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 مقدّمة .1

" النجاسة"يتعلق اخلط األول باألنظمة املختلفة اليت حتكم مسألة : من األفكار خطنيمن سفر الالويني على  41-44صحاحات ألحتتوي ا

، وبعد ذلك 42-44صحاحات ألقات خمتصرة على اسأقدم عدة تعلي".  يوم الكفارة"، بينما يتناول الثاني ترسيخ نظام لـ (44-42)

 .صحاح السادس عشرألعلى ا النقاشسأركّز معظم 
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 (11-11الويني )النجاسة الطقسية وطقوس التطهري  .2

فلم .  االنفصالداسة، خاصة فكرة وقد كان أساسياً من حيث أمهيته ملفهوم الق.  صحاح احلادي عشر األطعمة غري الطاهرةأليتناول ا

بل كان يُفرتض أن يكونوا مميَّزين، حتى يف األطعمة اليت .  يُسمح لبين إسرائيل بأن يأكلوا أي شيء وكل شيء كما كان حال جرياهنم الوثنيني

( 5) .هلا جدل وفيها مشاكلحوكانت بعض األطعمة غري الطاهرة ( 4: )وتوجد عدة أسباب هلذه القيود املتعلقة باألطعمة.  يتناولوهنا

توضح هذه األطعمة ( 3) .من شأن بعض األطعمة األخرى أن تسبب مشاكل يف الصحراء، يف حني كان اهلل يريد أن حيفظهم من املرض

ة حنن كمؤمنني باملسيح أحرار من عبودية أنظم( هل هذا يرضي اهلل؟-جيب أن يكون شعب اهلل مدقّقني يف ما خيتارونه)جوهر القداسة 



 يوم الكفارة   : الدرس الرابع عشر 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 2، 41             5002، 3كانون ثاني 

فقد حررنا املسيح ونقلنا إىل شريعة أمسى، حيث يكون املبدأ العام الذي جيب أن حيكم كل تصرّف هو أن ال نفعل شيئاً من  ،األطعمة

 .جيب أن نفعل كل شيء جملد اهلل.  شأنه أن يلوّث حياتنا بالعامل الفاسد الذي حنيا فيه

 

وجيب أن نوضح .  سة حنو الرب يف كل جانب من جوانب احلياة اجلسديةنفس املبدأ األساسي يف القدا 42-45صحاحات من األتقدم 

يف حالة "فاملرأة يف حالة الوضع، على سبيل املثال، مل تكن .  متاماً أن هذه املبادئ ال تفرتض اخلطية يف الشخص العرباني ذي الصلة

إذ كانت خيمة االجتماع حتظر دخول كل .   يف وسط إسرائيلفاملسألة كلّها تتناول حضور جمد اهلل.  ، وال جيرّم النص الوليد أيضاً"خطية

كان هذا ينطبق بشكل خاص على مسألة الدم؛ فال .  ما هو مبتذل وقذر ومريض وغريب وغري طاهر، ألن حضور جمد اهلل كان هناك

لكن كان ما يزال يف .  سة اهلل وانفصالهفالتوكيد إذاً على قدا.  ميكن أن يؤتى إىل اهليكل إالّ بنوع واحد من الدم، أال وهو دم الذبائح

-45وتوجد حقيقية منسجمة مع السماء يف اإلصحاحات .  أن يعبدوا ويصلوا ويسبحوا ويدرسوا التوراة" غري الطاهرين"مقدور األفراد 

وكلُّ فساد حمظور .  سفمجد اهلل ساكن يف السماء اليت ال ميكن أن يدخلها شيء مؤذٍ أو منجِّس، بل ال يدخلها إالّ ما هو مقدّ.  42

فال جيب أن يقتصر فهمنا هلذا التعبري على (.  41-43الويني " )الربص"لدي تعليق أخري حول .  ("أورشليم اجلديدة"قارن هذا مع )

 .، بل جيب أن نفهمه على أنه يشمل كل أنواع األمراض اجللدية األخرى"الربص"املرض املعروف باسم 

 

 (11الويني )يوم الكفّارة  .4

 -أيلول)كان يقع يف اليوم العاشر من الشهر السابع، أي تشري .  كان يوم الكفّارة إحدى أكثر املناسبات املهيبة اهلامّة يف عبادة بين إسرائيل

وإىل بركة  إليه بواسطة تقديم كفّارة، أخطأواكان يوم كبّور أهم األيام اليت سعت فيها إسرائيل كأمة إىل اسرتضاء اهلل الذي (.  "تشرين أول

مرة واحد كل سنة، فكانت هذه هي املرة الوحيدة اليت يُقام احتفال يوم الكفارة  كان  1."غفرانه الناجتة عن منح الغفران واملصاحلة معه

وم ويف حني مثل سفر اخلروج افتداء أمة إسرائيل كأمّة من العبودية، تضمّن ي.  يُسمح فيها للكاهن األعلى بالدخول إىل قدس األقداس

أساساً ميكن أن يتعامل اهلل مبوجبه مع األمّة  يعطي يوم الكفّارة كان.  الذين يشكّلون األمة الناسلكل " اجلماعية"الكفارة تكفرياً عن اخلطية 

 .بالرغم من إمثهم

 

 البُنية .أ

                                                 
1
  Bromiley, Geoffrey W., ed., ISBE (Grand Rapids, MI:  Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1979-1988), s.v. "Atonement, Day of," by 

W. Möller and J. B. Payne, 1:360. 
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 مقدمة  4-5

 احليوانات واملالبس الكهنوتية الضرورية لالحتفاالت :  االستعدادات  3-1

 اختيار تيس الغداء: يم التيسنيتقد  7-40

 وصف تفصيلي لالحتفاالت  44-52

 هلارون وأهل بيته ( ثور)اخلطية  ذبيحة  44-41

 خلطايا الشعب( تيس)اخلطية  ذبيحة  42-41

 تيس الفداء  50-55

 تطهري املشاركني   53-52

 توجيهات للشعب خبصوص الكفّارة يف ذلك اليوم   11-31
 

 (2-1اآليتان )ن اآليتان التقدمييتا .ب

فال (: يتبعه رئيس كهنةوكل )صحاح، جند أن دخول قدس األقداس مقصور على هارون ألعندما نُدخل يف اعتبارنا اآلية الثانية مع بقية ا

د شكينة اهلل ومبا أن جم.  ، وال ميكنهُ أن يفعل هذا إالّ مرة واحدة يف السنة يف يوم الكفّارةلرئيس الكهنةيُسمح بدخول قدس األقداس إالّ 

ترمجة لتعبري " كرسي الرمحة"إن تعبري .  حل فوق كرسي الرمحة، فإن النص يوحي بأن إمكانية الوصول إىل حمضر اهلل كانت مقيّدة جداً

tr#P)K^ (K^PP)r#t) (تكابوري ) كفر"وهو يأتي من اجلذر العربي( " ) ويف هذا إشارة إىل غطاء .  "فدى"أو " كفَّر"مبعنى

                              هيالسترييون"الرتمجة السبعينية هذا التعبري إىل  ترتجم . الذي كان مكان يُكفَّر فيه عن اخلطايا وتُمحىلعهد تابوت ا

 h!l^sT@r!"n,"أي مكان اإلرضاء بالكفّارة ،. 

 

 احليوانات واملالبس الكهنوتية الالزمة .جـ

 .يضع جانباً ثوبه اجلميل املتقن الصنع، ويلبس ثوباً أكثر بساطة يف هذه املناسبة أن رئيس الكهنةكان على 

 

 االحتفال .د

 :يرجح أن ترتيب األحداث كان كما يلي
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معفيني من احلاجة إىل ( رئيس الكهنةمبن يف ذلك )مل يكن حتى الكهنة .  عن نفسه وأهل بيته( تقدمة اخلطية)يذبح هارون الثور  .4

 .التطهري بالدم من اخلطية

 

" ليهوه"ثمّ يلقي القرعة ليعرف أي التيسني سيكون .  هارون احليوانات اليت يتقدم هبا الناس لنكون ذبائح مبا يف ذلك التيسني يأخذ .5

(.  NASBو NIVاليت تستخدمها " )كبش الفداء"ويوجد خالف على ترمجة (.  2اآلية " )كبش الفداء"وأيهما سيكون 

 .كما يف الرتمجة العربية" U&z*az@l زازيلع"هي  ^lz@az*u&lفالكلمة العربية 

كما لو أن اخلطايا كانت تعاد إىل مصدرها؛ انظر )هو اسم لشيطان أو إلبليس  U&z*az@lالباحثني أن عزازيل  ضوقد اعترب بع 

  2 .(سيذهب إليها التيسلتصوير املنطقة الذي "  )صخري، متشقِّق"اقرتح آخرون أهنا تعين (.  1: 1؛ 4: 2وخ نأخ 4

 

" Scapegoat"اليت منها تأتي الكلمة اإلجنليزية  ،/tw/' ajpopompaivwإىل " U&z*az@l عزازيل"وترتجم الرتمجة السبعونية 

".  يشيّع، يوصل"، اليت تعين pompaio" (P"mP^]"s)تأتي هذه الكلمة اليونانية املركبة من كلمة ".  تيس اهلروب"مبعنى 

فإذا كان هذا    3 .، أي تيس للصرف أو اإلرسال بعيداً"الصرف"أو " محل شيء بعيداً"نى ومن هنا يوحي التعبري املركب مبع

وميكن .  عن تيس مضى بعيداً آخذاً معه خطايا الشعب إىل الربية ثتتحد" U&z*az@l تيس لعزازيل"صحيحاً، تكون فكرة 

 (.الّ املسيحوهو رمز ال حيققه يف الواقع إ)أن يرمز هذا إىل إزالة اخلطايا بشكل حاسم 

      

للحجاب كان يرش البخور على  عبورهوعند .  يرتك هارون دم الثور والتيس عند املذبح ويأخذ جممرة ويدخل هبا قدس األقداس .3

 :يقول وهنام.  اجلمرات لكي متتلئ الغرفة بالدخان فوراً

يف  احملرقةلفحم مأخوذة من مذبح نفسه من غضب اهلل، كان عليه أن حيضر مبخرة مليئة با رئيس الكهنةلكي حيمي 

اآليتان )فكان دخان البخور يغطّي كرسي الرمحة، لئالّ يُقتل الكاهن .  ممتازاً ناعماً الساحة اخلارجية ويضع فيها خبوراً

كان الغرض من دخان البخور هو خلق شاشة أو ’: األكثر وضوحاً هلذا األمر، فيقول الشرحيقدم لنا هريتز (.  45-43

 4.من التحديق يف حضور اهلل القدوس رئيس الكهنةنع حجاب مي
                                                 

2
 ". شرس"أو " عنيف"أو " جبار"أو " قوي"تعين " زعَ"والصفة ".  القوي"اليت تعين " عَزَر"الذين يقولون إن هذا هو معنى الكلمة يدّعون أن اجلزء األول من الكلمة يأتي من الكلمة العربية   

3
لكن الحظ أن الرتمجة ".  التيس الذي يذهب"، فيكون املعنى (ذهب بعيداً" ) "والفعل (  " )عِز"كلمة مركبة تأتي من الكلمتني " عزازيل"اقرتح بعض العلماء أن الكلمة   

 (.يرمز إىل الغفران الكامل 41طقس الويني " )إزالة كاملة"اسم مُذكر يعين ( عزازيل) أن الكلمة ( ق م 31)العربي  BDBاقرتح قاموس ".  تيس"السبعينية مل تعطي كلمة حمددة لـ 
4
  G. J. Wenham, Leviticus, NICOT, 231. 
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 .حاجباً واقياً لئال يلتهم جمد اهلل هارون يشكِّل الدخان كانوهكذا 

 

" كرسي الرمحة"ويرش الدم على .  عند عودة هارون إىل املذبح املوجود يف الساحة، يأخذ دم الثور ويدخله داخل احلجاب .1

وكان .  للوصول إىل حضرته اًفكانت األرضية املرشوشة بالدم إشارة إىل أن اهلل قدّم طريق.  ، أي على األرض"قدام الغطاء"و

تُدين الذين تعدوا ( املوجودة حتت كرسي الرمحة يف تابوت العهد)فبما أن الشريعة : هامّاً أيضاً" كرسي الرمحة"الدم املرشوش على 

 .ن الشريعة إثم الشعب وخطيتهمعليها، كان ال بد من رش الدم على كرسي الرمحة لئال تدي

كان يرش الدم أيضاً .  ثم خيرج هارون ثانية ويأتي بالدم من التيس املقدم كذبيحة خطية عن الشعب، ويُحضره إىل داخل احلجاب .2

(.  34: 42انظر الويني )، كفّارة عن خيمة االجتماع 41اآلية  حبسبوقد تضمّن هذا، .  على كرسي الرمحة وعلى األرض

كانت عيوهبم وخطاياهم وتعدّياهتم تنجيساً للمقدس، وبتطهري املقدس كانوا يسمحون هلل القدوس بأن يسكن يف وسط شعب  فقد

ذروة العبادة، ألهنا كانت تكفرياً عن كل ( عن خطايا الشعب وخيمة االجتماع يف نفس الوقت)كانت هذه الكفارة .  جنس

 .تعدّيات اجلماعة منذ يوم الكفّارة املاضي

فقد تنجس املذبح بسبب اخلطايا املنقولة، إذ كان الشعب .  ومع خروجه ثانية، كان عليه أن يرش املذبح ثانية بدم التيس .1

 .يوحّدون خطاياهم مع املذبح وتقدماهتم

إلجراء رمز وهذا ا(.  54اآلية )ويضع يديه على رأس التيس معرتفاً خبطايا األمة ( كبش الفداء)ثم يأتي هارون بالتيس احلي  .7

 (.اليت تناقش مفهوم الكفّارة البديلية 54: 2كورنثوس 5انظر )لكون خطايا األمّة قد انتقلت إىل التيس 

إن التيس كان يُقتاد مسافة ثالثة أميال ونصف يف ( يوما)تقول املشنا " :يقول روس.  بعيداً إىل الربية( كبش الفداء)ثُم يُقتاد التيس  .2

 5."ن فوق جُرف صخري وميوتالربّية ثم يدفع به م

 .ثم يغتسل هارون مرّة أخرى ويقدم ذبائح احملرقة شكراً وامتناناً هلل الذي دبّر وسيلة للتكفري .1

انظر )حيثُ حيرقان بالنار بشكل كامل ( احمللّة)ويتضمن الطقس األخري إخراج الثور وتيس ذبيحة اخلطية إىل خارج املخيّم  .40

 (.43-44: 43عربانيني 

 

 دالالت مرتبطة بالالهوت وعلم املسيح .هـ

                                                 
5
   Allen Ross, "Leviticus" (unpublished class notes in Old Testament 117, Dallas Seminary, Fall 1981), 102. 
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 مصاحلة األمة .4

غري أن على املرء أن يرى أوالً أمهّية هذا األمر بالنسبة للعابد من بين إسرائيل يف العهد .  توجد تضمينات كثرية ليوم الكفّارة

فعندما كان الدم يوضع على كرسي الرمحة، كان .  متثّلت األمهية الرئيسية هلذه املناسبة يف مصاحلة األمّة كأمّة مع اهلل.  القديم

فكان هذا مصاحلة، وإرجاعاً لألمة إىل حالة .  اهلل يقدّم تدبرياً يستطيع اهلل القدوس البار مبوجبه أن يتعامل مع األمّة كأمّة

جعل دفرت : مثال توضيحي]مبصاحلة الشعب الذين كانوا غري متوافقني مع اهلل يقوم دم يوم الكفّار  كانفقد .  االنسجام مع اهلل

فخطايا األمّة هي مبثابة دين .  كان يوم الكفّارة يوماً استحقّت فيه ديون األمّة[.  الشيكات منسجماً مع بيان الرصيد يف املصرف

 .مستحق هلل، أو كمبيالة جيب سدادها

فكأن األمّة تؤجل يوم .  جيل لتاريخ االستحقاق، بل جمرّد تأ"مل يقدّم يوم الكفّارة يف حقيقة األمر دفعة أخرية لتسديد الكمبيالة

رومية )املديونية، على الرغم من أن طقوس يوم الكفّارة شكّلت أساساً ميكن أن يستمر اهلل مبوجبه يف التعامل معهم كأمّة سداد 

ر هنا كلمات الرب لنتذكّ)أمّا الدفعة الكاملة والنهائية لثمن اخلطية فستأتي من خالل موت املسيح على الصليب (.  52: 3

 "(.دُفع كامالً"، مبعنى " tetelestai قد أُكمل"يسوع، 

 

 االسرتضاء بالكفّارة .5

املقدّم عن )ودم التيس ( املقدَّم من أجل الكاهن)عندما كان يوضع دم الثور .  كان الدم على كرسي الرمحة ذا داللة كبرية

ومبا أن هذا مل يكن إالّ دم حيوانات، ومبا .  طالبه املقدّسة كانت تُلبّىعلى كرسي الرمحة، كان اهلل يُسرتضى، أي أن م( الشعب

كان كرسي فقد املسيح  أما.  أن الذبيحة كانت تقدّم سنة بعد سنة، كان واضحاً أهنا مل متثّل تعامالً حامساً هنائياً مع اخلطية

 6 :، أي كرسي الرمحة"مكان كفّارة"" كفّارة"، ميكن أن تعين كلمة 52: 3ويف رومية .  الرمحة احلاسم املطلق

دمه، إلظهار برِّه، من أجل الصفح عن بباإلميان  (- اسرتضاء) الذي قدّمه اهلل كفّارة... يسوع املسيح

 .اخلطايا السالفة بإمهال اهلل

غري أنه .  به يف السكن يف وسط األمّةيف يوم الكفّارة خالصاً فردياً، بل أساساً ميكن هلل أن يستمر مبوجيقدِّم الدم  يكنوهكذا مل 

 (.7: 42؛ لوقا 7: 24انظر مزمور )كانت هنالك فائدة فردية يقدّمها دم كرسي الرمحة 

                                                 
6
يف رومية " كفارة"ترتجم الكلمة  NIVوترمجة ".  كرسي الرمحة"، نرى أن معناها (2: 1وهو عربانيني )يف العهد اجلديد  يف املكان الوحيد اآلخر الذي ترد فيه الكلمة   

 ".  ذبيحة كفارة"إىل  52: 3
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 داللة التيسني .3

ربّية فقد مثّل التيس املذبوح اخلطايا املغطاة، أمّا التيس الذي كان يُطلق يف ال.  مثّل التيسان جانبني تعامل اهلل مبوجبهما مع اخلطيّة

ومن الواضح أن .  ، وهذه صورة حيّة حلاجة األمّة ككل إىل أن تتطهر من خطيتهااملُزالةفكان ميثّل اخلطايا " حامالً خطايا األمة"

وسيقدم موت املسيح غطاء من الدم للخطايا (.  1-2: 23انظر إشعياء )هذا سيصوّر جانبني من جوانب عمل املسيح 

 (.ائيل فقطوسينطبق هذا ليس على بين إسر)

 

 

 

 

 

 يوم كفّارة مستقبلي لألمة .1

زكريا )فعند عودة املسيح سيزيل إثم أمّة إسرائيل .  أو ترفع فيه خطايا إسرائيل كأمّة" تُزال"سيكون هنالك زمن مستقبلي عندما 

يوم كفّارة "لكوهكذا سيكون هنا.  وسيحدث هذا بعد أن تتواضع األمّة وتنظر إىل املسيّا يف إميان(.  فصاعداً 4: 43

: 41الويني " )تذلّلون نفوسكم" -كان يوم الكفّارة السنوي يوم تواضع.  كل يوم كفّرتة سنوي يُنبئ بذلكإلسرائيل، كما " أخروي

 (.44-40: 45انظر زكريا )سيأتي يوم تذلل فيه إسرائيل نفسها كأمّة (.  44: 53؛ 51

 

 للمسيح رئيس الكهنة كنموذجٍ .2

فباملقابلة مع .  40-1ويف هذا اجملال جيب أن يدرس الطالب عربانيني  ،بعمل املسيح على الصليب ةالكفّارجيب أن يقارن يوم 

رئيس الكاهن األعلى الذي كان يدخل قدس األقداس مرّة واحدة يف السنة لكي يقدّم دفعة سنوية بدم احليوانات، دخل يسوع، 

مرّة واحدة هنائية مقدّماً دمه الشخصي كدفعة كاملة أو كثمن ( ر اهللذات حمض)العظيم، إىل قدس األقداس السماوية  الكهنة

بني الكفارة املصاحلة ففي حني جلب يوم .  وقد سدد عمل املسيح الكفّاري أكثر بكثري من حاجة أمّة واحدة فحسب.  كامل

 (.41: 2رنثوس كو5)إسرائيل واهلل، فقد صاحل املسيح العامل كلّه مع اهلل، أي أنه جعله قابالً للخالص 
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، وعمله أكثر أمهيّة مبا ال حيد رئيس كهنةللمسيح، إالّ أن املسيح أكثر جداً تفوقاً من أي  رئيس الكهنة منوذجعلى الرغم من أن 

 مضطرّاً إىل تقديم ذبيحة عن نفسه قبل تقديمألن املسيح كان باراً، مل يكن .  (وهذه هي الفكرة األساسية للرسالة إىل العربانيني)

وهذا لسان حال )متفوق على هارون، فإن على املرء أن يتكل كلّياً على املسيح  رئيس كهنتناومبا أن .  ذبيحة عن الشعب

 رئيس الكهنةيف العهد القديم وبني املسيح بصفته  رئيس الكهنةيقدّم لنا وهنام تلخيصاً ملقارنة بني (.  كاتب الرسالة إىل العربانيني

 7:األعظم

أمّا املسيح فطاهر وبال خطيّة، .  خاطئاً حيتاج إىل تقديم ذبيحة عن نفسه قبل أن يقدّم كفّارة عن الشعب كان هارون .أ

 (.فصاعداً 51: 7عربانيني )فال حيتاج إىل تقديم ذبائح عن نفسه 

 

 52، 41-1: 1)ه أمّا املسيح فضمن لنا فداءاً أبدياً مبوت.  كان هارون مضطراً لتكرار عملية تقديم الذبائح بانتظام .ب

 (.فصاعداً

                ضمنت الطقوس اليت أدّاها هارون دخوله إىل املقدس األرضي؛ أمّا موت املسيح فقد قاده إىل املقدس السماوي .جـ

(1 :51.) 

 

دة الواحدة أمّا املسيح فضمِن بذبيحته الوحي.  بالوجود الدائم للخطيةكان تكرار تقديم هارون للذبيحة تذكرياً دائماً  .د

 (.42-4: 40)النهائية غفراناً دائماً من اخلطية 

 

 (احمللّة)حرق احليوانات خارج املخيم  .1

فكما كانت جثّتا هذين احليوانني تُحرقان خارج املخيم، (.  احمللّة)وأخرياً، بقي أن نعلّق على حرق الثور والتيس خارج املخيّم 

كان وجود احليوانني داخل املخيم مبثابة موضوع تعيري (.  41-40: 43انظر عربانيني ) أيضاً خارج البوّابة وكذلك املسيح تألَّم

وعلينا، كمؤمنني باملسيح، أن نكون .  وقد اعتُرب يسوع موضوعاً للتعيري والتوبيخ داخل حدود أمّة إسرائيل ،وتوبيخ داخل احمللّة

 !عارِهمستعدّين حلمل 

 

 
                                                 
7
  Wenham, 237-38. 
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