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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 11:1 – 12:8 8: 12 – 1: 11 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us075# 571م: 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  االثَّاِلِث ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

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

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

 
َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َمْجموَعًة ِمَن االتَّعليیماتِت وَوااألْحكامِم 

االُمَحلََّلِة َتشريیعاتٍت ِبَشأنِن ااألْطِعَمِة َهذاا ااألْصحاحُح َقْد َتَضمََّن بالطَّهارَرةِة وَواالنَّجاَسِة. وَو االُمْخَتصَِّة
ِلَبني إإْسراائيیَل. وَواالُمَحرََّمِة   

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَحادديي َعَشر دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

َقْبَل أأنْن َنْبَتِدئَئ ِبِدررااَسِة ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین، ِلُنْلِق َنْظَرةًة َخاِطَفًة  
َفَقْد َنْشُعُر بالضََّجِر أأْحيیاًنا . االتَّْثِنيَیةِسْفِر  َعلى ااآليیاتِت ااألوولى ِمَن ااألْصحاحِح االثَّاِمِن وَواالِعشريین ِمْن

ُنَقلَِّب َهِذهِه االصََّفحاتِت دُدوْونَن  ِمْن ِقرااَءةِة ااُألمورِر االُمْخَتصَِّة بالشَّريیَعِة في االَعْهِد االَقديیِم وَوَنَتَمنَّى أأنْن
نَّنا َلْسنا في َحاَجٍة إإلى ِقرااَءةِة االَعْهِد ِقرااَءِتها. وَوَقْد يَیقولُل االَبْعُض إإنَّنا َنعيیُش في َعْهِد االنِّْعَمِة وَوإإ

 ، َفإننَّوَوررااَءهاوَوَلِكْن إإنْن َفِهْمنا َقْصَد ااِهللا ِمْن َهِذهِه االتَّْشريیعاتِت وَواالَمعاني االرُّووِحيیََّة االَكاِمَنَة االَقديیم. 
َتْقديیَرنا للِكتابِب االُمَقدَّسِس ِبُمْجَمِلِه َسيَیْزيیُد وَويَیَتَعمَّق.   

 
-1: 28 االتَّْثِنيَیةوَوااآلنْن، ِلَنْقَرأأ َما َجاَء في ِسْفِر  وَوإِإنْن َسِمْعَت َسْمًعا ِلَصْوتِت االرَّببِّ إِإلِهَك : "8

ا َعَلى ِلَتْحِرصَص أَأنْن َتْعَمَل ِبَجِميیِع وَوَصايَیاهُه االَِّتي أَأَنا أأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم، يَیْجَعُلَك االرَّببُّ إِإلُهَك ُمْسَتْعِليًی
َباِئِل ااَألرْرضِض، وَوَتْأِتي َعَليْیَك َجِميیُع هِذهِه ااْلَبَرَكاتِت وَوُتْدرِرُكَك، إِإذَذاا َسِمْعَت ِلَصْوتِت االرَّببِّ َجِميیِع َق

َمَرةُة إِإلِهَك. ُمَبارَرًكا َتُكونُن ِفي ااْلَمِديیَنِة، وَوُمَبارَرًكا َتُكونُن ِفي ااْلَحْقِل. وَوُمَبارَرَكًة َتُكونُن َثَمَرةُة َبْطِنَك وَوَث
َمَرةُة َبَهاِئِمَك، ِنَتاجُج َبَقِركَك وَوإِإَناثُث َغَنِمَك. ُمَبارَرَكًة َتُكونُن َسلَُّتَك وَوِمْعَجُنَك. ُمَبارَرًكا َتُكونُن أَأرْرِضَك وَوَث

ِفي دُدُخوِلَك، وَوُمَبارَرًكا َتُكونُن ِفي ُخُرووِجَك. يَیْجَعُل االرَّببُّ أَأْعَدااَءكَك ااْلَقاِئِميیَن َعَليْیَك ُمْنَهِزِميیَن 
ِريیق وَوااِحَدةٍة يَیْخُرُجونَن َعَليْیَك، وَوِفي َسْبِع ُطُرقق يَیْهُرُبونَن أَأَماَمَك. يَیْأُمُر َلَك االرَّببُّ أَأَماَمَك. ِفي َط

ِتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ ِباْلَبَرَكِة ِفي َخَزااِئِنَك وَوِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ إِإَليْیِه يَیُدكَك، وَويُیَبارِرُكَك ِفي ااَألرْرضِض االَّ
  ".إِإلُهَك

 
(إإنْن َجازَز  يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ أَأْعطانا َمْجموَعًة ِمَن االَقواانيیِن االرُّووِحيیَِّةوَوَهذاا يُیريینا، 

وَوَلِكْن َماذذاا َلْو . ألننَّ في االطَّاَعِة َبَركة َفإنَّنا َسَنْحُصُل على االَبَرَكِة ِمَن االرَّببِّ. َفإنْن أَأَطْعناها االَقْولل)
-15: 28في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة ااإلجاَبَة َعْن َهذاا االسُّؤاالِل َنْقَرأُأ ايیا االرَّببِّ؟ َعَصيْینا وَوَص وَولِكْن إِإنْن : "18

َها َلْم َتْسَمْع ِلَصْوتِت االرَّببِّ إِإلِهَك ِلَتْحِرصَص أَأنْن َتْعَمَل ِبَجِميیِع وَوَصايَیاهُه وَوَفَرااِئِضِه االَِّتي أَأَنا أأووِصيیَك ِب
َناتِت وَوُتْدرِرُكَك: َمْلُعوًنا َتُكونُن ِفي ااْلَمِديیَنِة وَوَمْلُعوًنا َتُكونُن ِفي ااْليَیْومَم، َتْأِتي َعَليْیَك َجِميیُع هِذهِه االلََّع

ِركَك ااْلَحْقِل. َمْلُعوَنًة َتُكونُن َسلَُّتَك وَوِمْعَجُنَك. َمْلُعوَنًة َتُكونُن َثَمَرةُة َبْطِنَك وَوَثَمَرةُة أَأرْرِضَك، ِنَتاجُج َبَق
ائي، َبَرَكاتِت االطَّاَعِة، وَوَلْعناتِت االِعْصيیانن. وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصدق". وَوإِإَناثُث َغَنِمَك  

 
. وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر يَیشوعع: َبْعَد َمْوتِت ُمْوَسى، َجاَء يَیُشوعُع َخَلًفا َلُهوَو

ُموَسى « ى َقاِئًال:وَوَكانَن َبْعَد َمْوتِت ُموَسى َعْبِد االرَّببِّ أَأننَّ االرَّببَّ َكلََّم يَیُشوعَع ْبن ُنونٍن َخادِدمَم ُموَس"
ا َعْبِديي َقْد َماتَت. َفاآلنَن ُقِم ااْعُبْر هَذاا ااُألرْردُدننَّ أَأْنَت وَوُكلُّ هَذاا االشَّْعِب إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأَنا ُمْعِطيیَه

َن ِمَكلَّْمُت ُموَسى. َلُهْم أَأيْي ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل. ُكلَّ َمْوِضٍع َتُدووُسُه ُبُطونُن أَأْقَدااِمُكْم َلُكْم أَأْعَطيْیُتُه، َكَما 
ااْلَكِبيیِر َنْحَو  ااْلَبرِّيیَِّة وَوُلْبَنانَن هَذاا إِإَلى االنَّْهِر ااْلَكِبيیِر َنْهِر ااْلُفَرااتِت، َجِميیِع أَأرْرضِض ااْلِحثِّيیِّيیَن، وَوإِإَلى ااْلَبْحِر

يَیاِتَك. َكَما ُكْنُت َمَع ُموَسى َمْغِربِب االشَّْمِس يَیُكونُن ُتْخُمُكْم. َال يَیِقُف إِإْنَسانٌن ِفي وَوْجِهَك ُكلَّ أَأيیَّامِم َح
ِتي أَأُكونُن َمَعَك. َال أأْهِمُلَك وَوَال أَأْتُرُكَك. َتَشدَّدْد وَوَتَشجَّْع، َألنََّك أَأْنَت َتْقِسُم ِلهَذاا االشَّْعِب ااَألرْرضَض االَّ

ْي َتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ االشَِّريیَعِة َحَلْفُت آلَباِئِهْم أَأنْن أأْعِطيَیُهْم. إِإنََّما ُكْن ُمَتَشدِّدًداا، وَوَتَشجَّْع ِجداا ِلَك
 يَیْبَرحْح َالاالَِّتي أَأَمَركَك ِبَها ُموَسى َعْبِديي. َال َتِمْل َعْنَها يَیِميیًنا وَوَال ِشَماًال ِلَكْي ُتْفِلَح َحيْیُثَما َتْذَهُب. 

وَوَليْیًال، ِلَكْي َتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو ِسْفُر هِذهِه االشَِّريیَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل َتْلَهُج ِفيیِه َنَهارًراا 
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َهْب وَوَال َمْكُتوبٌب ِفيیِه. َألنََّك ِحيیَنِئٍذ ُتْصِلُح َطِريیَقَك وَوِحيیَنِئٍذ ُتْفِلُح. أَأَما أَأَمْرُتَك؟ َتَشدَّدْد وَوَتَشجَّْع! َال َتْر
". وَوَهذاا يُیريینا َمرَّةًة أأخرىى، يیا أأِحبَّائي، أأَهِميیََّة »َهُبَتْرَتِعْب َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك َمَعَك َحيْیُثَما َتْذ

إإطاَعِة وَوَصايیا االرَّببِّ.   
 

ُطوَبى ِللرَُّجِل االَِّذيي َلْم يَیْسُلْك ِفي وَوَنقَرأُأ أأيْیًضا في االَمْزمورِر ااألووَّلِل َعلى ِلسانِن دَدااوُودد: " 
وَوِفي َمْجِلِس ااْلُمْسَتْهِزِئيیَن َلْم يَیْجِلْس. لِكْن ِفي  َمُشورَرةِة ااَألْشَراارِر، وَوِفي َطِريیِق ااْلُخَطاةِة َلْم يَیِقْف،

 َناُموسِس االرَّببِّ َمَسرَُّتُه، وَوِفي َناُموِسِه يَیْلَهُج َنَهارًراا وَوَليْیًال. َفيَیُكونُن َكَشَجَرةٍة َمْغُرووَسٍة ِعْنَد َمَجارِريي
ْذُبُل. وَوُكلُّ َما يَیْصَنُعُه يَیْنَجُح. َليْیَس َكذِلَك ااْلِميَیاهِه، االَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي أَأوَوااِنِه، وَووَورَرُقَها َال يَی

(أأيْي: ال َتقومُم  ااَألْشَراارُر، لِكنَُّهْم َكاْلُعَصاَفِة االَِّتي ُتَذررِّيیَها االرِّيیُح. ِلذِلَك ال َتُقومُم ااَألْشَراارُر ِفي االدِّيیِن
َبيْیَن  َمكانٌنللُخطاةِة (أأيْي: ال يَیكونُن  ْبَراارِر، وَوَال ااْلُخَطاةُة ِفي َجَماَعِة ااَألَلُهْم َقاِئَمٌة في يَیْومِم االَقضاء)

".. َألننَّ االرَّببَّ يَیْعَلُم َطِريیَق ااَألْبَراارِر، أَأمَّا َطِريیُق ااَألْشَراارِر َفَتْهِلُك)َجماَعِة ااألْبراارر  
 

ْعِرفَف في َضْوِء َهِذهِه ااآليیاتِت االُمبارَرَكِة، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْعَلَم أأنَُّه ِمَن االُمِهمِّ ِجداا أأنْن َن 
َتكونُن َبَرَكُة االرَّببِّ َعلى َحيیاِتنا. أأمَّا إإنْن َعَصيْیناها وَوصايیا االرَّببِّ وَوأأنْن ُنطيیَعها. َفِعْنَدما ُنطيیُعها، َس

. وَوَقْد أَأْخَطَأ َبُنو إإْسراائيیَل َكثيیًراا ألنَُّهْم َظنُّواا أأنَُّهْم َشْعٌب ُمَميیٌَّز االُمؤِلَمة َفَلْن َنْجِني ِسَوىى االَعوااِقَب
رروونَن َعْن َبِقيیَِّة االشُُّعوبِب ِلُمَجرَّدِد أأننَّ االشَّريیَعَة أأْعِطيَیْت َلُهْم ِمْن ِخاللِل ُمْوَسى. وَوَقْد َظنُّواا أأنَُّهْم يَیَتَبرَّ

نا، َبْل وَوَلِكنَّ ُبوُلَس االرَّسولَل َبيیََّن أأننَّ االَمْعِرَفَة االُمَجرَّدَدةَة للشَّريیَعِة ال َتْجِلُب االَبَرَكَة ِلَحيیاِتبالشَّريیَعِة. 
إإننَّ االَعَمَل ِبها ُهَو االَّذيي يَیْجِلُب االَبَرَكة.  

 
وَوااآلنْن، ِلَنُعْد إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین. وَوَنرىى في َهذاا ااألْصحاحِح  

جوزُز َلُهْم أأنْن أأننَّ االرَّببَّ يُیْعطي َبني إإْسراائيیَل َمْجموَعًة ِمَن ااألْحكامِم االُمْخَتصَِّة بالطَّعامِم االَّذيي يَی
وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ َعلى أأننَّ ااَهللا يَیأُكلوهه، وَواالطَّعامِم االَّذيي ال يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يَیأُكلوهه. 

َكاَنْت  يَیْهَتمُّ ِبِصحَِّتنا َعلى َجميیِع االُمْسَتَويیاتت. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألْطِعَمَة االَّتي َنهاُهُم ااُهللا َعْن أأْكِلها
االنَِّجِس ىى أأيْیًضا أأننَّ االَحديیَث َعِن االطَّعامِم االطَّاِهِر وَواالطََّعامِم . وَوَسْوفَف َنَرُتَشكُِّل َخَطًراا ِصحِّيیا َعَليْیِهْم
َلُه دَدالالتٌت رُروْوِحيیٌَّة أأيْیًضا.  

 
يْیَس ُكلُّ ااَألْشيَیاِء َل ُكلُّ ااَألْشيَیاِء َتِحلُّ ِلي، لِكْنفي االَعْهِد االَجديیِد، يَیقولُل ُبوُلُس االرَّسولُل: "وَو 

َعَلى االسَّْطِح َصِعَد  ُبْطُرسَسأأننَّ ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل  االَعاِشِروَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح ". ُتوااِفُق
َفَرأَأىى االسََّماَء  ِليُیَصلَِّي. َفَجاعَع َكِثيیًراا وَوااْشَتَهى أَأنْن يَیأُكَل. وَوَبيْیَنَما ُهْم يُیَهيیُِّئونَن َلُه، وَوَقَعْت َعَليْیِه َغيْیَبٌة،

رْرضِض. َمْفُتوَحًة، وَوإِإَناًء َنازِزًال َعَليْیِه ِمْثَل ُمَالَءةٍة َعِظيیَمٍة َمْرُبوَطٍة ِبَأرْرَبَعِة أَأْطَراافٍف وَوُمدََّالةٍة َعَلى ااَأل
ُقْم " ِه َصْوتٌت:وَوَكانَن ِفيیَها ُكلُّ دَدوَوااببِّ ااَألرْرضِض وَوااْلُوُحوشِش وَواالزَّحَّاَفاتِت وَوُطيُیورِر االسََّماِء. وَوَصارَر إِإَليْی

. "رَرببُّ! َألنِّي َلْم آآُكْل َقطُّ َشيْیًئا دَدِنًسا أَأوْو َنِجًسا َكالَّ يَیا" . َفَقالَل ُبْطُرسُس:"يَیا ُبْطُرسُس، ااذْذَبْح وَوُكْل
رَّببَّ َلْم يَیُكْن وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ اال "َما َطهََّرهُه ااُهللا َال ُتَدنِّْسُه أَأْنَت!" َفَصارَر إِإَليْیِه أَأيْیًضا َصْوتٌت َثاِنيَیًة:

َفَقْد َكانَن ااُهللا يُیشيیُر ُهنا إإلى ااألْطِعَمِة في ذَذااِتها، َبْل كانَن يُیشيیُر إإلى ااُألَمم (أأيْي َغيْیِر االيَیهودد). 
ِمْن َغيْیِر االيَیهودِد. وَوكانَن يَیْنَبغي للَكنيیَسِة االُمؤلََّفِة ِمَن االيَیهودِد  ًساُمْزِمًعا أأنْن يَیُضمَّ إإلى االَكنيیَسِة أأنا

ُهَو  بيیسوعَع االَمسيیِح لَخالصُص. فاسوعَع االَمسيیِح أأنْن يَیْقَبلواا ااْنِضمامَم ااُألَمِم إإليیِهميَیَن آآَمُنواا ِباالَّذيی
-1: 11للَجميیع. وَوااآلنْن َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  3:  
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: ���ھ�ِ�هِ «�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �وَ���ھَ��رُ�و�نَ �َ��ِ�ً �َ��ُ�َ�:  �َ���َ� �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ��ِ�َ��ْ�ِ

 �َ� ��ُ� : ���ھِ�َ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ��تُ �ا���ِ� �َ�ْ�ُ�ُ��َ��َ� �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �ا�ْ�َ��َ��ِ�ِ �ا���ِ� �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ
. �َ�� �ِ�ْ�ً� �وَ�َ�َ�َ��ُ �٬ِ�ْ��َ�ْ�ِ، �وَ��َ�ْ�َ��  �ِ�َ �ا�٬ِ�ِ��َ��َ�ْ، �َ�ِ�����هُ �َ�ْ�ُ�ُ��نَ  

 
في االَحيَیوااناتِت ِلَكْي يَیَتَمكََّن َبنو إإْسراائيیَل ِمْن يَیَتوااَفراا يَیْنَبغي أأنْن َشْرطانِن إإذًذاا، كانَن ُهناكَك  

َمْعَنى ذَذِلَك ااآلنن.  ا، أأنْن َتْجَترَّ. وَوَسْوفَف َنْشَرحُحِنيًیِظْلَفيْیِن. َثا وَوَتْقِسَمُه أأْكِلها: أأووًَّلا، أأنْن َتُشقَّ ِظْلًفا
وَوُهَو إإمَّا أأنْن يَیكونَن ُجْزًءاا وَوااِحًداا أأوْو َمْشقوًقا إإلى  ،ظِّْلُف ُهَو االُجْزُء ااألماِميُّ ِمْن َقَدمِم االَحيَیواانِنفال

ا أأمَّووألننَّ االظِّْلَف ُهَو ُجْزٌء َميیٌِّت ِمَن االَحيَیواانِن، َفإنَُّه يُیشيیُر إإلى َصْلِب َشَهوااتِت االَجَسد. ُجْزَءيْین. 
ِلَمْضِغِه إإلى َفِمِه َبْطِنِه باْسِتْرجاعِع االطَّعامِم ِمْن ااالْجِتراارُر فيُیشيیُر إإلى َعَمِليیَّة يَیقومُم فيیها االَحيَیواانُن 

. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َقاَلُه ووَهذاا يُیشيیُر إإلى أأَهِميیَِّة االلَّْهِج (أأيِي االتَّأمُِّل) االدَّااِئِم في َكِلَمِة ااِهللاَمرَّةة أأخرىى. 
". َبْأتُت َكَالَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكيْیَال أأْخِطَئ إِإَليْیَكَخإإذْذ َنْقَرأُأ: " 11: 119دُد في االَمْزمورر دَدااوُو  

 
-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8:  

 
: �ا�٬َ�َ�َ�ْ، �َ����ُ ��َ�ْ�َ�� ��ِ����ُ  �إِ�� ���ھ�ِ�هِ �َ�َ �َ�ْ�ُ�ُ����ھَ� �ِ��� ��َ�ْ�َ�� �وَ�ِ��� ��َ�ُ�� �ا����ْ�َ
. �وَ�ا�٬َ�ْ�َ�ْ، �َ����ُ ��َ�ْ�َ�� ��ِ����ُ �َ ��َ�ُ�� �٬�ً�ْ�ِ، �َ��ُ�َ  ْ�ُ�َ� ٌ�ِ�َ� َ�ُ��َ� ،٬�ً�ْ�ِ� ��ُ�َ�� َ�

. �وَ�ا�َ�ر٬َ�َ�ْ، ْ�ُ�َ� ٌ�ِ�َ�  . ْ�ُ�َ� ٌ�ِ�َ� َ�ُ��َ� ،٬�ً�ْ�ِ� ��ُ�َ�� َ� ُ����ِ�� ��َ�ْ�َ�� ُ����َ�
 . �وَ�ا�٬َ���ِ�ْ�ِ�ْ، �َ����ُ ��َ�ُ�� �ِ�ْ�ً� �وَ��َ�ْ�ِ�ُ��ُ �٬ِ�ْ��َ�ْ�ِ، ��ِ����ُ �َ ��٬��َ�ْ�َ، �َ��ُ�َ �َ�ِ�ٌ �َ�ُ�ْ

.�ِ�ْ �َ�ْ�ِ��َ� �َ �َ�ْ�ُ�ُ��ا �وَ�ُ�َ�َ��َ� �َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا. �إِ����َ� �َ�ِ�َ ْ�ُ�َ� ٌ�  
 

إإذًذاا، َلمَّا كاَنْت َهِذهِه االَحيَیوااناتُت َتْسَتْوفي َشْرًطا وَوااِحًداا َفَقْط ِمَن االشَّْرَطيْیِن االسَّاِبَقيْیِن، َفإنَّها  
كاَنْت ُمَحرََّمة َعلى َبني إإْسراائيیل.    

  
-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  

 
: �ُ�� �َ� �َ��ُ �زَ�َ��ِ�ُ �وَ�َ�ْ�َ�ٌ �ِ� « �وَ���ھ�َ�ا �َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �َ� �ِ� �ا�ْ�ِ��َ��هِ

. ��ِ�ْ �ُ�� �َ� �َ��ْ�َ �َ��ُ �زَ�َ��ِ�ُ  �ا�ْ�ِ��َ��ه٬ِ، �ِ� �ا�ْ�ِ�َ��رِ �وَ�ِ� �ا�َ�ْ��َ��ر٬ِ، �َ�ِ�����هُ �َ�ْ�ُ�ُ��نَ
�دَ�ِ���ٍ �ِ� �ا�ْ�ِ��َ��هِ �وَ�ِ�ْ �ُ�� �َ�ْ�ٍ  �وَ�َ�ْ�َ�ٌ �ِ� �ا�ْ�ِ�َ��رِ �وَ�ِ� �ا�َ�ْ��َ��ر٬ِ، �ِ�ْ �ُ��

 َ� ِ��ِ�ْ�َ� ْ�ِ� . �َ����ٍ �ِ� �ا�ْ�ِ��َ��ه٬ِ، �َ��ُ�َ �َ�ْ�ُ�و�هٌ �٬ْ�ُ�َ، �وَ�َ�ْ�ُ�و���ھً� ��َ�ُ��نُ �َ�ُ�ْ
 . �َ�ْ�ُ�ُ��ا٬، �وَ�ُ���َ��ُ �َ�ْ�َ���ھُ��نَ  

 
َتكونَن ُمَحلََّلًة لألْكِل ِلَبني االماِئيیَِّة ِلَكْي كانَن ُهناكَك أأيْیًضا َشْرطانِن الزِزمانِن في االَكاِئناتِت  

. وَواالزَّعاِنُف ُتشيیُر (أأيْي: ُقشورٌر) َحْرَشٌف ، وَوأأنْن يَیكونَن َلها: أأنْن يَیكونَن َلها زَزعاِنُفإإْسراائيیَل وَوُهما
أأمَّا يِّ. إإلى االُقوَّةِة في االَحَرَكِة وَواالُقْدرَرةِة على االسِّباَحِة ِضدَّ االتَّيیَّارِر. وَوَهِذهِه ِمْن ِسماتِت ااإلْنسانِن االرُّووِح

َفيَیْحمي االَكاِئَن االَماِئيَّ ِمْن َضْغِط االِميیاهِه وَوأأْخطارِر ااالرْرِتطامِم بالصُّخورر. وَوَهذاا يُیشيیُر إإلى االَحْرَشُف 
للشَّرِّ وَوَتَحصُِّنِه ِمْن ِخاللِل وَوساِئِط االنِّْعَمِة االُمْخَتِلَفة. االُمؤِمِنُمقاوَوَمِة   
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-13ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في  20:  

 
: �اَ����ْ�ُ �وَ�ا�َ�ُ��قُ « . �إِ����َ� �َ�ْ�ُ�و���ھَ�ٌ ْ�َ�ْ�ُ� َ� . �وَ���ھ�ِ�هِ �َ�ْ�َ���ھُ��َ��َ� �ِ�َ �ا�����ُ��رِ

�وَ�ا�ْ�ُ�َ��بُ �وَ�ا�ْ�ِ�َ�أَ�ةُ �وَ�ا�ْ�َ��ِ�ُ �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ُ�� �ُ�َ�ا�بٍ �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، 
��٬ِ��ِ، �وَ�ا�ْ�ُ��مُ �وَ�ا�ْ�َ���ا�صُ �وَ�ا����َ��َ�ُ �وَ�ا����ِ���ُ �وَ�ا����َ�فُ �وَ�ا�ْ�َ��زُ �َ�َ� �أَ�ْ�َ

�وَ�ا�ْ�ُ�ْ�ِ�� �وَ�ا�ْ�َ�َ�ُ �وَ�ا�ْ�ُ��قُ �وَ�ا����َ�ُ �وَ�ا����ْ�َ�ُ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�َ� �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ا�ْ��ُ�ْ���ھُ�ُ 
 . . �َ��ُ�َ �َ�ْ�ُ�و�هٌ �َ�ُ�ْ . �وَ�ُ�� �دَ�ِ���ِ �ا�����ْ�ِ �ا�ْ�َ��ِ� �َ�َ� �أَ�رْ�َ�ٍ �وَ�ا�ْ�ُ����شُ  

 
َنِجَسٌة َتْبدوو َجميیَلًة في االظَّاِهِر، وَوَلِكنَّها االطُّيیورَر االُمَحرََّمَة ِهَي ُطيیورٌر  وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ 

ُتشيیُر إإلى ااألْشراارِر وَورِريیاِئِهم. ِلَذِلَك فإنَّها االنَِّتَنة.  االُجَثِثَتعيیُش َعلى ألنَّها   
 

:22وو  21ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

: �َ� �َ��ُ �ُ�َ�ا�َ��نِ  �إِ�� ���ھ�َ�ا �َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �دَ�ِ���ِ �ا�����ْ�ِ �ا�ْ�َ��ِ� �َ�َ� �أَ�رْ�َ�ٍ
: �ا�ْ�َ�َ�ا�دُ �َ�َ�  . ���ھ�َ�ا �ِ�ْ��ُ �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ�ْ�قَ �رِ�ْ�َ��ْ��ِ ��َ�ِ�ُ �ِ��ِ�َ� �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ

� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ا�ْ�ُ�ْ�ُ�بُ �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ا����َ� �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ��ا�نُ �َ�َ
 . �أَ�ْ�َ��ِ��ِ  

 
إإذًذاا، َفَقْد َكانَن االَجراادُد ُمَحلًَّلا ِلَبني إإْسراائيیل. وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، يیا َصديیقي، أأننَّ يُیْوَحنَّا االَمْعَمداانن  

َكانَن يَیأُكُل َجراادًداا وَوَعَسًلا.   
 

-23ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  25:  
 

. �ِ�ْ ���ھ�ِ�هِ  ��ِ�ْ �َ��ِ�ُ �دَ�ِ���ِ �ا�����ْ�ِ �ا���ِ�ي �َ��ُ �أَ�رْ�َ�ُ �أَ�رْ�ُ� �َ��ُ�َ �َ�ْ�ُ�و�هٌ �َ�ُ�ْ
. �ُ�� �َ�ْ �َ�� �ُ�َ�َ��َ� ��َ�ُ��نُ �َ�ِ�ً� �إِ�َ� �ا�ْ�َ�َ�ء٬ِ، �وَ�ُ�� �َ�ْ �َ�َ�َ  �َ�َ�َ���ُ��نَ

. �ِ�ْ �ُ�َ�ِ��َ� ��َ�ْ�ِ�ُ �ِ��َ��َ��ُ �وَ��َ�ُ��نُ �َ�ِ�ً� �إِ�َ� �ا�ْ �َ�َ�ءِ  
 

إإذًذاا، كانَن َمْن يَیَمسُّ ُجثََّة َهِذهِه االطُّيیورِر يُیَعدُّ َنِجًسا إإلى االَمساِء. وَوكانَن يَیِجُب َعلى ُكلِّ َمْن  
وَوكانَن االَمْغزىى االرُّووِحيُّ ِمْن ذَذِلَك  ء.ِمْن ُجَثِثها أأنْن يَیْغِسَل ِثيیاَبُه. وَوُهَو يَیكونُن َنِجًسا إإلى االَمساَحَمَل 

ِمْن أأْجِل َتَجنُِّبها للتَّْفكيیِر في ِصفاتِت ِتْلَك االَحيَیوااناتِت االشَِّرَسِة َكافٍف ِبَوْقٍت ااإلْنسانُن يَیْحظى ُهَو أأنْن 
. ااالْبِتعادِد َعْنهاوَو  

 
: 27ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
�َ �وَ�ُ�� �َ� ��َ�ْ�ِ� �َ�َ� �ُ�ُ��ِ��ِ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ��تِ �ا�ْ�َ��ِ��َ�ِ �َ�َ� �أَ�ر٬ٍ�َ�ْ، �َ��ُ

 . ْ�ُ�َ� ٌ�ِ�َ�  
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وَوِمَن ااألِمِثَلِة َعلى ذَذِلَك االِكالبب، وَواالِقَطط، وَواالِقَردَدةة.    

 
:30وو  29في االَعَددَديْین وَوَنْقَرأأ    

 
: �اِ�ْ�ُ �ِ�ْ�سٍ « �وَ���ھ�َ�ا ���ھُ�َ �ا����ِ�ُ �َ�ُ�ْ �ِ�َ �ا����ِ���ِ �ا���ِ�ي ��َ�ِ�ب� �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ

�وَ�ا�ْ�َ�ْ�رُ �وَ�ا����� �َ�َ� �أ٬ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�ا�ْ�ِ�ْ�ذَ�وْ�نُ �وَ�ا�ْ�َ�رَ�لُ �وَ�ا�ْ�َ�زَ�َ�ُ �وَ�ا�ْ�ِ�َ���َ�ُ 
 . �وَ�ا�ْ�ِ�ْ�َ�ءُ  

 
:42وو  41وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
. �ُ�� �َ� ��َ�ْ�ِ� �َ�َ� �وَ�ُ�� �دَ« �ِ���ٍ ��َ�ِ�ب� �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ �َ��ُ�َ �َ�ْ�ُ�و�هٌ �َ ��ُ�ْ�َ�ُ

�٬ِ��ِ�ْ�َ، �وَ�ُ�� �َ� ��َ�ْ�ِ� �َ�َ� �أَ�رْ�َ�ٍ �َ�َ �ُ�� �َ� �َ�ُ�َ�تْ �أَ�رْ�ُ�ُ��ُ �ِ�ْ �ُ�� �دَ�ِ���ٍ ��َ�ِ�ب� 
 . �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ �َ�ْ�ُ�ُ��هُ �َ����ُ �َ�ْ�ُ�و�هٌ  

 
َتْلخيیًصا ِلُكلِّ ااألْصحاحِح إإذْذ َنْقَرأأ: 47وو  46ي االَعَددَديْین وَوَنِجُد ف   

 
���ھ�ِ�هِ �َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ��َ��ِ�ِ �وَ�ا�����ُ��رِ �وَ�ُ�� �َ�ْ�ٍ �َ����ٍ �َ�ْ�َ� �ِ� �ا�ْ�َ�ءِ �وَ�ُ�� �َ�ْ�ٍ 

��تِ �ا���ِ� �َ�ِ�ب� �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �ِ����ْ��ِ���ِ �َ��ْ�َ �ا����ِ�ِ �وَ�ا�������ھ٬ِ�ِ، �وَ�َ��ْ�َ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ
».�٬ُ�َ�ْ�ُ، �وَ�ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ��تِ �ا���ِ� �َ �ُ�ْ�َ�ُ  

 
ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشَر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َفَنْقَرأأ في إإلى  ، أأِحبَّاَءنا االُمْسَتِمعيیَن،ُثمَّ َنأتي 

-1ااألْعداادد  8 :  
 

 : : �إِ�ذَ�ا �َ�ِ�َ�ِ �ا�ْ�َ�أَ�ةٌ «�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً �َ���ْ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ��ِ�ً
. �َ�َ� �ِ� �أَ�����مِ �َ�ْ�ِ �ِ���ِ��َ� �َ�ُ��نُ  �وَ�وَ�َ�َ�تْ �ذَ�َ�ً�ا٬، �َ�ُ��نُ �َ�ِ�َ�ً �َ�ْ�َ�َ �أَ�����مٍ

 . . �ِ� �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�����ِ�ِ ��ُ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�ُ �ُ�ْ�وَ�َ�ِ�َ�ً �� �ُ�ِ���ُ �َ�َ�َ�ً �وَ�َ�َ�ِ���َ ��َ�ْ�ً� �ُ�َ�ِ��ِ
�ِ� �دَ�مِ �َ�ْ��ِ���ِ���ھَ�. �ُ�� �َ�ْءٍ �ُ�َ���سٍ �َ �٬��َ�َ، �وَ�إِ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ�سِ �َ �َ�ِ�ْ �َ��� 
�َ�ْ�ُ�َ �أَ�����مُ �َ�ْ��ِ���ِ���ھَ�. �وَ�إِ�نْ �وَ�َ�َ�تْ �أ٬�َ�ْ�ُ، �َ�ُ��نُ �َ�ِ�َ�ً �أُ�ْ�ُ��َ��ْ�ِ �َ�َ� �ِ� 

�. �ُ�� �ُ�ِ���ُ �ِ���ً �وَ�ِ�����َ ��َ�ْ�ً� �ِ� �دَ�مِ �َ�ْ��ِ���ِ���ھَ�. �وَ�َ�َ� �َ�ُ�َ�ْ �أَ�����مُ �َ�ْ�ِ��َ
�َ�ْ��ِ���ِ���ھَ� �َ�ْ�ِ �ا�ْ�ٍ �أَ�وِ �ا�٬ٍ�َ�ْ، �َ�ْ�ِ� �ِ�َ�ُ�و�فٍ �َ�ْ�ِ�� �٬ً�َ�َ�ْ�ُ، �وَ�َ�ْ�خِ �َ�َ��َ�ٍ 

�َ��ع٬ِ، �إِ�َ� �ا�ْ�َ����ھ٬ِ�ِ، �َ��ُ�َ���ُ��ُ�َ� �أَ�وْ ��َ�َ��َ�ٍ �ذَ�ِ���َ�َ �َ�ِ����ٍ �إِ�َ� �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ
�أَ�َ��مَ �ا����ب� �وَ��ُ�َ���ُ �٬�َ��ْ�َ، �َ�َ�ْ��ُ�ُ �ِ�ْ ��َ�ْ�ُ��عِ �دَ�ِ��َ�. ���ھ�ِ�هِ �َ�ِ���َ�ُ �ا���ِ� �َ�ِ�ُ 
�م٬ٍ، �ذَ�َ�ً�ا �أَ�وْ �أُ�ْ�َ�. �وَ�إِ�نْ �َ�ْ �َ�َ�ْ ��َ�ُ���ھَ� �ِ�َ���َ�ً �ِ�َ��ةٍ �َ�ْ�ُ�ُ ��َ�َ��َ�َ��ْ�ِ �أَ�وْ �َ�ْ�َ�ْ �َ�َ�
».�ا�ْ�َ�ا�ِ�َ �٬ً�َ�َ�ْ�ُ، �وَ�ا��َ�َ �ذَ�ِ���َ�َ �٬ٍ����ِ�َ، �َ��ُ�َ���ُ �َ�ْ��َ� �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �َ�َ�ْ��ُ�ُ  
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ذَذَكًراا، وَوَلَدتْت َسْبَعَة أأيیَّامٍم إإنْن وَوَتْجُدرُر ااإلشارَرةُة ُهنا إإلى أأننَّ االَمْرأأةَة َتَظلُّ َنِجَسًة َبْعَد وِوالدَدِتها  
َلَدتْت أأنثى. وَوَهذاا ال يُیْقَصُد ِبِه االتَّْميیيیُز َبيْیَن االِجْنَسيْیِن. وَواالدَّليیُل َعلى ذَذِلَك وَووَوأأرْرَبَعَة َعَشَر يَیْوًما إإنْن 
وَوَلِكنَّ االسََّبَب في ذَذِلَك ُهَو ِهَي َنْفُسها َسوااٌء َكانَن االَمْولودُد ذَذَكًراا أأوْو أُأنثى. ُهَو أأننَّ االذَّبيیَحَة االُمَقدََّمَة 
في َتْكويیِنها االنَّْفِسيِّ ِمَن االرَُّجِل َفِهَي أأْضَعُف ْت َفَحَصَلْت في االتََّعدِّيي. أأننَّ االَمرأأةَة ِهَي االَّتي أأْغِويَی

وَواالَعاِطِفيِّ َفيَیْسُهُل إإْغوااؤُؤها.   
 

–وَوَلْم َتُكن ااُألممُّ ُتْحَسُب َطاِهَرةًة إإلَّا ِحيْیَن ُتَقدِّمُم ذَذبيیَحًة دَدَمِويیًَّة   رَرْمًزاا ِلَحاَجِتها إإلى دَدمِم االَمسيیِح  
ِلَذِلَك فإنَّها ُتَقدِّمُم ذَذبيیَحَة ُمْحَرَقة ألننَّ االُمْحَرَقَة ِهَي أَأساسُس ُكلِّ االذَّباِئِح. االَّذيي يُیَطهُِّر ِمْن ُكلِّ َخِطيیَّة. 

زُز َلها أأنْن ُتَقدِّمَم يَیماَمَتيْیِن أأوْو َقدِّمُم أأيْیًضا ذَذبيیَحَة َخطيیَّة. وَوإإذذاا كاَنِت االَمرأأةُة َفقيیَرةًة، كانَن يَیجووَوِهَي ُت
وَوَهذاا ُهَو َما َقدََّمْتُه َمْريَیُم االَعْذررااء َفيَیكونُن أأَحُدُهما ُمْحَرَقًة وَوااآلَخُر ذَذبيیَحَة َخِطيیَّة.  ،َفْرَخْي َحمامم

وَوَلِكنَّنا اَنا َفقيیَريْین. َبْعَد أأنْن وَوَلَدتْت يَیسوعع. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ َعلى أأنَّها وَويُیوُسُف ك
َفِإنَُّكْم َتْعِرُفونَن : "9: 8َنْقَرأُأ، يیا أأِحبَّائي، في رِرساَلِة ُبوُلَس االرَّسولِل االثَّاِنيَیة إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 
". آآميین!ُتْم ِبَفْقِرهِهِنْعَمَة رَربَِّنا يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح، أَأنَُّه ِمْن أَأْجِلُكُم ااْفَتَقَر وَوُهَو َغِنيٌّ، ِلَكْي َتْسَتْغُنواا أَأْن  

 
[�ا������]  

(�ُ�َ���م �ا�������)  
االُمَقدَّسَس يَیْزُخُر باآليیاتِت االَّتي ُتؤكُِّد َلنا أأننَّ ااَهللا االَحيَّ يُیريیُد َلنا االَخيْیَر دَدااِئًما. وَوَقْد  إإننَّ االِكتابب

رَرأأيْینا في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ االرَّببَّ أَأْعطى َبني إإْسراائيیَل َتْشريیعاتٍت َخاصًَّة باألْطِعَمِة االُمَحلََّلِة 
يُیحاِفَظ (في االَوْقِت َنْفِسِه) على ِصحَِّتِهْم دُدررووًسا رُروْوِحيیًَّة ُمِهمًَّة وَو وَواالُمَحرََّمِة ِلَكْي يُیَعلَِّمُهْم

االَجَسِديیَّة.   
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

إإذْذ  بوُلُس االرَّسولُلَمَع َهِذهِه االصَّالةِة االرَّااِئَعِة االَّتي رَرَفَعها ، أأِحبَّائي االُمْسَتِمعيین، أأْتُرُكُكْم
وَوااُهللا َقادِدرٌر أَأنْن يَیِزيیَدُكْم ُكلَّ ِنْعَمٍة، ِلَكْي َتُكوُنواا وَوَلُكْم ُكلُّ ااْكِتَفاٍء ُكلَّ ِحيیٍن ِفي ُكلِّ َشْيٍء، ": يَیقولل

. آآميین!االَمسيیحيَیسوعَع َفادِديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم  ."ي ُكلِّ َعَمل َصاِلٍحَتْزدَداادُدوونَن ِف  
 


