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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
1: 16 االلَّاوِويیِّيینِسْفر  –16 Leviticus 16:1–16 

 wt_c20_us077# 573م: 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

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

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

 
االَّتي كانَن االَقراابيیِن االَخْمَسِة َلَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحاتِت ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َعِن 

يُیَعلُِّم . وَوكانَن ُكلُّ ُقْربانٍن ِمْن ِتْلَك االَقراابيیِن في االَعْهِد االَقديیم َقدُِّموها ِهللايَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يُی
َكاَنْت َلْم َتُكْن َكاِفيَیًة في ذَذااِتها، َبْل َبني إإْسراائيیَل دَدرْرًسا ُمِهما في َحيیاةِة االَقدااَسة. وَوَلِكنَّ ِتْلَك االَقراابيیَن 

–َعْن ُكلِّ َمْن يُیؤِمُن ِبها  َتْكفي للتَّْكفيیِرُتشيیُر إإلى االَكفَّارَرةِة االكاِمَلِة وَوااألخيیَرةِة االَّتي  وَوِهَي َكفَّارَرةُة  
يَیْومٍم في االسََّنِة ِعْنَد َبني إإْسراائيیَل، وَوَعْن أأَهمِّ يَیسوعَع االَمسيیح. وَوفي َحْلَقِة االيَیْومم، َسَنَتَعلَُّم َعْن أأَهمِّ 

ذَذبيیَحٍة َكاَنْت ُتَقدَّمُم َقْبَل َمجيِء االَمسيیِح وَوَمْوِتِه َعلى االصَّليیب.   
 

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

 
ااألْصحاحاتِت االسَّْبَعِة ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین َعْن أأْنوااعِع االَقراابيیِن االَّتي َقَرأأنا في ُكنَّا َقْد 

أَأَمَر ااُهللا َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدِّموها َلُه. وَوَقْد رَرأأيْینا أأنَُّه كاَنْت ُهناكَك َخْمَسُة َقراابيیَن في االَعْهِد االَقديیِم 
، وَوذَذبيیَحُة االسَّالَمِة، وَوذَذبيیَحُة االَخطيیَِّة، وَوذَذبيیَحُة ااإلْثِم. ُثمَّ َقرأأنا في وَوِهَي: االُمْحَرَقُة، وَوَتْقِدَمُة االدَّقيیِق

-8ااألْصحاحاتت  َعْن َمْسِح َهارروونَن وَوَبنيیِه للِخْدَمِة االَكَهنوِتيیَِّة ووااْبِتدااِء ِخْدَمِتِهْم. وَوَمَع أأننَّ ااْبَنْي  10
َهللا َعاَقَبُهما بالَمْوتِت ِبَسَبِب َعَدمِم ااْلِتزااِمِهما ِبَوَصايیاهه. َهارروونَن (َنادداابب وَوأأبيیُهو) َكانا َكاِهَنيْیِن، َفإننَّ اا

-11اتت اَحوَوَقْد َقَرأأنا في ااألْصَح َعِن ااألْحكامِم االُمْخَتصَِّة باألْطِعَمِة االطَّاِهَرةِة وَواالنَِّجَسة،  15
إإْفرااززااتِت االَجَسد. وَواالتََّطهُِّر َبْعَد ااإلْنجابِب، وَواالتََّطهُِّر ِمَن االَبَرصِص، وَواالتََّطهُِّر ِمْن  

 
ُمِهمٍّ ِجداا وَوااآلنْن، َنأتي إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َفَنْقَرأأ َعْن يَیْومٍم  

ااألووَّلل:يُیْعَرفُف ِبيَیْومِم االَكفَّارَرةة. َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددِد َبني إإْسراائيیَل ِعْنَد   
 

�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ�ْ�َ �َ�ْ�تِ �ا�ْ�َ�ْ ���ھَ��رُ�و�نَ �ِ�ْ�َ�َ� �ا�ْ�َ�َ�َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب� �وَ�َ��َ�.   
 

َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح ، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َحادِدَثَة َمْوتت ااْبَنْي َهارروونن. َتْذُكُر وَوَلَعلََّك 
وَوأَأَخَذ ااْبَنا َهارُروونَن: َنادَداابُب وَوأَأِبيیُهو، ُكلٌّ ِمْنُهَما ِمْجَمَرَتُه وَوَجَعَال ِفيیِهَما االَعاِشِر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین: "

ِمْن ِعْنِد َنارًراا وَووَوَضَعا َعَليْیَها َبُخورًراا، وَوَقرََّبا أَأَمامَم االرَّببِّ َنارًراا َغِريیَبًة َلْم يَیْأُمْرُهَما ِبَها. َفَخَرَجْت َنارٌر 
". ، َفَماَتا أَأَمامَم االرَّببِّاالرَّببِّ وَوأَأَكَلْتُهَما  

 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َكلََّم ُمْوَسى َبْعَد َمْوِتِهما. وَوَلِكْن َما االَّذيي َقاَلُه االرَّببُّ ِلُمْوسى؟ َنْقَرأأ في 

-2ااألْعداادد  4:  
 

�َ���ْ ���ھَ��رُ�و�نَ �أَ�َ��كَ �أَ�نْ �َ ��َ�ْ�ُ�َ �ُ�� �وَ�ْ�ٍ �إِ�َ� �ا�ْ�ُ�ْ�سِ «�وَ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 
�دَ�ا�ِ�َ �ا�ْ�ِ�َ��بِ �أَ�َ��مَ �ا�ْ�ِ�َ�ءِ �ا���ِ�ي �َ�َ� �ا�����ُ��تِ �ِ�َ�� ��َ�ُ��ت٬َ، �َ��� �ِ� 

. �ِ���َ�ا ��َ�ْ�ُ�ُ ���ھَ��رُ�و : �ِ�َ�ْ�رِ �ا�ْ�ِ �ا����َ��بِ �أَ�َ�َ�اءَ�ى �َ�َ� �ا�ْ�ِ�َ�ءِ �نُ �إِ�َ� �ا�ْ�ُ�ْ�سِ
. ��َ�ْ�َ�ُ �َ�ِ���َ �َ����نٍ �٬�ً���َ�ُ، �وَ�َ�ُ��نُ  �َ�َ�ٍ �ِ�َ�ِ���َ�ِ �٬ٍ����ِ�َ، �وَ�َ�ْ�ٍ �ِ�ُ�ْ�َ�َ�ٍ
 . �َ�َ�ا�وِ���ُ �َ����نٍ �َ�َ� �َ�َ�ِ�ه٬ِ، �وَ��َ�َ�َ���ُ �ِ�ِ�ْ�َ�َ�ِ �َ����ن٬ٍ، �وَ��َ�َ�َ���ُ �ِ�ِ�َ��َ�ِ �َ����نٍ

. �َ��َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�َ�هُ �ِ�َ�ءٍ �وَ��َ�ْ�َ�ُ��َ�. �إِ����َ� �ِ ��َ��بٌ �ُ�َ���َ�ٌ  
 

وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي أأننَّ االرَّببَّ وَوَضَع َتْعليیماتٍت أأْكَثَر َصرااَمًة فيیما يَیْخَتصُّ بِخْدَمِة االَكَهَنِة  
وَوإإنْن َتهاوَونَن أأَحٌد ِمْنُهْم . اُءووااَمتى َش وَورَرئيیِس االَكَهَنة. َفَقْد َنَهاُهْم َجميیًعا َعْن دُدخولِل ُقْدسِس ااألْقدااسس

َتْنفيیِذ وَوَصايیا االرَّببِّ َفإننَّ ِعقاَبُه َسيَیكونُن االَمْوتت. في   
 

-29َقْبَل أأنْن ُنتاِبَع َتأمَُّلنا في َهِذهِه ااآليیاتِت، ِلَنْقَرأأ َما َجاَء في ااألْعداادد وَو  ِمْن َهذاا  34
–َهذاا االيَیْومِم ألنَّها ُتْعطيینا ِفْكَرةًة وَوااِضَحًة َعْن ااألْصحاحِح  أأيْي يَیْومِم االَكفَّارَرةة:    
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�وَ��َ�ُ��نُ �َ�ُ�ْ �َ�ِ���َ�ً �دَ���ھ٬ً����ِ�ْ، �أَ���ُ�ْ �ِ� �ا�����ْ�ِ �ا������ِ �ِ� �َ��ِ�ِ �ا�����ْ�ِ 
: �ا�ْ�َ�َ�ِ�� �وَ�ا�ْ�َ�ِ���ُ �ا�����زِ�لُ �ِ�  �ُ�َ���ُ��نَ �٬ْ�ُ�َ��ُ�ُ، �وَ�ُ�� �َ�َ� �َ �َ�ْ�َ�ُ��نَ

ُ����َ� . . �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �َ�َ���َ��ُ�ْ  �وَ�َ�ِ�ُ�ْ �ِ� ���ھ�َ�ا �ا�ْ��َ�ْ�مِ ��ُ�َ���ُ �َ�ْ�ُ�ْ �ِ�َ�ْ��ِ���ِ�ُ�ْ
. �َ�ْ�ُ �ُ�ْ�َ�ٍ ���ھُ�َ �٬ْ�ُ�َ، �وَ�ُ�َ���ُ��نَ �ُ�ُ��َ�ُ�ْ �َ�ِ���َ�ً  �أَ�َ��مَ �ا����ب� �َ�ْ��ُ�ُ�و�نَ

. �وَ��ُ�َ���ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا���ِ�ي ��٬ُ��ُ�َ�ْ�َ، �وَ�ا���ِ�ي ��َ�ْ�ُ ��َ�َ �هُ �ِ�ْ�َ��َ��َ�ِ �ِ�َ�ً� �َ�ْ �دَ���ھْ�ِ����ً
 . . ��َ�ْ�َ�ُ �ِ��َ��بَ �ا�ْ�َ����ن٬ِ، �ا�����َ��بَ �ا�٬َ�َ���َ�ُ�ْ، �وَ��ُ�َ���ُ �َ�ْ �َ�ْ�ِ�سِ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ �أَ�ِ����ِ
. �وَ�َ�ِ �ا�ْ�َ��َ�َ�ِ �وَ�ُ�� �َ�ْ�ِ �ا�ْ�َ�َ��َ�ِ  �وَ�َ�ْ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ ��ُ�َ���ُ

. �وَ�َ�ُ��نُ ���ھ �ِ�هِ �َ�ُ�ْ �َ�ِ���َ�ً �دَ���ھْ�ِ����ً �ِ����ْ�ِ���ِ �َ�ْ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ ��ُ�َ���ُ
. �َ�َ�َ�َ �َ�َ� �أَ�َ�َ �ا����ب� �ُ��َ� .�َ�َ���َ����ھُ�ْ �َ���ةً �ِ� �ا����َ�ِ  

 
ِعْنَد َبني إإْسراائيیل. كانَن يَیْوًما َخاصا في االسََّنِة وَوَنْفَهُم ِمْن َهِذهِه ااآليیاتِت أأننَّ يَیْومَم االَكفَّارَرةِة  

دُدوْونَن َغيْیِرهِه للتَّْكفيیِر  وَوكانَن يُیْسَمُح ِلَرئيیِس االَكَهَنِة َفَقْط أأنْن يَیْدُخَل إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس في َهذاا االيَیْومِم
في يَیْومِم  َعْن َخطايیاهه وَوَخطايیا االشَّْعب. َففي َبِقيیَِّة أأيیَّامِم االسََّنِة، كانَن االَكَهَنُة يُیَقدِّمونَن االذَّباِئَح. أأمَّا

. وَوْحَدهُه في ُقْدسِس ااألْقدااسس االَكفَّارَرةِة َفكانَن رَرئيیُس االَكَهَنِة ُهَو االَّذيي يَیقومُم ِبَهِذهِه االُمِهمَِّة  
 

-2وَوااآلنن، ِلَنُعْد، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااآليیاتت   َففي يَیْومِم االَكفَّارَرةِة، َلْم يَیُكْن رَرئيیُس . 4
 يَیْلَبُس، َبْل كانَن االَّتي َقَرأأنا َعْنها في ِسْفِر االُخرووجج االَفاِخَرةَة َةاالَكَهنوِتيیَّاالَكَهَنِة يَیْرَتديي االَمالِبَس 

ا، وَويَیْرَتِديي َفْوقَق َجَسِدهِه َسَرااوِويیَل َكتَّانٍن، وَويَیَتَنطَّق ِبِحَزاامِم َكتَّانٍن، وَويَیَتَعمَّم ِبِعَماَمِة َقِميیَص َكتَّانٍن ُمَقدًَّس
ُمْحَرَقًة ُهَو أأنْن يُیَقدِّمَم َبْعَد ذَذِلَك . وَوكانَن أأووَّلُل َعَمٍل يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیقومَم ِبِه ِبَماٍءَكتَّانٍن َبْعَد أَأنْن يَیْغَتِسَل 

 االُمْحَرَقُة . أأمَّاوَوكاَنْت ذَذبيیَحُة االَخِطيیَِّة ُتشيیُر إإلى ُغْفراانِن االَخطايیا. َنْفِسِه أأووًَّلاَعْن َخِطيیٍَّة  ذَذبيیَحَةوَو
َكانَن لَكَهَنِة، َفإنَُّه ل ارَرئيیًس َهارروونَن َكانَن َمَع أأننَّاالذَّااتِت ِلطاَعِة االرَّببِّ. وَوُتشيیُر إإلى َتْكريیِس َفكاَنْت 
أأنْن يُیَقدِّمَم ذَذباِئَح َعْن َنْفِسِه َقْبَل أأنْن يُیَقدِّمَم ذَذباِئَح َعِن ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي َلُه . أَأَمامَم ااِهللا أأيْیًضاَخاِطًئا 

االشَّْعِب.   
 

 االَمسيیُح سوعُعيَیِلما َفَعَلُه اًما أأنَّنا َنرىى في ُكلِّ َما يَیْجريي ُهنا رَرْمًزاا َجميیًلا االَوااِضِح َتموَوِمَن  
–ِعْنَدما َقدَّمَم َنْفَسُه َكفَّارَرةًة  َفيَیسوعُع َلْم يَیُكْن ِبحاَجٍة أأنْن يُیَقدِّمَم ذَذباِئَح . ال ألْجِل َنْفِسِه، َبْل ألْجِلنا َنْحُن 

وَوَلِكنَُّه َقدَّمَم َنْفَسُه ذَذبيیَحًة ألْجِلنا ِبَوْصِفِه رَرئيیَس َكَهَنِتنا االَعظيیم. َعْن َنْفِسِه ألنَُّه َكانَن ِبال َخِطيیَّة. 
َمِسيیُح، وَوُهَو َقْد َجاَء رَرِئيیَس َكَهَنٍة وَوأَأمَّا ااْل: "12وو  11: 9االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین َفَنْحُن َنْقَرأأ في 

هِه ِلْلَخيْیَرااتِت ااْلَعِتيیَدةِة، َفِباْلَمْسَكِن ااَألْعَظِم وَوااَألْكَمِل، َغيْیِر ااْلَمْصُنوعِع ِبيَیٍد، أَأيِي االَِّذيي َليْیَس ِمْن هِذ
وَوااِحَدةًة إِإَلى ااَألْقَدااسِس، َفَوَجَد ِفَدااًء  ااْلَخِليیَقِة، وَوَليْیَس ِبَدمِم ُتيُیوسٍس وَوُعُجولل، َبْل ِبَدمِم َنْفِسِه، دَدَخَل َمرَّةًة

َسَنٍة (في يَیْومِم َمرَّةًة ُكلَّ يَیقومُم ِبَذِلَك االَعَمِل وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل َفإننَّ رَرئيیَس االَكَهَنِة َكانَن  ".أَأَبِديیا
ةًة وَوااِحَدةًة إإلى ااألَبد. االَكفَّارَرةِة). أأمَّا يَیسوعُع َفَقْد َقدَّمَم َنْفَسُه َكفَّارَرةًة ألْجِلنا َمرَّ  

 
-5: 16ُثمَّ ُنتاِبُع ِقرااَءةَة َما َجاَء في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  . وَواالَحديیُث ُهنا ُهَو َعْن َهارروونن 8

ِبَوْصِفِه رَرئيیًسا للَكَهَنة.   
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�وَ�ِ�ْ �َ�َ��َ�ِ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ ��َ��ُ�ُ �َ��ْ�َ��ْ�ِ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�ِ �ِ�َ�ِ���َ�ِ �٬ٍ����ِ�َ، �وَ�َ�ْ�ً� 
. �وَ��ُ�َ���بُ ���ھَ��رُ�و�نُ �َ�ْ�رَ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �ا���ِ�ي �٬ُ��َ، �وَ��ُ�َ���ُ �َ�ْ �َ�ْ�ِ��ِ  �وَ�ا�ِ�ً�ا �ِ�ُ�ْ�َ�َ�ٍ

. �وَ��َ��ُ�ُ �ا�����ْ�َ��ْ�ِ �وَ��ُ��ِ�ُ ��ُ�َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب� �َ�َ�ى �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �وَ�َ�ْ �َ��ْ�ِ��ِ
: �ُ�ْ�َ�ً �ِ����ب� �وَ�ُ�ْ�َ�ً  . �وَ��ُ�ْ�ِ� ���ھَ��رُ�و�نُ �َ�َ� �ا�����ْ�َ��ْ�ِ �ُ�ْ�َ�َ��ْ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ

 . �ِ�َ�َ�ا�زِ���َ  
 

وَويُیْلقي َعَليْیِهما  ِةإإذًذاا، كانَن يَیْنَبغي ِلَرئيیِس االَكَهَنِة أأنْن يَیأُخَذ َتيْیَسيْیِن ِمَن االَمْعِز ِلَذبيیَحِة االَخِطيیَّ 
وَوَسْوفَف َنرىى َمْعَنى ذَذِلَك َبْعَد َقليیل. ُقْرَعَتيْیِن: ُقْرَعًة للرَّببِّ وَوُقْرَعًة ِلَعَزااززيیل.   

 
-9وَوااآلنْن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  16:  

 
�ذَ�ِ���َ�َ �وَ��ُ�َ���بُ ���ھَ��رُ�و�نُ �ا�����ْ�َ �ا���ِ�ي �َ�َ�َ�ْ �َ�َ��ْ��ِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�ُ �ِ����ب� �وَ��َ�ْ�َ�ُ��ُ 

. �وَ�أَ��� �ا�����ْ�ُ �ا���ِ�ي �َ�َ�َ�ْ �َ�َ��ْ��ِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�َ�ا�زِ���َ �َ��ُ��َ�ُ �َ��&� �أَ�َ��مَ  ٍ����ِ�َ�
. �وَ��ُ�َ���مُ ���ھَ��رُ�و�نُ �َ�ْ�رَ « �ا����ب�٬، �ِ��ُ�َ���َ �َ�ْ��ُ �ِ��ُ�ْ�ِ�َ��ُ �إِ�َ� �َ�َ�ا�زِ���َ �إِ�َ� �ا�ْ�َ������ِ

���ُ �َ�ْ �َ�ْ�ِ��ِ �وَ�َ�ْ �٬ِ��ِ�ْ��َ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�رَ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �ا���ِ�ي �ا�ْ�َ�ِ����ِ �ا���ِ�ي �َ��ُ �وَ��ُ�َ
�٬ُ��َ، �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْءَ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ�ةِ �َ�ْ�َ �َ��رٍ �َ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ�ْ �أَ�َ��مِ �ا����ب�٬، �وَ�ِ�ْءَ 

��ب �وَ��َ�ْ�َ�ُ �رَ�ا�َ�َ��ْ��ِ �َ�ُ��رً�ا �َ�ِ�ً�ا �د٬�ً���ِ�َ، �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ��ِ�َ� �إِ�َ� �دَ�ا�ِ�ِ �ا�ْ�ِ�َ
�ا�ْ�َ�ُ��رَ �َ�َ� �ا�����رِ �أَ�َ��مَ �ا����ب�٬، �َ�ُ�َ��� �َ�َ��َ�ُ �ا�ْ�َ�ُ��رِ �ا�ْ�ِ�َ�ءَ �ا���ِ�ي �َ�َ� 
. �ُ�� ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ �دَ�مِ �ا����ْ�رِ �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ِ�ِ�ْ�َ�ِ��ِ �َ�َ� �وَ�ْ��ِ  �ا�����َ��دَ�ةِ �َ�َ ��َ�ُ��تُ

. �وَ�ُ���ا�مَ �ا�ْ .�ا�ْ�ِ�َ�ءِ �إِ�َ� �ا����ْ�قِ  �ِ�َ�ءِ ��َ�ْ�ِ�ُ �َ�ْ�َ �َ���ا�تٍ �ِ�َ �ا����مِ �ِ�ِ�ْ�َ�ِ��ِ
» . �ُ�� ��َ�ْ�َ�ُ �َ��ْ�َ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �ا���ِ�ي �٬ِ�ْ����ِ، �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�َ�ِ��ِ �إِ�َ� �دَ�ا�ِ�ِ �ا�ْ�ِ�َ��بِ

: ��َ�ْ�ِ�ُ��ُ �َ�َ� �ا�ْ�ِ�َ�ءِ �وَ�ُ���ا�مَ �ا�ْ �ِ�َ�ء٬ِ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�ِ��ِ �َ�َ� �َ�َ�َ �ِ�َ�مِ �ا����ْ�رِ
�َ��ُ�َ���ُ �َ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ �ِ�ْ �َ�َ��َ��تِ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ِ�ْ �َ����َ��ِ��ِ�ْ �َ�َ �ُ�� 

. �وَ���ھ�َ�َ�ا ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �ا�ْ�َ��ِ�َ�ِ �َ��ْ�َ��ُ�ْ �ِ� �وَ�َ�ِ  �َ�َ���َ����ھُ�ْ
 . ْ�ِ��ِ��َ��َ�َ�  

 
ِمَن االَمْعِز ِلَذبيیَحِة ي، أأننَّ رَرئيیَس االَكَهَنِة َكانَن يَیأُخُذ َتيْیَسيْیِن َلَقْد ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، يیا أأِحبَّائ 

َفَتْعني: االَكِلَمة "َعزااززيیل" أأمَّا االَخِطيیَِّة وَويُیْلقي َعَليْیِهما ُقْرَعَتيْیِن: ُقْرَعًة للرَّببِّ وَوُقْرَعًة ِلَعَزااززيیل. 
وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ االَكِلَمَة "َعزااززيیل" ُمْشَتقَّة ِمَن االَكِلَمة "َتيْیُس االنَّجاةة" (أأوْو َكْبُش االِفدااء). 

–االِعْبِريیَّة "َعَزلَل"  : 103االَمْزمورر وَوَنْحُن َنْقَرأأ في أأيْي أَأْبَعَد. وَوِهَي ُتشيیُر إإلى ااإلْقصاِء االتَّاممِّ.  
أأننَّ االتَّيْیَس الِحًقا ". وَوَسْوفَف َنرىى ِصيَیَناَعنَّا َمَعا(ااُهللا) َكُبْعِد االَمْشِرقِق ِمَن االَمْغِربِب أَأْبَعَد : "12

يُیْذَبُح (إإشارَرةًة إإلى االتَّْكفيیِر َعِن االَخِطيیَِّة ِمْن ِخاللِل ذَذبيیَحِة االَمسيیح). أأمَّا االتَّيْیُس االثَّاني ااألووَّلَل َكانَن 
  َعِن االشَّْعب).  إإْقصاِئها َبعيیًدااَفكانَن يُیْطَلُق في االَبرِّيیَِّة (إإَشارَرةًة إإلى ااْنِتزااعِع االَخِطيیَِّة وَو

 
يُیشيیُر أأيْیًضا إإلى رَرئيیِس  وَوَكانَن رَرئيیُس االَكَهَنِة يَیقومُم بالَعَمِل وَوْحَدهُه في ُقْدسِس ااألْقدااسِس. وَوَهذاا 

وَوفي يَیْومِم  .َعلى االصَّليیب َخَطايیانا وَوْحَدهُهَحَمَل َكَهَنِتنا االَعظيیِم (أأيْي إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح) االَّذيي 
رُروونُن َثْورَر اأَأنْن يُیَقدِّمَم َهَفَبْعَد االَكفَّارَرةِة، كانَن رَرئيیُس االَكَهَنِة يَیْدُخُل إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس َثالثَث َمرَّااتٍت. 
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ى االَمْذَبِح يَیْمُأل االِمْجَمَرةَة ِبَجْمِر َنارٍر ِمْن َعَلَكانَن اا َعْن َنْفِسِه وَوَعْن أُأْسَرِتِه وَويَیْذَبَحُه، االَخِطيیَئِة َتْكِفيیًر
ِمْن أَأَمامِم االرَّببِّ، وَويَیأُخُذ ِمْلَء َقْبَضِتِه ِمَن االَبُخورِر االَعِطِر االدَِّقيیِق وَويَیْدُخُل ِبِهَما إِإَلى َما وَورَرااِء 

يَیَضُع االَبُخورَر َعَلى االنَّارِر ِفي َحْضَرةِة االرَّببِّ، َفُتَغشِّي َسَحاَبُة االَبُخورِر ِغَطاَء َكانَن االِحَجابِب. وَو
وَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االَّتي يَیْدُخُل فيیها رَرئيیُس االَكَهَنِة إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسس. . ُبوتِتاالتَّا  

 
ِمْن ُقْدسِس ااألْقدااسِس إإلى االُقْدسِس وَويَیأُخُذ ااإلناَء االَّذيي ِبِه دَدمُم  رَرئيیُس االَكَهَنِةَبْعَد ذَذِلَك، يَیْخُرجُج  

يَیُرششُّ ِبِإْصَبِعِه َعَلى وَوْجِه  . وَوكانَناالثَّْورِر ِمْن أَأَحَد االَكَهَنِة وَويَیْدُخُل للَمرَّةِة االثَّاِنيَیِة إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس
  .ُرششُّ ِمَن االدَّمِم ِبِإْصَبِعِه َسْبَع َمرَّااتٍت أَأَمامَم االِغَطاِءاالُجْزِء االشَّْرِقيِّ ِمْن ِغَطاِء االتَّاُبوتِت، َكَما يَی

 
االُمَقدَّمَم ِمَن االشَّْعِب، وَويَیْدُخُل ِبَدِمِه إِإَلى َما وَورَرااِء االتَّيْیَس يَیْذَبُح رَرئيیُس االَكَهَنِة َكانَن ُثمَّ  

َفيُیَكفُِّر َعِن االُقْدسِس ِمْن  االِغَطاِء وَوأَأَماَمُه االِحَجابِب، وَويَیُرششُّ ِمْن دَدِمِه َكَما رَرششَّ ِمْن دَدمِم االثَّْورِر َعَلى
َنَجاَساتِت َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوَسيیَِّئاِتِهْم وَوَساِئِر َخَطايَیاُهْم.   

 
–وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا أَأسََّس ِنظامَم االَكفَّارَرةِة َهذاا َعلى االذَّباِئِح وَواالدَّمِم   َتكونَن َجميیُعها ِظالًلا ِل 

فالَخِطيیَُّة َفَصَلِت ااإلْنسانَن َعْن ُتشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح االَّذيي َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي.  وَورُرموزًزاا
َقْد كانَن يَیسوعُع االَمسيیُح ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي إإلى ااألرْرضِض ِلَكْي يَیْفديي ااإلْنسانَن ِمْن َلْعَنِة َخاِلِقِه. وَو

–َهيیُِّئ االنَّاسَس ِلَمجيِء االذَّبيیَحِة االَكاِمَلِة ذَذباِئُح االَعْهِد االَقديیِم ُت االَخِطيیَّة. وَوكاَنْت أأيْي يَیسوعَع االَمسيیح.  
وَوَلِكنَُّه يُیْعِلُن في االَوْقِت َنْفِسِه أأنَُّه َسْفِك دَدمٍم ال َتْحُدثُث َمْغِفَرةة". ِبدوونِن "يَیقولُل إإنَُّه لِكتابُب االُمَقدَّسُس َفا
". َفالذَّباِئُح ال َتْرَفُع االَخِطيیََّة َبْل ُتَغطِّيیها َفَقط. أأمَّا دَدمُم َخَطايَیاَال يُیْمِكُن أَأننَّ دَدمَم ِثيیَراانٍن وَوُتيُیوسٍس يَیْرَفُع "

انا. ايَیاالَمسيیِح َفيَیْرَفُع َخَط  
 

ْصدقائي، أأننَّ االشَّريیَعَة َلْم ُتْعَط ِلَبني إإْسراائيیَل ِلَكْي ُتَبيیَِّن َلُهْم ُسهوَلَة ا أَأوَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا، يَی 
ااْسِتحاَلَة وُوصولِل ااإلْنسانِن االَخاِطِئ إإلى ااِهللا. ااالْقِتراابِب إإلى ااِهللا. َبْل إإنَّها أأْعِطيَیْت ِلَكْي ُتَبيیَِّن َلُهْم 

ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن يُیْسَمُح ألييِّ َشْخٍص طاةٍة في َحْضَرِتِه. َفاُهللا ُقدُّووسٌس وَوال يَیْقَبُل ِبُوجودِد أأناسٍس ُخ
بالدُّخولِل إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس. وَوَلِكنَّ ااَهللا َسَمَح ِلَرئيیِس االَكَهَنِة أأنْن يَیْدُخَل إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس في يَیْومٍم 

َكانَن َو أأننَّ رَرئيیَس االَكَهَنِة في االَعْهِد االَقديیِم . وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهوَوااِحٍد في االسََّنِة (في يَیْومِم االُكفَّارَرةِة)
–يَیْرِمُز إإلى رَرئيیِس َكَهَنِتنا  أأيْي إإلى يَیسوعَع االَمسيیح.    

 
ال يُیْمِكُن لإلْنسانِن أأنْن يَیأتي إإلى ااِهللا بأْعماِلِه. فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل إإننَّ ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى،  

. وَوَقْد َكاَنْت َهِذهِه في َنَظِر ااِهللا االَعِليِّ االَّتي ال ِقيْیَمَة َلهااالَباِليَیِة واابِب) (أأيِي ااألْثأأْعماَلنا ِهَي َكالِخَرقِق 
ِلَذِلَك فإننَّ ِهَي َحالُل االذَّباِئِح في االَعْهِد االَقديیم. َفِهَي ُتَبيیُِّن ااْسِتحاَلَة ااالْقِتراابِب إإلى ااِهللا بأْعماِلنا. 

وَوَنْحُن َنْعَلُم أَأننَّ ُكلَّ َما يَیُقوُلُه االنَّاُموسُس َفُهَو ِل رُرووميیة: "أأْهاالرَّسولَل بولَس يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى 
َألنَُّه يُیَكلُِّم ِبِه االَِّذيیَن ِفي االنَّاُموسِس، ِلَكْي يَیْسَتدَّ ُكلُّ َفٍم، وَويَیِصيیَر ُكلُّ ااْلَعاَلِم َتْحَت ِقَصاصٍص ِمَن ااِهللا. 

".يَیَتَبرَّرُر أَأَماَمُه. َألننَّ ِبالنَّاُموسِس َمْعِرَفَة ااْلَخِطيیَِّةِبَأْعَمالِل االنَّاُموسِس ُكلُّ ذِذيي َجَسٍد َال   
 

ِلُمْشِكَلِة االَخِطيیَّة. وَوحيیًداا وَوَلِكْن ألننَّ ااَهللا يُیِحبُّ االَبَشَر وَوال يُیريیُدُهْم أأنْن يَیْهِلُكواا، أَأوْوَجَد َحلا 
ُكُر ااَهللا، يیا أأِحبَّائي، ألنَُّه أَأوْوَجَد َحلا ِلُمْشِكَلِة وَوَكْم َنْشوَوَلِكْن َما ُهَو َهذاا االَحلُّ؟ إإنَُّه يَیسوعُع االَمسيیح. 
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–وَوَتْبقى َمسؤووليیَُّتنا ِهَي أأنْن َنْقَبَل َهذاا االَحلَّ االَّذيي دَدبََّرهُه ااُهللا َلنا االَخِطيیَِّة.  أأيْي أأنْن َنْقَبَل ُخطََّتُه  
ْنِفصالِل َعِن ااِهللا ِهَي أأنْن َنْقَبَل ذَذبيیَحَة االَمسيیِح ِلَتْخليیِص ُنفوِسنا. فالَحلُّ االَوحيیُد ِلُمْشِكَلِة االَخِطيیَِّة وَوااال

-14: 4 َفَنْحُن َنْقَرأُأ في االرِّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيینألْجِلنا.  َكَهَنٍة َعِظيیٌم َقِد ااْجَتازَز  َفِإذْذ َلَنا رَرِئيیُس: "16
يْیَس َلَنا رَرِئيیُس َكَهَنٍة َغيْیُر َقادِدرٍر أَأنْن يَیْرِثَي االسََّماوَوااتِت، يَیُسوعُع ااْبُن ااِهللا، َفْلَنَتَمسَّْك ِباِإلْقَراارِر. َألنْن َل

ِلَكْي َنَنالَل  ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل ُمَجرَّبٌب ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطيیٍَّة. َفْلَنَتَقدَّمْم ِبِثَقٍة إِإَلى َعْرشِش االنِّْعَمِة
". رَرْحَمًة وَوَنِجَد ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي ِحيیِنِه  

 
-26: 10 وَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا في االرِّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيین ا ِباْخِتيَیارِرَنا َبْعَدَما َنَفِإنَُّه إِإنْن أَأْخَطأ: "29

ارٍر َعِتيیَدةٍة أَأَخْذَنا َمْعِرَفَة ااْلَحقِّ، َال َتْبَقى َبْعُد ذَذِبيیَحٌة َعِن ااْلَخَطايَیا، َبْل ُقُبولُل دَديْیُنوَنٍة ُمِخيیٌف، وَوَغيْیَرةُة َن
 أَأنْن َتأُكَل ااْلُمَضاددِّيیَن. َمْن َخاَلَف َناُموسَس ُموَسى َفَعَلى َشاِهَديْیِن أَأوْو َثَالَثِة ُشُهودٍد يَیُموتُت ِبُدوونِن رَرأأَفٍة.

ِه سَس ِبَفَكْم ِعَقاًبا أَأَشرَّ َتُظنُّونَن أَأنَُّه يُیْحَسُب ُمْسَتِحقا َمْن دَدااسَس ااْبَن ااِهللا، وَوَحِسَب دَدمَم ااْلَعْهِد االَِّذيي ُقدِّ
"وَواازْزدَدرَرىى ِبُرووحِح االنِّْعَمِة؟دَدِنًسا،   

 
ِبِنْعَمِة ااهللا. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس  أأَجْل يیا َصديیقي! َفاالْسِتْخفافُف ِبيَیسوعَع االَمسيیِح ُهَو ااْسِتْخفافٌف

نْن َنْخُلَص، َفإنَُّه !" َفَمَع أأننَّ ااَهللا يُیِحبُّنا وَويُیريیُدنا أأُقوعُع ِفي يَیَديِي ااِهللا ااْلَحيُِّمِخيیٌف ُهَو ااْلُويَیقولُل: "
االَمسيیح.  ذَذبيیَحَةَسيَیديیُن ُكلَّ َمْن ال يَیْقَبُل   

 
أَأَحُد االَجوااِنِب االرَّااِئَعِة فيیما يَیْخَتصُّ ِبَذبيیَحِة االَمسيیِح ُهَو أأنَُّه َقدَّمَم َنْفَسُه َمرَّةًة وَوااِحَدةًة َفَقط. وَو

. ِلَذِلَك، َلْم َتُعْد ُهناكَك َحاَجٌة إإلى في ُكلِّ زَزمانٍن وَوَمكانن َتْطهيیِر االَبَشِريیَِّة ُكلِّهاَفَدُمُه االزَِّكيُّ يَیْكفي ِل
االذَّباِئِح َبْعَد َمْوتِت االَمسيیِح وَوِقيیاَمِتِه ِمَن ااألموااتِت. وَوَلِكنََّك ال َتْسَتطيیُع أأنْن َتأتي إإلى َحْضَرةِة ااِهللا 

كَك ِهَي أأنْن َتْقَبَل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا دُدوْونَن أأنْن ُتْغَفَر َخطايیاكك. وَواالطَّريیَقُة االَوحيیَدةُة ِلُغْفراانِن َخطايیا
وَوَهِذهِه ِهَي َصالُتنا االدَّااِئَمُة ألْجِل َجميیِع ُمْسَتِمعيینا. . َقْبَل َفوااتِت ااألوواانن ِلَحيیاِتَك  

 
ِة دِدررااَسَتنا لألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئ َسُنتاِبُع 

يین!ماالرَّببِّ. آآ  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

ِلَتْخليیِص ِمْن ِخاللِل دَدررااَسِتنا ِلِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن في االَعْهِد االَقديیِم، َنرىى ِبُوُضوحٍح أأننَّ ُخطََّة ااِهللا 
في ِفْكِر ااِهللا ااآلبِب ِمَن ااألزَزلِل االسَّحيیق. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإنَّها كاَنْت االَبَشِريیَِّة كاَنْت َمْوجودَدةًة 

وَوَقْد َتَعلَّْمنا في َحْلَقِة االيَیْومَم أأننَّ ُنْصَرَتنا على إإلى ااألرْرضض.  االَمسيیُحأأنْن يَیأتي يَیسوعُع َقْبَل َمْوجودَدةًة 
ذيي َغَلَب االَمْوتَت وَوقامم. َمْضموَنٌة في َشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح االَّاالَخِطيیَِّة   

 
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.  
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[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
َال يَیْحُكْم َعَليْیُكْم أَأَحٌد : "17وو  16: 2يَیقولُل ُبوُلُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل ُكولوسي 

وَواالَحقيیَقُة ". ِفي أَأْكل أَأوْو ُشْربٍب، أَأوْو ِمْن ِجَهِة ِعيیٍد أَأوْو ِهَاللل أَأوْو َسْبٍت، االَِّتي ِهَي ِظلُّ ااُألُمورِر ااْلَعِتيیَدةِة
َكاِمَلِة على االصَّليیب. ِلَذبيیَحِة االَمسيیِح اال ُمَجرَّدَد ِظاللٍلأأيْیًضا االَعْهِد االَقديیِم كاَنْت  ذَذباِئَحِهَي أأننَّ 

َهِذهِه  وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن ُتْدرِركَك أأْبعادَد َمَحبَِّة ااِهللا َلَك، وَوأأنْن َتَتجاوَوبَب َمَع
وعَع االَمسيیح. آآميین!يَیُسَفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم . االَمَحبَِّة وَوَهِذهِه االنِّْعَمة  

 


