ويسبب له المتاعب
 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٤٩٨γ 

األطعمة التى يأخذها الكاهن من بيت الرب فهى قدس : قدس األقداس والقدس  :۲۲ع
 .أقداس أو مقدسة ومخصصة له

إن كان الكاهن من نسل هارون به عيب جسدى من العيوب السابق ذكرها وال يسمح له 
ى بيت الرب لكنه ال ُيحَرم من نصيبه فى الطعام والشراب الذى يأخذه الكاهن ألنه ال بالخدمة ف

: ٩كو١(يعمـل عمـًال مادًيا يـّدر عليـه ربـح، كما يعلم العهد الجديد بتقديم نفقات حياة الكاهن 
 .حتى لو أصيب بمرض أو وصل إلى سن الشيخوخة التى تعطله عن الخدمة) ١٤-١١

 

دم السماح لمن به عيب أن يدخل إلى القدس ليخدم اهللا ويرى الحجاب يؤكد هنا ع :۲۳ع
وال يقترب أيًضا إلى المذبح النحاسى ليقدم ذبائح ألنه . الذى يفصل بين القدس وقدس األقداس

لو تجاسر وقدم خدمة فإنه يدنس المكان بكسره وصايا اهللا الذى قدَّس المكان والخدام العاملين به 
 .الخدمة ومنع من به عيب من

 
علم موسى لهارون وبنيه كل الوصايا السابقة الخاصة بتقديس الكهنة المذكورة فى  :۲٤ع

هذا األصحاح وكذا علَّم الشعب جميع وصايا اهللا المذكورة فى األصحاحات السابقة، فهو خادم 
 .أمين يتمم عمله بتدقيق

 ونة اهللا وٕارشاد أب حاسب نفسك لتكتشف عيوبك الروحية وضعفاتك النفسية ثم أطلب مع
اعترافك لتصلحها، واعلم أن اهللا قادر على غفران خطاياك مهما كانت كثيرة وٕاكمال نقائصك 

 .مهما كنت تعانى منها
 



انِ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  ىالثَّ  الِع

γ٤٩٩γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 شروط للذبائح المقدمة هللا

Rη Ε η 
 

 ):۱٦-۱ع(شروط أكل الكهنة من الذبيحة  )۱(

ُسونـََها ِلي َوَال «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ ُقْل ِلَهاُروَن َوبَِنيِه َأْن يـَتَـَوقُّوا َأْقَداَس بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّتي يـَُقدِّ
تَـَرَب ِإَلى : ُقْل َلُهمْ ٣. أَنَا الرَّبُّ . ا اْسِمي اْلُقدُّوسَ يَُدنُِّسو  ِفي َأْجَياِلُكْم ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن َجِميِع َنْسِلُكُم اقـْ

ُسَها بـَُنو ِإْسَرائِيَل لِلرَّبِّ َوَنَجاَسُتُه َعَلْيِه تـُْقَطُع تِْلَك النـَّْفُس ِمْن َأَماِمي ُكلُّ ٤. ا الرَّبُّ أَنَ . اَألْقَداِس الَِّتي يـَُقدِّ
َوَمْن َمسَّ َشْيئًا َنِجسًا . ِإْنَساٍن ِمْن َنْسِل َهاُروَن َوُهَو أَبـَْرُص َأْو ُذو َسْيٍل َال يَْأُكْل ِمَن اَألْقَداِس َحتَّى َيْطُهرَ 

بِِه َأْو ِإْنَسانًا يـَتَـَنجَُّس ِبِه  َأْو ِإْنَساٌن َمسَّ َدبِيبًا يـَتَـَنجَّسُ ٥ِلَميٍِّت َأْو ِإْنَساٌن َحَدَث ِمْنُه اْضِطَجاُع َزرٍْع 
فَالَِّذي َيَمسُّ َذِلَك َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساِء َوَال يَْأُكْل ِمَن اَألْقَداِس َبْل يـَْرَحُض َجَسَدُه ٦لَِنَجاَسٍة ِفيِه 

ِميَِّتًة َأْو َفرِيَسًة َال يَْأُكْل ٨. ألَنـََّها طََعاُمهُ  َفَمَتى َغَرَبِت الشَّْمُس َيُكوُن طَاِهرًا ثُمَّ يَْأُكُل ِمَن اَألْقَداسِ ٧. ِبَماءٍ 
َيتَـَنجََّس ِبَها فـََيْحَفُظوَن َشَعاِئِري ِلَكْي َال َيْحِمُلوا َألْجِلَها َخِطيًَّة َيُموُتوَن ِبَها ألَنـَُّهْم ٩. أَنَا الرَّبُّ . فـَ

ُسُهمْ . يَُدنُِّسونـََها . نَزِيُل َكاِهٍن َوَأِجيُرُه َال يَْأُكُلوَن ُقْدساً . ْجَنِبيٍّ َال يَْأُكُل ُقْدساً وَُكلُّ أَ «١٠. أَنَا الرَّبُّ ُمَقدِّ
. ُهَما يَْأُكَالِن ِمْن طََعاِمهِ . َلِكْن ِإَذا اْشتَـَرى َكاِهٌن َأَحدًا ِشَراَء ِفضٍَّة فـَُهَو يَْأُكُل ِمْنُه َواْلَمْوُلوُد ِفي بـَْيِتهِ ١١
َنُة َكا١٢ َنُة َكاِهٍن َقْد َصاَرْت ١٣. ِهٍن ِلَرُجٍل َأْجَنِبيٍّ َال تَْأُكُل ِمْن َرِفيَعِة اَألْقَداسِ َوِإَذا َصاَرِت ابـْ َوَأمَّا ابـْ

َتْأُكُل ِمْن طَ  َلِكنَّ  . َعاِم أَبِيَهاَأْرَمَلًة َأْو ُمطَلََّقًة َوَلْم َيُكْن َلَها َنْسٌل َورََجَعْت ِإَلى بـَْيِت أَبِيَها َكَما ِفي ِصَباَها فـَ
. َوِإَذا َأَكَل ِإْنَساٌن ُقْدسًا َسْهوًا يَزِيُد َعَلْيِه ُخْمَسُه َوَيْدَفُع اْلُقْدَس لِْلَكاِهنِ ١٤. ُكلَّ َأْجَنِبيٍّ َال يَْأُكُل ِمْنهُ 

ُلونـَُهْم َذْنَب ِإثْ ١٦َفَال يَُدنُِّسوَن َأْقَداَس بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّتي يـَْرفـَُعونـََها لِلرَّبِّ ١٥ . ٍم بَِأْكِلِهْم َأْقَداَسُهمْ فـَُيَحمِّ
ُسُهمْ   .»ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ ُمَقدِّ

 
 .يحترموا ويوقروا: يتوقوا  :۲، ۱ع

 .األطعمة التى يأكلها الكهنة من تقدمات وذبائح بنى إسرائيل هللا: أقداس بنى إسرائيل 
لوها بمخافة طلب اهللا من موسى أن يعلم هارون وبنيه الكهنة أن يحترموا أقداس اهللا فيأك

وخشوع وليس مثل باقى أطعمتهم، فهم يعملون عمًال إلهًيا فى أكلهم هذا إذ يعلنون قبول اهللا 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٥٠٠γ 

لذبائح وتقدمات الشعب ويشعرون أن اهللا هو المعطى هذا الطعام ومباركه فيأكلونه بفرح واتضاع 
 .تقار هللاوألن أكلهم هذه األقداس بشراهة أو شهوة ردية كأنها طعام عادى هو تدنيس واح

 
تأكيًدا لتوقير الكهنة وأسرهم فى نصيب الرب من األطعمة الذى يأكلونه، يحذرهم من  :۳ع

ومن . األكل منه إن كان فى أحدهم نجاسة ألى سبب من األسباب المذكورة سابًقا فى هذا السفر
هللا، يستهين ويأكل من هذه األطعمة ونجاسته عليه يقطع من الكهنوت ويحرم من الخدمة أمام ا

 .أى ُيبَعد عن اهللا ألنه نجَّس أقداسه
 
 :يذكر أمثلة لحاالت النجاسة الممنوعة من أكل أقداس اهللا وهى  :٥، ٤ع
 )١٤، ١٣ص. (الكاهن الذى يصاب بمرض البرص -١
 )١٥-١:  ١٥ص( .الكاهن الذى يصاب بمرض السيل -٢
 )٢١ص( .الكاهن الذى يلمس ميًتا أو شيًئا من متعلقاته -٣
 )١٨-١٦:  ١٥ص(معاشرة جسدية  كاهن عاشر زوجته -٤
كاهن لمس حيواًنا يدب على األرض من الحيوانات النجسة أو أى شئ لمسته جثة  -٥

 ).٤٤-٢٤:  ١١ص(هذا الحيوان النجس 
 .كاهن لمس إنساًنا نجًسا بأى نوع من أنواع النجاسة -٦
 
إذا تنجس أى كاهن بشئ من النجاسات السابقة أو أى نوع آخر من النجاسة  :۷، ٦ع

ل نجًسا حتى المساء ثم يغسل جسده كله وبعد ذلك يسمح له باألكل من أقداس اهللا التى هى يظ
 .طعامه
 
كان محرًما على جميع الشعب أن يأكلوا الحيوانات الميتة أو المفترسة ألن دمها فيها  :۸ع

 .، فباألولى غير مسموح للكاهن أن يأكل منها لئال ينجس نفسه)١٦، ١٥: ١٧ص(
 
 .عبادتى وفرائضى :شعائرى  :۹ع

ينبه اهللا كهنته أن يدققوا فى تطبيق شريعته فى عبادتهم له، أما من يستهين بها فيعرض 
 .نفسه للموت عقاًبا على احتقاره شريعة اهللا



انِ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  ىالثَّ  الِع

γ٥٠١γ 

 
نصيب الكهنة من ذبائح اهللا وتقدماته يأكلها هو ونسله أى زوجته وأوالده فقط وال  :۱۰ع

 :يسمح باألكل منها لكل من 
 ).١٥: ١عد(أى اليهود الذين ليسوا من نسل الكهنة األجانب  -١
 .النزالء أى الضيوف سواء كانوا يهوًدا أو غير يهود -٢
األجراء أى العاملين عند الكهنة سواء كانوا عبيًدا مؤقتين أو يعملون باألجرة اليومية  -٣

 .من اليهود أو غير اليهود
يتمتع بها الكاهن ) لسالمةمثل نصيبه من ذبيحة ا(والخالصة أن هذه األطعمة المقدسة 

وأسرته فقط كنعمة إلهية يخص بها اهللا الكاهن وأسرته، وهى ترمز لبركة اهللا المعطاة للكهنة 
 .والخدام

  إن كنت تخدم اهللا وتتعب ألجله فاعلم أنه غنى وال يكون مديوًنا ألحد بل سيباركك ببركات
األحرى بركات روحية تقدمك لطريق كثيرة تتميز بها عن اآلخرين ليس فقط بركات مادية بل ب

 .الملكوت، فانتهز كل فرصة لتقدم محبتك له
 
 :المسموح لهم باألكل من أقداس اهللا غير أسرة الكاهن هم  :۱۱ع
 .العبيد الذين اشتراهم الكاهن وختنهم فصاروا يهوًدا مقيمين إقامة دائمة مع الكاهن -١
ائمة فى بيت الكاهن فهؤالء يختنون العبيد المولودون من عبيد وجوارى يقيمون إقامة د -٢

 .ويسمح لهم باألكل
 
تأكل ابنة الكاهن من أقداس اهللا، وٕاذا تزوجت بكاهن ستأكل أيًضا منها ولكن إن  :۱۲ع

تزوجت بأجنبى أى يهودى ليس من الكهنة فهى فى رعايته وتابعة له فتحرم من طعام بيت أبيها 
 .الذى هو أقداس اهللا

 
 :كل من األقداس لمن يأتى مسموح أيًضا باأل :۱۳ع
 .ابنة الكاهن التى تزوجت بأجنبى ثم طلقها فعادت إلى بيت أبيها -١
 .لألرملة التى مات زوجها األجنبى ولم تنجب منه فعادت إلى بيت أبيها -٢



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٥٠٢γ 

أما األرملة التى أنجبت أوالًدا سواء عادت إلى بيت أبيها أو لم تعد فال تأكل من 
 .أهل زوجها مسئولون أن ينفقوا عليهااألقداس ال هى وال بنيها ألن 

 .إذا مات أوالد األرملة تعود إلى بيت أبيها ويسمح لها باألكل من األقداس -٣
 
إذا أكل أى شخص يهودى من غير نسل الكهنة من أقداس اهللا سهًوا أى عن غير  :۱٤ع

 :عمد، فقد أخطأ ويفعل ما يلى 
 .يقدم ذبيحة إثم كبش هللا -١
 .ويزيد عليه الخمس تعويًضا واعتذاًرا عن خطأهيقدم طعاًما مثلما أكله  -٢
 
إذا أخطأ بعض الشعب وأكلوا سهًوا من أقداس اهللا المخصصة للكهنة أو  :۱٦، ۱٥ع

 :إذا أخطأ الكهنة وأكلوا من هذه األقداس وهم نجسون فإنهم 
 .يدنسون اسم اهللا وال يحترمونه -١
 .يدنسون الشعب كله ألنهم أفراد منه -٢

يدقق فى عبادته وسلوكه ألن خطيته تسئ هللا ولكل أسرته وجماعته بل وهذا يجعل اإلنسان 
 .ويشجع غيره عليها فينشر الخطية بين الناس

 
 ):۲٥-۱۷ع(شروط ذبيحة النذر والنافلة  )۲(

ِت ِإْسَرائِيَل ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن بـَيْ : ُقْل ِلَهاُروَن َوبَِنيِه َوَجِميِع بَِني ِإْسَرائِيلَ «١٨: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٧
َها لِلرَّبِّ ُمْحَرَقًة َوِمَن اْلُغَربَاِء ِفي ِإْسَرائِيَل قـَرََّب قـُْربَانَُه ِمْن َجِميِع نُُذورِِهْم َوَجِميِع نـََواِفِلِهِم الَِّتي يـَُقرِّبُونَـ 

ُكلُّ َما َكاَن ِفيِه َعْيٌب َال تـَُقرِّبُوُه ٢٠. ْعزِ َفِللرَِّضا َعْنُكْم َيُكوُن ذََكرًا َصِحيحًا ِمَن اْلبَـَقِر َأِو اْلَغَنِم َأِو اْلمَ ١٩
َوِإَذا قـَرََّب ِإْنَساٌن َذبِيَحَة َسَالَمٍة لِلرَّبِّ َوفَاًء ِلَنْذٍر َأْو نَاِفَلًة ِمَن اْلبَـَقِر َأِو ٢١. ألَنَُّه َال َيُكوُن لِلرَِّضا َعْنُكمْ 

اَألْعَمى َواْلَمْكُسوُر َواْلَمْجُروُح َواْلَبِثيُر ٢٢. ٍب َال َيُكوُن ِفيَهاُكلُّ َعيْ . اَألْغَناِم َتُكوُن َصِحيَحًة ِللرَِّضا
َها َوُقودًا َعَلى اْلَمْذَبِح لِلرَّبِّ  َوَأمَّا الثـَّْوُر َأِو ٢٣. َواَألْجَرُب َواَألْكَلُف َهِذِه َال تـَُقرِّبُوَها لِلرَّبِّ َوَال َتْجَعُلوا ِمنـْ

َناِفَلًة تـَْعَمُلُه َوَلِكْن ِلَنْذٍر َال يـُْرَضى بِهِ  َواِئِديُّ َأوِ الشَّاُة الزَّ  َوَمْرُضوَض اْلِخْصَيِة َوَمْسُحوقـََها ٢٤. اْلُقُزُم فـَ
َز ِإَلِهُكْم مِ ٢٥. َوِفي َأْرِضُكْم َال تـَْعَمُلوَها. َوَمْقُطوَعَها َال تـَُقرِّبُوا لِلرَّبِّ  ْن َوِمْن َيِد اْبِن اْلَغرِيِب َال تـَُقرِّبُوا ُخبـْ

 .»ِفيَها َعْيٌب الَ يـُْرَضى ِبَها َعْنُكمْ . َجِميِع َهِذِه َألنَّ ِفيَها َفَساَدَها



انِ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  ىالثَّ  الِع

γ٥٠٣γ 

 
التقدمات اإلختيارية غير التى تنص عليها الشريعة وتعتبر تقدمة : نوافلهم  :۲۱-۱۷ع

 .محبة هللا شكًرا على احساناته
لى من هذا سبق شرح شروط الذبيحة التى نصت عليها الشريعة فى األصحاحات األو 

السفر، وكان بنو إسرائيل يقدمون تقدمات إضافية مثل النذور مرتبطة بطلب معين من اهللا أو 
 :النوافل وهى تقدمات محبة له فيشترط اهللا فيها أيًضا أن تكون 

 .من البقر أو الغنم أو المعز وهى الحيوانات الطاهرة التى نصت عليها الشريعة -١
 .قدم إلى اهللا أفضل شئوالذى يرمز إلى القوة فيذكًرا  -٢

أى بال عيب رمًزا للمسيح الذى بال خطية وقّدم نفسه ذبيحة عنا على : صحيًحا  -٣
 .الصليب

 
كانت ذبيحة النذر أو النافلة تقدم كذبيحة سالمة بهذه الشروط السابقة كمحبة هللا  :۲۲ع

هللا ويجلب عليه ولنوال رضاه وبركته، أما إذا استهان أحد بهذه الشروط فيعتبر هذا استهانة با
 .غضبه

 .من به بثور أى دمامل: البثير 
 .من به نقط سوداء أى نمش: األكلف 

م اهللا تقديم ذبيحة بها أى عيب ويحدد هذه العيوب وهى   :ُيحرِّ
 .األعمى -١
 .المكسور به أى جزء من أرجله أو عظامه -٢

 .الذى به جرح جديد أو قديم وترك أثًرا واضًحا -٣

 .كلهالبثير ألن البثور تعيب ش -٤

 .األجرب وهو من أصيب بمرض الجرب -٥

 .األكلف أى الذى بجلده بقع كثيرة تعيب شكله -٦

 .فال يقرب ذبيحة بها هذه العيوب على مذبح اهللا

 .الطول المفرط فى أحد العظام أو زيادة فى األصابع: زوائدى  :۲۳ع



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٥٠٤γ 

 .الصغر المفرط فى الجسم: قزم 

ذبائح التى تنص عليها الشريعة أو فى النذور ال يسمح بتقديم الزوائدى أو القزم فى هذه ال

 .ولكن يسمح فى حالة النافلة ألنها هدية محبة مقدمة هللا

وذبيحة السالمة أو النذور يلزم أن تكون بال عيب ألنها ترمز للمسيح، أما النافلة فهى 

مز هدية من اإلنسان هللا ويمكن أن يكون بها ضعفات صغيرة مثل الزوائدى أو القزم ألنها تر 

 .لضعف اإلنسان

 

 .من ضرب على خصيته فتلفت: مرضوضى الخصية  :۲٤ع

 .أتلفت خصيته بالسحق: مسحوقها 

 .أزيلت خصيته وقطعت: مقطوعها 

تمنع الشريعة تقديم من تلفت خصيته كذبيحة هللا ألنه يرمز لعدم القدرة على اإلنجاب أى 

 .الثمر الروحى

 .إذ كانت بعض العبادات الوثنية تأمر بهذا ويمنعهم اهللا من خصى الحيوانات بأى طريقة

 

 .الحيوانات المشتراه من غير اليهود: من يد ابن الغريب  :۲٥ع

ينهيهم اهللا عن شراء الحيوانات التى بها عيوب، كما سبق ذكره فى اآليات السابقة، لتقريبها 

يوبة هو استهانة باهللا ذبائح هللا حتى ينالوا رضاه بالذبائح الجيدة الكاملة، فتقديم الذبائح المع

 .وبأوامره

  قدم هللا أحسن ما عندك سواء فى الوقت أو العطايا المادية حتى تظهر محبتك الكاملة له
فيكون بيت اهللا أفضل من بيتك وتهتم بإخوة الرب أكثر من اهتمامك بنفسك أو على األقل 

 .مثلما تهتم بنفسك
 

 



انِ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  ىالثَّ  الِع

γ٥٠٥γ 

 ):۳۳-۲٦ع(الرحمة وإرضاء هللا  )۳(

َعَة أَيَّاٍم َتْحَت أُمِِّه ُثمَّ ِمَن «٢٧: الرَّبُّ ِلُموَسى َوقَالَ ٢٦ َمَتى ُوِلَد بـََقٌر َأْو َغَنٌم َأْو ِمْعًزى َيُكوُن َسبـْ
َها ِفي يـَْوٍم َوَأمَّا اْلبَـَقَرُة َأِو الشَّاُة َفَال َتْذَبُحوَها َوابـْنَـ ٢٨. اْليَـْوِم الثَّاِمِن َفَصاِعدًا يـُْرَضى بِِه قـُْربَاَن َوُقوٍد ِللرَّبِّ 

ُقوا . ِفي َذِلَك اْليَـْوِم تـُؤَْكلُ ٣٠. َوَمَتى َذَبْحُتْم َذبِيَحَة ُشْكٍر لِلرَّبِّ َفِللرَِّضا َعْنُكْم َتْذَبُحونـََها٢٩. َواِحدٍ  َال تـُبـْ
َها ِإَلى اْلَغدِ  َوَال ُتَدنُِّسوَن اْسِمي اْلُقدُّوَس ٣٢. أَنَا الرَّبُّ . فـََتْحَفُظوَن َوَصايَاَي َوتـَْعَمُلونـََها٣١. أَنَا الرَّبُّ . ِمنـْ

. الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر لَِيُكوَن َلُكْم ِإَلهاً ٣٣أَنَا الرَّبُّ ُمَقدُِّسُكُم . فَأَتـََقدَُّس ِفي َوَسِط بَِني ِإْسَرائِيلَ 
 .»أَنَا الرَّبُّ 

 
يقدم حيواًنا قبل سبعة أضاف اهللا فى وصاياه لموسى بشأن تقديم الذبائح أن ال  :۲٦ع

أيام من مولده حتى يكون قد تمتع بالرضاعة من أمه خالل هذه األيام وهو غذاء مهم للمولود 
إلى هذا الحد تظهر رحمة اهللا فى شريعته حتى . الجديد وحتى تتمتع به أمه أيًضا فتشبع أمومتها

اليهود ال يذبحون الحيوان يعلمنا الرفق بالحيوان وباألولى نشفق على إخوتنا البشر، لذا كان 
 .ليأكلونه قبل سبعة أيام من مولده

  ليتك تشعر بمشاعر اآلخرين حولك وتلتمس لهم األعذار فى أخطاءهم ونقائصهم وتطيل
واإلشفاق يكون على الكل حتى . أناتك عليهم وتوفر لهم احتياجاتهم قبل أن يطلبوها

كبير والصغير، الغنى والفقير، اإلنسان الحيوانات ألن القلب الرحيم يكون رحيًما على ال
 .والحيوان

 
استكماًال لمشاعر الرحمة تأمر الشريعة بعدم ذبح الحيوان األم مع ابنها فى يوم  :۲۸ع

واحد، فيكفى أن الحيوان فقد ابنه أو فقد أمه فال يقدم للذبح فى نفس اليوم ألنه يتأثر بهذا 
هللا أن نفعلها مع بعضنا البعض فال نقسو على إنسان الفقدان، إنها الرحمة اإللهية التى ينتظر ا

 .وابنه فى نفس الوقت
 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 
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إذا قدَّم إنسان ذبيحة شكر هللا أى ذبيحة سالمة فيكون غرضه هو إرضاء اهللا  :۲۹ع
ونوال بركته فى حياته، لذا يلتزم بكل الشروط السابق ذكرها فى هذا السفر والتى تعنى تقديم 

 .أفضل ما عنده وتكون بال عيب
 
فهى ) ١٥: ٧ص(يؤكد هنا أهمية أكل ذبيحة السالمة فى نفس اليوم كما جاء فى  :۳۰ع

 .ترمز لذبيحة األفخارستيا فى العهد الجديد التى تؤكل فى نفس اليوم
 
فى نهاية هذا األصحاح يطلب منهم اهللا أن يلتزموا بتنفيذ وصاياه فى كل  :۳۳-۳۱ع

 ألن أى مخالفة لشرائعه هى استهانة وتدنيس السمه ذبائحهم فيعلنوا بهذا مخافتهم ومحبتهم هللا
ويذكرهم بمحبته ورعايته لهم، فهو الذى أخرجهم بقوة . أمام أنفسهم وأمام الشعوب المحيطة بهم

 .عظيمة من مصر وحفظهم فى البرية، فيجب أن يحيوا له ويطيعوا وصاياه



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٠٧γ 

 

الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع
 األعيــاد

Rη Ε η 
 

 :فكرة العيد : أوًال 

كلمة عيد معناها شاهد أو اجتماع وتسمى األعياد المواسم أو االحتفاالت الدينية والمقصود 

 :بها 

 .توقف عن العمل وتفرغ لعبادة اهللا -١

 .ره على إحساناتهتذكر ألحداث روحية هامة تربط الناس بعبادة اهللا ومحبته وشك -٢

ترمز االحتفاالت فى العهد القديم إلى المسيح المخلص وفداءه وبركته فى حياتنا  -٣

 .باإلضافة إلى معانى روحية كثيرة سنتكلم عنها بالتفصيل مع كل عيد

 :فى العهد الجديد : ثانيًا 

ا ألن األعياد فكرة روحية ضرورية لإلنسان الروحى فقد استمرت فى العهد الجديد أيضً 

ولكن تغيرت مناسباتها، إذ تركزت حول المرموز إليه وهو المسيح، باإلضافة إلى أعياد القديسين 

 .الذين عاشوا حياتهم فى اإليمان بالمسيح

 :األعياد التى نصت عليها الشريعة : ثالثًا 

الذى يعّيد له اليهود ويتعبدون هللا ) ١١-٨: ٢٠خر(وهى يوم السبت : أعياد أسبوعية - أ 

 .بيوتهمفى 

، )١٥-١١: ٢٨، ١٠: ١٠عد(وهى رؤوس الشهور وتسمى األهلة : أعياد شهرية - ب 

 .فيتعبدون هللا ويقدمون له تقدمات سواء للهيكل أو الفقراء

 :أعياد سنوية وتشمل - ج 

 ).١٢خر(عيد الفصح فى الرابع عشر من الشهر األول  -١

 ).١٣خر(عيد الفطير ويلى عيد الفصح لمدة سبعة أيام  -٢



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٠٨γ 

 .الباكورة فى اليوم الثامن عشر من الشهر الثانى تذكار تقديم أول سنبلة ناضجة عيد -٣

 ).١٦: ٢٣خر(عيد الخمسين ويسمى عيد األسابيع ويقع فى الشهر السادس  -٤

 ).٢٤، ٢٣: ٢٣ال(عيد األبواق ويقع فى أول الشهر السابع  -٥

 ).١٦ال(عيد الكفارة ويقع فى اليوم العاشر من الشهر السابع  -٦

 ).٣٦-٣٣: ٢٣ال(ظال ويقع فى اليوم الخامس عشر من الشهر السابع عيد الم -٧

وهذه الشهور هى شهور السنة الدينية أما السنة المدنية فأول شهورها هو ما يقابل الشهر 

 .السابع من السنة الدينية

 :وقد أمر اهللا بتنفيذ هذه األعياد على مرحلتين 

 –رة فى برية سيناء وهى أعياد السبت وهى بعد إعطاء الشريعة مباش: المرحلة األولى 

 .األبواق والكفارة –الفطير  –الفصح 

 . وهى بعد دخولهم أرض كنعان وتشمل أعياد الباكورة والخمسين والمظال: المرحلة الثانية 

 :هى) ١٧-١٤: ٢٣خر(وأمر اهللا أن يحضر إلى بيته جميع ذكور بنى إسرائيل فى ثالثة أعياد 

 .عيد الفصح -١

 .نعيد الخمسي -٢

 .عيد المظال -٣

وكان الذكور يمثلون األسرة كلها والمرأة أيًضا كان مسموًحا لها أن تحضر هذه األعياد وٕان 

 .لم تحضر فالذكر ينوب عنها

 :أى كل عدة سنوات وهى : أعياد دورية  –د 

 ).٧-١: ٢٥، ال  ١١، ١٠: ٢٣خر(السنة السابعة  -١

 ).٢٢-٨: ٢٥ال(سنة اليوبيل أى السنة الخمسين  -٢

 .ظ أن هذه األعياد قد أمر اهللا بها موسى وكتبها فى أسفار الخروج والالويين والعدديالح

 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٠٩γ 

وهى بحسب حدوثها تاريخًيا، فقد مرت أحداث هامة فى حياة : أعياد أضافها اليهود : رابعًا 

 :اليهود فأضافوا أعياًدا أخرى هى 

 ).٢: ٨مل١(عيد تدشين هيكل سليمان بعدما بناه فى الشهر السابع  -١

 ).١٥: ٦عز(تذكار ترميم الهيكل على يد زُربابل فى الشهر الثانى عشر  -٢

عيد تجديد الهيكل الذى رتبه يهوذا المكابى فى الخامس والعشرين فى الشهر التاسع  -٣

 ).٢٢: ١٠يو(، )٥٩: ٤مكا١(ومدته ثمانية أيام 

 ).٢٠: ٢يو(تذكار تكريس هيكل هيرودس الكبير  -٤

لخامس عشر من الشهر الثانى عشر الذى رتبتهما عيدى الفوريم فى الرابع عشر وا -٥

 )٣٢-٢٩: ٩أس(أستير ومردخاى تذكاًرا إلنقاذ اهللا لبنى إسرائيل من مؤامرة هامان 

اليوم الذى رتبه اليهود تذكاًرا النتصار يهوديت على أليفانا رئيس جيوش األشوريين  -٦

 ).٣١: ١٦يهوديت (وٕانقاذ بنى إسرائيل منه 

 ).١٨: ١مكا٢(دسة فى عهد نحميا عيد ظهور النار المق -٧

تذكار نصرتهم على نكانور القائد على يد يهوذا المكابى فى اليوم الثالث عشر من  -٨

 ).٤٩، ٤٨: ٧مكا١(الشهر الثانى عشر 
 
 ):۳-۱ع(السبت )  ۱(

َسةً َمَواِسُم الرَّبِّ الَِّتي ِفيَها تـَُنادُ : ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ َهِذِه . وَن َمَحاِفَل ُمَقدَّ
َعَمًال َما َال . ِستََّة أَيَّاٍم يـُْعَمُل َعَمٌل َوَأمَّا اْليَـْوُم السَّاِبُع َفِفيِه َسْبُت ُعْطَلٍة َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ ٣: ِهَي َمَواِسِمي

 .ِإنَُّه َسْبٌت لِلرَّبِّ ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكمْ . تـَْعَمُلوا
 
ة يقولها اهللا عن األعياد ويسميها مواسم وأيًضا محافل مقدسة تعلن هذه مقدم :۲، ۱ع

لكل الشعب عن طريق األبواق حتى ينتبهوا وينشغلوا بالعيد عن أعمالهم العادية ليتذكروا المعنى 

 .الروحى الذى يقصده اهللا من العيد



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥١٠γ 

 .راحة: سبت  :۳ع

ع، هكذا أوصى بالوصية الرابعة كما استراح اهللا من أعماله فى خلقة العالم فى اليوم الساب

بتقديس يوم السبت أى تخصيصه لعبادة اهللا، فال ُتعَمل فيه األعمال المادية ولكن ترفع فيه 

الصلوات وتقدم الذبائح وال تعمل إال األعمال المادية الضرورية مثل تقديم الطعام والشراب 

 .لحيواناتهم

للمنع عن األعمال والسماح بالمشى مسافة  وقد سنَّ اليهود شرائع مادية محددة كثيرة للسبت

وأهملوا الجانب الروحى ولكن المسيح أوضح أن الغرض من السبت عبادة اهللا وخدمته ... محددة

 ).١٣-٩: ١٢مت(وليس مجرد التوقف عن العمل 

وفى العهد الجديد فاق مجد األحد على السبت ألن فيه قام المسيح من األموات، لذا فيوم 

د الجديد هو األحد مع إكرام يوم السبت أيًضا ألن فيه أتم اهللا خلقة العالم واستراح الرب فى العه

 .أى رضى عما عمله فنحن نرضيه بالعبادة والخدمة

  إهتم أن تميز يوم الرب بعبادات وخدمات أكثر من باقى األيام متذكًرا محبته لك إذ قام
 .ليقيمك من انشغاالت العالم ويمتعك بعشرته

 
 ):۸-٤ع(يدا الفصح والفطير ع)  ۲(

َسُة الَِّتي تـَُناُدوَن ِبَها ِفي َأْوقَاِتَها«٤ ِل ِفي ِفي الشَّْهِر اَألوَّ ٥. َهِذِه َمَواِسُم الرَّبِّ اْلَمَحاِفُل اْلُمَقدَّ
َعَشَر ِمْن َهَذا الشَّْهِر ِعيُد َوِفي اْليَـْوِم اْلَخاِمَس ٦. الرَّاِبَعِ◌ َعَشَر ِمَن الشَّْهِر بـَْيَن اْلِعَشاَءْيِن ِفْصٌح لِلرَّبِّ 

َعَة أَيَّاٍم تَْأُكُلوَن َفِطيراً . اْلَفِطيِر لِلرَّبِّ  َعَمًال َما ِمَن . ِل َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ ِفي اْليَـْوِم اَألوَّ ٧. َسبـْ
َعَة أَيَّاٍم تـَُقرِّبُوَن َوُقودًا لِلرَّبِّ ٨. الشُّْغِل َال تـَْعَمُلوا اِبِع َيُكوُن َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ  ِفي. َوَسبـْ َعَمًال َما . اْليَـْوِم السَّ

 .»ِمَن الشُّْغِل الَ تـَْعَمُلوا
 
بعد أن ذكر يوم السبت الذى توصى به الوصايا العشر، أعلن األعياد الكبيرة لليهود  :٤ع

 :وهى سبعة 

 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥١١γ 

 )٥ع(    عيد الفصح  -١
 )٨-٦ع( عيد الفطير -٢

 )١٤-٩ع( عيد الباكورة  -٣

 )٢٢-١٥ع( ين عيد الخمس -٤

 )٢٥-٢٣ع( عيد الهتاف -٥

 )٣٢-٢٦ع( عيد الكفارة -٦

 )٣٦-٣٣ع( عيد المظال -٧
 
عيد الفصح هو تذكار لما فعلوه عند خروجهم من أرض مصر حيث أنقذهم اهللا من  :٥ع

وكان يقام فى اليوم الرابع عشر من الشهر األول وهو شهر . العبودية وخلص أبكارهم من الموت
ى نيسان، وهو الشهر األول من السنة الدينية والذى يوافق الشهر أبيب الذى دعى بعد السب

السابع من السنة المدنية ويقابل حالًيا شهرى مارس وأبريل، وقد سبق ذكر وشرح هذا العيد فى 
وكان يقام بين العشاءين أى بين ). ٦: ١٦تث(، )٢٨عد(وذكر أيًضا فى ) ١٤-١: ١٢خر(

. يت اليهودى أى بين الثالثة والخامسة ظهًرا بالتوقيت الحالىالساعة التاسعة والحادية عشر بالتوق
 .الذى مات عنا على الصليب) ٧: ٥كو١(وهو يرمز بوضوح للمسيح الفادى 

 
عيد الفطير هو العيد الثانى لليهود ويلى عيد الفصح مباشرة أى فى اليوم الخامس  :٦ع

لحمل بنى إسرائيل عجينهم قبل أن عشر من الشهر األول ويعيد لمدة سبعة أيام، وذلك تذكاًرا 
وطعمه ليس جيًدا مثل المختمر فيرمز للشقاء الذى عاناه بنو . يختمر وخروجهم سريًعا من مصر

والفطير أيًضا يرمز للنقاوة واإلخالص وللمسيح الذى تميز بهذه الصفات . إسرائيل فى مصر
 ).٨: ٥كو١(

لمسيح قدم خبًزا مختمًرا فى خميس أما فى كنيسة العهد الجديد فيقدم خبز مختمر ألن ا
 .والخمير يرمز للشر، فالمسيح حمل خطايانا على الصليب ومات عنا. العهد

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥١٢γ 

ُيَعيَّد بعيد الفطير فى اليوم األول أى الخامس عشر والسابع أى الحادى  :۸، ۷ع
 .والعشرين من الشهر األول ويتفرغون فيه للعبادة ويتركون أعمالهم المادية

 ) :٢٥-١٧: ٢٨عد(الفطير تَُقدَّم كل يوم هذه الذبائح  فى أيام عيد
ذبائح محرقة وهى ثوران بقر وكبش واحد وسبعة خراف حولية باإلضافة إلى ثالثة  -١

 .أعشار من الدقيق الملتوت بالزيت لكل ثور وعشرين للكبش وعشر لكل خروف
 .ذبيحة خطية وهى تيس من الماعز -٢

 ).١٠-٣: ٢٨عد(مساًء المحرقة اليومية مع سكائبها صباًحا و  -٣

 ).١٧، ١٦: ١٦تث(تقدمات اختيارية  -٤

   تذكر مع كل صباح المسيح الذى مات عنك لتحيا له عندما تصلى صالة باكر وتتذكر
 .قيامته المقدسة فيكون هدفك فى هذا اليوم هو التجاوب مع محبته بالعبادة وعمل الخير

 
 ):۱٤-۹ع(عيد الباكورة )  ۳(

َمَتى ِجْئُتْم ِإَلى اَألْرِض الَِّتي أَنَا ُأْعِطيُكْم َوَحَصْدُتْم : ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «١٠: وَسىوقَاَل الرَّبُّ ِلمُ ٩
ِفي َغِد . فـَيُـَردُِّد اْلُحْزَمَة َأَماَم الرَّبِّ لِلرَِّضا َعْنُكمْ ١١. ِل َحِصيدُِكْم ِإَلى اْلَكاِهنِ َحِصيَدَها تَْأُتوَن ِبُحْزَمِة َأوَّ 

 . َوتـَْعَمُلوَن يـَْوَم تـَْرِديدُِكُم اْلُحْزَمَة َخُروفًا َصِحيحًا َحْوِلّيًا ُمْحَرَقًة لِلرَّبِّ ١٢. يـَُردُِّدَها اْلَكاِهنُ  السَّْبتِ 
. َخْمرٍ  نْ َوتـَْقِدَمَتُه ُعْشَرْيِن ِمْن َدِقيٍق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت َوُقودًا ِللرَّبِّ رَاِئَحَة ُسُروٍر َوَسِكيَبُه رُْبَع اْلِهيِن مِ ١٣
يَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َوُخْبزًا َوَفرِيكًا َوَسوِيقًا َال تَْأُكُلوا ِإَلى َهَذا اْليَـْوِم َعْيِنِه ِإَلى َأْن تَْأُتوا بُِقْربَاِن ِإَلِهُكْم َفرِ ١٤

 .َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكمْ 
 
من حصاد مزروعاتهم العيد الثالث هو عيد الباكورة أى تقديم أول حزمة  :۱۰، ۹ع

وبالطبع بدأ هذا العيد بعد . وكانت من الشعير ألنه ينضج قبل غيره من المحاصيل مثل القمح
 .دخول بنى إسرائيل أرض الميعاد وزراعتهم لألرض

 :وتقديم البكور من الحيوانات والمزروعات له معاٍن روحية أهمها 
 .ة فمن يده نعطيهإعالن أن اهللا معطى كل الخيرات الحيوانية والنباتي -١



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥١٣γ 

 .شكر اهللا على عطاياه -٢

 .بركة اهللا للباقى الذى يستخدمه اإلنسان -٣

 .إعالة الكهنة والالويين المكرسين لخدمة الهيكل -٤

 .ويأتى هذا العيد خالل أعياد الفصح والفطير
 
يحملها على يديه ويحركها فى األربع جهات أى أنها مقدمة هللا مالئ كل : يردِّد  :۱۱ع

 .مكان
 :الكاهن الحزمة ويرددها أمام اهللا وذلك بأحد الطرق اآلتية يأخذ 

يردد الحزمة كما هى بسنابلها بعد غمسها فى الزيت ثم يأخذ قبضة منها ويقدمها على  -١
 .المذبح مع اللبان والباقى يأكله هو والكهنة

تضرب الحزمة بالعصا لفصل الحبوب عن القش ثم تحمص الحبوب على النار  -٢
ثم يقدم الكاهن قبضة يده منها على المذبح مع اللبان والباقى  ويوضع عليها زيت

 .يأكله الكهنة

تطحن الحبوب ويعجن الدقيق بالزيت ثم يأخذ الكاهن قبضة يده منه ويقدمه مع اللبان  -٣
 .على المذبح والباقى يأكله الكهنة

يب لآلب والحزمة الباكورة ترمز للمسيح البكر بين إخوة كثيرين الذى قدم نفسه على الصل
 .وفدانا

 :تقدم الحزمة فى غد السبت، والمقصود بغد السبت 
أما يوم األحد التالى للسبت الذى يأتى أيام عيد الفطير كما يرى الصدوقيون من  -١

 .اليهود
اعتبار أول أيام الفطير وهو الخامس عشر من الشهر األول هو يوم الراحة الذى ال  -٢

، ألن كلمة سبت معناها راحة، وبالتالى يعمل فيه عمل ويكرس هللا فيكون هو السبت
 .يكون عيد الباكورة هو اليوم السادس عشر من الشهر األول وهذا هو رأى الفريسيين

 :يقدم فى عيد الباكورة، باإلضافة إلى أول حزمة من المحصول، ما يلى  :۱۳، ۱۲ع



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥١٤γ 

 .خروف صحيح ابن سنة كمحرقة -١
لتًرا ويسكب عليه خمر مقداره  ٤,٦عشرين من الدقيق الملتوت بالزيت وهو يساوى  -٢

 .ربع الهين أى لتر واحد
والخروف يرمز للمسيح الفادى الذى أرضى اآلب بذبيحة نفسه، والدقيق الملتوت بالزيت 
يرمز لنقاوة حياة المسيح فى الجسد التى فيها الزيت أى الروح القدس، أما الخمر فيرمز للفرح 

 .الذى أدخله المسيح على قلوبنا بفدائه
ضـاف إلى تقدمات عيد الباكورة التقدمات التى تقدم فى أيام الفطير المذكورة فى شرح ي

 ).٨، ٧ع(
 
 .حبوب القمح الخضراء بعد أن تحمص أو تشوى: فريك  :۱٤ع

 .سنابل القمح الخضراء: سويًقا 
تمنع الشريعة األكل من حبوب المحصول الجديد شعير أو قمح بأى صورة قبل أن تقدم 

ولى فى عيد الباكورة، ويأكلون أيام الفطير من المحصول القديم وذلك ألن اهللا هو الحزمة األ
 .الذى يأخذ أوًال من المحصول فيبارك الباقى وحينئذ يأكل منه الشعب

ويرمز عيد الباكورة لقيامة المسيح الذى قام كبكر الراقدين ويأتى فى اليوم الثالث من عيد 
بعيد الباكورة فى سنة صلب المسيح، قام فى نفس اليوم من  وفيما كان اليهود يحتفلون. الفصح

 .األموات فعيد الباكورة يرمز لقيامته

   إحرص أن يكون هللا نصيب فى كل خيراتك فتعطيه البكور من أموالك وممتلكاتك
ومزروعاتك وكل ما يهبه لك فتنال بركته فى حياتك، وتقدم البكور للمحتاجين بكل نوع فيفرح 

 .واحد ألنهم أعضاء فى جسد المسيح الواحد أى الكنيسةالكل بقلب 
 

 

 
 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥١٥γ 

 ):۲۲-۱٥ع(عيد الخمسين )  ٤(

َعَة َأَسابِيَع َتُكوُن كَ «١٥ ْبِت ِمْن يـَْوِم ِإتْـَياِنُكْم ِبُحْزَمِة التـَّْرِديِد َسبـْ . اِمَلةً ثُمَّ َتْحِسُبوَن َلُكْم ِمْن َغِد السَّ
اِبِع َتحْ ١٦ ِمْن َمَساِكِنُكْم ١٧. ِسُبوَن َخْمِسيَن يـَْومًا ُثمَّ تـَُقرِّبُوَن تـَْقِدَمًة َجِديَدًة ِللرَّبِّ ِإَلى َغِد السَّْبِت السَّ

َوتـَُقرِّبُوَن َمَع ١٨. َرِغيَفْيِن ُعْشَرْيِن َيُكونَاِن ِمْن َدِقيٍق َوُيْخبَـَزاِن َخِميرًا بَاُكورًَة ِللرَّبِّ . تَْأُتوَن ِبُخْبِز تـَْرِديدٍ 
يِبَها َعَة ِخَراٍف َصِحيَحٍة َحْولِيٍَّة َوثـَْورًا َواِحدًا اْبَن بـََقٍر وََكْبَشْيِن ُمْحَرَقًة لِلرَّبِّ َمَع تـَْقِدَمِتَها َوَسكِ اْلُخْبِز َسبْـ 

لِيـَّْيِن َذبِيَحَة َوتـَْعَمُلوَن تـَْيسًا َواِحدًا ِمَن اْلَمْعِز َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َوَخُروفـَْيِن َحوْ ١٩. َوُقوَد رَاِئَحِة ُسُروٍر ِللرَّبِّ 
سًا فـَيُـَردُِّدَها اْلَكاِهُن َمَع ُخْبِز اْلَباُكورَِة تـَْرِديدًا َأَماَم الرَّبِّ َمَع اْلَخُروفـَْيِن فـََتُكوُن ِلْلَكاِهِن ُقدْ ٢٠. َسَالَمةٍ 
ْغِل َال تـَْعَمُلوا. َوتـَُناُدوَن ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َعْيِنِه َمْحَفًال ُمَقدَّسًا َيُكوُن َلُكمْ ٢١. لِلرَّبِّ  . َعَمًال َما ِمَن الشُّ

َوِعْنَدَما َتْحُصُدوَن َحِصيَد َأْرِضُكْم َال ُتَكمِّْل َزَوايَا ٢٢. َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم ِفي َأْجَياِلُكمْ 
رُُكهُ لِْلِمْسِكيِن َوالْ . َحْقِلَك ِفي َحَصاِدَك َوُلَقاَط َحِصيِدَك الَ تـَْلَتِقطْ   .»أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . َغرِيِب تـَتـْ

 
 .األحد: غد السبت  :۱٦، ۱٥ع

أى يوم عيد الباكورة وهو أول أيام عيد الفطير وهو الذى يتلو : يوم إتيانكم بحزمة الترديد 
 .عيد الفصح كما ذكرنا
 .يوًما ٤٩: سبعة أسابيع 

 .كورةيوافق اليوم الخمسين من عيد البا: غد السبت السابع 
يأتى يوم الخمسين بعد خمسين يوًما من عيد الباكورة ويكون يوم أحد مثلما يكون عيد 

 .الباكورة يوم أحد وتقرب فى عيد الخمسين تقدمات خاصة هللا
، ١: ٢أع(ويسـمى أيًضا عيـد الخمسـين بعيـد البنديكسـتى ومعناه خمسـين باللغة اليونانية 

 ،٢٢: ٣٤خر(بيع ألنه يأتى بعد سبعة أسابيع من عيد الباكورة كما يسمى أيًضا عيد األسا) ١٦: ٢٠
ويدعى أيًضا عيد الحصاد ألن فيه يتم حصاد القمح وباقى المحاصيل الشتوية ). ١٠: ١٦تث
 .ويسمونه كذلك عيد الباكورة ألن فيه تقدم باكورة حصاد القمح). ١٦: ٢٣خر(



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥١٦γ 

سرائيل أرض الميعاد وزراعتهم للقمح وواضح أن هذا العيد بدأ االحتفال به بعد دخول بنى إ
وعيد الخمسين من أهم األعياد عند اليهود ألن فيه يلزم أن يحضر جميع . وباقى المحاصيل

 .الرجال إلى بيت الرب فى أورشليم كما يحدث فى عيدى الفصح والمظال أيًضا
شهر التاسع يأتى هذا العيد فى الشهر الثالث من السنة الدينية ويسمى سيوان وهو يقابل ال

 :من السنة المدنية وهو يوافق حالًيا شهرى مايو ويونية، والغرض من هذا العيد هو 
شكر اهللا على عطاياه من المحاصيل الشتوية وأهمها القمح وأنه أكمل عمله مع شعبه  -١

 .وأعطاهم خيراته
قد  إذ كان اليهود يعتقدون بأن الوصايا. تذكار إلعطاء اهللا الوصايا لموسى على الجبل -٢

 .أعطيت بعد خمسين يوًما من خروجهم من أرض مصر

وألهمية هذا العيد، كان اليهود يقدمون توبة واعتراًفا عن خطاياهم، ويغتسلون فيه رمًزا 
 .لطهارتهم، باإلضافة لقضاء ليلة العيد فى تسبيح اهللا

د والمقصود تقديم أول حزمة من حصاتقدمون تقدمة جديدة للرب يقول ) ١٦ع(فى نهاية 
القمح وذلك غير التقدمة األولى، أى أول حزمة من حصاد الشعير، التى قدموها فى عيد 

 .الباكورة
ويرمز عيدا الفصح والفطير للتعب والمشقة التى عاناها بنو إسرائيل فى العبودية بمصر 

زان أما عيدا الباكورة والخمسين فيرم. فأخرجهم اهللا منها بضربة األبكار التى ذبحوا فيها الفصح
وٕان كان عيد الفصح يرمز لموت المسيح على الصليب وعيد . للفرح لنوالهم بركات اهللا وخيراته

الباكورة يرمز لقيامته فإن عيد الخمسين يرمز لحلول الروح القدس الذى حلَّ فيه بالفعل على 
 .الكنيسة وأسسها

 
 .حقولكم فى أرض كنعان: مساكنكم  :۱۷ع

 .دقيق مختمر: خبز 
 .لتر ٢,٣مل كل رغيف من عشر إيفة أى يع: عشرين 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥١٧γ 

سم وسمكه حوالى ٤٠× سم ٧٠كانوا يصنعون رغيفين كبيرين مقاس كل واحد منها حوالى 
 .سم ويخبزان بدقيق مختمر ألنهما يمثالن طعامهم اليومى فيقدمونهما هللا ليبارك كل أطعمتهم١٠

: ٢ال(ح إذ ترمز للشـر ال يقدم جزء منهما على المذبح ألنه ال توضـع خميـرة على المذب
، فيرددان فقط أمام اهللا أى يحملهما الكهنة على أيديهم ويحركانهما فى أربع جهات )١١

 .المسكونة معلنين بركة اهللا لكل حقولهم وأطعمتهم ثم يأكلهما الكهنة رمًزا لقبول اهللا لتقدماتهم
 :ويرمز الرغيفان إلى 

 .دية وكذلك حياتهم السمائية أى عبادتهم هللابركة اهللا لحياتهم األرضية أى أعمالهم الما -١
 .يرمز الرغيفان إلى اليهود واألمم، فالمسيح قد أتى لخالص العالم كله -٢

 .للحب أى محبتهم هللا ولبعضهم البعض) ٢(يرمز رقم  -٣

أكل الكهنة للرغيفين يرمز لبركة اهللا فى سر الكهنوت ليعطى الكهنة قوة لممارسة  -٤
 .خدمتهم

 
 :التى تقدم فى هذا العيد هى  التقدمات :۱۹، ۱۸ع

 :تقدمات أساسية وهى المذكورة هنا فى سفر الالويين وتشمل  -أ 
 :عبارة عن ذبيحة محرقة  -١

ثور بقر مع تقدمته وهى ثالثة أعشار من الدقيق الملتوت بالزيت كما ذكر فى  •
 ).٣١-٢٦: ٢٨عد(

 .كبشين مع تقدماتهما وهى عشرين من دقيق ملتوت بالزيت لكل كبش •

بعة خراف حولية أى كل منها ابن سنة مع تقدماتها وهى عشر إيفة من دقيق س •
 .ملتوت أى معجون بالزيت لكل خروف

 .وهى تيس من الماعزذبيحة خطية  -٢

 .وهى خروفان حوليانذبيحة سالمة  -٣

 :وتشمل ) ٣١-٢٦: ٢٨عد(ذبائح إضافة وهى المذكورة فى سفر العدد  –ب 
 :ذبيحة محرقة وهى  -١



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥١٨γ 

 .قدماتهما وهى ثالثة أعشار دقيق ملتوت بالزيت لكل ثورثورين بقر مع ت •

 .كبش مع تقدمته وهى عشرين من دقيق ملتوت بالزيت •

 .سبعة خراف حولية مع تقدماتها وهى عشر من دقيق ملتوت بالزيت لكل خروف •
 .ذبيحة خطية وهى تيس من الماعز -٢

نة والالويون وهى المذكورة فى ذبائح تطوعية أى إختيارية يقدمها الشعب هللا ليأكل منها الكه –ج 
 ).١٢-٩: ١٦تث(سفر التثنية 

 ).٤٢-٣٨: ٢٩خر(المحرقة اليومية فى الصباح والمساء وهى المذكورة فى  –د 
 
 .المقصود خروفى ذبيحة السالمة: الخروفين  :۲۰ع

فى يردد الكاهن جزًءا من ذبائح الخطية والسالمة وهى الساق اليمنى والصدر، أى يحركها 
 ).١٧ع(ع جهات أمام اهللا ثم يأخذها الكاهن وأسرته مع الرغيفين أيضًا كما سبق فى األرب

: ٦ص(يأكل منها الكاهن كما سبق شرحه فى ذبيحـة الخطيـة : تكون للكاهن قدًسا للرب 
 ).٢١-١١: ٧ص(والسالمة ) ٣٠-٢٤

 
احد يبوق الكهنة فى األبواق ويدعون الشعب لالحتفال بهذا العيد ويترك كل و  :۲۱ع

 .أعماله المادية ويتفرغ للعبادة فى هذا اليوم
إقامة هذا العيد أمر ضرورى أوصى به اهللا ليعمله بنو إسرائيل طوال أيامهم مادام هناك 

 .كهنة من نسل هارون إلى أن يأتى المسيح المرموز إليه بكل هذه الذبائح
للقمح، ولكن بدأ بنو  واالحتفال الكامل بهذا العيد كان بعد دخولهم أرض كنعان وحصادهم

إسرائيل فى االحتفال به جزئًيا بتقديم الذبائح المذكورة بدون الرغيفين وذلك فى برية سيناء تذكاًرا 
 .الستالم موسى للشريعة

تذكار حلول الروح " عيد الخمسين"وفى العهد الجديد نتذكر العيد فى عيد العنصرة وهو 

موسى للشريعة فى صالة السجدة، ويقدم بخور كثير القدس على الكنيسة، فنتذكر أيًضا استالم 

 .فى مجمرة كبيرة تذكاًرا لمنظر جبل سيناء وهو مملوء بالنار والدخان عند استالم الشريعة



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥١٩γ 

ر وصيته الذى ذكرها فى  :۲۲ع ) ١٠، ٩: ١٩ص(يؤكد هنا اهللا اهتمامه بالفقراء، فيكرِّ

ركوا زوايا حقولهم من السنابل بخصوص حصاد الحقول، فيت) ٢٢-١٩: ٢٤تث(ثم أعادها فى 

 .أو لقيط الحصاد أى الحبوب المتناثرة على األرض ليجمعها الفقراء فيجدوا طعاًما لهم

  ليكن العيد فرصة لالهتمام بزيارة الفقراء والمحتاجين والمرضى وكل من يمر بضيقة مثل
 .وفاة أحد األقارب، لتقدم محبة لهم ويفرحوا معك بهذا العيد

 

 ):۲٥-۲۳ع(د األبواق عي)  ٥(

اِبِع ِفي َأوَّ : ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «٢٤: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٣ ِل الشَّْهِر َيُكوُن َلُكْم ِفي الشَّْهِر السَّ
 .»َعَمًال َما ِمَن الشُّْغِل الَ تـَْعَمُلوا َلِكْن تـَُقرِّبُوَن َوُقوداً لِلرَّبِّ ٢٥. ُعْطَلٌة ِتْذَكاُر ُهَتاِف اْلُبوِق َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ 

 

فى اليوم األول للشهر السابع من السنة الدينية، وهو يقابل الشهر األول فى  :۲٤، ۲۳ع

ويوافق حالًيا ) ٢: ٨مل١(المدنية، وهو شهر تشرى أو تشرين األول ويدعى أيًضا إيثانيم  السنة

شهر سبتمبر أو أكتوبر، وفيه يبوق الكهنة فى أبواق مصنوعة من قرن الخروف وله فم من 

ولألبواق . أما فى عيد الكفارة فكانت األبواق مصنوعة من قرن الكبش. الذهب أو أبواق فضية

 .مع الشرح أشكال مرفقة

كان الكهنة يبوقون فى هذا العيد من عشيته حتى الصباح وكان الشعب يمكنه أن يبوق فى 

 .أماكنه بأبواق أخرى، أما فى يوم السبت فكان الكهنة يبوقون داخل بيت الرب وليس خارجه

 

 

 

 

 

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٢٠γ 

 
 أبواق الكهنة

األبواق ويهتفون ويسمى هذا العيد بعيد األبواق أو عيد الهتاف ألنهم يبوقون فيه فى 
 .بأصوات عالية ممجدين اهللا

وكان التبويق فى هذا العيد باإلضافة إلى باقى األعياد يستخدم لجمع الشعب فى رؤوس 
 .الشهور والمحافل الدينية المختلفة وكذلك عند دعوتهم للحرب أو أى أغراض أخرى

 :ولعيد األبواق معانى روحية كثيرة منها 
مراحمه طوال السنة الماضية فهو ختام السنة المدنية  وجمع شكر اهللا على إحساناته و  -١

 .المحاصيل الصيفية
يوافق العيد بدء سنة مدنية جديدة وبذر بذور المحاصيل الشتوية أى بدء الزراعة  -٢

الجديدة، فيطلبون بركة اهللا ويستعدون لبدء روحى جديد معه ويذكرونه بعهوده مع 
 .معه آبائهم حتى يباركهم ويتعهدون بالحياة

ر مجمع اليهود األعلى  -٣ أن عيد األبواق تذكار لفداء إسحق بكبش أى ) السنهدريم(قرَّ
يتذكرون فداء اهللا لهم وٕانقاذهم من عبودية مصر، وكل ذلك يرمز للمسيح الفادى فى 

 .ملء الزمان

فهو ) ١٩-١٤: ١٩خر(تذكار نزول الشريعة على الجبل عندما سمعوا صوت األبواق  -٤
 .ة اهللا والحياة بهايعلن أهمية كلم

هذا العيد هو استعداد لألعياد التالية فى نفس الشهر وهى عيد الكفارة وعيد المظال  -٥
 .وهى أعياد فى غاية األهمية عند اليهود وسيأتى تفصيلها بعد قليل فى هذا األصحاح

يذكرهم هذا العيد بتقديس اليوم السابع وهو السبت وتقديس السنة السابعة ثم سنة  -٦
 .ل التى تأتى بعد سبعة أسابيع ألن هذا العيد يأتى فى أول الشهر السابعاليوبي

عيد األبواق يدعو اهللا فيه شعبه لنوال الخالص ويثبت رجاءهم فيه، فهو يرمز  -٧
ويرمز أيًضا إلى مجئ المسيح ) ١٣: ٢٧إش(لرجوعهم من السبى ثم لإليمان بالمسيح 

 ).١١-٨رؤ(ا الثانى فى صوت األبواق المذكورة فى سفر الرؤي



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٢١γ 

 
 .مثل باقى األعياد يتفرغ الشعب لعبادة اهللا ويتركون أعمالهم المادية :۲٥ع

 :كان الوقود الذى يقرب للرب فى العيد هو 
 ).٨-١: ٢٨، عد ٤٢-٣٨: ٢٩خر(محرقة الصباح وتقدماتها كما ذكر فى - أ 

 :وتشمل ) ١٥-١١:  ٢٨عد(تقدمات رأس الشهر وهى المذكورة فى - ب 
 :حرقة عبارة عن ذبيحة م -١

ثورين بقر وتقدماتها ثالثة أعشار دقيق ملتوتة بالزيت ونصف الهين من الخمر  •
 .لكل ثور

كبش مع تقدمته عشرين من دقيق ملتوت بالزيت مع ثلث الهين من الخمر يسكب  •
 .عليه

سبعة خراف حولية مع تقدماتها عشر من دقيق ملتوت بالزيت وسكيبه هو ربع  •
 .خروفالهين من الخمر لكل 

 .ذبيحة خطية وهى تيس -٢

بعد تقديم محرقة الصباح وتقدمات رأس الشهر يبوق فى األبواق ثم تقدم تقدمات عيد - ج 
 :وهى ) ٦-١: ٢٩عد(الهتاف المذكورة فى 

 :ذبائح محرقات عبارة عن 
ثور وتقدمته وهى ثالثة أعشار من دقيق ملتوت بالزيت مع سكيبه وهو نصف الهين من  •

 .الخمر

 .دمته عشرين من دقيق ملتوت من الزيت وسكيبه ثلث الهين من الخمركبش وتق •

سبعة خراف حولية وتقدمتها وهى عشر من دقيق ملتوت بالزيت وسكيبه ربع الهين من  •
 .الخمر

ويكون الشعب ) ٢٦-٢٤: ٦عد(ثم يبارك الكاهن الشعب بكلمات البركة المذكورة فى 
يكل سليمان كانوا يذهبون إلى المجامع ليسمعوا وبعد بناء ه. ساجدين ثم ينصرفون إلى بيوتهم

 .قراءات من األسفار المقدسة ثم يعودون لمنازلهم



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٢٢γ 

 .يعود الشعب فى المساء ليحضروا تقديم محرقة المساء- د 

  عندما يذكرك اهللا للرجوع إليه والحياة معه فال تهمل صوته سواء كان كالمه من الكتاب
لمحيطين بك أو بأى شكل آخر، فهى رسائل أو أبواق المقدس أو عن طريق أحد األحباء ا

 .إلهية تعلن محبة اهللا وأشواقه إليك
 

 ):۳۲-۲٦ع(عيد الكفارة )  ٦(

اِبِع فـَُهَو يـَْوُم اْلَكفَّارَةِ «٢٧: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٦ ْهِر السَّ َمْحَفًال ُمَقدَّسًا . َأمَّا اْلَعاِشُر ِمْن َهَذا الشَّ
َعَمًال َما َال تـَْعَمُلوا ِفي َهَذا اْليَـْوِم َعْيِنِه ألَنَُّه يـَْوُم  ٢٨. ُتَذلُِّلوَن نـُُفوَسُكْم َوتـَُقرُِّبوَن َوُقودًا لِلرَّبِّ  .َيُكوُن َلُكمْ 

. ْيِنِه تـُْقَطُع ِمْن َشْعِبَهاِإنَّ ُكلَّ نـَْفٍس َال تـََتَذلَُّل ِفي َهَذا اْليَـْوِم عَ ٢٩. َكفَّارٍَة لِلتَّْكِفيِر َعْنُكْم َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِهُكمْ 
. َعَمًال َما َال تـَْعَمُلوا٣١. وَُكلَّ نـَْفٍس تـَْعَمُل َعَمًال َما ِفي َهَذا اْليَـْوِم َعْيِنِه أُبِيُد تِْلَك النـَّْفَس ِمْن َشْعِبَها٣٠

ِفي تَاِسِع . ْطَلٍة َلُكْم فـَُتَذلُِّلوَن نـُُفوَسُكمْ ِإنَُّه َسْبُت عُ ٣٢. َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكمْ 
 .»ِمَن اْلَمَساِء ِإَلى اْلَمَساِء َتْسِبُتوَن َسْبَتُكمْ . الشَّْهِر ِعْنَد اْلَمَساءِ 

 
يسمى هذا العيد أيًضا عيد الغفران أو االستغفار، وكان ميعاده هو العاشر  :۲۸-۲٦ع

وكان . شهر تشرين األول الذى يقابل شهر أكتوبر حالًيا من الشهر السابع من السنة الدينية وهو
وكانوا يصومون فى هذا . محفًال مقدًسا يمتنع فيه الشعب عن أعمالهم المادية ويتفرغون للعبادة

ويرمز هذا العيد لفداء المسيح وتكفيره عن خطايا البشرية . اليوم ويتذللون بتوبة وانسحاق أمام اهللا
ويقدمون فى هذا العيد تقدمات مذكورة بالتفصيل . د يوم الجمعة العظيمةويقابله فى العهد الجدي

 :وهى ) ١٦ص(فى 
 .محرقات الخدمة الصباحية والمسائية الدائمة- أ 

 :ذبائح العيد وهى - ب 
 .ثور خطية عن الكهنة -١
 .تيس ذبيحة خطية عن الشعب باإلضافة إلى تيس عزازيل الذى يطلق فى البرية -٢

 :ة هى وأيًضا ذبائح إضافي



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٢٣γ 

 .ذبيحة محرقة وهى كبش يقدم عن الكهنة -٣

 .ثور محرقة عن الشعب مع تقدماته وسكائبه -٤

 .سبعة خراف حولية ذبيحة محرقة عن الشعب مع تقدماتها وسكائبها -٥

 .ذبيحة خطية وهى تيس -٦

 ).١٦ص(وقد سبق شرح كل هذه الذبائح وتقدماتها بالتفصيل فى 
 

ليوم فذلك يعنى عدم توبته وحاجته لغفران من يرفض أن يتذلل أى يصوم فى هذا ا :۲۹ع

 .اهللا، فتأمر الشريعة بقتله لرفضه اإليمان باهللا والتوبة عن خطاياه

 

كذلك من يستهين بهذا العيد العظيم وينشغل بأعماله المادية معناه عدم اهتمامه  :۳۰ع

 .بالتوبة وغفران اهللا، فيعلن اهللا أنه سيبيده أى يموت بقتله أو موته بأى شكل

 

لذا يأمر اهللا باالمتناع عن جميع األعمال المادية فى هذا العيد ويطبق هذا طوال  :۳۱ع

حياتهم وفى األجيال التالية لهم حتى يأتى المسيح ويقدم الفداء والتكفير عن البشرية على 

 .الصليب

 

 .تستريحون من أعمالكم: تسبتون سبتكم  :۳۲ع

ليوم كله الذى يبدأ من عشيته أى مساء اليوم يحدد وقت التفرغ هللا فى هذا العيد وهو ا

 .التاسع من الشهر ثم طوال نهار اليوم العاشر

  إهتم بتوبتك اليومية أمام اهللا حتى تنال غفرانه وتجدد نشاطك وتبدأ برجاء جديد لتعوض ما

 .فاتك وتنطلق فى حياة روحية إيجابية فى عبادته وخدمته

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٢٤γ 

 ):٤٤-۳۳ع(عيد المظال )  ۷(

اِبِع : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٣٤: اَل الرَّبُّ ِلُموَسىَوقَ ٣٣ ْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمْن َهَذا الشَّْهِر السَّ ِفي اْليـَ
َعَة أَيَّاٍم لِلرَّبِّ  ْغِل َال تـَْعَمُلوا. ِل َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ ِفي اْليَـْوِم اَألوَّ ٣٥. ِعيُد اْلَمظَالِّ َسبـْ  . َعَمًال َما ِمَن الشُّ

َعَة أَيَّاٍم تـَُقرِّبُوَن َوُقودًا لِلرَّبِّ ٣٦ ٌس تـَُقرِّبُوَن َوُقودًا ِللرَّبِّ . َسبـْ ْوِم الثَّاِمِن َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدَّ ِإنَُّه . ِفي اْليـَ
َسًة َهِذِه ِهَي َمَواِسُم الرَّبِّ الَِّتي ِفيَها تـَُناُدو «٣٧. ُكلُّ َعَمِل َشْغٍل َال تـَْعَمُلوا. اْعِتَكافٌ  َن َمَحاِفَل ُمَقدَّ

َعَدا ُسُبوَتِ◌ الرَّبِّ َوَعَدا ٣٨لِتَـْقرِيِب َوُقوٍد لِلرَّبِّ ُمْحَرَقًة َوتـَْقِدَمًة َوَذبِيَحًة َوَسِكيبًا َأْمَر اْليَـْوِم بِيَـْوِمِه 
َأمَّا اْليَـْوُم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر ٣٩. َعطَايَاُكْم َوَجِميِع نُُذورُِكْم َوَجِميِع نـََواِفِلُكُم الَِّتي تـُْعُطونـََها لِلرَّبِّ 

َعَة أَيَّامٍ  ِل ُعْطَلٌة َوِفي اْليَـْوِم ِفي اْليَـْوِم اَألوَّ . السَّاِبِع َفِفيِه ِعْنَدَما َتْجَمُعوَن َغلََّة اَألْرِض تـَُعيُِّدوَن ِعيداً ِللرَّبِّ َسبـْ
ُفِسُكمْ ٤٠. الثَّاِمِن ُعْطَلةٌ  ِل َثَمَر َأْشَجاٍر بَِهَجٍة َوَسَعَف النَّْخِل َوَأْغَصاَن َأْشَجاٍر ِفي اْليَـْوِم اَألوَّ  َوتَْأُخُذوَن ألَنـْ

َعَة أَيَّامٍ  َياَء َوَصْفَصاَف اْلَواِدي َوتـَْفَرُحوَن َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِهُكْم َسبـْ َعَة أَيَّاٍم ِفي ٤١. َغبـْ تـَُعيُِّدونَُه ِعيدًا ِللرَّبِّ َسبـْ
َنِة َفرِ  ْهِر السَّاِبِع تـَُعيُِّدونَهُ . يَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلُكمْ السَّ َعَة أَيَّامٍ ٤٢. ِفي الشَّ ُكلُّ . ِفي َمظَالَّ َتْسُكُنوَن َسبـْ

ِني ِإْسَرائِيَل ِلَكْي تـَْعَلَم َأْجَياُلُكْم أَنِّي ِفي َمظَالَّ َأْسَكْنُت بَ ٤٣. اْلَوطَِنيِّيَن ِفي ِإْسَرائِيَل َيْسُكُنوَن ِفي اْلَمظَالِّ 
 .فََأْخبَـَر ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيَل ِبَمَواِسِم الرَّبِّ ٤٤. »أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . َلمَّا َأْخَرْجتُـُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

 
عيد المظال من األعياد الهامة عند اليهود وميعاده هو الخامس عشر من  :۳٤، ۳۳ع

ويعيد له . هر تشرين األول أى إيثانيم ويقابل شهر أكتوبرالشهر السابع للسنة الدينية وهو ش
سبعة أيام باإلضافة لليوم الثامن فيكون محفًال مقدًسا، أى يعيد العيد ثمانية أيام واليوم والثامن 

 .عطلة رسمية
وألهمية . وهو يشبه عيد الفصح فى أهميته إذ ُيعيَّد عيد الفصح والفطير ثمانية أيام أيًضا

وأيام نحميا ) ١٣: ٨أى٢(كـر عدة مرات فى الكتاب المقدس، فذكر أيام سليمان هذا العيد ذ
 ).٢: ٧يو(وفى أيام المسيح ) ١٨-١٣: ٨نح(

وهذا العيد يسمى أيًضا عيد الجمع إذ تجمع فيه كل المحاصيل والثمار الصيفية مثل 
 .الكروم والزيتون فهو ثالث األعياد الزراعية بعد عيدى الباكورة والخمسين

 :والمعانى الروحية لهذا العيد هى 
 .شكر اهللا على إحساناته بعد جمع كل محاصيل السنة -١



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٢٥γ 

تذكر أيام غربتهم فى برية سيناء حين عاشوا فى خيام أو مظال متنقلة، فحتى ال ينسوا  -٢
 .احسانات اهللا عليهم بنقلهم إلى أرض الميعاد كانوا يعيدون بهذا العيد

م والتعلق بالسماويات وهو معنى مستمر فى العهد يعطى هذا العيد معنى غربة العال -٣
 ...).١٦: ١٤زك(الجديد كما تنبأ زكريا 

وهذا العيد هو آخر األعياد فى السنة الدينية وواحد من أهم ثالثة أعياد ويلزم أن يجتمع 
فيه جميع ذكور شعب اهللا نيابة عن أسرهم ويقفون أمام بيت اهللا وهذه األعياد هى الفصح 

 .م عيد المظالوالخمسين ث
ولها أشكال مختلفة كما هو ) ٤٢ع(وكانوا يصنعون هذه المظال من أغصان األشجار 

 .موضح بالصورة المرفقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشكال مختلفة للمظال

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٢٦γ 

يعيد بهذا العيد ثمانية أيام، اليوم األول والثامن يتفرغون فيهما للعبادة وال يعملون  :۳٥ع

 .تة التى بينهما يستمر احتفالهم بالعيد ووجودهم فى المظالأى أعمال مادية واأليام الس

فى هذا العيد فى اليوم األول يجمعون أغصان الشجر ويقيمون مظلة فوق المذبح النحاسى 

ويأتون بماء من بركة سلوان ويسكبونه على المذبح النحاسى فوق المحرقة الصباحية مع الخمر 

ناء بل أيًضا ارتواءهم بالماء من الصخرة التى ترمز حتى يتذكروا ليس فقط غربتهم فى برية سي

والماء يرمز لعمل الروح القدس الذى فاض على المؤمنين فى كنيسة ). ٤: ١٠كو١(للمسيح 

 .العهد الجديد

 

) ٣٩-١٢: ٢٩عد(وقود الرب الذى يقدم فى السبعة أيام يذكره لنا سفر العدد فى  :۳٦ع
 :ذبائح محرقات  –أ : وهو 

وًرا فى اليوم األول تتناقص ثوًرا كل يوم حتى اليوم السابع فيكون سبعة ثالثة عشر ث -١
 .ومع كل ثور ثالثة أعشار دقيق ملتوتة بالزيت. ثيران ومجموعهم سبعون ثوًرا

 .كبشين كل يوم مع عشرين دقيق ملتوت بزيت لكل كبش -٢

 .أربعة عشر خروًفا حولًيا كل يوم مع عشر من دقيق ملتوت بزيت لكل الخروف -٣

 .عبارة عن تيس من المعز: ذبيحة خطية -  ب
 .المحرقة اليومية الصباحية والمسائية- ج 
 .ذبائح السالمة والنذور والنوافل وهى التقدمات التطوعية من الشعب- د 

أما فى اليوم الثامن من عيد المظال فيكون اعتكاًفا، أى تفرغ للعبادة وترك األعمال اليومية 
ألنه إن كان عيد المظال يرمز لغربة العالم فيلزم أن يرتبط بالغربة  كما حدث فى اليوم األول،

 .انشغال بمحبة اهللا وعبادته الذى هو غرض الحياة
 :هى ) ٣٩-٣٥: ٢٩عد(ووقائد الرب فى هذا اليوم كما يذكرها لنا سفر العدد 

 :ذبائح محرقات  –أ 
 .ثور بقر مع تقدمته وهى ثالثة أعشار من دقيق ملتوت بالزيت -١



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع
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 .بش واحد مع تقدمته عشرين من دقيق ملتوت بالزيتك -٢

 .سبعة خراف حولية مع تقدماتها وهى عشر من دقيق ملتوت بالزيت لكل خروف -٣

 .ذبيحة خطية وهى تيس من المعز –ب 
 .المحرقة الدائمة صباًحا ومساًء مع تقدماتهما –ج 
 .يقدمها الشعب هللاذبائح السالمة والنذور والنوافل وهى التقدمات التطوعية التى  –د 
 

يختم بهذه اآلية معلًنا أن ما سبق هو أعياد الرب السبعة التى يسميها مواسم  :۳۷ع
ومحافل مقدسة هللا مع الذبائح والتقدمات التى تقدم فى كل يوم من أيام هذه األعياد إظهاًرا لمحبة 

 .اإلنسان وشكره هللا
 
يًضا الذبائح المقدمة فى أيام السبوت باإلضافة للذبائح المقدمة فى األعياد، تقدم أ :۳۸ع

كذلك يضاف أيًضا التقدمات . التى تكون فيها محرقة الصباح والمساء ضعف األيام العادية
 .التطوعية التى يقدمها الشعب هللا

 
يؤكد هنا أهمية االحتفال بعيد المظال الذى يعيدون له ثمانية أيام، اليوم األول  :۳۹ع

من األعمال المادية وذلك بعد جمع آخر حصاد المحاصيل الصيفية  يكون تفرًغا للعبادة وعطلة
 .وفى اليوم الثامن أيًضا تكون عطلة

واليوم األول هو الخامس عشر من الشهر السابع واليوم الثامن هو الثانى والعشرون منه، 
 .فالعيد ممتد ثمانية أيام ولكن التفرغ للعبادة يكون فى اليوم األول واألخير فقط

 
 .كثيفة: غبياء  :٤۰ع

 .نبات ينمو عند مجارى المياه: صفصاف 
يبين ما يحدث فى هذا العيد، أى عيد المظال، وهو أن الشعب يجمع سعف النخل 
وأغصان الشجر الكبيرة ويقيمون منها المظال ويكملونها بسعف النخل الصغير وفروع األشجار 
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γ٥٢٨γ 

بركة سلوان ليستقوا ماًء ويسكبونه على  الصغيرة ويزينونها بثمار األشجال المبهجة ويذهبون إلى
المذبح النحاسى مع الخمر ويفرحون ويدورون حول المذبح سبعة مرات تذكاًرا للدوران حول أريحا 

 .فيتذكروا انتصارات الرب معهم ويفرحوا
 
يؤكد عليهم اهللا االحتفال بهذا العيد العظيم سبعة أيام طوال أيامهم ما دام الكهنوت  :٤۱ع
 .ائًماالالوى ق
 
يسكن جميع اليهود فى هذه المظال التى يصنعونها فى الدار الخارجية لبيت اهللا  :٤۲ع

وفى شوارع أورشليم وعلى الجبال وال يسكن أحد فى بيته ليتذكروا غربتهم عن العالم وتعلقهم 
 .بالسماء
 يذكرهم أيًضا سكناهم فى مظال بالخيام التى أقاموا فيها أربعين سنة فى برية :٤۳ع

 .سيناء وبرعاية اهللا لهم بالمن والسلوى والماء من الصخرة وحمايتهم من األعداء
 
أخبر موسى شعب اهللا بكل ما أمرهم به من جهة األعياد لينفذوه ويتمتعوا بعبادة  :٤٤ع

 .اهللا وعشرته

  تذكر دائًما عندما تتمتع بماديات الحياة أن اهللا هو معطيها لك فتشكره؛ ومن ناحية أخرى

بط نفسك فى استخدام الماديات حتى تنطلق مشاعرك بالحب نحو اهللا وال يعيقك شئ إض

 .عنه
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 جدول باألعياد الرسمية المذكور فى الشريعة
 مالحظات معناه الروحى تقدماته ميعاده اسم العيد م
من الشهر  ١٤ عيد الفصح ١

 األول
 خروف حولى عن كل بيت مع فطير

 يقدم كل يوم
ه النقى من كل المسيح الفادى بدم

 خطية
يجتمع فيه جميع رجال 

 .بنى إسرائيل فى بيت الرب
 .يذبح خروف عن كل بيت

من الشهر  ١٥ عيد الفطير ٢
األول حتى الحادى 
والعشرين ويكون 
اليوم الخامس 
عشر وكذلك الرابع 
عشر عطلة 
باإلضافة إلى اليوم 
الحادى والعشرين، 
وجميع األيام يؤكل 

 فطير

 يقدم كل يوم 
 محرقات -أ 
ثوران بقر وتقدمتها ثالثة أعشار من دقيق  -١

 .ملتوت بزيت لكل ثور
كبش مع تقدمته عشرين من دقيق ملتوت  -٢

 .بزيت
سبعة خراف حولية مع تقدمتها عشر من  -٣

 .دقيق ملتوت بالزيت لكل خروف
 .تيس من الماعزذبيحة خطية  -ب
 .صباًحا ومساًء مع تقدماتهاالمحرقة اليومية  -ج
 .اختياريةتقدمات  –د 

حياة المسيح على األرض التى تتميز 
 .بالنقاوة واإلخالص

 يأكلون فطيًرا
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عيد  ٣
 الباكورة

الخامس عشر من 
الشهر األول أى 
اليوم التالى لعيد 
الفصح ويكون يوم 

 أحد 

 )الشعير(أول حزمة من المحصول  -١
خروف حولى مع تقدمته عشرين من دقيق  -٢

 .ملتوت بزيت وربع الهين من الخمر

كر اهللا على عطاياه وبركته لكل ش
المحاصيل واالهتمام بإعالة الكهنة 

ويرمز عيد الباكورة لقيامة . والالويين
 .المسيح

تقدم أول حزمة شعير 
 .للهيكل

عيد  ٤
 الخمسين

بعد خمسين يوًما 
من عيد الباكورة 

 ويكون يوم أحد

رغيفين كبيرين من القمح المختمر يأكلهما  -١
 .الكهنة

 :هى ذبيحة محرقة و  -٢
ثور مع تقدمته ثالثة أعشار دقيق ملتوت  -أ

 .بالزيت
كبشين مع تقدمتهما وهى عشرين من دقيق  -ب

 .ملتوت بالزيت كل كبش
سبعة خراف حولية مع تقدمتها عشر إيفة من  -ج

 .دقيق ملتوت بالزيت لكل خروف
 .ذبيحة خطية وهى تيس من الماعز -٣
 .ذبيحة سالمة وهى خروفان حوليان -٤
 :وتشمل  ذبائح إضافية -٥
 ذبيحة محرقة من  –أ 

ثورين بقر مع تقدماتها من الدقيق كما سبق  -

شكر اهللا على عطاياه من  -٢
 ).القمح(توبة المحاصيل الش

االهتمام بكلمة اهللا إذ يذكرون  -٣
 ٥٠استالم موسى للوصايا بعد 
 .يوًما من خروجهم من مصر

يرمز لحلول الروح القدس على  -٤
الكنيسة الذى تم فعًال فى هذا 

 .اليوم
يرمز الرغيفان لليهود واألمم  -٥

 .والعهدين القديم والجديد والحب

يجتمع فيه جميع رجال 
 بنى إسرائيل عند بيت

 الرب
يقدم رغيفان وأول  -

 حزمة قمح للهيكل
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 .ذكره
 .كبش مع تقدمته كما سبق ذكره -
 .خراف حولية مع تقدماتها كما سبق ذكره ٧ -

 تيس من الماعز: ذبيحة خطية  -ب
 ذبائح تطوعية -٦
 .المحرقة اليومية الصباحية والمسائية -٧

فى اليوم األول من  عيد األبواق ٥
 الشهر السابع

 .محرقة الصباح وتقدمها -١
 :تقدمات رأس الشهر وتشمل  -٢
 :ذبيحة محرقة من  -أ 

 .ثورين بقر وتقدمتها -
 .كبش مع تقدمته -
 .سبعة خراف حولية مع تقدمتها -

 .ذبيحة خطية -ب
 :لعيد وتشمل تقدمات ا -٣
 :ذبائح محرقات من  –أ 

 ثور وتقدمته  -
 كبش وتقدمته -
 سبعة خراف حولية وتقدمتها -

 شكر اهللا على إحساناته -١
طلب بركة اهللا واالستعداد لبدء  -٢

 .روحى جديد معه
تذكار فداء إسحق بكبش أى تذكر  -٣

فداء اهللا لهم وٕانقاذهم من عبودية 
 .مصر

دى فى ملء رمز للمسيح الفا -٤
 .الزمان

 .تذكار نزول الشريعة على الجبل -٥
االستعداد لألعياد التالية فى نفس  -٦

 .الشهر وهى عيدا الكفارة والمظال
تقديس اليوم السابع والسنة السابعة  -٧

 يبوق الكهنة فى األبواق
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 .ألنه يأتى فى الشهر السابع محرقة المساء -٤
يدعو فيه اهللا شعبه لنوال الخالص  -٨

ويثبت رجاءهم فهو رمز لرجوعهم 
 .المسيحمن السبى ثم اإليمان ب

 .رمز لمجئ المسيح الثانى -٩
 

العاشر من الشهر  عيد الكفارة ٦
 السابع

 .الصباحية والمسائية الدائمةمحرقات الخدمة  -١
 :ذبائح العيد وهى  -٢
 ثور خطية عن الكهنة –أ 

تيس ذبيحة خطية عن الشعب باإلضافة إلى  –ب 
 .تيس عزازيل

 :ذبائح إضافية وهى  -٣
 .ذبيحة محرقة وهى كبش يقدم عن الشعب –أ 

 .ثور محرقة عن الشعب مع تقدماته –ب 
سبعة خراف حولية محرقة عن الشعب مع  –ج 

 .تقدماتها
 .ذبيحة خطية وهى تيس –د 

يرمز هذا العيد لفداء المسيح وتكفيره 
عن خطايا البشرية ويقابله فى العهد 

 .الجديد يوم الجمعة العظيمة

لكهنة إلى يدخل رئيس ا
قدس األقداس بدم 

 .الذبيحة
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الخامس عشر من  عيد المظال ٧
الشهر السابع 
ويعيد له ثمانية 
أيام ويكون اليوم 
األول والثامن 
محفل مقدس 

 وعطلة رسمية

 :تقدمات السبعة أيام األولى + 
 :ذبائح محرقات وهى ) أ(

ثالثة عشر ثوًرا فى اليوم األول تتناقص  -١
 .بع مع تقدماتهمثوًرا حتى اليوم السا

 .كبشين كل يوم مع تقدماتها -٢
أربعة عشر خروًفا حولًيا كل يوم مع  -٣

 .تقدماتها
 .، تيس من الماعزذبيحة خطية) ب(
 .الصباحية والمسائيةالمحرقة اليومية ) ج(
 .ذبائح سالمة ونذور ونوافل) د(

 :تقدمات اليوم الثامن + 
 ذبائح محرقات ) أ(

 .ثور بقر مع تقدمته -١
 .مع تقدمته كبش واحد -٢
 سبعة خراف حولية مع تقدماتها -٣

 تيس: ذبيحة خطية -ب
 .الصباحية والمسائيةالمحرقة الدائمة  –ج 
 .ذبائح السالمة والنذور والنوافل –د 

شكر اهللا على إحساناته بعد  -١
 .جمع كل المحاصيل

تذكر أيام غربتهم فى سيناء أى  -٢
 .غربة العالم

يحضر فى هذا العيد 
ئيل جميع رجال بنى إسرا

 .إلى بيت الرب
يسكن الشعب فى  -

 .مظال



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ
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ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الرَّ  الِع
 الزيت وخبز الوجوه والتجديف

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(الزيت )  ۱(

ُتوٍن َمْرُضوٍض نَِقّيًا لِلضُّوِء «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ ُموا ِإلَْيَك زَْيَت زَيـْ َأْوِص بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَُقدِّ
َهاَدِة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع يـَُرتـِّبُـَها َهاُروُن ِمَن اْلَمَساِء ِإَلى َخارِ ٣. ِإليَقاِد السُُّرِج َداِئماً  َج ِحَجاِب الشَّ

َعَلى اْلَمَنارَِة الطَّاِهَرِة يـَُرتُِّب السُُّرَج َأَماَم الرَّبِّ ٤. الصََّباِح َأَماَم الرَّبِّ َداِئمًا َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلُكمْ 
 .َداِئماً 

 
يستخرج الزيت من الزيتون بالبرّض أو الدَّق فى هاون فيخرج منه : مرضوض  :۲ ،۱ع

 .أنقى أنواع الزيت
أمر اهللا موسى أن يدعو الشعب لتقديم الزيت الذى توقد به المنارة التى فى القدس، ليس 

يع ، وهذا الزيت توقد به السرج نهاًرا وليًال جم)٢١، ٢٠: ٢٧، ٦: ٢٥خر(هنا فقط بل سابًقا فى 
والزيت يرمز لعمل الروح القدس فى األنبياء ورجال اهللا فى العهد القديم وفى كل المؤمنين . األيام

 .ليعيشوا مع اهللا وينتظروا المسيح المخلص
وتقديم الشعب للزيت هو بركة لهم ألنهم بهذا يشتركون فى تقديم عبادة اهللا، فإن كان 

ب يدخل أيًضا عن طريق عطاياه التى تظهر الكهنة فقط هم الذين يدخلون القدس ولكن الشع
 .محبتهم هللا وتفرح قلبه

 
الستارة التى تفصل بين القدس وقدس األقداس حيث يوجد : حجاب الشهادة  :٤، ۳ع

تابوت العهد وداخله لوحا الوصايا التى تشهد بوجود اهللا وتعلن أوامره لشعبه لذا ُسمِّى تابوت 
 .الشهادة وحجاب الشهادة

 .مقصود هارون وبنيه أى الكهنةال: هارون 
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يستكمل اهللا كالمه عن استخدام الزيت فى إيقاد سرج المنارة التى توجد فى القدس أمام 
ويسميها المنارة . الحجاب، ويهتم الكهنة بوضع الزيت وٕايقاد سرج المنارة طوال الليل والنهار

هنة بتنظيف المنارة لتكون فى ويهتم أيًضا الك. الطاهرة ألن كل ما فى القدس طاهر ومقدس بالدم
وسرج المنارة السبعة ترمز لعمل الروح القدس كما ذكرنا فى سفر . طهارة ومظهر الئق باهللا

 .الخروج
  قدِّم من عطاياك للكنيسة وللخدمة لتنال بركة المشاركة فى جذب النفوس للمسيح، فاهللا ال

موات باإلضافة إلى بركات ينسى تعبك حتى ولو كان كأس ماء بارد ويعوضك عنه فى الس
 .فى حياتك وشعورك بمساندة اهللا وعشرته

 
 ):۹-٥ع(خبز الوجوه )  ۲(

َنْي َعَشَر قـُْرصاً «٥ َوَتْجَعُلَها َصفَّْيِن ُكلَّ ٦. ُعْشَرْيِن َيُكوُن اْلُقْرُص اْلَواِحدُ . َوتَْأُخُذ َدِقيقًا َوَتْخِبُزُه اثـْ
َوَتْجَعُل َعَلى ُكلِّ َصفٍّ لَُبانًا نَِقّيًا فـََيُكوُن لِْلُخْبِز ِتْذَكاراً ٧. ِهَرِة َأَماَم الرَّبِّ َصفٍّ ِستًَّة َعَلى اْلَماِئَدِة الطَّا

فـََيُكوُن ٩. ِفي ُكلِّ يـَْوِم َسْبٍت يـَُرتـُِّبُه َأَماَم الرَّبِّ َداِئمًا ِمْن ِعْنِد بَِني ِإْسَرائِيَل ِميثَاقًا َدْهرِيّاً ٨. َوُقودًا لِلرَّبِّ 
َيْأُكُلونَُه ِفي َمَكاٍن ُمَقدٍَّس ألَنَُّه ُقْدُس َأْقَداٍس َلُه ِمْن َوقَاِئِد الرَّبِّ َفرِيَضًة َدْهرِ ِلهَ   .»يَّةً اُروَن َوبَِنيِه فـَ

 
يتكلم هنا عن خبز الوجوه الذى يوضع على مائدة داخل القدس، سبق شرح  :٥ع

ل من دقيق كميته عشرين من ، فيعملون اثنى عشر قرًصا كل قرص يعم)٢٥خر(تفاصيلها فى 
يقصد به االثنى عشر سبًطا أى أن هذا الخبز مقدم عن ) ١٢(وعدد . لتًرا ٤,٦اإليفة أى حوالى 

كل بنى إسرائيل أمام اهللا دائًما، فهذا يعنى أن عين اهللا على تقدمات أوالده وحياتهم ألن اهللا 
ق وتنقيته من خالل اثنى عشر وكان الالويون يقومون بطحن الدقي. يرعاهم ويفرح بتقدماتهم

ويعمل فطيًرا أى بال خمير ألن . منخًال ليكون سهًال فى عجنه وبال أى شوائب أى بال عيب
 .الخمير يرمز للشر فال يقدم أمام اهللا

 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٣٧γ 

كان االثنى عشر قرًصا يوضعون على المائدة فى صفين فيوضع كل ستة منها فوق  :٦ع

×  ٥٠سم أما المائدة فمقاسها ٥٠×  ٥٠اسه حوالى وكان القرص الواحد كبيًرا ومق. بعضها

 .سم ١٠٠

 

كان يوضع على خبز الوجوه لبان، يظل موضوًعا لمدة أسبوع ثم يحرق أمام اهللا  :۷ع

كرائحة بخور وهذا معناه أن الخبز مقدم لينال بركة اهللا واللبان إلرضائه إعالًنا من الشعب أنهم 

وكان اللبان غالًبا يوضع فى طبقين من الذهب . وبركته يؤمنون باهللا ويعبدونه ويترجون مرضاته

 .يرمز للحب أى محبة الشعب هللا) ٢(ورقم . ويوضع كل طبق على صف من صفوف الخبز

 
كان الدقيق الذى يقدمه شعب بنى إسرائيل هللا يخبزه الكهنة والالويون ويجددونه كل  :۸ع

ة سبعة أيام ثم يوضع الخبز الجديد يوم سبت على مائدة خبز الوجوه، ويظل على المائدة لمد

وهذا التجديد يرمز لمحبة . مكانه ويخرجون الخبز القديم إلى خارج القدس هو واللبان الذى عليه

 .الشعب المستمرة هللا وتجديد عهودهم ومحبتهم له

 

عندما يخرجون الخبز خارج القدس يوقدون اللبان الذى عليه أمام اهللا ثم يأكل الكهنة  :۹ع

وأكل الكهنة له يعلن أن هناك . فى مكان مقدس أى فى بيت الرب واألماكن الملحقة بهالخبز 

. بركة خاصة يعطيها اهللا لكهنته كملت فى العهد الجديد بعمل الروح القدس فى سر الكهنوت

 .ويستمر عمل خبز الوجوه طوال حياة بنى إسرائيل وعبادتهم هللا حتى يأتى المسيح

 من يخدمه، فال تتعطل عن خدمة اهللا بسبب ضعفك ألن قوته اهللا يعطى نعمة خاصة ل
 .ستعمل فيك وتشبعك حتى تعطى اآلخرين وتجذبهم هللا

 
 
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٣٨γ 

 ):۲۳-۱۰ع(التجديف على هللا )  ۳(

اْلَمَحلَِّة َوَتَخاَصَم ِفي . َوَخَرَج اْبُن اْمَرَأٍة ِإْسَرائِيِليٍَّة َوُهَو اْبُن رَُجٍل ِمْصِريٍّ ِفي َوَسِط بَِني ِإْسَرائِيلَ ١٠
ْسَرائِيِليَِّة َوَرُجٌل ِإْسَرائِيِليٌّ  ْسَرائِيِليَِّة َعَلى االْسِم َوَسبَّ ١١. اْبُن اْإلِ َف اْبُن اْإلِ . فَأَُتوا ِبِه ِإَلى ُموَسى. َفَجدَّ

. لِيُـْعَلَن َلُهْم َعْن َفِم الرَّبِّ فَـَوَضُعوُه ِفي اْلَمْحَرِس ١٢). وََكاَن اْسُم أُمِِّه َشُلوِمَيَة بِْنَت ِدْبِري ِمْن ِسْبِط َدانٍ (
َيَضَع َجِميُع السَّاِمِعيَن أَْيِديـَُهْم َعَلى «١٤: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٣ َأْخِرِج الَِّذي َسبَّ ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَِّة فـَ

 بَّ ِإَلَهُه َيْحِمُل َخِطيََّتُه ُكلُّ َمْن سَ : َوُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ١٥. رَْأِسِه َويـَْرُجَمُه ُكلُّ اْلَجَماَعةِ 
اْلَغرِيُب َكاْلَوطَِنيِّ ِعْنَدَما ُيَجدُِّف . يـَْرُجُمُه ُكلُّ اْلَجَماَعِة رَْجماً . َوَمْن َجدََّف َعَلى اْسِم الرَّبِّ فَِإنَُّه يـُْقَتلُ ١٦

َها نـَْفسًا َوَمْن َأَماَت بَِهيَمًة يـَُعوِّ ١٨. َوِإَذا َأَماَت َأَحٌد ِإْنَسانًا فَِإنَُّه يـُْقَتلُ ١٧. َعَلى االْسِم يـُْقَتلُ  ُض َعنـْ
َكْسٌر ِبَكْسٍر َوَعْيٌن بَِعْيٍن ٢٠. َوِإَذا َأْحَدَث ِإْنَساٌن ِفي َقرِيِبِه َعْيبًا َفَكَما فـََعَل َكَذِلَك يـُْفَعُل بِهِ ١٩. بِنَـْفسٍ 

ْنَساِن َكَذِلكَ . َوِسنٌّ ِبِسنٍّ  َها َوَمْن قـََتَل َمْن قـََتَل بَِهيَمًة يـَُعوِّ ٢١. ُيْحَدُث ِفيهِ  َكَما َأْحَدَث َعْيبًا ِفي اْإلِ ُض َعنـْ
َفَكلََّم ٢٣. »ِإنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . اْلَغرِيُب َيُكوُن َكاْلَوطَِنيِّ . ُحْكٌم َواِحٌد َيُكوُن َلُكمْ ٢٢. ِإْنَسانًا يـُْقَتلْ 

فـََفَعَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل  . ي َسبَّ ِإَلى َخارِِج اْلَمَحلَِّة َويـَْرُجُموُه بِاْلِحَجارَةِ ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن ُيْخرُِجوا الَّذِ 
 .َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى

 
تزوجت امرأة إسرائيلية من سبط دان وتدعى شلومية برجل مصرى، غالًبا  :۱۱، ۱۰ع

ن زوجها ليس من بنى أيام إقامتهم فى مصر، ولما خرجوا من مصر أقامت خارج المحلة أل
إسرائيل وقد أنجبت ابًنا فاختلف هذا االبن مع رجل إسرائيلى وتشاجر معه ويبدو أنه كان يحاول 
السكنى مع بنى إسرائيل فمنعه هذا الرجل اإلسرائيلى، وهنا غضب ابن المصرى وسب اسم اهللا 

ّدف وأمسكوه وأتوا به إلى يهوه الذى كان اليهود يحترمونه جًدا، فثار بنو إسرائيل على هذا المج
 .موسى ليقرر لهم ماذا يعملون معه لتطاوله على اسم اهللا

 
أمر موسى أن يحبس هذا الرجل حبًسا موقًتا ثم ذهب ليصلى فى خيمة االجتماع  :۱۲ع

 .ويطلب إرشاد اهللا



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٣٩γ 

  ليتك تلتجئ إلى اهللا بالصالة فى كل أمور حياتك وثق أنه يستطيع أن يكلمك بطرق بسيطة
وهكذا تتمتع بعشرة اهللا ويقود حياتك فى الطريق المستقيم . هلة ما دمت مهتًما أن تسمعهوس

 .وتنجح فى كل أمورك
 
كلم الرب موسى وأمره بإخراج الرجل المجدف إلى خارج المحلة حيث توجد  :۱٤، ۱۳ع

الحيوانات خيام بنى إسرائيل، ألن المحلة مقدسة بوجود اهللا وشعبه فيها، ولذا كانوا يلقون رماد 
المقدسة كذبائح للخطية خارج المحلة وكذا األبرص يعيش خارج المحلة، فهى تمثل المكان 

 .النجس، ولذلك أيًضا صلب المسيح خارج المحلة أى خارج أورشليم حامًال عارنا ونجاستنا
وأمره أيًضا أن يضع الشهود الذين سمعوا تجديفه أيديهم على رأس المجدف إعالًنا منهم 

تهم على تجديفه وكذا إعالًنا أن دمه على رأسه، ثم بعد ذلك يرجمونه بالحجارة حتى يموت لشهاد
ويبدأ الشهود برجمه ثم باقى الشعب عن طريق شيوخ األسباط أو مندوبين عنهم، ألن من تطاول 

 .على اهللا فقد تطاول على كل المبادئ والوصايا فال يستطيع أن يعيش وسط جماعة اهللا
 
 .ليس أصله يهودى ثم انضم إلى شعب اهللا أو يكون غير يهودى: غريب ال :۱٦، ۱٥ع

 .أى اليهودى: الوطنى 
أعطى اهللا وصية لموسى طوال حياتهم وهى أن من يتطاول على اهللا ويشتمه أو يقول 
كلمات شريرة ضده يلزم أن يموت رجًما بالحجارة إعالًنا عن شناعة هذه الخطية، ويشترك فى 

 .فى المحلة، اليهود وغير اليهود، ليتعلم الكل احترام اهللا ومهابته رجمه كل الساكنين
 
خشى اهللا على شعبه من االستهانة بحياة اخوتهم عندما أباح قتل المجدف على  :۱۷ع

اهللا أو يغتاظ أحدهم إذا سبه آخر فيحاول قتله، فحذرهم من أن يتجاسر أحد ويقتل غيره فالوصية 
ويؤكدها هنا بأن من يقتل أحًدا البد أن يقتل إظهاًرا ) ١٣: ٢٠خر(السادسة تنهى عن القتل 

 .ألهمية نفس اإلنسان وقيمتها العظيمة عند اهللا
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٤٠γ 

يؤكد اهللا أيًضا عدم اإلساءة للحيوانات التى يمتلكها اآلخرون، فال يغتاظ أحد إذا  :۱۸ع
ه بحيوان مثله وقد أضرَّه حيوان ملك لصاحبه ويقوم فيقتله، ويلزم عليه فى هذه الحالة أن يعوض

 ).٢١خر(سبق وأعلن ذلك فى 
 
أنه ليست حياة اإلنسان هى فقط ) ٢١خر(أكد هنا أيًضا ما سبق وذكره فى  :۲۰، ۱۹ع

الثمينة فى نظر اهللا ولكن أى عضو فى جسمه، فإذا اغتاظ إنسان وأساء إلى صاحبه فحدث له 
وقع على المجنى عليه،  ضرر فى أحد أعضائه فإنه يلزم إضرار المسئ بنفس الضرر الذى

وهذا حتى يمنعهم من اإلساءة إلى غيرهم وليمهد لهم فكرة الفداء التى سيتممها فى ملء الزمان 
 .بموت المسيح فداًء للبشرية

وكان شيوخ اليهود يسمحون بأن يعوض المسئ عن الضرر بدفع مبلغ يقرره القضاة 
ود بهذه الوصية أن ينتقم المجنى عليه وليس المقص). ٣٠: ٢١خر(استناًدا على أوامر الشريعة 

ممن أساء إليه بل ما ذكرناه وهو أن يخشى اإلنسان اإلساءة إلى غيره ويخاف على حياة 
 .صاحبه وكل أعضاء جسده

 
يكرر هنا عظمة حياة اإلنسان، فمن يقتل غيره البد أن يقتل أما البهيمة فيعوض  :۲۱ع

 .عنها
 
 .العادل أى اهللا: إنى أنا الرب إلهكم  :۲۲ع

 .يعلن اهللا عدله فتطبق هذه الشريعة على اليهودى أو غير اليهودى الساكن معهم
 
نّفذ موسى كالم اهللا فأخرجوا ابن شلومية الذى جّدف على اهللا ورجموه خارج  :۲۳ع
 .وهنا تظهر نتيجة االقتران بغير المؤمنين وهو إنتاج ابًنا يشتم اهللا فيقتل رجًما. المحلة
 

 لئال تكون بتصرفاتك وكالمك تجدف على اسم اهللا أى تكن صورة سيئة تجعل  كن حريًصا
فكن مدقًقا عالًما أن اهللا أمامك ويرى كل أفعالك . الناس يتطاولون على اسم المسيح والكنيسة

 .دائًما لتخشاه وتصنع مرضاته



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٤١γ 

 

ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع
 السنة السابعة واليوبيل والفكاك

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(السنة السابعة ) ۱(

َمَتى أَتـَْيُتْم ِإَلى اَألْرِض الَِّتي أَنَا : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناءَ ١
ِستَّ ِسِنيَن تـَْزرَُع َحْقَلَك َوِستَّ ِسِنيَن تـَْقِضُب َكْرَمَك َوَتْجَمُع ٣. ْبتًا لِلرَّبِّ ُأْعِطيُكْم َتْسِبُت اَألْرُض سَ 

ابَِعُة َفِفيَها َيُكوُن ِلَألْرِض َسْبُت ُعْطَلٍة َسْبتًا ِللرَّبِّ ٤. َغلَّتَـُهَما َنُة السَّ َال تـَْزرَْع َحْقَلَك َوَال تـَْقِضْب  . َوَأمَّا السَّ
 . َسَنَة ُعْطَلٍة َتُكوُن ِلَألْرضِ . يَع َحِصيِدَك َال َتْحُصْد َوِعَنَب َكْرِمَك اْلُمْحِوِل َال تـَْقِطفْ ِزرِّ ٥. َكْرَمكَ 

 َلَك َوِلَعْبِدَك َوَألَمِتَك َوَألِجيِرَك َوِلُمْستَـْوِطِنَك النَّازِلِيَن ِعْنَدَك . َوَيُكوُن َسْبُت اَألْرِض َلُكْم طََعاماً ٦
 .َوِلْلَحيَـَواِن الَِّذي ِفي َأْرِضَك َتُكوُن ُكلُّ َغلَِّتَها َطَعاماً َولِبَـَهاِئِمَك ٧

 
السنة السابعة لألرض كما أن يوم السبت هو السابع فى أيام : تسبت األرض  :۲، ۱ع
 .األسبوع

يواصل اهللا حديثه مع موسى من بين الكاروبين اللذين على غطاء تابوت العهد فى قدس 
، فيأمرهم بوصية سيتم تنفيذها بعد دخولهم فى أرض كنعان وزراعتهم األقداس بخيمة االجتماع

لألرض، وهى زراعة األرض ست سنوات أما السنة السابعة فتستريح األرض وال يزرعونها وهذا 
 :له مقاصد هى 

يتفرغون فى هذه السنة لعبادة اهللا فيزيدون صلواتهم وقراءاتهم فى األسفار المقدسة ففى  -١
 .سنة السابعة يقرأون الشريعة كلهاعيد المظال فى ال

تظهر رحمة اهللا على شعبه فيعطيهم راحة من العمل فى السنة السابعة وكذا للعبيد  -٢
 .والعاملين عندهم

 .تستريح األرض من الزراعة وهذا يجدد نشاطها وقوتها فى السنوات التالية -٣
شجار تكون المزروعات التى تظهر فى السنة السابعة أو الثمار التى تخرج على األ -٤

 .مأكًال ألصحاب األرض وللفقراء وللحيوانات



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٤٢γ 

تثبت إيمان الشعب باهللا ألنه وعدهم أن يعطيهم ضعف المحصول فى السنة السادسة  -٥
 .حتى يكفيهم سنتين حيث ال يكون هناك محصول فى السنة السابعة التى ال تزرع

 .ير العبيدفى هذه السنة تعود األرض التى بيعت إلى أصحابها ويتم أيًضا تحر  -٦
 
 .تجمع عناقيد العنب: تقضب كرمك  :۳ع

يسمح اهللا لليهود بزراعة أراضيهم بالمحاصيل المختلفة ويحصدونها وكذا جمع ثمار 
 .أراضيهم المزروعة باألشجار مثل العنب لمدة ست سنوات

 
السنة السابعة تكون عطلة وراحة لألرض ولهم، وكانت تبدأ، إما بعد عيد الخمسين  :٤ع
تجمع المحاصيل الشتوية، أو بعد عيد المظال حيث تجمع المحاصيل الصيفية أيًضا حيث 

 .وثمار األشجار
وغالًبا بدأ التعييد بالسنة السابعة ليس بعد سبع سنوات من دخولهم أرض كنعان ألن السبع 
سنوات األولى قضوها فى الحروب المتالك األرض وفى الغالب احتاجوا لسبع سنوات أخرى قسَّم 

يها يشوع األرض بينهم ثم زرعوا األرض ست سنوات وعيدوا فى السنة الحادية والعشرين من ف
 .دخولهم أرض الميعاد

١-  
النباتات التى تنبت من البذور الساقطة على األرض من الحصاد : زريع حصيدك  :٥ع
 .السابق

 .العنب الذى يتركه جامعوا العنب على األشجار: المحول 
ال زراعية فى السنة السابعة مثل جمع محاصيل النباتات التى يمنعه أن يعمل أى أعم

نبتت دون رعاية منه من خالل البذور التى سقطت أثناء الحصاد أو النباتات الخلفة التى تنتج 
وال يجمع أيًضا ما بقى على األشجار من الثمار التى نسيها الجامعون، . عند قواعد األشجار

 .اء منهاولكنه يستطيع أن يأكل هو والفقر 
 
النباتات التى تنمو من نفسها فى السنة السابعة أو ما يتبقى من الثمار على  :۷، ٦ع

 .األشجار من السنة السادسة يأكله أصحاب األرض والعبيد والفقراء وكذا الحيوانات أيًضا



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٤٣γ 

  ،كن حنوًنا على كل من حولك، فإن كان اهللا يشفق على األرض واإلنسان والحيوان والنبات
تك تكون مثله تشفق على الجميع وتعطيهم راحتهم ومكافأتهم خاصة من يعانون من فلي

 .مضايقات
 
 ):۲۲-۸ع(سنة اليوبيل ) ۲(

َعَة ُسُبوِت ِسِنينَ «٨ َعِة السُُّبوِت . َسْبَع ِسِنيَن َسْبَع َمرَّاتٍ . َوتـَُعدُّ َلَك َسبـْ فـََتُكوُن َلَك أَيَّاُم السَّبـْ
ِفي يـَْوِم اْلَكفَّارَِة . ُثمَّ تـَُعبـُِّر بُوَق اْلُهَتاِف ِفي الشَّْهِر السَّاِبِع ِفي َعاِشِر الشَّْهرِ ٩. ْربَِعيَن َسَنةً السََّنوِيَِّة ِتْسعاً َوأَ 

َنَة اْلَخْمِسيَن َوتـَُناُدوَن بِاْلِعْتِق ِفي اَألْرِض ِلَجِمي١٠. تـَُعبـُِّروَن اْلُبوَق ِفي َجِميِع َأْرِضُكمْ  ِع َوتـَُقدُِّسوَن السَّ
ُيوبِيًال َتُكوُن َلُكُم ١١. َتُكوُن َلُكْم يُوبِيًال َوتـَْرِجُعوَن ُكلٌّ ِإَلى ُمْلِكِه َوتـَُعوُدوَن ُكلٌّ ِإَلى َعِشيَرتِهِ . ُسكَّانَِها

َنُة اْلَخْمُسونَ  َسًة . َها ُيوبِيلٌ ِإنـَّ ١٢. َال تـَْزَرُعوا َوَال َتْحُصُدوا ِزرِّيَعَها َوَال تـَْقِطُفوا َكْرَمَها اْلُمْحِولَ . السَّ ُمَقدَّ
َفَمَتى بِْعَت ١٤. ِفي َسَنِة اْلُيوبِيِل َهِذِه تـَْرِجُعوَن ُكلٌّ ِإَلى ُمْلِكهِ ١٣. ِمَن اْلَحْقِل تَْأُكُلوَن َغلَّتَـَها. َتُكوُن َلُكمْ 

ِنيَن بـَْعَد اْلُيوبِيِل ١٥. َصاِحَبَك َمِبيعًا َأِو اْشتَـَرْيَت ِمْن َيِد َصاِحِبَك َفَال يـَْغِبْن َأَحدُُكْم َأَخاهُ  َحَسَب َعَدِد السِّ
َعَلى َقْدِر َكثْـَرِة السِِّنيَن ُتَكثـُِّر َثَمَنُه َوَعَلى َقْدِر ِقلَِّة ١٦. َتْشَتِري ِمْن َصاِحِبَك َوَحَسَب ِسِني اْلَغلَِّة يَِبيُعكَ 

ِت يَِبيُعكَ  ِإنِّي أَنَا الرَّبُّ . َال يـَْغِبْن َأَحدُُكْم َصاِحَبُه َبِل اْخَش ِإَلَهكَ فَ ١٧. السِِّنيَن تـَُقلُِّل َثَمَنُه ألَنَُّه َعَدَد اْلَغالَّ
َوتـُْعِطي ١٩فـَتَـْعَمُلوَن فـََراِئِضي َوَتْحَفُظوَن َأْحَكاِمي َوتـَْعَمُلونـََها لَِتْسُكُنوا َعَلى اَألْرِض آِمِنيَن ١٨. ِإَلُهُكمْ 

َبِع َوتَ  َتْأُكُلوَن لِلشَّ َها آِمِنينَ اَألْرُض َثَمَرَها فـَ ابَِعِة ِإْن : َوِإَذا قـُْلُتمْ ٢٠. ْسُكُنوَن َعَليـْ َنِة السَّ َماَذا نَْأُكُل ِفي السَّ
َنِة السَّاِدَسِة فـَتَـْعَمُل َغلًَّة لَِثَالِث ِسِنينَ ٢١َلْم نـَْزرَْع َوَلْم َنْجَمْع َغلَّتَـَنا؟   . فَِإنِّي آُمُر بِبَـرََكِتي َلُكْم ِفي السَّ

َنِة التَّاِسَعةِ  فـَتَـْزَرُعونَ ٢٢ َنَة الثَّاِمَنَة َوتَْأُكُلوَن ِمَن اْلَغلَِّة اْلَعِتيَقِة ِإَلى السَّ ِإَلى َأْن تَْأِتَي َغلَّتُـَها تَْأُكُلوَن . السَّ
 .َعِتيقاً 

 
 .سبع سنوات من السنة السابعة: سبعة سبوت سنين  :۸ع

سنة  ٤٩فيكون المجموع ) ٧ × ٧(أمرهم اهللا أن يحسبوا سبع سنوات من السنة السابعة أى 
 .ليعيدوا بعده بالسنة الخمسين أى سنة اليوبيل

 
سنة فى عيد الكفارة، أى فى العاشر من الشهر السابع، يبوقون  ٤٩بعد انقضاء  :۹ع

 .باألبواق فى كل بالد اليهود معلنين بدء السنة الخمسين أى سنة اليوبيل



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٤٤γ 

الخمسين التى يبوق فيها فى كل  معناها بوق والمقصود السنة: يوبيال  :۱۱، ۱۰ع
 .األرض

 :تعلن الشريعة ما يتم فى السنة الخمسين وهو 
 .تحرير العبيد وعتقهم ورفع الديون عن المديونين -١
تفك فيها األراضى التى بيعت من أصحابها بسبب الفقر، فتعود إلى أصحابها  -٢

 .رتهليمتلكوها ويستخدموها كما يشاءوا أى يعود كل إنسان للسكن بين عشي
تكون سنة اليوبيل سنة عطلة لألرض ال يزرعون فيها وال يحصدون وال يجمعون باقى  -٣

 .ثمار األشجار مثل العنب
 

يتفرغون للعبادة والفرح فى سنة اليوبيل وٕان كانوا ال يجمعون النباتات التى تنمو  :۱۲ع
 .واناتمن نفسها فى األرض ولكنهم يستطيعون أن يأكلوا منها هم والفقراء وكذا الحي

 
يستعيد كل إنسان باع أرضه بسبب الفقر هذه األرض فيعود إلى األرض التى  :۱۳ع

 :امتلكها من آبائه وهذا مفيد فيما يلى 
االهتمام بأرض الميعاد التى ترمز إلى أورشليم السمائية أى التمسك بميراث من اآلباء  -١

قة، ولكن فى سنة الذى يرمز للميراث األبدى، وٕان كان قد تركه بسبب الفقر والضي
اليوبيل التى ترمز إلى الخالص الذى أتمه المسيح على الصليب، يستعيد الحق فى 

 .الميراث األبدى
عدم انشغال األغنياء باالستيالء على األراضى أى وضع حدود لمحبة المال  -٢

 .والمقتنيات داخلهم
 .الرحمة والرأفة على الفقراء الذين اضطروا لبيع أراضيهم -٣
 .ن اهللا هو واهب األرض وأنهم الغرباء فيها ليتعلقوا بالسماءيعلم الكل أ -٤
 
 .يظلم: يغبن  :۱٤ع

فى سنة اليوبيل يراجع كل واحد نفسه فى عمليات البيع والشراء التى سبقت فى حياته، فإن 
كان قد ظلم أحًدا وباع له بزيادة أقل من سدس ثمن الشئ يرد له الفرق وٕان كان بزيادة أكثر من 

. تبطل هذه العملية التجارية ألن مقدار الظلم فيها كبير، هذا هو تفسير شيوخ اليهودسدس الشئ 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع
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والخالصة أنه فى سنة اليوبيل، التى ترمز إلى رحمة المسيح المخلص، يراجع كل إنسان نفسه 
 .هل تعامل برحمة مع من حوله أم ظلم نفسه حتى يصحح هذا الظلم

 
ترابها من سنة اليوبيل، ألنها ترد إلى كان ثمن األرض يقدر بحسب اق :۱٦، ۱٥ع

صاحبها فى هذه السنة، فإذا اشترى أحد أرًضا قبل اليوبيل بسنوات قليلة يكون ثمنها رخيًصا 
أى الذى يحصدونه من " حسب سنى الغلة"وتقول الشريعة فى هذه اآلية . والعكس صحيح

فترة زمنية وليس األرض األرض ألن الذى يشترى فهو يشترى حق االنتفاع واستغالل األرض ل
 ).٢٣ع(نفسها إذ تظل ملًكا لصاحبها ألنها ميراث من اآلباء 

أى أنه يشترى محصول السنين التى تسبق اليوبيل، فإن كانت " عدد الغالت يبيعك"ويقول 
 .قليلة يكون ثمن األرض قليًال وٕان كانت السنوات كثيرة قبل اليوبيل يكون ثمن األرض كبيًرا

 
ى عدم ظلم أحد لآلخر معلًنا أنه الرب إلههم أى العادل الناظر إلى كل يؤكد عل :۱۷ع

 .شئ وسيجازى كل واحد بحسب أعماله
 
 :يعدهم اهللا إذا أطاعوا شريعته هذه أن يكافئهم بأمرين  :۱۹، ۱۸ع
 .يعيشون بسالم قلبى ويحفظهم من أعدائهم فيكونون فى أمان -١
 .ياجاتهميبارك األرض فتعطيهم محاصيل كثيرة تشبع احت -٢
 
كان اهللا يبارك فى محصول السنة السادسة فيكون الضعف ألنهم ال  :۲۱، ۲۰ع

يزرعونها فى السنة السابعة ولكن فى سنة اليوبيل ال يزرعون أيًضا وقبلها تكون سنة سابعة ال 
يزرعون فيها، أى توجد سنتان بال زراعة فى األرض هى السنة التسعة واألربعون والسنة 

ن يبارك اهللا فى السنة الثامنة واألربعين فتعطى ثالثة أضعاف لتكفى احتياجات الخمسون، ولك
 .الشعب ثالث سنين

  مهما كانت الظروف التى تقابلك أو تتوقع أن تقابلك، ثق أن بركة اهللا الذى أنت متكل عليه
 .ستكفى احتياجاتك وتواجه عنك كل المشاكل وتحميك من كل المتاعب

 
السنة السادسة سيكفى السنة السابعة والثامنة إلى أن يأتى يؤكد أن محصول  :۲۲ع

محصول السنة الثامنة، فيأكلون من المحصول العتيق أى القديم حتى يحصدوا المحصول 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٤٦γ 

الجديد، وذلك فى حالة كل سنة سابعة، أما فى سنة اليوبيل فكما ذكرنا يكون المحصول ثالثة 
سين إلى أن يأتى محصول السنة اإلحدى أضعاف فيكفى السنة التاسعة واألربعون والخم

 .والخمسين
 
 

 ):۲۸-۲۳ع(بيع األراضى ) ۳(

ُتْم ُغَربَاُء َونـَُزَالُء ِعْنِدي«٢٣ َبْل ِفي ُكلِّ َأْرِض ُمْلِكُكْم ٢٤. َواَألْرُض َال تـَُباُع بـَتًَّة َألنَّ ِلَي اَألْرَض َوأَنـْ
َقَر أَ ٢٥. َتْجَعُلوَن ِفَكاكًا ِلَألْرضِ  تـَ َرُب ِإلَْيِه َويـَُفكُّ َمِبيَع َأِخيهِ ِإَذا افـْ َباَع ِمْن ُمْلِكِه يَْأِتي َولِيُُّه اَألقـْ . ُخوَك فـَ

َيْحِسُب ِسِني بـَْيِعِه َويـَُردُّ اْلَفاِضَل ٢٧َوَمْن َلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ فَِإْن نَاَلْت َيُدُه َوَوَجَد ِمْقَداَر ِفَكاِكِه ٢٦
ْنَساِن الَِّذي بَاَع لَ  َوِإْن َلْم تـََنْل َيُدُه ِكَفايًَة ِليَـُردَّ َلُه َيُكوُن َمِبيُعُه ِفي َيِد َشارِيِه ِإَلى ٢٨. ُه فـَيَـْرِجُع ِإَلى ُمْلِكهِ ِلْإلِ

يَـْرِجُع ِإَلى ُمْلِكهِ   .َسَنِة اْلُيوبِيِل ثُمَّ َيْخُرُج ِفي اْلُيوبِيِل فـَ
 
ذ كل واحد نصيبه من األرض ملك هللا وقسمها يشوع بن نون على األسباط فأخ :۲۳ع

اهللا، فال يجوز بيع األراضى ألنها ملك هللا بل يباع فقط حق استغاللها أى أخذ محاصيلها وذلك 
وتملك اهللا لألرض يشعر شعبه أنهم غرباء فى العالم وأن وطنهم . لمدة معينة ثم تعود لصاحبها

كالء عليها فيكونوا أمناء فى الحقيقى هو السماء كما يؤكد لهم ملكية اهللا لحياتهم وأراضيهم وهم و 
استغاللها ويشكرون اهللا كل حين على منحهم هذه األرض التى يستغلونها ويأكلون منها ويثبت 

 .أيًضا روح اإلتضاع داخلهم
 
إذا افتقر إنسان يهودى وباع أرضه، أى اشترى منه أحد حق استغاللها لمدة  :۲٤ع

اشتراها ويفك األرض فتعود لصاحبها وٕان لم معينة، فيمكن ألقرب أقاربه أن يدفع ثمنها لمن 
يتوفر عنده المال الذى يفك به أرضه ويستعيدها لنفسه فهى تفك طبيعًيا وتعود إليه فى سنة 

 .اليوبيل
 
 .أقرب األقارب: ولّى  :۲٥ع

 .األرض التى بيعت: مبيع 
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. ويعيدها إليهكان على الولَى أن يهتم بقريبه الفقير الذى باع أرضه، فيدفع ثمنها للمشترى 
 .والشريعة هنا تظهر أهمية عمل الرحمة ومسئولية القريب عن أقربائه المحتاجين

  إهتم بأقاربك واحتياجاتهم الروحية والمادية، فتحاول تشجيعهم على اإلرتباط بالكنيسة
وتساعدهم فى كل احتياجاتهم ألن هذه هى مسئوليتك أمام اهللا، وبهذا نشعر فى الكنيسة أننا 

 .اء جسد واحد هو جسد المسيح واثًقا ببركة اهللا التى تغمر حياتكأعض
 

إذا استطاع اإلنسان الفقير الذى باع أرضه أن يجمع مقداًرا من المال  :۲۷، ۲٦ع
يمكنه به فك أرضه واستعادتها، يحسب سنى استغالل المشترى لها ويخصمها من الثمن الذى 

 .اشترى به ويدفع له الباقى فيفك أرضه
 
إذا لم يستطع جمع ماًال كافًيا لفكاك أرضه ولم يجد ولًيا يفك له األرض، يصبر  :۲۸ع

حتى تأتى سنة اليوبيل فتفك أرضه ويستعيدها ألن جميع األراضى ترد إلى أصحابها فى هذه 
السنة فهى ترمز للمسيح الذى يدفع الديون عنا ويرد لنا بنوتنا وميراثنا األبدى بعد أن دفع ثمن 

 .ا وهو الموت على الصليبالخطية عن
 
 ):۳٤-۲۹ع(بيع البيوت ) ٤(

َسَنًة . َوِإَذا بَاَع ِإْنَساٌن بـَْيَت َسَكٍن ِفي َمِديَنٍة َذاِت ُسوٍر فـََيُكوُن ِفَكاُكُه ِإَلى َتَماِم َسَنِة بـَْيِعهِ «٢٩
ْبَل َأْن َتْكُمَل َلُه َسَنٌة تَامَّةٌ ٣٠. َيُكوُن ِفَكاُكهُ  َوَجَب اْلبَـْيُت الَِّذي ِفي اْلَمِديَنِة َذاِت السُّوِر  َوِإْن َلْم يـَُفكَّ قـَ

َلِكنَّ بـُُيوَت اْلُقَرى الَِّتي َلْيَس َلَها ُسوٌر َحْوَلَها َفَمَع ٣١. َال َيْخُرُج ِفي اْلُيوبِيلِ . بـَتًَّة ِلَشارِيِه ِفي َأْجَياِلهِ 
ِويِّيَن بـُُيوُت ُمُدِن ُمْلِكِهْم ٣٢. وبِيِل َتْخُرجُ َيُكوُن َلَها ِفَكاٌك َوِفي اْليُ . ُحُقوِل اَألْرِض ُتْحَسبُ  َوَأمَّا ُمُدُن الالَّ

ِويِّينَ  ِويِّيَن اْلَمِبيَع ِمْن بـَْيٍت َأْو ِمْن َمِديَنِة ُمْلِكِه َيْخُرُج ٣٣. فـََيُكوُن َلَها ِفَكاٌك ُمَؤبٌَّد ِلالَّ َوالَِّذي يـَُفكُُّه ِمَن الالَّ
ِويِّيَن ِهَي ُمْلُكُهْم ِفي َوَسِط بَِني ِإْسَرائِيلَ ِفي اْلُيوبِيِل َألنَّ بـُيُ  َوَأمَّا ُحُقوُل اْلَمَسارِِح ٣٤. وَت ُمُدِن الالَّ

 .ِلُمُدنِِهْم َفَال تـَُباُع ألَنـََّها ُمْلٌك َدْهِريٌّ َلُهمْ 
 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٤٨γ 

تختلف حالة البيوت عن األراضى التى هى ملك هللا، فالبيوت بنوها بأنفسهم فهى  :۲۹ع
ولكن إن افتقر إنسان وباع بيته، فتظهر الرحمة فى الشريعة أنها . بيعها وال تسترد ملكهم ويمكن

تعطيه سنة فرصة ليجمع المال المطلوب ويدفعه للمشترى فيسترد بيته، ألنه قد تكون مرت به 
 .ظروف خاصة ويستطيع التغلب عليها بعد فترة قليلة

لبيت منه، وٕان سافر المشترى ولم يعد وٕان مات المشترى يمكن دفع الثمن لوريثه واسترداد ا
قبل سنة من البيع يمكن للبائع أن يدفع الثمن عند شيوخ إسرائيل المسئولين عن تنفيذ الشريعة 

 .ويسترد بيته
 
 .مطلًقا: بتًة  :۳۰ع

 .طوال حياته وحياة بنيه فهو ميراث ألوالده: فى أجياله 
 .ال يعود لصاحبه: ال يخرج 

بيته خالل سنة يصبح ملًكا دائًما لمشتريه هو وورثته وال يعود إذا لم يسترجع البائع 
لصاحب البيت فى سنة اليوبيل، ألن البيوت كما ذكرنا ليست مثل األراضى ملًكا هللا بل ملًكا 

 .ألصحابها ويمكنهم بيعها وشراءها
 
أما بيوت القرى وهى مبانى ضعيفة مرتبطة باألرض إذ يسكن فيها صاحب  :۳۱ع

ة حقوله، فإذا بيعت وغالًبا تباع مع األرض ليقيم فيها المشترى وعماله ويستغلوا األرض لزراع
 .األرض فى زراعتها وحصادها، فعندما تأتى سنة اليوبيل يسترد البائع أرضه والبيوت التى عليها

 
بالنسبة لبيوت الالويين الكائنة فى داخل مدنهم، إذا بيعت من أحدهم ترجع  :۳۳، ۳۲ع

ليوبيل ألنهم مكرسون لخدمة اهللا وليس لهم حقول أو أعمال خاصة بهم، فيلزم أن إليه فى سنة ا
ويمكن لصاحب األرض التى باعها أن يدبر ثمنها ويدفعه للمشترى فى أى . تعود بيوتهم إليهم

وقت قبل أو بعد سنة ليستعيد بيته وٕاذا لم يستطع يمكن ألحد الالويين أن يفك له األرض، فال 
وٕاذا لم يفكها صاحبها أو أحد أقاربه من . ن سبط آخر أن يفك له األرضيسمح ألى فرد م

 .الالويين، تعود له األرض فى سنة اليوبيل
 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٤٩γ 

 ٥٠٠كانت بيوت الالويين تحاط بمسارح لرعى الغنم وعمل حظائر فيها لمسافة  :۳٤ع
النواحى متر من جميع النواحى ثم تحاط المسارح بحقول ملًكا لهم لمسافة كيلو متر من جميع 

كانت هذه الحقول يزرعونها ليأكلوا منها وليس لبيع محاصيلها وكان ال يجوز بيع هذه . األربع
 .المسارح والحقول ألنها قوتهم الضرورى ونصيبهم من اهللا

  إهتم ببيتك السماوى أى مكانك فى األبدية فال تبيعه بسبب أى خطية ألنها زائلة وتفسد
فاسرع إلى التوبة قبل أن يمر العمر المرموز إليه بسنة  حياتك، وٕان بعته بعمل الخطية

 .لتحتفظ دائًما بهدف حياتك وهو مكانك فى السماء
 

 ):۳۸-۳٥ع(القروض ) ٥(

تَـَقَر َأُخوَك َوَقُصَرْت َيُدُه ِعْنَدَك فَاْعُضْدُه َغرِيباً َأْو ُمْستَـْوِطناً فـََيِعيَش َمَعكَ «٣٥ َال تَْأُخْذ ٣٦. َوِإَذا افـْ
ِفضََّتَك َال تـُْعِطِه بِالرِّبَا َوطََعاَمَك َال تـُْعِط ٣٧. رِبًا َوَال ُمَراَبَحًة َبِل اْخَش ِإَلَهَك فـََيِعيَش َأُخوَك َمَعكَ  ِمْنهُ 

َعاَن فـََيُكونَ ٣٨. بِاْلُمَراَبَحةِ   .َلُكْم ِإَلهاً  أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكُم الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر لِيُـْعِطَيُكْم َأْرَض َكنـْ

 
 .لم يستطع تدبير احتياجاته: قصرت يده  :۳٥ع

 .يهودى من أصل أممى: غريًبا 
 .يهودى من أصل يهودى: مستوطًنا 

 .يدبر احتياجاته ويعيش كما تعيش أنت: يعيش معك 
إذا افتقر أحد اليهود فينبغى على إخوته اليهود أن يساعدوه بإقراضه مبلًغا من المال أو 

وقد وبَّخهم اهللا على عدم تنفيذ . التى يحتاجها دون أن يأخذوا فائدة على هذه القروض األطعمة
 ).٨:  ٢٨، أم  ١٢-٢: ٥نح(هذه الشريعة كما فى 

وٕان كانت هذه الرحمة قاصرة على اليهودى مع اليهودى ولكن فى العهد الجديد يتسع قلب 
حى كل البشر إذ هم صورة اهللا المسيحى فيرحم الجميع، ألنه مع النضج الروحى يحب المسي

 ).١٧-١٥:  ٢يع(ومثاله 
 
الدافع لعدم استغالل الفقير عند إقراضه هو خوف اهللا الذى هو واهب العطايا لكل  :۳٦ع

 .الناس، فال يستغل أحد اآلخر بل يرحمه ويساعده



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٥٠γ 

يمنع اهللا الفوائد على األموال مثل الذهب والفضة وكذلك الفوائد على المقايضة  :۳۷ع
 .لتى تتم بتبادل األطعمة والممتلكات المختلفة، فال يأخذ عنها فائدة والتى تسمى المرابحةا

 
يذكرهم اهللا أنه صاحب النعمة التى أعطيت لكل شعبه وهى امتالك أرض كنعان  :۳۸ع

 .بكل خيراتها، فال يصح استغالل الفقير، ألن كل الماديات هى من عند اهللا
 ال تأخذ فوائد عند إقراضهم وٕان استطعت فتنازل عما أقرضته أو كن شفوًقا على المحتاجين ف

جزء منه مادامت ظروف المحتاج ال تسمح له برد القرض عالًما أن اهللا سيباركك أضعاًفا عن 
 .رحمتك له

 
 ):٥٥-۳۹ع(بيع العبيد ) ٦(

تَـَقَر َأُخوَك ِعْنَدَك َوِبيَع َلَك َفَال َتْستَـْعِبْدُه اْسِتعْ «٣٩ َكَأِجيٍر َكَنزِيٍل َيُكوُن ٤٠. َباَد َعْبدٍ َوِإَذا افـْ
ثُمَّ َيْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُهَو َوبـَُنوُه َمَعُه َويـَُعوُد ِإَلى َعِشيَرتِِه َوِإَلى ٤١ِإَلى َسَنِة اْلُيوبِيِل َيْخِدُم ِعْنَدَك . ِعْنَدكَ 

َال ٤٣. ْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َال يـَُباُعوَن بـَْيَع اْلَعِبيدِ ألَنـَُّهْم َعِبيِدي الَِّذيَن َأْخَرْجتُـهُ ٤٢. ُمْلِك آبَائِِه يـَْرِجعُ 
َوَأمَّا َعِبيُدَك َوِإَماُؤَك الَِّذيَن َيُكوُنوَن َلَك َفِمَن الشُُّعوِب الَِّذيَن ٤٤. َبِل اْخَش ِإَلَهكَ . تـََتَسلَّْط َعَلْيِه بُِعْنفٍ 

ُهْم تـَْقتَـُنوَن َعِبيدًا َوِإَماءً . َحْوَلُكمْ  ُهْم تـَْقتَـُنوَن َوِمْن ٤٥. ِمنـْ َناِء اْلُمْستَـْوِطِنيَن النَّازِلِيَن ِعْندَُكْم ِمنـْ َوأَْيضًا ِمْن أَبـْ
َناِئُكْم ِمْن ٤٦. َعَشائِرِِهِم الَِّذيَن ِعْندَُكُم الَِّذيَن يَِلُدونـَُهْم ِفي َأْرِضُكْم فـََيُكوُنوَن ُمْلكاً َلُكمْ  َوَتْسَتْمِلُكونـَُهْم ألَبـْ

ْهرِ . يَراَث ُمْلكٍ بـَْعدُِكْم مِ  َوَأمَّا ِإْخَوُتُكْم بـَُنو ِإْسَرائِيَل َفَال يـََتَسلَّْط ِإْنَساٌن َعَلى َأِخيِه . َتْستَـْعِبُدونـَُهْم ِإَلى الدَّ
تَـَقَر َأُخوَك ِعْنَدُه َوبِيَع ِلْلَغرِيِب اْلُمسْ «٤٧. بُِعْنفٍ  تَـْوِطِن ِعْنَدَك َأْو َوِإَذا طَاَلْت َيُد َغرِيٍب َأْو نَزِيٍل ِعْنَدَك َوافـْ

ُه َواِحٌد ِمْن ِإْخَوتِِه . فـَبَـْعَد بـَْيِعِه َيُكوُن َلُه ِفَكاكٌ ٤٨لَِنْسِل َعِشيَرِة اْلَغرِيِب  ُه َعمُُّه َأِو اْبُن ٤٩يـَُفكُّ َأْو يـَُفكُّ
فـَُيَحاِسُب َشارِيَُه ِمْن ٥٠. َيُدُه يـَُفكُّ نـَْفَسهُ  َعمِِّه َأْو يـَُفكُُّه َواِحٌد ِمْن َأْقرِبَاِء َجَسِدِه ِمْن َعِشيَرتِِه َأْو ِإَذا نَاَلتْ 

ِإْن بَِقَي  ٥١. َكأَيَّاِم َأِجيٍر َيُكوُن ِعْنَدهُ . َسَنِة بـَْيِعِه َلُه ِإَلى َسَنِة اْلُيوبِيِل َوَيُكوُن َثَمُن بـَْيِعِه َحَسَب َعَدِد السِِّنينَ 
ِنيِن فـََعَلى َقْدِرَها يـَُردُّ فِ  َوِإْن بَِقَي قَِليٌل ِمَن السِِّنيَن ِإَلى َسَنِة اْلُيوبِيِل ٥٢. َكاَكُه ِمْن َثَمِن ِشَرائِهِ َكِثيٌر ِمَن السِّ

َال يـََتَسلَّْط َعَلْيِه بُِعْنٍف . َكَأِجيٍر ِمْن َسَنٍة ِإَلى َسَنٍة َيُكوُن ِعْنَدهُ ٥٣. َيْحِسُب َلُه َوَعَلى َقْدِر ِسِنيِه يـَُردُّ ِفَكاَكهُ 
نَـ  َألنَّ بَِني ِإْسَرائِيَل ِلي ٥٥َوِإْن َلْم يـَُفكَّ ِبَهُؤَالِء َيْخُرُج ِفي َسَنِة اْلُيوبِيِل ُهَو َوبـَُنوُه َمَعُه ٥٤. ْيكَ َأَماَم َعيـْ

 .أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . ُهْم َعِبيِدي الَِّذيَن َأْخَرْجتُـُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ . َعِبيدٌ 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٥١γ 

درجة أن يحتاج أن يبيعه أهله ليسدد ما عليه من قد يعانى أحد اليهود من الفقر ل :۳۹ع
قروض أو يستفيد أهله من ثمنه، فتطالب الشريعة اليهودى الذى اشتراه أن يعامله برفق كأنه 

 .عامل عنده وليس عبًدا
 
يعمل فى بيت من اشتراه كأنه عامل باألجرة أو ضيف، فيعامله من اشتراه حسًنا  :٤۰ع

بسه ويظل هكذا فى خدمته حتى تكمل ست سنوات أو تأتى ويعطيه طعامه وراحة جسده ومال
: ١٥تث(وتأكد أيًضا فى ) ١١-١: ٢١خر(سنة اليوبيل أيهما أقرب، وقد مـّر ذلك بالتفصـيل فى 

١٨-١٢.( 
 
بعد أن يكمل العبد سنوات الخدمة يخرج هو وبنوه، الذين أنجبهم عند من اشتراه،  :٤۱ع

 .ويعود حًرا إلى أرضه
 
م اهللا أنهم جميًعا عبيده فال يصح أن ُيسَتعبدوا ألحد آخر، فهو الذى حّررهم يّذكره :٤۲ع

من عبودية مصر وأخرجهم عبيًدا له وأحراًرا من عبودية الناس ليحيوا فى برية سيناء وأرض 
 .الميعاد
 
الرادع لعدم التسلط واإلذالل للعبيد هو مخافة اهللا مالك كل شعبه، فاإلساءة إلى  :٤۳ع
 . هى إساءة إليهأوالد اهللا

  كن رحيًما على من يعملون عندك من الخدم أو المرؤوسين فهم جميًعا إخوتك، وضع نفسك
مكانهم لتشعر بهم وتتعلم كيف تعاملهم واضًعا أمامك اهللا الذى يراك كل حين فهو سيدك 

 .الذى يقدر أن ينتقم منك إن كنت ال ترحم الضعفاء
 
 .جوارى: إماء  :٤٤ع

باتخاذ عبيد من األمم المحيطين بهم فيخدمونهم طوال عمرهم وال يفكوا بعد  سمح اهللا لهم
فترة مثل اليهود، وذلك ألن نظام الرق كان مازال سائًدا فى العالم وأراد اهللا منه أن يعلمهم أن من 
يبيع نفسه للخطية وعبادة األوثان مثل األمم فإنه يتعرض للعبودية المادية، فقد قبل العبودية 

أما هم المؤمنون فيتمتعون بالحرية المادية التى . حية والتى هى أصعب ألنها عبودية للخطيةالرو 
 .ترمز للحرية الروحية التى ألوالد اهللا أى حريتهم من عبودية الخطية



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٥٢γ 

وقد ساعدت الكنيسة فى العهد الجديد على معالجة مشكلة الرق بدعوة السادة لمعاملة 
على تحرير إخوتهم العبيد بدفع ثمن تحريرهم، وعلمت العبيد عبيدهم بالرفق وشجعت األغنياء 

أنهم أحرار فى نظر اهللا ما داموا مبتعدين عن الخطية وأنهم متساوون أمام اهللا مثل السادة 
، بل رفعت أيًضا العبد إلى أسمى الدرجات فى الكنيسة وهى األسقفية )١١: ٣، كو٢٨: ٣غل(

دامها أن يكونوا عبيًدا من أجل المسيح لجمع النفوس مثل أنسيمس عبد فليمون، ودعت أيًضا خ
 ).٥: ٤كو٢،  ١: ١تى(له وخدمة كل البشر 

 
سمح لهم أن يأخذوا عبيًدا من الشعوب الغريبة المستوطنة حولهم وبينهم وأيًضا  :٤٥ع

 .من أبنائهم
 )٢٠: ٢١خر(ويالحظ أن اهللا قد دعاهم للرفق بعبيدهم فى الشريعة وأال يؤذوهم لئال يعاقبوا 

وحذرهم اهللا من االبتعاد عن الحياة معه لئال يتركهم يسقطون فى العبودية كما حدث مع كنعان 
 ).٢٦، ٢٥: ٩تك(الذى رأى عورة نوح فلعنه وتنبأ له أن يكون هو ونسله عبيًدا 

 
يعطيهم اهللا حق توريث عبيدهم إلى األبناء، فكما أن العبيد ملك لهم يكونون ملًكا  :٤٦ع
طوال الحياة؛ كل هذا بالنسبة للعبيد من األمم أما اليهود فيعملون فترة حتى السنة  ألبنائهم

 .السادسة أو حتى سنة اليوبيل كما ذكرنا حيث يحّررون
 .صار غنًيا: طالت يد  :٤۹-٤۷ع

 .أحد األممين أى غير اليهود الساكنين وسط اليهود: غريب أو نزيل 
 .أصبح مديوًنا له: افتقر أخوك عنده 

 .أحد أقارب هذا األممى: سل عشيرة الغريب ن
إذا افتقر يهودى واستدان من شخص غنى غير يهودى يقيم بين اليهود أو بجوارهم، 
فاضطر إلى بيع نفسه له فينبغى أن يسرع أحد أقارب اليهودى لدفع ثمنه وتحريره، أو إذا 

يقضى بأنه إن لم يتحرر وكان القانون . استطاع هذا العبد أن يجمع ماًال يدفعه ويحرر نفسه
يفك فى سنة اليوبيل ولكن ال ينتظر أقاربه سنة اليوبيل بل يسرعوا إلى فكه ألنه ال يصح أن 

 .يكون اليهودى عبًدا للبشر ألنه عبد هللا
 
عند تحرير اليهودى الذى بيع للغريب يحسب عدد السنين الباقية على  :٥۲-٥۰ع

ا على اليوبيل ويقل كلما اقتربنا منها كما سبق وذكرنا، اليوبيل ألن ثمن البيع يزيد إذا كان بعيدً 
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فُيدَفع للمشترى فرق الثمن بين ما اشترى به ومما هو باقى على سنة اليوبيل، أى يدفع له ما بقى 
 .له مما دفعه بعد خصم الفترة التى عملها اليهودى عنده كأجير

 
عنده كأجير وال يتسلط كان ينبغى على الغريب أن يعامل اليهودى الذى يعمل  :٥۳ع

وكان على . عليه أو يذله كعبد؛ هذه هى شروط عمل اليهودى عند غير اليهودى الذى اشتراه
 .اليهود إخوته أن يتابعوا تنفيذ هذا الكالم حتى يتوفر لهم المال الذى يحّرروه به تماًما

 
اربه من يد تقضى الشريعة أنه إن لم يستطع أن يفك اليهودى نفسه أو يفكه أحد أق :٥٤ع

 .الغريب أنه ينال حريته فى سنة اليوبيل
 
رهم من عبودية مصر، فال  :٥٥ع يؤكد اهللا أن كل شعبه اليهودى عبيًدا له ألنه حرَّ

وهذا . يستعبدوا ألحد فهو الرب إلههم الذى يحبهم ويغار عليهم وال يريد أن يتذللوا أمام أى إنسان
 .يبة عنه وينبغى أن يسرع بالتوبة هللا ليحرره منهايرمز الستعباد اإلنسان نفسه للخطية الغر 

  ليتك تشعر باخوتك الذين يعانون من آالم وضيقات وتحاول مساعدتهم وتخفيف أحمالهم
 .خاصة الساقطين فى خطايا مختلفة، فتساعدهم على معرفة اهللا ونوال خالصهم فى الكنيسة



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٥٤γ 

 

اِدُس  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع
 البركة والتأديب والرحمة

Rη Ε η 
 ):۱۳-۱ع(الطاعة والبركة )  ۱(

َجرًا َال َتْصنَـُعوا َلُكْم َأْوثَانًا َوَال تُِقيُموا َلُكْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا َأْو َنَصبًا َوَال َتْجَعُلوا ِفي َأْرِضُكْم حَ «١
ِإَذا «٣. أَنَا الرَّبُّ . ُسُبوِتي َتْحَفُظوَن َوَمْقِدِسي تـََهاُبونَ ٢. ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . هُ ُمصََّورًا لَِتْسُجُدوا لَ 

ُأْعِطي َمَطرَُكْم ِفي ِحيِنِه َوتـُْعِطي اَألْرُض َغلَّتَـَها ٤َسَلْكُتْم ِفي فـََراِئِضي َوَحِفْظُتْم َوَصايَاَي َوَعِمْلُتْم ِبَها 
زَُكْم َويـَْلَحُق ِدرَاُسُكْم بِاْلِقطَاِف َويـَْلَحُق اْلِقطَاُف بِالزَّ ٥اُر اْلَحْقِل أَْثَماَرَها َوتـُْعِطي َأْشجَ  َتْأُكُلوَن ُخبـْ رِْع فـَ

ُد َوأُبِي. َوَأْجَعُل َسَالمًا ِفي اَألْرِض فـَتَـَناُموَن َوَلْيَس َمْن يـُْزِعُجُكمْ ٦. لِلشََّبِع َوَتْسُكُنوَن ِفي َأْرِضُكْم آِمِنينَ 
َوَتْطُرُدوَن َأْعَداءَُكْم فـََيْسُقُطوَن َأَماَمُكْم ٧. اْلُوُحوَش الرَِّديَئَة ِمَن اَألْرِض َوَال يـَْعبُـُر َسْيٌف ِفي َأْرِضُكمْ 

َوًة َوَيْسُقُط َأْعَداؤُُكْم َأَماَمُكمْ ٨. بِالسَّْيفِ   . بِالسَّْيفِ  َيْطُرُد َخْمَسٌة ِمْنُكْم ِمَئًة َوِمَئٌة ِمْنُكْم َيْطُرُدوَن رَبـْ
َتْأُكُلوَن اْلَعِتيَق اْلُمَعتََّق َوُتْخرُِجوَن اْلَعِتيَق ِمْن ١٠َوأَْلَتِفُت ِإلَْيُكْم َوأُْثِمرُُكْم َوُأَكثـِّرُُكْم َوَأِفي ِميثَاِقي َمَعُكْم ٩ فـَ

َنُكْم َوَأُكوُن َلُكْم ِإَلهًا ١٢. َوَأْجَعُل َمْسَكِني ِفي َوَسِطُكْم َوَال تـَْرُذُلُكْم نـَْفِسي١١. َوْجِه اْلَجِديدِ  َوَأِسيُر بـَيـْ
ُتْم َتُكونُوَن ِلي َشْعباً  أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكُم الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َكْوِنُكْم َلُهْم َعِبيدًا َوَقطََّع ١٣. َوأَنـْ

 .قـُُيوَد نِيرُِكْم َوَسيـَّرَُكْم ِقَياماً 
 
ح األوامر اإللهية المذكورة فى سفر الالويين، فينهاهم فى يلخص فى هذا األصحا :۱ع

هذه اآلية عن عبادة األوثان التى عاشوا بينها فى مصر والتى ستحيط بهم فى أرض كنعان، 
 :ويعطى تفاصيل لألوثان أو األصنام وهى 

 .صنع التماثيل التى ينحتونها من أى مادة ليعبدوها -١
 .م باآللهة الوثنية ليعبدوهاإقامة نصب وهى حوائط أو أعمدة تذكره -٢
 .حجارة مصورة بشكل اآللهة الوثنية -٣

والمقصود النهى عن أى شكل من أشكال عبادة األوثان بل عبادة اهللا الواحد خالق السماء 
 ).٣، ٢: ٢٠خر(واألرض كما نصت الوصية الثانية 
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 :يدعوهم هنا إلى أمرين إيجابيين فى عبادته وهما  :۲ع
ويشمل ) ١١-٨: ٢٠خر(بادة اهللا كما نصت الوصية الرابعة تخصيص يوم السبت لع -١

فتقديس السبت ). ٢٢-١: ٢٥ص(هذا أيًضا تقديس السنة السابعة وسنة اليوبيل 
 .يميزهم عن باقى الشعوب ويعطيهم بركة اهللا فى باقى أيام األسبوع

 إحترام بيت الرب وتقديم الذبائح والصلوات فيه ألنه مسكن اهللا وسطهم فيتمتعون -٢
 .برعايته وحمايته

 
يضع اهللا شرًطا لنوال بركاته، ليس فقط معرفة وصاياه بل تطبيقها والعمل بها، وهذا  :۳ع

يوضح اهتمام اهللا بحرية اإلنسان وطاعته لوصاياه فهى مدخل كل البركات التى يذكر أهمها فى 
 .اآليات التالية

 
احتياج الزرع إليها، وهذا البركة األولى هى نزول األمطار من السماء فى أوقات  :٤ع

وبهذا . أمر أساسى فى زراعة أرض كنعان التى تعتمد على األمطار باإلضافة إلى األنهار
واألمطار ترمز لبركات . يحصلون على محاصيل الحقل وثمار األشجار أى يجدون طعامهم

 .الروح القدس النازلة إلينا من السماء وننالها بالكنيسة
 
ى وفرة المحاصيل، فمن كثرة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير البركة الثانية ه :٥ع

يستمر دراس حبوبها أى فصل الحبوب عن القش من أبريل حتى يونية فيلتحم بميعاد قطاف أى 
جمع ثمار األشجار مثل العنب والزيتون الذى يبدأ فى يونية ويستمر حتى سبتمبر، فيلتحم هذا 

وهكذا تكون المحاصيل وفيرة فيشبعون . الذى يبدأ فى شهر أكتوبرأيًضا بميعاد الزراعة الشتوية 
 .ويشكرون اهللا على سخائه

ويعدهم أيًضا باألمان من جهة الشبع من الطعام وكذا الحماية من األعداء الذى يذكره 
 .بالتفصيل فى اآلية التالية

 
دًئا دون أى انزعاج البركة الثالثة هى السالم واألمان الذى يعبر عنه بنومهم نوًما ها :٦ع

 :من أمرين وهما 
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األعداء بأن يجعل مهابة شعبة فى قلوبهم فال يفكرون فى مهاجمتهم أو االستيالء على  -١
 .محاصيلهم وغنائمهم

 .الوحوش التى كانت تكثر فى أرض كنعان، فيبيدها ويبعدها عنهم -٢
 تعك بالسالم إن كنت تطيع وصايا اهللا وتنشغل بمحبته، فثق أنه يكفى احتياجاتك ويم

الداخلى ويعطيك مهابة فى أعين من حولك لتظل فى تمتع بعشرته، فاطلب أوًال ملكوت اهللا 
 .وبره واعلم أن الباقى سيزاد لك

 
البركة الرابعة هى القوة والنصرة على األعداء إن تجاسر أحدهم وحاول مهاجمتهم،  :۷ع

وقد حدثت أمثلة كثيرة لهذا . بالدهم فينتصرون عليهم ويهربون من أمامهم ويطردونهم بعيًدا عن
 .مثل انتصار موسى على العمالقة ويشوع على الكنعانيين

 
 .عشرة آالف: ربوة  :۸ع

. تتجلى قوة اهللا مع أوالده، فيستطيع عدد قليل منهم أن ينتصر على عدد كبير من األعداء
من شعب اهللا على  ويعطى أمثلة وهى انتصار خمسة من شعب اهللا على مائة من األعداء ومائة

وقد حدث هذا كثيًرا مثل انتصار ثلثمائة رجل مع جدعون على آالف . عشرة آالف من األعداء
المديانيين وانتصار شمشون وحده على أعداد كبيرة من الفلسطينيين وانتصار يهوذا المكابى بعدد 

 .قليل على جيوش اإلمبراطورية اليونانية
 
سل التى تعطى قوة لشعب اهللا، وبهذا يتمم وعده وميثاقه البركة الخامسة هى كثرة الن :۹ع

 .مع اآلباء إبراهيم واسحق ويعقوب، وهذا يعنى رعايته لهم التى تحفظهم وتكثرهم
 
 .القديم: العتيق  :۱۰ع

 .الكثير القدم: المعتق 
يبارك اهللا غالتهم التى يجمعونها فتكون وفيرة جًدا حتى أن محصول السنة الماضية يأكلون 

نه حتى يأتى محصول السنة الجديدة، وقد يبقى عندهم من المحاصيل القديمة الكثير لعدة م
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سنوات وعند جمع المحاصيل الجديدة يضطرون إلى تفريغ المخازن من المحاصيل القديمة كما 
 .ليضعوا الجديدة أى يكون الخير والشبع بوفرة كبيرةتخرجون العتيق من وجه الجديد يقول 

 
السادسة هى رضا اهللا عنهم بدليل سكناه فى وسطهم بخيمة االجتماع أو البركة  :۱۱ع

هيكل سليمان، وعندما عصوا اهللا رفض أن يسكن فى وسطهم كما حدث فى نهاية حياة عالى 
الكاهن بذهاب تابوت العهد إلى الفلسطينيين وكما حدث أثناء السبى البابلى عندما دمروا هيكل 

 .اهللا وأورشليم
 
ى اهللا عنهم يصحبهم فى كل تنقالتهم ويرعاهم ويدعى اسمه عليهم إذ يرض :۱۲ع

 .ويكونون شعًبا خاًصا له ويتميزون بهذا عن باقى الشعوب
 
النير خشبة مستعرضة توضع على رقبتى حيوانين وتربط بكل رقبة : قيود نيركم  :۱۳ع

 .بواسطة حبل يسمى قيد، والمقصود بقطع قيود النير هو التحرر من العبودية
اى منتصبين رافعين الرأس فى عزة بدًال من انحناء الذل واالستعباد فى : سيركم قياًما 

 .مصر والمقصود العزة والرفعة التى لألحرار
يذكرهم اهللا بتحريره لهم من عبودية مصر ونصرتهم عليها وبالتالى فهو قادر أن يجعلهم 

 .منتصرين دائًما على أعدائهم فى كل مكان إن حفظوا وصاياه
 

 ):۳۹-۱٤ع(المخالفة والتأديب )  ۲(

َوِإْن َرَفْضُتْم فـََراِئِضي وََكرَِهْت ١٥َلِكْن ِإْن َلْم َتْسَمُعوا ِلي َوَلْم تـَْعَمُلوا ُكلَّ َهِذِه اْلَوَصايَا «١٤
ُفُسُكْم َأْحَكاِمي َفَما َعِمْلُتْم ُكلَّ َوَصايَاَي َبْل َنَكْثُتْم ِميثَاِقي  ُأَسلُِّط َعَلْيُكْم : ُل َهِذِه ِبُكمْ فَِإنِّي َأْعمَ ١٦أَنـْ

نَـْيِن َوتـُْتِلُف النـَّْفسَ  َيْأُكُلُه َأْعَداؤُُكمْ . رُْعبًا َوِسّال َوُحمَّى تـُْفِني اْلَعيـْ َوَأْجَعُل ١٧. َوتـَْزَرُعوَن بَاِطًال َزْرَعُكْم فـَ
َهزُِموَن َأَماَم َأْعَداِئُكْم َويـََتَسلَُّط عَ   . َلْيُكْم ُمْبِغُضوُكْم َوتـَْهُربُوَن َولَْيَس َمْن َيْطُردُُكمْ َوْجِهي ِضدَُّكْم فـَتَـنـْ

َعَة َأْضَعاٍف َحَسَب َخطَايَاُكْم «١٨ فَُأَحطُِّم ١٩َوِإْن ُكْنُتْم َمَع َذِلَك َال َتْسَمُعوَن ِلي َأزِيُد َعَلى تَْأِديِبُكْم َسبـْ
ُتُكْم َوَأْرُضُكْم َال تـُْعِطي فـَتُـْفَرُغ بَاِطًال قـُوَّ ٢٠َأْرَضُكْم َكالنَُّحاِس ُكْم َوُأَصيـُِّر َسَماءَُكْم َكاْلَحِديِد وَ َفَخاَر ِعزِّ 
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َوِإْن َسَلْكُتْم َمِعي بِاْلِخَالِف َوَلْم َتَشاُءوا َأْن َتْسَمُعوا ِلي «٢١. َغلَّتَـَها َوَأْشَجاُر اَألْرِض َال تـُْعِطي أَْثَماَرَها
َعَة  ُأْطِلُق َعَلْيُكْم ُوُحوَش اْلبَـرِّيَِّة فـَتُـْعِدُمُكُم اَألْوَالَد ٢٢. َأْضَعاٍف َحَسَب َخطَايَاُكمْ َأزِيُد َعَلْيُكْم َضْربَاٍت َسبـْ

َوِإْن َلْم تـََتَأدَّبُوا ِمنِّي ِبَذِلَك َبْل َسَلْكُتْم َمِعي بِاْلِخَالِف «٢٣. َوتـَْقِرُض بـََهاِئَمُكْم َوتـَُقلُِّلُكْم فـَُتوَحُش طُُرُقُكمْ 
َعَة َأْضَعاٍف َحَسَب َخطَايَاُكمْ فَِإنِّي ٢٤ َأْجِلُب َعَلْيُكْم َسْيفًا ٢٥. أَنَا َأْسُلُك َمَعُكْم بِاْلِخَالِف َوَأْضرُِبُكْم َسبـْ

ِبَكْسِري ٢٦. َعُدوِّ يـَْنَتِقُم نـَْقَمَة اْلِميثَاِق فـََتْجَتِمُعوَن ِإَلى ُمُدِنُكْم َوُأْرِسُل ِفي َوَسِطُكُم اْلَوبََأ فـَُتْدفـَُعوَن بَِيِد الْ 
َتْأُكُلوَن َوَال َتْشبَـُعونَ . َلُكْم َعَصا اْلُخْبزِ  زَُكْم بِاْلَوْزِن فـَ زَُكْم ِفي تـَنُّوٍر َواِحٍد َويـَْرُدْدَن ُخبـْ . َتْخِبُز َعَشُر ِنَساٍء ُخبـْ

ْسُلُك َمَعُكْم بِاْلِخَالِف َساِخطًا َفأَنَا أَ ٢٨َوِإْن ُكْنُتْم ِبَذِلَك َال َتْسَمُعوَن ِلي َبْل َسَلْكُتْم َمِعي بِاْلِخَالِف «٢٧
َعَة َأْضَعاٍف َحَسَب َخطَايَاُكْم  َتْأُكُلوَن َلْحَم بَِنيُكْم َوَلْحَم بـََناِتُكْم تَْأُكُلونَ ٢٩َوُأَؤدُِّبُكْم َسبـْ َوُأْخِرُب ٣٠. فـَ

َوُأَصيـُِّر ُمُدَنُكْم ٣١. اِمُكْم َوتـَْرُذُلُكْم نـَْفِسيُمْرتـََفَعاِتُكْم َوَأْقَطُع َشْمَساِتُكْم َوأُْلِقي ُجثََثُكْم َعَلى ُجَثِث َأْصنَ 
َها َأْعَداؤُُكُم ٣٢. َخرِبًَة َوَمَقاِدَسُكْم ُموِحَشًة َوَال َأْشَتمُّ رَاِئَحَة ُسُرورُِكمْ  َوُأوِحُش اَألْرَض فـََيْستَـْوِحُش ِمنـْ

َورَاءَُكُم السَّْيَف فـََتِصيُر َأْرُضُكْم ُموِحَشًة َوُمُدُنُكْم َتِصيُر َوُأَذرِّيُكْم بـَْيَن األَُمِم َوُأَجرُِّد ٣٣. السَّاِكُنوَن ِفيَها
ُتْم ِفي َأْرِض َأْعَداِئُكمْ ٣٤. َخرِبَةً  ِحيَنِئٍذ َتْسِبُت . ِحيَنِئٍذ َتْستَـْوِفي اَألْرُض ُسُبوتـََها ُكلَّ أَيَّاِم َوْحَشِتَها َوأَنـْ

َهاُكلَّ أَ ٣٥. اَألْرُض َوَتْستَـْوِفي ُسُبوتـََها . يَّاِم َوْحَشِتَها َتْسِبُت َما َلْم َتْسِبْتُه ِمْن ُسُبوِتُكْم ِفي َسَكِنُكْم َعَليـْ
َعٍة فـَيَـْهُربُوَن  َواْلَباُقوَن ِمْنُكْم أُْلِقي اْلَجَبانََة ِفي قـُُلوِبِهْم ِفي َأرَاِضي َأْعَدائِِهْم فـَيَـْهزُِمُهْم َصْوُت َوَرَقٍة ُمْنَدفِ ٣٦

ْيِف َوَلْيَس طَاِرٌد ٣٧. لسَّْيِف َوَيْسُقُطوَن َوَلْيَس طَاِردٌ َكاْلَهَرِب ِمَن ا َويـَْعثـُُر بـَْعُضُهْم بِبَـْعٍض َكَما ِمْن َأَماِم السَّ
 َواْلَباُقونَ ٣٩. فـَتَـْهِلُكوَن بـَْيَن الشُُّعوِب َوتَْأُكُلُكْم َأْرُض َأْعَداِئُكمْ ٣٨َوَال َيُكوُن َلُكْم ِقَياٌم َأَماَم َأْعَداِئُكْم 

 .َوأَْيضاً ِبُذُنوِب آبَائِِهْم َمَعُهْم يـَْفُنونَ . ِمْنُكْم يـَْفُنوَن ِبُذُنوِبِهْم ِفي َأرَاِضي َأْعَداِئُكمْ 
 
 .نقضتم العهد والميثاق: نكثتم  :۱٥، ۱٤ع

على الجانب اآلخر يوضح اهللا العقوبات واللعنات التى تأتى على شعبه إن رفضوا حفظ 
ويوضح هذه . ا ونقضوا العهد معه بالحياة كشعب خاص لهوصاياه والسلوك بها وكرهوه

 .التأديبات فى األعداد التالية
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هو الرعب والمرض، فبدًال من السالم الداخلى يمأل قلوبهم : التأديب األول  :۱٦ع
الخوف وتنتشر بينهم األمراض مثل مرض السل ومرض الحمى بأنواعها المختلفة وتؤثر هذه 

جسم المختلفة ومن أهمها العينان فتضعف حتى يفقد اإلنسان البصر، األمراض على أعضاء ال
 .وتؤثر أيًضا على نفوسهم وليس فقط أجسادهم، فيعانون من متاعب واضطرابات نفسية كثيرة

هو نهب األعداء لخيراتهم، فبعدما يتعبون فى زراعة محاصيلهم يهجم : والتأديب الثانى 
 .خذون غالتهم فيفتقر شعب اهللا ويجوعاألعداء فى وقت الحصاد أو الجمع ويأ

 
هو الهزيمة أمام األعداء إذ أنهم إذا عصوا اهللا وتحدوه يصير اهللا : التأديب الثالث  :۱۷ع

خصًما لهم فينهزمون أمام أعدائهم مهما كان ضعفهم ومن خوفهم يهربون من األعداء حتى لو 
بل وصار ضدهم بسبب خطاياهم  لم يطاردوهم، ألن الرعب سيمأل قلوبهم إذ تخلى عنهم اهللا

 .التى رفضوا بها اهللا
  ال ترفض اهللا وتصّر على الخطية وتتهاون فيها ثم تعود بعد ذلك تتذمر ألن اهللا تخلى

عنك، واعلم أن البادئ بالخطأ هو أنت وليس اهللا، فراجع نفسك وال تضيع أثمن شئ وهو 
 .ائل وشهواته الشريرةالملكوت من أجل أمور زهيدة وهى لذات هذا العالم الز 

 
إن قبلوا التأديب ورجعوا إلى اهللا بالتوبة يسامحهم ولكن إن تمادوا فى خطاياهم  :۱۸ع

 .يزيد اهللا عليهم التأديبات سبعة أضعاف أى كمال التأديب حتى يتوبوا ويرجعوا
 
هو الذل فيبعد عنهم فخرهم وعزهم الذى وهبه لهم عند إخراجهم : التأديب الرابع  :۱۹ع

ن أرض مصر وبرعايتهم فى البرية وعند تمليكهم أرض كنعان، فيقوم عليهم األعداء ليحتلوهم م
 .ويذلوهم

هو وقوف الطبيعة ضدهم فتصير السماء كالحديد، أى ال تعطيهم : التأديب الخامس 
مطًرا، فتبطل الزراعة ويعانون من الجوع، وكذلك تصير األرض كالنحاس أى تفقد خصوبتها 

 .إنماء الزرع فيتعرضوا أيًضا للجوع وقدرتها على
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يشرح ويستكمل ما قاله فى العدد السابق من جهة فقدانهم لمحاصيل األرض  :۲۰ع
بسبب تحدى الطبيعة لهم، فمهما تعبوا فى زراعة األرض ال يحصدون شيًئا بسبب تحدى 

األشجار األرض لهم أو بسبب اآلفات، فال يحصدون وال يجمعون شيًئا من المحاصيل أو ثمار 
 .أو يأخذون القليل جًدا والتالف الذى ال يكفيهم

 
يكرر هنا أنهم إن لم يخضعوا للتأديب اإللهى ويتوبوا عن خطاياهم سيزيد اهللا  :۲۱ع

 .عليهم التأديب والبركات لعلهم ينتبهوا ويتوبوا
 
هو مهاجمة الوحوش لهم فتفترس أوالدهم وبهائمهم فيقل : التأديب السادس  :۲۲ع
 )٦، ٥: ٢١عد(وتضعف قوتهم ؟ وقد حدث هذا فعًال عند لدغ الحّيات للشعب أيام موسى  عددهم

 ).٢٤، ٢٣: ٢مك٢(وعند افتراس دبتين اثنين وأربعين من الغلمان الذين استهزأوا بأليشع 
 
يؤكد هنا مرة ثالثة على شعبه أنهم إن أصروا على خطاياهم يستمر فى  :۲٤، ۲۳ع

 .ضعاف أى كمال التأديب ليخضعوا ويرجعوا عن خطاياهمتأديبهم بل يضاعفه سبعة أ
 
يؤكد هنا انهزامهم أمام األعداء الذين يضربونهم بالسيف ويقتلونهم باإلضافة إلى  :۲٥ع

انتشار األوبئة بأمراض مختلفة تقضى عليهم، فينقض اهللا بهذا ميثاقه معهم بالبركة والحماية 
 .األعداء واألوبئة ألنهم خالفوا وصاياه فتخلى عنهم وهاجمتهم

 
. هو المجاعة التى أشير إليها ونتجت عن التأديبات السابقة: التأديب السابع  :۲٦ع

وألن الخبز هو أساس الطعام فيقول عنه عصا الخبز ألن اإلنسان يتوكأ ويعتمد على العصا، 
 ويعبر عن تفاصيل هذه المجاعة بأن التنور أى. فيكسر اهللا عصا الخبز أى تحدث مجاعة

الفرن الذى يكفى لخبز امرأة واحدة أو بيت واحد، ولكن نظًرا لقلة المحاصيل وعدم وجود دقيق 
ويؤكد المجاعة . إال قليل فى كل بيت، سيكفى التنور الواحد لخبز عشرة بيوت أو عشر نساء
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ًرا بأن الخبز ُيعَطى للناس بالميزان لقلته فيرددونه أى يحركونه على أيديهم بتدقيق ويزنون مقدا
 .يسيًرا لكل فرد فال يأكل أكثر منه بسبب الجوع

 
يكر اهللا هنا لشعبه أنه إن عصوه وخالفوا وصاياه سيتخلى عنهم ويسلك هو  :۲۸، ۲۷ع

أيًضا معهم بالغضب الشديد، فيسمح بتأديبات سبعة أضعاف لهم ألجل تحديهم وتمردهم لعلهم 
 .يتوبون
 
قد اإلنسان مشاعره الطبيعية فيصير كالوحش من شدة الجوع الذى يسـمح به اهللا يف :۲۹ع

: ٤مرا (وقد حدث هذا فعًال فى حصار بابل ألورشليم . المفترس فيذبح بنيه ويأكلهم حتى يعيش
 .م٧٠وفى حصار الرومان ألورشليم عام ) ١٠، ٩

 
هو تخريب مذابح األوثان التى أقيمت على التالل وأشكال : التأديب الثامن  :۳۰ع

. وها على أعمدة خشبية هى السوارى أو وضعوها فى بيوت لعبادة الشمسالشمس التى علق
ويسمح اهللا أيًضا أن يقتلوا بالسيف وتلقى جثثهم فوق جثث الحيوانات التى قدموها فوق مذابح 

 .األوثان، أى يموتون فى شرهم بتركهم اهللا وعبادتهم لآللهة الغريبة
 
ك األماكن المقدسة التى هى هيكله فى يستكمل اهللا تأديبه بتخريبه المدن وكذل :۳۱ع

أورشليم، كما حدث أثناء هجوم بابل وتخريبها للهيكل وألورشليم، وكما حدث أيًضا عندما خرَّب 
ويضيف اهللا بأنه لن يقبل ذبائحهم التى يقدمونها له أى يرفض عبادتهم ألجل . الرومان الهيكل

 .إصرارهم على الشر
 
تصير األرض موحشة أى خربة وتسكنها الوحوش حتى استكماًال لضربة الخراب،  :۳۲ع

أن أعداءهم الذين يحتلونهم ال يطيقون اإلقامة فى أراضيهم الموحشة ويتعجبون لهذا الخراب 
 .الذى صارت إليه مدن شعب اهللا
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γ٥٦٢γ 

أخرجه من جرابه ألقتل به الكثيرين والمقصود أنه يسمح لألعداء : أجرد السيف  :۳۳ع
 .اهللا سيفهبقتلهم والذين يعتبرهم 

إمتداًدا لخراب مدنهم يتشتتون فى بالد العالم حيث ينقلهم األعداء إليها بعدما يقتلون الكثير 
 .منهم وهكذا تظل أراضيهم ومدنهم خربة

 
المقصود بالسبت هو السنة السابعة والتى أمرت الوصية بعدم : سبوتها  :۳٥، ۳٤ع

 .زراعة األرض فيها
عدم زراعة األرض فى السنة السابعة وفى سنة اليوبيل أى أهمل شعب اهللا تنفيذ وصاياه ب

السنة الخمسين مدة طويلة، فسمح اهللا بتخريب األرض وعدم زراعتها بدًال من السنة السابعة التى 
كان ينبغى أال يزرعوا فيها، ويظل السبى مدة كافية واألرض خربة بال زراعة حتى تستوفى 

 .ولكنهم خالفوا وصايا اهللا وزرعوها السنوات التى كان ينبغى أال يزرعوها
وبهذا خسروا بركة اهللا التى كان يعطيها لهم فى السنة السادسة ثم خربت أراضيهم سنيًنا 

 .كثيرة وتدمرت أيًضا مدنهم وأصبحوا تحت الغضب اإللهى
 
 .الجبن والخوف: الجبانة  :۳٦ع

م مسبيون، فيخافون دون يؤكد هنا التأديب األول وهو إلقاء الخوف فى قلوب شعب اهللا وه
أن يخيفهم أحد حتى أن تحرك ورقة شجر مع الهواء يزعج قلوبهم فيهربون دون أن يطاردهم 

 .أعداؤهم ألن الخوف قد مأل قلوبهم
 
يستكمل تأديب الخوف الذى يحّل بهم، فيهربون دون أن يطردهم أحد من شدة  :۳۷ع

ن على األرض وهم يجرون وهكذا قلقهم وفيما هم يهربون يصطدم الواحد باآلخر ويسقطو 
يستمرون فى انهزامهم أمام األعداء مع أن األعداد تركوهم ولكن الخوف يستمر فى إزعاجهم 

 .ويطردهم
 



ُس  احُ حَ صْ األَ  اِد ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٦٣γ 

وهكذا يضعف شعب اهللا ويهلك الكثيرون منهم على أرض األعداء ويفقدوا أنسابهم  :۳۸ع
 .وقوميتهم وعبادتهم فيصيروا بال قيمة

 
بيون من شعب اهللا فى أراضى األعداء بسبب خطاياهم وخطايا يهلك الباقون المس :۳۹ع

 .آبائهم التى استمروا فيها سواء بعبادة األوثان أو الشهوات النجسة الكثيرة
 

 ):٤٦-٤۰ع(التوبة والرحمة )  ۳(

ا َوُسُلوِكِهْم َمِعَي الَِّذي َلِكْن ِإْن َأقـَرُّوا ِبُذنُوِبِهْم َوُذُنوِب آبَاِئِهْم ِفي ِخَيانَِتِهِم الَِّتي َخاُنوِني ِبهَ ٤٠
ِإالَّ َأْن َتْخَضَع . َوِإنِّي أَْيضًا َسَلْكُت َمَعُهْم بِاْلِخَالِف َوأَتـَْيُت ِبِهْم ِإَلى َأْرِض َأْعَدائِِهمْ ٤١َسَلُكوا بِاْلِخَالِف 

يثَاِقي َمَع يـَْعُقوَب َوَأذُْكُر أَْيضًا ِميثَاِقي َمَع َأذُْكُر مِ ٤٢ِحيَنِئٍذ قـُُلوبـُُهُم اْلُغْلُف َوَيْستَـْوُفوا ِحيَنِئٍذ َعْن ُذنُوِبِهْم 
َراِهيَم َوَأذُْكُر اَألْرضَ  ُهْم َوَتْستَـْوِفي ُسُبوتـََها ِفي َوْحَشِتَها ٤٣. ِإْسَحاَق َوِميثَاِقي َمَع ِإبـْ َرُك ِمنـْ َواَألْرُض تـُتـْ
ُهْم َوُهْم َيْستَـْوُفوَن َعْن ُذنُوِبِهْم ألَنـَُّهْم َقْد أَ  ُفُسُهْم فـََراِئِضيِمنـْ َوَلِكْن َمَع َذِلَك ٤٤. بُوا َأْحَكاِمي وََكرَِهْت أَنـْ

َعُهْم ألَنِّي أَنَا أَْيضًا َمَتى َكانُوا ِفي َأْرِض َأْعَداِئِهْم َما أَبـَْيتُـُهْم َوَال َكرِْهتُـُهْم َحتَّى أُبِيَدُهْم َوأَْنُكَث ِميثَاِقي مَ 
لِيَن الَِّذيَن َأْخَرْجتُـُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِن الشُُّعوِب َلُهْم اْلِميثَاَق َمَع اَألوَّ  َبْل َأذُْكرُ ٤٥. الرَّبُّ ِإَلُهُهمْ 

َنُه َوبـَْيَن بَ ٤٦. »أَنَا الرَّبُّ . َألُكوَن َلُهْم ِإَلهاً  ِني َهِذِه ِهَي اْلَفَراِئُض َواَألْحَكاُم َوالشََّراِئُع الَِّتي َوَضَعَها الرَّبُّ بـَيـْ
 .ِإْسَرائِيَل ِفي َجَبِل ِسيَناَء بَِيِد ُموَسى

 
أى الغير مختونة ويقصد الغير مؤمنة ومتجددة باإليمان : قلوبهم الغلف  :٤۱، ٤۰ع

 .لتحيا فى نقاوة مع اهللا
بعد أن أظهر بركاته لمن يطيعوا وصاياه وتأديباته لمن يخالفها، يعطى رجاًء للذين خالفوه 

وهذه التوبة معناها اإلعتراف . ته فتابوا ورجعوا إليه فيشملهم بمراحمهوفهموا وقبلوا تأديبا
وبهذا خالفوا اهللا فسلك اهللا معهم بالخالف أى تخلى . بخطاياهم وخطايا آبائهم التى استمروا فيها

وبهذا اإلعتراف يعلنوا . عنهم وسمح بتأديبهم وتشتيتهم فى بالد أعدائهم الذين نقلوهم من أرضهم
 .هم لإليمان وقبولهم التأديب الذى يستحقونه بسبب عصيانهمرجوع قلوب



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٦٤γ 

 

ليس معناه أن اهللا كان ناسًيا بل إعالن إلهى بأنه سيتمم عهده : أذكر ميثاقى  :٤۲ع

 .ووعده

وتظهر مراحم اهللا ألوالده التائبين بأن يتمم لهم وعوده برعايتهم وحمايتهم كما وعد أباهم 

-٩: ٣٥تك(، )٦-١: ٢٦تك(، )١٨-١٦: ٢٢تك(وٕابراهيـم  يعقوب أبا األسباط وجدودهم إسحق

 .ويعيدهم إلى أرض الميعاد بعد سبيهم). ١٥

 
، أى ال تزرع بدًال من السنة السابعة )٣٥ع(سبق شرحها فى : تستوفى سبوتها  :٤۳ع

 .التى لم يقدسوا األرض فيها هللا بعدم زراعتها

 .تظل األرض موحشة أى غير مزروعة: وحشتها 

 .عصوا ورفضوا طاعة أحكامى: امى أبوا أحك

يرحم اهللا أوالده التائبين بعد أن أدَّبهم بنقلهم من أراضيهم على يد األعداء، فتركوا األرض 

بال زراعة نتيجة مخالفتهم قديًما وبعدم طاعة وصية السنة السابعة التى أمرهم فيها أال يزرعوا 

 .اعة وموحشة سنيًنا طويلةاألرض فعقاًبا لهم يتركون أرضهم رغًما عنهم بال زر 

 

 .لم أتخَل عنهم وأمنع أبوتى لهم: ما أبيتهم  :٤٤ع

 .أنقض عهدى: أنكث ميثاقى 

تظهر مراحم اهللا أيًضا فى عدم كراهيته لشعبه عندما عصوه، فشّتتهم فى بالد األعداء 

لى أرضهم ولكنه لم يبيدهم وظل منتظًرا حتى يتوبوا فيتمم عهده وأبوته ورعايته لهم ويعيدهم إ

 .بمجد وكرامة

 إنك . حنان اهللا مستمر من نحوك حتى وأنت فى الخطية وينتظر عودتك ليشملك بمراحمه
 .لن تجد حناًنا فى العالم مثله، فال تتواَن عن التوبة والرجوع إليه

 



ُس  احُ حَ صْ األَ  اِد ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٦٥γ 

يؤكد اهللا أنه سيتمم وعوده لآلباء األولين، إبراهيم وٕاسحق ويعقوب، فيرحم شعبه  :٤٥ع
 .ى أخرجه من أرض مصر ويعيد رعايته وحمايته لهمالتائب الذ

 
 .يختم اهللا هنا كالمه بأن ما سبق هو شرائع اهللا ألوالده ليحيوا بها :٤٦ع



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٦٦γ 

  

ابِعُ  األَْصَحاحُ  ْشُرونَ  السَّ  َوالِع
 النذور واألبكار والمحرّمات والعشور

Rη Ε η 
 

 :النذور ) ۱(
 )۸-۱ع(من البشر  –أ 

َرَز ِإْنَساٌن َنْذرًا َحَسَب تـَْقوِيِمَك نـُُفوسًا لِلرَّبِّ : ُقْل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١  ِإَذا َأفـْ
تـَْقوِيُمَك ِلذََكٍر ِمِن اْبِن ِعْشرِيَن َسَنًة ِإَلى اْبِن ِستِّيَن َسَنًة َيُكوُن تـَْقوِيُمَك َخْمِسيَن َشاِقَل ِفضٍَّة  فَِإْن َكانَ ٣

َثى َيُكوُن تـَْقوِيُمَك َثالَثِيَن َشاِقالً ٤. َعَلى َشاِقِل اْلَمْقِدسِ  َلى َوِإْن َكاَن ِمِن اْبِن َخْمِس ِسِنيَن إِ ٥. َوِإْن َكاَن أُنـْ
َوِإْن َكاَن ِمِن اْبِن َشْهٍر ِإَلى ٦. اْبِن ِعْشرِيَن َسَنًة َيُكوُن تـَْقوِيُمَك ِلذََكٍر ِعْشرِيَن َشاِقًال َوألُنـَْثى َعَشَرَة َشَواِقلَ 

 . الَثََة َشَواِقِل ِفضَّةٍ اْبِن َخْمِس ِسِنيَن َيُكوُن تـَْقوِيُمَك ِلذََكٍر َخْمَسَة َشَواِقِل ِفضٍَّة َوِألُنـَْثى َيُكوُن تـَْقوِيُمَك ثَ 
َوَأمَّا ِلألُنـَْثى . َوِإْن َكاَن ِمِن اْبِن ِستِّيَن َسَنًة َفَصاِعدًا فَِإْن َكاَن ذََكرًا َيُكوُن تـَْقوِيُمَك َخْمَسَة َعَشَر َشاِقالً ٧

َعَلى َقْدِر َما تـََناُل َيُد . ُمُه اْلَكاِهنُ فـَيُـَقوِّ  َوِإْن َكاَن َفِقيرًا َعْن تـَْقوِيِمَك ُيوِقُفُه َأَماَم اْلَكاِهنِ ٨. فـََعَشَرَة َشَواِقلَ 
 .ُمُه اْلَكاِهنُ النَّاِذِر يـَُقوِّ 

 
أى تقييمك وموافقتك على النذر ليكون حسب شروط الشريعة : حسب تقويمك  :۲، ۱ع

م ويوافق على النذر). ٨-٣ع(  .وبعد موسى كان الكاهن هو الذى يقوِّ

حقَّق لإلنسان مطلبه، أو هو تقدمة حب شكًرا هللا على النذر هو وعد بتقدمة هللا إذا 

. والوعد إما أن يكون بعمل شئ إيجابى أو االمتناع عن شئ. إحساناته وسعًيا لإللتصاق باهللا

وكانت النذور من البشر أو البهائم أو الطيور أو الحقول، وفى هذا الجزء يتكلم عن النذور من 

 . البشر

نفسه أو المسئولون عنه مثل الوالدين ويشترط أن يكون  كان من يعلن النذر هو الشخص

حًرا وليس عبًدا، فيكون له القدرة على تنفيذ نذره، وٕان كانت التى تنذر فى بيت أبيها فيشترط 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٦٧γ 

أما إذ كانت أرملة أو مطلقة وتعيش . موافقة أبيها وكذلك فى بيت زوجها يلزم موافقة زوجها

 .لن النذروحدها أو مع أوالدها فيمكنها أن تع

يلزم أيًضا أن يكون النذر معلًنا بالفم حتى ال يتشكك اإلنسان فى األفكار التى راودته، 

والنذر اختيارى ولكن إن نذر اإلنسان البد عليه أن يفى بنذره . وتكون من ماٍل مصدره شريف

 ).٥، ٤: ٥، جا ٢٣-٢١: ٢٣تث(

، وموجودة أيًضا عند )٢٢-٢٠: ٢٨تك(والنذور معروفه منذ القديم، فقد نذر يعقوب هللا 

، وممتدة كذلك )١٦: ١يون(باقى الشعوب الوثنية كما نذر ركاب السفينة الذين كانوا مع يونان 

 ).١٨: ١٨أع(فى المسيحية كما نذر بولس 
 
 .جم ١٥حوالى : شاقل فضة  :۳ع

الشاقل المضبوط الموجود عينة منه فى بيت الرب وذلك لضبط الموازين : شاقل المقدس 
 .تى ال تكون مغشوشةح

النوع األول من نذر األشخاص هو نذر رجل عمره من عشرين إلى ستين عاًما، وهى فترة 
القوة البدنية، وفيها يتم تجنيده فى الحرب فيقدم عنه خمسين شاقًال من الفضة، وٕاذا عجز عن 

 .اإليفاء بنذره يتكرس لخدمة اهللا
رمز لفداء المسيح ألن الفضة ترمز لكلمة اهللا وتقديم الفضة بدًال من تكريس اإلنسان نفسه ي

 .أى المسيح، فهو الذى يفدى حياة أوالده
وفى المسيحية بعد وضوح سر الفداء يكون نذر اإلنسان نفسه معناه تكريس حياته هللا مثل 

 .نذر البتولية أو نذر الرهبنة
 
الفضة فى حالة نذر أنثى فى نفس السن، أى من عشرين إلى ستين سنة، تكون  :٤ع

المقدمة عنها ثالثين شاقًال فقط ألن قوتها البدنية وبالتالى القدرة على الخدمة والعمل أقل من 
 .الرجل باإلضافة إلى مسئوليات المرأة برعاية بيتها وأوالدها

إن كان المنذور عمره بين خمس سنوات إلى عشرين سنة، تكون قدرته على العمل  :٥ع
 .ًال وعن األنثى عشرة شواقلأقل فيقدم عن الذكر عشرين شاق



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٦٨γ 

 
إن كان النذير طفًال عمره بين شهر وخمس سنوات تكون خدمته إما معدومة أو  :٦ع

وهناك أمثلة للنذر . ضئيلة جًدا، فيقدم عنه خمسة شواقل إن كان ذكًرا أو ثالثة إن كانت أنثى
ان ويوحنا المعمد) ٥: ١٣قض(وشمشون ) ٢٤-٢٢: ١صم١(فى هذه السـن مثل صموئيل 

 ).١٥: ١لو(
 
إن كان عمر النذير أكثر من ستين عاًما، يكون مجهوده أقل فيقدم عن الذكر خمسة  :۷ع

ويالحظ أن مقدار الفضة عن األنثى قد زاد هنا فصار . عشر شاقًال وعن األنثى عشرة شواقل
يام ثلثى الرجل وذلك ألن قدرة المرأة على العمل فى سن الشيخوخة غالًبا ما يكون أكبر من أ

 .الطفولة
 
إن كان النذير فقيًرا وال يستطيع تقديم الفضة بالمقادير السابق ذكرها، يقف أمام  :۸ع

ويالحظ . الكاهن فيفحص إمكانياته المادية ويقدر له المقدار الذى يمكنه تقديمه هللا من المال
 .ارحمة اهللا الذى يشفق على أوالده الفقراء ويفرح بعطاياهم حتى لو كانت قليلة جدً 

  إن لم تنذر حياتك هللا، فال تنَس أنك كّلك ملًكا له فهو الذى فداك، فتكرس قلبك لمحبته
 .وتسعى للوجود معه وتطرد كل شهوة شريرة تنجس قلبك

 
 ):۱۳-۹ع(من الحيوانات  -ب

َال يـَُغيـُِّرُه ١٠. لِلرَّبِّ َيُكوُن ُقْدساً  َوِإْن َكاَن بَِهيَمًة ِممَّا يـَُقرِّبُونَُه قـُْربَانًا ِللرَّبِّ َفُكلُّ َما يـُْعِطي ِمْنهُ «٩
َوِإْن َكاَن ١١. َوِإْن أَْبَدَل بَِهيَمًة بَِبِهيَمٍة َتُكوُن ِهَي َوَبِديُلَها ُقْدساً . َوَال يـُْبِدلُُه َجيِّدًا ِبَرِديٍء َأْو َرِديئًا ِبَجيِّدٍ 

ُمَها اْلَكاِهُن َجيَِّدًة َأْم فـَيُـَقوِّ ١٢بِّ ُيوِقُف اْلَبِهيَمَة َأَماَم اْلَكاِهِن بَِهيَمًة َنِجَسًة ِممَّا َال يـَُقرِّبُونَُه قـُْربَانًا لِلرَّ 
َها يَزِيُد ُخْمَسَها َعَلى تـَْقوِيِمكَ ١٣. َفَحَسَب تـَْقوِيِمَك يَا َكاِهُن َهَكَذا َيُكونُ . َرِديَئةً   .فَِإْن َفكَّ

 
موح بتقديمها ذبائح هللا وهى أى من الحيوانات الطاهرة المس: مما يقربونه للرب  :۹ع

 .البقر والضأن والمعز



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٦٩γ 

 .مخصًصا هللا: قدًسا 

إن نذر إنسان أن يقدم هللا أحد الحيوانات إن حقق اهللا له مطلبه، فالبد أن يقدم ما نذره 

بالضبط وال يستعيض عنه بشئ، ويشترط أن يكون من الحيوانات الجائز تقديمها هللا أى حيوانات 

 .طاهرة

 

ا ضرورة إيفاء النذر كما نطق به صاحبه وال يستعيض عنه بحيوان آخر، يؤكد هن :۱۰ع

وٕان فعل هذا أى قدم حيواًنا آخر يلتزم أن يقدم النذر أيًضا كما نطق به، أى يقدم حيوانين وهما 

وكان يمكن للكهنة أن يبيعوا هذه الحيوانات المنذورة للشعب الذى . الذى قدمه أوًال والذى نذر به

وتقديم نفس النذر الذى نطق به صاحبه . م ذبائح هللا ويوضع الثمن فى بيت الربيريد أن يقد

يرمز إلى أن اهللا يعرفنا بأسمائنا وال يقبل بديًال عن نفوسنا إذ لنا مكان فى قلبه ال يمأله غيرنا 

 . فأبوته تحبنا وتطلب كل منا بالتحديد

 
ل الحمار أو حيواًنا به عيب، إن نذر إنسان حيواًنا من الحيوانات النجسة مث :۱۲، ۱۱ع

. فيوقف الحيوان أمام الكاهن ليقيمه ويدفع الذى نذر الثمن الذى حّدده الكاهن إلى بيت الرب

وهذا يرمز إلى أن اهللا ال يقبل عطية نجسة من أيدينا أى قد حصلنا عليها من مصدر غير 

 .مشروع

 

فيعتبر هذا خطأ وشهوة إن اشتهى صاحب النذر أن يحتفظ بالحيوان الذى نذره،  :۱۳ع

 .زائدة فيقبل اهللا نذره بدفع ثمن الحيوان ولكن يزيد عليه خمسه ألنه اشتهاه بعد أن نذره هللا

  إن كان المسيح لم يبخل عليك بحياته فقدمها ألجلك على الصليب، فال تبخل أنت بحياتك
 .أو أى شئ تملكه فتكون مستعًدا لتقديم كل شئ هللا تعبيًرا عن حبك

 

 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٧٠γ 

 ):۱٥، ۱٤ع(من البيوت  -ج

َس ِإْنَساٌن بـَْيَتُه ُقْدسًا ِللرَّبِّ يـَُقوِّ «١٤ ُمُه اْلَكاِهُن َهَكَذا وََكَما يـَُقوِّ . ُمُه اْلَكاِهُن َجيِّدًا َأْم َرِديئاً َوِإَذا َقدَّ
ُس يـَُفكُّ بـَْيَتُه يَزِيُد ُخْمَس ِفضَِّة تـَْقوِيِمَك َعلَ ١٥. يـَُقومُ   .ْيِه فـََيُكوُن َلهُ فَِإْن َكاَن اْلُمَقدِّ

 

 .إن نذر إنسان بيته هللا فيقيِّم الكاهن ثمنه ويبيعه الكاهن ويقدم ثمنه لبيت اهللا :۱٤ع
 

إن اشتهى الناذر الذى نذر بيته هللا أن يحتفظ ببيته، فيعتبر هذا شهوة زائدة، ولذا  :۱٥ع

 .يدفع ثمن البيت وخمسه أيًضا زيادة
 لعهد القديم ليرشد الشعب ويقّيم حياته، فكم باألحرى فى إن كان الكاهن هو صوت اهللا فى ا

فاعرض . العهد الجديد خالل سر االعتراف الذى يعلن اهللا لك صوته على لسان أب اعترافك
 .حياتك فى توبة أمامه وصلى إلى اهللا فيرشدك على لسان الكاهن وتفرح بقيادة اهللا لحياتك

 
 ):۲٥-۱٦ع(من الحقول  -د

ِبَذاُر ُحوَمٍر ِمَن . ِإْنَساٌن بـَْعَض َحْقِل ُمْلِكِه لِلرَّبِّ َيُكوُن تـَْقوِيُمَك َعَلى َقَدِر ِبَذارِهِ  َوِإْن َقدَّسَ ١٦
َس َحْقَلُه ِمْن َسَنِة اْلُيوبِيِل َفَحَسَب تـَْقوِيِمَك يـَُقومُ ١٧. الشَِّعيِر ِبَخْمِسيَن َشاِقِل ِفضَّةٍ  َوِإْن ١٨. ِإْن َقدَّ

َد َسَنِة اْلُيوبِيِل َيْحِسُب َلُه اْلَكاِهُن اْلِفضََّة َعَلى َقَدِر السِِّنيَن اْلَباِقَيِة ِإَلى َسَنِة اْلُيوبِيِل َقدََّس َحْقَلُه بـَعْ 
ُسُه يَزِيُد ُخْمَس ِفضَِّة تـَْقوِيِمَك َعَلْيِه فـََيِجُب َلهُ ١٩. فـَيُـنَـقَُّص ِمْن تـَْقوِيِمكَ  َلِكْن ٢٠. فَِإْن َفكَّ اْلَحْقَل ُمَقدِّ

َبْل َيُكوُن اْلَحْقُل ِعْنَد ُخُروِجِه ِفي اْلُيوبِيِل ٢١ِإْن َلْم يـَُفكَّ اْلَحْقَل َوبِيَع اْلَحْقُل ِإلْنَساٍن آَخَر َال يـَُفكُّ بـَْعُد 
َوِإْن َقدََّس لِلرَّبِّ َحْقًال ِمْن ِشَرائِِه َلْيَس ِمْن «٢٢. لِْلَكاِهِن َيُكوُن ُمْلُكهُ . ُقْدسًا ِللرَّبِّ َكاْلَحْقِل اْلُمَحرَّمِ 

ْوِم ٢٣ُحُقوِل ُمْلِكِه  َلَغ تـَْقوِيِمَك ِإَلى َسَنِة اْلُيوبِيِل فـَيُـْعِطي تـَْقوِيَمَك ِفي َذِلَك اْليـَ َيْحِسُب َلُه اْلَكاِهُن َمبـْ
 . ُقْدسًا لِلرَّبِّ 

وَُكلُّ تـَْقوِيِمَك ٢٥. ُل ِإَلى الَِّذي اْشتَـَراُه ِمْنُه ِإَلى الَِّذي َلُه ُمْلُك اَألْرضِ َوِفي َسَنِة اْلُيوبِيِل يـَْرِجُع اْلَحقْ ٢٤
 .ِعْشرِيَن ِجيَرًة َيُكوُن الشَّاِقلُ . َيُكوُن َعَلى َشاِقِل اْلَمْقِدسِ 

 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٧١γ 

 .لتًرا ٢٢,٩يساوى عشر إيفات واإليفة تساوى : حومر  :۱٦ع

رثه عن اآلباء، فيقّيمه الكاهن ليباع ألى شخص يريد إذا نذر إنسان جزًءا من حقله الذى و 

 .أن يشتريه ويقدم الثمن للهيكل

وكان الحومر من بذار الشعير يقدر . ويحدد الثمن بحسب مقدار البذار التى تكفى لزراعته

 .بخمسين شاقل فضة فيحسب كم تحتاجه األرض أى كم حومر من البذار
 

سنة اليوبيل فيقيِّم الكاهن ثمن الحقل ويباع لمن إن نذر إنسان جزًءا من حقله فى  :۱۷ع

 .يريد أن يشتريه ويدفع الثمن لبيت اهللا

 

هى النذر فى سنة اليوبيل، أما إن ُنِذَر حقل بعد سنة ) ١٧ع(الحالة السابقة فى  :۱۸ع

 ٤٩اليوبيل يقيِّم الكاهن ثمنه ويكون أقل إذ مرت سنوات لم يستفد منها الشارى وبقى أقل من 

، فيدفع الشارى )٢٠ع(على سنة اليوبيل التى سيعود فيها الحقل إلى اهللا ويستلمه الكاهن سنة 

 .الثمن إلى الكاهن، هذا هو قيمة النذر ويستغل األرض ويأخذ محصولها حتى سنة اليوبيل

 

إذا اشتهى الناذر الحقل الذى نذره هللا وأراد أن يفكه لنفسه، فيدفع ثمًنا أكبر من  :۱۹ع

 ).١٥، ١٣ع(لذى حدده الكاهن وذلك بمقدار الخمس كما حدث فى حالة البهيمة والبيت ثمن بيعه ا

 

إن لم يفك صاحب الحقل حقله لنفسه بدفع ثمنه مع زيادة الخمس وباعه  :۲۱، ۲۰ع

الكاهن ألى شخص، ففى سنة اليوبيل يعود الحقل إلى اهللا ويستلمه الكاهن ليشرف على زراعته 

 . بل يصير قدًسا أى مخصًصا هللاوحصاده وال يعود لصاحبه 

وهذا معناه أن الشريعة تشجع فى هذه الحالة صاحب الحقل الذى كان فى مشكلة ونذر 

نذًرا هللا ليحلها له، أنه بعدما نطق بالنذر وقبل أن يبيع الكاهن الحقل ألى شخص، أن يبادر هو 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٧٢γ 

الذى يرمز إلى الميراث  أو أحد أقاربه بفك الحقل وٕاعادته لصاحبه حتى يتمسك بميراث اآلباء

 .األبدى
  تمسك بتعاليم الكنيسة ووصايا الوالدين وكل أمر صالح قد تعلمته فهو الميراث الحقيقى من

 .اآلباء الذى يضمن لك طريق الحياة مع اهللا
 

إن اشترى إنسان حقًال من غيره، وبالطبع سيعيده إلى صاحبه فى سنة  :۲٤-۲۲ع

ة ملكيته لهذا الحقل وتمتعه بمحصوله فيعطى ثمن المحصول حتى اليوبيل، فإن نذره هللا فى فتر 

سنة اليوبيل لبيت الرب، هذا هو إيفاء النذر ويكون تقييم ثمن الحقل إلى سنة اليوبيل بحسب 

وفى سنة اليوبيل يعود الحقل إلى صاحبه . تقييم الكاهن الذى هو صوت اهللا وعادل فى أحكامه

ذر حتى يحتفظ كل إنسان بميراث آبائه ويظل نصيب كل األصلى الذى اشترى منه صاحب الن

 .سبط ثابت

 

 .من الجرام ٠,٧٥تساوى وزن حبة خروب أو : جيرة  :۲٥ع

ينبه اهللا موسى وكل الكهنة من بعده أن وحدة التقييم تكون هى شاقل المقدس وهو يساوى 

ن التقييم العادل جم والمقصود أن تكون وحدة التقييم مضبوطة لضما ١٥عشرين جيرة أى حوالى 

 .الدقيق

 
 ):۲۷، ۲٦ع(أبكار الحيوانات ) ۲(

ُسُه َأَحدٌ «٢٦ . ثـَْوراً َكاَن َأْو َشاًة فـَُهَو لِلرَّبِّ . َلِكنَّ اْلِبْكَر الَِّذي يـُْفَرُز ِبْكراً ِللرَّبِّ ِمَن اْلبَـَهاِئِم َفَال يـَُقدِّ
ُيَباُع َحَسَب . َسَب تـَْقوِيِمَك َويَزِيُد ُخْمَسُه َعَلْيهِ َوِإْن َكاَن ِمَن اْلبَـَهاِئِم النَِّجَسِة يـَْفِديِه حَ ٢٧ َوِإْن َلْم يـَُفكَّ فـَ

 .تـَْقوِيِمكَ 
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٧٣γ 

يؤكد هنا شريعة تقديم بكور الحيوانات هللا أى أول مولود للحيوان، هذا ال يصح  :۲٦ع

ور كل هذا بخصوص الحيوانات الطاهرة مثل الث. نذره له ألنه ملك هللا ويلزم تقديمه للهيكل

 .والشاة

  إهتم بتقديم بكور يومك هللا فتبدأ بالصالة قبل أى عمل آخر ويا ليتك تقرن الصالة بقراءة
الكتاب المقدس واختيار آية تحفظها وترددها طوال اليوم وتحاول تطبيقها فى حياتك، واعلم 

 .أن البداية الروحية مع اهللا ستعطيك سالًما طوال اليوم وتحفظك من فخاخ إبليس

 

يلزم تقديم البكور من جميع الحيوانات هللا ولكن الحيوانات النجسة مثل الحمار ال  :۲۷ع

 :يصح تقديمها للهيكل، ففى هذه الحالة يتم أحد هذه األمور 

 .يباع الحيوان ويعطى الثمن للهيكل -١

إن أحب صاحب الحيوان االحتفاظ به فمعنى هذا وجود شهوة اقتناء عنده فيدفع ثمنه  -٢

 .خمس ويقدم للكهنةويضاف إليه ال

 ).١٣: ١٣خر(يفدى الحيوان بشاة كما ذكر سفر الخروج  -٣

 
 ):۲۹، ۲۸ع(المحرمات ) ۳(

ِه َفَال يـَُباُع َأمَّا ُكلُّ ُمَحرٍَّم ُيَحرُِّمُه ِإْنَساٌن ِللرَّبِّ ِمْن ُكلِّ َما َلُه ِمَن النَّاِس َواْلبَـَهاِئِم َوِمْن ُحُقوِل ُمْلكِ ٢٨
 .يـُْقَتُل قـَْتالً . ُكلُّ ُمَحرٍَّم ُيَحرَُّم ِمَن النَّاِس الَ يـُْفَدى٢٩. ُكلَّ ُمَحرٍَّم ُهَو ُقْدُس َأْقَداٍس لِلرَّبِّ   ِإنَّ . َوالَ يـَُفكُّ 
 
كان اهللا يأمر بتحريم بعض الشعوب األشرار الخطيرين لكثرة شرورهم،  :۲۹، ۲۸ع

عانية عندما دخل يشوع ليمـتلك فهؤالء يلزم قتلهم وال يمكن فداءهم كما أمر بتحريم الشعوب الكن

وأمـر اهللا بتحـريـم بعض األشخاص ). ١١، ١٠، ٩، يش٤-١: ٧تث(األرض فحـاربهـم وقتلهم 

). ٣٣، ٣٢: ١٥صم١(حتى لو كانوا ملوًكا مثـل أجـاج ملك عمـاليق الذى قتلـه صموئيل النبى 



ينَ ِسفُْر الالَّ    ِويِّ

γ٥٧٤γ 

للرب وال يمكن بيعها أو فكها أما البهائم والمقتنيات مثل الفضة والذهب فتحريمها معناه تقديمها 

ومن يتعدى هذه الشـريعة يغضب اهللا عليـه جًدا، كما حدث مع عخان بن كرمى الذى أخذ 

أى أن التحريم يأتى بأمر ). ٢٥: ٧يش(مقتنيات من أريحا وكان يلـزم تحريمها هللا فأمر اهللا بقتلـه 

 .اهللا أو بحكم القضاة بحسب الشريعة

 قطع كل ما يؤدى إلى الخطية مهما كان غالًيا وعزيًزا فى عينيك أطع إرشاد أب اعترافك ب
 .أو تشتهيه نفسك، فخالصك أهم من أى شئ فى الحياة

 
 ):۳٤-۳۰ع(العشور ) ٤(

َوِإْن َفكَّ ٣١. ُقْدٌس ِللرَّبِّ . وَُكلُّ ُعْشِر اَألْرِض ِمْن ُحُبوِب اَألْرِض َوأَْثَماِر الشََّجِر فـَُهَو لِلرَّبِّ «٣٠
َوَأمَّا ُكلُّ ُعْشِر اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َفُكلُّ َما يـَْعبُـُر َتْحَت اْلَعَصا َيُكوُن ٣٢. اٌن بـَْعَض ُعْشرِِه يَزِيُد ُخْمَسُه َعَلْيهِ ِإْنسَ 

َال . َو َوَبِديُلُه ُقْدساً َوِإْن أَْبَدَلُه َيُكوُن هُ . َال يـُْفَحُص َأَجيٌِّد ُهَو َأْم َرِديٌء َوَال يـُْبِدُلهُ ٣٣. اْلَعاِشُر ُقْدسًا ِللرَّبِّ 
 .َهِذِه ِهَي اْلَوَصايَا الَِّتي َأْوَصى الرَّبُّ ِبَها ُموَسى ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي َجَبِل ِسيَناءَ ٣٤. »يـَُفكُّ 

 
أمر اهللا بتقديم العشور من كل إنتاج محاصيل األرض والبهائم، فيتكلم هنا عن  :۳۰ع

وكل إنتاج النباتات المزروعة باإلضافة أيًضا إلى عشور عشور محاصيل الحقل وهى الحبوب 

وكانت محاصيل الحقل تقدم بعد دراسها أى تقدم كحبوب . ثمار األشجار، فتقدم هللا كل سنة

. والثمار إما تقدم طازجة أو يمكن تقديم العنب كعصير والزيتون كزيت يسهل تخزينه بدون فساد

وٕان كان بعيًدا عنهم فى أرض كنعان ) ١١: ١٢تث(وكانت محاصيل الحقل تقدم فى هيكل اهللا 

وكانت هذه العشور يأكل منها الكهنة ) ٢٧-٢٤: ١٤تث(فيمكن بيعها وتقديم ثمنها فى أورشليم 

والالويون والفقراء والمحتاجون ألن الكهنة والالويون ليس لهم نصيب فى األرض مثل باقى 

 .األسباط



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٧٥γ 

 ).٢٩، ٢٨: ١٤تث(حد فى مدينته للفقراء والالويين وكانت عشور السنة الثالثة يقدمها كل وا
أما السنة السابعة فليس لها عشور ألن األرض ال تزرع فيها وكذلك سنة اليوبيل أى السنة 

 .الخمسين
والعشور معروفة عند البشر قبل ورودها فى شريعة موسى، إذ قدَّم إبراهيم عشور ما 

ونذر يعقوب أن ). ٢٠: ١٤تك(ملكى صادق  استولى عليه من غنائم فى حربه مع الملوك إلى
 ).٢٢: ٢٨تك(يقدم العشور هللا عندما ظهر له فى السلم 

 
إن اشتهى إنسان أن يحتفظ بالعشر من محاصيله وهو ما كان ينبغى أن يقدمه  :۳۱ع

 .هللا، فيلزم أن يدفع ثمنه للهيكل ويضيف الخمس إلى الثمن بسبب محبته للماديات
 
لبهائم فكانوا يجمعون كل سنة المولودين منها ويعبرون من خالل بالنسبة لعشور ا :۳۲ع

 .باب ضيق واحًدا واحًدا والراعى يعد بعصاه وعندما يصل للعاشر يأخذه ويقدمه هللا
 
يقدم العاشر من البهائم دون فحص وال يصح إن وجده صاحبه جيًدا وسميًنا أن  :۳۳ع

إن أبدله يلتزم بتقديم الحيوان الجيد وكذلك يبدله بضعيف، فهذا نوع من السرقة الموجهة هللا ف
الحيوان الضعيف الذى وضعه بدًال منه أى يقدم حيوانين، أى الخمس بسبب خطية محبة المال 
وخطية السرقة وحتى لو أبدل الحيوان العاشر الضعيف بحيوان جيد، فيقدم االثنين أيًضا حتى ال 

 .ألى غرض شخصى تعطى الشريعة فرصة ألحد أن يخادع ويبدل الحيوان
 
يختم هذا األصحاح بل سفر الالويين كله مؤكًدا أن ما سبق هو الشريعة التى  :۳٤ع

 ).١: ١ص(أعطاها اهللا لموسى عند جبل سيناء فى خيمة االجتماع 
  إن بركة تقديم العشور كبيرة جًدا إذ هى تعبير عن حبك هللا، وهو غير محتاج للماديات

واهللا ال يكون مديوًنا ألحد . ك باحتياجات الكنيسة وكل المحتاجينولكنه يفرح بحبك له واهتمام
 .فسيباركك كما وعد ببركات سماوية فوق ما تظن
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