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 مذبح ابلخور
 إيان دوجيد بقلم 

، و�نت املائدة لوضع ماكنًا مظلًما يضء  غرض وظييف. فمثًال، اكنت املنارة تُ   خيمة االجتماعاكن للعديد من مقتنيات  
ىلع �و ينرش رسوًرا. اكنت هذه    اهلواءمن مذبح ابلخور يف تعط�    العم�ل الغرض  مثَّ خزب الوجوه عليها. يف ح� تَ 

نة بزخارف غنية بما يتناسب مع  ز�َّ املقتنيات اعدية ومألوفة من نواٍح عدة، و�ن اكنت مصنوعة من اذلهب انليق ومُ 
ة، فرتى الع� ضوء املنارة، و�شم األنف  ة ايلوميَّ مقتنيات ملٍك. فاكنت مجيع احلواس �شرتك يف اخلدمة الكهنوتيَّ 

قة ىلع ثياب رئيس الكهنة. فقد  علَّ ، و�سمع األذن األجراس المُ ةائداملق الفم خزب الوجوه من ىلع  املذبح، و�تذوَّ خبور  
مادية مثلنا، بل    ا مجيع احلواس من أجل اهللا، ليس ألن اهللا يمتلك حواسً   ترُثي م األمر برمته يلكون جتر�ة  ُصمِّ 

الق خل عد تقدمة اكفية  ما يُ هو    فقط أفضل ما يف لك يشءا.  قد وهبها نل  �تلفةاعرتاف و�قرار بصالح لك حاسة  
 الكون. 

د القيم عند  تعدِّ ا مُ ة، اكن هلا أيًضا دوًرا رمز�ًّ ة وجاذبيتها احلسيَّ العمليَّ   خيمة االجتماعوعالوة ىلع فائدة مقتنيات  
وجوه االثنا عرش اليت بدورها  شعب اهللا. فاكنت ترمز رُسج املنارة السبعة إىل بر�ة اهللا املضيئة ىلع أرغفة خزب ال

ترمز إىل أسباط إرسائيل االثنا عرش. و�نت املنارة نفسها صورة مصغرة من عمود انلار، للتذك� حبضور اهللا مع  
  يف املقابل عمود سحاب ل�افق عمود نار املنارة. ة. ومذبح ابلخور بدوره شلكَّ شعبه يف الرب�َّ 

املرفوعة باستمرار أمام  نفسه  خبور املذبح  اكن  ،ىلع ذلك  عالوةً  ، الصاعد باستمرار، يرمز إىل صلوات شعب اهللا 
سوى الكهنة، اذلين �دمون بصفتهم وسطاء ب� الشعب واهللا،    ابلخور د  وقِ لم ي�ن يُ   يف خيمة االجتماع،  .الرب 

قائًال:    الرب  داود إىل  ص�ِّ ، إذ يُ ٢:  ١٤١ور  حة يف مزموضَّ رمًزا إىل رفع صلواتهم إىل �رض اهللا الع�. �د هذه الصورة مُ 
َُخورِ "ِلتَْستَِقْم َصَاليِت اكَ  اَمَك   بلْ حادثة كرس هلذه الوصية، عندما دخل امللك نقرأ عن  سفر أخبار األيام اثلا�    يف".  قُدَّ

 من    وحاول إيقاد خبوًرا بنفسه، ىلع الرغم من  الَمْقِدسا) إىل  �َّ عزر�ا (املعروف ايًضا باسم ُعزِّ 
ً

اعرتاض الكهنة. و�دال
:  ٢٦املاكنة املرتفعة اليت سىع إيلها، رُضب بالربص، فصار �ًسا ولم يعد بوسعه دخول أي جزء من اهليلك فيما بعد (

٢١-١٦ .( 

ة عن  م رئيس الكهنة ذبيحة خطيَّ قدِّ يُ   ترتبًطا أيًضا بطقوس ذبائح إرسائيل. فعندما اكنكما اكن مذبح ابلخور مُ 
). واألمر عينه ىلع ٧-٣:  ٤خطيته، اكن ينضح بدمها ىلع قرون مذبح ابلخور، و�صب بقيته ىلع أساسه (الو��  

، اكن يُنضح بدم اذلبيحة ىلع قرون مذبح ابلخور، و�َُصب بقيته إىل أسفل مذبح لكها   ذبيحة اخلطية عن اجلماعة
رة  ح اخلطية ). مع ذلك، لم ت�ن ذبائ١٨-١٣ة (اآليات  املحرقة األقل قدسيَّ  هذه اكفية للتعامل مع الفساد   الُمتكرِّ
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وتلجنُّ  الشعب؛  حتوُّ املرتا�م خلطية  إىل  ب  األرض  الكهنة  أغ� الئق    مس�نل  رئيس  مناسب هللا، اكن ىلع  و 
ارة. و�ن �مل معه �مرة نار وخبور يك تصنع سحابة ادلخول إىل قدس األقداس مرة واحدة لك سنة يف يوم الكفَّ 

املاكن يك �ستطيع أسفلها من أخذ دم ذبيحة اتلطه� و�نضح به ىلع كريس الرمحة وأىلع تابوت العهد    خبور تغيش
 ). ١٣-١٢: ١٦(الو�� 

  اآلن   لم يعد مطلو�ًا   هواهليلك، لكن  خيمة االجتماعيف العبادة داخل    ا رئيسيًّ   ا ن هل دورً وىلع الرغم من أن ابلخور اك 
ة القديمة بما اكنت ترمز   اجلديد، أي الكنيسة، استُبدلت الطقوس الكهنوتيَّ يف عبادة العهد اجلديد. إذ يف اهليلك

ة ترفع صلواتنا ). فاآلن �ن لسنا يف حاجة لوساطة كهنوتيَّ ٤-٣:  ٨؛  ٨:  ٥صلوات القد�س� (انظر رؤ�ا  أي  إيله،  
دافع  نا والمُ د ويلَّ ليس �رَّ   هوو إيله باسم املسيح، رئيس كهنتنا األعظم.    االقرتابوترضاعتنا إىل اهللا، ألننا �ستطيع  

). و�صفته رئيس كهنتنا احلقييق، أخذ دمه إىل  ٢:  ٢يوحنا    ١ا فحسب، بل هو نفسه ذبيحة الكفارة عن خطايانا (عنَّ 
، ما  السماوي   واهليلك، ونضحه ىلع كريس الرمحة  خيمة االجتماع  ت إيلهالسماوي اذلي أشار  األص�  داخل انلموذج 

مظلة خبور حامية،   و�ال م إىل اهللا بال خوف،  نا من اتلقدُّ نمكِّ ). فهذا ما يُ ١٤-١١:  ٩األبد (عرباني�  ر شعبه إىل  طهَّ 
العرباني� األمر يف  الرسالة إىل  اكتب    وقد خلَّص ).  ٢٤:  ١٢م املسفوك للمسيح وسيط العهد اجلديد (ادل سامل� عرب  

 يَ   :قوهل
َ

ُْن قَابِلُوَن َملَُكوتًا ال
َ

لَِك َو� ِْدُم  "ذِلَ
َ

  آية " (َوَ�ْقَوى   خِبُُشوٍع   َمرِْضيًَّة،  ِخْدَمةً   هللاَ ازَتَْعَزُع يِلَُ�ْن ِعنَْدنَا ُشْكٌر بِِه �
 . صلوات محدنا أمام اهللا لك يوم ل�فع، ابلخور مثل). ٢٨

 

القديم   العهد  أستاذ  هو  دوجيد  إيان  وال�ليَّ ب ادلكتور  فيالدلفيا،  مدينة  يف  لالهوت  وستمنسرت  س ؤسِّ المُ   رايعة 
 The Whole( ألَّف العديد من الكتب، منها  وهوة يف مدينة جلينسايد، بوالية بنسلفانيا. لكنيسة املسيح املشيخيَّ 

Armor of God: How Christ's Victory Strengthens Us for Spiritual Warfare .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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