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 الدرس الثالث عشر

 العبادة من خالل الذبيحة 
 01: 11-1: 1الويني 

 
 اخللفية  .1

وإن األنظمة اليت يتضمنها سفر الالويني هي يف واقع األمر امتداد لعهد .  سفر الالويني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسفر اخلروج وخيمة االجتماع

هذه هي الوصايا اليت أوصى الرب هبا موسى إىل بين إسرائيل يف جبل " :ذه املالحظةوخيتتم السفر هب.  الشريعة املوسوية املعطاة يف سيناء

وقد .  ت األنظمة والشرائع املوجودة يف سفر الالويني عندما كان بنو إسرائيل بعد يف سيناءعطيَوهكذا فقد أُ(.  33: 52" )سيناء

وتبدأ أحداث سفر .  ثانية، أي بعد حوايل سنة من مغادرهتم مصرنُصبت خيمة االجتماع يف اليوم األول من الشهر األول من السنة ال

، (3: 3الويني )ومبا أن سفر الالويني أُعطي من خيمة االجتماع (.  3: 3عدد )العدد يف اليوم األول من الشهر الثاني من السنة الثانية 

 .مباشرة فقد أُعطي السفر أثناء الشهر األول من السنة الثانية بعد نصب خيمة االجتماع

 

 الغرض .0

وهلذا فإن سفر الالويني يشرح كيف يُفرتض أن تكون العالقة بني الشعب واهلل .  اختتم سفر اخلروج بظهور جمد الرب يف خيمة االجتماع

ن سفر واآلن وبعد أن مت تشييد خيمة االجتماع، فإ".  القداسة"وبالتايل فإن الفكرة املهيمنة على السفر هي .  الذي يسكن يف وسطهم

 .الالويني يشرح كيف يتوجب على الكهنة أن يهتموا باملقدس وغرفة عرش امللك العظيم

 

 :هاريسون هذه الفكرة فيقول. ك. يلخّص ر.  يعكس التوكيد على القداسة اهتماماً باستمرار سكنى يهوه يف وسطهم

ت املفصلة حول االهتمام باملقدس هو أن يضمنوا إن السبب الذي أُعطي من أجله كهنة بين إسرائيل املخصصني مثل هذه التعليما

 لبنوداقرتب اهلل من إسرائيل حسب عالقة العهد وقطع هلم وعوداً معيّنة متوقّفة على طاعتهم .  استمرار حضور اهلل مع شعبه

طبيعة احلقيقية وكان أحد هذه الشروط هو أن حييا بنو إسرائيل بطريقة تبيّن لشعوب الشرق األدنى املعاصرة ال.  عهد سيناء
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فال ميكنهم أن يتوقعوا أن يكرمهم اهلل حبضوره وأن حيقق الربكات املوعودة يف العهد إالّ إذا استمروا كشعب خمتار يف ... للقداسة

 1.احلفاظ على القداسة االحتفالية واألخالقية

 

 :ويلخّص آالن روس الغرض من سفر الالويني فيقول

الالويني هو دليل أو مرشد الكهنة يف قيادهتم عبادة إسرائيل اجلماعية والفردية يف املقدس؛ استنتجنا على هذا األساس أن سفر 

 2.إذ يريد يهوه أن يكون شعب عهده مقدّسني لكي ميكنه أن يسكن يف سالم معهم وأن يباركهم

 

 التوكيد على القداسة .3

يقدّم .  وهو يف هذه احلالة الفرز ليهوه.  لشيء" االنفصال، الفرز"هو وإن املعنى الفعلي للقداسة ".  القداسة ليهوه"إن موضوع السفر هو  

ومبا أن شعب .  دائمة إىل التجديد الروحي حاجةٍسفر الالويني صورة للجنس البشري بصفته خاطئاً وفاسداً ومعرّضاً للمرض ويف 

اهلل قدوس، أي أن .  طون معه يف عالقة عهدإسرائيل مدعوون إىل خدمة إله قدّوس، فإن عليهم أن يعكسوا صفة ملكهم الذي يرتب

إذ تفرزه قداسته   ؛فصلت هذه الصفات كلّها يهوه.  وتتضمن صفاته هذه قوّته وجاللته وعظمته وقيادته وبرّه.  صفاته تفرزه أو تفصله

 .وعاملفهو حي  –عن بقية اخلليقة امللوّثة باخلطية؛ وتفرزه قوّته عن اآلهلة الوثنية 

 

أخطأ .  فادحاً يف تقديرهم ألنفسهم على حفظ دستور العهد سيكون خطأً ،باالعتماد على الذات ،أن األمة كلّها قادرة إن االستنتاج

غري أن اهلل كان يعلم عيوهبم، حتى أنه دبّر هلا .  كثريون عندما فكّروا على هذا النحو، وقد دلّ هذا على افتقار دائم لالتكال على يهوه

كهنوت والنظام الذبيحي أظهر اهلل كرمه ولطفه ورأفته بإجياد طريقة متاحة للقبول لكي يتمكنوا من التمتع بالشركة ومن خالل ال.  عالجاً

ال يتناول سفر الالويني والوصايا األولية للشريعة يف سفر (.  بأيّة فوائد إن مل تكن مصحوبة باإلميان تكُن تأتيأمّا الذبائح وحدها فلم )معه 

لكن سفر الالويني يتناول مسألة الكيفية اليت يتوجب أن تسلك هبا أمّة .  س اخلالص، فاخلالص ال يأتي حبفظ الشريعةاخلروج مسألة أسا

 .وعندما تفشل أمّة إسرائيل يف ذلك، فإن اهلل سيؤدهبا، حتى أنه سيسحب حضور جمده بينهم.  يسكن اهلل يف وسطها

 

 

                                                 
1
  R. K. Harrison, Leviticus, Tyndale Commentaries, 26. 

2
  Allen P. Ross, "An Outline of The Theology of Leviticus" (unpublished class notes in Old Testament 117, Dallas Seminary, 

Fall 1981), 3. 
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 بنية سفر الالويني  .4

من خالل الذبائح )كيف يتوجب أن تعبد إسرائيل إهلاً قدّوساً  موضوع 30-3صحاحات ألتتناول ا.  أساسينيينقسم السفر إىل قسمني 

من خالل التطهري )كيف يتوجب أن تسلك إسرائيل مع إهلها القدوس  موضوع 52-33صحاحات ألوتوسّط الكهنوت؛ وتتناول ا

 .فرلعرض أكثر تفصيالً لبنية الس 3-33انظر امللحق (.  والقداسة

 

 النظام الذبيحي .5

تضمنت (.  منتظمة وغري منتظمة)وقد تضمّن تقديم ذبائح جمدولة وذبائح غري جمدولة .  كان النظام الذبيحي للعهد القديم معقّداً جداً

تقدمة اخلطية، )خلطية وقد قُدِّمت بعض الذبائح مرتبطة مبسألة ا.  تقدمة السالمة وتقدمة اخلطية، إخل( غري املنتظمة)الذبائح غري اجملدولة 

وقُدِّمت بعض الذبائح للتعامل مع .  وكانت بعض التقدمات تعبرياً عن الشكر والعرفان، أو عن حمبّة املرء ليهوه((.  الذنب)تقدمة اإلثم 

ح على مستوى فردي أو وميكن أن تقدَّم الذبائ(.  35مثالً، الذبائح اليت كانت تُطلب من املرأة بعد الوالدة يف الويني ) الطقسيةالنجاسة 

وكما هو واضح، فقد تطلّب النظام الذبيحي تقديم آالف احليوانات ونشاطاً دائماً من قبل الكهنة (.  مثالً، يوم الكفّارة) على مستوى األمة

ض أن تقدَّم مرتبطةً غري أن الذبيحة كانت جوهر العبادة يف العهد القديم، وكان يفرت.  الذين كان عليهم أن يقوموا باإلجراءات الضرورية

 :وميكن أن تتضمن الدوافع وراء تقديم الذبيحة أيّاً من املفاهيم التالية.  باإلميان

كانت الذبيحة إمّا أن يستهلكها الكاهن كلّياً، )ومع خسارة العابد شيئاً .  العطية، تضمّنت الذبيحة تسليم املرء لنفسه وما ميلكه (3

 .(إشباع العبادة واإلدراك أن كل شيء خيصّ اهلل)، كان حيصل على شيء (بحأو تستهلكها النار اليت على املذ

 .ميكن أن تعبّر الذبيحة عن ذلك احلنني يف اإلنسان إىل االجتماع والشركة مع اهلل.  الشركة (5

فال .  اآلمثة وحاجته إىل التكفري مبا أن الدم كان جانباً مهيمناً من جوانب النظام الذبيحي، كان العابد يتذكّر دائماً حالته.  التكفري (3

إىل بديل يأخذ  اإلنسانإىل جدّية اخلطية وحاجة  لفت هذا النظروقد .  ميكن التعامل مع خطيته وإمثه إالّ من خالل دم الذبيحة

 .وال يعين هذا أنه كان لدم احليوانات أي استحقاق يف ذاته.  عقابه

 

 (7-1الويني )قوانني الذبائح  .6

 .سروروتقدمات ليست روائح  سرورتقدمات روائح : ضمن فئتني رئيسيتني 2-3يف الويني  تقع الذبائح

 .تقدَّم هذه الذبائح يف إطار الشركة مع الرب –تقدمات روائح السرور  .3
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 ذبائح تكريس .أ

وميكن أن .  سكانت ذبائح احملرقة الكاملة وتقدمات الدقيق تقدّم من شخص يتمتع بالشركة مع اهلل كعطايا عبادة وتكري

 :وميكن تقدميها يف مناسبات عدة.  تشمل هذه هبات مقدَّمة وتقدمات تعبرياً عن اإلجالل والتوقري، وتقدمات عبادة

 .كجزء من تقديم العشور والبواكري –العشور املنتظمة  (3

 (52الويني )عطايا تكريسية  (5

عابد يف أي وقت حيس بأنه مدفوع إىل ذلك، أو  ويتضمن هذا تقدمات طوعية يقدّمها أي –تعبري عن العرفان  (3

 .تقدمات شكر على بركة تلقّاها

 .أو إلرضاء اهلل من اهلل للحصول على فضل أو معروف –توسُّل  (3

 ذبائح الشركة .ب

 .وسليمة أن العالقة مع اهلل جيدة عن ميكن تقديم ذبيحة السالمة للتعبري

وكانت هذه الذبائح نوعني .  من أجل احلصول على شركة مع اهللتُقدَّم بائح هذه الذ كانت –تقدمات ليست رائحة سرور  .5

هي ذبائح للتكفري عن اخلطايا املرتكبة ضد اهلل أو اإلنسان واليت أدّت إىل وكانت هذه .  تقدمة اخلطية وتقدمة اإلثم: أساسيني

دئة غضب اهلل، وحصول املعرتف بالذنب على وقد قُدّمت هذه الذبائح من أجل التكفري وهت.  إحساس بالذنب وتوقّع عقاب

 3.الغفران

 .من أجل خطيّة كُشفت ومل تكن متعمَّدة - اخلطيّة ذبيحة .أ

 .ضيرط فيه التعوشتَمن أجل ذنب أو تعدٍّ يُ - اإلثم ذبيحة .ب
 

 

 

 (17-1: 1الويني )احملرقة   ذبيحة .أ
                                                 

3
 Mark F. Rooker, Leviticus, The New American Commentaryأنظر " ،(يكفر عن، يعوض عن)كفارة "ماتٍ أوسع للنقاش حول أصل ومعنى الكلمة ملعلو  

(Nashfille: Broadman and Holman Publishers, 2000), 52.  . الفدية"و" يطهِّر ميسح،"بني فكرة ( باالعتماد على القرينة)يُفضِّل روكر فكرة أن املعنى يتغري".   [

مثل املذبح )عندما يكون الشيء (: "23-25)يشري روكر [. وهذا املعنى كان مبنياً على اشتقاق من األصل العربي " يغطي"النظرية األقدم كانت تنص على أن املصطلح أساساً كان يعين 

.  وعليه يكون تطهري هذا الشيء املقدس الذي تلوث بفعل خطية اإلنسان هو املقصود" ميسح،"أو " يطهر" هو( kpr" )كفر"الذي يقع عليه الفعل، يكون معنى الفعل ( يف خيمة االجتماع

ات من خالل موت احليوان.  حيمل فكرة تقديم الفدية، حلياة تُعطى بدالً عن حياة أخرى( kpr)بينما من الناحية األخرى، عندما يكون الشخص املقدم للتقدمة هو املستفيد، فإن الفعل 

 ."وتنفيذ الطقس املالئم، فإن اخلاطئ يُفْدى من املوت الذي تستحقه خطيته
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لكنها كانت يف مجيع األحول عمالً عبادياً .  دّة مناسبات األفراد واألمة ككلكانت ذبيحة احملرقة أهم ذبائح اهليكل، حيث جلأ إليها يف عِ

وإن اجلانب اهلام هلذه الذبيحة هو أهنا كانت تُستهلك بشكل كامل على املذبح، .  تقدمة عبادة ملن يتمتع بشركة مع الرب... جهارياً

االنتهاء كانت التقدمة حترق كاملةً، دالّة بذلك على .  مل من الرب أيضاً، وعلى قبول كا(من خالل البديل)لتدلّ بذلك على تسليم كامل هلل 

، إالّ أهنا كانت "احلصول على القبول"وعلى الرغم من أن الذبيحة مل تقدَّم من أجل (.  كما هو احلال يف موت املسيح)لغضب اهلل  التام

.  ب من اهلل يف أي وقت دون كفّارة بديلية عجعله مقبوالً لدى اهللشهادة جهارية لعابد مؤمن من بين إسرائيل أنه ال ميكن ألحد أن يقرت

ويدل استخدام عدة تصنيفات أو فئات من احليوانات أنه مل .  وهكذا كانت الذبيحة شهادة جهارية على حقيقة إمكانية الوصول إىل اهلل

وتعلّمنا هذه الذبيحة أن العرباني الويف .  رته على العطاءيكن هنالك من يُحظر قبول اهلل له أو يُحرم من العبادة على أساس دخله أو قد

 .جيب أن يشهد دائماً على أن قبول اهلل له كان مبنياً على الكفّارة البديلة!( واملؤمن باملسيح اليوم)

 

 (16-1: 0الويني )تقدمة الدقيق  .ب

شهادة على قبول اهلل للمؤمن بناء على الكفّارة  حرَقةذبيحة املُففي حني محلت .  كانت تقدمة الدقيق نتيجة منطقية لتقدمة احملرقة

فكأن حال لسان .  وغالباً ما كانت تقدمة الدقيق تصحب احملرقة.  البديلية، كانت تقدمة الدقيق اعرتافاً بأن العابد وما ميلُك مُلْك هلل

وهكذا كانت ."  يد أن أعرتف بأني وكل ما أملك مُلْك لهأرإن كان اهلل من الكرم حبيث يوفّر بديالً لكفّارتي، فإني " :العابد العرباني هو

ويأخذ الكاهن .  من طعامه الذي ميثّل ما أنعم به اهلل عليه"( قربان أوائل)"ويقدّم املعطي للكاهن أفضل نصيب .  تقدمة الدقيق تكريساً

وهو اعرتاف بأنه أعطاه ... العابد، فلم يتبقَّ له شيء أمّا بالنسبة للعرباني.  أمّا الباقي فيأكله الكهنة.  حفنة منه وحيرقه على املذبح

 ورأفته فعلى املؤمن باملسيح أن يقدّم نفسه ذبيحة حيّة هلل استجابة ملراحم اهلل.  وميكن للمؤمن اليوم أن يتعلّم من هذه التقدمة.  كلّه هلل

 !للمسيح ففي اللحظة اليت تُغفر خطايانا، نصري بكل ما منلك مُلكاً(.  5-3: 35رومية )

 

 (17-1: 3الويني )تقدمة السالمة  .جـ

مع أصدقائه والرعية بأنه يف سالم مع اهلل، ( وجبة مشرتكةخالل  نم)كانت تقدمة السالمة مناسبة فرحة جداً حيتفل فيها مقدّم التقدمة 

، أو ببساطة كتعبري (32-35: 2انظر ) كانت تقدمة السالمة أحياناً إستجابة لربكة معينة من اهلل.  وأن أموره معه تسري سرياً حسناً

، (أو الصراخ ألجل اخلالص)سَمْ تبعه استجابة اهلل لتلك الصالة اليت رافقها القَسَمْ وكان ميكن تقدميها كاستجابة لقَ . عام عن االمتنان هلل

ما عدا الشحم وأجزاء معينة )كل الذبيحة وتتمثل فرادة هذه التقدمة يف أنه كان يسمح ملقدّم الذبيحة وأصدقائه بأ . 9: 5كما يف يونان 

ويف ضوء هذا .  فكانت من ناحية فعلية ذبيحة يقوم فيها اهلل بإعادة جزء من مزايا الذبيحة أو فوائدها لإلنسان(.  يأخذها الكاهن
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لفياضة فينعم عليّ بالربكات فعندما أُعطي كل شيء هلل، أجد أنه يتجاوب يف نعمته ا.  احملرقة والدقيق يْتَمَكانت نتيجة طبيعية لتقدِ

 :يقول روس.  من أن ينشغل بشكل تلقائي بأعمال شكر وتسبيح وشركة مع القديسني هفال بدّ ملن افتداه الرب وسلّم حياته ل.  واخلريات

ه أن يعطي فال بد لكل من يدرك كل بركات اهلل يف حيات.  ال يعين االمتنان خزن كل الربكات والفوائد لغايات استهالكية أنانية

 4.بسخاء هلل لكي يستفيد اآلخرون
 

 (13: 5-1: 4الويني )اخلطية  ذبيحة .د

من تقدمات  (التعدي)واإلثم فلم تكن تقدمتا اخلطية .  خمتلفتني عن التقدمات الثالث األوىل (التعدي)ذبيحة اإلثم اخلطية  ذبيحةكانت 

(.  ومل تكونا تقدَّمان يف وقت كان مقدّموها يتمتعون بشركة مع اهلل)اهلل  روائح السرور، وكانتا تقدّمان من أجل احلصول على شركة مع

غري أن .  من العبادة التقيّة يف املقدس( الفرد أو اجلماعة)إىل احلصول على غفران اخلطايا لكي يتمكن هتدفان هاتان التقدمتان  كانت

 .إذ كانتا مقصورتني على أنواع معينة من اخلطايا . عن كل خطيّة تكونا تكفِّرانمل  (التعدي)واإلثم تقدميت اخلطية 
 

 اليت تُستَرأنواع اخلطايا  .3

 :يقدّم روس التوضيح التايل(.  hllvb)هدفت تقدمة اخلطية إىل سرت خطية الفرد أو اجلماعة اليت ارتكبت سهواً 

نه قد أخطأ، لكنه اكتشف ذلك فيما إذ مل يدرِ الفرد أ –أن اخلطيّة مل تكن متعمَّدة أو مقصودة   udy alيوضح تعبري "

إن هذه اخلطية ترتكب  33: 50ويقول يشوع .  إن أمر اخلطية أخفي عن عينيه 33: 3الويني  اآلية يف إذ تقول.  بعد

ال ، أو خطيّة (3: 2)أو خطايا إمهال ( 3الويني )وهي يف سياق خطايا جهل .  سهواً، أي بدون نيّة واعية أو معرفة

  5(."30: 32عدد ) دٍ وعنادٍتُرتَكَب كرتدُّ

 .النجاسة الطقسية وخرق احلقوق مثل حقوق املمتلكات ذبيحة اخلطية خطاياومن اخلطايا اليت تغطّيها تقدمة 

 

  راليت ال تُستَأنواع اخلطايا  .5

 30: 32عدد  يعتربو.  ، خاصة اخلطايا اليت ترتكب حتدّياً لشريعة اهللتكن هذه الذبيحة تسرتهاكانت هنالك خطايا كثرية مل 

وكأهنا حتدٍّ  –، أي أهنا ال ترتكب علناً فحسب، لكنها تُرتكب أيضاً بغطرسة وحتدٍّ "يد رفيعة"أن هذه اخلطايا عالمة على 

: 30؛ 32: 6 أمثال  قارن)اخلطية هذه اخلطايا اليت ارتكبت عن سابق إصرار وغطرسة وحتدٍّ  ذبيحةمل تسرت .  سافر للرب

                                                 
4
  Allen P. Ross, "Leviticus," (unpublished class notes in Old Testament 117, Dallas Seminary, Fall 1981), 30. 

5
  Ibid., 33. 
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مل يكن و، مثل عبادة آهلة أخرى، والزنى، واالغتصاب، الذبيحةأيضاً هبذه  تُغطَّىوقات الوصايا العشر ومل تكن خر(.  33

: 53الويني )أو يوم الكفّارة ( 33: 39عدد )مغطى هبا، مثل عدم مراعاة الفصح  العبادة الدينيةاالستخفاف املتعمّد لقوانني 

59-30.) 

 

  للغفرانتضمينات  .3

فوقف  ،شبعثفلم يكن هنالك عالج يف الشريعة خلطية داود املتعمّدة مع ب.  توفّر ذبيحة لكثري من اخلطايا يعة ملمن الواضح أن الشر

ففي مثل هذه (.  إذ مل تكن هنالك ذبيحة ميكن أن يقدّمها)مداناً حتت الناموس، وكان أمله الوحيد هو اهلروب إىل اهلل نفسه 

، 33، 33: 35خروج )تشفُّع الكاهن ( 3)وقد يأتي هذا بعد .  ان إالّ بعمل نعمة جمانياحلاالت مل يكن ممكناً أن يُمنح الغُفر

فإذا (.  2-2: 6إشعياء )تدخُّل إهلي مباشر ( 3)؛ أو (32: 23مزمور )توبة حقيقية وانسحاق القلب ( 5)؛ أو (50-52

أمّا إذا بقيت .  ة يف يوم الكفّارة عن األمّةعبّر اخلاطئ عن توبة حقيقية، كان لديه رجاء يف الدم املرشوش على كرسي الرمح

 .اخلطية دون اعرتاف أمام اهلل، فليس للشريعة ما تقدّمه إالّ توقّع خميف للدينونة

 

 الداللة  .3

ومل .  هدفت ذبيحة اخلطية إىل احلصول على غفران اخلطية، والتطهري من النجاسة وعدم الطهارة، وردّ املرء إىل الشركة مع اهلل

قدّمت ذبيحة اخلطية تكفرياً عن .  "(االعرتاف"والتعليمات حول  2: 2الحظ الويني ) هذا ممكناً إالّ يف حالة التوبة احلقيقيةيكن 

 تركِّز ذبيحة اخلطية كانتوقد .  مل تكفّر إالّ عن اإلساءة املعيّنة اليت ارتكبها( اإلثم)شخص املسيء، يف حني أن ذبيحة التعدّي 

 .9: 3يوحنا 3مع اهلل، كما هو احلال مع املؤمن باملسيح كما توضح على إعادة الشركة 

 

 (7: 6-14: 5الويني ) اإلثمتقدمة  .هـ

 طبيعة اخلطيّة  .3

: 2مزمور " )سهواً"إذ يتضمن كالمها اخلطية اليت تُرتكب .  هي يف واقع األمر امتداد لتقدمة اخلطية( التعديأو ) اإلثمإن تقدمة 

ويرجع هذا إىل أنه يبدو أن كل .  تتضمن تقديم تعويض إلصالح اإلساءة اإلثماجلوهري بينهما يف أن تقدمة ويتمثل الفرق (.  32

غالباً ما : وال بد من التوكيد على نقطة يف ما يتعلق هبذا النوع من اخلطية.  بواسطة االحتيال ملكٍ ماهذه اخلطايا تتضمن خسارة 

يعرتف ويف مثل هذا املوقف، .  س؛ وعندما يُعرتف باخلطية، فإنه ال بد من تصويب اخلطأتتضمن اخلطية االحتيال على اهلل أو النا
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إساءة جيب ( 35: 36؛ عدد 50: 39؛ 35: 33؛ 5: 6؛ 32: 2الويني )متثّل احلاالت املذكورة ".  مذنب"بأنه  املرء طوعاً

كان مطلوباً من األبرص والنذير الذي خرق نذره : يهوهوميكن أن تُرتكب هذه اإلساءة أحياناً ضد .  أن تدفع مقابلها فدية خاصّة

 .كتعدٍّ ضد يهوه ي، أوهلما كتعدٍّ ضدّ مجاعة املؤمنني، والثانإثمٍأن يقدّما ذبيحة 

 

 املناسبة .5

تناول يهوه، من ال( يسلب)ميكن للمرء أن حيرِم .  كلّما حُرِمَ شخص من حقوقه أو أخذت منه باالحتيال تُقدَّم هذه الذبيحة كانت

شخصاً آخر بعدم إبالغه عن ( يسلب)وميكن للمرء أن حيرم (.  33: 55؛ 39-33: 2)غري املشروع من الطعام املقدّس مثالً 

أن يقدّم تعويضاً ( 5)يعرتف خبطيّته علناً، و( 3)فكانت مسؤولية الطرف املذنب أن (.  3: 6)العثور على مقتنى ضائع خيصُّه 

 .أن يدفع غرامة( 3)لطرف اآلخر، وكامالً عمّا احتال به على ا

 

 الداللة .3

تكمن الداللة األساسية هلذه الذبيحة يف إيضاح أن هنالك مرّات ال بدّ للمرء فيها أن يتجاوز االعرتاف والغفران بأن يقدّم تعويضاً 

.  مه بأمانة دون تصويب األموروال ميكن للمرء أن يعبد اهلل عبادة أمينة وخيد.  حيث أمكن ذلك، أي أن يردّ ما سلبه باالحتيال

أيضاً إىل ( التعدي) اإلثموتتطلع ذبيحة (.  مثالً، زكّا)وتصويب األمور هو الدليل اخلارجي على اإلميان األصيل والتوبة احلقيقية 

 .ميكن أن يقدَّم هلل إرضاءٍ لِكمَأَ... املسيح، فهو الذي أعطى حياته فدية لكثريين

 
 (38: 7-8: 6الويني ) عن الذبائح عليمات إضافية للكهنة ت .و

االختالف الرئيسي [. السالمة يف اآلخر ذبائحيتم معاجلة ]مادة هذا املقطع تتعلق يف معظمها بنفس الذبائح، مع أن الرتتيب خمتلف قليالً 

الكهنة  حبصصيتعلق معظمه  38: 2 - -8: 6أيضاً حمتوى . الكهنة بشكلٍ غالب بأمورهلذا املقطع مقارنةً باملادة السابقة هو أهنا تتعلّق 

 .من الذبائح ذوي املناصب


