هل حزقيال عندما يقول اذا رجع
الشرير يحيا ومعاصيه ال تذكر ينفي
الحاجة للفداء؟ حزقيال 21 :18
الشبهة

حزقيال يؤكد عدم الحاجة للذبائح أي للصلب والفداء فيقول
[الفــــانـــدايك][ .[]Ez:18:21فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي
وعمل حقا وعدال فحياة يحيا.ال يموت].
[الفــــانـــدايك][[]Ez:18:22كل معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه.في بره الذي عمل يحيا].
[الفــــانـــدايك][[]Ez:18:23هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب.أال برجوعه عن طرقه
فيحيا].

إذا الشرير لو رجع عن خطاياه وحفظ الفرائض يحيا ال يموت وكل معاصيه تنتهي وهذا يسر الرب
وبهذا ينفي حزقيال الحاجة للذبائح وللصلب والفداء

الرد

واضح ان المشكك الذي يريد نفي الصلب والفداء بأي طريقة حتى لو كانت حطأ اثباتا لعقيدته
الخطأ يدعي أشياء غير حقيقية .فحزقيال النبي لم ينفي على االطالق أهمية الكفارة بعد المغفرة
ولكنه في هذا الجزء يتكلم عن التوبة وبركاتها.
فحزقيال يقول
سفر حزقيال 18
 20: 18النفس التي تخطئ هي تموت االبن ال يحمل من اثم االب واالب ال يحمل من اثم االبن
بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون
هذا كان رد على مقولة خطا قالها شعب إسرائيل بنوع من االعتراض وعدم االعتراف بخطاياهم
يقولوا هذا المثل فلو كان انسان يفعل خطايا وشعر بان حصاده قليل او وجد ضيقه او غيره يقول
بانه يعاقب بسبب خطايا اباؤه رغم انه صالح .فهو بار في عين نفسه رغم انه بالحقيقة شرير
ويعاقب على خطاياه الشخصية

وعلى المستوي المكاني كان الشعب يقول هذا المثل بأنهم في اتعاب بسبب خطايا اباؤهم فما
ذنبهم هم ألنهم لم يخطؤا رغم انه بالحقيقة جيل شرير
فيقول ان باب التوبة مفتوح
 21: 18فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدال فحياة
يحيا ال يموت
الرب يريد بحديثه هنا أن يدفع شعبه نحو التوبة ،بعدم ارتباكهم بسبب خطايا آبائهم ،بل وأيضا
عدم ارتباكهم بخطاياهم الشخصية السابقة أو الحالية إن قدموا توبة صادقة،
اين هنا يرفض الذبائح؟
الوعد هنا هو بان الذي يتوب ويحفظ الوصايا يحيا ويقصد بها يحيا في ارضه وال يذهب للسبي
كما قال كمشي .لكن لم يقل له أنه ال يحتاج الى كفارة .بل هذا يؤكد
 22: 18كل معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا
أي يغفر له الرب معاصيه .ولكن مرة ثانية ال يقول انه ال يحتاج كفارة عن خطاياه
الذبائح بانواعها امر الهي والرب حددها وحدد تقسيمها وكيفية تقديمها وايضا بعض مناسباتها
واالعياد وكلهم كانوا يشيروا الي الذبيح الحقيقي وهو يسوع المسيح وشرحت ذلك في ملف الذبائح
العامه وانواعها

وهذه الذبائح يجب ان تقدم بقلب صالح من انسان تائب واال تكون ذبيحه غير مقبوله فالذبيحة
مهم وأيضا قلب مقدمها مهم ولو كان مقدمها قلبه مليئ بالخطيه وينفذها كعاده تكون مرفوضه
امام الرب
وايضا يجب ان تقدم مع فم طاهر
سفر هوشع 2 :14
ول ِشفَ ِ
ٍ
اه َنا.
ُخ ُذوا َم َع ُك ْم َكالَما َو ْار ِج ُعوا إِلَى َّ
سنا ،فَ ُنقَد َم ُع ُج َ
الرب .قُولُوا لَ ُه« ْ :ارفَ ْع ُك َّل إِثْم َواق َْب ْل َح َ
وهو وضح في نفس السفر بعدما شرح انواع الذبائح
سفر الالويين 26
ون لِي ب ْل سلَ ْكتُم م ِعي ِبا ْل ِخالَ ِ
ِ
ف،
س َم ُع َ
َ « 27وِا ْن ُك ْنتُ ْم ِبذل َك الَ تَ ْ
َ َ ْ َ
اخطا ،وأ َُؤدب ُكم س ْبع َة أ ْ ٍ
فس ِ
ِ ِ
ب َخطَ َايا ُك ْم،
سَ
 28فَأََنا أ ْ
َض َعاف َح َ
َ ُ ْ َ َ
َسلُ ُك َم َع ُك ْم ِبا ْلخالَ َ
ون.
ون لَ ْح َم َب ِني ُك ْمَ ،ولَ ْح َم َب َن ِات ُك ْم تَأْ ُكلُ َ
 29فَتَأْ ُكلُ َ
شمس ِات ُكم ،وأُْل ِقي جثَثَ ُكم علَى جثَ ِث أَص َن ِ
ِ
ام ُك ْمَ ،وتَْرُذلُ ُك ْم َن ْف ِسي.
َ 30وأ ْ
ُ ْ َ ُ
ُخ ِر ُ
ْ
ب ُم ْرتَفَ َعات ُك ْمَ ،وأَ ْقطَعُ َ ْ َ ْ َ
شة ،والَ أَ ْ ِ
ِ
ِ
س ُر ِ
ورُك ْم.
شتَ ُّم َرائ َح َة َ
س ُك ْم ُموح َ َ
ُصي ُر ُم ُد َن ُك ْم َخ ِرَبةَ ،و َمقَاد َ
َ 31وأ َ
اك ُن َ ِ
الس ِ
 32وأ ِ
يها.
اؤ ُك ُم َّ
َع َد ُ
ستَ ْو ِح ُ
ُوح ُ
ش األ َْر َ
ش ِم ْن َها أ ْ
ض فَ َي ْ
ون ف َ
َ
ِ
الس ْي َ ِ
 33وأُ َذري ُكم ب ْي َن األ ِ
ير َخ ِرَبة.
اء ُك ُم َّ
وح َ
ير أ َْر ُ
ض ُك ْم ُم َ
ُممَ ،وأ َ
ْ َ
ُجرُد َو َر َ
َ
شةَ ،و ُم ُد ُن ُك ْم تَص ُ
ف فَتَص ُ
َ
اذا الوصيه واضحه وترتيب الذبائح واضح وايضا الوصيه بان مقدم الذبيحه يكون بالفعل يقدمها
بقلب نقي وفم طاهر واحشاء مغسوله من كل خطيه

وحتى في اشعياء وضح هذا انهم يجب ان يقدموا ذبائجهم بتوبة حقيقية
سفر اشعياء 1
 11لماذا لي كثرة ذبائحكم ،يقول الرب .اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ،وبدم عجول
وخرفان وتيوس ما أسر
فالرب انتظر علي توبتهم كثي ار واحتمل تقديمهم لذبائحهم ولكن قلبهم مليئ بالخطيه كثير واالن
يقول لهم كفي
وسياق االعداد يؤكد ذلك فهو يقول لهم في نفس االصحاح
 12حينما تأتون لتظهروا أمامي ،من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري
 13ال تعودوا تأتون بتقدمة باطلة .البخور هو مكرهة لي .رأس الشهر والسبت ونداء المحفل.
لست أطيق اإلثم واالعتكاف
 14رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي .صارت علي ثقال .مللت حملها
 15فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم ،وان كثرتم الصالة ال أسمع .أيديكم مآلنة دما
فهو يعتبرهم انهم يدوسون بيته بقدم مدنسه ويقدمون ذبائح وايديهم مليئه بدم القتلي ظلما ومليئه
بفعل الشر فرفض الرب تقدماتهم واعيادهم واعتبر كل تقدماتهم باطله الن قلبهم شرير فلهذا الرب
يعاقبهم ويرفض تقدماتهم ويقول لهم انه مكتفي من محرقات المقدمه بدون توبه بل مصحوبه
بفعل الشر ولهذا لن يستمع الرب لهم

والمطلوب منهم
 16اغتسلوا .تنقوا .اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني .كفوا عن فعل الشر
 17تعلموا فعل الخير .اطلبوا الحق .انصفوا المظلوم .اقضوا لليتيم .حاموا عن األرملة
فيطلب منهم ان يبدؤا في التوبه وغسل داخلهم وتنقية قلبهم عن طريق عزل الشر والتوقف عن
االفكار واالفعال الشريره وان يبدؤا في عمل الخير مثل طلب الحق ومساعدة المحتاج وانصاف
المظلوم ورد حقه وان يقضوا لليتيم وال يسلبوه بل يحاموا عنه واالرمله
ولو فعلوا هذا
 18هلم نتحاجج ،يقول الرب .إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج .إن كانت حمراء كالدودي
تصير كالصوف
 19إن شئتم وسمعتم تأكلون خير األرض
لو فعلوا هذا يقبل الرب ان يتناقش معهم ويطهرهم وينقيهم ويغفر لهم خطاياهم وبالطبع يبدا ان
يقبل تقدماتهم وذبائحهم ويعطيهم خير كثير
ولكن ان رفضوا واستمروا علي خطاياهم
 20وان أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف .ألن فم الرب تكلم
فهو نفس الفكر الذي يقدم حزقيال النبي انهم لو تابوا يحيوا وال يؤكلون بالسيف ويغفر لهم الرب
ويقبل ذبائحهم التكفيرية

بل حزقيال نفسه قال
سفر حزقيال 27 :43
ام ِن فَص ِ
ون ِفي ا ْليوِم الثَّ ِ
ِِ
ِ
ون َعلَى ا ْل َمذ َْب ِح
اعدا أ َّ
َن ا ْل َك َه َن َة َي ْع َملُ َ
َّام َي ُك ُ
َْ
َ
فَإ َذا تَ َّم ْت هذه األَي ُ
ب».
الر ُّ
ضى َع ْن ُك ْمَ ،يقُو ُل َّ
ُم ْح َرقَ ِات ُك ْم َوَذ َب ِائ َح ُك ْم َّ
السي ُد َّ
السالَ ِم َّي َة ،فَأ َْر َ
وهذا يؤكد ان الرضي يحتاج ذبيحة كفارية والذبيحة لتكون مقبولة تحتاج قلب تائب
سفر حزقيال 17 :45
ات والتَّ ْق ِدم ُة و َّ ِ
الرِئ ِ
َع َي ِاد َوِفي ُّ
الش ُه ِ
الس ُبو ِت َوِفي
ور َوِفي ُّ
َو َعلَى َّ
يس تَ ُك ُ
يب ِفي األ ْ
السك ُ
َ َ
ون ا ْل ُم ْح َرقَ ُ َ
يل .و ُهو يعم ُل َذ ِبيح َة ا ْل َخ ِطي ِ
اسِم ب ْي ِت إِ ِ
ِ
السالَ َم ِة ،لِ ْل َكفَّ َارِة
َّة َوالتَّ ْق ِد َم َة َوا ْل ُم ْح َرقَ َة َوَذ َب ِائ َح َّ
َ
ُكل َم َو َ
ْ
س َرائ َ َ َ َ ْ َ
ِ
س َرِائي َل.
َع ْن َب ْيت إِ ْ
فكما قلت هو نفس فكر الكتاب ان التوبة تحتاج ذبيحة كفارية ولتكون الذبيحة مقبولة لتكفير
الخطية البد ان يكون قلب االنسان مستقيم وتائب
وشرح ايضا هذا االمر في
مزمور 50
ِ
له َك أََنا.
س َرِائي ُل فَأَ ْ
س َم ْع َيا َ
ش ْع ِبي فَأَتَ َكلَّ َمَ .يا إِ ْ
« 7ا ْ
ش َه َد َعلَ ْي َك :اَهللُ إِ ُ
 8الَ علَى َذب ِائ ِح َك أُوب ُخ َك ،فَِإ َّن م ْحرقَ ِات َك ِهي َد ِائما قُد ِ
َّامي.
َ
َ
َ
ُ َ
َ
َع ِت َدة.
 9الَ آ ُخ ُذ ِم ْن َب ْي ِت َك ثَْوراَ ،والَ ِم ْن َحظَ ِائ ِر َك أ ْ

ال األُلُ ِ
ان ا ْل َو ْع ِر َوا ْل َب َه ِائم َعلَى ا ْل ِج َب ِ
وف.
 10أل َّ
َن لِي َح َي َو َ
َ
وش ا ْلبري ِ
ور ا ْل ِج َب ِ
ت ُك َّل طُ ُي ِ
َّة ِع ْن ِدي.
 11قَ ْد َعلِ ْم ُ
الَ ،وُو ُح ُ َ
ت فَالَ أَقُو ُل لَ َك ،أل َّ ِ
َها.
س ُكوَن َة َو ِمأل َ
 12إِ ْن ُج ْع ُ
َن لي ا ْل َم ْ
ب َدم التُُّي ِ
ير ِ
وس؟
ان ،أ َْو أَ ْ
َ 13ه ْل آ ُك ُل لَ ْح َم الث َ
ش َر ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ور َك،
 14اذ َْب ْح هلل َح ْمداَ ،وأ َْوف ا ْل َعل َّي ُن ُذ َ
َ 15و ْاد ُع ِني ِفي َي ْوِم الضي ِ
ْك فَتُ َمج َد ِني».
ق أُْن ِقذ َ
ث ِبفَرِائ ِ
َ 16ولِلشر ِ
ضي َوتَ ْح ِم ُل َع ْه ِدي َعلَى فَ ِم َك؟
ير قَ َ
ال اهللَُ « :ما لَ َك تُ َحد ُ َ
ضَ ِ
ت َكالَ ِمي َخ ْلفَ َك.
يب َوأَْلقَ ْي َ
ت قَ ْد أ َْب َغ ْ
َ 17وأَ ْن َ
ت التَّأْد َ
ارقا وافَ ْقتَ ُه ،ومع ُّ ِ ِ
يب َك.
 18إِ َذا َأر َْي َ
الزَناة َنص ُ
َََ
سِ َ
ت َ
سا ُن َك َي ْختَ ِرعُ ِغ ًّ
ت فَ َم َك ِب َّ
شا.
 19أَ ْطلَ ْق َ
الشرَ ،ولِ َ
 20تَ ْجلِس تَتَ َكلَّم علَى أ ِ
ضعُ َم ْعثََرة.
َخ َ
الب ِن أُم َك تَ َ
يكْ .
ُ َ
ُ
ِ
ِِ
َص ُّ
س َك ُّ
ام َع ْي َن ْي َك.
ف َخطَ َاي َ
ت .ظَ َن ْن َ
ص َن ْع َ
ت أَني م ْثلُ َك .أ َُوب ُخ َكَ ،وأ ُ
ت َو َ
 21هذه َ
اك أ َ
َم َ
ِ َّ
ُّها َّ
س ُك ْم َوالَ ُم ْن ِق َذ.
اس َ
ْه ُموا ه َذا َيا أَي َ
 22اف َ
ون اهللَ ،ل َئال أَفْتَ ِر َ
الن ُ
يه َخالَص ِ
َ 23ذابح ا ْلحم ِد يمج ُد ِني ،وا ْلمقَوم طَ ِريقَ ُه أ ُِر ِ
اهلل».
َ
ُ َ ْ َُ
َ ُ ُ
فمثال داود الذي ندم وتاب فحمل الرب خطيته وقال له ال تموت ولكن ال يزال كفارة الخطية
فالرب يوضح انه ليس في حاجه الي ذبائحهم ولكن هم الذين يحتاجون ان يقدموها للرضا عنهم
ولكن لو قدموها بدون توبة يكون لهم أشر
ولهذا يكمل حزقيال ويقول

 23: 18هل مسرة اسر بموت الشرير يقول السيد الرب اال برجوعه عن طرقه فيحيا
 24: 18و اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و فعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير
افيحيا كل بره الذي عمله ال يذكر في خيانته التي خانها و في خطيته التي اخطا بها يموت
 25: 18و انتم تقولون ليست طريق الرب مستوية فاسمعوا االن يا بيت اسرائيل اطريقي هي
غير مستوية اليست طرقكم غير مستوية
وشرحت سابقا في ملف
الذبائح العامة وانواعها وهل نسختها الشريعه المسيحية ؟ الويين 5 - 1
ان هذه الذبائح هي كانت تشير للذبيح الحقيقي الرب يسوع المسيح كفارة خطايانا
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 9
ات ا ْلع ِت َ ِ
َما ا ْلم ِسيح ،و ُهو قَ ْد جاء رِئيس َكه َن ٍة لِ ْل َخ ْير ِ
ظِم َواألَ ْك َم ِلَ ،غ ْي ِر
َع َ
س َك ِن األ ْ
يدة ،فَ ِبا ْل َم ْ
َ ََ َ َ
َ
َ 11وأ َّ َ ُ َ َ
َ
َي الَِّذي لَ ْيس ِم ْن ِ
هذ ِه ا ْل َخلِيقَ ِة،
ص ُنوِع ِب َي ٍد ،أ ِ
ا ْل َم ْ
َ
وس وعجول ،ب ْل ِب َدِم َن ْف ِس ِهَ ،د َخ َل م َّرة و ِ
ِ
اح َدة إِلَى األَق َْد ِ
اس ،فَ َو َج َد ِف َداء أ ََب ِد ًّيا.
َ
س ِب َدم تُُي ٍ َ ُ ُ
َ َ
َ 12ولَ ْي َ
وش علَى ا ْلم َنج ِ
ِ
ان َوتُُي ٍ
ير ٍ
ط َه َارِة
س إِلَى َ
اد ِع ْجلَ ٍة َم ْر ُ
وس َو َرَم ُ
َّس َ
 13أل ََّن ُه إِ ْن َك َ
ش ٌ َ
ينُ ،يقَد ُ
ان َد ُم ث َ
ُ
س ِد،
ا ْل َج َ
وح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
يح ،الَِّذي ِب ُر ٍ
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
 14فَ َك ْم ِبا ْل َح ِري َي ُك ُ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،يطَه ُر َ
َ َ
َع َمال َميتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ

اء التَّعدي ِ
ت لِ ِف َد ِ
َج ِل ه َذا ُهو و ِسيطُ عه ٍد ج ِد ٍ
ات الَِّتي ِفي
ص َار َم ْو ٌ
ون ا ْل َم ْد ُع ُّو َ
يد ،لِ َك ْي َي ُك َ
َ 15وأل ْ
َ َ
َْ َ
ون إِ ْذ َ
َ َ
ون و ْع َد ا ْل ِمير ِ
ِ
اث األ ََب ِدي.
ا ْل َع ْهد األ ََّو ِل َي َنالُ َ َ
َ
وبهذا يكون معرفة الرب والتناول من الرب هو هدف الحياة المسيحية
والذبائح بأنواعها في العهد القديم اكتملت في المسيح الذي بذل دمه عنا
فلهذا كالم حزقيال ال يلغي بل من يعرف فكر الكتاب وليس يقتطع يتأكد ان المسيح كفارة عن
خطايانا ولكن يجب على كل شخص ان يتوب وينقي قلبه ليكون مستحق لكفارة دم المسيح وينال
حياة ابدية

والمجد هلل دائما

