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الشبهة

الكتاب يخبرنا بوضوح ان ال حاجة الى كفارة بل الرب يغفر لمن يصلي ويطلب وجه الرب ويعود عن
خطاياه.
[الفاندايك][الملوك[]8.39 1فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل واعط كل انسان حسب كل
طرقه كما تعرف قلبه النك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر].

[الفاندايك][أخبار األيام[]7.14 2فاذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصّلوا وطلبوا وجهي ورجعوا
عن طرقهم الردية فانني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم].
وهذا ينفي االحتياج الى التجسد ليدفع ثم الخطايا كما يدعي المسيحيين

الرد

أوال هذا ليس كالم الرب كوعد او وصية او تشريع ولكن الكالم هنا هو صالة وطلبة لسليمان يطلب من
الرب ان يبارك الهيكل والشعب وسليمان يطلب من الرب ان يسمع لصالة الشعب وبخاصة لو تشفعوا
بالهيكل
ثانيا ال يزال المشككين يخلطون ما بين المغفرة والكفارة وهذا شرحته بالتفصيل في ملف
الخطية األصلية
وأيضا ما يقوله سليمان اشرت اليه سابقا في ملف
هل الملك سليمان لم يجعل اعتبا ار ليوم الكفارة ؟
فالرب يغفر باستمرار لمن يتوب ولكن ال يزال هناك ثمن الخطية الذي ال يزال مستحق امام العدل
والمسيح حمل خطيانا فهو مكتوب
سفر إشعياء 53

ع ْنهُ ُو ُجو ُهنَاُ ،محْ تَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعت َ َّد بِ ِه.
ست َّ ٍر َ
اسَ ،ر ُج ُل أ َ ْو َجاعٍ َو ُم ْختَبِ ُر ا ْل َح َز ِنَ ،و َك ُم َ
ُ 3محْ تَقَ ٌر َو َم ْخذُو ٌل ِمنَ النَّ ِ
صابًا َم ْ
ض ُروبًا ِمنَ هللاِ َو َم ْذلُوالً.
 4ل ِكنَّ أَحْ َزانَنَا َح َملَ َهاَ ،وأ َ ْو َجا َ
عنَا ت َ َح َّملَ َهاَ .ونَحْ نُ َح ِ
س ْبنَاهُ ُم َ
ش ِفينَا.
سالَ ِمنَا َ
علَ ْي ِهَ ،وبِ ُحبُ ِر ِه ُ
َ 5و ُه َو َمجْ ُرو ٌ
س ُحو ٌ
ق ألَجْ ِل آث َ ِ
اصينَاَ ،م ْ
ب َ
امنَا .تَأْدِي ُ
ح ألَجْ ِل َمعَ ِ
ب َو َ
ُ 6كلُّنَا َكغَنَ ٍم َ
علَ ْي ِه إِثْ َم َج ِمي ِعنَا.
ض َع َ
ضلَ ْلنَاِ .م ْلنَا ُك ُّل َو ِ
الر ُّ
اح ٍد إِلَى َط ِري ِق ِهَ ،و َّ
ُ 7
امت َ ٍة أ َ َما َم َج ِازي َها فَلَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهُ.
ص ِ
ق إِلَى الذَّبْحَِ ،و َكنَ ْع َج ٍة َ
سا ُ
ظ ِل َم أ َ َّما ُه َو فَتَذَلَّ َل َولَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهَُ .كشَا ٍة ت ُ َ
ض ْغ َط ِة َو ِمنَ ال َّد ْينُونَ ِة أ ُ ِخذََ .وفِي ِجي ِل ِه َم ْن كَانَ يَ ُ
ِ 8منَ ال ُّ
ب ِم ْن
ض األَحْ يَ ِ
ظنُّ أَنَّهُ قُ ِط َع ِم ْن أ َ ْر ِ
اء ،أَنَّهُ ض ُِر َ
ش ْع ِبي؟
ب َ
أَجْ ِل ذَ ْن ِ
علَى أَنَّهُ لَ ْم يَ ْع َم ْل ُ
َ 9و ُج ِع َل َم َع األَش َْر ِار قَب ُْرهَُ ،و َم َع َ
ش.
غنِي ٍ ِع ْن َد َم ْوتِ ِهَ .
ظ ْل ًماَ ،ولَ ْم يَك ُْن فِي فَ ِم ِه ِغ ٌّ
سالً ت َ ُ
ب
سهُ ذَ ِبي َحةَ إِثْ ٍم يَ َرى نَ ْ
س َّر ِبأ َ ْن يَ ْ
طو ُل أَيَّا ُمهَُ ،و َم َ
س َحقَهُ ِبا ْل َح َز ِن .إِ ْن َجعَ َل نَ ْف َ
ب فَ ُ
الر ُّ
الر ِ
س َّرةُ َّ
 10أ َ َّما َّ
ِبيَ ِد ِه ت َ ْن َجحُ.
س ِه يَ َرى َويَ ْ
يرينَ َ ،وآثَا ُم ُه ْم ُه َو يَحْ ِملُ َها.
شبَ ُعَ ،و َ
ب نَ ْف ِ
ع ْبدِي ا ْلبَ ُّ
ِ 11م ْن تَعَ ِ
ار ِب َم ْع ِرفَتِ ِه يُبَ ِر ُر َكثِ ِ
س ُم َ
سهُ َوأُحْ ِص َي َم َع
َب ِل ْل َم ْو ِ
اء يَ ْق ِ
ِ 12لذ ِلكَ أ َ ْق ِ
اء َو َم َع ا ْلعُ َظ َم ِ
س ُم لَهُ بَ ْينَ األ َ ِع َّز ِ
ت نَ ْف َ
غنِي َمةًِ ،م ْن أَجْ ِل أَنَّهُ َ
سك َ
شفَ َع فِي ا ْل ُم ْذنِ ِبينَ .
يرينَ َو َ
أَث َ َمةٍَ ،و ُه َو َح َم َل َخ ِطيَّةَ َكثِ ِ
فهو الحمل الذي حمل خطية العالم ويبرر كثيرين بعد ان يحمل خطيتهم ومحى الصك
هذا يخالف ما قاله معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :2
ِ
اكم معه ،مس ِ
ِ
ط َايا،
ام ًحا َل ُك ْم ِب َج ِم ِ
يع اْل َخ َ
َم َو ًاتا ِفي اْل َخ َ
ط َايا َو َغَلف َج َسد ُك ْم ،أ ْ
َحَي ُ ْ َ َ ُ ُ َ
َ 13وِإ ْذ ُكْن ُت ْم أ ْ
ِ
ِ
ِ
ضَّ ،ال ِذي َك ِ
الصلِ ِ
الص َّك َّال ِذي َعَلْيَنا ِفي اْل َفَرِائ ِ
يب،
اه ِب َّ
ِ 14إ ْذ َم َحا َّ
َ
ان ضدًّا َلَناَ ،وَق ْد َرَف َع ُه م َن اْل َو َسط ُم َس ّمًار ِإَّي ُ
فهو يقول بوضوح ان بصلب المسيح محى الصك أي قبل صلبه هذا لم يكن مفعل
فالمسيح في العهد القديم يغفر ويصفح ولكنه لم يكن محى الصك الن في العهد القديم كان يقدم دم ذبائح
حيوانية فقط تطهر الجسد فقط ولكن الذي يطهر الروح والضمير هو دم هللا

رسالة بولس الرسول الى العبرانيين 9
ِ
وس وعجول ،بل ِب َد ِم َن ْف ِس ِهَ ،د َخل مَّرًة و ِ
اح َد ًة ِإَلى األَ ْق َد ِ
اء أََب ِدًّيا.
س ِب َد ِم ُتُي ٍ َ ُ ُ
َ َ َ
َ 12وَلْي َ
َْ
اسَ ،ف َو َج َد ف َد ً
ِ
ِ
وش عَلى اْلمَنج ِ
ط َه َارِة اْل َج َس ِد،
س ِإَلى َ
ان َوُتُي ٍ
ان َد ُم ِث َير ٍ
َّس َ
 13أل ََّن ُه ِإ ْن َك َ
وس َوَرَم ُاد ع ْجَل ٍة َمْر ُش ٌ َ
ينُ ،يَقّد ُ
ُ
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقدَّم َن ْفسه ِ
ِ
ِ
َع َمال
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍّ َ َ ُ
ط ِّهُر َض َمائَرُك ْم م ْن أ ْ
َ 14ف َك ْم ِباْل َحرِّ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
َمّي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ
التعِّدي ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ات َّال ِتي ِفي اْل َع ْه ِد
َج ِل ه َذا ُه َو َو ِسي ُ
َ 15وأل ْ
ط َع ْه ٍد َجديدٍ ،ل َك ْي َي ُكو َن اْل َم ْد ُع ُّوو َن ِإ ْذ َص َار َم ْو ٌت لف َداء َّ َ َ
األ ََّو ِل يَناُلو َن وعد اْل ِمير ِ
اث األََب ِد ِّي.
َ َْ
َ
َ
معلمنا بولس الرسول هنا يقول أمور هامة جدا .هو يوضح ان ذبائح العهد القديم كانت تطهر الجسد فقط
ولكن الذي يطهر الروح والضمير هو دم المسيح .وأيضا المسيح الذي كان يغفر لمن يتوب في العهد
القديم ولكن لم يكن تم دينونة للخطية
فدم الذبائح الذي بالناموس كان ضعيف عاجز ال يكفي للمصالحة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ِ
اج ًاز َعْن ُهِ ،في ما َك َ ِ ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
اهلل ِإ ْذ أَْر َس َل ْابَن ُه ِفي ِشْب ِه َج َس ِد
ام ُ
ان َضعي ًفا باْل َج َسدَ ،ف ُ
َ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َس ِد،
َج ِل اْل َخطَّيةَ ،د َ
اْل َخطَّيةَ ،وأل ْ
معلمنا بولس الرسول يوضح أكثر موضوع الميراث في
غالطية 4-1 :4

ِ
ق َشيًئا ع ِن اْلعب ِد ،مع َكوِن ِه ص ِ
اح َب اْل َج ِميعِ.
ام اْل َو ِار ُث َقاصًار الَ َي ْف ِر ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ 1وإَِّن َما أَ ُق ُ
ولَ :ما َد َ
َّل ِمن أَِب ِ
ِ
ِ
يه.
اء َوُوَكالَ َء ِإَلى اْل َوْقت اْل ُم َؤج ِ ْ
َ 2ب ْل ُه َو َت ْح َت أ َْوصَي َ
ِ
ِ
ين َت ْح َت أَْرَك ِ
ان اْل َعاَلمِ.
َ 3
ينُ ،كَّنا ُم ْس َت ْعَبد َ
هك َذا َن ْح ُن أَْي ًضاَ :ل َّما ُكَّنا َقاص ِر َ
ان ،أَرسل هللا ابَنه موُل ً ِ
ِ
النام ِ
َّ
اء ِم ْل ُء َّ
وس،
امَأَرةٍَ ،م ْوُل ً
الزَم ِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ودا م ِن ْ
َ 4ولك ْن َل َّما َج َ
ودا َت ْح َت ُ
ِ
ِ ِ
النام ِ ِ
َّ
ال َّ
التَبِّني.
 5لَي ْف َتد َي َّالذ َ
وس ،لَنَن َ
ين َت ْح َت ُ
َ

ِِ
اآلب».
هللا ُر َ
وح ْابنه ِإَلى ُقُلوب ُِك ْم َص ِار ًخاَ« :يا أََبا ُ
ُ 6ث َّم ِب َما أََّن ُك ْم أَْبَن ٌ
اء ،أَْر َس َل ُ
ِ 7إ ًذا َلست بعد عبدا ب ِل ابًنا ،وإِن ُكْنت ابًنا َفو ِار ٌث ِ
يح.
هلل ِباْل َم ِس ِ
ْ َ َ ُْ َْ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِِ
َّ
ِ ِ ِ ِ
يع ِة آلِ َهةً.
اس ُت ْع ِب ْد ُت ْم لَّلذ َ
ين َلْي ُسوا ِبالط ِب َ
هللاْ ،
 8لك ْن حيَنئ ٍذ إ ْذ ُكْن ُت ْم الَ َت ْع ِرُفو َن َ
وأيضا المغفرة ال تزيل االنفال بين هللا واالنسان ولكن المسيح تمم المصالحة بفداؤه
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :2
ِ
ض ح ِائ َ ِ
ِ
ط
السَي ِ
اج اْل ُم َت َو ِّس َ
 14أل ََّن ُه ُه َو َسالَ ُمَناَّ ،الذي َج َع َل اال ْثَنْي ِن َواحًداَ ،وَنَق َ َ
ط ّ
َي اْلع َداوَة .مب ِطالً ِبجس ِد ِه َناموس اْلوصايا ِفي َفرِائ َ ِ
ق اال ْثَنْي ِن ِفي َن ْف ِس ِه ِإْن َساًنا َوا ِحًدا
 15أ ِ َ َ ُ ْ
ض ،ل َك ْي َي ْخُل َ
ُ َ َ َ َ
َ
ََ
ِ
يداَ ،ص ِان ًعا َسالَ ًما،
َجد ً
اح ٍد مع ِ
ِ
ِ
ِ
الصلِ ِ
يبَ ،ق ِاتالً اْل َع َد َاوَة ِب ِه.
هللا ِب َّ
َ 16وُي َصال َح اال ْثَنْي ِن في َج َس ٍد َو َ َ
ِِ
ين.
ين َواْلَق ِري ِب َ
اء َوَب َّشَرُك ْم ِب َسالَ ٍم ،أَْن ُت ُم اْلَبعيد َ
َ 17ف َج َ
َن ِب ِه َلَنا ِكَليَنا ُقُدوما ِفي روح و ِ
اح ٍد ِإَلى ِ
اآلب.
 18أل َّ
ْ
ُ ٍ َ
ً
يسين وأَه ِل بي ِت ِ
ِِ ِ
ِ
هللا،
اء َوُن ُزالًَ ،ب ْل َرِعَّي ٌة َم َع اْلقّد َ َ ْ َ ْ
َ 19فَل ْس ُت ْم إ ًذا َب ْعُد ُغَرَب َ

فرغم انهم ابرار وكان يغفر لهم المسيح ولكن المصالحة لم تكن تمت فكان هناك عداوة بين السمائيين
واالرضيين ولهذا كانوا غرباء فالمسيح لم يصالح اليهود واألمم بل صالح كل االبرار واالرضيين مع السماء
بصليبه .ولهذا قبل صليب المسيح لم يكن من حق ابرار العهد القديم ان يدخلوا الى السماء بسبب الغرابة.
ونفس المعنى في
كورنثوس الثانية 5
 17: 5اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة االشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا
 18: 5و لكن الكل من هللا الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح و اعطانا خدمة المصالحة
 19: 5اي ان هللا كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم و واضعا فينا كلمة
المصالحة
 20: 5اذا نسعى كسفراء عن المسيح كان هللا يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع هللا
 21: 5النه جعل الذي لم يعرف خطية خطية الجلنا لنصير نحن بر هللا فيه
أي لم ينال ابرار العهد القديم بر هللا ولم يحصلوا على المصالحة التي تمكنهم للدخول الى الفردوس اال
بصلب المسيح عندما دفع ثمن خطايانا
فالموضوع ليس فقط توبة ومغفرة رغم ان هذا امر أساسي ولكن أيضا ال بد ان يكون هناك كفارة لحكم
الموت واكتفي في هذه النقطة بالشرح التفصيلي الموجود في
رسالة رومية 5

َ 8ول ِكنَّ هللاَ بَيَّنَ َم َحبَّتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَحْ نُ بَ ْع ُد ُخ َطاةٌ َماتَ ا ْل َمسِي ُح ألَجْ ِلنَا.
ص بِ ِه ِمنَ ا ْلغَ َ
ب!
يرا َونَحْ نُ ُمتَبَ ِر ُرونَ اآلنَ بِد َِم ِه نَ ْخلُ ُ
ض ِ
 9فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
ص
صولِحْ نَا َم َع هللاِ بِ َم ْو ِ
يرا َونَحْ نُ ُم َ
صالَ ُحونَ نَ ْخلُ ُ
 10ألَنَّهُ إِ ْن ُكنَّا َونَحْ نُ أ َ ْعدَا ٌء قَ ْد ُ
ت ا ْبنِ ِه ،فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
بِ َحيَاتِ ِه!
صالَ َحةَ.
سو َ
ع ا ْل َمسِيحِ ،الَّذِي نِ ْلنَا بِ ِه اآلنَ ا ْل ُم َ
ْس ذ ِلكَ فَقَ ْط ،بَ ْل نَ ْفت َ ِخ ُر أ َ ْيضًا بِاهللِ ،بِ َربِنَا يَ ُ
َ 11ولَي َ

ت ا ْل َخ ِطيَّةُ ِإلَى
اح ٍد َد َخلَ ِ
ان َو ِ
ِ 12م ْن أَجْ ِل ذ ِلكَ َكأَنَّ َما ِب ِإ ْن َ
س ٍ
اجتَ َ
يع
َوه َكذَا ْ
از ا ْل َم ْوتُ ِإلَى َج ِم ِ

عالَ ِمَ ،و ِبا ْل َخ ِطيَّ ِة ا ْل َم ْوتُ ،
ا ْل َ

اس ،إِ ْذ أ َ ْخ َطأ َ ا ْل َج ِمي ُع.
النَّ ِ

وس.
ت ا ْل َخ ِطيَّةُ فِي ا ْلعَالَ ِمَ .
وس كَانَ ِ
علَى أَنَّ ا ْل َخ ِطيَّةَ الَ تُحْ َ
 13فَ ِإنَّهُ َحتَّى النَّا ُم ِ
س ُ
ب ِإ ْن لَ ْم يَك ُْن نَا ُم ٌ
ش ْب ِه تَعَدِي آ َد َم ،الَّذِي ُه َو
علَى الَّ ِذينَ لَ ْم يُ ْخ ِطئ ُوا َ
سىَ ،وذ ِلكَ َ
علَى ِ
 14ل ِك ْن قَ ْد َملَكَ ا ْل َم ْوتُ ِم ْن آ َد َم ِإلَى ُمو َ
ِمثَا ُل اآلتِي.

اح ٍد َماتَ
ْس كَا ْل َخ ِطيَّ ِة ه َكذَا أَ ْيضًا ا ْل ِهبَةُ .ألَنَّهُ إِ ْن كَانَ ِب َخ ِطيَّ ِة َو ِ
َ 15ول ِك ْن لَي َ

ير َ
ون ،فَبِاأل َ ْولَى
ا ْل َكثِ ُ

ع ا ْل َمسِيحِ ،قَ ِد ْ
يرينَ !
سو َ
ان ا ْل َو ِ
اإل ْن َ
اح ِد يَ ُ
َكثِ ً
ازدَادَتْ ِل ْل َكثِ ِ
س ِ
يرا نِ ْع َمةُ هللاَِ ،وا ْلعَ ِطيَّةُ بِالنِ ْع َم ِة الَّتِي بِ ِ
اح ٍد ِلل َّد ْينُونَ ِةَ ،وأ َ َّما ا ْل ِهبَةُ فَ ِم ْن َج َّرى َخ َطايَا
اح ٍد قَ ْد أ َ ْخ َطأ َ ه َكذَا ا ْل َع ِطيَّةُ .ألَنَّ ا ْل ُح ْك َم ِم ْن َو ِ
ْس َك َما ِب َو ِ
َ 16ولَي َ
ير.
َكثِ َ
ير ٍة ِللتَّب ِْر ِ

اح ِد قَ ْد َملَكَ ا ْل َم ْوتُ
 17ألَنَّهُ ِإ ْن كَانَ ِب َخ ِطيَّ ِة ا ْل َو ِ

يرا الَّ ِذينَ َينَالُونَ
ِبا ْل َو ِ
اح ِد ،فَ ِباأل َ ْولَى َك ِث ً

ع ا ْل َمسِيحِ!
سو َ
سيَ ْم ِلكُونَ فِي ا ْل َحيَا ِة بِا ْل َو ِ
فَي َ
ْض النِ ْع َم ِة َوع َِطيَّةَ ا ْلبِ ِرَ ،
اح ِد يَ ُ

اس
اح َد ٍة َ
 18فَ ِإذًا َك َما ِب َخ ِطيَّ ٍة َو ِ
يع النَّ ِ
ص َ
ار ا ْل ُح ْك ُم ِإلَى َج ِم ِ

اح ٍد
ة ،ه َكذَا ِب ِبر َو ِ
ِلل َّد ْينُونَ ِ

ُ
ير ا ْل َحيَا ِة.
ار ِ
َ
يع النَّ ِ
ص َ
اسِ ،لتَب ِْر ِ
ت ا ْل ِهبَة ِإلَى َج ِم ِ

ير َ
ون
ان ا ْل َو ِ
اإل ْن َ
اح ِد ُج ِع َل ا ْل َكثِ ُ
س ِ
 19ألَنَّهُ َك َما ِب َم ْع ِصيَ ِة ِ
ارا.
َ
يرونَ أَب َْر ً
سيُجْ عَ ُل ا ْل َكثِ ُ
وال اعتقد يوجد توضيح وتفصيل أكثر من ذلك
ويوحنا المعمدان شهد وقال
إنجيل يوحنا 29 :1

ُخ َ
اح ِد
طاةً ،ه َكذَا أ َ ْيضًا بِ ِإ َطا َ
ع ِة ا ْل َو ِ

ع ُم ْق ِبالً ِإلَ ْي ِه ،فَقَالَُ « :ه َوذَا َح َم ُل هللاِ الَّذِي يَ ْرفَ ُع َخ ِطيَّةَ ا ْل َعا َل ِم!
سو َ
َوفِي ا ْلغَ ِد نَ َظ َر يُو َحنَّا يَ ُ
فعرفنا ان المغفرة ال يلغي حكم الموت
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 23 :6
َما ِهب ُة ِ
ِ ِ ِ
يح َي ُسو َع َرّبَِنا.
أل َّ
هللا َف ِه َي َحَيا ٌة أََب ِدَّي ٌة ِباْل َم ِس ِ
َن أ ْ
ُجَرَة اْل َخطَّية ه َي َم ْو ٌتَ ،وأ َّ َ
سفر التكوين 17 :2
َما َش َجَرُة م ْع ِرَف ِة اْل َخْي ِر َو َّ
وت».
َوأ َّ
الشِّر َفالَ َتأ ُْك ْل ِمْن َها ،أل ََّن َك َي ْوَم َتأ ُْك ُل ِمْن َها َم ْوًتا َت ُم ُ
َ

فما يتكلم عنه سليمان هو المغفرة للتوبة في صالته كشفاعة الهيكل المخصص للرب
سفر الملوك األول 8
 22: 8و وقف سليمان امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل و بسط يديه الى السماء

 37: 8اذا صار في االرض جوع اذا صار وبا اذا صار لفح او يرقان او جراد جردم او اذا حاصره عدوه
في ارض مدنه في كل ضربة و كل مرض
 38: 8فكل صالة و كل تضرع تكون من اي انسان كان من كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد
ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت

 39: 8فاسمع انت من السماء مكان سكناك و اغفر و اعمل و اعط كل انسان حسب كل طرقه كما
تعرف قلبه النك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر
الكالم ليس عن الكفارة أصال ولكن صلوات الشعب ألي ضيق إذ َّ
يتحدث عن الصالة وقت الضيق ،حيث
َّ
اإللهية ،ال يلم الظروف أو
يتجه اإلنسان بوجه نحو الهيكل كما نحو هللا نفسه ،أو نحو الحضرة
َّ
األشخاص بل ينظر إلى" ضربة قلبه" بقوله" :اغفر واعمل وأعط" ِّ
روحيا صاد ًقا
مفهوما
يقدم سليمان الحكيم
ً
ً
الزمنية فحسب ،و َّإنما هو بيت
لنظرتنا إلى بيت الرب .فهو ليس بالموضع الذي فيه نطلب احتياجاتنا
َّ
الغفران ،وبيت العمل اإللهي ،وبيت العطاء السماوي .نلتقي مع هللا في بيته لنطلب أوًال المصالحة معه
عندئذ َّ
النفسية
الروحية و
الداخلية ،وننعم بعطاياه التي تشبع كل احتياجاتنا
نتمتع بعمله اإللهي في حياتنا
َّ
َّ
َّ
المادية.
و
االجتماعية و َّ
َّ
ولكن ما يؤكد ان سليمان ال يلغي الكفارة انه دشن المذبح في يوم الكفارة وهذا في نفس االصحاح
سفر الملوك األول 8
 2فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر أيثانيم ،هو الشهر السابع
العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفاره
بداية من اليوم الخامس عشر اسبوع عيد المظال
والعدد يتكلم علي ان سليمان جمع الشعب في العيد اذا هو جمعهم في يوم عيد الكفاره الذي يقضيه الشعب
امام الرب في صاله وصوم مع تقديم ذبائح
فهم جمعهم للصاله والصوم وتقديم الذبائح في اول يوم يدشن فيه المذبح

 5والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت ،كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما
ال يحصى وال يعد من الكثرة
ثم ذكر سليمان صالته ثم يكمل االصحاح بالكالم عن الذبائح التي قدمها في يوم الكفارة
 62ثم إن الملك وجميع إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب
وهي ذبائح يوم الكفارة ولكنه عملها بكثره لتدشين الهيكل
 63وذبح سليمان ذبائح السالمة التي ذبحها للرب :من البقر اثنين وعشرين ألفا ،ومن الغنم مئة ألف
وعشرين ألفا ،فدشن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب
 64في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بيت الرب ،ألنه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم
ذبائح السالمة ،ألن مذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغيرا عن أن يسع المحرقات والتقدمات وشحم
ذبائح السالمة
والتزم الملك سليمان بيوم الكفارة ولكن مد فترة تقديم الذبائح الي سبعة ايام
 65وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه ،جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر،
أمام الرب إلهنا سبعة أيام وسبعة أيام ،أربعة عشر يوما
 66وفي اليوم الثامن صرف الشعب ،فباركوا الملك وذهبوا إلى خيمهم فرحين وطيبي القلوب ،ألجل كل
الخير الذي عمل الرب لداود عبده وإلسرائيل شعبه
فهذا يؤكد ان التوبة من االنسان والمغفرة من الرب ال تلغي الكفارة
ونفس االمر في عن الصالة في
سفر اخبار األيام الثاني 6
 12: 6و وقف امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل و بسط يديه

 13: 6الن سليمان صنع منب ار من نحاس و جعله في وسط الدار طوله خمس اذرع و عرضه خمس اذرع
و ارتفاعه ثالث اذرع و وقف عليه ثم جثا على ركبتيه تجاه كل جماعة اسرائيل و بسط يديه نحو السماء
 14: 6و قال ايها الرب اله اسرائيل ال اله مثلك في السماء و االرض حافظ العهد و الرحمة لعبيدك
السائرين امامك بكل قلوبهم

 29: 6فكل صالة و كل تضرع تكون من اي انسان كان او من كل شعبك اسرائيل الذي يعرفون كل واحد
ضربته و وجعه فيبسط يديه نحو هذا البيت
 30: 6فاسمع انت من السماء مكان سكناك و اغفر و اعط كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه
النك انت وحدك تعرف قلوب بني البشر
ولكن سفر الملوك وسفر االخبار اضافوا ان الرب قبل صالة سليمان ولكن بشروط ان يطيعوا وصايا الرب
سفر الملوك األول 9
 1وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل
 2أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون
 3وقال له الرب :قد سمعت صالتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي .قدست هذا البيت الذي بنيته ألجل
وضع اسمي فيه إلى األبد ،وتكون عيناي وقلبي هناك كل األيام

 4وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسالمة قلب واستقامة ،وعملت حسب كل ما أوصيتك
وحفظت فرائضي وأحكامي
 5فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى األبد كما كلمت داود أباك قائال :ال يعدم لك رجل عن كرسي
إسرائيل
 6إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ،وال تحفظون وصاياي ،فرائضي التي جعلتها أمامكم ،بل
تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها
 7فإني أقطع إسرائيل عن وجه األرض التي أعطيتهم إياها ،والبيت الذي قدسته السمي أنفيه من أمامي،
ويكون إسرائيل مثال وهزأة في جميع الشعوب
 8وهذا البيت يكون عبرة .كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ،ويقولون :لماذا عمل الرب هكذا لهذه األرض
ولهذا البيت
 9فيقولون :من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر ،وتمسكوا بآلهة أخرى
وسجدوا لها وعبدوها ،لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر

سفر اخبار األيام الثاني 7
 12: 7و تراءى الرب لسليمان ليال و قال له قد سمعت صالتك و اخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة
 13: 7ان اغلقت السماء و لم يكن مطر و ان امرت الجراد ان ياكل االرض و ان ارسلت وبا على شعبي

 14: 7فاذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم و صلوا و طلبوا وجهي و رجعوا عن طرقهم الردية
فانني اسمع من السماء و اغفر خطيتهم و ابرئ ارضهم
 15: 7االن عيناي تكونان مفتوحتين و اذناي مصغيتين الى صالة هذا المكان
 16: 7و االن قد اخترت و قدست هذا البيت ليكون اسمي فيه الى االبد و تكون عيناي و قلبي هناك كل
االيام
 17: 7و انت ان سلكت امامي كما سلك داود ابوك و عملت حسب كل ما امرتك به و حفظت فرائضي و
احكامي
 18: 7فاني اثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود اباك قائال ال يعدم لك رجل يتسلط على اسرائيل
 19: 7و لكن ان انقلبتم و تركتم فرائضي و وصاياي التي جعلتها امامكم و ذهبتم و عبدتم الهة اخرى و
سجدتم لها
 20: 7فاني اقلعهم من ارضي التي اعطيتهم اياها و هذا البيت الذي قدسته السمي اطرحه من امامي و
اجعله مثال و هزاة في جميع الشعوب
 21: 7و هذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب و يقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه االرض و
لهذا البيت
 22: 7فيقولون من اجل انهم تركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض مصر و تمسكوا بالهة اخرى
و سجدوا لها و عبدوها لذلك جلب عليهم كل هذا الشر

وكل هذا يتعلق بالمغفرة فقط ولكن ال يزال يتبقى كفارة حكم الموت للخطية للبشرية كما قال دنيال
سفر دانيال 24 :9
وعا ُق ِضَي ْت َعَلى َش ْع ِب َك َو َعَلى م ِديَن ِت َك اْلمَقدَّس ِة لِ َت ْك ِم ِ
طاَياَ ،ولِ َك َّف َارِة
يل اْل َم ْع ِصَي ِة َوَت ْت ِميمِ اْل َخ َ
ُسُب ً
َسْب ُعو َن أ ْ
ُ َ
َ
وس اْلُقُّد ِ
النُب َّوِةَ ،ولِم ْس ِح ُقُّد ِ
ِ
الر ْؤَيا َو ُّ
ين.
اإل ْثمَِ ،ولُِي ْؤَتى ِباْل ِبِّر األََب ِد ِّيَ ،ولِ َخ ْتمِ ُّ
وس َ
َ
وهذا ما قام به المسيح
رسالة يوحنا الرسول االولي 2
ط َايا ُك ِّل اْل َعاَل ِم أَْي ًضا.
ط َاياَنا َفَق ْطَ ،ب ْل لِ َخ َ
س لِ َخ َ
َ 2و ُه َو َك َّف َارٌة لِ َخ َ
ط َاياَناَ .لْي َ
فاعتقد المغنى اتضح وال احتاج إلضافة

والمجد هلل دائما

