تدشين االيقونات وتقديسها وحلول الروح
القدس
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تكرر هذه األيام هجوم شديد من اخوة احباء على االيقونات وتدشين االيقونات وادعاء ان حلول الروح
القدس على االيقونات هو خرافة وعبادة اوثان وغيرها من التعبيرات سواء الهجومية او السخرية.
ولتوضيح هذا اضيف أشياء بسيطة على التي ذكرتها في ملف
الرد على شبهات االيقونات هل هي كسر للوصية الثانية؟
فلن اكرر ما قلته في الملف السابق ولكن فقط إضافات بسيطة

في البداية نحن ال نعبد أي ايقونات وال أي شيء من هذا القبيل وال نقول بتدشين االيقونة أصبحت هللا او
أي شيء مشابه وال حتى في التعبير الذي استخدمه بعض اإلباء في موضوع حلول الروح القدس على
االيقونة يقصدوا انها أصبحت إله او جزء من هللا على االطالق.
ولكن في البداية هل هللا يقدس المادة؟
اإلجابة حسب فهمي المتواضع للكتاب المقدس نعم وسأقدم ادلة كثيرة على هذا
أيضا هل هللا يحل في بعض المادة التي تخصص له وتصبح مقدسة؟
اإلجابة أيضا حسب فهمي للكتاب نعم وسأقدم ادلة على هذا
أيضا هل هللا استخدم مادة في صنع معجزات؟
اإلجابة أيضا حسب فهمي للكتاب نعم وسأقدم ادلة على هذا

أوال تقديس بعض األشياء المادية وتخصيصها للرب
ابدا بعدد فيه الرب يأمر بهذا
سفر الخروج 8 :25
ِ
ِ
َس ُك َن ِفي َو َس ِط ِه ْم.
َفَي ْصَن ُعو َن لي َم ْقد ًسا أل ْ
الرب يأمر بصنع مكان مقدس يسكن فيه وسط الشعب

ولهذا اسم خيمة االجتماع والهيكل كان القدس والجزء الداخلي به اسمه قدس االقداس الذي فيه تابوت
العهد الذي يسمى كرسي الرحمة ويعبر عن محضر هللا ويتراءى الرب على غطاؤه
بل اجزاء من مالبس رئيس الكهنة يعتبر قدس للرب
سفر الخروج 36 :28
ِ
ِ
س لِ َّلر ِب».
ش َعَل ْي َها َن ْق َ
يح ًة ِم ْن َذ َه ٍب َن ِق ٍيَ ،وتَُن ِق ُ
ش َخاتمٍ« :قُ ْد ٌ
« َوَت ْصَن ُع َصف َ
سفر الخروج 6 :29
ِ
وَت َضع اْل ِعمام َة عَلى ْأر ِس ِه ،وَتجعل ِ ِ
ام ِة،
يل اْل ُمَق َّد َ
َ ُ َ َ َ َ
اإل ْكل َ
َ َُْ
س َعَلى اْلع َم َ
سفر الخروج 21 :29
ِ
اب ب ِن ِ
ِ ِ
ِ
وَت ْأ ُخ ُذ ِمن َّ َّ ِ
ِ
يه
َ
الدمِ الذي َعَلى اْل َم ْذَب ِح َو ِم ْن ُد ْه ِن اْل َم ْس َحةَ ،وَت ْنض ُح َعَلى َه ُارو َن َوِثَيا ِبهَ ،و َعَلى َبنيه َوِثَي ِ َ
َ
معهَ ،في َتَق َّدس هو وِثيابه وب ُنوه وِثياب ب ِن ِ
يه َم َع ُه.
َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
سفر الخروج 29 :29
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يها أ َْي ِد ِ
يه ْم.
يهاَ ،ولِتُ ْمألَ ف َ
َّس ُة َّالتي ل َه ُارو َن َت ُكو ُن لَبنيه َب ْع َد ُه ،ل ُي ْم َس ُحوا ف َ
« َوالثَي ُ
اب اْل ُمَقد َ
سفر الخروج 44 :29
ِ
وه أُ َق ِد ُس ُه ْم لِ َكي َي ْك َه ُنوا لِي.
االج ِت َم ِ
س َخ ْي َم َة ْ
اع َواْل َم ْذَب َحَ ،و َه ُارو ُن َوَب ُن ُ
َوأُ َقد ُ
ْ
وغيرها الكثير جدا من االعداد التي توضح ان الرب يقدس المادة .فتقديس المادة امر كتابي ولهذا تقديس
ايقونات وتصبح مقدسا للرب هو ليس شيء وثني بل كتابي

كيف تقدس؟
بالدم وبدهن المسحة المقدس (الميرون)
سفر الخروج 30
وسى َق ِائ ًال:
َ 22وَكَّل َم َّ
الر ُّب ُم َ
ِ
اقل ،وِقرَف ًة ع ِطرًة ِنص ِ ِ
اط ار َخمس ِمَئ ِة َش ِ
« َ 23وأَ ْن َت َت ْأ ُخ ُذ َل َك أَ ْف َخَر األَ ْطَي ِ
ين،
ف ذل َك :مَئ َت ْي ِن َو َخ ْم ِس َ
َ ْ َ َ ْ َ
ابُ :مًّار َق ً ْ َ
وَقصب َّ
ين،
الذ ِر َيرِة ِمَئ َت ْي ِن َو َخ ْم ِس َ
َ َ َ
يخ ًة َخمس ِمَئ ٍة ِب َش ِ
اق ِل اْل ُق ْد ِ
سَ ،و ِم ْن َزْي ِت َّ
الزْي ُتو ِن ِهيًنا.
َ 24و َسلِ َ
ْ َ
َّ
َّسا لِْل َم ْس َح ِة َي ُكو ُن.
َ 25وَت ْصَن ُع ُه ُد ْهًنا ُمَق َّد ًسا لِْل َم ْس َح ِة ِ .ع ْطَر ِع َ
ط َارٍة َص ْن َع َة اْل َعط ِارُ .د ْهًنا ُمَقد ً
ِ
وت َّ
الش َه َاد ِة،
االج ِت َم ِ
اعَ ،وَت ُاب َ
َ 26وَت ْم َس ُح ِبه َخ ْي َم َة ْ
آني ِتها ،واْلمَنارَة و ِ
ِ
ِ
آنَي َت َهاَ ،و َم ْذَب َح اْلَب ُخ ِ
ور،
َ 27واْل َمائ َد َة َوُك َّل َ َ َ َ َ َ
ِ
آني ِت ِه ،واْل ِمرح َض َة وَق ِ
ِ
اع َد َت َها.
َ 28و َم ْذَب َح اْل ُم ْحَرَقة َوُك َّل َ َ ْ َ
َ
ِ
َّسا.
س أَ ْق َد ٍ
َ 29وتَُقد ُس َها َف َت ُكو ُن قُ ْد َ
اسُ .ك ُّل َما َم َّس َها َي ُكو ُن ُمَقد ً
30وَتمسح هارو َن وب ِن ِ
يه َوُتَق ِد ُس ُه ْم لَِي ْك َه ُنوا لِي.
ََ
َ َْ ُ َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َجَيالِ ُك ْم.
يل َقائ ًالَ :ي ُكو ُن ه َذا لي ُد ْهًنا ُمَق َّد ًسا لْل َم ْس َحة في أ ْ
َ 31وُت َكل ُم َبني ِإ ْسَرائ َ
ِ
ان َال ُي ْس َك ُبَ ،و َعَلى َمَق ِاد ِ
َّسا ِع ْن َد ُك ْم.
َ 32عَلى َج َس ِد ِإ ْن َس ٍ
يرِه َال َت ْصَن ُعوا م ْثَل ُه ُ .مَق َّد ٌ
س ُه َوَ ،وَي ُكو ُن ُمَقد ً
ِ
ِ
َجَن ِب ٍي ُي ْق َط ُع ِم ْن َش ْع ِب ِه».
ُ 33ك ُّل َم ْن َرَّك َب م ْثَل ُه َو َم ْن َج َع َل م ْن ُه َعَلى أ ْ

فبدهن المسخة المقدسة يصبح الشيء قدس للرب .وبالفعل موسى فعل ذلك ومسح القدس وكل ما فيه
ليصبح مقدس للرب
سفر الخروج 40
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َّسا.
َ 9وَت ْأ ُخ ُذ ُد ْه َن اْل َم ْس َحة َوَت ْم َس ُح اْل َم ْس َك َن َوُك َّل َما فيهَ ،وُتَقد ُس ُه َوُك َّل آنَيته لَي ُكو َن ُمَقد ً
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اس.
س أَ ْق َد ٍ
س اْل َم ْذَب َح لَي ُكو َن اْل َم ْذَب ُح قُ ْد َ
َ 10وَت ْم َس ُح َم ْذَب َح اْل ُم ْحَرَقة َوُك َّل آنَيتهَ ،وتَُقد ُ
11وَتمسح اْل ِمرح َض َة وَق ِ
اع َد َت َها َوُتَق ِد ُس َها.
َ َْ ُ َْ
َ
ِ
12وُتَق ِدم هارو َن وب ِن ِ
يه ِإَلى َب ِ
اء.
االج ِت َم ِ
اع َوَت ْغ ِسُل ُه ْم ِب َم ٍ
اب َخ ْي َمة ْ
ََ
َ ُ َُ
ِ
َّس َة َوَت ْم َس ُح ُه َوتَُق ِد ُس ُه لَِي ْك َه َن ِلي.
َ 13وُتْل ِب ُ
س َه ُارو َن الثَي َ
اب اْل ُمَقد َ
سفر الالويين 10 :8
ِ
ِ ِ
َّس ُه،
ُث َّم أ َ
وسى ُد ْه َن اْل َم ْس َحة َو َم َس َح اْل َم ْس َك َن َوُك َّل َما فيه َوَقد َ
َخ َذ ُم َ
ودشنوا الخيمة وكل ما فيها والمذبح
سفر العدد 10 :7
الرَؤ َس ُ ِ
اء لِ َت ْد ِش ِ
ام اْل َم ْذَب ِح.
ين اْل َم ْذَب ِح َي ْوَم َم ْس ِح ِهَ .وَق َّد َم ُّ
َوَقَّر َب ُّ
الرَؤ َس ُ
َم َ
اء َقَاربيَن ُه ْم أ َ
وكلمة دشن خانوكاه (ومنها عيد الهنكاه اليهودي عيد التدشين)

H2598
חֲ נֻכָּה

chănûkkâh

'khan-ook-kaw
From H2596; initiation, that is, consecration: - dedicating (-tion).
Total KJV occurrences: 8

وهي من مصدر خاناك أي دشن وتعني بداية أي تكريس وتدشين
وأيضا سليمان دشن الهيكل
سفر الملوك األول 63 :8
الس َ ِ ِ
ف
ين أَْل ًفاَ ،و ِم َن اْل َغَن ِم ِمَئ َة أَْل ٍ
ان َذَب ِائ َح َّ
ال َمة َّالتي َذَب َح َها لِ َّلر ِبِ :م َن اْلَبَق ِر ا ْثَن ْي ِن َو ِع ْش ِر َ
َوَذَب َح ُسَل ْي َم ُ
ِ
و ِع ْش ِرين أَْل ًفاَ ،فد َّشن اْلملِك وج ِم ِ
الر ِب.
يل َب ْي َت َّ
َ
َ َ َ ُ ََ ُ
َ
يع َبني ِإ ْسَرائ َ
وكلمة دشن هنا وهي خناك ָחַ נךּ

H2596
חָּ נְַך

chânak
'khaw-nak
A primitive root; properly to narrow (compare H2614); figuratively to initiate or
discipline: - dedicate, train up.
Total KJV occurrences: 5

جذر بدائي بمعنى يضيق ومجازي بمعنى يبدأ او يبدا او يكرس (يخصص) ويدرب
وأيضا تدشين هيكل عزرا
فالتدشين لفظ كتابي .وبهذا حل الرب في المادة (خيمة االجتماع ومحتوياتها وأيضا الهيكل)

سفر الخروج 35 :40
ِ
َّ
الر ِب َمألَ اْل َم ْس َك َن.
اع ،أل َّ
االج ِت َم ِ
اء َّ
َن َّ
وسى أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َخ ْي َم َة ْ
الس َح َاب َة َحل ْت َعَل ْي َها َوَب َه ُ
َفَل ْم َي ْقدْر ُم َ
سفر الخروج 38 :40
الر ِب َكاَن ْت عَلى اْلمس َك ِن َنهارا .وَكاَن ْت ِفيها َنار َلي ًال أَم ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يع
أل َّ
يل ِفي َج ِم ِ
َن َس َح َاب َة َّ
َ
ًَ َ
َْ
ام ع ُيون ُكل َب ْيت إ ْسَرائ َ
َ ٌ ْ َ َ
ِر ْحالَ ِت ِه ْم.
وبحلوله ووجود مجد هللا في المادة أصبح يعبر عن اسم الرب الذي هو قوة الرب
سفر التثنية 2 :16
الر ُّب لِي ِح َّل اسمه ِف ِ
لهك َغَنما وبَقرا ِفي اْلم َك ِ َّ ِ
ِ
ِ
يه.
ْ َُ
ان الذي َي ْخ َت ُارُه َّ ُ
َف َت ْذَب ُح اْلف ْص َح ل َّلر ِب ِإ ِ َ ً َ َ ً
َ
سفر التثنية 6 :16
ِ
ِ ِ
اك َت ْذَب ُح اْل ِف ْص َح مساء َن ْح َو ُغُر ِ
الش ْم ِ
وب َّ
َب ْل ِفي اْل َم َك ِ
س ِفي
ان َّال ِذي َي ْخ َت ُارُه َّ
اس َم ُه ِفيهُ .هَن َ
الر ُّب ِإ ُ
له َك ل ُيح َّل ْ
ََ ً
ِ
يع ِاد ُخُر ِ
وج َك ِم ْن ِم ْصَر،
م َ
سفر التثنية 11 :16
ِ
له َك أَ ْن َت واب ُن َك وابَن ُت َك وعب ُد َك وأَم ُت َك والالَّ و ُّ َّ ِ ِ
الر ِب ِإ ِ
يم َواألَْرَمَل ُة
َما َم َّ
َْ َْ
َ َْ َ َ َ
ِي الذي في أ َْب َوا ِب َكَ ،واْل َغ ِر ُ
يب َواْلَيت ُ
َوَت ْفَر ُح أ َ
الر ُّب ِإلهك لِي ِح َّل اسمه ِف ِ
ِ
ين ِفي َو ْس ِط َك ِفي اْل َم َك ِ
يه.
ان َّال ِذي َي ْخ َت ُارُه َّ
ْ َُ
َّالذ َ
َُ ُ
بل تابوت عهد الرب كانوا يقولوا امامه قم يا رب
سفر العدد 35 :10

ال َّ ِ
ضوك ِم ْن أَم ِ
ِ
َو ِع ْن َد ْارِت َح ِ
ام َك».
َع َد ُاؤ َك َوَي ْهُر ْب ُم ْبغ ُ َ
الت ُابوت َك َ
ول« :قُ ْم َيا َر ُّبَ ،فْل َت َتَب َّد ْد أ ْ
وسى َي ُق ُ
ان ُم َ
َ
سفر أخبار األيام الثاني 41 :6
اإل له ِإَلى ر ِ
الر ُّب ِ
اؤ َك
وت ِع ِز َكَ .ك َهَن ُت َك أَُّي َها َّ
اآلن قُ ْم أَُّي َها َّ
له َيْل ِب ُسو َن اْل َخ َ
ََ ،وأَ ْت َِِي ُ
احت َك أَ ْن َت َوَت ُاب ُ
اإل ُ
الر ُّب ِ ُ
َو َ
َ َ
ال َ
َي ْب َت ِه ُجو َن ِباْل َخ ْي ِر.
الن الرب يتراءى عليه
سفر الخروج 21
ِ
ِ
ِ
ط ِ
اع ِ
ف،
فَ ،و َعْر ُ
ض ُه ِذَر ٌ
اع َوِن ْص ٌ
ان َوِن ْص ٌ
اء م ْن َذ َه ٍب َنق ٍي طُوُل ُه ذَر َ
« َ 17وَت ْصَن ُع غ َ ً
طِ
اء.
طَرَف ِي اْل ِغ َ
ط ٍة َت ْصَن ُع ُه َما َعَلى َ
وب ْي ِن ِم ْن َذ َه ٍبَ .ص ْن َع َة ِخَار َ
َ 18وَت ْصَن ُع َكُر َ
طِ
الطر ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
اء َت ْصَن ُعو َن
اكِ .م َن اْل ِغ َ
وبا َ
ف ِم ْن ُهَن َ
آخَر َعَلى َ
وبا َواح ًدا َعَلى الطَرف م ْن ُهَناَ ،وَكُر ً
اصَن ْع َكُر ً
َ 19ف ْ
طَرَف ْي ِه.
وب ْي ِن َعَلى َ
اْل َكُر َ
طي ِن أ ِ
ظلَِلي ِن ِبأَج ِنح ِت ِهما عَلى اْل ِغ َ ِ
اء ،وو ْجها ُهما ُك ُّل و ِ
ان ب ِ
اح ٍد
َجن َح َت ُه َما ِإَلى َف ْو ُ
اس َ ْ ْ
ْ َ َ َ
قُ ،م َ ْ
َ
وب ِ َ
َ 20وَي ُكو ُن اْل َكُر َ
ط ََ َ َ
اآلخ ِرَ .نحو اْل ِغ َ ِ
وب ْي ِن.
ِإَلى َ
طاء َي ُكو ُن َو ْج َها اْل َكُر َ
َْ
الشهاد َة َّال ِتي أ ِ
التاب ِ
طاء عَلى َّ ِ
ِ
يك.
وت َت َض ُع َّ َ َ
ُعط َ
الت ُابوت ِم ْن َف ْو ُ
ْ
َ 21وَت ْج َع ُل اْلغ َ َ َ
قَ ،وِفي َّ ُ
الل َذي ِن عَلى َتاب ِ
اك وأ ََت َكَّلم مع َكِ ،م ْن عَلى اْل ِغ َ ِ ِ
22وأََنا أ ِ
وت َّ
الش َه َاد ِةِ ،ب ُك ِل
ْ
وب ْي ِن َّ ْ َ
َ
ُ
طاء م ْن َب ْي ِن اْل َكُر َ
َج َتم ُع ِب َك ُهَن َ َ ُ َ َ
َ
ُوص ِ ِ
ِ
ِ
يل.
َما أ ِ َ
يك به ِإَلى َبني ِإ ْسَرائ َ
بل يلقب تابوت الرب
سفر يشوع 13 :3

ِ
املِي َتاب ِ
ض ُكلِها ِفي ِمي ِاه األُرُد ِن ،أ َّ ِ
وي ُكو ُن ِحيَنما َتس َت ِقُّر بطُو ُن أَ ْق َدا ِم اْل َكهَن ِة ح ِ
اه
وت َّ
َ َ
ْ
َن مَي َ
َ
الر ِب َسِيد األَْر ِ َ
ُ
ُ
ََ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف َن ًّدا و ِ
اح ًدا».
ق َوَتِ ُ
اه اْل ُم ْن َحدَرَة م ْن َف ْو ُ
َ
قَ ،ت ْنَفل ُ
األُْرُد ِن ،الم ْي َ
سفر يشوع 5 :4
وَقال َلهم ي ُشوع« :اعبروا أَمام َتاب ِ
له ُكم ِإَلى وس ِط األُرُد ِن ،وارَفعوا ُك ُّل رجل حجرا و ِ
وت َّ ِ ِ
اح ًدا َعَلى َك ِت ِف ِه
َ َ ُْ َ ُ
ْ
َ ُ َ ًَ َ
َْ ُ
ْ ُُ َ َ ُ
ََ
الرب إ ِ ْ
حسب عد ِد أ ِ ِ ِ ِ
يل،
َ َ َ ََ ْ
َسَباط َبني إ ْسَرائ َ
سفر يشوع 12 :6
ِ
الر ِب،
وت َّ
ع ِفي اْل َغدَ ،و َح َم َل اْل َك َهَن ُة َت ُاب َ
َفَب َّكَر َي ُشو ُ
ويشوع كان يسجد امام تابوت الرب
سفر يشوع 6 :7
ِ
ِ
ض أَمام َتاب ِ
َفم َّزق ي ُشو ِ
ِ
وت َّ ِ
يل،
َ َ َ ُ
ع ثَي َاب ُه َو َسَق َط َعَلى َو ْج ِهه ِإَلى األَْر ِ َ َ ُ
الرب ِإَلى اْل َم َساءُ ،ه َو َو ُش ُيو ُخ ِإ ْسَرائ َ
َو َو َض ُعوا ُتَرًابا َعَلى ُر ُؤ ِ
وس ِه ْم.
أي سجود وكالم مع الرب امام المادة المقدسة للرب ويسكن فيها روح الرب هذا أيضا كتابي.
فأصبح الشيء المخصص للرب هو يمثل سكنى الرب
إنجيل متى :23
ف ِب ِه َوب ُِك ِل َما َعَل ْي ِه!
َ 20فِإ َّن َم ْن َحَل َف ِباْل َم ْذَب ِح َفَق ْد َحَل َ
اك ِن ِف ِ
ِالس ِ
يه،
ف ِباْل َه ْي َك ِل َفَق ْد َحَل َف ِب ِه َوب َّ
َ 21و َم ْن َحَل َ

فالرب يحل في المادة المقدسة بالتدشين أي خصصت له
سفر الخروج 16 :24
الس ِ ِ
ِ ِ
َّ
َو َح َّل م ْج ُد َّ ِ
وسى ِم ْن َو َس ِط
امَ .وِفي اْلَي ْو ِم َّ
اه َّ
اب ِس َّت َة أََّي ٍ
اءَ ،و َغط ُ
الس َح ُ
ابع ُدع َي ُم َ
الرب َعَلى َجَبل سيَن َ
َ
الس َح ِ
اب.
َّ
سفر العدد 10 :14
لكن َقال ُك ُّل اْلجم ِ
ِ
الر ِب ِفي َخيم ِة االج ِتم ِ ِ ِ ِ
ِ
يل.
ظ َهَر َم ْج ُد َّ
َن ُيْر َج َما ِباْل ِح َج َارِةُ .ث َّم َ
اعة أ ْ
ََ َ
اع ل ُكل َبني ِإ ْسَرائ َ
َو ْ َ
ْ َ
َْ
سفر العدد 19 :16
ِ
اع ِة ِإَلى َب ِ
الر ِب لِ ُك ِل اْل َج َما َع ِة.
االج ِت َم ِ
اءى َم ْج ُد َّ
اب َخ ْي َمة ْ
ور ُح ُك َّل اْل َج َم َ
َو َج َم َع َعَل ْي ِه َما قُ َ
اعَ ،ف َتَر َ
سفر العدد 42 :16
ِ
ِ
ِ
اع وِإ َذا ِهي َق ْد َغ َّ
الس َح َاب ُة
ط ْت َها َّ
وسى َو َه ُارو َن ا ْن َصَرَفا ِإَلى َخ ْي َمة ْ
َوَل َّما ْ
اج َت َم َعت اْل َج َم َ
االجت َم ِ َ
اع ُة َعَلى ُم َ
َ
الر ِب.
اءى َم ْج ُد َّ
َوَتَر َ
سفر الملوك األول 11 :8
ِ
الس َح ِ
الر ِب.
اب ،أل َّ
الر ِب َمألَ َب ْي َت َّ
َن َم ْج َد َّ
َن َي ِق ُفوا لِْل ِخ ْد َم ِة ِب َسَب ِب َّ
َوَل ْم َي ْس َتط ِع اْل َك َهَن ُة أ ْ
سفر أخبار األيام الثاني 14 :5
الر ِب مألَ بيت ِ
ِ
الس َح ِ
هللا.
اب ،أل َّ
َن َي ِق ُفوا لِْل ِخ ْد َم ِة ِب َسَب ِب َّ
َن َم ْج َد َّ َ َ ْ َ
َوَل ْم َي ْس َتط ِع اْل َك َهَن ُة أ ْ

سفر أخبار األيام الثاني 1 :7
الص َ ِ
السم ِ
ِ َّ ِ
َكَل ِت اْلم ْحرَق َة و َّ
الذَب ِائ َحَ ،و َمألَ َم ْج ُد الَّر ِب اْلَب ْي َت.
ان ِم َن َّ
اء َوأ َ
َوَل َّما ا ْن َت َهى ُسَل ْي َم ُ
ُ َ َ
الةَ ،ن َزَلت الن ُار م َن َّ َ
سفر أخبار األيام الثاني 2 :7
ِ
الر ِب.
الر ِب أل َّ
الر ِب َمألَ َب ْي َت َّ
َن َم ْج َد َّ
َن َي ْد ُخُلوا َب ْي َت َّ
َوَل ْم َي ْس َتط ِع اْل َك َهَن ُة أ ْ
سفر أخبار األيام الثاني 3 :7
ِ
وَكان ج ِم ِ
ظُرو َن ِع ْن َد ُن ُز ِ
الر ِب َعَلى اْلَب ْي ِتَ ،و َخُّروا َعَلى ُو ُجو ِه ِه ْم ِإَلى األَْر ِ
ول َّ
ض
الن ِار َو َم ْج ِد َّ
يل َي ْن ُ
َ َ َ ُ
يع َبني ِإ ْسَرائ َ
الر َّب أل ََّن ُه َصالِ ٌح َوِإَلى األََب ِد َر ْح َم ُت ُه.
ال ِط اْل ُم َج َّز ِعَ ،و َس َج ُدوا َو َح َم ُدوا َّ
َعَلى اْلَب َ
بل حتى المجامر الغريبة التي استخدمت للتبخير للرب ولم يامر بها الرب امر ان تستخدم كغشاء للمذبح
ألنها أصبحت مقدسة للرب عندما قدموها للرب
سفر العدد 16
ِ
ِ ِ ِ
الر ِب وأ َ ِ
ور.
ين َر ُج ًال َّالذ َ
َكَلت اْل ِمَئ َت ْي ِن َواْل َخ ْم ِس َ
ين َقَّرُبوا اْلَب ُخ َ
َ 35و َخَر َج ْت َن ٌار م ْن ع ْند َّ َ
وسى َق ِائ ًال:
36ثُ َّم َكَّل َم َّ
الر ُّب ُم َ
ِ
َن يرَفع اْلمج ِ
ِ
يقَ ،وا ْذ ِر َّ
امَر ِم َن اْل َح ِر ِ
اك َفِإَّن ُه َّن َق ْد َتَق َّد ْس َن.
الن َار ُهَن َ
« ُ 37ق ْل ألَل َع َازَار ْب ِن َه ُارو َن اْل َكاه ِن أ ْ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
38مج ِ
ين ِض َّد ُن ُف ِ
ام
امَر ُ
اء لِْل َم ْذَب ِح ،أل ََّن ُه ْم َق ْد َق َّد ُم َ
وس ِه ْمَ ،فْلَي ْع َمُل َ
هؤ َال ِء اْل ُم ْخطئ َ
ََ
وها َص َفائ َح َم ْطُروَق ًة غ َش ً
َم َ
وها أ َ
ِ
الر ِب َف َتَقدَّس ْتَ .ف َت ُكو ُن ع َ ِ ِ
يل».
َّ
َ
ال َم ًة لَبني ِإ ْسَرائ َ
َ
َخ َذ أَلِع َازار اْل َك ِ
ِ
اه ُن مج ِ
الن َح ِ
امَر ُّ
اء لِْل َم ْذَب ِح،
اس َّال ِتي َق َّد َم َها اْل ُم ْح َت ِرُقو َنَ ،و َ
طَرقُ َ
ََ
َ 39فأ َ َ ُ
وها غ َش ً

وبهذا يصبح الرب يسكن في المادة المقدسة له شكينة
سفر الخروج 8 :25
ِ
ِ
َس ُك َن ِفي َو َس ِط ِه ْم.
َفَي ْصَن ُعو َن لي َم ْقد ًسا أل ْ
سفر الالويين 11 :26
َج َع ُل َم ْس َك ِني ِفي َو َس ِط ُك ْمَ ،و َال َتْرُذُل ُك ْم َن ْف ِسي.
َوأ ْ
إذا بعد هذه األمثلة من الكثير جدا الرب يقدس المادة بالتدشين بالمسحة المقدسة (بالميرون) ويحل في
المادة المقدسة ويصبح اسم الرب فيه ومجده فيه وساكن فيه والرب بدأ يترائى بعد تدشين الخيمة والهيكل
وليس قبل التدشين
وهنا أوضح شيء
الم يكن من مكونات الهيكل وأيضا خيمة االجتماع صور وتماثيل وتقدست وأصبحت جزء مما يحل الرب
فيه؟
هذا أيضا مكتوب
سفر الخروج 18 :25
طِ
اء.
طَرَف ِي اْل ِغ َ
ط ٍة َت ْصَن ُع ُه َما َعَلى َ
وب ْي ِن ِم ْن َذ َه ٍب َ .ص ْن َع َة ِخَار َ
َوَت ْصَن ُع َكُر َ
فاهلل امر موسي بان يصنع تمثالين على شكل كاروبين وهذين الكاروبين الذين تكلم هللا من على الغطاء
بين الكاروبين

سفر الخروج 31 :26
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيم.
ان َوِقْرِم ٍز َوُب ٍ
َس َما ْن ُجوِن ٍي َوأُْر ُج َو ٍ
وَ َم ْبُر ٍ
« َوَت ْصَن ُع ح َج ًابا م ْن أ ْ
ومَ .ص ْن َع َة َحائ ٍك َحاذق َي ْصَن ُع ُه ب َكُروب َ
هللا امر موسي بان يصنع صور ورسومات لشكل الكاروبيم على الحجاب
سفر الملوك األول 23 :6
ِ
الزيتُو ِن ،عُل ُّو اْلو ِ
َو َع ِمل ِفي اْل ِم ْحَر ِ
اح ِد َع َشُر أَ ْذُر ٍع.
ُ
وب ْي ِن م ْن َخ َش ِب َّ ْ
َ
اب َكُر َ
َ
سليمان عمل تمثالين لكاروبين في قدس االقداس الذي كان يحل فيه مجد الرب
سفر الملوك األول 29 :6
ِ
يرها رسمها َن ْق ًشا ِبَن ْق ِر َكروبِيم وَن ِخيل وبر ِ
ِ ِ
ِ
ور ِم ْن َد ِ
ط ِ
اخل َو ِم ْن
يع ِحي َ
اعمِ ُز ُه ٍ
َو َجم ُ
َ ََ
ُ َ َ
ان اْلَب ْيت في ُم ْس َتد ِ َ َ َ َ َ
َخ ِار ٍج.
جميع حيطان الهيكل كانت منقوشة برسومات بارزه لكاروبيم ونخيل وبراعم من الداخل والخارج
سفر الملوك األول 35 :6
ال وبر ِ
ِ
طَّرق َعَلى اْلم ْن ُق ِ
وش.
اها ِب َذ َه ٍب ُم َ
اع َم ُز ُه ٍ
ورَ ،و َغ َّش َ
ِيم َوَنخي ً َ َ َ
َوَن َح َت َكُروب َ
َ
سليمان ايضا صنع رسومات وصور ونقش بارز لباب المحراب على شكل كروبيم وشكل نخيل وشكل براعم
زهور في الهيكل
سفر الملوك األول 29 :7

وعَلى األَ ْتر ِ َّ ِ
ان وَكروبِيم ،وَكذلِك عَلى اْلحو ِ ِ
ِِ
قَ .و ِم ْن َت ْح ِت
ُس ٌ
اج ِب م ْن َف ْو ُ
ود َوِث َير ٌ َ ُ ُ َ َ َ
ََ
ََ
َ
اس التي َب ْي َن اْل َح َواجب أ ُ
ود و ِ
الث َير ِ
ور َع َم ٌل ُم َدَّلى.
ان َق َ
ال ِئ ُد ُز ُه ٍ
ُس ِ َ
األ ُ
سليمان ايضا علي البحر النحاسي رمز المعمودية الذي صنع الغتسال الكهنة رسم ونقش صور وتماثيل
السود وثيران وكروبيم
فخيمة االجتماع كان بها تماثيل وايقونات وبيت الرب في ايام سليمان كان بها تماثيل وصور وكل هذا
تقدس بالمسحة المقدسة وأصبح مجد الرب يحل فيه ويحمل اسم الرب
فما الذي في االيقونات من تدشينها وتخصيصها للرب ويحل روح الرب وتصبح مقدسه مخالف للكتاب؟
مع مالحظة شيء مهم .ال نقول ان هنا حلول بمعنى ان االيقونة جزء من هللا وال يحل الجوهر (اوسيا او
هيبوستيزس) او ذات الشخص (برسونا) وال غيره مما قد يفهم خطأ ولكن حلول نعمة فقط (خاريس)
وسكنى (شكينة) وتمثيل السم الرب ومجد الرب.
وحتى لو استخدم بعض المفسرين تعبيرات قد تفهم خطا مثل شخص هللا فيها في راي ضعفي كان يجب ان
يستخدموا لفظ نعمة او مجد هللا وليس شخص (برسونا) الن هذا هو المفهوم الكتابي الذي أفضل ان التزم
به.
وأيضا الرب يستخدم المادة المقدسة له وتحمل اسمه في صنع معجزات مثل تابوت عهد الرب وعصا
موسى وغيرها الكثير بل أيضا الحية النحاسية وكلها مواد تقدست للرب
سفر العدد 8 :21

َفَقال َّ ِ
غ َوَن َظَر ِإَل ْي َها َي ْحَيا».
اصَن ْع َل َك َحَّي ًة ُم ْح ِرَق ًة َو َض ْع َها َعَلى َرَايةٍَ ،ف ُك ُّل َم ْن ُل ِد َ
وسىْ « :
الر ُّب ل ُم َ
َ
هللا امر موسي بان يصنع تمثال علي شكل حيه محرقه
وهي التي يؤكد السيد المسيح انها رمز لصلبه
إنجيل يوحنا 14 :3
ِ
َن ُيْرَف َع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان،
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِرَّية َ
هك َذا َي ْنَب ِغي أ ْ
« َوَك َما َرَف َع ُم َ
فالرب يحل بنعمته في المادة المقدسة له وممكن يستخدمها للشفاء وأيضا في صنع مجزات من خاللها
مثل التابوت وعصى موسي والحية النحاسية
ولكن لو أخطأ انسان وعبد ايقونة او مادة هذه تحطم مثلما عبد شعب إسرائيل الحية النحاسية فحطمها
حزقيا
سفر الملوك الثاني 4 :18
النح ِ َّ ِ
ِ
ِ
التم ِاثيل ،وَق َّ
َن َب ِني
وسى أل َّ
ط َع َّ
ِيَ ،و َس َح َق َحَّي َة ُّ َ
الس َوارَ
ال اْل ُمْرَت َف َعاتَ ،وَك َّسَر َّ َ َ َ
اس التي َعمَل َها ُم َ
ُه َو أ ََز َ
ِ
ِ
ان».
يل َكا ُنوا ِإَلى تْل َك األََّيامِ ُيوِق ُدو َن َل َها َوَد َع ْو َها «َن ُح ْش َت َ
ِإ ْسَرائ َ
ف ال أحد منا يعبد ايقونات وال يعتبرها إله او جزء من هللا بل فقط حلول نعمة وتقديس وليس جوهر
فاأليقونة معناها رمزي كالحية النحاسية التي كانت رمزا للسيد والرمز هنا له قوة شفائية بالرغم من كونه
لم تفهم صلته بالسيد إال في العهد الجديد يوحنا 14 :3

فمرة أخرى كذلك لم يكن تابوت العهد في كل احترام الكهنة والشعب والملوك له ،يمثل شيئا على االطالق
من العبادة الوثنية .إن الكتاب يسجل لنا أنه بعد انهزام الشعب في عاي ،أن يشوع بن نون خليفة موسى
النبي يسجد أمام تابوت العهد إلي المساء هو وشيوخ إسرائيل ،وصلي للرب (يش .)6:7ولم يحدث أن
الرب قال له (قد كسرت الوصية الثانية) .بل على العكس كلمه الرب .وصنع معجزة في كشف عخان بن
كرمي ،ودفع الرب عاي إلي يد يشوع ورفع وجهه.
ولم يخطئ يشوع في السجود أمام تابوت الرب ألنه لم يكن يعبد التابوت بل الرب الذي يحل عليه ويكلمه
من بين الكاروبيم  .وهكذا لم يخطئ داود النبي حينما احتفل برجوع التابوت بكل إكرام ورقص قدامه
(2صم.)15-12 :6
وبالمثل ،نقول إننا ال نعبد الصور وال األيقونات المقدسة وإنما نكرمها السم الرب ومجد الرب وحلول روح
الرب بالنعمة ومسكن الرب وإمكانية عمل الرب من خاللها.
هذه فقط إضافة على ملف االيقونات ولكن من يريد التفاصيل يرجع للملف

والمجد هلل دائما

