الرد علي شبهة هل كان المسيح
شرير الن الكتاب يقول الشرير فدية
للصديق ؟ أمثال 21 :12
Holy_bible_1

الشبهة

هل المسيح كان من األشرار ؟
حسب االيمان المسيحي نعم .فقد قرر الكتاب المقدس أن (( الشرير فدية الصديق )) أمثال :12
 ، 21وقد قرر بولس أن المسيح ِ
ب كفارة لخطايا كل العالَم (رسالة يوحنا األولى  1عدد  , )1بل
صل َ
ُ
واعترف بولس بأن يسوع ليس شري اًر فقط ولكنه أيضاً صار ملعون  ,,أال تصدق ؟ في غالطية :3

المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة الجلنا النه مكتوب ملعون كل ((  23 :يقول هكذا
من علّق على خشبة  .والسؤال هو هل يسوع شرير ملعون كما يقول كتابكم ؟

الرد

في البداية ارجو الرجوع الي ملف
كيف يصف بولس الرسول المسيح بانه خطية وملعون وكيف يعبده بعد هذا الوصف
فلهذا في هذا الملف لن اعلق علي هذا الجزء ولكن تركيزي في هذا الملف سيكون عن ما هو
المقصود في أمثال 21 :12
في البداية العدد ليس له اي عالقة بدخول طبيعة الخطية الي البشرية التي جاء المسيح لكي
يرفعها
إنجيل يوحنا 12 :2
الُ « :هوَذا حم ُل ِ
ِ
الل الَِّذي َي ْرفَعُ َخ ِط َّي َة ا ْل َعالَِم!
ع ُم ْق ِبالً إِلَ ْي ِه ،فَقَ َ
سو َ
َوِفي ا ْل َغد َنظَ َر ُي َ
وح َّنا َي ُ
َ ََ
ولكن العدد يتكلم عن تدخل الل لحماية االبرار مثل المثل القائل من حفرة حفرة الخية وقع فيه
سفر االمثال 12

 21 :12الشرير فدية الصديق و مكان المستقيمين الغادر
اوال كلمة فدية في العبري وهي كوفير لها اكثر من استخدام
H3724
ּכפר
kopher
BDB Definition:
1) price of a life, ransom, bribe
)2) asphalt, pitch (as a covering
)?3) the henna plant, name of a plant (henna
4) village
Part of Speech: noun masculine
ثمن حياة وفدية و رشوة
اسفلت وغطاء
اسم نبات الحناء
قرية
فهنا ال يقول عن الذبيحة الدموية الكفارة ولكن عن الفلوس التي تدفع عوض عن شيئ او رشوة

ولهذا هذه الكلمة لم تستخدم وال مرة عن الرب يسوع المسيح وكفارته وال عن الذبائح الحيوانية
فمثال قال في
سفر الخروج 03
ون ُك ُّل و ِ
ِ
س ِب ا ْلم ْع ُد ِ
ب
اح ٍد ِف ْد َي َة َن ْف ِس ِه لِل َّر ِّ
« 21إِ َذا أ َ
س َرِائ َ
َخذ َ
ين ِم ْن ُه ْمُ ،ي ْعطُ َ
ود َ
ْت َك ِّميَّ َة َبني إِ ْ
َ
يل ِب َح َ
َ
ِع ْن َدما تَعد ُ ِ َّ ِ
ُّه ْم.
ير ِفي ِه ْم َوَبأٌ ِع ْن َد َما تَ ُعد ُ
َ ُ
ُّه ْم ،ل َئال َيص َ
الش ِ
شِ
الش ِ
ود َ ِ
 20ه َذا ما يع ِط ِ
اجتَ َاز إِلَى ا ْلم ْع ُد ِ
اق ِل ا ْلقُ ْد ِ
سَّ .
ف َّ
ون
اق ُل ُه َو ِع ْ
اق ِل ِب َ
صُ
ش ُر َ
يه ُك ُّل َم ِن ْ
ين :ن ْ
َ ُْ
َ
الش ِ
ِج ِ
ف َّ
ب.
اق ِل تَ ْق ِد َم ًة لِ َّلر ِّ
صُ
يرةً .ن ْ
َ
فهل نصف الشاقل هو شرير النه يفدي به اسرائيلي ؟
وايضا
سفر الخروج 33 :12
ِ
ِ ِ
ِ
وضعُ َعلَ ْي ِه.
اء َن ْف ِس ِه ُك ُّل َما ُي َ
إِ ْن ُوض َع ْت َعلَ ْيه ف ْد َي ٌةَ ،ي ْدفَعُ ف َد َ

فالمعني الذي فهمه المشكك اصال خطأ  .اما المعني ببساطة شيئ يدفع عوضا عن شيئ وليس
بشرط يكون الشيئ الثاني شرير هذا لغويا

المعني المقصود

ان الرب عادل ويعرف ان االنسان البار مظلوم وهو لم يفعل شر اما المجرم الذي فعل الشر
يعاقبه الرب فبعقاب الرب للشرير يجعل الصديق ينجو من شر الشرير وبهذا خطة الشرير انقلب
عليه فبدب من ان يؤذي الصديق هو الذي اوذي وعوقب علي شره وهذا من العدالة أن المجرم
كثير ما وضع
يجب عقابه لكي ينجو البرئ .والل يقطع الشرير ليعطي نجاة للبار .بل نرى أن الل ًا
الشرير مكان البار (هامان ِ
ب على الصليب الذي أعده لمردخاي) .وعقوبة عاخان كان فيها
صل َ
ُ
نجاة إلسرائيل البرئ .األمر يتكرر مع الفتية الثالثة الذين اجتازوا آتون النار دون أن يصابوا
بأذى ،ولكن الذين خططوا لألمر كانت نهايتهم النار وايضا نفس االمر مع دانيال والذين تامروا
عليه لكي يلقي في جب االسود فهم الذين انتهوا في جي االسود التي افترستهم .فكما قلت ما
يلخص هذا المبدا هو المثل الشائع من حفر فخ الخيه وقع فيه
وايضا النصف الثاني من العدد يشرح المعني المقصود " مكان المستقيمين الغادر " أي الل يضع
الغادر الشرير مكان المستقيم الذي دبرت ضده المؤامرة

وايضا الكتاب المقدس شرح هذا المعني باعداد كثيرة
سفر االمثال 1 :22
الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه.
ّ
فهنا يقصد ان الشرير الذي اعد الشر للصديق هو الذي يوضع في الضيق الذي كان يعده
للصديق

سفر اشعياء
 0 :30الني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلّصك.جعلت مصر فديتك كوش وسبا عوضك.
عيني مكرما وانا قد احببتك اعطي اناسا عوضك وشعوبا عوض
 3 :30اذ صرت عزي از في
ّ
نفسك.
فالذي يقوله الرب هنا ان الرب عاقب شعب مصر عن ما فعلوه بالشعب االسرائيلي من عبودية
فيقول انه جعل مصر فداء اسرائيل فنفهم من هذا ان فداء تعني عقاب لما فعلوه اي انهم ارادوا
بشعب اسرائيل شر فكان نهايتهم هم الشريرة وانقذ شعب اسرائيل

اما عن الرب يسوع فبولس الرسول قال ان الل بكامل الهوته كان في المسيح
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 21 :0
ِ
ِ
اإل ْجم ِ ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َك ٍةُ ،ك ِرَز
الر ِ
س ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
وح ،تََر َ
يم ُه َو س ُّر التَّ ْق َوى :اللُ ظَ َه َر في ا ْل َج َ
َوِب ِ َ
اع َعظ ٌ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :1
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيح ُّل ُك ُّل م ْلء الال ُهوت َج َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 0 :2
ِ
ام ٌل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
س ِفي َي ِم ِ
َعالِي،
ين ا ْل َعظَ َمة في األ َ
ير ل َخطَ َايا َناَ ،جلَ َ
ً

واكد انه بال خطية
فهو بال خطية
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 12 :5
الل ِف ِ
صير َن ْح ُن ِب َّر ِ
ف َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِط َّي ًة أل ْ ِ ِ ِ
يه.
أل ََّن ُه َج َع َل الَِّذي لَ ْم َي ْع ِر ْ
َجل َنا ،ل َن َ

إنجيل يوحنا 31 :1
ِ
م ْن ِم ْن ُكم يب ِّكتُِني علَى َخ ِطي ٍ
ون ِبي؟
َّة؟ فَِإ ْن ُك ْن ُ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
َ
ْ َُ
ت أَقُو ُل ا ْل َحقََّ ،فل َما َذا لَ ْ
َ

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1
«الَِّذي لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًةَ ،والَ ُو ِج َد ِفي فَ ِم ِه َم ْكٌر»،
ولكنه هو بارادته قدمه نفسه الجل خطايانا وليس النه شرير كما دلس المشكك
رسالة بطرس الرسول االولي

 21 :0فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى
الل مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح

فما فعله المسيح هو كثرة حب منه لنا نحن الخطاة وليس النه خاطي

والمجد لل دائما

