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 دة للجدولعو  الالويين مقدمة

 

 موقع سفرالالويين بين أسفار موسى الخمسة 
" في البدء خلق  ا  السقمواو و اضر..... و روا ا  يقر  " لي حقى .يقاه. و لقدا البدايقة  سفر التكوين+ يبدأ 

ت حينققا فةققره نققن أن ا  يريققد أن ي حققى .يققاه للبنققر رققل ي ققر. لنققا سققفر التةققوين ق ققة السقق وح  والسقق وح م نققاا 
ال اإلنسان نن ا  فال نرةة للنقور مقع الملمقة و ةقان لقدا م نقاا المقوو  فقا  لقو م قدر ال.يقاه. و لقدل  إنف 

حققوا وو ققع فققى تققابوو فققى م ققر". . ققا  ي ققول ال ققدا  ن  ينتهققي سققفر التةققوين بهققدا النهايققة" رققل مققاو يوسقق ... ف.  
ن المققوو. وظ.ققم أن م ققر تنققير ضر. الغريغققور" " أنققا إختحفققو لققى ق ققية المققوو " فلققل يةققن ا  يريققد ل نسققا

 ال بودية 
لي لن أن ا  لن ي بل بأن نمل نبيقد فقي لن فقى لقدا السقفر خقالب النق و مقن نبوديقة  سفر الخروج+ رل يأتى 

 -م ر رمزا  لخالب البنر من نبودية إبلي . ويختل سفر الخروج ال  ة بأمرين غاية فى اضلمية :
 لنا إستمرارية فى .ياه ال.رية إظ باإللتزال بالو ايا. فلي  -: الوصايا العشر -: األول
لدا ما يريدا ا  أن يجتمع مقع نق بو وي قيل وسقحهل. و.تقى نقر" أن لقدا لقو لقد   -: خيمة اإلجتماع -الثانى:

 " لودا مسةن ا  مع النا  ". 3:  12ا  راجع رؤ 
مقادا ي حقى المسقيش لنق بو .قين يسقف  دمقو مقن ولقو سقفر ال داسقة  ولقدا السقفر ي لقن  سففر الالويفين+ رل يقأتى 

أجلهققل ويةققون فققى وسققحهل. لققدا السققفر لققو سققفر نققرا ع الةهنققوو .يققن نققر" المسققيش ر ققي  ةهنتنققا م ققدما  نفسققو 
 .ةدبي.ة ننا .تى ي دسنا 

لقدا ولو سفر تجوال الن و فى البرية منيرا  إلنت اراتهل وأي ا  س حاتهل رمزا  ل.ياتنا فى  سفر العدد+ رل يأتى 
 ال الل أو غربة لدا ال الل

ودخولقو مقع النق و ضر. المونقد ةن قان فهقو ينقير لقدخولنا إلقى أورنقليل السقما ية فقى نهايقة  سفر يشفوع+ أمقا 
ن ةان نبور الب.ر اض.مر ينير للم مودية )    21ةو 2لدا ال الل ب د الموو. فةن ان تنير ضورنليل السما ية وا 

 .نت النا من ال الل. إدا  فأسفار موسى رل ينو  لل إناره لر.لة .ياتنا ( ف بور اضردن ينير إل 1  2: 
 . يريد .ياه للبنر ولةن البنر يس حون ويموتون ا  -: سفر التكوين  - 2
خحققة ا  لت.ريقققر البنقققر مقققن نبوديقققة إبلقققي . ودلققق  بقققدل خقققرو  الف قققش القققد" ةقققان بقققو  -: سففففر الخفففروج – 1

اض.مققر رققل أةلهققل مققن المققن إنققاره للمسققيش الخبققز ال. ي ققى الققد" مققن يأةققل منققو الخققالب رققل الم موديققة فققى الب.ققر 
 .(  6ي.يا وظ يموو )يو 
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ةان دل خرو  الف قش لقو الوسقيلة إلن قاد النق و مقن ال بوديقة أمقا لنقا فنجقد دل القدبا ش  -: سفر الالويين – 3
الققدبا ش ونمققال الةهنققوو. لققو سققفر .يققاه فنجققد لنققا ح ققو  لققدا  . إنققاره لققدل المسققيش الققد" ي دسققنا وي ربنققا إلققى ا 

 .الةنيسة والمدبش  فإراده ا  قداستنا وأن ن.يا ة ديسين 
فى نهاية الر.لة ن بر نهر اضردن مع ينوننا أ" مع المسيش ضر. الرا.ة ةن قان السقماوية  -: سفر العدد – 4

 .أ" فى نهاية .ياتنا نلى اضر. 
 

 لذبائح المذكورة فى سفر الالويين الفرق بين ذبيحة خروف الفصح وباقى ا
فى دبي.ة خرو  الف ش المدةوره فى سفر الخروج نر" المسيش ةفاد" ي.رر ن بو. أما فى سفر الالويقين فنقر" 

لةقن فقى سقفر الالويقين نجقد أن   نمل المسيش لهؤظء المفقديين. المسقيش فقى سقفر الخقروج أخقرج نق بو مقن م قر
ي قربهل   وي.فمهققل فقى فققرا. فقا  لقل ي  ققد أن يخل قنا مققن ال بوديقة رققل المسقيش القد" ي ققد  نق بو ويققأتى بهقل و 

ن لقل يسقةن فقى وسقحنا والبقا  إيانقا إيترةنا ظ ن ر  ني ا  بل لقو يريقد لنقا أن ن.يقا م قو فقى فقرا ودلق  لقن ي.قدن 
نقر"  .ياه م دسة و.ياه نرةة. فى دبي.ة خرو  الف ش نر" المسيش ي بر بنا من أر. م ر أمقا فقى الالويقين

= يحهرنقا ويخ  قنا وةالننا الد" ي دل نفسو دبي.قة .تقى ي دسقنا   المسيش لو قا دنا الد" ي دل نفسو أمال ن بو
 ويةرسنا   .

 سفر الالويين هو سفر الطقوس
( و ن وبة نقاداو و أبيهقو  9  8ظ نجد لنا نئ تاريخى سو" أنياء بسيحة مرل ح   سيامة لرون ) إ .اا 

و و مققا يمتن ققوا ننققو. وبهققدا نققبققاقي السققفر ةلققو فهققو ح ققو  الققدبا ش و التحهيققراو و مققا يأةلو  غيرلققا. أمققا( و  21)
 الح و  يخ  هل ا  ن با  لو ويميزلل نن باقى اضمل.

 إسم السفر وطبيعته
+ إنتقاد اليهقود أن يحل قوا نلقى اضسقفار الم دسقة أول ةلمقة فقى السقفر. ولنقا أول ةلمقة لقى " ودنقا " وبال بريققة " 

أمقققا السقققب ينية أ" الترجمقققة اليونانيقققة لل هقققد ال قققديل ف قققد أسقققمتو الالويقققين ضن ةقققل اضوامقققر التقققى أتقققو بقققو . را " وي ققق
سينفدلا الةهنة والالويين أ" الدين لل سقبح ظو". وأمقا التلمقود فأسقماا " نقامو  الةهنقة " والسقفر لقو حقابع نبقو" 

د فققى ال ققالل ةلققو. أمققا بققاقى الح ققو  والرمققوز فهققى ولققى النبققوه التققى ت.  ققو بتنققتيو اليهققو  16وبالققداو إ قق.اا 
 إناره لهدا السفر  41ت تبر ةأنها نبواو نن نمل السيد المسيش الةفار". ويوجد فى ال هد الجديد .والى 

 الرمز والمرموز إليه
لهقا ي ول بول  الرسول " إد يوجد الةهنة الدين ي دمون قرابين .سو النامو   القدين يخقدمون نقبو السقموياو وم

. والمسقيش ةقان لقو النقور القد" ةنق  2:  21. فال هد ال قديل ةقان "مقل الخيقراو ال تيقده" نقو 5  4:  8" نو 
ةل نئ ةان مدخرا  لنا  لو النور اإللهى الساحع. واليهود .تى اآلن قد إةتفوا بالمل ي.يون فيو غير مدرةين ان 
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لمقادا ن.قن ةمسقي.يين مقا زلنقا نب.قن فقى ال هقد ال قديل لنا  نورا  قد مهر. والسقؤال لنقا  إدا ةقان النقور ققد مهقر ف
فى ال. ي ة أن ال هد ال ديل بما ي.ملو من رموز فهقو نقرا وافقى جقدا  وبت قوير را قع لمقا ققال بقو   نهد المالل ؟ 

المسيش وربما من نده  وء النهار تخفى ب ق. المالمقش الهامقة مرقل مالمقش الوجقوا أو ب ق. المنقامر الحبي يقة 
لهققا تققأرير أو ققش فققى المققالل ولققل يةققن لققدا وا قق.ا  فققى نققور النهققار السققاحع لةققدا رمققوز ال هققد ال ققديل التققى يةققون 

 تنرا لنا بو وا ةقل جوانقو دبي.قة المسقيش ونملقو وفدا قو  لقدا التقى تغيقو ننقا فقى نقور ال هقد الجديقد السقاحع.
للمسقيش والنبقواو الخا قة بالمسقيش ولنا  أسباو جولريقة لدراسقة ال هقد ال قديل مرقل الو قايا اضخالقيقة   والرمقوز 

والتى إستنهد بها ةتاو ال هد الجديد   بل لنا  نبواو لل تت. ق  ب قد . بقل اض.قدان نفسقها لهقى نقرا لرو.يقاو 
 ال هد الجديد   فال.روو لى إناره لل.روو الرو.ية بين اإلنسان والنيحان.

   ب قد مجقئ المسقيش فمقادا ةقان موقق  اليهقود" ولنا  سؤال آخر  إدا ةنا ن.ن المسي.يين ققد فهمنقا لقدا ال. قا 
 فى ال هد ال ديل وةي  ةان يت امل م ها ويستفيد منها ؟ لنأخد أمرلة لدل  

نجسا  فى ال هد ال ديل. فةان اليهود" ال الش يحيع دون أن يفهل م نى لدا ولةن ةان  لحم الخنزيرةان  ( أ
دا مققا  فقى الحققين تتمققرت فيقو .تققى ب ققد غسققلها  فيمقا يف ققل لققدا يتأمقل فققى ت ققرفاو الخنقازير ويرالققا ترتمققى

وتنميفها. وقد يفهل لدا اليهود" ال الش الرمز ةما فهمو بحر  الرسول أن ا  يمن و من أن يةون مرل 
الخنزيققره المغتسققلة التققى ت ققود لمراغققة ال.مققاه )أ" تتمققرت فققى الحققين( أ" ب ققد أن يتققوو ي ققود للخحيققة مققره 

 أن لدا أ بش مرال  أ" ةريرين فهموا الرمز.. وظ.م قولو 11:  1بح 1أخر" 
ةققان اليهققود" يققر" لنققا دبي.ققة بري ققة تمققوو نو ققا  ننققو فيتأمققل وي ققر  أن ن وبققة  -: موضففوع الففذبائح ( و

 نو ظ غفران وظ ت دي  اظ بالدل .أنحبع في دلنو ا  و  الخحية ظبد وأن تةون الموو وقد يدف و لدا للتوبة.
الرغبقاو فتسقموا اضفةقار الرو.يقة و د ا  بها أن ي م  و يوسع دا ره اضفةقار +    نموما فالرموز لى مدرسة ق 

و تننأ رغباو م دسة. و ال  ب الرمزيقة أو الرمقوز لقي  مرلهقا فقى أن تحبقع ال. قا   فقي دلقن اإلنسقان  لقدل  
 مقققة و فقققإن المسقققيش إسقققتخدل اضمرقققال ةريقققرا . و الرمقققوز فقققي لقققدا السقققفر ةنقققفو بو قققوا الخحيقققة و الخقققاحىء  الن

المخلب  و ةي  أن ا  في م.بتو يتنازل و يمهر ل نسان الخاحىء أن لنا  وسيلة يقتخلب بهقا مقن الخحيقة 
التى دخلو إليو و لدا الوسيلة لى نحية مجانية بل أن لدا ال حية المجانية تؤد" لل داسة  و لدا الوسيلة لقى 

 الدبا ش رمز دبي.ة المسيش.
 

 و سفر الجماعة المقدسة سفر الالويين هو سفر الكهنوت
ي ول الرو لموسقى "ةلقل بنقى إسقرا يل " فقإن ةقان السقفر يخقتب بنقرا ع الةهنقة و الالويقين فهقو  1  2:  2فى ظ 

من أجل ت دي  الن و. فالةهنة و الالويون ليسوا إظ أداه إلهية لخدمة الجمانة الدين لل أن قاء فيهقا  خقدمتهل 
ناملون بإسل الرو لةنهل و ي حنون فى نرةة م و. فالةهنة . ا  لل وسحاء غر ها أن ت ترو الجمانة من ا  و 

 ي ملون ل.ساو الجمانة.
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 غاية السفر 
( و ال داسقة ةمقا يرسقمها لقدا  44:  22لى إنالن أن ال داسة لى الخح المميز لن و ا  ضنو لو قدو  ) ظ 

المسقيش و النق  الرقانى مقا لقو دور النق و .تقى  السفر لها ن ين. الن  اضول لو دل القدبا ش. و لقدا مقا ققال بقو
يت ققد  ؟ أن يمتنققع نققن الخحايققا و يلتققزل بالو ققية الم دسققة. و ينتهققى السققفر باضنيققاد و اضفققراا. فمققن ي.يققا فققي 
ال داسة ظبد و أن يفرا  و يلتزل ا  بةقل إ.تياجاتقو الزمنيقة و سقالمة ةقل ممتلةاتقو مرقل البيقوو ) نقري ة تحهيقر 

 تةون لنا  برةة و لةن لنا  نرح !!ي حي بسخاء وظ ي ير و   أةلهل و نربهل. و ا  .ين ي حي المنازل ( و

 62إصحاح 
لنا  نب قانوني " أن ال  د نري ة المت اقدين " و من ظ يلتزل بال  د فهنا  نروح جزا ية. فا  إلتزل بأن يبار  

ن لقلو   ن بو لةن بنرح أن يلتزل الن و بالو ايا الم دسة يلتقزل فهنقا  ن وبقاو أ" ل نقاو. فقال ي قش أن نلقول  ا 
 ا  نن خسارتنا لبرةاتو إن لل نلتزل بو اياا فالخحية بالنسبة   نئ ننيع. 

 كاتب السفر
.ر  ال ح  لنا ينير أن لدا الدنوه و ةاتو اضسفار الخمسة لو موسى النبي. ويبدأ لدا السفر ب ولو " ودنا " 

ينير .ر  ال ح  إلت قال سقفر" الخقروج و مة اإلجتما  ةما نرا فى سفر الخروج اإللهية جاءو ب د إقامة خي
 أن ةاتبهما وا.د.و الالويين و 

 من هم الالويين؟
ققد أفقرز مقن سقبح و (  45  44:  3بنقى إسقرا يل ) نقد أفرز ا  الالويين ) سبح ظو" ( لخدمتو بقدظ  مقن أبةقار 

نملهققل و ء يسققاندون الةهنققة فققى خققدمتهل ) لققؤظو ح فهققل الالويققين . أمققا ب يققة السققببنيققو ليةونققوا ةهنققةو ظو" لققرون 
.ملها نند تر.الهل فى سيناء  و هل لو اإللتمال بخيمة اإلجتما  ةان نملو  ن فى الةنيسة (. ينامر النمامسة اآل

  ( 6 -3:  13أ"  2موسي يين ) و ق اه و ةتبة و  تنون بو. ةما ةان منهل م لمين أما ب د بناء الهيةل فةانوا ي

 رسالة العبرانيينو الالويين 
ت تبقققر الرسقققالة إلقققى ال بقققرانيين خيقققر مفسقققر لهقققدا السقققفر  إد ت قققارن بقققين دبقققا ش ال هقققد ال قققديل وبقققين دبي.قققة المسقققيش 
الةفاريقة  وأمهقر الرسققول ةيق  أن دل التيقو  مهمققا ةرقرو ظ تسقتحيع أن ترفققع الخحيقة  أمقا يسققو  ف قد ققدل نفسققو 

فى جسدا. ةدل  نجد فى الرسالة م ارنة را  ة بين الةهنوو الالو" وةهنوو السقيد  مره وا.ده .امال  خحايا ال الل
 المسيش الد" نلى رتبة ملةى  اد .
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 فكرة عامة عن الذبائح
رجاء. ففى وسقح ن وبقة أبوينقا اضولقين أنحانقا رجقاء بمجقئ المسقيش  ا  ا  ي حى رجاء. وسح ةل ن وبة ي حى

  ي لققل النققا  الققدبا ش  أ" ن يققده بققدون سققف  دل ظ ت.ققدن مغفققره. وةانققو أول الققد" يسقق.  رأ  ال.يققة. وبققدأ ا
دبي.ققة نرفهقققا النقققا  دبي.ققة ا  نفسقققو  ضنقققو ب ققد أن ت قققر" آدل و.قققواء وتغحققى ةقققل منهمقققا بققأورا  النقققجر  ي قققول 

حيققة يت ققر" الةتققاو أن ا   ققنع لهمققا أقم ققة مققن جلققد أ" أن ا  دبققش .يققوان. وبققدأ اإلنسققان يأخققد فةققره أنققو بالخ
ويفت ش وبالدبي.ة يةتسى من نريو. ولابيل ت لل من أبيو ف دل دبا ش .يوانية ف بلها ا  ولدل  لل ي بل ا  ت دمقة 
قققايين فهققو بت ديمققو مققن رمققار اضر. خققال  الت ليققد المسققلل مققن أبيققو ب ققروره سققف  دل. وسققف  الققدل م نققاا نفقق  

 ش م.رققاو فتنسقل القرو را .قة الر قا وققال فقى قلبقو ظ أنقود تو ع نن نف . ولةدا ب د الحوفان  ققدل نقوا دبقا
أل ن اضر. أي ا  من أجل اإلنسان. ولهدا أخد نو.ا  سب ة أزواج من البها ل والحيقور الحقالره .تقى يسقتحيع أن 
ي دل دبا ش. وةانو الدبا ش يجو أن تةون حالره بقال نيقو إنقاره للمسقيش القد" بقال خحيقة. فالخقاحئ يمقوو نقن 

 أما البار فيموو نن غيرا نفسو 
 ولنا  نونان من الدبا ش      أ( دبا ش الم.رقاو

 و( دبا ش الخحية                               
تدبش وتو ع نلى النار فتأةلها النار جمي ها .تى تت.ول إلى رماد وظ يأةل منهقا الةقالن  -:محرقات لا ( أ

اإلحقال   ةلهقا للنقار  أ" ةلهقا للقرو. لقدا تمرقل غر قا  وظ اإلنسان الد" قدمها وظ أ.د من البنر نلقى 
 م ينا  لي  لو فداء اإلنسان إنما إر اء ا  الغا و نلى الخحية. 

 لدا ت دل فداء نن اإلنسان .تى ظ يموو اإلنسان  -: ذبائح الخطية ( و
 إ.زان قلو ا   -2  الخطية كان لها نتيجتان+ ودل  ضن 

 لال  اإلنسان -1                                          
إدا  الم.رقاو ةانو إلر اء قلو ا  الغا و ودبا ش الخحية لفداء اإلنسان ولدل  ف ندما قدل نوا م.رقاتو تنسل 

ولو وند بال.ياه وأنو لن يةون لنا  موو نامل رل  9:  9الرو را .ة الر ا ونمل أول ميرا  مع اإلنسان ت  
نقققدا نن قققران أساسقققيان فقققى .ياتقققو أولهمقققا الخيمقققة فهقققو غريقققو نلقققى اضر. ورانيهمقققا يقققأتى إبقققراليل القققد" ةقققان ن

المدبش. وفى ت ديل إس.  دبي.ة إرت ى ا  بقالفةر البنقر". فإسق.  ةقان اإلبقن الو.يقد الم.بقوو وةقان بقال خحيقة 
 ( الد" ماو نن غيرا. 6:  2يموو ننها لدل  فهو رمز للمسيش البار واإلبن الو.يد الجن  )أ  

 + رل قدل ي  وو دبا ش. فةانو لدا الدبا ش .سو الت ليد المسلل من اضباء نن آدل.
ستمر لدا .تى سلل ا  لموسى نرا ع الدبا ش الوارده فى سفر الالويين.  + وا 

 + الدبا ش الوارده فى سفر الالويين لى
 .ولدا ظ يأةل منها اإلنسان. ةلها للنار          المحرقة -2
 . ولدا يأةل منها الةالن ف ح    إلثمالخطية وا -1
 . ولدا يأةل منها الةالن وم دمها وأ.باؤا         السالمة  -3
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 التى لى أ ال  دبي.ة خحية.  وذبيحة يوم الكفارة تقدمة الدقيقلدا ف ال  نن 
مقا سقيرد نقر.و + جاءو دبي.ة الم.رقة اضولى فى القدبا ش فإر قاء ا  الغا قو يقأتى أوظ  قبقل فقداء اإلنسقان وة

لققدل   . ب ققد دلقق  فهققدا الدبي.ققة تنققير لحانققة المسققيش الةاملققة التققى بققدونها لققل يةققن لنققا  فققداء وظ غفققران للخحيققة
 فدبي.ة الم.رقة أو الحانة لى أوظ .

وت ور منمر خيمة اإلجتما  ولقى مغحقاه  . + ةان ا  يحبع فى دلن ن بو أنو بدون سف  دل ظ ت.دن مغفره
ة نواء القدبا ش. لقدا ت حقى إنحبانقا  بقأن ن وبقة الخحيقة مقوو ولةقن ت حقى رجقاء بقأن لقدا الخحيقة بالدماء ورا .

 لها فداء.
+ وال هقد ال ققديل قققدل لنققا الخحيقة نلققى أنهققا إنف ققال نقن ا . ولققدل  أ ققبش لنققا  .قاجز بققين ا  واإلنسققان )رمققزا 

رققال آخققر فققاضبرب رمققز للخققاحئ ةققان وةققان لنققا  م . .جققاو بققين قققد  اضقققدا  وال ققد  فققى الهيةققل والخيمققة(
 ي زل نن الجمانة.
 ( نمل من أنمال م.بة ا  ور.متو.....ولو أي ا  2+ والفداء ةان      
 ( نمل من أنمال ندل ا                                                              1                   

خحيقة. فمبققدأ الغفقران فققى المسقي.ية لققو أن يةقون لنققا  رمقن يققدفع للخحيققة. فلقل تةققن المغفقره تنققازظ  مقن ا  نققن ال
نترانا بدمو   .وفى الفداء دفع ا  الرمن وا 

+ فى الدبا ش تن ل الخحية إلى الدبي.ة التى تمقوو فقأجره الخحيقة مقوو. وا  لقو تنقازل نقن رمقن الخحيقة ي قبش 
ى أنققو ن ققل الخحيققة للمسققيش وغفرلققا بالققدل ولققدا أي ققا  غيققر ةققامال  فققى ندلققو و ققال.و وقداسققتو. وةققان نققدل ا  فقق

 أمهر ر.متو.
+ ةان الدل ةفاره نن الخحية. وةلمقة ةفقر مقن الف قل يةفقر ولقدا الف قل ةقان فقى ال ربيقة قبقل ال قرآن ي نقى يغحقى 

ب قد  أمقا coverى ةافر ضنو ي ع البدور فى التربة ويغحيها. ولقى نفق  الةلمقة فقى اإلنجليزيقة والفالا ةان يسم  
وةقان غحقاء تقابوو ال هقد يسقمى ةقافورو.  أن .دد ال رآن م انى ب . الةلماو فأ بش ةافر ي نى منر  بقا .

إدا  فةلمة ةفاره لى ةلمة نبرية. وةان ر ي  الةهنة يول الةفقاره ي قع دل تقي  الخحيقة نلقى غحقاء تقابوو ال هقد 
لققدل فقققال تمهققر. وجققاء مترجمقققو السققب ينية القققدين فيةفققر نققن خحايقققا النقق و. إدا  التةفيقققر م نققاا تغحيققة الخحيقققة با

ترجمقوا ال هققد ال ققديل مققن ال بريققة إلقى اليونانيققة فترجمققوا ةلمققة ةققافورو ةرسقى الر.مققة وبهققدا الترجمققة إت ققش م نققى 
 التةفير.

 فقا  ظ   + وفى ةل دبي.ة ةان الخاحئ يقأتى بالدبي.قة إلقى بقاو خيمقة اإلجتمقا  سقانيا  بنفسقو   حالبقا  المغفقره
يققرغل أ.ققدا  أن يسققير فققى حري ققو بققل لققو ينتمققر رجوننققا إليققو ةمققا إنتمققر اآلو اإلبققن ال ققال. ومققن يققأتى   يققأتى 
نانرا  أنو خاحئ وم.تاج للدبي.ة وين ر بأنو مست.  الموو ويأتى مؤمنا  بمبدأ الفداء أ" أن يمقوو ننقو غيقرا. 

ل داخل الخيمة لنجاستو وبالدل تنز  نجاستو. وةقان ويأتى بالفدية لباو الخيمة نانرا  أنو خاحئ ظ يست.  الدخو 
 .م دل الدبي.ة ي ع يدا نلى رأ  الدبي.ة نانرا  أنها تنوو ننو
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+ ةان دل الدبي.ة يرش أوظ  نلى المدبش الد" لد" باو خيمقة اإلجتمقا  )مقدبش الم.رققة( وةقان الةقالن ف قح لقو 
وفقى ب ق. القدبا ش  .ح ويقرش القدل نلقى .قا ح المقدبشالد" يرنو فقرش القدل للتةفيقر للمغفقره مقن نمقل الةقالن ف ق

ناره إلقى  يرش الدل نلى ال.جاو وأسفل المدبش إناره إلى أن المدبش تأس  بالدل ولوظ الدل ما ةان لنا  مدبش وا 
 أن ال لواو التى ت لى نلى المدبش تأخد قوتها من الدل.

ينقير  7او إنقاره إلقي أنهقا ةفقاره ةاملقة فقرقل + فى دبي.ة الخحية ةانوا ين .ون من الدل نلى ال.جاو سبع مقر 
 للةمال.

ن ققع نقرو الققدل فققى ال هققد  + ةقان الققدل ينققير للقنف  فققإدا سققف  دل إنسققان ألقدرو .ياتققو وال.يققاه ملق  للققرو ولققدل  م 
 ال ديل. أما فى ال هد الجديد ف د أنحانا المسيش دمو أ" .ياتو ننربو فن.يا بو.

 المعانى وراء تقديم ذبيحة
فلوظ خحيتو لما أتى بدبي.ة ولدا ن ور ظزل ةخحوه أولى فى رو.ياو لقدا  -نسان أنو أخحأ :ن ور اإل -2

 اإلنسان أ" اإلقرار بالخحية
 فلوظ خحيتو ما ماتو الدبي.ة. -إنترا  بأن أجره الخحية موو : -1
المقوو أ" نف  تفقد" نفق . وةقأن م قدل الدبي.قة ي قول فقى نفسقو أنقا القد" أسقت.   -إيمان بمبدأ الفداء : -3

 ولي  لدا ال.يوان البرئ
 بإقرارا بخحاياا نلى رأسها. -ن الدبي.ة ت.مل الخحية :أ.ساسو بإ -4
 فبدون سف  دل ظ ت.دن مغفره -ن ورا ب مل الدل وقوتو : -5

 الذبائح تظهر الفرق بين الخاطئ وحامل الخطية
ليققو إرققل جمي نققا ولققو البققار فققالخرو  المققدبوا لققي  خاح ققا  ولةنققو .امققل خحيققة. مرققل السققيد المسققيش الققد" و ققع ن

 ال دو .

 اإلعتراف كسر كنسى وعالقته بطقس الذبائح   
إقققرار م ققدل الدبي.ققة بخحيتققو نلققى رأ  الدبي.ققة لققو رمققز لسققر اإلنتققرا  الققد" فيققو أقققول لقق و الةققالن لققدا لققى 

 خحيتى خدلا   ها نلى رأ  الدبي.ة

 تنوع الذبائح وسببه
.رقققاو وخحيققة.....الا( والسققبو أن دبي.ققة وا.ققده ةانققو نققاجزه نققن نققرا .ققدد سققفر الالويققين أنوانققا  للققدبا ش )م

خقرا   –دبي.ة المسيش. وأي ا  من داخل الدبي.ة الوا.ده ت ددو أنوا  ال.يواناو التقى يمةقن إسقت مالها )نجقول 
مرققال وة. حيققور....( ومققا لققدا إظ ل نققاره ل مققل المسققيش المتنققو  فهققى ممققالر مت ققدده لدبي.ققة المسققيش الوا.ققده  –

ن لنقا  أرب قة أناجيقل لنقرا .يقاه المسقيش ولقل يةقن ممةنقا أن ي قول إنجيقل وا.قد بنقرا ةافقة الجوانقو إنلى دل  فق
فإنجيل لوقا ي دل المسيش ةإبن آدل ويو.نا ي دمو ةإبن ا . لدل  لوقا يت.دن نن ميالد المسيش ونموا فى ال.ةمة 
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الةلمة ةان ا . وفى إنجيقل لوققا نجقد منقهد  أن في.درنا ننوخ ونو ضبويو وم موديتو وتجربة البرية أما يو.نا 
بستان جريمانى لةدا  المسيش المتألل الباةى الد" يريد للةأ  أن ت بر ننقو ومقال  ينقج و أمقا فقى إنجيقل يو.نقا 
 ف.ين أتى يهودا وجمانتو ليمسقةوا ققال لهقل أنقا لقو فسق حوا. رقل يسقلل نفسقو بنقرح أن ظ يقؤدوا تالميقدا. لنقا نجقد

 المسيش بسلحان ظلوتو تس ح الجمو  رل بإرادتو يسلل نفسو ليخلب تالميدا. 
وأن لققدا القدبا ش ظ تسققتحيع أن ت قال.نا مققع ا    إلققى أن الخحيقة بنقق ة جقدا   وتةرارلقا + ةمقا تنققير ةرقره الققدبا ش

ة أوامقر ا  والتأمقل فقى ةما أن مقن المفيقد لم قدمها حانق .ف يمتها فى ةونها رمزا  للدبي.ة الةفارية يسو  الم لوو
 م انى الدبي.ة.

م قدل الدبي.قة.    والمسقيش لقو الت دمقة أ" الدبي.قة  -3الةقالن    -1الت دمقة    -2+ لةقل دبي.قة رقالن جوانقو 
فهو الد" قدل نفسو بسقلحانو. ونال.قم ققول الةتقاو " إدا ققرو إنسقان   ولو الةالن الد" قدمها ولو م دل الدبي.ة

.... فلفم قرو م ترن بت قديل دبي.قة  والمسقيش ققدل نفسقو دبي.قة لي ربنقا  . راجقع دا 2:  1ظ +  1:  2منةل " ظ 
" مرل إبن إنسان أتى وجقاء إلقى ال قديل اضيقال ف ربقوا قدامقو " ووا قش أن الم نقى  أن إبقن اإلنسقان قربقوا  23:  7

ل ةل بر. و ار لنا الةالن والوسقيح دبي.ة لي ربنا ن.ن من ا . لو قدل جسدا ولو بال خحية ةمن يريد أن يةم
 والنفيع  الت دمة والم دل. اآلو ير" دمو يغحينا في بلنا.

 أنواع الحيوانات التى تقدم ذبائح وكيف تشير للمسيح
ولققو دةققر المققانز. لققو يققتةلل نققن يسققو  الم ققلوو لةققى نفهققل الم نققى فلنب.ققن المواققق  التققى  -: التففيس -2

سقق.  وخدي ققة أوظد إنجققدا مققرال  فققى ق ققة خدي ققة ي  ققوو ضبيققو دةققر فيهققا التققي  فققى الةتققاو الم ققد . 
ي  وو لو والمسيش ي   الدين لل ي دموا ال.و إلخوتو اض اغر بأنهل جداء. ومن لنا نفهقل بقأن لنقا  

. فهققو ت.مققل ر ققل دينونققة ا  12:  5ةققو 1إرتبققاح بققين المققانز والخحيققة. والمسققيش  ققار خحيققة ضجلنققا 
 .ا  فيو للخحية .تى ن ير ن.ن بر 

لةقققن أ.زاننقققا .ملهقققا وأوجاننقققا ت.ملهقققا. الرقققور لقققو أققققو" .يقققوان فقققى  4:  53ش إلنرجقققع إلقققى  -: الثفففور -1
ال.يوانقققاو المسقققموا بت قققديمها ويتميقققز ب قققوه الت.مقققل ولقققو ققققدره وا ققق.ة نلقققى ت.مقققل ننقققاء ال مقققل النقققا . 

ستخدمو الرسول بول  لينبو بو الخدال الدين يت بقون  ينقير للمسقيش القد" أتقى  ولنقا الرقور 9:  9ةقو 2وا 
ل ظ لي خد ل  مت.مال  .مل ال ليو و لبو  لقدا بالنسقبة ضظل الجسقد. أمقا بالنسقبة ضظل القنف  التقى  لي خد 
.تمقل السقخرية والهقزء والقرف.  ت.ملها فال ي بر ننها. فهقو ت قر" أمقال الجميقع و.مقل الخحايقا ةمقدنو وا 

مققل ةققل لققدا فققى  ققمو لي حينققا ن.ققن سققالل يفققو  ةققل ولققل يتراجققع وظ تققدمر ولققو إ.ت .ممققن أتققى ضجلهققل
 ن ل.

ستسقققالما  ل قققا.بو وأقلهقققا ننقققادا  وتمقققردا  ولقققدل   -: الخفففروف -3 الخقققرو  لقققو أةرقققر ال.يوانقققاو خ قققونا  وا 
(. فالمسقققيش إستسقققلل 7: 53ش إ+  29:  22ر إإلستسقققالل )افقققالخرو  يقققتةلل نقققن الحانقققة والخ قققو  و 
خ و  المسيش لقل يمهقر ف قح فقى  قلبو ولةقن فقى .ياتقو فهقو للجالدين ول البيو ولو ال و" بال .دود. 
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. وةانو مني ة اآلو أن يريش المسيش 34  31:  4الد" قال ح امى أن أ نع مني ة الد" أرسلنى يو 
 الخحاه ويخل هل.

فقى ق قة م موديقة المسقيش إننق و السقماء لينقزل القروا ال قد  نلقى لي قة .مامقة. فالمسقيش  -: لحمامةا -4
ننقق  .جققاو الهيةققل م لنققا  ال ققلش بققين ا  واإلنسققان ولي.ققل الققروا ال ققد  نلققى ب ققلبو إننقق و ال سققماء وا 

اإلنسان. فهو ماو لةى ي حينا الروا ال د  )ال.مامة( الد" ي.ل  بنا ناليقا  فقى أجقواء السقماء. وال.مقال 
مانققادو رمققز للحهققاره والبسققاحة والودانققة التققى فققى المسيش.أي ققا فال.مققال م ققرو  برجونققو دا مققا لبيتققو ة

 .   بالتبةيو رل بالم ونة بت دنا ننوإ.مامة نوا للفل    لةدا الروا ال د  يج لنا نرجع للمسيش مهما 
ب قوتو  للتسقبيشدا  ينقير إ" وو اليمامقة سقمع فقى أر قنا" فاليمقال  23  21:  1راجع نش  -: اليمامة -5

واليمقال ينقير  ة المغقرده للقدبش .ولدا ينير للمسيش الد" ةان فى مجدا وأخقد للقدبش ةمقا تؤخقد لقدا اليمامق
 لالن زال نن ال الل بخحاياا .

 معنى تقديم ذبائح حيوانية
ةققان م ققدل الدبي.ققة ي ققدل دبي.تققو التققى بققال نيققو وي قق  أمامهققا م ترفققا  بخحايققاا ويققدا نلققى رأسققها فققي.   -2

للدبي.قة وخقرج  ن خحاياا إنت لوأوي تنع أن ا  ينمر إليو فى ندل نيو دبي.تو  التى ي دمها نن نفسو و 
 لو مبررا  أمال ا  م توقا  من .ةل الموو.

ةققان يجققو أن تةققون الدبي.ققة حققالره  أ" مققن ال.يوانققاو المسققموا بأةلهققا  إنققاره إلققى أن المسققيش أنحانققا  -1
 جسدا لنأةلو "من يأةلنى ي.يا بى". ولى بال نيو إناره للمسيش ال دو .

ن ةانو دبي.ة .يوانية أ" غير ناقلة ؟ أ" غير قاب -3 لة للخحية والت د" إناره للمسيش الد" بال خحية. وا 
ةانو الدبي.ة لها إمةانيقة الخحيقة فةيق  يمةقن أن تو قع بقديال  نقن الخقاحئ. ولقو تأمقل اليهقود" الت قى 

إرت ى رو.يا  ول دل توبة . ي ية ولدا ما ةان يريدا ا  ولةن ل س   قد فى م انى الدبا ش التى ت دل لةان
نقققخاب بقققالح و  وألملقققوا التوبقققة. وةقققان لقققدا دور اضنبيقققاء أن ينقققر.وا لهقققل مقققا لقققو إن. قققر إلتمقققال اض

:  25 ققل 2الم  ققود بالققدبا ش والح ققو  نمومققا . فأةققد  ققمو يل لنققاول أن الحانققة أف ققل مققن الدبي.ققة 
                            27  26:  52+ مز  6:  6+ لو  11 – 21:  2ش إوراجع  11

 ما معني التقديس -4

 دي  لي ةلمة نبرية ت ني تخ يب النئ أي تةريسو   . ونال.م ان الن و ال براني في لدا الوقو ةان الت
لو ن و ا  .وقح ا من ةان يخحئ ظ ي تبر من ن و ا  . وةان ت ديل الدبي.ة لغفران الخحية في ود م دل 

ولدا   ر ياووالم ني المت الي نن اض = ن ا  قدو أما في اليونانية في ال أالدبي.ة لي بش من ن و ا . 
فنجد بول   ما البنر ي ال ننهل قديسين   وال داسة درجاو ةل ب.سو تةري  قلبو للسماوياو .أ .ي ني السماوي

ةرر لبول  الرسول نجدا يحلو من ن و ةولوسي أالرسول يسمي المسي.يين نموما قديسين في رسا لو . ولفهل 
لو يحلو التةري  ال لبي   .  دا  إ(    4 – 2:  3جال  نن يمين ا  ) ةو  ن يحلبوا ما فو  .ين المسيشأ
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بني انحني قلب  " . والم ني اليوناني للةلمة يج ل الم ني يتةامل   ليةون إولدا م ني قول الةتاو " يا 
ندر  مع ننغال بالسماوياو   وبتخ يب ال.وا      نسمع  وتو ون رفو ونتدو  .الوتو   و اظلتمال واإل

تي الي أ( . ون 8:  3ر. لهو نفاية بجانو م رفة الرو يسو  المسيش ) في ن ةل ما في اضأبول  الرسول 
. وراجع النوالد " قد  لي ةل بةر"  (1:  23: أ" خ ب ةما في )خر  سقد  (  2:    معاني الكلمات

 11+ ظ   44:  22+  ظ   8:  15+  خر  13:  26اظتية لتري ان الت دي  م ناا تخ يب النئ  ) خر 
 (   9:   11+ تن    29:  25+ تن  1:  24+ تن  1: 
: لي قققبش  يفففوسر. (+ ) أبم نقققي  جفففي:)  م قققاحع  3ولقققدا تتةقققون مقققن  : لقققي باليونانيقققة اجيقققو  ( قفففدوس6

=  أ" القققد" يتسقققامى نقققن اضر قققياو رضفففيأالال: ولقققدا للنفقققي ( وبهقققدا ي قققبش الم نقققي  ار قققي ( + ) أالم نقققي 
 وقدو  ت ال نن ا  ف ح. .ماو"الس
لو اإلنسان الد" يس ى لتخ يب نفسو   ول ننغال بالسماوياو   وب در ما يةر  نفسو يرت ى  :( قديس 3

.فى درجة قداستو
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 

 ذبيحة المحرقة
 causisوأ ققل الةلمققة ).ققر (  holocaustولققى باإلنجليزيققة  أنهققا ت.ققر  بالنققار تمامققا   -: معنففى كلمففة محرقففة

. والمسققققيش ةقققان دبي.ققققة م.رققققة ننققققدما ت.مقققل نققققار الغ قققو اإللهققققى نلقققى الخحيققققة وت.مقققل ل نققققة holou)ةلهقققا( 
 فأر ى قلو ا  الغا و ون د  ل.ا  بين ا  والنا  بدمو.  النامو 

 لى باقى الدبا ش ؟ لمادا جاءو الم.رقة مت دمة ن -: المحرقة هى أول ذبيحة
الم.رقققة ترمققز للتسققليل والحانققة الةاملققة بققل تنققير إلققى نمقق  اإلنسقق.ا . ولققدا مققا مهققر فققى تجسققد و.يققاه المسققيش 

   ب حايقاا الجيقده .بقو ل نسقان ي مهقر " فةقان ا 8 – 5:  1.تى  لبو. "أحا  .تى الموو موو ال ليو فى 
ولةققن تمققرد اإلنسققان نلققى ا  وت.ققداا.  نالمققة الر ققة فيققو . ينتمققر منققو فققى م ابققل لققدا ال.ققو الخ ققو  الةامققل لققوو 

ت.د بنا و رنا ن.ن جسدا ولو رأ  لدا الجسد. و.ين ي قول بقول  ا  فمادا  نع المسيش بتجسدا ؟ المسيش جاء و 
ف.ين د اإلبن نفسو أي ا  سيخ ع " ةان مفهومها أن المسيش ي   فى لدا اليول مع  18:  25ةو 2الرسول فى "
 ال  لقبو "أيهققا اآلو لققدا مقا أردتققو أوظ  أن ت لققن .بق  للبنققر ولققل ي قدمون لقق  الخ ققو  دليقل ر ققتهل فققى ةنيسقتو قققا

. فقن.ن فقى .ب  ولقا أنقا واضوظد القدين أنحيتنقى لقل جسقد" ن قدل لق  الخ قو  وبهقدا ن يقد ال قوره التقى أردتهقا" 
  لمنقي ة اآلو فقى تجسقدا .تقى و.تقى ي. ق  المسقيش لقدا سقب  ف قدل لقو الخ قو المسيش  رنا ن .سو حقا  ين .

 لبو. وفى  لبو قال "لتةن ظ إرادتى بل إرادت " إدا  لدا الخ قو  الةامقل لقو سقبو مسقره اآلو لقدل  ققال "لقدا 
لنقا ر قا . لو إبنى ال.بيو الد" بو سررو" ولدل  أي ا  قيل نن دبي.ة الم.رقة "ةان ا  يتنسقل را .قة الر قا" 

و ار ا  يرانا حا  ين فى المسيش وبال لول  ى للمسيش ولدا الم.رقاو لى رمز لها.ا  راجع للحانة الةاملة الت
 ( .18:  2+ ةو 4:  2وةاملين )أ 

+ والم.رقة لى أول الدبا ش ضن .  ا  ينبغى أن يستوفى أوظ  قبل الةالل نن خالب اإلنسان فإر اء ا  قبل 
 التفةير فى س اده اإلنسان وأبديتو.

الو ع فى الو ايا فو ايا . و  ا  )اللوا اضول( جقاءو أوظ  قبقل و قايا الم قامالو مقع النقا   + ولةدا ةان
 )اللوا الرانى( ولةدا حلباو ال اله الربانية.

 
  -طاعة المسيح لم تظهر فقط فى الصليب :

 قول "ح قامى ل د مهرو لدا الحانة أي ا  فى تجسدا .ين أخلقى داتقو آخقدا   قوره نبقد. وفقى .ياتقو .قين ةقان ي
دا قارننا لدا المواق  للمسيش مع قولو من ي.بنى  .أن أ نع مني ة الد" أرسلنى" و"ينبغى أن أةون فيما ضبى" وا 
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نفهل أنو إدا ةقان المسقيش ي قول لقدا وي قنع لقدا فإنمقا بسقبو ال.قو فهقو ققدل .ياتقو ةلهقا م.رققة   ي.فم و ايا"
 الةنيسة ول.سابها. .و ملتهو لدل  إنتمو اآلو را .ة سرور ور ى بإسل

 
 -موقف المسيحى من ذبيحة المحرقة :

ةي  يةون المسي.ى مو ع سرور ور ى ا  ؟ بأن ي دل حانة وخ قو  ةامقل   وةيق  أسقتحيع أن أققدل لقدا 
الخ و    ؟ لدا ظ يأتى سو" بأن ن.قو ا . ولنقا  مقن يلتهقو بنقار ال.قو اإللهقى في قدل نفسقو م.رققة    أ" 

داخليو وت رفاتو المالره ةدبي.ة .و ملتهبة ل.سقاو ا  وي قل لقدا ل ستنقهاد. ولهقدا ي قول بقول  ةل .ياتو ال
" وي ول "الدين  قلبوا اضلقواء مقع النقهواو " لقدا مقا لقو را .قة 8الرسول "من يف لنى نن م.بة المسيش.....رو 

 ققلوو يرتفققع فققى إنققتيا  م ققو إلققى ندبققة أمققال ا . والققد" ي ققنع لققدا وي ققدل نفسققو دبي.ققة فهققو خققالل اإلت.ققاد بالم
بل يسبش القرو نلقى ةقل .قال ولقدا   ويت بل أ" نو  من اضظل ناةرا  وبسرور .ةما نلى مدبش الم.رقة  ال ليو

" أ" نسب.  يقا رو ون.قن م قدمين أنفسقنا دبقا ش .يقة )نجقول م.رققاو( 1:  24م نى "فن دل نجول نفالنا لو 
 با ش .ية".ولدل  يدنونا الرسول "قدموا أجسادةل د

ر ققاؤا قبقل أن نفةققر فققى أبقديتنا  ولققدل  بةقى داود نلققى خحيتققو  + إدا  نلينقا أن نهققتل بقأن نب.ققن نققن م.بقة ا  وا 
دا ب.رنققا ةيقق  نر ققى ا  نةققون قققد إ ققحل.نا م ققو و ققرنا م بققولين أمامققو ورا .ققة  .تققى ب ققد أن غفرلققا لققو ا . وا 

 سرور لديو.
:  6تقن  "".و الرو اله  من ةل قلب  ومن ةل نفس  ومن ةل قوت  + فى دبي.ة الم.رقة المسيش نفد الو ية

. فالةل ي.تر  نلى النار. فقالرأ  ينقير للفةقر واضرجقل تنقير للسقير واض.نقاء لل لقو والمنقانر والنق.ل ينقير 4
لحاقة الجسل. فالمسيش قدل ةل نئ فةانو أول ةلماتو ولو ب د  غير "ينبغى أن أةون فيما ضبقى" وآخقر ةلماتقو 
نلى ال ليو "قد أةمقل" أ" أنقو أةمقل ال مقل القد" أنحقاا لقو اآلو. ولةقدا نلقى المسقي.ى أن ي قدل ةقل مالقو    
الرأ  أ" أفةارا ي.فمها حالره واضرجل ولدا ينير للسقلو  الخقارجى واض.نقاء ولقدا تنقير لتحهيقر ال لقو. ولقدا 

 نسان   .و.وا  اإل ن اءأو تخ يب ةل أما ي نيو تةري  اإلنسان للمسيش   أ" ت دي  
  -كلمة محرقة تعنى أيضًا صعيدة :

وةلمققة م.رقققة بال بريققة لققى "أنولققة" وم نالققا النققئ الققد" ي لققو وي قق د ويرتفققع ضنهققا مققن نا.يققة ترفققع ةلهققا نلققى 
المققدبش ظ يأةققل منهققا أ.ققد فةلهققا  . واضلققل أنهققا ت قق د   ةرا .ققة بخققور. ولققدل  يسققتخدل الف ققل أ قق د مققع لققدا 

  9:  2. وظ.قم فقى الترجمقة ال ربيقة قولقو "ويوققد الةقالن ظ 24:  21+ تقن  11:  8مقرال  تق     ة ةريقرا  الدبي.
وفققى اض ققل ال بققر" فةلمققة يوقققد لققى المسققتخدمة  21:  4" ولققل ي ققل ي.ققر  ةمققا فققى دبي.ققة الخحيققة ظ  27  23

خدمة مققع دبي.ققة الخحيققة فهققى ت نققى .ققر  إلي ققاد البخققور فهققدا الدبي.ققة لهققا را .ققة زةيققة أمققال ا  أمققا الةلمققة المسققت
 بالم نى ال اد". 
 -أنواع المحرقات :

 ( خا ة1( نامة          2ةانو الم.رقاو نونان   
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ولنقققا   41 – 38:  19مرقققل الم.رققققة ال قققبا.ية والم.رققققة المسقققا ية ولقققدا ت قققدل يوميقققا  خقققر  -: العامفففة (2
  9:  18ند م.رقاو ت دل فى السبوو واضللة واضنياد نن الن و ةلو 

ةالتى قدمو فى مسش لرون وبنيو أو التى ي دمها ةل نخب نن نفسو ولدا تن سل لنونان    -: الخاصة (1
 و( إختيارية        أ( إجبارية 

 لدا ي دمها المري. )مرل اضبرب( .ين ينفى -اإلجبارية : ( أ
 ةالندور وفى النةر وفى الفرا. -: اإلختيارية ( و

والحيققور. ولققدا لققى ال.يوانققاو الرمينققة ننققد  –الغققنل  -رققالن أنققوا  الب ققر  -:الحيوانففات التففى تقففدم للمحرقففات 
النخب ال اد" فال ينبغى أن ن دل   إظ من أرمن ما نندنا ومن نا.ية أخر" فهى متواجده بإستمرار فلل يحلقو 

او الحققالره )ظ ا  مققنهل  ققيد و.ققوش مققرال . المهققل أن ظ يمهققروا فققارغين أمققال ا . بجانققو أن لققدا لققى ال.يوانقق
22.) 

فقى الم.رققاو ال امقة )ال قبا.ية والمسقا ية...... ( ةقان ر قي  الةهنقة ي تقر  بخحايقا النق و نلقى  -: ملحوظة
 ( ولدا ما يف لو الةالن اآلن فى دوره البخور وفى ت ديل ال.مل.12:  26رأ  الدبي.ة )ظ 

ي.ققة السققالمة  إنمققا جققاءو لنققا ف ققح مققع دبي.ققة + ةلمققة للر ققا ننققو لققل تققأتى مققع دبققا ش الخحيققة واإلرققل وظ مققع دب
الم.رقة وةدل  ةلمة يةفر لنا تختل  نن ةلمقة يةفقر فقى دبي.قة الخحيقة فهقى مقع الم.رققة ت نقى الر قا أمقا مقع 
دبققا ش الخحيققة فهققى لل ققفش. فققى دبي.ققة الم.رقققة ا  يسققر بةمققال م ققدل الدبي.ققة فهققو بققال خحيققة. ولةققن فققى دبي.ققة 

تر ى ا  الد" ةسقر نقري تو  لقو ي.قاول أن يب قى وسقح نق و ا  ضن خحيتقو تج لقو الخحية فم دل الدبي.ة يس
 محرودا  خارجا .

رتدادلل نن ا  فيها نف  ةافية إلرباو  قروره الم قال.ة  3111فماو منهل    + ةانو .ادرة ال جل الدلبى وا 
 (31مع ا  .تى ظ يمهر غ بو نليهل. )خروج 

 
 "بُّ ُموَسى َوَكل َمُه ِمْن َخْيَمِة االْجِتَماِع َقاِئاًل: َوَدَعا الر  1 " -(:1) أية

سب  الن و ورف. أن يتةلل مع ا  .ين خافوا من البر  والرند والدخان رل سلل ا  الو قايا لموسقى ب قد دلق . 
الو قية  ولنا ا  يستدنى موسى إلى خيمة اإلجتما  إلى تابوو ال هد )ةرسقى الر.مقة(. والم نقى أن ا  أنحانقا

لن تققرو إليققو مققن خاللهققا. لةننققا فققى  قق فنا .سققبنا ةاسققرين للو ققية وسقق حنا بققاضةرر ت.ققو ل نققة النققامو . ولنققا 
ي حققى ا  نققري ة الققدبا ش فققال م ققال.ة إظ خققالل دبي.ققة الققدل التققى بققدونها ظ يسققةن ا  وسققح نقق بو. واإلنققالن 

تنقير لتجسقد المسقيش فهقى .لقول ا  وسقح نق بو.  لموسى لنا من .ين يمهقر مجقد ا  بقين الةقاروبين. والخيمقة
فا  لو .ل فى وسحهل نلى أسا   فاتو التى أمهرلا فى جبل سيناء لةانوا ققد للةقوا بسقبو أنهقل خحقاه. وفقى 
الخيمة إنالن لمجد ا  المستور داخل .جاو رمقزا  لتجسقد المسقيش. وقداسقة ا  فقو  جبقل سقيناء لقل تختلق  نقن 

وفقى  . بوو ال هد .ين ةلل ا  موسى لنا  إظ أن قداسقتو فقى ال.القة اضولقى إقترنقو بنقار آةلقةقداسة ا  فو  تا
ال.الة الرانية إمتزجو بالن مة الةاملة ولدا اضخيره مهقرو بمل هقا فقى الفقداء القد" بالمسقيش ولقدا لقو الفقداء القد" 
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لى لةقن بقدون سقالل نلقى اضر. وظ مسقره ينير لو سفر الالويين. ففى جبل سيناء ةان لنا  مجدا    فقى اضنقا
 ن من فو  ةرسى الر.مة يوجد رجاء بسالل نلى اضر. ور ا ا  بالنا  النا . واآل

 
َواْلَغَنِم  رِ اْلَبقَ  اْلَبَهاِئِم، َفِمنَ  من ُقْرَباًنا ِللر ب   َقر َب ِإْنَساٌن ِمْنُكمْ َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإَذا »6  " -(:6) أية

ُبوَن َقرَاِبيَنُكمْ   ".ُتَقر 
ضنهقا م دمقة  = إنسان مفنكم. . لدا تمهر اإل.تياج لوسيح بين ا  والنقا 2:  2راجع نو إسرائيل =  كلم بنى

والمسققيش اإلبققن ي ققدمها لققبو ةققأن  .ل فققى الةققل را .ققة سققرور ور ققانققن الجققن  البنققر" ةلققو. فققاآلو يققود أن ينققت  
 = لى ةلمة نبرية ت نى نحية. قرباناً  ان وا.د لو جسدا.البنرية ةلها ةإنس

 
ْبفُه. ِإَلفى َبفاِب َخْيَمفِة االْجِتَمفاِع ُيَقد ُمف3  " -(:3) أية ُه ِللر َضفا ِإْن َكاَن ُقْرَباُنُه ُمْحَرَقًة ِمَن اْلَبَقِر، َفَذَكرًا َصفِحيًحا ُيَقر 

.  "َعْنُه َأَماَم الر ب 
= ضن المسقيش  فذكراً وللم دمين ي دمون من الحيور.   لغير ال ادرين ي دمون من الغنل= لدا لل ادرين و  من البقر

والةنيسة لى نرو  المسيش والمسيش لو رأ  الةنيسة ةما أن الرجل لو رأ  المرأه. ونن    لو نري  الةنيسة
وي قول (  11:  32) جقل"رمياء وتنبأ ققا ال  "ضن القرو ققد خلق  نقي ا  .قديرا  فقى اضر.. أنرقى ت.قيح بر إلدا سب  

وفقى سقفر الرؤيقا ولقدو إبنقا   7:  66ن ياء فى نبوه نن وظده ال دراء "قبل أن يأتى نليها المخا. ولقدو دةقرا " إ
 . 5:  21دةرا  نتيدا  أن يرنى جميع اضمل رؤ 

او ب قد = أ" بال نيو )لقو ال جقل المسقمن القد" ققدل نقن اإلبقن ال قال( وةقان الةهنقة يختمقون ال.يوانق صحيحاً 
:  6ف. ها ومن يجدونو بال نيو ي  وا نليو ختما  لت دل الدبا ش من لدا ال.يواناو المختومة. ولدا تفسير يو 

  ف.ين ألمل الةهنة إختيار الدبا ش ال .ي.ة .زن ا . 8 – 6:  2. وقارن مع مال 17
الالويقين ولةنقو ةقان لقو يقأتى بنفسقو  = لنا ةان يسمش لم دل الدبي.ة غالبا  أن يدب.ها بنفسقو أو يقدب.ها لقو يقربه

مع الدبي.ة إلى باو خيمة اإلجتما  ولدا إنالن منو أنو را يا  نن لدا ولل يجبرا أ.د نلى دل  ولدا فيو إنقاره 
 الدةر رأ  الةنيسة الد" بال نيو.   للمسيش الد" قدل نفسو للموو بإرادتو ف ار آدل اضخير

داخل فالمسققيش تققألل خققارج أورنققليل. لققو جققاء إلققى خا ققتو وخا ققتو لققل = ولققي  فققى القق إلففى بففاب خيمففة اإلجتمففاع
. ولنقا فقإن م قدمى القدبا ش 23:  23قارن مع نو  39  38:  12ت بلو. ولةدا  ن وا بإبن  ا.و الةرل مو 

ي فوا خارجا  ةمن لل غير مست. ين للقدخول فقى نقرةة الجمانقة. ولقدل  أخقد وا ق ى ح قو  ال هقد الجديقد نفق  
ولقدا ينحبق  نلقى   ل ت ديل ال.مقل فقى ال قدا  تةقون ةقل ال قلواو مقن نلقى بقاو الهيةقل ومقن الخقارجف ب  الفةر

وةقققأن  .ولقققدا ال قققلواو لقققى إنقققاره للم.رققققة ال قققبا.ية والمسقققا ية . قققلواو رفقققع بخقققور ننقققية ورفقققع بخقققور بقققاةر
= المسقيش م بقول  هللرضفا عنفال لواو التى تسب  ت قديل ال.مقل تنقير لل هقد ال قديل ولقدل  ن قلى خقارج الهيةقل. 

 .ومر ى ننو لةمالو أما ن.ن فن بل فيو. وظ.م أن باو خيمة اإلجتما  أ" قبل مدبش الم.رقة الن.ا 
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 "َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس اْلُمْحَرَقِة، َفُيْرَضى َعَلْيِه ِللت ْكِفيِر َعْنُه. 4  " -(:4) أية
دبي.ققة ي ققغح بةققل قوتققو نلققى رأ  الدبي.ققة وي ققول = ةققان الح قق  الم ققرو  أن م ققدل ال يضففع يففده علففى رأس

"أتوسققل إليقق  يققا ا  فققإننى أخحققأو وتمققردو ون ققيو مرتةبققا .... ةققدا وةققدا لةننققى نققدو تا بققا  ولققيةن لققدا للتةفيققر 
ننقققى" ولقققدا فقققى دبي.قققة الخحيقققة وم نقققى ال قققغح نلقققى رأ  ال.يقققوان ي نقققي أن م قققدل الدبي.قققة يل قققى بةقققل أ.مالقققو 

 . وال غح ب وه ي.مل فةرهو.ملها ال.يوان البرئ وي ود لبيتو فر.ا  ضن خحاياا رف و ننوومتانبو وخحاياا نليها 
التخلى نققن الخحيققة أ" توبققة قويققة. وأمققا ح قق  نققري ة الم.رقققة أو الةلمققاو التققى ةققان يرددلققا م ققدل لققدا بقق قققرار

الو.قده مقع الدبي.قة  والمهقل أن و قع يقد الم قدل و قغحها نلقى رأ  الدبي.قة تنقير لم نقى .الدبي.ة فغير م روفقة
وةأن الدبي.ة  ارو ممرلة لنخب م دمها وةما  ارو لدا الدبي.ة مو ع سرور القرو لةقدا ي قير م قدمها. 

 وفى لدا إناره لو.دتنا مع الرو يسو  ف د  رنا من ل.مو ومن نمامو 
 
، َوُيَقر ُب َبنُو َهفاُروَن الْ 5 " -(:5) أية َكَهَنفُة الفد َم، َوَيُرشُّفوَنُه ُمْسفَتِديرًا َعَلفى اْلَمفْذَبِح ال فِذ  َوَيْذَبُح اْلِعْجَل َأَماَم الر ب 

 "َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع.
= . قا  فال جقل يقدبش خقارج  أمفام الفرب= ةان م قدل الدبي.قة أو الالويقين لقل القدين ي ومقون بالقدبش.  ويذبح العجل

. ون.قن فقى المسقيش نقدخل 15:  7+  14:  9 ضجلنا نو الخيمة لةنو أمال الرو. والمسيش يمهر أمال وجو ا 
= القدل لقو نفق  ال.يقوان. "فقنف  ال.يقوان أ" .ياتقو فقى دمقو"  الفدم ويقرب بنو هفرون الكهنفةإلى . ن اآلو. 

والم نققى أن الدبي.ققة قققدمو دمهققا فققداء نققن .يققاه اإلنسققان. وةققان الةهنققة يسققت بلون الققدل فققى حنققوو م ققده لققدل . 
= والقدا ره تنقير ل بديقة فهقى ظ بدايقة لهقا وظ نهايقة  ورش الفدم مسفتديراً تةفير . ا  للةهنة ف قح. وةان رش الدل لل

وةأن لدا الدل ي مل فينا أبديا  وينحل  بنا إلى السماء نينها ليدخل بنا إلى . ن اآلو فن.يا فو  .قدود القزمن. 
( لتقققر" ققققوه دل 22:  21+  24:  7+ رؤ  29  28:  2بقققح 2+  11  24:  9+ نقققو  7:  2يقققو 2وراجقققع )

. لقو ر قي  ةهنتنقا القد" يقرش دمقو نلينقا فنتحهقر 14:  21المسيش فى التحهير. وةون دل المسيش دل رش نو 
ستو.ى وا ع الح   ال بحى نف  الفةره ولدل  نجد الةالن نند قولو "ولةقدا الةقأ  أي قا  ب قد ال نقاء مزجهقا  وا 

لققى .افققة الةققأ  والم نققى أن دل المسققيش لققو لةققل أ.ققد ولةققل زمققان مققن خمققر ومققاء" يققدور بإ ققب و راسققما  دا ققره ن
 و.تى اضبدية وفى ةل مةان.

 
 "َوَيْسَلُخ اْلُمْحَرَقَة َوُيَقط ُعَها ِإَلى ِقَطِعَها.2 " -(:2) أية

ن ومستسقلمة تمامقا . وضن = السقلا ينقير ل ستسقالل الةامقل فالدبي.قة ظ تسقتحيع أن تقدافع نقن نفسقها اآل ويسلخ
غنل لدا لو حب ها فهى تنير ل ستسالل الةامل فهى ظ تسقلا ولةقدا المسقيش ةقان ةخقرو  داجقن ونقاه سقي و ال

للدبش. وينير أي ا  السلا لل ر" ف د ت رو الدبي.ة مما تلبسو والمسيش ت ر" ليسترنا. لةدا لب  آدل أقم ة مقن 
إنقالن لحانقة المسقيش الباحنيقة. فهقى ليسقو جلد. وينقير السقلا أي قا  للحانقة الةاملقة مالريقة وباحنيقة. فالسقلا 

حانققة مققالره فققى الت ققرفاو الخارجيققة ف ققح  بققل بإقتنققا  داخلققى  ضن السققلا لققو نققز  الغحققاء الخققارجى فيمهققر 
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= مقره أخقر" ن قود لوا قع الح ق  ال بحقى القد" إسقتو.ى نفق  الفةقره فنجقد الةقالن ويقطعها إلى قطعها الداخل. 
. ويرتفب بنفو هفرون القطفع( 8تيبها نلى نةلها اض لى فى ال ينية. وراجع آيقة )ي سل ال ربانو ل حع رل ي يد تر 

وةققانوا غالبققا  ي يققدون ترتيبهققا نلققى المققدبش لتأخققد نققةل ال.يققوان اض ققلى رأسققو وأةارنققو وأن ققاؤا. ولققدا مققا يف لققو 
 الةالن ال بحى اليول والم نى أن لدا الجسد المةسور مةسور ضجلنا.

 
 ُل َبُنو َهاُروَن اْلَكاِهِن َنارًا َعَلى اْلَمْذَبِح، َوُيَرت ُبوَن َحَطًبا َعَلى الن اِر. َوَيْجعَ 7 " -(:7) أية
= ةانو النار ظ تحفأ أبدا  ولى التى أرسلها ا  لتأةل الدبا ش فى يول تةري  لرون وبنيو وةان ن.ل الدبا ش  ناراً 

= ال.حقو أ" الخنقو ولقدا يرمقز لل قليو )خنقبة  رويرتبفون حطبفًا علفى النفالو ما يساند نلى إ قرال النقار. 
 .ال ليو(

 
َلفى َوُيَرت ُب َبُنو َهفاُروَن اْلَكَهَنفُة اْلِقَطفَع َمفَع الفر ْأِس َوالش فْحِم َففْوَق اْلَحَطفِب ال فِذ  َعَلفى الن فاِر ال ِتفي عَ 8 " -(:8) أية

 "اْلَمْذَبِح.
مققل المسققيش رأ  الةنيسققة وأي ققا  .مققل اضن ققاء أ" = لققدا ينققير إلققى أن ال ققليو . ويرتففب بنففو هففرون القطففع
. فالةنيسقة لقى جسقد المسقيش المتقألل   فالمسيش  لو ننا  ون.ن ن بل ال ليو .بقا فيقو جسدا الد" لو الةنيسة

( وي  ققوو قققال فققى نبوتققو نققن المسققيش " جرققا وربقق. ةأسققد 14:  2)راجققع تفسققير ةققو تنققارةو حانتققو لققبو و.بققو
. ولنققا الةققل نلققى (24:  6المفهققول ي ققول بققول  الرسققول " أنققا  ققلبو لل ققالل " )غققل ( وبهققدا9:  49ولبققؤه " )تقق 

النقار  ولةقدا المسقيش ققدل نفسقو جسققدا  ورو.قا  ونفسقا  نلقى مقدبش ال قليو. ولققدا ينقير لل لقو القد" تنق لو نققار ا  
 .لت.ر  الخحايا رل ينت ل .با  رل ينت ل غيره نلى أوظد ا  في.تر  .ين ي    أ.دلل 

 
، َوُيوِقفُد اْلَكفاِهُن اْلَجِميفَع َعَلفى اْلَمفْذَبِح ُمْحَرَقفًة، َوقُفو 9 " -(:9) أيفة فا َأْحَشفاُهُه َوَأَكارُِعفُه َفَيْغِسفُلَها ِبَمفاءي َد رَاِئَحفِة َوَأم 

.  "َسُروري ِللر ب 
بي تو السقاقحة. = الغسيل ل ن اء الخارجية والداخلية فاإلنسان ةلو ي.تاج لغسيل ةامل بسبو ح فيغسلها بماء

ولدا الغسيل لل حع ينير لحهاره المسيش الدبيش وأنو بال نيو وبالنسبة للةنيسقة فينقير ل مقل الم موديقة التقى بهقا 
تغتسقل حبي تنقا الداخليقة ب مقل دل الدبي.ققة  وتتجقدد ب قلو اإلنسقان ال تيق  والتمتققع باإلنسقان الجديقد. ولنقا يلققت.ل 

نققو المسققيش. وظ.ققم النققةل الموجققود نلققى المققدبش  اضن ققاء المغسققولة الققدل مققع المققاء ةمققا خققرج دل ومققاء مققن ج
لل.يوان المدبوا مرتبة نلى خنو والنار تأةل الجميع. ما لدا سو" الةنيسة الم تمده الم دسة بالدل التقى  قلبو 

أمقال ألوا ها مع نهواتها "مقع المسقيش  قلبو" ونقار القروا ال قد  تنق ل م.بتهقا   فت قير را .تهقا را .قة سقرور 
 .الرو. والروا ال د  لو النار الد" يهبنا التبنى   اآلو فى إست. اقاو ال ليو
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ُبُه. »11 "-(:13-11) األيات ْأِن َأِو اْلَمْعِز ُمْحَرَقًة، َفَذَكرًا َصِحيًحا ُيَقر  ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِمَن اْلَغَنِم الض  َوَيْذَبُحُه 11َواِ 
، َوَيُرشُّ َبُنو َهاُروَن اْلَكَهَنُة َدَمُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا. َعَلى َجاِنِب اْلَمْذَبِح ِإلَ  َوُيَقط ُعُه ِإَلى 16ى الش َماِل َأَماَم الر ب 

َوَأم ا اأَلْحَشاُء 13ِح. بَ ِقَطِعِه، َمَع رَْأِسِه َوَشْحِمِه. َوُيَرت ُبُهن  اْلَكاِهُن َفْوَق اْلَحَطِب ال ِذ  َعَلى الن اِر ال ِتي َعَلى اْلَمذْ 
، َوُيَقر ُب اْلَكاِهُن اْلَجِميَع، َوُيوِقُد َعَلى اْلَمْذَبِح. ِإن ُه ُمْحَرَقٌة، َوقُ  .َواأَلَكاِرُع َفَيْغِسُلَها ِبَماءي  "وُد رَاِئَحِة َسُروري ِللر ب 

هقا ظ تسقلا. ونجقد لنقا إنقاره ضنهقا م.رقة اضغنال ي دمها غير ال ادرين. ولى لهقا نفق  الح ق  السقاب  مقا نقدا أن
والنمال لو النا.ية الب.رية   تدبش نلى جانو المدبش إلى النمال

مةقققان لبقققوو القققريش اللحيفقققة. ففقققى لقققدا القققدبا ش إر قققاء ا . وققققد 
يةون لدا المةان لو المناسو للقدبش فهقو المةقان الخقالى ةمقا لقو 

مو ع وا ش بالرسل. ولنا  سبو آخر أن المسيش قد  لو فى 
ولقققدا المةققان نلققى الجانقققو النققمالى مقققن  33:  13الجمجمققة لققو 

أورنليل. ومن لدا الجانو النقمالى رمقز القريش اللحيفقة نجقد إنقاره 
ن متققو التققى لل ققليو الققد" بسققببو ر ققى ا  نلققى اإلنسققان فةانققو 

تنققبو الققريش اللحيفققة ب ققد سققنين مققن نققداو الهققواء الالفققش السققاخن 
ن لمقادا أنققير للجانققو النققمالى فققى مقن غ ققبو نلققى البنققرية. ولةقق

ولمادا سمى المسيش .مل ا  ولل يسقمى بقأ"   دبا ش الغنل بالداو
إسققل آخققر مققن ال.يوانققاو التققى ت ققدل دبققا ش؟ السققبو أن الغققنل رمققز 
للحانة الةاملة وأي ا  فالم.رقة الدا مة )ال با.ية والمسا ية( مقن 

اآلو بدمقو فير قى  الغنل إناره للمسيش الد" ينفع فينا دا مقا  أمقال
 .اآلو 

 
ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِللر ب  ِمَن الط ْيِر ُمْحَرَقًة، ُيَقر ُب ُقْرَباَنُه ِمَن اْلَيَماِم َأْو ِمْن َأْفرَاِخ »14 "-(:17-14) األيات َواِ 

ى اْلَمْذَبِح، َوُيْعَصُر َدُمُه َعَلى َحاِئِط اْلَمْذَبِح. ُيَقد ُمُه اْلَكاِهُن ِإَلى اْلَمْذَبِح، َوَيُحزُّ رَْأَسُه، َوُيوِقُد َعلَ 15اْلَحَماِم. 
َوَيُشقُُّه َبْيَن َجَناَحْيِه. اَل َيْفِصُلُه. 17َوَيْنِزُع َحْوَصَلَتُه ِبَفْرِثَها َوَيْطَرُحَها ِإَلى َجاِنِب اْلَمْذَبِح َشْرًقا ِإَلى َمَكاِن الر َماِد. 12

.َوُيوِقُدُه اْلَكاِهُن َعَلى اْلمَ   "ْذَبِح َفْوَق اْلَحَطِب ال ِذ  َعَلى الن اِر. ِإن ُه ُمْحَرَقٌة، َوُقوُد رَاِئَحِة َسُروري ِللر ب 

لى الم.رققة التقى ي قدمها الم قدمين. الحيقور )يمقال و.مقال( والةلمقة ال بريقة تنقير أنقو ظبقد أن يةقون الحيقر دةقرا . 
نلى مدار ال ال. ولنا تنز  ال.و لة والقريش ترمقى فةقل مقا لقو وربما إستخدامو لليمال وال.مال  مانا  لوجودلما 

غير ن ى يرمى خارجا . ولقل يةقن فقى .القة الحيقر أن م قدل الدبي.قة ي قع يقدا نلقى رأ  الحيقر فهقى  قغيره جقدا  
ويةفققى م ققدمها أنققو ي ققدمها بيديققو. ونال.ققم لنققا أن الةققالن لنققا لققو الققد" ي ققول بةققل ال مققل )الققدبش أي ققا  ولققي  

ن لل الدين يدب.ون الحير( وفى لدا رفع لنأن الف راء والمسيش إمتدا فلسى اضرملة. وةان الةالن ي  قر الالويي
فقققأبو" المسقققيش ققققدموا م.رققققة مقققن الحيقققور  14:  1دل الحيقققر مبانقققره نلقققى المقققدبش ل لقققة م قققدار القققدل. وراجقققع لقققو 
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 الكففاهن يعصففر دم الطيففرد لنققا ف ققح وةققان فالمسققيش أتققى ف يققرا . ا  ظ يحلققو ال يمققة الماديققة بققل ال لققو. ولهققدا نجقق
فققأبو" المسققيش قققدموا م.رقققة مققن الحيققور فالمسققيش أتققى  14:  1مبانققره نلققى المققدبش ل لققة م ققدار الققدل. وراجققع لققو 

ن كفان قربانفه للفربف يرا . ا  ظ يحلو ال يمة الماديقة بقل ال لقو. ولهقدا نجقد لنقا ف قح  ف ولقو للقرو لقل يقدةر مقع  وا 
وب ق. اليمقال ظ ي بقل القدةر منقو  .وال.مال واليمال سب  اإلناره لهما وينيران للودانة والبسقاحةالنونين اآلخرين 

وةلمققة بسقاحة تتققرجل ةريققرا فققى الةتققاو سقو" أنرققى وا.ققده ظ ي تققرو إلقى غيرلققا .تققى إن ماتققو فهقو رمققز للحهققاره. 
الب.قن نقن مجقد ا    وبهقدا أ" يةون ال لقو غيقر من سقل بقل لقو إتجقاا وا.قد   ولقو   single heartedالم د  

ن كان قربانه للربنفهل قول الو.ى  ( . 16:  13أنو ي نى ت ديل ال لو ةلو للقرو " يقا إبنقى إنحنقى قلبق  " )أل وا 
 (   فمرل لدا اإلنسان يت.د بو المسيش نور ال الل.11:  6ومن يف ل يةون جسدا ةلو نيرا  )مو

ل واليمال ت دل بها حري ة ننيفة لحقا ر ن قى وديقع بقل وو.نقية مقع = فالحري ة التى ةانو دبي.ة ال.ما ويحز رأسه
حققا ر مسققالل !! أولققي  لققدا مققا .ققدن مققع المسققيش الققد" سققالل جميققع النققا  ولققل يةققن فققى فمققو غققش وظ.ققم منققهد 

= لقدا مرقل مقا .قدن مقع خقرو  الف قش القد" ظ تةسقر نمامقو ونقدل  ويشقه بين جناحيفه ال يفصفلهال ليو. 
ى سققم  ر أنققو لققو نفسققو ةامققل بققال نيققو ولققو م ققلوو ومققدبوا ضجلنققا. وظ.ققم أن الةنيسققة ت  ةسققر ال مققال قققد ينققي
 .اليمامة ةمسي.ها 

+ ياليتنا ن دل أنفسنا دبي.ة م.رقة فال جل لو الجموا الجسد" ونهواتو فلن لبها ون قدل حانقة وتسقليل إلراده ا  
ال ققد  )ال.مققال( وتهققو نلينققا ريققش النققمال  فن ققير .مققالن ولنققا ننحلقق  للسققماوياو ةال.مققال ونمتلققئ مققن الققروا

 البارده أ" ت زياو ا  السماوية.
والحيقور السقماوية   رقل ال.مقالن مرتبحقة باضققل ققدره  ولنا  مل.ومقة أخقر" فقال جول مرتبحقة بال قادرين اضغنيقاء

ققة  مرتبحققة بمققن ظ قققدره لهققل و. ققا  قوتققو فققى ال قق   ت   ومهققا ويبققدأ فققى ل ونلققى مققن ي.قق  ب دراتققو وجمو.ققو أن ي ام 
 حانة ا  في.ل  ب د دل  فى السماوياو.

 

 مالحظات على ذبيحة المحرقة
من الوا ش أن للم.رقة مةانا  خا ا  بين الدبا ش ةلهقا. فهقى دةقرو أوظ  فقى لقدا السقفر فقى الترتيقو  بقل  -2

ة "م.رقققة ت تبقر مقن ب ق. الوجققوا أسقا  ةقل الت قدماو. فةريققرا  مقا ن قرأ نقن ت دمققة القدقي  ةمل.ق  للم.رقق
. بقل ةقان 5:  3( وةانو دبي.قة السقالمة ت.قر  نلقى الم.رققة "28:  13للرو مع ت دمتها وسةيبها )ظ 

مدبش الن.ا  الد" فى القدار الخارجيقة للخيمقة يسقمى مقدبش الم.رققة. وةانقو تت قد نليقو الم.رققة الدا مقة 
 نيو.ليال  ونهارا   ضن ا  ق د أن يب ى أمامو دا ما  ما لو رمين فى ني

يتققردد فقققى دبي.ققة الخحيقققة ال ققول "يةفقققر ننققو في قققفش ننققو" أمقققا فققى الم.رققققة فققالتةفير لقققي  لل ققفش نقققن  -1
الخحية  بل ل بول النخب نفسو أ" للر ا ننو أمال الرو وو قع م قدل الدبي.قة يقدا نلقى رأ  الدبي.قة 

 .بل م دمهاةأنو يت.د بها فى ةل قيمتها وةمال قبولها أمال ا  فإن ةان ا  ي بلها فهو ي 
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فققى قققول م لمنققا بققول  الرسققول "وأسققلةوا فققى الم.بققو ةمققا أ.بنققا المسققيش أي ققا  وأسققلل نفسققو ضجلنققا قربانققا   -3
. نر" لنا م ح ين لبية: اضول أنو أسلل نفسو ضجلنقا لقدا لقو الوجقو 1:  5ودبي.ة   را .ة حيبة. أ  

يقة ضجلقى أمقا الم حقع الرقانى أنقو ةقان اضول لل ليو من نا.يتى ةإنسان. فالمسيش ققدل نفسقو دبي.قة خح
 قربانا  ودبي.ة    لدا لى دبي.ة الم.رقة 

مل.ومة أخر" نلى سلا الم.رقة  فهو قبل أن يت ر" ليةسينا ب د أن ت رينا فالسلا ينير لخلع الغحاء الخارجى 
.أ" لل ر" الد" قبلو المسيش نلى ال ليو ضجلنا



 الالويين ) األصحاح الثاني(
 

 
21 

 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 
 تقدمه الدقيق

 السيد المسيش لو المجد ةان را .ة سرور   اآلو وأر ى اآلو بحري تين أساسيتين ولما 
ستوفو أجر ال قدل اإللهقى .قين  -2 لو أر ى اآلو بت ديل نفسو دبي.ة م.رقة إنت ل بها الغ و اإللهى وا 

 .ت.ولو إلى رماد 
الره الخالية من أ" إرل وأ" خحيقة فهقو لقل يوجقد فقى فمقو غقش وةقان ولو أر ى اآلو ةدل  ب.ياتو الح -1

 .بارا  قدوسا  بال خحية
و.ياتققو الحققالره رمققزو لهققا ت دمققة الققدقي . إدا  فهققو أر ققى الققرو ب.ياتققو وبموتققو. ب.ياتققو يرمققز لهققا بت دمققة الققدقي  

. لدل  سميو ت دمقة القدقي  أي قا  وبموتو يرمز لها بدبي.ة الم.رقة. والهد  المنتر  بينهما لو إر اء ا  اآلو
 را .ة سرور للرو.

+ وت دمقققة القققدقي  ظ تمرقققل الةفقققاره وظ الفقققداء فقققى نقققئ لمقققادا ؟ ضنهقققا خاليقققة مقققن القققدل فهقققى تمرقققل .يقققاه المسقققيش 
النخ قية ةخققادل  للقرو ممسققوا للخدمقة وةةققالن وتمرقل أظمققو وأ.زانقو التققى إ.تملهقا فققى .ياتقو. ولققو نقبو نفسققو 

تققى إن لققل ت ققع فققى اضر. وتمققو ظ يةققون لهققا رمققر. ولةننققا لنققا ن.ققن لسققنا أمققال .بققة .نحققة إنمققا ب.بققة ال.نحققة ال
دقيق  فهقو مسق.و  ضجققل م ا قينا. واللقون اضبقي. الققد" للقدقي  ينقير لن اوتقو. وأي ققا  المسقيش ةقدقي  لقو خبققز 

المسقيش و.ياتقو فقى الجسقد. ال.ياه  الخبز الد" نزل من السماء "من يأةلنى ي.يقا بقى" فت دمقة القدقي  تمرقل تجسقد 
 وملم  الدقي  النانل ينير ل.نان المسيش. 
فري ( نلى أ" ال.اظو ةلو خبز وةلو .بة .نحقة وةلقو  –فحير   -+ لدا الت دمة أخدو أنةاظ  مت دده )دقي  

 دقي  أ" الةل يرمز لل.ياه.
( واللبققان يمرققل الةهنققوو 34 : 31+  ققا.و لققدا الت دمققة و ققع اللبققان. واللبققان لققو أ.ققد مرةبققاو البخققور )خققر 

فالمسقيش ةقان ر قي  ةهنتنقا  ويمرققل أي قا  ال قاله "لتسقت ل  قالتى ةققالبخور ققدام " وتمرقل أي قا  الرا .قة الزةيققة  
فالمسيش ةان ي.تر  من أجل اآلخقرين لةقى ي قدل را .قة سقرور للقرو. فقالبخور يمرقل نقفانة المسقيش ننقا ورا .تقو 

. وةقان ي قدل مقع لقدا الت دمقة مل.قا  وظ ي قدل فقى حانتقو وأقوالقو وأنمالقو و قفاتو ال.لوه تنير ل.ياه المسيش الزةيقة
خمير. فالخمير ينير للخحية ةما قال السيد لتالميدا " ت.رزوا من خميقر الفريسقيين" ولقو أ" السقيد ةانقو .ياتقو 

رقققل الجانقققو بققال خحيقققة ف قققدل وجقققود خميقققر يمرقققل الجانققو السقققلبى فقققى .ياتقققو أنقققو لقققو بققال خحيقققة ووجقققود الملقققش يم
 اإليجابى فهو ي لش .ياه النا  "فالملش ي.فم الح ال من الفساد ". 

 ملتوتة بزيت وممسوحة بزيت
لو ت بير مدلل ودقيق  جقدا  ينقرا ال الققة بقين اإلبقن والقروا ال قد  ف بقاره ملتوتقة بزيقو أ" دقيق  م جقون بزيقو 

ا قش نقن ال الققة اضقنوميقة بقين اإلبقن والقروا ولقدا ت بيقر و  .ولدا ال جينة ظ يمةن ف ل الدقي  نن الزيو فيها
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ال قد  فهقل وا.قد مققن النا.يقة الاللوتيقة. أمققا نبقاره ممسقو.ة بزيقو فتنققير لمسقش المسقيش بققالروا ال قد   لقدا مققن 
 .نا.ية جسدا ولدا تل يقول ال مقاد .قين .قل نليقو القروا ال قد  ولقدا بقالحبع تقل ل.سقاو الةنيسقة التقى لقى جسقدا

:  26 قل 2يمس.ون ولو ةان ر ي  ةهنتنقا ولقو ملق  الملقو . والزيقو رمقز للقروا ال قد   وةان الملو  والةهنة
23. 

 يشوى بنار
لدا ظ تنير ضظل ال ليو بل تنير ضظل المسيش فى .ياتو. فةل .ياتو ةانو أظل )رجل أوجا  ومختبر ال.زن 

 قققالوا ننقققو مختقققل ال  قققل وأةقققول ( م.ت قققر ومخقققزول مقققن النقققا  لقققل يواجقققو سقققو" باإللانقققاو والنقققتا ل ف3:  53ش إ
ونريو خمر م.و لل نارين والخحاه وةاسر للسبو ونقاق. للنقري ة وأنقو  قد قي قر وأنقو  قال وم قل. وةقل 
من مره ةانوا يحردونقو وي.قاولون قتلقو وةقل مقن مقره تقلمروا نليقو ليسق حوا فقى الخحقأ ومقن رقل ينقتةون نليقو. ولقل 

 .قة سقرور. باإل قافة إلقى أن م قدل الدبي.قة .قين ةقان يقر" ت دمتقو ي ابل لو ةل دل  إظ بال.و والر.مة فةان را
ت.ر  بالنار يداخلو إ.سا  بأن لدا الجزء الد" تأةلو النار لو م دل   الد" لو ةل نقئ فهقو  قا.و ةقل نقئ 
ولو الد" أنحى ةل نئ فمنو ولو ةل نئ. وقد يرت ى م دل الدبي.ة بفةرا ويتأمل فيها وي ل إلى ما و ل إليو 

.  فيفهل أن الجسد زا قل 23:  6ةو 2  الرسول أن "اضح مة للجو  والجو  ل ح مة وا  سيبيد لدا وتل  بول
 ونليو أن يهتل بأن ي د  نفسو ضبديتو 

 2:  25)ند  الدموية كمرافقة للذبائحفهى قد ت دل منف لة وقد ت دل  منفصلةولنا نرا وو   لت دمة الدقي : 
ة للقققدبا ش فتنقققير الدبي.قققة لغفقققران الخحيقققة أمقققا ت دمقققة القققدقي  فتنقققير لنقققةر ا  نلقققى ( فقققإدا مقققا ققققدمو مراف ققق26 –

 إ.ساناتو.
لدا الت دمة يمةن أن ي دمها أف ر النا  ولى تبدأ بالدقي  الفاخر )دقي  ال.نحة( المنخول وفى لدا ال.الة يةقون 

فريقق  أو أرغفققة الخبققز ولققدا يأةلهققا لتققر وتنتهققى بال 1, 19أقققل م ققدار يمةققن ت ديمققو لققو ننققر اإليفققة ولققدا يسققاو" 
أف ر الف قراء. مقن ننقدا فقرن ي قدل خبقزا  مخبقوزا  ومقن لقي  لديقو فلي قدل ممقا يأةقل حقاجن دقيق  بزيقو ولةقدا فقا  ظ 
يهتل ب يمة الت دمة بل بأن ي دل اإلنسان ت دمتو ب لبو ناةرا  ا  نلى ما أنحاا. فى لدا الت دمة أي قا  إنترافقا  مقن 

 نو ي تمد نلى ا  فهو م در رزقو.م دمها بأ
+ وةان الزيو الد" يستخدل من زيو الزيتون الن ى وةان الزيو المو و  نلى الدقي  من اضح مة النا  ة نند 

 اليهود. وو ع الزيو لو نةر   نلى نحاياا فى اإلرمار
أر ققهل وأمالةهققل + فققى ق ققة يوسقق  فققى أر. م ققر ب ققد أن أن ققد النقق و مققن المجانققة ج لهققل يتنققازلون نققن 

لفرنون  و فى لدا إناره ل مل المسيش فهقو ققد إنقترانا بدمقو ب قد أن أن قد .ياتنقا ف قرنا ن.قن وةقل مقا نملق  ملةقا  
لو. ومما نمل  ن دل لو. وظ.م أن الت دمة إختياريقة ولقى ت نقى أن "ةقل مقا نملق  بقل ون.قن أي قا  ملق  لق   الةقل 

ولةقن فقي  لقدا  .بل ونرف. أن نةون ملةا  لو  نستحيع أن ظ ن حى من  ول  أو أننا ن حي  مما ل ". وب.ريتنا
ال.ال يمتلةنا غيرا أظ ولو ندو الخير. وا  .ين يمل  نلينا فهو ي.ررنا وندو الخير .ين يمل  نلينا يسقت بدنا 

 لوننا.ولؤظء يد 23:  16ن ياء "إستولى نلينا ساده سوا  إفن رخ فى دلنا لنا ساده سوا   ةانو لدا  رخة 
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 "يبحل الدبي.ة والت دمة" والم  ود الدبا ش ال.يوانية الدموية وت دماو الدقي  17:  9+ فى دا 
 وم نقى ت قديل دبي.قة دمويقة أن  + ةانو خحية قايين أنو قدل من باةوراو . لو دون ت دمة دموية ةمقا ف قل أخقوا

أ" إنترافققو باإل.تيققاج لققدل   ش يحهققراودل الدبي.ققة الققد" يرمققز لققدل المسققي  ي تققر  بأنققو يسققت.  المققوو النققخب
المسققيش. ورف ققو ت دمققة قققايين ضنققو لققل ي تققر  بأنققو م.تققاج لققدل المسققيش وت ققور أنققو م بققول أمققال ا  بققدون دل 

 المسيش.
+ ولدا الت دمة تنير للمسيش وةنيستو فهو قدل نفسو ةسقر .ياتهقا ومو قو  نقب ها. فيقو  قارو م بولقة أمقال ا  

 ن دل .ياتنا اآلن لمجد ا  ب.ياه ن يو. اآلو. ف لينا ن.ن أن
 
، َيُكوُن ُقْرَباُنُه ِمْن َدِقيق. َوَيْسُكُب َعَلْيَها َزْيتًا، َوَيْجعَ »1 " -(:1) أية َذا َقر َب َأَحٌد ُقْرَباَن َتْقِدَمةي ِللر ب  ُل َعَلْيَها َواِ 

 "ُلَباًنا. 

ذا قرب دا ت نى نحية أو من.ة أو لدية أو لبة فالمسيش أنحانقا = ل قربان = إدا فهى إختيارية مرل الم.رقة. وا 
= إناره لمس.و بالروا ال د  ولقو  ويسكب عليها زيتاً = فالمسيش خبز ال.ياه  من دقيق.ياتو فينا لبة مجانية. 

إسقققمو المسقققيش أ" الممسقققوا بقققالروا ال قققد . وسقققةو القققروا ال قققد  نلقققى جسقققد المسقققيش لقققو سقققةبو نلقققى الةنيسقققو 
ا. ولدا السةو تل ب د الم مودية ولدا ما ةان مرموزا  لو فى ق ة نوا فب د أن نجا نوا بالفل  فالةنيسة لى جسد

 3بح 2نلى مرال الم مودية أتو لو ال.مامة )رمز الروا ال د ( بغ ن زيتون )الزيو( رمز المس.ة الم دسة. )
  2:  4خدمتقو قويقة. راجقع لقو ( والزيو ينير ل وه نمل المسيش فةل نملو ةان بالروا ال د  فةانو 12  11: 
ويجعفل عليهفا . 49:  14والمسيش أمر تالميدا أن ظ يبدأوا الخدمة إلى أن يلبسوا قوه مقن اضنقالى لقو  28  24
 = اللبان ينير لل اله ولنفانة المسيش ول مل المسيش الةهنوتى  لبان
 
َيْقِبُض ِمْنَها ِمْلَء َقْبَضِتِه ِمْن َدِقيِقَها َوَزْيِتَها َمَع ُكل  ُلَباِنَهفا، َوَيْأِتي ِبَها ِإَلى َبِني َهاُروَن اْلَكَهَنِة، وَ 6 " -(:6) أية

.  "َوُيوِقُد اْلَكاِهُن َتْذَكاَرَها َعَلى اْلَمْذَبِح، َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروري ِللر ب 
المقدبش تأةلقو ولقو تققدةار = ا  يت بقل لقدا الجقزء ال ليقل. لقدا لققو ن قيبو ضن نقار  مفلء قبضفته.. ويوقفد تففذكارها

للم دل أن ةل نئ لنا لو من ا  وةقل نقئ مقن إ.سقاناتو ولويقدةر للم قدل نحايقاا وم.بتقو. "ي قول أ.قد ال ديسقين 
ليسو نحية بال زيقاده إظ التقى بقال نقةر" وظ.قم أن مقا يو قع نلقى المقدبش مقن لقدا الت دمقة يخقتلح بقدل القدبا ش 

= اللبقان ينقير  مع كل لبانه ت دمة من فانلية الدل الم د  لغفران الخحايا. ن حا  وبدل  ظ ت.رل الإالم دمة بال 
لل اله وال بقاده ون.قن ن قدل ةقل ال بقاده والمجقد  . ال لقو ةلقو مرفقو    لقدل  فاللبقان ي قدل ةلقو  . ولنقا  م نقى 

انيقة "بالمسقيش يسقو  آخر أن ةل ما ن. ل نليقو لقو بنقفانة المسقيش الةفاريقة لقدل  ن قع فقى نهايقة ال قاله الرب
 ربنا"

 = الةنيسة لي  لديها ما يسر اآلو سو" مسي.ها ال دو . رائحة سرور
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.3 " -(:3) أية  "َواْلَباِقي ِمَن الت ْقِدَمِة ُهَو ِلَهاُروَن َوَبِنيِه، ُقْدُس َأْقَداسي ِمْن َوَقاِئِد الر ب 
ا لققو ن ققيو ا  والبققاقى يأةلققو الةهنققة ف ققح = فالةقالن يأخققد مققلء قب ققتو وي ققع نلققى المققدبش  لققد قففدس أقففداس

دون نسا هل. والم نى اآلن أن ظ يأةل مقن جسقد المسقيش سقو" مقن نقال الةهنقوو ال مقومى أ" ةقل م مقد. وضنهقا 
ن أن نت د  .تى نأةل منها فمن يأةل بدون إست. ا  ي بش مجرما  فى جسد القرو ودمقو آلقد  أقدا  ينبغى ا

لققققو  قققفي.ة نلقققى تاجقققو )نمامتقققو( مةتققققوو نليهقققا ققققد  للقققرو أ" مةققققر  أو  ( وةقققان ر قققي  الةهنقققة22ةقققو 2)
مخ ب للرو ولةدا ن.قن ينبغقى أن يةقون ال لقو ةلقو للقرو. ولنقا  أن قبة للةهنقة ي قال ننهقا ققد  ف قح ولقي  
قققد  أقققدا . ولققدا يأةققل منهققا نققا الو الةهنققة وظ ينققترح أن تؤةققل فققى خيمققة اإلجتمققا  ولققدا ةبققاةوراو الزيققو 

 .11:  6+ ند  11:  13ن بتهل من دبا ش نيد الف ش ودبا ش السالمة ظ والخمر وأ
فدبي.ة الم.رقة ةانقو ت قدل ةلهقا نلقى مقدبش تأةلهقا النقار  -: وهنا فارق هام بين تقدمة الدقيق وذبيحة المحرقة

نقا ققدل .ياتقو فهى ةلها للرو أما لنا فما ي قدل   نلقى المقدبش مقلء قب قة والبقاقى للةهنقة. والم نقى أن المسقيش ل
  )يرمقز لهقا مقلء ال ب قة( ولةنققو أي قا  ققدل نفسقو للبنققر لةقى يةقون لهقل سققر .يقاتهل. ولقنال.م أن المسقيش قققدل 

ولل يبخل بنئ فهل نف ل مرلو ويةون ال لو ةلو   وبةل ال.و نخقدل اآلخقرين.  بهقدا ن قبش   داتو تماما    ولنا
 دبا ش .ية.

ت دمققو لققبو سققو" مسققي.ها ال ققدو   فت دمققو لتسققر اآلو وبينمققا لققى ت ققدل لققدا + والةنيسققة التققى لققي  لققديها نققئ 
الدبي.ة الفريقده إد بهقا تت بقل المسقيش فقى .ياتهقا ققد  أققدا  تتنقاول جسقدا ودمقو المبقدولين ةسقر .ياتهقا ونقب ها 

 الرو.ى.
 
، تَ »4 " -(:4) أية ْبَت ُقْرَباَن َتْقِدَمةي َمْخُبوَزةي ِفي َتنُّوري َذا َقر  ، َوِرَقاًقفا َواِ  ُكوُن َأْقرَاًصا ِمْن َدِقيق، َفِطيرًا َمْلُتوتَفًة ِبَزْيفتي

.  "َفِطيرًا َمْدُهوَنًة ِبَزْيتي
أو  بالزيففتأ" م جونققة  أقففرام ملتوتففه= فققرن نلققى نققةل  تنففورالنققو  الرققانى لققو الفحيققر سققواء ةققان مخبققوزا  فققى 

ضقنوميققة بققين المسققيش والققروا ال ققد  ومدلونققة بزيققو . وال جققن بالزيققو ينققير للو.ققده امففدهونًا بالزيففتبةونققو رقاقققا  
 .تنير ل.لول الروا ال د  نلى المسيش ودخول الفرن إناره ضظل المسيش فى .ياتو 

 
، َفِطيرًا. 5 "-(:2-5) األيات اِج، َتُكوُن ِمْن َدِقيق َمْلُتوَتًة ِبَزْيتي ْن َكاَن ُقْرَباُنَك َتْقِدَمًة َعَلى الص  ُفتَاتًا َتُفتَُّها 2َواِ 

 "َوَتْسُكُب َعَلْيَها َزْيتًا. ِإن َها َتْقِدَمٌة.

= لقى  وتفتهفا فتاتفاً النو  الرالن لو أي ا  فحير مخبوز وم دل فى لي ة قحقع نلقى  قاج ومسقةوو نليقو زيقو. 
اضةلة الم روفة بإسل الفتة ولى أةلو مف لة فى النر . مقره أخقر" نجقد لنقا مقا ينقير للمسقيش وأن قاء ةنيسقتو  

المسقققيش  الدبي.قققة ةمقققا ةقققان فقققى دبي.قققة الم.رققققة   أن الةقققالن يرتقققو نلقققى المقققدبش قحقققع الدبي.قققة  ورأينقققا فقققى لقققداف
)الرأ ( مع أن اء الةنيسة )أن اء جسد الدبي.ة( نجد لنقا المسقيش بقين نق بو ةبةقر بقين إخقوه ةريقرين. وراجقع 
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= لدا لو القروا ال قد   عليها زيتاً  وتسكب"فإننا ن.ن الةريرين خبز وا.د جسد وا.د...."  27  26:  21ةو 2
 .الد" ي.ل نلى ن و المسيش ب د دلنو بزيو الميرون 

 
، َفِمْن َدِقيق ِبَزْيتي َتْعَمُلُه.»7 " -(:7) أية ْن َكاَن ُقْرَباُنَك َتْقِدَمًة ِمْن َطاِجني  "َواِ 

ير لل قدراء مقريل " إد لنقا لقدا ناء فخار" ولقدا ينقإ= الحاجن لو  تقدمة من طاجن دقيق بزيت تعملهالنو  الرابع 
ناء الد" ت د  ليت.   فيها تجسقد ةلمقة ا  القدقي  الفقاخر ولقدا تقل فهى اإل .7:  4ةو 1الةنز فى أوانى خزفية" 

بققدل  ت نققى أن الققروا ال ققد  لققو الققد" نمققل أو  زيففت تعملففهببققالروا ال ققد   "الققروا ال ققد  ي.ققل نليقق ". وةلمققة 
ى بحن ال دراء. ولدا ال حية ضنها نحية الف راء فالةقالن ي قدمها بنفسقو ولنقدةر ف قر ن جسد المسيش فو  د أو ة  س  ج  

 ال دراء بالجسد وت ديمها م.رقة حيور. 
 
 "ْلَمْذَبِح.ا َفتَْأِتي ِبالت ْقِدَمِة ال ِتي ُتْصَطَنُع ِمْن هِذِه ِإَلى الر ب  َوُتَقد ُمَها ِإَلى اْلَكاِهِن، َفَيْدُنو ِبَها ِإَلى8 " -(:8) أية

 .= فهى نحية الف راء تقدمها إلى الكاهن
 

. 9 "-(:11-9) األيات َواْلَباِقي 11َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمَن الت ْقِدَمِة َتْذَكاَرَها َوُيوِقُد َعَلى اْلَمْذَبِح َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروري ِللر ب 
.ِمَن الت ْقِدَمِة ُهَو ِلَهاُروَن َوَبِنيِه، ُقْدُس   "َأْقَداسي ِمْن َوَقاِئِد الر ب 

 
، َوُكفل  َعَسفل اَل ُتوِقف»11 " -(:11) أيفة ُبوَنَهفا ِللفر ب  اَل ُتْصفَطَنُع َخِميفرًا، أَلن  ُكفل  َخِميفري ُدوا ُكفلُّ الت ْقفِدَماِت ال ِتفي ُتَقر 

 .  "ِمْنُهَما َوُقوًدا ِللر ب 
يققر ينققير للنققر الققد" يققؤرر نلققى اآلخققرين ت.ققرزوا مققن خميققر = الخم ألن كففل خميففر وكففل عسففل ال توقففدوا منهففا

خميقققر ليقققرود  أ" نقققرا وريا قققو. والمسقققيش ةقققان بقققال  25:  8وفقققى مقققر  6:  26مقققو  الفريسفففيين والصفففدوقيين
خحية. ولةننا نست مل فى سقر التنقاول خبقزا  مختمقرا  ضن المسقيش ةقان .قامال  خحايانقا. والنق و ننقد خروجقو مقن 

مختمر فةان لدا ليدةرلل بنجاتهل من ال بودية. وال سل يرمز للملقداو الزمنيقة ون.قن  أر. م ر أةل خبز غير
لن نن ل بالملداو اإللهية إظ لو تخلينا نن الملداو الزمنية  لدا التى لل يرالا المسقيش فقى .ياتقو بقل ةقان مختبقر 

يرمز للملداو ويرمز للنر الم.بوو. ل أبدا  أنو  . . إدا فال سل و الةتاو مرارا  أنو بةى ولل ي اض.زان قال نن
وال سل نة  البخقور )اللبقان( فالنقار تفسقد ال سقل أمقا مقع البخقور فتخقرج را .قة جميلقة. فقأظل المسقيش أو النقهيد 

 التى ي.تملها من أجل ا  اآلو لى المر. والمر لو را .ة دةية
 
. 16 -(:16) أية ُبوَنُهَما ِللر ب  .ُقْرَباَن َأَواِئَل ُتَقر   "لِكْن َعَلى اْلَمْذَبِح اَل َيْصَعَداِن ِلرَاِئَحِة َسُروري

ةوراو للةقالن دون ا= فةان الخمير وال سل ي قدمان ةبق قربان أوائل تقربونها للرب. لكن على المذبح ال يصعدان
خقر" (. والخميقر لقو إنقاره أ5:  32أ" 1+  27: 13أن ي دل منهل للمدبش فهما فى .د داتهما ظ نيو فيهما)ظ 
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تلميققد لةققنهل خمققروا  22فالمسققيش تققر  خميققره مققن  33:  23فهققو ينققير لملةققوو السققمواو ولققدا وا ققش فققى مققو 
ال الل فإمتد ملةوو المسيش فى ال الل ةلو أ" إختمر نجين البنرية. وظ.م فقى لقدا المرقل أن الخميقر و قع فقى 

لمققدبش فب ققد قيامققة المسققيش ظ ي ققود ي ققلو ينققير لل يامققة. لققدل  ظ ي ققدل الخميققر نلققى ا 3رالرققة أةيققال دقيقق  ورقققل 
رانية وظ يتألل رانيقة. بقل ي قدل نسقل أي قا  فب قد ال يامقة أفقراا وظ يوجقد م نقى لت قديل الخميقر وال سقل نلقى المقدبش 

متداد ملةوو وأفراا السماوياو.  من لدا النا.ية التى تنير ل يامة المسيش وا 
 
َقاِدِمفَك ِبفاْلِمْلِح ُتَمل ُحفُه، َواَل ُتْخفِل َتْقفِدَمَتَك ِمفْن ِمْلفِح َعْهفِد ِإلِهفَك. َعَلفى َجِميفِع َوُكفلُّ ُقْرَبفاني ِمفْن تَ 13  " -(:13) أية

 "َقرَاِبيِنَك ُتَقر ُب ِمْلًحا.
= الملققش يسققتخدل ل.فققم الح ققال مققن الفسققاد. وأةققل الخبققز والملققش رمققز لل هققد بققين ا  والنققا  فققى  بففالملح تملحففه

( وةققان الملققش فققى الهيةققل ب ققفة مسققتمره بققل 24:  4رمققز لل هققد فهققو ملققش نهققد )نققز النققر . وةققان أةققل الملققش 
( 11 – 11:  7ةانقو لنقا  .جققره إسقمها .جقره الملققش ولقى مقن نحايققا النق و. فقالملش ةققان ت دمقة نامقة )نققز 

دماتهل وةان م دل الدبي.قة أو الت دمقة ظ يقأتى بقالملش م قو بقل يؤخقد مقن الملقش القد" فقى الهيةقل ولقدا ي نقى أن ت ق
= والم نقى أن نلينقا أن ن.فقم  ملفح عهفد إلهفكفى .د داتها فاسده لوظ الملش الد" فى الهيةل. ولدل  سقمى لنقا 

أ" غيقر فاسقد وبوققار ورزانقة ولمجقد ا  فقن.ن  (6:  4ةقو)ال هد مع ا  دون فساد. وليةن ةالمنقا م قل.ا  بملقش 
دا فسد الملش يل ى خارجا . وأي ا  المل ش مع لدا الت دمة ةان يرمز إلى أن ناسوو المسيش لقن يقر" ملش اضر. وا 

 .( 51  49:  9فسادا  "لن تد  قدوس  ير" فسادا " )مر 
 

، َفَفِريًكا َمْشِويًّا ِبالن اِر. َجِريًشا َسِويًقا ُتَقر ُب َتْقِدَمَة »14 "-(:12-14) األيات ْبَت َتْقِدَمَة َباُكورَاتي ِللر ب  ْن َقر  َواِ 
َفُيوِقُد اْلَكاِهُن َتْذَكاَرَها ِمْن َجِريِشَها َوَزْيِتَها 12َوَتْجَعُل َعَلْيَها َزْيتًا َوَتَضُع َعَلْيَها ُلَباًنا. ِإن َها َتْقِدَمٌة. 15رَاِتَك. َباُكو 

.  "َمَع َجِميِع ُلَباِنَها َوُقوًدا ِللر ب 

تقل قحفهقا مبةقرا  ولقى مقا زالقو خ قراء رقل تفقر  = والفريق  لقو سقنابل قمقش   من الفريكالنو  الخام  البقاةوراو 
= أ" مدقوققة ومنقوية. وةانقو البقاةوراو ت قدل .سقو النقامو   دشيشفًا سفويقالدا السنابل وتدش أ" ت رو = 

( والةنيسقة نالققو البققاةوراو مقن الققروا ال ققد  9:  26+ تققن  26:  13فقى نيققد ال. قاد أو يققول الخمسققين )خقر 
(. ةانققو ت ققدماو ونحايققا جديققده إد ةققان ةققل نققئ 4:  1د  نلققى التالميققد )أ  يققول الخمسققين يققول .ققل الققروا ال قق

لتهو التالميد بالنار. والسنابل الخ راء لدا تنير للمسيش الد" نبو نفسو بالغ ن الرحو لو   32: 13جديدا  وا 
دا  .تققى وفققر  السققنابل ونققيها ينققير لقق ظل التققى واجههققا المسققيش فققى .ياتققو إلققى درجققة أنققو قققال "نفسققى .زينققو جقق

فتةقون السقنبلة لقى ةنيسقة  (14:  21يو  )ن ةان المسيش نبو نفسو ب.بة ال.نحةإولةن  38:  16الموو" مو 
المسققيش ولةققن لققى .يققة بمسققي.ها فيهققا ولققى سققتواجو نفقق  اضظل "فققى ال ققالل سققيةون لةققل  ققي "  لققدا لققو الفققر  

ب ققد أن ينققو" بالنققار ) اضظل التققى نققانى والنققى بالنققار. فمققا .ققدن للمسققيش سققي.دن للةنيسققة. وظ.ققم أن الفريقق  
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=  وتجعفل عليهفا زيتفاً منها المسيش فى .ياتة( يحبا ب د دل  أ" ي ود للنار مره أخر" )لقدا لقى أظل ال قلو(. 
 لدا لو الروا ال د  المنسةو نلى الةنيسة.

 
 ها ولو تتب نا أنوا  الت دماو فى لدا اإل .اا لرأينا ق ة المسيش مع الةنيسة فهو .يات

 = ينير للمسيش الحالر الن ى الد" تجسد وناش .ياه حالره وةان رجل أوجا  مس.و . الدقيق -2
 = تنير ضن المسيش المتجسد وا.د مع الروا ال د  باللوتو. أقرام دقيق ملتوتة بزيت -1
 . = تنير ضن الروا ال د  .ل نلى المسيش ل.ساو الةنيسة يول ال ماد رقاق فطير مدهونة بزيت -3
والقققروا ال قققد  .قققل نلقققى أن قققاء جسقققد المسقققيش    خقققوه ةريقققرينإ= تنقققير للمسقققيش البةقققر بقققين  الفتفففات -4

 .)الةنيسة(
 .= تنير لتجسد المسيش من بحن ال دراء بالروا ال د   تقدمة من طاجن -5
= لققى الةنيسققة المتألمققة مققع مسققي.ها ولةنققو لققو سققر .ياتهققا ولققدا اضخيققره نققر.ها بققول  الرسققول  الفريففك -6

ن أفرا فى أظمى ضجلةل وأةمقل ن قا ب نقدا د المسقيش فقى جسقمى ضجقل جسقدا الد" اآلتماما  فى قولو "
  14:  2الد" لو الةنيسة ةو 

ت دمقققة القققدقي  ةانقققو ت.تقققاج إلنقققداد فقققى المنقققزل .يقققن ي قققد القققدقي  أو ي جقققن وي قققد فحيقققر أو فتقققاو أو  -: تأمفففل
نقو يجقو أن تةقون لنقا نالققة خا قة مقع حاجن... ألا ويأتى بقو مقن أنقدا إلقى خيمقة اإلجتمقا  ونقت لل مقن لقدا أ

المسيش فى مخد  ال اله .تى يةون لت دمتنا فى الةنيسة را .ة سرور. لدا سؤال ةريرين لمقادا ظ أفقرا بال قدا  
 واإلجابة ضنو ظ يوجد نالقة فى مخد  ال اله.

ش التى نتغد" بها لن وةان الةهنة يأةلون ن يبهل فى مةان م د  أ" خيمة اإلجتما  والم نى أن م رفة المسي
.تتل إظ بإن زالنا نن نرور لدا ال الل أ" بت ديل توبة أوظ  



 الالويين ) األصحاح الثالث(
 

 
28 

 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
 ذبيحة السالمة

لى دبي.ة ي دمها م دمها لينةر ا  نلى سالمتو. لى دبي.ة نةر ت رو ضجل النةر. لى دبي.ة إنسقان ينق ر 
 أنحاا سالل ون ل ةريره فيأتى لي قدل لقدا الدبي.قة ليفقرا ا  مقع نق بو وينقر  الةقل فقى الفقرا ونال.قم لنقا أن ا 

 -مال.متين :
أتققو دبي.ققة السققالمة لنققا ب ققد دبي.ققة الم.رقققة وت دمةالققدقي  ممققا ي نققى أننققا لققل يةققن ممةنققا  لنققا أن ننقق ر  -2

  ( 12:  2" لقققى ال.يقققاه لقققى المسقققيش " )فقققى وب قققد أن ققققدل المسقققيش .ياتقققو لنقققا  بالسقققالل إظ ب قققد ال قققليو
  ( .2:  5رو )ف ار لنا .  البنوه و.  منارةة ا . "سالمى أتر  لةل...." + 

( أتققو دبي.ققة السققالمة ب ققد ح قق  دبققا ش الم.رقققة وت دمققة الققدقي  7فققى ح قق  دبي.ققة السققالمة )إ قق.اا  -1
تأةل ل.ما  من دبي.ة السالمة التى  "أما النف  التى 11:  7ودبا ش الخحية واإلرل والسبو وا ش فى ظ 

نلينققا أن نتحهققر مققن أنققو   للققرو ونجاسققتها نليهققا فت حققع تلقق  الققنف  مققن نقق بها" فةققان ا  يريققد أن ي ققول
خحايانا قبل أن نت دل لنأةل من لدا الدبي.ة. ألي  لدا لو نب ما قالو بقول  الرسقول نقن التنقاول مقن 

لخبقز أو نقرو ةقأ  القرو بقدون إسقت. ا  يةقون مجرمقا  فقى جسد الرو ودمو "إدا  أ" مقن أةقل مقن لقدا ا
 – 17:  22ةققو 2جسققد الققرو ودمققو... مققن أجققل لققدا فققيةل ةريققرون  قق فاء ومر ققى وةريققرون يرقققدون 

 ( .11:  48)إش" وظ سالل قال الرو ل نرار"  . لى دبي.ة سالمة32
وأ قدقاؤا وم ارفقو مقع نقار المقدبش. ولقى  + دبي.ة السالمة لى الدبي.ة الو.يده التى يأةل منهقا الةقالن وم قدمها

ت دل للنةر وال رفان بجميل ا  ووفاء للندور. إدا  لى تمرل نونا  من النرةة  نرةة مع ا  ومع النا  لدل  لى 
 تمرل سر اإلفخارستيا. 

لققدل   + لنقا  مبقدأ نقال أن مققن يأةقل مقن ل.ققل فريسقة يةقون نقريةا  للو.ققوش المفترسقة التقى إفترسققو لقدا الفريسقة
يمنع أةل ل.ل أ" فريسة. ومن يأةل مما دبش ل وران يةون نريةا  للنقيحان )لقدا إدا أةلقو بغقر. ال بقاده( ةقدل  
مققن يأةققل مقققن ما ققده الققرو يةقققون نققريةا  للققرو ونقققريةا  إلخوتققو المققؤمنين. ون.قققن ننققتر  م ققا  فقققى جسققد المسقققيش 

 .(12 – 25: 21ةو 2لرو. )وننتر  فى ال.ياه التى نأخدلا منو. فن.ن  يو  نلى ما ده ا
 -+ ودبي.ة السالمة تمرل .ياه ال ابد فى .ياه الم ال.ة مع ا  ومع النا  فهى :

  لش وسالل بين ا  والنا  -2
 نرةة مع ا  ومع ب  نا الب . -1

منهقا والدل يسف  نلى المدبش إناره ل بول ا  للدبي.قة. لقدل  ظ يؤةقل منهقا إن لقل ي قدل   ونار المدبش تأةل الن.ل
   أوظ . فلن يةون لنا سالل قبل إر اء ا  أوظ . 
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+ لنا يسمش بإستخدال إنان ال.يواناو فهدا الدبي.ة تنير لنرةة ا  مع ةنيستو والةنيسة نرو  المسيش "اضنرى 
( يهققودا جققرو أسققد. مققن فريسققة 9:  49. ولققدا لققى نبققوه ي  ققوو ليهققودا إبنققو )تقق  11:  32ر إالتققى ت.ققيح برجققل 

سققد الخققارج مققن سققبح دو يققا إبنققى جرققا وربقق. ةأسققد وةلبققوا مققن ينه ققو. والم نققى أن يهققودا رمققز للمسققيش اض قق 
بل ةان ةأسد   ال ليو ولةنو لل يةن خ و  ال  ي  ىل نفسو ةفريسة بأن جرا ورب. نلل أو ق د  يهودا ولو ق د  

)ةأسقد وةلبقوا لقو المسقيش وةنيسقتو فهو الد" خرج غالبا  فى م رةة ال ليو ولةن أنمر من الد" جرقا وربق. ؟ 
نروسو( ولةدا رأينا فى دبي.ة الم.رقة الرأ  واضن اء نلى المدبش مره أخر" اضسد واللبؤه نلى ال قليو وفقى 
ت دمققة الققدقي  نفقق  ال ققوره قحققع الخبققز والفريقق  وفققى دبي.ققة السققالمة يمةققن ت ققديل دةققور أو إنققان إدا  لققى نفقق  

ق  ال وره. ل و  المسقيش لةقدا ينبغقى أن ن قلو أنفسقنا نقن نقهواو الخحيقة التقى فقى ال قالل ولقدا ي نقى أنقو ةمقا   
 ( .11:  1فن.يا م و  )غل

+ لنا ظ نسمع نن سلا وت حيع وغسل فهى دبي.ة النرةة ال. ي ية ينقتمها ا  را .قة سقرور. وفقى نفق  الوققو 
( 6:  15ش إ( ولقى وليمقة سقما يو )5:  13ي دمها ما ده نهية ل نسان "ترتو قدامى ما ده تجاا م اي ى )مز 

 ( . 4-2:  11مو )+ 
 لسالمتهل  + إنتاد أباؤنا اضساقفة .تى اليول نند بلوغهل أية مدينة أن ي دموا  اله نةر

+ اإلفخارستيا لى دبي.ة السالمة والنةر التى ت دمها ةنيسة ال هد الجديد  إد ةلمة إفخارستيا فى اليونانيقة ت نقى 
 ل بجسد الرو ودمو ننال حبي ة النةر الداخلية."النةر" ف.ين نن 

ظ ت دل لنا حيور فهقى ظ ت قلش لوليمقة  إنمقا يلقزل ت قديل ت دمقة ةبيقره وةاملقة لقى ت دمقة اإلنسقان النا ق  رو.يقا  
. 24:  5الد" ين ل بسالل ا  الةامل فى .ياتو الداخلية الد" أنحاا المسيش "وأما الح قال ال قو" فللبقالغين" نقو 

ت بققر بالتققالى نققن أن اإلنسققان الققد" يققن ل بهققدا السققالل والن قق  نليققو أن ينققر  اآلخققرين م ققو "مققن آمققن بققى ولققى 
تجر" من بحنو أنهار ماء .ى" لى تجر" لتفي. نلى اآلخرين. ولقدل  فم قدل لقدا الدبي.قة يقدنو اآلخقرين م قو 

ى ت دمقققة الةمقققال وةانقققو ت قققدل فقققى فهقققى أةرقققر القققدبا ش ت بيقققرا  نقققن الفقققرا الققداخلى لقققدا ةانقققو تسقققم  ليبققته  الجميقققع
( وةانو ت دل فى نيد  31 – 11:  8+ ظ  18 – 29:  19ومرل دل  سيامة الةهنة )خر   المناسباو المفر.ة

 ( 11  29:  13الخمسين )
+ الن.ل ةان ي تبر أفخر ن يو من الدبي.ة لدل  ةان ي دل  . والن.ل ناده ي.يح بأن اء اإلنسان ال.ساسقة 

ن تأةلقو النقار يقدةرنا لقدا باآليقة "أميتققوا أن قا ةل التقى لقى نلقى اضر. " فةقل أن قاؤنا يجققو أن بالجسقد. و.قي
 ن دمها م.رقة إلر اءا وقود را .ة سرور للرو. 

)مقققار إسققق.  + يجقققو أن ن قققدل النقققةر   نقققن ةقققل مقققا أنحقققاا لنقققا "فليسقققو نحيقققة بقققال زيقققاده إظ التقققى بقققال نقققةر" 
 السريانى( .

 بين الرو والةالن وم رو الدبي.ة+ ةانو الدبي.ة ت سل 
لو الن.ل واإللية )فى .الة الغقنل( وم  قود بالنق.ل لقو النق.ل القد" يغنقى اضن قاء  -ن يو الرو : -2

 الداخلية والةليتين وزياده الةبد ولدا غالبا  غناء دلنى ي.يح بالةبد وفى ب . الترجماو )المراره(.
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 ) در الترديد وسا  الرفي ة(ال در والسا  اليمنى اضمامية  -ن يو الةالن : -1
باقى ل.ل الدبي.ة وةان يأةلو مع أللو وأ دقاؤا والف راء القدين ةقان يقدنولل بنقرح أن  -ن يو الم دل : -3

يةون الجميع أحهارا . وظ م نى ل نفراد فى دبي.ة السالمة بل لى للنرةة والةقالن المسقي.ى ظ يسقتحيع 
   ن و لتةون لنا  نرةة أن ي يل قدا  منفردا  بل ظبد أن يةون لنا
وفققى أةققل م ققدل الدبي.ققة مققن ل.ققل دبي.تققو فةققره أن لنققا  برةققة  . إدا  لققى نققرةة و ققداقة بققين ا  والةهنققة والنقق و

 .تنت ل إليو
 
ْن َكاَن ُقْرَباُنُه َذِبيَحَة َساَلَمةي، َفِإْن َقر َب ِمَن اْلَبَقِر َذَكرًا َأْو ُأْنَثى، َفَصِحيحً »1 " -(:1) أية . َواِ  ُبُه َأَماَم الر ب   "ا ُيَقر 
ن كان   26:  7دبقا ش النقةر +  25 – 22:  7= فهى بالنسبة ل فراد دبي.ة إختيارية وفى أمرلة لقدل  راجقع  وا 
 – 21:  19ولدا دبقا ش النقدر والنافلقة. وةانقو ت قدل إجباريقا  ننقد سقيامة الةهنقة خقر  15 – 12:  11+  12 –

أ"  =فصفحيحًا . 25:  22 قل 2تن قيو نقاول الملق   داسقباو نامقة مقرال  ننقوسم نا نقن ت قديمها فقى من 24
بال نيو فهقدا الدبي.قة تنقير للمسقيش القد" بقال خحيقة  ولقو الو.يقد القد" بقال نيقو والقد" نجقد سقالمنا فيقو لقدل  
فةققل مققن يب.ققن نققن السققالل خققارج المسققيش ظ يجققدا ضنققو يب.ققن ننققو فققى أمققاةن بهققا نيققوو "سققالمى أتققر  لةققل 

 ى أنا أنحيةل لي  ةما ي حى ال الل أنحيةل أنا" سالم
 
لفد َم َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس ُقْرَباِنِه َوَيْذَبُحفُه َلفَدى َبفاِب َخْيَمفِة االْجِتَمفاِع، َوَيفُرشُّ َبُنفو َهفاُروَن اْلَكَهَنفُة ا6 " -(:6) أية

 "َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا.
الدبي.ة يدا نلى رأ  الدبي.قة وظ ينحق  بقإنترا  بخحايقاا بقل لينقةر ا  = لنا ي ع م دل  يضع يده على رأس

وم نالقا أن المسقيش لقو م قدر لقدا القن ل التقى ننقةر نليهقا فهقو  نلى إ.ساناتو. فو ع اليد لنا للنةر والفقرا.
ن تققر  ونلينققا أن ن تققر  ب حايققا ا  ةمققا  .1  2:  5لققدا الن مققة التققى ن.ققن فيهققا م يمققون "رو " ققلو لي حينققا 

= أ" ننقد مقدبش  لدى باب خيمة اإلجتمفاعبخحايانا ولةدا يمتزج الفرا بالرجاء مع .زن التوبة م ا  بال تناق.. 
= فهققدا الدبي.ققة ولققو أنهققا ليسققو دبي.ققة خحيققة إظ أن ال يققون ةانققو دا مققا  ومققا  ويففرش بنففو هففرون الففدمالم.رقققة. 

 زالو دا ما  يجو أن تةون متجهة للدل الد"  يغفر.
 
: الش ْحَم ال ِذ  ُيَغش ي اأَلْحَشاَء، َوَسفاِئَر الش فْحِم ال فذِ 3 " -(:3) أية   َعَلفى َوُيَقر ُب ِمْن َذِبيَحِة الس اَلَمِة َوُقوًدا ِللر ب 

 "اأَلْحَشاِء،
أ" ح قال النقار ضنهقا ةانقو ت.قر   طعفام وقفود للفرب( 22وفقى ) وقفود رائحفة سفرور للفرب( 5وفى ) وقودًا للرب

:  12ى بم ققدل ح ققال ا  وخبققز ا  )ظ ( وةققان الةققالن يسققم  1:  18و وةانققو تسققمى ح ققال الققرو أي ققا  )نققد للققر 
ى ةقدل  لقي  ضن ا  يأةلقو بقل لقو م قرو إةرامقا  لجاللقو. ولقدا ظ نالققة لقو برفقع الخحيقة م  ( ولو س   27  8  6

ظ لما قال را .ة سرور  . وا 
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والمت ل بها. ولةقن  يغشى األحشاء.ة. ون يو الرو لو الن.ل الد" = لو ن يو الرو فى لدا الدبي الشحم
الن.ل الد" يتخلل الل.ل فمسموا بأةلو. والن.ل لو الجقزء القد" ينقت ل مقن الدبي.قة فقا  يحلقو مقن اإلنسقان أن 

نارتو للن. يلتهو م.بة    دا ةان الن.ل لو ن يو ا  ف واحفنا ونبادتنا يجو أن تةون   و.دا. وا  .ل الد" وا 
و قققارن مقع قققول بقول  الرسققول.... "إن ةانققو    يحلققو القداخل أ" ال لققو والمنقانريغنقي اض.نققاء م نقاا أن ا 

والن.ل لو م در حاقة لدل  إدا حلو ت ديل  .78:  2+ لو  25 – 21:  3+ ةو  2:  1أ.ناء ورأفة..." فى 
وفى لدا ي قول  .لو بم.بة ملتهبة في د  ا  الةل الن.ل الد" يغنى اضن اء    فا  يحلو ةل حاقاتنا ن دمها

والنتيجقة أن يةقون لنقا سقالل ا  الققد"  23:  6بقول  الرسقول أن ن.قول أن قا نا مقن أظو إرقل إلقى أظو بقر رو 
(. ومن ي دل أن اؤا أظو بر يمتلئ بالروا ال د  بل يلتهو بقو فيةقون "ف قل ال قوه  7:  4يفو  ةل ن ل )فى 

 . "7:  4 ةو1  ظ منا 
 
 "َيْنزُِعَها.  َواْلُكْلَيَتْيِن، َوالش ْحَم ال ِذ  َعَلْيِهَما ال ِذ  َعَلى اْلَخاِصَرَتْيِن، َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيَتْينِ 4 " -(:4) أية

ع "لقدل  إمقت و . قوا" وج قا"  فالخحيقة تسقبو الوجق 3:  12 إش = أ" ال. قوين وراجقع الذى علفى الخاصفرتين
أمققا اإلمققتالء بققالروا فهققو قققوه. ف.ينمققا ت ققدل نقق.ل ال. ققوين   أ" ةققل حاقاتنققا ي حينققا ا  قققوه ون ققبش أنققداء فققى 

 خدمتو.
= قد تةون غناء غنى بالن.ول .ول الةبد أو تةون المقراره ةمقا وردو فقى ترجمقاو أخقر". نمومقا   وزيادة الكبد

 بالن.ل. فالمحلوو نزنو وت ديمو لو ما ينير ل جزاء الغنية
 
اِئَحفِة َوُيوِقُدَها َبُنو َهاُروَن َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى اْلُمْحَرَقِة ال ِتي َفْوَق اْلَحَطِب ال ِذ  َعَلفى الن فاِر، َوقُفوَد رَ 5 " -(:5) أية

.  " َسُروري ِللر ب 
لمققدبش الققد" إنققت ل = أ" نلققى ب ايققا دبي.ققة الم.رقققة اليوميققة. ويةققون لققدا النقق.ل ةوقققود مسققتمر ل علففى المحرقففة

بالم.رقققة ةأنققو إسققتمرار لهققا. وفققى إلت.ققال دبي.تققى الم.رقققة مققع السققالمة نققر" نمققل ال ققليو أو ققش فالمسققيش قققدل 
 نفسو م.رقة لي حينا السالل.

 
ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِمَن اْلَغَنِم َذِبيَحَة َساَلَمةي ِللر ب  َذَكرًا َأْو ُأْنَثى، َفصَ »2 "-(:11-2) األيات ُبُه. َواِ  ِإْن َقر َب 7ِحيًحا ُيَقر 

 . ْأِن ُيَقد ُمُه َأَماَم الر ب  َيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس ُقْرَباِنِه َوَيْذَبُحُه ُقد اَم َخْيَمِة االْجِتَماِع. َوَيُرشُّ َبُنو 8ُقْرَباَنُه ِمَن الض 
: اأَلْلَيَة َصِحيَحًة ِمْن ِعْنِد  َوُيَقر ُب ِمنْ 9َهاُروَن َدَمُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا.  َذِبيَحِة الس اَلَمِة َشْحَمَها َوُقوًدا ِللر ب 

َواْلُكْلَيَتْيِن، َوالش ْحَم 11اْلُعْصُعِم َيْنزُِعَها، َوالش ْحَم ال ِذ  ُيَغش ي اأَلْحَشاَء، َوَساِئَر الش ْحِم ال ِذ  َعَلى اأَلْحَشاِء، 
َوُيوِقُدَها اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َطَعاَم 11ل ِذ  َعَلى اْلَخاِصَرَتْيِن، َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيَتْيِن َيْنزُِعَها. ال ِذ  َعَلْيِهَما ا
.  "َوُقودي ِللر ب 
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= واإللية لى الجقزء السقمين  اإللية صحيحة من عند العصعمنف  الةالل ةما فى دبي.ة الب ر مع فار  وا.د. 
الد" يوجد فى ديل الغنل وينزنها من ال   ب أ" من نند آخر ف ره من ف راو ال مود الف ر" والم  ود نزنهقا 
ةلها. فا  يريد ال لو ةلو لو غير من سل. فاإلليقة ن قو ةلقو دلقن وةانقو ت تبقر ومقا زالقو تن مقا . وققد ت قل فقى 

النق و ضةقل السقمين ولةقن ةقان المسقموا بأةلقو  لتر" م.بة 21:  8ةيلو جرال. وراجع نش  5ال.يوان البالغ إلى 
 لو ما بين الل.ل.

 
. »16 "-(:12-16) األيات ْن َكاَن ُقْرَباُنُه ِمَن اْلَمْعِز ُيَقد ُمُه َأَماَم الر ب  َيَضُع َيَدُه َعَلى َرْأِسِه َوَيْذَبُحُه ُقد اَم 13َواِ 

: الش ْحَم ال ِذ  14ُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا. َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوَيُرشُّ َبُنو َهاُروَن َدمَ  َوُيَقر ُب ِمْنُه ُقْرَباَنُه َوُقوًدا ِللر ب 
، َواْلُكْلَيَتْيِن َوالش ْحَم ال ِذ  َعَلْيِهَما ال ِذ  َعَلى اْلَخاِصَرَتْينِ 15ُيَغش ي اأَلْحَشاَء، َوَساِئَر الش ْحِم ال ِذ  َعَلى اأَلْحَشاِء، 

. 12َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيَتْيِن َيْنزُِعَها.  . ُكلُّ الش ْحِم ِللر ب  َوُيوِقُدُهن  اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َطَعاَم َوُقودي ِلرَاِئَحِة َسُروري
" 

 المانز لنا ينير لت دمة الف راء مرل الحيور فى دبي.ة الم.رقة. 
 
 "«.َدْهِري ًة ِفي َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم: اَل تَْأُكُلوا َشْيًئا ِمَن الش ْحِم َواَل ِمَن الد مِ  َفِريَضةً 17 " -(:17) أية

= ةان لدا المنع ساريا  .تى نلى دبا ش المنازل التى يأةلونها ةلها فى بيوتهل ولي   ال تأكلوا شيئًا من الشحم
ظ  لو ةان الن.ل ينير للمنانر وال واح  التى يجو أن تتجو   ف ح. فإدا  ف ح نلى دبا ش الرو ضنو ةما قلنا 

 يجو أن ت حى لدا المنانر لسواا " من أ.و أبا  أو أما ......أةرر منى فال يست. نى"
ولدا ةان يمنع أةلو.  ""تأةلون الن.ل  3:34ويبدو أن ةهنة اليهود ةسروا لدا الو ية ولهدا ينير .زقيال فى 

غير أن ل.ما  ب.ياتو دمو ظ تأةلوا  4:9لدا الو ية قديمة راجع "تةوين  وال من الدم( 26.ل للرو آية )فةل الن
." 

وا  أنحالل لدا الو ية  لنوا وبنيو .ينما  را لهل بأةل الل.ل ضول مره. وقد ةان الم را لهل أن يأةلوا من 
فالدل ينير للنف  أ" لل.ياه. وال.ياه لى    وي دل الرمار ف ح. لةن .ين سمش ا  بأةل الل.ل منع نرو الدل. 

أ  )الدل   ف ح ففيو فةره فداء نف  بنف  أخر". إدا  الدل مةر  أ" ي دل   ف ح. ولةدا ةان ت ليل الةنيسة 
 متنا  نن الدل . باإل افة أي ا  إلى أن نرو الدل فيو نراسة تؤد" ل ساوه ال لو.باإل(  18:25 19
  54:6نا دمو لننربو ففيو .ياه " من يأةل جسد" وينرو دمى فلو .ياه أبدية يووالمسيش أنحا

 
 ذبيحة الخطية وذبيحة اإلثم

 
ولةققن لمققادا نققرا الققو.ى لققدا  لمققا دبي.تققان لهمققا نققري ة وا.ققده ت ريبققا  نققر" المسققيش فيهمققا .ققامال  خحايانققا ول نتنققا.

 مستخدما  دبي.تين ولي  دبي.ة وا.ده ؟
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آدل وس ح إنف ل نن ا  ولدا ما رأيناا نمليا  فى موتو فالموو إنف ال نن ا . وةانو لنا  .ينما أخحأ أبونا 
الرسققول نتيجققة أخققر" لهققدا اإلنف ققال ولققى أن حبي ققة آدل ا ققب.و حبي ققة سققاقحة ومتمققرده. لققدا مققا ننققاا بققول  

أ"  ادتنققا نققن إراده ا  إنف ققال إر   ة فينققا. وةانققو ممققالر سققةن الخحيقق27:  7و ر  ب ولققو "الخحيققة السققاةنة فققى  
 مادا أريد أنا ؟ مادا أنتهى أنا ؟ ولل ي د ما يريدا ا  لو ما أنتهيو أنا. ...مهور اضنا

 بين الخطية واإلثم
لغويا  ت نى إنسان أخحأ فى إ ابة الهد    ولدا ظ تةقون لقو مةافقأه . فقإدا فهمنقا أن لقد  اإلنسقان  -الخطية :

  فمققن ي. قق  لققدا تةققون مةافأتققو أن يةقون لققو ن ققيو فققى مجققد ا  . وبهققدا نفهققل قققول أن تةقون لققو نفقق  إراده ا  
( . والمسققيش قققد ل نفسققو دبي.ققة خحيققة ليةققون لنققا 13:  3بققول  الرسققول " الجميققع أخحققأوا وأنققوزلل مجققد ا  " )رو

 ( .12:  3+ رؤ 11   5:  27ن يو فى مجدا )يو
 أو إنسان . وت رفاتنا الخاح ة تننأ من فساد حبي تنقا الخاح قة لغويا  ي نى أ" ت ر  خاحئ تجاا ا  -اإلثم :

 . والمسيش قدل نفسو ةدبي.ة إرل ليرفع ننا أرامنا .
والم  ود أن أ" خحأ تجقاا ا  أو النقا  يتسقبو فقى  قيا  الملةقوو منقا  -( :17:  5يو1كل إثم هو خطية )

 . ولهدا قدل المسيش نفسو ننا فهو ظ يناء موو الخاحئ .
 
. وا  .يقاه   لقدل  فقأ" إنف قال نقن ا  لقو مقوو الخحية لى تمرةقز .قول القداو  وال داسقة لقى و.قده مقع ا  

لةقن فلقتةن  ...فقى المسقيش "إرادتقو الداتيقو لقى أن يرفقع ننقو أبقوا الةقأ  ارأينالق ولدا الو.ده فى المنقي ة واإلراده 
 13 – 11:  27جسدا ف د أنحانا أن نةون وا.دا  م و يقو إراده اآلو ولي  إرادتو. ولدا ما  ن و لنا المسيش بت

نةسققرو نققوةة المققوو  وبإت.ادنققا بالمسققيش الةلققى ال داسققة أ ققبش لنققا  وبإت.ادنققا بالمسققيش ال.ققى  ققارو لنققا .يققاه وا 
فالسققلو  ب.سققو الجسققد ونققهواتو إرتققداد ل نققا  .نسققل  ب.سققو الققروا ولققي  ب.سققو الجسققد ةنققاإمةانيققة ال داسققة إدا 

أمققا السققلو  ب.سققو الققروا ففيققو ربققاو فققى المسققيش  . واإلنف ققال نققن ا  وبالتققالى المققوو  ول الققداووالتمرةققز .قق
لتنققرا أن المسققيش إفتققد" حبي تققى  ذبيحففة الخطيففةو.يققاه. ولينققرا الققو.ى لققدا ال. ي ققة إسققتخدل دبي.تققان. اضولققى 

رمققة التققى نتجققو نققن حبي تققى لتنققرا ةيقق  أن المسققيش إفتققد" أي ققا  أنمققالى اآل ذبيحففة اإلثففموالرانيققة    الخاح ققة
 الساقحة.

 . وذبيحفة  حبي تى أننقى خقاحئ متمقرد. أمقا اإلرقل فهقو رمقار لقدا الخحيقة فالخحيقة فقى حب نقافالخحية ساةنة فى  
تةفقر نقن الخحيقة اض قلية أو الجديقة التقى فقى حبي تقى. لقدا الدبي.قة ت بقر نقن و ق ى أرنقاء الخحيققة   الخطيفة

فهققى تةفققر نققن الخحيققة التققى  ققن تها أ" نققن مققادا ف لققو أرنققاء  ذبيحففة اإلثففممققا مققادا ةنققو أرنققاء ف ققل الخحيققة. أ
ققالخحيققة. وضن اإلرققل المققالر لققو القققد" ي   ل مال.متققو أمققا الحبي ققة السقققاقحة ظ يسققهل إدراةهققا إسققتخدل القققو.ى ه  س 

ا اإلنسققان أمقق   دبي.تققان للت بيققر نققن دلقق . واإلنسققان الرو.ققى المبتققدئ يبةققى نلققى الخحايققا المققالره التققى ي ققن ها
المت دل رو.يا  فهو يبةى أي ا  حبي تو الساقحة فما يؤلمو أنو .ين يريد أن يف ل ال الا يجد النقر أمامقو  ولقدا 
يتسبو فى  را  داخلى يؤلمو. فالروا ينتهى  د الجسد والجسد ينتهى  قد القروا. القروا ينقتهى السقماوياو 



 الالويين ) األصحاح الثالث(
 

 
34 

دا مقا ج قل بقول  ي قرخ ققا ال  "وي.يقى أنقا اإلنسقان النق ى أما الجسد المتمرةز .ول اضنقا واللقده يجقدو ضسقفل لق
. نقةرا  للمسقيش القد"  قلو ليفقد" حبي تنقا الخاح قة وأي قا  14 – 24:  7من ين قدنى مقن جسقد لقدا المقوو رو 

 أنمالنا الخاح ة.
اآلياو  ولدا (6  5:   5ظ)+ وضن الخحية واإلرل متداخالن  تداخل الةالل ننهما مرل دبي.ة إلرمو نن خحيتو 

 تنير ةي  أن اإلرل  ادر نن الخحية الساةنة فى الداخل.
نققر" أنققخاب الخحققاه  ر ققي  الةهنققة  الجمانققة  الققر ي   فققرد نققاد" مققن النقق و. ويققأتى   ذبيحففة الخطيففة+ فقى 

تققو وت ققدل الدبي.ققة. إدا  لنققا نققر" ى ت دمققة دقيقق  وي تققر  المخحققئ بخحيالمخحققئ بدبي.تققو التققى تتققدرج مققن رققور إلقق
  . الةل أخحأ ولدا ينير لفساد الحبي ة البنرية )الخحي ة اض لية أو الجدية(أنخاب ف
م ينقة  و ق  لخحايقا لقى رمقر الحبي قة السقاقحة.  ظ نقر" أنقخاب الخحقاه بقل نقر" أف قاظ   ذبيحة اإلثفمأما فى 

أن من أخحأ فى  ولنا فى دبي.ة اإلرل ظ نر" تدرجا  فالدبي.ة لى لى ظ تتغير  ةبنا   .يش ولدا م ناا ببساحة
 وا.ده ف د أخحأ فى الةل وأ" خحية مهما ةانو  غيره ت.تاج لفداء متساو".

نققر" تققدرج المسقق ولية اضدبيققة فققر ي  الةهنققة خحيتققو ظ تسققاو" خحيققة فققرد نققاد" مققن أفققراد  ذبيحففة الخطيففة+ فققى 
 فى دبي.ة الخحية.الن و فهو قدوه وقد ي رر آخرين  ولو مس ول ننهل أي ا  لدل  تدرجو أنوا  الدبا ش 

 .نر" نخ ا  خاح ا  يأتى حالبا  التةفير نن نفسو ةخاحئ  ذبيحة الخطية+ فى 
نقر" ب ق. الخحايقا التقى ت.تقاج لتةفيقر ولقدا تقل ت سقيمها لخحايقا  قد أققدا  ا  وأخقر"  ذبيحفة اإلثفمأما فى + 

  . د النا  ولةن بينما لى  د النا  فهى فى . ي تها  د ا 
 .فرد(  –ر ي   –جمانة  –ت يل النا  بالنسبة للخحية )ةالن  الخطيةذبيحة + إدا  
ت دل  ذبيحة الخطية+ خحية  د النا (  –فهى ت يل الخحية بالنسبة   )خحية  د أقدا  ا  ذبيحة اإلثم أما 

ن قدمها اإلنسان بمناسبة إرتةابو خحأ م ين.  تةفيرا  نن م دل الدبي.ة أةرر منها دبي.ة نن خحية م ينة  .تي وا 
 لدل  نجد الدبا ش ال امة التى ت دل فى اضنياد والمناسباو لى دبا ش خحية. 

 م دل الدبي.ة  د ا  أو  د إنسان. ا إرتةبوفهي ت دل تةفيرا  نن إرل م ينذبيحة اإلثم أما + 
 ققين ظ + ويت ققش أي ققا  مققن ح ققو  دبي.تققى الخحيققة واإلرققل أن دبي.ققة الخحيققة ت ققدل نققن إنسققان إرتةققو خحققأ م

ي.تاج م و إلى ت وي. اآلخرين ننو  فخحأا لدا لل ي و أ.د ب قرر سقواا. أمقا لقو ةقان خحقأا لقدا ققد تسقبو 
فى إ رار الغير ف ليو أن ظ يةتفى بالدبي.ة )ولنا تةون الدبي.ة دبي.قة إرقل( ولةقن أن ي قلش مقا أفسقدا بقل يقدفع 

ش سقالمة ولقل نسقمع نقن ت قديل دبقا ش خحيقة إظ نقادرا  غرامة أي ا . قبقل النقامو  ققدل اضبقاء دبقا ش م.رققاو ودبقا 
" أما دبقا ش الخحيقة ف قد نقب نليهقا النقامو . فبقدون نقامو   و.تى أيوو .ين قدل م.رقاتو قال "ربما أخحأ بنى  

 نلى الو ية. ( فالخحية لى ت د   23:  5+  11:  3ظ توجد م رفة الخحية )رو 
ن سها أ.د ..." والم نى أنها خحية ظ إرادية أو نقن جهقل ولدل  نسمع فى دبي.ة الخحية تةرار قول  الةتاو " وا 

وال مى الد" أ ابها ف ارو ظ تدر" الحريق  ال ق.يش . أمقا     ولدا النو  من الخحايا ي بر نن فساد الحبي ة
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أن ي قلش  فى دبي.ة اإلرل فهى خحية إرادية . لقدل  فالخقاحئ فقى .القة الخحايقا اإلراديقة ي قدل دبي.قة اإلرقل ونليقو
  .خحأا باإل افة إلى غرامة ي دمها. ولةن ةال النونين نانئ نن فساد الحبي ة اإلنسانية

ولدل  يمةن أن ن ول أن دبي.ة الخحية لى نن الخحايا الال إرادية   أما دبي.ة اإلرل فهى نن الخحايا اإلراديقة. 
 والنةر   أن المسيش ةفر ننا من ةاللما.

 
 -: يحة المحرقةبين ذبيحة الخطية وذب
 

لسققان .ققال المسققيش ةدبي.ققة م.رقققة لققو "الةققأ  التققى أنحانيهققا اآلو أظ أنققربها" حانققة ةاملققة أمققا لسققان  -2
.الو ةدبي.ة للخحية "يا أبتاا إن أمةن أن ت بقر ننقى لقدا الةقأ " فهقو سقي.مل خحايقا ال قالل ةلقو ول نقة 

 ن من لنا نر" ألمية ت دد الدبا ش.البنر. فةي  يمةن ت ديل دبي.ة وا.ده لت بر نن لاتين ال.التي
ةانو النغمة التى تتردد فى دبي.ة الم.رققة أنهقا م.رققة وققود را .قة سقرور للقرو فهقى ت بقر نقن الحانقة  -1

ضن  32:  4الةاملة أما فى دبي.ة الخحية وضنها ت بر نقن خحايقا فلقل نسقمع لقدا الجملقة إظ مقره وا.قده 
 تى بل ةإرادت " المسيش ال دو  أحا  وقال "لتةن ظ ةإراد

لل نسمع نن السلا والت حيع فى دبي.ة الخحية مرل دبي.ة الم.رقة. فدبي.ة الم.رقة م دمة لبو الد" ي ر  
 ةل نئ نن قداسة اإلبن أما دبي.ة الخحية فموجهة ل نسان الد" يجهل أنما  ما قدمو المسيش.

 
 تنوع الذبائح يشرح جوانب ذبيحة الصليب

و دبي.ة ال ليو فى دبي.ة وا.ده   فدبي.ة الف ش قدمو فى م ر أر. ال بودية ةي  يمةن نرا ةل جوان
 وبها ت.رروا وخرجوا لل.رية . وفى دبا ش سفر الالويين نر" ت دي  من ت.رر وخرج من ال بودية .

يأةل فى دبي.ة الم.رقة ظ يأةل منها أ.د إحالقا   ةلها للمدبش فهى تنير إلر اء ا    بينما دبي.ة الخحية ف
الةالن جزءا  منها إنالنا نن رفع خحية الخاحئ   أما دبي.ة السالمة فيأةل منها الجميع فهى تنير لدبي.ة 

 اإلفخارستيا .
 فى ت دمة الدقي  نر" تجسد المسيش وأنو أنحانا .ياتو .

ر.لة .ياتنا  أما الب ره ال.مراء فى سفر ال دد = ر.لة الن و إلى ةن ان تنير لدل المسيش الد" ي دسنا خالل
.نلى اضر.
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 
  1  2:  1يو 2راجع      ذبيحة الخطية

+ لدا الدبي.ة لى التى يسهل فهمها نلى المسي.ى المبتدئ  أن المسيش رفع خحايقاا ولةقن .قين يبقدأ فقى النمقو 
 والسالمة. يدر  أنما  الدبا ش اضخر" مرل الم.رقة

+ لنا نر" المسيش .امال  خحايانا نلى ةتفيو ليدفع الرمن أ" .امال  ل نة النامو  التى س حنا ن.ن ت.تها وةأنو 
ولو اإلبن الم.بوو ق ب ل أن ي.تل مرةزنا ن.ن الدين ت.و الغ و اإللهى لةى يرف نا. ولنا نر" اآلو .اجبا  

دا ترةتنى"فاآلو أسلل إبنو الو.يد ل ظل وال  وباو التى ةانو وجهو نن اإلبن مما ج لو ي رخ "إلهى إلهى لما
 ولدا ما ج لو ي ول "نفسى .زينة جدا  .تى الموو"  من ن يو البنر فهو لنا .امل خحايالل

 .ر ي  الةهنة أو الةالن الممسوا -2+ نجد لنا ت سيل لمن ي دل الدبي.ة 
 .ةل الجمانة -1                                  

 الر ي  أ" المل . -3              
 أ.د أفراد الن و -4                 

دا و  نا أمامنا أن ت ديل الدبي.ة يستلزل   ةالن * – 1م دل الدبي.ة * -2وا 
دبي.ة.    ولدا ال نا ر إستوفالا المسيش فهو الد" قدل دبي.ة نفسو ةةالن. نر" أن الت سيل الساب  * – 3

ةر ي  ةهنة ممسوا من الروا ال د  )يول ال ماد( بالنيابة *دبي.ة خحية *قدل نفسو *ش قد ينير إلى أن المسي
نن ةل الجمانة. لدل  فدبي.ة ر ي  الةهنة ودبي.ة ةل الجمانة لى رور فى ال.التين . أ" خحية ر ي  الةهنة 

لاتين ال.التين ف ح تساو" تماما  خحية ةل الجمانة. والمسيش .مل خحية ةل الجمانة ةر ي  للةهنة. وفى 
(. ولو أي ا  الر ي  أو المل  بل لو مل  21:  9ةان ر ي  الةهنة يدخل بدل دبي.ة الخحية ل قدا  )نو 

نلى قلوبنا ب ليبو ليج لنا ملوةا  وةهنة ب د أن ف دنا مرةزنا نتيجة للخحية. ولو قدل نفسو دبي.ة نن الةنيسة 
ن لدا ةانو الدبي.ة فى ال.اظو الرالن اضولى من الدةور )فهى نروسو لتةون م بولة أمال اآلو وللت بير ن

تمرل ال ري ( أما فى ال.الة الراب ة فهى من اإلنان فهى تمرل الةنيسة ال رو . التى يجو أي ا  أن ت دل 
ها نفسها دبي.ة. ولنر" مادا قدل المسيش لنا. ففى ال.اظو الرالن اضولى التى تمرل المسيش لل يدةر الةتاو أن

را .ة سرور أما فى ال.الة الراب ة التى تمرل الةنيسة ف د دةر أنها را .ة سرور. فالمسيش ليج لنا مو ع سرور 
  53ش إ+  12:  5ةو 1بر ا  فيو.  ن.ن اآلو  ار لو خحية ضجلنا .تى ن بش

 
َقفاِئاًل: ِإَذا َأْخَطفَأْت َنْففٌس َسفْهًوا ِففي َشفْيءي ِمفْن  َكل ْم َبِني ِإْسفرَاِئيلَ »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:6-1) األيات

 "َجِميِع َمَناِهي الر ب  ال ِتي اَل َيْنَبِغي َعَمُلَها، َوَعِمَلْت َواِحَدًة ِمْنَها:
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 = ةلمة ةانو تتردد .ينما يريد ا  أن ي ر. لنا ني ا  جديدا  وا  الةلى الم رفة لو ي رفنا لناكلم الرب موسى 
. ا  لل ي ع الو ايا ليت.ةل فى اإلنسان أو سهواً ما ظ ن رفو نن الخحية. فالخحية قاتلة للنف  .تى لو بجهل 

ب ولو أف ل لدا وظ تف ل دا . بل ا  فى م.بتو ي ر  أن الخحية قاتلة ومدمره ل نسان في حيو الو ايا ل.مايتو 
ظ تأةل ني ا  غير نمي ....( وقولو سهوا  لنا ي.مل لدا  –ر )ةما تف ل اضل .ين تنبو حفلها.... ظ تل و بالنا

وا    . فحبي تنا الساقحة تج لنا نخحئ21:  29الم نى أنو دون أن يدر" أن ف لتو قاتلة لو. راجع مزمور 
الم.و الد" ين ر بجهلنا ي دل ال.ل لنا. ولدا أي ا  م نى قول المسيش نلى ال ليو "إغفر لهل ضنهل ظ 

مناهى الرب " وا  ةان ي بل من يأتى تا با  م ترفا  بخحيتو لةن الد" يخحئ فى ت.د" ةان يأمر ب ح و. ي لمون
 = الو ايا )التي ينهي فيها الرو نن نمل خحية م ينة (

 
ي َأْخَطَأ َثْورًا اْبَن َبَقري َصِحيًحا ِإْن َكاَن اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ُيْخِطُئ إِلْثِم الش ْعِب، ُيَقر ُب َعْن َخِطي ِتِه ال تِ 3 " -(:3) أية

، َذِبيَحَة َخِطي ةي.  "ِللر ب 
  21:  8= لو ر ي  الةهنة فهو الد" يمسش و.دا أما الةهنة فةانوا ظ يمس.ون راجع ظ الكاهن الممسوح 

لل وي   ل  . ور ي  الةهنة لو المس ول اضول وال دو 23 الد" يتنفع فى  ل النري ة ولوه اضولى ولو الد" ي   
المخحئ فلو أخحأ من يتنفع فيو. وةانو غلحة أيوو أنو قدل دبي.ة نن أوظدا ولل ي دل نن نفسو. ويت ش 

= أ" خحيتو تةون نرره للن و وتج ل الن و يخحئ ربما يخطئ إلثم الشعب مس ولية ر ي  الةهنة من قولو 
 2تى 2فيها در  لو أنو لي  بم  ول من الخحأ ) فى أنهل سي ومون بم.اةاه خحيتو. وةونو يبدأ بر ي  الةهنة

( ولدل  ي لى الةالن فى ال دا  "إقبل لدا الدبي.ة نن خحايا" وجهاظو ن ب " ولدل  ت لى الةنيسة 25: 
وضن ر ي  الةهنة م ر. للخحأ ولو ي ر    فو فهو  دا ما  لر ي  الةهنة وللةهنة .تى ظ يفتش باو للنيحان.

ي بل أن ي دل دبا ش ننهل ليرفع ا  خحايالل وظ يأمر ب ح هل ببساحة ولدا مفهول قول ين ر ب  فاو ن بو و 
 ( .25   24:  4+  28   27:  1بول  الرسول فى )نو

 
، َوَيَضُع َيَدُه َعَلى َرْأِس الث ْوِر، َويَ 4" -(:4) أية ْذَبُح الث ْوَر َأَماَم ُيَقد ُم الث ْوَر ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم الر ب 

.  "الر ب 
 

َوَيْغِمُس اْلَكاِهُن 2َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ِمْن َدِم الث ْوِر َوَيْدُخُل ِبِه ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع، 5 "-(:2-5) األيات
 "َلَدى ِحَجاِب اْلُقْدِس.  ِإْصَبَعُه ِفي الد ِم َوَيْنِضُح ِمَن الد ِم َسْبَع َمر اتي َأَماَم الر ب  

الدل قبل ال.جاو. فهو لل يةن مسمو.ا  لو أن يدخل إلى قد  اضقدا  سو" مره  ينضحةان الةالن يرش = 
وا.ده فى السنة  فى يول الةفاره. والب . يرجش أنو ةان يرش لدا الدماء نلى ال.جاو والب . ي ت د أنها 

ضر. أو نلى ال.جاو فالم نى وا.د. لةن اضةرر و و.ا  فى ةانو ترش نلى اضر.. ولو ةانو ترش نلى ا
الم نى أنو ةان يرش نلى ال.جاو ويس ح منو نلى اضر. فةل الخيمة ةانو غارقة فى الدماء لي .فر فى 
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 مير الن و أن ةل نئ يتحهر بالدل. ووجود الدماء نلى اضر. فى حري  قد  اضقدا  م ناا أن الدل لو 
 11:  21ورش الدماء نلى ال.جاو لو م نى آخر. فال.جاو ينير لجسد المسيش نو  الد" فتش اضقدا .

نن  لدا ال.جاو يول ال ليو إخيرا  أوالدماء المرنونة نلى ال.جاو تنير لجسد المسيش المخ و بالدماء. و 
 . 14:  21لتفتش اضقدا  بواسحة دل المسيش الد" لو أف ل من دل لابيل نو 

 اإلنت ال أما دل المسيش فةان يحلو النفانة. فدل لابيل ةان يحلو 
ينير للةمال أ" أن رش الدل م ناا أن الدبي.ة ةفاره ةاملة ولةدا ةانو دبي.ة المسيش ةفاره  7= رقل سبع مرات 

ةاملة لةل النا  فى ةل ال  ور. وم نى لدا أي ا  أن خحيتنا لى ةاملة ت.تاج لةفاره ةاملة وخحيتنا لى التى 
بين ا  والنا . ودل المسيش وجسدا المةسور فتش ال.جاو. ولنر" تحبي ا  نمليا  من الح     ن و ال.جاو

ال بحى فى ال دا  ففى  لواو ال سمة ن سل الجسد إلى أجزاء رل ب د دل  نمسها بالدل ونر" فى لدا ال وره 
 51ش إاره للتحهير  وره جسد المسيش المةسور الم لوو )ال.جاو المن و ( المخ و بالدل. ورش الدل إن

وةون ر ي  الةهنة يدخل بنفسو ليرش دل دبي.ة خحيتو. فهدا ضنو مس ول أمال ا  ننها أما المسيش  25: 
 ف نع نف  النئ .ين دخل بدمو ل قدا  السماوية ة.امل لخحايانا.

 
، َوَيْجَعُل اْلَكاِهُن ِمَن الد ِم َعَلى ُقُروِن َمْذَبِح اْلَبُخوِر 7" -(:7) أية اْلَعِطِر ال ِذ  ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم الر ب 

 "َوَساِئُر َدِم الث ْوِر َيُصبُُّه ِإَلى َأْسَفِل َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة ال ِذ  َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع.
ل رون تنير لل وه = مدبش البخور لدا ةان فى ال د  داخل الخيمة واالدم على قرون مذبح البخور العطر 

ولةدا ةان يفهمها اليهود )ال رن أقو" نئ نند الةبش(. ولل ةانوا يفهمون لدا أنهل ةانوا ي تربون   ب وه نن 
أن الدل  وةون .حري  المدابش التى لها قرون. والبخور يرمز لل اله والتسبيش ويرمز لنفانة المسيش الةفارية

وه نفانة المسيش الةفارية التى ترجع لدمو الد" سال نلى ال ليو. فهدا إناره ل   المدبش  يو ع نلى قرون
ليصب وال ليو لنا نراا فى مدبش الم.رقة التى ت دل نليو الم.رقاو. لدل  ةان ر ي  الةهنة يخرج ب د دل  

 = لدا لو الرباح بين  ليو المسيش ونفانتو الةفارية.المحرقة  باقى الدم أسفل مذبح
ود" ن ر بخحيتو وقدل دبي.ة خحية. ودخل بالدل لل د  وسجد وبةى أمال ال.جاو رل ولنت ور ر ي  ةهنة يه

لي  لدا لو منمر أرل دلو أمال مدبش البخور وو ع الدل نلى ال رون  ارخا    أن يغفر لو.    رش الدل
د ودمو  الد" فى أيال جسدا إد قدل ب راخ ندي 7:  5المسيش ولو يبةى ليلة ال ب. نليو فى البستان )نو 

وب د   ودا ينفع فى ةنيستو إلى اضبد =  حلباو وت رناو لل ادر أن يخل و من الموو وسمع لو ضجل ت واا
يبةى من أجل اآلخرين  من أجل ةنيستة فهو بال خحية ولةن ةأن خحيتهل المسيش ةان  ولةن. ( مدبش البخور

قى الدل. وي ال أن ت.و مدبش الم.رقة ةانو خحيتو لو.  رل ينت ل ر ي  الةهنة إلى مدبش الم.رقة ويسةو با
توجد قناه ت.مل الدل إلى واد" قدرون. وواد" قدرون لو واد" يهونافاح وم نى يهونافاح ا  ي  ى. والم نى 
 لةلمة قدرون لو أسود. والم نى أن نمل المسيش أنحى .ياه ب د موو )ينير لو اللون اضسود( وتل لدا بأن



 الالويين ) األصحاح الرابع(
 

 
39 

خرج يسو  مع تالميدا إلى نبر واد" قدرون .ين ةان لنا   (2:  28يو). راجع ق ى نلى المسيش بال لو
 بستان دخلو لو وتالميدا" ولنا  سلمو يهودا. لةدا أرتبح الح   بالمرموز إليو.

 
، َوَساِئَر الش فْحِم ال فِذ  َوَجِميُع َشْحِم َثْوِر اْلَخِطي ِة َيْنزُِعُه َعْنُه. الش ْحَم ال ِذ  ُيَغش ي اأَلْحَشاءَ 8 "-(:11-8) األيات

َيْنزُِعَهففا، َواْلُكْلَيتَففْيِن َوالش ففْحَم ال ففِذ  َعَلْيِهَمففا ال ففِذ  َعَلففى اْلَخاِصففَرَتْيِن، َوِزَيففاَدَة اْلَكِبففِد َمففَع اْلُكْلَيتَففْيِن 9َعَلففى اأَلْحَشففاِء، 
 "اْلَكاِهُن َعَلى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة. َكَما ُتْنَزُع ِمْن َثْوِر َذِبيَحِة الس اَلَمِة. َوُيوِقُدُهن  11

و ع الن.ل نلى النار ينير إلى أن ا  ي بل م دل الدبي.ة. فةون النار اإللهية تأةل الن.ل فهدا نالمة 
الم ال.ة بين ا  وبينو. ولدل  نر" جزء من الدبي.ة ي امل نلى أنو دبي.ة سالمة. وب بول ا  للخاحئ نجد 

 لى المدبش. وو سالل يرتفع ن
َفُيْخِرُج َساِئَر الث ْوِر ِإَلى 16َوَأم ا ِجْلُد الث ْوِر َوُكلُّ َلْحِمِه َمَع رَْأِسِه َوَأَكارِِعِه َوَأْحَشاِئِه َوَفْرِثِه 11 "-(:16-11) األيات

، ِإَلى َمْرَمى الر َماِد، َوُيْحِرُقَها َعَلى حَ   "َطبي ِبالن اِر. َعَلى َمْرَمى الر َماِد ُتْحَرُق.َخاِرِج اْلَمَحل ِة ِإَلى َمَكاني َطاِهري
 واألكارعإناره ل فةار  والرأسينير للممهر الخارجى  فالجلدباقى الدبي.ة ةلها ت.ر  إناره لةرا ا  للخحية 

 إناره للنياو والمنانر. الةل تلون بالخحية فالةل ظبد أن ي.ر . ومن لدا واألحشاءإناره للت رفاو الخاح ة 
ب ايا الح ال  = الفرث 23 – 22:  23ينبغى أن نفهل م دار ةرالية ا  للخحية فال بد أن نةرلها ونرف ها نو 

التى فى أ.ناء ال.يوان ولدا ينير إلدمان الخحايا. و.ر  جسد الدبي.ة لل يةن يتل نلى مدبش الم.رقة فهدا 
ب يدا  نن المةان الم د . ولةن مره أخر" فهدا  بجانو اضقدا   مةان وجود ا . وةان ينبغى أن يتل فى مةان

=فهنا  سي.ر  ةل دنو وةل خحية مهما ةانو  غيره ضن ةل نئ طاهرًا المةان الد" سيتل فيو ال.ر  يسمى 
فى الدبي.ة سي.ر  لنا . الد" لل ي نع خحية  ار خحية لت.تر  ةل خحية فينا. ولو حالر ضنو مخ ب 

ويةون م.لو مجدا  " وفى ترجمة أخر" يةون قبرا  21:  22ش إل بر المسيش " ل مل م د . ولدا المةان ينير
مجدا . وةما أن لدا الدبي.ة ةانوا ي.رقونها خارج الم.لة فهى دبي.ة خحية لةدا المسيش  لو خارج أورنليل 

لتدةر فى نار. ولدل  من رونة ح   ةنيستنا أن ت لى فى أسبو  الب خة ب يدا  نن الهيةل )قد  اضقدا ( 
ما  ن و لها المسيش ظ.م أن التدمير الد" .دن لهدا الدبي.ة ةان تدميرا  ةامال   لل يب ى منها نئ ولدا إناره 

 ل تل المسيش للخحية "قتلو خحي تى ب بر ".
ت ور  وره المسيش وما إ.تملو نلى ال ليو مرتديا  قنا  المجرمين لمده رالن ساناو  واآلو ي.جو وجهو 

تخلوا ننو ون بو يهزء بو. لدا لو الغ و فى قمتو. لدا  وره من سيرمى فى جهنل مرفو ا   ننو وتالميدا
من ا  بال ت زية  لدا ال وره إ.تملها المسيش ضجلنا. ومن سيلت   بالمسيش سي.مل نارا فال نخجل إدا 

للمسيش الد" أدخلنا  رنا مرارا  للسخرية. وفى خروج المسيش إلى خارج الم.لة م نى آخر فحردونا ونيرونا 
 للملةوو ب د أن أخرجنا آدل اضول بخحيتو من الفردو .

خر يراا الخاحئ الد" ظ آخنو إناره لخنبة ال ليو. لنا ت.ر  الدبي.ة بالنار. ألي  لدا منمر  = حطب
لمسيش إبن إناره ل أو تيسًا من الماعز ثورًا إبن بقريريد أن يربو فى المسيش فيست.  نار جهنل. ول ل فى قولو 
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= ت.ر  الدبي.ة خارج الم.لة ضنها  خارج المحلةاإلنسان فهو  ار إنسان إبن إنسان. إنسان من نف  جنسنا. 
 .املة خحية. أما دبا ش الم.رقة والدقي  فت دل نلى المدبش فهما ظ ينيران للخحية 

 
ْن َسَها ُكلُّ َجَماَعِة ِإْسرَاِئيَل، َوُأْخِفيَ »13 " -(:13) أية َأْمٌر َعْن َأْعُيِن اْلَمْجَمِع، َوَعِمُلوا َواِحَدًة ِمْن َجِميِع  َواِ 

 "َمَناِهي الر ب  ال ِتي اَل َيْنَبِغي َعَمُلَها، َوَأِثُموا،  
ن سها كل جماعة إسرائيل = قد ي.دن لدا إدا أخحأ ر ي  الةهنة فأنرر ةل الجمانة و.ين د ي دل ر ي   وا 
درا  للجمانة فينبغى نلى الجمانة أن ت دل دبي.ة خحية. ف يافا ر ي  الةهنة أخحأ الةهنة دبي.ة. لةن لدا لي  ن

 – 6:  4بأن أسلل المسيش لل ليو. لةن لدا ظ ي فى الن و الد"  رخ "دمو نلينا ونلى أوظدنا" راجع لو 
9. 
 
ْلَمْجَمُع َثْورًا اْبَن َبَقري َذِبيَحَة َخِطي ةي. َيْأُتوَن ِبِه ِإَلى ُثم  ُعِرَفِت اْلَخِطي ُة ال ِتي َأْخَطُأوا ِبَها، ُيَقر ُب ا14 " -(:14) أية

 "ُقد اِم َخْيَمِة االْجِتَماِع،
 = لل ت ال لدا الجملة نن ر ي  الةهنة فهو مفرو. أنو ي ر  ةل نئ.  ثم عرفت الخطية

 
.َوَيَضُع ُشُيوُخ اْلَجَماَعِة َأْيِدَيُهْم َعَلى رَْأِس 15" -(:15) أية ، َوَيْذَبُح الث ْوَر َأَماَم الر ب   "الث ْوِر َأَماَم الر ب 

= لدا ما ف لو نيوخ إسرا يل تماما  مع رو المجد يسو . وةل  ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور
ن سها )آية  وظ.م  لةدا قال المسيش نلى ال ليو. " ظ ي رفون مادا يف لون" ( ضنهل ةانوا 23لدا ويسميو وا 
ف د .ةل نليو قيافا .ين أنار نلى   لدا ما .دن مع المسيش   الةالن الممسوا لو أن من ي دل لدا الدبي.ة

. لو الدبي.ة التى قدمو . ا  نن الن و. وفى 24:  28اليهود أنو خير أن يموو إنسان وا.د نن الن و يو 
ي ا  فر ي  الةهنة يدخل بالدل إلى ال د  ضن لدا الدبي.ة نر" الح   يتةرر ةما فى الدبي.ة اضولى. ولنا أ

ر ي  الةهنة مس ول نن خحية الجمانة ةلها أمال ا   وضن لدا ال مل ينير لدخول المسيش بدمو إلى اضقدا  
فيصفح ( 11لي حينا فداء أبديا . وظ.م لنا أنو لل يدةر فى ال.الة اضولى في فش ننو أما لنا ف يل فى آية )

 هنتنا قدل لنا فداء وغفرانا .فر ي  ة عنهم
 

َوَيْغِمُس اْلَكاِهُن ِإْصَبَعُه 17َوُيْدِخُل اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ِمْن َدِم الث ْوِر ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع، 12 "-(:61-12) األيات
ِمَن الد ِم َعَلى ُقُروِن اْلَمْذَبِح ال ِذ  َأَماَم الر ب   َوَيْجَعلُ 18ِفي الد ِم، َوَيْنِضُح َسْبَع َمر اتي َأَماَم الر ب  َلَدى اْلِحَجاِب. 

َوَجِميَع 19ْجِتَماِع. ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوَساِئَر الد ِم َيُصبُُّه ِإَلى َأْسَفِل َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة ال ِذ  َلَدى َباِب َخْيَمِة اال
َوَيْفَعُل ِبالث ْوِر َكَما َفَعَل ِبَثْوِر اْلَخِطي ِة. َكذِلَك َيْفَعُل ِبِه. َوُيَكف ُر َعْنُهُم 61ى اْلَمْذَبِح. َشْحِمِه َيْنزُِعُه َعْنُه َوُيوِقُدُه َعلَ 

َل. 61اْلَكاِهُن، َفُيْصَفُح َعْنُهْم.  ِإن ُه َذِبيَحُة َخِطي ِة ُثم  ُيْخِرُج الث ْوَر ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ِة َوُيْحِرُقُه َكَما َأْحَرَق الث ْوَر اأَلو 
 "اْلَمْجَمِع.
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ِإَذا َأْخَطَأ َرِئيٌس َوَعِمَل ِبَسْهوي َواِحَدًة ِمْن َجِميِع َمَناِهي الر ب  ِإلِهِه ال ِتي اَل َيْنَبِغي َعَمُلَها، »66 " -(:66) أية

 "َوَأِثَم،
لي  ةر ي  الةهنة قح ا . ولةن  = لو المل  فهو ة ا د مس ول نن ن بو فخحيتو ت رر ةريرين ولةن رئيس

 ( مل  الملو 3:  44+  15:  37الر ي   ينير للمسيش ).ز 
 

َوَيَضُع 64ُثم  ُأْعِلَم ِبَخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ ِبَها، َيْأِتي ِبُقْرَباِنِه َتْيًسا ِمَن اْلَمْعِز َذَكرًا َصِحيًحا. 63 "-(:62-63) األيات
. ِإن ُه َذِبيَحُة َخِطي ةي. َيَدُه َعَلى رَْأِس الت   َوَيْأُخُذ 65ْيِس َوَيْذَبُحُه ِفي اْلَمْوِضِع ال ِذ  َيْذَبُح ِفيِه اْلُمْحَرَقَة َأَماَم الر ب 

 ِإَلى َأْسَفِل َمْذَبِح اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة ِبِإْصَبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى ُقُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة، ُثم  َيُصبُّ َدَمهُ 
 َفُيْصَفُح َوَجِميَع َشْحِمِه ُيوِقُدُه َعَلى اْلَمْذَبِح َكَشْحِم َذِبيَحِة الس اَلَمِة، َوُيَكف ُر اْلَكاِهُن َعْنُه ِمْن َخِطي ِتهِ 62اْلُمْحَرَقِة. 

 "َعْنُه.

لنا  وره المل  ب د أن إست  ب دنا لنا ي دل تي  من المانز دةرا  فهو يمرل المسيش المل  الد"  لو لي يد 
بل    للنياحين. ولنا ظ يدخل الةالن بالدل ل قدا  فهنا ظ يتةلل نن النفانة الةفارية نن اإلنسان أمال اآلو

. مدبش الم.رقة يمرل من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة الكاهن يأخذنجد 
م نى أن نمل المسيش نلى ال ليو ةان قويا  جدا   د النياحين فأف دلل قوتهل ال ليو. وال رون تنير لل وه وال

 11:  22( للتنديد نلى نمل ال ليو ال و". راجع) لو 15لي.ررنا. وظ.م تةرار ةلمة مدبش الم.رقة فى آية )
الةهنة  ضن ظ ي.ر  الجلد والل.ل بل يةونا من ن يو  و(. . ا  ةانو الرياسة نلى ةتفو. وظ.م لنا أن11 –

فا  ظ يسمش لخدامو بأن يأةلوا  . الةالن .ينما يأةل منها ي حى حمأنينة لم دل الدبي.ة أن ا  غفرخحاياا
 وينترةوا فى الدبي.ة لو لل يةن قد نز  الخحية وغفرلا تماما  )فيلون اليهود"( 

 
ْن َأْخَطَأ َأَحٌد ِمْن َعام ِة اأَلْرضِ »67 "-(:35-67) األيات َسْهًوا، ِبَعَمِلِه َواِحَدًة ِمْن َمَناِهي الر ب  ال ِتي اَل َيْنَبِغي  َواِ 

ي ِتِه ال ِتي ُثم  ُأْعِلَم ِبَخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ ِبَها، َيْأِتي ِبُقْرَباِنِه َعْنزًا ِمَن اْلَمْعِز ُأْنَثى َصِحيَحًة َعْن َخطِ 68َعَمُلَها، َوَأِثَم، 
َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن 31َضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة، َوَيْذَبُح َذِبيَحَة اْلَخِطي ِة ِفي َمْوِضِع اْلُمْحَرَقِة. َويَ 69َأْخَطَأ. 

َوَجِميَع َشْحِمَها 31ْذَبِح. َدِمَها ِبِإْصَبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى ُقُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة، َوَيُصبُّ َساِئَر َدِمَها ِإَلى َأْسَفِل اْلمَ 
ب  َوُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن َيْنزُِعُه َكَما ُنِزَع الش ْحُم َعْن َذِبيَحِة الس اَلَمِة، َوُيوِقُد اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح رَاِئَحَة َسُروري ِللر  

 َفُيْصَفُح َعْنُه.
ْأِن ذَ »36 ْن َأَتى ِبُقْرَباِنِه ِمَن الض  َوَيَضُع َيَدُه َعَلى رَْأِس َذِبيَحِة 33ِبيَحَة َخِطي ةي، َيْأِتي ِبَها ُأْنَثى َصِحيَحًة. َواِ 

َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة 34اْلَخِطي ِة، َوَيْذَبُحَها َذِبيَحَة َخِطي ةي ِفي اْلَمْوِضِع ال ِذ  َيْذَبُح ِفيِه اْلُمْحَرَقَة. 
َوَجِميَع َشْحِمِه َيْنزُِعُه َكَما 35ْصَبِعِه َوَيْجَعُل َعَلى ُقُروِن َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة، َوَيُصبُّ َساِئَر الد ِم ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبِح. ِبإِ 
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ْأِن َعْن َذِبيَحِة الس اَلَمِة، َوُيوِقُدُه اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى َوقَ  . َوُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن ِمْن ُيْنَزُع َشْحُم الض  اِئِد الر ب 
 "َخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ َفُيْصَفُح َعْنُه.

لنا نجد خحأ وا.د من نامة الن و ولنا نجد الدبي.ة أنرى من الم ز أو ال ان ولى أرخب نلى .سو م دره 
نرو  المسيش التى يجو أن ت دل نفسها  م دل الدبي.ة. والسبو فى أن الدبي.ة من اإلنان أنها تنير للةنيسة

.دبي.ة مع نريسها )الدةر( الد" يتنفع ننها وأنحالا .رية. المسيش م دل الدبي.ة لنا ي ول بدور الةنيسة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
َذا َأْخَطَأ َأَحٌد َوَسِمَع َصْوَت َحْلفي وَ »1" -(:1) أية  "ُهَو َشاِهٌد ُيْبِصُر َأْو َيْعِرُف، َفِإْن َلْم ُيْخِبْر ِبِه َحَمَل َذْنَبُه.َواِ 

 
، َأْو ُجث ففَة َبِهيَمففةي َنِجَسففةي، َأْو ُجث ففَة َدِبيففبي 6 "-(:4-6) األيففات َأْو ِإَذا َمففس  َأَحففٌد َشففْيًئا َنِجًسففا: ُجث ففَة َوْحففشي َنِجففسي

، َوُأْخِفَي َعْنُه، َفُهفَو َنِجفٌس  ُس ِبَهفا، 3َوُمفْذِنٌب.  َنِجسي َأْو ِإَذا َمفس  َنَجاَسفَة ِإْنَسفاني ِمفْن َجِميفِع َنَجاَسفاِتِه ال ِتفي َيتَفَنج 
ِِْحَسفاِن ِمفْن َجِميفِع َمفا َيفْ 4َوُأْخِفَي َعْنُه ُثم  ُعِلَم، َفُهَو ُمْذِنٌب.  َِِسفاَءِة َأْو ِل تَفِرُط َأْو ِإَذا َحَلَف َأَحٌد ُمْفَتِرًطا ِبَشفَفَتْيِه ِل

 "ِبِه اإِلْنَساُن ِفي اْلَيِميِن، َوُأْخِفَي َعْنُه، ُثم  ُعِلَم، َفُهَو ُمْذِنٌب ِفي َشْيءي ِمْن ذِلَك. 
 نجد لنا أمرلة لخحايا الجهل أو السهو التى ي دل ننها دبا ش خحية  

 اإلنسان الذى يكتم الشهادة -: الخطية األولى
 16ا المتهمين لي ولوا ال. ي ة. ولةدا  نع ر ي  الةهنة مقع المسقيش مقو ةان من ناده ق اه اليهود أن يست.لفو 

. والم  ود من لدا أن ال ا ى ةأنو ي ول للمتهل أن ةدبو يل ن  ا . ومقن لنقا نفهقل إرتبقاح ةلمقة ال.لق  63: 
سقمع مققؤمن  . والخحيقة المنققار إليهقا لنققا لقو أنققو إدا1:  27والل قن فةريقرا  مققا نسقمع إرتبققاح الةلمتقين راجققع قق. 

ةأن يةون المتهل  دي و   إنسان متهما  أو نالد يست.لفو ال ا ى فيةدو  ويةتل لو النهاده لغر. ما فى نفسو
ولو يريد أن يتستر نليو أو يةون المتهل بري ا  لةنو لو ي اديو ويريد أن يتنفى منو .تى لو .ةل نليو ملما . لنا 

 ينتر  ةاتل النهاده مع المجرل.
اإلنسققان الققد" يةققتل النققهاده لغققر. فققى نفسققو لققو يققدور فققى فلقق  نفسققو  أو لققو  -: هففذه الخطيففة كيفيففة تقيففيم

متمرةز تماما  .ول اضنا النخ ية لو. لو يب.ن نن ةي  ير ى نفسو ؟ ونن مادا يريد لو ؟ ولي  مادا يريد 
ح الخحيققة اض ققلية أ" ا . وا  لققو ال.قق . فمققن يفنققل فققى النققهاده لل.قق  يةققون منف ققال  نققن ا   ولققدا بال ققب

 حبي تنا الساقحة. ويندرج حب ا  ت.و لدا الخحية من ينةر المسيش أمال النا  لم ل.تو النخ ية.
 التالمس مع النجاسة -الخطية الثانية :

إستخدل ا  حري ة مبسحة لنرا مفهول النجاسة. ف د  ور الو.ى أن جرن الموتى لى نجاسة. والسبو فى دل  
جققة حبي يققة للخحيققة فةققأن المققوو لققو ت بيققر نققن الخحيققة. وي ققبش الققتالم  مققع جرققة لققو رمققز بسققيح فققالموو نتي

إلنتهاء الخحية ولنا  خحايا خارجية أ" مغرياو ال الل ورمزلا لنا جرن ال.يواناو. ولنا  خحايا ونهواو فى 
داخلية التى تمهر رمارلا وللت بير نن الخحايا ال .الداخل تمهر رمارلا النتنة .ينما تمهر أنمال م ينة تنير لها

ولققو أن نجاسققة إنسققان مققن جميققع نجاسققاتو والم نققى السققيل )مرققل مققر. السققيالن(   إسققتخدل الققو.ى ت ققوير آخققر
ولنققا الت ققوير را ققع جققدا  ضن السققيل مققرال  لققو مققر. داخلققى مهققر ب المققة خارجيققة ولققدا يتحققاب  مققع   والبققرب

لتقى تمهقر فقى ب ق. أنمالنقا وأرامنقا. واإلنقاره لنقا إلقى جرقة الخحية الدفينة فى داخلنا ونهواو قلوبنا المري قة ا
و.ققش نجقق  أو بهيمققة نجسققة أو جرققة دبيققو. والةتققاو الم ققد  يققدنونا للتأمققل فققى الم ققانى فققإلى مققادا تنققير جرققة 
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الو.ش النج  ؟ بال حع تنير للحبي ة الو.نية فالو.ش ي تل ليأةقل ولنقا  مقن يملمقون اضيتقال واضرامقل لقيم وا 
لقى مقادا تنقير جرقة البهيمقة ؟ لقدا بحونهل  وا  يدنونا أن ظ نف ل نف  النئ ضن م ير ةل نقئ إلقى المقوو وا 

تنير لمن يريد إنبا  نهواتو ف ح دون النمر إلى أ" إنتبار آخر !! قال أ.د ال ديسين "لل تنقتهى جسقد المقرأه 
لقى مقادا تنقير جرقة القدبيو ؟ القدبيو يا أخى إدلو وأنمر جسدلا ب د أن تموو ب ده أيال وأنمقر مقادا تنقتهى" و  ا 

 يتالم  مع الحين فى ز.فو بل يأةلو. ولدا ينير لنهواو إمتال  اضر.. ولةن لدا اضر. م يرلا الزوال.
ن مع نلمنا بأن ةل نئ م يرا الزوال والموو فمازلنا ننتهى والةتاو يدنونا لوقفة مع النف  لنتأمل أن ةل واآل

 تنتهى لدا الما و.نئ م يرا أن ي بش جرة فال 
مقره أخقر" لقى تمرةقز .قول اضنقا. فلقو نبهقو أ.قد أن مقا ينقتهيو زا قل وما قو لةقان  -: كيفية تقييم هذه الخطيفة

دا قلو لو لةن لدا  د قداسقة ا  لةانقو اإلجابقة بالتأةيقد    منح و لدا . ى !! أنا أريد لدا... أنا أ.تاج لدا. وا 
 تنير إلنف الو نن ا  

 الحلف بالباطل -لثة :الخطية الثا
لنا نجد الخاحئ يستهين)ربما بتهور أو بال  د( بإسقل ا . ويسقتخدمو لي قد بنقئ سقواء باإلسقاءه أو اإل.سقان أو 

أول مققن  أن ي ققدل ولةققدا ف ققل يفتققاا .ينمققا نققدر  الونققد. لةققدا ف ققل داود .ينمققا أقسققل بالونيققد  ققد نابققال الةرملققى
ن أول مقن قابلقو لقو إبنتقو. ولنقا نجقد ةاللمقا نقدل. فقإن نبقرو لقدا الخحيقة فةا   ي ابلو فى نودتو منت را  دبي.ة

 نن نئ فهى ت بر نن التهور واإلندفا  
لققدا أو ققش  ققوره ل نققا واإلنف ققال نققن ا . فاإلنسققان الققد" يرتةققو لققدا الخحيققة  -: كيفيففة تقيففيم هففذه الخطيففة

ققد ألقو نفسقو  أ" أققال مقن نفسقو إلهقا  يتونقد  يت ور أنو ققادر أن يمقنش ويمنقع   أن ي.سقن ويسقئ. لقو لنقا ت ريبقا  
أندا ققو وي ققد أ ققدقا و. لنققا .تققى ولققو أنققو يسققتخدل إسققل ا  وي.لقق  فققإن لققدا ظ ينققير ل داسققة فيققو بققل ينققير إلققى 
إسققتخدال إسققل ا  ب ققوره خاح ققة. فققإدا ةققان يريققد إسققتخدال إسققل ا  بحري ققة  قق.ي.ة ينقق ر فيهققا بأنققو مت.ققد بققا  

ةان يجو أن ي ول "إن أدن ا  نف ل ةدا...أو ا  ير" مادا ي ملو م   يقامن آديتنقى" راجقع   وولي  منف ال  نن
 أو ا  يةاف   نلي ما ف لتو .  26 – 23:  4يع 

ولقى  ن نر" أن الخحايقا الرالرقة المنقار إليهقا لنقا لقى تو قيش ةامقل لم نقى الخحيقة اض قلية السقاةنة فقى  + واآل
 ز .ولها ومن رل اإلنف ال نن ا  اإل.سا  باضنا والتمرة

 
ْثِمفِه 2َفِإْن َكاَن ُيْذِنُب ِفي َشْيءي ِمْن هِذِه، ُيِقرُّ ِبَما َقفْد َأْخَطفَأ ِبفِه. 5 "-(:2-5) األيات َوَيفْأِتي ِإَلفى الفر ب  ِبَذِبيَحفةي إِل

َعْنزًا ِمفَن اْلَمْعفِز، َذِبيَحفَة َخِطي فةي، َفُيَكف فُر َعْنفُه اْلَكفاِهُن ِمفْن  َعْن َخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ ِبَها: ُأْنَثى ِمَن اأَلْغَناِم َنْعَجًة َأوْ 
 "َخِطي ِتِه.

نجد لنقا أن القو.ى يقنب نلقى وجقوو أن ي تقر  الخقاحئ وي قر بخحايقاا. فقإدا نلقل إنسقان أنقو مخحقئ ف ليقو أن 
= فةيق   ثفم ُعِلفمَ ( 4ظ.م قولو فى آية ). و 9:  2يو 2ي تر  وا  أمين ونادل فإن إنترفنا بخحايانا يغفرلا لنا 

ن لل بخحيتنا ؟ لنا  نده حر  يست ملها ا  ةأن نسمع مبانره من الروا ال د  داخلنا ب وو لول ونتاو نلى 
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خحيققة م ينققة ولةققن لققدا ي.تققاج ل.ققوا  مدربققة ومسققتو" رو.ققى نققالى ولنققا  حري ققة أخققر" أن يسققتخدل ا  إنسققان 
وفقى ةقل .ققال ينبقو الةتققاو  . ...( ينبققو الخقاحئ أن ف لققو لقو خحيقة تغ ققو ا آخقر مقن خدامققو )ةقالن م خقادل.

نتقرا  نقن خحايقاةل. ولقنال.م أن اإلنتققرا   7:  4"إن سقم تل  قوتو ظ ت سقوا قلقوبةل نقو  " أ" قققدموا توبقة وا 
مين .ينمقا يبرر ا  ف.ينما أنتر  بأننى مخحئ أنسو الخحية وما إستتب ها لنفسى وأبرر ا  ةما ف ل اللب الي

قال "ن.ن ب قدل جوزينقا.... أمقا لقدا فبقار" وب قد اإلنتقرا  ي قدل أنرقى مقن اضغنقال. ونجقد لنقا تةقرار لمقا سقب  فقى 
 اإل .اا الساب   و.ين أنو ظ يوجد تةرار بال سبو فالسؤال

 
 
 ؟ لماذا إذن التكرار 
ا. وأن خحية ر ي  الةهنة يمةننا أن نال.م أن خحية الفرد دةرو مرتين ودةر بينهما مجمونة الخحاي 

 والجمانة والر ي  دةرو مره وا.ده. ونستحيع ت وير لدا فى نةل جدول ةالتالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 

            
 
 
 
 
 

ن أن مجمونة الخحايا تتوسح الجزء المةرر ولو ت ديل أنرقى ةدبي.قة نقن الخحيقة. وةقأن الم  قود أن نال.م اآل
دبي.قققة خحيقققة نقققن لقققدا  نفسقققو والمسقققيش ققققدل 11:  7ةمقققا ققققال بقققول  الرسقققول فقققى رو  لقققدا الخحايقققا سقققاةنة فينقققا
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إدا  التةققرار لققي   . أو لقو إفتققد" حبي تققى السققاقحة أو إفتقد" الخحيققة اض ققلية الموجقوده فققى   الخحايقا السققاةنة فققى  
 .بال م نى

ستلزمو ت ديل رور الد" لو أةبر أنو  ا  الدبا ش. لدل  ةانو الدبي.قة + وظ.م أن خحية الجمانة لى ظ نها ية وا 
 نن ر ي  الةهنة رور .تى تةون دبي.ة المسيش = متحلباو ا  نن الجمانة 

 + دبي.ة الرور نن ر ي  الةهنة إدا  تنير للمسيش ةر ي  ةهنة .مل خحايا الجمانة 
 32:  31+ أل  8: 51ر إ+ دبي.ة التي  تنير للمسيش ةمل  يت دل نروسو راجع 

ر الةنيسة نرو  المسيش التى يجو أن ت دل نفسها دبي.ة ة ريسها. لى اضنرى التى يجو أن + رل يأتى دو 
 ت لو ألوا ها مع نهواتها وت دل نفسها دبي.ة .ية.

( وةمقا 29:  7وقد مار  اليهود اإلنترا  بخحايالل أمال رجقال ا  وةهنتقو. ةمقا حلقو ينقو  مقن ناخقان )يقش 
( ومقع يو.نقا الم مقدان 24  23: 21 قل 1( وداود مع نارقان )15  14:  25 ل 2ف ل ناول أمال  مو يل )

لدا بالنسبة لل هقد الجديقد والةنيسقة ملتزمقة تمامقا  بهقدا السقر )سقر اإلنتقرا (. )إن  28:  29( + أ  5:  2)مر 
نترفنا ظ يلومنا إبلي (   لمنا أنفسنا وا 

 
ْن َلْم َتَنْل َيُدُه ِكَفاَيًة لِ 7 "-(:11-7) األيات َشاةي، َفَيْأِتي ِبَذِبيَحةي إِلْثِمِه ال ِذ  َأْخَطَأ ِبِه: َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمفامي َواِ 

، َأَحُدُهَما َذِبيَحُة َخِطي ةي َواآلَخُر ُمْحَرَقٌة.  ْأَسفُه َيْأِتي ِبِهَما ِإَلى اْلَكاِهِن، َفُيَقفر ُب ال فِذ  ِلْلَخِطي فِة َأو اًل. َيُحفزُّ رَ 8ِإَلى الر ب 
َوَيْنِضفُح ِمفْن َدِم َذِبيَحفِة اْلَخِطي فِة َعَلفى َحفاِئِط اْلَمفْذَبِح، َواْلَبفاِقي ِمفَن الفد ِم ُيْعَصفُر ِإَلفى َأْسفَفِل 9ِمْن َقَفاُه َواَل َيْفِصُلُه. 

ِة، َفُيَكف فُر َعْنفُه اْلَكفاِهُن ِمفْن َخِطي ِتفِه ال ِتفي َأْخَطفَأ، َوَأم ا الث فاِني َفَيْعَملُفُه ُمْحَرَقفًة َكاْلَعفادَ 11اْلَمْذَبِح. ِإن ُه َذِبيَحُة َخِطي ةي. 
 "َفُيْصَفُح َعْنُه. 

ختيار حيرين ولي  وا.د سببو أنو ظ يوجقد  لدا دبي.ة غير ال ادرين  إناره إلى أن ندل قدرتنا لن ي حل الفداء وا 
 ققيو الةققالن نققو. الل.ققل  فمققن نقق.ل فققى الحيققور فيسققتخدل أ.ققدلل نققو. النقق.ل ةم.رقققة واضخققر يةققون مققن ن

نا.يققة ظ ينقق ر الف يققر ب.ققرج فهققو قققدل ن ققيو الةققالن ومققن نا.يققة يققدلو لبيتققو نققانرا  بققالغفران فالةققالن أةققل مققن 
دبي.تو. وظ.م ت ديل دبي.ة الخحية أوظ  فغفران الخحية يأتى أوظ  رل ي دل دبي.ة الم.رقة  أ" الر ا رانيا . وظ.قم 

ره للمسققيش ولقو مقنة  القرأ  نلقى ال قليو. وأي ققا  القرأ  غيقر منف قل نقن الجسققد = لقدا  قو  يفصفله القولقو 
 )المسيش وةنيستو( 

 
ْن َلْم َتَنْل َيُدُه َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمامي َفَيْأِتي ِبُقْرَباِنِه َعم ا َأْخَطَأ ِبفِه ُعْشفَر اإِليَففِة ِمف11 "-(:13-11) األيات ْن َواِ 

َيْأِتي ِبِه ِإَلى اْلَكاِهِن َفَيْقِبُض 16ِطي ةي. اَل َيَضُع َعَلْيِه َزْيتًا، َواَل َيْجَعُل َعَلْيِه ُلَباًنا أَلن ُه ُقْرَباُن َخِطي ةي. َدِقيق، ُقْرَباَن خَ 
. ِإن هُ  َفُيَكف فُر َعْنفُه اْلَكفاِهُن 13ُقْرَباُن َخِطي ةي.  اْلَكاِهُن ِمْنُه ِمْلَء َقْبَضِتِه َتْذَكاَرُه، َوُيوِقُدُه َعَلى اْلَمْذَبِح َعَلى َوَقاِئِد الر ب 

 "«.ِمْن َخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ ِبَها ِفي َواِحَدةي ِمْن ذِلَك، َفُيْصَفُح َعْنُه. َوَيُكوُن ِلْلَكاِهِن َكالت ْقِدَمةِ 
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ققر" .تققى غيققر ال ققادرين نلققى ت ققديل دبي.ققة حيققور فلي ققدل ت دمققة دقيقق . ننققر اإليفققة ولققى تسققا و" مةيققال يسققمي "ن م 
ولى م دار ما ةان الفرد يجم و من المن يوميا  وةأنو ي ول يوما  أو يجو  يوما  لي دل دبي.ة خحية. وةي  يةون 
الققدقي  دبي.قققة خحيقققة بينمقققا ال انقققده أنقققو بقققدون سققف  دل ظ ت.قققدن مغفقققره ؟ اإلجابقققة أن القققدقي  لنقققا يخقققتلح بقققدماء 

وقد ينير لدا للتناول أ" الدبي.ة الغير الدموية فالخبز والخمر يت.وظن . قا   الدبا ش اضخر" الم دمة نلى المدبش
إلققى جسققد الققرو ودمققو ةفققاره نققن خحايانققا. ولنققا ظ نجققد نلققى الت دمققة زيققو وظ بخققور. لققى دبي.ققة خحيققة وليسققو 

لققدا دبي.ققة  فالزيققو ي حققى للققدقي  ح مققا  لحيفققا  ولةققن للزيففت. وظ اللبففانرا .ققة سققرور للققرو فققال مةققان للبخققور = 
أنها تبدأ بقالرور وتنتهقى بةميقة مقن القدقي . لقدا تتقدرج ب.سقو حاققة ةقل  ونالحظ فى تدرج ذبائح الخطيةخحية. 

ولققدل  يريققد مققن ةققل إنسققان أن ي ققدل مققا فققى  .إنسققان وا  الققد" ي بققل ةققل ت دمققة مهمققا ةانققو  ققغيره ي ققر  حاقتنققا
ولندةر قول بول  "لل تجالدوا ب د .تقى القدل" ولنأخقد  .حاقتو ونمل ن مة ا  يبار  ةما بار  فى الخم  خبزاو

مرقال فقا  قبققل اللقب اليمققين بةلمقة ولةقن السققؤال مقادا ةققان فقى حاقققة اللقب اليمقين أن ي ققنع أةرقر مققن لقدا ولققل 
 ي نع ولو م لوو ؟

 
، َيْأِتي ِإَذا َخاَن َأَحٌد ِخَياَنًة وَ »15َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 14 "-(:12-14) األيات َأْخَطَأ َسْهًوا ِفي َأْقَداِس الر ب 

ةي َعَلى َشاِقِل اْلقُ  . ِإَلى الر ب  ِبَذِبيَحةي إِلْثِمِه: َكْبًشا َصِحيًحا ِمَن اْلَغَنِم ِبَتْقِويِمَك ِمْن َشَواِقِل ِفض  ْدِس، َذِبيَحَة ِإْثمي
ُض َعم ا َأْخَطَأ ِبِه ِمَن اْلُقْدِس، َوَيزِ 12 يُد َعَلْيِه ُخْمَسُه، َوَيْدَفُعُه ِإَلى اْلَكاِهِن، َفُيَكف ُر اْلَكاِهُن َعْنُه ِبَكْبِش اإِلْثِم، َوُيَعو 

 "َفُيْصَفُح َعْنُه.

 ذبيحة اإلثم
 -دبي.ة اإلرل ةما قلنا ت دل نن خحايا م ينة ةرمار للخحية الساةنة فينا وي سمها الةتاو إلى :

 خحايا  د اإلخوه – 1                  خحايا  د الم دساو اإللهية    -2
= فاإلسققتهتار  خيانفةلقدا اضيقاو ت.ققدرنا نقن المجمونقة اضولققى أ" الخحايقا  قد الم دسققاو اإللهيقة ولنقا يسققميها 

بم دساو الرو ي تبرلا الرو خيانة. وم دساو الرو لى مرل البةور من ال.يوانقاو ورمقار اضر. وال نقور )مقل 
= فهققدا إنققاره للمسققيش الققد" بققال  كبشففًا صففحيحًا مففن الغففنموةققان نلققى المخحققئ أن ي ققدل ( والنققدور...الا. 8:  3

= أ" أن  بتقويمك (.29:  89نيو وقولو ةبنا  من الغنل إناره للمسيش المتجسد فهو ةان وا.دا  من البنر )مز 
:  17هقدا القدور )الد" ي يل ال رر والت وي. الممارل والمناسو لو موسى رل ب د موسقى ةقان الةهنقة ي ومقون ب

و.تقى  . = أ" ي يل رمن الةبش بةدا ناقل. والناقل لو وزن للف ة ي ابل اليقول ال مقالو شواقل الفضة من(. 8
 . . وةقان الةقبش القد" يقتل ت ديمقو ظ ي قل ت ييمقو نقن نقاقلينبم نى وزنقة ن فال ملة فى إسرا يل إسمها النيةلاآل

يقتل الت يققيل. وةقان لنققا  نقاقل الملقق  والم نقى مققن قولقو نققاقل  = لقو م يققار موجقود فققى الهيةقل بققو شفاقل القففدس
ال د  أن ت ييل الخحية يتل بم يار إلهى ولي  بم يار نخ ى   ولدا واجو الةالن أن يتل ت ييل اضمور ب.سو 

= أ" ةان نلى المدنو أن يرد ما إغت بو  ويعوض عما أخطأ به من القدس.  ا  ولي  للمنف ة النخ ية. 
  ويزيد عليه خمسهساويو إن ةان اض ل قد ف د منو. أو ما ي
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  -: وتفسير الخمس
 دفع غرامة زا د اض ل تج ل الخاحئ يمتنع أ ال  نن المخالفة خوفا  من الغرامة. -2
لققدا ي حينققا فةققره أننققا لققن نةسققو بققل نخسققر .ينمققا ن تققد" نلققى . ققو  ا  فققى المققال والوقققو "إنحققونى  -1

رر ال نقور نلقى ا  ولنقا  مقن يقر" الوققو القد" ي حيقو   لقو وققو ال نور وجربونى" فهنا  مقن يسقتة
(. 12:  36أ" 1 ققا ع. ولققدا الغرامققة تنققير إلققى أن مققا نأخققدا مققن ا  سققيأخدا منققا بحري ققة أو بققأخر" )

 لدا باإل افة ل.رماننا من البرةة. 
ا وحو وخسقققر مرةقققز ينقققير للن مقققة القققوفيره )ق قققة الخمققق  خبقققزاو( فاإلنسقققان أسقققاء   ولنفسقققو بسققق  5رققققل  -3

قو   .  الةقل وزاد نليقو مقن ن متقو. فقن.ن لقل نرجقع إلقى مقا ةقان نليقو آدل وجنتو. ولةن رو المجد يسقو  ن 
فاإلنسقققان خقققرج مقققن  ( .11:  5)رو بقققل زادو الن مقققة جقققدا  "ف.يرمقققا ةرقققرو الخحيقققة إزدادو الن مقققة جقققدا "

ن نليققو آدل. فققلدل لققل ي. ققل نلققى خحيتقو ولققو الققرابش ويةفققى أن ن ققارن بققين مققا . قلنانليو اآلن ومققا ةققا
جسد الرو ودمو وظ .ل فيو الروا ال د  وظ أحل  نليقو نقري  الحبي قة اإللهية."أنقياء تنقتهى المال ةقة 

 )أ" الن مة(. 5م2أن ترالا" لدل  أحل  أن ياء نلى المسيش دبي.ة إرل فهو نو. ما ف دناا + 
. فيوسققق  حلقققو لفرنقققون الخمققق  47ورد فقققى ق قققة يوسققق  وفرنقققون ونققق و م قققر راجقققع تققق   5م2 قالققق -4

والم نى أن فرنون أ بش يمل  اضر. ةلهقا ولقو ظ يحلقو سقو" الخمق  وا  إمتلةنقا بن متقو وظ يحلقو 
( ولو ال.وا  فا  يحلو ت دي  .واسنا لو و.ين د تقزداد 5خر لرقل )سو" الخم  ! لنا نر" الم نى اآل

 الن مة جدا  ونمتلئ من الروا.
فالمدنو ةان ي و. بخمسة أ  ا  نن الريران وأرب ة أ  ا  نن الغنل  9 – 2:  11قارن مع خر  -5

المسروقة التى تل بي ها وب  فين إن لقل تةقن ققد بي قو. وال انقده ال امقة ب قد دلق  لقى ال ق فين. ولةقدا 
بققل أةرققر مققن ال قق   فمققا الفققر  بققين لققدا النققري ة ونققري ة الخمقق .  8:  29ونققد زةققا بققأن يف ققل لققو 

 ة الخمقق  ي ققو. بهققا اإلنسققان الققد" أخحققأ ولققل يققراا أ.ققد رققل نقق ر بجرمققو وأراد أن يةفققر الفققار  أن نققري
 ننو. أما نري ة ال    فهى لمن أمس  ولو يغت و ما للغير ولل ي تر  لو حوانية.

واآلن لنر" ةيفية تحبي  نري ة الخم  وال  فين وأنهما وا.د. فا  يحلو ال نور. لدا . و فإن سقرقنا  -6
 .5م2=  21م2×1 ندفع ال    أ" ال نور من ا 

+ لنا لنا ت لي  نلى دبي.ة اإلرل فال يةفى ت ديل دبي.قة بقل يقتل الت قوي. وةتحبيق  نلقى لقدا فالةنيسقة تلقزل مقن 
ة قققول السقققيد المسقققيش  وظ يةفقققى أن  14  13:  5أخحقققأ فقققى .ققق  أ.قققد آخقققر بقققأن يقققدلو ي قققحلش أوظ  م قققو مقققو 

ن ةقققان ققققد . أوظ  النقققخب المملقققول. فقققإنترافى ف قققح لقققن سقققر  نليقققو أن ي قققو   ي تقققر  النقققخب أمقققال الةقققالن. وا 
 ي و. المملول 
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 5م2 ق+ ما ي دل م ابل اإلرل       دبي.ة إرل          + النئ المغت و        + ال
                          
         

 الخحية ن وبتها الموو     لنا نر" الت وي.       لنا نر" الغرامة 
 لدبي.ة .تى ظ يموووا 

 
َذا َأْخَطَأ َأَحٌد َوَعِمَل َواِحَدًة ِمْن َجِميِع َمَناِهي الر ب  ال ِتي اَل َيْنَبِغي َعَمُلَها، َوَلْم َيْعَلْم، »17 "-(:18-17) األيات َواِ 

، ِإَلى اْلَكاِهِن، َفُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن َفَيْأِتي ِبَكْبشي َصِحيحي ِمَن اْلَغَنِم ِبَتْقِويِمكَ 18َكاَن ُمْذِنًبا َوَحَمَل َذْنَبُه.  ، َذِبيَحَة ِإْثمي
 "ِمْن َسْهِوِه ال ِذ  َسَها َوُهَو اَل َيْعَلُم، َفُيْصَفُح َعْنُه. 

= أ" نمل اإلنسان نمال  غير قانونى بأقدا  الرو. ةأن يست مل ني ا  من م دسقاو القرو لمنف تقو  مناهى الرب
( أو 24 – 21:  11ل مققن أجققزاء دبي.ققة الخحيققة التققى ظ يسققمش بهققا ل نسققان ال ققاد" )النخ ققية  أو ةققان يأةقق

يستخدل ني ا  ةان قد ندرا للرو  أو منع ننورا  أو بةورا ...ألا. إدا  الم  ود أن يةون أوظد ا  فى منتهى الي مة 
 ومدق ين فى .ياتهل. فمنالى الرو إدا  لى أقدا  الرو. 

 5م2 د أقدا  الرو ةان ي دل دبي.ة إرل + اض ل + فى الخحية  -ملحوظة :
 + دبي.ة إرل 5م2خرين ةان ي دل اض ل + فى الخحية  د .  اآل              

فقى .القة الت قد" نلقى   ؟خرين وارده فى أول اإل ق.اا ال قادل. ولةقن مقا م نقى لقدا الترتيقوالخحية  د .  اآل
فى .الة . و  البنر فةان رد النئ المغت و لو أول ما يخحقر أقدا  ا  ةان أول نئ مهل لو التةفير. أما 

نلققى البققال "أدلققو أوظ  إ ققحلش مققع أخيقق ". ولةققن فققى ال.ققالتين ي ققدل دبي.ققة إرققل  فةققون اإلنسققان يخحققئ فققى .قق  
إنسققان آخققر فهققدا  ققد نققري ة ا   إدا  لققو ت ققد" نلققى ا  وا ققع نققامو  الم.بققة فققى البنققر" .ققو إلهقق  مققن ةققل 

 ( 22:  4ةنفس " و )راجع يع قلب  وقريب  
بت قدير إلهقى  5م2ت يقيل النقئ بنقاقل ال قد  ينقير إلقى أن ا  ققدر ت وي قا  نقن مقا ف قدناا +  -: ملحوظة أخرى

 فةان أن أنحانا من ن متو ما يفو  ال  ل والفةر.
 تصنيف الخطايا 

  د اآلخرين -1 د ا  نخ يا          -2الخحايا المدةوره تن سل ل سمين 
 -:لد يتف  مع ت سيل الو ايا ال نر. فالو ايا ال نر تن سل ل سمين و 

 نليو اضرب ة و ايا اضولى ولى خا ة ب.فم . و  ا . -اللوا اضول :
 نليو الستة و ايا الرانية ولى خا ة ب.فم . و  اآلخرين. -اللوا الرانى :

 
. َقْد َأِثَم ِإْثمً 19" -(:19) أية "«.ا ِإَلى الر ب  ِإن ُه َذِبيَحُة ِإْثمي
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
، َوَجَحَد َصاِحَبُه َوِديَعًة َأْو »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:7-1) األيات ِإَذا َأْخَطَأ َأَحٌد َوَخاَن ِخَياَنًة ِبالر ب 

َأْو َوَجَد ُلَقَطًة َوَجَحَدَها، َوَحَلَف َكاِذًبا َعَلى َشْيءي ِمْن ُكل  َما َيْفَعُلُه 3ْغَتَصَب ِمْن َصاِحِبِه، َأَماَنًة َأْو َمْسُلوًبا، َأِو ا
ِو اْلَوِديَعَة َفِإَذا َأْخَطَأ َوَأْذَنَب، َيُردُّ اْلَمْسُلوَب ال ِذ  َسَلَبُه، َأِو اْلُمْغَتَصَب ال ِذ  اْغَتَصَبُه، أَ 4اإِلْنَساُن ُمْخِطًئا ِبِه، 

ُضُه ِبرَْأِسِه، َوَيِزيُد َعَلْيِه ُخْمَسُه. 5ال ِتي ُأوِدَعْت ِعْنَدُه، َأِو اللَُّقَطَة ال ِتي َوَجَدَها،  َأْو ُكل  َما َحَلَف َعَلْيِه َكاِذًبا. ُيَعو 
ر ب  ِبَذِبيَحةي إِلْثِمِه: َكْبًشا َصِحيًحا ِمَن اْلَغَنِم ِبَتْقِويِمَك، َوَيْأِتي ِإَلى ال2ِإَلى ال ِذ  ُهَو َلُه َيْدَفُعُه َيْوَم َذِبيَحِة ِإْثِمِه. 

، َفُيْصَفُح َعْنُه ِفي الش ْيِء ِمْن ُكل  َما َفَعَلُه ُمْذِنًبا ِبهِ 7َذِبيَحَة ِإْثمي ِإَلى اْلَكاِهِن.   "«.َفُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن َأَماَم الر ب 

= نفقق  التسققمية  خيانففة بففالربأ" الخحايققا الموجهققة لبخققرين. وظ.ققم تسققمية الخحيققة لنققا  نجققد فيهققا النققو  الرققانى
الخا ة بالخحية  د اضقدا  فخحيتى تجاا اآلخرين لى خحية تجاا ا  أوظ . والخحايا المنار إليها م نالقا أن 

ى لقدا قح قا  مقن يسقتأمنوا نند نقخب ويقأتى ليسقتردلا فينةقر أن لقو نقي ا . ويقدخل فق يود  إنسان أمانة أو ودي ة
نلقى أمققوال اليتققامى وال  ققر فيبتل هققا. أو مققن ظ يققوفى ل امققل . ققو. وقققد يققدخل ت.ققو لققدا الخحيققة اإلسققتهتار بمققا 

ا  يحلقو  قورتو فينقا  (11:  6تقى 2)أن استرمرلا لمجقد ا   فهى ودي ة نلى     أودنو ا  فى رو.ى وموالبى
بقاء لةنيسقتنا أننقى ير. ويندرج أي ا  ت.قو لقدا البنقد الودي قة التقى سقلمها اضفأ"  وره سن دمها لو فى اليول اضخ

و.افمو نليو ةنيستنا وبن مة المسيش ت.فم الودي ة لليول اضخير. لنا الت ييل ظ يةون بناقل ال د  فهدا   الت ليد
نسان. وقولقو فقى آيقة ) = لقو ترجمقة أخقر"  فيصففح عنفه ففى الشفئ مفن كفل مفا فعلفه مفذنبًا بفه(  7بين إنسان وا 

"في ققفش ننققو فققى أ" نققئ يةققون قققد ف لققو" لققدا فانليققة دل المسققيش. ودبي.ققة اإلرققل دا مققا  ةققبش. ةمققا فققد" الةققبش 
إسقق.  لةققدا فققدانا المسققيش. وظ.ققم لنققا أننققا ظ نققر" النققخب الخققاحئ مققن لققو؟ أو مققا لققو مرةققزا ؟ لةننققا نققر" 

نققو  وا.ققد. فققأ" خحيققة ن وبتهققا المققوو مهمققا ةانققو  ت ققنيفا  للخحيققة بأنوانهققا. وفققى أ" خحيققة نجققد دبي.ققة اإلرققل
 غيره. والمسيش ماو نن ةل الخحايقا فةقل خحيقة ت.تقاج لقنف  التةفيقر فهقى موجهقة لنقخب ا  الغيقر م.قدود 

 )خيانة( فت.تاج لةفاره غير م.دوده.
 

اِئاًل: هِذِه َشِريَعُة اْلُمْحَرَقِة: ِهَي اْلُمْحَرَقُة َأْوِم َهاُروَن َوَبِنيِه قَ »9َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 8 "-(:13-8) األيات
َباِح، َوَناُر اْلَمْذَبِح َتت ِقُد َعَلْيِه.  ُثم  َيْلَبُس اْلَكاِهُن َثْوَبُه ِمْن 11َتُكوُن َعَلى اْلَمْوِقَدِة َفْوَق اْلَمْذَبِح ُكل  الل ْيِل َحت ى الص 

، َوَيْلَبُس َسرَاِويَل مِ  ْن َكت اني َعَلى َجَسِدِه، َوَيْرَفُع الر َماَد ال ِذ  َصي َرِت الن اُر اْلُمْحَرَقَة ِإي اُه َعَلى اْلَمْذَبِح، َكت اني
. ُثم  َيْخَلُع ِثَياَبُه َوَيْلَبُس ِثَياًبا ُأْخَرى، َوُيْخِرُج الر َماَد ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ةِ 11َوَيَضُعُه ِبَجاِنِب اْلَمْذَبِح.  ، ِإَلى َمَكاني َطاِهري

، َوُيَرت  16 ُب َعَلْيَها اْلُمْحَرَقَة، َوُيوِقُد َوالن اُر َعَلى اْلَمْذَبِح َتت ِقُد َعَلْيِه. اَل َتْطَفُأ. َوُيْشِعُل َعَلْيَها اْلَكاِهُن َحَطًبا ُكل  َصَباحي
 "ِقُد َعَلى اْلَمْذَبِح. اَل َتْطَفُأ.َناٌر َداِئَمٌة َتت  13َعَلْيَها َشْحَم َذَباِئِح الس اَلَمِة. 

 شريعة ذبيحة المحرقة
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= ضن لققدا الةقالل موجققو للةهنقة ظ للنق و. لققدل  لقل ي ققل ةلقل بنقى إسققرا يل. الم.رققة تةققون  إوصفى هففرون وبنيفه
 : 19مسقا ية راجقع خقر أخقر" ة  قبا.ية و = ةان لنا  م.رقق على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح

. وةانققو الم.رققققة المسقققا ية تو ققع نلقققى المقققدبش .قققوالى السققانة السادسقققة مسقققاء  لةققى تمقققل نلقققى نقققار 39   38
المدبش .تى ال باا. .ين ةان يلقزل أن تب قى النقار منقت لة بغيقر إن حقا . لقى نالمقة تةقري  إسقرا يل   ولقدا 

رققة تنقير ل.ياتنقا التقى ن قدمها ةانو وميفقة الةقالن أن ي.فقم النق لة دا مقا  بتغقديتها بالنق.ل وال.حقو. ولقدا الم.
بنار الروا ال د  دبي.ة .و  . فالنار اإللهية ت.ر  أنوا  الخحية من قلوبنا رل تن لها بنار الم.بة. وفى لدا 

" ".سبنا ةغنل سي و للدبش" "من أجل  نماو النهقار 8ي ول بول  الرسول "من يف لنى نن م.بة المسيش... رو 
 للم.رقة المسا ية دون ال با.ية ؟ ةلو". ولمادا اإلناره لنا 

من المفهول أن فى النهار لنا  ةهنة ةريرين مستي مين فلن تحفأ النار أمامهل. أما فى الليل الد" ينير  -2
للنول أو التراخى والةسل فالغالبية أنهل نيال. إدن لى دنوه أن يةونوا متي مين "أنا نا مقة وقلبقى مسقتي م" 

 اآلخرين.ولدا واجو الةهنة السهر نلى 
منت لين بال.و اإللهى حول ليل لدا ال الل  سالرين نلى خالب نفوسنا  تنير إلى أننا ينبغى أن نمل -1

 .تى يأتى نم  البر. 
لى نار منت لة فى الليل يرالا البار فينال فى فرا نقانرا  ب بقول ا  لقو ويرالقا الخقاحئ فيقر" فيهقا  قوره  -3

 تحفأ.( .ين النار ظ 44:  9لليل فى جهنل )مر 
= نمققل م ققد   يسققتلزل الةققالن أن يلققب  ريابقو الةهنوتيققة البي ققاء. لققدا فيققو إنققاره ل دسققية الدبي.ققة   ورفففع الرمففاد

. والرمقاد 21:  22ش إف.تى رمادلا م د . ولدا ما .دن مقع مخل قنا فهقو دفقن مقع غنقى "وةقان م.لقو مجقدا " 
إناره لجسد المسيش فقى ال بقر( لقدل  فالمةقان القد" ينير إلى أن الدبي.ة لل تتالنى بل لى ت.ولو لرماد )الرماد 

= إناره ل بر المسيش. وةما قال المسيش بجسدا الممجد سي حينا ن.ن الرمقاد  مكان طاهريدلو اليو الرماد يسمى 
والتققراو ب قققد أن نمققوو ونت.قققول لتقققراو ورمققاد  جسقققدا  ممجقققدا  مرلققو. وةقققان الةققالن يرفقققع الرمقققاد مققن نلقققى المقققدبش 

نققو المققدبش النققرقى رققل يسققتبدل مالبسققو البي ققاء بمالبسققو ال اديققة )فققال ي ققش أن يخققرج خققارج وي قق و نلققى جا
الخيمققة بمالبقق  الخدمقققة( رققل يخقققرج الرمققاد إلقققى خققارج الم.لققة. ولةقققدا يف ققل الةقققالن ال بحققى فقققال يمهققر بمالبققق  

ي  نلى اضر.. وةقانوا الخدمة البي اء خارج الةنيسة  إناره إلى أننا سنلب  مالب  البر والبهاء فى السماء ول
( ولققو م.ققاح بسققور .تققى ظ تدريققو الريققاا ومققا ةققان 21:  4يل ققون الرمققاد فققى مةققان م ققد  دنققى مرمققى الرمققاد )

واد" الجرقن والرمقاد يت.قول  41:  32ر إضجنبى أن يمسو. لى  وره لجسد المسيش الم د  فقى ال بقر. وراجقع 
ن )وظ.قم أننقا .ينمقا ن.مقل الدبي.قة فينقا اآل 42:  29لجرقة يقو وغالبقا  ةقان لقدا القواد" قريبقا  جقدا  مقن الج  ل د 

علفى  والنفارن ير ن.ن التراو م دسين( والم نى أننا ن.ن الجرن والرمقاد ب قليو المسقيش نت.قول إلقى م دسقين. 
( رققل إ.ققتفم بهققا اليهققود )بالنقق.ل 14:  9= لققدا جققاءو مققن لققدن ا  مققع مسققش لققرون وبنيققو ) المففذبح تتقففد عليففه

والرانية   . وةان يوجد نلى المدبش رالن ن الو وا.ده منها ولى الةبيره  لدا للت دماو اليومية ل.رقهاوال.حو(
 . والرالرققة ةققان ينقق ل منهققا النقق لتين السققاب تين   تسقمى نقق لة البخققور يؤخققد منهققا إل.ققرا  البخققور  ققبا.ا  ومسققاء  
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مقدبش نقارا  مت قده لقى نقار غ قو ا  التقى تأةقل ولدا النق لة الرالرقة ةانقو لقى النق لة الدا مقة. ولنقا نقر" نلقى ال
جسد الدبي.ة. ولى النار التى إنت لو فى جسد المسيش نلى ال ليو وفيها أي ا  نر" .و المسيش النار" الد" 

( لتقر" إسقتمرار لقدا 36 – 29:  2  مق1قبل لدا ضجلنا  ومن لنا نفهل ةيق  أن الم.بقة قويقة ةقالموو. راجقع )
 بش فى أيال سبى بابل.الن لة ب د لدل المد

ي ققاد دبققا ش السققالمة نليهققا م نققاا أننققا . ققلنا نلققى السققالل بواسققحة ت ققديل 21آيققة ) ( تنققير للم.رقققة ال ققبا.ية. وا 
ودبقققا ش السققالمة ت قققدل نلققى الم.رققققة  . المسققيش نفسققو دبي.قققة م.رقققة أ" بحانتقققو الةاملققة لقققبو فققى تقققدبير الفققداء

 تفل ليال . ال با.ية فلن يأتى أ.د بدبي.ة سالمة لي.
 

َوَيْأُخُذ ِمْنَها 15َوهِذِه َشِريَعُة الت ْقِدَمِة: ُيَقد ُمَها َبُنو َهاُروَن َأَماَم الر ب  ِإَلى ُقد اِم اْلَمْذَبِح، »14 "-(:18-14) األيات
َمِة، َوُيوِقُد َعَلى اْلَمْذَبِح رَاِئَحَة َسُروري َتْذَكاَرَها ِبَقْبَضِتِه َبْعَض َدِقيِق الت ْقِدَمِة َوَزْيِتَها َوُكل  اللَُّباِن ال ِذ  َعَلى الت ْقدِ 

 . . ِفي َداِر َخْيَمِة االْجِتَماِع يَ 12ِللر ب  اَل 17ْأُكُلوَنُه. َواْلَباِقي ِمْنَها َيْأُكُلُه َهاُروُن َوَبُنوُه. َفِطيرًا ُيْهَكُل ِفي َمَكاني ُمَقد سي
ُكلُّ َذَكري ِمْن 18ُه َنِصيَبُهْم ِمْن َوَقاِئِد . ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي َكَذِبيَحِة اْلَخِطي ِة َوَذِبيَحِة اإِلْثِم. ُيْخَبُز َخِميرًا. َقْد َجَعْلتُ 

. ُكلُّ َمْن َمس َها َيَتَقد    "«.ُس َبِني َهاُروَن َيْأُكُل ِمْنَها. َفِريَضًة َدْهِري ًة ِفي َأْجَياِلُكْم ِمْن َوَقاِئِد الر ب 

 شريعة تقدمة الدقيق
. 14:  1 ةقو2= الدرا  واليد ينيران إلى ةلمقة ا  المتجسقد. فالمسقيش لقو ققوه ا  و.ةمتقو  ويأخذ منها بقبضته

يريققدا  ولةققدا المسققيش تجسققد لينفققد مققا  وةققون أ.ققدلل ي ققول فققالن درانققى اضيمققن ي  ققد أنققو ي مققل مققا أريققد ةمققا أريققد
  22  لو 18:  21. واض ابع تنير للروا ال د   راجع مو 26  2:  59+  21:  51+  9:  52ش إاآلو. 

 قبع ا  ضن ال قوه فقى القدرا  أمقا القد" ينفقد إفالمسيش يخرج النقياحين بسقلحان القروا ال قد  القد" أسقماا  11: 
اض ابع. والروا ال د  لو الد" ي مل فى اضسرار ليؤس  ةنيسة المسيش ودل  بإست. اقاو وققوه دل  وال مل فه

المسققيش. وقققد بققدأ الققروا ال ققد  نملققو فققى تجسققد المسققيش فققى بحققن ال ققدراء .ققين .ققل نلققى ال ققدراء. وةققان جسققد 
المسيش الد" تةون فى بحن ال دراء لو بداية تةقون جسقد الةنيسقة. ولنقر" منمقر الةقالن ولقو يمسق  فقى قب قتو 

( 26: 1بش يمسق  حبي تنقا )نقو بالدقي  وي  و فى النار ويأةل الباقى لنر" لدا ال وره  ولى أن المسيش أ 
ةما ب ب تو ون ير ت دمة .و  . وما يو ع فى النار ينير للمسيش والباقى يأةلو الةقالن يةقون حقالرا  وينقير 

= فقا  لقو و.قدا ةقل التسقبيش والتمجيقد والةهنقة لهقل القدقي  والزيقو أ" لهقل  واللبان كلفه هللةنيسة جسد المسقيش. 
ةقان نلقى القدقي   والزيفتيره والنقبع الرو.قى والم رفقة .تقى يسقتحي وا أن ي لمقوا النق و. الت زية ونحايقا ا  القوف

 الم دل نلى المدبش ونلى الدقي  ن يو الةالن فالروا ال د  .ل نلى المسيش ل.ساو ةنيستو.
ي  = لدا لى .ياه المسيش نلى اضر. را .ة سرور ل داسقتو وةمالقو. وأةقل الةهنقة مقن ت دمقة القدق رائحة سرور

تنققير لتمت نققا باإلت.ققاد مققع المسققيش خققالل جسققدا المبققدول ولققدا ظ يققن ل بققو سققو" الم مققدون أ" مققن لهققل الةهنققوو 
= أ" ةل من يمسها ي ير قدسا  للقرو أ" مةرسقا  لقو ولخدمتقو. وةقان لنقا  مةقان  كل من يمسها يتقدسال ال. 

ينققير لتمت نققا بال.يققاه السققماوية  فققى داخققل الخيمققة. لققدا يهكففل فففى مكففان مقففدسمخ ققب ضةققل لققدا الت دمققة = 
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= بالنسقبة  فريضفة دهريفةخالل لدا الدبي.ة. وينير لدا الي أن م رفتنا بالمسيش تستلزل أن ن تزل نرور ال قالل 
=  فطيفرلليهود يستمر لدا الح   ما دال الةهنوو الالو" قا ل. وبالنسبة للةنيسة فهى فري ة .تى يقول ال يامقة. 

 مز للنر أ" بدون خمير والخمير ر 
جلقده. وقولقو ةقل مقن يمسقها يت قد   39ةان الةالن الد" يأةل من لدا الت دمة خقارج الخيمقة يجلقد  -: ملحوظة

 ينحب  نلى اآلنية فت بش أنية مةرسة للرو إلست مال الهيةل.
 

ُبوَنُه ِللر ب  َيْوَم َمْسَحِتِه: هَذا ُقْرَباُن َهاُروَن َوَبِنيِه ال  »61وَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 19 "-(:63-19) األيات ِذ  ُيَقر 
، َمْرُبوَكًة تَْأِتي 61ُعْشُر اإِليَفِة ِمْن َدِقيق َتْقِدَمًة َداِئَمًة، ِنْصُفَها َصَباًحا، َوِنْصُفَها َمَساًء.  َعَلى َصاجي ُتْعَمُل ِبَزْيتي

ُبَها رَاِئَحَة  . ِبَها. َثرَاِئَد َتْقِدَمةي، ُفتَاتًا ُتَقر  َواْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح ِعَوًضا َعْنُه ِمْن َبِنيِه َيْعَمُلَها َفِريَضًة 66َسُروري ِللر ب 
. ُتوَقُد ِبَكَماِلَها.   "«.َوُكلُّ َتْقِدَمِة َكاِهني ُتْحَرُق ِبَكَماِلَها. اَل ُتْهَكلُ 63َدْهِري ًة ِللر ب 

 تقدمة الكهنة 
من لدا الت دمة  إد بو يلتزل لو أي ا  أن ي دل للرو ت دمة. وةان الةقالن  ال جيو أن الةالن ولو يتمتع بن يو

ي ققدل لقققدا الت دمققة يقققول تةريسققو ف قققح ةةققالن أمقققا ر ققي  الةهنقققة في ققدل لقققدا الت دمققة يوميقققا   ققبا.ا  ومسقققاء . وي قققول 
مو قسقمين رقل ي سق   ةيلقوجرال وي دسقو 75,2يوسيفو  أن ر ي  الةهنة ةان يأتى ةل  باا ب نر إيفقة دقيق  = 

  درلققل 221رققل يققأتى برالرققة مةاييققل زيققو وي ققر  مةيققال الزيققو بققالل  ولققو يسققاو"    بمةيققال م.فققوم فققى ال ققد 
قرب ويخبزلا قليال  وي.تر  أظ تيب  بل تستمر رخوه. رل ي سمها  21وي جن الدقي  بالزيو وي سل ال جين إلى 

= ظ.ققم أن نحيققة الةققالن ت.ققر   ضففة دهريففةهففى فريأقققراب مسققاء .  6أقققراب  ققبا.ا  و 6إلققى قسققمين في ققرو 
(. وت نقى 26ةلها فهنا يتةلل نن المسيش الرأ  الد" ققدل نفسقو تمامقا  وةليقة وظ يقتةلل نقن الةنيسقة ةمقا فقى آيقة )

أن الةهنة ملزمون بينما لقل متمت قون بخيقراو ا  أن ي قدموا نقةرلل   لقل أي قا . وةيق  ي قدمون نقةرلل للقرو ؟ 
لقل أي قا  وأنهقل ي حقوا ا  ةقل .يقاتهل. لقدا و.قدا يم لقل مقن نحايقا ا . لقدل  قيقل فقى نحايقا بتةريسهل الةامل 

لقى اضرغفقة اإلرنقى ننقر التقى ي قدمها  لقدا ثرائد تقدمة فتاتفاً . (9:  19خقر )الةهنة وتم  يد لرون وأيد" بنيو 
 .ر ي  الةهنة 

 
َكل ْم َهاُروَن َوَبِنيِه َقاِئاًل: هِذِه َشِريَعُة َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة: ِفي »65: َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئالً 64 "-(:31-64) األيات

. . ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي اْلَكاِهُن ال ِذ  َيْعَمُلَها 62 اْلَمَكاِن ال ِذ  ُتْذَبُح ِفيِه اْلُمْحَرَقُة، ُتْذَبُح َذِبيَحُة اْلَخِطي ِة َأَماَم الر ب 
َذا اْنَتَثَر ِمْن 67ِة َيْأُكُلَها. ِفي َمَكاني ُمَقد سي ُتْهَكُل ِفي َداِر َخْيَمِة االْجِتَماِع. ِلْلَخِطي   ُكلُّ َمْن َمس  َلْحَمَها َيَتَقد ُس. َواِ 

 . ْن ُطِبَخْت َوَأم ا ِإَناُء اْلَخَزِف ال ذِ 68َدِمَها َعَلى َثْوبي َتْغِسُل َما اْنَتَثَر َعَلْيِه ِفي َمَكاني ُمَقد سي   ُتْطَبُخ ِفيِه َفُيْكَسُر. َواِ 
، ُيْجَلى َوُيْشَطُف ِبَماءي.  . 69ِفي ِإَناِء ُنَحاسي َوُكلُّ َذِبيَحِة 31ُكلُّ َذَكري ِمَن اْلَكَهَنِة َيْأُكُل ِمْنَها. ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي

.َخِطي ةي ُيْدَخُل ِمْن َدِمَها ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع ِللت    "ْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس، اَل ُتْهَكُل. ُتْحَرُق ِبَناري

 شريعة ذبيحة الخطية
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  -( ينب نلى أن دبي.ة الخحية تدبش فى نف  المةان الد" تدبش فيو الم.رقة :15نال.م أنو فى )
            . ضن ةل الدبا ش تنير لنخب المسيش الم لوو الوا.د - 2
 .ا  لنا غفران الخحية يتب و قبول  – 1

= لنقا  فقر  بقين الخقاحئ و.امقل الخحيقة. فالدبي.قة ليسقو خاح قة لةنهقا .املقة خحيقة فهقى ققد   قدس أقداس
أقققدا  وضنهققا تم.ققو خحايققا اآلخققرين ولققى تر ققى ال ققدل اإللهققى. لققى تنققير للمسققيش الققد" مققع أنققو .مققل خحايققا 

= ا  الد" يرفع خحية الخاحئ لدل  ي بقل  للخطية يأكلها( الةالن الد" ي ملها 16البنر إظ أنو قدو .  وفى )
جزء من الدبي.ة نلى المدبش. والةالن أي ا  يأةل ة المقة لل قلش. ولةقن م قدل الدبي.قة ظ يأةقل فهقو ظ دخقل لقو 
فى الةفاره ولل ي مل ني ا  سو" إنترافو بالخحية. الدل الد" يغفر لو دل المسيش والةالن واسقحة المغفقره. إدا  لقو 

أما دل وجسل الدبي.ة للنار. وت ت د ةنيستنا أن ا  والمدبش والةالن   و ةوسيح يأةل جزء من الدبي.ةلو نمل. ول
و بالدل  دل المسيش. .  س  م   وى والةالن خادل ل سرار  نن حري ينترةوا فى مغفره خحايا". المسيش دبش من أجل
 فخحايا" غفرو بالدل والد" مس.نى لو الةالن.

ان يو ع نلى قرون مدبش الم.رقة وباقى الدل يسةو نند قدمى المدبش إنقاره إلقى أنقو ظ ظ.م أن ب . الدل ة
نقاره إلقى أن .ياتنقا ةقان ينبغقى أن تسقةو سقةيبا  تامقا  أمقال ا  مقن أجقل خحايانقا.  . يمةن إر اء ا  إظ بالقدل وا 

نبغققى أن نسققةو أنفسققنا فققى ي  و.ينمققا نتأمققل لققدا ال ققوره ون.ققن ظ نسققتحيع أن نسققةو دما نققا مققن أجققل خحايانققا
 .إنس.ا  أمال ا  نلى مدبش ال اله 

= أ" ظ يجقوز أن يأةقل منهقا إظ مقن ةقان مسقت دا  ومقن جانقو آخقر أن مقن  من مس لحمها يتقدس( 17وفقى )
فن.ن نلب  الرياو البي. رياو البر بواسحة  24:  7 رؤية بقيمسها ي.سو فى ملةية الرو نفسو. وقارن لدا اآل

= واليهقود خ  قوا ب قرا  مخ و قة فقى دار  ويغسل الثوب الذى إنتثر عليه الدم فى مكفان مقفدسش. دل المسقي
 . تية (الهيةل وغرفة خا ة للغسيل. وةان الةهنة لل الدين ي ومون بهدا ال مل )أنمر التأمل في ال ف.ة اآل

يب القرمن. ولقدا ينقير = فهقو يمقتب القدل. ولقو خقز  فهقو رخق اإلناء الخزف الذى تطبخ فيه يكسفر( 18آية )
ون.ن إمت  نا دمو فى تناولنا من جسدا ودمقو.  7:  4ةو 1لجسدنا المأخود من حين اضر. ولو إناء خز  

ويةقون أر. جديقده    رتقوو بقدل المسقيش  تختفقى وتبقادإولدا الجسد ظبد وسينةسر بقالموو وةقدل  اضر. التقى 
ن طبخت فى إناء نحب د دل  وسمواو جديده أي ا .  لدا ينير لحبي تنا الجديده التى  اس يجلى ويشطف بماءوا 

. لنا نليها بالم مودية ولقدا الحبي قة حبي قة جديقده  ةأنهقا جليقو أ" أ قب.و منيقره ولقى رابتقة فالن.قا  رمقز 
 وأنا فيةل" وقارن مقع "وأمقا القد" ي قنع منقي ة ا  للرباو. قح ا  لدا الرباو إختيار" بدليل قول المسيش "إربتوا فى  

 .27:  1يو 2فيربو إلى اضبد" 
= ولدا الدبا ش لى الدبا ش التقى ي قدمها ر قي   كل ذبيحة يدخل بدمها إلى خيمة اإلجتماع... ال تهكل( 31آية )

الةهنققة نققن نفسققو أو نققن الجمانققة ولققدا ظ يأةققل منهققا ر ققي  الةهنققة فهققو لنققا أمققا خققاحئ أو مسقق ول نققن خحيققة 
= والدبي.قة ت.قر  ةلهقا فالخحيقة لورقو اإلنسقان  تحفرق بالنفاردور النفانة. الن و ةلو فال ي لش أن ي ول لنا ب

ةقققل القققرأ  مقققري. وةقققل الجسقققل سققق يل" جلقققد الدبي.قققة يرمقققز  6  5:  2ش إولقققدا الم نقققى يو ققق.و إنققق ياء "  ةلقققو
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.نققاء لممهرنققا وةبريا نققا والققرأ  يمرققل اضفةققار الخاح ققة والنققريره. واضةققار  تمرققل اضقققدال التققى تسقق ى للخحيققة واض
 تمرل ال لو الد" ينتهى من الداخل وباقى اضن اء تنتر  فى الخحية 

مرل نر  إبن المل  الروو المتسا ينير ل.ياتى التى تلورو بالخحية وأ ب.و ظ تلي  بالسماء  -: تأمل
. وفى ح   غسل الرياو التى إنترر 24:  7وةي  تتحهر ريابى؟ بدل المسيش رؤ  ( .23   21:  11)مو
الدل نر" الدل الد" ي د  مع ماء )لدا ما خرج من جنو المسيش( فالدل ي د  والماء إناره للروا ال د  نليها 

.يظل الثوب طاهراالد" ي مل فى اضسرار )الم مودية واإلنترا ( .تى 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
. َوهِذِه َشِريَعُة »1 "-(:11-1) األيات ِفي اْلَمَكاِن ال ِذ  َيْذَبُحوَن ِفيِه اْلُمْحَرَقَة، 6َذِبيَحِة اإِلْثِم: ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي

َوُيَقر ُب ِمْنَها ُكل  َشْحِمَها: اأَلْلَيَة، َوالش ْحَم ال ِذ  3َيْذَبُحوَن َذِبيَحَة اإِلْثِم، َوَيُرشُّ َدَمَها َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا، 
َيْنزُِعَها.  َواْلُكْلَيَتْيِن َوالش ْحَم ال ِذ  َعَلْيِهَما، ال ِذ  َعَلى اْلَخاِصَرَتْيِن، َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َمَع اْلُكْلَيَتْينِ 4ُيَغش ي اأَلْحَشاَء، 

5 . . ِإن َها َذِبيَحُة ِإْثمي لُّ َذَكري ِمَن اْلَكَهَنِة َيْأُكُل ِمْنَها. ِفي َمَكاني ُمَقد سي كُ 2َوُيوِقُدُهن  اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َوُقوًدا ِللر ب 
 . َذِبيَحُة اإِلْثِم َكَذِبيَحِة اْلَخِطي ِة، َلُهَما َشِريَعٌة َواِحَدٌة. اْلَكاِهُن ال ِذ  ُيَكف ُر ِبَها َتُكوُن َلُه. 7ُتْهَكُل. ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي

ُبَها َيُكوُن َلُه. َواْلَكاِهُن ال ِذ  ُيقَ 8 َوُكلُّ َتْقِدَمةي ُخِبَزْت ِفي الت نُّوِر، َوُكلُّ 9ر ُب ُمْحَرَقَة ِإْنَساني َفِجْلُد اْلُمْحَرَقِة ال ِتي ُيَقر 
ُبُه.  ْيتي َأْو َناِشَفةي َتُكوُن ِلَجِميِع َوُكلُّ َتْقِدَمةي َمْلُتوَتةي ِبزَ 11َما ُعِمَل ِفي َطاِجني َأْو َعَلى َصاجي َيُكوُن ِلْلَكاِهِن ال ِذ  ُيَقر 

 "َبِني َهاُروَن، ُكل  ِإْنَساني َكَأِخيِه.

 شريعة ذبيحة اإلثم
( ي ققول أن لهمققا نققري ة وا.ققده ولةققن لققدا اآليققة 7دبي.ققة اإلرققل ت ريبققا  فققى نققري تها مرققل دبي.ققة الخحيققة. وفققى آيققة )
( التقى .قددو أن الجلقد للةقالن. 8وسقب و آيقة )( 6أن بو ت.ديد ن يو الةقالن مقن أةقل ل.قل الدبي.قة فقى آيقة )

فدبي.ة الخحية واإلرقل وا.قد فقى نقري تهما بالنسقبة لهقاتين الن حتقين ولةنهمقا ةمقا رأينقا يختلفقان فقى نقو  ال.يوانقاو 
التى ت قدل ويختلفقان أي قا  فقى الت قر  فقى دل الدبي.قة ففقى دبي.قة اإلرقل يقرش دل الدبي.قة نلقى المقدبش مسقتديرا . 

 " التى تنب نلى أن 7:  6ا أن اإلستداره تنير إلى أن النئ ظ بداية لو وظ نهاية ولدا يتف  مع اآلية وةما رأين
. لقدا لقى ظ م.دوديقة فانليقة دل المسقيش. إدا  ةقل دبي.قة تنمقر "  ا  ي فش نن النئ من ةل ما ف لو مدنبا  بقو

 ل ليو.لدبي.ة ال ليو من نا.ية .تى تتبلور أمال نيوننا ويتجسل نمل ا
= الةالن الد" يأةل من الدبي.ة ينقير للمسقيش والدبي.قة تنقير للمسقيش فةيق  يقأتى  تأمل للعالمة أوريجانوس+ 

لدا ؟ لقدا إنقاره للمسقيش القد" يأةقل خحايقا ال قالل ويرف هقا فإلهنقا نقار آةلقة تأةقل خحايقا ال قالل وت.حمهقا وتبقددلا 
 ولى ت.ر  أنوا  الخحية. (49: 21لو ) اضر. " وتن ينا منها. والمسيش ي ول" ج و ضل ى نارا  نلى

+ وظ.قم أن نفق  اضجققزاء التقى ت ققدل نلقى المققدبش لقى أجققزاء دبي.قة السققالمة التقى ت ققدل نلقى المققدبش ولقدا ينققير 
 ضن غفران الخحية يستتب و .لول سالل ا  فى ال لو 

لمسيش  ظ يةفقون نقن القدخول بقنف  = الةهنة ةأوظد   ينترةون فى نرةة نمل مع ا فى مكان مقدس تهكل+ 
. بهققدا ي.سققو الةهنققة أي ققا  ةمققن يققأةلون دبي.ققة الخحيققة لةققل خققاحئ إلققى دا ققره ال ققليو .تققى ت.تققر  خحايققال

 المةان الم د  الد" يتل فيو اضةل.   ودبي.ة اإلرل. ودا ره لدا ال مل لى الةنيسة
سقققمون رمنهقققا  لقققدا بالنسقققبة لقققدبا ش اضفقققراد أ" = ةقققان الةهنقققة يجم قققون الجلقققود ويبي ونهقققا وي ت الجلفففد للكفففاهن+ 

الم.رقاو الخا ة  ويقتل توزيقع القرمن ليلقة السقبو. أمقا القدبا ش ال امقة مرقل الم.رققاو اليوميقة فةقان رمقن جلودلقا 
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يخ ب إللتزاماو الهيةل والخدمة. وةأن الجلقد لنقا مةافقأه الةقالن نلقى نملقو الةهنقوتى. ويقر" القب . أن فقى 
 ن مع آدل فهو أخد مةافأه نملو الةهنوتى جلد الدبي.ة التى قدمها وبها ةسا نريو. لدا تدةره بما .د

لنا  ةهنوو نال لةل المسي.يين الم مدين وفيو ي دمون دبا ش تسبيش و اله وي دمون أجسادلل دبي.ة  -: تأمل
ف قش وت قر" والدبي.قة .ية.... الا. ومقن ي قول ب ملقو الةهنقوتى لقدا يمن.قو ا  الجلقد أ" يسقتر نريقو. فالخحيقة ت

تب نى إدا أردو  تستر  ومن ي دل نفسو دبي.ة يربو فى المسيش الد" قدل نفسو دبي.ة. لدل  ي ول إ.مل  ليب  وا 
 ( 28  27:  3أن تةون لى تلميدا . راجع )رؤ 

 إقتران التقدمات
و يسقو  أو فقى  قليبو. من الوا ش أن ةل نو  من أنوا  الت دماو والدبا ش ينير إلى نا.ية م ينقة فقى .يقاه القر 

و.تققى يتجسققل المفهققول  ةريققرا  مققا ةانققو ت تققرن ب قق. أنققوا  الت ققدماو والققدبا ش وسققنر" لققدا .ققاظ  فققى ح قق  دبي.ققة 
 السالمة.

 أمثلة إلقتران الذبائح والتقدمات
( 21  9  5 – 3:  18ةانقققو الم.رققققة الدا مقققة اليوميقققة وم.رققققة يقققول السقققبو ت تقققرن بت دمقققة دقيققق  )نقققد  -2

 ( 18  17:  18يد الباةوره )ند وةدل  فى ن
 (5 – 3:  3ةان ن.ل دبي.ة السالمة يوقد دا ما مع الم.رقة )ظ  -1
 تية ةانو دبي.ة الخحية ت ترن مع الم.رقة وت دمة الدقي  فى المناسباو اآل -3

 ( 21 – 8:  8ت دي  الالويين )ند  ( أ
 (16 – 11:  25خحية سهو الجمانة )ند  ( و
 (25 – 22:  18فى رأ  ةل نهر )ند  ( و
 (11 – 29:  18نيد الف ش )ند  ( ن
 (5 – 1:  19نيد لتا  البو  )ند  ( ج
 (22 – 8:  19نيد الةفاره )ند  ( ا
 (26 – 23:  19نيد الممال )ند  ( خ

ةانو دبي.ة الخحية ودبي.ة اإلرل مع الم.رقة مع ت دمة القدقي  ي ترنقون م قا  فقى ح ق  تحهيقر اضبقرب  -4
 (11 – 21:  24)ظ 

( وننقد تدنقين 25  24:  6( ونند إنتهقاء مقده إنتقدار النقدير )نقد 29  28:  13فى نيد الخمسين )ظ  -5
 ( ت ترن دبا ش الخحية والسالمة والم.رقة والدقي 88  87:  7المدبش )ند 

( ودو السقيل وداو السقيل 8 – 6:  21وةانو ت ترن الم.رقة مع دبي.ة الخحيقة ننقد تحهيقر الوالقده )ظ  -6
 (31  19:  25+  25  24:  25)ظ 

نقد مسقش الةهنققة فةانقو ت قدل ةققل الت قدماو والقدبا ش ال اديقة مققا نقدا دبي.قة اإلرققل م قافا  إليهقا ةققبش أمقا ن -7
 (4 – 1:  9  19 – 24:  8الملء أو ةبش الت دي  وةدل  قربان الملء )ظ 
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نير للفرا ي( والخمر 8 – 6:  18ةان ي دل خمر مع ب . الت دماو والدبا ش مرل الم.رقة الدا مة )ند  -8
 ولدا ت بير نن سرور ا  بهدا الت دمة. 23:  9+ ق.  25:  214مز 

 
َوُكلُّ َتْقِدَمةي ُخِبَزْت ِفي الت نُّوِر، َوُكلُّ َما ُعِمَل ِفي َطاِجني َأْو َعَلى َصاجي َيُكوُن ِلْلَكفاِهِن ال فِذ  9 "-(:11-9) األيات
ُبُه.   "اِشَفةي َتُكوُن ِلَجِميِع َبِني َهاُروَن، ُكل  ِإْنَساني َكَأِخيِه.َوُكلُّ َتْقِدَمةي َمْلُتوَتةي ِبَزْيتي َأْو نَ 11ُيَقر 

لققى تحبيقق  لمققا سققب . مققا الت ققر  فققى ت دمققة الققدقي  لققو إقترنققو مققع دبي.ققة الخحيققة أو دبي.ققة اإلرققل ؟ لنققا نجققد 
 نونين من ت دماو الدقي  

 (....يأةلها الةالن الد" ي ربها9مخبوزه أو فى حاجن أو نلى  اج آية ) ( أ
 (... توز  نلى ةل الةهنة.21ملتوتة )م جونة(بزيو أو نانفة أ" مجرد دقي  ) ( و

وأما اضخر" فيمةن توزي ها فيما ب قد. والتأمقل الرو.قى   ولنا  سبو منح ى فالمخبوزه جالزه وساخنة فتؤةل فورا  
" والةالن لن 2:  3+  8 : 1فى لدا أن الةهنة يلزمهل أن يأةلوا ةلمة ا  ليتغدوا بها ويح موا بها اآلخرين ".ز 

يستحيع أن ي دل ةلمة ا  لبخرين إن لل تسو" فى التنور أ" بنار الروا ال د . أما الحاجن فسب  أن أنرنا فى 
( أنققو ينققير لققبحن ال ققدراء التققى نمققل فيهققا الققروا ال ققد  ليتجسققد المسققيش. ولنققا أي ققا  فققالروا 1تفسققير إ قق.اا )

ى داخلنقا لن قر  المسقيش م رفقة باحنيقة. لنقا نسقتحيع أن نخبقر بقو اآلخقرين ال د  ي مقل داخليقا  فقى بحوننقا أ" فق
وأما ال اج  فالت دمة فيو مةنوفة أ" أن م رفة المسيش لدا مهرو فى  وره مةنوفة فى نخب لقدا الةقالن. 

او لنا ف ح تةون ةلماتو مؤرره فالن و ير" فيو  وره المسيش. أما لو ةانقو الت دمقة دقيق  ف قح أ" مجقرد م لومق
و.تى لو ةانو م جونة بزيو أ" بإرناد الروا ال د  لةن لقل تمقر فقى المرا.قل السقاب ة في.سقن أن تقوز  ويؤجقل 

ي.رل الةهنقة مقن الةلمقة أمقا مسق ولية إختبارلقا ت قع نلقيهل  لل إست مالها .تى تمر فى لدا المرا.ل. وظ.م أن ا 
مق  جوفق " ".قز )تسوية الت دمة بنار الروا ال د ( لدا ما نناا ا  .ي " 3:  23نما قال ل.زقيال "أح ل بحنق  وا 

 وظ.م أن لدا الت دماو بال لبان  فهى م ا.بة لدبي.ة خحية.
 شريعة ذبيحة السالمة

نجد لنا مرال  آخر إلقتران الدبا ش نفهل منو ةي  يتجسل ويتبلقور نمقل ال قليو فقى تجميقع القدبا ش ليت قش نمقل 
 . م ين أو وجو م ين لدبي.ة المسيش

 ا(  نةر             و( ندر أو نافلة       -:ففى دبي.ة السالمة نونين
ودبي.ة السالمة الم دمة للنةر ةان ي رو م ها أقراب فحيقر ملتوتقة بزيقو مقع أققراب خبقز خميقر. ون.قن سقب  

يفهققل مققن  وفهمنقا أن دبي.ققة السققالمة ترمقز لسققر اإلفخارسققتيا أو سقر النققةر. فلمققادا إقترنقو مققع الفحيققر والخميقر ؟
 دل  اآلتى 

 لى الدبي.ة التى ن دل فيها النةر للمسيش ضنو بها أنحانا ال.ياه والسالل. -2
 من يأةل منها تةون .ياتو  ومن .ياتو المسيش ي.يا فى سالل. -1



 الالويين ) األصحاح الاابع(
 

 
59 

لى بال خمير تنير للمسيش ال دو  الد" بال خحية المت.د ظلوتيا  برو.و ال دو  والد"  أقرام الفطير -3
مققن أجلنققا. ولنققا نققر"  ققوره نجيبققة يرسققمها الققو.ى لهققدا الدبي.ققة. ولنققر" أنققوا  لققدا  مسققش بققالروا ال ققد 

 الت دمة
لدا تنقير ل ت.قاد اضقنقومى بقين المسقيش والقروا ال قد  وأن القروا   :أقرام فطير ملتوتة بزيت ( أ

 ال د  لو الد" جسد المسيش فى بحن ال دراء.
 ليو الروا ال د  ل.سابنا.:  لدا تنير للمسيش يول .ل نرقاق فطير مدهونة بزيت ( و
اضققراب تنقير لت قدد اضنقخاب أ" الةنيسقة فسقر النقرةة   :دقيق مربوكًا أقراصًا ملتوتة بزيفت ( و

 يجم نا ةلنا مع المسيش رأسنا.
الخميقر ينقير للخحيقة. وةنيسقتنا ت قر نلقى إسقت مال خبقزا  مختمقرا  فقى سقر التنقاول  :أقرام خبفز خميفر -4

ايانا. فالفحير ينقير ل.يقاه المسقيش قبقل ال قليو التقى ةانقو خاليقة مقن ل ناره إلى أن المسيش .امل خح
أما وقد .مقل خحايانقا فقى جسقدا نلقى ال قليو ةقان يلقزل أن ي قا  الخميقر فقى الخبقز الم قدل   ةل نر

إنقاره إلقى الخحيقة التقى .ملهقا فقى جسقدا  فدبي.قة   فى سر اإلفخارستيا فى ال قدا  ال بحقى اضررودةسقى
مل ال ليو وما قبل ال ليو. لةن الةنيسة لل تةتفى بو ع الخمير  بل لزل أن يدخل ال دا  اإللهى تن

النققار .تققى تمققوو لققدا الخميققره رانيققا  ةمققا ماتققو الخحيققة فققى جسققد المسققيش الم ققال مققن اضمققواو. فققالخميره 
سقيش موجوده فى قربان ال قدا  ولةنهقا ميتقة بف قل النقار. وةمقا أبحلقو النقار ف قل الخميقره ةقدل  أبحقل الم

 الخحية بدبي.ة نفسو .ينما إنت لو فيو نار ال دل اإللهى نلى ال ليو
 أنواع ذبيحة السالمة 

ولنققا نجققد ن ققا  نلققى ت ققديل دبي.ققة  217نلققى سققالمة مققن خحققر أو نققفاء ولققدا لخ ققو مزمققور  -: شففكر -2
 ". لى دبي.ة تسبيش لمجد ا  ت الى.11سالمة فى اآلية "

 دل لدا الندر إختياريقا   أنقو لقو مقرو لقدا ال قي ة ي قدل نقدرا    ةقدا ي دمو إنسان فى  ي ة ولو ي -: نذر -1
وةدا. وي.مقل النقدر م نقى أةبقر فهنقا  مقن نقدر نفسقو   فقى  قي ة لقدا ال قالل. أ" أ قبش مةرسقا  للقرو 

 .تماما  )ندير(
ى لققدا والفققر  فقق  لققى تنققبو النققدور تمامققا . لةققن ظ يوجققد تةققرار فققى الةتققاو الم ققد  بققال دانققى -: نافلففة -3

الت دمة بين الندر والنافلة. أن م دل النافلة لقي  فقى  قي ة ولةقن لقو إنسقان فقرا وينتمقر مقن القرو أةرقر 
سقأنحى   ةقدا وةقدا. وم نقى ةلمقة  ا  أنحانى الةرير وسي حينى ولقو .قدن ...وي ول من خالل فر.و

  ضنقو ينق ر أن ا  أنحقاا . وقد تةون بال نروح  مقن إنسقان يريقد أن ي حقى ا = ت دمة إختيارية نافلة
 الةرير . 

 لمجقد ا  )نقةر( وواضن لنتأمل لدا الم انى !! أليسو بهدا الم انى تتبلور دبي.ة ونمقل المسقيش. فهقو ققدل .ياتق
ولو من خالل  ي اتو ةان مةرسا  بالةامل فى حانة ةاملة لبو )ندر( ولل يةن لدا نقن إجبقار بقل ةقان لقدا  .

ولوأنحى نفسو بفرا لخال نا والنافلة أي ا  قد تةون  . بالخالب وةان ينتهيو ةاآلو تماما  بفرا. فالمسيش فرا 
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تحونية تماما  أ" إنسان فقرا مقن ةرقره مقا أنحقاا ا  فيقدلو وي قدل نافلقة. وةقان لنقا  فقر  فقى ح ق  النقدر نقن 
لنقدر أن ي قدل مقا يسقاويو فقى ح   النافلة  أنو إدا ماو ال.يوان الد" ندر أو ف د أو أ ابو نيقو يلتقزل  قا.و ا

 (15 – 27:  11ال يمة  أما فى .الة م دل النافلة ظ يلزل بنئ فهو قد ت هد بت ديل .يوان ب ينو )
 ترتيب الذبائح 

ننققدما .ققدد الةتققاو لققدا الققدبا ش  المففرة األولففىورد ترتيققو الققدبا ش مختلفققا  فققى المققرتين اللتققين دةققرو فيهققا الققدبا ش. 
 8:  6لح قو  ونقري ة ت قديل لقدا القدبا ش ) وفقى نقر. والمرة الثانيفة( .   7:6 – 2:2و ونونياتها )اإل .ا.ا

 ( فلمادا ؟34:  7 –
ةان ينرا مادا قدل المسيش لنا لدل  بدأ بالم.رققة أ" أنقو أر قى اآلو .تقى نةقون ن.قن م بقولين  فى المرة األول

و.و ال د . رقل دبي.قة السقالمة ليمهقر غر قو أمال اآلو. رل نرا ت دمة الدقي  .تى يمهر أنو أنحانا .ياتو ور 
أنو أتى لي حينا سالل وآخر الةل دبا ش الخحية واإلرل ليمهر ة.امل خحايانا. المسيش فقى لقدا المجمونقة مقالرا  

  .أمال اآلو م دما  نفسو ةرأ  للةنيسة ساترا  خحايالا 
تسقب  نقري ة دبي.قة السقالمة نقري تى ينقير إلقى ةيق  ن. قل نلقى لقدا السقالل لقدل   المجموعفة الثانيفةأما فى 

دبي.قققة الخحيقققة واإلرقققل فقققال سقققالل لنقققا دون أن تغفقققر خحايانقققا. لنقققا فقققى لقققدا المجمونقققة يت قققدل المسقققيش لنقققا ة.امقققل 
خحايانا .تى ي حينا السالل. لةن فى ال.التين تسب  الم.رقة الجميع. فبقدون ر قاء اآلو لقل نةقن لن. قل نلقى 

 نئ 
 م ارنة

 (34:  7 – 8:  2المجموعة الثانية ) (7:  2 – 1المجموعة األولى )
 تشرح ماذا قدم المسيح لنا  -1
 
المحرقففففة ثففففم الففففدقيق )رضففففا اآلب     -6

 حياة المسيح(
 
 السالمة ثم الخطية واإلثم -3
 
 هنا المسيح ظاهرًا أمام اآلب -4

تشرح كيف نحصل على ما قدمفه  -1
 المسيح

 المحرقة ثم الدقيق -6
 )فى هذا تتفق المجموعتان(

 
أواًل  الخطيفففففة لخطيفففففة واإلثفففففم يرفعفففففانا-3

 لنحصل على السالم
هنففففا المسففففيح ظففففاهرًا لنففففا كحامففففل -4

 خطايانا
 

: »11  "-(:13-11) األيات ُبَهفا ِللفر ب  َبَهفا أَلْجفِل الشُّفْكِر، ُيَقفر ُب 16َوهِذِه َشِريَعُة َذِبيَحِة الس فاَلَمِة. ال فِذ  ُيَقر  ِإْن َقر 
، َوَدِقيًقا َمْرُبوًكا َأْقرَاًصا َمْلُتوتَ َعَلى َذِبيَحِة الشُّكْ  ، َوِرَقاَق َفِطيري َمْدُهوَنًة ِبَزْيتي ، ِر َأْقرَاَم َفِطيري َمْلُتوَتًة ِبَزْيتي ًة ِبَزْيتي

 ".َمَع َأْقرَاِم ُخْبزي َخِميري ُيَقر ُب ُقْرَباَنُه َعَلى َذِبيَحِة ُشْكِر َساَلَمِتهِ 13
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 جل الشكرهذه شريعة ذبيحة السالمة أل

، َيُكفوُن ِلْلَكفاِهِن ال فِذ  َيفُرشُّ َدَم َذِبيَحففِة 14  "-(:15-14) األيفات َوُيَقفر ُب ِمْنفُه َواِحفًدا ِمفْن ُكفل  ُقْرَبفاني َرِفيَعفًة ِللفر ب 
َباِح.َوَلْحُم َذِبيَحِة ُشْكِر َساَلَمِتِه ُيْهَكُل َيْوَم ُقْرَباِنِه. اَل ُيْبِقي ِمْنُه َشيْ 15الس اَلَمِة.   "ًئا ِإَلى الص 

= ةقان الم قدل يقأتى ب نقرين دقيق   ننقرا  منهقا يخمقر وننقرا  يتقر  بقدون خميقر  يقرب منفه واحفدًا مفن كفل قربفان
فحيقققره. والةقققل مخبققوز بزيقققو. وةقققان  31أرغفققة خبقققز مختمقققر. وال نققر الرقققانى يخبققز  21ويخبققزون ال نقققر اضول 

. وةلمقة رفي قة أ" مرفقو  أو م قدل   القد" فقى يكون للكفاهن رفيعة للرب.فحا ر ورغي  خبز =  3الةالن يأخد 
اضنققالى. وبققاقى الخبققز والفحيققر يةققون لم ققدل الت دمققة يأةلققو مققع نا لتققو وأقربققاؤا والف ققراء الققدين يققدنولل  لققى ما ققده 

الةقل مقن الخبقز والفحيقر والل.قل. لقدا دبي.قة فقرا   ننرةة و.و ينةر فيها ا  نلى إ.ساناتو نليو. حب ا  يقأةلو 
يأةل منها .تى م دمها )المدبش والةالن وم دمها والمدنوين( أما دبي.ة الخحية فم دمها خقاحئ  ظ يجقوز لقو أن 

 يأةل منها. وفى ةنيستنا فدبي.ة نةرنا لى ح امنا .تى ال يامة. 
ة = ةققان ينققترح نلققى م ققدل الدبي.ققة أن يأةققل لققو ومققن دنققالل مققن ل.ققل دبي.قق ال يبقففى منففه شففيئًا حتففى الصففباح

السققالمة فققى نفقق  اليققول  وةققان يف ققل أن يةققون لققدا لققيال   ويققدنو الجميققع خ و ققا  الف ققراء ولققل يققأتون لققيال  ولققن 
( ولقو و.قدا لقو .ق  12ين روا بالخجل فلن يرالل أ.د. ل.ل دبي.ة السالمة لو خاب با   لو و.قدا )راجقع آيقة 

ى التوزيقع يقأمر مقن ققدل الدبي.قة أن يسقت ملها الت ر  فيو  .تى لو أخدا م دمو إلى بيتقو. وا   قا.و ال.ق  فق
بةرل مع اآلخرين  الةل يأةل منها والف راء إخوه الرو أوظ . ونلى مقن يريقد أن ينقةر القرو ف ليقو أن يمهقر فر.قو 
الم د  با  بإ.تفال م د  يدنو إليو اآلخقرين. ولقدل  نقب ا  أن م قدل الدبي.قة يجقو أن ينتهقى مقن أةلهقا فقى 

وظ يب ى منها لل باا. فةي  ينتهى منها إن لل يدنو آخرين. لدا النب ينج و نلقى دنقوه اآلخقرين نف  الليلة 
وأن ظ يةون بخيال  فيب ى منها لنفسو .تى اليول التالى إلست مالو النخ ى مما يخال  فةره النقرةة. ولةقن قولقو 

أ" لقل يب قى ميتقا  ةدبي.قة  ال والمالل با   فالمسيش ق  ظ يب ى منو ني ا  .تى ال باا ينير لجانو لال من ال يامة
فى ال قباا ) قباا اض.قد(. ولنقا  م نقى آخقر أننقا نأةقل مقن دبي.قة اإلفخارسقتيا فقى ليقل لقدا ال قالل .تقى يجقئ 
ناره أنو ظ يب ى منو .تى ال باا سب  اإلناره   باا يول ال يامة  ولنا  فى الملةوو لن تةون لنا  دبي.ة. وا 

( ولقدا أي قا  تنقير لل يامقة. دبي.قة السقالمة فيهقا ما قده نقبع للجميقع 21  8:  21)خقر  إليها فى خرو  الف قش
أنهقا وليمقة سقما ن ممخقة مقع  6:  15)ل.ل وفحير وخبز( لى ما قده دسقمة  ما قده التنقاول أنقار لهقا إنق ياء فقى 

 درد" )خمر(. 
 

ْن َكاَنْت َذِبيَحُة ُقْرَباِنِه َنْذرًا أَ 12  "-(:17-12) األيات ْو َناِفَلًة، َفِفي َيْوِم َتْقِريِبِه َذِبيَحَتُه ُتْهَكُل. َوِفي اْلَغِد ُيْهَكفُل َواِ 
 "َوَأم ا اْلَفاِضُل ِمْن َلْحِم الذ ِبيَحِة ِفي اْلَيْوِم الث اِلِث َفُيْحَرُق ِبالن اِر.17َما َفَضَل ِمْنَها. 

ال يامقة. لنقا يسقمش باضةقل منهقا فقى اليقول التقالى . ولقدا تسقتةمل بلقوره ق قة بشريعة النذور والنافلفةلدا خا قة 
. ولنققا يمهققر وتةتمققل 1:  6لةققن ظ تسققتمر .تققى اليققول الرالققن. ولنققا تنققرا قيامققة المسققيش فققى اليققول الرالققن لققو 
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ال وره أنو ي ول فقى اليقول الرالقن قبقل الفجقر. وي قا  لهقدا أن النقري ة أنحقو ال.ق  لم قدل النقدر والنافلقة ال.ق  
.ل دبي.تو .تى اليول الرانى فهى ت دمة إختيارية. وةانوا يمل.ون ل.ل دبا .هل .تى ظ تفسد وتت فن فى إستخدال ل

 ( "ةل دبي.ة تملش بملش" 49:  9)مر 
= تملقيش الدبي.قة ونقدل اإلب قاء منهقا .تقى اليقول  وأما الفاضفل مفن لحفم الذبيحفة ففى اليفوم الثالفث فيحفرق بالنفار

"لقن تقد  ت يق  21  9:  26أن جسد المسيش إد ماو لل يتحر  إليقو الفسقاد مقز الرالن  و.ر  المتب ى ينير إلى 
 . ير" فسادا "

 
ُبَهفا اَل ُتْحَسفُب َلفهُ 18 " -(:18) أية ْن ُأِكَل ِمْن َلْحِم َذِبيَحِة َساَلَمِتِه ِفي اْلَيْوِم الث اِلفِث اَل ُتْقَبفُل. ال فِذ  ُيَقر  ، َتُكفوُن َواِ 

 "ال ِتي تَْأُكُل ِمْنَها َتْحِمُل َذْنَبَها.َنَجاَسًة، َوالن ْفُس 
من يخال  لدا ف د ةسر الرمز الد" يرمز للمسقيش فقى قيامتقو بجنق و إد أراد أن ي.قتفم بجقزء مقن الدبي.قة لنفسقو 
متنقع نققن دنقوه اآلخققرين. مقره أخققر" لقدا الخحيققة لققى التمرةقز .ققول اضنقا والققداو والخلقو مققن الم.بقة وفققى لققدا  وا 

= إدن نليقو أن ي قرو غيرلقا  لقدا لينقجع  والفذى يقربهفا ال تحسفب لفه .نجاسفةلدل  سمى لدا  إنف ال نن ا 
 م دل الدبي.ة نلى اإللتزال بالح   ال .يش.

 
 "ْنُه.َوالل ْحُم ال ِذ  َمس  َشْيًئا َما َنِجًسا اَل ُيْهَكُل. ُيْحَرُق ِبالن اِر. َوالل ْحُم َيْأُكُل ُكلُّ َطاِهري مِ 19  " -(:19) أية

لقققدا اآليقققة تنقققير ضن إنت ققققال النجاسقققة أسقققهل ةريقققرا  مققققن إنت قققال ال داسقققة أ" إدا وجقققد إنسققققان حقققالر فقققى مجلقققق  
مستهز ين فستنت ل نجاستهل وخحايالل إليو أسهل ةريرا  من أن تنت قل ن متقو إلقيهل. لقدل  داود ف قل أن ظ يجلق  

 . 23  21:  1أل .جى سؤالو .  فى مرل لدا المجل  وأن ي تزل الخحية. ولدا يفسر لمادا س
 

 َوَأم ا الن ْفُس ال ِتي تَْأُكُل َلْحًما ِمْن َذِبيَحفِة الس فاَلَمِة ال ِتفي ِللفر ب  َوَنَجاَسفُتَها َعَلْيَهفا َفُتْقَطفعُ 61  "-(:61-61) األيات
ًسفا َنَجاَسفَة ِإْنَسفاني َأْو َبِهيَمفًة َنِجَسفًة َأْو َمْكُروًهفا َمفا َوالفن ْفُس ال ِتفي َتَمفسُّ َشفْيًئا َمفا َنجِ 61ِتْلَك الن ْفُس ِمْن َشفْعِبَها. 

، ُتْقَطُع ِتْلَك الن ْفُس ِمْن َشْعِبَها  "«.َنِجًسا، ُثم  تَْأُكُل ِمْن َلْحِم َذِبيَحِة الس اَلَمِة ال ِتي ِللر ب 
واآليقة  .  قبل أن نت قدل لسقر التنقاوللدل  ينبغى أن ن دل توبة وأن ن تر  17:  22ةو 2( متحاب ة مع 11اآلية )

( تدنو من يأةل أن ي.فقم نفسقو حقالرا  وظ يتقنج . ولقدا اآليقة تفسقر لمقادا رفق. اليهقود دخقول دار الوظيقة 12)
 ضنهل ةانوا يريدون اضةل من دبي.ة السالمة فى الف ش وخافوا أن يتنجسوا.  18:  28يو 

 ن ممارسة الن ا ر= ي.رل المخال  م تقطع تلك النفس من شعبها
 

َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: ُكل  َشْحِم َثْوري َأْو َكْبشي َأْو َماِعزي »63َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 66  "-(:67-66) األيات
ِإن  ُكل  َمْن َأَكَل َشْحًما 65َمل، لِكْن َأْكاًل اَل تَْأُكُلوُه. َوَأم ا َشْحُم اْلَمْيَتِة َوَشْحُم اْلُمْفَتَرَسِة َفُيْسَتْعَمُل ِلُكل  عَ 64اَل تَْأُكُلوا. 
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َوُكل  َدمي اَل تَْأُكُلوا ِفي َجِميِع 62ِمَن اْلَبَهاِئِم ال ِتي ُيَقر ُب ِمْنَها َوُقوًدا ِللر ب  ُتْقَطُع ِمْن َشْعِبَها، الن ْفُس ال ِتي تَْأُكُل. 
 "«.ُكلُّ َنْفسي تَْأُكُل َشْيًئا ِمَن الد ِم ُتْقَطُع ِتْلَك الن ْفُس ِمْن َشْعِبَها67َوِمَن اْلَبَهاِئِم.  َمَساِكِنُكْم ِمَن الط ْيرِ 

سب  نر.ها فالنق.ل والقدل مقن ن قيو القرو ظ يأةقل منهقا أ.قد. النق.ل ينقير لةقل رغبقة وحاققة أن قا نا الدفينقة 
=  شحوم الميتة وشحم الحيوانات المفترسةالنف   . أما  ولدا ينبغى أن يةون   و.دا والدل ينير للنف  ولدا

 فةان ي.ل لهل أن يست ملولا فى نمل النمو  واإلي اد لةن ظ تؤةل. 
 

َكل ففْم َبِنففي ِإْسففرَاِئيَل َقففاِئاًل: ال ففِذ  ُيَقففر ُب َذِبيَحففَة َسففاَلَمِتِه »69َوَكل ففَم الففر بُّ ُموَسففى َقففاِئاًل: 68   "-(:34-68) األيففات
، َيْأِتي ِبُقْرَباِنِه ِإَلى الر ب  ِمْن َذِبيَحِة َساَلَمِتِه.  فْدِر. َأم فا 31ِللر ب  . الش فْحُم َيفْأِتي ِبفِه َمفَع الص  َيَداُه تَْأِتَياِن ِبَوَقاِئِد الر ب 

 . ففْدُر َفِلَكففْي ُيففَرد َدُه َتْرِديففًدا َأَمففاَم الففر ب  ففْدُر ِلَهففاُروَن َوَبِنيففِه. َفُيوِقففُد اْلَكففاِهُن الش ففحْ 31الص  َم َعَلففى اْلَمففْذَبِح، َوَيُكففوُن الص 
اَل ِذ  ُيَقر ُب َدَم َذِبيَحِة الس اَلَمِة َوالش ْحَم ِمْن َبِني 33َوالس اُق اْلُيْمَنى ُتْعُطوَنَها َرِفيَعًة ِلْلَكاِهِن ِمْن َذَباِئِح َساَلَمِتُكْم. 36

أَلن  َصْدَر الت ْرِديِد َوَسفاَق الر ِفيَعفِة َقفْد َأَخفْذُتُهَما ِمفْن َبِنفي ِإْسفرَاِئيَل ِمفْن 34اْلُيْمَنى َنِصيًبا،  َهاُروَن، َتُكوُن َلُه الس اقُ 
 "«.َذَباِئِح َساَلَمِتِهْم َوَأْعَطْيُتُهَما ِلَهاُروَن اْلَكاِهِن َوِلَبِنيِه َفِريَضًة َدْهِري ًة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيلَ 

= أ" ي دل ت دماتو بيديو نالمة الر ى وأنو ي دل   لدا الت دمة بر ى نالمة .و  ه... يداه تأتيانيأتى بقربان
   بإختيارا.

الةالن لنا يمرل ا  وةونو ي بل ال در والرجل اليمنقى م نقاا أن م قدل الدبي.قة ي حقى  =الصدر والساق للكاهن 
ل( وب قققققوه )اليمنقققققى( فهةقققققدا ققققققدل المسقققققيش لنقققققا م.بتقققققو   ةقققققل منقققققانرا وقلبقققققو وم.بتقققققو )ال قققققدر( وأنمالقققققو )الرجققققق

ونمل فداؤا ال و" )الرجقل اليمنقى( فقن.ن ن قدل لقو دبي.قة سقالمتنا )ال قدر والرجقل(. وتنقير إلقى أن ا  .)ال در(
وهفذه ي حى لخدامو م.بتو وققوه تسقندلل فقى خقدمتهل  ولقل نلقيهل أن ي قدموا م.بقتهل وأن يسقلةوا ببقر وبإسقت امة. 

= أ" لةل الةنيسة  الةل يتمتع بم.بقة المسقيش ونملقو ال قو" )رجلقو اليمنقى( التقى دا  لنقا  ن ولبنيهالعطية لهرو
بها النيحان. ونلى الةالن أن ي حى .بو لرنيتقو  لقدل  ن نقو أسقماء أسقباح إسقرا يل نلقى  قدره ر قي  الةهنقة 

 )قلبو( وةتفو.
ال در وفو  ال درالسا  والخبز فوقهل ويرددلل  = ةان الةالن ي ع نلى يد م دل الدبي.ة الن.ل وفوقو الترديد

أ" ي ع يديو ت.و يد م دل الدبي.ة ويرف ها رل ي.رةها للجهقاو اضربقع نقماظ  وجنوبقا  ونقرقا  وغربقا . والم نقى أن 
الةققالن ي ققدل الدبي.ققة   وي ققدل نققةرا لققو فهققو يمقق  المسققةونة ةلهققا. رققل يت بققل ن ققيبو مققن يققد الققرو. وةأنققو ي ققدل   

ا وقدمو ويتسلمهل منو ب قوه لي مقل ل.سقابو. وأي قا  ينقةر القرو نلقى إ.سقانو وفقى ت قديل ال.مقل فقى الةنيسقة  در 
ال بحيقققة ي.قققر  الةقققالن يديقققو فقققى .رةقققة منقققابهة وي قققول "إنقققح يقققارو أن تةقققون لقققدا الدبي.قققة م بولقققة أمامققق  نقققن 

المسققةونة ةلهققا نققماظ  وجنوبققا  خحايققا" وجهققاظو نقق ب  " بم نققى الت ققر    بققأن ي بققل ويغفققر فإ.سققاناتو تغمققر 
نلى مرال ال ليو. فال ليو ةا ن وراء ةل دبي.ة فالدبا ش ةلهقا تنقير  +ونرقا  وغربا . وظ.م أن .رةة الترديد 

 لنئ وا.د ولوالمسيش الم دل دبي.ة نلى ال ليو 
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ها ترفع أمال ا  إلى أنلى = لدا لها م نيان اضول أنها ترفع من الت دمة ليأخدلا الةالن والم نى اآلخر أن رفيعة
 .وتردد أمال جاللو 

، 35 "-(:32-35) األيات ال ِتي 32ِتْلَك َمْسَحُة َهاُروَن َوَمْسَحُة َبِنيِه ِمْن َوَقاِئِد الر ب  َيْوَم َتْقِديِمِهْم ِلَيْكَهُنوا ِللر ب 
 "َبِني ِإْسرَاِئيَل، َفِريَضًة َدْهِري ًة ِفي َأْجَياِلِهْم.  َأَمَر الر بُّ َأْن ُتْعَطى َلُهْم َيْوَم َمْسِحِه ِإي اُهْم ِمنْ 

ةلمة مس.ة ت نى مس.ة الزيقو ولنقا  ةلمقة أخقر" نبريقة لهقا نفق  النقةل ولقى منق.ة بم نقى  = مسحة هرون
ن يو. وو ع ةلمة مس.ة فقى لقدا اآليقة ت نقى الم نيقان أنقو يقول أن ققدل لقرون وبنيقو ليمسق.وا أ"  ت نىآخر و 
سهل للرو  اروا ن يبا  للرو  والقرو أنحقالل ن قيو لهقل مقن دبا .قو فهقل نقرةاؤا فقى الخدمقة وال مقل. يتل تةري

ية قد تفهل ماديا  بأنها ن يو لقرون وبنيقو ا  لو الةالن اضنمل ولارون وبنيو لل ممرلوا نلى اضر.. لدا اآل
أوظ  ملةوو ا  وبرا ولدا الباقيقة تقزاد لةقل" ولةن ا  الد" قال "أحلبوا   من اضةل .تى ظ يجونوا ولدا لي  خحأ

ولقو سقيم لل رو.يقا  ضجقل  ويحلو من ةهنتو أن يهتموا أوظ  بالرو.ياو وخقدمتهل الةهنوتيقة وخقالب نفقو  نق ب
 نجاا لدا الخدمة.. أما إمتالء بحونهل فهدا تزاد لهل.

 
ِدَمففِة، َوَذِبيَحففِة اْلَخِطي ففِة، َوَذِبيَحففِة اإِلثْففِم، َوَذِبيَحففِة اْلِمففْلِء، ِتْلففَك َشففِريَعُة اْلُمْحَرَقففِة، َوالت قْ 37 "-(:38-37) األيففات

ب  ِفي ال ِتي َأَمَر الر بُّ ِبَها ُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناَء، َيْوَم َأْمرِِه َبِني ِإْسرَاِئيَل ِبَتْقِريِب َقرَاِبيِنِهْم ِللر  38َوَذِبيَحِة الس اَلَمِة، 
ي ِة ِسينَ   "اَء.َبر 

ذبيحفة = إدا  يلقزل التقدقي  فيهقا فهقى أوامقر مقن القرو  أوامقر م دسقة. وأمقا  هذه هى الشريعة التى أمر بها الرب 
= فهقى الخا ققة بققر ي  الةهنققة التقى ي ققدمها يوميققا  والخا قة بالةهنققة .تققى يمتل ققوا. ولقدا نققر.ها فققى سققفر  المففلء

 .13 – 29:  6الخروج أما لنا ف د وردو فى 
( 14:  9 ل 2قدل  مو يل لناول المل  من سا  الرفي ة دظلة نلى أنو ينتمرا مرةزا  لاما  )= ملحوظة 

 وينتمرا نمال  م دسا .
 

 تأمل عام فى الذبائح
م.رقة  دقي   سالمة  خحية  إرل. ورقل خمسة ةما أنرنا ساب ا  ينير للن مقة التقى  -ةانو الدبا ش خمسة أنوا  :

لية ولدا يت قش مقن مرقال الخمق  نقدار" س و . ولةن رقل خمسة ينير أي ا  للممهرو ب ليو أ" دبي.ة المسيش
ال.ةيماو والخم  الجالالو. فا  أنحانا ن مة اإلمتالء من الروا ال د  أ" الزيو الد" فى اآلنية ولةقن ةقون 

التققى فيقق  أن نمتلققئ فهققى مسقق وليتنا النخ ققية. لققدل  ي ققول الرسققول بققول  لتلميققدا تيمورققاو  "إ ققرل مولبققة ا  
" فتيموراو  قد . قل نلقى مولبقة ا  ولةقن إ قرامها أ" إنق الها أ" إمقتالءا مقن القروا ال قد  لقو  بو ع يد" 

أي ا  ينير لل.وا  الخم  وبالتالى أي ا  ينير للمس ولية النخ ية   5. ورقل 6:  2تى 1مس وليتو النخ ية 
الت امقل مقع ال قالل  فمقا يقدخل ويسقت ر يسقاند  فمس وليتى لى أن أسمش بقدخول أ" نقئ لقداخلى مقن خقالل منافقد

أن أمتلئ أو أفرت من موالو ا  التى أنحالا لى. والمسيش بدبي.تو نلى ال ليو إسقتوفى ةقل نقئ فهقو أر قى 
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اآلو و.مل خحايانا ول نتنا بدظ  منا. ولةننا وا.د مع المسيش ن.ن جسدا من ل.مو ومن نمامو  إدا  يجو نلينا 
ون.قن بأجسقادنا القدبا ش   ن دل جسدنا دبي.قة .يقة لنر قى ا . ونةقون ن.قن القدين ن قدل الدبي.قةأن نتبع خحواتو و 

 ؟" وةي  يمةن أن يتل لدا 2:  21أي ا  "قدموا أجسادةل دبي.ة .ية م دسة رو 
رأينا فيها المسيش فقى حانقة ةاملقة لقبو .تقى المقوو. فمقا لقو محلقوو منقا أن ن قدل  -: ذبيحة المحرقة -2

حانة ةاملة وتسليل ةامل .تى لو قادنا لدا لل ليو. ويت من لدا حانقة و قايا ا . وقح قا  دواتنا فى 
فهدا لو تةلفتقو  فقإدا أردنقا أن ن قدل خدمقة أو نتسقامش مقع مقن يريقد أن يؤدينقا  أو أن نتوا قع أمقال مقن ظ 

 بل فى السماء. ي.بنا ي بش لدا ني ا    با  جدا  ولةن لدا م نى الدبي.ة. ولدا أنياء ظ تةلل لنا
لنقا المسقيش ي قدل .ياتقو لنقا  لقو ي ح.قن لي قير لنقا ح امقا  و.يقاه  فهقل ن بقل أن نةقون  -: تقدمة الدقيق -1

نب.ن نن الجونى والمساجين  25: 21ةو 1ح اما  لبخرين  نخدمهل فى م.بة ن نف   ون نف   من أجلهل 
ةنقا نر قى أن  8:  1تق  2قولقو فقى لقتفهل م نقى لقدا الدبي.قة. وراجقع  28:  4والم.تاجين. راجع فقى 

ن حيةل ظ إنجيل ا  ف قح بقل أنفسقنا أي قا . وةقان ي قا.و دبي.قة السقالمة ت دمقة خمقر أ" سقةيو وفقى 
ن ةنو أنسةو أي ا  نلى دبي.ة إيمانةل وخدمتو أسقر وأفقرا". فهقو ظ  دل  ي ول بول  الرسول "لةننى وا 

لققدا يسققر !! لققدا لققو الفققرا ولةققن ظ.ققم أنققو فققى ي ققدل نفسققو ف ققح لهققل فققى خدمتققو بققل ينسققةو مققن أجلهققل 
 وملح وزيت.أ"  اله  بخور. ولنال.م مادا ي ا.و لدا الت دمة أي ا  (27:  1فى )ال. ي ى

لى .ياه النرةة وال.و مقع الجميقع. ولقنال.م أننقا فقى ال داسقاو ملزمقون أن ن قلى  -: ذبيحة السالمة -3
 جل خال نا و.ياتنا ف ح.ولي  من أ وفى م.بة و لش للجميع  من أجل الجميع

أنا أن أموو للخحية وأن أ.سو  ش ماو ضجلى و.مل خحيتى ولةن نلى  . ا  المسي -: ذبيحة الخطية -4
 نفسى ميتا  نن خحايا ونهواو لدا ال الل راجع 

فن.ن لن نختبر .ياه ال يامة مع المسيش مالل ن بل أن نموو م و نن خحايا ال الل. ولدا  6رو 
قدمها يوس  البار الناو ال في  الد" ةان جسدا الخاحئ ي.تاج لهدا الخحية دبي.ة مرل التى 

ا ونهواتو فةان مراظ  لجدا إبراليل الد" قدل إبنو ءل أن ي دل نفسو دبي.ة وي لو ألوالةنو ف 
دبي.ة ولدا ال وره الرا  ة  ورلا قداسة البابا ننوده فى ترنيمة "لودا الروو خديو" وراجع أي ا  

  28:  3بح 2+  32:  22ةو 2+  14:  5+ غل  29:  3+ فى  24:  6+ غل  2:  4بح 2
لى ت ريبا  متحاب ة مع دبي.ة الخحية ولةن نخرج منها بنئ جديد  فال يةفى أن ن تقر   -: ذبيحة اإلثم -5

بخحيتنققا أمققال الةققالن ون. ققل نلققى ال.ققل فيجققو أوظ  أن ن ققو. مققن أخحأنققا فققى . ققو. فققال ي ققش أن 
ألان نخب آخر ويأتى لي تر  دون أن يقدلو أوظ  لي تقدر ضخيقو المجقروا. وققد ت ق   ي تر  أ.د بأنو

أمقققال لقققدا ةبريا نقققا النخ قققية والم  قققود أن ن قققدمها دبي.قققة وفقققى لقققدا أي قققا  مقققن يسقققر  فقققال بقققد أن يقققرد 
  14  13:  5المسرو  بحري ة أو بأخر". لةدا ف ل زةا ولةدا قال السيد المسيش مو 
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ير إلى البر المولوو لنا فى دل المسيش بينما دبي.ة الخحية واإلرقل تنقيران إلقى رفقع الخحيقة + دبي.ة الم.رقة تن
ننققا. أمققا دبي.ققة السققالمة فتةنقق  نققن .قق  جديققد لنققا فققى الققدل ولققو .قق  النققرةة فققى .يققاه المسققيش لنققوال السققالل 

 تو ومجدا وأبديتو......اضبد". الم  ود بالنرةة قح ا  ليسو النرةة فى ظلوتو  بل فى م.بتو وقداستو و.يا
 !! ولكن نقف أمام عدم األكل من ذبيحة السالمة إذا كانت نجاساتنا علينا+ 

( نجد الح   ظ ي ول نجاساتها فيها  22ةو 2ون ارن مع قول بول  الرسول نمن يأةل وينرو بدون إست. ا  )
خحيقة"  ققول "ظ يجقو أن يةقون ف قى  ن أبل نليها. ولنا  فر  ةبيقر بقين قولقو نليهقا وقولقو فيهقا. فهنقا  إسقت.الة أ

وبقول  الرسقول  8:  2يقو 2ضن الرسول يو.نا ي ول "إن قلنا أنو ليسو لنا خحية ن قل أنفسقنا ولقي  ال.ق  فينقا" 
" إدا  الخحية ساةنة فينا ظ م.الة. ولةن لقدا "الخحية الساةنة ف ى   27:  7ى رو الدين أولهل أنا" وف هي ول "الخحا

حيقة. وأنقا أ.قارو أن أ.اربها وأ.قارو أن قا ى التقى تنقتهى الخ مست بدا  للخحية  بل نلى  أنيش لي  م ناا أن 
( والقروا ال قد  ي قين فقى لقدا ال.قرو. ومقن يجالقد وي مقع جسقدا ويسقت بدا وي قبح 1:  8)رو  بالروا الد" ف قى  

:  3+ ةقو  17:  9ةو 2+  15:  9ةو 2راجع و نفسو .تى بالرغل من وجود الخحية فيو ظ ت بش نليو خحية 
ن إنترفنا بخحايانا فهو أمين ونادل .تى يغفر لنا خحايانا 5 نترا  وا  . وب د لدا إن 9:  2يو 2. فلن دل توبة وا 

ظمنا  ميرنا أن لنا  خحية وظ يجو أن نت دل للتناول فهدا تنةي  فى فانلية دل المسقيش ةدبي.قة نقن خحايانقا 
  13 – 29:  21وأرامنا راجع نو 

  ذبائح التى يأكل منها الكاهنال  
دا ةقان الةقالن ينقير للمسقيش ر قي  ةهنتنقا فمقا م نقى  الةالن يأةل من دبا ش السالمة والخحية وت دمقة القدقي . وا 

 22:  53أنو يأةل من لدا الدبا ش ؟ ربما يفسر لدا قول إن ياء نقن المسقيش "مقن ت قو نفسقو يقر" وينقبع" أش 
الل ونرةة جسدا الوا.د )دبي.ة السالمة( ولل بدون خحية  مبقررين )دبي.قة فالمسيش ينبع .ين ير" ن بو فى س

 الخحية(  و.ياتهل لبخرين )ت دمة الدقي (.
   11 – 8اإلصحاحات 

 لدا اإل .ا.او ت دل  وره را  ة ل.ياه التةري  ولى تنير ضن التةري  يبنى نلى 
 .وأن تت د  مالبسو ولدا يةون بدل يسو . فةان لرون نليو أن يغتسل -: التقديس -2
أيقققال. ونلقققيهل أي قققا  )لقققرون  7نقققدل اإلننقققغال بال قققالل ورمقققز لهقققدا أن يب قققى فقققى الخيمقققة  -: التخصفففيم -1

ظ ي.زنققققوا ةالبققققاقين الققققدين ظ رجققققاء لهققققل. ونلققققيهل أي ققققا  أن ي تبققققروا الققققرو أظ يفر.ققققوا ةال ققققالل و أوأبنققققاؤا( 
  .ن يبهل  لو ي ولهل

ن ل.سققاو ربنققا يسققو   ةققل مققن قبققل الم موديققة أ" أغتسققل وقققد  مالبسققو والمققؤمنين بهققدا المفهققول ةلهققل مةرسققي
 ي ير مةرسا  للرو  ةالنا بالمفهول ال ال للةهنوو أ" ي دل دبا ش ال.مد والتسبيش وم دما  نفسو دبي.ة .ية.

وقققدل  31 – 15وةمققا .ققدن فققى سققفر الخققروج ف ققد قققدل ا  نققر.ا  لموسققى نققن خيمققة اإلجتمققا  فققى اإل قق.ا.او 
تنفيققد ح قق  تةققري   21 – 8أي ققا  نققر.ا  لمالبقق  الةهنققة وح قق  تةريسققهل نجققد لنققا  فققى اإل قق.ا.او ظ فيهققا 

 الةهنة وبدء خدمتهل فى الخيمة.



 الالويين ) األصحاح الاابع(
 

 
67 

( ليربح 7 – 2وقد أرجئ أمر تةري  الةهنة إلى لنا .تى يأتى ب د ال.دين نن نرا ع الدبا ش والت دماو )ظ 
بي.ة بدون ةالن  ةما أنو ظ نمل ةهنوتى خارج الدبي.ة. والخيمة الدبا ش بالةهنوو والةهنوو بالدبا ش  فال د
.بدون ةهنة ستنبو المناره بدون فتا ل اإلي اد
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 
ةقان لقو الةقالن  ىمن سفر الخقروج. وققد ققال موسقى بت قدي  لقرون وبنيقو  فموسق 19  18لو تنفيد إل .ا.ى 

للنق و. وةهنقوو موسقى لقو اإلت ققال بقين الةهنقوو ال قديل )ةهنقوو اضبققاء البحارةقة( القد" ةقان يةهقن فيققو رأ  
اضسره أو ال نيره  وبين الةهنوو الالو" الد" .دد ا  فيو لقرون وأوظدا ف قح ليةونقوا ةهنقة. ولقدل  قيقل فقى "مقز 

وراجقع  5:  33ةقان ملةقا  فقى ينقورون تقن  موسى ولرون بقين ةهنتقو". ولقل يةقن موسقى ةالنقا  ف قح بقل 6:  99
. لدل  يةون موسى لنا ممرال  للرو ضمانتو فى ةل بيتو بمقا فيقو مقن ةهنقة ونق و. ولقو أي قا  رمقز 7:  21ند 

 للمسيش الد" ةان ةالنا  وملةا  ومخل ا .
 

ُه، َوالث َيفاَب َوُدْهفَن اْلَمْسفَحِة َوثَفْوَر اْلَخِطي فِة ُخْذ َهفاُروَن َوَبِنيفِه َمَعف»6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:5-1) األيات
. 4«. َواْجَمففْع ُكففل  اْلَجَماَعففِة ِإَلففى َبففاِب َخْيَمففِة االْجِتَمففاعِ 3َواْلَكْبَشففْيِن َوَسففل  اْلَفِطيففِر،  َفَفَعففَل ُموَسففى َكَمففا َأَمففَرُه الففر بُّ

 "«. هَذا َما َأَمَر الر بُّ َأْن ُيْفَعلَ »ُثم  َقاَل ُموَسى ِلْلَجَماَعِة: 5ْجِتَماِع. َفاْجَتَمَعِت اْلَجَماَعُة ِإَلى َباِب َخْيَمِة اال
= مققن يتبققع أوامققر الققرو تةققون لققو .يققاه. ونال.ققم أن  هففذا مففا أمففر الففرب أن يفعففلنال.ققم لنققا التسققب.ة المتةققرره 

دبيرا. ولقدا ينقير إلقى أن مقا موسى لل يةن لو .  فى إختيار الةهنوو أو ح   تةريسهل إظ .سو خحة ا  وت
ت. قق  بمجققئ السققيد المسققيش إلققى ال ققالل ةققان ب.سققو خحققة اآلو اضزليققة ومققن تققدبير اآلو "لةققدا أ.ققو ا  ال ققالل 

" وقح ققا  فخحققة اآلو ظ ت نققى أن المسققيش لققل يةققن لققو دور إد ي ققول بققول  16:  3.تققى بققدل إبنققو الو.يققد... يققو 
 أي ا  وأسلل نفسو ضجلنا..." "أ.بنا المسيش 15  1:  5الرسول فى أ  

= لنا تتل سيامة الةهنة وسقح الجمانقة فهقل ققد أقيمقوا مقن أجقل الجمانقة. لقدل  تقتل سقياماو  وأجمع كل الجماعة
تفققا   تفقا  منقا ةلنقا وحيقو قلقو  وا  الةهنقة وسقح نق و ةنيسقتهل ولةقدا اضسقاقفة والبحريقر  "بف قل القروا ال قد  وا 

وفققى مناسققبة ت ققديل خققرو  الف ققش  3:  21تى فيهققا ةلمققة الجمانققة فققى خققر رأ" الجمانققة". وةانققو أول مققره تققأ
)رمز للمسيش( وتأتى لنا فى ت ديل الةالن )رمز المسيش( فالمسيش لو الةالن ولو الدبي.قة. وظ.قم أن القد" ققدل 

 المسيش ةدبي.ة لل جمانة إسرا يل.
 
َلهُ 2 " -(:2) أية .َفَقد َم ُموَسى َهاُروَن َوَبِنيِه َوَغس   "ْم ِبَماءي

لل ي.دد لنا اضجزاء التى تغسل )اضيقد" أو اضققدال( ضنقو فقى المقره اضولقى ننقد التةقري  ةقان غسقل الجسقد ةلقو. 
ولقدا ةقان يقتل وراء .جققاو ولقي  أمقال النقق و وةقدل  السقروال وال مققيب. ولقدا رمقز للم موديققة التقى ت قنع لمققره 

يغسققلون أيققديهل وأرجلهققل قبققل دخققول الخيمققة أو قبققل ت ققديل  وا.ققده. أمققا فققى ح ققو  الخدمققة ب ققد دلقق  فةققان الةهنققة
دبي.ة  ولدا إناره للتوبة. وغسل الةهنقة إنقاره أن ا  ال قدو  ي مقل فقى ةهنتقو الم دسقين فيقو المغتسقلين مقن ةقل 
   . ولو إنقاره إلقى أنقو مهمقا ةانقو رتبقة الةقالن فهقو ت.قو ال ق   م.تقاج أن يغتسقل لقو أوظ  .تقى يغسقل 
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غتسقققال الةهنقققة قبقققل إرتقققدا هل المالبققق  الةهنوتيقققة إنقققاره ل قققروره إرين. ويقققر" ال المقققة أوريجقققانو  أن أققققدال اآلخققق
اإلغتسال الةلى فى مياا الم مودية لةى نلب  السيد المسيش رل ال.اجة إلى اإلغتسال المستمر من النر بإنتزالنا 

 .إياا 
 

ُه ِباْلِمْنَطَقفِة َوأَْلَبَسفُه اْلُجب فَة َوَجَعفَل َعَلْيفِه الفر َداَء، َوَنط َقفُه ِبُزن فاِر َوَجَعَل َعَلْيفِه اْلَقِمفيَم َوَنط َقف7 "-(:13-7) األيات
يَم. 8الر َداِء َوَشد ُه ِبِه.  ْدَرِة اأُلوِريَم َوالتُّم  ْدَرَة َوَجَعَل ِفي الصُّ َوَوَضَع اْلِعَماَمَة َعَلى رَْأِسِه، َوَوَضَع 9َوَوَضَع َعَلْيِه الصُّ

ثُفم  َأَخفَذ ُموَسفى ُدْهفَن 11َلى اْلِعَماَمِة ِإَلى ِجَهِة َوْجِهِه َصِفيَحَة الذ َهِب، اإِلْكِليَل اْلُمَقد َس، َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسفى. عَ 
، َوَمَسفَح اْلَمفْذَبَح َوَجِميفَع َوَنَضفَح ِمْنفُه َعَلفى اْلَمفْذَبِح َسفْبَع َمفر  11اْلَمْسَحِة َوَمَسَح اْلَمْسَكَن َوُكل  َما ِفيفِه َوَقد َسفُه،  اتي

ثُفم  13َوَصب  ِمفْن ُدْهفِن اْلَمْسفَحِة َعَلفى رَْأِس َهفاُروَن َوَمَسفَحُه ِلَتْقِديِسفِه. 16آِنَيِتِه، َواْلِمْرَحَضَة َوَقاِعَدَتَها ِلَتْقِديِسَها. 
 "َمَناِطَق َوَشد  َلُهْم َقاَلِنَس، َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسى.َقد َم ُموَسى َبِني َهاُروَن َوأَْلَبَسُهْم َأْقِمَصًة َوَنط َقُهْم بِ 

المالب  الةهنوتية تنير للمسقيش وب قد اإلغتسقال )الم موديقة( نلقب  المسقيش ونختفقى فيقو بةونقو الةقالن اضنمقل. 
  = مسش اضنياء ينير لتخ ي ها  . وموسى مسش ةل آنية المسةن فهقى بقدل ومسح موسى المسكن وقدسه

 ." 5 ارو مخ  ة للرو "لدل  ةانو خحية بيلنا ر نميمة إد إست ملها لنفسو دا 
 "وفى ح   الم مودية ةل ما ينزل لماء الم مودية ي ير مةرسا  ل.ساو ا "

". ومفهومهققا أن 29:  27وبهققدا نفهققل قققول المسققيش "وضجلهققل أقققد  أنققا داتققى ليةونققوا لققل م دسققين فققى ال.قق  يققو 
  بالةامققل مخ  ققا  لهققدا ال مققل الةهنققوتى أ" ت ققديل نفسققو دبي.ققة. وةمققا ةانققو آنيققة الهيةققل  المسققيش ةققان مةرسققا  

التى تةرسو   ت مل نلى أن ت ود الخاحئ    لةدا المسيش نملقو أن ي قود الخقاحئ   فيت قد  بقال. . ومسقش 
تةققون. فةمققا رأينققا فققإن ةققل نققئ ينققير ضن الخدمققة ةلهققا وةققل أننققحتها ممسققو.ة بققالروا ال ققد  أو لةققدا يجققو أن 

المسش بالزيو ينير للمسش بالروا ال د . لةدا ةان ر ي  الةهنقة يمسقش ب قو الزيقو نلقى رأسقو ومسقش جبهتقو 
ن فالمسققش يةققون ب المققة ال ققليو. والمسققيش لققل يمسققش بزيققو بققل ب المققة".ر  الةققا " إنققاره ضنققو ةققالن. أمققا اآل

( ولقدا مقا .قدن مقع المسقيش  233و يسقيل نلقى ل.يتقو )مقز بالروا ال د  ب د ال ماد و.ينما يمسقش لقرون بالزيق
.ين .ل الروا ال د  نليقو بالجسقد إنسقةو لقدا القروا نلقى الةنيسقة جسقدا )ل.يتقو( ضن الل.يقو ملت ق و بقالرأ  
والققرأ  لققو المسققيش. و.ققين ينسققةو لققدا الزيققو الققد" ي.مققل أرب ققة أنققوا  مققن اضحيققاو تفققوا را .ققة اضحيققاو التققى 

" أننا يمهر فينا را .ة المسيش  بل ير" النا  25:  1ةو 1لدا م نى "أنتل را .ة المسيش الزةية تنير للمسيش. و 
 فينا  وره المسيش فيمجدوا

 

، َفَذَبَحهُ 15ُثم  َقد َم َثْوَر اْلَخِطي ِة، َوَوَضَع َهاُروُن َوَبُنوُه َأْيِدَيُهْم َعَلى رَْأِس َثْوِر اْلَخِطي ِة. 14 "-(:32-14) األيات
د َم ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبِح َوَأَخَذ ُموَسى الد َم َوَجَعَلُه َعَلى ُقُروِن اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا ِبِإْصَبِعِه، َوَطه َر اْلَمْذَبَح. ُثم  َصب  ال

اْلَكِبِد َواْلُكْلَيَتْيِن َوَشْحَمُهَما، َوَأْوَقَدُه ُموَسى  َوَأَخَذ ُكل  الش ْحِم ال ِذ  َعَلى اأَلْحَشاِء َوِزَياَدةَ 12َوَقد َسُه َتْكِفيرًا َعْنُه. 
 َوَأم ا الث ْوُر: ِجْلُدُه َوَلْحُمُه َوَفْرُثُه، َفَأْحَرَقُه ِبَناري َخاِرَج اْلَمَحل ِة، َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسى.17َعَلى اْلَمْذَبِح. 
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َفَذَبَحُه، َوَرش  ُموَسى الد َم َعَلى 19َهاُروُن َوَبُنوُه َأْيِدَيُهْم َعَلى رَْأِس اْلَكْبِش.  ُثم  َقد َم َكْبَش اْلُمْحَرَقِة، َفَوَضعَ 18
َوَأم ا اأَلْحَشاُء َواأَلَكاِرُع 61َوَقط َع اْلَكْبَش ِإَلى ِقَطِعِه. َوَأْوَقَد ُموَسى الر ْأَس َواْلِقَطَع َوالش ْحَم. 61اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا. 

. َوُقوٌد ُهَو فَ  ، َوَأْوَقَد ُموَسى ُكل  اْلَكْبِش َعَلى اْلَمْذَبِح. ِإن ُه ُمْحَرَقٌة ِلرَاِئَحِة َسُروري ، َكَما َأَمَر الر بُّ َغَسَلَها ِبَماءي ِللر ب 
 ُموَسى.
َفَذَبَحُه، َوَأَخَذ 63ُهْم َعَلى رَْأِس اْلَكْبِش. ُثم  َقد َم اْلَكْبَش الث اِني، َكْبَش اْلَمْلِء، َفَوَضَع َهاُروُن َوَبُنوُه َأْيِديَ 66

ِرْجِلِه اْلُيْمَنى.  ُموَسى ِمْن َدِمِه َوَجَعَل َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن َهاُروَن اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهامِ 
ِم َعَلى َشْحِم آَذاِنِهِم اْلُيْمَنى، َوَعَلى َأَباِهِم َأْيِديِهِم اْلُيْمَنى، َوَعَلى َأَباِهِم ُثم  َقد َم ُموَسى َبِني َهاُروَن َوَجَعَل ِمَن الد  64

ُثم  َأَخَذ الش ْحَم: اأَلْلَيَة َوُكل  الش ْحِم ال ِذ  َعَلى 65َأْرُجِلِهِم اْلُيْمَنى، ثُم  َرش  ُموَسى الد َم َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا. 
، َأَخَذ ُقْرًصا 62ْحَشاِء، َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َواْلُكْلَيَتْيِن َوَشْحَمُهَما، َوالس اَق اْلُيْمَنى، األَ  َوِمْن َسل  اْلَفِطيِر ال ِذ  َأَماَم الر ب 

، َوُرَقاَقًة َواِحَدًة، َوَوَضَعَها َعلَ  ى الش ْحِم َوَعَلى الس اِق اْلُيْمَنى، َواِحًدا َفِطيرًا، َوُقْرًصا َواِحًدا ِمَن اْلُخْبِز ِبَزْيتي
67 . ُثم  َأَخَذَها ُموَسى َعْن ُكُفوِفِهْم، 68َوَجَعَل اْلَجِميَع َعَلى َكف ْي َهاُروَن َوُكُفوِف َبِنيِه، َوَرد َدَها َتْرِديًدا َأَماَم الر ب 

. َوَأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح َفْوَق اْلُمْحَرَقِة. ِإن َها قُ  . َوُقوٌد ِهَي ِللر ب  ْدَر 69ْرَباُن َمْلءي ِلرَاِئَحِة َسُروري ُثم  َأَخَذ ُموَسى الص 
ُثم  َأَخَذ ُموَسى ِمْن ُدْهِن 31َوَرد َدُه َتْرِديًدا َأَماَم الر ب  ِمْن َكْبِش اْلَمْلِء. ِلُموَسى َكاَن َنِصيًبا، َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسى. 

َمَعُه. َوِمَن الد ِم ال ِذ  َعَلى اْلَمْذَبِح، َوَنَضَح َعَلى َهاُروَن َوَعَلى ِثَياِبِه، َوَعَلى َبِنيِه َوَعَلى ِثَياِب َبِنيِه اْلَمْسَحِة 
ل ْحَم َلَدى َباِب َخْيَمِة اْطُبُخوا ال»ُثم  َقاَل ُموَسى ِلَهاُروَن َوَبِنيِه: 31َوَقد َس َهاُروَن َوِثَياَبُه َوَبِنيِه َوِثَياَب َبِنيِه َمَعُه. 

َواْلَباِقي 36َبُنوُه َيْأُكُلوَنُه. االْجِتَماِع، َوُهَناَك تَْأُكُلوَنُه َواْلُخْبَز ال ِذ  ِفي َسل  ُقْرَباِن اْلَمْلِء، َكَما َأَمْرُت َقاِئاًل: َهاُروُن وَ 
ْن َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع، اَل َتْخُرُجوَن َسْبَعَة َأي امي ِإَلى َيْوِم َكَماِل َأي اِم َوِمْن َلدُ 33ِمَن الل ْحِم َواْلُخْبِز ُتْحِرُقوَنُه ِبالن اِر. 

َلَدى وَ 35َكَما َفَعَل ِفي هَذا اْلَيْوِم، َقْد َأَمَر الر بُّ َأْن ُيْفَعَل ِللت ْكِفيِر َعْنُكْم. 34َمْلِئُكْم، أَلن ُه َسْبَعَة َأي امي َيْمأُل َأْيِدَيُكْم. 
، َوَتْحَفُظوَن َشَعاِئَر الر ب  َفاَل َتُموُتونَ  «. ، أَلن ي هَكَذا ُأِمْرتُ َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ُتِقيُموَن َنَهارًا َوَلْياًل َسْبَعَة َأي امي

 "َفَعِمَل َهاُروُن َوَبُنوُه ُكل  َما َأَمَر ِبِه الر بُّ َعَلى َيِد ُموَسى.32

ره لنقا سققب  ال.قدين ننهقا بالتف قيل. فدبي.ققة الخحيقة ققدمها الةهنقة نققن أنفسقهل لت.مقل خحايققالل والقدبا ش المقدةو 
و قق فاتهل. وظ.ققم أن المسققيش ر ققي  ةهنتنققا لققل ي.تققاج أن ي ققدل دبي.ققة نققن نفسققو فهققو بققال خحيققة. ودبي.ققة ةققبش 

ي.ققة ةققبش المققلء فهققى دبي.ققة الم.رقققة  قققدمولا إمهققارا  إلسققت دادلل ت ققديل أنفسققهل بالةامققل   ةققدبا ش .يققة. أمققا دب
 سالمة مع ب . الفرو 

 فى دبي.ة السالمة ال ادية ظ نسمع أن أ.دا  يمسش من دمها فى يديو أو أدنيو. ( أ
فى دبي.ة السالمة ال ادية ةان ن يو الةهنقة السقا  وال قدر ولةقن لنقا نجقد السقا  ققدمو نلقى المقدبش  ( و

 بينما ال در ةان لموسى.
 ة السالمة ال ادية أما لنا فال يوجد سو" الفحير.ةان الخبز المختمر ي .و دبي. ( و
ةان الةالن يأخد لنفسو وا.ده من ةل اضنوا  التى ت دل فى دبي.ة السالمة  أما فى دبي.ة الملء فةانقو  ( ن

 لدا الخبزاو التى تؤخد توقد نلى المدبش.
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السقالمة ال اديقة ةقان ةان ظ يجوز لغير لقرون وبنيقو أن يقأةلوا مقن الت دمقة ومقن الل.قل. بينمقا فقى دبقا ش  ( ج
 يجوز لبنيهل الدةور أن يأةلوا منها.

ونال.م أن سةو الدل نلى المدبش وو  و نلى قرونو ي دسو ةلو. ولدا ينير للمسيش الد" لقل يتقنج  بالخحيقة 
ويؤخققد جققزء لمسققش الةهنققة بققو فةققأنهل   بققالرغل مققن .ملققو لةققل خحايانققا. وةققان الققدل يو ققع جققزء منققو نلققى المققدبش

مدبش. وب در التةري  ما يةون ةامال  ب در ما يةون اإلمقتالء ةقامال . وةقان مسقش اضدن ينقير لت قدي  يتزوجون ال
.واسققهل ولةققى تةققون لهققل أدان للسققمع وت ققدي  أيققاديهل الرو.يققة لل مققل بققال رخققاوه فققى . ققل الققرو وت ققدي  أرجلهققل 

ينقير ضنهقل يجقو أن ي قدموا ةققل الرو.يقة ل نحقال  مقع النق و فقى حريق  القرو ن.ققو السقماوياو. وت قديل النق.ل 
 قوتهل   وةل دسل الروا لو.

 
 "َواْلَباِقي ِمَن الل ْحِم َواْلُخْبِز ُتْحِرُقوَنُه ِبالن اِر.36  " -(:36) أية

ةققان الل.ققل والخبققز يؤةققل فققى نفقق  اليققول فةققل يققول لققو دبي.تققو  ةققل يققول لققو ن ققيبو الققد" ي حيققو لهققل الققرو )خبزنققا 
وةققان البققاقى ي.ققر  ).رقققو ضن الغققد لققو خبققزا( ولققدا ينققير أي ققا  أن ةققل نققئ إمققا أن يةققون  ةفافنققا أنحينققا اليققول(

 للفرا والنبع أو يت ر. للغ و اإللهى.
 

، َوَتْحَفُظوَن َشفَعاِئَر الفر ب  َفف35 "-(:32-35) األيات اَل َوَلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ُتِقيُموَن َنَهارًا َوَلْياًل َسْبَعَة َأي امي
 "َفَعِمَل َهاُروُن َوَبُنوُه ُكل  َما َأَمَر ِبِه الر بُّ َعَلى َيِد ُموَسى.32«. َتُموُتوَن، أَلن ي هَكَذا ُأِمْرتُ 

ينير للةمال  إدا  لدا  7إدا  لى غير ةافية لرفع الخحية فى داتها ولةن ضن الرقل    أيال 7ةانو الدبا ش ت دل 
سيش الدبي.ة الةاملة ننا. وسيامتهل ةةهنة للرو ي نى فى جولرا تخ يب ةل أيال تنير للم 7الدبا ش لمده 

ولدى باب خيمة اإلجتماع تقيمون نهارًا ولياًل .ياتهل الداخلية وت رفاتهل المالره ل.ساو الرو نفسو. لدا قيل 
." أ" ظ را.ة لهل سو" نند الرو سبعة أيام
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع
 
 "َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن َدَعا ُموَسى َهاُروَن َوَبِنيِه َوُشُيوَخ ِإْسرَاِئيَل. 1 " -(:1) أية

= فى اليول الرامن بدأوا ممارسة نملهل الةهنوتى نن أنفسهل ونن الن و. واليول الرامن يرمز  وفى اليوم الثامن
مة فقى المسقيش يسقو  ضن اليقول الرقامن لقو اليقول اضول مقن اضسقبو  الجديقد. لل.ياه الجديده اضبدية أو ال.ياه الم ا

فموسقى ظ ي قنع وظ ي قول نقئ سقو" مقا قالقو القرو.   = لى دنوه من ا  نن حريق  موسقى دعا موسى هرون
دا ةان لقو القد" يقأمر بهقدا فمقن المؤةقد أنقو سقي ب ل لقدا ونجد لنا أن ا  لو الد" يأمر ب مل الةفاره وال لش  وا 

الةفاره  فهو لل يسمش بهدا ف ح بل لو يأمر ب ملو فهدا لى رغبتو. وةون أن لدا الةفاره يبدأ الةهنة بت ديمها فى 
اليقققول الرقققامن فهقققدا ينقققير إلقققى أن الةقققالن ظ يسقققتحيع أن يمقققار  نملقققو الةهنقققوتى إظ بالسقققيد المسقققيش ال قققا ل مقققن 

 اضمواو. فينحل  لل مل ب وه ال يامة.
 
ُخْذ َلَك ِعْجاًل اْبَن َبَقري ِلَذِبيَحفِة َخِطي فةي، َوَكْبًشفا ِلُمْحَرَقفةي َصفِحيَحْيِن، َوَقفد ْمُهَما َأَمفاَم »َوَقاَل ِلَهاُروَن: 6 " -(:6) أية

.  "الر ب 
= فققى السققب ة اضيققال اضولققى ةققان موسققى ي ققرو الققدبا ش نققن لققرون وبنيققو لةققن فققى اليققول الرققامن إد تمققو  خففذ لففك

 قاروا ملقزمين أن ي قدموا دبقا ش وت قدماو نقن أنفسقهل ونقن النق و. ونلقى الةقالن أن ظ ينسقى  ح و  سقيامتهل
خالل خدمتو  .ياتو لو الرو.ية. والةالن ال بحى ي لى دا ما  فى ال قدا  "إنقح يقارو أن تةقون دبي.تنقا م بولقة 

ولقي  مقن أمقوال الخيمقة  نن خحايا" وجهاظو ن ب " وت ديمهل دبا ش نن أنفسهل ةان يتل من أموالهل الخا ة
أو النقق و .تققى ينقق روا ب.ققاجتهل إلققى التةفيققر نققن خحايققالل وينقق روا ب قق فهل. ويال.ققم أن ةرققره الققدبا ش تنققير 

 ل دل ةفايتها واإل.تياج لمن ي دل نفسو دبي.ة مره وا.ده.
 
َذِبيَحِة َخِطي فةي، َوِعْجفاًل َوَخُروًففا َحفْوِلي ْيِن َصفِحيَحْيِن َوَكل َم َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: ُخُذوا َتْيًسا ِمَن اْلَمْعِز لِ 3 " -(:3) أية

 "ِلُمْحَرَقةي،
نفهقل أنقو ةلقل نقيوخ بنقى إسقرا يل ولةقدا ترجمتهقا السقب ينية فالنقيوخ  2:  9بالرجو  إلى آية  = وكلم بنى إسرائيل
 لنا نواو الن و

 
. أَلن  الففر ب  اْلَيففْوَم َيتَففرَاَءى  َوثَففْورًا َوَكْبًشففا ِلَذِبيَحففِة َسففاَلَمةي 4 " -(:4) أيففة ، َوَتْقِدَمففًة َمْلُتوتَففًة ِبَزْيففتي ِللففذ ْبِح َأَمففاَم الففر ب 
 "«.َلُكمْ 

= وظ.ققم أن الققرو يتقراء" مجققدا بنقاء نلققى سققف  القدل وت ققديل .يقوانين لنققا للم.رقققة  ألن الفرب اليففوم يتففراءى لكففم
ناره للسالل الةامل مع ا .والسالمة من الم.تمل أنو نو  من التأةيد أن ا    قبلهل ودخل فى نرةة م هل. وا 
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  -لها تسلسل وترتيو را ع : (4، 3ترتيب الذبائح المقدمة عن الشعب )أيات 
 أول ةل نئ الغفران خالل الدبي.ة -: ذبيحة خطية -2
 ت لن حانة الن و وتةريسو ل.ساو ا  -: ذبيحة محرقة -1
 مع ا إنالن نن نرةة الن و  -: ذبيحة سالمة -3
لى تنير ل.ياه الرو يسو  التى ي بلها من غفرو خحيتو وتةر  فى حانة ا  ودخل  -: تقدمة الدقيق -4

 " + " لى ال.ياه لى المسيش"فى نرةة م و "مع المسيش  لبو فأ.يا ظ أنا بل المسيش ي.يا فى  
 

. َفَأَخُذوا َما َأَمَر ِبِه ُموَسى ِإَلى ُقد اِم َخيْ 5 "-(:14-5) األيات َمِة االْجِتَماِع. َوَتَقد َم ُكلُّ اْلَجَماَعِة َوَوَقُفوا َأَماَم الر ب 
. َتْعَمُلوَنُه َفَيَترَاَءى َلُكْم َمْجُد الر ب  »َفَقاَل ُموَسى: 2 َتَقد ْم ِإَلى »ُثم  َقاَل ُموَسى ِلَهاُروَن: 7«. هَذا َما َأَمَر ِبِه الر بُّ

َكَما يَحَة َخِطي ِتَك َوُمْحَرَقَتَك، َوَكف ْر َعْن َنْفِسَك َوَعِن الش ْعِب. َواْعَمْل ُقْرَباَن الش ْعِب َوَكف ْر َعْنُهْم اْلَمْذَبِح َواْعَمْل َذبِ 
ِإَلْيِه الد َم، َفَغَمَس  َوَقد َم َبُنو َهاُرونَ 9َفَتَقد َم َهاُروُن ِإَلى اْلَمْذَبِح َوَذَبَح ِعْجَل اْلَخِطي ِة ال ِذ  َلُه. 8«. َأَمَر الر بُّ 

َوالش ْحَم َواْلُكْلَيَتْيِن َوِزَياَدَة اْلَكِبِد 11ِإْصَبَعُه ِفي الد ِم َوَجَعَل َعَلى ُقُروِن اْلَمْذَبِح، ُثم  َصب  الد َم ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبِح. 
َوَأم ا الل ْحُم َواْلِجْلُد َفَأْحَرَقُهَما ِبَناري َخاِرَج 11َمَر الر بُّ ُموَسى. ِمْن َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة َأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح، َكَما أَ 

 اْلَمَحل ِة.
الفر ْأَس، ُثم  َناَوُلوُه اْلُمْحَرَقَة ِبِقَطِعَها وَ 13ُثم  َذَبَح اْلُمْحَرَقَة، َفَناَوَلُه َبُنو َهاُروَن الد َم، َفَرش ُه َعَلى اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديرًا. 16

َل اأَلْحَشاَء َواأَلَكاِرَع َوَأْوَقَدَها َفْوَق اْلُمْحَرَقِة َعَلى اْلَمْذَبِح.14َفَأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح.   "َوَغس 
 
ِل. ُثم  َقد َم ُقْرَباَن الش ْعِب، َوَأَخَذ َتْيَس اْلَخِطي ِة ال ِذ  ِللش ْعِب َوَذَبَحُه َوَعِملَ 15 " -(:15) أية   "ُه ِلْلَخِطي ِة َكاأَلو 

لل يأةلو بل إ.تر  بالنار ةما  = ةان من .  لرون أن يأةل من ل.ل لدا الدبي.ة ولةنو لنا وأخذ تيس الخطية
 سيمهر فى اإل .اا ال ادل بسبو .ادرة إبنيو.

 
 "ُثم  َقد َم اْلُمْحَرَقَة َوَعِمَلَها َكاْلَعاَدِة.12" -(:12) أية
 
َباِح.17 " -(:17) أية  "ُثم  َقد َم الت ْقِدَمَة َوَمأَل َكف ُه ِمْنَها، َوَأْوَقَدَها َعَلى اْلَمْذَبِح، َعَدا ُمْحَرَقِة الص 

= مققن الم.تمققل أن يةققون موسققى قققد قققدمها قبققل ح قق  تةققري  الةهنققة واضةرققر إ.تمققاظ  أن  عففدا محرقففة الصففباح
غالبققا  أنهققا قققدمو  ققبا.ا  فأ ققي  إليهققا م.رقققة ال ققباا "وةققان  لققرون قققدمها مققع الققدبا ش المنققار إليهققا لنققا التققى
 لنا  م.رقة  با.ية وم.رقة مسا ية يوميا " 

 
ثُفم  َذَبفَح الث فْوَر َواْلَكفْبَش َذِبيَحفَة الس فاَلَمِة ال ِتفي ِللش فْعِب. َوَناَوَلفُه َبُنفو َهفاُروَن الفد َم َفَرش فُه 18 "-(:61-18) األيات

َوَوَضفُعوا 61َوالش ْحَم ِمَن الث ْوِر َوِمَن اْلَكْبِش: اأَلْلَيَة َوَما ُيَغش ي، َواْلُكْلَيَتْيِن َوِزَياَدَة اْلَكِبفِد. 19ِح ُمْسَتِديرًا. َعَلى اْلَمْذبَ 
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ْدَرْيِن، َفَأْوَقَد الش ْحَم َعَلى اْلَمْذَبِح.  فْدرَاِن َوالس فاُق اْليُ 61الش ْحَم َعَلى الص  ْمَنفى َفَرد َدَهفا َهفاُروُن َتْرِديفًدا َأَمفاَم َوَأم ا الص 
، َكَما َأَمَر ُموَسى.  "الر ب 

ُثم  َرَفَع َهاُروُن َيَدُه َنْحَو الش ْعِب َوَباَرَكُهْم، َواْنَحَدَر ِمْن َعَمِل َذِبيَحِة اْلَخِطي ِة َواْلُمْحَرَقِة 66 "-(:64-66) األيات
َل ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع، ُثم  َخَرَجا َوَباَرَكا الش ْعَب، َفَترَاَءى َمْجُد الر ب  ِلُكل  َوَدخَ 63َوَذِبيَحِة الس اَلَمِة. 

َوَهَتُفوا َوَسَقُطوا َوَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الر ب  َوَأْحَرَقْت َعَلى اْلَمْذَبِح اْلُمْحَرَقَة َوالش ْحَم. َفرََأى َجِميُع الش ْعِب 64الش ْعِب 
 "َعَلى ُوُجوِهِهْم.

 نال.م لنا أن لرون قد بار  الن و برةتين
لنقققا يقققد لقققرون مملقققوءه دمقققا . فهقققدا البرةقققة لقققى برةقققة المسقققيش قبقققل  ققق ودا  لقققى برةقققاو دمقققو  -: البركفففة األولفففى

حبي تنققا فيققو  وقققد المحهقره. والةققالن .ققين يبققار  النقق و ي ققدل لققو البرةققة التققى  ققارو لنققا فققى المسققيش الققد" بققار  
ت.  ققو البرةققة ب ققد ت ققديل الققدبا ش. إد لققل يةققن ممةنققا  للبنققرية أن تت بققل برةققة الققرو فيهققا إظ فققى إسققت. اقاو الققدل 

 ( 16 – 11:  6الرمين. )ند 
ةانقو ب ققد دخقول موسقى ولققرون للخيمقة ربمققا لت قديل البخقور أو ربمققا لي قليا .تققى يمهقر مجققد  -: البركفة الثانيففة

. لنا البرةة ب د أن إجتمع موسى ولرون فقى اضققدا . إد ا لقى برةقة مقن اضققدا  وباركا الشعب ثم خرجاالرو. 
جتمقا  موسقى )الملق  تقن  تنير للبرةة التى بدأ المسيش فى سقةبها نلقى اضر. مقن السقماء أ" القروا ال قد . وا 

ره وا.قده بقدل نفسقو فوجقد ( مع لرون ر ي  الةهنة تنير للمسيش ر ي  ةهنتنا الد" دخقل إلقى اضققدا  مق5:  33
( ودخولو وخروجو مع موسى )المل ( إناره ل وده المسيش ل قوره مجقدا ب قد أن ةقان ققد 21:  9فداء  أبديا  )نو 

لققى برةققة المسققيش مققن السققماء ب ققد أن دفققع لققو ةققل سققلحان فققى السققماء واضر.  أخلققى داتققو آخققدا   ققوره نبققد. إدا  
 (.28:  18)مو 

ن أن الن و ملو نيونو م ل قة نلقى الخيمقة منتمقرا  مهقور مجقد ا . لةقدا ن.قن وظ.م نند دخول موسى ولرو 
 ب د أن   د مسي.نا للسماء ف يوننا م ل ة نلى السماء منتمرين مهورا.

 51:  14تنير لبرةة المسيش قبل   ودا لو  -: البركة األولى
 7:  26+ يو  16:  25تنير إلرسال المسيش للروا ال د  يو  -: البركة الثانية

د تبقار  النق و  ون.ن ظ ن ر  ةي  تراء" مجد الرو للن و  قد يةون فى سق.او أو نمقود نقار. ظ ن قر . وا 
ومهقر لهققل مجققد القرو خرجققو نققار مقن ننققد الققرو أنلنققو قبقول ا  لققدبي.تهل ور ققاءا نقنهل. ولققدا النققار بالنسققبة 

رققو. فالخحايقا لقى الوققود القد" ينق ل فينقا نققار وبالنسقبة لمقن ظ يريقد التوبقة فهقدا النققار ت. .للتا قو ت.قر  خحيتقو
 غ و ا .

= لدا الهتا  لو رمره حبي ية للفرا  الداخلى الد" م  ةيانهل الداخلى. وأمال  هتفوا وسقطوا على وجوههم
مجد ا  سجدوا. لدا لو ما سنف لو فى السماء .ين نر" مجد ا  فنسب.و فر.ين ل بد ونسجد لو. ولدا ما يف لو 

.22 – 8:  4راجع رؤ و ن السما يون اآل
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
ورًا، َوَأَخفَذ اْبَنفا َهففاُروَن: َنفاَداُب َوَأِبيُهفو، ُكفُل ِمْنُهَمففا ِمْجَمَرتَفُه َوَجَعفاَل ِفيِهَمفا َنففارًا َوَوَضفَعا َعَلْيَهفا َبُخفف1 " -(:1) أيفة

َبا َأَما  "َم الر ب  َنارًا َغِريَبًة َلْم َيْأُمْرُهَما ِبَها. َوَقر 
  9:  14نجيققو أن يسقق ح فققى لققدا الخحيققة اإلبنققين الةبيققرين لهققرون اللققدان نققالدوا مجققد الققرو نلققى الجبققل خققر 

أيال فى الخيمة ولةن لدا لقو اإلنسقان فقلدل سق ح مقن الجنقة ونقوا  7رل إختارلما ا  لةرامة الةهنوو وق وا  21
 وا ن  الن و .ادرة الحوفان سةر وت ر" ولةدا مع لوح. والن و ب د أن خحح ا  لو المجد بإقامتو وسحب د 

نجال  دلبيا . فالنيحان ظ يتور  نن الهجول نلى أقد  النا  فى أقد  اضماةن ةمقا لقاجل المسقيش نلقى جنقاا 
 الهيةل. ولةن مادا ةانو خحيتهما ؟
سققتنت  المفسققرون لققدا مققن اآليققة )لمققا إسققتخدما نققارا  غريبققة ولمققا ةمقق ( التققى أن بققو 9ا يمققن فققى .الققة سققةر  وا 

ال.ادرة أن ا  نبو نلى ندل نرو الخمقر والمسقةر قبقل دخقول خيمقة اإلجتمقا . وي قا  لهقدا أن المفقرو. أن 
 وةققان لنققا لققو لققرون ولققي  أ.ققد مققن أبنا ققو الققدين ةققانوا .مققن ي ققدل البخققور لققو الةققالن الخققديل الققد" قققدل الدبي.ققة

(. ولققي  لقدا ف ققح ففقى وجققود ر قي  الةهنقة مققا ةقان ي.قق  لهقل ت ققديل البخقور. وأي ققا  23  21:  9يناولونقو ف قح )
 ةان من ي دل البخور ةالن وا.د ولي  إرنين ونجدلما لنا 

 ت د" نلى ر ي  الةهنة الم دل نلى الةل. -1       فى .الة سةر               -2
 تناف  فيما بينهل من ي دل البخور -4      ت د" نلى الةالن الخديل     -3
 إستخدال نار غريبة. -6غالبا  الوقو أي ا  لل يةن وقو البخور   -5

سققتهتار. وغالبققا  لققل سققةروا ضنهققل ارادوا اإل.تفققال بتن ققيبهل ةهنققة ولةققن بحري ققة ا  إدا  لققى خحيققة ةبريققاء ونجرفققة و 
 . نالمية فنربا وسةرا

ة اضساسية  ف لهل نئ لل يأمر ا  بو وقارن لدا الجملة مع النغمة التى رددلقا = لدا لى الخحي لم يأمرهما بها
موسى "ةما أمر الرو موسى". ف  يان ا  لو سبو المراره التى ي.يا فيها اإلنسان  بل سقبو موتقو. فال  قيان 

 دا ما  يفسد البهجة التى يريدنا ا  أن ن.يا فيها 
 
.َفَخَرَجْت َناٌر مِ 6 " -(:6) أية  "ْن ِعْنِد الر ب  َوَأَكَلْتُهَما، َفَماتَا َأَماَم الر ب 

(. ولقو ن قاو رليقو  فمقن ي قر  أةرقر 5النار أماتتهل دون أن ت.رقهل بدليل أنها لل ت.ر  قم قانهل )راجقع آيقة 
هل النقار. يدان أةرر. ل د قتلهما غ و ا . وظ.م أن الجزاء مقن نفق  جقن  ال مقل  فهمقا ققدما نقارا  غريبقة وقتلقت

وظ.ققم أن نفقق  النققار التققى أ.رقققو الدبي.ققة نالمققة قبققول الدبي.ققة وم ققدمها لققى نفقق  النققار التققى أ.رقققو الةهنققة 
". إدا  إمققا أن ن بققل نققار الن مققة اإللهيققة 26:  1ةققو 1الخحققاه  ولققدا م نققى "را .ققة .يققاه ل.يققاه ورا .ققة مققوو لمققوو 

( مقن ال.ةمقة. وققد سقمش ا  فقى 3ةقان  قمو لقرون )آيقة لتن يتنا أو نواجقو بنقار الغ قو اإللهقى ت.رقنقا. لقدل  
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بدايققة ال مققل الةهنققوتى بهققدا الققدر  ال اسققى ليمهققر خحققوره دور الةققالن ومسقق وليتو  ةمققا .ققدن فققى بققدء المسققي.ية 
 و.تى يمهر ا  خحوره الةدو نلى الروا ال د  سمش بموو .نانيا وسفيره بحري ة   بة. 

 
هففَذا َمففا َتَكل ففَم ِبففِه الففر بُّ َقففاِئاًل: ِفففي اْلَقففِريِبيَن ِمن ففي َأَتَقففد ُس، َوَأَمففاَم َجِميففِع »َهففاُروَن: َفَقففاَل ُموَسففى لِ 3 " -(:3) أيففة

دُ   "َفَصَمَت َهاُروُن. «. الش ْعِب َأَتَمج 
لنا موسى ي لن قول للرو لل يةن قد دةرا من قبل. ومن الم.تمل أن يةون لدا ال ول قد سم و موسى وأخبر بو 

ن أخققاا مققن قبققل ويققدةرا لنققا بققو  أو يةققون موسققى ب ولققو لققدا ينققير ل ققول الققرو "وليت ققد  أي ققا  الةهنققة الققدين لققرو 
". والم نققى أن ا  نققين الةهنققة لي دسققوا وسققح النققق و 11:  29ي تربققون إلققى الققرو لقق ال يققبحش بهققل القققرو خققر 

حاء إلنقالن قداسقة ا  القدي يمرلونقو. ةوسحاء بينقو وبقين النق و ف لقيهل أن يمارسقوا ال.يقاه الم دسقة الال  قة بوسق
دا مققا نققاش الةققالن .يققاه م دسققة أمهققر ا  قداسققتو فيققو  لققدا م نققى  . أمققا لققو ق ققر منففى أتقففدس فففى القففريبينوا 

الةهنققة فققى قداسققتهل ي ققاقبهل ا  ويت ر ققوا لتأديبققاو قاسققية ونالنيققة أةرققر مققن النقق و. فققإن ةققان ينبغققى أن ةققل 
ا فةل باضةرر خدامو  ولؤظء إن لل يحي وا تةون دينونتهل أنمل. وا  يتمجد ويمهر المؤمنين يحي وا ا  وو ايا

وظ.قم أن ا  ققد  أمفام جميفع الشفعب أتمجفد.قداستو ب  ابهل وأنقو رافق. للخحيقة أيقا  ةقان م قدرلا. ولقدا م نقى 
لتمامق و بحانقة و قاياا  بينمقا إستغنى بهدا ال ربة نن ن   ندد الةهنة مره وا.ده إناره إللتمامقو بال داسقة وا 

= ةان خيرا  أن ي مو وي.تمل تأديقو  فصمت هرونةهنة المتب يين لن يةفوا خدمة ماليين الن و.  1أن ندد 
 فةان من ال.ةمة أن ي مو أمال تأديو الرو  13:  21 ل 1الرو ةما ف ل داود 

 
َتَقد َما اْرَفَعا َأَخَوْيُكَمفا ِمفْن »يِئيَل َعم  َهاُروَن، َوَقاَل َلُهَما: َفَدَعا ُموَسى ِميَشاِئيَل َوأَْلَصاَفاَن اْبَنْي ُعز  4 " -(:4) أية

 "«.ُقد اِم اْلُقْدِس ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ةِ 
لققل يققد  موسققى أخققو" نققاداو وأبيهققو لققي.مال أخويهمققا لسققببين اضول أنققو مققن ال قق و نلققى اضخ أن ي.مققل أخققاا 

 . ظ يجو أن ي.ملوا أمواو ونليهل أن يرتف وا فو  المنانر الحبي ية الميو. والسبو الرانى أنهل مةرسين  
 
 "َفَتَقد َما َوَرَفَعاُهَما ِفي َقِميَصْيِهَما ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ِة، َكَما َقاَل ُموَسى.5 " -(:5) أية

 ققل ال ققد . ولةققن لققل رف ققولل فققى قمي ققيهما. واضقم ققة ةانققو حويلققة وةققان ال تيقق  فيهققا ي ققنع منققو أسققرجة لفتا
اضقم ققة لنققا دفنققو مققع المققوتى ضنهققا تنجسققو بمالمسقققة أجسققال ميتققة )المققوو ضنققو ينققير للخحي ققة فهققو ي قققادل 

 .الخحي ة( 
 

يثَاَمففاَر اْبَنْيففِه: 2 "-(:7-2) األيففات ْم ِلففَئال  اَل َتْكِشففُفوا ُرُهوَسففُكْم َواَل َتُشففقُّوا ِثَيففاَبكُ »َوَقففاَل ُموَسففى ِلَهففاُروَن َوأَِلَعففازَاَر َواِ 
فا ِإْخففَوُتُكْم ُكففلُّ َبْيففِت ِإْسففرَاِئيَل َفَيْبُكفوَن َعَلففى اْلَحِريففِق  . َتُموتُفوا، َوُيْسففَخَط َعَلففى ُكففل  اْلَجَماَعففِة. َوَأم  ال ففِذ  َأْحَرَقففُه الففر بُّ

 "َفَفَعُلوا َحَسَب َكاَلِم ُموَسى.«. ِة الر ب  َعَلْيُكمْ َوِمْن َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع اَل َتْخُرُجوا ِلَئال  َتُموُتوا، أَلن  ُدْهَن َمْسحَ 7
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ةانققو ال ققاداو الورنيققة أن يةنققفوا نقق ورلل وينةنققولا وينقق وا ريققابهل نالمققة ال.ققزن نلققى المققوتى. وا  لنققا يمنققع 
ف قوا بهقا ال.زن بهدا الحري قة. وةقان لقرون وأبنقاؤا لهقل  المنقانر اإلنسقانية الحبي يقة ولةقنهل ةةهنقة نلقيهل أن يرت

لي ققدمولا لةققل النقق و فهققل أ ققب.وا مسقق ولين نققن ةققل النقق و  ي ينققون لخدمققة الجمانققة ةلهققا ةققإخوه وأبنققاء لهققل. 
والةالن ال. ي ى يرتفع بةل أ.اسيسو ومنانرا لخدمة ا  فقى ةقل إنسقان وظ ي.قد قلبقو بإخوتقو .سقو القدل. ولةقن 

فى نملو قا ال  أخحأنا فى إستهتارنا بأقداس  وب.  جقاء ةي  يرتفع اآلن لرون بمنانرا   ؟ نليو أن يبرر ا  
 نلينا ق ا   فإر.منا وسام.نا " وأما الحري  اآلخر أن ي.زن من ا  لما ف لو ولدا سي.رمو من برةاو ةريره.

ولنال.م لنا خحأين الخحأ اضول خحأ ناداو وأبيهو ولو أنهل يفر.ون ب.سو ال الل فينربوا ويسةروا ت بيرا  نن 
والخحأ الرانى نبو لو موسى لرون واإلبنين اض.باء ولو أظ ي.زنوا ةالبقاقين القدين ظ رجقاء لهقل. فنق و  . ر.هلف

أنلى أ.د  23:  5ا  لو حري تو فى الفرا وحري تو فى ال.زن ولما ليسا ةال الل. ولدا لخ ة م لمنا ي  وو يع 
 بينةل من او فلي ل. أمسرور أ.د فليرتل.

بنيو أن يب وا فى الخيمة لخدمة ا  أما  وةان نلي لرون لتزاماتهل .تى من .ين دفن ناداو وأبيهو فيوجد من إوا 
ي ول بها. لدا ما قالو السيد المسيش للناو الد" دناا للخدمة "د  الموتى يدفنون موتالل  وأمقا أنقو فإدلقو ونقاد 

ةوا موتالل يحلقو أن يبةقى ةقل بيقو إسقرا يل " ولةننا نجد موسى الد" أمر الةهنة أن ظ يب6:  9بملةوو ا  لو 
بنيو لمسو ال.ادرقة قلبيهمقا مبانقره فهقل نقالدوا مقا .قدن بال يقان واللقدين مقاتوا لقل  نلى ال.ري  فلمادا ؟ لرون وا 
دمهققل ول.مهققل إدن ل ققد و ققلو الرسققالة ل لققوبهل مبانققره  أن ا  يةققرا الخحيققة. أمققا النقق و ف ليققو أن يبةققى وينققوا 

 نليهل فت ل بهدا الرسالة ل لوو الن و أي ا .بسبو غ و ا  
 
 "َوَكل َم الر بُّ َهاُروَن َقاِئاًل: 8 " -(:8) أية

نجققد ا  لنققا يةلققل لققرون بققدظ  مققن موسققى. ولققدا مققن م.بققة ا  .تققى يرفققع مققن رو.ققو ويرا ققيو ب ققد لققدا ال.ادرققة 
لرغل ممققا .قققدن فونقققود ا  بقققال ندامقققة. المؤلمققة. وليرفقققع مقققن نقققأن الةهنقققوو وليمهققر أن ونقققودا وم.بتقققو باقيقققة بقققا

 ولنال.م أن ا  بةالمو لهرون يرفع من نأنو ةر ي  للةهنة 
 
َفْرًضفا  َخْمرًا َوُمْسِكرًا اَل َتْشَرْب َأْنَت َوَبُنوَك َمَعَك ِعْنَد ُدُخوِلُكْم ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَكْي اَل َتُموتُفوا.»9 " -(:9) أية

 "ْجَياِلُكمْ َدْهِريًّا ِفي أَ 
الو ية ظ ت.قرل الخمقر ةمقاده إد يمةقن إسقتخدامها ةقدواء )راجقع رسقالة بقول  الرسقول لتلميقدا تيمورقاو ( ولةنهقا 
م.رمة ةمسةر ضنها تف د الةالن إتزانقو ون لقو فقال يسقتحيع الوققو  أمقال ا  وظ ت لقيل النق و. وللمسقي.يين اآلن 

اليول ةلقو  بقل والليقل "أنقا نا مقة وقلبقى مسقتي م" فقال يجقو أن يغيقو ونقى ن ول أننا فى .الة إجتما  دا ل مع ا  
المسققي.ى ل.مققة بسققبو الخمققر. وةققون لققدا الو ققية جققاءو فوريققة ب ققد لققدا ال.ادرققة ج ققل ةققل المفسققرين ي ققيفوا 

 خحية السةر لناداو وأبيهو.
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 "َن الن ِجِس َوالط اِهِر،َوِللت ْمِييِز َبْيَن اْلُمَقد ِس َواْلُمَحل ِل َوَبيْ 11 " -(:11) أية
= لنققا  أجققزاء مققن الدبي.ققة م دسققة ظ يأةلهققا سققو" الةهنققة وفققى خيمققة اإلجتمققا  ) الم ققد (  المقففدس والمحلففل

 ولنا  أجزاء ي.ل ل ا التهل وبناتهل أن يأةلولا )الم.لل( ونلى الةالن أن يةون ن لو مستي ما  للتمييز بينهما.
  19:  16+ مو  دم شرب المسكر فى حالة دخول خيمة اإلجتماعتأمل وتفسير ألوريجانوس لوصية ع

ن ظ أنقرو مقن أوريجانو  و ع أمامو لدا الو ية وو ع أي ا  أمامو قول السيد المسيش لتالميدا "أنى من اآل
نتاج الةرمة لدا إلى دل  اليول .ينما أنربو جديدا  فى ملةوو أبى" ورأ" أوريجانو  أن الخمر ينير لفرا النف  
وتهليلهقا. وأن لققرون ةقر ي  للةهنققة ينقير للمسققيش وي قول أن لققرون ةقان ممةققن أن ينقرو ولققو ب يقد نققن المققدبش 
والخيمة ولةن متى جاء لي تقرو منهقا يمتنقع. والمسقيش لنقا يسقمش لتالميقدا بقالفرا والتهليقل فهقل لقل ي تربقوا ب قد مقن 

 يريقد أن يفقرا ضنقو يبةقى نلقى خحايقا" بينمقا المدبش. أما المسيش فةان قد إقترو من المدبش أ" ال ليو ولقو ظ
أنقا مسقتمر فقى الم  قية وبقول  الرسقول ي قول نفق  النقئ "أنقوا نلقى ةريقرين مقن القدين أخحقأوا. فالمسقيش يبةققى 

. ولو لن يفرا 37:  13وي.زن نلى ةل من يخسرا )ةل مره أردو أن أجمع أوظد  ولةنةل لل تريدوا( راجع مو 
بققو ون.مققل سققماتو فيفققرا م نققا وينققرو م نققا الخمققر )الفققرا الرو.ققى( فققى ملةققوو اآلو. .تققى نتغيققر ةلنققا ونتمرققل 

وال ديسققون لهققل نفقق  منققانر المسققيش لققل يفر.ققون بت زيققاو المسققيش لةققنهل ينقق رون بمققراره نلققى ةققل نفقق  تهلقق . 
ى ي ققول الجميققع و.تققى الققدين ر.لققوا للسققماء فهققل ظ ينققالوا المةافققأه التققى يسققت. ونها دف ققة وا.ققده إنمققا ينتمروننققا .تقق

 ن فالةل فى إنتمار.جسد وا.د للس اده اضبدية يول الدينونة. وأما اآل
 
 "«.َوِلَتْعِليِم َبِني ِإْسرَاِئيَل َجِميَع اْلَفرَاِئِض ال ِتي َكل َمُهُم الر بُّ ِبَها ِبَيِد ُموَسى11" -(:11) أية

يثَاَماَر اْبَنْيِه اْلَباِقَيْيِن: َوَقاَل ُموَسى ِلَهاُروَن َوأَِلَعا16 "-(:15-16) األيات ُخُذوا الت ْقِدَمَة اْلَباِقَيَة ِمْن َوَقاِئِد »زَاَر َواِ 
 . ُكُلوَها ِفي َمَكاني ُمَقد سي أَلن َها َفِريَضُتَك َوَفِريَضُة َبِنيَك 13الر ب  َوُكُلوَها َفِطيرًا ِبَجاِنِب اْلَمْذَبِح أَلن َها ُقْدُس َأْقَداسي

، َفِإن ِني هَكَذا ُأِمْرُت. ِمْن وَ  َوَأم ا َصْدُر الت ْرِديِد َوَساُق الر ِفيَعِة َفتَْأُكُلوَنُهَما ِفي َمَكاني َطاِهري َأْنَت َوَبُنوَك 14َقاِئِد الر ب 
َساُق الر ِفيَعِة َوَصْدُر 15ي ِإْسرَاِئيَل. َوَبَناُتَك َمَعَك، أَلن ُهَما ُجِعاَل َفِريَضَتَك َوَفِريَضَة َبِنيَك ِمْن َذَباِئِح َساَلَمِة َبنِ 

، َفَيُكوَناِن َلَك َوِلَبِني َك َمَعَك َفِريَضًة َدْهِري ًة، َكَما َأَمَر الت ْرِديِد َيْأُتوَن ِبِهَما َمَع َوَقاِئِد الش ْحِم ِلُيَرد َدا َتْرِديًدا َأَماَم الر ب 
 "«.الر بُّ 

ن أن يخالفوا و ايا الرو ينج هل أن يلتزموا بةقل دقا  هقا وأن ظ يننقغلوا ب.قزنهل لنا موسى خوفا  نلى الةهنة م
 ويهملون فيها في يبهل أنر. 

 
يثَاَمفاَر، 12  " -(:12) أية اْبَنفْي َوَأم ا َتْيُس اْلَخِطي ِة َفِإن  ُموَسى َطَلَبُه َفِإَذا ُهَو َقِد اْحَتَرَق. َفَسفِخَط َعَلفى أَِلَعفازَاَر َواِ 
 "ُروَن اْلَباِقَيْيِن، َوَقاَل: َها
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ةان المفرو. أن يأةلوا من ل.ل تي  الخحية. ولةن يبقدو إمقا أنهقل ترةقوا لي.تقر  فهقل لقل يسقتحي وا اضةقل بينمقا 
لل .زانى. أو لل فى .زنهل نسوا النري ة. ونجد موسى يمهر سخحو نلى إبنى لرون ولقي  لقرون نفسقو ربمقا 

 .ضجل مرةزا ةر ي  ةهنة 
 
، َوَقفْد َأْعَطاُكَمف»17  " -(:17) أية ا َما َلُكَمفا َلفْم تَفْأُكاَل َذِبيَحفَة اْلَخِطي فِة ِففي اْلَمَكفاِن اْلُمَقفد ِس؟ أَلن َهفا قُفْدُس َأْقفَداسي

.  "ِإي اَها ِلَتْحِماَل ِإْثَم اْلَجَماَعِة َتْكِفيرًا َعْنُهْم َأَماَم الر ب 
= لى دبي.ة خحية نن  لتحمال إثم الجماعةل دبي.ة الخحية.... ولو لنا يمهر موسى لهل ألمية اضةل من ل.

النقق و ولققي  دبي.ققة خحيققة نققن الةققالن فدبي.ققة خحيققة الةققالن ظ يأةققل منهققا الةققالن. أمققا دبي.ققة خحيققة النقق و 
يأةل منها  فهو وسيح بين ا  والن و. والوساحة م نالقا أن الةقالن ولقو لقل يرتةقو القدنو أ" ولقو بقرئ ي.مقل 

المققدنو الققد" قققدل الدبي.ققة. ف ملققو لققدا ينققير ل مققل المسققيش. وظ.ققم أن النققار تأةققل جققزء مققن الدبي.ققة والةققالن إرققل 
يأةل جزء والدبي.ة .املة للخحية فةان الةالن لنا بأةلقو جقزء منهقا ي.مقل إرقل الخقاحئ. واضةقل لنقا ينقير ل بقول 

ولنا تنير أن من ي.مل اإلرل يجو أن  9:  11 ا  للدبي.ة وم دمها. وت بير ي.مل إرل تةرر مرتين لنا وفى ظ
يةون حالرا  ولدا يتل بأن الةالن الد" ي دل لدا الدبي.ة ةان ي دل دبي.ة خحية نن إرمو أوظ   ولدا إناره للمسيش 

( فالةققالن الققد" بققال 2:  28ينققير الةققالل أن النققخب ي.سققو مققدنبا  )وقققارن مققع نققد  9:  11الحققالر. وأمققا فققى 
  14:  1بح 2+  22 – 6:  53و خاحئ .تى ي دل الدبي.ة وت.تر  نلى المدبش وراجع إش خحية ي.سو ةأن

 
 "«.ِإن ُه َلْم ُيْهَت ِبَدِمَها ِإَلى اْلُقْدِس َداِخاًل. َأْكاًل تَْأُكاَلِنَها ِفي اْلُقْدِس َكَما َأَمْرتُ 18   " -(:18) أية

لتقققى ظ يقققؤتى بقققدمها لل قققد  يأةلهقققا الةهنقققة. )أ" ةقققان المفقققرو. أن الدبي.قققة ا 27:  21+  16  15:  6راجقققع 
 الدبا ش الم دمة نن الن و ولي  نن الةهنة( 

 
، َوَقففْد »َفَقففاَل َهففاُروُن ِلُموَسففى: 19 " -(:19) أيففة َبففا َذِبيَحففَة َخِطي ِتِهَمففا َوُمْحَرَقَتُهَمففا َأَمففاَم الففر ب  ِإن ُهَمففا اْلَيففْوَم َقففْد َقر 

؟ َأَصاَبِني ِمْثُل هِذِه.  "«. َفَلْو َأَكْلُت َذِبيَحَة اْلَخِطي ِة اْلَيْوَم، َهْل َكاَن َيْحُسُن ِفي َعْيَنِي الر ب 
نجد لرون لو الد" يرد فهو نر  أن الةالل موجو لو أي ا . وةان ندرا فى تر  دبي.ة الخحية ت.تر  ةلها أنو 

زينقة لمقوو إخقوتهل  وال لقو ال.قزين ظ يةقون ظ يجوز أن يأةلوا من ل.ل الدبي.ة ولقدا نمقل م قد  ولقل قلقوبهل .
متجو   بالةامل أو لن ورلل بال ار من إستهتار إخوتهل فال يليق  ب لقوو مو قومة بال قار أن ت قول ب مقل م قد  

 ةهدا 
 
 "َفَلم ا َسِمَع ُموَسى َحُسَن ِفي َعْيَنْيِه.61" -(:61) أية
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جالتهقا  بقل  قار لقدا قانونقا  أن الةقالن إدا ن قى لقو لل يتنبن موسى برأيو .ين سقمع وجهقة نمقر لقرون ورأ" و 
أ.د أ.با و ظ يتر  الهيةل  لةن ظ يأةل ل.ل الدبا ش. وقد  ار لدا قانونا  لقبن أن الةقالن نليقو أن يبقرئ دمتقو 

 ويتحهر قبل أن يت دل للخدمة.
 

 كهنوت المسيح وكهنوت هرون
 هرون كرمز للمسيح

 
 المسيح هرون

 كان رئيس كهنة -1
 دعو من الرب ولم يقتحم الوظيفةهو م -6

 4:  5عب  
هفرون كففان مختففارًا مففن بفين إخوتففه مشففتركًا معهففم  -3

فففى تففاريخهم وأبففائهم ولففه مشففاعرهم وأمفففالهم 
  6، 1:  5لذلك يستطيع أن يرثى لهم عب 

 
 
من أهم طقوس رئيس الكهنة أن يلبس ثيابه رداء  -4

نى و شفففففى بالفففففذهب واإلسفففففمانجو مفففففن كتفففففان م
 والقرمز واألرجوان.

 
 
 مسح رئيس الكهنة بالدهن -5
 غسل هرون لتطهيره -2
 وظائفه "مع الفارق بين الرمز والمرموز إليه" -7

 نائب عن الشعب يحمل إثمهم - أ
 الرعاية - ب
 معلم الشريعة - ت
 يقضى للشعب - ث
كان يجتاز وحفده لألقفداس مفرة ففى  - ج

  12السنة ال 
  يشفع فى شعبه - ح

  48:  12عد 

  14:  4كان رئيس كهنتنا عب   -1
 فى قصد اه  كهنوت المسيح معين -6

 2، 5:  5عب 
شففترك معنففا فففى  -3 صففار المسففيح مففن دمنففا ولحمنففا وا 

  عفب  69:  8أالمنا وصار أخًا بكرًا بيننفا رو 
وبهذه المشاركة أصبح  16:  1  يو  11:  6

  18، 17:  6يقدر أن يعين المجربين عب 
لفبس المسففيح جسففد بشففريتنا. الكتففان يشففير لنقائففه  -4

ونى ألنففه سففماوى وأنففه ينقففى قديسففيه واإلسففمانج
والقرمفففففز واألرجفففففوان  68:  12  13:  3يفففففو 

لملكففه علينففا بصفففليبه والففذهب لالهوتففه المتحفففد 
 بناسوته.

 حلول الروح القدس على المسيح -5
 المسيح تعمد دون حاجة ولكن إلعالن طهارته  -2
 وظائف المسيح -7
 حمل المسيح خطاياى حقيقة-أ
 هو الراعى الصالح-ب
 هو معلم الكمال-ت
   العادل العالمهو ديان -ث
 16:  9دخل األقداس مرة واحدة بدمه عب -ج
 
 هو حى يشفع فينا-ح

 1:6يو  1   64:7عب      
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 إمتيازات المسيح على هرون -1
ولةدا  نع نجال  دلبيا  للن و لدل  ةقان ي قدل  1:  5لرون لو خحاياا وم.اح بال    نو  - أ

يش فقبال خحيقة مقن مقنةل يبةتنقى نلقى أمقا المسق(  3:  5نقو )دبا ش خحية نن نفسقو بإسقتمرار 
 46:  8خحية يو 

نتهقى الرمقز .ينمقا جقاء المرمقوز إليقو أمقا ةهنقوو  - و ةهنوو لرون ةان وقتيا  ضنو يرمز للمسقيش  وا 
 . المسيش فأبد"

 لرون ةان يموو ويةمل أبنا و نملو أما المسيش ف.ى ل بد - و
 

 المسيح رئيس كهنة على رتبة ملكى صادق
 4 – 2:  221لى رتبة ملةى  اد  مز المسيش ر ي  ةهنة ن -2
 14:  3م نى اضسل ملةى  اد  = مل  البر والمسيش لو ملةنا الد" يبررنا رو  -1
  28 – 24:  1ةان ملةى  اد  مل  ساليل أ" مل  السالل. والمسيش لو سالمنا أ   -3
  مقن سقبح يهقودا. ةان ملةا  وةالنا  ولدا ظ يمةن أن تجتمع فى ال هد ال ديل فالةهنوو سقبح ظو" والملق -4

 27 – 23:  7نو 
  3:  7لل يدةر لملةى  اد  أ" نسو والمسيش اضزلى لل يةن لو أو بالجسد نو  -5
 قدل ملةى  اد  ت دمة من خبز وخمر ولدا ت دمة ال هد الجديد  -6
لققو بقققار  إبقققراليل  إدا  لققو أةبقققر وأنلقققى منقققو ومققن إبقققراليل خقققرج لققرون وظو" إدا  ةهنقققوو ملةقققى  قققاد   -7

 أسمى.
 اليل قدل لملةى  اد  ال نورإبر  -8
 أما ةهنوو لرون فبدون قسل. 4:  221ةان ةهنوو المسيش نلى ح   ملةى  اد  ب سل مز  -9

ةان ةهنوو لرون ناق ا  فدبا .هل ظ تةمل أ.د وةقان لنقا  إ.تيقاج لمقن ةهنوتقو يةقون ةقامال  -21
  21 – 22:  7نلى رتبة ملةى  اد  نو 

 
 15 – 11اإلصحاحات 
 لتطهير من النجاسةدليل شرائع ا

مقره فهقى إدا  الةلمقة البقارزه فيهقا. والنجاسقة لقى  211وردو ةلمة نج  ونجاسة فى لقدا اإل ق.ا.او أةرقر مقن 
ن ققي. ال داسققة  فةققل نققئ مخققال  ل داسققة ا  لققو نجاسققة وب قق. النجاسققاو تةققون مسققتمره لفتققره حويلققة وب  ققها 

اظو تسقققتلزل غسقققل المالبققق  أو النقققخب نفسقققو ( وفقققى ب ققق. ال.ققق15:  22ينتهقققى ب.لقققول المسقققاء أ" مؤقتقققة )
 بالماء. وفى ب . ال.اظو ي.تاج اضمر لت ديل دبي.ة 

 بسبو الوظده -1بسبو ال.يواناو                  -2  وأمرلة للنجاسة
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 بسبو برب الرياو -4بسبو برب اإلنسان           – 3                   
 بسبو السيل من إنسان -6نازل            بسبو برب الم -5                   

ويمةققن أن نسققمى سققفر الالويققين دليققل الةققالن فهققو ي.ققو" ةققل النققرا ع التققى ي.تاجهققا الةهنققة فققى خققدمتهل لج ققل 
دا ظ.منا ةمقال النقامو  والنقري ة وأن ا  و قع قانونقا  لةقل نقئ نفهقل أن فقى  الن و ي ترو من ا  فيت د . وا 

 نةالتنا.الةتاو الم د  .ل لةل م
والسؤال اآلن ةيق  نةقون قديسقين  24:  21وا  يريدنا أن نةون قديسين فال داسة بدونها لن ير" أ.د الرو نو 

وةيقق  نسققل  فققى ال داسققة ومققا م نققى قداسققة ؟ لققدا اضسقق لة ي قق و جققدا  أن ينققر.ها ا  لنقق و بققدا ى ي.يققا فققى 
ةان أن إستخدل ا  لدا اضسلوو الرمز" الت وير" لينقرا الخحية وظ مانع لديو من أن ي يل نجال  دلبيا  لي بدا ف

لدا الم انى. ونر" فى لدا اإل .ا.او بل وفى سفر الالويين نموما  م نى ال داسقة. وققد سقب  ورأينقا فقى سقفر 
الخروج ا  ي.ل وسح ن بو فى خيمة اإلجتما  و.تى ي.ل ا  وسقح نق بو يجقو أن يت قد  لقدا النق و. ونجقد 

 -ن ان يجو توافرلما .تى نت د  : ال داسة لها
( رمقز للمسققيش ر قي  ةهنتنقا الققد" 21 – 8( رمقزا  للمسقيش دبي.تنققا. والةهنقوو )7ب  – 2القدبا ش )ب  -2

 قدل نفسو دبي.ة. والم نى أننا ظ يمةن أن نت د  إظ بدل المسيش والمسيش قال ب ملو وأنهاا.
. فمرال  نجد أن ا  يمنع ن بو من (25ب  – 22دور النخب نفسو فى تجنو ةل ما لو نج  )ب  -1

أةل ب . ال.يواناو  ويسميها غير حالره  ولةدا فى باقى الممنوناو التى يسقميها نجسقة أو مةرولقة. 
د يت.انالا ي قول  وةان دور اإلنسان المحلوو فيو أن يت.انى لدا ال.يواناو النجسة .تى ظ يتنج . وا 

 26  25:  2بح 2( + 44:  22الةتاو أنو يت د  )
 

 لماذا منع اه بعض الحيوانات ؟
ا  يريد أن ي لل ن بو الحانة وأن ي ر  ن بو أن ا  لو سقلحان نليقو وأنقو ي.ةقل نلقى نق بو. ولقدا ققد  -2

 نملو الرو مع آدل من قبل.
ةققان لليهققود ةرامققة نميمققة بسققةنى ا  فققى وسققحهل وةققان نلققيهل التوا ققع وقبققول و ققايا ا . فققا  .تققى  -1

 هل لو نروحو وو اياا. )ولةدا ن.ن( ويجو الخ و  لو.  يسةن فى وسح
نتبارلا نجسة ي لمهل أن لنا  ما لل م.لل ومقا لقو نجق   فيت لمقا التقدقي   -3 حري ة منع ب . اضنياء وا 

فقققى اضةقققل والنقققرو ومقققن دلققق  التقققدقي  فقققى ةقققل أمقققورلل. فقققإدا ةقققان اضةقققل والنقققرو لقققو قوانقققد إلهيقققة فهقققل 
ظ سقققيفهمون تل ا يقققا  أن لنقققا  مم نونقققاو فقققى ت قققرفاتهل وأخالقيقققاتهل وأن لنقققا  مقققا ينجسقققهل فيت.انقققوا وا 

 إست. وا الل نة.
 ةان ةرير جدا  من الممنوناو لو خحوره  .ية حبية نليهل ومن و ةان ل.مايتهل.  -4
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وي حقون   .ولهل ي حون للممنوناو نلى اليهود )مرل المخنو  والدل( ةرامقة نميمقة ةاضمل الورني وةان -5
(. وب ققق. اضمقققل قدسقققوا ال.يوانقققاو 11:  25رافيقققة )لقققدل  من هقققا مجمقققع الرسقققل أي قققا  أ  لهقققا ةرامقققاو خ

 لب . اآللهة. ولدا المنع ي حيهل ن ورا  بإختالفهل وتميزلل نن الن وو الورنية 
ةقان لقدا اضسققلوو الرمقز" مققدناا للتفةيقر والتأمقل فمققرال  الخنزيقر ي تبققر نجق  وةقان اليهققود" يمتنقع ننققو  -6

 ققققال لقققدا. ولةقققن مقققع الوققققو يتأمقققل اليهقققود" فقققى ت قققرفاو الخنزيقققر ويجقققدا ي قققود للحقققين تمامقققا  ضن ا 
لققدا الخنزيققر .تققى ينمقق  ويسققت.ل ي ققود إلققى الحققين مققره أخققر". ومققن لنققا يفهققل  ناوال ققادوراو. ولققو أخققد

ليو أن ظ اليهود" أن ا  يريد منو أن ظ يتنبو بهدا ال اده الردي ة. وأن ب د توبتو وغسلو وقبول ا  لو ن
ولةقدا سقيت لل مقا م نقى نق  الملق   11-11:1بقح 1ي ود للخحية رانية. ولدا مقا ف لقو بحقر  الرسقول 

 واإلجترار بمفهول رو.ى. و.ين د يفهل ما م نى أن يسل  اإلنسان ب داسة
ي ر. لنا مو و  الخحية وأنها موجودا .ولنا فى ال الل فى ةل مةقان فقى اضر. وفقى الب.قر  -: 22إ .اا 

.ترا .و   فى سماء الحيور ف لينا أن ن.يا فى .در وا 
 ي ر. لنا أن الخحية تنت ل بالوظده من اضباء ل بناء -: 21إ .اا 
 ي ر. لنا ةل أن الخحية . يره ونجسة وةي  نةرلها.  -: 23إ .اا 
 ي حى رجاء فى إمةانية إ الا نتا   الخحية )رموز الفداء( -: 24إ .اا 
 التنويو الد" أل. تو الخحية باإلنسان الد" خل  نلى  وره ا  ومرالو. ي ر. لنا -: 25إ .اا 

 تعبير النجاسة حتى المساء
لدا الت بير ينير للمسيش الد" أنهى ب لبو نند المساء )مساء الجم ة( قوانين النجاسة. والمسيش قدل وقو ت ديل 

( ي قول وةقان مسقاء وةقان 2الةتقاو )تق   دبي.ة المساء. بل ةان  لو المسقيش ننقد مسقاء لقدا ال قالل. ظ.قم أن
 باا يوما  رالرا ... لمادا يبدأ بالمساء وينتهى بال باا ؟ ضننا فى اليول السابع اآلن ولقدا اليقول بقدأ بالمسقاء ب قد 

( جقققاء النقققور لل قققالل فةقققان  قققباا اليقققول  1:  4سققق وح آدل )الخحيقققة = الملمقققة( وب قققد المسقققيش نقققم  البقققر) مقققال 
(. ولةن .ين أن مده نمرنا نلى اضر. لى مسقاء 1:  8نا من نامو  الخحية والموو )رو السابع  .ين أنت 

.ياتنققا فققن.ن مازلنققا فققى خحايانققا حيلققة مسققاء نمرنققا ولققن نتحهققر تمامققا  .تققى ال ققباا أ" فققى السققماء  فققى يققول 
 ال يامة.

 وكلم الرب موسى وهرون  –وكلم الرب موسى 
و وةلققل الققرو موسققى. وفققى إ قق.ا.او أخققر" نجققدا يبققدأ وةلققل الققرو نجققد فققى ب قق. اإل قق.ا.او أنهققا تبققدأ ب ولقق

ن أ قبش م لمقا  للنقامو . وأمقا موسى ولرون. فا  من نا.ية يةرل لرون ةر ي  ةهنة مع موسى ضن لقرون اآل
موسى فهو وسيح ال هد. لةننا نال.م أن ت بير وةلل القرو موسقى يقأتى مقع نقرا ع التحهيقر  بم نقى إنقالن إراده 

هققا ةققدا وةققدا  ولققدا ظ يققدخل فيققو لققرون بققل موسققى و.ققدا ي لققن إراده ا . ونجققد ت بيققر وةلققل الققرو موسققى اآلو أن
ولرون فى اإل .ا.او التى ت.درنا نن واجباو الةهنة ور ي  الةهنة. فهنا ا  ينرا لهرون الدور الد" سقي ول 

دا فهمنققا أن لققرون ةققر ي  ةهنققة يمرققل المسققيش ر ققي  ةهنتنققا  نفهققل أن اإل قق.ا.او التققى ت لققن إراده بققو وينفققدا..وا 
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اآلو ولى خال نا تبدأ بأن ةلل القرو موسقى واإل ق.ا.او التقى تت.قدن نقن التنفيقد تبقدأ بقأن ةلقل القرو موسقى 
ولقرون. فالمسققيش ر قي  ةهنتنققا لقو الققد" نفقد منققي ة اآلو بتجسققدا وت قديل نفسققو دبي.قة. وةققان لقرون يت امققل مققع 

بن اإل  نسان أتى من أجل الخحاه الخحاه من الن و ليحهرلل وا 
   )باليونانية( AGIOS  = آجيو  =  كلمة قدوس باليونانية

 A + GE + IOSولى تن سل إلى                 
  GE بم نى أر. ومنهاgeography    نلل خرا ح اضر. ومنها أي ا =geology .نلل حب او اضر 
GIOS =   وم نالققققا أر ققققى   A  = إدا       للنفققققىAGIOS      ظ أر ققققى. ومققققن لنققققا نفهققققل م نققققى اآليققققة =

. أ" ظ تهتمققوا باضر ققياو مرققل مققن يققدو 44  43:  22"ظتدنسققوا أنفسققةل بققدبيو يققدو... إلنققى أنققا قققدو " ظ 
 نلى اضر. ويل.  الحين ولتةونوا مهتمين بالسموياو فأنا سماو" ظ أر ى 

 ولو ينمر ل ر..ةان نخب يسير ووجد نلن ومن يومها  -: قصة قصيرة لتشيكوف
ةان نخب رو.ى إبن   ي.يا فى ال الل وأغواا النيحان يوما  بخحية لدو لو ومن  -: التفسير الروحى للقصة

 يومها ولو ينتهى الخحية ) الحين ( وأ بش ظ ينمر للسماء وحنو!
رو.و ال دو  سر قداستنا لو ا   إد ندخل فى نرةة م و بربوتنا فى اإلبن ال دو  بواسحة  -: الخالصة

الساةن فينا ن.مل سماتو فينا. إدا  ال داسة ليسو إمتنا  نن النر إنما لى قبول   والتمتع بو. ولةن نلى 
اإلنسان إنالن إرادتو باإلمتنا  نن اإللت ا  باضر ياو أو التالم  م ها  واإللت ا  بالسماوياو " إن ةنتل 

    2:3قد قمتل مع المسيش فإحلبوا ما فو ..... ةو 
.فم -: تدريب  أو ردد  اله يسو  " يا ربى يسو  المسيش إبن ا  إر.منى أنا  المزامير اليول ةلو وردد تأمل وا 

.الخاحئ "
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
َكل َما َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئَلْيِن: هِذِه ِهَي اْلَحَيَواَناُت »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل َلُهَما: 1 "-(:8-1) األيات

ُكلُّ َما َشق  ِظْلًفا َوَقَسَمُه ِظْلَفْيِن، َوَيْجَترُّ ِمَن اْلَبَهاِئِم، َفِإي اُه 3ال ِتي تَْأُكُلوَنَها ِمْن َجِميِع اْلَبَهاِئِم ال ِتي َعَلى اأَلْرِض: 
، َفُهَو َنِجٌس ِه َفاَل تَْأُكُلوَها ِمم ا َيْجَترُّ َوِمم ا َيُشقُّ الظ ْلَف: اْلَجَمَل، أَلن ُه َيْجَترُّ لِكن ُه اَل َيُشقُّ ِظْلًفاِإال  هذِ 4تَْأُكُلوَن. 
َيْجَترُّ لِكن ُه اَل َيُشقُّ ِظْلًفا، َفُهَو  َواأَلْرَنَب، أَلن هُ 2َواْلَوْبَر، أَلن ُه َيْجَترُّ لِكن ُه اَل َيُشقُّ ِظْلًفا، َفُهَو َنِجٌس َلُكْم. 5َلُكْم. 

، َفُهَو َنِجٌس َلُكْم. 7َنِجٌس َلُكْم.  ِمْن َلْحِمَها اَل تَْأُكُلوا 8َواْلِخْنِزيَر، أَلن ُه َيُشقُّ ِظْلًفا َوَيْقِسُمُه ِظْلَفْيِن، لِكن ُه اَل َيْجَترُّ
 "ُكْم.َوُجثََثَها اَل َتْلِمُسوا. ِإن َها َنِجَسٌة لَ 

 الحيوانات المحللة والمحرمة
السقققربية الهواميقققة  -4الهوا يقققة      -3الما يقققة     -1البريقققة     -2ي سقققل اليهقققود ال.يوانقققاو إلقققى أرب قققة أقسقققال  

 )جماناو من الهوال وال.نراو(
لنققا إن ا  ونجققد فققى الت سققيماو الموجققوده لنققا أن ا  ظ يهققتل بالجانققو ال لمققى بققل مققا يال.مققو النققا . ضنققو ةمققا ق

  -يحلو من الن و المال.مة والتأمل فمرال  :
قر الحيقور ربمقا  - أ قع آخ  يو ع الخفاش مع الحيور مع أنقو .يقوان لةنقو يحيقر. فالنقا  تقراا يحيقر. لةقن و   

 لينير أنو لي  بحير بل ينبو الحيور 
دا مقا  ةمقن تجتقر   يو ع الوبر واضرانو مع ال.يواناو التى تجتقر مقع أنهقا ظ تجتقر لةنهقا ت.قر  نقفتيها - و

فهققدا مققا يبققدو للنققا . وةققأن ا  يريققد أن ي ققول أنققا مققا ألققتل بققو لققو الققداخل أ" ال لققو ولققي  مققا ت ققن و 
 19ش إالنفتين "لدا الن و يسب.نى بنفتيو ف ح  أما قلبو فمبت د ننى ب يدا " الم نى ا  ظ ي بل الرياء 

 :23  
 ( مجتره1( من وقة المل      2ى   وا  حالو الن و بأن يأةل ال.يواناو التى ل

 ولدا ال.يواناو تت   بأنها ليسو من آةالو الل.ول بل تتغد" نلى ال.نا ش. إدا  
 أ" ظ يملل وغير متو.ش  -: أنه ال يأكل حيوان أخيه أول صفة للحيوان الطاهر

ينققير إلققى نقق   والملقق  لققو جسققل ميققو فققى ال.يققوان ولققدا -: أنففه مشففقوق الظلففف ثففانى صفففة للحيففوان الطففاهر
 مالو ميو فينا أ" الجسد والم نى  لو نهواو الجسد 

واإلجتققرار لققو  .ولققدا ينققير للهقق  الققدا ل والتأمقل المسققتمر فققى ةلمققة ا  -:أنففه يجتففر ثالففث صفففة للحيففوان الطففاهر
 ققغو إنققاده الح ققال للفقق  وم ققغو جيققدا . فققال.يوان يأةققل ةميققة  ققخمة أوظ  ويبل هققا رققل يسققت يد جققزء منهققا وي يققد م

جيدا  رل يبل و رانية. وي ول الب . أن اإلجتقرار فيقو فا قده لل.يقوان فالل قاو يالنقى تقأرير ب ق. السقمول التقى فقى 
الح ال ولدا ما أنار إليو ال ديسون أن ن.فم ةل يول اضياو ونله  فيها حقول النهقار لقدا مقا ي حقى غقداء للقروا 

". 25  22:  229 ققاي  ألهقق  وأظ.ققم سققبل  مققز ونققبع رو.ققى "خبققأو ةالمقق  فققى قلبققى لةققيال أخحققئ إليقق  بو 
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:  25رميققا )ا  ( و 9:  21فهنققا نجققد .زقيققال يأةققل ةققالل ا . ولةققدا ف ققل يو.نققا )رؤ  3:  3 – 8:  1وراجققع .ققز 
(. أمققا نققن نقق  الملقق  )جققزء ميققو ةاضمققافر( فةققان يجققو أن يةققون النقق  ةققامال  213:  229( وداود )مققز 26

ققمققن أنلققى إلققى أسققفل. وةققون أن المنقق و ألوا ققو مققع ل   و  لققو الملقق  فهققدا ي نققى حري ققة سققير المسققي.ى ولققي   
 ولدا ما يرسل لو وي.دد سلوةو.  (14:  5)غل نهواتو

وبتأمل لدا ال فاو لل.يواناو الحالره نفهل  فاو المسي.ى الحالر أمال ا  فهو يتغد" نلى مرانى ةلمقة ا  
جتقر ةلمقة ا  حقول النهقار ويلهق  فيهقا ليه قل مقا تناولقو الخ راء ولقي  نلقى ل.قل إخوتقو أ" ظ يملمهقل. ولقو ي

منهقا ويةققون لققو ققوه للسققلو  فققى حريق  ا  وتغييققر حبانققو واإلقققال  نقن ناداتققو الردي ققة وبقدل  نجققد إقتققران ال.يققاه 
 .الداخلية )الله  أو اإلجترار( بال.ياه الخارجية )المل  أو السلو (

  المل  أو ال ة  فمرال  الجمل واضرنو والقوبر تجتقر أو تبقدو لةقدا وةان ظ يجو أةل .يوان يجتر لةنو ظ ين
والخنزير لو المل  المن و  ولةنو ظ يجتر. فا  ظ ي بل ممالر بدون .ياه داخلية  . لةنها غير من وقة المل 

 فهدا رياء  وظ يوجد .ياه داخلية دون أن ي ا.بها سلو .
 أمثلة للحيوانات النجسة

م ريين يمن ون أةل الجمل وي ولون أنو ي يو آةلقو بال سقاوه وال. قد و.قو اإلنت قال فهقدا  قفاتو. ةان الهنود وال
وظ ن  ققد ال ققول أن مققن يأةققل ل.مققو ت ققيبو  ققفاتو  لةققن ةمققا قلنققا أن نلققى اليهققود" التأمققل فققى  ققفاو ال.يققوان 

نققو يمققرالن الريققاء فهمققا الققنج  وأن يمتنققع نققن مرققل لققدا ال ققفاو .تققى ظ يةققون لققو نجسققا  أي ققا . والققوبر واضر 
. وب قق. ال.يوانققاو غيققر الحققالره مجتققرينلةققنهل غيققر  ي.رةققان نققفالهل حققوال الوقققو يبققدوان ة.يققوانين مجتققرين

ةانققو تت قققر. ضمقققرا. تن لهققا ل نسقققان فقققالخنزير ي ققيو اإلنسقققان بالقققدود واضرنققو بنقققو  مقققن الجققدر" وققققد دلقققو 
وب ققة مرققل الحققانون والةققوليرا وةققان متوسققح أنمققارلل اإل. ققاءاو أن النقق و اليهققود" ةققان أقققل مققن غيققرا فققى اض

أةبققر مققن بققاقى النقق وو. وربمققا يققر" اليهققود" اضرنققو فققى جبنققو ويققت لل أنققو ةمققؤمن بققا  ظ يجققو أن يخققا  فققا  
 ي.ميو. والوبر ي  ر  بأنو نر  وبغ تو مؤدية.

 
 نجاسة الخنازير

ره الةالل )بسبو  جيجو المستمر( ولنهمو الدن  وتهورا يرمز للنرا فى اضةل والدن  والنهل. والخنزير يرمز لةر
فى ال القاو الجنسية بحري ة دنسو نهوانية فاس ة ةما أنو يتمرت فقى الو.قل. يأخقد فقى ال قراخ إدا جقا  وظ يهقدأ 
إظ لو نال أةلو من جديد. لو نابان قويان ي رو بهما خ مو ولو نديد المةر والنراسقة يتمقالر بقالهروو أمقال 

:  7ديو .تى إن ةان محاردا يرةو . انا  فإدا مقا ت قو محقاردا ةقر نليقو راج قا  و قربو بنابقو لي تلقو مقو محار 
. وةققأن الققو.ى .ققين يمنققع أةققل الخنزيققر يمنققع اليهققود" نققن مرققل لققدا الت ققرفاو. ونهايققة الخنزيققر يسققمن للققدبش 6

ى الخنازير ظ ضةلها بل لبي ها لليونان والهال . لدا نهاية النهوانيون النهمون وفى أيال المسيش ةان الب . يرن
وللجيش الرومانى. وةان لؤظء الرناه يمرلون اإلنسان م.و المال نلقى .سقاو حهقارتهل ون قاوتهل  لقدل  أنحقى 
الققرو درسققا  لرنققاه خنققازير ةققوره الجرجسققيين .ينمققا سققمش للنققياحين أن تخققرج مققن المجنققونين وتققدخل فققى ال حيققع 
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لب.قر ومقاو فقى الميققاا وليمهقر ا  نجاسقة الخحيقة نقبو م قير اإلبقن ال قال بأنققو فإنقدفع ةلقو مقن نلقى الجقر  ل
 أةل مع الخنازير.
= المقققوو م تقققرن بالخحيقققة وال  وبقققة والل نقققة فهقققو دخقققل بسقققبو الخحيقققة ولنقققا  .ةمقققة  ققق.ية  جثثهفففا ال تلمسفففوا

 فال.يوان الميو يبدأ فى الت.لل والت فن وي بش مأو" للجراريل.
 

َوهَذا تَْأُكُلوَنُه ِمْن َجِميِع َما ِفي اْلِمَياِه: ُكلُّ َما َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِمَياِه، ِفي اْلِبَحاِر »9 "-(:16-9) األيات
ُكل  َدِبيبي ِفي لِكْن ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِبَحاِر َوِفي اأَلْنَهاِر، ِمْن 11َوِفي اأَلْنَهاِر، َفِإي اُه تَْأُكُلوَن. 

َوَمْكُروًها َيُكوُن َلُكْم. ِمْن َلْحِمِه اَل تَْأُكُلوا، َوُجث َتُه 11اْلِمَياِه َوِمْن ُكل  َنْفسي َحي ةي ِفي اْلِمَياِه، َفُهَو َمْكُروٌه َلُكْم، 
 "وٌه َلُكْم.ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي اْلِمَياِه َفُهَو َمْكرُ 16َتْكَرُهوَن. 

ت لققن نققن .اجققة المققؤمن إلققى وسققا ح الن مققة المختلفققة مققن أسققرار م دسققة و ققلواو ومحانيققاو  الحيوانففات المائيففة
ونال.قم أن الب.قر  .تى يمار  ال.ياه اإليمانية ال ملية فى الرو. وظ نةتفى باإليمان ال  لى أو اإلمتنقا  ال  لقى.

 إلنسان أن ي يش فى الب.ر .فى الةتاو الم د  ينير لل الل وظ يستحيع ا
و.رنق  أ" قنقور أو   والنرح لنا لتةون السمةة حالره أن تةقون لهقا زنقان  تسقاندلا نلقى السقبا.ة فقى المقاء

فلو  ي.ميهقا مقن البي قة التقى ت.قيح بهقا. والزنقان  وال.رنق  لقدا لقى وسقا ح الن مقة التقى تسقند المقؤمن ليسقبش 
أ" يتنقبو  لفقة بف قل روا ا  السقاةن فيقو دون أن تجرفقو التيقاراو الما يقةوسح مياا لدا ال الل ووسح تياراتو المخت

أمققا ال.رنقق  لققو نمققل وسققا ح الن مققة فققى أن ت.ميققو بققالرو مققن ةققل م اومققة للنققر  ققدا.  بال ققالل فيمققوو رو.يققا.
أن ال قيادين يجلسقون ليميقزوا السقم  الحقالر مقن القنج . ولقدا مقا  48:  23ونجد فى مرل السيد المسقيش مقو 

ان ال يادين يف لونو ف ال  فالنبةة ت حاد أ" نئ. وم لول أن ةل اضسما  داو الزنان  وال نور لى أسما  ة
 قققال.ة ل ةقققل وظ نققق  فيهقققا  أمقققا اضخقققر" فب  قققها  قققالش ل ةقققل وب  قققها سقققال ظ يؤةقققل ونلقققيهل تجنقققو ةقققل 

ولةدا قال بقول  الرسقول لقن آةقل المنةو  فيو. ولةدا نلينا فى اضمور التى فيها ن  تجنبها ةلية دون مخاحره 
  23:  8ةو 2ل.ما  

 ويال.م أنو ي ول يةون مةروا لةل ولدا تنامر ةلمة نج  ةأن ا  يحلو أن نةرا الخحية 
 

ُنفففوُق َواْلعُ »13 "-(:19-13) األيفففات َقفففاُب َوهفففِذِه َتْكَرُهوَنَهفففا ِمفففَن الطُُّيفففوِر. اَل ُتْهَكفففْل. ِإن َهفففا َمْكُروَهفففٌة: اَلن ْسفففُر َواأَل
َوالن َعاَمُة َوالظ ِليُم َوالس َأُف َواْلَباُز َعَلفى َأْجَناِسفِه، 12َوُكلُّ ُغرَابي َعَلى َأْجَناِسِه، 15َواْلِحَدَأُة َواْلَباِشُق َعَلى َأْجَناِسِه، 14
 "َواْلَبْبَغا َعَلى َأْجَناِسِه، َواْلُهْدُهُد َواْلُخف اُش. َوالل ْقَلقُ 19َواْلَبَجُع َواْلُقوُق َوالر َخُم 18َواْلُبوُم َواْلَغو اُم َواْلُكْرِكيُّ 17

 الطيور
إن ةانو ال.يواناو الحالره تنير إلرتباحنا بةلمة ا  واإليمان ال.ى فينا المالر فى سلوةنا. وال.يواناو الب.رية 

ن.قو إخوتنقا. فقالحيور تةن  نن ال.اجة إلى وسا ح الن مة. فإن الحيور ت لقن نقن ال.اجقة إلقى السقلو  ال ملقى 
 التى تؤةل  فاتها 
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 فهى ظ تهتل باضر ياو. لها أجن.ة وت.ل  فى السموياو بها. -2
 .ظ تأةل الجي  وال ادوراو -1
 ظ تأةل الل.ول وظ تخح  و تنير لمن ي.يا فى سالل مع إخوتو ولي  بالدل ي يش. -3
انر الخحقاه وظ ي قيش نلقى الخحيقة ظ تأةل أنياء نجسة مرل الر ابين والم نى أن المؤمن الحالر ظ ي  -4

 ةما يأةل الر بان حين اضر..
أن تةون حيور حالره مرل ال.مال واليمقال ولقدا ت تبقر  ق يفة جقدا  بالنسقبة للحيقور ال ويقة ولةنهقا حقالره  -5

 والحيور ال وية نجسة
بالتفقققاؤل ظ نالقققة لهققا باضورققان فققب . الحيققور الممنونققة قدسقققتها النقق وو ل ورققان أو ةققان لهققا نالقققة  -6

 والتنا ل ةالبول مرال  ولدا ممنو  للمؤمن 
 ظ ت ر  بأنها حيور تن . نلى فريستها وتلتهمها )الهراح ة يخحفون المؤمنين(  -7

 ولدا ال فاو التى يريدلا ا  أن تةون فى ن بو
 أنواع الطيور الممنوعة

رتفانقو نا -: النسر -2 ليقا  فقى حيرانقو. ونرفقو يسمى مل  الحيور بسبو قوتقو و قخامتو مقع .قده ب قرا وا 
:  29النسور برنايتها الفا  قة ل قغارلا  إد ت.قول .ولهقا .تقى ت قدر النسقور ال قغيره نلقى الحيقران )خقر 

. وينقبو المقؤمن بالنسقر مقز 22:  31( لدل  ينبو الةتاو الم د  ا  فى م.بتو ورنايتقو بالنسقر تقن 4
نجيققل يو.نققا القققد" ي.ققدرنا نقققن ضن النسققر ي مققر حقققويال . وأ.ققد الةققاروبين لقققو نققة 5:  213 ل النسقققر. وا 

ظلققوو المسققيش يرمققز لققو بالنسققر. ولةققن ضن النسققر فققى نفقق  الوقققو رمققز لل نقق  والسققرنة فققى الخحقق  
و. بل نبهو اضمقل الم اديقة لهقل بالنسقر ضنهقا سقت ول بإختحقا  أوظدلقل فقى السقبى نإنتبر نجسا  ظ يأةلو 

مققع اضسققد. فالمسققيش نققبو باضسققد "لققودا اضسققد  . ونفقق  النققئ .ققدن51  49:  18+ تققن  8:  2.ققو 
الخارج من سبح يهودا" والنيحان نبو باضسد الزا ر الد" يلتم  من يبتل و. والنسر لقو نقاده لحيفقة فهقو 
يأخققد  ققغارا نلققى جنا.يققو ويحيققر ناليققا  ويهققبح فجققأه تارةققا   ققغارا ليت لمققوا الحيققران ولةققن نينيققو تةققون 

جنا.يو رانيا . ولةدا فا  ي لمنا أن نجالقد لن.لق  فقى السقماوياو لقازمين  نليهل فإد يخوروا يأخدلل نلى
 ندو الخير  لةن فى ب . اض.يان يبدو أنو قد ترةنا لةن نيناا تةون نلينا دا ما .

يسمى ةاسر ال مال فهو يجد لدتو فى ةسر نمال ال.يوانقاو التقى سقب  وأةلتهقا الجقوارا مقن  -: األنوق -1
  .ا  ويل يها نلى ال خور فتنةسر ليأةل نخانهاقبل بأن ي.ملها نالي

 .من الحيور الةاسره ويتغد" نلى الجي  -: العقاب -3
 .من الجوارا ولونها أسود -:الحدأة  -4
 .تنبو ال.دأه ومن الجوارا وتةرر ال ياا وال راخ -: الباسق -5
. يأةل الجي  22 : 5سمو فى ال برية راجع نش إا ر الليل لنده سوادا ولدا م نى يسمونو ح -: الغراب -6

لدل  لل يرجع لفل  نوا. ومقن نقرالتو يمق  الجقو ن يبقا  إدا جقا . ولقو مغقرل بت قوير نقين فريسقتو. ولقدل  
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د أن  أفراخققو يةققون لونهققا  ةققان مققن اإلنجققاز الققد" ق ققدا ا  أن غرابققا  يح ققل إيليققا النبققى واضنبققا بققوظ. وا 
( أنحى 9:247" ي حى ح اما  لفراخ الغربان مز أبي. يخا  منها ويترةها وظ يح مها  لةن ا  ) الد

أن تفققرز لققدا الفققراخ سققا ل لققو را .ققة تجققدو ال.نققراو فتتغققد" الفققراخ نليهققا .تققى يسققود لونهققا في ققود لهققا 
 والديها. 

م روفققة بالرنونققة والجفققاء. لققى ت ققع بي ققها رققل ت قق و فققى  قق  وت. ققن ةققل بي ققة مققده  -: النعامففة -7
ت. ن ل فتدوسو ال.يواناو وتدلو  فو بال.م  ضنها تنسى بي هاوتترةها لت. ن غيرلا. غير أنها و 

بققي. غيرلققا  وضنهققا ظ ت ققنع ننققا  ت ققع فيققو بي ققها وضنهققا تققدفن رأسققها فققى الرمققال .ققين تققر" ال ققياد 
  .و وتها ةال راخ والن.يو

 .دةر الن ال -: الظليم -8
 .ي تاو نلى اضسما  وال.نراو والجي  -: السأف -9

   را ويأةل ل.ل بنى جنسو .تى إن ةانو زوجتو أو من الجوا -: الباز-21
  .والديو     
تسققةن الخرا ققو وال ققخور وتختفققى بالنهققار وتمهققر بالليققل وتأةققل الف ققران وال.نققراو   -: البففوم-22

 وأفراخها.  بي هاوتهاجل الحيور فى أننانها وتفترسها وتأةل 
أ.قدلل أنقو رأ"  حقا ر  و. وقال ولو حا ر يغوب فى الماء وي حاد السم  ليأةل -: الغوام-21

فخحفهققا منققو غققراو فغققاب رانيققة  وخققرج وم ققو  مققن المققاء  غققواب وقققد أ ققحاد سققمةة وخققرج بهققا 
نتهققى الغققراو مققن  الرالرققة لاجمققو الغققواب إوتةققرر لققدا لمققره رالرققة فلمققا  سققمةة فخحفهققا منققو الغققراو 

لققي الب ققاء ت.ققو المققاء وأمسقق  برجلققو وغققاب بققو فققى المققاء .تققى غققر  الغققراو فققالغواب لققو قققدره ن
 لفتراو حويلة. 

  .لو  ياا ة ياا البول وي يش فى اضماةن ال دره والةهو  والخرا و -: الكركى-13
 يتغد" نلى اضسما  وال فاد  ومنو أنوا  سوداء وةريهة  -: البجع-14
  .الرا .ة     
 .يسةن البرار" والخرا و -: القوق-15
 .مة فهو منهور بال ح  نلى إسمو منت  من ةلمة ر  -: الرحم-12

 غارا ولةنقو يسقةن الخرا قو  ويأةقل ال.نقراو والجيق  فهقو ينقير ل نسقان القد" يخقتلح فيقو أنمقال 
  .البر وأنمال النر

 ( ي يش نلى 9:  5لو جنا.ان لونهما أسود وقويان )ز   -: اللقلق-17
ن لل يجد ما ي تاو بو منهما ي تاو نلى        ال فاد  وال.نراو وا 

   .ال ادوراو     
 يةرر ةالل النا  دون أن يدر" م ناا. وم نى إسمو فى  -: الببغاء-18
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 ويأةل الهوال والف ران لدل  إنتبر نجسا . قا    ال برية غ وو أو     
 ولدا قد تن سل إلى   dukiphathيدنى إسمو فى ال برية  -: الهدهد-19
 نى إسمو دي  الزبل دو  )بم نى دي ( + فو )بم نى زبل( ويةون م      
 أو دو )دو( + ةيفا )ال خر( ويةون م نى إسمو دو ال خر. فهو      
فتره إ.ت قانو للبقي.  يبنى أننانو فى ال خور وفى الزبل ولدل  فهو ةريو الرا .ة فى أرناء      

 )أسبو (. ويأةل أ.ناء الجي  ونفاياو الح ال 
 وي لل أةلو وظ يتزوج ومن مميزاتو أنو لو ماتو زوجتو يمل ي يش     
  .بغيرلا إلى أن يموو    
 لو .يوان رديي ظ يب ر جيدا  فى النور الساحع لدل   -: الخفاش-61
 يختفى فى النهار ويب ر جيدا  فى النور ال  ي  لدل  فهو يحير فى      
.القق  ومققع بدايققة الليققل لي ققحاد الهققوال ةالققدباو والب ققو. ليأةلهققا. ولققو ظ يب ققر فققى المققالل ال    

هققا. دلقق  ظ ي ققحدل ضنققو يرسققل أ ققواتا  ت ققحدل باضجسققال التققى فققى حري ققو وترتققد لققو فققال ي ققحدل ب
 .يسةن اضماةن ال دره والةهو  ولو ةريو الرا .ة ومنو أخدو فةره الرادار. ولو

  
. َفُهفَو َمْكفُروهٌ 61 "-(:63-61) األيات ِإال  هفَذا تَْأُكُلوَنفُه ِمفْن َجِميفِع 61َلُكفْم.  َوُكلُّ َدِبيِب الط ْيفِر اْلَماِشفي َعَلفى َأْرَبفعي

: َما َلُه ُكرَاَعاِن َفْوَق ِرْجَلْيِه َيِثُب ِبِهَمفا َعَلفى اأَلْرِض.  هفَذا ِمْنفُه تَفْأُكُلوَن: اْلَجفرَاُد 66َدِبيِب الط ْيِر اْلَماِشي َعَلى َأْرَبعي
لِكْن َسفاِئُر َدِبيفِب الط ْيفِر 63َحْرُجواُن َعَلى َأْجَناِسِه، َواْلُجْنُدُب َعَلى َأْجَناِسِه. َعَلى َأْجَناِسِه، َوالد َبا َعَلى َأْجَناِسِه، َوالْ 
 "ال ِذ  َلُه َأْرَبُع َأْرُجل َفُهَو َمْكُروٌه َلُكْم.

 الحشرات والهوام
ضربقع. = أ" مقا يمنقى نلقى أرجلقو ةقدواو ا وقوله الماشفى علفى أربفع. فهى تحير وتز.  دبيب الطيروأسمالا 

إدا  الم  ود بدبيو الحير ال.نراو التى لها أجن.قة وتحيقر وفقى نفق  الوققو لهقا أرجقل تسقير بهقا نلقي اضر.. 
( فهنقققا ينقققير لمقققا يقققدو نلقققى اضر. ف قققح ولقققي  لقققو أجن.قققة. 19وفقققى لقققدا تختلققق  نقققن قولقققو دبيقققو ف قققح )آيقققة 

. الجراد والدبا والحرجوان والجندبولى وال.نراو بوجو نال مةرولة  أ" يجو اإلمتنا  ننها ما ندا أربع أنوا  
وجمي ها من أنقوا  الجقراد  والقدبا لقو الجقراد ننقد خروجقو مقن بي قو. والجقراد لقو سقتة أرجقل. وال.رجقوان لقو نقو  
ةبير من الجراد دو سنال ودنو والجندو إسمو فى ال برانية .جو ضنو يستر ويغحى اضر. ويتل  ال. ول ولو 

 جوان ضن جسمو ةبير يرو وظ يحير.دو دنو وبال سنال. وال.ر 
أ" سققاقان أو ةارنققان والم  ققود بهمققا أن الققرجلين الخلفيتققين  التففى لهففا كراعففانوقققد .لققل أةققل ال.نققراو الحيققاره 

جقزء ي ابقل الفخقد  -أحول من اضماميتين ضن بهما ساقين حويلتين. وةأن الرجل الخلفية تتةون من رالرة أجقزاء :
 لسا  )الةرا ( وجزء ي ابل ال دل ولدا الترةيو يساند نلى ال فز.فى ال.يوان وجزء ي ابل ا
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وبدل  نفهل أن الجراد ينحب  نليو لدا الموا فاو فهو لو أربع أرجل م دمة + رجالن )ةرانقان( لل فقز + أجن.قة 
ةقل  أن إال هفذا ال تأكلونفه. وقولقو دبيب الطير الماشى على أربع وما له كراعان يثب بهمفاللحيران. ولدا م نقى 

 ال.نراو يمنع أةلها إظ ما ينحب  نليو لدا الموا فاو. 
 

ُسوَن. ُكلُّ َمْن َمس  ُجَثَثَهفا َيُكفوُن َنِجًسفا ِإَلفى اْلَمَسفاِء، 64  "-(:68-64) األيات َوُكفلُّ َمفْن َحَمفَل 65ِمْن هِذِه َتَتَنج 
َوَجِميفُع اْلَبَهفاِئِم ال ِتفي َلَهفا ِظْلفٌف َولِكفْن اَل َتُشفقُُّه َشفقًّا َأْو اَل 62اِء. ِمْن ُجَثِثَها َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلفى اْلَمَسف

، َفِهَي َنِجَسٌة َلُكْم. ُكلُّ َمْن َمس َها َيُكوُن َنِجًسا.  َوُكلُّ َما َيْمِشي َعَلى ُكُفوِفِه ِمْن َجِميِع اْلَحَيَواَناِت اْلَماِشفَيِة 67َتْجَترُّ
، َوَمفْن َحَمفَل ُجَثَثَهفا َيْغِسفُل ِثَياَبفُه 68َفُهفَو َنِجفٌس َلُكفْم. ُكفلُّ َمفْن َمفس  ُجَثَثَهفا َيُكفوُن َنِجًسفا ِإَلفى اْلَمَسفاِء.  َعَلى َأْرَبفعي

 "َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. ِإن َها َنِجَسٌة َلُكْم.
 لمس الحيوانات الميتة نجاسة

بو نجاسقة. ونال.قم أنقو ةمبقدأ نقال فقالموو ي تبقر نجاسقة  ضنقو = أ" أن لمق  مقا يقأتى يسق من هفذه تتنجسفون
نانققئ نققن الخحيققة والققتالم  مققع ميققو رمزيققا  ينققير للققتالم  مققع الخحيققة أو م انققره الخحققاه. فققإدا ةققان الميققو 

فقا  أققال مقن نفسقو  .يوان نج  تأةدو النجاسة. أ   لهدا السبو الحبى ولو إ.تمال ن قل نقدو" مقن الجرقن.
 الن و الجالل. لو ةان لهل ةل نىء.  حبيبا  لهدا

)ربما ي.مل جرة إلى  من حملهاولةن  فمن مس جثتها فقط يصير نجسًا إلى المساءونال.م لنا تدرج النجاسة 
خارج الم.لة( لدا يتنج  أةرر وي حر لغسل ريابقو ولقدا ينقير إلقى إ.تياجقو للمقاء للغسقل والتحهيقر. فمقن مق  

رتةبهقا  لقدا ي.تقاج للتحهيقر والتوبقة ف ح لدا ينير لمن يلم  بقدون نلق ل ولةقن مقن .مقل فهقو ي لقل أنهقا خحيقة وا 
 )غسل بالماء(

= الةفو  ت نى البرارن أ" ةل ال.يوانقاو التقى أحرافهقا دواو أ قابع أو بقرارن ةاضسقد  كل ما يمشى على كفوفه
 والدو وال رد والد و والهر والةلو.... الا

خل بيققو الققرو أو يخققالح اضحهققار أويأةققل مققن الققدبا ش أو يمقق  نققي ا  = لققو ممنققو  أن يققد والففنجس حتففى المسففاء
 م دسا .

 
فبُّ »69  "-(:31-69) األيات َوهَذا ُهَو الن ِجُس َلُكْم ِمَن الد ِبيِب ال ِذ  َيِدبُّ َعَلى اأَلْرِض: ِاْبُن ِعْرسي َواْلَففْأُر َوالض 

 "اْلَوَزَغُة َواْلِعَظاَيُة َواْلِحْرَباُء.َواْلِحْرَذْوُن َواْلَوَرُل وَ 31َعَلى َأْجَناِسِه، 
 نجد لنا الدباباو النجسة. فأةلها ينج  وم  جررها ينج  الدبيب
نقققةلو ةقققالنم  يفتقققر  الف قققران وال.يوانقققاو ال قققغيره ويأةقققل الجيققق  ةمقققا يقققؤد" اضحفقققال  -: إبفففن عفففرس -2

 ال غار ويخح  اضنياء الالم ة ةالن ود ويخفيها فى ج.را 
 للغاية وي.مل اضوب ة ويهاجل الةتو ويفسدلا ويفسد الح ال ويسرقو مخرو  -: الفأر -1
 .يوان بر" ينبو التمساا يسةن البرار" ويتلون ب.سو البي ة التى يوجد فيها. -: لضبا -3
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 إسمها بال برية لحاا من لحأ باضر. وم نالا ل   باضر. -: الوزغة -4
رب ونلققى مهققرا ب ققع بي ققاء ةققالبرب وم نققى إسققمو  ققراخ ونويققل ونققواا ولققو ينققبو البقق -: الحففرذون -5

 )ولدل  يسمونو أبى بريب(
 خرينويتلون .سو البي ة وظ يبنى لنفسو بيتا  بل يغت و بيوو اآل ال.رباءقريو جدا  من  -: الورل -6
 نو  من الوزت نةلها ي ارو ال.رباء -: العظاية -7

 
ِبيِب. ُكفلُّ َمففْن َمس فَها َبْعففَد َمْوِتَهففا َيُكفوُن َنِجًسففا ِإَلففى هففِذِه ِهفَي الن ِجَسففُة َلُكففْم ِمفْن ُكففل  الففد  31  "-(:41-31) األيفات

دي َأْو َوُكففلُّ َمففا َوَقففَع َعَلْيففِه َواِحففٌد ِمْنَهففا َبْعففَد َمْوِتَهففا َيُكففوُن َنِجًسففا. ِمففْن ُكففل  َمتَففاِع َخَشففبي َأْو ثَففْوبي َأْو ِجْلفف36اْلَمَسففاِء، 
. ُكلُّ َمتَاعي ُيْعَمُل ِبِه َعَملٌ  َوُكلُّ َمتَاِع َخَزفي َوَقَع ِفيِه 33ُيْلَقى ِفي اْلَماِء َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء ُثم  َيْطُهُر.  َباَلسي

ُس، َوَأم ا ُهَو َفَتْكِسفُروَنُه.  َوُكفلُّ  َمفا َيفْأِتي َعَلْيفِه َمفاٌء ِمفْن ُكفل  َطَعفامي ُيْهَكفُل َيُكفوُن َنِجًسفا.34ِمْنَها، َفُكلُّ َما ِفيِه َيَتَنج 
َوُكلُّ َما َوَقفَع َعَلْيفِه َواِحفَدٌة ِمفْن ُجَثِثَهفا َيُكفوُن َنِجًسفا. اَلت نُّفوُر َواْلَمْوِقفَدُة 35َشرَابي ُيْشَرُب ِفي ُكل  َمتَاعي َيُكوُن َنِجًسا. 
َتَمَعفِي اْلَمفاِء، َتُكوَنفاِن َطفاِهَرَتْيِن. لِكفْن َمفا َمفس  ِإال  اْلَعفْيَن َواْلِبْئفَر، ُمجْ 32ُيْهَدَماِن. ِإن َها َنِجَسٌة َوَتُكوُن َنِجَسفًة َلُكفْم. 

َذا َوَقَعْت َواِحَدٌة ِمْن ُجَثِثَها َعَلى َشْيءي ِمْن ِبْزِر َزْرعي ُيْزَرُع َفُهفَو َطفاِهٌر. 37ُجَثَثَها َيُكوُن َنِجًسا.  لِكفْن ِإَذا ُجِعفَل 38َواِ 
َذا َماَت َواِحٌد ِمَن اْلَبَهاِئِم ال ِتي ِهَي َطَعفاٌم َلُكفْم، 39ِمْن ُجَثِثَها، َفِإن ُه َنِجٌس َلُكْم.  َماٌء َعَلى ِبْزري َفَوَقَع َعَلْيِه َواِحَدةٌ  َواِ 

َوَمفْن َوَمْن َأَكَل ِمْن ُجث ِتفِه َيْغِسفُل ِثَياَبفُه َوَيُكفوُن َنِجًسفا ِإَلفى اْلَمَسفاِء. 41َفَمْن َمس  ُجث َتُه َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. 
 "َحَمَل ُجث َتُه َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء.

 مس جثث الدبيب ينجس
مقققن مققق  جرقققن أ" مقققن لقققدا القققدبيو يتقققنج  إلقققى المسقققاء والسقققبو أن القققدبيو القققد" يقققدو نلقققى اضر. ملت ققق  

سقماوية. أ ق  لهقدا أن المقوو  بالحين واضر. وا  يريد نق بو أن يرفقع نينيقو للسقماء ويترجالقا وتةقون  قفاتو
( إدا سق حو جرققة أ.ققدلا نلقى إنققاء يمةقن غسققلو ةإنققاء 31نجق  ويسققاو" الخحيقة. والسققبو ال قق.ى الحبقى آيققة )

خنققو أو ريققاو مققن ال ققو  أو الةتققان أو الجلققد يجققو أن تغسققل وظ يسققت مل .تققى المسققاء .تققى يحهققر مققن أ" 
( إن سق حو الجرقة فقى 33ز" أو غيقرا ةمسقوا آيقة )= قماش م نو  مقن نق ر الم ق والبالس .  إ.تمال لل دو"

أنققاء خققز  يةسققرونو  فالميةروبققاو يمةققن أن تتسققلل إلققى مسققامو. واآلنيققة الخزفيققة تنققير ل نسققان فهققى مققن حققين 
(. فقققإدا فسقققد 29  28ر إ+  7: 4ةقققو 1اضر. واإلنسقققان مقققن حقققين اضر. ولقققى  ققق يفة واإلنسقققان  ققق ي  )

 أ" يهل . فال يوجد سو" حري تين  اإلنسان وةان ظ أمل فى توبتو يةسر
 متا  يمةن غسلو بالماء  إدا  يغسل ويتحهر )إناره إلمةانية التوبة( - أ
 متا  أو إناء خزفى ظ يمةن غسلو يةسر )إناره لهالةو( - و

 فلن دل توبة ونغتسل من خحايانا ل ال نهل .
مققوا أن قولققو مققاء لنققا م  ققود بققو ( إن سقق ح نلققى ح ققال بققو سققا ل ةالمققاء أو الزيققو ظ يؤةققل  واليهققود فه34آيققة )

 إنداد الح ال بالماء أو أ" سوا ل ةالزيو.
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= تقن + نقور وةلمقة تقن = مخبقز أو أتقون ونقور ت نقى نقار إدا  تنقور ت نقى فقرن. ولقو سق ح نلقى  تنفور( 35آية )
 الفرن يهدل وي اد بناؤا فهو ظ يمةن غسلو. 

نان حقالرتين ضن ماءلمقا متجقدد ويةتفقى بنقزا المقاء = تةو  عين أو بئر مجتمعى المياه( لو س ح نلى 36آية )
 منها .ين س حو الجرة.

( الجرققة سقق حو نلققى مققاء راةققد داخققل إنققاء فيتققنج  اإلنققاء ولةققن إدا 34ففققى ) . (34وقققارن لققدا اآليققة مققع آيققة )
سقق حو نلققى مققاء جققار" ظ يتققنج . فالخحيققة إدا أ ققابو إنسققان ظ ي حققى فر ققة للققروا أن ي مققل فيققو تنجسققو 

ت يبو خحية لةن ي حقى فر قة للقروا ال قد  أن يبةتقو فيتقوو لقدا ظ يتقنج . المقاء الجقار" لةن من    حيةالخ
. فالمقققاء  ينققير ل مققل الققروا ال ققد  المسقققتمر فققى تجديققد حبي ققة اإلنسققان= "رو.ققق  ال ققدو  جققددا فققي أ.نققا نا "

 .الجار" فى نهر يةن  ال ادوراو التى يجدلا فى حري و فى مجر" النهر فيحهرا 
( إن سقق ح نلققى بققدور جافققة ظ ت.سققو نجاسققة أمققا إدا ةانققو البققدور مبللققة فققال تسققتخدل. فققالزر  38  37اضيققاو )

والنباو ال.قى ةالمقاء المتجقدد ضنقو ينمقو إدا  لقو .قى ظ يتقنج  ولقو يسقتمد دا مقا  مقواد جديقده مقن التربقة والهقواء 
أ" يستمد ققوه تحهيقر مسقتمره مقن القروا ال قد   ضن لو جدور لةدا ةل من ينرو من الماء الد" ي حيو المسيش

فالمقاء لنقا   نليقو جرقة نجسقة يتقنج  وناء وو ع نليو ماء رل س حإالبدور فى  ولدا ظ يتنج . أما لو و  
 يساند نلى تفتيش البدور فت بش نر ة للتلون مرل من تفت.و .واسو لخحايا ال الل.

نجسة. لدا ي نى لو ماتو بحريق  غيقر القدبش. فقالموو ينقير ( .تى ال.يواناو الحالره لو ماتو ت بش 39آية )
 للخحية ةما قلنا.

مقن يأةقل  لةقن . المسفاء يكون نجسا إلفى = ي نى من أةل دون أن ي لل أنو ميو ومن أكل من جثته( 41آية )
 .12:  24ت حع تل  النف  تن  مت مدا جرة .يوان ماو بغير حري  الدبش

 
ُكلُّ َما َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه، َوُكلُّ 46َدِبيبي َيِدبُّ َعَلى اأَلْرِض َفُهَو َمْكُروٌه اَل ُيْهَكُل.  َوُكلُّ »41  "-(:45-41) األيات

َدن ُسوا اَل تُ 43ُه َمْكُروٌه. َما َيْمِشي َعَلى َأْرَبعي َمَع ُكل  َما َكُثَرْت َأْرُجُلُه ِمْن ُكل  َدِبيبي َيِدبُّ َعَلى اأَلْرِض، اَل تَْأُكُلوُه أَلن  
ُسوا ِبِه، َواَل َتُكوُنوا ِبِه َنِجِسيَن.  ، َواَل َتَتَنج  ِإن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم َفَتَتَقد ُسوَن َوَتُكوُنوَن 44َأْنُفَسُكْم ِبَدِبيبي َيِدبُّ
ُسوا َأْنُفَسُكْم ِبَدِبيبي َيِدبُّ َعَلى ِإن ي َأَنا الر بُّ ال ِذ  َأْصَعَدُكْم ِمْن 45اأَلْرِض.  ِقد يِسيَن، أَلن ي َأَنا ُقدُّوٌس. َواَل ُتَنج 
 "َأْرِض ِمْصَر ِلَيُكوَن َلُكْم ِإلًها. َفَتُكوُنوَن ِقد يِسيَن أَلن ي َأَنا ُقدُّوٌس.

لى مةرولة ضنهقا تقدو نلقى اضر. وتلمق  التقراو فهقى تنقبو اإلنسقان القد" ينقتهى تقراو لقدا ال قالل  الزواحف
 .وو ل للتراو. وا  يسميها مةرولة ليرفع أنمارلل للسماوياو فإن.ح قدرا 

= ةال.ية ليدةرلل ب  وبة ال.ية وأنهقا سقتأةل التقراو تق   وما يمشى على بطنه( لدا الدبيو رالرة أنوا  41آية )
د ( تنقدي43وآيقة ) . مرقل أل أرب قة وأرب قين والقدود ومفا كثفرت أرجلفه= ةال  قارو  وما يمشى على أربفع 24:  3

 رالرى بمنع النجاسة ليؤةد الم نى 
 أي ظ تنتهوا اظر ياو النجسة=  تكونون قديسينر ي....أظ =  نا قدوسأني أل 
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 .= ب د أن .ررتةل ظ ت ودوا لل بودية رانية أنا الرب الذى أصعدكم من أرض مصر( 45آية )
 

ل  َنْفسي َحي ةي َتْسَعى ِفي اْلَماِء َوُكل  َنْفسي َتِدبُّ َعَلى هِذِه َشِريَعُة اْلَبَهاِئِم َوالطُُّيوِر َوكُ 42 "-(:47-42) األيات
 "«.ِللت ْمِييِز َبْيَن الن ِجِس َوالط اِهِر، َوَبْيَن اْلَحَيَواَناِت ال ِتي ُتْهَكُل، َواْلَحَيَواَناِت ال ِتي اَل ُتْهَكلُ 47اأَلْرِض، 

ف د يةون لنا  .يوان    لى أخب من قولو ال.يواناو الحالره=  وقوله الحيوانات التى تهكللى نري ة أبدية. 
 حالر ولةنو ظ يؤةل  فمرال  ضنو ماو ولي  بحري  الدبش 

 
 مالحظات ختامية

ظ.م أن اليهقود" ةقان نليقو أن يسقير .قدرا  فقى ةقل ل.مقة يراققو اضر. لق ال يلمق  مقا يقدو أو يلمق   -2
مققاء )السققم ( ولةققدا لققو فقى ةققل ل.مققة يراقققو مققا .ولققو جرقة .يققوان ونليققو أن يراقققو الهققواء )الحيقور( وال

.تى ظ يتنج   ولل تدربوا نلى لدا جيدا  ونلى ةل مسي.ى أن يف قل نفق  النقئ ويراققو ةقل مقا .ولقو 
 ضن خ منا إبلي  يجول يلتم  من يبتل و.

نقاء نقازظ  نليقو مرقل مقالءه نميمقة بهقا ةقل أنقوا  ال.يوانق -1 او حقالره رأ" بحر  الرسول السقماء مفتو.قة وا 
وتةقررو رقالن مقراو وتةقرر ال قوو رقالن مقراو ينقير إلقى أن ال.يقاه   ونجسة و وو قا ل إدبش وةل

الم امقققة فقققى المسقققيش لقققل ي قققد فيهقققا لقققدا التمييقققز. وتنقققير ل بقققول اضمقققل القققدين ةقققانوا ققققبال  م تبقققرين نجسقققين 
نجاسة لقدا ال.يوانقاو فقى  . إدا  ف د ةانو4:  4تى 2إلنف الهل نن ا  وب د المسيش  ار الةل وا.دا  

 ةونها رمز والرمز إنتهى بمجئ المرموز إليو.
وةلمة بحن لنا فى ال برية بها .ر  "واو" ولو يتوسح .رو  اضسفار الخمسة  بها كلمة بطن 46آية  -3

وةان الةتبة يستخدمونو ةدليل لمراج ة  .ة الن قل ودلق  ب قد ال.قرو  .رفقا  .رفقا  فيمقا قبلقو وفيمقا ب قدا 
  بين اإللتمال الةبير الد" بو  ان اليهود نب ال هد ال ديل ال رون الحويلةولدا ي

 صفات المسيحى الطاهر فى ضوء هذا اإلصحاح -4
يله  فى ةلمة ا  )يجترلقا( + ي قلو اضلقواء والنقهواو )ينق  الملق ( + يتغقد" نلقى مرانقى  - أ

 نات الطاهرةشريعة الحيوا.ول البنر( = لل ا  الخ راء أ" ةلمة ا  )ولي  آةال  
يست مل وسا ح الن مة ) اله و قول + أسقرار.......( لتسقاندا فقى أن يسقل  فقى وسقح تيقاراو  - و

 شريعة األسماك الطاهرةوت.ميو من اضوساح الم ادية =  دون أن ينجر  إليها . ال الل
 شريعة الطيور الطاهرةي.ل  فى السماوياو )حير( + ظ يخح  وظ ي يش نلى الجي  =  - و
 شريعة نجاسة الدبيباضر ياو ويلت   بالحين = ظ ينتهى  - ن

.ل د .ررنا المسيش فلن ع ن.ن ال يود نلى أنفسنا ب.ريتنا ونت د  ضن إلهنا قدو 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

 
 تطهير الوالدة

البنر بل سمة ال ار التى جلبولا نلى أنفسهل.  نر" لنا نمره ا  للخحية ونتا جها. والل نة التى و  ها نلى
 ولدل  نجد لنا الحفل يولد خارج ال هد مرل آدل أبوا .ين حرد من الجنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 إدا  ال الل ةلو لو أجزاء من آدل ف.ين أ او الموو آدل أ او ةل دريتو. 

 ة. إدا  الخحية تنت ل.النجره الردية ت نع أرمارا  ردي 27:  7+ مو 
 + ا  خل  آدل نلى  ورتو ةنبهو  وا  .ى لدل  ةان آدل .يا  

 + ب د الس وح ماو آدل
 .   ا نليو بالمووسنة وولد ولدا  نلى نبهو ة ورتو أ" م.ةوم 231وناش آدل  3: 5+ ت  
الموو ولةقدا إجتقاز المقوو "من أجل دل  ةأنما بإنسان وا.د دخلو الخحية إلى ال الل وبالخحية  21:  5+ رو 

 الخحية إدا  تنت ل.   إلى جميع النا  إد أخحأ الجميع" 
 لى وماو.... وماو 5+ لدل  ةانو النغمة المتةرره فى إ .اا ت  

 + وقد نرفنا أن الموو نجاسة. ومن يتالم  مع ميو ي.تاج لتحهير 
وا.ققدا ...نلى اضر. " ضن الخحيققة إنت لققو  + فققى أونققية الراقققدين ن ققول "لققي  أ.ققد حققالرا  ولققو ةانققو .ياتققو يومققا  

 لهدا المولود.

 

 آدم الرأس

 

 

 

 

 

 أدم                            حواء ) جزء من أدم(     

 

 

 

 األوالد جزء من آدم وجزء من حواء
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+ لدل  فالمرأه .ين تلقد ومقع أن اضبنقاء نحيقة إلهيقة لةقن ضن .يقاه اإلنسقان ققد فسقدو بالخحيقة خقالل ال  قيان 
اضول  تةون المرأه قد ولدو حفل فى .الة ساقحة ونمرا  إلرتباحها بو فهى ت تبر لى اضخر" نجسة ضنها ولدو 

 لدا  ميتا  ضن م يرا الموو ونجسا  فهو بالخحية إنتهتو أمو  ولو نبو والديو.و 
+ إدا  فاإلنسان مرتبح بالدن  فى ميالدا وأي ا  فقى موتقو أ" فقى ةقل مرا.قل .ياتقو لقو مو قول بالنجاسقة. وضن 

أنو يخرج من بحن أمو  اإلنسان ينسى لدا ال. ي ة .ين يغتر بمجد لدا الدنيا. نجد ا  يدةرا لنا بها  ولو يدةر
دا تدةر لدا :  -نريانا  مسةينا  نجسا  وتنتهى .ياتو فى قبر جرة نجسة من يمسها يتنج  وا 

 ظ ينتفا ويسل  بدون ةبرياء ويزلد فى أمجاد لدا ال الل -2
نقا ين ر ب.اجتقو للتحهيقر وللمقيالد الجديقد والمقوو مقع القرو الم قلوو لي.يقا م دسقا  لقو فهقدا الح ق  ي لقن أن -1

 ةلنا مرفو ون نجسون لوظ تدخل ا 
+ اضل ت تبر ب د الوظده نجسة ضنها ولدو حفقال  نجسقا  م قيرا المقوو ولةنهقا تتحهقر يقول ختانقو أ" .قين ي قير 

فقاضل ظ ت تقرو مقن التنقاول قبقل نمقاد مولودلقا    ن وا  فى نهد ا . ونف  لدا الح   يحب  فى الةنيسة اليول
ن مامو للةنيسة ج  بنا .ياإل في ير ل  وبال ماد ي ير لو .ياه ابدية   سد المسيش وا 

 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل:1" -(:1) أية
 
. َكَمففا ِفف»6 " -(:6) أيفة ي ففاِم ي أَ َكل فْم َبِنففي ِإْسفرَاِئيَل َقففاِئاًل: ِإَذا َحِبَلفِت اْمففرََأٌة َوَوَلفَدْت َذَكفرًا، َتُكففوُن َنِجَسفًة َسففْبَعَة َأي فامي

 "َطْمِث ِعل ِتَها َتُكوُن َنِجَسًة.
النجاسة فهمنا م نالا ساب ا  وي ا  لهدا أنهقا خقالل لقدا المقده ت تبقر غيقر نميفقة بسقبو القدل القد" ينقز  منهقا. 

= أ" مر قها النقهر". فهقى  طمث علتهاوالةنيسة تمنع التناول فى لدا الفتره لي  ضنها نجاسة بل ةأنها فحر. 
= فتقره  تكفون نجسفة سفبعة أيفامتره ةمن لى فى فتره مر ها النهر" ويجو أن تمةن فى البيقو. خالل لدا الف

مققن نفقق  السققفر نجققد النققري ة  25أيققال. وفققى إ قق.اا  7أيققال ولنققا ي.سققبها  7 – 3نققزول الققدل نققاده تسققتمر مققن 
نمقا لةقى يتوقق  ت.سو ةل جسل يخرج سيال  سواء ةان رجل أو أنرى أنو نجق  لقي  ضن القدل فقى داتقو نجاسقة وا  

اإلنسققان نققن ةققل نمققل ويهققتل ب قق.تو .تققى ينققفى تمامققا   لنققا ا  يمهققر ةحبيققو يهققتل ب قق.ة نقق بو فهققو حبيققو 
أجسققادنا ونفوسققنا. لققدل  وضن السققيل نجاسققة سققميو الوالققده لنققا نجسققة. وظ.ققم أن ا  الققد" خلقق  اإلنسققان لينمققو 

ولقن ي.سقو نجاسقة إدا لقل تةقن الخحيقة ققد دخلقو إلقى ويةرر ولدا النمو والتةارر ةان سي.دن بالحري  الحبي قى 
 ال الل. وةون ا  ينسو النجاسة ل ل الوالده فهدا ليجدو اضنمار للخحية التى تسللو لنا أبا  نن جد. 

 
 "َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن ُيْخَتُن َلْحُم ُغْرَلِتِه.3 " -(:3) أية
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نتما قو لنق و  اليول الرامن لو بداية أسبو  جديد. وفيو يقدخل الحفقل فقى نهقد جديقد مقع ا . وب قد ختقان الحفقل وا 
يومقا  مقن القوظده. أمقا  41ا  نجد اضل تنار  إبنها برةاو الختان وترفع ننها نجاستها لةنها ظ ت ود للهيةل قبل 

 . فى خالل لدا السب ة اضيال التى تةون نجسة فيها فهى تنف ل نن أقاربها وزوجها ومن يلمسها يتنج 
 
َلفى اْلَمْقفِدِس الَ 4 " -(:4) أية ، َواِ   َتِجفْئ ُثم  ُتِقيُم َثاَلَثًة َوَثاَلِثيَن َيْوًما ِفي َدِم َتْطِهيرَِهفا. ُكفل  َشفْيءي ُمَقفد سي اَل َتَمفس 

 "َحت ى َتْكُمَل َأي اُم َتْطِهيرَِها.
دل تحهيرلا ربمقا بسقبو لونهقا وضن المقرأه  أ" الدل الحالر أو السوا ل التى تنزل من المرأه وتسمى =دم تطهيرها 

فى لدا الفتقره ققد تخل قو مقن النجاسقة ولقى اآلن فقى سقبيلها للتحهيقر الةامقل. ولقدا السقوا ل نقاده تسقتغر  مقن 
 12يوما  أ" أةرر مقن أةبقر مقده ولقى  33= نجد لنا المده  ثم تقيم ثالثة وثالثين يوماً أسبونين لرالرة أسابيع. 

 :   سباو لداأيوما  و 
 لتغحية ال.اظو الناده التى تستمر فيها السوا ل مده حويلة  أ" لل مان -2
ينقققير ضنقققياء م روفقققة فقققى الةتقققاو الم قققد    41( ورققققل 33+7يومقققا  ) 41.تقققى تةقققون المقققده اإلجماليقققة  -1

يوما   إدا  لدا يحبع فقى اضدلقان أنهقل بسقبو الخحيقة ةقانوا م.قرومين مقن ن مقة ا   41فالحوفان إستمر 
يومققا  لي. قل نلققى النققامو  وبرةققاو ا . ولققى ت.ققرل مققن  41ين لسققخحو ون متققو. وموسققى  ققال م ر ق

الم دساو ةمن تةون  ا مة وب دلا ت. ل نلى ةل . وقها. إدا  اضرب ين يوما  لى مده إنتمقار ي  بهقا 
 برةاو إدا فهل النخب ما يريدا ا  وقدل توبة.

دا ةانققو زوجققة الةققالن فققال تأةققل مققن = أ" ظ تأةققل مققن دبققا ش  كففل شففئ مقففدس ال تمففس السققالمة والف ققش. وا 
لى المقدس ال تجئالم.لل أةلو ل ا لة الةالن من ل.ول الدبا ش.   = أ" ظ تأتى إلى بيو ا  وا 

 
ْن َوَلففَدْت ُأْنثَففى، َتُكففوُن َنِجَسففًة ُأْسففُبوَعْيِن َكَمففا ِفففي َطْمِثَهففا. ثُففم  ُتِقففيُم ِسففت ًة َوِسففت  5 " -(:5) أيففة يَن َيْوًمففا ِفففي َدِم َواِ 

 "َتْطِهيرَِها. 
ن ولدت أنثى = لنقا نجقد المقده ت قانفو فهقى تمقل نجسقة ب قد وظدتهقا لمقده أسقبونين بقدظ  مقن أسقبو  ولةقدا.  وا 

ولدا ظ ي  د بو التمييز بين الجنسين فن.ن نجد أن الدبي.ة الم دمة نن الولد مرل البنو تماما  )وبول  الرسقول 
( وسققو  نققر" أن نققري ة 22:  3ةققو  +18:  3لمققرأه لمققا وا.ققد فققى المسققيش يسققو  ربنققا )غققل ي ققول أن الرجققل وا

التحهيقققر لةقققال الولقققد والبنقققو وا.قققده. أ" أن اضل ت قققدل نفققق  القققدبا ش لتحهيرلقققا إن ولقققدو ولقققدا  أو ولقققدو بنتقققا . إدن 
 -: المنةلة ليسو فى إرتباح النجاسة بالدةر أو بالبنو. ولةن التفري  لنا لو أسباو لى

المقققرأه ب قققد وظدتهقققا تسقققتمر فقققى البيقققو ظ تت امقققل مقققع أ.قققد فهقققى مقققدنوه للتأمقققل والتفةيقققر فقققى أسقققباو مقققده  -2
 النجاسة أ ال  رل لمادا لى مختلفة بين الولد والبنو.

ةان الدةر إنتمار ةل إمرأه  لدل  ةان أقل فى المده الخا ة بالنجاسة ولدا ي.يى بإستمرار رجقاء مجقئ  -1
 المرت و الد" يس.  رأ  ال.ية(  المسيا )نسل المرأه
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واضنرقققى جسقققد أ"   التفريققق  الةتقققابى المسقققتمر بقققين القققدةر واضنرقققى لقققو مجقققرد ج قققل القققدةر رأ  أ" قا قققد -3
 (5+أ   21ةو 2خا ع ة المة مسب ة ومستمره إلرتباح الرأ  )المسيش( بالجسد )الةنيسة( )

لمرأه أغويو ف. لو فقى الت قد"" ولقي  ( "آدل لل يغو لةن ا24:  1تى 2المرأه ةانو المدخل للخحية ) -4
م نققى لققدا أنهققا لققى م ققدر النجاسققة أو أةرققر نجاسققة إنمققا الم نققى لققو أنهققا أ قق   فققى تةوينهققا النفسققى 
وال احفى فيسهل إغوا ها نندما تةون بمفردلا. وةما قلنا فا  ي  د بتنري اتو أن يج لنا نتأمل لنت.انى 

 الس وح.
 
ُمَلْت َأي اُم َتْطِهيرَِها أَلْجِل اْبني َأِو اْبَنةي، تَْأِتي ِبَخُروفي َحْوِليٍّ ُمْحَرَقًة، َوَفْرِخ َحَماَمةي َأْو َوَمَتى كَ 2 "-(:7-2) األيات 

ا، َفَتْطُهُر ِمْن َيْنُبوِع َفُيَقد ُمُهَما َأَماَم الر ب  َوُيَكف ُر َعْنهَ 7َيَماَمةي َذِبيَحَة َخِطي ةي ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع، ِإَلى اْلَكاِهِن، 
 "َدِمَها. هِذِه َشِريَعُة ال ِتي َتِلُد َذَكرًا َأْو ُأْنَثى.

يقو 2إدا  اضل ظ ت.سو حالره .تى ت دل دبي.ة دموية  رمزا  لل.اجة إلقى دل المسقيش القد" يحهقر مقن ةقل خحيقة )
لدبي.ة فالزمن نقاجز نقن مسقش الخحيقة يوما  لةنها ظ تحهر سو" با 81يوما  أو  41(. ظ.م أنها إستمرو 2:7

= فالم.رقة لقى أسقا  ةقل القدبا ش ولقى لنقا ت قدمها نقةرا   ذبيحة محرقةوال.اجة دوما  إلى دل يحهر. ولى ت دل 
وفر.ا  ضن ا  أقامها سالمة وأنحالا نسال . والم.رقة لى إنالن وا قش ل بقول ا  للخقاحئ ودبي.قة الم.رققة لقى 

بققإمتزاج الم.رقققة مققع دبي.ققة الخحيققة يمتققزج الفققرا بققالغفران مققن  = وذبيحففة خطيففةينققا. مو ققع سققرور الققرو ةمققا رأ
الخحية وةون دبي.ة الخحية من الحيور إناره لبقراءه الحفقل المالريقة وحفولتقو البري قة ولةقن الخحيقة إنت لقو إليقو 

 و ارو مختب ة داخلو 
 
ْن َلْم َتَنْل َيُدَها ِكَفاَيًة ِلَشاةي 8 " -(:8) أية ، اْلَواِحَد ُمْحَرَقًة، َواآلَخَر َذِبيَحَة َخِطي ةي،  َواِ  تَْأُخُذ َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمامي

 "«.َفُيَكف ُر َعْنَها اْلَكاِهُن َفَتْطُهرُ 
. وال جيقو 9:  8ةقو 1ت دمة الف راء تستبدل الخرو  بيمامة ولدا ما قدمتو ال دراء أل المسيش الد" إفت ر ليغنينقا 

 مسيش وأمو التزما بالنامو  أن ال
لدا الح   يج لنا ةمسي.يين نن ر بأن الحفل يولد بنجاستو فننتا  لينال سر ال ماد الم د  وأن ن.رب نلى 

.تربية أحفالنا فى خو  ا 



 الالويين ) األصحاح الثالث عشر(
 

 
99 

 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر
 

 البرم
لةنقو خحيقر فهقو ينقوا جلقد اإلنسقان وي.قدن نالقاو بالجسقل ولقو البرب لو مر. جلد" مخيق  وغيقر م قد"  

م ققانفاو نققديده فققى أدوارا الخحيققره ضنققو قققد يسقق ح النقق ر مققن الققرأ  وال.واجققو وقققد يتسققبو فققى إسقق اح ن ققد 
اض ابع فى اليدين وال دمين الوا.ده ب قد اضخقر" رقل تتسقاقح اضمقافر واضنق  وسق   ال.لق  وتتلةقل اللرقة وتسق ح 

 ت يع ال ينان تدريجيا . ومع أن أظل لدا المر. ليسو .اده إظ أنها تج ل المري. فى .زن نميل اضسنان و 
وفى لدا اإل .اا نجد نده أمرا. أحل  نلى جمي ها إسل البرب. وأوظ  المر. المدةور سقاب ا  ولقدا م قرو  

ر خحورتها وأنهل يجو . لةن لنا  أمرا. أخر" أحل  الةتاو نليها إسل برب أي ا  إلمهاLEPROSYبإسل 
أن يت ققاملوا م هققا ةمققا يت ققاملون مققع البققرب في زلققوا المققري. فهققى أمققرا. م ديققة )أمققرا. جلديققة( وةققان الةققالن 
ي ققول بسققد جميققع إ.تياجققاو النقق و فهققو ي ققول بت ققديل الققدبا ش والرنايققة ةمققا ي ققول بال  ققاء والحققو )نققزل المققري. 

( النق و ةقان نق با  بقدا يا  ولقل يةقن 2و اآليلة للس وح( ولقدا ضن ).تى ظ تنتنر ال دو"( والهندسة )مراقبة البيو 
( إنالنققا  أن ا  لققو المسقق ول نققنهل فققى ةققل دقققا   .يققاتهل ويققدةر الةتققاو رالرققة أنققوا  مققن 1لنققا  مققن يرنققاا )

 البرب 
  46 – 2:  23ما ي يو اإلنسان ظ  -2
  54 – 47:  23ما ي يو الرياو   ظ  -1
  53 – 33:  24ما ي يو البيوو  ظ  -3

وي ال ةت ليد نند اليهود أن فرنقون القد" فةقر فقى قتقل موسقى ةقان أول مقن أ قيو بقالبرب ومقاو ولقو أبقرب. 
وضن اليهود إ.تفموا بب . ال باداو الورنية م هل من م ر جلو الرو نليهل لقدا المقر. القد" بقدأ فقى م قر 

 لتأديبهل فهو تاب هل من م ر ةما تاب تهل أوران م ر.
. لمققر. غيققر م ققد" دفققع لققدا الققب . أن ي ققول أنققو  ققرباو خا ققة مققن ا  وبهققدا ي ققبش لققدا المققر وضن لققدا ا

ِ  ب  ق   من وضنو .سمة نار و  ها الرو نلى الخاحئ موا لدا ال ربة ل الرو ةان يتر  للةهنة خدال الرو أن ي   ي 
ت.ولو يدا ليد بر اء  ومدالا )سميو  ربة فسببها غير م رو ( وموسى ةان ي ر  لدا المر. جيدا  مند أن

وتردد موسى ل لمو بأن الم قريين أقويقاء وننقدلل سق.ره ققادرون أن يف لقوا   .ينما حلو منو ا  أن يخرج  ن بو
م جزاو ليدلل لقو أنقو ققادر نلقى لقدا  3فةي  يخرج الن و من وسحهل  د رغبتهل فةان أن أراا ا    ال جا و

 )خالب الن و( 
 ى ن ا.ت.ويل ال  ا لر بان رل إل -2
 ت.ويل يد موسى لبر اء رل نفاءلا. -1
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وبنمره أنقمل فهقدا لقي  سق.را  بقل لقو نقرا لحري قة خقالب النق و وةقل أوظد آدل  ت.ويل الماء إلى دل. -3
من الخحية ومن نبودية إبلي . فال بودية لفرنون لى رمز لل بودية للنيحان. والخحواو المنرو.ة لى 

 رمز ل مل المسيش
لمسققيش لققو قققوه ا . والر بققان رمققز للخحيققة فالمسققيش  ققار خحيققة ضجلنققا لن ققبش ال  ققا لققى رمققز لل ققوه وا -2

ن.قن بققر ا  فيققو. ورجقو  الر بققان ل  ققا إنالنقا  أن المسققيش نققاد لمجقدا ب ققد أن أتققل نملقو. ولنققا نققدةر أن 
ال.يقاو الم.رقققة التققى قتلققو النقق و فقى البريققة ةققان نالجهققا .يققة ن.اسقية ت لقق  نلققى خنققبة رمققزا  لت ليقق  

  25  24:  3سيش نلى ال ليو لنفا نا من خحيتنا يو الم
ت.ويل يد موسى ليد بر اء إناره ل نسان الد" س ح فى الخحية ف ار نجسا  فالبرب ينج  اإلنسان.  -1

 ونوده اليد لحبي تها لى رمز لما سي ن و المسيش لنا من نفاء ضرار خحايانا.
 ةي  يتل الخالب ؟ بالدل. -3

فققى مرا.لققو  LEPROSYاإل قق.اا لققو إمققا مققر. البققرب الم ققرو   لققدا دةور فققىنةققرر رانيققة أن البققرب المقق
اضولية أو أمرا. جلدية نتيجة فحريقاو ولقدا تةقون م ديقة أمقا بقرب الريقاو فهقو نقو  مقن ال قن )نتقة(. وبقرب 

 المنازل قد يةون ننع رحوبة ت يو المنزل فتس حو 
 عالقة البرم بالخطية

ة فمققريل أخققو موسققى  ققربو بققالبرب .ينمققا ت ققدو نلققى أخيهققا. ولققدا قققد إرتققبح البققرب فققى دلققن اليهققود بالخحيقق
أ"  1+  17:  5مققل 1+  21:  21.ققدن مققع ج.ققز" تلميققد إلينققع ومققع نزيققا الملقق  نتيجققة خحايققالل راجققع نققد 

. وغالبا  ف د سمش ا  بهدا المر. لينرا للن و ما لى الخحية وما لو تأريرلا للتنقابو الةبيقر 12 – 26:  16
 بينهما 
ن ظ يوجد نالج لهدا المر.  ولل يةن لو نفاء سو" التدخل اإللهقى للخقالب منقو. و.تى اآل   لل يةن -2

 ولةدا الخحية لل يةن لها أ" .ل للخالب سو" تدخل ا  وفداء المسيش.
 ةاللما أمر مم وو ومخز" -1
ا الداخليقة )تلةقل البرب ينوا نقةل اإلنسقان ويف قدا .واسقو والخحيقة تفسقد إنسقاننا الرو.قى وتف قدنا .واسقن -3

 ال ينان وس وح اضن (  فساد نديد. 
 اضمرا. الجلدية الفحرية المدةوره لنا تسبو ندو" ولةدا الخحية فهى سري ة اإلنتنار  -4
البققرب يبققدأ بندبققة  ققغيره رققل يمتققد ولةققدا الخحيققة لققدل  ي ققول الةتققاو إ.ققدروا الر الققو ال ققغيره المفسققده  -5

 ينة يجلو الةبيره.للةرول. أ" اإلستهانة بالخحايا اله
سقققنواو تمهقققر نالمقققاو لقققو فقققى  4و أ  3 يبقققدأ المقققر. داخليقققا  فقققى النخقققا  وال مقققال )فقققى ال مققق ( وب قققد -6

 الخارج. ولدا ي.دن مع الخحية 
 931مققن ي ققاو بققو ي ققيش لسققنواو حويلققة قققد ت ققل للخمسققين رققل المققوو ولةققدا آدل نققاش ب ققد السقق وح  -7

 سنة لةنو ةان من المؤةد أنو سيموو.



 الالويين ) األصحاح الثالث عشر(
 

 
101 

لن لققو الققد" ي ققيل وي.ةققل ور ققي  ةهنتنققا المسققيش لققو نيققون ناريققة تف.ققب أنمققا  اإلنسققان ولققو ةققان الةققا -8
 )لنتر  ةلمة ا  تف. نا اآلن قبل أن يأتى اليول الد" ت.ةل نلينا( 11:  5ةديان ي.ةل يو 

نققزل اضبققرب ينققير ضن الخققاحئ ينف ققل نققن ا . وينققير إلققى أننققا يجققو أن ن ققزل الخحيققة مققن وسققحنا  -9
 نتنج  .تى ظ 

ظ يال.م أرارا إلى أن تتلةل ةل ماده الجسل ولةدا الخحية مع الروا فهى تنقوا وتأةقل جمالهقا -21
 و.يويتها 

رقققل ةامققل لةققدا حققول آنققاه ا  نلققى اإلنسققان  7أيققال لققي.ةل الةققالن بالنجاسققة ورقققل  7اإلنتمققار -22
أيال ليحل  اضبرب م زوظ  أو  6فهو يحيل أناتو وظ ي اقو الخاحئ مبانره. ولو ةما ينتمر الةالن 

أيقال( ب قدلا فقى اليقول السقابع ينحلق  إمقا  6فا  ي حى لةل منا أيامو نلى اضر. )رمزيا    .را  بري ا  
 م زوظ  نن ا  أو راج ا  لملء .ريتو بري ا  مبررا .

سققيش ضن البققرب ينققير للخحيققة وأنققو لققل يةققن لنققا  سققو" ا  ينققفى لققدا المققر. ةققان نققفاء الم-21
وضن البقرب ي ققادل الخحيققة ولققو  ل بقرب م جققزه تربققو ظلوتقو ةإقامققة الميققو وت.ويقل المققاء لخمققر.

 8:  21+  3 – 2:  8 ربة خا ة ة  وبة للخحايا ظ يسمى الخالب منو نفاء بل تحهير مو 
  24 – 21:  5مل 1+  5:  22+ 

 يت.دن نن البرب. 38+ وي ال أن مر. أيوو ةان البرب. وأن مزمور 
ن فققى المجتم ققاو ال.ديرققة ومققع + وقققد يققر" النققا  أن النققري ة الموسققوية مالمققة إد ت ققزل اضبققرب لةققن .تققى اآل

  نع نف  النئ ت دل الحو ي  
جقاج .قين ينةسقر "سقرحان ن نلقى الز + قول الةتاو نلى اضمرا. الجلدية الفحرية أنها بقرب لقو مرقل قولنقا اآل

زجاج" ولدا ينحب  نلى برب المنازل وبرب الرياو. وظ.قم أن الخحيقة ظ تجلقو الفسقاد ل نسقان ف قح بقل لةقل 
+ أش  13+ يو 25:  2تى  ) ما يت امل م و وما ي.يح بو فهى خاح ة جدا  وتنج   مير اإلنسان وةل ما لو

3  :28 – 14 ). 
 ا وقداستو نجد أن ةل ما فينا نج  فن رخ ةما  رخ إن ياء أنا نج  ء ا.ينما ن   أمال ا  ون اين ن +

 – 19(  )18 – 14(  )13 – 28(  )27 – 9(  )8 – 2.قققاظو للبقققرب ) 6+ نال.قققم فقققى لقققدا اإل ققق.اا 
 ينير للن ب.  6( ورقل 46 – 41(  )37

َكاَن ِإْنَساٌن ِفي ِجْلِد َجَسِدِه َناِتٌئ َأْو ُقوَباُء َأْو ُلْمَعٌة ِإَذا »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 1 "-(:8-1) األيات
، ُيْهَتى ِبِه ِإَلى َهاُروَن اْلَكاِهِن َأْو ِإَلى َأَحِد َبِنيِه اْلَكَهَنِة.  َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن 3َتِصيُر ِفي ِجْلِد َجَسِدِه َضْرَبَة َبَرمي

ْرَبَة ِفي ِجْلِد اْلَجَسِد، وَ  ْرَبِة َأْعَمُق ِمْن ِجْلِد َجَسِدِه، َفِهَي َضْرَبُة الض  ، َوَمْنَظُر الض  ْرَبِة َشَعٌر َقِد اْبَيض  ِفي الض 
. َفَمَتى َرآُه اْلَكاِهُن َيْحُكُم ِبَنَجاَسِتِه.  ْرَبُة ُلْمَعًة َبْيَضاَء ِفي ِجْلِد َجَسِدِه، َوَلْم َيُكْن َمْنظَ 4َبَرمي ُرَها لِكْن ِإْن َكاَنِت الض 

 . َفِإْن َرآُه اْلَكاِهُن ِفي اْلَيْوِم الس ابِع 5َأْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد، َوَلْم َيْبَيض  َشْعُرَها، َيْحُجُز اْلَكاِهُن اْلَمْضُروَب َسْبَعَة َأي امي
ْرَبُة ِفي اْلِجْلِد، َيحْ  ْرَبُة َقْد َوَقَفْت، َوَلْم َتْمَتد  الض  َذا ِفي َعْيِنِه الض  َفِإْن َرآُه اْلَكاِهُن 2ُجُزُه اْلَكاِهُن َسْبَعَة َأي امي ثَاِنَيًة. َواِ 
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ْرَبُة ِفي اْلِجْلِد، َيْحكُ  ْرَبُة َكاِمَدُة الل ْوِن، َوَلْم َتْمَتد  الض  َذا الض  ُم اْلَكاِهُن ِبَطَهاَرِتِه. ِإن َها ِفي اْلَيْوِم الس ابِع ثَاِنَيًة َواِ 
لِكْن ِإْن َكاَنِت اْلُقوَباُء َتْمَتدُّ ِفي اْلِجْلِد َبْعَد َعْرِضِه َعَلى اْلَكاِهِن ِلَتْطِهيرِِه، 7ِثَياَبُه َوَيُكوُن َطاِهرًا. ِحزَاٌز. َفَيْغِسُل 

َذا اْلُقوَباُء َقِد اْمَتد ْت ِفي اْلِجْلِد، َيْحُكُم 8ُيْعَرُض َعَلى اْلَكاِهِن ثَاِنَيًة.  اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 
 "َبَرٌم.

 
                                                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أو قوباء دون سبب ظاهر ئمن كان بجلده نات

 ظهور ناتئ أو قوباء أو لمعه

 نها ضربة برمشك في أ

 يهتي به إلي الكاهن

 في الضربة شعر قد إبيض 
 منظر الضربة أعمق من جلد جسده
 إذُا هو يرم         يحسب نجس

 
 
 

 لمعه بيضاء في جلد جسده
 منظرها ليس أعمق من الجلد

 لم يبيض شعرها
 
 
 أيام 7يحجز  

 الضربة وقفت ولم تمتد

 أيام 7يحجز 

 متد الضربة في الجلد الضربة كامدة الون ولم ت
 إذُا هو طاهر والمرض حزاز
 يغسل ثيابه ويكون طاهراُ 

 
 
 

 الضربة تمتد في الجلد 
 إذُا هو يرم         يحسب نجس
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 = إرتفا  م إنتفاخ   لونو ة نره البي ة م بيا. ال و  ناتئ
 = برره ظم ة     بي اء ةالرل  م بي اء مرل ةل  ال.ا ح اللمعة

 أن يبي. الن ر فى المةان الم او بو. -: ل للبرمالعرض األو
 أن يةون أنم  من الجلد. -: العرض الثانى للبرم

ذا فى عينه  = أ" نين نف  الةالن الد" ي.ةل ب زل المري. فهو الد" ي.ةل بالم ارنة وا 
نة مقن . هقل أن = لو إنتفاخ أو ورل أو قوباء ولو حفش جلد" )ب ع .مراء نلى الجلد بها قنره( وةان الةه حزاز

 ينرةوا ب . .ةماء الن و وخبرا و ولةن ال رار للةهنة. 
وةمققا قلنققا فققالبرب لنققا لققي   .ونال.ققم لنققا أن ا  أو ققش لموسققى بحري ققة مبسققحة الفققار  بققين ال وبققاء والبققرب

بل لقو مقر. فحقر" فقى الجلقد وضنقو لقل يةقن لنقا  أ" حري قة ل قالج اضمقرا.  LEPROSYالمر. الم رو  
فى دل  الوقو. فةان ال.ل الو.يد لو نزل المقري. إلقى أن ينقفى ضن الغقر. منقع ال قدو" فقاضمرا. الفحرية 

( فهقققى غيقققر م ديقققة ويمةقققن للنقققخب المقققري. بهقققا أن ي قققيش فقققى ALOPECIAالفحريقققة م ديقققة. أمقققا ال وبقققاء )
 المجتمع ال اد".

 وضن ال.التين متنابهتين ف د أنحى ا  .ل منح ى للةالن ليفر  بينهما
 فيو ن ر أبي. -2    -: المرض الفطرى

 أنم  من باقى الجلد -1                        
 بو إنتفاخ أو ورل -3                        

 لي  فيها ن ر نلى اإلحال  -2ولى موجوده إلى لدا اليول         -القوباء :
 " الجلدفى نف  مستو  -1                                              
 ناده ظ تزيد فى ال.جل -3                                              

 WAIT AND SEEولةن فى بدايتهما قد تةون اضنرا. متنابهة. فن ش ا  موسى بال انون الحبى المنهور 
ل ويةقققون أيقققا 7)إنتمقققر وراققققو( بم نقققى أن الوققققو لقققو أ.سقققن حري قققة تبقققين تحقققور ال.القققة. فةقققان الةقققالن ينتمقققر 

أيال آخرين فإدا لل تمتد فهو حالر يمةن أن ي يش  7المري. أرناؤلا ت.و ال.جز فإدا لل تنتنر ال ربة ي.جزا 
دا إنتنرو ال ربة ةان المر. فحريا  م ديا  ونليو أن ي زل المري..  فى المجتمع. وا 

 وقد يةون الم  ود بال وباء أن لها قنره وال.زاز مجرد نالمة ظ خحوره فيها.
 التأمل الروحى

ويندر أن ينفى    + نندما ي او اإلنسان بجرا جسد" غالبا  ما يتب ى نالمة ب د نفاء الجرا تسمى ناتئ
ن نفيو لةن يمهر نليها ناتئ فى  اإلنسان دون تر  نالمة للجرا. ولةدا لو أن نف  جر.و بالخحية فإنها وا 

(. ولدل  أتى 25 – 21:  31ر إ( + )6:  2ش إأرر الجرا. والناتئ يةن  نن إ ابتهل بمر. ن ال )
 (7  6:  33+  27:  31ر إالمسيش وخرج إلى خارج الم.لة لينفى أمرا نا .امال  نارنا )
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( 1أيال( ولةن نليو أي ا  أن ي مل   7( أن يترين فى ال.ةل .تى ظ ي ار أ.د )ينتمر 2+ نلى الةالن  
  ةهنتنا فهو حويل اضناه لةنو نادل ظ يتهاون فى دون تهاون فلو ربو البرب ي زل المري.. ولةدا ر ي

 ال. .
نتياقاتها بينما  + ةلمة أنم  تنير أن الخحية تن.ح بالنف  إلى التراو وتج لها سفلية وترابية فى تفةيرلا وا 

 الف يلة ترفع النف  إلى السماء 
دا اإلن.دار سو" التوبة. والسب ة + زياده ال ربة وندل وقوفها تنير ضن الخاحئ دا ل اإلن.دار وظ نئ يوق  ل

 أيال لى الفر ة التى ي حيها ا  للخاحئ.
َذا ِفي 11ِإْن َكاَنْت ِفي ِإْنَساني َضْرَبُة َبَرمي َفُيْهَتى ِبِه ِإَلى اْلَكاِهِن. »9 "-(:17-9) األيات َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 

، اْلِجْلِد َناِتٌئ َأْبَيُض، َقْد َصي َر الش ْعَر  َفُهَو َبَرٌم ُمْزِمٌن ِفي ِجْلِد 11َأْبَيَض، َوِفي الن اِتِئ َوَضٌح ِمْن َلْحمي َحيٍّ
لِكْن ِإْن َكاَن اْلَبَرُم َقْد َأْفَرَخ ِفي اْلِجْلِد، َوَغط ى 16َجَسِدِه. َفَيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. اَل َيْحُجُزُه أَلن ُه َنِجٌس. 

َذا اْلَبَرُم َقْد 13اْلَمْضُروِب ِمْن رَْأِسِه ِإَلى َقَدَمْيِه َحَسَب ُكل  َما َترَاُه َعْيَنا اْلَكاِهِن،  اْلَبَرُم ُكل  ِجْلدِ  َورََأى اْلَكاِهُن َواِ 
. ِإن ُه َطاِهٌر.  يِه َلْحٌم َحُي َيُكوُن لِكْن َيْوَم ُيَرى فِ 14َغط ى ُكل  ِجْسِمِه، َيْحُكُم ِبَطَهاَرِة اْلَمْضُروِب. ُكلُُّه َقِد اْبَيض 

ُثم  ِإْن َعاَد الل ْحُم 12َفَمَتى رََأى اْلَكاِهُن الل ْحَم اْلَحي  َيْحُكُم ِبَنَجاَسِتِه. الل ْحُم اْلَحيُّ َنِجٌس. ِإن ُه َبَرٌم. 15َنِجًسا. 
َذا 17اْلَحيُّ َواْبَيض  َيْأِتي ِإَلى اْلَكاِهِن.  ْرَبُة َقْد َصاَرْت َبْيَضاَء، َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَطَهاَرِة َفِإْن َرآُه اْلَكاِهُن َواِ  الض 

 "اْلَمْضُروِب. ِإن ُه َطاِهٌر.

 من كان برصه مزمناً 
 لنا غالبا  فالبرب الجلد" ي ود ب د نفا و.

 إنسان فيو  ربة برب
 

 
             
              
             
            

 
 
 
 

  
 

 الجلد فيه ناتئ أبيض     

 َصيَر الشعر أبيض

 فى الناتئ وضٌح من لحم حى

 إذاً هو برص مزمن

 

        

نجس              

 الجلد وغطى + البرص قد أفرخ فى

 البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى

 قدميه                   إذاً هو طاهر

 

 

 

 + لكن يوم يرى فيه لحم حى يكون نجااً 

 اللحم الحى يكون نجااً           هو برص

 

 

 + إن عاس اللحم الحى وإبيض يأتى إلى

 الكاهن إن رآه الكاهن وإذا الضربة قد

طاهر صارت بيضاء إذاً المضروب  
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 ونجد لنا نوده المر. يدل نليها quick rawأو  spot= باإلنجليزية ترجمو  وضح من لحم حى
 ( ناتئ أبي. ون ر أبي.2 
 ( و ش من ل.ل .ى أ" ل.ل .ى  .يش وسح البيا.                      1 

                                                                       
 
ل.ل ال.ى. فالل.ل ال اد" أو لون الجلد ال اد" وسح الب ع البي اء. لنا ي.ةل ولدا ي نى أن المر. أةل ال 

ب زل المري. إدا رأ" أجزاء من الل.ل ال.ى أو بلونو وسح الب ع أو البرور البي اء. ولدا ت تبر قر.ة أو مر. 
تئ أبي. ونند النفاء تت.ول ال ر.ة إلى نا . فحر" أو بةتير". ووجود ال ر.ة نالمة أن المري. م د"

fibrous tissue  ونندما يتل الت ال ال ر.ة فالمري. ي بش غير م د" ويسمش لو بأن ي يش وسح الجمانة مره
أخر". ولدل  ي ول لو أن البرب )اللون اضبي.( أفرخ وغحى الجلد ةلو يةون الم روو حالرا . أما لو مهر 

 الل.ل ال.ى وسح البيا. رانية ف د إرتدو ال ر.ة ولةدا 
 روحى تأمل

اضول الد" ي.مل نالماو المر. بو وا ينير لمن يرتةو الخحية بجساره نالنية لدا يجو فرزا ليدر  
إ.تياجو للتوبة. ووجود الل.ل ال.ى وسح المر. ينير لمن ي رج بين الفرقتين يستسلل للخحية لت مل فيو 

(. وةون أن لدا المر. 5:  6تى 2وير ى  ميرا أو يسةنو بالممارساو النةلية فهو يمن أن الت و" تجاره )
مزمن ينير أن لنا  خحية قديمة ساةنة فى اإلنسان فب د أن نر  حري  ا  يمهر فى ةالمو ب . الةالل 

والرجل الرانى الد"  ار ةلو م روبا  من الرأ   . (16:  11+  19:  12مل 2الباحل والت رفاو الباحلة. )
وأن حبي تو قد فسدو تماما  وبإنترافو لدا يخرج مبررا     خاحئلل دمين فهو ينير لمن أدر  . ي ة نفسو ة

وفى .الة نوده الل.ل ال.ى رانية ب د أن إبي. الجسل قد ينير لدا للبر الداتى إد ينخد  اإلنسان  . ةال نار
 ويمن أن مافيو من ن مة راجع لبرا الداتى. 

ةلو بالبرور مرل ال. بة ف.ين تمهر  لنا  أمرا. .ين تةون فى حور اإلنتهاء ت رو الجسل -:ملحوظة 
 البرور وتغحى الجسل يةون لدا نالمة نلى إنتهاء المر. 

 
َذا َكاَن اْلِجْسُم ِفي ِجْلِدِه ُدم َلٌة َقْد َبِرَئْت، »18 "-(:63-18) األيات َوَصاَر ِفي َمْوِضِع الدُّم َلِة َناِتٌئ َأْبَيُض، 19َواِ 

َذا َمْنَظُرَها َأْعَمُق ِمَن اْلِجْلِد َوَقِد 61ِإَلى اْلُحْمَرِة، ُيْعَرُض َعَلى اْلَكاِهِن.  َأْو ُلْمَعٌة َبْيَضاُء َضاِرَبةٌ  َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 
َذا َلْيَس لِكْن ِإْن َرآَها الْ 61اْبَيض  َشْعُرَها، َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َضْرَبُة َبَرمي َأْفَرَخْت ِفي الدُّم َلِة.  َكاِهُن َواِ 

. ِفيَها َشْعٌر َأْبَيُض، َوَلْيَسْت َأْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد، َوِهَي َكاِمَدُة الل ْوِن، َيْحُجُزُه اْلَكاِهُن َسْبَعَة َأي ا َفِإْن َكاَنْت َقِد 66مي
لِكْن ِإْن َوَقَفِت اللُّْمَعُة َمَكاَنَها َوَلْم َتْمَتد ، َفِهَي َأَثُر 63اْمَتد ْت ِفي اْلِجْلِد َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َضْرَبٌة. 

 "الدُّم َلِة. َفَيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَطَهاَرِتِه.

 

 بياض

 لحم حى
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 من كان فى جلده دملة وبرئت أو إلتهاب وشفى  وهذه قد تنشئ من ضربة بحجر أو خراج أو قرحة فى الجلد
 فى الجسم دملة وقد برئت

 ها ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة للحمرةوصار فى موضع
 إذًا هى قرحة قد إنتكست وفسدت فظهرت أعراض البرم )وهى تغير اللون(

             
             
             
             
             
             

             
 
 
 
 
 

 تأمل روحى
ا فب قد خال قنا مقن الخحيقة ققد ت اودنقا اضفةقار ال تي قة وغليقان ال ر.او ال ديمقة يجقو مراقبتهقا لق ال ت قاود ننقاحه

 اضفةار الدنسة فتف د النف   .تها الرو.ية والمراقبة المستمره تج لها ظ تتسلل إلينا رانية.
، َوَكاَن َحيُّ اْلَكي  ُلْمَعًة َبيْ »64 "-(:68-64) األيات َضاَء َضاِرَبًة ِإَلى َأْو ِإَذا َكاَن اْلِجْسُم ِفي ِجْلِدِه َكيُّ َناري

، َوَمْنَظُرَها َأْعَمُق ِمَن اْلِجْلِد، َفِهَي َبَرٌم َقدْ 65اْلُحْمَرِة َأْو َبْيَضاَء،  َذا الش ْعُر ِفي اللُّْمَعِة َقِد اْبَيض   َوَرآَها اْلَكاِهُن َواِ 
. َفَيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َضْرَبةُ  .  َأْفَرَخ ِفي اْلَكي  َذا َلْيَس ِفي اللُّْمَعِة َشْعٌر 62َبَرمي لِكْن ِإْن َرآَها اْلَكاِهُن َواِ 

 ، ُثم  َيرَاُه اْلَكاِهُن ِفي اْلَيْوِم 67َأْبَيُض، َوَلْيَسْت َأْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد، َوِهَي َكاِمَدُة الل ْوِن، َيْحُجُزُه اْلَكاِهُن َسْبَعَة َأي امي
. الس ابِع. َفِإْن َكا لِكْن ِإْن َوَقَفِت اللُّْمَعُة 68َنْت َقِد اْمَتد ْت ِفي اْلِجْلِد، َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َضْرَبُة َبَرمي

، َفاْلَكاِهُن َيْحُكُم ِبَطهَ  .َمَكاَنَها، َلْم َتْمَتد  ِفي اْلِجْلِد، َوَكاَنْت َكاِمَدَة الل ْوِن، َفِهَي َناِتُئ اْلَكي   "اَرِتِه أَلن َها َأَثُر اْلَكي 
      

 من كان فى جلده كى نار    حرق ناشئ عن كى أو لذع نار 
لقو الل.قل ال.قى المةقو" أو الل.قل ال.قى فقى الجقزء   raw fleshالل.قل ال.قى أوالل.قل اللقين المتجقدد. = حفى الكفى
 المةو".

 منظرها أعمق من الجلد

 شعرها أبيض

إذاً هى ضربة برص أفرخت فى 

 الدملة

 يحكم بنجاسة المريض

 ليس فيها شعر أبيض

 وليات أعمق من الجلد

 كامدة اللون

أيام 7يحجز   

 إمتدت فى الجلد

 إذاً هى ضربة

 

 

نجس   

 وقفت اللمعة مكانها

طاهر        ولم تمتد إذاً فهى أثر الدملة     

 أو هو إلتهاب تخلص الجام منه
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وسح الل.ل المةو" بالنقار. ومقن ال جيقو أن لقدا  لنا نجد ةى للجلد يفرخ فيو البرب بوجود جزء من الل.ل ال.ى
 بة المري. بو ب.ر  نديد لل يؤلموالمر. يةتن   دفة نند إ ا

 
 الجسم فى جلده كى من نار

 وكان حى الكى لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة وبيضاء
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 

 نوده الل.ل ال.ى وسح الةىلنا ت.دير من 
 تأمل روحى

( إدا  فةأن من ي.ت ن خحية ي.ت ن نارا  24:  31ش إ( + )17:  31ش إالخحية نار ت.ر  الخاحئ )
( وسهال إبلي  قد تةون 26:  6فإلهنا نار آةلة ولدل  نبهو  رباو إبلي  بأنها سهال ملتهبة )أ     ت.رقو

او نن الخحايا ونوده الخحية لو رانية لى نوده ل.ل .ى للجسد )مجد بنر" م غ و م نهوه....( والتا و م
 الما و

 
َذا َكاَن َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة ِفيِه َضْرَبٌة ِفي الر ْأِس َأْو ِفي الذ َقِن، »69 "-(:37-69) األيات ْرَبَة 31َواِ  َورََأى اْلَكاِهُن الض 

َذا َمْنَظُرَها َأْعَمُق ِمَن اْلِجْلِد، َوِفيهَ  ا َشْعٌر َأْشَقُر َدِقيٌق، َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن َها َقَرٌع. َبَرُم الر ْأِس َأِو َواِ 
َذا َمْنَظُرَها َلْيَس َأْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد، لِكْن َلْيَس ِفيَها َشْعرٌ 31الذ َقِن.   َأْسَوُد، لِكْن ِإَذا َرَأى اْلَكاِهُن َضْرَبَة اْلَقَرِع َواِ 
. َيْحجُ  َذا اْلَقَرُع َلْم َيْمَتد ، 36ُز اْلَكاِهُن اْلَمْضُروَب ِباْلَقَرِع َسْبَعَة َأي امي ْرَبَة ِفي اْلَيْوِم الس ابِع َواِ  َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن الض 

. لِكْن اَل َيْحِلِق اْلَقَرَع. َوَيْحُجُز اْلَكاِهُن َفْلَيْحِلقْ 33َوَلْم َيُكْن ِفيِه َشْعٌر َأْشَقُر، َواَل َمْنَظُر اْلَقَرِع َأْعَمُق ِمَن اْلِجْلِد، 
َذا اْلَقَرُع َلْم َيْمَتد  ِفي اْلِجْلِد، َوَلْيَس َمْنَظرُهُ 34اأَلْقَرَع َسْبَعَة َأي امي ثَاِنَيًة.   َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن اأَلْقَرَع ِفي اْلَيْوِم الس ابِع َواِ 
لِكْن ِإْن َكاَن اْلَقَرُع َيْمَتدُّ ِفي اْلِجْلِد َبْعَد 35اْلَكاِهُن ِبَطَهاَرِتِه، َفَيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيُكوُن َطاِهرًا.  َأْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد، َيْحُكمُ 

 الشعر فى اللمعة قد إبيض

 منظرها أعمق من الجلد إذاً هى

 برص قد أفرخ فى الكى

 هو برص 

 

 

نجس   

 ليس فى اللمعة شعر أبيض

 ليات أعمق من الجلد

 كامدة اللون

أيام 7إذاً يحجز   

 وقفت اللمعة وكانت كامدة إن إمتدت           نجس

أثر الكى         طاهرفهى   
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َذا اْلَقَرُع َقِد اْمَتد  ِفي اْلِجْلِد، َفاَل ُيَفت ُش اْلَكاِهُن َعَلى ال32اْلُحْكِم ِبَطَهاَرِتِه،  ش ْعِر اأَلْشَقِر. ِإن ُه َنِجٌس. َوَرآُه اْلَكاِهُن َواِ 
 "ُن ِبَطَهاَرِتِه.لِكْن ِإْن َوَقَف ِفي َعْيَنْيِه َوَنَبَت ِفيِه َشْعٌر َأْسَوُد، َفَقْد َبِرَئ اْلَقَرُع. ِإن ُه َطاِهٌر َفَيْحُكُم اْلَكاهِ 37

 من كان فيه ضربة فى الرأس أو الذقن
جلققديا  تمهققر أنرا ققو بإختفققاء النقق ر اضسققود )نققاده نقق ر اليهققود ي  ققد لنققا بققال ر  نونققا  مققن الجققرو أو مر ققا  

أسود( ومهقور نق ر أنق ر مةانقو )والنق ر اضنق ر لقو نقات  نقن مقوو الجسقل نتيجقة المقر. وتوقق  الغقداء نقن 
النقق ر لققدل  تةققون النقق ره  قق يفة وق ققيره )النقق ر دقي (أمققا النقق ر اضسققود دليققل السققالمة. ولنققا لققل ي ققل نقق ر 

 ون النخب أنيو الن رأبي. فربما ية
أما لو ةان الن ر اضن ر أ" تغير لونو و ار أن را  نتيجة ل ر.ة ولي  بسبو البرب فهقو ي قود للونقو الحبي قى 

 ب د النفاء. فى لدا ال.الة ما زال الجسل .ى ولل يمو. فا  ظ يحفئ فتيلة مدخنة 
 

 إنسان )رجل أو إمرأة فيه ضربة فى الرأس أو الذقن( 
          
          
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 + منظرها أعمق من الجلد

 + فيها شعر أشقر سقيق

  نجس          قرع                برص+ 

 الرأ( والذقن

 + هو نوع من الحكة أو الجرب

 + منظرها ليس أعمق من الجلد

 + ليييس فيهييا شييعر أسييوس ولكيين

 مازال فيها شعر أشقر

أيام عزل 7  

 القرع يمتد

الشعر  اهن على+ ال يفتش الك

 األشقر بل هو نجس

 القرع لم يمتد

 ليس فيه شعر أشقر

 وال منظر القرع أعمق من الجلد

)ليراقب  يحلق ولكن ال يحلق القرع

 المكان المصاب(

أيام عزل 7  

 القرع لم يمتد فى الجلد

 ليس منظره أعمق من الجلد

 هو طاهر         يغال ثيابه

 القرع إمتد

 هو نجس

لقرع بعد الحكم بطهارتهإن إمتد ا  

األشقر  ال يفتش الكاهن على الشعر

 بل هو نجس

 إن توقف القرع ونبت شعر

 أسوس إذاً هو طاهر
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 تأمل روحى
بلي  قد يهاجمنا فى  ظ.م أن الرأ  والدقن لما مةان اإل.ترال ولةن البرب يمةن أن يننأ فى أ" مةان. وا 

 أقد  اضماةن ةما لاجل المسيش وجربو نلى جناا الهيةل
دا ةان الن ر يمر  ل ال قوه للرجقل )نمنقون( والجمقال للمقرأهوظ.م أن ال ربة لنا تمهر وراء الن ر أ" مختفية وا 

والةرامة للرجل )فى ن ر القدقن( ف قد تختبقئ الخحيقة وراء لقدا المسقمياو. وب قد فتقره مقن مهقور المقر. يسق ح  .
ومنمقرا ال.سققن. ويتغيقر و ققع مقا ةققان ينمقر لققو فققى  والنق ر ولققدا ي نقى أن ب ققد فتقره تنتهققى ققوه الخققاحئ وةرامتقق

 ةرامة
 

َذا َكاَن َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة ِفي ِجْلِد َجَسِدِه ُلَمٌع، ُلَمٌع ِبيٌض، »38 "-(:39-38) األيات َذا ِفي ِجْلِد 39َواِ  َورََأى اْلَكاِهُن َواِ 
 "َجَسِدِه ُلَمٌع َكاِمَدُة الل ْوِن َبْيَضاُء، َفذِلَك َبَهٌق َقْد َأْفَرَخ ِفي اْلِجْلِد. ِإن ُه َطاِهٌر.

 )البها ( البهق
و لمققع لمققع بي قققاء وةامققده فهققدا بهققق  ولققي  بققرب          لقققو حققالر لققدا المقققر. غيققر م قققد" لنققا الجسققل بققق

 فالمري. حالر
 

َذا َكاَن ِإْنَساٌن َقْد َذَهَب َشْعُر رَْأِسِه َفُهفَو َأْقفَرُع. ِإن فُه َطفاِهٌر. »41 "-(:44-41) األيات ْن َذَهفَب َشفْعُر رَْأِسفِه 41َواِ  َواِ 
فْلَعِة َضفْرَبٌة َبْيَضفاُء َضفاِرَبٌة ِإَلفى 46َأْصَلُع. ِإن ُه َطفاِهٌر.  ِمْن ِجَهِة َوْجِهِه َفُهوَ  لِكفْن ِإَذا َكفاَن ِففي اْلَقَرَعفِة َأْو ِففي الص 

فْرَبِة َأْبفَيُض 43اْلُحْمَرِة، َفُهفَو َبفَرٌم ُمْففِرٌخ ِففي َقَرَعِتفِه َأْو ِففي َصفْلَعِتِه.  َذا َنفاِتُئ الض  َضفاِرٌب ِإَلفى َففِإْن َرآُه اْلَكفاِهُن َواِ 
َفُهفَو ِإْنَسفاٌن َأْبفَرُم. ِإن فُه َنِجفٌس. َفففَيْحُكُم 44اْلُحْمفَرِة ِففي َقَرَعِتفِه َأْو ِففي َصفْلَعِتِه، َكَمْنَظفِر اْلَبفَرِم ِففي ِجْلفِد اْلَجَسفِد، 

 "اْلَكاِهُن ِبَنَجاَسِتِه. ِإن  َضْرَبَتُه ِفي رَْأِسِه.
 من فقد شعر رأسه

 ا  لو أقر  )نو  من ال لع( إدا  لو حالر+ لو ف د ن ر رأسو. إد
 + ولو دلو ن ر رأسو من جهة وجهو. لدا أي ا   لع فى م دمة الرأ . لو حالر

 + ولةن إن ةان فى ال رنة  ربة بي اء  اربة لل.مره فى قرنتو فهدا برب فى قرنتو أو  ل تو
دا ةان ناتئ ال ربة أبي.  ارو إلى ال.مره فى قرنتو أو  ل تو ة  منمر + وا 

 البرب فى جلد اإلنسان           إدا  لو أبرب              نج  )لدا مر. م د"(
 تأمل روحى

 لنا نجد أن اضمور التى نن  فيها تدخل ت.و الف.ب .تى ظ تتسلل الخحايا 
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ففْرَبُة، َتُكففوُن ِثَياُبففُه َمْشففُقوَقًة، وَ 45 "-(:42-45) األيففات رَْأُسففُه َيُكففوُن َمْكُشففوًفا، َوُيَغط ففي َواأَلْبففَرُم ال ففِذ  ِفيففِه الض 
ْرَبُة ِفيِه َيُكوُن َنِجًسا. ِإن ُه َنِجٌس. ُيِقيُم َوْحَدُه. َخاِرَج 42َشاِرَبْيِه، َوُيَناِد : َنِجٌس، َنِجٌس.  ُكل  اأَلي اِم ال ِتي َتُكوُن الض 

 "اْلَمَحل ِة َيُكوُن ُمَقاُمُه.
جققاء ال.ةققل نلققى اضبققرب الققد" .ةققل بنجاسققتة قاسققيا  باإل ققافة ل زلققو نققن  ضن البققرب رمققز للخحيققة ورمققره لهققا

الجمانة الم دسقة. واضبقرب لقو ةالميقو فالخحيقة نتيجتهقا مقوو لقدل  حلقو منقو أن ي قنع تمامقا  نفق  نالمقاو 
( فهقو 27:  14و.رةاو ما ي ن ونو .زنا  نلى موتالل مرقل نق  الريقاو وةنق  القرأ  وتغحيقة النقاربين ).قز 

من ا  فهو إدن ةالميو. ويناد" نج  نج  .تى يت.اناا الجميع وي تقزل وي قيل و.قدا خقارج الم.لقة.  م روو
 وقد أنفيو النساء من ن  ريابهل وةن  رؤوسهل مراناه لل.نمة.

نليقو أن    من ةانو مالبسو من وقة يةن  نر" خز" جسدا. ولةدا الخاحئ القد" يريقد التوبقة وشق الثياب =
  سول الةالل الةادو بل ي تر ظ يزين نفسو بم
 = نةن  أنفسنا ون تر  بخحيتنا أمال النا  لي لوا من أجلنا. الرأس المكشوفة
= ت.مققل م نققى تغحيققة الفققل .تققى ظ تنت ققل ال ققدو". والخققاحئ نليققو أن ي ققمو ويققت لل ويبةققو  تغطيففة الشففاربين

 نفسو وظ ي لل اآلخرين
 ل بو نتيجة خحاياا ليت.در الجميع أ" إنالنو لبخرين أن ما . صراخه نجس نجس =

 
، »47 "-(:58-47) األيات ، َثْوُب ُصوفي َأْو َثْوُب َكت اني ِفي الس َدى َأِو 48َوَأم ا الث ْوُب َفِإَذا َكاَن ِفيِه َضْرَبُة َبَرمي

وِف َأِو اْلَكت اِن، َأْو ِفي ِجْلدي َأْو ِفي ُكل  َمْصُنوعي ِمْن  ، اللُّْحَمِة ِمَن الصُّ ْرَبُة َضاِرَبًة ِإَلى اْلُخْضرَِة 49ِجْلدي َوَكاَنِت الض 
، َفإِ  ، َأْو ِإَلى اْلُحْمَرِة ِفي الث ْوِب َأْو ِفي اْلِجْلِد، ِفي الس َدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمتَاعي َما ِمْن ِجْلدي ن َها َضْرَبُة َبَرمي

. َفَيَرى اْلَكاهِ 51َفُتْعَرُض َعَلى اْلَكاِهِن.  ْرَبَة َوَيْحُجُز اْلَمْضُروَب َسْبَعَة َأي امي ْرَبَة ِفي اْلَيْوِم 51ُن الض  َفَمَتى رََأى الض 
ْرَبُة َقِد اْمَتد ْت ِفي الث ْوِب، ِفي الس َدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي اْلِجْلِد ِمْن ُكل    َما ُيْصَنُع ِمْن ِجْلدي الس ابِع ِإَذا َكاَنِت الض 

ْرَبُة َبَرٌم ُمْفِسٌد. ِإن َها َنِجَسٌة. ِللْ  وِف َأِو اْلَكت اِن َأْو 56َعَمِل، َفالض  َفُيْحِرُق الث ْوَب َأِو الس َدى َأِو اللُّْحَمَة ِمَن الصُّ
ْرَبُة، أَلن َها َبَرٌم ُمْفِسٌد. ِبالن اِر ُيْحَرُق.  ْرَبُة َلْم  لِكنْ 53َمتَاِع اْلِجْلِد ال ِذ  َكاَنْت ِفيِه الض  َذا الض  ِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 

ْرَبُة، َوَيْحُجزُهُ 54َتْمَتد  ِفي الث ْوِب ِفي الس َدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمتَاِع اْلِجْلِد،  َيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن َيْغِسُلوا َما ِفيِه الض 
ْرَبُة، َفِإْن رََأى اْلَكاهِ 55َسْبَعَة َأي امي ثَاِنَيًة.  ْرَبُة َلْم ُتَغي ْر َمْنَظَرَها، َواَل اْمَتد ِت الض  َذا الض  ُن َبْعَد َغْسِل اْلَمْضروِب َواِ 

ْرَبُة َكا52َفُهَو َنِجٌس. ِبالن اِر ُتْحِرُقُه. ِإن َها ُنْخُروٌب ِفي ُجْرَدِة َباِطِنِه َأْو َظاِهرِِه.  َذا الض  ِمَدةُ لِكْن ِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 
ُثم  ِإْن َظَهَرْت َأْيًضا ِفي الث ْوِب ِفي 57الل ْوِن َبْعَد َغْسِلِه، ُيَمز ُقَها ِمَن الث ْوِب َأِو اْلِجْلِد ِمَن الس َدى َأِو اللُّْحَمِة. 
ْرَبُة. الس َدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي َمتَاِع اْلِجْلِد َفِهَي ُمْفِرَخٌة. ِبالن اِر ُتْحِرُق َما ِفي َوَأم ا الث ْوُب، الس َدى َأِو 58ِه الض 

ْرَبُة، َفُيْغَسُل ثَاِنَيًة َفَيْطُهُر.  "اللُّْحَمُة َأْو َمتَاُع اْلِجْلِد ال ِذ  َتْغِسُلُه َوَتُزوُل ِمْنُه الض 
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 برم الثياب 
 ثوب به ضربة برم )صوف / كتان / جلد(            
 الخضرة أو الحمرة الضربة ضاربة إلى       
 هى ضربة برم                    يهخذ للكاهن              

 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برب الرياو ةما ن ول سرحان الزجاج لو نو  من ال ن أ" لوال  غيره تدخل فى 

 الرياو وت ر. الخيوح الدقي ة ةما ينخز السو  فى الخنو.
 إدا  الفساد لي  سح.يا  بل راقبا  )لو نو  من الت فن(= الر و أو التلةل.  نخروب
 = المو ع البالى أو المتغير من الروو م لو ما ت نر من النئ الجردة

 = مهر ال ماش أو وجهو باطنه أو ظاهره
 لى ما ند من الخيوح حوظ   warp=  سدى
 لى ما ند من الخيوح نر ا   woof= لحمة 

ةاتهل خ و ا  فى غقربتهل فقى ال ق.راء. وظ.قم إلتمقال ا  بقالف راء فهقو يسقمش إدا  لدا الو ية لي.مى ا  ممتل
 ب حع الجزء الم او .تى ظ يهل  الروو ةلو.

أيام حجز7  

 إمتدت الضربة هى برص

 مفاد يحرق الثوب بالنار

 

 لم تمتد

 

يغال

  

أيام 7  

 

 الضربة كامدة اللون بعد الغال. يمزق

 هذا الجزء  من الثوب. وإذا ظهرت

 ثانية ) المقصوس فى مكان آخر(

 فى الثوب إذاً هى مفرخة          

 

  

 تحرق بالنار

 الضربة لم تغير منظرها وال إمتدت

 هو نجس       يحرق إنها نخروب

 فى جروة باطنه أو ظاهره

 زالت الضربة

 يغال ثانية فيطهر
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 تأمل روحى
الرياو تنير لما يلبسو اإلنسان من حبا ع وناداو وم امالو  أ" ةي  ير" النا   فاو لدا اإلنسان. وا  

دا ةان لنا  نر فى حرقنا يهتل بهدا "لةى ير" النا  أنمالةل ال ا ل.ة ويمجدوا أباةل الد" فى السمواو". وا 
وم امالتنا أو لنا  ناده ردي ة تملةو منا )برب فى الرياو( ف لينا أن نغسلها أ" ن دل توبة بل ن.رقها أ" 

 ن  ى نليها ونمتنع ننها نها يا .
 
َأِو اْلَكت اِن، ِفي الس َدى َأِو اللُّْحَمِة َأْو ِفي ُكل  َمتَاعي ِمْن  هِذِه َشِريَعُة َضْرَبِة اْلَبَرِم ِفي الصُّوفِ »59" -(:59) أية

، ِلْلُحْكِم ِبَطَهاَرِتِه َأْو َنَجاَسِتهِ  "«.ِجْلدي
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 

 شريعة تطهير األبرم
 

قققد نقق  ريابققو وةنقق  رأسققو نجقق  نجقق  وقققد إنتققزل خققارج ب جققز ةامققل ل بققرب وي ققرخ و  23ينتهققى اإل قق.اا 
 الجمانة فى نار. ظ يستحيع  نمل أ" نئ لنفسو. وقد سب  ورأينا بنانة لدا المر. وأرارا.

وفى لدا اإل .اا نجد ب يب  وء فا  ي لن أن لنا  أمل فى النفاء إدا تدخل لو. ولو قد نفى مريل 
 ولةن لنا  من لل  بو مرل ج.ز". أخو موسى من قبل وأي ا  ن مان السريانى

جققراءاو دقي ققة ومنققدده .تققى يت. قق   واآلن إن ةققان أ.ققد قققد بققرئ مققن البققرب فققاضمر ي.تققاج إلققى ح قق  حويققل وا 
الةقققالن مقققن تحهيقققرا فيسقققمش بدخولقققو للجمانقققة الم دسقققة مقققن جديقققد. والخحيقققة .رمقققو اإلنسقققان مقققن ن قققويتو فقققى 

نفسققو دبي.ققة. وح قق  التحهيققر لنققا رمققز لدبي.ققة المسققيش ضن الجمانققة الم دسققة ونودتققو إسققتلزمو أن ي ققدل اإلبققن 
 الخحية ةان رمزلا لنا مر. البرب 

 
هِذِه َتُكوُن َشِريَعَة اأَلْبَرِم: َيْوَم ُطْهرِِه، ُيْهَتى ِبِه ِإَلى اْلَكاِهِن. »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:57-1) األيات

َذا َضْرَبُة اْلَبَرِم َقْد َبِرَئْت ِمَن اأَلْبَرِم، َوَيْخُرُج اْلَكاِهُن ِإَلى َخا3 َيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن 4ِرِج اْلَمَحل ِة، َفِإْن رََأى اْلَكاِهُن َواِ 
َح اْلُعْصُفوُر اْلَواِحُد َوَيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن ُيْذبَ 5ُيْهَخَذ ِلْلُمَتَطه ِر ُعْصُفورَاِن َحي اِن َطاِهرَاِن، َوَخَشُب َأْرزي َوِقْرِمٌز َوُزوَفا. 

 . وَفا َوَيْغِمُسَها َمَع 2ِفي ِإَناِء َخَزفي َعَلى َماءي َحيٍّ َأم ا اْلُعْصُفوُر اْلَحيُّ َفَيْأُخُذُه َمَع َخَشِب اأَلْرِز َواْلِقْرِمِز َوالزُّ
، َوَيْنِضُح َعَلى اْلُمَتَطه ِر ِمَن اْلَبَرِم َسْبَع َمر اتي 7 اْلُعْصُفوِر اْلَحي  ِفي َدِم اْلُعْصُفوِر اْلَمْذُبوِح َعَلى اْلَماِء اْلَحي 

ْحرَاِء.  َفَيْغِسُل اْلُمَتَطه ُر ِثَياَبُه َوَيْحِلُق ُكل  َشْعرِِه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي 8َفُيَطه ُرُه، ُثم  ُيْطِلُق اْلُعْصُفوَر اْلَحي  َعَلى َوْجِه الص 
. َفَيْطُهُر. ُثم  َيْدُخُل  َوِفي اْلَيْوِم الس ابِع َيْحِلُق ُكل  َشْعرِِه: رَْأَسُه َوِلْحَيَتُه 9اْلَمَحل َة، لِكْن ُيِقيُم َخاِرَج َخْيَمِتِه َسْبَعَة َأي امي

م  ِفي اْلَيْوِم الث اِمِن َيْأُخُذ ثُ 11َوَحَواِجَب َعْيَنْيِه َوَجِميَع َشْعرِِه َيْحِلُق. َوَيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْرَحُض َجَسَدُه ِبَماءي َفَيْطُهُر. 
. َخُروَفْيِن َصِحيَحْيِن َوَنْعَجًة َواِحَدًة َحْوِلي ًة َصِحيَحًة َوَثاَلَثَة َأْعَشاِر َدِقيق َتْقِدَمًة َمْلُتوَتًة ِبَزيْ  َفُيوِقُف 11تي َوُلج  َزْيتي

ي اهَ  ُثم  َيْأُخُذ اْلَكاِهُن اْلَخُروَف 16ا َأَماَم الر ب  َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع. اْلَكاِهُن اْلُمَطه ُر اإِلْنَساَن اْلُمَتَطه َر َواِ 
 . ْيِت. ُيَرد ُدُهَما َتْرِديًدا َأَماَم الر ب  ُبُه َذِبيَحَة ِإْثمي َمَع ُلج  الز   َوَيْذَبُح اْلَخُروَف ِفي اْلَمْوِضِع ال ِذ  َيْذَبحُ 13اْلَواِحَد َوُيَقر 

. ِفيِه َذِبيَحَة اْلَخِطي ِة َواْلُمْحَرَقَة ِفي اْلَمَكاِن اْلُمَقد ِس، أَلن  َذِبيَحَة اإِلْثِم َكَذِبيَحِة اْلَخِطي ِة  ِلْلَكاِهِن. ِإن َها ُقْدُس َأْقَداسي
ُأُذِن اْلُمَتَطه ِر اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى،  َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذِبيَحِة اإِلْثِم َوَيْجَعُل اْلَكاِهُن َعَلى َشْحَمةِ 14

ْيِت َوَيُصبُّ ِفي َكف  اْلَكاِهِن اْلُيْسَرى. 15َوَعَلى ِإْبَهاِم ِرْجِلِه اْلُيْمَنى.  َوَيْغِمُس اْلَكاِهُن 12َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن ُلج  الز 
يْ  . ِإْصَبَعُه اْلُيْمَنى ِفي الز  ْيِت ِبِإْصَبِعِه َسْبَع َمر اتي َأَماَم الر ب  َوِمم ا 17ِت ال ِذ  َعَلى َكف ِه اْلُيْسَرى، َوَيْنِضُح ِمَن الز 

ْيِت ال ِذ  ِفي َكف ِه َيْجَعُل اْلَكاِهُن َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن اْلُمَتَطه ِر اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبهَ  اْلُيْمَنى، َوَعَلى  اِم َيِدهِ َفِضَل ِمَن الز 
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ْيِت ال ِذ  ِفي َكف  اْلَكاِهِن َيْجَعُلُه َعَلى َرْأِس 18ِإْبَهاِم ِرْجِلِه اْلُيْمَنى، َعَلى َدِم َذِبيَحِة اإِلْثِم.  َواْلَفاِضُل ِمَن الز 
 . َذِبيَحَة اْلَخِطي ِة َوُيَكف ُر َعِن اْلُمَتَطه ِر ِمْن َنَجاَسِتِه.  ُثم  َيْعَمُل اْلَكاِهنُ 19اْلُمَتَطه ِر، َوُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن َأَماَم الر ب 

 َوُيْصِعُد اْلَكاِهُن اْلُمْحَرَقَة َوالت ْقِدَمَة َعَلى اْلَمْذَبِح َوُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهُن َفَيْطُهُر.61ُثم  َيْذَبُح اْلُمْحَرَقَة. 
، َتْكِفيرًا َعْنُه، َوُعْشرًا َواِحًدا ِمْن َدِقيق لِكْن ِإْن َكاَن َفِقيرًا َواَل تَ »61 َناُل َيُدُه، َيْأُخُذ َخُروًفا َواِحًدا َذِبيَحَة ِإْثمي ِلَتْرِديدي

 ، يَحَة َخِطي ةي، َواآلَخُر َوَيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمامي َكَما َتَناُل َيُدُه، َفَيُكوُن اْلَواِحُد َذبِ 66َمْلُتوتي ِبَزْيتي ِلَتْقِدَمةي، َوُلج  َزْيتي
. 63ُمْحَرَقًة.  َفَيْأُخُذ اْلَكاِهُن 64َوَيْأِتي ِبَها ِفي اْلَيْوِم الث اِمِن ِلُطْهرِِه ِإَلى اْلَكاِهِن، ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم الر ب 

ْيِت، َوُيَرد ُدُهَما اْلَكاِهُن َتْردِ  . َكْبَش اإِلْثِم َوُلج  الز  ُثم  َيْذَبُح َكْبَش اإِلْثِم، َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َدِم َذِبيَحِة 65يًدا َأَماَم الر ب 
 َوَيُصبُّ 62ْجِلِه اْلُيْمَنى. اإِلْثِم َوَيْجَعُل َعَلى َشْحَمِة أُُذِن اْلُمَتَطه ِر اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم رِ 

ْيِت ِفي َكف  اْلَكاِهِن اْلُيْسَرى،  اْلَكاِهُن ِمَن الز 
67. ْيِت ال ِذ  ِفي َكف ِه اْلُيْسَرى َسْبَع َمر اتي َأَماَم الر ب  َوَيْجَعُل اْلَكاِهُن 68 َوَيْنِضُح اْلَكاِهُن ِبِإْصَبِعِه اْلُيْمَنى ِمَن الز 

ْيِت ال ِذ  ِفي َكف ِه َعَلى َشحْ  َمِة ُأُذِن اْلُمَتَطه ِر اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم َيِدِه اْلُيْمَنى، َوَعَلى ِإْبَهاِم ِرْجِلِه اْلُيْمَنى، ِمَن الز 
ْيِت ال ِذ  ِفي َكف  اْلَكاِهِن َيْجَعُلُه َعَلى رَْأِس اْلُمَتَطه ِر تَ 69َعَلى َمْوِضِع َدِم َذِبيَحِة اإِلْثِم.  ْكِفيرًا َعْنُه َواْلَفاِضُل ِمَن الز 

 . َما َتَناُل َيُدُه: اْلَواِحَد َذِبيَحَة 31ُثم  َيْعَمُل َواِحَدًة ِمَن اْلَيَماَمَتْيِن َأْو ِمْن َفْرَخِي اْلَحَماِم، ِمم ا َتَناُل َيُدُه. 31َأَماَم الر ب 
. َخِطي ةي، َواآلَخَر ُمْحَرَقًة َمَع الت ْقِدَمِة. َوُيَكف ُر اْلَكاِهُن عَ  هِذِه َشِريَعُة ال ِذ  ِفيِه َضْرَبُة 36ِن اْلُمَتَطه ِر َأَماَم الر ب 

 «.َبَرمي ال ِذ  اَل َتَناُل َيُدُه ِفي َتْطِهيرِهِ 
ُت َضْرَبَة َبَرمي َمَتى ِجْئُتْم ِإَلى َأْرِض َكْنَعاَن ال ِتي ُأْعِطيُكْم ُمْلًكا، َوَجَعلْ »34َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 33

َيْأِتي ال ِذ  َلُه اْلَبْيُت، َوُيخِبُر اْلَكاِهِن َقاِئاًل: َقْد َظَهَر ِلي ِشْبُه َضْرَبةي ِفي اْلَبْيِت. 35ِفي َبْيتي ِفي َأْرِض ُمْلِكُكْم. 
رْ 32 َس ُكلُّ َما ِفي اْلَبْيِت. َوَبْعَد ذِلَك َفَيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن ُيْفرُِغوا اْلَبْيَت َقْبَل ُدُخوِل اْلَكاِهِن ِلَيَرى الض  َبَة، ِلَئال  َيَتَنج 

ْرَبُة ِفي ِحيَطاِن اْلَبْيِت ُنَقٌر َضاِرَبٌة ِإَلى اْلُخْضَرِة َأْو ِإَلى 37َيْدُخُل اْلَكاِهُن ِلَيَرى اْلَبْيَت.  َذا الض  ْرَبَة، َواِ  َفِإَذا رََأى الض 
. 38َمُق ِمَن اْلَحاِئِط، اْلُحْمَرِة، َوَمْنَظُرَها َأعْ  َفِإَذا 39َيْخُرُج اْلَكاِهُن ِمَن اْلَبْيِت ِإَلى َباِب اْلَبْيِت، َوُيْغِلُق اْلَبْيَت َسْبَعَة َأي امي

ْرَبُة َقِد اْمَتد ْت ِفي ِحيَطاِن اْلَبْيِت،  َذا الض  َكاِهُن َأْن َيْقَلُعوا اْلِحَجاَرَة َيْأُمُر الْ 41َرَجَع اْلَكاِهُن ِفي اْلَيْوِم الس ابِع َورََأى َواِ 
 . ْرَبُة َوَيْطَرُحوَها َخاِرَج اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاني َنِجسي َوُيَقش ُر اْلَبْيَت ِمْن َداِخل َحَواَلْيِه، َوَيْطَرُحوَن 41ال ِتي ِفيَها الض 

َوَيْأُخُذوَن ِحَجاَرًة ُأْخَرى َوُيْدِخُلوَنَها ِفي َمَكاِن اْلِحَجاَرِة، 46. التُّرَاَب ال ِذ  ُيَقش ُروَنُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاني َنِجسي 
ْرَبُة َوَأْفَرَخْت ِفي اْلَبْيِت َبْعَد َقْلِع اْلِحَجاَرِة َوَقْشِر اْلَبْيِت َوَتْطِييِنِه، 43َوَيْأُخُذ ُترَاًبا آَخَر َوُيَطي ُن اْلَبْيَت.  َفِإْن َرَجَعِت الض 

ْرَبُة َقِد اْمَتد ْت ِفي اْلَبْيِت، َفِهَي َبَرٌم ُمْفِسٌد ِفي اْلَبْيِت. ِإن ُه َنِجٌس. َوَأَتى 44 َذا الض  َفَيْهِدُم 45اْلَكاِهُن َورََأى َواِ 
. اْلَبْيَت: ِحَجاَرَتُه َوَأْخَشاَبُه َوُكل  ُترَاِب اْلَبْيِت، َوُيْخِرُجَها ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة ِإَلى َمَكاني  َوَمْن َدَخَل ِإَلى اْلَبْيِت 42َنِجسي

َوَمْن َناَم ِفي اْلَبْيِت َيْغِسُل ِثَياَبُه. َوَمْن َأَكَل ِفي اْلَبْيِت َيْغِسُل 47ِفي ُكل  َأي اِم اْنِغاَلِقِه، َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. 
رْ 48ِثَياَبُه.  َذا الض  َبُة َلْم َتْمَتد  ِفي اْلَبْيِت َبْعَد َتْطِييِن اْلَبْيِت، ُيَطه ُر اْلَكاِهُن اْلَبْيَت. أَلن  لِكْن ِإْن َأَتى اْلَكاِهُن َورََأى َواِ 

ْرَبَة َقْد َبِرَئْت.   َوَيْذَبُح اْلُعْصُفوَر اْلَواِحَد ِفي51َفَيْأُخُذ ِلَتْطِهيِر اْلَبْيِت ُعْصُفوَرْيِن َوَخَشَب َأْرزي َوِقْرِمزًا َوُزوَفا. 49الض 
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 ، وَفا َواْلِقْرِمَز َواْلُعْصُفوَر اْلَحي  َوَيْغِمُسَها ِفي َدِم اْلُعْصُفوِر 51ِإَناِء َخَزفي َعَلى َماءي َحيٍّ َوَيْأُخُذ َخَشَب اأَلْرِز َوالزُّ
 ، ، َوَيْنِضُح اْلَبْيَت َسْبَع َمر اتي اْلُعْصُفوِر َوِباْلَماِء اْلَحي  َوِباْلُعْصُفوِر  َوُيَطه ُر اْلَبْيَت ِبَدمِ 56اْلَمْذُبوِح َوِفي اْلَماِء اْلَحي 

وَفا َوِباْلِقْرِمِز.  ْحرَاِء 53اْلَحي  َوِبَخَشِب اأَلْرِز َوِبالزُّ ُثم  ُيْطِلُق اْلُعْصُفوَر اْلَحي  ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة َعَلى َوْجِه الص 
 َوُيَكف ُر َعِن اْلَبْيِت َفَيْطُهُر.

َوِللن اِتِئ َوِلْلُقوَباِء َوِللُّْمَعِة، 52َوِلَبَرِم الث ْوِب َواْلَبْيِت، 55الش ِريَعُة ِلُكل  َضْرَبةي ِمَن اْلَبَرِم َوِلْلَقَرِع،  هِذِه ِهيَ »54
 "«.ِللت ْعِليِم ِفي َيْوِم الن َجاَسِة َوَيْوِم الط َهاَرِة. هِذِه َشِريَعُة اْلَبَرمِ 57

 يهتى به إلى الكاهن -1
. وقولققو يققؤتى بققو إلققى الةققالن 4:  8لققدل  فالمسققيش ب ققد أن نققفى اضبققرب قققال لققو إدلققو أر نفسقق  للةققالن مققو 

ينير لدور الةنيسة التى تأتى بالخاحئ إلى ر ي  ةهنتنا اضنمل ربنا يسو  المسيش. فن.ن ظ نستحيع أن نت ر  
المفلقوج  المفلقوج إلقى المسقيش لةقدا ت قنع نلى المسيش ةأفراد من زلين نن الجمانة الم دسة. ةما .مل أ قدقاء 

". وةمققا قققال النققهيد 1:  9الةنيسققة "فلمققا رأ" يسققو  إيمققانهل قققال للمفلققوج رقق  يققا بنققى  مغفققوره لقق  خحايققا  مققو 
 ةبريانو  "من يب ى خارج الةنيسة فهو خارج م سةر المسيش"

 خروج الكاهن إليه – 6
ول. لو فى نزلتقو فقى مرةقز الب قد اضدبقى نقن ا  ونقن مةقان الةالن يخرج إليو فهو م زول مب د ظ يمةنو الدخ

قدسقققو ومجتمقققع نققق بو. واضبقققرب ظ ي قققول بنقققئ فقققى ح ققق  التحهيقققر بقققل الةقققالن. فقققن.ن ظ ف قققل لنقققا فقققى نقققئ. 
فققاضبرب نجقق  وةققل مققا يمسققو يتققنج  فةيقق  يحهققر نفسققو. إدا  ظبققد أن ي ققول آخققر بال مققل ولققدا مققا قققد  ققن و 

إلقى اضر. ليرف نقا م قو للسقماء ولقو القد" خقرج إلقى خقارج الم.لقة .قامال  نارنقا ولقو المسيش. لو أتقى لنقا ونقزل 
بقن اإلنسقان جقاء ليحلقو ويخلقب مقا  الد" قدل لنا من خالل رو.و ال دو  اضسرار لن.يا ةأن قاء فقى جسقدا. وا 

 .28:  26ولو قال خرجو من نند اآلو وأتيو إلى ال الل يو  21:  29قد لل  لو 
 انعصفوران حي – 3

( .يققن يققدبش ن ققفور مققنهل ويحلقق  اآلخققر .يققا  26ال  ققفوران لنققا ي ومققان بققنف  نمققل التيسققان يققول الةفققاره )ظ 
)إناره للمسيش الم لوو الد" قال من اضمواو( وةان ال  قفور يقدبش فقى إنقاء خزفقى نلقى مقاء .قى إنقاره لقدبش 

والمققاء اللقدين فا ققا مقن جنبققو لتحهيرنقا. أمققا المسقيش القد" .مققل ناسقوتنا ةإنققاء خزفقى  م ققدما  لنقا فيققو دمقو الرمقين 
ال  فور اآلخر ال.ى فةان يغم  أجن.تو وديلو فى دل ال  فور المدبوا ويحل  .يقا  نلقى وجقو ال ق.راء. لقدا 

 يرمز للمسيش الد" قال من اضمواو .امال  لنا دمو وأرار جرا.اتو فى يديو تةفيرا  ننا.
تى من السماء والد" إنحلق  للسقماء. وةقان إحقال  ال  قفور .قرا  رمقزا  ولنا إست مال ن فورين إناره للمسيش اآل

لل.رية التى نالها اضبرب ب يامة المسيش. وما أ.لى منمر ال  فور الملحخقة أجن.تقو بالقدل ولقو منحلق  للسقماء 
أنقو بالنسبة لهقدا اضبقرب المسقةين فهقو يقر" فقى لقدا .ريتقو. ولقو .قين يقر" ال  قفور ينحلق  للسقماء ربمقا يفهقل 

 نليو أن ي.يا ةإنسان سماو" .تى ظ ي اقو رانية.
 خشب األرز والقرمز والزوفا – 4
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اضرز لقققو أنلقققى النباتقققاو والزوفقققا أدنالقققا. واضرز ينقققير للةبريقققاء أسقققا  السققق وح والزوفقققا تنقققير للتوا قققع حريققق  
لقدل  ةقان الزوفقا يسقتخدل الخاحئ للتوبة والمري. للنفاء. وةاللمقا ينقيران للمسقيش ال قالى القد" إت قع لينقفينا. 

ومققأخودا مققن الةلمققة ال بريققة "أزوو"  hyssop. والزوفققا يسققمى فققى اللغققاو اضوربيققة 7:  52دا مققا  للتحهيققر مققز 
وي ققال أن جققدرا يمسقق  بال ققخر لققدل  يرمققز لمققن يتمسقق  بالمسققيش فيتحهققر. ويرمققز للتوا ققع. ولققو لققو أرققر حبققى 

 مل بغ ة تةون ر تاا غير ن يتين وي.تاج لتن يتهما.فيستخدل لنفاء اضمرا. لتن ية الر تين فمن ي.
 ( والم نى أن ةل ما فى ال الل قد  لو لى. 33:  4مل 2واضرز والزوفا م ا  قد يمرالن ةل .دود الحبي ة )

( ففقى ح ق  التحهيقر نجقد الةقالن يقربح ال  قفور ال.قى مقع باققة مقن الزوفقا مقع قح قة قمقاش مقن 24:  6)غل 
ح من ال رمز  وةان يربح ةل لقدا نلقى خنقو الزوفقا )ولقى قح قة مقن خنقو اضرز حولهقا ال رمز ويربحهما بخي

قققدل وةققان ال  ققفور يققربح مفققرود الجنققا.ين نققبو م ققلوو  ويغمقق  جنا.يققو وديلققو فققى الققدل. لققدل  فخنققو  5,2
 قالل بةقل الزوفا ينير لل ليو. وفى  لو المسيش نر" نهايقة ةقل أمجقاد وةبريقاء ال قالل )اضرز( وزوال وتفالقة ال

 ما فيو )زوفا( فن بل بفرا  لو ال الل لنا و لبنا لل الل.
أما ال رمز فهو  وره الدل الم د  الد" تفجر من ةل جسد المسيش وغحقاا ليةفقر ننقى وظ.قم أن را.قاو الزانيقة 

  28:  1خل و بربح .بل قرمز فى ةوتها يش 
رونققة الققو.ى فهققدا لققل يققدةر إنمققا .فمققو الت ليققد. وظ.ققم   وةققان ال  ققفور الققد" يققدبش يققدفن أمققال الةققالن واضبققرب

فمسي.نا المرموز لو بهدا ال  فور لل ي د ب د فى قبر بل لو .ى فقى السقماء ينقفع فينقا. وظ.قم  ولمادا لل يدةر
 أي ا  أن ال  فور الد" يدبش ةان يدبش خارج الم.لة ةما  لو المسيش خارجا  نن أورنليل.

 ولدا ينير لل.ياه وال وه )الماء مرتبح بالدل(  أ" ماء جار" ماء حىوةان يستخدل 
نجقد الةقالن ينقر  فقى ال مقل. ولقدا  6وب قد دلق  فقى آيقة  . نر" الةالن يأمر بةدا وةدا 5.تى آية  -: ملحوظة

ينقير ضن المسقيش بقدأ ينفقد نمقل الخقالب إبتقداء مقن تجسققدا .تقى  قلبو رقل قيامتقو ب قد أن ةقان نمقل الخققالب 
 لتر" إرتباح الدل مع الماء فى نمل التحهير 8  6:  5يو 2+  34:  29راجع يو مجرد إراده قبل دل . 

 النضح على المتطهر بالدم والماء – 5
مقراو للتحهيقر  7ورنقو  14:  21رش دل المسيش يتةلل أف ل من لابيل فهو للةفقاره والنقفانة نقن البنقر نقو 

ن أ" ةمققال التحهيققر ف مققل المسققيش ةامققل ويب ققى المرنققوش حققالرا  حقق وال .ياتققو )أسققبو  .ياتققو( وةققأن التحهيققر وا 
 إنحل  فى مياا الم مودية لةنو يب ى نملية مستمره غير من ح ة.
 إلى لنا ي ود اضبرب إلى الم.لة ولةن لي  لبيتو .ين اضلفة.

 غسل الثياب – 2
للم موديققة  لققى رمققز للتحهيققر والققتخلب مققن ال ققاداو السققي ة. واضبققرب أ" الخققاحئ .ققين يغسققل ريابققو ينققير لققدا

 21:  23التى نستبدل فيها إنساننا ال تي  رل يتةرر لدا بالتوبة ولى نملية غسيل مستمر يو 
 حلق شعره – 7
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ن ر الخاحئ ينير ل نمقال الميتقة التقى تنبقع نقن نقهواو جسقدا النقريره. لقدا يليق  ننقد تحهيقرا أن ي.لق  نق را 
ال تيقق  الققد" دفققن فققى الم موديققة. ولققدا ي نققى أن يتققر   فالنقق ر لققو جققزء بققال روا وظ دل  إدا  لققو ينققير ل نسققان

 الخاحئ ةل اضفةار والةلماو والت رفاو إلتى ةانو للجسد ال تي 
 إقامته خارج المحلة – 8

أيقال. لةقدا ن.قن ظ نجقد الرا.قة ال. ي يقة إظ  7لو دخل فى جمانة الرو لةقن ظ ي قود للرا.قة فقى خيمتقو إظ ب قد 
دا إنتبرنا الخيمة لى جسدنا  إدا  ب اءا خارج الخيمة أيال لدا ا 7ب د إن  اء  أيال ينير  7ل الل أ" أيال غربتنا وا 

ضن التا ققو يجققو أن ي ققيش ب ققد توبتققو ةمققن لققو فققو  متحلبققاو الجسققد. ي ققيش حققول نمققرا نققانرا  بغربققة فققى لققدا 
 اه الجديده ال الل  .تى متى جاء اليول الرامن نن ل بالدخول إلى جسد رو.انى سماوي يلي  بال.ي

 طقس التطهير فى اليوم السابع – 9
لو ي.ل  ةل ن را : رأسو ول.يتو و.واجو نينيو. ويغسل ريابو وير.. جسدا بماء فيحهر. ولدا ةلقو ققد سقب  

 ونملو فى اليول اضول فلمادا يةررا فى اليول السابع ؟
لقو نمقل دا قل أ" القتخلب  لو أ بش حالرا  مند اليول اضول ولةن لدا ي حيقو نق ور أن نمقل التحهيقر -2

 من ةل ممالر الحبي ة اضولى )اإلنسان ال تي (
ل ل ما .دن فى اليول اضول ينير إلى ما يتمتع بو المؤمن فى بداية ن ويتو بالةنيسقة .قين دخقل ميقاا  -1

الم موديققة ونققال البنققوه   و ققار حققالرا  فققى نينققى ا . ومققا ي.ققدن فققى لققدا اليققول السققابع إنققاره للغسققل 
وبة ولقدا يسقتمر فيقو المقؤمن مجالقدا  ةقل ال مقر. فالم موديقة بدايقة .يقاه وليسقو نهايتهقا وبدايقة جهقاد بالت

ولي  نهايتو. قال ال دي  غريغوريو  الني ى "من ي بل الم مودية  ينبو جنديا   غيرا  أنحى لو مةان 
 بين الم ارنين لةنو لل يبرلن ب د نلى إست. اقو للجندية"

 ما لو زمنى ةل أيال .ياتنا .تى النف  اضخيرلدا ينير لخلع ةل  -3
يققر" ال المققة أوريجققانو  أن .لقق  الققرأ  ينققير لنققز  ةققل فةققر  ققد إيمققان الةنيسققة و.لقق  الل.يققة ينققير  -4

 لتجديد نباو اإلنسان و.ل  ال.واجو ينير لنز  روا الةبرياء
  طقس التطهير فى اليوم الثامن – 11

و ةقان يت. ق  الختقان ولقو يقول ال يامقة وفقى لقدا اليقول نجقد اضبقرب ضول فى اليول الرامن يتل ةمال التحهير  ففيق
مققره يمققار  نمققال  بنفسققو وقبققل دلقق  ةققان غيققرا ي ققول بال مققل. وةأنققو إد يققن ل خققالل التحهيققر الرو.ققى بال  ققوية 

 امقة )فققى الةنسقية يلقزل أن يققدخل إلقى ال مقل اإليجققابى القد" للبنيققان خقالل تمت قو ب يامققة القرو وال.يقاه الجديققده الم
 اليول الرامن(

 -:والدبا ش والت دماو لى خم 
خقرو   قق.يش ليةفقر بقو الةققالن نقن خحايققاا. ولنقا نسقمع فققى لقدا المققره ف قح أن دبي.ققة  -: ذبيحفة إثففم -2

 اإلرل تردد ترديدا  وم نى دل  "ل  و.د  أخحأو"
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ي نى أن القنف  تلقد ن جة .ولية ولى أنرى رمز للوظده فالمؤمن يجو أن يةون ولود و  -: ذبيحة الخطية -1
 أنماظ   ال.ة وتةون غنية فى رمر البر

فالمؤمن ب د أن غفرو أرامو ينتا  أن يت.د بالم لوو لي دل .ياتو دبي.ة م.رقة  .  -: ذبيحة محرقة -3
 حانتققققو ففقققى دبي.قققة الخحيقققة ي لققققن رف قققو للخحيقققة ونققققوقو لل مقققل ال قققالش وفقققى دبي.ققققة الم.رققققة ي لقققن

 ممارستو للف يلة فى الرو و 
ينققير إلسققت.الة التحهيققر خققارج سققر الرققالون.  3دقيقق  ملتققوو بالزيققو. ورقققل  21م3 -: تقدمففة الففدقيق -4

وت دمة الدقي  تنير لنخب المسيش بةونو ت دمة الةنيسة لبو  وفى نفق  الوققو لبقة اآلو للةنيسقة إد 
يققاه اضبديققة. لنققا يهبهققا .يققاه إبنققو نحيققة لهققا تتمتققع بجسققدا ودمققو المبققدولين ةسققر ربوتهققا فيققو وتمت هققا بال.

 ينير لل يامة أي ا (  3نتمتع بالنرةة مع ا  فى نخب المسيش المبار . )ظ.م أن رقل 
 لتر. ينير مسش المري. وسةو الزيو نليو لمس.نا بالميرون  3م2الل   -: لج زيت -5

دبي.قة الخحيقة رل .ين أن البقرب ققد أ قابو نلقى خحيقة م ينقو ويقأتى ب قد لقدا = يبدأ بدبي.ة اإل ترتيب الذبائح
ت بيققرا  نققن إ.تياجنققا لنققفاء حبي تنققا الخاح ققو رققل ب ققد الغفققران ننققتا  فققى .ققو لت ققديل .ياتنققا م.رقققة فنت بققل .يققاه 

 المسيش فينا ومن رل ن بل الروا ال د  ي.ل فينا.
 تىوالطقس المتبع هو اآل

يهقود. ولقو م نقى أن ي   الةالن )نلى باو خيمة اإلجتما ( واضبرب )خارج الباو(. لدا رأ" م لمو ال -2
 المسيش لو الباو الد" بو ندخل خيمة اإلجتما  فنن ل بال  وية الةنسية أو ب  وية جسدا الم د .

لنا  إ.تمال بإنترا  ةالنين أ.دلما يست بل دل دبي.ة اإلرل ويرنو نلى جانو المدبش واآلخر يأخد من  -1
نققى )أ" تن يققة .واسققو وأنمالققو وسققلوةو( الققدل لمسققش نقق.مة أدن المتحهققر اليمنققى ويققدا اليمنققى ورجلققو اليم

( ت حققى لققدا اإل.تمققال بوجققود ةققالنين ومققع لققدا ف ققد يةققون ةققالن وا.ققد لققو الققد" ي ققول 25  24وآيققة )
 بالح  .

بفققر. أنهمققا ةققالنين يأخققد أ.ققدلما لقق  الزيققو وي ققو فققى يققد الةققالن اآلخققر اليسققر" ويققأتى اآلخققر الققد"  -3
مال الرو أ" ن.و قد  اضقدا . وب قد دلق  ي قع نلقى بيدا اليسر" الزيو وبإ ب و ين ش سبع مراو أ

نقق.مة أدن المتحهققر اليمنققى ونلققى إبهققال يققدا اليمنققى ونلققى إبهققال رجلققو اليمنققى  فققى نفقق  اضمققاةن التققى 
مسقق.ها بالققدل السققاب  نققر.و. وظ.ققم أن الزيققو يو ققع نلققى الققدل ضن نمققل الققروا ال ققد  مؤسقق  نلققى 

يققو يسققاو" تةققري  لققدا اضبققرب رانيققة ل.سققاو ا . ولنققا  مققن الققدل. فالققدل والزيققو متالزمققان. وسققةو الز 
قال أن الدل ينير للغفران والزيو ينير للنفاء. رل ي قول الةقالن بسقةو بقاقى الزيقو نلقى رأ  المتحهقر. 
)الزيو ينير ل مل سر الميرون بالةنيسة ( ون.ن نفهل لدا الح   فى الةنيسقة أن التحهيقر مقن الخحيقة 

الققد" يجققدد  اضمققر ظ ي قق  ننققد لققدا ال.ققد بققل يلققزل التمتققع بققاإلمتالء بققالروا ال ققد  ولةققن   بالققدل والمققاء
 ( 8:  5يو 2) حبي تنا

  طقس تطهير الفقراء – 11
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يمققار  الح قق  بةققل دقققة للف يققر ةمققا للغنققى لي.مققل داو المفققاليل. ولةققن الف يققر ي ققدل دبققا ش وت ققدماو غيققر مرل ققة 
فرخققا .مققال )خحيققة وم.رقققة( وننققر وا.ققد دقيقق  ولقق  زيققو. ويةققرر ماديققا  لققو. ولققى خققرو  وا.ققد + يمامتققان أو 

 الو.ى نف  الح   إنالنا  بإلتمال الرو بالف ير وأنو سي حيو نف  الن ل بال تمييز.
  برم المنازل – 16
= قولو ج لو يج لنا نفهقل أنهقا ن وبقة نقن الخحايقا. ولنقا ا  ي حقيهل لقدا النقري ة ولقل  وجعلت ضربة برم+ 

ال قبققل و ققولهل ضر. ةن ققان .يققن سققيةون لهققل بيققوو فققا  الققد" يحلققو أن ظ نهققتل بالغققد يهققتل لققو ب ققد فققى خيقق
 بمست بلنا. 

+ ولنا نر" الةالن ي ول بدور المهند  فى ن ر بدا ى ليحم ن نلى بيوو الن و وظ تت ر. .ياتهل للخحر. 
لل.مققره أو الخ ققره أو تةققون منققاح  فقإن نققالد إنسققان فققى منزلققو مهقور أرققار رحوبققة أو ننققع نلققى الجقدران تميققل 

 أنم  من الجدار أ" تلةلو ظبد وأن يستدنى الةالن لي.ةل مادا ي نع.
+ وةن ان لى أر. المي اد  اضر. الم دسة ولةن نسمع أن ا  يمةن أن يرسل لهل  رباو فيهقا. فةقل إنسقان 

ةقدا ققال القرو لمقال  ةنيسقة أفسق  وةل مةان مهما ةانو قدسيتو أو مرةزا لهو م ر. لغ و ا  لو أخحأ. فه
ظ فأنققا  (. فققدخول أر. المي ققاد لققي  نهايققة المنققوار ضن اضر. 1تققى وأز.ققزا منارتقق  مققن مةانهققا" )رؤ آ"فتققو وا 

مع أنها م دسة فهى ت.و الل نة بسبو الخحية فال انون السا د "من م  نجسا  يتقنج ". ولقدا حب قو ا  مقع بيتقو 
 لهيةلو سمش بخراو الهيةل وتدميرا بل أن اضمل الورنية داسوا نده مراو. ف.ينما إنتنرو الخحية وو لو 

 3+ قد يرمز برب المنازل لخحية الجمانة )ن.ن بيو ا (. فموسى ةان أمينا  فى ةل بيتقو... وبيتقو ن.قن نقو 
ل فققرد . ولققدل  نجققد أن ح قق  تحهيققر المنققازل ينققير لرغبققة ا  فققى ت ققدي  الجمانققة ةلهققا ةمققا يت ققد  ةقق6 – 1: 

 ( 5:  1بح 2نلى .ده. )راجع 
 
َس ُكففلُّ َمففا32 " -(:32) أيففة ففْرَبَة، ِلففَئال  َيتَففَنج  ِفففي  َفَيففْأُمُر اْلَكففاِهُن َأْن ُيْفرُِغففوا اْلَبْيففَت َقْبففَل ُدُخففوِل اْلَكففاِهِن ِلَيففَرى الض 

 " اْلَبْيِت. َوَبْعَد ذِلَك َيْدُخُل اْلَكاِهُن ِلَيَرى اْلَبْيَت.
البيو من ةل مقا فيقو قبقل دخقول الةقالن. ضنقو لقو .ةقل الةقالن أن لقدا  قربة بقرب لقزل اضمقر ب.قر  يتل تفريغ 

رجقع   ضن ال.ريق   ةل مقا فقى البيقو إد أن ةقل نقئ ققد تقنج . لقدا ال المقة ةقأن البيقو ي قرخ ل قا.بو تقو وا 
 قادل
 
.َيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن َيْقَلُعوا اْلِحَجاَرَة ال تِ 41 " -(:41) أية ْرَبُة َوَيْطَرُحوَها َخاِرَج اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاني َنِجسي  "ي ِفيَها الض 

أيقققال أن ال قققربة ققققد إمتقققدو يقققأمر بقققإقتال  ال.جقققاره الم قققابة وبإل ا هقققا خقققارج  7إن رأ" الةقققالن ب قققد غلققق  البيقققو 
أي ققا  خققارج  المدينققة فققى مةققان نجقق  .يققن ال ققادوراو والجيقق  رققل ي نققرون .ققول ال ققربة ويل ققون تققراو المققالح

المدينة فى مةان نج . ولدا ما حب و ا  مع سدول ونموره ف د أخد ب . أللهقا للسقبى  وحب قو ا  مقع أورنقليل 
ف ققد أخققد ب قق. نقق بها للسققبى فققى بابققل )مةققان نجقق  بسققبو ورنيتهققا(. وحب ققو بققول  الرسققول مققع ةورنرققو  .ققين 
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يمةن ال ول أن يونيا و.زقيقا الملقو  ال ديسقين (. و 1ةو1( و.ين تحهر .ةل برجونو )5ةو 2حلو نزل الزانى )
.اولوا قحع ب . اض.جار ).ين من وا ال باده الورنية( ولةن نوده الن و لل باده الورنية ةان مرل نوده البرب 
للبيو ةلو ب د إقتحا  ال.جاره الم روبة. لدل  أمر ا  ب.ر  البيو ةلو وس حو أورنليل م.روققة. ونال.قم ان 

جاره ةمن ي حع ن و م او بالغرغرينا .تى ظ يموو باقى الجسل ال .يش "إن أنررتق  نينق  قحع ب . ال.
 فإقل ها" 

 
َوُيَقش ُر اْلَبْيَت ِمْن َداِخل َحَواَلْيفِه، َوَيْطَرُحفوَن التُّفرَاَب ال فِذ  ُيَقش فُروَنُه َخفاِرَج اْلَمِديَنفِة ِففي 41  "-(:46-41) األيات

 .  "ُخُذوَن ِحَجاَرًة ُأْخَرى َوُيْدِخُلوَنَها ِفي َمَكاِن اْلِحَجاَرِة، َوَيْأُخُذ ُترَاًبا آَخَر َوُيَطي ُن اْلَبْيَت.َوَيأْ 46َمَكاني َنِجسي
ظ.ققم أن ب قق. اضيققاو الةققالن فيهققا يققأمر وب  ققها لققل يف لققون وب  ققها الةققالن نفسققو ي ققول بال مققل ولققدا ينققير 

داخلنا ونرف و وا  ي ول بةل ال مقل داخقل القنف  ليبنيهقا رانيقة = ضمر ا  أن نتوو ونلينا أن ن زل الخبين من 
رل نجد نف  ح   التحهير الد" للنخب اضبقرب. لقدل  فغالبقا  اإلنقاره لنقا لقى  آخر ويطين البيت ويأخذ تراباً 

" للجمانة ةلها ةن و ا  أو بيو ا . وةان نلماء اليهود ي ولون أن  ربة بقرب البيقوو مقا ةانقو ت.قدن سقو 
فلققو نجسققولا ةققان ا   5:  11لليهققود ف ققح فققى بيققوتهل ضن المفققرو. أن تةققون بيققوتهل م دسققة وةانققو تدنققن تققن 

ي ربهل "من يفسد ليةل إبن ا  يفسدا ا " أما السب ة أيال المهلة فهى ت بر نن حول أناه ا  "فهقو يحيقل أناتقو 
جار ت قيبها أمقرا. فحريقة ولقى التقى يقتةلل ننهقا ل لنا نتوو" ولنا  إ.تمال بأن ب . البيوو بل وب . اضنق

 لنا الو.ى. ولدا اضمرا. قد تنت ل ل نسان 
"لنا  ب.ن قال أن ب . أمرا. النباتاو )أورال( أ او سةان البيو الد" يسةنون بال رو من لدا اضنجار 

.ى م ديةو يتنج  فهو التى فى .دي ة منزلهل" لدل  ةان الو.ى ي تبر أن من تالم  مع لدا البي
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
 شريعة ذى السيل

 -ةلمة سيل فى ال برية جاءو بم نى في.. والم  ود بالفي. لنا :
 قد  ال.يوان المنو" سواء خالل الحبي ة أو ةمر. )السيالن(. -: بالنسبة للرجل - أ
 ل الدوره النهرية )الحمن( أو بسبو المر..نز  الدل سواء خال -: بالنسبة لألنثى - و

 للمرأة 6للرجل و 3حاالت منها  5وقد أورد الكتاب هنا 
 .الة مر ية )مر. السيالن(           5 – 1:    اضياو  بالنسبة للرجل

 .التان حبي يتان      28 – 26اضياو                     
 الة الحمن الحبي ية.      14 – 29:     اضياو  بالنسبة للمرأه

 .الة مر ية      31 – 15اضياو                     
ونجد النري ة تنب نلى أنو فقى ال.قاظو الحبي يقة فالنجاسقة تةقون .تقى المسقاء ف قح رقل الغسقل بالمقاء. أمقا فقى 

 أيال. 7ال.اظو المر ية فهى تستلزل تحهير ب د 
ل  .تى بأد  اضمقور ال قغيره. فهقو ي لقل أنقو .تقى اضمقور ال قغيره + ولنا يمهر أن ا  يهتل ب داسة أوظدا ويهت

قد يةون لها تأرير قاتل " إ.دروا الر الو ال غيره" ولدا التأرير ال اتل قد ي.رمهل من خال هل. ولدل  يحلقو ا  
مقققور نقققزل النجاسقققة .تقققى ظ نمقققوو فقققى نجاسقققتنا وبسقققببها. ونلينقققا أن ظ ننققق ر بر قققل مقققن تقققدخل ا  فقققى لقققدا اض

.تى إن لل ندر  م نالا اآلن نلينا أن نر  فى أن ا  و   ال غيره بل نلينا أن نفهل أنها من المؤةد لى ل ال.نا
 لو الد" ي د  ولو يريد أن ي دسنا. 

+ لنا  أمور ةرير ت تبر نجسة لةنها ت.قدن رغمقا  ننقا بسقبو دخقول الخحيقة لل قالل. وظ أمقل إل قالا دلق  مقن 
 دخل إلهى.أنفسنا بل ن.تاج لت

 + ونال.م فى لدا الح و  أن الدل والماء لو أسا  ةل تحهير.
 السيل نجاسة

أن البقققرب ةمقققر. ينقققير للخحيقققة وينقققرا حبي تهقققا. ولنقققا فقققى نقققري ة السقققيل نقققر"  23رأينقققا سقققاب ا  فقققى إ ققق.اا 
دا ةققان اإلنسققان بحبي تققو أ ققبش سقق اقحا  .رةققاو الحبي ققة الخاح ققة. فالسققيل لققو نققئ يخققرج مققن جسققل اإلنسققان. وا 

رميققاء إفاإلنسققان ينبققو  نجاسققة. وةمققا قققال    نجسققا  فةققل مققا يخققرج وينب ققن مققن حبي ققة اإلنسققان مققا لققو إظ نجاسققة
". ومقن فقي. لقدا ال لقو يقتةلل اللسقان !! فمقا 9:  27ر إالنبى "ال لو أخد  من ةل نئ ولقو نجقي  مقن ي رفقو 

ن فلن يخرج سو" نجاسة مقن ف قالو لقدا ال لقو. سو  يتةلل بو ما لو إظ نجاسة !! إن لل ي د  ا  لدا اللسا
 -تية :والةتاو ي.ةل نلى ما يخرج من الجسل بأنو نجاسة ل سباو اآل
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نتيجة فساد الحبي ة البنرية فسدو ةل أن اء البنر ومنها اضن قاء التناسقلية وةمقا رأينقا سقاب ا  فالل نقة  -2
نلققى  ققوره أبيققو ونققبهو ميتققا  أو الم نققى أنققو ةانققو تنت ققل مققن اضو إلبنققو بققالوظده. لققدل  ةققان الولققد يولققد 

 ( واضن اء التناسلية لى وسيلة إيجاد البنين.5سيموو يوما  ما )ت  
ولققدا قققال ننققو داود النبققي " بالخحيققة  إمهققار فسققاد حبي ققة اإلنسققان وةققل مققا يت ققل بهققا أو ي ققدر ننهققا. -1

( وظ حريق  للحهقاره إظ  7" )رو ةد بول  الرسول لدا ب ولو "الخحية الساةنة في جسقديأمي " و أولدتني 
 بالدل والماء.

( ولققدا النققري ة ت حققى ت.ققدير 11 – 23:  6ةققو 2خحيققة الزنققا مققن الخحايققا التققى ت.ققزن ا  جققدا  )راجققع  -3
 من ا  من لدا الخحية. فإن ةان ا  ي تبر النئ الحبي ى نجاسة فةل باضولى الزنا 

يتةقارروا. واإلنسقان لقو اإلنسقان قبقل وب قد السق وح لقل يتغيقر . ا  ل د حلو ا  من آدل و.واء أن يرمقروا و  -4
فسققيولوجيا  بققل أن نوامققل اإل ققم.الل بققدأو ت مققل فيققو فأ ققب.و تققؤد" لموتققو. ولققدل  فةققان آدل و.ققواء 

نتيجقققة السققق وح وفسقققاد الحبي قققة اإلنسقققانية سقققادو  ولةقققنسقققيةرروا بقققنف  الحري قققو التناسقققل الحبي قققى اآلن 
نهما نريانين ) أدل و.واء نرفا آول ما قيل ب د الس وح ان أولدل  ةان  ة  ال القاو الجنسية نهوه خاح

( و ةدل  قال داود النبى "وبالخحية .بلو بى أمى" .ومن أين لنا أن نفهل ةي  ةان التناسل  7:  3ت  
بقدون نققهوه خاح ققة قبققل سقق وح آدل ! لةققن لنققا فققى مقن يةققر  نفسققو وجسققدا ونققهواتو وةيانققو ةلققو ل.سققاو 

 وره قد تنرا نئ ولةن الس وح أفسد خحة ا  وال وره التى رسمها ا    منع نفسو نن الزواجالرو وي
  14:  23مققن قبققل. لققدل  أ ققب.و .تققى ال القققاو الحبي يققة مققع أنهققا م دسققة وحققالره فققى نمققر ا  نققو 

أن  أنهققا نجاسققة  ت.ققرل  ققا.بها مققن الم دسققاو .تققى المسققاء إلققى أن يسققت.ل ويغتسققل بالمققاء. لققدا لمجققرد
نققدةر أن الخحيققة نققولو مققا أرادا ا  ةققامال . ولققدل  فالةنيسققة تمنققع ال القققاو الجسققدية فققى اليققول السققاب  
للتنقاول مقره أخقر" لقي  ضنهقا نجاسقة لةقن لنقدةر أن لنقا  نقي ا  مقا فقى حبي تنقا الناق قة ققد تنقوا بسقبو 

ول لي  لنجاستها بل لتقدةر نفق  الخحية. وتمنع الةنيسة الحامن )من فى فتره دورتها النهرية( من التنا
 النئ. فلنت ع أمال ا  وندةر خحايانا وس حاتنا فيرف ها ا  ويغفرلا.

 إنحاء اإل.سا  ب داسة الخيمة وندل اإلقتراو فى .الة النجاسة. -5
 التنابو بين السيل والخحية فةاللما يسيل دون ت.ةل للخارج. -6
واإلقتراو من ةليهما ولي لل أن ا  يراققو ةقل  قغيره  لي.در ةل إنسان من النجاسة وبالتالى من الخحية -7

 ويهتل ب داستنا جدا .
 ن ي  لهدا اضسباو الحبية من اإللتمال بالنمافة ومنع ال دو". -8
السقيل الققد" ي ققيو الرجققل والمققرأه ي.مقل رمققزا  للققنف  التققى بققال  قابح  السققاقحة ت.ققو النققهواو الدنسققة.  -9

نققز  دمققا  وتالمسققو مققع المسققيش فبر ققو. لققو لققل يتققنج  فهققو وفققى لققدا نققدةر ق ققة المققرأه التققى ةانققو ت
 ال دو  الالنها ى فى قداستو بل أن التالم  م و يحهر. لدا م نى الدبا ش التى ت دل للتحهير.
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 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 1" -(:1) أية 
 ": ُكلُّ َرُجل َيُكوُن َلُه َسْيٌل ِمْن َلْحِمِه، َفَسْيُلُه َنِجٌس.َكل َما َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقواَل َلُهمْ »6 " -(:6) أية

 19:  3 ققل 1لقو ت بيقر فيقو تققأدو ةنايقة نقن اضن قاء التناسققلية. ودنقوه داود  قد يقوآو  -: سفيل مفن لحمففه
 تنير إلى أن ا  ةان يمةن أن ي رو بمرل لدا اضمقرا. ة  وبقة نلقى الخحايقا. والسقيل ينقير لمهقور الخحيقة

 تية وةاللما  ربة.اآل 3نة  آية 
 
 َوهففِذِه َتُكففوُن َنَجاَسففُتُه ِبَسففْيِلِه: ِإْن َكففاَن َلْحُمففُه َيْبُصففُق َسففْيَلُه، َأْو َيْحتَففِبُس َلْحُمففُه َعففْن َسففْيِلِه، َفففذِلكَ 3 " -(:3) أيففة

 "َنَجاَسُتُه.
 = لدا ن وبة من نو  أخر )ولى تنير لةبو الخحايا(  يحتبس لحمه عن سيله

 
ُكففلُّ ِفففرَاشي َيْضففَطِجُع َعَلْيففِه ال ففِذ  َلففُه الس ففْيُل َيُكففوُن َنِجًسففا، َوُكففلُّ َمتَففاعي َيْجِلففُس َعَلْيففِه َيُكففوُن 4 "-(:11-4) أليففاتا

، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. 5َنِجًسا.  َس َعَلى اْلَمتَاِع ال فِذ  َوَمْن َجلَ 2َوَمْن َمس  ِفرَاَشُه َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي
، َوَيُكففوُن َنِجًسفا ِإَلفى اْلَمَسفاِء.  َوَمفْن َمفس  َلْحفَم ِذ  الس ففْيِل 7َيْجِلفُس َعَلْيفِه ُذو الس فْيِل، َيْغِسفُل ِثَياَبفُه َوَيْسفَتِحمُّ ِبَمفاءي

، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء.  ، َيْغِسُل ِثَياَبفُه َوَيْسفَتِحمُّ َوا ِ 8َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي ْن َبَصَق ُذو الس ْيِل َعَلى َطاِهري
، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَسفاِء.  َوُكفلُّ َمفْن َمفس  ُكفل  َمفا َكفاَن 11َوُكفلُّ َمفا َيْرَكفُب َعَلْيفِه ُذو الس فْيِل َيُكفوُن َنِجًسفا. 9ِبَماءي

، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. َتْحَتُه َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَسا َوُكفلُّ َمفْن 11ِء، َوَمْن َحَمَلُهن  َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي
، َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلمَ   "َساِء.َمس ُه ُذو الس ْيِل َوَلْم َيْغِسْل َيَدْيِه ِبَماءي

تالم  مع المري. أو ةل متانو أو ما يجل  نليو لو إجراء وققا ى فهقدا اضمقرا. نقديده ال قدو" يمةقن ندل ال
إنت الهققا خققالل الققتالم  مققع المققري. وريابققو..... الققا ولهققا الم نققى الرو.ققى فققى أنققو يجققو أن نت.انققى الققتالم  

اية .ياتو أو .تى ي دل توبة فيبدأ والت امل مع الخحية والخحاه. ومن يتالم  يمل نجسا  إلى المساء. أ" إلى نه
يومققا  جديققدا . وغسققل الريققاو ينققير للتوبققة والحهققاره داخليققا  وخارجيققا . ونجاسققة ةققل مققا يسققت ملو المققري. إنققاره ضن 

 الخحية تدن  .ياتنا الداخلية وت رفاتنا في ير نومنا وجلوسنا وسيرنا وأدواو ح امنا دنسة 
 
َناُء اْلَخَزفِ 16 " -(:16) أية . َواِ   "ال ِذ  َيَمسُُّه ُذو الس ْيِل ُيْكَسُر. َوُكلُّ ِإَناِء َخَشبي ُيْغَسُل ِبَماءي

ةانققو اضنيقققة الخزفيقققة تةسقققر. لقققدل  ةققان اليهقققود خوفقققا  مقققن أن يةقققون أ.قققد قققد لمققق  اآلنيقققة التقققى ينقققترونها جديقققده 
ة تنير ضلميقة إماتقة ةقل مقا لقو وةسر اآلنية الخزفية النجس 8:  7)خنبية أو م دنية( ظبد أن يغسلولا أوظ  مر 

ترابقى فينققا )النققهواو الجسققدية( وغسقل اآلنيققة الخنققبية ينققير ضلميققة ت قدي  الجسققد بحاقاتققو ونواحفققو وأ.اسيسققو. 
ظ.م أن الرجل النج   ار سقبو إ قحراو لمقن .ولقو فهقل يت.انقون ةقل مقا لمسقو. لةقدا ةقان يونقان بخحيتقو 

 س  فةان برةة لةل مةان.سبو إ حراو نميل للحبي ة وللنا . أما يو 
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َذا َطُهَر ُذو الس ْيِل ِمْن َسْيِلِه، ُيْحَسُب َلُه َسفْبَعُة َأي فامي ِلُطْهفرِِه، َوَيْغِسفُل ِثَياَبفُه َوَيفْرَحُض 13  "-(:15-13) األيات َواِ 
، ِإَلفى َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن َيْأُخُذ ِلَنْفِسِه َيَمامَ 14َجَسَدُه ِبَماءي َحيٍّ َفَيْطُهُر.  ، َوَيْأِتي ِإَلى َأَمفاِم الفر ب  َتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمامي

َفَيْعَمُلُهَما اْلَكاِهُن: اْلَواِحَد َذِبيَحَة َخِطي ةي، َواآلَخَر ُمْحَرَقفًة. َوُيَكف فُر َعْنفُه 15َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوُيْعِطيِهَما ِلْلَكاِهِن، 
 "ِمْن َسْيِلِه. اْلَكاِهُن َأَماَم الر ب  

 الف ير ةما الغنى لنا وال.مال رمز للحهاره التى يجو أن يلتزل بها م دل الدبي.ة. 
 
، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. »12  " -(:12) أية ، َيْرَحُض ُكل  َجَسِدِه ِبَماءي َذا َحَدَث ِمْن َرُجل اْضِطَجاُع َزْرعي  "َواِ 

 ( 21:  13" نحفة إ حجا  أ" إ.تالل الرجل )تن = فى ترجماو أخر  إضطجاع زرع
 
، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء.17" -(:17) أية  "َوُكلُّ َثْوبي َوُكلُّ ِجْلدي َيُكوُن َعَلْيِه اْضِطَجاُع َزْرعي ُيْغَسُل ِبَماءي
 

، َوَيُكوَنففاِن َنِجَسففْيِن ِإَلففى َواْلَمففْرَأُة ال ِتففي َيْضففَطِجُع َمَعَهففا َرُجففٌل اْضففِطَجاَع زَ 18  " -(:18) أيففة ، َيْسففَتِحم اِن ِبَمففاءي ْرعي
 "اْلَمَساِء.

 الم  ود لنا لو ل اء التناسل الحبي ى بين زوج وزوجتو.
 

َذا َكاَنِت اْمرََأٌة َلَها َسْيٌل، َوَكاَن َسْيُلَها َدًما ِفي َلْحِمَها، َفَسْبَعَة َأي امي َتُكوُن فِ »19 "-(:64-19) األيات ي َطْمِثَها. َواِ 
َوُكلُّ َما َتْضَطِجُع َعَلْيِه ِفي َطْمِثَها َيُكوُن َنِجًسا، َوُكلُّ َما َتْجِلُس 61َوُكلُّ َمْن َمس َها َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. 

، 61َعَلْيِه َيُكوُن َنِجًسا.  َوُكلُّ َمْن 66َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. َوُكلُّ َمْن َمس  ِفرَاَشَها َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي
، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء.  ْن َكاَن َعَلى اْلِفرَاِش َأْو 63َمس  َمتَاًعا َتْجِلُس َعَلْيِه، َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي َواِ 

ِن اْضَطَجَع َمَعَها َرُجٌل َفَكاَن 64ا َيَمسُُّه، َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء. َعَلى اْلَمتَاِع ال ِذ  ِهَي َجاِلَسٌة َعَلْيِه ِعْنَدمَ  َواِ 
. َوُكلُّ ِفرَاشي َيْضَطِجُع َعَلْيِه َيُكوُن َنِجًسا.  "َطْمُثَها َعَلْيِه َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة َأي امي

نتبارلقا نجسقة  أيقال( ققد يةقون الم  قود بقو را.تهقا فقى فتقره  7ي  د بالسيل لنا المر. النهر" )فتره الحمقن. وا 
( ةانو النري ة تمنع إ حجا  رجل مع زوجتقو خقالل فتقره حمرهقا بقل لقو .قدن ي ح قان ظ 14ت بها. وفى آية )

 . إدا  لدا ال.الة المدةوره لنا  لى لو .دن ولما ظ ي لمان.29:  28 +28:  11
 

َذا َكاَنِت اْمرََأةٌ »65 "-(:31-65) األيات َيِسيُل َسْيُل َدِمَها َأي اًما َكِثيَرًة ِفي َغْيِر َوْقِت َطْمِثَها، َأْو ِإَذا َساَل َبْعَد  َواِ 
ُكلُّ ِفرَاشي َتْضَطِجُع َعَلْيِه ُكل  َأي اِم 62َطْمِثَها، َفَتُكوُن ُكل  َأي اِم َسَياَلِن َنَجاَسِتَها َكَما ِفي َأي اِم َطْمِثَها. ِإن َها َنِجَسٌة. 

َوُكلُّ َمْن 67ِثَها. َسْيِلَها َيُكوُن َلَها َكِفرَاِش َطْمِثَها. َوُكلُّ اأَلْمِتَعِة ال ِتي َتْجِلُس َعَلْيَها َتُكوُن َنِجَسًة َكَنَجاَسِة َطمْ 
، َوَيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء.  َذا َطُهَرْت ِمْن َسْيِلَها َتْحُسُب، 68َمس ُهن  َيُكوُن َنِجًسا، َفَيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماءي َواِ 

، َوتَْأِتي ِبِهَما ِإَلى 69ِلَنْفِسَها َسْبَعَة َأي امي ُثم  َتْطُهُر.  َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن تَْأُخُذ ِلَنْفِسَها َيَماَمَتْيِن َأْو َفْرَخْي َحَمامي
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ُل اْلَكاِهُن: اْلَواِحَد َذِبيَحَة َخِطي ةي، َواآلَخَر ُمْحَرَقًة. َوُيَكف ُر َعْنَها اْلَكاِهُن َفَيْعمَ 31اْلَكاِهِن ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع. 
َفَتْعزاَِلِن َبِني ِإْسرَاِئيَل َعْن َنَجاَسِتِهْم ِلَئال  َيُموُتوا ِفي َنَجاَسِتِهْم ِبَتْنِجيِسِهْم 31َأَماَم الر ب  ِمْن َسْيِل َنَجاَسِتَها. 

 "ِنَي ال ِذ  ِفي َوَسِطِهْم.َمْسكَ 

 11:  9لدا ال.الة لى ال.الة المدةوره لنازفة الدل التى لمسو المسيش مو 
 

ُس ِبَها، »36 "-(:33-36) األيات َواْلَعِليَلِة 33هِذِه َشِريَعُة ِذ  الس ْيِل، َوال ِذ  َيْحُدُث ِمْنُه اْضِطَجاُع َزْرعي َفَيَتَنج 
"«.اِئِل َسْيُلُه: الذ َكِر َواأُلْنَثى، َوالر ُجِل ال ِذ  َيْضَطِجُع َمَع َنِجَسةي ِفي َطْمِثَها، َوالس  
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 

 يوم الكفارة العظيم
 

نققن دبي.ققة المسققيش  ةققان لهققدا اليققول ألميتققو الخا ققة ننققد اليهققود  ولققو ح سققو الفريققد. ولققو ي ققدل لنققا مفققاليل را  ققة
ومققا ب ققدا. ونممققة لققدا اليققول أنققو ةققان رمققزا  ليققول  7:  9ونملهققا الةفققار" ةمققا ةنقق  لنققا بققول  الرسققول فققى نققو 

  -الفداء ال ميل ونو  البنرية لو. ولدا اليول فريد لتميزا باآلتى :
 لو اليول الو.يد الد" يدخل فيو ر ي  الةهنة ل د  اضقدا   -2
  ول فيو ر ي  الةهنة بال مل بمفردالو اليول الو.يد الد" ي -1
 لو اليول الو.يد الد" يخلع فيو ر ي  الةهنة مالبسو الفاخره ويلب  مالب  بي اء -3
 لو اليول الو.يد الد" ي ول فيو الن و .سو نامو  موسى. -4

ل فقى نقو وةان ضلمية لدا اليول ونهرتو نند اليهود أن نلماء اليهود دنوا "اليول" وربما لهدا أنار بول  الرسو 
فهققو ظ ي.تققاج لت ريقق  لنققهرتو. وةققان  9:  17. وربمققا ةققان ال ققول المنققار إليققو فققى سققفر اضنمققال أ  17:  7

 اليهود ينمرون لهدا اليول ةما ننمر ن.ن ليول الجم ة ال ميمة.
ب قق. المفسققرين .سققو يققول نمققاد المسققيش فةققان لققو نفقق  يققول نيققد الةفققاره أ" اليققول ال انققر مققن النققهر السققابع. 

ققققالوا إدا  يقققول الةفقققاره يرمقققز لهقققدا اليقققول القققد" فيقققو ققققد إننققق و السقققمواو وةقققان ال قققوو "لقققدا لقققو إبنقققى ال.بيقققو". و 
و ار لنا ر ي  ةهنقة أنمقل ينقفع بدمقو الرمقين نقن ال قالل   وب  هل أنار ضن لدا اليول لو يول  لو المسيش

ح بال قققليو بقققاضةرر  نمومقققا فم موديقققة ةلققو ليقققدخل لمؤمنيقققو مقققنهل إلقققى سقققماء السقققمواو. ولةقققن يقققول الةفقققاره مقققرتب
 س  الرو سر الم مودية وفيو ندفن ون ول م و. أالمسيش لي اناره لموتو وقيامتو   وبها 

وةققان لققدا اليققول لققو ال انققر مققن النققهر السققابع. والنققهر السققابع ةققان ننققد اليهققود لققو نققهر اإل.تفققاظو واضنيققاد 
وفققى الرابققع ننققر منققو    وفققى ال انققر منققو يققول الةفققاره  بققالبو  ال ميمقة ننققدلل. ففققى يومققو اضول إ.تفققال الهتققا 

أيقال. ويقأتى النقهر السقابع خقالل نقهر" سقبتمبر وأةتقوبر وترتيبقو السقابع فقى السقنو الدينيقة  8نيد الممال ومدتقو 
ل لمققا رقمققى الةمققال. فيةققون اإل.تفققال بيققول الةفققاره فققى اليققو  21   7ى السققنة السياسققية. وظ.ققم أن رقمققىواضول فقق

 ال انر من النهر السابع لو إنالن أن ةفاره المسيش ننا ةانو ةاملة "قد أةمل"
وةلمة ةفاره ت نى تغحية أو ستر إد فى لدا اليول تغفر الخحايقا ويسقتر نلقى اإلنسقان بالقدل الرمقين. فيةفقر ر قي  

ما  وجمانيا  نن ةقل مقا الةهنة نن نفسو ونن الةهنة ونن ةل الجمانة بل ونن الخيمة وةل م.توياتها تةفيرا  نا
س حو فيو الجمانقة ةةقل أو ةأن قاء حقوال ال قال  لقدل  إرتقبح لقدا اليقول بال قول والتقدلل. ولةقن .سقو نقري ة 

ن مقن يف قل دلق  اليهود ةان من يرتةو دنبا  وي تمد نلى أنو سيغفر فى لدا اليول... ما ةان لدا الدنو يغفر  ض
 أساء ض.د ولل ي لش لدا اإلساءه يستهين بمرا.ل ا  . ةدل  ظ يغفر لمن
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 اإلستعداد ليوم الكفارة

ةققالن  لةققن لققو و.ققدا ي ققول بةققل ال مققل. وةققان ر ققي  الةهنققة ي  ققى  511ةققان يسققاند ر ققي  الةهنققة أةرققر مققن 
السققب ة أيققال السققاب ة ليققول الةفققاره فققى .جققره داخققل الهيةققل خققارج بيتققو ويالزمققو النققيوخ ي ققرأون نليققو أوامققر الققرو 

دا اليققول مققرارا  وتةققرارا  لي.فمهققا. وفققى الليلققة السققاب ة لليققول ةققان يمققل مسققتي ما  .تققى ال ققباا .تققى ظ الخا ققة بهقق
 يت ر. ل.لل أو نار. ليل يدن  جسدا والنيوخ .ولو .تى ظ يغفل 

 طقوس يوم الكفارة
 -ي ول ر ي  الةهنة بأربع خدماو:

 ةهنة بدظ  من الةهنة.خدمة ال باا اليومية )الم.رقة ال با.ية( ي ول بها ر ي  ال -2
 + يرفع الةهنة الرماد ال ديل نند منت   الليل .تى ظ ت دل دبا ش يول الةفاره نليها

+ يأخقدون ر قي  الةهنقة إلققى المغسقل لغسقل جسققدا ويلقب  ر قي  الةهنقة المالبقق  الفقاخره ويقدخل ال ققد  
 من دقي  ملتوو  21م2وي لش السرج ويرفع البخور رل ي دل الم.رقة الدا مة خروفا  .وليا  مع 

 خدمة يول الةفاره ال ميل  -1
 ( م.رقاو ودبا ش خحية22 – 7:  19ت ديل دبا ش إ افية )ند  -3
 خدمة المساء اليومية التى تمارل خدمة ال باا. وي ول بها ر ي  الةهنة بمالبسة الفاخره  -4

 السيد المسيح والكفارة
 .خلع المالب  الفاخره إناره إلى إخالء المسيش لداتو 
 رتداء مالب  بي اء واإلغتسال المتةرر رمز لحهاره المسيش وبرا.إ 
 ..ةان لدا اليول يتةرر ةل نال وةأن فتره ال ال تنير لفتره ب اء المسيش بالجسد نلى اضر 
  فى نهاية ال ال أ" نهاية .ياه المسيش نلى اضر. قدل نفسو ةفاره نن خحايانا 
 ن المسيش ي.ملنا فيو إلى . ن أبيو.دخول ر ي  الةهنة إلى قد  اضقدا  يرمز ض 
 .نفانة ر ي  الةهنة نن الن و لى نفانة المسيش ننا نفانة ةفارية 
  نند دخول ر ي  الةهنة ل قدا  يتحلع النق و ةلقو ل ققدا  منتمقرين خروجقو رانيقة ولةقدا ن.قن نتحلقع

 للسماء منتمرين مهور المسيش فى مجي و الرانى.
 
 بُّ ُموَسى َبْعَد َمْوِت اْبَنْي َهاُروَن ِعْنَدَما اْقَتَرَبا َأَماَم الر ب  َوَماتَا. َوَكل َم الر  1 " -(:1) أية

قتربقوا   بعد موت إبنفى هفرون = ربمقا خقافوا مقن اإلقتقراو مقن ا  لق ال يموتقوا. ويةقون الم  قود لنقا  ظ تخقافوا وا 
ستهتار  إلى ا  ولةن رانوا توقير المةان والنرا ع التى أنحيها لةل فال تموتوا بل أقبلةل. ولةن إدا .دن تهاون وا 

 نند اإلقتراو منى فستموتوا ةما .دن لهل.
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َكل فْم َهفاُروَن َأَخفاَك َأْن اَل َيفْدُخَل ُكفل  َوْقفتي ِإَلفى اْلقُفْدِس َداِخفَل اْلِحَجفاِب َأَمفاَم »َوَقاَل الر بُّ ِلُموَسفى: 6  " -(:6) أية
 "ت اُبوِت ِلَئال  َيُموَت، أَلن ي ِفي الس َحاِب َأَترَاَءى َعَلى اْلِغَطاِء.اْلِغَطاِء ال ِذ  َعَلى ال

. والسقبو أن ا  بمجقدا داخل الحجفاب أمفام الغطفاء= الم  ود قد  اضقدا  ولدا يت ش مما ب قدا  إلى القدس
يمهقر سقو" مققا  ي نقى أن السق.او ي.جقو مجقدا وظ = ففى السفحاب أتفراءى علففى الغطفاءفقى لقدا المةقان وقولقو 

ن.تمل رؤيتقو. والغحقاء لقو لنقا رمقز ل قرش ا . وةقان ر قي  الةهنقة يقدخل مقره وا.قده ةقل سقنة بم قا.بة ح ق  
حويل والسبو فى لدا لي  إن.جاو ا  بل السبو فسادنا ةبنر فلن نستحيع أن ن.تمل. وضن لنا  .جاو ققال 

  يققول الةفققاره لققو مققل ل مققل المسققيش ونقق  وح قق 8:  9بققول  الرسققول "أن حريقق  اضقققدا  لققل يمهققر ب ققد نققو 
ال.جققاو يققول  ققلبو أنلققن نققز  ال ققداوه وأ ققب.نا نققدخل ليةققل ا  ةققل وقققو نتنققاول جسققدا ودمققو ولةققن لن.ققدر مققن 

 التهاون 
 
 "َرَقةي. ِبهَذا َيْدُخُل َهاُروُن ِإَلى اْلُقْدِس: ِبَثْوِر اْبِن َبَقري ِلَذِبيَحِة َخِطي ةي، َوَكْبشي ِلُمحْ 3  " -(:3) أية

= ي.تققاج لم.رقققة ودبي.ققة خحيققة نققن نفسققو .تققى يسققتحيع الققدخول فهققو ةققر ي  ةهنققة خققاحئ  بهففذا يففدخل هففرون
أي ا . والةالن المسي.ى فى ال دا  دا ما  ي لى قا ال  "نن خحايا" وجهقاظو نق ب ". إدا  ر قي  الةهنقة ي.تقاج 

فقران الخحايقا )جانقو سقلبى( والم.رققة تنقير أن ي دل دبا ش نقن نفسقو ةمقا نقن النق و. ودبي.قة الخحيقة تنقير لغ
إلى ت ديل .ياتنا دبي.ة حانة للقرو )جانقو إيجقابى( وةقان ر قي  الةهنقة ينقتر" الرقور والةقبش مقن مالقو الخقاب 

 ولي  من مال الهيةل.
 
، َوَيفَتَعم ُم َيْلَبُس َقِميَم َكت اني ُمَقد ًسا، َوَتُكوُن َسفرَاِويُل َكت فاني َعَلفى َجَسفِدِه، وَ 4  " -(:4) أية َيَتَنط فُق ِبِمْنَطَقفِة َكت فاني

. ِإن َها ِثَياٌب ُمَقد َسٌة. َفَيْرَحُض َجَسَدُه ِبَماءي َوَيْلَبُسَها.  "ِبِعَماَمِة َكت اني
إد ينتهققى ر ققي  الةهنققة مققن الخدمققة ال ققبا.ية الدا مققة ليبققدأ ح قق  يققول الةفققاره يخلققع مالبسققو الدلبيققة التققى للمجققد 

خلققى المسققيش نققن  ققوره مجققدا آخققدا   ققوره نبققد( ويققر.. جسققدا بمققاء ويرتققد" مالبقق  ةتانيققة )إنققاره )إنققاره لت
ف قققع نلقققى ال قققليو نريانقققا   46:  8لحهقققاره وبقققر المسقققيش( "مقققن مقققنةل يبةتنقققي نلقققي خحيقققة " )يقققو  (. ولقققو القققد" ر 

ة الةقل ي.تقاج للتةفيقر. ليةسونا بروو برا وقد ينير لدا الح ق  أي قا  إلقى أن ينق ر ر قي  الةهنقة أنقو مرقل الةهنق
لدل  لو ينير لجسد المسيش الد" لبسو  ف د قيقل نقن الجسقد "مقن تقراو   وظ.م أن الةتان لو من نباو اضر.

لى تراو ي ود" ت    لو أخد الد" لنا لي حينا الد" لو" 29:  3وا 
 
 "َمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطي ةي، َوَكْبًشا َواِحًدا ِلُمْحَرَقةي. َوِمْن َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل َيْأُخُذ َتْيَسْيِن ِمَن الْ 5  " -(:5) أية

 = لدا من مال الجمانة )من  ندو  الهيةل ( فهو نن ةل الجمانة من جماعة بنى إسرائيل يأخذ تيسين
 
 "َبْيِتِه. َوُيَقر ُب َهاُروُن َثْوَر اْلَخِطي ِة ال ِذ  َلُه، َوُيَكف ُر َعْن َنْفِسِه َوَعنْ 2  " -(:2) أية
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وةان لنا  نقب ي قال ةقإنترا   = أ" ي دمو دبي.ة فةلمة ي رو تستخدل بهدا الم نى. يقرب هرون ثور الخطية
مراو وفى ةل مره يخر الجميع نق با   21 ابخحيتو قبل أن ي دل الرور دبي.ة. وفى لدا النب ةان يدةر إسل يهو 

 و إلى أبد اضبد"وةهنة ساجدين قا لين "مبار  لو اإلسل  المجد لملةوت
 

َوُيْلِقففي َهففاُروُن َعَلففى 8َوَيْأُخففُذ الت ْيَسففْيِن َوُيوِقُفُهَمففا َأَمففاَم الففر ب  َلففَدى َبففاِب َخْيَمففِة االْجِتَمففاِع. 7 "-(:8-7) األيففات
 "الت ْيَسْيِن ُقْرَعَتْيِن: ُقْرَعًة ِللر ب  َوُقْرَعًة ِلَعزَاِزيَل.

خر يحل  فى البرية إنالنا  نن .مل الخحايا ورف ها. وةانو تل ى .ة خحية واآلةان التيسين وا.د منهل ي دل دبي
ولققنال.م أن مققن يمققوو ينققير للمسققيش الققد"  ققلو ومققاو بسققبو  .نلققيهل قرنققة مققن ي ققدل دبي.ققة ومققن يحلقق  .يققا  

ينير ضنو خحايانا. والد" يحل  .يا  ينير لو من .ين أنو قال غافرا  خحايانا. ويمةن ال ول أن اضول الد" ماو 
الققد" ظ ي.تمققل وظ ير ققى بالخحيققة والرققانى ي حققى را.ققة للنقق و بققأن    بموتققو ي حققى المجققد للققرو اإللققو ال ققدو 

خحايققالل رف ققو. فققاضول الققد" يمققوو لققو ن ققيو الققرو لمجققدا واآلخققر خققاب بالنقق و يرمققز لغفققران خحايققالل. 
ن أمةن ينتريان فى وقو وا.د. ولنا  نده وةان التيسين يجو أن يةونوا متنابهين فى ال.جل والنةل وال يمة و  ا 

  عزازيلأراء فى ةلمة 
ير" الب . أن نزازيل إسل نخب نلل  ي نى بو النيحان. وأن إنحال  التي  فى البرية ينير إلى قوه  -2

الدبي.ققة التققى تت.ققد" النققيحان  وةققأن المسققيش قققد جققاء لققي.حل إبلققي  فققى ن ققر دارا. وظ.ققم أن النققيحان 
+  14:  22+ لو  43:  21+ مو  12: 23ش إاضماةن الخربة المهجوره )راجع ينسو لو السةن فى 

نت ققر نلققى إبلققي  يققول 21:  28رؤ  (. ولققدا مققا .ققدن يققول م موديققة المسققيش أنققو إنحلقق  إلققى البريققة وا 
التجربة. )راجع أن ب  هل .سو يول نماد المسيش أنو ال انر من النقهر السقابع(. ولقدا التفسقير يوافق  

 .وقرعة لعزازيلللرو قولو قرنة 
ير" آخرين أن قولو نزازيل من أ قل "نقزل" ال بريقة ت نقى أفقرز أو أب قد. بم نقى اإلق قاء التقال أوال قزل  -1

+ مقز  29:  7الةامل. ومغفره الخحايقا نبقر ننهقا بإق قا ها إلقى أقا قى اضر. أو أنمقا  الب.قر مقى 
تةفيقر ننهقا  أمقا إحقال  الرقانى فينقير . وةأن دبش التي  اضول ينير ل.مل السقيد للخحيقة لل21:  213

ق ا ها ب يدا  نن الن و   إلى إنتزانها تماما  وا 
ولنا  إ.تمال بأن الرأيين لما نئ وا.د إدا تدةرنا أن النيحان لقو إسقمو المنقتةى. فالمسقيش يواجهقو بأنقو .مقل 

 . 34:  33خحايانا وحر.ها رو 
 

ففا 11َس ال ففِذ  َخَرَجففْت َعَلْيففِه اْلُقْرَعففُة ِللففر ب  َوَيْعَملُففُه َذِبيَحففَة َخِطي ففةي. َوُيَقففر ُب َهففاُروُن الت ففيْ 9  "-(:11-9) األيففات َوَأم 
، ِلُيَكف َر َعْنُه ِلُيْرِسلَ   "ي ِة.ُه ِإَلى َعزَاِزيَل ِإَلى اْلَبر  الت ْيُس ال ِذ  َخَرَجْت َعَلْيِه اْلُقْرَعُة ِلَعزَاِزيَل َفُيوَقُف َحيًّا َأَماَم الر ب 

.تققى لققدا اآليققة نققرا مققادا سققي دمو لققرون ولةققن .تققى لققدا اآليققة لققل ت ققدل دبي.ققة وا.ققده. والققدبا ش أو ال.يوانققاو 
 ن ةلها واقفة أمال الرو لد" باو خيمة اإلجتما  ولى المنار إليها .تى اآل
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 عن هرون وبنيه 6  3)الم.رقة(           آية  وكبش)دبي.ة خحية(  ثور
 عن الشعب    5)الم.رقة(   آية  وكبشة خحية( )دبي. تيسين ماعز

 
ِة ال فِذ  َوُيَقد ُم َهاُروُن َثْوَر اْلَخِطي ِة ال ِذ  َلُه َوُيَكف ُر َعْن َنْفِسِه َوَعْن َبْيِتِه، َوَيفْذَبُح ثَفْوَر اْلَخِطي ف»11  " -(:11) أية
 "َلُه،

 لنا ي دل لرون الرور دبي.ة خحية نن نفسو ونن بيتو.
 
، َوِمفْلَء رَاَحَتْيفِه َبُخفورًا َعِطفرًا 16  "-(:13-16) ياتاأل َوَيْأُخُذ ِمْلَء اْلَمْجَمَرِة َجْمَر َناري َعِن اْلَمْذَبِح ِمْن َأَماِم الفر ب 

، َفتُ 13َدِقيًقا، َوَيْدُخُل ِبِهَما ِإَلى َداِخِل اْلِحَجاب  َغش في َسفَحاَبُة اْلَبُخفوِر اْلِغَطفاَء َوَيْجَعُل اْلَبُخوَر َعَلى الن اِر َأَمفاَم الفر ب 
 "ال ِذ  َعَلى الش َهاَدِة َفاَل َيُموُت.

لنا يدخل لرون للمره اضول إلى داخل قد  اضقدا  وم و المجمره الدلبية )تستخدل فى لدا اليول ف ح( وبخورا . 
مقققره وي قققدل  قققاله خا قققة وةقققان يقققدخل بجنبقققو ةقققى ظ يتحلقققع ب ينيقققو إلقققى تقققابوو ال هقققد. وي قققع البخقققور فقققى المج

يستر قى بهقا ا  ويحلقو نقن النق و. ويخقرج ر قي  الةهنقة مقن ققد  اضققدا  بمهقرا .تقى يةقون وجهقو متجهقا  
أمال الرو فال ي ش أن ي حى مهرا للرو  ولةدا يف ل الةالن ال بحى اآلن فهو يخرج من الهيةل ووجهو نا.يقة 

 المدبش.
لمجمقره تنقير للمسقيش باللوتقو فقى بحقن ال قدراء والمسقيش .ياتقو ةانقو والبخور ينير لتجسقد المسقيش. فالنقار فقى ا

 را .ة حيبة سواء لبو أو لنا ن.ن ن بو  لو را .ة زةية أمال ا .
 = لدا ينير لنفانة المسيش ننا نفانة ةفارية فال نموو. فال يموت

 
ِه َعَلى َوْجِه اْلِغَطاِء ِإَلى الش ْرِق. َوُقد اَم اْلِغَطاِء َيْنِضُح ُثم  َيْأُخُذ ِمْن َدِم الث ْوِر َوَيْنِضُح ِبِإْصَبعِ 14" -(:14) أية

 "َسْبَع َمر اتي ِمَن الد ِم ِبِإْصَبِعِه.

يتسلل ر ي  الةهنة إناء الدل من الةالن ويدخل للمره الرانية إلى قد  اضقدا  وين ش بأ اب و مقره وا.قده نلقى 
ر ققية قققد  اضقققدا  أمققال أمققراو نلققى  7" التققى للخققارج. رققل ين ققش أ للشففرقغحققاء التققابوو مققن نا.يتققو التققى 

ينققير لةمققال الغفققران وقولققو للنققر  ينققير للمسققيش  7التققابوو. فققالحري  ل ققد  اضقققدا  ظ يفققتش سققو" بالققدل. ورقققل 
 .نم  البر الد" مهر نجمو فى المنر  وبو ةانو الةفاره 

 لو لت ديل التي  نن الجمانة.+ ح   ت ديل الرور لرفع خحايا لرون وبيتو ةان ليؤل
 
ا َفَعفَل ُثم  َيْذَبُح َتْيَس اْلَخِطي ِة ال ِذ  ِللش ْعِب، َوَيْدُخُل ِبَدِمِه ِإَلى َداِخِل اْلِحَجاِب. َوَيْفَعُل ِبَدِمِه َكمَ »15  " -(:15) أية

 "ِبَدِم الث ْوِر: َيْنِضُحُه َعَلى اْلِغَطاِء َوُقد اَم اْلِغَطاِء،
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ويف ل بدمو ةما ف ل بدل الرور. ولنا ظ ي ع يديو  اي  الخحية )التي  اضول( الد" وق و قرنتو أنو ليهو يدبش ت
 وي تر  بالخحايا. فهو م دل نن خحايا الةل ب فة نامة. ولو ي دل لمجد ا .

 
ي َئاِتِهْم َمفَع ُكفل  َخَطاَيفاُهْم. َوهَكفَذا َيْفَعفُل َفُيَكف ُر َعِن اْلُقْدِس ِمفْن َنَجاَسفاِت َبِنفي ِإْسفرَاِئيَل َوِمفْن َسف12  " -(:12) أية

  "ِلَخْيَمِة االْجِتَماِع اْلَقاِئَمِة َبْيَنُهْم ِفي َوَسِط َنَجاَساِتِهْم.
يةفر نن ال د  بالدل ل ال يةون قد أساء إليو أ.د من بنى إسرا يل ةهنة أو ن با . حالبا  مرا.ل ا  .تى ظ يتر  

 22خحايالل. فبسبو خحايالل تر  الرو التابوو ليد الفلسحينين. بل وغادر الهيةل ةلو .قز الرو البيو بسبو 
 :13. 
 

َواَل َيُكْن ِإْنَساٌن ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِمْن ُدُخوِلِه ِللت ْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس ِإَلى ُخُروِجِه، َفُيَكف ُر 17  "-(:19-17) األيات
ُثم  َيْخُرُج ِإَلى اْلَمْذَبِح ال ِذ  َأَمفاَم الفر ب  َوُيَكف فُر َعْنفُه. َيْأُخفُذ ِمفْن 18ِتِه َوَعْن ُكل  َجَماَعِة ِإْسرَاِئيَل. َعْن َنْفِسِه َوَعْن َبيْ 

، َوَيْنِضفُح َعَلْيفِه ِمفَن الفد  19َدِم الث ْوِر َوِمْن َدِم الت ْيِس َوَيْجَعُل َعَلفى قُفُروِن اْلَمفْذَبِح ُمْسفَتِديرًا.  ِم ِبِإْصفَبِعِه َسفْبَع َمفر اتي
 "َوُيَطه ُرُه َوُيَقد ُسُه ِمْن َنَجاَساِت َبِني ِإْسرَاِئيَل.

= فال أ.د من البنر ي ول بدور ما فى نمل الةفاره. ال مل ةلو نمل المسيش  وال يكن إنسان فى خيمة اإلجتماع
نترافقو م نقى أن  ر ي  الةهنة الد" ي ول بدورا لرون اآلن. بل أن فى ندل و ع يد لقرون نلقى تقي  الخحيقة وا 

المسيش جاء إلينقا ليةفقر نقن خحيتنقا دون أن نسقألو أو ن تقر  بخحايانقا. بقل لقو أتقى لنقا دون أن ننق ر أننقا فقى 
 ( " دسو الم  ره و.دي "  3:  63ش إإ.تياج إليو وقال بال مل ةلو بمفردا راجع) 

. )دل الرقور بدم ثفور ودم التفيس معفاً ة بمنتمالتها. ولدل  يةفقر والتةفير لنا نن الةهنة ور يسهل والن و والخيم
لو تةفير نن ر ي  الةهنة ودل التي  نن الن و ةلو(. الةل أخحأ والةل م.تاج للتةفير. وةمقا قلنقا فقإن ر قي  

ثففم الةهنققة و.ققدا فققى اضقققدا  ينققير للمسققيش الققد" دخققل و.ققدا ل قققدا  السققماوية ودمققو اآلن ي دسققنا ويةفققر ننققا. 
= غالبققا  لققو مققدبش الم.رقققة ضنققو سققب  وةفققر نققن ال ققد  الققد" ينققمل مققدبش البخققور ولةققن مققا  إلففى المففذبح خففرجي

م نى تحهير المدبش ولمادا ينب نليو مست ال  ؟ سب  ونرفنا من دراسة خيمة اضجتما  أن مقدبش الم.رققة ينقير 
ملقو لخحايانقا فهقى لقل تنجسقو بقل مقل للمسيش .امل خحايانا وتحهيقر المقدبش ينقير إلقى أن المسقيش بقالرغل مقن .

 ةما لو ال دو  الد" بال نر.
 

َوَمَتى َفَرَغ ِمَن الت ْكِفيِر َعِن اْلُقْدِس َوَعْن َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَعفِن اْلَمفْذَبِح، ُيَقفد ُم الت فْيَس »61  "-(:66-61) األيات
 . ْيِس اْلَحي  َوُيِقرُّ َعَلْيِه ِبُكل  ُذُنوِب َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوُكل  َسي َئاِتِهْم َمفَع ُكفل  َوَيَضُع َهاُروُن َيَدْيِه َعَلى رَْأِس الت  61اْلَحي 

ي ِة،  ِهْم ِإَلفى ِلَيْحِمَل الت ْيُس َعَلْيِه ُكل  ُذُنوبِ 66َخَطاَياُهْم، َوَيْجَعُلَها َعَلى رَْأِس الت ْيِس، َوُيْرِسُلُه ِبَيِد َمْن ُياَلِقيِه ِإَلى اْلَبر 
ي ِة.  "َأْرضي ُمْقِفَرةي، َفُيْطِلُق الت ْيَس ِفي اْلَبر 
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لنا ي تر  ر ي  الةهنة بةل دنوو الن و ودنوبو. وةأنو يل ى بةل الخحايا نليو  وي تر  نن خحايقاا وخحايقا 
 الن و بن وب م.دده. ويرسل التي  مع أ.د الةهنة

أ" بيد أ" ةالن. ولةن اليهود خوفا  من أن  = يرسله بيد من يالقيهو ) ي ينو ر ي  الةهنة( ليحل و فى البرية = 
يأخد أ.د لدا التي   اروا فيما ب د يل ون لقدا التقي  مقن فقو   قخره  ولةقن لقدا اضسقلوو لقل يقأمر بقو الةتقاو 

ى ولةقن )لل غيروا ت قاليل ا  ب.سقو أققوال م لمقيهل(. وققد ن قر    أسقلوو قتقل التقي  الرقانى فقى مقده الهيةقل الرقان
ب.سو ت اليل الةتاو ةان يجو إحالقو .يا  ليرمز لدا ل يامة المسيش غافرا  دنوبنا. وةقان ننقد إحقال  لقدا التقي  

 ين ر الن و برا.ة ف د غفرو دنوبهل
 

َلِبَسَها ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلفى ُثم  َيْدُخُل َهاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَيْخَلُع ِثَياَب اْلَكت اِن ال ِتي 63  "-(:68-63) األيات
، ثُففم  َيْلففَبُس ِثَياَبففُه َوَيْخففُرُج َوَيْعَمففُل ُمْحَرَقتَففُه 64اْلقُففْدِس َوَيَضففُعَها ُهَنففاَك.  َوَيففْرَحُض َجَسففَدُه ِبَمففاءي ِفففي َمَكففاني ُمَقففد سي

َوال فِذ  َأْطَلفَق 62َذِبيَحفِة اْلَخِطي فِة ُيوِقفُدُه َعَلفى اْلَمفْذَبِح. َوَشفْحُم 65َوُمْحَرَقَة الش ْعِب، َوُيَكف ُر َعْن َنْفِسِه َوَعِن الش ْعِب. 
، َوَبْعفَد ذِلفَك َيفْدُخُل ِإَلفى اْلَمَحل فِة.  َوثَفْوُر اْلَخِطي فِة َوتَفْيُس 67الت ْيَس ِإَلفى َعزَاِزيفَل َيْغِسفُل ِثَياَبفُه َوَيفْرَحُض َجَسفَدُه ِبَمفاءي

ْحَمُهَمفا ِبَدِمِهَما ِللت ْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس ُيْخِرُجُهَما ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ِة، َوُيْحِرقُفوَن ِبالن فاِر ِجْلفَدْيِهَما َولَ اْلَخِطي ِة الل َذاِن ُأِتَي 
، َوَبْعَد ذِلَك َيْدُخُل ِإَلى الْ 68َوَفْرَثُهَما.   " َمَحل ِة.َوال ِذ  ُيْحِرُقُهَما َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْرَحُض َجَسَدُه ِبَماءي

ي ود لرون ويلب  رياو البهاء ةمقا نقاد المسقيش وجلق  نقن يمقين اآلو وي قول بت قديل الم.رققاو نقن نفسقو ونقن 
الن و ب د أن ير.. جسقدا. ولقل يةقن ممةنقا  لقر ي  الةهنقة أن ي قدل الم.رققاو التقى لقى مو قع سقرور ا  إظ  

 7:  19ة. و ةقان لنقا  دبقا ش إ قافية ) راجقع نقد ب د التةفير نن نفسو و نن ةل الن و خالل دبي.ة الخحيق
( ويقر" ب ق. الدارسقون أن لقدا القدبا ش ةانقو ت قدل ب قد 24 – 21:  18( مع ت دماتها و سةا بها ) ند  22 –

( 22  21:  19الم.رققة ال قبا.ية. وي ققدل ر قي  الةهنقة أي ققا  دبي.قة خحيقة إ ققافية لقى تقي  مققن الم قز )نققد 
إرتةبو سهوا  أرناء خدمة اليول سواء من جانو الةهنقة أو ر قي  الةهنقة أو أ.قد مقن خنية أن تةون لنا  أخحاء 

وأما الد" أحل  التي  ال.ى والدين .ملوا ل.ل دبا ش الخحية فيغسلوا ريابهل وير. وا جسدلل بماء فهل    الن و
ة ال ادية وجلدلا ةانوا مقن قد تنجسوا بلمسهل للتي  .امل الخحايا أو بدبا ش الخحية. وبالنسبة لل.ل دبا ش الخحي

 ن يو الةالن ولةنهل ي.رقونهل فى لدا اليول
 
ل  َوَيُكوُن َلُكْم َفِريَضًة َدْهِري ًة، َأن ُكْم ِفي الش ْهِر الس ابِع ِفي َعاِشِر الش ْهِر ُتَذل ُلوَن ُنُفوَسُكْم، َوكُ »69  " -(:69) أية

 "َغِريُب الن اِزُل ِفي َوَسِطُكْم. َعَمل اَل َتْعَمُلوَن: اْلَوَطِنيُّ َوالْ 

. ولقققدا ال قققول لقققو الو.يقققد القققد" سقققنو 23:  35( + مقققز 21  5  3:  58ش إ= ت قققومون ) تفففذللون أنفسفففكم 
موسققى. وةققانوا ي ققومون مققن مسققاء اليققول التاسققع .تققى مسققاء اليققول ال انققر. وةققانوا يمتن ققون نققن اضةققل والنققرو 

لقب  اض.ديقة وةقل مقا يقدل نلقى الفقرا. وةقانوا يمتن قون نقن أ" نمقل. وغسل الرأ  ودلنها وال القاو الزوجية و 
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=  فريضفة دهريفةخقرين نقن مقا أخحقأوا بقو فقى . هقل. وقولقو ونباره تدللون أنفسةل ت نى ت ديل توبة وت قوي. اآل
 أ" يلتزمون بها .تى يأتى ر ي  الةهنة اضنمل ربنا يسو  فيتممو فى جسدا 

 
 "ا اْلَيْوِم ُيَكف ُر َعْنُكْم ِلَتْطِهيِرُكْم. ِمْن َجِميِع َخَطاَياُكْم َأَماَم الر ب  َتْطُهُروَن. أَلن ُه ِفي هذَ 31" -(:31) أية
 
 "َسْبُت ُعْطَلةي ُهَو َلُكْم، َوُتَذل ُلوَن ُنُفوَسُكْم َفِريَضًة َدْهِري ًة. 31 " -(:31) أية

دا جاء يول سبو يس ة= أ" لو يول نحل سبت عطلة  مى سبو السبوو أو را.ة الرا.اوورا.ة. وا 
 
ت فاِن، َوُيَكف ُر اْلَكاِهُن ال ِذ  َيْمَسُحُه، َوال ِذ  َيْمأُل َيَدُه ِلْلَكَهاَنِة ِعَوًضفا َعفْن َأِبيفِه. َيْلفَبُس ِثَيفاَب اْلكَ 36  " -(:36) أية

 "الث َياَب اْلُمَقد َسَة،
نقري ة يقول الةفقاره وةقانوا يختقارون إبقن ر قي  الةهنقة بنقرح ةان الةالن اضنمل يمسش إبنو لقيةهن مةانقو وي قول ب

 ةماظو  فاتو
 

ةان لدا ال يد يختل  نن نيد الممال وباقى اضنياد فهدا اليول لو يول تدلل وأما باقى اضنياد  -ملحوظة :
 ولو إ .اا اضنياد وةان لدا 13فأيال فرا. ولدل  أفرد دةر ح سو فى إ .اا مست ل ولي  فى إ .اا 

ةتفى فى ظ  بأنو  13لين ر الن و أنو ح   منفرد لي  لو مريل. وةان لهل ح و  ممت ة جدا  فى لدا اليول  وا 
يول نحلة. وظ نجد لنا ح   ت دمة دقي  فمو  نا لي  .ياه المسيش والنرةة م و بل لو ت ديل المسيش دبي.ة 

 ةفاره ننا.
 

اْلُقْدِس. َوَعْن َخْيَمِة االْجِتَماِع َواْلَمْذَبِح ُيَكف ُر. َوَعِن اْلَكَهَنِة َوُكل  َوُيَكف ُر َعْن َمْقِدِس 33 "-(:34-33) األيات
َوَتُكوُن هِذِه َلُكْم َفِريَضًة َدْهِري ًة ِللت ْكِفيِر َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن َجِميِع َخَطاَياُهْم َمر ًة ِفي 34َشْعِب اْلَجَماَعِة ُيَكف ُر. 

". َفَفَعَل َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسى.«الس َنةِ 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

 
 المذبح والذبائح

لدا اإل .اا نهاية لل سل الخاب بالدبا ش. وفيو ي لن أن ةل دبي.ة يجو أن ت دل لو وأنو لقو  قا.و القدل أ" 
 لدبا ش للن و ليأةلوا ولو الد" ي.دد ن يو المدبش.النف  أو ال.ياه ولو الد" ي حى ل.ل ا

وفى لدا اإل .اا إلغاء لنمال اضباء البحارةة )إبراليل م إس.  م ي  وو م أيقوو( فهقؤظء ةقان ةقل مقنهل ةقرأ  
ل ا لتققو ي ققدل دبققا ش نققن نفسققو ونققن نا لتققو. ولةققن لققدا النمققال فققتش البققاو ضن ي بققد ةققل وا.ققد إلهققا  .سققو تخيلققو 

 نية. لدل  نجد لنا ألمية إرتباح الدبي.ة بمدبش وا.د لو مدبش الرو فدخلو الور
 ونر" فى لدا اإل .اا قوه الفداء فى الدل  فالدل يةفر نن النف  وبدون الدل ظ يمةن أن نتبرر.

 
رَاِئيَل َوُقْل َلُهفْم: هفَذا ُهفَو اأَلْمفُر َكل ْم َهاُروَن َوَبِنيِه َوَجِميِع َبِني ِإسْ »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:6-1) األيات

 "ال ِذ  ُيوِصي ِبِه الر بُّ َقاِئاًل: 
 

ُكففلُّ ِإْنَسففاني ِمففْن َبْيففِت ِإْسففرَاِئيَل َيففْذَبُح َبَقففرًا َأْو َغَنًمففا َأْو ِمْعففًزى ِفففي اْلَمَحل ففِة، َأْو َيففْذَبُح َخففاِرَج 3 "-(:5-3) األيففات
َلى َباِب خَ 4اْلَمَحل ِة،  ، ُيْحَسُب َعَلفى ذِلفَك اإِلْنَسفَواِ  اِن ْيَمِة االْجِتَماِع اَل َيْأِتي ِبِه ِلُيَقر َب ُقْرَباًنا ِللر ب  َأَماَم َمْسَكِن الر ب 

ِتفي َيفْذَبُحوَنَها َعَلفى َوْجفِه ِلَكْي َيْأِتَي َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِبفَذَباِئِحِهِم ال  5َدٌم. َقْد َسَفَك َدًما. َفُيْقَطُع ذِلَك اإِلْنَساُن ِمْن َشْعِبِه. 
ْحرَاِء َوُيَقد ُموَها ِللر ب  ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ِإَلى اْلَكاِهِن، َوَيْذَبُحوَها َذَباِئَح َساَلَمةي  . الص    "ِللر ب 

اإلجتمققا    مققادا ت نققى لققدا النققري ة ؟ لققل ت.ققرل نلققى إسققرا يل دبققش ال.يوانققاو الم.للققو ل ةققل خققارج بققاو خيمققة
 ( ؟ لنا  رأيان2هذا معنى آية وتلزمهل بت ديل ةل دبا .هل ةدبا ش سالمة للرو )

إن لدا النب يفسر .رفيا  بالنسبة لن و بنى إسرا يل فى البرية ف د ةان ا  يهتل بأةلهل ونربهل  -: الرأى األول
إظ خالل الدبا ش الم دمة للرو. وققد  )من وسلو" وماء من ال خره( فلل ي را لهل بدبش .تى ال.يواناو الم.للة

يةقققون خوفقققا  مقققن أن يقققدب.وا ل ورقققان أو ب.سقققو الخرافقققاو الورنيقققة لقققدل  إنقققترح أن القققدبش يةقققون ننقققد بقققاو خيمقققة 
اإلجتما  ليةون للرو ن يو فيها. إدا  لى نرةة ير" فيها اليهود" أن خحاياا مغفوره وير" قبول ا  لو )الن.ل 

لن . قققل نلققى ن قققيبو وأةققل اليهققود" وأخوتقققو. وربمققا أراد ا  أن يمسقققش خققالل لقققدا ي.ققر  نلققى المقققدبش( والةققا
اضرب ين سنة ما ترسو فى أدلانهل من الدبش ضوران م ر. أما نند بلوغهل أر. ةن قان إد  قاروا يقأةلون مقن 

التققى (. بنققرح أن الققدبا ش 11 – 11:  21رمققار اضر. سققمش لهققل بققدبش ال.يوانققاو الحققالره وأةققل ل.مهققا )تققن 
ن ي دموا باةوراتهل للرو. وةان لدا المو و  سهل التنفيد فالخيمة فى وسحهل وظ أللرو تأتى إلى باو الخيمة. و 

مقانع مقن ت ققور أن ةقل مققن يريقد أن يأةققل ل.مقا  يققدلو ويقدبش أمققال الخيمقة وي حققى القدل والنقق.ل للمقدبش وي حققى 
 ن يو المدبش ويأةل الباقى )نري ة دبي.ة السالمة( 



 الالويين ) األصحاح الاابع عشر(
 

 
135 

نما ةدبا ش للقرو. إد أراد تأةيقد نقدل ت قديل  -: الثانى الرأى إن ما ورد فى لدا اإل .اا ي  د الدبش ظ الح ال وا 
 دبا ش لل باده خارج دا ره الخيمة أو الهيةل  أ" ب يدا  نن مدبش الرو  .تى ظ ين.ر  الن و ل باده اضوران

و تقدةارا  ضنمالقو ال ميمقة ومرا.مقو م هقل والتقى وقد سمش ا  بها لب . رجالق وهناك إستثناءات لظروف مختلفة
 – 15:  6( وجققدنون )ققق. 11:  8مهققرو فققى أمققاةن غيققر الهيةققل. وف ققل لققدا ينققو  نلققى جبققل نيبققال )يققش 

يليقققا 15 – 28:  14 قققل 1( وداود النبقققى فقققى بيقققدر أرونقققة اليبوسقققى )22 – 5:  7 قققل 2( و قققمو يل )17 ( وا 
 ( 41 – 29:  28مل 2)

لدا نجد نليو جسد ودل المسيش المبدول ننا. ولدا المدبش تنبأ ننو إن ياء .ين قال "فى  -: دمذبح العهد الجدي
ولقدا ظ يمةقن أن يةقون مقدبش يهقود" فقاليهود  29:  29ش إدل  اليول يةون مدبش للرو فى وسح أر. م ر" 

 ظ يمةن لهل إقامة مدبش خارج أورنليل. 
ف قح ولقدا لقو السقبو فقى منقع  إلى باب خيمة اإلجتماعرو بالدبش = لدا لو سبو أمر ال لكى يأتى بنو إسرائيل

 ت ديل دبا ش خارج أورنليل فاإلرنين وا.دا  ضن الهيةل ةان موجودا  فى أورنليل ف ح.
= فهل متجولين فى ال .راء. وأي ا  ةان القورنيين ي قدمون دبقا .هل فقى ال ق.راء للنقياحين  على وجه الصحراء

وفى ح وسهل ةان ي ا.بها ممارساو تهتةيقة وا  أراد منقع ةقل  .لهتهل الورنيةآلو غداء  وةانوا ي ت دون أن الدل
 لدا الممارساو النيحانية 
 = لدا لو مةان ل اء ا  مع الخاحئ أ" ال ليو )مدبش الم.رقة(  إلى باب خيمة اإلجتماع

دبش خارج النقري ة التقى سقلمها ا  = أ" إنسان ظ يحيع ةالل ا  وي قد سفك دمًا. يحسب على ذلك اإلنسان دم
وتفهقل اآليقة فقى  قوء مقا سقب  أن ةقل الممارسقاو الورنيقة  .فهو سقف  دل أ.قد" خال ق  ا  دون سقماا منقو  لهل

 ستسبو فى قحع تل  النف  من ن بها 
 
. َوَيُرشُّ اْلَكاِهُن الد َم َعَلى َمْذَبِح الر ب  َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجتِ 2" -(:2) أية َماِع، َوُيوِقُد الش ْحَم ِلرَاِئَحِة َسفُروري ِللفر ب 
" 
 
ْم ِفففي َواَل َيففْذَبُحوا َبْعففُد َذَبففاِئَحُهْم ِللتُُّيففوِس ال ِتففي ُهففْم َيْزُنففوَن َورَاَءَهففا. َفِريَضففًة َدْهِري ففًة َتُكففوُن هففِذِه َلُهفف7 " -(:7) أيففة

 "َأْجَياِلِهْم.
بدل تيو  فهى إدن آلهة ورنية نلى نقةل تيقو . وةقان النق وو .قول  وردو فى اإلنجليزية نياحين = للتيوس

لقدل  رسقل المسقي.يون اضوا قل النقيحان  . لهة التيو  ةالم ريين والفر  واليونقان والرومقانإسرا يل ت بد لدا اآل
خقققر تقققي  والنققق و لهقققة ن قققفها إنسقققان ون قققفها اآلةتقققي  لقققو أمقققافر حويلقققة وديقققل حويقققل وققققرون وةانقققو لقققدا اآل

 ( 7:11+ .ز  24:  14د" ن ل لدا ال باداو ومارسها )يش اليهو 
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َوَتُقوُل َلُهْم: ُكلُّ ِإْنَساني ِمفْن َبْيفِت ِإْسفرَاِئيَل َوِمفَن اْلُغَرَبفاِء ال فِذيَن َيْنِزلُفوَن ِففي َوَسفِطُكْم ُيْصفِعُد »8 "-(:9-8) األيات
، ُيْقَطُع ذِلَك اإِلْنَساُن ِمْن َشْعِبِه.َواَل َيْأِتي ِبَها ِإَلى َباِب 9ُمْحَرَقًة َأْو َذِبيَحًة،   "َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَيْصَنَعَها ِللر ب 

ختتنقوا ونلقيهل اإللتقزال بقنف   كفل إنسفان... مفن الغربفاء = القدين نانقوا فقى وسقحهل ولقؤظء تقدينوا بقدين اليهقود وا 
 ةة. ا  يريد و.ده وسح ن بوالنري ة ب د أن ةان ةل وا.د ي دل دبا .و بنفسو بنمال اآلباء البحار 

 
ِضفد  َوُكلُّ ِإْنَساني ِمْن َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َوِمَن اْلُغَرَباِء الن فاِزِليَن ِففي َوَسفِطُكْم َيْأُكفُل َدًمفا، َأْجَعفُل َوْجِهفي 11 " -(:11) أية

 "الن ْفِس اآلِكَلِة الد َم َوَأْقَطُعَها ِمْن َشْعِبَها، 
 ل غ بى ففى الوجو تمهر نالماو الغ و= أ" أج  أجعل وجهى ضد

 
ن  أَلن  َنْفَس اْلَجَسفِد ِهفَي ِففي الفد ِم، َفَأَنفا َأْعَطْيفُتُكْم ِإي فاُه َعَلفى اْلَمفْذَبِح ِللت ْكِفيفِر َعفْن ُنُفوِسفُكْم، ألَ 11  " -(:11) أية

 "الد َم ُيَكف ُر َعِن الن ْفِس.
 .فالدل ي ادل .ياه الدبي.قة 24:  2+ ةو  7: 2= راجع أ   المذبحأعطيتكم إياه على .. الدم يكفر عن النفس

ولنققا فةققره .يققاه بققدل .يققاه أ" فقققداء  نققنةل وتةفيققرا  نققنةل. ولققدل  ظ يسققمش ا  بأةقققل الققدل فال.يققاه لققى لققو )سقققب  
 ال.دين نن لدا فى الدبا ش( 

 
 "ٌس ِمْنُكْم َدًما، َواَل َيْأُكِل اْلَغِريُب الن اِزُل ِفي َوَسِطُكْم َدًما. ِلذِلَك ُقْلُت ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: اَل تَْأُكْل َنفْ 16" -(:16) أية
 
اِئرًا َوُكلُّ ِإْنَساني ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوِمَن اْلُغَرَباِء الن اِزِليَن ِفي َوَسِطُكْم َيْصَطاُد َصْيًدا، َوْحًشا َأْو طَ 13  " -(:13) أية

 "َوُيَغط يِه ِبالتُّرَاِب.ُيْهَكُل، َيْسِفُك َدَمُه 
=  يغطيه بالترابةان مسمو.ا  ب يد وأةل ال.يواناو الحالره مرل الغزال والونل والحيور وبالنسبة للدل المسفو  

ولققدا فيققو تققوقير لل.يققاه .تققى ظ يحققأ أ.ققد الققدل برجليققو ففققى تغحيققة الققدل بققالتراو فةققره الققدفن وأن ال.يققوان أخققد مققن 
لى التراو ي و   د. وفى لدا أي ا  إب اد نبهة ةل نباده ورنية.التراو وا 

 
َس ُكفل  أَلن  َنْفَس ُكل  َجَسدي َدُمُه ُهَو ِبَنْفِسِه، َفُقْلُت ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: اَل تَفْأُكُلوا َدَم َجَسفدي َمفا، أَلن  َنْفف14" -(:14) أية

 "َجَسدي ِهَي َدُمُه. ُكلُّ َمْن َأَكَلُه ُيْقَطُع.
 

،15 "-(:12-15) األيات  َوُكلُّ ِإْنَساني َيْأُكُل َمْيَتًة َأْو َفِريَسفًة، َوَطِنيًّفا َكفاَن َأْو َغِريًبفا، َيْغِسفُل ِثَياَبفُه َوَيْسفَتِحمُّ ِبَمفاءي
ْن َلْم َيْغِسْل َوَلْم َيْرَحْض َجَسَدُه َيْحِمْل َذْنبَ 12َوَيْبَقى َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِء ُثم  َيُكوُن َطاِهرًا.   "«.هُ َواِ 

حبي يا  أ" التى ماتو دون أن تدبش )موو حبي قى أو نتيجقة إفتقرا  و.قش  ة.رمو النري ة أةل ال.يواناو الميت
لهققا( لققنف  السققبو السققاب  فهققدا سققتةون بققدمها أ" دمهققا فيهققا. والققدل ممنققو  أةلققو. وةققان أةققل الجرققن ممنققو  ومققن 
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أةقل دون أن ي لقل. فيجقو أن يتحهقر ولقدا أي قا  يف ل دلق  ي حقع مقن النق و أو يجلقد. ولةقن النقري ة لنقا لمقن ي
راجقع ضسققباو  قق.ية )قققد تةققون لنققا  نققدو" أو إفتققر  الدبي.ققة ر بققان أفققرز سققمو فيهققا( ولققو أسققباو إنسققانية فققال 
ي ققش إلنسققان أن يأةققل ف ققالو و.ققوش وينققتر  مققع الو.ققوش فققى ما ققده وا.ققده. وقققد قققررو الةنيسققة منققع الققدل 

 احها بالح و  الورنية.( إلرتب25والمخنو  والزنا )أ  
 

 66 – 18اإلصحاحات 
 شرائع التقديس

أبرز سفر الالويين بنانة الخحية ونتا جها المره نلى .ياه اإلنسان )مر. البرب والسقيل مقن الجسقل... ( ومقا 
ن تؤديو من إنف ال للقنف  نقن ا  م قدر .ياتهقا وأبقرز لنقا ال داسقة التقى بقدونها لقن ي قاين أ.قد ا . وققد رأينقا أ

 الرانى دور اإلنسان وجهادا .تى يربو فى ال داسة. -اضول نمل الدل فى الت دي    و -ال داسة لها ن ان ا
 وقد تل نرا نمل الدل فى الت دي  فى مو و  الدبا ش.

وقد تل نرا الحري ة التقى يتب هقا اإلنسقان ليت قد  فقى مو قو  ال.يوانقاو والحيقور الحقالره وغيقر الحقالره....الا 
لنا إلى لدا المجمونة من اإل .ا.او التى ت دل النرا ع ال مليقة التقى تمق  الم قامالو سقواء مقع ا  أو ونأتى 

 مع اإلخوه. وتن سل لدا اإل .ا.او إلى 
  11 – 28نرا ع تخب قداسة الن و   ب  -2
 12نرا ع تخب قداسة الةهنة    ب  -1
 11نرا ع تخب قداسة اضقدا   ب -3

 ا يتةلل ا  فى لدا التفا يل ؟وقد يرور سؤال ! لماد
لدا ضن ا  ي ر  أن اإلنسان ساقح بحبي تقو ونجق  ومقردول  فقا  لقو ةقان ينقر  لمال ةقة لمقا إ.تقاج لمرقل لقدا 

لتر"  وره اإلنسقان ومقا و قل إليقو وتقر"  31 – 13:  2الةالل ولةن لو و.دا الد" ي ر  حبي تنا وراجع رو 
ن إن.ققدار ولققو أن اإلنسققان لققل يست.سققن أن يب ققى ا  فققى م رفتققو فأسققلل ا  السققبو فققى مققا و ققل إليققو اإلنسققان مقق

 اإلنسان إلى دلن مرفو. فف لوا ما ظ يلي .
وبالنسبة لمو و  الدبا ش ف د إنتهو ةرمز بمجئ المسيش المرموز إليو. أما ةل النرا ع اضدبية الباقية فلل يأتى 

.نب ليلغيها وظ زالو سا ده
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عشراإلصحاح الثامن   عودة للجدول 

 
بدظ  من أن يسميها زواج. فالزيجة الم.رمة ظ  كشف عورةنجد لنا نري ة الزيجاو الم.رمة وقد أسمالا لنا 

تست.  أن تسمى زواج. فالزواج نانئ نن .و م د  حالر ولةن الزيجة الم.رمة ليسو لى أةرر من نهوه 
(. وا  ظ يمنع مرل لدا الزيجاو ضنو يريد أن 7 – 5:  4ت  2ظ ي تر  بها ةزواج. ) وا  .م.رمة فاسده

ي حى أوامر ونوالى  بل ا  لنا يرسل الحري  لن بو .تى يتمت وا بال.ياه الم دسة وضن ي ير لدا الن و ن با  
ع تت.دن نن الزواج ولي  الزنا   ال دو   وأخيرا  .تى ظ ينجسوا اضر. بالنر فتلفمهل اضر.. ولدا النرا 

 فالزنا لو نري ة أخر". 
 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل:1" -(:1) أية
 

ِمْثَل َعَمِل َأْرِض ِمْصَر ال ِتي َسَكْنُتْم ِفيَها اَل 3َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم. »6 "-(:5-6) األيات
َأْحَكاِمي 4. وا، َوِمْثَل َعَمِل َأْرِض َكْنَعاَن ال ِتي َأَنا آتي ِبُكْم ِإَلْيَها اَل َتْعَمُلوا، َوَحَسَب َفرَاِئِضِهْم اَل َتْسُلُكواَتْعَملُ 

َكاِمي، ال ِتي ِإَذا َفَعَلَها َفَتْحَفُظوَن َفرَاِئِضي َوَأحْ 5َتْعَمُلوَن، َوَفرَاِئِضي َتْحَفُظوَن ِلَتْسُلُكوا ِفيَها. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم. 
.  "اإِلْنَساُن َيْحَيا ِبَها. َأَنا الر بُّ

= يبدأ ب ولو لدا .تى يدرةوا مرةزلل السامى وأن إنتما هل   فيمتن وا نن الخحية. ولدا ال ول  أنا الرب إلهكم
 أنا الربهى ال باره ب ولو . وتنت48:  5ينبو قول السيد المسيش "ةونوا ةاملين ةما أن أباةل.. لو ةامل" مو 

سر  ىة ولو الحري . وأن لدا الو ايا ل. ولدا ي نى أن ا  البداية والنهايأنا الرب إلهكموفى المنت   ي ول 
 نبع ن بو لو نفدولا.

ا  أخقرجهل مققن م ققر رقل أبققاد أمققامهل ةن ققان  = ال تعملففوا.. ومثففل عمففل أرض كنعففان.. مثففل عمففل أرض مصففر
سقت بدولل بقل تةقون لهقل نقري تهل إل لو ن با  مميزا . فال يلي  بهل أن يسقلةوا بقداو سقلو  مقن .تى ي زلهل ويفرزل

الرو.ية التى تميزلل نن لؤظء. وقولو لدا ي نى أنو ظبد أن تةون لهل م اييسهل المختلفة نن م ر وةن ان فا  
 والةمال التال . لو إلههل وم اييسنا ن.ن "أبوةل ةامل" ونري في المسيش الودانة والتوا ع

 
. »2 " -(:2) أية  "اَل َيْقَتِرْب ِإْنَساٌن ِإَلى َقِريِب َجَسِدِه ِلَيْكِشَف اْلَعْوَرَة. َأَنا الر بُّ

 = ن و التناسل  والعورة= أ لها قريو ل.مو أ" من لل ل.مو.  قريب جسده
 
 "َها ُأمَُّك اَل َتْكِشْف َعْوَرَتَها.َعْوَرَة َأِبيَك َوَعْوَرَة ُأم َك اَل َتْكِشْف. ِإن  7 " -(:7) أية
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.ين ي ول نوره أبي  فهدا موجهة للبنو و.ين ي ول نوره أمق  فهقدا موجهقة ل بقن. وققد سقم.و ب ق. النق وو 
 ةالمجو  بهدا )اإلبن يتزوج أمو(

 
 "َعْوَرَة اْمرََأِة َأِبيَك اَل َتْكِشْف. ِإن َها َعْوَرُة َأِبيَك. 8 " -(:8) أية

 . ولدا ما أف د رأوبين بةوريتو.2:  5ةو 2دن فى ةورنرو  لدا ما .
 
 "َعْوَرَتَها. َعْوَرَة ُأْخِتَك ِبْنِت َأِبيَك َأْو ِبْنِت ُأم َك، اْلَمْوُلوَدِة ِفي اْلَبْيِت َأِو اْلَمْوُلوَدِة َخاِرًجا، اَل َتْكِشفْ 9" -(:9) أية

=. وب ققد  مولفودة خارجفاً ة لهقا بنقو فهقدا البنقو تسققمى = .قين يترمقل اضو ويتقزوج مقن أرملقق المولفودة ففى البيففت
الققزواج قققد تنجققو بنتققا  أخققر" فتسققمى مولققوده فققى البيققو وةلتالمققا م.رمققة نلققى إبققن الرجققل المترمققل  فهمققا أ ققب.ا 

 = فهى أي ا  أختو ظ يتزوجها.  عورة أختك بنت أبيكأختيو. أو لو ةان ل و أ" بنو من زواج ساب  = 
 

َعفْوَرَة ِبْنفِت اْمفرََأِة 11َعْوَرَة اْبَنفِة اْبِنفَك، َأِو اْبَنفِة اْبَنِتفَك اَل َتْكِشفْف َعْوَرَتَهفا. ِإن َهفا َعْوَرتُفَك. 11 "-(:11-11) األيات
 "َأِبيَك اْلَمْوُلوَدِة ِمْن َأِبيَك اَل َتْكِشْف َعْوَرَتَها. ِإن َها ُأْخُتَك.

  9ية منرو.ة فى آ 22تمنع الزواج باض.فاد وأية  21آية 
 

َعْوَرَة ُأْخِت ُأم َك اَل َتْكِشْف. ِإن َهفا َقِريَبفُة 13َعْوَرَة ُأْخِت َأِبيَك اَل َتْكِشْف. ِإن َها َقِريَبُة َأِبيَك. 16 "-(:15-16) األيات
َعْوَرَة َكن ِتَك اَل َتْكِشْف. ِإن َها اْمرََأُة اْبِنفَك. 15َعْوَرَة َأِخي َأِبيَك اَل َتْكِشْف. ِإَلى اْمرََأِتِه اَل َتْقَتِرْب. ِإن َها َعم ُتَك. 14ُأم َك. 

 "اَل َتْكِشْف َعْوَرَتَها.
 منع الزواج بال مة والخالة وزوجة ال ل والةنة )زوجة اإلبن(

 
 "َعْوَرَة اْمرََأِة َأِخيَك اَل َتْكِشْف. ِإن َها َعْوَرُة َأِخيَك. 12 " -(:12) أية

فى .التين ا( أن يةون .يا   و( أن يةون ققد تقر  أوظد.أمقا إن مقاو اضخ ولقل يتقر  يمنع الزواج من زوجة اضخ 
 بل إن لل يف ل لدا يهان وينهر بو 5:  15نسل يتزوج اضخ بزوجة أخيو لي يل ضخيو نسال  تن 

 
ِو اْبَنففَة ِبْنِتَهففا ِلَتْكِشففَف َعْوَرَتَهففا. ِإن ُهَمففا َعففْوَرَة اْمففرََأةي َوِبْنِتَهففا اَل َتْكِشففْف. َواَل تَْأُخففِذ اْبَنففَة اْبِنَهففا، أَ 17" -(:17) أيففة

 "َقِريَبتَاَها. ِإن ُه َرِذيَلٌة.
بنة إبنها أو إبنة بنتها.  تمنع الزواج من إمرأه وبنتها أو من إمرأه وا 

 
ر  ِلَتْكِشَف َعْوَرَتَها َمَعَها18 " -(:18) أية  "ِفي َحَياِتَها. َواَل تَْأُخِذ اْمرََأًة َعَلى ُأْخِتَها ِللض 
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وةان لدا .تى لو حل  اضولى ظ  تمنع الزواج من أختين .تى ظ يت.ول ال.و بينهما إلى منافسة فةرالية و. د.
 يتزوج بأختها 

 
 لماذا حرمت الشريعة الزواج من القريبات

 امقل م هقل لل.فام نلى قدسقية ال.يقاه ال ا ليقة. والنقاو القد" ي.يقا فقى بيقو بقو بنقاو قريباتقو نليقو أن يت -2
 بحهاره فهو يدر  أنو لن يتزوجهل 

من ألدا  الزواج اإلجتمانية إنتنار الم.بة بين ال ا الو والترابح بينهل إجتمانيا  وةي  ي.دن لقدا لقو  -1
 تل التزاوج من داخل البيو.

 ربو حبيا      النسل النانئ من زواج اضقارو -3
 "ِفي َنَجاَسِة َطْمِثَها ِلَتْكِشَف َعْوَرَتَها. َواَل َتْقَتِرْب ِإَلى اْمرََأةي »19 " -(:19) أية

دا تقل  تمنع إقتراو الرجل من زوجتو أرناء مر ها النقهر" فهقى تةقون فقى .القو نفسقية و ق.ية ظ تسقمش بهقدا. وا 
 (29:  25لدا نمدا  ي ح ان ةاللما. وفى .الة السهو )ظ 

 
َس ِبَها. َواَل َتْجَعْل َمَع اْمرََأِة َصاِحِبَك 61 " -(:61) أية ، َفَتَتَنج   "َمْضَجَعَك ِلَزْرعي

 (21:  11لدا .الة زنا ولى ممنونة ون وبتها الرجل للرجل والمرأه )ظ 
 
.61  " -(:61) أية َِِجاَزِة ِلُموَلَك ِلَئال  ُتَدن َس اْسَم ِإلِهَك. َأَنا الر بُّ  "َواَل ُتْعِط ِمْن َزْرِعَك ِل

 رية لمول  إلو نمون بإجازتهل فى النار أماموتمنع ت ديل اضحفال ةدبا ش بن
 من هو مولك وما هى اإلجازة فى النار

يسمى مولو  وملةول ولو إلو النار ومنوا أن قوه النقم  .القة فيقو. ول سق  ف قد أققال سقليمان لقيةال  لقو إر قاء 
لمقة جهقنل )جقى = أر. لزوجاتو الورنياو. وقد أقامو فى واد" لنول )ويسمى واد" إبن لنول( الد" إنت  منقو ة

نققت  منققو ةلمققة جهققنل. ف ققد ةققان تمرالققو مققن ن.ققا  مجققو  وتنقق ل النققار داخلققو. والتمرققال ب ققوره إلنققول( ولمققادا 
إنسان يبسح درانيو ليت بل ال رابين نليها وأما رأسو فرأ  نجل متوج بإةليل. وم نى ةلمة مول  مل  فلهما نفق  

المةان إلى مزبلة أورنليل ليمنع لدا ال باده الورنية   وةانوا ي.رققون  وقد .و ل يونيا المل  ال دي  لداال.رو . 
  ( .44   43:  9ال مامة فيو   فةان المةان ةلو نيران ظ تحفأ ودود يرنى فى لدا ال مامة   وقارن مع )مر

 -:أقسال للدبا ش  الموجود خارج أورنليل ينتمل نلى سب ة مول  وةان ليةل
ولةققققدا .تققققى السققققابع الققققد" ةققققان مخ  ققققا  للققققدبا ش البنققققرية مققققن البنققققين   .... -3   الن ققققاج -1الحيققققور   - 2

ظ  .تقىو  . خ و ا  اضحفال وةانوا ين لون النار داخل التمرال ويل ون اضحفال نلى درانى التمرال لةى ينقووا
ديل حفقل دبي.قة يسمع الوالدين  راخ اضحفال ةان ي .و لدا الح   د  الحبقول ناليقا . وةقانوا ي ت قدون أن ت ق

ي.فققم بققاقى إخوتققو ويبققارةهل. وأ.يانققا  ةققانوا يجيققزون اضوظد بققين النيققران المنققت لة أمققال التمرققال أو يمسققةوا الحفققل 
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ويرددونققو نلققى النققار حلبققا  للبرةققة ويت ققورون إن لققل يبققارةوا أوظدلققل بإجققازتهل فققى نيققران مولقق  سققيموتون فققى سققن 
 (5:  29+32:  7ر إمبةره )

ي ققبش  ققوره ل ققد المسققيش ولققى نةقق   ققوره المسققيش تمامققا . فالمسققيش فققتش درانيققو نلققى ال ققليو ومولقق  بهققدا 
  وره قتل نة   وره .و ظ نها ى.  دلو لين دنا من نار اضبدية. 
 ي ادل ا  وتسىء إلله  أمال الورنيين بأن تمن فى نفس  أن مول = لئال تدنس إسم الرب 

 
َس 63َذَكرًا ُمَضاَجَعَة اْمرََأةي. ِإن ُه ِرْجٌس.  َواَل ُتَضاِجعْ 66 "-(:63-66) األيات َواَل َتْجَعْل َمَع َبِهيَمةي َمْضفَجَعَك َفَتتَفَنج 

 "ِبَها. َواَل َتِقِف اْمرََأٌة َأَماَم َبِهيَمةي ِلِنزَاِئَها. ِإن ُه َفاِحَشٌة.
الورنيقة  ةن قان نق وو  إنتنقر بقين ل.يوانقاو. ولقدا وداتمنع الندود الجنسى بين اضفراد من جقن  وا.قد أو مقع ا
 فى نبادتهل للب ل وننتروو وةانو لدا خحية سدول.

 
َس الشُُّعوُب ال ِذيَن َأَنا َطاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمُكمْ »64" -(:64) أية ُسوا، أَلن ُه ِبُكل  هِذِه َقْد َتَنج   " ِبُكل  هِذِه اَل َتَتَنج 
 
َسِت األَ 65  " -(:65) أية  "ْرُض. َفَأْجَتِز  َذْنَبَها ِمْنَها، َفَتْقِذُف اأَلْرُض ُسك اَنَها.َفَتَنج 

فهقدا ةانقو  ا    نق ون ف قد ققدفتهل اضر. أوظ  أمقال = تت يأ اضر.. لدا مقا .قدن مقع الةن قانيي تقذف األرض
الخلي ققة  ةققل وبسققبو الخحيققة أسققلمو . ولققدا مققا .ققدن ب ققد دلقق  للنقق و .ينمققا ف لققوا النققئ نفسققو.ةن ققان خحايققا

. وظ.ققم أن اضر. ل نققو أي ققا  بسققبو الخحيققة. فققا  ي لققن ر ققاا .ققين تةققون اضر. فققى 11:  8للباحققل رو 
سالل وي لن سخحو بوسا ل منها الزظزل م البراةين م ال.قروو م اضوب قة م اضر. ظ ت حقى قوتهقا م ظ محقر وظ 

 رمر م أفاو الزر .
 

َأْنُتْم َفرَاِئِضفي َوَأْحَكفاِمي، َواَل َتْعَملُفوَن َشفْيًئا ِمفْن َجِميفِع هفِذِه الر َجَسفاِت، اَل  لِكْن َتْحَفُظونَ 62 "-(:68-62) األيات
َستِ 67اْلَوَطِنيُّ َواَل اْلَغِريُب الن اِزُل ِفي َوَسِطُكْم،   أَلن  َجِميَع هِذِه الر َجَساِت َقْد َعِمَلَها َأْهُل اأَلْرِض ال ِذيَن َقْبَلُكْم َفَتَنج 

 "َفاَل َتْقِذُفُكُم اأَلْرُض ِبَتْنِجيِسُكْم ِإي اَها َكَما َقَذَفِت الشُُّعوَب ال ِتي َقْبَلُكْم.68اأَلْرُض. 
 
 "َبْل ُكلُّ َمْن َعِمَل َشْيًئا ِمْن َجِميِع هِذِه الر َجَساِت ُتْقَطُع اأَلْنُفُس ال ِتي َتْعَمُلَها ِمْن َشْعِبَها.69  " -(:69) أية

أ" اضرال المنجسة وةلمة رج  ت نى ف ل قبيش. وةان ال حع فى ال هد ال ديل غالبا  ما يةون  = اتالرجس
 بالرجل. أما فى ال هد الجديد فيةون بال.رمان من النرةة

دا تاو ي ود للنرةة  4 – 2:  5ةو 2راجع    7:  1ةو 1وا 
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ُسوا َفَتْحَفُظوَن َشَعاِئِر  ِلَكْي اَل َتْعَمُلو 31  " -(:31) أية ا َشْيًئا ِمَن الرُُّسوِم الر ِجَسِة ال ِتي ُعِمَلْت َقْبَلُكْم َواَل َتَتَنج 
"«.ِبَها. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكمْ 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
لهقق . وةققأن لققدا ال بققاره لققى لققدا اإل قق.اا لققو مخت ققر النققري ة. ولققو أقسققال تنتهققى ةققل منهققا ب ولققو أنققا الققرو إ

م.ور النرا ع فالن و م د  ضنو ن و ا  ) نس ى ةسفراء.... ( ونجد لنا ترجمة ال.ياه الم دسة نمليقا  خقالل 
 نالقتنا با  والوالدين واإلخوه.... الا 

 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1" -(:1) أية
 
 "َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َتُكوُنوَن ِقد يِسيَن أَلن ي ُقدُّوٌس الر بُّ ِإلُهُكْم. َكل ْم ُكل  َجَماَعةِ »6 " -(:6) أية

إدا  ا  لققو سققر قداسققتنا. وضننققا نقق بو فيجققو نلينققا اإللتققزال بال داسققة ضنققو لققو قققدو  "لةققى يققر" النققا  أنمققالةل 
سيش ي م بنا" وال داسة ليسو إمتنانا  نن النر ال ال.ة فيمجدوا أباةل الد" فى السمواو" نس ى ةسفراء ةأن الم

نما لى قبول   ال دو  فن.مل سماتو لبة من نندا ولدا يقتل  .ف.سو وظ .تى مجرد ممارسة ضنمال  ال.ة وا 
بالم موديققة وبهققا إنتسققبنا   و ققرنا أبنققاء ودورنققا اآلن أن نةققر  ال لققو لققو ونهققتل بمققا فققو  ظ بمققا نلققى اضر. 

 ( وبهدا نت د . 4:  28+ رؤ  22:  51 شإ )ون تزل النر
 
 "َتَهاُبوَن ُكلُّ ِإْنَساني ُأم ُه َوَأَباُه، َوَتْحَفُظوَن ُسُبوِتي. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.3 " -(:3) أية

= قولو ةل إنسان تج ل .تى ر ي  الةهنة بمقا لقو مقن مرةقز أسقمى مقن ةقل إنسقان  تهابون كل إنسان أمه وأباه
وقولو أمو قبل أباا ضن ال اده جرو أن اإلنسان ي.و اضل ويهاو اضو فالو ية لنا تنقدد نلقى  أن يهاو أبويو.

= إقتققران الو ققيتين م ققا   وتحفظففون سففبوتىليبققة اضل وفققى الةنيسققة ن تبققر أن ا  لققو اضو والةنيسققة لققى اضل. 
اضوظد أن يحي وا والقديهل وي.فمقون تج لنا نفهل أن دور اضبوين مهل فى تل ين اضوظد ألمية .فم السبو. ونلى 

السبو. والسبو ألميتو أنو نهد بين ا  ون بو. لو نالمة را.ة وبدل  ينير للرا.ة اضبدية فةل .ياتنا نلينا أن 
نسل  ونيوننا نلى الرا.ة اضبدية والسقماء. وةقان للسقبو ح سقو الخقاب و قلواتو واإلننقغال بقا  ولقدا مقا يجقو 

 نا. وحانة الوالدين والسبو نالمة الخ و  للسلحة فمن ي.ترمهل سيخا  ا  .تما  أن نهتل بو فى .يات
 
ْنُفِسُكْم. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.4 " -(:4) أية  "اَل َتْلَتِفُتوا ِإَلى اأَلْوثَاِن، َوآِلَهًة َمْسُبوَكًة اَل َتْصَنُعوا أَل

 اضوران ال.الية لى بحوننا ونهواتنا والمجد ال المى
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َيْوَم َتْذَبُحوَنَها ُتْهَكُل، َوِففي اْلَغفِد. 2َوَمَتى َذَبْحُتْم َذِبيَحَة َساَلَمةي ِللر ب  َفِللر َضا َعْنُكْم َتْذَبُحوَنَها. 5 "-(:8-5) األيات
َذا ُأِكَلفْت ِففي اْلَيفْوِم الث اِلفِث َفف7َواْلَفاِضُل ِإَلى اْلَيفْوِم الث اِلفِث ُيْحفَرُق ِبالن فاِر.  َوَمفْن َأَكفَل 8ذِلَك َنَجاَسفٌة اَل ُيْرَضفى ِبفِه. َواِ 

. َفُتْقَطُع ِتْلَك الن ْفُس ِمْن َشْعِبَها.  "ِمْنَها َيْحِمُل َذْنَبُه أَلن ُه َقْد َدن َس ُقْدَس الر ب 
و راجع نري ة دبي.ة السالمة. ولةن لمادا أتو لدا الو ية لنقا ؟ ظ.قم أن مقا قبلهقا م قامالو النقخب مقع أبا ق

وما ب دلا اإللتمال بالف راء. وحبي ة لدا الدبي.قة لقى إنقترا  الجميقع فيهقا فقى م.بقة. والغقر. مقن أن تؤةقل وظ 
 يب ى منها من هل من النرالة واإلب اء منها ضنفسهل. وما دال لدا ممنونا  فسي حرون ضن ينرةوا الجميع.

 
ِضُكْم اَل ُتَكم ْل َزَواَيا َحْقِلَك ِفي اْلَحَصاِد. َوُلَقاَط َحِصيِدَك اَل َوِعْنَدَما َتْحُصُدوَن َحِصيَد َأرْ »9 "-(:11-9) األيات
 ".َوَكْرَمَك اَل ُتَعل ْلُه، َوِنثَاَر َكْرِمَك اَل َتْلَتِقْط. ِلْلِمْسِكيِن َواْلَغِريِب َتْتُرُكُه. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكمْ 11َتْلَتِقْط. 

اج والغريقو فةقان نلقيهل أن يترةقوا زوايقا ال. قل بقال . قاد وظ يلت حقوا ال.قزل لدا اضياو ت لل إتسا  ال لقو للم.تق
التققى تسقق ح أرنققاء ن لهققا. وتققر  الجوانققو لققدا يسققهل للمسققةين أن يأخققد إ.تياجققو دون إ.ققراج. فهققدا الو ققية تحلققو 

 قو نقده أ" ظ تجم = وكرمفك ال تعللفهال حاء ولةن بقدون جقرا للةرامقة والمنقانر. )لقدا مقا .قدن مقع رانقون(. 
 = الد" ألتل بةل وبالف راء. أنا الرب الهكممراو .تى ظ يب ى فيو نن ود وا.د. 

 
 "اَل َتْسِرُقوا، َواَل َتْكِذُبوا، َواَل َتْغُدُروا َأَحُدُكْم ِبَصاِحِبِه. »11 " -(:11) أية

 = وال تغدروا أنو سار .= ضنها جاءو ب د و ية زوايا ال. ل فةان ا  ي تبر أن من يجنى . لو ةلو  ال تسرقوا
منها ندل سداد ال. و  وندل الوفاء بالونود وملل اضرامل ومنهقا  قوره إخقوه يوسق . إدا  لقى خحيقة نقدل إنفتقاا 

 ال لو بال.و لبخرين 
 
.16 " -(:16) أية  "َواَل َتْحِلُفوا ِباْسِمي ِلْلَكِذِب، َفُتَدن َس اْسَم ِإلِهَك. َأَنا الر بُّ

 ل فى ال هد ال ديل .تى ظ يتنبهوا بالن وو الورنية وي.لفوا بللهتهل.سمش ا  بال س
 
 "اَل َتْغِصْب َقِريَبَك َواَل َتْسُلْب، َواَل َتِبْت ُأْجَرُة َأِجيري ِعْنَدَك ِإَلى اْلَغِد. »13 " -(:13) أية

ضجيقر نلقى أجرتقو أ" ظ تملل أ.د فى .  لو. ولنا  ملقل ققد ي.قدن نفقوا  ةقأن ظ ي. قل ا = ال تغضب قريبك
 (.4:  5فى نف  اليول. )يع 

 
.14 " -(:14) أية  "اَل َتْشِتِم اأَلَصم ، َوُقد اَم اأَلْعَمى اَل َتْجَعْل َمْعَثَرًة، َبِل اْخَش ِإلَهَك. َأَنا الر بُّ

خققرين نققو. مسققاندتهل. وقققد تنققير لمققن = لققدا نونققا  آخققر مققن الملققل  أ" إسققتغالل  قق   اآل ال تشففتم األصففم
غتقاو أ.ققد ويملمقو ولققو غيقر قققادر نلققى القدفا  نققن نفسقو فةأنققو أ قل. ونلققى لققدا ال يقا  فيةققون مقن ينققتل مققن ي
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= الققد" يسققمع اإللانققة ويققر" وينققت ل.  بففل إخشففى الهففك، أنففا الففربيسققمع  خحيتققو أةبققر ضنققو سققمع وجققرا و.ققزن 
 أ" إنسان برئ. خرين واضحفال ال غار أوواضنمى الد" ن ع أمامو نرره يدخل فيها من ي رر اآل

 
. ِباْلَعففْدِل َتْحُكفف15 " -(:15) أيففة ُم اَل َتْرَتِكُبففوا َجففْورًا ِفففي اْلَقَضففاِء. اَل تَْأُخففُذوا ِبَوْجففِه ِمْسففِكيني َواَل َتْحتَففِرْم َوْجففَه َكِبيففري

 "ِلَقِريِبَك. 
 = أ" ظ تن.از لو فى ال  اء بسو مرةزا ال تحترم وجه كبير

 
. اَل َتْسعَ 12 " -(:12) أية  "ِفي اْلِوَشاَيِة َبْيَن َشْعِبَك. اَل َتِقْف َعَلى َدِم َقِريِبَك. َأَنا الر بُّ

= أ" لققو أمةنقق  أن تن ققد  وال تقففف علففى دم قريبففك= لققى النميمققة واإلفتققراء نلققى اآلخققرين أمققال النققا .  الوشففاية
ا لةنقق  ت قق  نليهققا ب ققدمي  .ياتققو ودمققو فلتف ققل. فم نققى ظ ت قق  نلققى دل أنقق  ت ققر  ال. ي ققة التققى يمةنهققا إن ققاد

رتباح الوناية بالوقو  نلى الدل لو أن الوناية أو النميمة ققد تتسقبو فقى لالةقو. وقولقو  =  أنفا الفربوتخب ها. وا 
 ت نى أنا أر" وأدافع نن المملومين

 
 أَلْجِلِه َخِطي ًة.  اَل ُتْبِغْض َأَخاَك ِفي َقْلِبَك. ِإْنَذارًا ُتْنِذُر َصاِحَبَك، َواَل َتْحِملْ 17 " -(:17) أية

= لنا و ل النار  إلى أنما  ال لو لينز  منو ال. د. ويحلقو أن أناتقو أخقى وأنبهقو  ال تبغض أخاك فى قلبك
= ربما دافع نقن نفسقو. نو قا  نقن أن ت.مقل فقى قلبق  خحيقة . قد وةراليقة. فمقن  إنذارًا تنذر صاحبكلخحأا = 

 ل نفسو فالغ و والةرالية ت تالن  ا.بهما. ( أ" ي ت25:  3يو 2يبغ. أخاا لو قاتل نف  )
 
. 18 " -(:18) أية  اَل َتْنَتِقْم َواَل َتْحِقْد َعَلى َأْبَناِء َشْعِبَك، َبْل ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك. َأَنا الر بُّ

 (21:  7لى م.ور النمال اضدبى فا  ظ يحي  الةرالية )مو  = تحب قريبك كنفسك
 

َفرَاِئِضففي َتْحَفُظففوَن. اَل ُتَنففز  َبَهاِئَمففَك ِجْنَسففْيِن، َوَحْقَلففَك اَل تَففْزَرْع ِصففْنَفْيِن، َواَل َيُكففْن َعَلْيففَك ثَففْوٌب 19 " -(:19) أيففة
 "ُمَصن ٌف ِمْن ِصْنَفْيِن. 
= لدا الو ية تمنع التهجين بقين جنسقين مقن ال.يوانقاو إلنجقاو جقن  رالقن. فقا  خلق   ال تنز بهائمك جنسين

( وا  لقو القد" ج قل التمييقز الحبي قى فقى رتقو مخلوقاتقو ومقن 2ةجنسو وةان ةقل مقا ف لقو .سقن )تق  ةل نئ 
دا ةققان مققا جم ققو ا  ظ يفرقققو إنسققان فققال يجققو أن مققا يفرقققو ا  يجم ققو  ي.ققاول نةقق  دلقق  ينققوش خلي ققة ا  . وا 

ل مقن خلي قة ا . والحبي قة أمهقرو اإلنسان. وقد يةون المنع .تى ظ يمن اإلنسان أنو يخل  خل ة جديده أو ي قد
نتيجة تهجين ال. ان وال.مار ولةنو جقن   وأن مرل لدا ال.اظو تنت  مخلوقاو ين  ها نئ. فهنا  البغل ول

 ن يل إدن بو نيو فالتنويش نلى خلي ة ا  يل.  بها نيوو 
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باإل قافة إلقى أن    زرنهقل ةاآللهق بقار تيقون ي ت قدون أن لقدا يسقر الهقتهل ف= ةقان الورن وحقلك ال تزرع نصففين
 ةل نو  لو حري تو فى الر" ومراناه التل يش وال. اد.

ورو.يا  فال. ل قد ينير للنف  التى ظ يجو أن تخلح بين .و ا  و.و ال الل ولو ينير للةنيسة التى يجو أن 
 ت ل  نفا  وا.دا  من أوظد ا  "جسد وا.د فةر وا.د رو وا.د" 

. والرققوو لققو ةنيسققة 8:  2= لققى أي ققا  نققاده ورنيققة سقق.رية  قق   نف مففن صففنفينوال يكففن عليففك ثففوب مصفف
 المسيش )لدل  فروو المسيش لل ين ( ويجو نلى الةنيسة أن تتمتع بو.دانية الفةر.

 
َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمرََأةي اْضِطَجاَع َزْرعي َوِهَي َأَمٌة َمْخُطوَبٌة ِلَرُجل، وَ 61 "-(:66-61) األيات َلْم ُتْففَد ِففَداًء َواَل َواِ 

ي َتَهففا، َفْلففَيُكْن تَْأِديففٌب. اَل ُيْقففَتاَل أَلن َهففا َلففْم ُتْعتَففْق.  ْثِمففِه ِإَلففى َبففاِب َخْيَمففِة 61ُأْعِطَيففْت ُحر  َوَيففْأِتي ِإَلففى الففر ب  ِبَذِبيَحففةي إِل
 . ِبَكْبِش اإِلثْفِم َأَمفاَم الفر ب  ِمفْن َخِطي ِتفِه ال ِتفي َأْخَطفَأ، َفُيْصفَفُح َلفُه  َفُيَكف ُر َعْنُه اْلَكاِهنُ 66االْجِتَماِع: َكْبًشا، َذِبيَحَة ِإْثمي

 "َعْن َخِطي ِتِه ال ِتي َأْخَطَأ.
= لققى مازالققو أمققة لققل يفققدلا خحيبهققا أ" لققل تت.ققرر. لنققا نجققد تسققالل فالنققري ة  أمففة=  شففريعة الزنففا مففع جاريففة

بيقد ملةقا  لهقل. والتأديقو ققد يةقون لةاللمقا إدا ربقو خحقأ اضمقة )جلقدلما تت امل مع بقدا يين ي تبقرون الجقوار" وال 
إد ظ تملق  نقئ فقال ت قدل نقئ.  ةالرجقل ت قديل دبي.قة إرقل. أمقا اضمقولةن لي  الرجل ولدا لو التسالل( لةن نلقى 
  18:  3وفى الةنيسة فال تفري  بين ال.ر وال بد غل 

 
اأَلْرَض َوَغَرْسُتْم ُكل  َشَجَرةي ِللط َعاِم، َتْحِسُبوَن َثَمَرَها ُغْرَلَتَها. َثاَلَث ِسِنيَن َوَمَتى َدَخْلُتُم »63 "-(:65-63) األيات

. 64َتُكوُن َلُكْم َغْلَفاَء. اَل ُيْهَكْل ِمْنَها.  َوِفي الس َنِة 65َوِفي الس َنِة الر اِبَعِة َيُكوُن ُكلُّ َثَمرَِها ُقْدًسا ِلَتْمِجيِد الر ب 
 "اِمَسِة تَْأُكُلوَن َثَمَرَها، ِلَتِزيَد َلُكْم َغل َتَها. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.اْلخَ 

حالبهل ا  .ين يزرنون أنقجار فاةهقة ظ يقأةلوا منهقا رقالن سقنواو ودلق  .تقى متقى مهقرو أ" رمقار ت حقع فقى 
ويدفنونقو فقى اضر. ةمقا لقو أو بدايتها وتل ى. وةانوا ي حفون الرمر فى بدايتو قبقل أن ين ق  أو ي حفقون الزلقر 

م.روقا  فيةون سمادا  ل ر. لي حقى ققوه للنقجر. وفقى نقجر الزيتقون مقرال  لقو فقرا الغقار  بالرمقار فقى السقنواو 
ن نزنقو الرمقار فقى السقنواو اضولقى تنمقو النقجره. إاضولى تمتب الرمار ال  قاره وي قيو النقجره بقال جز  أمقا 

 ثمرهفايرا  في دل ةبةور  . فال ي ش أن ن دل البةور مقن الرمقر ال ق ي . وةقان وفى السنة الراب ة يةون الرمر ةر
فى السنة الراب ة لتمجيد الرو فةانوا يبي قون الرمقر وينف قون القرمن نلقى الهيةقل. وضن الرمقر اضولقى ي حقع ويرمقى 

 وتتبار  = بهدا تت د  النجره  لتزيد لكم غلتها. ثمرها غرلتهاوظ يست مل أسماا ا  غرلة = 
= نقامو   والسفنة الثالثفة= النامو  الحبي ى  والسنة الثانية= الفردو     السنة األولى -: وبالنسبة لِنسان

ف قد وجقد المسقيش البةقر ال. ي قى القد" قدمتقو البنقرية  الرابعفةموسى وفى ةلها فنل اإلنسان أن ي قدل رمقرا  أمقا فقى 
 من نجرتها لبو فت دسو النجره ةلها.
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 "اَل تَْأُكُلوا ِبالد ِم. اَل َتَتَفاَءُلوا َواَل َتِعيُفوا. »62 " -(:62) أية
= ةققان الورنيققون يجم ققون الققدل فققى حسققوو رقل يجتم ققون ليققأةلوا .ولهققا ويققرون فققى لققدا نققرةة مققع  ال تففأكلوا بالففدم

 أةل الدل. اآللهة  لل لهل الل.ل واآللهة لها الدل. وسب  ال.دين نن .ةمة منع
ي ا  ن.سقا  نلقيةل ولقل = ظ تتفا لوا بال برية ظ تن.نوا ومنها ةلمة ن.  أ" ظ ت تبرون أن ن  تعيفواال تتفائلوا وال

  مون مرال  من وقو  الل مة من الفل أو س وح ال  ا من اليد أو من  راخ الولد وراء والدا .ين يخرجءةانوا يتنا
يسقتخدل لم رفقة المسقت بل ةمقا ققال يوسق  إلخوتقو أو من ن يو البول ولدا أنوا  من الس.ر والنق وده. ومنهقا مقا 

"ةيق  يتفقاءل الم قريون ودلق  مقن خقالل الف انقاو التقى تمهققر فقى الةقأ  أمقا ال يافقة فهقى ةانقو بمراقبقة إتجققاا 
لون. وظ.م أن إنتبار ني ا  ن.  لو حري قة لم رفقة المسقت بل ءمون أو يتفاءحيران الحيور ب.سو اإلتجاا ويتنا

 أي ا .
 
ُروا ُرُهوَسُكْم ُمْسَتِديرًا، َواَل ُتْفِسْد َعاِرَضْيَك.67 " -:(67) أية  "اَل ُتَقص 

ب اء جزءا  فى نةل سحش مستدير وسقح القرأ  إر قاء آل ( 16:  9ر إلهقتهل )ةانو ناده الورنيين قب ن رلل وا 
  تفسد عارضيكالأما ال ار ان فهى جانبا الل.ية ي  ونهما وتتر  الل.ية فى الجزء اضسفل يغحى الدقن =  

 
.68  " -(:68) أية . َوِكتَاَبَة َوْسمي اَل َتْجَعُلوا ِفيُكْم. َأَنا الر بُّ  "َواَل َتْجَرُحوا َأْجَساَدُكْم ِلَمْيتي

ةان الورنيون فى إفراحهل فى ال.زن نلى ميو يدلنون وجولهل ب بغة سوداء وزرقاء ويمزقون ريابهل ويجر.قون 
= ةققان الورنيققون يرسققمون  والوشففم(. 24  23:  4تقق  2نققن ف ققدان الرجققاء ) أجسققادلل. ولققدا الت ققرفاو تةنقق 

 لهة وللتمتع ببرةتها.لهتهل الورنية نلى أجسادلل ةونل نالمة ت ل هل بهدا اآلآ
 
 "يَلًة. اَل ُتَدن ِس اْبَنَتَك ِبَتْعِريِضَها ِللز َنى ِلَئال  َتْزِنَي اأَلْرُض َوَتْمَتِلَئ اأَلْرُض َرذِ 69  " -(:69) أية

قديما  ةان ب . الرجال يسلمون بناتهل للزنى ضجل مةسو ماد" أو ة مل ت بد" لبلهقة الورنيقة .يقن يسقمونهل 
 نادراو أنفسهن. ولل ي دمون أجرلن للهيةل الورنى.

 
.31" -(:31) أية  "ُسُبوِتي َتْحَفُظوَن، َوَمْقِدِسي َتَهاُبوَن. َأَنا الر بُّ
 
ُسوا ِبِهْم. َأَنا الر بُّ اَل َتلْ 31 " -(:31) أية  َتِفُتوا ِإَلى اْلَجان  َواَل َتْطُلُبوا الت َوابَع، َفَتَتَنج 

 "ِإلُهُكْم. 
مخلوقاو رو.ية مست لة أو لل أرواا الموتى ومنهل من قال أنها النقياحين ومقنهل مقن  الجانةانوا يت ورون أن 

ل.ققا  ال ققرر ت ققال قققال إنهققا  ققوره خياليققة. ولققل ةققانوا ي.ققاولون اإل بهققا ة ققو" فققو  الحبي ققة لم رفققة المسققت بل وا 
ولؤظء أنخاب تقدخل فقيهل لقدا اضرواا وتقتةلل نلقى ألسقنتهل. وةقان  التوابعبأندا هل. وةان لنا  من يسمونهل 
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( )لقدا مقا 28 – 26:  26لؤظء التوابع ينب ون نقن المسقت بل مرقل روا ال رافقة القد" أخرجقو بقول  الرسقول )أ  
ت. ققير اضرواا وال مققل وفقق  ال مققل وال.جققاو....الا مققن أنمققال النققياحين(. ولققدا ي.رمققو ا  ضن  نيسققمى اآل

 م ناا الو.يد أن ا  غير قادر نلى .مايتى وتدبير أمور" لدل  أنا أدلو للنيحان.
 
.ِمْن َأَماِم اأَلْشَيِب َتُقوُم َوَتْحَتِرُم َوْجَه الش ْيِخ، َوَتْخَشى ِإل36 " -(:36) أية  "َهَك. َأَنا الر بُّ

 إحتففرام الشففيخيققة يققربح بققين إدا ت لمنققا إ.تققرال الةبققار سققنت لل إ.تققرال الققرو فهققو ال ققديل اضيققال. ولققدل  فققى لققدا اآل
 وخشية الرب

 
َذا َنَزَل ِعْنَدَك َغِريٌب ِفي َأْرِضُكْم َفاَل َتْظِلُموُه. »33  " -(:33) أية  "َواِ 

( والمسقيش ةقان ةغريقو وسقح 28:  21فالغريقو ينق ر أنقو متيقتل )تقن    اضرملقةيربح دا ما  بين الغريقو واليتقيل و 
 ن و إسرا يل ولةن الن و لل ينفد الو ية بل لل يةن لو أين يسند رأسو.

 
ُكْنفُتْم ُغَرَبفاَء ِففي َأْرِض  َكاْلَوَطِني  ِمْنُكْم َيُكوُن َلُكُم اْلَغِريفُب الن فاِزُل ِعْنفَدُكْم، َوُتِحبُّفُه َكَنْفِسفَك، أَلن ُكفمْ 34" -(:34) أية

 "ِمْصَر. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.
 "اَل َتْرَتِكُبوا َجْورًا ِفي اْلَقَضاِء، اَل ِفي اْلِقَياِس، َواَل ِفي اْلَوْزِن، َواَل ِفي اْلَكْيِل. 35  " -(:35) أية

 اإللتزال بال دالة وندل الغش
 
يَفُة َحّق، َوِهيُن َحّق َتُكوُن َلُكْم. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكُم ال ِذ  َأْخَرَجُكْم ِمْن ِميزَاُن َحّق، َوَوْزَنا32  " -(:32) أية ُت َحّق، َواِ 

 "َأْرِض ِمْصَر. 
 لترا    962,11ن م ر =  21= مةيال لل.بوو =  اإليفة
 لتر ت ريبا. 5 = الهين

 
"«.اِمي، َوَتْعَمُلوَنَها. َأَنا الر بُّ َفَتْحَفُظوَن ُكل  َفرَاِئِضي، َوُكل  َأْحكَ 37  " -(:37) أية
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
ضن ا   29ولةن تأجل .تى يأتى ب قد اإل ق.اا  28ةان من المفرو. أن يأتى لدا اإل .اا ب د اإل .اا 

ل  وبققاو فهققؤظء الققدين يرف ققون تنفيققد الو ققية أراد أن يةلمهققل نققن السققنن والنققرا ع السققامية قبققل أن ي.ققدرهل نققن ا
ضنهققل ظ يريققدون ال داسققة نلققيهل أن يخققافوا مققن ال  وبققاو. ونجققد لنققا أن ال  وبققة المنققهوره إمققا الققرجل أو ال.ققر . 
والرجل ةان يبدأ بمرور الم.ةول نليو فى نوار  المدينة وأمامو منقاد ي لقن جريمتقو ويسقأل لقل لنقا  مقن لديقو مقا 

 وب د دل  ي تادا لمةان تنفيد ال  وبة وةان لنا  حري تين  يفيد تبر تو.
دا لل يمو يل ون نليو .جر ةبير. -2  إل اء الم.ةول نليو فو   خره من مةان نال وا 
 رجل الم.ةول نليو بال.جاره .تى يموو. -1

  بالنقار وظ.م أن لدا المده خالل سيرا فى نوار  المدينة و.تى رجمقو ةانقو لقو فر قة أن ي قدل توبقة. أمقا ال.قر 
فةققانوا ي ولققون أن ا  .ققين أ.ققر  نققاداو وأبيهققو إبنققى لققرون تققر  جرتيهمققا دون أن يتنققولوا لققدل  ةققانوا يسققةبون 
الر اب المن هر فى فل الم.ةول نليو. ونجد لنا ن وباو  قارمة  قد مرتةبقى خحايقا السق.ر والزنقا. وةانقو 

أي ا  و.تى تتحهقر الجمانقة مقن النقر القد" فيهقا.  لدا ال  وباو تمهر لبخرين نتا   الخحية ل لهل يرتدنوا لل
ون وبتى القرجل وال.قر  فيهقا إنقاره لم قير الخقاحئ )المقوو والنقار اضبديقة( ولقى ن وبقاو قاسقية ولةقن ةقان لقدا 
الن و بدا ى غليم الرقبة. وتأديباو ا  لى نالمة إلتمقال ا  بنق بو ورغبتقو فقى خال قهل وت ديسقهل. وبالنسقبة 

 ى إلتمو بالرو.ياو والسما ياو وترةو التنريع المدنى والجنا ى. للمسي.ية فه
 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل:1" -(:1) يةآ
 

َطى عْ َوَتُقوُل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: ُكلُّ ِإْنَساني ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوِمَن اْلُغَرَباِء الن اِزِليَن ِفي ِإْسرَاِئيَل أَ »6 "-(:5-6) األيات
َوَأْجَعُل َأَنا َوْجِهفي ِضفد  ذِلفَك اإِلْنَسفاِن، َوَأْقَطُعفُه ِمفْن 3ِمْن َزْرِعِه ِلُموَلَك َفِإن ُه ُيْقَتُل. َيْرُجُمُه َشْعُب اأَلْرِض ِباْلِحَجاَرِة. 

َس َمْقِدِسي، َوُيفَدن َس اْسفمِ  ْن َغم فَض َشفْعُب اأَلْرِض 4َي اْلقُفدُّوَس. َشْعِبِه، أَلن ُه َأْعَطى ِمْن َزْرِعِه ِلُموَلَك ِلَكْي ُيَنج  َواِ 
َففِإن ي َأَضفُع َوْجِهفي ِضفد  ذِلفَك اإِلْنَسفاِن، 5َأْعُيَنُهْم َعْن ذِلَك اإِلْنَساِن ِعْنَدَما ُيْعِطفي ِمفْن َزْرِعفِه ِلُموَلفَك، َفَلفْم َيْقُتلُفوُه، 

 "َورَاَءُه، ِبالز َنى َورَاَء ُموَلَك ِمْن َشْعِبِهْم.َوِضد  َعِشيَرِتِه، َوَأْقَطُعُه َوَجِميَع اْلَفاِجِريَن 
لمولق  فقإن تهاونقو الجمانقة فقى دلق  ي ق  ا   زرعفهحلو الرو من الن و أن يرجموا مقن ي حقى مقن أوظدا = 

ن أغمضت الجماعة عينهايميتو ا  مبانره وظ ينتمر الجمانقة.  = وأقطعه من شعبهنفسو  دا =  نقن تلق   وا 
 أو الجمانة = أ" يمهر غ بو نليهل بال حع. العشيرة وجهو  د  ي عالخحية فا 
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َلى الت َوابِع ِلَتْزِنَي َورَاَءُهْم، َأْجَعُل َوْجِهي ِضد  ِتْلَك الن  2 "-(:62-2) األيات ، َواِ  ْفِس َوالن ْفُس ال ِتي َتْلَتِفُت ِإَلى اْلَجان 
َوَتْحَفُظوَن َفرَاِئِضي َوَتْعَمُلوَنَها. َأَنا 8ُسوَن َوَتُكوُنوَن ِقد يِسيَن، أَلن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم. َفَتَتَقد  7َوَأْقَطُعَها ِمْن َشْعِبَها. 

 الر بُّ ُمَقد ُسُكْم.
َذا َزَنى َرُجٌل َمَع اْمرََأةي، َفِإَذا 11ُكلُّ ِإْنَساني َسب  َأَباُه َأْو ُأم ُه َفِإن ُه ُيْقَتُل. َقْد َسب  َأَباُه َأْو ُأم ُه. َدُمُه َعَلْيِه. »9 َواِ 

َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمرََأِة َأِبيِه، َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َأِبيِه. ِإن ُهَما 11َزَنى َمَع اْمرََأِة َقِريِبِه، َفِإن ُه ُيْقَتُل الز اِني َوالز اِنَيُة.  َواِ 
َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َكن ِتِه، َفِإن ُهَما ُيْقَتاَلِن ِكاَلُهَما. َقْد َفَعاَل َفاِحَشًة. َدُمُهَما 16ِهَما. ُيْقَتاَلِن ِكاَلُهَما. َدُمُهَما َعَليْ  َواِ 

َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع َذَكري اْضِطَجاَع اْمرََأةي، َفَقْد َفَعاَل ِكاَلُهَما ِرْجًسا. ِإن ُهَما ُيْقَتاَلِن. دَ 13َعَلْيِهَما.  ُمُهَما َعَلْيِهَما. َواِ 
ي اُهَما، ِلَكْي اَل َيُكوَن رَ 14 َذا ات َخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوُأم َها َفذِلَك َرِذيَلٌة. ِبالن اِر ُيْحِرُقوَنُه َواِ  َذا َجَعَل َرُجٌل 15ِذيَلٌة َبْيَنُكْم. َواِ  َواِ 

َذا اْقَتَرَبِت اْمرََأٌة ِإَلى َبِهيَمةي ِلِنزَاِئَها، ُتِميُت اْلَمْرَأَة 12ِميُتوَنَها. َمْضَجَعُه َمَع َبِهيَمةي، َفِإن ُه ُيْقَتُل، َواْلَبِهيَمُة تُ  َواِ 
ِه، َورََأى َعْوَرَتَها َورََأتْ 17َواْلَبِهيَمَة. ِإن ُهَما ُيْقَتاَلِن. َدُمُهَما َعَلْيِهَما.  َذا َأَخَذ َرُجٌل ُأْخَتُه ِبْنَت َأِبيِه َأْو ِبْنَت ُأم  ِهَي  َواِ 

َذا اْضَطَجَع َرُجٌل 18َعْوَرَتُه، َفذِلَك َعاٌر. ُيْقَطَعاِن َأَماَم َأْعُيِن َبِني َشْعِبِهَما. َقْد َكَشَف َعْوَرَة ُأْخِتِه. َيْحِمُل َذْنَبُه.  َواِ 
َعْورََة 19، ُيْقَطَعاِن ِكاَلُهَما ِمْن َشِعْبِهَما. َمَع اْمرََأةي َطاِمثي َوَكَشَف َعْوَرَتَها، َعر ى َيْنُبوَعَها َوَكَشَفْت ِهَي َيْنُبوَع َدِمَها

َذا اْضَطَجَع َرُجٌل َمَع اْمرََأِة َعم ِه 61ُأْخِت ُأم َك، َأْو ُأْخِت َأِبيَك اَل َتْكِشْف. ِإن ُه َقْد َعر ى َقِريَبَتُه. َيْحِماَلِن َذْنَبُهَما.  َواِ 
َذا َأَخَذ َرُجٌل اْمرََأَة َأِخيِه، َفذِلَك َنَجاَسٌة. َقْد َكَشَف 61َذْنَبُهَما. َيُموتَاِن َعِقيَمْيِن. َفَقْد َكَشَف َعْوَرَة َعم ِه. َيْحِماَلِن  َواِ 
 َعْوَرَة َأِخيِه. َيُكوَناِن َعِقيَمْيِن.

ْرُض ال ِتي َأَنا آتي ِبُكْم ِإَلْيَها َفَتْحَفُظوَن َجِميَع َفرَاِئِضي َوَجِميَع َأْحَكاِمي، َوَتْعَمُلوَنَها ِلَكْي اَل َتْقِذَفُكُم األَ »66
َواَل َتْسُلُكوَن ِفي ُرُسوِم الشُُّعوِب ال ِذيَن َأَنا َطاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمُكْم. أَلن ُهْم َقْد َفَعُلوا ُكل  هِذِه، 63ِلَتْسُكُنوا ِفيَها. 

َأَنا ُأْعِطيُكْم ِإي اَها ِلَتِرُثوَها، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكُم َوُقْلُت َلُكْم: َتِرُثوَن َأْنُتْم َأْرَضُهْم، وَ 64َفَكرِْهُتُهْم. 
 َفُتَمي ُزوَن َبْيَن اْلَبَهاِئِم الط اِهَرِة َوالن ِجَسِة، َوَبْيَن الطُُّيوِر الن ِجَسِة َوالط اِهَرِة. َفالَ 65ال ِذ  َمي َزُكْم ِمَن الشُُّعوِب. 

َوَتُكوُنوَن ِلي 62وَن َنِجًسا. ُتَدن ُسوا ُنُفوَسُكْم ِباْلَبَهاِئِم َوالطُُّيوِر، َواَل ِبُكل  َما َيِدبُّ َعَلى اأَلْرِض ِمم ا َمي ْزُتُه َلُكْم ِلَيكُ 
، َوَقْد َمي ْزُتُكْم ِمَن الشُُّعوِب ِلَتُكوُنوا لِ   "ي.ِقد يِسيَن أَلن ي ُقدُّوٌس َأَنا الر بُّ

زنقى مقع ال.ةل بالرجل وال حع نلى من يلجأ للجقان ويحلقو منقورتو وم ونتقو. والقرجل أي قا  لمقن يمقار  فا.نقة )
.تقى  )أداه الجريمقة( ولنا نجد النب نلى قتقل البهيمقة (د جنسى أو زنا مع البها لو الم.رماو أو زواجهن أو ند

والقرجل أي قا  لمقن يسقو أبقاا أو أمقو فمقن يسقبهما يسقو  يمهر ةراليقة ا  للخحيقة وأنقو ظ يريقد أن يتقر  أرقرا  لهقا.
= قققد تةققون بققأن ي ققربهما ا  بققال  ل أو بمققوو نسققلهما  يموتففان عقيمففين( 11وفققى آيققة ) . ويهققين أبققى اضرواا
 و.رمانهما منو. 

وةانو النري ة تنب نلى وجوو إنترا  الخاحئ بخحيتو .تى تةون لو فر و للتوبة ون وبقة القرجل تنقير ضن 
ولو القد" رجقل نفسقو بنفسقو ب لبقو ال.جقر". و.رققو بالنقار ينقير   لخاحئ قد ت.ول قلبو ل لو .جر" بال إ.سا ا

 إلى بنانة نرا إد ألهبو الخحية منانرا بنيران النهوه وأللةتو.
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َذا َكاَن ِفي َرُجل َأِو اْمرََأةي َجاُن َأْو تَاِبَعٌة َفِإن ُه ُيْقَتُل. بِ »67 " -(:67) أية  "«.اْلِحَجاَرِة َيْرُجُموَنُه. َدُمُه َعَلْيهِ َواِ 

ذا كان فى رجل.... جان..... فإنه يقتلالتى قبلها) وتةونون لى قديسين.....(  16ية بللدا اآلية ت ارن  لدا  وا 
.ت نى بسبو .ر  ال ح  إما نةون للرو فن.يا قديسين يمل  ا  نلينا. أو نةون إلبلي  يمل  لو نلينا
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دى والعشروناإلصحاح الحا  عودة للجدول 

 
ا  يحلققو مققن النقق و أن ي.يققا فققى قداسققة وبققاضولى الةهنققة قققاده النقق و. إد ةلمققا زادو المسقق ولية إلتققزل اإلنسققان 

 ب.ياه أةرر تدقي ا .
 

ْس َأَحٌد ِمْنُكْم ِلَمْيتي ِفي َكل ْم اْلَكَهَنَة َبِني َهارُ »َوَقاَل الر بُّ ِلُموَسى: 1 "-(:9-1) األيات وَن َوُقْل َلُهْم: اَل َيَتَنج 
َوُأْخِتِه اْلَعْذرَاِء اْلَقِريَبِة ِإَلْيِه ال ِتي َلْم َتِصْر ِلَرُجل. 3ِإال  أَلْقِرَباِئِه اأَلْقَرِب ِإَلْيِه: ُأم ِه َوَأِبيِه َواْبِنِه َواْبَنِتِه َوَأِخيِه 6َقْوِمِه، 
ُس. أَلْجِلَها يَ  ْس ِبَأْهِلِه ِلَتْدِنيِسِه. 4َتَنج  اَل َيْجَعُلوا َقْرَعًة ِفي ُرُهوِسِهْم، َواَل َيْحِلُقوا َعَواِرَض ِلَحاُهْم، 5َكَزْوجي اَل َيَتَنج 

ُبوَن َوَقاِئَد الر ب  ُمَقد ِسيَن َيُكوُنوَن إِللِهِهْم، َواَل ُيَدن ُسوَن اْسَم ِإلهِ 2َواَل َيْجَرُحوا ِجرَاَحًة ِفي َأْجَساِدِهْم.  ِهْم، أَلن ُهْم ُيَقر 
ٌس ِإْمرََأًة زَاِنَيًة َأْو ُمَدن َسًة اَل َيْأُخُذوا، َواَل َيْأُخُذوا اْمرََأًة ُمَطل َقًة ِمْن َزْوِجَها. أَلن ُه ُمَقد  7َطَعاَم ِإلِهِهْم، َفَيُكوُنوَن ُقْدًسا. 

َذا 9ن ُه ُيَقر ُب ُخْبَز ِإلِهَك. ُمَقد ًسا َيُكوُن ِعْنَدَك أَلن ي ُقدُّوٌس َأَنا الر بُّ ُمَقد ُسُكْم. َفَتْحِسُبُه ُمَقد ًسا ألَ 8إِللِهِه.  َواِ 
 َتَدن َسِت اْبَنُة َكاِهني ِبالز َنى َفَقْد َدن َسْت َأَباَها. ِبالن اِر ُتْحَرُق.

 شرائع الكهنة
ن ةالبقاقين القدين ظ رجقاء لهقل" ولقو ةم لقل للنق و إن لقل يمهقر رجقاؤا يلي  بالةالن أن يةون لقو رجقاء " وظ ي.قز 

أمققال النقق و  ققار ت ليمققو بققال فا ققده وبققال م نققى. ومنققع ا  الةهنققة مققن أن يتمرلققوا فققى .ققزنهل بال ققاداو الورنيققة = 
ة المة ل.زنهل. فهنا  .زن م د  مسقموا بقو لنق و  رهوسهم وجرح أجسادهم وحلق عوارض لحاهم قرعة فى

 ولةن لنا  أنمال ظ تتف  مع الرجاء. باإل افة إلى أن مرل لدا الت رفاو تفهل أنهقا إنتقرا. نلقى منقي ة ا 
يتنجس أحد منكم ا  وقرارا. والةالن ةوةيل   مهتل بةل الن و نليو أن يهتل بةل وا.د نلى أنو أسرتو. وقولو 

ب قدل اإلقتقراو ضةرقر مقن سقتة أققدال. والم نقى = ت نى أن يتالم  مع ميو. وةانقو نقري ة اليهقود ت  قى  لميت
وراء لدا أن الموو ينير للخحية التى أدو إليو فةان ا  يمن هل من التالم  مع الخحية وليفهموا لدا ف د سمش 
ا  بإقامة ميو بواسحة نمال إلينع. إدا  ال مال ليسقو نجسقة لةنهقا الخحيقة. ولةقن ةقان يسقمش للةقالن أن يقدفن 

بنقو وابنتقو وأخيقو وأختقو ال قدراء أ" التقى لقل تتقزوج فقإدا تزوجقو  قارو مسق ولة مقن أقربا و اض قربين )أمقو وأبيقو وا 
= فهو ةزوج لن يتدن  بأ.د لؤظء لو دفنقو ولمسقو.  كزوج ال يتدنس بأهلهرجل آخر( وي ا  لهؤظء زوجتو = 

( لقققى ب قققل 4. وةلمقققة زوج فقققى آيقققة )فهنقققا ا  يرانقققى ال واحققق  البنقققرية مقققع اإلرتفقققا  بقققالمفهول البنقققر" ال قققاحفى
ن فهمو أنها ر قي  فاآل يقة ت نقى أنقو ةقر ي  وسقح نق بو  وتترجل زوج وتترجل أي ا  ر ي  )الترجمة اضنجليزية( وا 

نليو أن ظ يتنج  بميو. والمسقيش  قات لقدا المفهقول بحري قة أخقر" " د  المقوتى يقدفنون موتقالل" أ" نلينقا أظ 
وةققان لققدا بققأمر    د ت جققو النقق و .ققين لققل يبةققى .زقيققال نلققى زوجتققة .ققين ماتققونرتبقق  بققأمور لققدا ال.يققاه. وققق

( تفهققل أنققو مققن المسققموا أن يققدفن الةققالن زوجتققو 4الققرو ةرمققز لنققئ آخققر. لةققن لققدا مققا يج لنققا ننقق ر أن آيققة )
 .ةما فى اإلنجليزية ويبةى نليها مرل باقى ال ا لة. فترجمتها ةزوج أف ل من ةر ي 
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ن الزواج من زانية ولو تابو أو محل ة فهى حل و لةرالية زوجهقا اضول لهقا  .تقى ظ يةقون وةان الةالن يمنع م
 لدا سبو ت يير النا  لو أو تةون سبو ن  ينغب .ياتو 

 
= لدا موجهو للن و أن ي تبر الةالن م دسا  فيةرموا وي.ترموا ولةن إن أخحأ ف ليهل  تحسبه مقدساً  -: 8أية 

 .الةهنة الدين ةانوا ي.اةموا ويؤدبوا بالجلد وال رو أن يراقبوا ليخبروا باقى
 

د ي بقل الةقالن وبالتقالى أسقرتو ن مقا  ةريقره ةانقو ال  وبقة ضفقراد اضسقره أنقد وأقسقى فمقن ي  ح قى ةريقرا   -: 9آية  وا 
  48:  21يحلو منو الةرير لو 

 
  ُصب  َعَلى رَْأِسِه ُدْهُن اْلَمْسَحِة، َوُمِلَئْت َيُدُه ِلَيْلَبَس َواْلَكاِهُن اأَلْعَظُم َبْيَن ِإْخَوِتِه ال ذِ »11 "-(:15-11) األيات

ِه، 11الث َياَب، اَل َيْكِشُف رَْأَسُه، َواَل َيُشقُّ ِثَياَبُه،  ُس أَلِبيِه َأْو ُأم  َواَل َيْخُرُج ِمَن 16َواَل َيْأِتي ِإَلى َنْفسي َمْيَتةي، َواَل َيَتَنج 
. اْلَمْقِدِس ِلَئال   َأم ا 14هَذا َيْأُخُذ اْمرََأًة َعْذرَاَء. 13ُيَدن َس َمْقِدَس ِإلِهِه، أَلن  ِإْكِليَل ُدْهِن َمْسَحِة ِإلِهِه َعَلْيِه. َأَنا الر بُّ

َواَل ُيَدن ُس َزْرَعُه َبْيَن 15ِمْن َقْوِمِه اْمرََأًة.  اأَلْرَمَلُة َواْلُمَطل َقُة َواْلُمَدن َسُة َوالز اِنَيُة َفِمْن هُهاَلِء اَل َيْأُخُذ، َبْل َيت ِخُذ َعْذرَاءَ 
 "«.َشْعِبِه أَلن ي َأَنا الر بُّ ُمَقد ُسهُ 

 شريعة رئيس الكهنة
لققو يرمققز للمسققيش فققال يتققزوج سققو" نققدراء رمققزا  للةنيسققة التققى خحبهققا المسققيش لنفسققو. وظ يتققزوج أرملققة ةمققا ةققان 

= أ" لقو مةقر  تةريسقا  ةقامال   صب على رأسفه دهفن المسفحةي  الةهنقة (. ور 1:  22ةو 1مسمو.ا  للةهنة )
 4التى مس.و )ظ يةن  نن ال القة الخا ة مع ا  فالمسيش لو الرأ  نش  فال يجوز له أن يكشف رأسه  
= فالرياو تنير للةنيسقة التقى ظ يجقو أن تنق . وظ يسقمش لقو بقأن ينقتر  فقى جنقازه أ.قد  وال يشق ثيابه( 21: 
وال يخففرج مففن قرابتققو. فبةونققو رمققزا  للمسققيش والققو ال.يققاه ةققان ظ يسققمش لققو بققأن ينققتر  مققع المققوو  وهمققا ةانققم

= متققى ةققان يققؤد" خدمتققو فققى بيققو ا  ظ يجققوز أن يخققرج منققو وظ أن يوققق  خدمتققو ض" سققبو مهمققا  المقففدس
وتر  اإللتمال بأمو ليو.نا. وققد ةانو قرابة من ماو لو. ولةدا المسيش لل يتر   ليبو أ" مدب.و بل إلت   بو 

ي نى ندل خروجو من الم د  أ" ندل خروجو من النةل الم د  الد" يجو أن يةون لو ووقارا وليبتو ةقر ي  
 ةهنة. وقد يةون فى زواجو من ندراء تنابو مع نرح بول  الرسول ل س   أن يةون ب ل إمرأه وا.ده

ه غيققر  ققال.ة أو أجنبيققة فهققدا يققدن  زرنققو الققد" سققيخرج منققو = إدا تققزوج بققأ" إمققرأ ال يففدنس زرعففه -: 25آيققة 
 بنها لن تةون تربية م دسة.إل لدا اضجنبية ةر ي  ةهنة آخر ودل  ضن الن و سي.ت را بسبو أمو أو ضن تربي

 
ِمفْن َنْسفِلَك ِففي َأْجَيفاِلِهْم  َكل فْم َهفاُرون َقفاِئاًل: ِإَذا َكفاَن َرُجفلٌ »17َوَكل َم الر بُّ ُموَسفى َقفاِئاًل: 12 "-(:63-12) األيات

أَلن  ُكل  َرُجفل ِفيفِه َعْيفٌب اَل َيَتَقفد ْم. اَل َرُجفٌل َأْعَمفى َواَل َأْعفَرُج، َواَل َأْفَطفُس 18ِفيِه َعْيٌب َفاَل َيَتَقد ْم ِلُيَقر َب ُخْبَز ِإلِهِه. 
، َواَل َرُجٌل ِفيِه َكْسُر ِرْجل َأْو َكسْ 19َواَل َزَواِئِدُ ،  َواَل َأْحَدُب َواَل َأْكَشفُم، َواَل َمفْن ِففي َعْيِنفِه َبَيفاٌض، َواَل َأْجفَرُب 61ُر َيدي
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. 61َواَل َأْكَلُف، َواَل َمْرُضوُض اْلُخَصى.  ُكلُّ َرُجل ِفيفِه َعْيفٌب ِمفْن َنْسفِل َهفاُروَن اْلَكفاِهِن اَل َيَتَقفد ْم ِلُيَقفر َب َوَقاِئفَد الفر ب 
لِكفْن ِإَلفى اْلِحَجفاِب اَل 63ُخْبَز ِإلِهِه ِمْن ُقْدِس اأَلْقَداِس َوِمَن اْلُقْدِس َيْأُكفُل. 66َيَتَقد ْم ِلُيَقر َب ُخْبَز ِإلِهِه. ِفيِه َعْيٌب اَل 

َلى اْلَمْذَبِح اَل َيْقَتِرُب، أَلن  ِفيِه َعْيًبا، ِلَئال  ُيَدن َس َمْقِدِسي، أَلن ي َأَنا الر بُّ   "«.ُمَقد ُسُهمْ  َيْأِتي، َواِ 
 الكهنة والعيوب الخلقية

إنترحو النري ة فقى الةقالن أن يةقون بقال نيقو خل قى أو نر قى أ" مولقود بقو أو يةقون نقات  إل قابة. ولقدل  
ةققان مجمقققع السققنهدريل يجتمقققع لف.قققب الةهنققة وفقققرزلل ننققد و قققولهل للسقققن ال ققانونى ومقققن ةققان  قققال.ا  ي دمونقققو 

ي قاد النقار  لههليقرب خبز إللخدمة الةهنوتية =  ومن ةان غيقر  قالش ض" نيقو ةقان ي مقل فقى جمقع ال.حقو وا 
 وال.ةل نلى مر ى البرب.

بقالمفهول ال ققال ةلنقا ةهنقة وأبنققاء   ولةقن ال يققوو التقى فينقا ت.رمنققا مقن ب قق. اإلمتيقازاو. وةققل  -: تأمفل روحففى
 لدا ال يوو المنار لها لنا لها م ابل وم نى رو.ى.

درا  النور السماو" وظ ي ر  ةي  يخحو وظ إلى أين يم ىظ يستحيع  -: األعمى  تمييز وا 
 لو الد" ظ يستحيع أن يسير برباو فى حري  السماء -: األعرج
نتنر أو إنغر  أنفو فى وجهو(. واضنق  تنقير للتمييقز )أنفق  ةبقرج  -: األفطس )لو من إنخف و ق بة أنفو وا 

فراز ما لو دةى مما لو ة4:  7لبنان نش   ريو.( وا 
خقر )يقد ويقد( ولقؤظء ينقيرون لو ن و أحول من ن و أو ن و حولو و.جمو ظ يتناسقو مقع اآل -: الزوائدى

لمن ين رون بالبر الداتى والةبرياء وبتميزلل نن اآلخقرين أو إنجقابهل بقدواتهل. ولقؤظء يننقغلون بأسق لة ف قولية 
 أةرر من الالزل 

 ر محل ا  فى حري  ا  ف د تجرد تماما  من ةل نمل  الش لدا ظ يستحيع أن يسي -: الرجل الذى به كسر
لهققا م نيققان مهققرا م ققو  أو جفونققو تغحققى نينققو )جفققون سققاقحة( ولققدا ت نققى مققن يققرزا ت.ققو ر ققل  -: األحففدب

الهمول ال المية فال يمةنو أن يرفع نينيو لفو  بل يربتها نلى مقوحئ اضققدال. )الةلمقة ال بريقة المسقتخدمة ت.تمقل 
 نيين(ةال الم 
ل قق   فهققو مولققود بأ ققبع نققاقب أو مققن ف ققد أ.ققد أن ققا و ب ققد وظدتققو وت نققى أي ققا  مققن  -: األكشففم أ" النققاقب الخ 

 نلى نينيو غناوه. لدا ينير لمن ف د ب يرتو بسبو إنتيادا ف ل اإلرل وقدراتو غير ةاملة نلى دل .
فونا  بإدنقققاء ال.ةمقققة وال قققالا لقققو م.قققرول مقققن م اينقققة النقققور ال. ي قققى بسقققبو نمقققاا مقققد -: ففففى عينيفففه بيفففاض

 )البيا. ينير للن اء( لو بار فى نينى نفسو ولدا يسبو لو نمى 
 لو الدا ل التدمر ويسودا بحر الجسد -: األجرب
ما ي لو وجهو ويتفر  نليو ال.بوو ال غيره السوداء ال قاربة إلقى ال.مقره ولقدا يسقمى نمقش. لقدا ظ  -: األكلف

ى الجسل فينوا منمرا فهدا ينير للخحايا ال غيره التى تنتنر دون أن نقدر" فتنقوا يسبو أ" أظل ولةنو ينتنر ف
 .ياتنا 

 لدا ظ يف ل نجاسة لةنو يفةر فيها بإستمرار. لدا اإلنسان غير مرمر -: مرضوض الخصى
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ن ويفهمون ا  لنا يتةلل نن الةمال بالجسدياو فهل لل ين جوا رو.يا . ولةن فيما لل ينفدون و ايا ا  يتأملو 
الب د الرو.ى لو اياا. ف.ين يهتل اليهود" بغسل يديو يرنو اليهود" ال. ي ى للب د الرو.ى ولو حهاره ال لو. 
ولةدا ي ود الةمال الجسد" للةمال الرو.ى ولو ينير لو. ويفهل من بو نالاو أن لدا ال الاو ت و  نن 

 ول نلى برةاو السماء.اإلمتيازاو التى ي حيها ا  للةامل في دمون توبة لل. 
 
"َفَكل َم ُموَسى َهاُروَن َوَبِنيِه َوُكل  َبِني ِإْسرَاِئيَل.64" -(:64) يةآ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون
 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1" -(:1) أية
 
ِنيِه َأْن َيَتَوق ْوا َأْقَداَس َبِني ِإْسرَاِئيَل ال ِتي ُيَقد ُسوَنَها ِلي َواَل ُيَدن ُسوا اْسِمي اْلُقدُّوَس. َكل ْم َهاُروَن َوبَ »6 " -(:6) أية

 .  "َأَنا الر بُّ
أ" ظ ي ت.مولا أ"  يأةلولا بال  ويتوقوا= اضقدا  لى اضن بة الم ينة للةهنة من الدبا ش.  يتوقوا أقداس

ليهل أ" نجاسة. فهدا اضقدا  ليسو إلنبا  بحونهل بل لى نمل م د  يلزل ممارستو إست داد ةأن تةون ن
بفةر رو.ى. ف.ين ي تر  الخاحئ نلى رأ  الدبي.ة بخحيتو تنت ل الخحية للدبي.ة. و.ين يأةلها المدبش 

نتهو إناره للمسيش الد" رفع خحايانا واآل و الد" قبل لدا )النار( والةالن. ينير لدا ضن الخحية قد إبتل و وا 
أنا ال مل. فنار المدبش تنير ل بول اآلو للدبي.ة وأةل الةالن لجزء منها ينير ل.مل المسيش لخحيتى. وقولو 

 = أنا أغير نلى إسمى وم دساتى التى يدنسها الةهنة المستهترين الرب
 
ِلُكُم اْقَتَرَب ِإَلى اأَلْقَداِس ال ِتي ُيَقد ُسَها َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُقْل َلُهْم: ِفي َأْجَياِلُكْم ُكلُّ ِإْنَساني ِمْن َجِميِع َنسْ 3 " -(:3) أية

. ، َوَنَجاَسُتُه َعَلْيِه، ُتْقَطُع ِتْلَك الن ْفُس ِمْن َأَماِمي. َأَنا الر بُّ  "ِللر ب 
أ.دا  = لو م او ببرب أو بسيل أو م   نجاسته عليهأ" ظ ي ود للخدمة.  -: تقطع تلك النفس من أمامى

و. لدا يب ى اليول نجسا  للمساء رل ير.. تجع مع زوجحأو م  ميتا . أو م  .يوان نج  أو إ  بهما مري ا  
 جسدا بماء قبل أن يأةل من اضقدا .

 
ى َيْطُهَر. ُكلُّ ِإْنَساني ِمْن َنْسِل َهاُروَن َوُهَو َأْبَرُم َأْو ُذو َسْيل، اَل َيْأُكْل ِمَن اأَلْقَداِس َحت  4 "-(:9-4) األيات

 ، ، َأْو ِإْنَساٌن َحَدَث ِمْنُه اْضِطَجاُع َزْرعي ُس ِبِه، َأْو ِإْنَساًنا 5َوَمْن َمس  َشْيًئا َنِجًسا ِلَمْيتي َأْو ِإْنَساٌن َمس  َدِبيًبا َيَتَنج 
ُس ِبِه ِلَنَجاَسةي ِفيِه،  اِء، َواَل َيْأُكْل ِمَن اأَلْقَداِس، َبْل َيْرَحُض َجَسَدُه َفال ِذ  َيَمسُّ ذِلَك َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمسَ 2َيَتَنج 

 . ِمْيَتًة َأْو َفِريَسًة اَل َيْأُكْل 8َفَمَتى َغَرَبِت الش ْمُس َيُكوُن َطاِهرًا، ثُم  َيْأُكُل ِمَن اأَلْقَداِس أَلن َها َطَعاُمُه. 7ِبَماءي
 . َس ِبَها. َأَنا الر بُّ َن َشَعاِئِر  ِلَكْي اَل َيْحِمُلوا أَلْجِلَها َخِطي ًة َيُموُتوَن ِبَها أَلن ُهْم ُيَدن ُسوَنَها. َأَنا َفَيْحَفُظو9َفَيَتَنج 

  "الر بُّ ُمَقد ُسُهْم.
ي.دد فيها ما ينج  الةالن وةي  يتحهر. والةنيسة تلزل أبنا ها أن ظ يت دمون للتناول دون إست. ا  أ" 

  19:  22ةو 2يت دمون ولل تا بين 
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لِكْن ِإَذا اْشَتَرى 11َوُكلُّ َأْجَنِبيٍّ اَل َيْأُكُل ُقْدًسا. َنِزيُل َكاِهني َوَأِجيُرُه اَل َيْأُكُلوَن ُقْدًسا. »11 "-(:15-11) األيات
ةي، َفُهَو َيْأُكُل ِمْنُه، َواْلَمْوُلوُد ِفي َبْيِتِه. ُهَما َيْأُكاَلِن ِمْن طَ  َذا َصاَرِت اْبَنُة َكاِهني 16َعاِمِه. َكاِهٌن َأَحًدا ِشَراَء ِفض  َواِ 

َوَأم ا اْبَنُة َكاِهني َقْد َصاَرْت َأْرَمَلًة َأْو ُمَطل َقًة، َوَلْم َيُكْن َلَها َنْسٌل، 13ِلَرُجل َأْجَنِبيٍّ اَل تَْأُكُل ِمْن َرِفيَعِة اأَلْقَداِس. 
َذا َأَكَل ِإْنَساٌن 14تَْأُكُل ِمْن َطَعاِم َأِبيَها. لِكن  ُكل  َأْجَنِبيٍّ اَل َيْأُكُل ِمْنُه. َوَرَجَعْت ِإَلى َبْيِت َأِبيَها َكَما ِفي ِصَباَها، فَ  َواِ 

، َفاَل ُيَدن ُسوَن َأْقَداَس َبِني ِإْسرَاِئيَل ال ِتي َيْرَفُعوَنَها 15ُقْدًسا َسْهًوا، َيِزيُد َعَلْيِه ُخْمَسُه َوَيْدَفُع اْلُقْدَس ِلْلَكاِهِن.  ِللر ب 
" 

أ"  أجنبىن بف ة وظ يأةل م و فى لدا الم دساو ليتمتع بأةل الدبي.ة الةالن ومولود بيتو ومن إنتراا الةا
( أو من ةان غريو الجن  أو نبدا  ر بو أدنو أو من ةان نزيال  33:  19نبرانى لي  من نسل لرون )خر 

نبد( وظ يأةل منها إبنتو التى تزوجو بمن لي  من ) ي  أو أجير أو نبد نبرانى فال بد ال برانى ظ يسمى 
دا ترملو أو حل و ونادو لبيو أبيها ت ود تأةل من اضقدا .  نسل لرون وا 

وما م نى لدا فى الةنيسة ؟ اضقدا  تنير لجسد المسيش ودمو ويتناول اضسرار الم دسة الةالن سواء الد" تمتع 
" ولد من الم مودية ولدا يسمى مولود البيو. ويأةل منها من إنتر" بسر الةهنوو أو الةالن بالمفهول ال ال الد

بالف ة أ" إقتناا ا  بفدا و  ومن لل من ألل البيو فهل ليسوا زا رين بل ي  وا .ياتهل ةلها فى بيو الرو. 
ر و رنا الةنيسة من ت ديل الدبي.ة ضجنبى أ" إنسان تغرو نن ا  ورف. النرةة م و ةإبن أو إلنسان دوت.

أدنيو أ" ناش نبدا  للخحية ظ يريد أن يت.رر منها. أما اإلبنة التى تزوجو بغريو فهى النف  التى قبلو 
الميالد الجديد رل نادو لتلت   ب ري  أجنبى أ" بإلو آخر )نهوه البحن م لده الجسد م م.بة المال م حلو 

ت ود للوليمة الم دسة ).ين ناد اإلبن ال ال الةرامة الزمنية(. أما لو ماو رجلها أو حل و أ" ترةو خحيتها 
 أةل ال جل المسمن( 

= أما لو أةل نامدا  مستهترا  بالو ية ي حع. وةان لهدا ال انون إسترناء واف  الرو  إذا أكل سهواً  -: 24آية 
 (7 – 3:  21+ مو  6:  12 ل 2يسو  نليو .ين أةل داود ورجالو الخبز الم د  )

 
 "«.َحم ُلوَنُهْم َذْنَب ِإْثمي ِبَأْكِلِهْم َأْقَداَسُهْم. أَلن ي َأَنا الر بُّ ُمَقد ُسُهمْ َفيُ 12 " -(:12) أية

   = أ" فيةونون ب دل إنتنا هل بمنع من ظ يجوز لو أن يأةل اضقدا  فو  ةونهل آرمين فيحملونهم ذنب إثمهم
 اضقدا . من سببا  ضن ي.مل غيرلل اإلرل بأةلو

 
َكل ْم َهاُروَن َوَبِنيِه َوَجِميِع َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ُكلُّ »18َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 17 "-(:65-17) األيات

ُبوَنَها ِع َنَواِإْنَساني ِمْن َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َوِمَن اْلُغَرَباِء ِفي ِإْسرَاِئيَل، َقر َب ُقْرَباَنُه ِمْن َجِميِع ُنُذورِِهْم َوَجِمي ِفِلِهِم ال ِتي ُيَقر 
ُبوُه 61َفِللر َضا َعْنُكْم َيُكوُن َذَكرًا َصِحيًحا ِمَن اْلَبَقِر َأِو اْلَغَنِم َأِو اْلَمْعِز. 19ِللر ب  ُمْحَرَقًة،  ُكلُّ َما َكاَن ِفيِه َعْيٌب اَل تَُقر 

َذا َقر َب 61أَلن ُه اَل َيُكوُن ِللر َضا َعْنُكْم.  ، َأْو َناِفَلًة ِمَن اْلَبَقِر َأِو اأَلْغَناِم، َواِ  ِإْنَساٌن َذِبيَحَة َساَلَمةي ِللر ب  َوَفاًء ِلَنْذري
اأَلْعَمى َواْلَمْكُسوُر َواْلَمْجُروُح َواْلَبِثيُر َواأَلْجَرُب َواأَلْكَلُف، هِذِه 66َتُكوُن َصِحيَحًة ِللر َضا. ُكلُّ َعْيبي اَل َيُكوُن ِفيَها. 
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 . ، َواَل َتْجَعُلوا ِمْنَها َوُقوًدا َعَلى اْلَمْذَبِح ِللر ب  ُبوَها ِللر ب  َواِئِد ُّ َأِو اْلُقُزُم َفَناِفَلًة 63اَل تَُقر  َوَأم ا الث ْوُر َأِو الش اُة الز 
. َوِفي َأْرِضُكْم اَل َوَمْرُضوَض اْلِخْصَيِة َوَمْسُحوَقهَ 64َتْعَمُلُه، َولِكْن ِلَنْذري اَل ُيْرَضى ِبِه.  ُبوا ِللر ب  ا َوَمْقُطوَعَها اَل تَُقر 

ُبوا ُخْبَز ِإلِهُكْم ِمْن َجِميِع هِذِه، أَلن  ِفيَها َفَساَدَها. ِفيَها َعْيٌب الَ 65َتْعَمُلوَها.  ُيْرَضى  َوِمْن َيِد اْبِن اْلَغِريِب اَل تَُقر 
 "«.ِبَها َعْنُكمْ 

بي.ة بال نيو فهى تنير للمسيش. فا  ظ يحلو ةرره الدبا ش بل نونيتها. و.ين قال لنا نجد نرح أن تةون الد
 نافلةبيالح  "إنى برئ من دل لدا البار" قدل المسيش ةدبي.ة بال نيو وةان لنا  إسترناء وا.د إن قدل أ.دلل 

جدا (. والنافلة لى  )ق ير ال امة قزماأ" من لو ن و أحول من ن و أو إدا ةان  زوائدىةان ممةن أن ي دل 
إختيارية.  بها ) دبي.ة خحية أو إرل.... ( أو ألزموا لل أنفسهل بها ) ندر( أ" ت دمة حونية التى لل يلزمهل ا 

لزال وب.ريتو قدل إبنو ال دو . ولدا الزوا د" أو ال زل لل يةن ي دل إولدا يمهر لنا الفار   فا  .ين قدل لنا دون 
 ونو وي حوا رمنو للهيةل. وظ.م أن الورنيين ةان لهل ناده أن يخ وا .يواناتهل وا  منع للهيةل ةدبي.ة بل يبي

ومن يد إبن الغريب ال لدا ومنع ت ديل مرل لدا ال.يواناو ةدبي.ة .تى لو ةانوا إنترولا لةدا من أجنبى = 
اليهود" أن ا  سي بل منو = فالدبا ش لى خبز ا  ضن نار المدبش تأةلو. .تى ظ يمن  تقربوا خبز إلهكم

 دبي.تو لو ةانو مخ ية ضن الغريو ف ل بها لدا.
 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 62" -(:62) أية
 
فِه، ثُفم  ِمفَن اْلَيفْوِم الث فامِ »67 " -(:67) أية ِن َفَصفاِعًدا َمَتى ُوِلَد َبَقفٌر َأْو َغفَنٌم َأْو ِمْعفًزى َيُكفوُن َسفْبَعَة َأي فامي َتْحفَت ُأم 

.  "ُيْرَضى ِبِه ُقْرَباَن َوُقودي ِللر ب 
(.تى يرانوا المنانر في حقوا فر قة لق ل واإلبقن 2أيال مع أمو قبل أن ي دل دبي.ة.  7ينترح أن ي  ى المولود 

( أسبو  رقل ةامل إناره للمسيش 3( .تى يم ى نليهل سبو فهل ي ت دون أن السبو م د    1أن يتمت وا م ا   
 الد" ناش وسحنا نمرا ةامال  )لل ي تلو ليرود  حفال ( رل  لو

 
.68  " -(:68) أية  "َوَأم ا اْلَبَقَرُة َأِو الش اُة َفاَل َتْذَبُحوَها َواْبَنَها ِفي َيْومي َواِحدي

بة = فاضل ست.زن .قين يأخقدوا ولقدلا ولةقدا الولقد سقي.زن وي قرخ دون إسقتجا ال يقدم حيوان وأمه فى يوم واحد
 ولةدا .دن مع المسيش "إلهى إلهى لمادا ترةتنى" واآلو .زن لهدا 

 
، َفِللر َضا َعْنُكْم َتْذَبُحوَنَها.69  " -(:69) أية  "َوَمَتى َذَبْحُتْم َذِبيَحَة ُشْكري ِللر ب 

 أ.سن نرا لها "ن.ن ن.بو ضنو أ.بنا أوظ ".
 



 يين ) األصحاح الثاني والعشرون(الالو
 

 
159 

. ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُتْهَكلُ 31 "-(:33-31) األيات َفَتْحَفُظوَن َوَصاَياَ  31. اَل تُْبُقوا ِمْنَها ِإَلى اْلَغِد. َأَنا الر بُّ
 . ال ِذ  33َواَل ُتَدن ُسوَن اْسِمي اْلُقدُّوَس، َفَأَتَقد ُس ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل. َأَنا الر بُّ ُمَقد ُسُكُم 36َوَتْعَمُلوَنَها. َأَنا الر بُّ

"«.ْن َأْرِض ِمْصَر ِلَيُكوَن َلُكْم ِإلًها. َأَنا الر بُّ َأْخَرَجُكْم مِ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون

 
 مقدمة اإلصحاح الثالث والعشرون

 الشهور اليهودية
 

ما يناظرها من  أين ذكر السنة الدينية السنة المدنية
 الشهور الميالدية

 4م  3 1:  21خر  أبيو م نيسان 2 لنياريتسر" م إ 2
 5م  4 2:  6مل 2 زيو م أيار 1 مول 1
 6م  5 9:  8ش أ سيوان م .زيران 3 ةسلو 3
 7م  6 24:  8.ز  تموز 4 حبيو 4
 8م  7  آو 5 نباح 5
 9م  8 25:  6نش  ألمول 6 اردأ 6

 21م  9 1:  8مل 2 انيليرتسر" م إ 7 أبيو م نيسان 7
 22م  21 38:  6مل 2 مول 8 يارزيو م أ 8
 21م  22 2:  7ز   ةسلو 9 سيوان م .زيران 9

 2م  21 26:  1  إ حبيو 21 تموز 21
 1م  2 7:  2ز   نباح 22 آو 22
 3م  1 7:  3  إ اردأ ألمول 21

 ار رانى(ددار )أاو  23 
 سنواو 3ةل 

  

 
لب . ال.وادن الهامة مرل .ةل مل  أو بالنسبة لسنى ةان اضباء اضولون يدنون النهور بترتيو نددلا بالنسبة 

.يقاه رجقل مقن ال ممققاء في ولقون النقهر اضول أو الرققانى.... مقن لقدا ال.ققادن. وفيمقا ب قد دنققو ةقل أمقة النققهور 
. 8  7يوما  ويستنت  لدا من تق   31نهرا  وةل منها  21بأسماء خا ة غالبا  لى بأسماء آلهتها. وةانو السنة 

ة أيققال إلققى النققهر الرققانى ننققر ةمققا فققى السققنة ال بحيققة ولةققن فققى السققنة ال بحيققة سقق. النقق وو خمرققل أ ققافو ب قق
 أيال .سو السنة بسيحة ةانو أو ةبيسة(.  6أو  5يسمى النهر ال غير )



 الالويين ) األصحاح الثالث والعشرون(
 

 
161 

. ولةقن + وةان خروج الن و اليهود" من م ر فقى نقهر أبيقو وةقان لقدا النقهر لقو السقابع بقين نقهور السقنة
 تدةارا  لخروجهل مقن م قر ونجقاتهل مقن ال بوديقة. لدا النهر لو النهر اضول من النهور أمرلل الرو أن يةون

وةان نقهر أبيقو م قرو  ننقد  وةما أن الخروج من ال بودية لو بداية .ياه جديده لةدا يةون لنا  سنة جديده.
مهقققور السقققنابل  الم قققريين )ربمقققا دنقققى لةقققدا بإسقققل لقققابى إلقققو النيقققل أو لوبقققا إلقققو الفقققرا فهقققدا النقققهر لقققو نقققهر

لدا اإلسل من البقابليين وم نقى اإلسقل اضسقبال  واالخ راء( وب د السبى تغير إسل لدا النهر إلى نيسان وقد ت لم
أ" مهققور السققنابل )ولققدا الوقققو مققن السققنة لققو أنسققو وقققو للخققروج( ونققهر أبيققو م نيسققان لققدا ي ققع ت ريبققا  بققين 

 نهر" مار  وأبريل أ" ف ل الربيع 
.ققدالما مدنيققة تبققدأ مققن نققهر إ (سققنتانت ويمققان )ر ترتيققو النققهور  أ ققبش لهققل يققمققر الققرو لهققل بتغي+ بنققاء نلققى أ
وي.سققبون بهققا أمققورلل السياسققية والمدنيققة والزرانيققة وةققان نققهر أبيققو لققو السققابع فققى نققهورلا.    تسققر" م إيرققانيل

 .ها أنيادلل ومواسمهل الدينية والرانية سنة دينية وتبدأ من أبيو )نيسان( .سو أمر الرو لهل وةانوا ي.سبون ب
دقي ققة   48سققاناو   8يومققا    354+ وةانققو السققنة ال بريققة قمريققة تبققدأ نققهورلا مققن مهققور الهققالل. ومجمونهققا 

 365يومققا  نلققى التققوالى. وضن السققنة النمسققية م ققدارلا  19يومققا  ونققهرا   31رانيققة. وةققانوا ي.سققبون نققهرا   4,31
يومقققا  نقققن السقققنة ال مريقققة. فلةقققى يسقققاو" ال برانيقققون سقققنتهل ال مريقققة بالسقققنة  22يومقققا  بزيقققاده ن.قققو  366يومقققا  أو 

يومقا . بقدل   19يسقمونو وازار أو أدار الرقانى ومدتقو و    النمسية ةانوا ي يفون نقهرا  نلقى سقنتهل ةقل رالقن سقنة
ن ةانو نهورلا قمرية.   ارو سنتهل نمسية فى ندد أيامهل وا 

 األصوام اليهودية أيام المسيح
 تموز تدةار إلستيالء نبوخد ن ر نلى أورنليل 27 -2
 آو تدةار خراو أورنليل 9 -1
 تنر" بسبو قتل جدليا 3 -3
 تنر" الةفاره 21 -4
 حبيو بسبو . ار أورنليل 21 -5
 آدار  ول إستير 23 -6

 األعياد اليهودية والمحافل المقدسة عندهم
 فى أيام السيد المسيح

 رأ  ةل نهر )الهالل الجديد(
 ةل يول سبو

 بحسب الشهوراألعياد 
 الف ش 24   نيسان -2 

 اليول اضول ل يد الفحير 25              
 ترديد أول .زمة من ال. يد )اليول الرانى من الف ش( 26              
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 نهاية الف ش 12              
 من ت ديل أول .زمة نا جة 33اليول ال  28 أيار )زيو( -1
 ونيد اضسابيع )اليول الخمسون للف ش()الخمسين( أ ح سىالبن 6   سيوان -3
 نيد رأ  السنة )نيد الهتا  أو نيد اضبوا ( 1  2 تشرى -7

 ال ول ال ميل أو نيد الةفاره    21              
 نيد الممال    25              
 نهاية نيد الممال     12             
 رامن يول نيد الممال    11             

 أيال(8الهيةل أو نيد النمو  أو نيد التجديد ) نيد تدنين    15    كسلو -9
وريل )ال رنة( الد" أقامتو إستيرلفنيد ا    24       أذار -21  

 

 
 

                                                 

أسابيع من بدء الفصح أو اليوم الخمسون منه وفيه أيضاً تذكار إلستالم موسى للشريعة على جبل سيناء 7يأتى بعد    

ق. م وهذا العيد مع عيد الفوريم ظهرا بعد السبى 841يهوذا المكابى سنة تذكار لتجديد الهيكل بعد نصرة    
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 األعياد والمحافل المقدسة
بدأ سفر الالويين بالدبا ش رمزا  لدبي.قة المسقيش لقي لن حريق  الم قال.ة مقع ا  خقالل الدبي.قة الم دسقة. رقل .قدرنا 

 نرا ع التحهير .تى ينرا ةي  ت.يا الجمانة م دسة للرو.نن 
ق دا نرفنا أن ةلمقة ن   ن  د  ونأتى لختال السفر فنجدا ي.درنا نن اضنياد. وةلمة نيد ت.مل فى ال برية م نى الفرا وا 

م دسة نفهل أن اضنياد تنير لل وده لل.ياه الفردوسية اضولى. وةانو اضنياد تدنى م.افل    )الجنة( ت نى بهجة
دا ةان لدا السفر لو سفر النري ة ف قد ق قد ا  أن ي لقن  ضن فيها تجتمع الجمانة فى فرا .ول ا  ال دو . وا 
أن ال.ياه م و ليسو ر يلة بل لقى .يقاه ةلهقا أنيقاد وأفقراا ولقدا لقى إرادتقو أن يفقرا نق بو وأن مقن يلتقزل بنقرا ع 

.ةل فى ن بو ولةن ليرسل لهل حري  الفقرا. وققد رتبقو اضنيقاد فا  لل ي ع نرا ع التحهير ليت . التحهير سيفرا
فقى مناسقباو ت.مققل دةقر" إ.سقاناو ا  نليهل)مرققل خقروجهل مقن م ققر أو نهايقة مواسقل ال. ققاد( .تقى ينقق روا 
بم.بة ا  لهل. وةانو اضنياد منها مقا لقو أسقبونى )السقبو( ومقا لقو نقهر" )الهقالل( ومقا لقو سقنو" )الف قش( 

 سنة وةأن ا  يريد أن ن بو يفرا ال مر ةلو. 51بع سنواو وما لو ةل وما لو ةل س
واضنياد لنا رمز ل نياد واضفراا الرو.ية. وفيها يفرا ا  بن بو ويفرا الن و بإلهو فرا أبد" ظ ين حع. وسفر 

ا يجتمقع النق و مقع الالويين لو سفر ال داسة وضنو ي.درنا نن ال داسة فقنفهل أن اضنيقاد لقى أوققاو م دسقة ففيهق
ل بيققد وال ققل والخققر  وال ققرج إلهققو. لققدل  ةققان ا  يحلققو مهققور ةققل الققدةور أمامققو فققى الهيةققل ويسققترنى مققنهل ا

وغيققر ال ققادرين نلققى  قق ود الجبققل والدنسققون والنققيوخ غيققر ال ققادرين. ول ققل فققى لققدا رمققز جميققل لل يققد  ى ققوالمر 
ةنيسققة مجالققدين غيققر مققدللين )دةققور( لققي  بيققنهل نبققد  ال. ي ققى اضبققد" .يققن تمهققر الةنيسققة أمققال الققرو بةونهققا

ةققان النسققاء    للخحيققة وظ مققن ف ققد .واسققو الرو.يققة وظ مققن لققو نققاجز رو.يققا  ولققنفهل أن الم نققى الم  ققود رو.ققى
( وظ.ققم أن المواسققل التققى يتحلققو فيهققا مهققور 22:26 24الالتققى يققرغبن فققى ال. ققور ي. ققرن للهيةققل ) تققن 

يةققل تةققون خقالل نققهور )مققار  م مققايو م سقبتمبر( ولققي  فققى النقتاء ولققي  فققى مواسققل القدةور أمققال الققرو فقى اله
ال مل )زر  و.رن....( بل ب د مواسل ال. اد  .تى ي. ر الةل بدون أندار. وفى لقدا اضوققاو يةقون السقفر 

بقل ن قدل دبقا ش  سهال  ونال.م فى اضنياد ةرره ت ديل الدبا ش فن.ن ظ يجو أن ن  ى أنيادنا فى اضفراا ال المية
 ال اله والتسبيش. لدا ف ال  نن أن نفهل أن أ" فرا أساسو دبي.ة المسيش.

 7األعياد ورقم 
. فنجقد 7أن نفقرا فر.قا  ةقامال  إرتبحقو اضنيقاد بقالرقل  فقى لنقا إرادتقوينير للةمال فا  ضنو يريقد أن يمهقر  7رقل 

أسقابيع مقن السقنة  7نيد البنح ستى )الخمسين( يأتى ب د أن السبو لو السابع فى اضيال. وأن نيد اضسابيع  أو 
الدينية. والنهر السابع لو أقد  نهور السنة )يوجد فيو نيد الهتا  ونيد الممال ويول الةفاره(. والسنة السقاب ة 

أنيققاد  7سققنواو سققبتية ت ققد  السققنة التاليققة )اليوبيققل( واضنيققاد اضساسققية لققى  7ت قد  وتسققمى سققنة سققبتية. وةققل 
.يقن  38:  13سب  السبع اضنياد يول السبو  لو لي  أ.د اضنياد بل لو تمهيد لها ةلها ةما يتبقين مقن ظ وي

وفققى السققبو نفهققل أن ا  يرغققو فققى أن ينققارةو نقق بو را.تققو ليتأمققل مسققتري.ا  فيمققا  "يققرد ال ققول "نققدا سققبوو الققرو
فقى أر. الفنقاء لنقا أمقا المقؤمنين فلهقل را.قة أبديقة. نملو ا  ضجلو وتدبير الرا.ة اضبدية. فالبهيمة ت بهقا ينتهقى 
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وظ.م الب . أن اضنياد اليهودية تمرل القزمن ةلقو مقن  قلو المسقيش )نيقد الف قش( .تقى النهايقة )يقول الممقال 
 الرامن(. وأما السبو )الرا.ة( فهو يسب  ةل نئ )يأتى قبل اضنياد السب ة( ولو نهاية ةل نئ )الرا.ة اضبدية(

 السب ة تن سل إلى مجمونتين )راجع خريحة اضنياد( واضنياد
 المجموعة األولى 

 الف ش -2
 أيال( 7نيد الفحير )الفحير  -1
 الباةوره -3
 الخمسين )نيد اضسابيع( -4

 المجموعة الثانية
 نيد رأ  السنة )أول النهر السابع( -2
 يول الةفاره -1
 أيال( رل رامن يول ال يد 7نيد الممال ) -3

تمرققل نمققل المسققيش نلققى اضر. .تققى تأسققي  الةنيسققة يققول الخمسققين فالف ققش  فالمجموعففة األولففىوةمققا سققنر" 
يمرقققل ال قققلو والبقققاةوره تمرقققل ال يامقققة  قيامقققة المسقققيش بقققاةوره الراققققدين والخمسقققين يمرقققل .لقققول القققروا ال قققد  يقققول 

 الخمسين وبهدا تل تأسي  الةنيسة 
لةنيسققة نلققى اضر. وجهادلققا .تققى تققن ل تققأتى مققع بدايققة النققهر السققابع ولققى تنققير ل.يققاه ا والمجموعففة الثانيففة
 بالرا.ة فى السماء 

لققى تققأتى فققى النققهر السققابع أ" ب ققد سققتة نققهور واليققول السققابع ينققير للرا.ققة. وةققأن فتققره جهققاد  - أ
أيققال ي  بهققا  6الةنيسقة نلققى اضر. سققتة نقهور ي  بهققا را.ققة أو أن فتقره .يققاه اإلنسققان نلقى اضر. 

 اليول السابع )الرا.ة(
تره ب يد الهتا  أو اضبوا  ولو إندار لةل فرد فى الةنيسقة أن ي قدل توبقة ويجالقد فقى تبدأ لدا الف - و

 .ياتو 
 فى ال انر من النهر يول الةفاره )يول التدلل وال ول( ولةدا يجو أن ن  ى أيال غربتنا. - و
أيال ي  ونها فى ممال إناره لفتره غربتنا وأنو ينبغقى أن ن  قى أيقال غربتنقا فقى  7نيد الممال  - ن
 .سا  بالغربة.إ
 أيال  7ينير ل بدية( ب د غربة  8رامن يول لو يول فرا نميل )ورقل  - ج

 ولدا إناره إلى أن نمل ا  فى الخلي ة ةامل  3  4والمجمونتين مةونين من رقمين 
  26وظ.ققم أن النقق و ةققان يجققو أن يمهققر أمققال الققرو فققى أنيققاد )الفحيققر م اضسققابيع م الممققال( تققن  :

 فحير يبدأ ب يد الف ش فهل ةانوا يأتون قبل الف ش.وظ.م أن ال 26



 الالويين ) األصحاح الثالث والعشرون(
 

 
165 

  ونال.م أن الرو منع ال مل في السبو وفى يول الةفاره مع التنديد نلى دل . ولدا ينير إلى أن الرا.ة
 التى  ارو لنا فى ةفاره المسيش مرل الرا.ة التى ةانو قبل الس وح

  "قق 11:  15  خققر وةلمققة أجتمققع بقق  لنققا. ةلمققة مواسققل لققى فققى ال بريققة "مونققد د" فاض ققل فيهققا لققى "ي   
ومقققن لقققدا نفهقققل أن الل قققاء مقققع ا  لقققو الفقققرا ال. ي قققى فةلمقققة "مونقققد" ال بريقققة ت نقققى ل قققاء مفقققرا.  . وا.قققد

مقا أ.لقى أن يسقةن و والةلمتين وا ش أن أ قلهما وا.قد. وفقى لقدا اضنيقاد يجتمقع الةقل م قا  فقى م.بقة " 
 اإلخوه م ا "

 ينير لل يامة( 3لرالن ولو الد" ينير لل يامة )ورقل ظ.م أن نيد الباةوره لو ا 
 

َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َمَواِسُم الر ب  ال ِتي ِفيَها تَُناُدوَن »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:3-1) األيات
ُيْعَمُل َعَمٌل، َوَأم ا اْلَيْوُم الس ابُع َفِفيِه َسْبُت ُعْطَلةي َمْحَفٌل ُمَقد ٌس.  ِست َة َأي امي 3َمَحاِفَل ُمَقد َسًة. هِذِه ِهَي َمَواِسِمي: 

 "َعَماًل َما اَل َتْعَمُلوا. ِإن ُه َسْبٌت ِللر ب  ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم.

 السبت
 يأتى السبو ةم دمة ل نياد ةلها 

 بو فى را.ةفهدا ما أسسو ا  فى البداية لن بو. أن ي.يا ن  -2
 ةرمز للرا.ة اضبدية التى سيدخل ا  ن بو إليها. -1
 اليول السابع لو اليول اضخير من اضسبو  ضن الرا.ة تأتى فى نهاية الت و. -3

فب د .ياه حويلو يتخللها ت و وأفراا ل قاء ا  مقع نق بو )رمزلقا اضنيقاد( تقأتى الرا.قة اضبديقة ولقدل  يقأتى السقبو 
 إراده ا  لن بو.قبل ةل اضنياد فهو 

وةان ينبغى أن ظ ي مل أ" نمل فقى السقبو وةقانوا يجقو أن ي  قوا اليقول فقى تسقبيش ونبقاده ولهقدا اليقول ح سقو 
. فاإلنسقان 36 – 31:  25الخاب. لدا جاء ال.ةل قاسيا  نلقى أول مقن ةسقر الو قية وةقان ال.ةقل "القرجل" نقد 

 الماد" ظ يهتل سو" بالمةاسو المادية.
فى ال برية ت نى را.ة. إدا  لو لقي  و قية ر يلقة بقل لقو نيقد وفقرا لقدل  منقع ا  ال مقل .تقى نلقى  وةلمة سبو

ال بيققد بققل .تققى ال.يوانققاو. والرا.ققة لنققا ليسققو خمققول بققل لققى تمتققع بالنققرةة مققع ا  والتأمققل فققى تققدبيرا ولققدا لققو 
 الفرا ال. ي ى

م نقى نميق  لقو أننقا ن.يقا اآلن فقى اليقول السقابع القد"  وةون ا  إستراا فى اليول السابع من نمل الستة أيال لقو
ولدا لو م نقى أن ا     بدأ ب د س وح آدل وينتهى باليول الرامن أ" اضبدية وخالل لدا اليول تل الفداء والخالب

إسققتراا فققى اليققول السققابع فهققو إسققتراا ضن منققةلة اإلنسققان تققل .لهققا وأي ققا  إسققتراا اإلنسققان بالفققداء. لققدا م نققى 
الرا.ة اآلن ولى نربون ال.ياه السماوية وفيها تسبيش ظ ين حع. والسيد المسيش .تى ينهى الفةر ال.رفقى لننحلق  

 -إلى المفهول الرو.ى:
  نع أنمال النفاء يول السبو. فالسبو ت.رر من ال    والخحية. -2
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ل. وقققال يققول اض.ققد  قلو فققى يققول الجم ققة وةقان ميتققا  فققى ال بققر يققول السقبو .تققى ي بققر .رفيققة الفةقر ال ققدي -1
لي ير لو يومنا الم د  الد" ن يد فيو بنوتنا   وسةنى الروا ال د  فينا ون ويتنا فى جسقد المسقيش. 

 إنو را.ة لبو إد يجدنا فى المسيش يسو  أوظدا متبررين بدل  ليبو ورا.ة لنا فيو
والم نقى أن مقن يلتقزل بهقدا النقرا ع = ب قد أن أنحقى ا  ةقل لقدا النقرا ع ي.قدرنا نقن اضنيقاد  وكلم الرب موسى
= ا  ينسو المواسل لو فهقو يفقرا أي قا  بوجقود أوظدا .ولقو ولةقن .قين يخح قون يسقميها  مواسمىيةون لو فرا. 

 = ةان دل  بنفا الةهنة فى اضبوا   تنادونمواسمةل. 
 طقس السبت عند اليهود

ن  قاد  يقول  . ويتمت قون فيقو بالح قال والملقب  ةان اليهود يتحل ون للسقبو بفقرا. ويمنقع فيقو ال قول وال.قزن وا 
السبو أن ةان يول  ول ةانوا ي قومون قبلقو أو ب قدا. وةقان السقبو يبقدأ مقن غقروو يقول الجم قة ويسقتمر .تقى 

(. ون.قن 32:  29+ يقو  41:  25غروو السبو. ويسمى غروو يول الجم ة ننية السبو أو اإلسقت داد )مقر 
 ل ةمن فى ننية السبو منتمرين را.تنا ال. ي ية فى نو  نديد.فى أيال غربتنا فى لدا ال ال

وةان أول نمل ي ول بو الةهنة لو تجديد خبز الوجوا القد" أنقد يقول الجم قة. ولقدا لقو نمقل ةهنقة ال هقد الجديقد 
. ل و   ت ديل جسد ربنا يسو  المسيش خبز .ياه سماو". أندا الرو بنفسو يول الجم ة يول   

والةهنقة ينفخقون فقى اضبقوا   91م.رققاو إ قافية وسقةا و. ومقع السقةيو يرنمقون مزمقور  وفى يول السبو توجقد
 ويختتمون بتسب.ة موسى فهو يول فرا ونبور من ال بودية.

 
، اْلَمَحاِفُل اْلُمَقد َسُة ال ِتي ُتَناُدوَن ِبَها ِفي َأْوَقاِتَها: »4" -(:4) أية  "هِذِه َمَواِسُم الر ب 
 
.فِ 5 " -(:5) أية ِل، ِفي الر ابَع َعَشَر ِمَن الش ْهِر، َبْيَن اْلِعَشاَءْيِن ِفْصٌح ِللر ب   "ي الش ْهِر اأَلو 
 

 عيد الفصح
ةلمة ف ش = بيسش بال برية أو بسخة وت نى نبور فهو تدةار نبور المال  المهل  فى م ر ونجاه أبةقارلل رقل 

 5مهققرا  إلققى السققانة  3= غالبققا  السققانة  بففين العشففائيننبققورلل مققن أر. ال بوديققة ضر. ال.ريققة. وةققان ي ققدل 
مهقققرا  إلقققى .لقققول الملمقققة نلقققى اضر.. وةقققان ةريقققرون مقققن اليهقققود يقققأتون مقققن النقققتاو  3مهقققرا  أو بقققين السقققانة 

 وين بون خيامهل نلى جبل الزيتون  ومن لنا ندر  إ.تفال النا  الها ل نند دخول المسيش ضورنليل 
( 2:  26+ تقققن  25:  13+  4:  23ر أبيققو ةمقققا دةققر إسققمو فققى التققوراه ).ققز = لققو نققه فففى الشففهر األول

والف ش يت ش فى  .)ب د السبى( فهو تسمية بابلية 7:  3  إ+  2: 1وتمو تسميتو نيسان فى غير التوراه نش 
وةقققققان نقققققهر أبيقققققو لقققققو السقققققابع فج لقققققو ا  اضول ضن آدل  .8 – 6:  5ةقققققو 2ال هقققققد الجديقققققد أنقققققو لقققققو المسقققققيش 

  27:  5ةو 1خير)المسيش ( ب ليبو قد بدأ ةل نئ جديدا  اض



 الالويين ) األصحاح الثالث والعشرون(
 

 
167 

أيقققال ب قققدلا يؤخقققد  21= توجقققد فترتقققان مقققن أول النققهر إلقققى يقققول دبقققش الخقققرو . الفتققره اضولقققى  ففففى الرابفففع عشفففر
الخقرو  ويوجقد ت.قو ال.فقم والفتققره الرانيقة أرب قة أيقال  رققل يقدبش فقى اليقول الرابقع ننققر. فقالفتره اضولقى تنقير إلققى 

سقنة( وظ.قم  5,3لرو يسو  من وظدتو إلى بدء خدمتو فى سن الرالرين. والفتره الرانية تنير لفتقره خدمتقو ).ياه ا
= اض.قد .تقى  24 – 21أنو دخقل ضورنقليل يقول اض.قد و قار ت.قو ال.فقم إلقى أن أمسقةوا يقول الخمقي  )فمقن 

 الخمي (.
ن نتناول جسد المسيش ينبغى أن تةون لنا أفةارا وةانوا يأةلون الخرو  منويا  رأسو مع أةارنو وجوفو. ون.ن .ي

 وسلوةو وودانتو وم.بتو. وةانوا يأةلونو ولل أ. ا هل ممنح ة ةمن نلى سفر ولةدا ن.ن فى غربتنا.
 

. َسْبَعَة َأي امي تَأْ 2 "-(:8-2) األيات ِفي 7ُكُلوَن َفِطيرًا. َوِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمْن هَذا الش ْهِر ِعيُد اْلَفِطيِر ِللر ب 
ِل َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقد ٌس. َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلوا.  . ِفي اْلَيْوِم 8اْلَيْوِم اأَلو  ُبوَن َوُقوًدا ِللر ب  َوَسْبَعَة َأي امي ُتَقر 

 "«. َتْعَمُلواالس ابِع َيُكوُن َمْحَفٌل ُمَقد ٌس. َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل الَ 
 عيد الفطير

أبيو ولمده سب ة  25أيال يبدأ يول  7أبيو ونيد الفحير  24نيد" الف ش والفحير نيدان متمايزان ف يد الف ش 
. 8 – 6:  5ةو 2أبيو. ونمرا  إللت اقهما  ارا فيما ب د نيدا  وا.دا . والخمير ينير للنر  12أيال وينتهى يول 

الم نى إنتزال النر نها يا . وةان الخمير ينز  من البيو إناره ضلمية نز  النر مقن  رقل ةامل يةون 7وضن رقل 
  25:  21+ خر  23: 5ةو 2الةنيسة ةلها "إنزلوا الخبين من بينةل" 

. 34:  21وةان نيد الفحير ينير لخروجهل من م ر ففى خروجهل .مل الن و نجيقنهل قبقل أن يختمقر خقر 
ع أ" نققر فققى قلوبنققا أو أن ن زلققو لققو وجققد  ققال بوديققة لل.ريققة نلينققا أن ظ ن بققر مققنولةققدا ن.ققن إدا إردنققا أن ن 

 ونتخلى ننو.
رتباح الف ش بالفحير وا ش أنو ب د أن دبش المسيش ضجلى ةيق  أسقمش بوجقود خحيقة فقى .يقاتى. )ولقدا لمقده  وا 

 أيال فحير( 7ال مر ةلو = 
( باإل قافة للت قدماو اإلختياريققة لةقل فققرد. 13 – 29 : 18= أ" ت ربقون دبقا ش )نققد  سفبعة أيففام تقربفون وقففوداً 

( فهقو ينقير للمقراره التقى نانقها النق و فقى 3:  26وةان نيقد الفحيقر يسقمى خبقز ال.قزن أو خبقز المنق ة )تقن 
نبوديتو  يدةرون لدا دا ما  فيسب.ون ا . ولنا تنير ضلمية جهادنقا و ق وبتو فقى فتقره غربتنقا لن قير فحيقرا  بقال 

 بر للرا.ة اضبدية. خمير. فن 
 

َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َمَتى ِجْئُتْم ِإَلى اأَلْرِض ال ِتي َأَنا »11وَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 9 "-(:14-9) األيات
ِل َحِصيِدُكْم ِإَلى اْلَكاِهنِ  َفُيَرد ُد اْلُحْزَمَة َأَماَم الر ب  ِللر َضا َعْنُكْم. 11. ُأْعِطيُكْم َوَحَصْدُتْم َحِصيَدَها، تَْأُتوَن ِبُحْزَمِة َأو 

. 16ِفي َغِد الس ْبِت ُيَرد ُدَها اْلَكاِهُن.  َوَتْقِدَمَتُه 13َوَتْعَمُلوَن َيْوَم َتْرِديِدُكُم اْلُحْزَمَة َخُروًفا َصِحيًحا َحْوِليًّا ُمْحَرَقًة ِللر ب 
. ُعْشَرْيِن ِمْن َدِقيق َمْلتُ  ، َوَسِكيَبُه ُرْبَع اْلِهيِن ِمْن َخْمري ، َوُقوًدا ِللر ب  رَاِئَحَة َسُروري َوُخْبزًا َوَفِريًكا 14وتي ِبَزْيتي
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ِفي َجِميِع َأْجَياِلُكْم  َوَسِويًقا اَل تَْأُكُلوا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم َعْيِنِه، ِإَلى َأْن تَْأُتوا ِبُقْرَباِن ِإلِهُكْم، َفِريَضًة َدْهِري ًة ِفي
 "َمَساِكِنُكْم.

 عيد الباكورة
راجع خريحة اضنياد اليهودية لتجد أن لدا ال يد يواف  . اد الن ير. وقد إرتبح نيد الباةوره مع نيقد" الف قش 
والفحير ونيد الخمسين. ف يد الباةوره ي.تفل بو خالل أيال نيد الفحير ويأتى نيد الخمسقين ب قدا بخمسقين يومقا . 

. وةقان النق و متفى جئفتم إلفى األرضاضنياد الزرانية ومارسو الن و ب قد دخقولهل أر. ةن قان =  وي تبر أول
يمارسو بح   بهي  للغاية غايتو ت قديل النقةر   والقو الخيقراو. وةقان فيقو ي قدل .زمقة البةقور ليت قد  ال. قاد 

خبققز م فريقق  م سققوي  آيققة ةلقو  ولققل يةققن ممةنققا  أن يأةققل أ.ققد مققن الم. ققول الجديققد فققى أ"  ققوره مققن ال ققور )
(. )السققوي  قققد يةققون ال.بققوو الخ ققراء الحريققة قبققل أن تنققو" أو ال.بققوو الم.م ققة المح.ونققة( قبققل أن يققتل 24

ترديقققد .زمقققة البقققاةوره ليةقققون ا  أوظ . وةقققان ب قققد أن يقققتل ترديقققد أول .زمقققة ي قققر. الم. قققول الجديقققد للبيقققع فقققى 
 .اضسوا . )إدا  فلنهتل بت ديل بةورنا(

رققالن نققيوخ مققن مجمققع السققنهدريل يخرجققون فققى اليققول السققاب  ل يققد الف ققش لي. ققدوا فققى ال. ققول المجققاوره  وةققان
ضورنليل من الن ير بين لتافاو الن و. وةان الةالن يقردد .زمقة النق ير أمقال القرو لير قى نقن نق بو ويةلقل 

ى أن لدا البرةة يا رو من . وغالبقا  السنة الزرانية بالبرةة. وب د الترديد ت ير ال.زمة من ن يو الةهنة والم ن
ةان الترديد يتل ب د ت.ميب ال.بوو وح.نها فى لاون رل نخلها لي دل الةالن ملء قب تو يدا من الدقي  النانل 

 ب د أن يلتو بالزيو.
ولدا ال.زمة تمرل نخب السيد المسيش الد" ي دل .ياتو ت دمة سرور لبو نلى نار ال قليو. لةقى يتبقار  فيقو 

 ال. اد بأن ننتر  فى حبي تو.ةل 
 = ةان . د الباةوره يتل ليلة الف ش فى غد السبت يرددها الكاهن

 ةان الف ش )ةانوا ي.تفلون بو مساء ( 24ويول 
 (26:  21ةان نيدا  ويسمى سبو فهو يول را.ة ونحلة )خر  25ويول 
ققر. ولققدا ا 26ويققول  ليققول لققو رققانى أيققال الفحيققر. فققأول أيققال ةققان غققد ال يققد أو غققد السققبو وفيققو يققتل ترديققد أول ن م 

أبيققو. وقققد .ققدن خققال  فققى تفسققير ةلمققة فققى غققد السققبو. والتفسققير السققاب  لققو للفريسققيين أمققا  25الفحيققر لققو 
ال ققدوقيين فةققانوا يققرون أنققو يجققو أن ينتمققروا .تققى يققأتى أول سققبو ب ققد الف ققش ويققرددوا البققاةوره ب ققدا. ول ققل 

ا ال وره لتةون نبوه وا .ة نن المسيش الباةوره الد" قال مقن اضمقواو غقد الو.ى إختار أن ي ع لدا اآلية بهد
 السبو ف ال  أ" يول اض.د.

. ويقول مقوو 14:  21والمسيش فى موتو ةان .بة ال.نحة التى س حو فى اضر. وماتو لتقأتى برمقر ةريقر يقو 
يقق  أو مققن خميققره الفسققاد التققى المسققيش ينققار لققو لنققا بالف ققش. ومققوو المسققيش ةققان .تققى يخل ققنا مققن إنسققاننا ال ت

تسققللو إلينققا  أ" لي.ولنققا لفحيققر وظ.ققم أن قيامققة المسققيش تواف ققو مققع ت ققديل اليهققود لبققاةورتهل فالمسققيش  ققلو فققى 
نيد الف ش. وبينما اليهود ةانوا فى أفراا نيد الباةوره ةان المسقي.يون يتبقادلون التهقانى ل يامقة المسقيش البقاةوره. 
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ل نيقد البقاةوره أراد أن يمهقر أنقو لقو البقاةوره ال. ي يقة. لقو البةقر ال قا ل مقن بقين اضمقواو والمسيش ب يامتو فى يقو 
 (25:  2ةقو )ليهبنا ن.ن أي ا  فيو ال يامة ويرف نا بو إلقى . قن أبيقو فن.يقا فقى السقمواو. فهقو بةقر ةقل خلي قة 

.تفقققل إول قققد (  11:  25ةقققو 2+  11:  4+ خقققر  18:  2+ يقققع  13:  21نقققو )وفيقققو  قققرنا ةنيسقققة أبةقققار 
الن و ب يد" الف ش والفحير فى البرية لةن إ.تفلوا ب يد الباةوره فى اضر.. ف يد الباةوره أ" ال يامقة ظ بقد أن 

 .متى جئتم إلى األرض" 21لدا م نى آية "و تةون فى اضر. الجديده والسماء الجديده. 
ةين. فالمسقيش جقاء ليرفقع المسقةين مقن المزبلقة ونال.م أن الباةوره ةانقو ت قدل مقن النق ير. والنق ير ح قال المسقا

(. وةان ت ديل الباةوره لت دي  ال. اد ون.قن ققد ت دسقنا 3:  5+ مو  25:  57ش إوليسةن نند المتوا  ين )
ن نققتةلل نققن ظ نجققد إنققاره لدبي.ققة خحيققة. فققن.ن اآل 23  21خققالل اإلبققن البةققر ال ققا ل مققن اضمققواو. وفققى أيققاو 

 قيامة  وفحير وسرور. 
 

ُثم  َتْحُسُبوَن َلُكْم ِمْن َغِد الس ْبِت ِمْن َيْوِم ِإْتَياِنُكْم ِبُحْزَمِة الت ْرِديِد َسْبَعَة َأَساِبيَع َتُكوُن »15  "-(:66-15) األيات
ُبوَن َتْقِدَمًة َجِدي12َكاِمَلًة.  . ِإَلى َغِد الس ْبِت الس ابِع َتْحُسُبوَن َخْمِسيَن َيْوًما، ُثم  ُتَقر  ِمْن َمَساِكِنُكْم تَْأُتوَن 17َدًة ِللر ب 

 . ، َرِغيَفْيِن ُعْشَرْيِن َيُكوَناِن ِمْن َدِقيق، َوُيْخَبزَاِن َخِميرًا َباُكوَرًة ِللر ب  ُبوَن َمَع اْلُخْبِز َسْبَعَة ِخرَافي 18ِبُخْبِز َتْرِديدي َوتَُقر 
. َصِحيَحةي َحْوِلي ةي، َوَثْورًا َواِحًدا اْبَن  ، َوَكْبَشْيِن ُمْحَرَقًة ِللر ب  َمَع َتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَها َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروري ِللر ب  َبَقري

َمَع ُخْبِز  َفُيَرد ُدَها اْلَكاِهنُ 61َوَتْعَمُلوَن َتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيَحَة َخِطي ةي، َوَخُروَفْيِن َحْوِلي ْيِن َذِبيَحَة َساَلَمةي. 19
 . َوُتَناُدوَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َعْيِنِه َمْحَفاًل 61اْلَباُكوَرِة َتْرِديًدا َأَماَم الر ب  َمَع اْلَخُروَفْيِن، َفَتُكوُن ِلْلَكاِهِن ُقْدًسا ِللر ب 

َوِعْنَدَما 66ي ًة ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم ِفي َأْجَياِلُكْم. ُمَقد ًسا َيُكوُن َلُكْم. َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلوا. َفِريَضًة َدْهرِ 
ْل َزَواَيا َحْقِلَك ِفي َحَصاِدَك، َوُلَقاَط َحِصيِدَك اَل َتْلَتِقْط. ِلْلِمْسكِ  يِن َواْلَغِريِب َتْتُرُكُه. َتْحُصُدوَن َحِصيَد َأْرِضُكْم، اَل ُتَكم 

 "«.َأَنا الر بُّ ِإلُهُكمْ 

الو.ى نند ةالمو نن لدا ال يد لل يفتتش الةالل ب ولو "وةلل الرو موسى قا ال " وتةرر لدا فى اضنياد  نال.م أن
السققاب ة الف قققش م الفحيققر م البقققاةوره فهققل مقققرتبحين م قققا  والف ققش والفحيقققر يققدةران النققق و ب.يققاه ال بوديقققة و.يقققاه 

أن ب د ال ي  ظ بد أن يأتى الفرج وب قد ال.قزن المن ة بينما الباةوره وال. اد يدةرانهل بدخول أر. الموند. وة
الفرا "الدين يزرنون بالدمو  ي. دون باإلبتهاج" فهدا اضنياد و.ده وا.ده ولةدا أي ا  فى المسي.ية فهى و.قده 

أسابيع من نيد  7وا.ده ) ليو م قيامة م .لول الروا ال د ( وقد سمى لدا ال يد ب يد اضسابيع ضنو يأتى ب د 
:  11+  2:  1. ةمققا دنقققى نيققد الخمسقققين واليونانيققة البنت سقققحى "أ  21:  26+ تقققن  11:  34ه خققر البققاةور 
. وفققى لققدا اليققول .ققل الققروا ال ققد  نلققى الةنيسققة المجتم ققة فققى ال ليققة. ولققو أي ققا  نيققد زرانققى ةالبققاةوره. 26

سقميو نيقد تأسققي  ( إد يققأتى فقى ختقال موسقل ال. قاد ب ققد ن ق  ال مقش. ون26:  13ويسقمى نيقد ال. قاد )خقر 
وبقققدأ  . نفققق  3111وب مقققة بحقققر  آمقققن    الةنيسقققة ففقققى لقققدا اليقققول .قققل القققروا ال قققد  نلقققى الةنيسقققة ليؤسسقققها

ال. اد ب د أن إبي و ال. ول. وةان بالنسبة لليهود غاية لدا ال يد لو ت ديل النةر   بمناسقبة . قاد ال مقش  
 خالل ح   مفرا جمانى
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 عند المسيحيين معناه معناه عند اليهود العيد

  لو المسيش لي.ررنا من إبلي  ال.رية من نبودية فرنون الفصح
 خلع اإلنسان ال تي  ).ياه جديده( تخلب من خمير م ر )م.بة ال الل( الفطير
 ال يامة م تمتع بالمسيش الم ال باإلت.اد بو بدء .ياه جديده )دخول اضر.( الباكورة
القققروا ال قققد  يمت نقققا بالمسقققيش البةقققر خقققالل  موندتمتع بةامل خيراو أر. ال الخمسين

 النرةة
يومقا  مقن خقروجهل مقن  51ي ا  لهدا أن اليهود ةانوا يرون أن موسقى ققد تسقلل النقري ة فقى لقدا اليقول أ" ب قد 

 م ر.
  "ْرِديِد َسْبَعَة َأَساِبيَع َتُكوُن َكاِمَلًة.ُثم  َتْحُسُبوَن َلُكْم ِمْن َغِد الس ْبِت ِمْن َيْوِم ِإْتَياِنُكْم ِبُحْزَمِة الت  »15  " -(:15) أية

أبيقو.  26أبيقو م نيسقان وبقدل  يةقون غقد السقبو لقو  25= السقبو لقو بم نقى يقول الرا.قة أ"  من غفد السفبت
= أ"  إلى غد السفبت السفابع -: 26يوما . آيقة  49=  سبعة أسابيعولو اليول الد" ي دمون فيو ال  م ر الباةوره 

 ثم تقربون تقدمة جديدةيوما   أ" اليول الخمسون لدل  سمى نيد الخمسين أو نيد اضسقابيع  49د اليول الد" ب 
 = لدا من أبةار . يد ال.نحة ولى خال  أبةار ال  م ر الد" ةان من أبةار . يد الن ير.

 
، َرِغيَفْيِن ُعْشفَرْينِ 17  " -(:17) أية َيُكوَنفاِن ِمفْن َدِقيفق، َوُيْخَبفزَاِن َخِميفرًا َبفاُكوَرًة  ِمْن َمَساِكِنُكْم تَْأُتوَن ِبُخْبِز َتْرِديدي

.  "ِللر ب 
مساةنةل التى أنا أنحيةل. فا  لو الد" أنحانا  1:  25. ي ول فى ند من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين

 21م2رغيق   .تفال بهقدا ال يقد. وةقلالمسةن ومما أنحانا يجو أن ن حيو. وح   الرغيفين لو ألل ممالر اإل
إيفة مقن القدقي . وةقان القرغيفين يقرددان أمقال ا  رقل يأةقل ر قي  الةهنقة أ.قدلا ويأةقل الةهنقة الرغيق  اضخقر. وظ 

  -تى :يوقدان نلى المدبش ضن بهما خمير. ولنال.م اآل
.سقاناو ا  نلقيهل فقى خقروجهل  أمقا اآل - أ ن ب د الف ش ةانوا يأةلون فحيرا  ليدةروا خقروجهل مقن م قر وا 

 أةلوا من خيراتها.أن أنحالل اضر. ليسةنوا فيها و  فهل ي دمون خبزا  مختمرا  ليدةروا ن مة ا  نليهل ب د
وجقود الخمير يرمز للنر. وةأن لدين الرغيفين ينيران للةنيسة التى .ل نليهقا القروا ال قد  بقالرغل مقن  - و

ى الحبي قة البنقرية. ون.قن لقن نسقتحيع ". إدا  الخحيقة ةامنقو فق27:  7رو  النر فيها "الخحية سقاةنة فقى  
أن نتن ى مقن الخحيقة إظ بواسقحة القروا ال قد  القد" يبةقو نلقى الخحيقة. لقدل  .قل القروا ال قد  نلقى 

 الةنيسة بالرغل من وجود الخحية فى أفرادلا ودل  لين يها.
مقل القروا قققا ل نجقد ت قديل دبقا ش ةريقره فقالروا ي مقل فقى نفوسقنا لةقن ظبقد مقن الدبي.قة ف  -: 28فقى آيقة  - و

نلى أسا  دبي.ة المسيش. والةنيسقة ت قدل دبي.قة فقى ةقل مناسقبة وةقل ققدا  لتقدةر نمقل المسقيش. ومقن 
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يأةققل مققن جسققد المسققيش ي.يققا بققو. إدا  الققروا ال ققد  يبةققو وين ققى والدبي.ققة فققى ال ققدا  ت حققى .يققاه وفيهققا 
 غفران للخحايا. ولةدا ي.يا الخاحئ. 

إلققى رغيفققى الترديققد فققى يققول الخمسققين بققأن ةليهمققا بققاةوره. ورأينققا أن ينققار إلققى .زمققة أول ال. ققيد ةمققا  - ن
.زمة أول ال. يد تنير للمسيش باةوره الراقدين ورغيفى الخبز ينيران للةنيسة فهقى ةنيسقة أبةقار )لقدل  

 يوجد خمير بالخبز(
ي  الةهنقة ( وةقان ر ق26 – 24:  1قد يمرقل القرغيفين اليهقود واضمقل اللقدان تةونقو منهمقا الةنيسقة )أ   - ج

دا ةققان ر ققي  الةهنقققة يمرققل المسققيش بالجسقققد  يأةققل أ.ققدلما والةهنققة ينقققترةون فققى أةققل الرغيققق  الرققانى وا 
والةهنة يمرلون ن و المسقيش )ةهنقة بقالمفهول ال قال( فيةقون الم نقى أن المسقيش أنقرةنا فقى جسقدا. وةمقا 

×  1فين م نونين من ننقرين )خيمة اإلجتما ( والرغي م دمةأنو ينير للتجسد ) 1رأينا فى تفسير رقل 
(. إدا  م نققى الققرغيفين أن المسققيش تجسققد لي حينققا جسققدا ننققتر  فيققو  ونت.ققد بققو  و.ينمققا ي ققدل مققع 21م2

الرغيفين ةل لدا الدبا ش. يةون مفهوما  م نقى النقفانة الةفاريقة. فقن.ن خحقاه والخحيقة سقاةنو فينقا. لةقن 
إبنو. الروا ال د  يبةو  انا فىاآلو يرانا بخحايانا بل ير  ب د إت.ادنا بالمسيش وب يمة دل الدبي.ة ظ ي ود

ولةنو ظ ينز  الخحية  لو ينير للخحية وي ين .تى يتخلى النقخب نقن خحايقاا والمسقيش يةفقر بدمقو. 
:  25ونلينقا أن نسققتجيو لنققداء الققروا ال ققد  ونتققوو وبهققدا نربقو فيققو )فققى المسققيش( ولققو يربققو فينققا )يققو 

24) 
 27:  21ةو 2الرسول ةلنا خبز وا.د جسد وا.د  لدا يفسر قول بول  - ا
فقالرمر الةريقر  14:  21إدا ةان المسيش لو .بة ال.نحة التى س حو فقى اضر. لتقأتى برمقر ةريقر يقو  - خ

 يةون من نف  النو  أ" ال.نحة )لدا م نى الرغيفين(
ل. والم نقى أن ن قدل ما أنحاا ا  لهمما يمتلةون و م= ةانوا يأتون بال مش من مساةنهل أ"  من مساكنكم - د

 .ياتنا التى أنحالا لنا ا   ن دمها لو "منو ولو" 
الخبز يتل فى نار الفرن "لةدا يجو أن ن لو اضلواء مع النهواو. ونجالد .تى الدل ولل  = ويخبزان - د

لقوا نقئ" + " أسقتحيع ةقل نقئ فقى المسقيش القد" ف لدا   و؟... اإلجابة لى "بدونى ظ تستحي وا أن ت
 ي وينى" 

 أما بالنسبة للف ش فةان ي دل فحير فهو ينير للمسيش الد" بال خحية. - ر
 مالحظات علي عيد الخمسين

ينقير إلقى الةمقال  فقإن الةمقال  7لو رمره إ افة سب ة أسابيع نلى نيد الباةوره  فإن ةان رققل  -2
 يت.   ب.لول الروا ال د  الد" يأخد مما للبةر وي حينا. 

رقققل ي لققن نققن إيمققان لققؤظء بالرققالون  3مققؤمن ) 3111اةورتهققا فققى لققدا اليققول قققدمو الةنيسققة ب -1
 ينير لل يامة فمن آمن وانتمد  ار .يا   3ورقل  ةون لؤظء إنتموا للسماء(. 2111و   دو ال
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ةان لقدا ال يقد نيقد فقرا بينمقا لقدا ظ يقدةر فقى الف قش والفحيقر فهمقا إنقاره إلقى ال قليو وأظل   -3
 المسيش )أنناو مره(.

:  26ين ةانوا ي دمون نحية .ره للرو "نلى ققدر مقا تسقمش يقد  أن ت حقى تقن فى نيد الخمس -4
 " فالروا ال د  ي ين . ا  لةن نلينا أن ن دل أنفسنا دبا ش .ية بإرادتنا ال.ره.21

 
الشُّفْغِل اَل َتْعَملُفوا. َفِريَضفًة  َوُتَناُدوَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َعْيِنِه َمْحَفاًل ُمَقد ًسا َيُكوُن َلُكْم. َعَماًل َما ِمنَ 61 " -(:61) أية

  "َدْهِري ًة ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم ِفي َأْجَياِلُكْم.
ولةقققن إدا فهمنقققا أن ال. قققاد ينقققير    يقققة م نالقققا أن ا  يريقققد ر.مقققة ظ دبي.قققة= لقققدا اآل ال تكمفففل زوايفففا حقلفففك

ن ةققانوا مسققاةين مب ققدين نققن ا . ولنققا  للمققؤمنين فيةققون لهققدا اآليققة م نققى آخققر قققد يةققون إيمققان اضمققل ولققل الققدي
تفسيرا  آخر أنها تنير لمساةين اضمل الدين تمت وا ب ناية ا  خالل ال هقد ال قديل مرقل رانقون ورا.قاو وملةقة سقبأ 

. لققؤظء ةققانوا ورنيققين مب ققدين إظ أنهققل تمت ققوا وب.ققاره يونققان و.يققرال ملقق   ققور ون مققان السققريانى ونقق و نينققو"
ن لققدا اآليققة لهققا م نققى ال هققد ال ققديل .ينمققا ةققان مققن المفهققول أن اليهققود ف ققح لققل نقق و ا . واآل بر.مققة ا  خققالل

 آخر فى ال هد الجديد فةريرين من اليهود يؤمنون بالمسيش ويتمت ون بإيمانهل ويدخلون لجسد المسيش.
 

ِل َكل ْم َبِني ِإسْ »64َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 63 "-(:65-63) األيات رَاِئيَل َقاِئاًل: ِفي الش ْهِر الس ابِع، ِفي َأو 
ُبوَن 65الش ْهِر َيُكوُن َلُكْم ُعْطَلٌة، َتْذَكاُر ُهتَاِف اْلُبوِق، َمْحَفٌل ُمَقد ٌس.  َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلوا، لِكْن ُتَقر 

 "«.َوُقوًدا ِللر ب  

 
 عيد الهتاف

المدنيققة. وبدايقة النققهر السققابع مقن السققنة الدينيقة. وألققل مققا يمتقاز بققو لققدا ال يقد لققو الهتققا    لقو نيققد بدايقة السققنة
.ين ي.تفل بو اليهود بالهتا  فى اضبوا  من ال باا للغروو. لهدا دنى نيد الهتا  أو نيقد اضبقوا  أو دنقوا 

 "نيد ميالد ال الل" 
 ما م نى تدةار؟                    تذكار هتاف البوق

لو دةر" يقول الخلق  فهقو يقول فقى السقنة. وةقأن  قوو البقو  لنقا ت بيقر نقن  قوو الفقرا ال قادر مقن  -2
أوظد ا  الققدين أنحققالل ال.يققاه  فهققل يسققب.وا نلققى أنمالققو ال ميمققة. و.ينمققا سقق ح اإلنسققان جققاء المسققيش 

نققهر نيققد لي ققلو وتققدةار لققدا ال ققليو لققو الف ققش لققدل  غيققر ا  لهققل بدايققة السققنة لت ققبش نققهرأبيو  
 الف ش فن.ن بالمسيش  ار لنا ةل نئ جديدا  

ن( وةقان إسقت مالو لجمقع النق و أو البو  يست مل لتو يل ال وو إلى الجمالير )مرقل الميةروفقون اآل -1
لل.رو أو للدنوه ليفر.وا بال يد. إدا  لو إنقدار أو دنقوه للفقرا. و قوو البقو  يمرقل لنقا  قوو ا  )خقر 
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ا  ةان قبل الس وح فرا ل نسان وب د الس وح  ار  وو إنقدار.  ( و وو21:  2+ رؤ  29:  29
 وللخاحئ  وو ا  إندار بالتوبة وللتا و ي ير ال وو  وو فرا 

ضن اضبققوا  ةانققو تسققت مل فققى ال.ققروو فهققو تققدةار ل نت ققاراو نلققى اضنققداء ب ققوه الققرو. ولققى أي ققا   -3
نقداء والم نقى الرو.قى أنهقا نقداء للجهقاد  قد فهى نداء للجهاد  د اض 21 – 7:  21للنداء لل.رو ند 

 51ندو الخير بت ديل توبة. ولةدا فالبو  اضخير لو اإلندار اضخير للخحاه "يأتى إلهنقا وظ ي قمو مقز 
 :3 

نيد الهتا  يسب  يقول الةفقاره )يقول التقدلل وال قول( ونيقد الممقال )يقول الفقرا ال مقيل(. وةقان اليهقود فقى  -4
ت ديل توبة إست دادا  لهدا المناسباو ال ميمة. فهقو ةتقدةير لهقل نلقى ت قديل التوبقة نيد الهتا  يبدأون فى 

 واإلست داد 
 قد يرمز نيد الهتا  للةرازه باإلنجيل. -5
ةلمققة تققدةار ظ ت نققى ف ققح دةققر" نققئ قققديل بققل نحايققا .ديرققة "إ ققن وا لققدا لققدةر"" فققن.ن ن نققى بتققدةار  -6

 21+ أ   26:  3( "يا داةر" الرو ظ تسةتوا" + خقر 6:  61نحايا جديده   مازالو بين أيدينا )أش 
. ومققن لققدا يت ققش أن ةلمققة تققدةار ليسققو للما ققى ف ققح بققل لل.ا ققر. إدا  لققى دنققوه للنقق و ليققدةروا 4: 

إ.سقاناو ا  المتجقدده لهقل ويققدةروا خحايقالل فيسقرنوا بت ققديل توبقة نقن خحايققالل وتسقبيش للقرو الم.سققن 
 ره والممال يأتوا ب د الهتا .إليهل. ولدا م نى أن نيد الةفا

الورنيققون ي.تفلقققون بأنيقققادلل بققاضفراا ال الميقققة ولنقققا ي لمهققل ا  أن ي.تفلقققوا بأنيقققادلل بحققر  رو.يقققة بقققأن  -7
لةقن فقى لقدا    . وةقانوا ي قربون بقاضبوا  فقى اضنيقاد25:  89يدةروا إ.ساناو ا  وي قدمون توبقة مقز 

 ال يد ةان أةرر من أ" نيد آخر.
اضبقوا  ي نققى اإلي قام ولققى دنقوه ل سققتي ام لبدايقة جديققده ةقأنهل يسققتي مون مقن غفلققتهل مققن ال قرو فققى  -8

 جديد بالتوبة.
نيقد الهتقا  يققأتى ب قد البققاةوره والخمسقين ففققى البقاةوره إسققتي م المسقيش مققن المقوو وفققى الخمسقين ةانققو  -9

 دنوه لةل الةنيسة للتوبة.( ولدل  ي نى ال يد ي مة باقى الةنيسة. لو 3111 قي مة باةوره الةنيسة )ال
فى لدا اليول لل يدةرون إ.ساناو ا  نليهل وفيو "يقدةرةل القرو "ويتقدةر نهقدا ل بقاء  وةمقا و قع ا   -21

. وةمقا ققال فقى مو قو  الف قش أر" القدل 25:  9قو  قزا ةنقئ مقاد" م.سقو  "أنقى أدةقر ميرقاقى" تق  
يمانهل. لةدا ققال فقى لقدا . 21  9:  21المو قو  تقدةرون أمقال القرو نقد  وأنبر. فالدل نالمة حانتهل وا 

والم نى أن ا  يستخدل نالماو بنرية لي لن لهل أنو  اد  فى ونودا ويبين لهل أنها مرسومة أمامقو ولقو 
غير نادل نلى مرا.مو. والةنيسة لدل  ةريقرا  مقا ت قلى ادةقر يقارو ةقدا وةقدا.... إدا  ا  يقدةرنا بقأن نت قد  

 ويدةر لو ونودا لنا.
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 غاية هذا العيد
 بدء سنة جديده فهو نيد رأ  السنة. -2
 نهاية نال زرانى ساب  وبدء نال زرانى جديد. -1
 ةان الن و فيو يست د رو.يا  ل يد" الةفاره والممال. فهو بو  إنداد  -3

سققتخدمولا فققى دورانهققل .ققول أسققوار أري.ققا فإنهققدمو  ةانققو اضبققوا  تسققتخدل فققى اضنيققاد إنالنققا  نققن اإلبتهققاج. وا 
اضسوار إنالنا  نن بقدء إقامقة نق و ا  فقى أر قهل وملق  ا  نلقيهل. ونسقمع أن اضبقوا  ستسقب  اليقول اضخيقر. 

. ولقققدا ي نقققى أن اضبقققوا  ستسقققب  ت.حقققيل مملةقققة النقققر 1:  5 – 26:  4تققق  2+  32 – 19:  14راجققع مقققو 
بالنسقققبة لةقققل إنسقققان يبقققدء ملققق  . و 25:  22تمامقققا  ول بقققد وبقققدء ملققق  المسقققيش نلقققى نققق بو فقققى السقققماء ل بقققد رؤ 

المسققيش نلققى قلبققو بالتوبققة .ققين يسققمع  ققوو البققو  الخققاب بققو )أ" إنققدار مققن ا ( وبالنسققبة للةنيسققة ةلهققا فب ققد 
  8:  1+ نو  18 – 14:  25ةو 2البو  اضخير يخ ع الةل   ضن الةل لي  ب د خا  ا  لو 

  51:  25ةو 2ضخير  يول ال يامة .ين يبو  البو  اضخير لدا ال يد لو بو  إندار لةل منا .تى نست د لليول ا
 

َأم ا اْلَعاِشُر ِمْن هَذا الش ْهِر الس ابِع، َفُهَو َيْوُم اْلَكف اَرِة. »67َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 62 "-(:36-62) األيات
. َمْحَفاًل ُمَقد ًسا َيُكوُن َلُكْم. تَُذل ُلوَن ُنُفوَسُكْم وَ  ُبوَن َوُقوًدا ِللر ب  َعَماًل َما اَل َتْعَمُلوا ِفي هَذا اْلَيْوِم َعْيِنِه، أَلن ُه 68تَُقر 
َوُكل  31ا. ِإن  ُكل  َنْفسي اَل َتَتَذل ُل ِفي هَذا اْلَيْوِم َعْيِنِه ُتْقَطُع ِمْن َشْعِبهَ 69َيْوُم َكف اَرةي ِللت ْكِفيِر َعْنُكْم َأَماَم الر ب  ِإلِهُكْم. 

َعَماًل َما اَل َتْعَمُلوا. َفِريَضًة َدْهِري ًة ِفي 31َنْفسي َتْعَمُل َعَماًل َما ِفي هَذا اْلَيْوِم َعْيِنِه ُأِبيُد ِتْلَك الن ْفَس ِمْن َشْعِبَها. 
ُنُفوَسُكْم. ِفي تَاِسِع الش ْهِر ِعْنَد اْلَمَساِء. ِمَن ِإن ُه َسْبُت ُعْطَلةي َلُكْم، َفُتَذل ُلوَن 36َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم. 

 "«.اْلَمَساِء ِإَلى اْلَمَساِء َتْسِبُتوَن َسْبَتُكمْ 

 يوم الكفارة
 ويتب ى ب . المال.ماو 26لدا تل نر.و فى اإل .اا 

 لو فى اليول ال انر. ففى لدا اليول رمز لةفاره المسيش لفنلنا فى أن ن.فم الو ايا. -2
ى أمرققال اليهققود أن مققن لققل يقر" أفققراا نيققد الممققال لققل ي ققر  م نقى الفققرا ومققن لققل يققر" أ.ققزان يققول قيقل فقق -1

الةفققاره لققل يققر" .زنققا  ولققل ي ققر  ةيقق  ي.ققزن النققا  ويأسققفوا نلققى خحايققالل. فمققن يققزر  بالققدمو  ي. ققد 
لققو يسققب  نيققد  باإلبتهققاج. فيققول الةفققاره يققول تققدلل ودمققو  ومققن يتققدلل أمققال ا  يمتلققئ بققالروا فيفققرا. لققدل 

 الممال مبانره.
 تمهر خحوره لدا اليول من تهديد الرو لمن ي مل فيو "أبيد تل  النف " -3
سنة. فال ت  يبدأ بال ليو .ين قيد ا   51فى مساء يول الةفاره ةانو تبدأ سنة اليوبيل التى تتةرر ةل  -4

اضلقق  سققنة ونت نقققا  . فب ققد ال ققليو قيققد النققيحان وبققدأو3 – 2:  11+ رؤ  25  24:  1إبلققي  ةققو 
 المسيش من ال بودية المره.
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نةسار نس ح فى الةبرياء والةبرياء بداية الس وح والنتيجقة ال حقع  كل نفس ال تتذلل تقطع -5 = بدون توبة وا 
 أ" اإلنف ال نن ا . فا  ظ ي بل سو" المت  ين.

 
َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمْن هَذا  َكل مْ »34َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 33 "-(:44-33) األيات

 . ِل َمْحَفٌل ُمَقد ٌس. َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلوا. 35الش ْهِر الس ابِع ِعيُد اْلَمَظال  َسْبَعَة َأي امي ِللر ب  ِفي اْلَيْوِم اأَلو 
بُ 32 . ِإن ُه اَسْبَعَة َأي امي ُتَقر  ُبوَن َوُقوًدا ِللر ب  . ِفي اْلَيْوِم الث اِمِن َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقد ٌس تَُقر  ْعِتَكاٌف. وَن َوُقوًدا ِللر ب 

 ُكلُّ َعَمِل ُشْغل اَل َتْعَمُلوا.
، ُمْحَرَقًة َوَتْقِدَمًة َوَذِبيَحًة هِذِه ِهَي َمَواِسُم الر ب  ال ِتي ِفيَها تَُناُدوَن َمَحاِفَل ُمَقد َسًة ِلتَ »37 ْقِريِب َوُقودي ِللر ب 

، َوَعَدا َعَطاَياُكْم َوَجِميِع ُنُذوِرُكْم، َوَجِميِع َنَواِفِلُكُم ال ِتي ُتْعُطوَنَها 38َوَسِكيًبا َأْمَر اْلَيْوِم ِبَيْوِمِه،  َعَدا ُسُبوَت الر ب 
 . َس َعَشَر ِمَن الش ْهِر الس ابِع َفِفيِه، ِعْنَدَما َتْجَمُعوَن َغل َة اأَلْرِض، ُتَعي ُدوَن ِعيًدا ِللر ب  َأم ا اْلَيْوُم اْلَخامِ 39ِللر ب 

ِل ُعْطَلٌة َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن ُعْطَلٌة.  . ِفي اْلَيْوِم اأَلو  لِ 41َسْبَعَة َأي امي ْنُفِسُكْم ِفي اْلَيْوِم اأَلو  َثَمَر َأْشَجاري  َوتَْأُخُذوَن أَل
. َبِهَجةي َوَسَعَف الن ْخِل َوَأْغَصاَن َأْشَجاري َغْبَياَء َوَصْفَصاَف اْلَواِد ، َوَتْفَرُحوَن َأَماَم الر ب  ِإلِهُكْم سَ  ْبَعَة َأي امي

ِفي َمَظال  46ْجَياِلُكْم. ِفي الش ْهِر الس ابِع ُتَعي ُدوَنُه. ُتَعي ُدوَنُه ِعيًدا ِللر ب  َسْبَعَة َأي امي ِفي الس َنِة َفِريَضًة َدْهِري ًة ِفي أَ 41
 . . ُكلُّ اْلَوَطِني يَن ِفي ِإْسرَاِئيَل َيْسُكُنوَن ِفي اْلَمَظال  ِلَكْي َتْعَلَم َأْجَياُلُكْم َأن ي ِفي َمَظال  َأْسَكْنُت 43َتْسُكُنوَن َسْبَعَة َأي امي

.44«. َأْخَرْجُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكمْ َبِني ِإْسرَاِئيَل َلم ا   "َفَأْخَبَر ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل ِبَمَواِسِم الر ب 

 عيد المظال
لو آخر اضنياد والمواسل الم رره فقى النقامو . ولقو رالقن نيقد زرانقى )اضنيقاد الزرانيقة لقى البقاةوره م  -2

 ل ال ال الزرانى.الخمسين م الممال( وبو يختت
( ةمققا 41يققة آسققمى نيققد الممققال ضنهققل ةققانوا يسققةنون خاللققو فققى ممققال م ققنونة مققن أغ ققان النققجر ) -1

جميقققع الم.ا قققيل ةقققالةرول ( إد فيقققو ينتهقققون مقققن جنقققى 11:  34 +26:  13دنقققى نيقققد الجمقققع )خقققر 
 والزيتون. وأما اليول الرامن ف يد نميل.

 
 11يول     12يول                                      25اليول         

                       
 ن اليول الرام         أيال يسةنون ممال                  7                

 
نتهققاء ال ققال الزرانققى لقققدل  أسققموا نيققد النققةر. ولققو تقققدةار إغايققة لققدا ال يققد لققو ت ققديل النقققةر   نلققى  -3

خيال. وفى اليول الرقامن ي قودون إلقى بيقوتهل. وألقل سقماو لقدا ال يقد لغربتهل فى البرية .ين نانوا فى ال
 الفرا النديد. وفيو ي دمون ةرير من ال حايا فمخازنهل مملوءه من الخيراو. فيفرا الغنى وم و الف ير.
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ال جيقو أن ا  يحلقو مقنهل السقةنى فقى ممقال فققى الوققو القد" أمقت و فيقو مخقازنهل بالم.ا قيل فةققأن  -4
 هل أن يدةروا غربتهل مع ةرره الم.ا يل.ا  يريد ل

اليققول الرققامن لققو ي تبققر نيققد مسققت ل بداتققو ولققو ح سققو الخققاب ودبا .ققو الم.ققدده. وةققان النقق و يبققدأ فققى  -5
 إقامة الممالو ب د نيد الةفاره )أ" فى اليول ال انر(

لل فى البريقة رؤ ءافيدةروا الس.ابة التى راف و أب لدا الوقو يمةن أن تس ح فيو اضمحار وتتزايد الس.و -6
 ا  يسةن وسح ن بو. 3:  12

.ين تجلى المسيش أمال تالميدا قال بحر  "ن نع رالن ممقال" وغالبقا  لقو تةلقل ولقو ظ ي قى مقا ي قول.  -7
فهو .ين رأ" المسيش متجليا  فرا فر.ا  نميما  جدا  ولما ةان الفرا نندا مرتبح ب يد الممال تحلقع ل مقل 

دا مة ولةن ةان ما قالو نبوه فسقب ة أيقال الممقال تنقير لغربتنقا فقى لقدا ال قالل ممال ليستمر الفرا ب فة 
ويأتى اليول الرامن لينير ضفراا اضبدية. وةقأن بحقر  تنبقأ أننقا فقى اضبديقة سقن اين لقدا المجقد وسقن اين 

 دية"الرو متجليا  ب فة دا مة وفى فرا أبد". وقد دنى السيد المسيش ال.ياه اضبدية "الممال اضب
لققدا ال يققد يققأتى بمناسققبة إنتهققاء ال. ققاد. لققدل  لققو ينققير إلنتهققاء أو إةتمققال جسققد المسققيش فمققا زال لققدا  -8

الجسققد غيققر مةتمققل فهنققا  مققن سققيولد ويققدخل للجسققد ولنققا  مققن سققيتوو ويرجققع للجسققد. و.ينمققا يةتمققل 
يليهقا اليقول الرقامن ولقو ن فى ممال وغربة لدا ال الل)السب ة أيال( الجسد ستةون أفراا اضبدية. فن.ن اآل

 يول اضبدية المفرا .ين نرجع لبيو اآلو ب د غربة 
 

 المجموعة الثانية من األعياد
 المعنى عند المسيحيين المعنى عند اليهود العيد

 إندار لنستي م ونست د ل بدية إندار ل ست داد ل نياد التالية الهتاف
لقققققدا  .يقققققاه تقققققدلل وجهقققققاد فقققققى غربقققققة تدلل و ول الكفارة

 ال الل
 ن.ن غرباء فى لدا ال الل دةر" غربتهل فى سيناء المظال

لققققو فر.نققققا فققققى السققققماء فققققى . ققققن  فرا بدخولهل ضر. الموند ثامن يوم
 اآلو

 
ومن لدا نفهل أن أنياد المجمونة اضولقى تنقير ل مقل المسقيش بالنسقبة للةنيسقة وأمقا لقدا المجمونقة الرانيقة تنقير 

 .تى تستريش فى اضبدية. لدور الةنيسة فى غربتها
ت.درنا .دين  38  37ت.درنا نن نيد الممال ةم دمة ولةن تأتى اضياو  36 – 33ياو نال.م أن اآل -9

ومققا ب ققدلما ليت.ققدن نققن نيققد الممققال ولققدا يج لنققا نرةققز  39يققاو ختققامى نققن اضنيققاد رققل ي ققود فققى اآل
والسققبوو والققدبا ش يققأتى نيققد الممققال  نيوننققا نلققى الممققال أ" نلققى اضبديققة فب ققد أن تنتهققى ةققل اضنيققاد
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ةنئ متميز ولةدا ب د أن ينتهى ال الل يأتى اليول الرامن  يقول اضبديقة اضبقد" القد" بقال نهايقة ونلينقا أن 
 نربو أنمارنا نليو .تى ظ نف د مةاننا فى أفرا.و. 

ل ةقأن ا  يريقد لدا اإل .اا الد" ي.درنا نن اضنياد يبقدأ بالسقبو و ينتهقى برقامن أيقال الممقا-21
أن ي ول أنو خل نا لن.يا فى را.ة ولما ف دنالا بالخحية أنادلا لنا رانية. ون.ن ننتمرلقا اآلن. وةقون 

 الف ش أتى ب د السبو مبانره فهدا ي نى أنو ظ را.ة إظ بال ليو.
 طقس العيد ومعناه

 إتسل لدا ال يد بح سو الفريد الد" تميز بمالرتين لما الماء واإلناره
إبتققداء مققن اليققول اضول ولمققده سققبع أيققال يخققرج فققى الفجققر موةبققان نميمققان  أ.ققدلما يتوجققو لجمققع  -: المففاء -ا

أغ ان الزيتون وس   النخيل واضنقجار اضخقر" والرقانى يتوجقو إلقى برةقة سقلوال وم قو أ.قد الةهنقة ي.مقل إبري قا  
وي ل الفري قان للهيةقل فت قدل م.رققة ال قباا وي قيل دلبيا  يم ا من البرةة. وةان لدا يتل وسح الهتافاو والترانيل 

.املو اضغ ان مملو جميلة نلى المدبش. ويسقةو الةهنقة المقاء القد" فقى اإلبريق  نلقى المقدبش وم قو خمقر فقى 
إبري  آخر وينساو السةيو أسفل المدبش. وةان النقا  يسقت ون المقاء بفقرا مقن برةقة سقلوال فقى أيقال ال يقد تقدةارا  

 55ش إن ال خره نلى يد موسى ويتدةرون قول أن ياء "أيها الجيا  جمي ا  للموا إلى المقاء.....لخروج الماء م
". وةققان لققدا الح قق  يققتل وسققح التققرانيل والمزاميققر والتلققويش باضغ ققان وةققانوا يلو.ققون باضغ ققان 3:  21 +2: 

فسقر مقا .قدن يقول دخقول المسقيش .ينما يأتون نند ةلمة يارو إن د أ" أو نا ونند ال ول "إ.مقدوا القرو". )لقدا ي
 ضورنليل" 
 ةان الماء والخمر يو  ان فى حاسين مر وبين فو  المدبش رل ينساو منهما نليو. -مل.ومة :

 4درانا  فى أنلى ةل منها  51ةان ي اء فى دار الهيةل أربع مناراو نالية إرتفا  الوا.ده ن.و  -:النور  -و
ةهنققة ال ديمققة وةانققو أنوارلققا ت ققر" فققى ةققل المدينققة وةققان النقق و أي ققا  سققرج ةبيققره وةانققو فتا لهققا مققن مالبقق  ال

ي ي ون م ابيش فى النوار  لت بش المدينة ةلها أنبو بةتلة مقن النقور البهقي . وةقانوا يزينقون المنقازل بقالزلور. 
 وقد إرتبح النور بالفرا. 

ة )مقاء( ولقيال  ةقان نقور )نقارا (. وب.سقو ونلة إرتباح الماء بالنور نمود الس.او الد" راف هقل فةقان  قبا.ا  سق.اب
تنققر" أ" فققى أول أيققال نيققد الممققال.  25الت ليققد اليهققود" ةققانوا ي ولققون أن نمققود السقق.او مهققر ضول مققره يققول 

وي ولون أن موسى نقزل مقن نلقى الجبقل وأنلقن نقن إقامقة خيمقة اإلجتمقا  فقى نفق  اليقول وفقى نفق  اليقول أي قا  
 (7أ"  1+8مل 2ةينة )دنن سليمان الهيةل ونزلو الن
 الطقس تقليد يوافق اه عليه

الح قق  المققدةور ل .تفققال )الميققاا واإلنققاره( لققل يققدةر فققى الةتققاو الم ققد  ولققل يققنب ا  نليققو ولةققن اليهققود ملققوا 
ي.تفلون بو م او السنين. .تى جاء المسيش ونرا لدا الح   وبهدا أنلن مواف تو بل يفهقل أن لقدا الح ق  ةقان 

   فلو م انى .ية. ففىبو.ى من ا
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ي قع التفسقير  39ي قول "وفقى اليقول اضخيقر مقن ال يقد وقق  يسقو  ونقاد" ققا ال ......وفى آيقة  38  37:  7يو  
"قققال لققدا نققن الققروا ال ققد ..... إدا  فهققدا المققاء الققد" ينسققاو لققو رمققز للققروا ال ققد  الققد" ةققان سينسققةو نلققى 

ققال لقدا والةقل ينمقر  21:  8رقامن ققال المسقيش "أنقا لقو نقور ال قالل" يقو الةنيسة. وفى اليول التقالى غالبقا  اليقول ال
( + ز  47المدينققة السققاب.ة فققى النققور. وقققد رأ" .زقيققال الميققاا ال.يققة تخققرج مققن نتبققة البيققو ن.ققو المنققر  ).ققز 

ش فالةنيسققة يفققي. نليهققا الققروا ال ققد  لي.ولهققا مققن بريققة قفققر ضر. مرمققره ونورلققا المسققيش. وأمققا تلققوي 8:  24
الن و باضغ ان ف د تل تفسيرا يول دخول المسيش ضورنليل. أ" أن م نقاا أن النق و القد" فقا. المسقيش نليقو 
برو.و ال دو  وأنار لو نر  المسيش وملةو نلى قلبقو. ولقدا ال قوره نجقدلا فقى السقماء فمقن دخلقوا للسقماء نجقد 

ل  فى أيديه  الةامل نليهل.ةوا المسيش و.دا وبل س   النخل والم نى أنهل قد م 
 
، ُمْحَرَقفًة َوَتقْ »37  " -(:37) أية ِدَمفًة هِذِه ِهَي َمَواِسُم الر ب  ال ِتي ِفيَها ُتَناُدوَن َمَحاِفَل ُمَقد َسًة ِلَتْقِريِب َوُقودي ِللفر ب 

 "َوَذِبيَحًة َوَسِكيًبا َأْمَر اْلَيْوِم ِبَيْوِمِه،
 السبو= لى سب ة أنياد غير  هذه هى مواسم الرب

 
. 38 " -(:38) أية ، َوَعَدا َعَطاَياُكْم َوَجِميِع ُنُذوِرُكْم، َوَجِميِع َنَواِفِلُكُم ال ِتي ُتْعُطوَنَها ِللر ب   "َعَدا ُسُبوَت الر ب 

..... ففى ةل نيقد لقو ت دمتقو ونحايقاا. ولقو توافق  يقول ال يقد مقع يقول السقبو ت قدل ت قدماو عدا سبوت الرب وعدا
  افة لت دماو السبو. ولوةان لنا  ندور أو نوافل ت ا  لةل لدا.ال يد باإل

 
ففا اْلَيففْوُم اْلَخففاِمَس َعَشففَر ِمففَن الش ففْهِر الس ففابِع َفِفيففِه، ِعْنففَدَما َتْجَمُعففوَن َغل ففَة اأَلْرِض، ُتَعي ففُدوَن 39  " -(:39) أيففة َأم 

. ِفي اْلَيْوِم اأَلو    "ِل ُعْطَلٌة َوِفي اْلَيْوِم الث اِمِن ُعْطَلٌة.ِعيًدا ِللر ب  َسْبَعَة َأي امي
 = لدل  سمى نيد ال. اد  تجمعون غلة األرض

= اليول الرامن ينير لبداية اضسبو  الجديد أو ال.ياه الجديقده ب قد أسقبو  غربتنقا فقى لقدا  وفى اليوم الثامن عطلة
سق   النخققل. وظ.قم أن المسقيش قققال فقى اليققول ال قالل أ" الرا.قة ال ممققى لقدل  فقى السققماء وفقى لقدا ال يققد .ملقوا 

الرالقن ل قلبو وفققى اليقول الرققامن لدخولقو أورنققليل أو فقى بدايقة اضسققبو  الجديقد. واإلنسققان مقاو فققى اليقول السققاد  
)مع آدل( ومازال الموو سا دا  حقوال اليقول السقابع )فتقره لقدا ال.يقاه منقد سق وح آدل و.تقى المجقئ الرقانى( وسقي ول 

اليول الرامن  يول اضبدية. وبدل  أي قا  يةقون يقول قيامقة اإلنسقان لقو الرالقن ولقو الرقامن. لقو الرالقن اإلنسان فى 
 .ين أنو ماو فى اليول الساد  وسي ول فى الرامن.

 وس   النخيل ينير للن ره والغلبة فمن يدخل السماء لو من غلو.
 
ْنُفِسُكْم ِفي اْلَيوْ 41   " -(:41) أية ِل َثَمَر َأْشَجاري َبِهَجةي َوَسَعَف الن ْخِل َوَأْغَصاَن َأْشفَجاري َغْبَيفاَء َوتَْأُخُذوَن أَل ِم اأَلو 

.  "َوَصْفَصاَف اْلَواِد ، َوَتْفَرُحوَن َأَماَم الر ب  ِإلِهُكْم َسْبَعَة َأي امي
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ومققا يمارلهققا مققن = .ققددلا اليهققود بأنققجار التفققاا م ال ققنوبر م اآل  م الزيتققون م ال ف ققا   ثمففرا أشففجار بهيففة
رمققار لققدا الوقققو مققن السققنة. وةققانوا يزينققون السقق   بهققدا الرمققار. والرمققار تنققير ل حايققا ا  فققالزيتون مققرال  ينققير 
للزيو ولن ل الروا ال د  سواء رو.ية أو مادية )فالن و فى ال ديل ما ةان ليفهل ال حايا الرو.ية( والنخيل ينير 

 ( . 25:  8نش )راجع  زلو" للسمو وال داسة "فال دي  ةالنخلة ي
 أ" ةريفة الور   ورقها يغحى ةل الخنو مرل اآل . = أغصان أشجار غبياء

 = ينبو نلى نواحئ اضنهار صفصاف الوادى
:  26+ وةان الن و نليو أن يمهر أمال الرو فقى رقالن أنيقاد لقى )الف قش م الخمسقين م الممقال( راجقع تقن 

 . ولنا  مو اآلية الف ش والفحير.26
+ و.ين أن نيد الممال لو ختال أنياد ال ال فهو ينير لختال أيال اضر. إست دادا  ل فراا اضبدية ال. ي ية 

.التى ةانو لدا اضنياد الجسدية اضر ية رمزا  لها ومال  لها
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
الم دسة أراد لنا أن ي لن نن سر الفرا ال. ي ى الداخلى خالل اإللتمال بالمناره  نن اضنياد الو.ى إد ت.دن

الدلبية للتمتع باإلستناره  والخبز اإلسبونى للتمتع بالنبع. رل تأتي ق ة إبن نلومية الد" جد   وقد تةون لدا 
و آخر ودةرلا موسى ال.ادرة قد .درو مبانره ن و إستالل موسى لنري ة اضنياد أو تةون قد .درو فى وق
 لنا لينرا أن سر ف دان الفرا والنرةة بل أن الموو سببو إلانة ا  والتجدي  نلى إسمو

 
 "َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل:1" -(:1) أية

 إدا  فهدا م دمة فري ة جديده = وكلم الرب موسى
 

ْوِء إِليَقاِد السُُّرِج َداِئًما.  َأْوِم َبِني ِإْسرَاِئيَل َأْن ُيَقد ُموا»6 "-(:4-6) األيات ِإَلْيَك َزْيَت َزْيُتوني َمْرُضوضي َنِقيًّا ِللض 
َباِح َأَماَم الر ب  3  َداِئًما َفِريَضًة َخاِرَج ِحَجاِب الش َهاَدِة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ُيَرت ُبَها َهاُروُن ِمَن اْلَمَساِء ِإَلى الص 

 "َعَلى اْلَمَناَرِة الط اِهَرِة ُيَرت ُب السُُّرَج َأَماَم الر ب  َداِئًما.4اِلُكْم. َدْهِري ًة ِفي َأْجيَ 

= ةقان بنقى إسقرا يل لقل القدين ي قدمون الزيقو ومقن رقل ينق رون أن لقدا النقور لهقل فهقل ققدموا  أوم بنفى إسفرائيل
 لدا يخرج أن ى أنوا  الزيو.= الر. ي نى د  الزيتون فى لاون وت فيتو و  زيت زيتون مرضوض نقياً الزيو. 
" 5:  4ب ققيغة الجمققع فهققل سققب ة "رؤ  4ب ققيغة المفققرد ووردو فققى آيققة  1= لققدا الةلمققة وردو فققى آيققة  السففرج

( يدةر المؤرخون 1)آية  دائماً . 4:  21ةو 2وةونهل سب ة فهدا ينير لموالو الروا المتنونة ولةن الروا وا.د 
وي ي ون رالرة ف ح بالنهار. المهل أن المناره دا ما  تةون م اءه. )وفقى آيقة أنهل ةانوا ي ي ون السرج ةلها ليال  

 = حالما لى م اءه دا ما  فلمادا التنديد نلى أن ت اء من المساء إلى ال باا ؟  من المساء إلى الصباح( 3
اءه  نقورا  داخليقا  لدا ينير ضمانة ا  ن.و ن بو فبينما لل نيال والمالل .ولهل  فا  يب ى لهل المناره م  -2

 ي ي و الرو وسح المالل 
"وننقققدنا الةلمقققة النبويقققة ولقققى أربقققو..... إلقققى أن ينفجقققر  9:  2بقققح 1ي قققول م لمنقققا بحقققر  الرسقققول فقققى  -1

النهققار. فةلمققاو النققامو  واضنبيققاء لققى السققرج التققى أ ققاءو فققى ال هققد ال ققديل .تققى جققاء المسققيش نققم  
 215:  229اج الد" ينير .تى يأتى المسيش فى مجدا. مز البر. واآلن فةلمة الةتاو الم د  لى السر 

 مهما ةان المالل الد" ي.يح بالةنيسة فا  يب ى نورا دا ما  ليهديها. -3
 ولدا ةان ضنو يمرل ال هد ال ديل  35:  5قال المسيش نن يو.نا الم مدان أنو السراج المنير يو  -4

مقن القدلو الن قى وترمقز للقروا ال قد . وقيقل لقدا أي قا  نقن = ضنهقا مةرسقة للقرو والمنقاره  على المنارة الطفاهرة
 ( والما ده )دلو وخنو( فهى تنير للمسيش المتجسد.6الما ده )آية 
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 "َوتَْأُخُذ َدِقيًقا َوَتْخِبُزُه اْثَنْي َعَشَر ُقْرًصا. ُعْشَرْيِن َيُكوُن اْلُقْرُم اْلَواِحُد. »5 " -(:5) أية

. وو ع 21والتالميد  21لةنيسة فى ال هد ال ديل وال هد الجديد. ف دد اضسباح لو رقل ا 21=  أثنى عشر قرصاً 
رغيقق  أمققال ا  م نققاا أن ا  يققدةر ةققل نقق بو دا مققا  وفققى وسققح المققالل نققورا ينيققر لنقق بو )فةققان نققور المنققاره   21

سرا يل ةانوا ي ق ون نلقى الما رغيق  خبقز  21 قده يس ح نلى الخبز(. و.تى ب د اإلنن ا  بين مملةتى يهودا وا 
 (. 22:  23أ"  1)ف ه ل لدا  منا  من 
لتر. وةان ما يةفى النخب من  19,1إيفة = ن م ر  21م  2. ال نر لو 21م2×  1=  ُعْشرين يكون القرم

 ينير للتجسد. 1ر. فهو تدةار للمن وةونو ننرين فهدا ينير للتجسد  فرقل م  المن م دار ن  
 
.َوَتْجَعُلَها صَ 2 " -(:2) أية  "ف ْيِن، ُكل  َصّف ِست ًة َعَلى اْلَماِئَدِة الط اِهَرِة َأَماَم الر ب 

الواققق  أمققال اآلو دا مققا  ينققفع فينققا. والخبققز ينققير  خبققز ال.يققاه = الخبققز أمققال ا  دا مققا  ينققير للمسققيش أمففام الففرب
 للةنيسة التى إلت.مو برأسها المسيش.

 
. َوَتْجَعُل َعَلى ُكل  7 " -(:7) أية  "َصّف ُلَباًنا َنِقيًّا َفَيُكوُن ِلْلُخْبِز َتْذَكارًا َوُقوًدا ِللر ب 

يو ع اللبان فو  الخبز لمده أسقبو  وفقى السقبو الجديقد يرفقع الخبقز ال قديل ليو قع الخبقز الجديقد  ويو قع فوققو 
فقع الخبقز ال قديل وغالبقا  لبانا  جديدا . ويةون اللبان ن يو الرو والخبز ن قيو الةهنقة. وةقان البخقور ي.قر  ب قد ر 

فيكففون للخبففز ةققانوا ي ققيفونو نلققى البخققور اليققومى. وةققان البخققور ي.ققر  نو ققا  نققن .ققر  الخبققز ولققدا م نققى. 
. وةلمة وقود للرو ت نى أن البخور ةان ي.ر  نو ا  نن الخبز وأن من ت قدماو القدقي  ةقان وقودًا للرب تذكاراً 

ون الخبققز فهققدا ي نققى النققرةة فققا  ن ققيبو اللبققان والةهنققة ن ققيبهل ي.ققر  نلققى المققدبش ب  ققها. وةققون الةهنققة يققأةل
 الخبز. وينير اللبان ضن نمل الةنيسة لو التسبيش وال اله

 
 "ِفي ُكل  َيْوِم َسْبتي ُيَرت ُبُه َأَماَم الر ب  َداِئًما، ِمْن ِعْنِد َبِني ِإْسرَاِئيَل ِميثَاًقا َدْهِريًّا.8 " -(:8) أية

= ةققانوا ينققترون الخبققز مققن الن قق  نققاقل التققى ي ققدمها ةققل إسققرا يلى بلققغ ال نققرين نامققا   إسففرائيل مففن عنففد بنففى
 سنويا .

 
، أَلن ُه ُقْدُس َأْقَداسي َلفُه ِمفْن َوَقاِئفِد الفر ب  9 " -(:9) أية َفِريَضفًة  َفَيُكوُن ِلَهاُروَن َوَبِنيِه، َفَيْأُكُلوَنُه ِفي َمَكاني ُمَقد سي

 ".«َدْهِري ةً 
= لقققو ققققد  أققققدا  يأةلقققو الم دسقققين القققدين  قققاروا ملوةقققا  وةهنقققة يأةلونقققو ولقققل مسقققت دون بال.يقققاه  مكفففان مقفففدس

 الم دسة. فى مةان م د  ي نى نف  حالره.
 



 الالويين ) األصحاح الرابع والعشرون(
 

 
182 

، ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئي11 "-(:16-11) األيات َل. َوَتَخاَصَم ِفي َوَخَرَج اْبُن اْمرََأةي ِإْسرَاِئيِلي ةي، َوُهَو اْبُن َرُجل ِمْصِر ٍّ
. َفَأَتْوا ِبِه ِإَلى ُموَسى. َوَكاَن 11اْلَمَحل ِة اْبُن اإِلْسرَاِئيِلي ِة َوَرُجٌل ِإْسرَاِئيِلُي.  َفَجد َف اْبُن اإِلْسرَاِئيِلي ِة َعَلى االْسِم َوَسب 

ِه َشُلوِمَيَة ِبْنَت ِدْبِر  ِمْن ِسْبِط َداَن.  . َفَوَضُعوهُ 16اْسُم ُأم   "ِفي اْلَمْحَرِس ِلُيْعَلَن َلُهْم َعْن َفِم الر ب 

ي.ةى الت ليد اليهود" أن لدا المجد  إبن المقرأه اإلسقرا يلية لقو إبنهقا مقن رجقل م قر" ةقان ي مقل مسقخرا  وقتقل 
زوج المققرأه اإلسققرا يلية نققلومية فققى م ققر رققل تزوجهققا وةققان رمققره لققدا الققزواج أو اإلغت ققاو لققدا المجققد  وي ققول 

ولةن ضنقو إبقن    ليد أن موسى قتل لدا الرجل الم ر" إنت اما  لنلومية وزوجها. وقد خرج لدا الولد مع اليهودالت
ويبققدو أنققو رفقق. وأراد أن ي ققيل داخققل الم.لققة فتنققاجر م ققو رجققل  .م ققر" ورنققى ةققان نليققو أن ي ققيل خققارج الم.لققة

.لققة فسققخر لققدا النققاو مققن ال  ققاء ومققن ا  إسققرا يلى فققدلبوا لل  ققاء الققد" .ةققل بققأن ي ققيل لققدا النققاو خققارج الم
 وجد  نلى ا .

= قققد ت نققى أنققو خققرج مققع اليهققود فققى خققروجهل مققن م ققر وقققد ت نققى أنققو خققرج مققن خيققال الغربققاء  خففرج( 21فققى )
. ظ.قم أن لقدا المجقد  لقو رمقره زواج ورنقى بمؤمنقة ولقدا نتيجقة وتخاصفم ففى المحلفةودخل للم.لة بدليل قولقو 

تمنع النقري ة أمرقال لقدا الزيجقاو. وةقان لقدا سقبو سق وح سقليمان ونمومقا  ف.قين يمتقزج فقى  حبي ية. ولدا ةانو
قلو المسي.ى .و ا  مع .و ال الل يةون لدا سببا  ةافيا  ل ساوه ال لو ومن رل الس وح. وظ.م أن مةان أمرقال 

 لؤظء خارج الم.لة فهل نزلوا أنفسهل بأنفسهل.
مةتوبا  ظ ينح ونو بل ي ولون أدونقا" أ"  افاليهود ةانوا إدا رأوا إسل يهو  اهو = أ" ي جدف على اإلسم( 22وفى )

الرو السيد أو الرو وباليونانية ةيريو  أو ي ولون ا . ولدل  .قين سقأل ر قي  الةهنقة المسقيش ققال لقو "لقل أنقو 
أن ا  أنحقاا إسقما  فقو  أبدا . لقدل  ف.قين ققال بقول  الرسقول نقن المسقيش  اإبن المبار " فهل ظ ينح ون إسل يهو 

بقل ي ولقون اإلسقل. واإلسقل لهقل  افهقل ظ ي ولقون يهقو  افهدا ةان ي نى لليهقود أنقو م قادل ليهقو  (9:  1فى )ةل إسل 
 .ات نى يهو 

 
َجِميُع  َأْخِرِج ال ِذ  َسب  ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ِة، َفَيَضعَ »14َفَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 13 "-(:66-13) األيات

َوَكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: ُكلُّ َمْن َسب  ِإلَهُه َيْحِمُل َخِطي َتُه، 15الس اِمِعيَن َأْيِدَيُهْم َعَلى رَْأِسِه، َوَيْرُجَمُه ُكلُّ اْلَجَماَعِة. 
َعِة َرْجًما. اْلَغِريُب َكاْلَوَطِني  ِعْنَدَما ُيَجد ُف َعَلى االْسِم َوَمْن َجد َف َعَلى اْسِم الر ب  َفِإن ُه ُيْقَتُل. َيْرُجُمُه ُكلُّ اْلَجَما12

َذا َأَماَت َأَحٌد ِإْنَساًنا َفِإن ُه ُيْقَتُل. 17ُيْقَتُل.  . 18َواِ  ُض َعْنَها َنْفًسا ِبَنْفسي َذا َأْحَدَث ِإْنَساٌن 19َوَمْن َأَماَت َبِهيَمًة ُيَعو  َواِ 
. َكَما َأْحَدَث َعْيًبا ِفي اإِلْنَساِن 61َكَما َفَعَل َكذِلَك ُيْفَعُل ِبِه. ِفي َقِريِبِه َعْيًبا، فَ  ، َوِسُن ِبِسنٍّ ، َوَعْيٌن ِبَعْيني َكْسٌر ِبَكْسري
ُض َعْنَها، َوَمْن َقَتَل ِإْنَساًنا ُيْقَتْل. 61َكذِلَك ُيْحَدُث ِفيِه.  َلُكْم. اْلَغِريُب َيُكوُن  ُحْكٌم َواِحٌد َيُكونُ 66َمْن َقَتَل َبِهيَمًة ُيَعو 

. ِإن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكمْ   "«.َكاْلَوَطِني 

نجيو لو الرو. فموسى لنا يسألو نن ن وبة من جد  نلى إسمو ولةننا نجدا يجيو نلى لدا وي ي  
ر نلى قوانين ل.ماية أرواا النا  بل ممتلةاتهل وةأن من يت د" نلى أ.د من ن بو ي تد" نليو لو فهو يغي

 ن بو فإدا ةان ا  يهتل بنا وبما نمل  فلنهتل ن.ن ةي  نمجدا.
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.ققدان ال الققاو ةلهققا راج ققة لم ققدر وا.ققد لققو ال نقق  ولققدا ال نقق  يف ققدنا  ولققنال.م أن التجققدي  والسققو وال تققل وا 
الناجمة الفرا الد" يأتى من اإلستناره ومن النرةة. و.ين يبدأ نزا  فال ن ر  ةي  سينتهى وظ ما لى اض رار 

 ننو 
 ( فالرجل ن وبة ةل من يجد 26 – 24( لدا ي نى دم  نلى رأس . ومن )23وفى )
( ب د أن تةلل الرو نن رجل المجد  يدةرلل أن ال.ياه ملةقو لقو و.قدا ولقي  مقن .ق  أ.قد أن ي تقد" 27وفى )

 نلى .ياه إنسان إظ بإدنو أو .سو النري ة.
 .مى أمالةو( فا  ةما ي.مى .ياه اإلنسان ي28وفى )
  شريعة عين بعين وسن بسن( 11  29وفى )
لدا لي  إنت ال بل لو ندل دقيق   لقو تنقريع لل  قاه. وب قد دلق  ققدروا فديقة لةقل ن قو بنقاء نلقى خقر  - أ

 .32:  35+ ند  29  28:  12
لى ليسو إنت ال نخب بل ندل نلنى نال. ولدا .تى ظ ينقت ل الم قاو لنفسقو و.تقى ظ يزيقد اإلنسقان  - و

 نت ال لنفسو  في تل من ةسر لو سنا  مرال  أو ف أ نينوفى اإل
فققى نققري ة ال هققد الجديققد ومققع النمققو الرو.ققى قققال المسققيش "ظ ت ققاوموا النققر بققل مققن لحمقق  نلققى خققد   - و

 .39  38:  5اضيمن فأدر لو اضيسر. مو 
انو التجدي . ةان إبن نلومية لو أول من يموو ب.سو نري ة موسى وةان موتو رجما  وتهمتو ة -: ملحوظة

وةان إسحفانو  أول نهداء المسي.ية أول من ماو نهيدا  وبنف  التهمة أ" التجدي  وبنف  ال  وبة !! ولةن 
ما أب د الفر . وما أنم  الهوه التى إن.در لها الن و اليهود" مند حب و النري ة أيال موسى فهل إستغلوا 

 النري ة لي تلوا من يريدوا ملما .
 
َفَعَل َبُنو َفَكل َم ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل َأْن ُيْخِرُجوا ال ِذ  َسب  ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحل ِة َوَيْرُجُموُه ِباْلِحَجاَرِة. فَ 63" -(:63) أية

"ِإْسرَاِئيَل َكَما َأَمَر الر بُّ ُموَسى.
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون

 

ةان ال.دين نن وسا ل الفرا  الزيو واإلنترا  فى  14ةان ال.دين نن اضنياد وفى إ .اا  13 .اا فى إ
 الخبز. ولنا نجد ال.دين نن ال.رية.

 
ِإَلى  َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلهْم: َمَتى َأَتْيُتمْ »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناَء َقاِئأل: 1 "-(:7 -1) األيات

 . ِست  ِسِنيَن َتْزَرُع َحْقَلَك، َوِست  ِسِنيَن َتْقِضُب َكْرَمَك َوَتْجَمُع 3اأَلْرِض ال ِتي َأَنا ُأْعِطيُكْم َتْسِبُت اأَلْرُض َسْبتًا ِللر ب 
. اَل َتْزَرْع َحْقَلَك َواَل َتْقِضْب َكْرَمَك.  َوَأم ا الس َنُة الس اِبَعُة َفِفيَها َيُكوُن ِلأَلْرِض َسْبُت ُعْطَلةي، َسْبتًا4َغل َتُهَما.  ِللر ب 

يَع َحِصيِدَك اَل َتْحُصْد، َوِعَنَب َكْرِمَك اْلُمْحِوِل اَل َتْقِطْف. َسَنَة ُعْطَلةي َتُكوُن ِلأَلْرِض. 5 َوَيُكوُن َسْبُت اأَلْرِض 2ِزر 
َوِلَبَهاِئِمَك َوِلْلَحَيَواِن ال ِذ  ِفي َأْرِضَك َتُكوُن 7َك َوِلُمْسَتْوِطِنَك الن اِزِليَن ِعْنَدَك، َلُكْم َطَعاًما. َلَك َوِلَعْبِدَك َوأَلَمِتَك َوأَلِجيرِ 

 "ُكلُّ َغل ِتَها َطَعاًما.

ةان قبال  يةلمو من خيمة اإلجتمقا  ودلق  ضن الةقالل ةقان مخت قا  بال بقاده  = وكلم الرب موسى فى جبل سيناء
ر. فا  يريد أن ي لن أنو مل  اضر. ةلها ولو الد" سي حى لن بو قسما  مقن اضر. ولنا نجد الةالل نن اض

ليسةنوا فيو ت.و رنايتو ولو ينمل .ياتهل فيها. وةونقو أنقو ي.قدد أن الةقالل ةقان نلقى جبقل سقيناء فالم  قود أن 
  .اا.للرو اضر. وملؤلا. ولو ةمال  يوز  أر و  لو نروحو. ولو ي ع لدا النروح فى لدا اإل

 شريعة السنة السابعة 
إلتل ا  ب.فمنا للسبو لت دي  ب ية أيال اضسبو . وبنف  الفةر إلتل أن ت.فم سبوو السنواو أ" السقنة السقبتية 
أو السنة الساب ة  وفى لدا السنة ظ يجوز زر  اضر. أو . قدلا  .تقى اضنقجار المرمقره  وققد س قم ش بالزرانقة 

( 3ال ريبة  وأي ا  ما لو للت دماو ة.زمة الترديد ورغيفى الت دمة وخبز الوجوا. آية )فى .دود ت ديل الجزية أو 
 = ت ليمو قضب الكرم

 وغاية السنة السبتية 
فهدا اضر. غير واد" النيل الد" ةانوا يزرنونو سنويا  لخ وبتو  أما أر. فلسقحين  -: ناحية زراعية - أ

   فت.تاج أن تتر  فتره لتست يد قوتها وظ تستهل
ففى لدا السنة ينتر  الةل غنى وف يقر وغريقو بغيقر خجقل. فقأ"  -: من الجانب اإلنسانى واإلجتماعى - و

إنسققان لققو ال.قق  أن يققدخل أ" أر. ويأةققل. و ققا.و اضر. ةققان يأخققد منهققا مققا لققو ضةلققو ف ققح ولققي  
 للتخزين )ظ يجمع منو فى مخازن(. وظ.م أن لدا لو نمال الةنيسة اضولى أ" النرةة 

فهقدا السقنة ليسقو للةسقل ولةقن ل قراءه الةتقاو الم قد   بقل ةانقو ت  قد جلسقاو  -: الناحية الروحيةمن  - و
وي ققرأ الملقق  بنفسققو وسققح النقق و. ولنققا   ققلواو وتسققابيش. ف ققال  نققن أنهققا تققدةار للرا.ققة اضولققى فققى 
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جراء والغريو ( فهى سنة را.ة للرجل ونا لتو و.تى ال بيد واض9:  4الفردو  والرا.ة المونود بها )نو 
 بل وال.يواناو 

لققى در  فققى اإليمققان فققا  ينققب هل ويزيققد غلققتهل ومققن لنققا يفهمققون أن البرةققة  -: مففن الناحيففة اإليمانيففة - ن
 ليسو م نالا ةرره ال مل بل ر ا ا  نليهل. 

 
يَع َحِصيِدَك اَل َتْحُصْد، َوِعَنَب َكْرِمَك اْلُمْحِوِل اَل َتْقِطْف. سَ 5 " -(:5) أية  "َنَة ُعْطَلةي َتُكوُن ِلأَلْرِض.ِزر 

( نفهل أن ال. اد ةان مسمو.ا  بو ل ةل ف ح ولي  للخزين. والزريقع لقو 6= من آية ) زريع حصيدك ال تحصد
ما ينمو دون أن يزرنوا  بسبو س وح ب . البدار نفوا  نلى اضر. أو لقو مقا تخلق  مقن ال قال الما قى ونمقا 

= أ" الباقى نلى الةرل من ال.ول  وعنب كرمك المحوللما . د من الرمار. فى السنة الساب ة. أو يةون خلفة 
 )ال ال( الما ى

 
 "َك،َوَيُكوُن َسْبُت اأَلْرِض َلُكْم َطَعاًما. َلَك َوِلَعْبِدَك َوأَلَمِتَك َوأَلِجيِرَك َوِلُمْسَتْوِطِنَك الن اِزِليَن ِعْندَ 2 " -(:2) أية

 .ده سبو اضر. يمةن أن تؤةل.وسبو اظر. لي سنة را.تها لدا= أ" .ا الو م سبت األرض طعاماً 
 

. َفَتُكوُن َلَك َأي اُم الس ْبَعِة السُُّبوِت »8 "-(:66-8) األيات َوَتُعدُّ َلَك َسْبَعَة ُسُبوِت ِسِنيَن. َسْبَع ِسِنيَن َسْبَع َمر اتي
ُبوَق اْلُهتَاِف ِفي الش ْهِر الس ابِع ِفي َعاِشِر الش ْهِر. ِفي َيْوِم اْلَكف ارَِة  ُثم  ُتَعب رُ 9الس َنِوي ِة ِتْسًعا َوَأْرَبِعيَن َسَنًة. 

َوُتَقد ُسوَن الس َنَة اْلَخْمِسيَن، َوتَُناُدوَن ِباْلِعْتِق ِفي اأَلْرِض ِلَجِميِع ُسك اِنَها. 11ُتَعب ُروَن اْلُبوَق ِفي َجِميِع َأْرِضُكْم. 
ُيوِبياًل َتُكوُن َلُكُم الس َنُة اْلَخْمُسوَن. اَل 11وِبياًل، َوَتْرِجُعوَن ُكُل ِإَلى ُمْلِكِه، َوَتُعوُدوَن ُكُل ِإَلى َعِشيَرِتِه. َتُكوُن َلُكْم يُ 

يَعَها، َواَل َتْقِطُفوا َكْرَمَها اْلُمْحِوَل.  وُن َلُكْم. ِمَن اْلَحْقِل تَْأُكُلوَن ِإن َها ُيوِبيٌل. ُمَقد َسًة َتكُ 16َتْزَرُعوا َواَل َتْحُصُدوا ِزر 
َفَمَتى ِبْعَت َصاِحَبَك َمِبيًعا، َأِو اْشَتَرْيَت ِمْن َيِد 14ِفي َسَنِة اْلُيوِبيِل هِذِه َتْرِجُعوَن ُكُل ِإَلى ُمْلِكِه. 13َغل َتَها. 

َد اْلُيوِبيِل َتْشَتِر  ِمْن َصاِحِبَك، َوَحَسَب ِسِني اْلَغل ِة َحَسَب َعَدِد الس ِنيَن َبعْ 15َصاِحِبَك، َفاَل َيْغِبْن َأَحُدُكْم َأَخاُه. 
َفاَل 17َغال ِت َيِبيُعَك. َعَلى َقْدِر َكْثَرِة الس ِنيَن ُتَكث ُر َثَمَنُه، َوَعَلى َقْدِر ِقل ِة الس ِنيَن ُتَقل ُل َثَمَنُه، أَلن ُه َعَدَد الْ 12َيِبيُعَك. 

َفَتْعَمُلوَن َفرَاِئِضي َوَتْحَفُظوَن َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَنَها 18اِحَبُه، َبِل اْخَش ِإلَهَك. ِإن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم. َيْغِبْن َأَحُدُكْم صَ 
َذا ُقْلُتْم: 61يَن. َوُتْعِطي اأَلْرُض َثَمَرَها َفتَْأُكُلوَن ِللش َبِع، َوَتْسُكُنوَن َعَلْيَها آِمنِ 19ِلَتْسُكُنوا َعَلى اأَلْرِض آِمِنيَن.  َواِ 

َفِإن ي آُمُر ِبَبَرَكِتي َلُكْم ِفي الس َنِة الس اِدَسِة، َفَتْعَمُل 61َماَذا َنْأُكُل ِفي الس َنِة الس اِبَعِة ِإْن َلْم َنْزَرْع َوَلْم َنْجَمْع َغل َتَنا؟ 
َوتَْأُكُلوَن ِمَن اْلَغل ِة اْلَعِتيَقِة ِإَلى الس َنِة الت اِسَعِة. ِإَلى َأْن تَْأِتَي َفَتْزَرُعوَن الس َنَة الث اِمَنَة 66َغل ًة ِلَثاَلِث ِسِنيَن. 
 "َغل ُتَها تَْأُكُلوَن َعِتيًقا.

  
 

 شريعة سنة اليوبيل
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ةما ي د  اإلنسان اليول السابع ليبار  الرو ةل أيقال اضسقبو  والنقهر السقابع ليبقار  ةقل النقهور والسقنة السقاب ة 
سقنة( لقدل   49سقبوو سقنين ) 7ر  السو سنواو اضخر"  فإنو ي قد  أي قا  السقنة الخمسقين التقى تقأتى ب قد ليبا

 ي تبر لدا ال يد "اليوبيل" لو ةمال النمال السبتى الد" و  و الرو.
+ وةلمة يوبيل من أ ل يونانى وت نى "ققرن الةقبش" إد ةقان ي لقن ننهقا خقالل القنفا فقى بقو  فقى اليقول ال انقر 

النقهر السقابع فهقى تبقدأ بيقول الةفقاره وةقانوا ي لنقون ننهقا بقالنفا فقى اضبقوا  فقى ةقل أن.قاء القبالد ب قد إنتهقاء من 
مراسيل يول الةفاره. بل غالبا  ما ةان ر ي  الةهنة ينفا فى البو  ويليو الةهنة رل ينتنر النفا فى اضبوا  بين ةل 

 مراو. 9الن و  ةل ينفا 
( ففيو يتل نت  ال بيد ويرجع ةقل ضللقو واضرا قى المرلونقة ت قود 27:  46ال ت  ).ز + ودنى لدا ال يد بسنة 

 ض .ابها والدا نون ي فون نن المديونين 
 

 المعنى فى العهد الجديد
. فالسنة الم بولقة لقى سقنة اليوبيقل وظ.قم أن اآليقة ققد قسقمها السقيد 29 – 27:  4+ لو  1  2:  62ش إراجع 

 ول "ضناد" بسنة م بولة للرو وبيقول إنت قال إللهنقا ضنقز" ةقل النقا .ين". أمقا السقيد المسقيش المسيش ففى إن ياء ي
.ين قرألا توق  نند "وأةرز بسنة الرو الم بولة" ولدا يدف نا ضن نفهقل أن لنقا  سقنة م بولقة ننقد مجقئ المسقيش 

 اضول وسنة م بولة نند مجئ المسيش الرانى  أ" يوبيل أول ويوبيل رانى 
 )مجئ المسيش اضول( يوبيل األولال

أتققى المسققيش لي.ررنققا مققن الخحيققة ونتا جهققا وسققلحانها وي.ررنققا مققن يققد إبلققي . ولققو أتققى ظ ليققدين بققل لي حققى ةققل 
( لدل  لو توق  نند "أةرز بسنة م بولة" ولل ي رأ "وبيقول إنت قال 25 – 23:  3وا.د فر ة للتوبة والرجو  )نو 

ل تالميقدا ةقأبوا  يننقرون الةقرازه فقى ةقل ال قالل. وظ.قم أن اليوبيقل ةقان يقأتى ب قد إللهنا" و.ين أتقى .ررنقا وأرسق
الةفاره مبانقره ولةقدا فقالةرازه باإلنجيقل بقدأو ب قد ال قليو. فقن.ن . قلنا نلقى ال.ريقة بال قليو .قين فةنقا ولينقا 

هققل مققا ننققاا بققول  الرسققول ودفققع دمققو رمنققا  لققدل . وةققانوا فققى اليوبيققل  ي يققد النققار" ةققل مققا إنققتراا ولققدا يج لنققا نف
 "فليةن من ينتر" ةأنو ظ ينتر".... بهدا الروا ينبغى أن ن.يا .تى مجئ اليوبيل الرانى 

 )مجئ المسيش الرانى( اليوبيل الثانى
لنققا يققأتى المسققيش ليققدين "يققول إنت ققال إلهنققا" لققدا ل نققرار ولةققن للتققا بين نسققمع "ضنققز" ةققل النققا .ين". فهنققا  فققى 

.ين نتر  لدا الجسد الد" سقةنو فيقو  13:   8"فداء اضجساد" رو فداء آخر يسميو بول  الرسولالمجئ الرانى 
الخحية ون. ل نلى الجسقد الممجقد. ويمسقش ا  لنقا  ةقل دم قة مقن نيوننقا وي قز" ةقل النقا .ين القدين نانقوا 

  12:  3نئ" أ   غرباء ينترون ةأنهل ظ ينترون. اليوبيل الرانى لو ما أسماا الرسول "أزمنة رد ةل
 
 ِففي ُثم  ُتَعب ُر ُبوَق اْلُهتَاِف ِفي الش ْهِر الس ابِع ِفي َعاِشفِر الش فْهِر. ِففي َيفْوِم اْلَكف فاَرِة ُتَعب فُروَن اْلُبفوقَ 9 " -(:9) أية

 "َجِميِع َأْرِضُكْم.
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أن ي ت وا إخوتهل من ديونهل ةما  = فى يول الةفاره يسام.هل ا  نلى خحايالل ولل بالتالى نليهل فى يوم الكفارة
 نت هل ا .

 
 َوُتَقد ُسوَن الس فَنَة اْلَخْمِسفيَن، َوُتَنفاُدوَن ِبفاْلِعْتِق ِففي اأَلْرِض ِلَجِميفِع ُسفك اِنَها. َتُكفوُن َلُكفْم ُيفوِبياًل،11 " -(:11) أية

 "ِه. َوَتْرِجُعوَن ُكُل ِإَلى ُمْلِكِه، َوَتُعوُدوَن ُكُل ِإَلى َعِشيَرتِ 
= فيسقت ر النسقو وي قر  ةقل وا.قد نسقبو .تقى .قين يقأتى المسقيش يت. ق  الةقل أنقو نسقل  ترجعون كفل إلفى ملكفه

 داود. و.تى ي.يا إخوتهل أ.رارا  فهةدا خل هل ا . "إن .ررةل اإلبن فبال. ي ة تةونون أ.رارا "
 
يَعَها، َواَل َتْقِطُفوا َكْرَمَها اْلُمْحِوَل. ُيوِبياًل َتُكوُن َلُكُم الس َنُة اْلَخْمُسوَن. الَ 11 " -(:11) أية  "َتْزَرُعوا َواَل َتْحُصُدوا ِزر 

 اضر. ظ تزر  فى سنة اليوبيل مرل السنة السبتية.
لقى أر قو. وتةقون سقنة را.قة بقال نمقل أ" مقن رلقن أر. يسقتردلا فقى  -ملحوظة : ةل وا.د يرجع إلقى ملةقو وا 

 سنة اليوبيل. ولدا لو أسباو
لى مل  للرو  لو قسمها وولبها لن بو ليستغلها ن بو ولةن لي  نلى .ساو إخقوتهل الف قراء. اضر.  - أ

 فا  لو الد" قسل ولو يريدلا لةدا.
لين ر الغنى مهما إغتنى أنو سيأتى وقو يتر  فيقو اضر. ةلهقا بمقا نليهقا. فليتقر  لقو ن قيو إخوتقو   - و

 الف راء بإرادتو قبل أن يتر  ةل نئ بغير إرادتو
 .مل السنة اليوبيلية مال  لل.ياه اضبدية فال غنى وظ ف ير وفى را.ة ةاملة.ت  - و

 
 "ِإن َها ُيوِبيٌل. ُمَقد َسًة َتُكوُن َلُكْم. ِمَن اْلَحْقِل تَْأُكُلوَن َغل َتَها.16 " -(:16) أية

 = يست مل ال. ل ل ةل ولي  للخزين. من الحقل تأكلون غلتها
 
 "ِبْعَت َصاِحَبَك َمِبيًعا، َأِو اْشَتَرْيَت ِمْن َيِد َصاِحِبَك، َفاَل َيْغِبْن َأَحُدُكْم َأَخاُه. َفَمَتى 14 " -(:14) أية

مققن الوا ققش أن ا  نققادل وظ ير ققى أن يسققتغل أ.ققد م.بتققو وو ققاياا فهققدا الو ققية لمققن يفةققر بخبققن أن يبيققع 
 ا . فا  ينر  بالم.بة لةن بال دل.أر و أو يرلنها قبل اليوبيل مبانره .تى يستردلا فى اليوبيل مجان

 
 "َحَسَب َعَدِد الس ِنيَن َبْعَد اْلُيوِبيِل َتْشَتِر  ِمْن َصاِحِبَك، َوَحَسَب ِسِني اْلَغل ِة َيِبيُعَك.15 " -(:15) أية

فو ال  بة ي در رمن البيع والنراء ب.سو المده الباقية ل.لول اليوبيل. ونلى النار" أن ظ يغبن البا ع نمرا  لمرو 
= فاضر. ظ تبقا  بقل القد" يبقا  لقو الغلقة. أ" ب قدر نقدد السقنين  حسب سنى الغلةفي دل رمنا بخسا . بل نلى 

 التى قبل اليوبيل. ةأن البيع واق ا  لو نو  من التأجير
 



 الالويين ) األصحاح الخامس والعشرون(
 

 
188 

ِنيَن ُتَقل ُل َثَمَنُه، أَلن ُه َعَدَد اْلَغال ِت َيِبيُعَك. َعَلى َقْدِر َكْثَرِة الس ِنيَن ُتَكث ُر َثَمَنُه، َوَعَلى َقْدِر ِقل ِة الس  12 " -(:12) أية
" 

دا فهمنقا لقدا  نلى قدر السنين الباقية نلى اليوبيل يةون رمن اضر. فلقو ةقان البقاقى ةريقرا  زاد رمنهقا وال ةق . وا 
ملق  ويةقون مقن ينقتر" اآلية رو.يا  فاليوبيل ينير لمجئ المسيش الرانى فةلمقا إقتقرو مونقد مجي قو ت قل قيمقة مقا ن

ةأنققو ظ ينققتر" ومققن يبيققع ةأنققو ظ يبيققع "والققدين ينققترون ةققأنهل ظ يملةققون والققدين يسققت ملون لققدا ال ققالل ةققأنهل ظ 
  32  31:  7ةو 2يست ملونو 

 
 "َفاَل َيْغِبْن َأَحُدُكْم َصاِحَبُه، َبِل اْخَش ِإلَهَك. ِإن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.17 " -(:17) أية
نلقى أسقا  ال. قول نلقى أةبقر مةسقو بقل نلقى أسقا  خنقية القرو. وةقأن  = ليةن الت امقل ظ ل إخش إلهكب

 ةل ملل إلخوتنا لو إلانة للرو نفسو الد" يدافع نن المملومين.
 
 "آِمِنيَن. َفَتْعَمُلوَن َفرَاِئِضي َوَتْحَفُظوَن َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَنَها ِلَتْسُكُنوا َعَلى اأَلْرضِ 18 " -(:18) أية

اإلنسقان بنمرتقو ال قي ة يت قور أنقو ةلمقا نمقل أةرقر إزدادو رروتقو. ولةقن لنقا   = تسكنوا على األرض آمنفين
نوامل ليسو فى يد اإلنسان بل فى يد ا  "الجو م اضوب قة م أمقرا. النبقاو م الجقراد م المحقر م اضنقداء والقدين 

ا  ي.مققيهل بنققرح أن يلتزمققوا بو ققاياا ومنهققا اإللتققزال بالسققنة ي.ققاربونهل.... الققا" وةققل لققدا ظ ت ققيبهل إدا ةققان 
 السبتية واليوبيل بال زرانة.

 
َذا ُقْلفُتْم: َمفاَذا َنْأُكفُل ِففي الس فَنِة الس فاِبَعِة ِإْن َلفْم َنفْزَرْع َوَلفْم َنْجَمفْع َغل َتَنفا؟ 61 "-(:66-61) األيات َففِإن ي آُمفُر 61َواِ 

َفَتْزَرُعوَن الس َنَة الث اِمَنَة َوتَْأُكُلوَن ِمَن اْلَغل ِة اْلَعِتيَقِة 66لس َنِة الس اِدَسِة، َفَتْعَمُل َغل ًة ِلَثاَلِث ِسِنيَن. ِبَبَرَكِتي َلُكْم ِفي ا
 "ِإَلى الس َنِة الت اِسَعِة. ِإَلى َأْن تَْأِتَي َغل ُتَها تَْأُكُلوَن َعِتيًقا

   فقا  ةقان ي حقيهل مقن المقن يقول الجم قة مقا يةفقيهل يقومى الجم قة والسقبو لل لهل ساب  خبره فى لدا المو و 
وظ ينتن. فإن لل يزرنوا السنة الساب ة ي حيهل ا  فى السنة السادسة ما يةفيهل للسنة السادسة والساب ة و الرامنة 

دا ةققان لنققا  يوبيققل فهققل ظ يزرنققون سققنتين متتققاليتين )القق ثففالث سففنوات.أ"  في حققيهل ا  أي ققا  مققا ( 51  49 قوا 
 لنا يمهر الجانو اإليمانى والر ة فى أن ا  ي ولهل ببرةتو أةرر من نملهل  للتاسعةيةفى 

 
َبْل ِفي ُكل  64َواأَلْرُض اَل تَُباُع َبت ًة، أَلن  ِلَي اأَلْرَض، َوَأْنُتْم ُغَرَباُء َوُنَزاَلُء ِعْنِد . »63  "-(:68-63) األيات

ِإَذا اْفَتَقَر َأُخوَك َفَباَع ِمْن ُمْلِكِه، َيْأِتي َوِليُُّه اأَلْقَرُب ِإَلْيِه َوَيُفكُّ َمِبيَع َأِخيِه. 65ُكْم َتْجَعُلوَن ِفَكاًكا ِلأَلْرِض. َأْرِض ُمْلكِ 
ْنَساِن ال ِذ  َيْحُسُب ِسِني بَ 67َوَمْن َلْم َيُكْن َلُه َوِلُي، َفِإْن َناَلْت َيُدُه َوَوَجَد ِمْقَداَر ِفَكاِكِه، 62 ِِ ْيِعِه، َوَيُردُّ اْلَفاِضَل ِل

ْن َلْم َتَنْل َيُدُه ِكَفاَيًة ِلَيُرد  َلُه، َيُكوُن َمِبيُعُه ِفي َيِد َشاِريِه ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، ثُم  68َباَع َلُه، َفَيْرِجُع ِإَلى ُمْلِكِه.  َواِ 
 "ْلِكِه.َيْخُرُج ِفي اْلُيوِبيِل َفَيْرِجُع ِإَلى مُ 
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 شريعة بيع األراضى 
اضر. لقى للقرو. ولقو وزنهقا نقن حريق  موسقى وينقو  نلقى نق بو. موسقى وز  ضسقباح رأوبقين وجقاد ون قق  
سققبح منسققى وينققو  وز  للبققاقى لققدل  ظ يجققوز ض.ققد أن يبيققع أر ققو. و.تققى ظ يحمققع أ.ققد أن يزيققد أمالةققو نلققى 

.ققتفم بمققا قسققمو لققو ا  ة المققة لت لقق  ال لققو ظ بهققدا ولققدل  ةققان نلققى ةققل سققبح أن ي 8:  5ش إ.سققاو البققاقين 
اضر. بل بال.ياه اضبدية. ولدا ما مهر بو وا فى ق ة آخاو المل  مع نابوو اليزرنيلى الد" نر. .ياتو 
للموو ولل يسلل بستان أبا و. فا  قسل لهل اضر. وأقال لو وسحهل )فى الهيةقل( فةقان مقن يبيقع أر قو ةمقن ظ 

 يل مع ا  أو ةمن يريد أن ينف ل نن ا .يهتل بأن ي 
 

= إد أ ققحر أ.ققد أن يبيققع أر ققو لمققرو  ماديققة  قق بة رققل تققوفر لققو مققن المققال مققا يمةنققو أن  فكاكففاً  -: 64آيففة 
يسقققترد بقققو أر قققو قبقققل اليوبيقققل فمقققا ةقققان نلقققى المنقققتر" أن يمتنقققع. بقققل يفققق  اضر. مبانقققره وفقققى أ" وققققو يقققأتى 

  ا.بها بالمال.
 

= إد لقل يسققتحع لقو فق  أر قو فليفةهققا أققرو وا.قد لققو. لقدا مقا .ققدن فقى ق قة بققونز  ه األقففربوليف -: 65آيفة 
ن رفقق. أقققرو ولققى لققو  يفةققو مققن لققو ب ققدا. ويسققتحيع الققولى أو مققن لققو ب ققدا فققى أ" وقققو أن يفقق   ورانققون وا 

ن لققل  يسققتحع اضر. ب ققد أن يققدفع الققرمن الققد" يتنققاقب مققع مققرور السققنواو ضجققل إسققتغالل المنققتر" لقق ر.. وا 
 أ.د فةها ترد فى اليوبيل مجانا .

 
 يتناقب رمن اضر. مع الزمن إلستغالل النار" لها ولغلتها. -: 67آية 
 

 = أ" اضر. التى بانها يكون مبيعه -: 68آية 
ون.ققن قققد ف ققدنا ميرارنققا اضبققد" بسققبو ف رنققا ل مانققة مققع ا  وسقق وحنا فققى الخحيققة ولققل يسققتحع ولينققا اضول ولققو 

فةاةنا. ولما جاء المسيش ولينقا ولقو قريقو لنقا فهقو مقن جسقدنا  ل.مقا  ودمقا   لقو فةنقا ودفقع دمقو رمنقا  لنقا النامو  
و.ررنققا وأنادنققا إلققى أر ققنا. وفققى يققول الخمسققين .ققل الققروا ال ققد  نلينققا ولققو الققد" يرفققع نفوسققنا وقلوبنققا وأفةارنققا 

غراءاتققو. لققو يهب نققا ال.ريققة فققى المسققيش يسققو  مربتققا  أيانققا فيققو  ظ لنرتفقع للسققموياو مت.ققررين مققن رباحققاو ال ققالل وا 
 يةون لنا أر. ميران بل يةون لنا مو ع فى . ن اآلو.

 
، َفَيُكوُن ِفَكاُكُه ِإَلى َتَماِم َسَنِة َبْيِعِه. »69  "-(:34-69) األيات َذا َباَع ِإْنَساٌن َبْيَت َسَكني ِفي َمِديَنةي َذاِت ُسوري َواِ 

ْن َلْم ُيَفك  َقْبَل َأْن َتْكُمَل َلُه َسَنٌة تَام ٌة، َوَجَب اْلَبْيُت ال ِذ  ِفي اْلَمِديَنِة َذاِت السُّوِر َبت  31ُه. َسَنًة َيُكوُن ِفَكاكُ  ًة َواِ 
َفَمَع ُحُقوِل اأَلْرِض لِكن  ُبُيوَت اْلُقَرى ال ِتي َلْيَس َلَها ُسوٌر َحْوَلَها، 31ِلَشاِريِه ِفي َأْجَياِلِه. اَل َيْخُرُج ِفي اْلُيوِبيِل. 

َوَأم ا ُمُدُن الال ِوي يَن، ُبُيوُت ُمُدِن ُمْلِكِهْم، َفَيُكوُن َلَها ِفَكاٌك ُمَهب ٌد 36ُتْحَسُب. َيُكوُن َلَها ِفَكاٌك، َوِفي اْلُيوِبيِل َتْخُرُج. 
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ْيتي َأْو ِمْن َمِديَنِة ُمْلِكِه َيْخُرُج ِفي اْلُيوِبيِل، أَلن  ُبُيوَت ُمُدِن َوال ِذ  َيُفكُُّه ِمَن الال ِوي يَن اْلَمِبيَع ِمْن بَ 33ِلال ِوي يَن. 
 "َوَأم ا ُحُقوُل اْلَمَساِرِح ِلُمُدِنِهْم َفاَل تَُباُع، أَلن َها ُمْلٌك َدْهِرُ  َلُهْم.34الال ِوي يَن ِهَي ُمْلُكُهْم ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل. 

 البيوت عشرائع بي
 (31  19) المنازل التى فى المدن المسورة -أوظ  :

إدا بققا  إنسققان بيتققو فققى مدينققة لهققا سققور يسققتحيع أن يفقق  البيققو خققالل سققنة مققن بي ققو لققو أو وليققو. بهققدا ي حققى 
الفر ققة للبققا ع الققد" إجتققاز مرفققا  قاسققيا  أن يرجققع ويسققت ر مققع نا لتققو فققى منزلققو. فققإن لققل يفقق  البيققو خققالل السققنة 

النققار" .تققى وظ سققنة اليوبيققل ضن  ققا.و البيققو أ ققا  فر ققة السققنة المتا.ققة. و.تققى اليوبيققل ظ  يسققت.وز نليققو
يف  فى لدا ال.الة والسبو أن البيوو داخل المدن لل ت قح للنق و بال رنقة بقل لقل بنولقا بأيقديهل .سقو إرادتهقل. 

نةقون ةمقن ن قل ملةيقة البيقو آلخقر. ورو.يا  نفهل أن البيو لو .ياتنا التى ولبها ا  لنقا فقإن سق حنا فقى الخحيقة 
ن لل نستحع أن ن قدل توبقة خقالل السقنة الم بولقة أ" الفر قة المتا.قة للتوبقة " أنحيتهقا زمانقا  لةقى تتقوو... رؤ   وا 

 " نف د لدا الفر ة  الممنو.ة لنا وت يع .ياتنا. لدا فى .الة اإل رار نلى الخحية.12:1
 (32) المنازل التى فى القرى -رانيا  :

ا المنازل الم امة فى مدن غير مسوره أ" فى قر" فيمةن أن تف  خالل نال ةالساب ة. فإن لل يستحع البا ع أو أم
وليو نلى الفةا  يب ى البيو .تى سنة اليوبيل ليردا إلى البا ع أو نا لتو. ضن بيوو ال ر" لقى فقى . ي قة أمرلقا 

 مل. او ل ر. الزرانية ظ يمةن ف لها ننها 
قققد تنققير لمققن يسققل  فققى بسققاحة قلققو ةريققر السقق وح ولةنققو سققري ا  مققا ي ققدل توبققة فهققدا ظ يف ققد ميرارققو  لققدا ال.الققة

 اضبد".
 
 

 (33، 36منازل الالويين فى مدنهم ) -ثالثًا :
دا إ ققحر القققالو" لبيققع قح قققة مققن أر قققو 3 – 2:  12+ يقققش  8 -2:  35مدينقققة )نققد  48ةققان لالويققين  (. وا 

أ" وقو محل قا  أن يفةهقا. ظ يف قد . قو فقى الفةقا  .تقى إن م قى نقال نلقى البيقع. السةنية أو بيتو يستحيع فى 
ن قال أ.د إخوتو من الالويين بالفةا  يب ى المنقزل ت.قو يقدا .تقى سقنة اليوبيقل فيقردا ل قا.بو اض قلى ولقدا  .وا 
حقققأ تتمتقققع ال.القققة  أ" الةقققالن فهقققو يمرقققل اإلنسقققان الةامقققل فقققى إيمانقققو وفهمقققو. لقققدا النفقققو  لقققو ت ر قققو ض" خ

 بالغفران والفداء. إن نز  بيتهل يةون لدا ب فة مؤقتو ويفتد" فى أ" وقو ليرجع إليهل 
 (34حقول الالويين ) -رابعًا :

درا  مققن .ققدود المدينققة مقن ةققل جهققة مققن الجهققاو اضربققع  2111ةانقو مققدن الالويققين ت.ققيح بهققا مسقارا ب ققر. 
ة. والمسقارا لقى إلقامقة ال.مقا ر الخا قة ب.يوانقاو درا  مقن ةقل جهق 1111والمسارا ت.يح بها . قول ب قر. 

الالويقققين وأغنقققامهل وال. قققول يزرنونهقققا لقققي  للتجقققاره بقققل إلسقققت مال ناتجهقققا. وةقققان م.مقققورا  نلقققى الالويقققين بيقققع 
 مسار.هل و. ولهل 
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َذا اْفَتَقَر َأُخوَك َوَقُصَرْت َيُدُه ِعْنَدَك، َفاْعُضْدُه َغِريًبا»35 "-(:38-35) األيات اَل 32َأْو ُمْسَتْوِطًنا َفَيِعيَش َمَعَك.  َواِ 

َبا، َوَطَعاَمَك اَل ُتْعِط 37تَْأُخْذ ِمْنُه ِرًبا َواَل ُمرَاَبَحًة، َبِل اْخَش ِإلَهَك، َفَيِعيَش َأُخوَك َمَعَك.  َتَك اَل ُتْعِطِه ِبالر  ِفض 
 "ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِلُيْعِطَيُكْم َأْرَض َكْنَعاَن، َفَيُكوَن َلُكْم ِإلًها. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكُم ال ِذ  َأْخَرَجُكمْ 38ِباْلُمرَاَبَحِة. 

 شرائع قروض اإلخوة
ا  يريقد لنقق بو أن ي.مققل سقماتو. فب ققد أن .ققدرهل نقن رلققن اضر. بققل القنف  فققى .الققة اإل.تيقاج ي ققر. نلققيهل 

مقن أن يسقت بدوا. في.ملقوا سقماو ا  ولقى لنا الحري  اضف ل ولو إن إفت ر أ.د اإلخوه نليهل أن ي ر وا بدظ  
أن ي.ر وا نلى .رية إخوتهل بل .تى لو ةقان لقدا الم.تقاج غريبقا  أو متهقودا  فيلقزل الترفق  بقو ونقدل حلقو الربقا 
أو الفا ده منو. ولةدا ت.رل النقري ة الموسقوية الربقا أ" إققرا. المقال بالفا قده والمراب.قة ولقى نقو  مقن الربقا ولةقن 

م.ا يل أو لدايا ولي  فى نةل ماد". أما لو ةان المقال ي قدل إلنسقان ميسقور ال.قال ليسقتخدمو  فى نةل نوال
 فى زياده أربا.و فاضمر يختل  

= ةان إدا إفت ر أ.د يبيع نفسو نبدا  آلخر وق رو يدا نند  = أ" ظ  إذا إفتقر أخوك -: 35آية  -: 35آية 
يملقق  مققا يققرد الققدين لقق  بققو. ف و ققا  نققن أن تسققت بدا ولققدا .قق   يمتلقق  وسققا ل ي ققيش بهققا مسققتري.ا  مرلقق . أو ظ 

 نلي  أن تر.مو.
 

 إقر. أخو  الم.تاج بدون ربا وظ مراب.ة. -: 32آية 
 

 أنا الرو الد" فديتةل فإفدوا إخوتةل ةما ف لو م ةل. -: 38آية 
 

َذا اْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدَك َوِبيَع َلَك، َفالَ »39 "-(:43-39) األيات .  َواِ  ، َكَنِزيفل َيُكفوُن 41َتْسَتْعِبْدُه اْسِتْعَباَد َعْبفدي َكفَأِجيري
َلى ُمْلِك آَباِئِه 41ِعْنَدَك. ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل َيْخِدُم ِعْنَدَك،  ُثم  َيْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُهَو َوَبُنوهُ َمَعُه َوَيُعوُد ِإَلى َعِشيَرِتِه، َواِ 

، َبفِل 43ِد  ال ِذيَن َأْخفَرْجُتُهْم ِمفْن َأْرِض ِمْصفَر، اَل ُيَبفاُعوَن َبْيفَع اْلَعِبيفِد. أَلن ُهْم َعِبي46َيْرِجُع.  اَل َتَتَسفل ْط َعَلْيفِه ِبُعْنففي
 "اْخَش ِإلَهَك.

 شريعة العبد العبرانى
ة سقنواو أو فقى سقن 6فى .الة إ.تياج أ.د من الن و وف را ةان يبا  نبدا  ولةنو ةان ي. قل نلقى .ريتقو ب قد 

ن رف. أن ي. ل نلى .ريتو تر و أدنو بمر و نند الباو فيب ى نبدا  بإرادتو .تقى سقنة  اليوبيل أيهما أقرو. وا 
( ولقو 5:  21+ نقو  6:  41أن ي ير نبقدا  بإرادتقو )مقز  ل  ب  اليوبيل ولدا ينير للمسيش الد" ولو سيد الةل ق  

 .قبل ر و أدنو )أ" ي ير نبدا ( لي.ررنا ونن ل بالبنوه  
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= ةان يمنع السيد من أن يحلو من نبقدا ال برانقى أن يسقير ورا قو أو ي.قل  التستعبده إستعباد عبد -: 39آية 
 .سيور .دا و

 
 .= أ" ت املو ةأنو أجير ي مل باضجره كأجير كنزيل -: 41آية 
 

 = ظ يبانون فى اضسوا  بل يتل لدا سرا   ال يباعون بيع العبيد -: 46آية 
 

َمففاُهَك ال ففِذيَن َيُكوُنففوَن َلففَك، َفِمففَن الشُّففُعوِب ال ففِذيَن َحففْوَلُكْم. ِمففْنُهْم َتْقَتُنففوَن 44 "-(:42-44) األيففات ففا َعِبيففُدَك َواِ  َوَأم 
َماًء.  ِهِم ال فِذيَن ِعْنفَدُكُم ال فِذيَن َوَأْيًضا ِمْن َأْبَناِء اْلُمْسَتْوِطِنيَن الن اِزِليَن ِعْنَدُكْم، ِمْنُهْم َتْقَتُنوَن َوِمْن َعَشاِئرِ 45َعِبيًدا َواِ 

. َتْسففَتْعِبُدوَنُهْم ِإَلففى 42َيِلففُدوَنُهْم ِفففي َأْرِضففُكْم، َفَيُكوُنففوَن ُمْلًكففا َلُكففْم.  َوَتْسففَتْمِلُكوَنُهْم أَلْبَنففاِئُكْم ِمففْن َبْعففِدُكْم ِميففرَاَث ُمْلففكي
.الد ْهِر. َوَأم ا ِإْخَوُتُكْم َبُنو ِإْسرَاِئيَل َفاَل َيتَ   "َسل ْط ِإْنَساٌن َعَلى َأِخيِه ِبُعْنفي

 شريعة العبد األجنبى
 سمش ا   بأن يةون لهل نبيدا  من اضجانو فلمادا؟

سقققتمروا غلفقققا  وةلهقققل نابقققد" أورقققان. والسقققماا بقققأن يةونقققوا نبيقققد - أ إسقققتنةارا     فهقققدالقققل رف قققوا أن يتهقققودوا وا 
ا  و بينمققا لققل أ.ققرار ضنهققل نبيققد ا  اب يهققا نبيققد لققورنيتهل ولينققرا ا  لنقق بو أن نبققاده اضورققان تج ققل ت

 ي.رر.
إستنةارا  للخحيقة نمومقا  فالخحيقة ج لقو ةن قان نبقد ال بيقد. والخحيقة تج قل مقن .قررا ا  ي قود بإختيقارا  - و

لل بودية. أما .ياه اإليمان فت حقى ال.ريقة ضوظد ا . ولقدل  سقمش ا  لنق بو أن يسق ح ةريقرا  فقى نبوديقة 
 المجاوره .ينما أخحأواالن وو 

 بهدا ينرا ا  لن بو مرةزلل الممتاز .تى ظ يتنبهوا بالورنيين فيست بدون  - و
لنقققا نفهققل أن النققق وو الورنيققة رمقققز للنققياحين وأن ا  أنحقققى أوظدا  16: 1+ رؤ  9– 7: 1راجققع مققز  - ن

 سلحانا  أن يدوسوا ال.ياو وال  ارو وةل قوه ال دو 
 ن السيد وال بد. فأنسيم  ال بد وفليمون سيدا ةاللما  ارا أساقفة.أما المسي.ية فهى تساو" بي - ج
سققياده المقققؤمن نلققى نبقققد ورنقققى تنققرا للنققق و سقققلحانهل الرو.ققى وأن اضمقققل سققق حوا فققى ال بوديقققة بسقققبو  - ا

+ خققر  34  33:  29خحيققتهل. غيققر أن ا  حلققو أن ي امققل اليهققود" نبققدا الققورنى بققاللين واللحقق  ظ 
13  :9  +12  :11  

 
َذا َطاَلْت َيُد َغِريبي َأْو َنِزيل ِعْنَدَك، َواْفَتَقَر َأُخوَك ِعْنَدُه َوِبيَع ِلْلَغِريِب اْلُمْسَتْوِطِن »47  "-(:55-47) ياتاأل َواِ 

َأْو َيُفكُُّه َعمُُّه َأِو اْبُن 49، َفَبْعَد َبْيِعِه َيُكوُن َلُه ِفَكاٌك. َيُفكُُّه َواِحٌد ِمْن ِإْخَوِتهِ 48ِعْنَدَك َأْو ِلَنْسِل َعِشيَرِة اْلَغِريِب، 
ِه، َأْو َيُفكُُّه َواِحٌد ِمْن َأْقِرَباِء َجَسِدِه ِمْن َعِشيَرِتِه، َأْو ِإَذا َناَلْت َيُدُه َيُفكُّ َنْفَسُه.  َفُيَحاِسُب َشاِرَيُه ِمْن َسَنِة 51َعم 
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ِإْن َبِقَي َكِثيٌر ِمَن 51ِه َحَسَب َعَدِد الس ِنيَن. َكَأي اِم َأِجيري َيُكوُن ِعْنَدُه. َبْيِعِه َلُه ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، َوَيُكوُن َثَمُن َبْيعِ 
ْن َبِقَي َقِليٌل ِمَن الس ِنيَن ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل َيْحُسُب َلُه َوَعَلى 56الس ِنيِن َفَعَلى َقْدرَِها َيُردُّ ِفَكاَكُه ِمْن َثَمِن ِشرَاِئِه.  َواِ 

ْن َلْم 54َكَأِجيري ِمْن َسَنةي ِإَلى َسَنةي َيُكوُن ِعْنَدُه. اَل َيَتَسل ْط َعَلْيِه ِبُعْنفي َأَماَم َعْيَنْيَك. 53ِسِنيِه َيُردُّ ِفَكاَكُه.  َقْدرِ  َواِ 
ي َعِبيٌد. ُهْم َعِبيِد  ال ِذيَن َأْخَرْجُتُهْم أَلن  َبِني ِإْسرَاِئيَل لِ 55ُيَفك  ِبهُهاَلِء، َيْخُرُج ِفي َسَنِة اْلُيوِبيِل ُهَو َوَبُنوُه َمَعُه، 

 "ِمْن َأْرِض ِمْصَر. َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.

 8:  5شريعة العبرانى المستعبد ألجنبى  نح 
"إن .قققررةل اإلبقققن فبال. ي قققة أنقققتل أ.قققرار" لنقققا نجيقققو أن نقققر" أن مقققن نققق و ا  القققد" أنحقققاا .ريتقققو مقققن ي قققود 

  -الخحية. لةن نةرا    فهو: ويست بد ضجنبى. لدا نمل
 يحلو فةهل فى أ" وقو و م ن  م ن  يمةنو دل  -2
 يف  نند اليوبيل -1
 ظ ي امل ب ن  -3

وال جيو أن ا  يحلو أن ظ ي غ ب ن اضجنبى. فهو يريد فةا  أوظدا لةنقو ظ ير قى بقالملل للغريقو. لقدل  دفقع لقو 
 .الرمن من دمو

 
ستحا  أن ينتر" نبدا  نبرانيا .= أ" إغ إذا طالت يد غريب -: 47آية   تنى وا 
 

.ولو بتجسدا  ار قريبا  لنا بالجسد = واحد من أقرباء جسده -: 48آية 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون

 
منهل ال داسة فهل ن بو  لنا  نب قانونى ي ول "ال  د نري ة المت اقدين". ول د رأينا فى سفر الالويين ا  يحلو

ولو لو قوانينو ةمل  يمل  نليهل. رل وجدنا ا  ي.دد لهل اضنياد فهو يريد فر.هل دا ما . ولنا نجد بنود ال  د  إن 
ن لل يلتزموا فهنا  ل ناو )نروح جزا ية(. إلل  لتزموا بو ايا ا   أو قوانين المل  تةون لهل البرةاو. وا 

 ليسو إنت اما  بلولنال.م أن لدا الل ناو 
لى رمره حبي ية للخحية. فمرال  .ين ي بد الن و أ.دا  آخر سو" ا  يجلو نلى نفسو ل نة  فا  و.دا  - أ

.ين يمل  ي.رر  أما اآلخرون يدلون من يست بدونو. و.ين يحلو ا  أن ن.و أندا نا  فإن لل نف ل 
  قلبو الةرالية في او بأمرا. نفسية ونمو الةرالية داخل ال لو  فمن سو  يخسر  بالتأةيد من يم

 وجسدية.
ا  فى لدا ال.ياه ظ ي اقو ةدينونة فالدينونة لها يومها ولةن لو يسمش بب . اضظل للتأديو وراجع  - و

 (44  17  13  28:  16اضياو )ظ 
 

َمْنُحوتًا َأْو َنَصًبا، َواَل َتْجَعُلوا ِفي َأْرِضُكْم َحَجرًا  اَل َتْصَنُعوا َلُكْم َأْوثَاًنا، َواَل ُتِقيُموا َلُكْم ِتْمثَاالً »1 "-(:6-1) األيات
رًا ِلَتْسُجُدوا َلُه. أَلن ي َأَنا الر بُّ ِإلُهُكْم.  .6ُمَصو   "ُسُبوِتي َتْحَفُظوَن َوَمْقِدِسي َتَهاُبوَن. َأَنا الر بُّ

 سبو الل نة وال بودية
سققجدوا لققو. وظ.ققم أن اضيققاو اضخيققره مققن اإل قق.اا السققاب  .ققدرتنا نققن ا  يسققألهل أظ ي يمققوا تمرققاظ  من.وتققا  لي

نبودية ال برانى ل جنبى ولنا نجد النرا الرو.ى فلن ي ست  بد أ.د من أوظد ا  إن لل يدلو لو بنفسو لل بوديقة  
. وظ يجققو والتمرقال ال.جقر" ققد يةقون أ" نققهوه أو أ" خحيقة. ولقدا مقا يجلقو الل نققاو  نبوديتنقا لسقاده سقو" ا 

ف ح أن نمتنع نقن نبقاده اضورقان بقل أن نهقتل بالسقموياو ولنقا ينقار لهقا ب.فقم السقبو وأن ن قيش فقى خقو  ا  
 وينار لو بمهابة الم د . أو ينير السبو ومهابة الم د  لت دي  الزمان والمةان.

 
ُأْعِطي َمَطَرُكْم ِفي ِحيِنِه، َوُتْعِطي 4اَ  َوَعِمْلُتْم ِبَها، ِإَذا َسَلْكُتْم ِفي َفرَاِئِضي َوَحِفْظُتْم َوَصايَ »3 "-(:13-3) األيات

ْرِع، َفتَْأُكُلوَن 5اأَلْرُض َغل َتَها، َوُتْعِطي َأْشَجاُر اْلَحْقِل َأْثَماَرَها،  َوَيْلَحُق ِدرَاُسُكْم ِباْلِقَطاِف، َوَيْلَحُق اْلِقَطاُف ِبالز 
َوَأْجَعُل َساَلًما ِفي اأَلْرِض، َفَتَناُموَن َوَلْيَس َمْن ُيْزِعُجُكْم. َوُأِبيُد 2ي َأْرِضُكْم آِمِنيَن. ُخْبَزُكْم ِللش َبِع َوَتْسُكُنوَن فِ 

َوَتْطُرُدوَن َأْعَداَءُكْم َفَيْسُقُطوَن َأَماَمُكْم ِبالس ْيِف. 7اْلُوُحوَش الر ِديَئَة ِمَن اأَلْرِض، َواَل َيْعُبُر َسْيٌف ِفي َأْرِضُكْم. 
َوأَْلَتِفُت ِإَلْيُكْم َوُأْثِمُرُكْم 9َيْطُرُد َخْمَسٌة ِمْنُكْم ِمَئًة، َوِمَئٌة ِمْنُكْم َيْطُرُدوَن َرْبَوًة، َوَيْسُقُط َأْعَداُهُكْم َأَماَمُكْم ِبالس ْيِف. 8

َوَأْجَعُل َمْسَكِني 11ِرُجوَن اْلَعِتيَق ِمْن َوْجِه اْلَجِديِد. َفتَْأُكُلوَن اْلَعِتيَق اْلُمَعت َق، َوُتخْ 11َوُأَكث ُرُكْم َوَأِفي ِميثَاِقي َمَعُكْم، 
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َأَنا الر بُّ ِإلُهُكُم ال ِذ  13َوَأِسيُر َبْيَنُكْم َوَأُكوُن َلُكْم ِإلًها َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ِلي َشْعًبا. 16ِفي َوَسِطُكْم، َواَل َتْرُذُلُكْم َنْفِسي. 
 "َر ِمْن َكْوِنُكْم َلُهْم َعِبيًدا، َوَقط َع ُقُيوَد ِنيِرُكْم َوَسي َرُكْم ِقَياًما.َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمصْ 

 برةاو الحانة
= مققن النا.يققة الماديققة ي  ققد بهققدا زيققاده الخيققر. ولةققن لنققا  م نققى رو.ققى  أعطففى مطففركم فففى حينففه -: 4آيففة 

وتعطفى الم فره تت.ول إلى فرادي  مرمقره.  فالمحر ينير ل حايا الروا ال د  فإد يمحر الروا ال د  نلى ال لوو
=  وتعطفى أشفجار الحقفل أثمارهفا= اضر. تنير للجسد فهو من التراو "خرج القزار  ليقزر .... "  األرض غلتها

  47( راجع .ز 2المؤمن ةنجره مغروسة نلى مجار" المياا )مزمور 
 

م. ول .تى يأتى وقو قحا  الرمقر مقن ي  د بالدرا  در  الغالو فيمتد موسل الدر  من ةرره ال -: 5آية 
اضنجار  وي حفقون رمقار اضنقجار .تقى يقأتى وققو ال. قاد  وةقأن .يقاتهل تت.قول إلقى فقي. ظ ينتهقى  ي  قى 

= إن لققل ي.ققر  الققرو المدينققة  آمنففينالمققؤمن .ياتققو ةلهققا يجنققى ةققل يققول رمققرا  جديققدا  ويتمتققع ب. ققاد ظ ين حققع. 
الخققارج وي حققى سققالل فققى ال لققو مققن الققداخل  فققال م نققى لةققل الت. ققيناو  فبققاحال  ت ققو ال.ققرا . فققا  ي.فققم مققن
  .البنرية من الخارج بدون سالل ال لو

 
=  وأبيفد الوحفوش الرديئفة( ينير للسالل القداخلى ب ولقو "سقالل ا  القد" يفقو  ةقل ن قل"  7:  4)فى  -: 2آية 

ينققير لل.ماقققة والجمققل لل. ققد واضسققد للو.نققية  ولققدا ت نققى رو.يققا  أن ا  ين ققى مققن ةققل نققر ودنقق . فال.مققار مققرال  
 = ت نى رو.يا  أن ا  ينز  روا الزنا والغ و وةل نر. وال يعبر السيف فى أرضكمواضف ى للمةر. 

 
  .اضنداء الرو.يين لل النياحين. ومن ي.فم الو ية ي حيو ا  سلحان نليهل -: 7آية 

 
تنير لل.قوا   5=  يطرد خمسة منكم مائة. 6:  24 ل2 " ويوناران7لدا .دن مع جدنون "ق.  -: 8آية 

= قحيققع  ومائففة مففنكم يطففردون ربففوةفمقن ي ققد  .واسققو بن مققة ا  يجققد ققوه لحققرد جمهققور النققر وجمققو  الخحيقة. 
 .المسيش قادر أن يحرد ربواو اضرواا النريره

 
والفرا أن ا  يفتش نلينا وينمر إلينا  = لدا مرل "أراةل فتفرا قلوبةل". فسر ال وه التفت إليكم وأثمركم -: 9آية 

 .= نالمة ال وه واكثركموي تنى بنا. 
 

جقدا  .تقى أنهقل يمةقن أن يقأةلوا  ا  = سقيةون المخقزون مقن الغلقة السقاب ة ةريقر  تأكلون العتيق المعتفق -: 11آية 
ل مققن الغلققة = مققن ةرققره الخيققر ت ققحرون أن تفرغققوا مخققازنة وتخرجففون العتيففق مففن وجففه الجديففدلسققنين نديققده. 

  .ال ديمة لتخزنوا الغلة الجديده
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أكون لكم .      13:  12+ رؤ  13:  24لدا لو أنمل وند أن يسةن فى وسحهل يو  -: 16--11األيات 
 .= أ" يةون لهل ةفايتهل ويةون لهل ةل نئ إلهاً 
 

ى إن.نقققاء مقققن = أ" لقققي  فققق وسفففيركم قيامفففاً م نالقققا ةمقققا ف لقققو فقققى الما قققى لةقققدا سقققأف ل اضن.  -: 13آيفففة 
  21:  22ال بودية. وال يال نالمة ال زه والةرامة. راجع رو 

 
ْن َرَفْضُتْم َفرَاِئِضي َوَكرَِهْت 15لِكْن ِإْن َلْم َتْسَمُعوا ِلي َوَلْم َتْعَمُلوا ُكل  هِذِه اْلَوَصاَيا، »14 "-(:39-14) األيات َواِ 

َفِإن ي َأْعَمُل هِذِه ِبُكْم: ُأَسل ُط َعَلْيُكْم ُرْعًبا َوِساُل 12َصاَياَ ، َبْل َنَكْثُتْم ِميثَاِقي، َأْنُفُسُكْم َأْحَكاِمي، َفَما َعِمْلُتْم ُكل  وَ 
َتْنَهِزُموَن َوَأْجَعُل َوْجِهي ِضد ُكْم فَ 17َوُحم ى تُْفِني اْلَعْيَنْيِن َوتُْتِلُف الن ْفَس. َوَتْزَرُعوَن َباِطاًل َزْرَعُكْم َفَيْأُكُلُه َأْعَداُهُكْم. 

 َأَماَم َأْعَداِئُكْم، َوَيَتَسل ُط َعَلْيُكْم ُمْبِغُضوُكْم، َوَتْهُرُبوَن َوَلْيَس َمْن َيْطُرُدُكْم.
ْن ُكْنُتْم َمَع ذِلَك اَل َتْسَمُعوَن ِلي، َأِزيُد َعَلى تَْأِديِبُكْم َسْبَعَة َأْضَعافي َحَسَب َخَطاَياُكْم، »18 اَر َفُأَحط ُم َفخَ 19َواِ 

ُتُكْم، َوَأْرُضُكْم اَل ُتْعِطي َغل َتَها، َوَأْشَجاُر 61ِعز ُكْم، َوُأَصي ُر َسَماَءُكْم َكاْلَحِديِد، َوَأْرَضُكْم َكالنَُّحاِس،  َفُتْفَرُغ َباِطاًل ُقو 
 اأَلْرِض اَل ُتْعِطي َأْثَماَرَها.

ْن َسَلْكُتْم َمِعي ِباْلِخاَلِف، َوَلْم َتَشاُءو »61 ا َأْن َتْسَمُعوا ِلي، َأِزيُد َعَلْيُكْم َضْرَباتي َسْبَعَة َأْضَعافي َحَسَب َواِ 
ي ِة َفُتْعِدُمُكُم اأَلْواَلَد، َوَتْقِرُض َبَهاِئَمُكْم، َوتَُقل ُلُكْم َفُتوَحُش ُطرُ 66َخَطاَياُكْم.   ُقُكْم.ُأْطِلُق َعَلْيُكْم ُوُحوَش اْلَبر 

ْن َلْم َتتََأد ُبوا»63 َفِإن ي َأَنا َأْسُلُك َمَعُكْم ِباْلِخاَلِف، َوَأْضِرُبُكْم َسْبَعَة 64ِمن ي ِبذِلَك، َبْل َسَلْكُتْم َمِعي ِباْلِخاَلِف،  َواِ 
ْرِسُل ِفي َوَسِطُكُم َأْجِلُب َعَلْيُكْم َسْيًفا َيْنَتِقُم َنْقَمَة اْلِميثَاِق، َفَتْجَتِمُعوَن ِإَلى ُمُدِنُكْم َوأُ 65َأْضَعافي َحَسَب َخَطاَياُكْم. 
 . ، َوَيْرُدْدَن ُخْبَزُكْم 62اْلَوَبَأ َفُتْدَفُعوَن ِبَيِد اْلَعُدو  ِبَكْسِر  َلُكْم َعَصا اْلُخْبِز. َتْخِبُز َعَشُر ِنَساءي ُخْبَزُكْم ِفي َتنُّوري َواِحدي

 ِباْلَوْزِن، َفتَْأُكُلوَن َواَل َتْشَبُعوَن.
ْن ُكْنففُتْم ِبففذِلَك »67 َفَأَنففا َأْسففُلُك َمَعُكففْم ِبففاْلِخاَلِف َسففاِخًطا، َوُأَهد ُبُكففْم 68اَل َتْسففَمُعوَن ِلففي َبففْل َسففَلْكُتْم َمِعففي ِبففاْلِخاَلِف، َواِ 

ُكْم، َوَأْقَطففُع َوُأْخففِرُب ُمْرَتَفَعففاتِ 31َفتَففْأُكُلوَن َلْحففَم َبِنففيُكْم، َوَلْحففَم َبَنففاِتُكْم تَففْأُكُلوَن. 69َسففْبَعَة َأْضففَعافي َحَسففَب َخَطاَيففاُكْم، 
َوُأَصفي ُر ُمفُدَنُكْم َخِرَبفًة، َوَمَقاِدَسفُكْم ُموِحَشفًة، َواَل 31َشْمَساِتُكْم، َوأُْلِقي ُجَثَثُكْم َعَلى ُجَثِث َأْصَناِمُكْم، َوتَفْرُذُلُكْم َنْفِسفي. 

يُكْم َبْيَن اأُلَمفِم، َوُأَجفر ُد 33اُهُكُم الس اِكُنوَن ِفيَها. َوُأوِحُش اأَلْرَض َفَيْسَتْوِحُش ِمْنَها َأْعدَ 36َأْشَتمُّ رَاِئَحَة َسُروِرُكْم.  َوُأَذر 
ِحيَنِئففذي َتْسففَتْوِفي اأَلْرُض ُسففُبوَتَها ُكففل  َأي ففاِم 34َورَاَءُكففُم الس ففْيَف َفَتِصففيُر َأْرُضففُكْم ُموَحَشففًة، َوُمففُدُنُكْم َتِصففيُر َخِرَبففًة. 

ُكفل  َأي ففاِم َوْحَشفِتَها َتْسففِبُت َمفا َلففْم 35ْعففَداِئُكْم. ِحيَنِئفذي َتْسففِبُت اأَلْرُض َوَتْسفَتْوِفي ُسففُبوَتَها. َوْحَشفِتَها َوَأْنففُتْم ِففي َأْرِض أَ 
، َفَيْهفِزُمُهْم َواْلَباُقوَن ِمْنُكْم أُْلِقي اْلَجَباَنَة ِفي ُقُلوِبِهْم ِفي َأرَاِضفي َأْعفَداِئِهمْ 32َتْسِبْتُه ِمْن ُسُبوِتُكْم ِفي َسَكِنُكْم َعَلْيَها. 

َوَيْعثُفُر َبْعُضفُهْم ِبفَبْعضي َكَمفا ِمفْن 37َصْوُت َوَرَقةي ُمْنَدِفَعةي، َفَيْهُرُبوَن َكاْلَهَرِب ِمَن الس ْيِف، َوَيْسُقُطوَن َوَلفْيَس َطفاِرٌد. 
َفَتْهِلُكفوَن َبفْيَن الشُّفُعوِب َوتَفْأُكُلُكْم َأْرُض َأْعفَداِئُكْم. 38َأَماِم الس ْيِف َوَلْيَس َطاِرٌد، َواَل َيُكفوُن َلُكفْم ِقَيفاٌم َأَمفاَم َأْعفَداِئُكْم، 

 ".َواْلَباُقوَن ِمْنُكْم َيْفَنْوَن ِبُذُنوِبِهْم ِفي َأرَاِضي َأْعَداِئُكْم. َوَأْيًضا ِبُذُنوِب آَباِئِهْم َمَعُهْم َيْفَنْونَ 39
 اللعنات على العصاة



 الالويين ) األصحاح الااس( والعشرون(
 

 
197 

=  سفالً ( 26ي.سو لدا نةرا  للميرا  مع ا  ورف ا  لنخ قو. وفقى ) نجد لنا الرمر الحبي ى لرف. الو ية  إد
لو مر. السل الد" يج ل البدن يهزل. و.ين يتخلى ا  نن الخاحىء ي او بالرنو فهو سي ير بال .مايقة 

. فققال  قق.ة جسققدية وظ  قق.ة تتلففف الففنفس= وي ققيبو الهققزال   وف ققدان الب ققيره   وي ققاو بمققراره وبققال سققالل 
= لققل ي ملققون لةققن لققي   وتزرعففون بففاطاًل زرعكففم فيأكلففه أعففدائكم  يسققمش بهققدا ل ققل الخققاحئ يتنبققو. نفسققية. وا

 ل.ساو الرو إنما يزرنون زرنهل الداتى.
 

 إد يف د اإلنسان سالمو الداخلى ويخسر نرةتو مع ا  ي ير   يفا  أمال اضنداء الرو.يين.-: 17آية 
 

 ةمال.ينير لل 7= رقل  سبعة أضعاف-: 18آية 
 

= الم  ود بو الهيةل ولدا ما .دن فى سبى بابل رل مع الرومقان ب قد المسقيش.  فخار عزكم-: 61-19األيات 
= بقدون برةقة القرو ظ فا قده مقن  فتفرغ بفاطاًل قفوتكم= ظ ترمر.  أرضكم كالنحاس= ظ تمحر.  سمائكم كالحديد

 ل توبة لتوقفو ال رباو.المجهود. ولنال.م التدرج فى ال رباو فلو تنبو اإلنسان وقد
 

 .إدا لل يفهل اإلنسان التأديو ويتوو ت ير خحيتو أنمل وي.تاج لتأديو أند-: 61آية 
  

وما .قدن مقع إلينقع النبقى .قين إفترسقو  6  5:  12لدا ما .دن فى مو و  ال.ياو الم.رقة ند -: 66آية 
ايقا التقى تهقاجل اإلنسقان وي.فقم ا  وققد تنقير الو.قوش للخح 16  14:  27مقل 1نخ ا  وراجع أي قا   41دبة 

اإلنسققان منهققا إدا ةققان فققى . ققرتو. فققإن أنحينققاا ال فققا ظ الوجققو تققر  الو.ققوش ت ققدمنا أوظدنققا أ" رمارنققا الداخليققة 
 وت ر. بها منا أ" تفسد الجسد.

 
إيالقا = أ" ينقت ل مقنةل لةسقرةل ميرقاقى أ" ت قديةل نلقى نقري تى التقى ج لقو .فمةقل  نقمفة الميثفاق-: 65آية 

 ميراقا  بينى وبينةل. وباقى اآلية .دن .رفيا  فى سبى بابل.
 

= الخبز لو ن ا ال.ياه أ" الد" ت تمد نليو ال.ياه. وةسر ن ا الخبز أ" قحع خبز  عصا الخبز-: 62آية 
نقا  نسقاء تنقور وا.قد بقدظ  مقن أن يةقون ل 21ال.ياه. )ورو.يا  ينير الخبز لةلمة ا (ونالمة ال .ح سيةون لةل 

 تنور لةل وا.ده فلي  لديهل خبز ولي  لديهل وقود. ونالمة أخر" وزن الخبز فال برةة.
 

 31 – 14:  6مل 1لدا .دن فى سبى بابل ومع الرومان و. ار السامره -: 69آية 
  

= أ" التماريقل الخا قة ب بقاده  والشمسفات= نبد الن و اض قنال فقى اضمقاةن المرتف قة.  مرتفعاتكم-: 31آية 
 نم .ال
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 إد يرف. اإلنسان و ية ا  تت.ول المدن الم. نة إلى خراو بل والم اد  أي ا .-: 31آية 
 

أ" لقققن ي.تمقققل  فيسفففتوحش فيهفففا أعفففدائكم= أ" تخلقققو مقققن النقققا  بسقققبو السقققبى.  وأوحفففش األرض-: 36آيفففة 
 .أندا ةل أن يروا النر الد"  ار إليةل

  
تسقتريش ب قد حقردلل. ولقل فقى رف قهل لو قايا ا  رف قوا  ةأن اضر. تألمو مقن خحايقالل ولقا لقى-: 34آية 

 12:36أي  1.فم السنة السبتية ول د إستوفو اضر. سبوتها 
 

 .أ" أن اضر. ظ تزر  وظ ت.رن مده سبيهل وم يبتهل ولدا .دن ف ال  -: 35آية 
 

:  18خيفو أل = يخافون أخف. اض واو. فمقن حقرا مخافقة ا  مقن قلبقو فقأ" نقئ سقي صوت ورقة-: 32آية 
2  
 

 من خوفهل سيتخبحون ب  هل بب ..-: 37آية 
 

ست اللةل تهلكون-: 38آية    .= أ" تتألمون وسح الن وو الورنية وتف دون لويتةل ونسبةل وا 
 

وا ِبُذُنوِبِهْم َوُذُنوِب آَباِئِهْم ِفي ِخَياَنِتِهِم ال ِتي َخاُنوِني ِبهَ 41 "-(:42-41) األيات ا، َوُسُلوِكِهْم َمِعَي لِكْن ِإْن َأَقرُّ
ن ي َأْيًضا َسَلْكُت َمَعُهْم ِباْلِخاَلِف َوَأَتْيُت ِبِهْم ِإَلى َأْرِض َأْعَداِئِهْم. ِإال  َأْن َتْخَضَع ِحيَنِئذي 41ال ِذ  َسَلُكوا ِباْلِخاَلِف،  َواِ 

ُر ِميثَاِقي َمَع َيْعُقوَب، َوَأْذُكُر َأْيًضا ِميثَاِقي َمَع ِإْسَحاَق، َأْذكُ 46ُقُلوُبُهُم اْلُغْلُف، َوَيْسَتْوُفوا ِحيَنِئذي َعْن ُذُنوِبِهْم، 
َواأَلْرُض تُْتَرُك ِمْنُهْم َوَتْسَتْوِفي ُسُبوَتَها ِفي َوْحَشِتَها ِمْنُهْم، َوُهْم َيْسَتْوُفوَن 43َوِميثَاِقي َمَع ِإْبرَاِهيَم، َوَأْذُكُر اأَلْرَض. 

َولِكْن َمَع ذِلَك َأْيًضا َمَتى َكاُنوا ِفي َأْرِض 44َقْد َأَبْوا َأْحَكاِمي َوَكرَِهْت َأْنُفُسُهْم َفرَاِئِضي.  َعْن ُذُنوِبِهْم أَلن ُهمْ 
َأْذُكُر َلُهْم اْلِميثَاَق  َبلْ 45لُهُهْم. َأْعَداِئِهْم، َما َأَبْيُتُهْم َواَل َكرِْهُتُهْم َحت ى أُِبيَدُهْم َوَأْنُكَث ِميثَاِقي َمَعُهْم، أَلن ي َأَنا الر بُّ إِ 

ِليَن ال ِذيَن َأْخَرْجُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِن الشُُّعوِب أَلُكوَن َلُهْم ِإلًها. َأَنا الر    «.بُّ َمَع اأَلو 
ْيَن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َجَبِل ِسيَناَء ِبَيِد هِذِه ِهَي اْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم َوالش رَاِئُع ال ِتي َوَضَعَها الر بُّ َبْيَنُه َوبَ 42
 ُموَسى.

 قبول التوبة
ويستوفوا .ين ي ترفون بخحيتهل فى توا ع ويسلموا بأنهل نوقبوا ب دل وأنهل إستوفوا ما يست. ون = -: 41آية 

 .عن ذنوبهم
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سقق.  قبققل إبققراليل فهققو يققتةلل لنققا بخققال-: 46آيففة    الم تققاد ضن سققيا  نال.ققم لنققا دةققر ي  ققوو قبققل إسقق.  وا 
 باء تدريجيا .الةالل أنو ير.مهل بسبو اضباء. فةأنو ي ود للوراء ل 

 
 مع أن ا  ما زال ي.بهل إظ أن الخحية لها ن وبتها.-: 43آية 

 
 لدا اآلية دليل ةافى أن ا  ظ ي اقو ل نت ال بل للتأديو فهو مازال ي.بهل.-: 44آية 
.(29:  3رؤ + 6   5:  21وقارن مع )نو 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والعشرون

 
ن ف د ةان سفر الالويين لقو سقفر الت قدي  والم قال.ة مقع ا   فبقدأ السقفر بالقدبا ش لينقرا سقر ت قدي  ةما رأينا .تى اآل

ضنمققل الققد" قققدل نفسققو دبي.ققة. رققل نجققد نققرا ع اإلنسققان والم ققال.ة. رققل نجققد تةققري  الةهنققة رمققزا  للمسققيش ر ققي  الةهنققة ا
ليتوسققح لققدا  26التحهيققر التققى نققر" الدبي.ققة فيهققا لققى ال ن ققر اضساسققى لتحهيققر اإلنسققان مققن خحايققاا رققل يققأتى إ قق.اا 

السفر وفيو نر" نمل المسيش الةفار". رل نجد نرا ع نملية للم امالو بينهل ضن ا  يهتل بةل دقا   .ياتنا و.تى نةون 
ين ن با  وةهنة. لهدا أنحى ا  الو ايا ةرامقة وفر.قا  لنق بو. ومقادا سقيةون نتيجقة لةقل لقدا ؟ ا  ي قدل نفسقو دبي.قة قديس

ليحهرنى ويزودنى بالو ايا .تى أسقتمر فقى نالققة م دسقة م قو. النتيجقة ال.تميقة لهقدا أن ي قيش اإلنسقان فقى فقرا ولهقدا 
ول لفققرا  المنققاره والما ققده أ" اإلسققتناره والنققرةة وبم نققى آخققر .لققسققر ا 14ي.ققدرنى نققن اضنيققاد وفققى  13يققأتى إ قق.اا 

نققتراةى فققى جسققد المسققيش رققل نجققد فققى ب  الققروا ال ققد  ونملققو فققى   قققوانين الت امققل مققع ا . ونققأتى لهققدا اإل قق.اا  16وا 
  النذور والبكور والعشورنجدا ي.درنا نن 

نن نةرا ل حاياا والبةور بداياو أو أوا ل رمقار نحايقا ا  ولقى   والندور لى نحايا إختيارية ي دمها اإلنسان   ت بيرا  
 تىمرل ال نور. ووجود لدا اإل .اا فى ختال لدا السفر ي نى اآل

 مادا أقدل   نن ةل ما أنحانى !! الةل منو والةل لو.
 ف قدل لو ولسان .الى ي ول من يد  أنحينا 
نففذور ولققى أن يوققق  إنسققان ممققا لديققو ل.سققاو ا  ولنققا   إيجابيففةنققا  نققدور والنققدور لققو مققا يتفققوا بققو اإلنسققان بلسققانو ول

وألميقة  5  4:  5+ جقا  13 – 12:  13ولى اإلمتنا  نن أنياء م ينة لوقو م.دد أو ب قفة دا مقة راجقع تقن سلبية 
لقو مقن نقرا ع لدا اإل .اا فى ختال السقفر لقو خلق  نق ور نقال لقد" اإلنسقان أنقو لقو ومقا يملق    ب قد ةقل مقا أنحقاا 

ودبا ش. وةل نحاياا مملوءه ن مة. ولدا اإل .اا فى ختال لدا السفر ينابو ققول بقول  الرسقول فقى ختقال رسقالة روميقة 
 قال لدا ب د ما إست ر. نمل المسيش ون متو. 22:  21"قدموا أجسادةل دبي.ة .ية" رو 

ظدا أو .تقى نفسقو ومقن غقالو أر قو أو مقن أر قو ونجد فى لدا اإل .اا أن اإلنسان ةان ي دل الندور وال حايقا مقن أو 
ومن منازلو فالةل من ا . وفيما لو ينةر ا  ويسب.و نلقى نحايقاا ي قول "سقأنحى ا  جقزءا  ممقا أنحقانى" فال.قو بقين 

و. ولققو  ا  واإلنسققان متبققادل ومنققتر . واإلنسققان ي ابققل م.بققة ا  الفا  ققة بنققدر .ياتققو وتةريسققها   ونققدر .يواناتققو وبيوتققو
بةامققل .ريتققو. ونحايققا ا  لققى مققن ن متققو  نحايققا مجانيققة ظ ف ققل ض.ققد فيهققا ي حيهققا لمققن يسققت.  ولمققن ظ يسققت. . 

مهقا ل  دةرو ةلمة ت ويمق  وةلمقة ي   و  والندور لى نحايا اإلنسان   بةامل .ريتو ولدل  لى تختل  من إنسان آلخر ولد
 .23:  23ةو 2نسان سيتل ت ويمو أ" ي در نمل ةل وا.د مره فى لدا اإل .اا فجهاد اإل 15الةالن 

 
 شريعة النذور
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َكل ْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإَذا َأْفَرَز ِإْنَساٌن َنْذرًا َحَسَب َتْقِويِمَك ُنُفوًسا »6َوَكل َم الر بُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:8-1) األيات
 ، ةي َعَلى َفِإْن َكاَن َتْقِويمُ 3ِللر ب  َك ِلَذَكري ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة ِإَلى اْبِن ِست يَن َسَنًة، َيُكوُن َتْقِويُمَك َخْمِسيَن َشاِقَل ِفض 

ْن َكاَن ُأْنَثى َيُكوُن َتْقِويُمَك َثاَلِثيَن َشاِقاًل. 4َشاِقِل اْلَمْقِدِس.  ْن َكاَن ِمِن اْبِن َخْمِس ِسِنيَن ِإَلى اْبنِ 5َواِ  ِعْشِريَن َسَنًة  َواِ 
ْن َكاَن ِمِن اْبِن َشْهري ِإَلى اْبِن َخْمِس ِسِنيَن َيُكوُن َتْقِويُمَك 2َيُكوُن َتْقِويُمَك ِلَذَكري ِعْشِريَن َشاِقاًل، َوأُلْنَثى َعَشَرَة َشَواِقَل.  َواِ 
ةي، َوأُلْنَثى َيُكوُن َتْقِويُمَك َثاَلَثَة شَ  ةي. ِلَذَكري َخْمَسَة َشَواِقِل ِفض  ْن َكاَن ِمِن اْبِن ِست يَن َسَنًة َفَصاِعًدا َفِإْن َكاَن 7َواِقِل ِفض  َواِ 

ْن َكاَن َفِقيرًا َعْن َتْقِويِمَك ُيوِقُفُه َأَماَم اْلَكاِهِن 8َذَكرًا َيُكوُن َتْقِويُمَك َخْمَسَة َعَشَر َشاِقاًل، َوَأم ا ِلأُلْنَثى َفَعَشَرَة َشَواِقَل.  َواِ 
ُمُه اْلَكاِهُن.َفُيَقو    "ُمُه اْلَكاِهُن. َعَلى َقْدِر َما َتَناُل َيُد الن اِذِر ُيَقو 

 
 نذر األشخام

 مو و  الندر م د  -1.رية النادر          -2النذر لكى يكون صحيحًا يلزمه    
يت.رر من  ن النادر نبدا  فيجو أن يةون النادر إنسانا  نا جا  لي  ت.و و اية أ.د  فإن ةا -فبالنسبه لحرية الناذر :

نتر. .قال سقمانو  وأي قا  إن ةقان النقادر زوجقة فقال تلتقزل بالنقدر إن إنتقر. رجلهقا ننقد  الندر إن سمع سيدا بالندر وا 
 .فى .ال إنتر. أبولا نند سمانو  سمانو بالندر ولةدا الفتاا التى فى بيو أبيها

ظ دفع ننو فديقة  فقال يجقوز ت قديل .يوانقاو يجو أن يةون مو و  الندر م دس -: بالنسبة لقداسة النذر ا  ولي  نجسا  وا 
 28:  13نجسة مرال  فى بيو الرو  وظ يجوز ت ديل الندر من رمن خحية ةأن تفى سيده ندرلا من أجره زنالا راجع تقن 

. 
 لدل  الندير الةامل ال.رية الدي قدل نفسو ب.ريتو ةاملة وأفرا قلو اآلو لو ةلمة ا  المتجسد.

( وةان يمةن للنخب أو وليقو 22:  2 ل 2دأو لنا النري ة بندر اضنخاب  ةما ندرو .نة إبنها  مو يل للرو )وب
أن يفى بمبلغ م ين فدية نن الندير وت در قيمة الفدية ب.سو إمةانية النخب الندير فى ال حاء فاضنرى أققل مقن الرجقل 

 والنيا أقل من الناو فى نحا و.
لققو نفقق  النققاقل المسققت مل خققارج الهيةققل ولةققن ي تبققر نققاقل الم ققد  ةم يققار دقيقق  م.فققوم فققى  = غالبققا   شففاقل المقففدس
دا ةان النخب ف يرا   61 – 11جرال ت ريبا  وظ.م أن سن  25الهيةل. والناقل  لى السن التى يتل فيها تجنيد الدةور. وا 

ل نقن نقاقل أو أ.قد أمت تقو ال قرورية. ولنقا  ي ومو الةقالن .سقو ققدره مقا تنقال يقدا أ" يقد النقادر وةقان مقا يدف قو ظ ي ق
ناقال  وظ ي  ل أن يتساو" لدا بنخب  31رأ" أن لدا المبالغ ليسو فدية  ففدية نبد ماو أرناء  رو سيدا لو تساو" 

ندر نفسو   وأ .او لدا الرأ" ي ولون أن ةون اإلنسان يندر   لو ةرامة نميمة لهدا اإلنسان تسقتوجو أن يقدفع لقدا 
 رمن ل بولو فى خدمة ا  و.تى ي بش خادل مةر   . فهو يدفع الرمن ويخدل ا  ولي  الرمن بديال  نن خدمتو.ال
 

، َفُكلُّ َما ُيْعِطي ِمْنُه ِللر ب  َيُكوُن ُقْدًسا. »9 "-(:13-9) األيات ُبوَنُه ُقْرَباًنا ِللر ب  ْن َكاَن َبِهيَمًة ِمم ا ُيَقر  رُُه َواَل اَل ُيَغي  11َواِ 
ْن َأْبَدَل َبِهيَمًة ِبَبِهيَمةي َتُكوُن ِهَي َوَبِديُلَها ُقْدسً  . َواِ  ، َأْو َرِديًئا ِبَجي دي ْن َكاَن َبِهيَمًة َنِجَسًة ِمم ا اَل 11ا. ُيْبِدُلُه َجي ًدا ِبَرِد ءي َواِ 
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ُبوَنُه ُقْرَباًنا ِللر ب  ُيوِقُف اْلَبِهيَمَة َأَماَم اْلكَ  ُمَها اْلَكاِهُن َجي َدًة َأْم َرِديَئًة. َفَحَسَب َتْقِويِمَك َيا َكاِهُن هَكَذا 16اِهِن، ُيَقر  َفُيَقو 
 "َفِإْن َفك َها َيِزيُد ُخْمَسَها َعَلى َتْقِويِمَك.13َيُكوُن. 

 نذر الحيوانات
 = لى ال.يواناو الحالره ولى الب ر وال أن والمانز  بهيمة مما يقربونه قرباناً 

 أ" مما ظ ي دل منو دبي.ة مرل الجمال أو مما ي دل منو دبي.ة لةن بو نيو فال ي دل دبي.ة  = هيمة نجسهب
ن ةان الندر .يوانا  حالرا  ظ يجوز إستبدالو بما لو أردأ أو بمقا لقو أف قل منقو  فقإن أبدلقو النقادر يلتقزل بت قديل اإلرنقين   وا 

نجسقا  في قدل أمقال الةقالن وي قدر القرمن ليبقا  ويقدخل رمنقو فقى  قندو  بيقو ال.يوان اض لى وبديلو. أما إن ةان ال.يقوان 
ن أراد النققخب أن ي تنققى ال.يققوان في ققدر الققرمن ليدف ققو م ققافا  إليققو الخمقق . والخمقق  لنققا ة  وبققة لرجققو  النققادر  الققرو  وا 

 فيما وند الرو بو أو لو جزاء لو نلى دل .
 ي بل بديال  نن أوظدا الحقالرين ونقدل قبقول ال.يقوان القنج  إنقاره لقرف. وندل إستبدال ال.يوان الحالر ينير ضن ا  ظ

 ا  للنجسين.
 

ُمفُه اْلَكف»14 "-(:15-14) األيات ُمفُه اْلَكفاِهُن َجي فًدا َأْم َرِديًئفا. َوَكَمفا ُيَقو  ، ُيَقو  َذا َقد َس ِإْنَساٌن َبْيَتُه ُقْدًسا ِللفر ب  اِهُن هَكفَذا َواِ 
ِة َتْقِويِمَك َعَلْيِه َفَيُكوُن َلُه.فَ 15َيُقوُم.   "ِإْن َكاَن اْلُمَقد ُس َيُفكُّ َبْيَتُه، َيِزيُد ُخْمَس ِفض 

 نذر البيوت
إدا إنتا  إنسان أن يةر  بيتا  للرو ي يل الةالن رمنو ليبا  وي قل القرمن إلقى خزينقة بيقو القرو  أمقا إدا أراد  قا.بو أن 

 الخم  )ةجزاء لو لرجونو فيما وند بو الرو(ي تنيو فيدفع الرمن م افا  إليو 
، َيُكوُن َتْقِويُمَك َعَلى َقَدِر ِبَذارِِه. ِبَذاُر ُحوَمري ِمَن 12 "-(:65-12) األيات ْن َقد َس ِإْنَساٌن َبْعَض َحْقِل ُمْلِكِه ِللر ب  َواِ 

ةي.  ْن َقد َس َحْقَلُه َبْعَد َسَنِة 18َنِة اْلُيوِبيِل َفَحَسَب َتْقِويِمَك َيُقوُم. ِإْن َقد َس َحْقَلُه ِمْن سَ 17الش ِعيِر ِبَخْمِسيَن َشاِقِل ِفض  َواِ 
َة َعَلى َقَدِر الس ِنيَن اْلَباِقَيِة ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، َفُيَنق ُم مِ  َفِإْن َفك  اْلَحْقَل 19ْن َتْقِويِمَك. اْلُيوِبيِل َيْحُسُب َلُه اْلَكاِهُن اْلِفض 

ِة َتْقِويِمَك َعَلْيِه َفَيِجُب َلُه. ُمقَ  َبْل 61لِكْن ِإْن َلْم َيُفك  اْلَحْقَل َوِبيَع اْلَحْقُل إِلْنَساني آَخَر اَل ُيَفكُّ َبْعُد، 61د ُسُه، َيِزيُد ُخْمَس ِفض 
 ِم. ِلْلَكاِهِن َيُكوُن ُمْلُكُه.َيُكوُن اْلَحْقُل ِعْنَد ُخُروِجِه ِفي اْلُيوِبيِل ُقْدًسا ِللر ب  َكاْلَحْقِل اْلُمَحر  

ْن َقد َس ِللر ب  َحْقاًل ِمْن ِشرَاِئِه َلْيَس ِمْن ُحُقوِل ُمْلِكِه، »66 َيْحُسُب َلُه اْلَكاِهُن َمْبَلَغ َتْقِويِمَك ِإَلى َسَنِة اْلُيوِبيِل، 63َواِ 
 . ِفي َسَنِة اْلُيوِبيِل َيْرِجُع اْلَحْقُل ِإَلى ال ِذ  اْشَترَاُه ِمْنُه، ِإَلى ال ِذ  َلُه ُمْلُك وَ 64َفُيْعِطي َتْقِويَمَك ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُقْدًسا ِللر ب 

 "َوُكلُّ َتْقِويِمَك َيُكوُن َعَلى َشاِقِل اْلَمْقِدِس. ِعْشِريَن ِجيَرًة َيُكوُن الش اِقُل.65اأَلْرِض. 

 نذر الحقول
 ل.ساو بيو الرو  وفى ندر ال. ول للرو .التان الم  ود بندر ال. ول وقفها لتزر  وتستغل

أن يوق  النخب . لو المورون لو نرنا  ب.سو الت سيل الد" قسمو بو اضرا ى نلى اضسباح ولدا ال.الة  -:األولى 
 ( 12 – 26مف لة فى اضنداد )

نما قد إنتراا من مالو الخاب اضيا -:الثانية   (15 – 11و )أن يوق  النخب . ال  لي  من ميرارو وا 
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 والحاله األولى تنقسم لحالتان
أن يوققق  النققخب . لققو المققورون رققل يفةققو أ" ينققتريو لنفسققو لت ققود ملةيتققو إليققو ولققدا ال.الققة تجققدلا فققى اضيققاو  - أ

(26 – 29) 
أن ينتر" ال. ل إنسقانا  آخقر. وفقى لقدا ال.القة ظ يرجقع ال. قل إلقى  قا.بو فقى اليوبيقل  بقل ي قير ملةقا  للةهنقة  - و

(11 – 12 ) 
ةما رأينا ساب ا  فإن النري ة ت.قرل بيقع اضرا قى المورورقة فهقى رمقز للسقماء لقي  مقن . نقا بي هقا أو التفقريح  -: ملحوظة

فيها ولى مل    وزنها نلى الن و. لدل  ةقان إن أراد أ.قد إل.تياجقو للمقال أن يبيقع أر قو للغيقر  ةانقو اضر. ت قود 
ل قدد م قين مقن السقنين. وةقان لقدا ينحبق  أي قا  نلقى النقدر  فمقن ينقدر قح قة لو فى سقنة اليوبيقل وةأنقو يؤجرلقا لقو ف قح 

أر.   ةانققو ت ققود لققو فققى اليوبيققل وةققان مققن يبيققع أر ققا  لققو أن يفةهققا فققى أ" وقققو لققو أو وليققو ولةققدا فققى النققدر أي ققا  
 لت دير قيمة اضر.. وةان لمن يندر قح ة أر. يفديها برمن لو أراد اإلب اء نليها  ولنا نجد ا  قد و ع نماما  

 كيف يتم تقدير قيمة األرض
يأتى الةالن وي در ةل .ومر من الن ير تستلزمة لدا اضر. للبدار. فلقو ةانقو اضر. مقرال  ت.تقاج ل نقرين  (12آية )

وبيقل. .ومر بدار )لدا لو قدر البدار التى يمةن أن تبدر فى ال. ل( ولنا يةون السؤال الرانى !! ةقل سقنة متب يقة إلقى الي
ولنفققر. أن النققادر نققدر قح ققة اضر. فققى سققنة اليوبيققل فهققى تب ققى ل.سققاو ا   تققزر  وتسققتغل ل.سققاو بيققو الققرو .تققى 

)لقدا نقدد ال.قومراو مقن النق ير(  11=تى اليوبيل ال ادل أ" خمسين سنة. لنا ت در ال يمقة المحلوبقة لفةقا  اضر. ةقاآل
 ناقل  2111ناقل( =  51)ال.ومر يساو"  51× 
لتقرا . أمقا لقو ةقان النقادر ققد نقدر قح قة أر. فقى منت ق  المقده  962,11إيفاو واإليفة  21= لو مةيال يسع  ومروالح

= ضنقو  ملكه بعض حقل( وظ.م قولقو 28ناقل ليف  اضر. ولةدا. لدا م نى آية ) 511من اليوبيل لليوبيل ةان يدفع 
 تو.ةان ظ يجوز ندر ال. ل ةلو .تى ظ يفت ر النادر لو وأسر 

الرمن الم در ناليو فى .الة بي و لمنتر آخر. أ" فالن ) ( أراد ندر قح ة من . لو  فيأتى الةهنة وي درون  (19آية )
) ( فقى اليوبيقل. لةقن  قناقل ونلى )ب( أن يردلا لق 111 قناقل فيبي ون لدا ال ح ة لفالن )ب( ب 111رمنها وليةن 

نقاقل ةغرامقة ضنقو  141=  111×  5م  2نقاقل +  111رانية ةان يدفع إن أراد ) ( النادر أن يف  أر و ويست يدلا 
 في ير ال. ل من . و ب د دفع المبلغ  فيجب لهرجع فى ت هدا  . 

نقتراا إنسقان  -: 12  11ياو اآل دا لل يبالى  ا.و ال. ل أو أ.د أقاربو بأن يف  ال. ل لت ود ملةيتو إلقى  قا.بو  وا  وا 
ن لو ال.  فى فةو ب قد. وظ ي قود إليقو .تقى فقى سقنة اليوبيقل. وفقى سقنة اليوبيقل ظ يب قى آخر. فإن  ا.و ال. ل ظ يةو 

ول ملةيتققو إلققى الةققالن الققد" ةققان يزرنققو فققى مققده ت ديسققو وي.ققرل نلققى أ" ؤ مققن إنققتراا بققل ي ققبش قدسققا  للققرو وتققفققى يققد 
انقو مقن ال. قل ضنقو فقرح نخب آخر. و.ةمة لدا النري ة أن ي اقو النخب  ا.و ال. ل الد" يهمل ف  . لقو ب.رم

فققى ميققران أبا ققو ولققل يبققال بققأن ي.ققتفم بملةيققة اضر. فققى سققبحو .سققو الت سققيل الققد" جققر" نلققى أيققد" موسققى وينققو . 
وةانقو لققدا النققري ة .ققافزه للنققا  نلققى أن ي ملققوا نلققى فقق  أرا ققيهل التققى قدسققولا لةققى ي.ققافموا نلققى ملةيققة اضسققره لهققا. 

 لدا يرمز ل دل التفريح فى ميرارنا السماو".ونلى .فم أسماء أسرلل ومةانتها. و 
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أ" لقي  مقن ملق  اضسقره المقورون. بقل  لفيس مفن حقفول ملكفهلدا ال.الة فيها يندر اإلنسان . ال  -: 15 – 11اضياو 
ةقان قققد إنققتراا مقن نققخب آخققر. ولنقا لققو ي دمققو للققرو ليقزر  ويسققتفاد بغلتققو وةقان لققدا إلققى سقنة اليوبيققل. أ" ت ققدر قيمققة 

ولققي  يققول ت ديسققو إلققى اليوبيققل  فيققدفع نققادر ال. ققل المبلققغ إلققى الققرو بققدون زيققاده الخمقق  ضن ال. ققل منققتر"  الغلققة مققن
 ول ملةية ال. ل إلى واررو اض لى الد" ةان قد إ حر لبي و.ؤ مورورا . وفى سنة اليوبيل ت

  
 جيره والجيره ةانو تزن .بة الخروو الةبيره. 11الناقل  -: 65آية 
أمليققة فققى النققدور. فنققدر اضنققخاب ينققير إلققى تةققري  ال لققو الققداخلى الققد" إفتققداا الققرو يسققو  بدمققو. ونققدر ولنققا  نمققره ت 

( ونققدر البيقوو ينققير لت قديل .ياتنققا ةلهقا ةمسققةن 23:  6نا أظو بقر )رو ءاو ينققير لت قدي  الجسققد فتةقون أن ققاال.يوانق
 ة  . وندر ال. ول المرمره تنير لت دي  حاقاتنا وأنمالنا اليومي

 
 شريعة البكور 

. لِكن  اْلِبْكَر ال ِذ  ُيْفَرُز ِبْكفرًا ِللفر ب  ِمفَن اْلَبَهفاِئِم َففاَل ُيَقد ُسفُه َأَحفٌد. ثَفْورًا َكفاَن َأْو َشفاًة َفُهف»62 "-(:67-62) األيات َو ِللفر ب 
ْن َكاَن ِمَن اْلَبَهاِئِم الن ِجَسِة َيْفِديِه َحَسَب َتْقِويِمَك َويَ 67 ، َفُيَباُع َحَسَب َتْقِويِمَك.َواِ  ْن َلْم ُيَفك   "ِزيُد ُخْمَسُه َعَلْيِه. َواِ 

ن ةان ال.يوان حقالرا  الندور ةانو إختيارية أما اضبةار فهى قد  للرو  نلتزل بت ديمها للرو لدل  ظ ي ش أن نندرلا . وا 
للخزينقة أو يفديقو  قا.بو بقدفع رمنقو م قافا  إليقو  لرو دون أن يستبدلو  أمقا إن ةقان دنسقا  إمقا أن يبقا  ويقدفع رمنقوليفرزا 

 الخم  
 والبةر الحالر ال. ي ى لو ربنا يسو  المسيش الد"  رنا ن.ن فيو أبةار.

 
 شريعة المحرمات

ِئِم َوِمْن ُحُقوِل ُمْلِكِه َفاَل ُيَباُع َأم ا ُكلُّ ُمَحر مي ُيَحر ُمُه ِإْنَساٌن ِللر ب  ِمْن ُكل  َما َلُه ِمَن الن اِس َواْلَبَها68  "-(:69-68) األيات
 . . ِإن  ُكل  ُمَحر مي ُهَو ُقْدُس َأْقَداسي ِللر ب   "ُكلُّ ُمَحر مي ُيَحر ُم ِمَن الن اِس اَل ُيْفَدى. ُيْقَتُل َقْتاًل.69َواَل ُيَفكُّ

ر   ن لقدا ي.قدن مقع النق وو الورنيقة أو السق.ره ل لو النخب أو النئ الد" ظ يجوز الت امل م و أو إستخدامو. وةاالم . 
 ل 2مون ب.سو النري ة أو بأمر ا  مبانره )راجع ق ة ناول المل  مع أجاج ملين مع النياحين ف د ةانوا ي .ر  والمت ا
ن بدا فيو نئ من ال سوه لةن ظ بد أن ن ر  أن لدا النق وو ةانقو ت قدل أوظدلقا دبقا ش ل ورقان (9 – 2:  25 . ولدا وا 

ن لققل ي ققاملوا بهققدا ال سققوه لتفنققو نبققادتهل وسققح نقق و ا . وةققان تهققاون النقق و فققى تحبيقق  لققدا ال ققانون مققدناه ف ققال   وا 
تترجل فى السب ينية ةل م.رل من وسح النا  بدظ  من ةل م.رل ي.رمو انسقان.  18إلنتنار لدا ال باده وسحهل. واآلية 

منو أو بواسحة ر ي  الةهنة أو السلحاو ال ليا. لنا تةون سلحة ر ي   فت.ريل اضنخاب لو إما من ا  مبانره وبأوامر
 الةهنة أو السلحاو ال ليا لى سي  ا  ل  او لؤظء اضنرار 
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. َوُكلُّ ُعْشِر اأَلْرِض ِمْن ُحُبوِب اأَلْرِض َوَأْثَماِر ال»31  "-(:33-31) األيات . ُقْدٌس ِللر ب  ْن َفك  31ش َجِر َفُهَو ِللر ب  َواِ 
َوَأم ا ُكلُّ ُعْشِر اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َفُكلُّ َما َيْعُبُر َتْحَت اْلَعَصا َيُكوُن اْلَعاِشُر ُقْدًسا 36ِإْنَساٌن َبْعَض ُعْشرِِه َيِزيُد ُخْمَسُه َعَلْيِه. 

 . ْن َأْبَدَلُه َيُكوُن ُهَو َوَبِديُلُه ُقْدًسا. اَل ُيَفكُّ  اَل ُيْفَحُم َأَجي دٌ 33ِللر ب   "«.ُهَو َأْم َرِد ٌء، َواَل ُيْبِدُلُه. َواِ 

ةقان النقق و ي ققدل ننقر الم.ا ققيل الزرانيققة سقواء مققن ال.بققوو أو الفاةهقة قدسققا  للققرو  فقإن أراد اإل.تفققام بال نققور يققدفع 
او فةانقققو ال نقققور ت قققدل لةقققدا : يخرجقققون اضمهقققاو خارجقققا  رقققل ي بقققرون رمنهقققا م قققافا  إليقققو الخمققق . أمقققا بالنسقققبة لل.يوانققق

بال غار مقن بقاو  قي  ظ يسقع إظ وا.قدا  منهقا  فيةقون ننقد سقما  ال قغار ل قوو أمهاتهقا أن تقدلو إليهقا خقالل لقدا 
دخل فى  الباو. ويرفع النخب ن ا لي د تس ة وال انر يةون للرو في ع نليو نالمة تميزا. وبهدا ظ يةون ل ا.بها

ختيقار دةقر أل أنرقى  جيقد أل ردئ. ولقي  مقن . قو إبدالقو ب.يقوان آخقر .تقى إدا أراد أن ي قدل مقا لقو أف قل  فقإن أبقدل اإل
 .يوان بلخر يةون اإلرنان للرو 

سي قع القرو نلقيةل نالمقة تقدل نلقى أنةقل للقرو فهقو  وي نقى أنق 37:  11والمرور ت.و ن ا لو المنار إليو فقى .قز 
 تنى بهل وي ر  نددلل ومناةلهل ويميزلل بسماو م دسة ون ا الرو تهد" وتؤدو وت ود.ي تنى ن بو وي 

وغالبا  ةان لنا  أةرر من نو  من ال نور. ال نر اضول لو أن يدفع النخب ننر ةل نئ للهيةل وال نر الرانى ةان 
 (.19 – 11:  24الباقية ننرلا وي يل .فالو للف راء )تن  21م  9يأخد من ال 

 
 "هِذِه ِهَي اْلَوَصاَيا ال ِتي َأْوَصى الر بُّ ِبَها ُموَسى ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َجَبِل ِسيَناَء.34" -(:34) أية
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