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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 13:1 – 15:31 31: 15 – 1: 13 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us076# 572م: 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  َعَشَر االثَّاِلثااألْصحاحح َ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  

 
في وَوْقِتنا االَحاِضِر، َفإننَّ ااألْمَر  َمَع أأننَّ ااُألمورَر االُمْخَتصََّة بالنَّظاَفِة َقْد َتكونُن ِمَن االُمَسلَّماتِت

يْیَر َلْم يَیُكْن َكَذِلَك في أأزْزِمَنِة االِكتابِب االُمَقدَّسِس. َفَقْد كاَنِت ااألْمرااضُض َفتَّاَكًة. وَوكاَنْت وَوَساِئُل االتَّْعقيیِم َغ
بالطَّهارَرةِة االَجَسِديیَِّة ِلَكْي يُیَعلَِّم  َفَقِد ااْسَتْخَدمَم ااُهللا أأمورًراا َتْخَتصُُّمتاَحٍة َكما ِهَي االَحالُل االيَیْومَم. ِلَذِلَك، 

. وَوِلَكْي يَیْحَفَظ َحيیاَتُهْم َبني إإْسراائيیَل دُدررووًسا ُمِهمًَّة في َطهارَرةِة االَقْلب  
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  َعَشر االثَّاِلث دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
: 2وو  1: 13ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین َنْقَرأأ في    

 
: �إِ�ذَ�ا �َ��نَ �إِ�ْ�َ��نٌ �ِ� �ِ�ْ�ِ �َ�َ�ِ�هِ �َ ��ِ�ٌ �أَ�وْ �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �وَ���ھَ��رُ�و�نَ �َ��ِ�ً

�ُ��َ�ءُ �أَ�وْ �ُ�ْ�َ�ٌ �َ�ِ���ُ �ِ� �ِ�ْ�ِ �َ�َ�ِ�هِ �َ�ْ�َ�َ �َ�َ�ص٬ٍ، ��ُ�ْ�َ� �ِ��ِ �إِ�َ� ���ھَ��رُ�و�نَ 
. �ا�ْ�َ����ھِ�ِ �أَ�وْ �إِ�َ� �أَ�َ�ِ �َ�ِ����ِ �ا�ْ�َ��َ�َ�ِ  

 
وَوَقْد َكانَن َمَرضُض االَبَرصِص االَبَرصص.  االثَّاِلث َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َعِن ااألْصحاحُحيَیَتَحدَّثُث 

وَوُمَدمًِّراا. وَوااألْسَوأأ ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأنَُّه َكانَن ُمْعِديًیا. وَوفي أأْغَلِب في ِتْلَك االُعصورِر َفظيیًعا وَوُمخيیًفا 
. َمِعِهااألْحيیانِن َلْم يَیُكْن للَبَرصِص ِعالجٌج. ِلَذِلَك، كانَن ااألْبَرصُص يُیْعَزلُل َعْن َعاِئَلِتِه وَوأأْصدقاِئِه وَوُمْجَت

لإلشارَرةِة إإلى َشناَعِة  وَوِبَسَبِب َشناَعِة َمَرضِض االَبَرصِص آآَنذااكك، َفإنَُّه يُیْسَتْخَدمُم في االِكتابِب االُمَقدَّسِس
. َفَكما أأننَّ االَبَرصَص َخطيیٌر وَوُمْعٍد وَويُیؤددِّيي إإلى ااْنِفصالِل ااإلنسانِن َعْن أأِحبَّاِئِه، َفإننَّ االَخِطيیََّة االَخِطيیَّة

ِديَیٌة وَوُتؤددِّيي إإلى ااْنِفصالِل ااإلْنسانِن َعْن َخاِلِقِه. َخطيیَرةٌة وَوُمْع  
 

وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّاِلث َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َعْن َنْوَعيْیِن رَرئيیسيیَّيْیِن ِمَن االَبَرصِص:  
االرَّااِبع َعَشر َعْن َنْوعٍع ااألووَّلُل يُیصيیُب ااإلْنسانَن، وَواالثَّاني يُیصيیُب االَمالِبَس. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح 

 وَوَقْد أَأْعطى االرَّببُّ االَكَهَنَة َتْعليیماتٍت ِبَشأنِن َتْشخيیِص االَبَرصصَثاِلٍث ِمَن االَبَرصِص يُیصيیُب االُبيیوتت. 
 َسْبَعَة أأيیَّامٍم ُثمَّ هُهيَیْحُجُزُمَصابب بالَبَرصِص، َكانَن ِهُن أأننَّ َشْخًصا َما كاَشكَّ االوَوَتْميیيیِزهِه ِمْن َغيْیِرهِه. َفإنْن 

. وَوكانَن ااألْبَرصُص . َفإنْن َتَبيیََّن َلُه أأننَّ االشَّْخَص ُمصابٌب بالَبَرصِص، كانَن يَیْحُكُم ِبَنجاَسِتِهيَیْفَحُصُه َثاِنيَیًة
رااءااتُت ِلَذِلَك، كاَنْت إإْج. أأْكَثَر َفأْكَثريُیْعَزلُل َعِن االُمْجَتَمِع َفيَیعيیُش وَوحيیًداا ِلَكْي ال يَیَتَفشَّى االَبَرصُص 

ُمصابٍب بالَبَرصِص َقْد يَیْعني َتْركَك َشْخٍص َتْشخيیِصِه َفالَخَطُأ في االتََّحقُِّق ِمَن االَبَرصِص دَدقيیَقًة ِجداا. 
. ال َحاَجَة إإلى َعْزِلِهفي االُمجَتَمِع، أأوْو َعْزلَل َشْخٍص   

 
: 46وو  45ااألْصحاحِح االثَّاِلث َعَشر وَواالَعَددَديْین وَوَنْقَرأأ في   

 
�وَ�ا�َ�ْ�َ�صُ �ا���ِ�ي �ِ����ِ �ا����٬ُ�َ�ْ، �َ�ُ��نُ �ِ��َ��ُ��ُ �٬ً�َ��ُ�ْ�َ، �وَ�رَ�أْ�ُ��ُ ��َ�ُ��نُ 

. �ُ�� �ا�َ�����مِ �ا���ِ� �َ�ُ��نُ  �٬�ً��ُ�ْ�َ، �وَ��ُ�َ��� �َ��ر٬ِ��ْ��َ�ِ، �وَ��ُ�َ��دِ�ي: �٬ٌ�ِ�َ، �َ�ِ�ٌ
 . . ��ُ�ِ���ُ �وَ�ْ�َ�هُ �ا�ْ�َ�َ���ِ ��َ�ُ��نُ  �َ��رِ�جَ�ا����ْ�َ�ُ �ِ����ِ ��َ�ُ��نُ �َ�ِ�ً�. �إِ����ُ �َ�ِ�ٌ

ُ��ُ��َ�ُ� .  
 

يُیوااِجُه َشْكًلا َقاِسيًیا ِمَن االَحْجِر ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقْد َكانَن االشَّْخُص االُمصابُب بالَبَرصِص 
–االصِّحِّيِّ  ْنَبغي أأنْن . وَوإإنْن دَدنا ِمْنُه أأييُّ َشْخٍص، َكانَن يَیال ِسيیَّما أأنَُّه َكانَن يُیْحَكُم َعَليْیِه بالَعيْیِش وَوحيیًداا 

يُیَحذِّرَرهُه قاِئًلا َعْن َنْفِسِه: "َنِجُس، َنِجٌس".   
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ُثمَّ َنأتي، يیا أأْصدقائي، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین َفَنْقَرأأ َهِذهِه االَكِلماتِت  
االُمْدِهَشِة في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:  

 
: �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ : ��َ�ْ�مَ �ُ��ْ�ِ�ه٬ِ، ��ُ�ْ�َ� «��ِ�ً ���ھ�ِ�هِ �َ�ُ��نُ �َ�ِ���َ�َ �ا�َ�ْ�َ�صِ

�ِ��ِ �إِ�َ� �ا�ْ�َ����ھِ�ِ  
 

َبْل إإننَّ ُهناكَك أأْنوااًعا ِمَن االَبَرصِص إإننَّ االُمْدِهَش ُهنا ُهَو أأننَّ االَبَرصَص َلْم يَیُكْن َلُه ِعالجٌج آآَنذااكك. 
ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ ااَهللا يَیقولُل ُهنا: "َهِذهِه َتكونُن َشريیَعَة ااألْبَرصِص: على االرَّْغِم وَوال ِعالجَج َلها َحتَّى االيَیْومم. 

يَیْومَم ُطْهِرهِه، يُیؤَتى ِبِه إإلى االَكاِهِن". ِبَمْعًنى آآَخَر، َفإننَّ ااَهللا يُیْعطي رَرجاًء َحتَّى لألْبَرصِص االَّذيي يَیُظنُّ 
ا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ رَرْحَمَة ااِهللا َتفوقُق االَوْصَف وَوَهذاا يُیريینأأننَّ ُكلَّ رَرجاٍء َلُه في االَحيیاةِة َقِد ااْنَقَطع. 

وَوإإنْن َكانَن االَبَشُر َعاِجزيیَن َعْن ِشفاِئنا، َفإننَّ ااَهللا َقادِدرٌر َعلى ُكلِّ َشْيٍء وَوال يَیْعُسُر َعَليیِه وَواالتََّخيیُّل. 
أأْمٌر.   

 
إإلى َخارِرجِج االُمَخيیَِّم ِلَفْحِص االشَّْخِص االَّذيي يَیْزُعُم أأنَُّه َقْد وَوَكانَن يَیْنَبغي للَكاِهِن أأنْن يَیْخُرجُج  

-3َتَطهََّر ِمْن َبَرِصِه. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

�وَ��َ�ْ�ُ�جُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �إِ�َ� �َ��رِ�جِ �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، �َ�ِ�نْ �رَ�أَ�ى �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �وَ�إِ�ذَ�ا �َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ�َ�صِ 
�ْ�َ�ص٬ِ، ��َ�ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �أَ�نْ ��ُ�ْ�َ�َ �ِ�ْ�ُ�َ�َ����ِ �ُ�ْ�ُ��رَ�ا�نِ �َ�����نِ �َ�ْ �َ�ِ�َ�ْ �ِ�َ �ا�َ

�َ����ھِ�َ�ا�ن٬ِ، �وَ�َ�َ�ُ �أَ�رْ�زٍ �وَ�ِ�ْ�ِ�ٌ �وَ�زُ�و�َ�. �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �أَ�نْ ��ُ�ْ�َ�َ �ا�ْ�ُ�ْ�ُ��رُ 
. �أَ��� �ا�ْ�ُ�ْ�ُ��رُ �ا�ْ�َ�� �َ��َ�ْ�ُ�ُ�هُ �َ�َ  �ا�ْ�َ�ا�ِ�ُ �ِ� �إِ�َ�ءِ �َ�َ�فٍ �َ�َ� �َ�ءٍ �َ��

�َ�َ�ِ �ا�َ�رْ�زِ �وَ�ا�ْ�ِ�ْ�ِ�ِ �وَ�ا����و�َ� �وَ��َ�ْ�ِ�ُ��َ� �َ�َ �ا�ْ�ُ�ْ�ُ��رِ �ا�ْ�َ�� �ِ� �دَ�مِ 
�ا�ْ�ُ�ْ�ُ��رِ �ا�ْ�َ�ْ�ُ��حِ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ءِ �ا�٬��َ�ْ، �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �َ�َ� �ا�ْ�ُ�َ�َ����ِ �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�صِ 

. �َ�ْ�َ �َ���ا�تٍ �َ��ُ�َ����ُ�ه٬ُ، �ُ�� ��ُ�ْ�ِ�ُ �ا �ْ�ُ�ْ�ُ��رَ �ا�ْ�َ�� �َ�َ� �وَ�ْ��ِ �ا����ْ�َ�اءِ
 ُ�ُ�ْ�َ�� ��ُ� . �َ��َ�ْ�ِ�ُ �ا�ْ�ُ�َ�َ����ُ �ِ��َ��َ��ُ �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ُ�� �َ�ْ�ِ�هِ �وَ��َ�ْ�َ�ِ�� �ِ�َ�ءٍ �َ��َ�ْ��ُ�ُ

. �وَ�ِ� �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا������ِ ��َ�ْ�ِ �ُ �ُ�� �ا�٬َ���َ�َ�ْ، ��ِ�ْ ��ُ�ِ���ُ �َ��رِ�جَ �َ��ْ�َ�ِ��ِ �َ�ْ�َ�َ �أَ�����مٍ
. �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ِ��َ��َ��ُ  : �رَ�أْ�َ��ُ �وَ�ِ�ْ��َ�َ��ُ �وَ�َ�َ�ا�ِ�َ �َ��ْ�َ��ْ��ِ �وَ�َ�ِ���َ �َ�ْ�ِ�هِ ��َ�ْ�ِ�ُ �َ�ْ�ِ�هِ
. �ُ�� �ِ� �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�����ِ�ِ ��َ�ْ�ُ�ُ �َ�ُ�و�َ��ْ�ِ  �وَ��َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�َ�هُ �ِ�َ�ءٍ �َ��َ�ْ��ُ�ُ

���َ�ً �وَ�َ�َ�َ�َ �أَ�ْ�َ��رِ �دَ�ِ��� �َ�ْ�ِ�َ�ً �َ�ِ���َ��ْ�ِ �وَ�َ�ْ�َ�ً �وَ�ا�ِ�َ�ةً �َ�ْ�ِ����ً �َ�ِ
. �َ��ُ��ِ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا�ْ�ُ�َ����ُ �ا�ِ�ْ�َ��نَ �ا�ْ�ُ�َ�َ����َ �وَ�إِ�������ھَ�  �َ�ْ�ُ��َ�ً �ِ�َ��ْ�ٍ �وَ�ُ�� �زَ��ْ�ٍ

 . �أَ�َ��مَ �ا����ب� �َ�َ�ى �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ  
 

وَوال  يُیشيیُر إإلى االَخِطيیَِّة. َفكما أأننَّ االَبَرصَص ُمْعٍدوَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل َفإننَّ االَبَرصَص َكانَن  
. أأيْیًضا وَوال يُیْوَجُد َلها ِعالجٌج ِعْنَد االَبَشر ، َفإننَّ االَخِطيیََّة ُمْعِديَیٌةيُیْوَجُد َلُه ِعالجٌج َمْعرووفٌف َلدىى االَبَشر

ِمْن أَأْجِل ذذِلَك َكَأنََّما ِبِإْنَسانٍن : "12: 5ِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة وَوَنْحُن َنقرأأ في رِرساَل
اسِس، إِإذْذ وَوااِحٍد دَدَخَلِت ااْلَخِطيیَُّة إِإَلى ااْلَعاَلِم، وَوِباْلَخِطيیَِّة ااْلَمْوتُت، وَوهَكَذاا ااْجَتازَز ااْلَمْوتُت إِإَلى َجِميیِع االنَّ

  ".أَأْخَطَأ ااْلَجِميیُع
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َحَرَمِت ااإلْنسانَن ِمَن االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا وَوَجماَعِة االُمؤِمنيین. وَوِلَكْي  االَخِطيیََّة َكَذِلَك، َفإننَّ
يَیصيیَر ااإلْنسانُن في َشِرَكٍة َمَع ااِهللا وَواالُمؤِمنيیَن فإنَُّه في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى ذَذبيیَحِة االَمسيیح. ِلَذِلَك فإننَّ 

ااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین يَیْرِمُز إإلى ذَذبيیَحِة االَمسيیح. َطْقَس َتْطهيیِر ااألْبَرصِص في ااألْصحاحِح االرَّ
االَّذيي يُیْذَبُح وَواالُعْصفورُر االَّذيي يُیْطَلُق َحيیا يُیشيیراانِن إإلى االَمسيیِح االَمْصلوبِب االَّذيي َماتَت  فالُعْصفورُر

االَماء. وَوَهذاا َفيَیْخَتِلُط االدَّمُم وَو وَوَقْد َقَرأأنا أأننَّ االُعْصفورَر يُیْذَبُح َعلى َماٍء َحيٍّوَوقامَم ِمَن ااألْموااتت. 
وَوااِحًداا ِمَن االَعْسَكِر في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا أأننَّ َنْقَرأُأ  . َفَنْحُنعلى االصَّليیبِليَیُسوعَع يُیَذكُِّرنا ِبما َحَدثَث 

. وَوكانَن إإْطالقُق االُعْصفورِر االثَّاني ُحراا يَیْرِمُز ِبَحْرَبٍة، وَوِلْلَوْقِت َخَرجَج دَدمٌم وَوَماٌء يَیسوعَع َطَعَن َجْنَب
َناَلها ااألْبَرصُص (أأيِي: االَخاِطُئ) ِبِقيیاَمِة االَمسيیح. إإلى االُحرِّيیَِّة االَّتي   

 
ُمُر أَأنْن يُیْؤَتى ِلَألْبَرصِص االُمَبرَِّء أيَیكانَن وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االَكاِهَن  

ِن َحيیَّيْیِن َطاِهَريْیِن، وَوَخَشِب أَأرْرزٍز، وَوَخيْیٍط أَأْحَمَر وَوَباَقِة زُزووَفا. َفيَیأُمُر االَكاِهُن َبَذْبِح ِبُعْصُفورَريْی
ُعْصُفورٍر وَوااِحٍد ِفي إِإَناٍء َخَزِفيٍّ َفْوقَق َماٍء َجارٍر. أَأمَّا االُعْصُفورُر االَحيُّ َفيَیأُخُذهُه َمَع َخَشِب ااَألرْرزِز 

ا ِفي دَدمِم االُعْصُفورِر االَمْذُبوحِح َفْوقَق االَماِء االَجارِريي، ُثمَّ ووَفا، وَويَیْغِمُسَها َجِميیًعوَواالَخيْیِط ااَألْحَمِر وَواالزُّ
 يَیُرششُّ َعَلى االُمَتَطهِِّر ِمَن االَبَرصِص َسْبَع َمرَّااتٍت َفيُیَطهُِّرهُه، ُثمَّ يُیْطِلُق االُعْصُفورَر االَحيَّ َعَلى وَوْجِه

االزُّووفا وَوألننَّ َنباتَت . االَمكاَنِة االَعاِليَیِةَفإنَُّه يُیشيیُر إإلى  ااألْشجارِراالصَّْحرااِء. وَوألننَّ ااألرْرزَز ُهَو أأْعلى 
وَواالزُّووفا يُیشيیراانِن َمًعا إإلى االَمسيیِح َقصيیٌر َفإنَُّه يُیشيیُر إإلى االتَّوااُضِع وَواالتَّْوَبِة. ِلَذِلَك َفإننَّ ااألرْرزَز 

االُمْرَتِفِع االَّذيي ااتََّضَع ِلَكْي يَیْشفيینا ِمْن دَدااِء االَخِطيیَِّة االُمميیت.   
 

وَوفي َطْقِس االتَّْطهيیِر، َكانَن االَكاِهُن يَیْرِبُط االُعْصفورَر االَحيَّ َمَع َباَقٍة ِمَن االزُّووفا ِبَخيْیٍط  
أأْحَمُر االلَّْونِن َفإنَُّه يَیْرِمُز إإلى االدَّمِم االُمَقدَّسِس االَّذيي َسالَل ِمْن َجَسِد  االِقْرِمَز ألننََّمْصنوعٍع ِمَن االِقْرِمز. وَو

وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر يَیشوعَع أأننَّ رَرااَحابَب االزَّااِنيَیَة َنَجْت ِبَرْبط َحْبٍل َمْصنوعٍع يَیسوعَع ِليُیَكفَِّر َعْن َخطايیانا. 
َفِعْنَدما َتَسلََّم يَیشوعُع االِقيیادَدةَة َبْعَد ُمْوَسى، أَأرْرَسَل َجاُسوَسيْیِن ي َبيْیِتها. ِمْن ُخيیوطِط االِقْرِمِز َعلى َناِفَذةٍة ف

الْسِتْكشافِف أأرْرضِض َكْنعانن. وَوِعْنَدما ااْكَتَشَف االَمِلُك أأْمَر االَجاُسوَسيْیِن رَرااحَح يَیْبَحُث َعْنُهما في ُكلِّ 
(أأيْي ِمْن ُكوَّةٍة  بََّأْتُهما وَوَساَعَدْتُهما َعلى االَهَرببَمكانٍن في أأرريیحا. وَوَلِكنَّ زَزااِنيَیًة ااْسَمها "رَرااحابب" َخ

َلَقْد َعِلْمُت أَأننَّ االرَّببَّ َقْد وَوَهَبُكُم ااَألرْرضَض، وَوأَأننَّ وَوَقْد قاَلْت رَرااحابُب للرَُّجَليْین: . ِجداارِر َبيْیِتهافي َناِفَذةٍة) 
ُسكَّانِن ااَألرْرضِض َخْوفًا ِمْنُكْم، َألنََّنا َسِمْعَنا َكيْیَف َشقَّ  ااْلَخْشيَیَة ِمْنُكْم َقِد ااْعَتَرْتَنا، َفَذااَبْت ُقُلوبُب َجِميیِع

َكِي االرَّببُّ َلُكْم َطِريیقًا َعْبَر ِميَیاهِه ااْلَبْحِر ااَألْحَمِر َلَدىى ُمَغادَدرَرِتُكْم دِديَیارَر ِمْصَر، وَوَما َصَنْعُتُموهُه ِبَمِل
يِّ ااُألرْردُدننِّ، وَوَكيْیَف َقَضيْیُتْم َعَليْیِهَما. َلَقْد َبَلَغْتَنا َهِذهِه ااَألُمورِريیِّيیَن ِسيیُحونَن وَوُعوجَج االلََّذيْیِن ِفي َشْرِق

َلَهُكْم ُهَو ااَألْخَبارُر َفَذااَبْت ُقُلوُبَنا ِمَن ااْلَخْوفِف وَوَلْم َتْبَق َبْعُد رُرووحٌح ِفي إِإْنَسانٍن رُرْعبًا ِمْنُكْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإ
َفا ِلي ِبالرَّببِّ وَوأَأْعِطيَیاِني َعَالَمَة أَأَمانٍن، َفَقْد َصَنْعُت َمْعُكَما رَرببُّ االسََّماِء وَوااَألرْرضِض. َفاآلنَن ااْحِل

وَوُكلَّ  َمْعُرووفًا، َفاْصَنَعا أَأْنُتَما أَأيْیضًا َمْعُرووفًا َمَع َبيْیِت أَأِبي. وَوااْسَتْحيِیيَیا أَأِبي وَوأُأمِّي وَوإِإْخَوِتي وَوأَأَخَوااِتي
. "ْلَمْوتتَما َلُهْم، وَوأَأْنِقَذاا أَأْنُفَسَنا ِمَن اا  

 
ِلَتُكْن أَأْنُفُسَنا ِفَدااَء أَأْنُفِسُكْم، َشْرطَط أَأالَّ ُتْفُشواا أَأْمَرَنا َهَذاا، وَوإِإذَذاا وَوَهَبَنا "َفَأَجاَبَها االرَُّجَالنِن: 

َسَنُكونُن َبِريیَئيْیِن ِمَن ااْليَیِميیِن االَِّتي َحلَّْفِتَنا  .... االرَّببُّ ااَألرْرضَض َفِإنََّنا َنْصَنُع َمَعِك َمْعُرووفًا ِبُكلِّ أَأَماَنٍة
ةِة ِبِه، إِإالَّ إِإذَذاا رَرَبْطِت َلَدىى دُدُخوِلَنا إِإَلى ااَألرْرضِض، َهَذاا ااْلَحْبَل ااْلَمْصُنوعَع ِمْن ُخيُیوطِط ااْلِقْرِمِز ِفي ااْلُكوَّ

اكِك وَوأأمَِّك وَوإِإْخَوَتِك وَوَساِئَر َبيْیِت أَأِبيیِك. وَوُكلُّ َمْن االَِّتي دَدلَّيْیِتَنا ِمْنَها، وَوَجَمْعِت إِإَليْیِك ِفي ااْلَبيْیِت أَأَب
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يْیِت يُیَغادِدرُر َمْنِزَلِك يَیُكونُن دَدُمُه َعَلى رَرأْأِسِه وَوَنْحُن َنُكونُن َبِريیَئيْیِن، وَوأَأمَّا ُكلُّ َمْن يَیُكونُن َمَعِك ِفي ااْلَب
نْن أَأْفَشيْیِت أَأْمَرَنا َفِإنََّنا َنُكونُن ِفي ِحلٍّ ِمْن يَیِميیِنَنا. َفَدُمُه َعَلى رَرأْأِسَنا إِإنْن أَأَصاَبْتُه يَیٌد ِبَأذًذىى. وَوإِإ

. وَوَصَرَفْتُهَما َفاْنَطَلَقا، أَأمَّا ِهَي َفَرَبَطْت َحْبَل ااْلِقْرِمِز ِفي ااْلُكوَّةِة. "َفْليَیُكْن َحَسَب َقْوِلُكَما"َفَأَجاَبْت: 
أأنْن يُیْنِقذاا رَرااَحابَب وَوأأْهَلها. وَوَكانَن االَحْبُل االَمْصنوعُع ِمْن  دَدَخَل يَیشوعُع أأرريیحا، أَأَمَر االرَُّجَليْیِنوَوِعْنَدما 

ُخيیوطِط االِقْرِمِز ُهَو االَعالَمة. وَوألننَّ َخيْیَط االِقْرِمِز أأْحَمَر االلَّْونِن، َفإنَُّه يَیْرِمُز إإلى دَدمِم يَیسوعَع االَّذيي 
ُسِفَك ألْجِلنا َعلى االصَّليیِب وَوَخلََّصنا.  

 
-12َعْن َشريیَعِة َتْطهيیِر ااألْبَرصِص في ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر وَوااألْعداادد وَوُنتاِبُع االِقرااَءةَة  

20:  
 

 . �ُ�� ��َ�ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا�ْ�َ�ُ�و�فَ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ �وَ��ُ�َ���ُ��ُ �ذَ�ِ���َ�َ �إِ�ْ�ٍ �َ�َ �ُ�� �ا�����ْ�ِ
. �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ�ُ�و�فَ �ِ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ�ِ �ا���ِ�ي ��َ�ْ�َ�ُ �ِ����ِ �ا����ب���ُ�َ�د��دُ���ھُ�َ� �َ�ْ�دِ���ً�ا �أَ�َ��مَ 

�ذَ�ِ���َ�َ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �وَ�ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�َ �ِ� �ا�ْ�َ�َ��نِ �ا�ْ�ُ�َ���س٬ِ، �َ�ن� �ذَ�ِ���َ�َ �ا�ِ�ْ�ِ �َ�َ�ِ���َ�ِ 
. �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ِ�ْ �دَ�مِ �ذَ . �إِ����َ� �ُ�ْ�سُ �أَ�ْ�َ�ا�سٍ �ِ���َ�ِ �ا�ِ�ْ�ِ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �ِ�ْ�َ����ھِ�ِ

�وَ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �َ�َ� �َ�ْ�َ�ِ �أُ�ذُ�نِ �ا�ْ�ُ�َ�َ����ِ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ�ْ��َ��مِ ��َ�ِ�هِ 
�ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ�ْ��َ��مِ �رِ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ��ُ�ْ�َ�. �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ِ�ْ �ُ�� �ا�����ْ�ِ �وَ��َ�ُ�� 

�ِ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �إِ�ْ�َ�َ��ُ �ا�ْ��ُ�ْ�َ� �ِ� �ا�����ْ�ِ �ا���ِ�ي �ِ� �َ�� �ا�ْ�َ����ھِ�ِ �ا�ْ��ُ�ْ�َ�ى. �وَ��َ�ْ
 . �َ�َ� �َ����ِ �ا�ْ��ُ�ْ�َ�ى٬، �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ِ�َ �ا�����ْ�ِ �ِ�ِ�ْ�َ�ِ��ِ �َ�ْ�َ �َ���ا�تٍ �أَ�َ��مَ �ا����ب�

�وَ�ِ��� �َ�ِ�َ �ِ�َ �ا�����ْ�ِ �ا���ِ�ي �ِ� �َ����ِ ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �َ�َ� �َ�ْ�َ�ِ �أُ�ذُ�نِ 
�َ�َ����ِ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ�ْ��َ��مِ ��َ�ِ�هِ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ�ْ��َ��مِ �رِ�ْ�ِ��ِ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �ا�ْ�ُ

. �وَ�ا�ْ�َ��ِ�ُ �ِ�َ �ا�����ْ�ِ �ا���ِ�ي �ِ� �َ�� �ا�ْ�َ����ھِ�ِ ��َ�ْ�َ�ُ��ُ  �َ�َ� �دَ�مِ �ذَ�ِ���َ�ِ �ا�ِ�ْ�ِ
. �ُ�� ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ  �َ�َ� �رَ�أْ�سِ �ا�٬ِ����َ�َ�ُ�ْ، �وَ��ُ�َ���ُ �َ�ْ��ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �أَ�َ��مَ �ا����ب�

 . . �ُ�� ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�َ �ذَ�ِ���َ�َ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �وَ��ُ�َ���ُ �َ�ِ �ا�ْ�ُ�َ�َ����ِ �ِ�ْ �َ�َ��َ�ِ��ِ
�وَ��ُ�ْ�ِ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�َ �وَ�ا����ْ�ِ�َ�َ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �وَ��ُ�َ���ُ �َ�ْ��ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ 

ُ��ْ�َ��َ�. ُ�  
 

ِمْن دَدمِم ذَذِبيیَحِة ااِإلْثِم وَويَیْجَعُل َعَلى َشْحَمِة أأذُذنِن االُمَتَطهِِّر االيُیْمَنى،  يَیأُخُذ االَكاِهَنَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ  
رَّسَس وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َفَعَلُه ُمْوَسى ِعْنَدما َك وَوَعَلى إِإْبَهامِم يَیِدهِه االيُیْمَنى، وَوَعَلى إِإْبَهامِم رِرْجِلِه االيُیْمَنى.

َهارروونَن ِليَیصيیَر رَرئيیًسا للَكَهَنِة. وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ َهذاا االَعَمَل االرَّْمِزييَّ يُیشيیُر إإلى َتْكريیِس ااُألذُذَنيْیِن 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِلَسماعِع َكِلَمِة ااِهللا، وَوااليَیَديْیِن ِللقيیامِم ِبَعَمِل ااِهللا، وَواالَقَدَميْیِن للسُّلوكِك في َمشيیَئِة ااِهللا. 

ذاا االطَّْقَس َكاَنْت َلُه دَدالَلة رُروْوِحيیَّة َعميیَقة. َفال يَیْكفي أأنْن َنَتَطهََّر ِمْن َخطايیانا، َبْل يَیْنَبغي َلنا أأنْن َه
ُنَكرِّسَس َحيیاَتنا وَوأأْنُفَسنا ِهللا.   

 
-33 وَوَنْقَرأأ في ااألْعداادد  هيیِرها. َعِن االَبَرصِص االَّذيي يَیَتَفشَّى في االَبيیوتِت وَوَعْن َكيْیِفيیَِّة َتْط 53

ُثمَّ َنْقَرأأ في ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر:   
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���ھ�ِ�هِ ���ھِ�َ �ا����ِ���َ�ُ �ِ�ُ�� �َ�ْ�َ�ٍ �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�صِ �وَ�ِ�ْ�َ�َ�ع٬ِ، �وَ�ِ�َ�َ�صِ �ا����ْ�بِ 
�مِ �وَ�ا�٬ِ�ْ��َ�ْ، �وَ�ِ�����ِ�ِ �وَ�ِ�ْ�ُ��َ�ءِ �و٬ِ�َ�ْ���ِ�َ، �ِ����ْ�ِ���ِ �ِ� ��َ�ْ�مِ �ا����َ��َ�ِ �وَ��َ�ْ

. ���ھ�ِ�هِ �َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�َ�صِ .�ا�����َ��رَ�ةِ  
 

وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع إإلى ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن فَنْقَرأأ  
وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االشَّريیَعِة َما يُیْفِرزُزهُه االَجَسُد ِمْن إإْفرااززااتٍت َطبيیِعيیٍَّة أأوْو َمَرِضيیٍَّة. ْن َشريیَعِة َع

تي أأننَّ ااَهللا َكانَن يَیْهَتمُّ ِبِصحَِّة َبني إإْسراائيیَل االرُّووِحيیَّة وَواالَجَسِديیَّة. وَوَقْد كاَنِت االتَّعليیماتُت االصِّحِّيیَُّة االَّ
َهِذهِه وَوْقِتنا َهذاا التِّباعِع  أَأْعطاها َلُهْم َناِفَعًة وَوَضروورِريیًَّة لَبقاِئِهم. وَوما َتزاالُل االَحاَجُة قاِئَمًة َحتَّى

. وَواالنَّظاَفِة وَواالصِّحَّةاالُمْخَتصَِّة باألْطِعَمِة االَمبادِدئِئ   
 

وَوَنْقَرأأ في َهذاا ااألْصحاحِح َعْن َحاالتٍت َتُخصُّ االرِّجالَل وَوَحاالتٍت َتُخصُّ االنِّساء. أأمَّا  
َفَنْحُن َنْقَرأأ في َحاَلٍة َمَرِضيیٍَّة وَوَحاَلَتيْیِن َطبيیِعيیََّتيْین. االَحاالتُت االَّتي َتُخصُّ االرِّجالَل ِفُتْقَسُم إإلى 

-2ااألْعداادد  َفَنْحُن َنقرأأ في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني: . االسَّيَیالنندااِء َمَرضٍض ِجْنِسيٍّ يُیْعَرفُف ِب َعْن 15
ااِئيیَل وَوُقوَال َلُهْم: ُكلُّ رَرُجل يَیُكونُن َلُه َسيْیٌل ِمْن وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى وَوَهارُروونَن َقاِئًال: َكلَِّما َبِني إِإْسَر"

-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد ". َلْحِمِه، َفَسيْیُلُه َنِجٌس وَوإِإذَذاا َطُهَر ذُذوو االسَّيْیِل ِمْن َسيْیِلِه، يُیْحَسُب َلُه : "15
ِبَماٍء َحيٍّ َفيَیْطُهُر. وَوِفي ااْليَیْومِم االثَّاِمِن يَیأُخُذ َسْبَعُة أَأيیَّامٍم ِلُطْهِرهِه، وَويَیْغِسُل ِثيَیاَبُه وَويَیْرَحُض َجَسَدهُه 

ِهَما ِلَنْفِسِه يَیَماَمَتيْیِن أَأوْو َفْرَخْي َحَمامٍم، وَويَیأِتي إِإَلى أَأَمامِم االرَّببِّ، إِإَلى َبابِب َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع، وَويُیْعِطيی
ِطيیٍَّة، وَوااآلَخَر ُمْحَرَقًة. وَويُیَكفُِّر َعْنُه ااْلَكاِهُن أَأَمامَم االرَّببِّ ِلْلَكاِهِن، َفيَیْعَمُلُهَما ااْلَكاِهُن: ااْلَوااِحَد ذَذِبيیَحَة َخ

.ُمْحَرَقًةوَو". إإذًذاا، َفَقْد كانَن يَیْنَبغي ِلَمْن ُشِفَي ِمْن دَدااِء االسَّيَیالنِن أأنْن يُیَقدِّمَم ذَذبيیَحَة َخِطيیٍَّة ِمْن َسيْیِلِه  
 

وَوإِإذَذاا َحَدثَث ِمْن االطَّبيیعيیَِّة ااألوولى ِعْنَد االرَُّجل: "َعِن االَحاَلِة  17وو  16وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین  
، يَیْرَحُض ُكلَّ َجَسِدهِه ِبَماٍء، وَويَیُكونُن )ُه االَمَنِوييَّ(أأيْي: إإذذاا أَأْفَرزَز رَرُجٌل َساِئَل رَرُجل ااْضِطَجاعُع زَزرْرعٍع

اعُع زَزرْرعٍع يُیْغَسُل ِبَماٍء، وَويَیُكونُن َنِجًسا َنِجًسا إِإَلى ااْلَمَساِء. وَوُكلُّ َثْوبٍب وَوُكلُّ ِجْلٍد يَیُكونُن َعَليْیِه ااْضِطَج
وَوااْلَمْرأَأةُة االَِّتي : "َعِن االَحاَلِة االطَّبيیعيیَِّة االثَّاِنيَیِة ِعْنَد االرَُّجِل 18ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد  ".إِإَلى ااْلَمَساِء

". وَوُنالِحُظ انِن َنِجَسيْیِن إِإَلى ااْلَمَساِءيَیْضَطِجُع َمَعَها رَرُجٌل ااْضِطَجاعَع زَزرْرعٍع، يَیْسَتِحمَّانِن ِبَماٍء، وَويَیُكوَن
ُثمَّ يَیأتي االَغْسُل بالَماِء. أأمَّا في  في َهاَتيْیِن االَحاَلَتيْیِن االطَّبيیعيیََّتيْیِن أأننَّ االنَّجاَسَة َتكونُن إإلى االَمساِء َفَقْط

أأيیَّامٍم.  َسْبَعَةااْنِتظارٍر يَیدوومُم َفإننَّ االتَّْطهيیَر ِمَن االنَّجاَسِة َكانَن يَیْحُدثُث َبْعَد االَحاَلِة االَمَرِضيیَِّة   
 

-19ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد   : ااألوولى َطبيیعيیَّة وَواالثَّاِنيَیة َعْن َحاَلَتيْیِن َتْخَتصَّانِن بالَمرأأةِة 30
َمَرِضيیَّة.   

 
َعْن َفَتْعِزَالنِن َبِني إِإْسَرااِئيیَل ": أأننَّ االرَّببَّ يَیقولُل ِلُموسى وَوَهارروونن 31وَوَنْقَرأأ في االَعَددد  

وَويَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ". َنَجاَسِتِهْم ِلَئالَّ يَیُموُتواا ِفي َنَجاَسِتِهْم ِبَتْنِجيیِسِهْم َمْسَكِنَي االَِّذيي ِفي وَوَسِطِهْم
أأنْن راائيیَل ، َلْم يَیُكْن يُیْسَمُح ِلَبني إإْستِتاالَحديیَث ُهنا ُهَو َعِن االنََّجاَسِة االطَّْقِسيیَِّة. وَوفي ِمْثِل َهِذهِه االَحاال

–يَیأُتواا إإلى َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع  وَوكانَن َمصيیُر َمْن يُیَنجُِّس َمْسَكَن ااِهللا ُهَو أأيْي إإلى َحْضَرةِة االرَّببِّ.  
يَیسوعَع رَرَفَع ُحْكَم االَمْوتِت َعنَّا ِبَمْوِتِه ألْجِلنا َعلى االصَّليیب. ِلَذِلَك َفَقْد وَوَلِكنَّنا َنْشُكُر ااَهللا ألننَّ االَمْوتت. 

آآميین!. وَوِمْن ِخالِلِه ْت ُكّل َنجاَسٍة َعنَّا ألنَّنا ِصْرَنا ُمَقدَّسيیَن فيیِهزَزااَل  
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[�ا������]  

(�ُ�َ���م �ا�������)  
ْخَتصُّ َت اِسيیًَّةَسَمبادِدئَئ أَأَلَقْد رَرأأيْینا في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ ااَهللا االُمِحبَّ أَأْعطى َشْعَبُه في االَقديیِم 

ِمْن أأْجِل االِحفاظِظ َعلى ِصحَِّتِهْم وَوَحيیاِتِهْم. وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنْعَلَم أأننَّ َهِذهِه باألْطِعَمِة وَواالنَّظاَفِة 
يَیْضَمُن ِحفاَظنا وَوْقِتنا َهذاا. َفَتْطبيیُق َهِذهِه االَمبادِدئِئ ااإللهيیَِّة في َما َتزاالُل ُمِهمًَّة َلنا االَمبادِدئَئ َنْفَسها 

َعلى ِصحَِّتنا وَوَحيیاِتنا.   
 

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

َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

 وَوَصالُتناَكْم ُهَو ُمْدِهٌش أأنْن َنَرىى أأننَّ االَعْهَد االَقديیَم ِبأْسِرهِه يُیشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیح! 
ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َترىى ذَذِلَك أأيْیًضا وَوُتْدرِركَك ُعْمَق َكِلَمِة ااِهللا وَورَروْوَعَتها. ووَصالُتنا 

وعَع يَیُسَفادديینا وَوُمَخلِِّصنا . باْسِم وَويَیْحَفَظَك َساِلًما ُمَعافى دَدااِئًماألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ 
االَمسيیح. آآميین!  

 


