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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 19:1 – 20:27 27: 20 – 1: 19 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us079# 575م: 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 االتَّاِسعااألْصحاحح َ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  

 
ُهناكَك أأْشخاصٌص َكثيیروونَن يَیْرُفضونَن َمبادِدئَئ االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِبُحجَِّة أأنَّها َليْیَسْت وَوثيیَقَة االصَِّلِة 

ْن يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ االَمبادِدئَئ االَّتي يُیَعلُِّمها االِكتابُب وَوَلِكِبَحيیاِتِهِم االيَیْوِميیَّة أأوْو ِبَثقافِة االيَیْومم. 
وَوَسْوفَف َنَتَعرَّفُف في َحْلَقِة االيیومَم َعلى االَمزيیِد ِمْن َهِذهِه االَمبادِدئِئ االُمَقدَّسُس َمْحفورَرةٌة في ُقلوِبنا َجميیًعا. 

ِلَحيیاِتنا. االُمِهمَِّة ااإلَلِهيیَِّة   
 

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

 
َعَشر ااألْصحاحِح االثَّاِمْن " َتَتَكرَّرُر َمرَّااتٍت َعديیَدةًة في أَأَنا االرَّببُّ إِإلُهُكْماالِعبارَرةَة "َلَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ  

�َ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ��ِ�ِ�ي �ِ�َ�ْ � "َقِد ااْنَتهى ذَذِلَك ااألْصحاحُح بالَكِلماتِت االتَّاِليَیة: ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین. وَو
وَوَهذاا  ."�ِ�َ�ِ �ا���ِ� �ُ�ِ�َ�ْ �َ�ْ�َ�ُ�ْ �وَ�َ �َ�َ�َ���ُ��ا �ِ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ�َ�ْ�َ�ُ��ا �َ��ْ�ً� �ِ�َ �ا����ُ��مِ �ا���

َفُهَو يُیريیُد ِلَشْعِبِه . يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا َحريیٌص ِجداا َعلى أأنْن يَیكونَن َشْعُبُه ُمَقدًَّسا وَوُمْفَرزًزاا َلُه
َمم. أأنْن يُیَمجَِّد ااْسَمُه َبيْیَن ااُأل  

 
في َنأتي، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االتَّاِسع َعَشر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َفَنْقَرأأ  وَوااآلنْن

:االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني  
 

 : : �َ���ْ �ُ�� �َ�َ��َ�ِ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ُ�ْ �َ��ُ�ْ �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً  
 . �َ�ُ��ُ��نَ �ِ�����ِ���َ �َ��� �ُ���و�سٌ �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ  

 
 أأيْیًضا َمرَّااتٍت َعديیَدةًة، أأننَّ االِعبارَرةة "أأنا االرَّببُّ إإَلُهُكْم" َتَتَكرَّرُر عيیَناالُمستِمأأِحبَّاَءنا ، ُنالِحُظوَو 

َفإنَُّه يُیْوِصيْیِهْم في َهذاا ااألْصحاحِح يَیَتَغيیَّر ُتجاهَه َشْعِبِه. ِلَذِلَك  َلْم. َفِفْكُر االرَّببِّ في َهذاا ااألْصحاحح
وعُع ا َقاَلُه يَیُسوَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبَم". َتُكوُنونَن ِقدِّيیِسيیَن َألنِّي ُقدُّووسٌس االرَّببُّ إِإلُهُكْم: "َقاِئًلاِبَحيیاةِة االَقدااَسِة 

َفْليُیِضــْئ ُنورُرُكْم هَكَذاا ُقدَّاامَم ...  ااْلَعاَلِم.أَأْنُتْم ُنورُر "إإذْذ َنْقَرأأ: َمتَّى  إإْنجيیِلااألْصحاحِح االَخاِمِس ِمْن في 
  ".االنَّاسِس، ِلَكْي يَیَروْواا أَأْعَماَلُكُم ااْلَحَسَنَة، وَويُیَمجُِّدوواا أَأَباُكُم االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِت

 
ِمْن ذَذِلَك ِبَكثيیر.  أَأْعَمُقإإنَّها ِفْعِل االشَّرِّ، َبْل  َعَدمِمِفْعِل االَخيْیِر أأوْو َتْقَتِصُر َعلى وَواالَقدااَسُة ال 

أأنْن ُنَكرِّسَس ُقلوَبنا وَوَحيیاَتنا َلُه. أأيْیًضا . وَوِهَي َتْعني َنَتَشبََّه ِبِهووَقدااَسَة ااِهللا  َفالَقدااَسُة َتْعني أأنْن ُنْدرِركَك  
 

-3: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  8:  
 

. �َ �َ��َ��ُ��نَ �ُ�� �إِ�ْ�َ��نٍ �أُ����ُ �وَ�أَ�َ��ه٬ُ،  �وَ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �ُ�ُ��ِ�. �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ
 . . �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ �َ�ْ�َ�ِ�ُ��ا �إِ�َ� �ا�َ�وْ�َ��ن٬ِ، �وَ�آ�ِ��َ�ً �َ�ْ�ُ��َ�ً �َ �َ�ْ�َ�ُ��ا �َ�ْ�ُ�ِ�ُ�ْ

�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ�  �وَ�َ�َ� �ذَ�َ�ْ�ُ�ْ �ذَ�ِ���َ�َ �َ�َ�َ�ٍ �ِ����ب� �َ�ِ����َ� �َ�ْ�ُ�ْ �َ�ْ�َ�ُ��َ��َ�. ��َ�ْ�مَ
. �وَ�إِ�ذَ�ا �أُ�ِ�َ�ْ �ِ�  . �وَ�ا�ْ�َ��ِ�ُ �إِ�َ� �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�����ِ�ِ ��ُ�ْ�َ�قُ �ِ������رِ �٬ُ�َ�ْ�ُ، �وَ�ِ� �ا�ْ�َ�ِ
. �وَ�َ�ْ �أَ�َ�َ �ِ�ْ��َ� ��َ�ْ�ِ�ُ �ذَ�ْ�َ��ُ �َ����ُ �َ�ْ  �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�����ِ�ِ �َ��ِ�َ �َ�َ��َ�ٌ �َ ��ُ�ْ�َ� �ِ��ِ

  . �َ�ُ�ْ�َ�ُ �ِ�ْ�َ �ا����ْ�ُ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ��َ�.�دَ���َ �ُ�ْ�سَ �ا����ب�
 

يُیْوصيیِهْم فالرَّببُّ االُمِهمَِّة ِلَبني إإْسراائيیل.  ِمَن االَوَصايیاأُأْخرىى إإذًذاا، َنْحُن ُهنا أَأمامَم َمْجموَعٍة  
. ِبأنْن يَیْحَفُظواا االسَّْبَت ِبأنْن يَیهابَب ُكلُّ إإْنسانٍن ال أأباهُه َفَقط، َبْل أأمَُّه أأيْیًضا. وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم َمرَّةًة أأخرىى

َفَقْد كانَن االسَّْبُت َعْهًداا َبيْیَن االرَّببِّ وَوَشْعبُه في االَعْهِد االَقديیم. وَوُهَو َعالَمُة رَرااَحٍة ألنَُّه يُیشيیُر إإلى 
في االسَّماء. االرَّااَحِة ااألبديیَِّة   
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وَوَقْد ذَذَكْرنا في . آآِلَهًة َمْسُبوَكًةُعواا ألْنُفِسِهْم أألَّا يَیْصَنْلَتِفُتواا إِإَلى ااَألوْوَثانِن وَوأألَّا يَیوَوُهَو يُیْوِصيْیِهْم 

أأييَّ َشْيٍء يُیْبِعُد ااإلْنسانَن َعْن َخاِلِقِه. وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم أأيْیًضا ِبَذبيیَحِة َحْلقاتٍت َساِبَقٍة أأننَّ االصََّنَم َقْد يَیكونُن 
في ااألْصحاَحيْیِن االثَّاِلِث وَواالسَّاِبِع ِمْن َعْن َهذهِه االذَّبيیَحِة وَورَردَد االَحديیُث بالتَّْفصيیِل االسَّالَمِة. وَوَقْد 
ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین.   

 
: 10وو  9 االَعَددَديْینُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
. �وَ�ُ�َ��طَ  �وَ�ِ�ْ�َ�َ� �َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �َ�ِ���َ �أَ�رْ�ِ�ُ�ْ �َ �ُ�َ���ْ �زَ�وَ�ا��َ� �َ�ْ�ِ�َ �ِ� �ا�ْ�َ�َ��دِ

. �ِ�ْ�ِ�ْ�ِ���ِ �َ�ِ���ِ�كَ �َ  . �وَ�َ�ْ�َ�َ �َ �٬ُ��ْ���َ�ُ، �وَ�ِ�َ��رَ �َ�ْ�ِ�َ �َ �َ�ْ�َ�ِ�ْ ْ�ِ�َ�ْ�َ�
. . �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ �وَ�ا�ْ�َ�ِ���ِ �َ�ْ�ُ�ُ��ُ  

 
َفُهَو للُغَرباِء وَواالَمساكيیِن وَوِعنايَیِتِه ِبِهْم. وَوَنِجُد في َهَذيْیِن االَعَددَديْیِن  َنموذَذًجا َعلى َمَحبَِّة ااِهللا  

وَوأأنْن ال يَیْلَتِقُطواا َما يَیْسُقُط ِمْنُهْم أأثناَء  ،يُیْوِصي َبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْتُركواا زَزوواايیا االَحْقِل ِبال َحصادٍد
. ِلماذذاا؟ ِلَكْي يَیأُخَذ االَغريیُب وَواالِمْسكيیُن ِمْنها دُدوْونَن أأنْن يَیْشعُر بالَحَرجِج أأوِو االَمَذلَّة. وَوُهَو يَیقولُل االَحصادِد
". وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأنْن ال يَیْجَمَع االَكْرمَم ِعدَّةَة وَوَكْرَمَك َال ُتَعلِّْلُه": ِحٍد ِمْن َبني إإْسراائيیلِلُكلِّ وَواا

وَوُهَو يَیقولُل َمرَّةًة أأخرىى: "أأنا االرَّببُّ َمرَّااتٍت، َبْل أأنْن يُیْبقي فيیِه َعناقيیَد ِعَنٍب للُغَرباِء وَواالَمساكيین. 
إإَلُهُكْم".   

 
-11ي ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأُأ ف  13 :  

 
. �وَ�َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا �ِ��ْ�ِ�  �َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا٬، �وَ�َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا٬، �وَ�َ �َ�ْ�ُ�رُ�و�ا �أَ�َ�ُ�ُ�ْ �ِ�َ��ِ�ِ��ِ

. . �أَ�َ� �ا����ب� �َ �َ�ْ�ِ�ْ �َ�ِ���َ�َ �وَ�َ �٬ْ�ُ�ْ�َ، �وَ�َ �َ�ِ�ْ  �ِ�ْ�َ�ِ�ب٬ِ، �َ�ُ�َ���َ �ا�ْ�َ �إِ���ِ�َ
.�أُ�ْ�َ�ةُ �أَ�ِ���ٍ �ِ�ْ�َ�كَ �إِ   �َ� �ا�ْ�َ�ِ

 
ُحقوِلِهْم ِبال َحصادٍد، َفإنَُّه يَیقولُل زَزوواايیا يَیْتُرُكواا َبْعَد أأنْن أَأوْوَصى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل ِبأنْن  

َلَعلَّ ااَهللا َقَصَد ُهنا أأنْن يَیقولَل ِلَبني َلُهْم: "ال َتْسِرُقواا". وَواالسَِّرَقُة ِهَي أأنْن يَیأُخَذ االَمْرُء َما َليْیَس َلُه. وَو
َكَذِلَك، َمَع إإْسراائيیَل إإننَّ َمْن يَیْجني زَزوواايیا َحْقِلِه وَوال يَیْتُركك َنصيیًبا للُغَرباِء وَواالَمساكيیِن يَیكونُن َسارِرًقا. 

يَیُجوزُز َلُه أأنْن ، َفإنَُّه َلْم يَیُكْن أأنَُّه َكانَن يَیُجوزُز للَغريیِب وَواالِمْسكيیِن أأنْن يَیْلَتِقَط ِمَن االَحْقِل َما يَیُسدُّ ُجْوَعُه
َسارِرًقا. يَیكونُن يَیأُخَذ َكمِّيیَّاتٍت َكبيیَرةًة ِليَیبيیَعها. َفإنْن َفَعَل ذَذِلَك َفإنَُّه   

 
. وَوُهَو باْسِمِه للَكِذبب وَواالَحْلِفوَواالسَّْلِب، َعِن االَكِذبِب، وَواالَغْدرِر، االرَّببُّ َشْعَبُه يَیْنهى َكَذِلَك،  

َفَقْد َكانَن أأْغَلِبيیَُّة االُعمَّالِل يَیْعَملونَن ُمقاِبَل أَأْجٍر  ."وَوَال َتِبْت أأْجَرةُة أَأِجيیٍر ِعْنَدكَك إِإَلى ااْلَغِد"يَیقولُل َلُهْم: 
ِعْنَد ِنهايَیِة َنهارِر االَعَمل. ِلهؤالِء االُعمَّالِل أأنْن يَیْدَفَع ااُألْجَرةَة  يَیْوِميٍّ. وَوكانَن يَیْنَبغي ِلَصاِحِب االَعَمِل  

 
 

:14َرأأ في االَعَددد ُثمَّ َنْق   
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�َ �َ�ْ�ِ�ِ �ا�٬��َ�َ، �وَ�ُ���ا�مَ �ا�َ�ْ�َ� �َ �َ�ْ�َ�ْ �َ�ْ�َ�َ�ة٬ً،   
. . �أَ�َ� �ا����ب� �َ�ِ �ا�ْ�َ �إِ���َ�َ  

 
َكاَنْت َهِذهِه االَوِصيیَُّة (وَوَما َتزاالُل) ذَذااتَت أأَهِميیٍَّة ُقْصوىى. َفإنْن َكانَن ُهناكَك إإْنسانٌن أأَصمُّ أَأوْو  

ىى أأناًسا يَیْشِتَمُه أأوْو يَیْسَتِخفَّ ِبِه. وَوِمَن االُمؤِسِف َحقا أأنْن َنَرأَأْعمى، ال يَیجوزُز ألييِّ َشْخٍص أأنْن 
! وَوُنْعِثَرُهْم َنْسَتِغلَّ َضْعَف ااآلَخريیَنَلُه ِمْن ُسلوكٍك َبِشٍع أأنْن  يَیْفَعلونَن ذَذِلَك في يَیْوِمنا َهذاا. وَويیا  

 
وَوإإنْن ُكنَّا، يیا أأِحبَّائي، َندَّعي أأنَّنا َقْد َعَرْفنا ااَهللا وَوصْرنا َخليیَقًة َجديیَدةًة في االَمسيیِح يَیسوعع، 

ِلَذِلَك َفإننَّ االرَّسولَل يُیوَحنَّا َتَرفََّق ِبِهْم. يَیِجُب َعَليْینا أأنْن ُنعاِمَل َجميیَع االنَّاسِس ُمعاَمَلًة َحَسَنًة وَوأأنْن َن
(أأيْي:  ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلودٌد ِمَن ااِهللا َال يَیْفَعُل َخِطيیًَّةيَیقولُل في ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن رِرَساَلِتِه ااألوولى: "

ْسَتِطيیُع أَأنْن يُیْخِطَئ َألنَُّه َمْوُلودٌد ِمَن ااِهللا. ، َألننَّ زَزرْرَعُه يَیْثُبُت ِفيیِه، وَوَال يَیال يَیْسَتِمرُّ في ِفْعِل االَخِطيیَِّة)
 يُیِحبُّ ِبهَذاا أَأوْوَالدُد ااِهللا َظاِهُروونَن وَوأَأوْوَالدُد إِإْبِليیَس: ُكلُّ َمْن َال يَیْفَعُل ااْلِبرَّ َفَليْیَس ِمَن ااِهللا، وَوَكَذاا َمْن َال

". أَأَخاهُه  
 

-15: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین   18 :  
 

. �َ �َ��ُ�ُ�و�ا �ِ�َ�ْ��ِ �ِ�ْ�ِ���ٍ �وَ�َ �َ�ْ�َ�ِ�مْ �وَ�ْ��َ  �َ �َ�ْ�َ�ِ�ُ��ا �َ�ْ�رً�ا �ِ� �ا�ْ�َ�َ�ءِ
. . �ِ��ْ�َ�ْ�لِ �َ�ْ�ُ�ُ �ِ�َ�ِ���ِ�َ ٍ���ِ�َ�  �َ�َ� ْ�ِ�َ� َ� . �َ �َ�ْ�َ �ِ� �ا�ْ�ِ�َ���َ�ِ �َ��ْ�َ �َ�ْ�ِ�َ

. . �أَ�َ� �ا����ب� . �إِ�ْ�َ�ا�رً�ا �ُ�ْ�ِ�رُ �٬َ�َ�ِ��َ، �وَ�َ  �َ �ُ�ْ�ِ�ْ �أَ�َ��كَ �دَ�مِ �َ�ِ���ِ�َ َ�ِ�ْ�َ� �ِ�
. �َ �َ�ْ�َ�ِ�ْ �وَ�َ �َ�ْ�ِ�ْ �َ�َ� �أَ�ْ�َ�ءِ �٬َ�ِ�ْ�َ، �َ�ْ �ُ�ِ�� �َ�ِ���َ�َ  �َ�ْ�ِ�ْ �َ�ْ�ِ��ِ �َ�ِ����ً

. . �أَ�َ� �ا����ب� َ�ِ�ْ�َ�َ�  
 

االجْورِر (أأيِي االظُّْلِم) في االَقضاء. اارْرِتكابِب  في َهِذهِه ااآليیاتِت، يَیْنهى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل َعِن 
ِلَصاِحِب َجاهٍه ، وَوال ِمْسكيینِلُمَجرَّدِد أأنَُّه للِمْسكيیِن وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّه ال يَیُجوزُز َلُهْم أأنْن يَیْنحازُزوواا 

َو يَیْنَهاُهْم َعِن ِلُمَجرَّدِد أأنَُّه َشخٌص ُمِهمٌّ. َبْل يَیْنَبغي أأنْن يَیْحُكمواا بالَعْدلِل َبيْیَن َجميیِع االنَّاسس. وَوُه
–االِوشايَیِة  " َفالَمْقُصودُد َال َتِقْف َعَلى دَدمِم َقِريیِبَكأأمَّا َقْوُلُه: "أأيِي االنَّميیَمِة وَوااالْفِترااِء َعلى ااآلَخريین.  
ضُض َتْرَتِكْب َما َقْد يُیَعرِّضُض َحيیاَتُه للَخَطر". وَوال َشكَّ أأننَّ االنَّميیَمَة َعلى ااآلَخريیَن َقْد ُتَعرِِّبِه: "ال 

َحيیاَتُهْم للَخَطر. وَويُیؤكُِّد االرَّببُّ أأنَُّه يُیدااِفُع َعِن االَمْظلوميیَن قاِئًلا: "أأنا االرَّببُّ".   
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االيَیهودَد َنَسْواا أأننَّ . "َال ُتْبِغْض أَأَخاكَك ِفي َقْلِبَك"َكَذِلَك، يَیقولُل االرَّببُّ:  
َكاَنْت َتْرمي إإلى َتْهذيیِب ُنفوِسِهْم وَوَتْليیيیِن ُقلوِبِهِم االَقاِسيَیة. ِلَذِلَك َفإنَّنا َنرااُهْم يَیْهَتمُّونَن االشَّريیَعَة 

وَوجََّه يَیسوعُع إإليیِهْم َتْوبيیًخا َقاِسيًیا ِبَسَبِب ذَذِلَك. َفَقْد َكاُنواا يَیْهَتمُّونَن بالَمظاِهِر االَخارِرِجيیَِّة َفَقط. وَوَقْد 
َفالَقْتُل في َنَظِرِهْم يُیَخاِلُف االشَّريیَعَة. . ، وَوَلِكنَُّهْم َكاُنواا يُیْبِغضونَن َبْعُضُهْم َبْعًضاَتْقُتل" ِبَوِصيیَِّة "ال

َقْد َسِمْعُتْم أَأنَُّه ِقيیَل ِلْلُقَدَماِء: َال َتْقُتْل، وَوَمْن َقَتَل َقالَل َلُهْم: "أأمَّا االُبْغَضُة َفال َباسَس ِبها. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع 
نُن ُمْسَتْوِجَب ااْلُحْكِم. وَوأَأمَّا أَأَنا َفَأُقولُل َلُكْم: إِإننَّ ُكلَّ َمْن يَیْغَضُب َعَلى أَأِخيیِه َباِطًال يَیُكونُن يَیُكو

ُمْسَتْوِجَب ااْلُحْكِم، وَوَمْن َقالَل َألِخيیِه: رَرَقا، يَیُكونُن ُمْسَتْوِجَب ااْلَمْجَمِع، وَوَمْن َقالَل: يَیا أَأْحَمُق، يَیُكونُن 
". ارِر َجَهنََّمُمْسَتْوِجَب َن  
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 ."َال َتْنَتِقْم وَوَال َتْحِقْد َعَلى أَأْبَناِء َشْعِبَك، َبْل ُتِحبُّ َقِريیَبَك َكَنْفِسَكوَويَیقولُل االرَّببُّ ُهنا ِلَشْعِبِه " 

االثَّاني بالَحديیِث االَّذيي دَداارَر َبيْیَن يَیسوعَع وَوأأَحِد االنَّاُموِسيیِّيیَن إإذْذ َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا 
يَیا ُمَعلُِّم، أَأيیَُّة «وَوَسَأَلُه وَوااِحٌد ِمْنُهْم، وَوُهَو َناُموِسيٌّ، ِليُیَجرَِّبُه ِقاِئًال: وواالِعشريیَن ِمْن إإْنجيیِل َمتَّى: "

ْن ُكلِّ ُتِحبُّ االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، وَوِم« َفَقالَل َلُه يَیُسوعُع:» وَوِصيیٍَّة ِهَي ااْلُعْظَمى ِفي االنَّاُموسِس؟
َنْفِسَك، وَوِمْن ُكلِّ ِفْكِركَك. هِذهِه ِهَي ااْلَوِصيیَُّة ااُألووَلى وَوااْلُعْظَمى. وَواالثَّاِنيَیُة ِمْثُلَها: ُتِحبُّ َقِريیَبَك 

َتَبَس في وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ يَیسوعَع ااْق ".»َكَنْفِسَك. ِبَهاَتيْیِن ااْلَوِصيیََّتيْیِن يَیَتَعلَُّق االنَّاُموسُس ُكلُُّه وَوااَألْنِبيَیاُء
َحديیِثِه َما َجاَء في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین.  

 
-19: 19في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین وَو  وااناتِت َتْهجيیِن ِجْنَسيْیِن ِمَن االَحيَی ، يَیْنهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعن25

ُه ال يُیَعلَِّمُهْم أأنَّ إلْنجابِب ِجْنٍس َثاِلٍث، وَوَعْن زَزرْرعِع االَحْقِل ِمْن ِصْنَفيْین. وَوكانَن ااُهللا يُیريیُد ِبَذِلَك أأنْن
ُثمَّ َنْقَرأأ َعْن َشريیَعِة االزِّنا َمِع ااَألَمة. أأنْن يَیْخِلُطواا َبيْیَن َمَحبَِّتِهْم ِهللا وَوَمَحبَِّتِهْم للَعاَلم. يَیجوزُز َلُهْم 
. وَوَقْد ُمدَّةَة أأرْرَبِع ِسنيین ِمْن أأْشجارِر َكْنعانَن االُمْثِمَرةةَعِن ااألْكِل َبني إإْسراائيیَل  ااَهللا َنهى وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ
وَوِمْن ِخاللِل َهِذهِه االَوِصيیَِّة، أَأرراادَد االرَّببُّ ِمْن َثَمِرها ااْبِتدااًء ِمَن االسََّنِة االَخاِمَسة.  اايَیأُكلوَسَمَح َلُهْم أأنْن 

يَیأُكُلواا أأييَّ َشْيٍء َكانَن أأنْن نَُّه ال يَیُجْوزُز َلُهْم أأنْن يُیَعلَِّمُهْم أأنَُّه ُهَو َمْصَدرُر ُكلِّ َبَرَكٍة في َحيیاِتِهْم، وَوأأ
االَوَثِنيیُّونَن يُیَقدِّموَنُه آلِلَهِتِهْم.   

 
-26في ااألْعداادد وَو  ْكِل االدَّمِم، وَوَعِن االسِّْحِر وَواالشَّْعَوذَذةة، وَوَعْن ، يَیْنهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعْن أأ32

ا َعْن َتْجريیِح أأْجسادِدِهْم ُحْزًنا َعلى َميْیٍت، . وَوَقْد َنهاُهْم أأيْیًضَقصِّ االشَّْعِر ُمْسَتديیًراا َكالَوَثِنيیَِّن آآَنذااكك
وَوُهَو يُیْوِصي ، وَوَعِن االتَّعاُمِل َمَع أأييِّ أأرْرووااحٍح ِشرِّيیَرةة. َتْسليیِم َبناِتِهْم للزِّنىوَوَعِن االَوْشِم، وَوَعْن 

َفإنَُّهْم يَیَتَعلَّمونَن َتْوقيیَر االرَّببِّ. للشُّيیوخِخ . َفِمْن ِخاللِل ااْحِترااِمِهْم َشْعَبُه ِبأنْن يَیْحَتِرُمواا االشُّيیوخَخ  
  

-33وَوفي ااألْعداادد   ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین، يُیْوصي االرَّببُّ  ااألْصحاحِح االتَّاِسع َعَشر ِمَن 37
َشْعَبُه أأنْن ال يَیْظِلُمواا االَغريیَب، وَوأأنْن ال يَیُجْورُروواا في االَقضاِء، وَوأأنْن ال يَیغشُّواا في االِقيیاسِس أأوِو االَوزْزنِن 

. وَوُهَو يَیقولُل َلُهم في ِنهايَیِة َهذاا ااألْصحاحح: أأوِو االَكيْیل  
 

.�َ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �ُ�� �َ�َ�ا�٬�ِ�ِ، �وَ�ُ�� �أ٬�ِ��َ�ْ�َ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب�  
 

َفال يَیْكفي أأنْن َنْعِرفَف َفرااِئَض ااِهللا وَوأأْحكاَمُه، َبْل يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْعَمَل ِبها.    
 

وَوااآلنْن، َنأتي َصديیقي االُمستِمع إإلى ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین َفَنْقَرأأ في  
-1ااألْعداادد  8 :  

 
: �ُ�� �إِ�ْ�َ��نٍ �ِ�ْ �َ�ِ�  : �وَ�َ�ُ��لُ �ِ�َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً

(أأيْي � �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �أَ�ْ�َ� �ِ�ْ �زَ�رْ�ِ��ِ �ِ�ُ��َ�َ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ِ�َ �ا�ْ�ُ�َ�َ�ءِ �ا�����زِ�ِ���َ �ِ
. ��َ�ْ�ُ�ُ��ُ �َ�ْ�ُ �ا�َ�رْ�ضِ  )ذَذبيیَحًة أأوْو ُمْحَرَقًة للصََّنِم ُمْوَلكَقدَّمم ااْبَنُه  ُ�َ�ْ�ُ�� ُ����ِ�َ�

. �وَ�أَ�ْ�َ�ُ �أَ�َ� �وَ�ْ��ِ� �ِ�� �ذ�ِ�َ �ا�ِ�ْ�َ��ن٬ِ، �وَ�أَ�ْ�َ�ُ��ُ �ِ�ْ �٬ِ��ِ�ْ�َ، �َ�� ��ُ �ِ��ْ�ِ�َ��رَ�ةِ
 . �أَ�ْ�َ� �ِ�ْ �زَ�رْ�ِ��ِ �ِ�ُ��َ�َ �ِ�َ�ْ ��ُ�َ���َ �٬�ِ�ِ�ْ�َ، �وَ��ُ�َ���َ �ا�ْ�ِ�َ �ا�ْ�ُ���و�سَ
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�وَ�إِ�نْ �َ���َ �َ�ْ�ُ �ا�َ�رْ�ضِ �أَ�ْ��ُ�َ��ُ�ْ �َ�ْ �ذ�ِ�َ �ا�ِ�ْ�َ��نِ �ِ�ْ�َ�َ� ��ُ�ْ�ِ� �ِ�ْ 
�ذ�ِ�َ �ا�ِ�ْ�َ��ن٬ِ، �وَ�ِ��  �زَ�رْ�ِ��ِ �٬َ�َ��ُ�ِ، �َ�َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ُ��ه٬ُ، �َ�ِ��� �أَ�َ�ُ �وَ�ْ��ِ� �ِ��

�٬ِ��ِ�َ���ِ�َ، �وَ�أَ�ْ�َ�ُ��ُ �وَ�َ�ِ���َ �ا�ْ�َ��ِ�ِ���َ �وَ�رَ�اءَ�ه٬ُ، �ِ�����َ� �وَ�رَ�اءَ �ُ��َ�َ �ِ�ْ 
. �وَ�ا����ْ�ُ �ا���ِ� �َ�ْ�َ�ِ�ُ �إِ�َ� �ا�ْ�َ��ن�٬، �وَ�إِ�َ� �ا����َ�ا��ِ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �وَ�رَ�اءَ���ھ٬ْ�ُ،  ْ�ِ��ِ�ْ�َ�

����ْ�ِ �وَ�أَ�ْ�َ�ُ��َ� �ِ�ْ �َ�ْ�ِ��َ�. �َ�َ�َ�َ���ُ��نَ �وَ�َ�ُ��ُ��نَ �أَ�ْ�َ�ُ �وَ�ْ��ِ� �ِ�� �ِ�ْ�َ �ا
. �وَ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ�ا�ِ�ِ� �وَ�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب�  �٬َ���ِ�����ِ، �َ��� �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ

ْ�ُ�ُ���َ�ُ�.  
  

. َفاُهللا ال يَیَتَغاَضى َعِن االَخِطيیَِّة. ِبَحْزمٍمديیُن االَخِطيیََّة وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ االرَّببَّ يَی 
 وَوُهَو يُیْوِصي َشْعَبُه أأنْن يَیَكوُنواا َحازِزميیَن َمَع ُكلِّ َمْن يَیْفَعُل االَخِطيیََّة ِلَكْي يَیْبُقواا ُمَقدَّسيیَن وَوُمْفَرززيیَن

َفَتَتَقدَُّسونَن وَوَتُكوُنونَن ِقدِّيیِسيیَن، ولُل َلُهْم: "ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیق ِبِهْم.االَّتي َكاَنْت ُتحيیُط َعِن االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة 
  ".َألنِّي أَأَنا االرَّببُّ إِإلُهُكْم. وَوَتْحَفُظونَن َفَرااِئِضي وَوَتْعَمُلوَنَها. أَأَنا االرَّببُّ ُمَقدُِّسُكْم

 
االَعَددِد االتَّاِسِع:مَّ َنْقَرأأ في ُث   

 
. �دَ�ُ��ُ �َ�َ��ْ��ِ�ُ�� �إِ�ْ�َ��نٍ �َ�� �أَ�َ��هُ �أَ�وْ �أُ����ُ  . �َ�ْ �َ�� �أَ�َ��هُ �أَ�وْ �أُ����ُ ُ�َ�ْ�ُ�� ُ����ِ�َ�.  

 
وَوكانَن االرَّببُّ َقْد وَوَنرىى ُهنا، َمرَّةًة أأخرىى، أأننَّ االرَّببَّ يُیْعطي ِقيْیَمًة َكبيیَرةًة لألبِب وَوااُألممِّ.  

أَأوْوَصى في االَوِصيیَِّة االَخاِمَسِة ِبإْكراامِم االَوااِلَديْیِن. وَوُهَو يَیَتَوعَُّد ُهنا َمْن َسبَّ أَأباهُه أأوْو أأمَُّه بالَمْوتِت.   
 

-10ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد   َعْن ُعقوَبِة َمْن يَیْقَتِرفُف االَخطايیا االِجْنِسيیََّة االَمْذكورَرةة. وَوَنرىى  21
االَوَثِنيیََّة َكاَنْت َتْفَعُل  نا أأننَّ َهِذهِه االَعقوباتِت َكاَنْت َصارِرَمًة ِجداا. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ االشُّعوبَبُه

كانَن ال ُبدَّ ِمَن وَوِبَسَبِب ُخطورَرةِة َهِذهِه االَخطايیا َعلى االَفْردِد وَواالُمْجَتَمِع، ِتْلَك االَخطايیا االشَّنيیَعَة. 
ها ِبَصرااَمة. االتَّعاُمِل َمَع  

 
-22: 20وَوأأخيیًراا، َنْقَراا في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین   27 :  

 
�َ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�ِ���َ �َ�َ�ا�ِ�ِ� �وَ�َ�ِ���َ �أ٬�ِ��َ�ْ�َ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ� �ِ�َ�ْ �َ �َ�ْ�ِ�َ�ُ�ُ 

�رُ�ُ��مِ �ا�َ�رْ�ضُ �ا���ِ� �أَ�َ� �آ�تٍ �ِ�ُ�ْ �إِ�َ��ْ��َ� �ِ�َ�ْ�ُ�ُ��ا �ِ����َ�. �وَ�َ �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ِ� 
 . . �َ����ُ�ْ �َ�ْ �َ�َ�ُ��ا �ُ�� ���ھ�ِ�ه٬ِ، �َ�َ�ِ���ھْ�ُ��ُ�ْ �ا����ُ��بِ �ا���ِ���َ �أَ�َ� �َ��رِ�دُ���ھُ�ْ �ِ�ْ �أَ�َ��ِ�ُ�ْ
: �َ�ِ�ُ��نَ �أَ�ْ�ُ�ْ �أَ�ر٬ْ�ُ��َ�ْ، �وَ�أَ�َ� �أُ�ْ�ِ���ُ�ْ �إِ�������ھَ� �ِ�َ�ِ�ُ����ھ٬�َ، �أَ�رْ�ً� �َ�ِ���ُ  �وَ�ُ�ْ�ُ �َ�ُ�ْ

. �أَ�َ� �ا��� . �َ�ُ�َ����ُ�و�نَ �َ��ْ�َ �َ�َ�ً� �وَ�َ�َ�ً �ب� �إِ���ُ�ُ�ُ �ا���ِ�ي �َ����َ�ُ�ْ �ِ�َ �ا����ُ��بِ
. �َ�َ �ُ�َ���ُ��ا  �ا�ْ�َ��َ��ِ�ِ �ا�������ھِ�َ�ةِ �وَ�ا����٬ِ�َ�ِ، �وَ�َ��ْ�َ �ا�����ُ��رِ �ا����ِ�َ�ِ �وَ�ا�������ھِ�َ�ةِ

�رْ�ضِ �ِ��� �َ����ْ�ُ��ُ �َ�ُ�ْ �ُ�ُ��َ�ُ�ْ �ِ��ْ�َ��َ��ِ�ِ �وَ�ا�����ُ��ر٬ِ، �وَ�َ �ِ�ُ�� �َ� ��َ�ِ�ب� �َ�َ� �ا�َ
�ِ��َ�ُ��نَ �َ�ِ�ً�. �وَ�َ�ُ��ُ��نَ �ِ� �ِ�����ِ���َ �َ��� �ُ���و�سٌ �أَ�َ� �ا����ب�٬، �وَ�َ�ْ �َ����ْ�ُ�ُ�ْ 

�وَ�إِ�ذَ�ا �َ��نَ �ِ� �رَ�ُ� �أَ�وِ �ا�ْ�َ�أَ�ةٍ �َ��ن� �أَ�وْ �َ��ِ�َ�ٌ �َ�ِ����ُ  �ِ�َ �ا����ُ��بِ �ِ�َ�ُ��ُ��ا �ِ�.
 . . �دَ�ُ��ُ �َ�َ��ْ��ِ��ُ�ْ�َ�ُ .�ِ��ْ�ِ�َ��رَ�ةِ ��َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ  
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وَوَنرىى ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ االرَّببَّ يَیِعُد َشْعَبُه بالَبَرَكِة إإنْن َفَعَل َمشيیَئَتُه. وَوَلِكنَُّه  

نا َجميیًعا ُخطاةٌة أَأمامَم ااِهللا وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّيَیَتَوعَُّدُهْم بالِعقابِب االشَّديیِد إإنْن َتَشبَُّهواا بالشُّعوبِب االَوَثِنيیَّة. 
بالرَّْغِم ِمْن َهِذهِه االَحقيیَقِة االُمرَّةِة، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ ااَهللا رَرحيیٌم وَوُمِحبٌّ االُقدُّووسس. وَو

. وَوفي االَحيیاةِة ااألبديیَّة ورٌر. وَوَهذاا ُهَو َما يُیْعطيینا رَرجاًء في َهِذهِه االَحيیاةةُفوَوَغ  
 

إِإنَُّه إإذْذ يَیقولل: "إإرْرميیا في ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن َمرااثي َجاَء وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما 
ِمْن إِإْحَساَناتِت االرَّببِّ أَأنََّنا َلْم َنْفَن، َألننَّ َمَرااِحَمُه َال َتُزوولُل. ِهَي َجِديیَدةٌة ِفي ُكلِّ َصَباحٍح. َكِثيیَرةٌة 

َو االرَّببُّ، َقاَلْت َنْفِسي، ِمْن أَأْجِل ذذِلَك أَأرْرُجوهُه. َطيیٌِّب ُهَو االرَّببُّ ِللَِّذيیَن يَیَتَرجَّْوَنُه، أَأَماَنُتَك. َنِصيیِبي ُه
آآميین!". ِللنَّْفِس االَِّتي َتْطُلُبُه  

 
[�ا������]  

(�ُ�َ���م �ا�������)  
وَوألننَّ إإننَّ ِنْعَمَة االرَّببِّ وَوَمرااِحَمُه ِهَي ِلُكلِّ إإْنسانٍن يَیْعَتِرفُف ِبيَیُسوعَع االَمسيیِح رَربا وَوُمَخلًِّصا. 

ى ااُهللا َشْعَبُه َمْجموَعًة ِمَن يَیسوعَع االَمسيیَح َلْم يَیُكْن َقْد َجاَء إإلى ااألرْرضِض في أأيیَّامِم ُمْوَسى، َفَقْد أَأْعَط
أأنْن ِة ِبَحيیاِتِهِم االيَیْوِميیَِّة. وَوَقْد َعلََّمُهُم ااُهللا ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االتَّْشريیعاتِت َمْعنى االتَّْشريیعاتِت االُمْخَتصَّ

(َكما يَیقولُل االرَّسولُل يُیوَحنَّا) وَوأَأمَّا َشِرَكُتَنا َنْحُن َمَعُه.  َشِرَكٍةيَیعيیُشواا َحيیاةًة ُمَقدََّسًة وَوأأنْن يَیُكوُنواا في 
". ِنِه يَیُسوعَع االَمِسيیِحَمَع ااآلبِب وَوَمَع ااْب"َفِهَي   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االلَّاوِويیِّيینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة. ُتْصغي  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
يُیْعطيیَك االُقوَّةَة وَواالِحْكَمَة ، وَوأأنْن َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ

َفإنَُّه يُیريیُدنا أأنْن َنْسُلَك  ُقدُّووسٌس االرَّببَّوَوألننَّ ِلَكْي َتْسُلَك في االِبرِّ وَواالَقدااَسِة ُكلَّ يَیْومم. االَّتي َتْحتاجُج إإليیها 
َفْليُیِضْئ ُنورُرُكْم ...  ْم ُنورُر ااْلَعاَلِم.أَأْنُتَقالَل يَیسوعُع: " ،في االَقدااَسِة وَوأأنْن ُنَمجَِّد ااْسَمُه َبيْیَن ااُألَمم. ِلَذِلَك

وَوَصالُتنا ". هَكَذاا ُقدَّاامَم االنَّاسِس، ِلَكْي يَیَروْواا أَأْعَماَلُكُم ااْلَحَسَنَة، وَويُیَمجُِّدوواا أَأَباُكُم االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِت
ُتْوَجُد في ُكلِّ َمكانٍن  َتُه وَوَصالَحُهألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتكونَن ُنْورًراا يَیْعِكُس َمَحبََّة ااِهللا وَوِنْعَم

وعَع االَمسيیح. آآميین!يَیُسَفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم . فيیه  
 


