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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 21:12 – 22:31 31: 22 – 12 :21االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us059# 555م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر  االثَّاني ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االُخرووججِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

 ااَهَذِمْن  االحادديي وَواالِعشريینااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
َلَقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َمْجموَعًة ِمَن ااألْحكامِم االَّتي أَأْعطاها ااُهللا للُقضاةِة في زَزَمِن 

وَوَقْد كاَنِت ااألْحكامُم االَّتي َقَرأأناها لى االشَّْعِب. في َتْنفيیِذ َهِذهِه ااألْحكامِم َعَلُه ُمْوَسى ِبَوْصِفِهْم ُمَمثِّليیَن 
باألْضراارِر . وَوفي َحْلِقِة االيیومَم َسَنْقَرأأ االَمزيیَد ِمَن ااألْحكامِم االُمْخَتصَِّة االِعبرااِنيیِّيینَتْخَتصُّ بالَعبيیِد 

االشَّْخِصيیَِّة، وَوِحمايَیِة ااألْمالكِك، وَواالَمسؤووليیَِّة ااالْجِتماعيیَّة.   
 

ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- االثَّاني َعَشروَواالَعَددِد  االَحادديي وَواالِعْشريینباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:13وو  12: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   

 
٬�ْ، �َْ� �أ�َْو�ََ� �ُ �ِ� « َ�ْ� َ�َ��َب �إِْ�َ���ً� �ََ���َت ��ُْ��َُ� �َْ��ً. �َو�ِ��� �ا��ِ��ي �َْ� ��َ�ََ���

��َِ��ِه٬، �َ�َ�َ� �أَْ�َ�ُ� �ََ� َ�َ���ً� ���َْ�ُ��ُب �إِ��َْ��ِ�.   
 

كانَن االَقْتُل َغيْیَر إإذًذاا َفَقْد كاَنْت ُعقوَبُة ااإلْعداامِم ُتَنفَُّذ في َحاالتِت االَقْتِل االُمَتَعمَِّد َفَقط. أأمَّا إإذذاا  
. وَوَقْد َعيیََّن االرَّببُّ االَقتيیلِلَكْي يَیَتَجنََّب ااْنِتقامَم أأْهِل  ُمَتَعمٍَّد، َفيُیْمِكُن للَقاِتِل أأنْن يَیْهُربَب إإلى َمالذٍذ آآِمٍن

نِن يُیْمِكُن للَقاِتِل َغيْیِر االُمَتَعمِِّد أأنْن يَیْلَجَأ إإليیها للنَّجاةِة ِبَنْفِسِه. َفإنْن َبِقَي في وَوااِحَدةٍة ِمْن ِتْلَك االُمُدًنا ُمُد
ُدنُن ِتْلَك االُمُعِرَفْت أأْهِل االَقتيیل. وَوَقْد  َفإنَُّه يَیْبَقى آآِمًنا. أأمَّا إإذذاا َغادَدرَرها َفإنَُّه َقْد يَیَتَعرَّضُض الْنِتقامِم

االَمْلَجأ. ِبُمُدنِن ااآلِمَنُة   
 

:14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�َو�إ�َِذ�ا �ََ�� �إِْ�َ���ٌن َ��َ� َ��ِ���ِِ� ��ِ�َْ��ُ��َ�ُ �َِ�ْ��ٍر �َِ�ْ� ِ�ْ�ِ� َ�ْ��َِ�� �َ�ُْ�ُ��هُ �ِْ�َ�ْ��ِت.   
 

أأنْن يَیْقُتَل إإْنساًنا آآَخَر  إإْنسانٌنَتَعمََّد . َفإنْن االَقْتِل االُمَتَعمَِّدُحْكِم ِبأأيْیًضا وَواالَحديیُث ُهنا يَیْخَتصُّ  
 َفإننَّ ِعقاَبُه َسيَیكونُن االَمْوتَت َحتَّى إإنِن ااْحَتمى ِبَمْذَبِح ااِهللا. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، ال يُیْمِكُن ِلَمْن يَیْقُتُل إإْنساًنا

أأنْن في َهِذهِه االَحاَلِة . َبْل إإنَُّه ال يَیْسَتطيیُع آآَخَر َقْتًلا ُمَتَعمًَّداا أأنْن يَیْلَتِجَئ إإلى ُمُدنِن االَمْلَجِأ االَّتي َعيیََّنها ااُهللا
يَیْحَتمي َحتَّى ِبَمْذَبِح ااِهللا.   

 
-15ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  17:  

 
�َوَ�ْ� َ�َ��َب �أَ�َ��هُ �أ�َْو �أُ����ُ ��ُْ��َُ� �َْ��ً. �َوَ�ْ� َ�َ��َق �إِْ�َ���ً� �َو�٬���َ�َُ، �أ�َْو �ُوِ�َ� �ِ� 

َ�ْ� َ��ََ� �أَ�َ��هُ �أ�َْو �أُ����ُ ��ُْ��َُ� �َْ��ً. �وَ ��َِ��ِه٬، ��ُْ��َُ� �َْ��ً.   
 

َفَمْن َضَربَب أَأباهُه أأوْو وَوَنِجُد ُهنا، يیا َصديیقي، أَأْسباًبا أُأْخرىى يُیعاَقُب َعَليْیها َفاِعُلها بالَمْوتِت.  
َفإنَُّه يَیْسَتِحقُّ ِعقابَب االَمْوتِت.  َلَديْیِه ُه َعْبًدااأأمَُّه َفإنَُّه يُیْقَتُل َقْتًلا. وَوَمْن يَیْخِطُف إإْنساًنا وَويَیِبْعُه أأوْو يَیْجَعْل

اهُه أأوْو أأمَُّه َفإنَُّه يُیْقَتُل َقْتًلا أأيْیًضا. وَوَمْن َشَتَم أَأَب  
 

-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  21:  
 

�َو�إ�َِذ�ا �ََ��َ�َ� �َرُ���َِن �ََ�َ��َب �أََ�ُ����ُھَ�� �ا�َ�َ� �َِ�َ�ٍ� �أ�َْو �ِ�َْ�َ�ٍ� �َو�َْ� ��ُْ��َْ� �َْ� 
��ِر�ُب  ��ِز�ِه ��َُ���ُن �ا��� َ��َ�َ �ِ� �اْ��َِ��ا�ِش٬، �َ��ِْن �َ��َم �َو�ََ���� َ���ِرً�� َ��َ� ُ���

�ُض ٬�َ��َ��ْ�ُُ، �َو��ُْ��ُِ� َ��َ  � ِ��َ���ِِ�. �َو�إ�َِذ�ا َ�َ��َب �إِْ�َ���ٌن �َِ����ً�. �إِ�� �أَ����ُ ��َُ���
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َ�ْ�َ��هُ �أ�َْو �أََ���َ�ُ �ِ�ْ�َ�َ�� �ََ���َت �َْ�َ� ��َِ��ِه ��ُْ��َ�َُ� ِ�ْ���ُ. �ِ�ْ� �إ�ِْن �َ�َِ� ��َْ�ً�� �أ�َْو 
 .ُ�ُ����َ ُ����َ� ُ���ْ�ِ �َُ�َ��ُْ�� َ� �ِ�ْ��َ�َْ��  

 
َتَعرُِّضِه لالْعِتدااِء أأوِو االضَّْربِب، يَیِجُب على  إإذًذاا، في َحالِل َتَعطُِّل ااإلْنسانِن َعْن َعَمِلِه ِبَسَبِب 

وَوإإنْن َضَربَب إإْنسانٌن َعْبَدهُه أأوْو االُمْعَتديي أأنْن يُیَعوِّضَض ذَذِلَك االشَّْخَص ُعْطَلَتُه وَوأأنْن يَیْدَفَع َنَفقاتِت ِعالِجِه. 
لَعْبُد َحيیا يَیْوًما أأوْو يَیْوَميْیِن َفإننَّ أأمَّا إإذذاا َبِقَي ااأَأَمَتُه بالَعَصا َضْرًبا أَأْفَضى إإلى االَمْوتِت، َفإنَُّه يُیعاَقب. 

ُهَو ُبْرهانٌن َقِوييٌّ على أأننَّ َسيیَِّدهُه َلْم يَیُكْن يَیْنويي َقْتَلُه، َبْل َتأدديیَبُه  االضَّارِربَب ال يُیَعاَقُب ألننَّ َبقاَءهُه َحيیا
ألنَُّه َسيَیْخَسُر االَمالَل االَّذيي دَدَفَعُه ِلِشرااِئِه. َقْتًلا ُمَتَعمًَّداا  هِهَعْبِدَعلى َقْتِل االسَّيیُِّد يُیْقِدمَم َفال يُیْعَقُل أأنْن َفَقط.   

 
-22ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   25:  

 
�َو�إ�َِذ�ا �ََ��َ�َ� �ِرَ���ٌل �َوَ�َ�ُ���ا �اْ�َ��أ�َةً ُ�ْ��َ� �ََ��َ�َ �َو�َُ����َھ� �َو�َْ� �َْ�ُ�ْ� �أ�َِذ����٬ٌ، 

�ُم َ�َ�� ��ََ�ُ� َ���َْ��ِ� �َز�ْو�ُج �ا�ْ  َ�ْ��أ�َِة٬، �َو��َْ��َُ� َ�ْ� ��َِ� �اْ��َُ���ِة. �َو�إ�ِْن َ�َ��َْ� ��َُ���
٬، �َو��ًَ��ا ��٬�ٍَ�ِ، �َو�ِرْ��ً  �أ�َِذ����ٌ �ُْ�ِ�� �َْ�ً�� �٬�ٍ�َْ�ِ، �َوَ��ْ��ً� �٬�ٍ�ْ��َِ، �َوِ��ًّ� �ِِ���

 . � �َِ��ض� ٬، �َوُ�ْ�ً�� �ُِ�ْ��ٍح٬، �َو�َرّ�ً �٬��ْ�ِِ، �َوَ���ًّ� �َِ���  
 

َفيَیْصُدمونَن ااْمَرأأةًة َحاِمًلا. َفإنْن في االطَّريیِق أأوِو االسُّوقِق  يَیَتَضارَربَب رِرجالٌلَفَقْد يَیْحُدثُث أأنْن  
ِمْن َغيْیِر أأنْن َتَتأذذَّىى، يَیْنَبغي ِلَمْن َصَدَمها أأنْن يَیْدَفَع االَغرااَمَة االَّتي ِتْلَك االَحادِدَثِة َفَقَدتْت َجنيیَنها ِبَسَبِب 
َعلى ِتْلَك االَغرااَمِة، يَیْنَبغي االرُّجوعُع إإلى االُقضاةِة ِلَتْحديیِد  . وَوإإنْن َحَدثَث ِخالفٌفيُیطاِلْب ِبها االزَّوْوجُج

ِقيْیَمِة االَغرااَمة.   
 

َفإننَّ االَغرااَمَة ُتَقدَّرُر إإنْن َتأذذَّتِت االَمرأأةُة االَحاِمُل َنتيیَجَة ااْصِطداامِم أَأَحِد َهؤالِء االرِّجالِل ِبها، أأمَّا  
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ْن َشريیَعِة االَعيْیِن بالَعيْیِن وَواالسِّنِّ بالسِّنِّ. وَوْفًقا للضََّررِر االَّذيي َحَصل. وَوَنْقَرأأ ُهنا َع

وَوَلْم  َهِذهِه االشَّريیَعَة أأْعِطيَیْت في ذَذِلَك االَوْقِت ِلَكْي ال يَیْنَتِقَم ااإلْنسانُن ِلَنْفِسِه أأوْو َقريیِبِه ااْنِتقاًما ُمضاَعًفا.
ْنَتِقَم ِلَنْفِسِه، َبْل كانَن ذَذِلَك يَیِتمُّ ِمْن ِخاللِل االُقضاةِة االَّذيیَن يَیُكْن يُیْسَمُح للشَّْخِص االُمَتَضرِّرِر أأنْن يَی

يُیَقرِّرروونَن االُعقوَبَة االُمناِسَبَة وَوْفًقا للضََّررِر االَحاِصل.    
 

-38: 5وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأْصِدقائي، َفَقْد َقالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل َمتَّى   َسِمْعُتْم أَأنَُّه ِقيیَل: : "41
ِن ِبَعيْیٍن وَوِسنٌّ ِبِسنٍّ. وَوأَأمَّا أَأَنا َفَأُقولُل َلُكْم: َال ُتَقاوِوُمواا االشَّرَّ، َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِّكَك ااَأليْیَمَعيْیٌن 

َفَحوِّلْل َلُه ااآلَخَر أَأيْیًضا. وَوَمْن أَأرَراادَد أَأنْن يُیَخاِصَمَك وَويَیأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُركْك َلُه االرِّدَدااَء أَأيْیًضا. وَوَمْن 
   ".خََّركَك ِميیًال وَوااِحًداا َفاذْذَهْب َمَعُه ااْثَنيْیِنَس

 
:27وو  26 يْینُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد  

 
�ا ِ�َ�ً��  �َو�إ�َِذ�ا َ�َ��َب �إِْ�َ���ٌن َ��ْ�َ� َ�ْ�ِ��ِه٬، �أ�َْو َ��ْ�َ� �أََ���ِِ� �٬��ََ��َ��َْ�َ، ��ُْ��ِ��ُ�ُ ُ�ّ�ً

�ا ِ�َ�ً�� َ�ْ�  �َو�إ�ِْن �أَْ��َ�َ ِ��� َ�ْ�ِ��ِه �أ�َْو ِ��� َ�ْ� َ��ْ���ِِ�.  �أََ���ِِ� ��ُْ��ِ��ُ�ُ ُ�ّ�ً
.�ِ����ِ  
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َفأْتَلَفها، يَیِجُب َعَليْیِه أأنْن يُیْطِلَقُه ُحراا  لى َعيْیِنِهَنرىى ُهنا أأنَُّه إإذذاا َضَربَب إإْنسانٌن َعْبَدهُه َع 
َعَوًضا َعْن َعيْیِنِه. وَواالُحْكُم َنْفُسُه يَیُصحُّ إإنْن َخِسَر االَعْبُد ِسنَُّه.   

 
-28ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في  32:  

 
 � �َو�إ�َِذ�ا �َ�ََ� �َْ��ٌر �َرُ��ً �أ�َِو �اْ�َ��أ�َةً �ََ���َت٬، ��ُْ�َ�ُ� �ا���ْ��ُر �َو�َ ��ُْ�َ�ُ� �َْ�ُ���ُ. �َو�أَ��

َ��ِ�ُ� �ا���ْ��ِر ��َ�َُ���ُن �َِ����ً�. �َو�ِ�ْ� �إ�ِْن َ���َن �َْ��ًر�ا �َ���ً�� ِ�ْ� �٬�ُ�َْ، �َو�َْ� �أُْ��ِ�َ� 
��ِِ� �َو�َْ� ��٬���ِْ��َُْ، �َ�َ�ََ� �َرُ��ً �أ�َِو �اْ�َ��أ�َة٬ً، �َ����ْ��ُر ��ُْ�َ�ُ� �َوَ��ِ���ُ�ُ َ��َ� َ���ِ 

�أ�َْ�ً�� ��ُْ��َُ�. �إ�ِْن �ُوِ�َ�ْ� َ���َْ��ِ� �٬�َ���ٌِْ، ��َْ��َُ� �َِ��اَء �َْ�ِ��ِ� ُ��� َ�� ��ُ�َ�ُ� َ���َْ��ِ�. 
�اْ�ُ�ْ�ِ� ��ُْ�َ�ُ� ��ِِ�. �إ�ِْن �َ�ََ� �ا���ْ��ُر  �أ�َْو �إ�َِذ�ا �َ�ََ� �اْ��ً� �أ�َْو �َ�ََ� �اْ��َ�ً �َ�َِ�َ�ِ� ���ھَ��ا

٬�ٍ، �َو�ا���ْ��ُر ��ُْ�َ�ُ�.  َ�ْ�ً��ا �أ�َْو �أ٬��ًََ، ��ُْ�ِ�� َ����َ��هُ �َ�َ��ِ�َ� َ���َِ� �ِ��  
 

 ااألْضراارِر أأوِو ااألذِذيیَِّة االَّتي َقْد يَیَتَسبَُّب ِبها َعِن ووًلاَمْسؤَكانَن وَوَنرىى ُهنا أأننَّ َماِلَك االثَّْورِر  
وَوَلِكْن كانَن بإْمكانِن َصاِحِب االثَّْورِر وَوفي َحاالتٍت ُمَعيیََّنٍة، َكانَن االثَّْورُر يُیْرَجُم وَوَصاِحُبُه يُیْقَتل. . هُهَثْورُر

ِثيیَن إِإذَذاا َنَطَح االثَّْورُر َعْبداًا أَأوْو أَأَمًة، َفِإننَّ َصاِحَبُه يَیْدَفُع َثَالأأنْن يَیْدَفَع االدِّيیََّة ِفدااَء َنْفِسِه. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه 
 وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا يیا أأِحبَّائي بأننَّ يَیُسوعُع ِبيْیَع ِبَثَمِن َعْبٍد َجم.َفيُیْر . أأمَّا االثَّْورُرا ِلَمْوالهُهِقْطَعَة ِفضٍَّة َتْعِويیًض

-14: 26إإْنجيیل َمتَّى إإذْذ َنْقَرأأ في  اا ِحيیَنِئٍذ ذَذَهَب وَوااِحٌد ِمَن ااالْثَنْي َعَشَر، االَِّذيي يُیْدَعى يَیُهوذَذ: "16
» َماذَذاا ُتِريیُدوونَن أَأنْن ُتْعُطونـِــي وَوأَأَنا أُأَسلُِّمُه إِإَليْیُكْم؟« ااِإلْسَخْريُیوِطيَّ، إِإَلى رُرؤَؤَساِء ااْلَكَهَنِة وَوَقالَل:

".َفَجَعُلواا َلُه َثَالِثيیَن ِمَن ااْلِفضَِّة. وَوِمْن ذذِلَك ااْلَوْقِت َكانَن يَیْطُلُب ُفْرَصًة ِليُیَسلَِّمُه  
 

-33: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج ُثمَّ   36:  
 

�َو�إ�َِذ�ا �َ�ََ� �إِْ�َ���ٌن �ِْ�ً��ا٬، �أ�َْو َ��ََ� �إِْ�َ���ٌن �ِْ�ً��ا �َو�َْ� ��٬�ِ����َُ، �ََ��ََ� ��ِ��ِ� �َْ��ٌر �أ�َْو 
�ً �٬�ِِ���ِ��َِ، �َو�اْ�َ��ْ�ُ� ��َُ���ُن ��َ�ُ. �َو�إ�َِذ�ا  �ُض �َو��َُ��د� �ِ�� ِ�َ���ٌر٬، �ََ��ِ�ُ� �اْ��ِْ�ِ� ��َُ���

َ� �َْ��ُر �إِْ�َ���ٍن �َْ��َر َ��ِ���ِِ� �ََ���َت٬، ��َ��ِ�َ���ِن �ا���ْ��َر �اْ�َ��� �َو��َْ��َِ�َ���ِن �ََ���َ�ُ. �َ�َ 
�َو�اْ�َ��ْ�ُ� �أ�َْ�ً�� ��َْ��َِ�َ����ِِ�. �ِ�ْ� �إ�َِذ�ا ُ��َِ� �أَ����ُ �َْ��ٌر �َ����ٌح ِ�ْ� �َْ�ُ� �َو�َْ� ��َْ��ِْ���ُ 

�ُض َ�ِ� �ا���ْ��ِر �ِ�َْ��رٍ  ٬، �َو�اْ�َ��ْ�ُ� ��َُ���ُن ��َ�ُ.٬�ُ���ِ��َُ، ��َُ���  
 

أأننَّ االرَّببَّ يَیْحَسُب ااإلْهمالَل َخِطيیًَّة َتْسَتْوِجُب ِمْن ِخاللِل َهِذهِه ااألْحكامِم وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى  
االِعقابب.   

 
احِح االثَّاني وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصَح 

-1في ااألْعداادد  َفَنْقَرأأ 4:  
 

�ُض َ�ِ� �ا���ْ��ِر « �إ�َِذ�ا َ�َ��َق �إِْ�َ���ٌن �َْ��ًر�ا �أ�َْو َ���ةً �ََ��ََ���ُ �أ�َْو �٬���َ�َُ، ��َُ���
��ِر�ُق �َو���ُھَ�  ��ِة �ِ��َْر�ََ�ٍ� ِ�َ� �اْ�َ��َِ�. �إ�ِْن �ُوِ�َ� �ا��� �َِ�ْ�َ�ِ� ��ِ�َ��ا�ٍن٬، �َوَ�ِ� �ا���

�َو�ِ�ْ� �إ�ِْن �أَْ�َ��َْ� َ���َْ��ِ� �ا���٬�ُ�ْ، �َ��َ�ُ ��٬�ُُ��َْ، �َُ�ِ��َب �َوَ���َت٬، �َ��َْ�َ� ��َ�ُ �َد�ٌم. 
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ِ��َ�ُ �ِ� ��َِ��ِه  �ُض. �إ�ِْن �َْ� ��َُ�ْ� ��َ�ُ ��ُ�َْ� �َِ�ِ��َ��ِِ�. �إ�ِْن �ُوِ�َ��ِت �ا��� �َد�ٌم. �إِ����ُ ��َُ���
�ُض �ِ�ْ���َْ�ِ�.   ٬�����ًَ، �َْ��ًر�ا َ���َْ� �أ�َْم ِ�َ���ًر�ا �أ�َْم َ���ة٬ً، ��َُ���

 
أأِحبَّائي، َمْجموَعًة ِمَن ااألْحكامِم االُمْخَتصَِّة ِبِحمايَیٍة أأْمالكِك ااآلَخريین.  إإذًذاا، َنْقَرأأ ُهنا، يیا 

االَحاَلِة ِرَقِة االَحيَیوااناتِت. وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ االسَّارِرقَق في َس وَوَهِذهِه ااآليیاتُت َتَتَحدَّثُث َعْن
وَوفي َهِذهِه االَحاَلِة، يَیِجُب َعَليْیِه أأنْن أأوْو َباَعُه.  َرَقُهاالثَّْورَر االَّذيي َس ذَذَبَحُضِبَط َبْعَد أأنْن َقْد  ااألوولى

أأنْن َعَليیِه َذَبَحها أأوْو َباَعها، يَیِجُب َفيُیَعوِّضَض َعِن االثَّْورِر ِبَخْمَسِة ِثيْیراانٍن. وَوإإنْن َكانَن َقْد َسَرقَق َشاةًة 
ُضِبَط َقْبَل أأنْن يَیْذَبَح أأوْو يَیبيیَع االسَّارِرقَق َفإننَّ في االَحاَلِة االثَّاِنيَیِة يُیَعوِّضَض َعْنها بأرْرَبَعٍة ِمَن االَغَنم. أأمَّا 

باْثَنيْین.  االَحيَیواانَن االَّذيي َسَرَقُه. وَوفي َهِذهِه االَحاَلِة َفإنَُّه يُیَعوِّضُض  
 

إِإذَذاا ُضِبَط االسَّارِرقُق وَوُهَو يَیْنُقُب َليْیًال وَوُضِربَب َفَماتَت، يَیْذَهُب دَدُمُه وَوُنالِحُظ ُهنا أأيْیًضا أأنَُّه  
اا. وَوَلِكْن إِإنْن ُضِبَط َبْعَد ُشُرووقِق االشَّْمِس وَوُهَو يَیْنُقُب وَوُضِربَب َحتَّى ُقِتَل، يَیُكونُن االضَّارِربُب َهْدرًر
وَوِبَسَبِب َعَدمِم ُتَوفُِّر االُمساَعَدةِة في االُمفاَجأةِة في االلَّيْیِل، االظَّالمِم وَو. ِلماذذاا؟ ِبَسَبِب َعاِمِل ا ِبَدِمِهُمَطاَلًب

في االنَّهارر.  االلَّيْیِل َكما ِهَي  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:   
 

�َح َ�َ��اِ����َ�ُ �ََ�َ�ْ� �ِ� َ�ْ�ِ� َ��ْ�ِ��ِه٬،  �إ�َِذ�ا �َرَ�� �إِْ�َ���ٌن َ�ْ��ً �أ�َْو َ�ْ�ً�� �َوَ���
�ُض.  �َِ�ْ� �أَْ�َ��ِد ٬�ِِ���ْ�َ، �َو�أَْ�َ��ِد َ�ْ�ِ��ِ� ��َُ���  

 
َحالِل في  ِهَكْرِم أأوْوإإْنسانٍن آآَخَر التَّعويیِض َعِن َحْقِل وَوَهذاا االُحْكُم يَیْخَتصُّ، يیا َصديیقي، ب 

َعَدمِم ااالْهِتمامِم ِبِه َكما يَیَجب.  
 

-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  15:  
 

�إ�َِذ�ا َ�َ�َ�ْ� �َ��ٌر �َو�أََ���َْ� َ�ْ�ً�� �َ�ْ��ََ��َْ� �أَْ�َ��ا�ٌس �أ�َْو �َز�ْر�ٌع �أ�َْو ٬�ٌ�ْ�َ، �َ���ِ��ي 
�ً �أ�َْو �أَْ��َِ��ً �٬�ِ�ْ�ِ�ِْ،  �ُض. �إ�َِذ�ا �أَْ��َ� �إِْ�َ���ٌن َ��ِ���َ�ُ �ِ�� �أ�َْو�ََ� �اْ�َ���ِ�َ� ��َُ���

�ُض �ِ�ْ���َْ�ِ�. �َو�إ�ِْن �َْ� �َُ�ِ��َْ� ِ�ْ� ��َْ�ِ� �اِ�ْ�َ���ِن٬، �َ��ِْن �ُوِ�َ� �ا���  ��ِر�ُق٬، ��َُ���
�ُم َ��ِ�ُ� �اْ���َْ�ِ� �إِ�َ� �ِ ��ِ�َْ�ُ�َ� ���َھْ� �َْ� ��َُ��� ��ََ��هُ �إِ�َ� ُ�ْ�ِ�  ��ِر�ُق ��ُ�َ�� ��ُ�َ�ِ� �ا���
َ��ِ���ِِ�. �ِ� ُ��� �َدْ�َ��ى ٬�ٍَ���َ��ِ، ِ�ْ� ِ��َ�ِ� �َْ��ٍر �أ�َْو ِ�َ���ٍر �أ�َْو َ���ٍة �أ�َْو �َْ��ٍب �أ�َْو 

�ُم �إِ�َ� �ِ �َدْ�َ��ا���ُھَ��. �َ���ِ��ي ��َْ�ُ�ُ� �ُ َ�ْ��ُ  ��ٍد ٬��َ، ��ُ�َ��ُل: �إ�ِن� ���ھَ��ا ���ُھ٬�َ، �ُ�َ��
�ُض َ��ِ���َ�ُ �ِ�ْ���َْ�ِ�. �إ�َِذ�ا �أَْ��َ� �إِْ�َ���ٌن َ��ِ���َ�ُ ِ�َ���ًر�ا �أ�َْو �َْ��ًر�ا  ���َُ�� ،٬�ِِ���ْ�َِ�

َ�َ� �أ�َْو ��ُِ�َ� �َو��َْ�َ� �َ��ِظ٬�ٌ، ��َ�َِ���ُ� �أ�َْو َ���ةً �أ�َْو ��َِ���َ��ً َ�� �٬�ِ�ْ�ِ�ِْ، �ََ���َت �أ�َِو �اْ��َ 
�ب� �َُ���ُن ��٬��َ�َُ���َْ، ���َھْ� �َْ� ��َُ��� ��ََ��هُ �إِ�َ� ُ�ْ�ِ� َ��ِ���ِِ�. ��َ�َْ��َُ� َ��ِ���ُ�ُ. �َ�َ  �ا���

�ُض.  �ُض َ��ِ���َ�ُ. �إ�ِِن �اْ��ُِ��َس ��ُْ�ِ�ُ��هُ َ��َ���َد�ةً. ��َُ��� �َو�إ�ِْن ُ�ِ��َق ِ�ْ� ِ�ْ�ِ��ِه ��َُ���
�ُض َ�ِ� �اْ�ُ�ْ��ََ��ِس. �َو�إ�َِذ�ا �اْ��ََ���َر �إِْ�َ���ٌن ِ�ْ� َ��ِ���ِِ� َ��ْ��ً� �َ�ْ�َ�َ�َ� �أ�َْو �َ ��ُ  ���َ
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�ُض. �إ�ِْن  �ُض. �َو�إ�ِْن َ���َن َ��ِ���ُ�ُ َ�َ���ُ �َ ��َُ��� َ���َت٬، �َوَ��ِ���ُ�ُ ��َْ�َ� ٬���َ�َُ، ��َُ���
َ���َن ُ�ْ��َ�َْ�ً��ا �أَ�َ� �ِ�ُْ�َ���ِِ�.  

 
. وَوُنالِحُظ أأننَّ االَمْبَدأَأ االَعاممَّ اًما أأخرىى َتْخَتصُّ ِبِحمايَیة ُمْمَتَلكاتِت ااآلَخريیَنإإذًذاا، َنِجُد ُهنا أأْحك 

وَوفي َحاالتٍت ُمَعيیََّنٍة، َكانَن االُمدَّعي وَواالُمدََّعى َعَليْیه يَیْذَهبانِن إإلى في َهِذهِه االَحاالتِت ُهَو االتَّعويیض. 
االُقضاةِة للنََّظِر في االدَّعوىى.   

 
-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   24:  

 
�َو�إ�َِذ�ا �َر�ا�َو�َد �َرُ�ٌ� َ�ْ��َر�اَء �َْ� �٬�َْ��ُْ، �َ�ْ��ََ�َ� َ�َ��َ�� ��َْ��ُ�ُ����َھ� �ِ�َْ�ِ��ِ� «

�ً َ�َ��ْ�ِ� �اْ�َ�َ��ا�َر�ى. �َ  �َز�ْوَ��ً. �إ�ِْن �أَ�َ� �أَ�ُ����َھ� �أ�َْن ��ُْ�ِ����َ�ُ �إ�ِ������َھ�٬، ��َِ��ُن ��َ�ُ �ِ��
ُ��� َ�ِ� �اْ��ََ�َ� َ�َ� ��َِ���َ�ٍ� ��ُْ��َُ� �َْ��ً. َ�ْ� �َذ�ََ� ���َِ�ٍ� �ََ��ْع َ��ِ�َ��ةً �َِ���ُ�. 

�ب� �َوْ�َ��ه٬ُ، ���ُْ��َُ�. �َو�َ �َْ��َ�ِ�ِ� �اْ�َ�ِ���َ� �َو�َ �٬���ِْ����َُُ، �َ��ُ�ْ� ُ�ْ��ُْ�  َ��ْ�ِ� �ا���
�ْن �أََ���َْت �إِ��َْ��ِ� ُ�َ��َ�َء �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. �َ �ُِ��ْء �إِ�َ� �أ�َْرَ��ٍَ� َ�� �َو�َ ��َ��ِ�ٍ�. �إِ 

 ،٬�ِ�ْ� �َ�ِ��� �إ�ِْن َ�َ��َخ �إِ�َ�� �أَْ�َ�ُ� ُ�َ��ا٬���َُ، ��َ�َْ�َ�� َ�َ��ِ� �َو�أَْ��ُ�ُُ�ْ� �ِ����
�َ�َِ���ُ� �َِ���ُؤُ�ْ� �أ�ََر�ا٬�َ�ِ، �َو�أ�َْو��َُدُ�ْ� ��َ�َ�َ��.   

 
رَرااوَودَد  ذذااَفإبالَعالقاتت. وَوَنْحُن ُهنا، يیا َصديیقي، أَأمامَم َمْجموَعٍة ِمَن ااألْحكامِم االُمْخَتصَِّة  

ا أَأنْن أَأَبى وَوااِلُدَها َقْطِعيی. أأمَّا إإذذاا ُع َمْهَرَها وَويَیَتَزووَُّجَهارَرُجٌل َعْذرَرااَء َغيْیَر َمْخُطوَبٍة، وَوَعاَشَرَها، يَیْدَف
ْقَرأأ ِعْنَد دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر وَوَسْوفَف َن ا أَأنْن يَیْدَفَع َلُه َمْهَر االَعَذاارَرىى.يُیَزووَِّجَها ِمْنُه، يَیَتَحتَّْم َعَليْیِه أَأيْیًض

َفتاةٍة َمْخطوَبٍة أأوْو ُمَتَزووَِّجٍة ُهَو االَمْوتت. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّم، يیا  االزَِّنى َمَعِعقابَب االتَّْثِنيَیِة أأننَّ 
َرأأ في َهِذهِه ااآليیاتِت َعْن ُهَو زِزًنى بالَمْعنى االرُّووِحيِّ. ِلذِلَك فإنَّنا َنْق أأِحبَّائي، أأننَّ ااالْبِتعادَد َعِن االرَّببِّ

وَوَنْقَرأأ ُهنا أأيْیًضا أأْحكاًما َتْخَتصُّ ِبُمعاَمَلِة أأْحكامِم َمْن يَیَتعاَمُل بالسِّْحِر وَوَمْن يَیْذَبُح آلِلَهٍة َغريیَبٍة. 
االيَیتاَمى.وَو ااألررااَمِليُیسيُء إإلى َغَضَبُه َعلى أأييِّ َشْخٍص االرَّببُّ وَويُیْعِلُن االَغريیِب وَوااألرْرَمَلِة وَوااليَیتيیِم.   

 
-25مَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُث  27:  

 
�ً �َِ�ْ��ِ� �اْ��َ��ِ�ِ� �ا��ِ��ي ِ�ْ�َ��َك �َ�َ �َُ�ْ� ��َ�ُ َ��ْ�ُ�َ��ا�ِ�. �َ  �إ�ِْن �أَْ�َ�ْ�َ� �ِ��

�هُ  �ََ�ُ���ا َ���َْ��ِ� �ِر�ً�. �إ�ِِن �ا�ْر��ََ�ْ�َ� �َْ��َب َ��ِ��َِ� �َ�ِ�َ� ُ�ُ��و�ِب �ا���ْ�ِ� �َُ��د�
 � ��ُ �َوْ�َ��هُ ِ��َ��ُؤ�ه٬ُ، ���ُھَ� �َْ���ُ�ُ �ِِ�ْ�ِ��ِه٬، �ِ� َ���َذ�ا ��َ�َ��ُم؟ ��َ�َُ���ُن �إ�َِذ�ا َ�َ��َخ ��٬�َُ، �َ�

�إِ�َ�� �أَ��� �أ٬�ُ�َ�َْ، �َ��� �َر�ُؤ�و�ٌف.  
 

لُفَقرااِء َفاِئَدةٍة َعلى ااألمواالِل االَّتي َقْد يُیْقِرُضوَنها لْوِصي االرَّببُّ َشْعَبُه ِبَعَدمِم أأْخِذ إإذًذاا، يی 
إإقرااضِض االَمالِل ِلَهؤالِء ُهَو َتْقديیَم االُمساَعَدةِة َلُهْم. أأمَّا َمْن االَهَدفُف ِمْن َفيَیْنَبغي أأنْن يَیكونَن وَواالُمْعَوززيین. 

وَوكانَن ُكلُّ  َكَذِلَك، َكانَن االثَّْوبُب َشيْیًئا ُمِهما ِلُكلِّ ِعْبرااِنيٍّ.يَیَضُع رِرًبا َعَليْیِهْم َفإنَُّه يَیزيیُد َحاَلَتُهْم ُسْوًءاا. 
إإذذاا أَأَخَذ االَمْرُء َثْوبَب َشْخٍص آآَخَر َكَرْهٍن، يَیِجُب يٍّ يَیْمَتِلُك َثْوًبا وَوااِحًداا َفَقط. ِلَذِلَك، َشْخٍص ِعْبرااِن

َقْبَل ُغرووبِب االشَّْمِس. َعَليْیِه أأنْن يَیُرددَّهُه إإليیِه   
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:28ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
٬، �َو�َ �َْ�َ�ْ� �َر��ِ�ً�� �ِ� َ�ْ��َِ�. (أأيِي االُقضاةَة) �َ �َُ��� �َ   

 
 اِءأأوْو َعْن َلْعِن رُرؤؤَسَشْتِم االُقضاةِة وَوَنِجُد ُهنا، يیا َصديیقي، وَوِصيیًَّة وَوااِضَحًة َتْنهى َعْن  

 رِرساَلِة بولَس االرَّسولِلااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن وَوَنْحُن َنْقَرأأ في االَعْهِد االَجديیِد (وَوَتْحديیًداا في االشَّْعِب. 
َفَأْطُلُب أَأووَّلَل ُكلِّ َشْيٍء، أَأنْن ُتَقامَم َطِلَباتٌت وَوَصَلَوااتٌت وَوااْبِتَهاَالتٌت ااألوولى إإلى تيیموثاوُوسس): "

وَوَتَشكَُّرااتٌت َألْجِل َجِميیِع االنَّاسِس، َألْجِل ااْلُمُلوكِك وَوَجِميیِع االَِّذيیَن ُهْم ِفي َمْنِصٍب، ِلَكْي َنْقِضَي َحيَیاةًة 
".ِفي ُكلِّ َتْقَوىى وَووَوَقارٍرُمْطَمِئنًَّة َهادِدَئًة   

 
-29: 22وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  31:  

 
ْ� ِ�ْ�َء ��َْ�َ��ِر�َك٬، �َو�َْ�َ� ٬�َِ��َ�َ�ْ�ِ، �َو�أَْ�َ���َر �َ��ِ�َ� �ُْ�ِ����ِ�. َ���َِ� �َْ�َ�ُ�  ���َُ� َ�

�٬�ِ، �َو�ِ� �ا�ْ  ��َْ��ِم �ا����ِ�ِ� �ُْ�ِ����ِ� �إ�ِ����هُ. �ِ�َ�َِ��َك �َوَ��َِ�َ�. َ�ْ�َ��َ �أ�َ����ٍم ��َُ���ُن َ�َ� �أُ��
ْ�َ��اِء �َ �َ�ُْ��ُ��ا. �ِْ�ِ���َِب  ِ���َ�. �َو�َْ�َ� �َِ���َ�ٍ� �ِ� �ا��� �َو�َُ���ُ��َن �ِ� �أُ�َ�ً�� ُ��َ��

.ُ�َ����ُ�َ�َْ�  
 

َعْن َتْقديیِم وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا ِهللا. وَوااألْبكارِر ِبَتْقديیِم االُعشورِر وَوَهِذهِه ااألْحكامُم َتْخَتصُّ، يیا أأِحبَّائي،  
  .ِسْفِر االُخرووججااألْصحاحِح االثَّاِلث َعَشْر ِمْن في ااألْبكارِر 

 
وَوَتُكوُنونَن ِلي أأَناًسا أأمَّا االَغايَیُة ِمْن ُكلِّ َهِذهِه االشَّرااِئِع وَوااألْحكامِم َفَوااِضٌح ُهنا إإذْذ َنْقَرأُأ: "

–ميیًعا أأنْن َنكونَن أُأناًسا ُمَقدَّسيیَن وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َج ".ُمَقدَِّسيیَن ، وَوُمَخصَّصيیَن، أأيْي ُمْفَرززيیَن 
آآميین!َلُه.  وَوُمَكرَّسيیَن  

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
ُتْعفيینا ِمْن َمسؤووليیَّاِتنا ااالْجِتماعيیَِّة. َفِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن َمِسيیِحيیِّيیَن، يَیِجُب إإننَّ َشرااِئَع ااِهللا ال 

– ُنعاِمَل ااآلَخريیَن ُمعاَمَلًة َعادِدَلًة وَوأأنْن َنْهَتمَّ باْحتيیاجاتِت االَجميیِع ِمْن َحْوِلناَعليینا أأنْن  وَوال ِسيیَّما  
وَويَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْعَلَم أأنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك ِمْن ِخاللِل رُروْوحِح ااِهللا االَّذيي . ااألررااِمل وَوااليَیتاَمى

االَّذيي َنْفَتِكُر فيیِه، وَوَقْلِب ااِهللا ااآلبِب االُمِحّب.  يیِحيَیْسُكُن فيینا، وَوِفْكِر االَمس  
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن االُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
، َمْمُدوودَدةًة َعَليْیَك بالَبَرَكِة دَدااِئًماااِهللا  ، ِهَي أأنْن َتكونَن يَیُدَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع

وَوأأنْن يُیعيیَنَك َعلى أأنْن َتْسُلَك في االِبرِّ وَوَقدااَسِة االَحقِّ. فاُهللا إإَلٌه ُقدُّووسٌس. وَوُهَو يُیْوصيینا أأنْن َنْسُلَك في 
ااُهللا وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن يُیْشِرقَق  ".ُكْوُنواا ِقدِّيیِسيیَن ألنِّي أَأنا ُقدُّووسٌساالَقدااَسِة إإذْذ يَیقولل: "
وَوُمَخلِِّصنا َفادديینا باْسِم . في َقْلِبَك وَوَحيیاِتك وَوأأنْن يَیفيیَض ِبَمَحبَِّتِه ااإللهيیَِّة ،َعَليْیَك ِبُنْورِرهِه االَعجيیِب
يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


