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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
1ااألْصحاحاتت  – االلَّاوِويیِّيینِسْفر  -3 Leviticus – Chapters 1–3 

 wt_c20_us072# 568م: 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 االرببَِّسَنْبَتِدئُئ  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

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

االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  ااألووَّلِلااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
 ،االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ِمْنَك). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

َسْوفَف َنَتَعلَُّم في َهذاا االدَّرْرسِس وَواالدُّررووسِس االلَّاِحَقِة َمعاني االرُّموزِز االَّتي ُتشيیُر إإليیها ذَذباِئُح 
االَعْهِد االَقديیم. وَوَقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقاتٍت َساِبَقٍة أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َصَرُفواا َسَنوااتٍت َطويیَلًة ِجداا ِمْن 

 ،دِديْیِنيیَّة ُطقوسٍسُمَجرَّدَد يیِم االذَّباِئِح وَواالتَّْقِدماتِت للرَّببِّ. وَوَلْم يَیُكْن َما َفَعُلوهُه في َتْقدوَوَحيیاِتِهْم وُوجودِدِهْم 
َتْسكيیِن َغَضِب ااِهللا َعَليْیِهم. وَوَسْوفَف َنَرىى ُتَقدَّمُم ِبَغَرضِض َبْل إإننَّ ُكلَّ ذَذبيیَحٍة ِمْن ِتْلَك االذَّباِئِح كاَنْت 

ذَذبيیَحِة يَیسوعَع االَمسيیِح كاَنْت َتْرِمُز إإلى َبْل َلْم َتُكْن ُتَكفُِّر َعِن االَخِطيیَِّة، االيَیْومَم أأننَّ ذَذباِئَح االَعْهِد االَقديیِم 
. ناَخطايیاْن يُیَكفَِّر َعألننَّ دَدمَم يَیسوعَع ُهَو االَوحيیُد االَّذيي يَیْقِدرُر أأنْن  َعلى االصَّليیب  

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

- ااألووَّلل دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
االلَّاوِويیِّيیَن َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي، إإلى االذَّباِئِح االَعديیَدةِة وَوُطُرقِق ِبُوصوِلنا إإلى ِسْفِر  

َغيْیُر َمألوفٍف َلَديْینا ااآلنَن ُهَو ِنظامٌم في االَعْهِد االَقديیِم للرَّببِّ. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِنظامَم االذَّباِئِح  َتْقديیِمها
االرَّببَّ أَأسََّس َعْهًداا أأْفَضل. ألننَّ   

 
َتُكْن َغايَیًة في ذَذااِتها، َبْل َلْم  االَحيَیوااِنيیََّة َكما َسَنرىى في االَحْلقاتِت االَقادِدَمِة، َفإننَّ االذَّباِئَحوَو

ارَر ُبوُلُس وَوَقْد أَأَش َسُتَقدَّمُم َبْعَد َسَنوااتٍت َطويیَلٍة َعلى االصَّليیب.كاَنْت ُتشيیُر إإلى االذَّبيیَحِة االَكاِمَلِة االَّتي 
َفُكوُنواا ُمَتَمثِِّليیَن : "2وو  1: 5اَلِتِه إإلى أأْهِل أَأَفُسس َقاِئًلا في رِرَس االذَّبيیَحِة االَكاِمَلِة ولُل إإلى ِتْلَكاالرَُّس

ااْسُلُكواا ِفي ااْلَمَحبَِّة َكَما أَأَحبََّنا ااْلَمِسيیُح أَأيْیًضا وَوأَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَنا، ُقْرَباًنا ووِباِهللا َكَأوْوَالدٍد أَأِحبَّاَء، 
ِهللا ااآلبِب وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ االَمسيیَح كانَن ُقْرًباًنا وَوذَذبيیَحًة ".  رَرااِئَحًة َطيیَِّبًةوَوذَذِبيیَحًة ِهللا

َطيیَِّبَة االرَّااِئَحِة.   
 

وَوِهَي: ُهناكَك َخْمُس َتْقِدماتٍت يُیَقدُِّمها َبنو إإْسراائيیَل للرَّببِّوَوكاَنِت    
 

.)هللاْرِمُز إإلى االتَّْكريیِس وَوَت ،ُتَقدَّمُم للتَّْكفيیِرَعِن االَخِطيیَِّة ِبَوْجٍه َعاممٍّذَذبيیَحُة االُمْحَرَقة (وَوِهَي  أأووًَّلا:  
.)ُتَقدَّمُم إلْظهارِر ااإلْكراامِم وَواالشُّْكِر ِهللاَتْقِدَمُة االدَّقيیٍق (وَوِهَي  ثاِنيًیا:  
َثاِلًثا: ).ِمُز إإلى االسَّالمِم وَواالشَِّرَكِة َمَع ااهللاللتَّْعبيیِر َعِن االشُّْكِر، وَوَتْرُتَقدَّمُم  االسَّالَمة (وَوِهَي ذَذبيیَحُة   
رَرااِبًعا: ، َحيْیُث االتَّعويیُض َسْهًواااالَّتي اارْرُتِكَبْت ُتَقدَّمُم للتَّْكفيیَر َعِن االَخطايیا  (وَوِهَيذَذبيیَحُة االَخِطيیَِّة  

).ُمَتَعذَّرٌر  
، َحيْیُث ُتَقدَّمُم للتَّْكفيیِر َعِن االَخطايیا االَّتي اارْرُتِكَبْت َنتيیَجَة َجْهٍل (وَوِهَيذَذبيیَحُة ااإلْثِم  َخاِمًسا:

).االتَّْعويیُض ُمْمِكٌن  
 

وَوَسْوفَف َنْعِرفُف االَمزيیَد َعْن َهِذهِه االذَّباِئِح وَواالتَّْقِدماتِت أأثناَء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االلَّاوِويیِّيین.   
 

ااألْصحاحاتِت االثَّالثِث ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین أأننَّ االتَّْقِدماتِت االثَّالثَث ااألوولى وَوُنالِحُظ في  
. َفاُهللا ال يُیْرِغُم أَأَحًداا ااْختيیارِريیًَّة(وَوِهَي: ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة، وَوَتْقِدَمُة االدَّقيیِق، وَوذَذبيیَحُة االسَّالَمِة) َكاَنْت 

ا على ِعبادَدِتِه أأوْو َتْقديیِم أأييِّ َشْيٍء َلُه. َفُهَو يُیريیُدنا أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك ِمْن َعلى أأنْن يُیِحبَُّه، وَوال يُیْجِبُرن
–َتْلقاِء ذَذووااِتنا  أأمَّا ذَذبيیَحُة االَخِطيیَِّة وَوذَذبيیَحُة ااإلْثَم َفكاَنتا الزِزَمَتيْین. ال رُرْغًما َعنَّا.    

 
َن أأنَُّه ِعْنَدما َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يُیَقدِّمونَن وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحاتِت ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيی 

االَحيَیوااناتِت َقْبَل ذَذْبِحها. وَوكانَن وَوْضُع االيَیِد َعلى أأيْیِديَیُهْم َعلى رَرأأسِس االذَّباِئَح للرَّببِّ، َكاُنواا يَیَضُعونن 
َعْت َعلى ذَذِلَك االَحيَیواانن. يَیْرِمُز إإلى أأننَّ َخطايیا ذَذِلَك االشَّْخَص َقْد وُوِض رَرأأسِس االَحيَیواانِن االَّذيي َسيُیْذَبُح

. وَوفي َحالِل َتْقديیِم ذَذبيیَحِة االَخِطيیَِّة أأوِو ااإلْثِم، ِبَمْعًنى آآَخَر، َكانَن االَحيَیواانُن يَیموتُت َبَدًلا َعِن االشَّْخِص
ْضُع االيَیِد َكاَنْت ُخطيیَئُة ااإلْنسانِن ُتْنَقُل إإلى ذَذِلَك االَحيَیواانن. وَوفي َحالِل َتْقديیِم ذَذبيیَحِة االُمْحَرَقِة، َكانَن وَو

وَوكاَنْت ِتْلَك االذَّبيیَحُة َعلى رَرأأسِس االَحيَیواانِن يُیشيیُر إإلى أأننَّ ااإلْنسانَن َقْد َكرَّسَس َنْفَسُه َبالَكاِمِل ِهللا. 
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-1: 1ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین ُتْحَرقُق َبالكاِمِل إإشارَرةًة إإلى االتَّْكريیِس االَكاِمل. ِلَذِلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في  أأننَّ االرَّببَّ  4
َكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل َلُهْم: إِإذَذاا َقرَّبَب إِإْنَسانٌن ِمْنُكْم ُقْرَباًنا ِللرَّببِّ ِمَن ااْلَبَهاِئِم، َفِمَن َقالَل ِلُموَسى: "

ا يُیَقرِّْبُه. إِإَلى َبابِب ااْلَبَقِر وَوااْلَغَنِم ُتَقرُِّبونَن َقَرااِبيیَنُكْم. إِإنْن َكانَن ُقْرَباُنُه ُمْحَرَقًة ِمَن ااْلَبَقِر، َفَذَكًراا َصِحيیًح
يَیَضُع يَیَدهُه َعَلى رَرأأسِس ااْلُمْحَرَقِة، َفيُیْرَضى َعَليْیِه وَوَخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع يُیَقدُِّمُه ِللرَِّضا َعْنُه أَأَمامَم االرَّببِّ. 

".ِللتَّْكِفيیِر َعْنُه  
 

َعْن  في االَعْهِد االَقديیِم يَیْخَتِلُفوَوِمَن االُمِهمِّ أأنْن َنْعَلَم، يیا أأْصدقائي، أأننَّ َمْفهومَم االَكفَّارَرةِة  
َمْفهوِمها في االَعْهِد االَجديید. َفالَكِلَمة "َكفَّارَرةة" في االَعْهِد االَقديیِم َتْعني "يُیَغطِّي" أأوْو "يَیْسُتر". وَوَلِكنَّ 

". ِلَذِلَك، َفإننَّ ِتْلَك اَال يُیْمِكُن أَأننَّ دَدمَم ِثيیَراانٍن وَوُتيُیوسٍس يَیْرَفُع َخَطايَی" ُهاالِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأنَّ
كاَنْت ُتَغطِّيیها َفَقط.  َخطايیا االشَّْعِب، َبْلَتْرَفُع (أأوْو ُتزيیُل) االذَّباِئَح َلْم َتُكْن   

 
إإلى ااألَبد. َفَنْحُن َنْقَرأأ في وَوذَذبيیَحَة االَمسيیِح رَرَفَعْت َخطايیانا َمرَّةًة أأمَّا في االَعْهِد االَجديیِد، َفإننَّ  

-10: 10االِعبرااِنيیِّيین االرِّساَلِة إإلى  َفِبهِذهِه ااْلَمِشيیَئِة َنْحُن ُمَقدَُّسونَن ِبَتْقِديیِم َجَسِد يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح : "13
وَوُكلُّ َكاِهٍن يَیُقومُم ُكلَّ يَیْومٍم يَیْخِدمُم وَويُیَقدِّمُم ِمَراارًراا َكِثيیَرةًة ِتْلَك االذََّباِئَح َعيْیَنَها، االَِّتي َال  َمرَّةًة وَوااِحَدةًة.

ى ااَألَبِد ُع ااْلَبتََّة أَأنْن َتْنِزعَع ااْلَخِطيیََّة. وَوأَأمَّا هَذاا َفَبْعَدَما َقدَّمَم َعِن ااْلَخَطايَیا ذَذِبيیَحًة وَوااِحَدةًة، َجَلَس إِإَلَتْسَتِطيی
يٍء، ". وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشَعْن يَیِميیِن ااِهللا، ُمْنَتِظًراا َبْعَد ذذِلَك َحتَّى ُتوَضَع أَأْعَدااؤُؤهُه َمْوِطًئا ِلَقَدَميْیِه

ذَذبيیَحَة االَمسيیِح ِهَي أأْسَمى وَوأأرْرَفُع ِمْن َجميیِع ذَذباِئِح االَعْهِد االَقديیم. َفإنَّما يَیُدللُّ، يیا أأِحبَّائي، َعلى أأننَّ 
االَجديیَد االَّذيي َصَنَعُه االِميْیثاقَق َفَقْد كاَنْت ِتْلَك االذَّباِئُح ُتشيیُر إإلى ذَذبيیَحِة يَیسوعَع االَمسيیح. َكَذِلَك َفإننَّ 

االَقديیِم االَقاِئِم على االذَّباِئِح.  االِميْیثاقِقَعلى أَأساسِس ذَذبيیَحِة االَمسيیِح ُهَو أأْفَضُل وَوأَأْسمى ِجداا ِمَن  االرَّببُّ
. وَوَهذاا يَیْدَفُعنا دَدااِئًما إإلى َتْقديیِم االشُّْكِر ِهللا َعلى ذَذبيیَحِة االَمسيیِح ألْجِلنا  

 
باِئِح في االَعْهِد االَقديیِم ِهَي أأنْن يَیْسَتعيیَد ااإلْنسانُن َلَقْد كاَنِت االَغايَیُة االرَّئيیسيیَُّة ِمْن َجميیِع االذَّ 

. َفِعْنَدما َخَلَق ااُهللا ااإلْنسانَن، َكانَن َقْصُدهُه ُهَو أأنْن يَیكونَن ااإلْنسانُن في َشِرَكَتُه االَمْقطوَعَة َمَع ااِهللا
َل أأنْن يَیْعِصيیا ااَهللا. وَوَلِكْن ِمْن أأْجِل َشِرَكٍة دَدااِئَمٍة َمَعُه. وَوَقْد َكاَنْت َهِذهِه ِهَي َحالُل آآدَدمَم وَوَحوَّااَء َقْب

َهْل فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل: "ااْسِتْمراارِر َهِذهِه االشَِّرَكِة، يَیْنَبغي لإلْنسانِن أأنْن يُیحاِفَظ َعلى َطاَعِتِه ِهللا. 
ِبَمْعًنى آآَخَر، َهْل يُیْمِكُنَك أأنْن َتسيیَر َمَع ااِهللا َما َلْم َتُكْن ُمتَِّفًقا َمَعُه؟ ؟" َمًعا إِإنْن َلْم يَیَتَوااَعَداا يَیِسيیُر ااْثَنانِن

َما َلْم يَیُكْن ُمتَِّفًقا االُقدُّووسِس ال يیا َصديیقي! َفال يُیْمِكُن ألييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیكونَن في َشِرَكٍة َحقيیقيیٍَّة َمَع ااِهللا 
َمَعُه وَوُمطيیًعا ِلَمشيیَئِتِه.   

 
َلَق ااُهللا ااإلْنسانَن ِلَكْي يَیكونَن ااإلْنسانُن في َشِرَكٍة َمَع َخاِلِقِه وَوإإَلِهِه. وَوَلِكنَّ َهِذهِه االشَِّرَكَة َلَقْد َخ

َصارَر ااإلْنسانُن َبعيیًداا وَوِصيیََّة ااِهللا. وَوِبُدخولِل االَخِطيیَِّة إإلى االَعاَلِم،  ااْنَقَطَعْت ِعْنَدما َعَصى آآدَدمُم وَوَحوَّااُء
ِمْن َجِميیِع َشَجِر ااْلَجنَِّة َتأُكُل أَأْكًال، وَوأَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة َفَقْد َقالَل ااُهللا آلدَدمَم: "ًلا َعْنُه. َعِن ااِهللا وُوُمْنَفِص

َفإننَّ ِعقابَب َكْسِر َقانونِن ااِهللا إإذًذاا، ". ااْلَخيْیِر وَواالشَّرِّ َفَال َتأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَیْومَم َتأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموتُت
االَمْوتت. وَوَلِكْن ألننَّ ااَهللا رَرحيیٌم، َفإنَُّه ال يُیَسرُّ ِبَمْوتِت ااإلْنسانن. ِلَذِلَك، كانَن ال ُبدَّ ِمْن االِقيیامِم ِبَشْيٍء  ُهَو
إلْصالحِح َعالَقِة ااإلنسانِن َمَع ااهللا. وَوألننَّ ااإلْنسانَن َخاِطٌئ وَوَعاِجٌز َعْن َتْخليیِص َنْفِسِه، َكانَن ال ُبدَّ َما 

. وَوَقْد َتَمثََّل َهذاا االَحلُّ في االَعْهِد لُّ ِمَن ااِهللا َنْفِسِه. وَوَقْد أَأوْوَجَد ااُهللا االَحلَّ ِلُمْشِكَلِة االَخِطيیَِّةأأنْن يَیأتي االَح
َكانَن االَقديیِم ِبَتْقديیِم االذَّباِئِح االَحيَیوااِنيیَِّة َبَدًلا ِمْن َمْوتِت ااإلْنسانِن االَخاِطئ. وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، 
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ذَذِلَك االَحيَیواانِن َقْبَل ذَذْبِحِه إإْقراارًراا ِمْنُه بأننَّ  يَیْنَبغي للَخاِطِئ أأنْن يَیَضَع يَیَدهُه َعلى رَرأأسِس االثَّْورِر أأوِو
االَحيَیواانَن َسيَیموتُت َبَدًلا َعْنُه.   

 
وَوَلِكنَّ ااهللا.  وَوِمْن ِخاللِل ِتْلَك االذَّباِئِح، َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يَیْسَتعيیدوونَن َعالَقَتُهْم وَوَشِرَكَتُهْم َمَع
. َفَقْد كانَن ذَذِلَك االَعْهَد االُمؤسََّس َعلى االذَّباِئِح َلْم يَیُكْن َغايَیًة في ذَذااِتِه، َبْل َكانَن يُیشيیُر إإلى َعْهٍد أأْفَضل

َذِلَك ااُهللا ااآلبُب ُمْزِمًعا أأنْن يُیْرِسَل ااْبَنُه االَوحيیَد ِليَیكونَن االذَّبيیَحَة االَكاِمَلَة َعْن َخطايیا َجميیِع االنَّاسس. ِل
َعاِلِميیَن أَأنَُّكُم ااْفُتِديیُتْم َال ِبَأْشيَیاَء َتْفَنى، ِبِفضٍَّة : "19وو  18: 1ااألوولى َفإنَّنا َنْقَرأأ في رِرساَلِة ُبْطُرسَس 

ل ِبَال َعيْیٍب أَأوْو ذَذَهٍب، ِمْن ِسيیَرِتُكُم ااْلَباِطَلِة االَِّتي َتَقلَّْدُتُموَها ِمَن ااآلَباِء، َبْل ِبَدمٍم َكِريیٍم، َكَما ِمْن َحَم
َكاَنْت ُتشيیُر إإلى يَیسوعَع في االَعْهِد االَقديیِم ". ِبَمْعًنى آآَخَر، َفإننَّ االذَّباِئح وَوَال دَدَنٍس، دَدمِم ااْلَمِسيیِح

االَخطايیا، َبْل إإننَّ دَدمَم يَیُسوعَع االَمسيیِح ُهَو االَوحيیُد االَقادِدرُر أأنْن يَیْغِفَر َخطايیانا.َتْغِفُر االَمسيیح. َفِهَي ال   
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَكِلَمة "َكفَّارَرةة" (أأوْو "يُیَكفُِّر") في االَعْهِد االَجديیِد َتْعني: "يَیصيیُر وَوااِحًداا 
–َمع" أأوْو "يَیتَِّحُد ِبـ". ِلَذِلَك، َفإننَّ َكفَّارَرةَة االَمسيیِح َتْجَعُلنا وَوااِحًداا َمَع ااِهللا  أأيْي في َشِرَكٍة َحقيیقيیٍَّة  

وَورَرااِئَعٍة َمَعُه.   
 

وَوِعْنَد ِقرااَءِتنا ِلِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن، ُنالِحُظ أأننَّ ااألْصحاحَح ااألووَّلَل يَیَتَحدَّثُث َعْن ذَذبيیَحِة االُمْحَرَقِة.  
وَوَقْد ذَذَكْرنا وَوَقْد كاَنْت ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة ُتَقدَّمُم للتَّْكفيیِر َعِن االَخِطيیَِّة وَوَتْرِمُز إإلى االتَّْكريیِس االَكاِمِل ِهللا. 

، َل َقليیٍل أأننَّ َهِذهِه االذَّبيیَحِة َكاَنِت ااْختيیارِريیًَّة. َفإنْن أَأرَراادَد أَأَحٌد ِمْن َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَكرِّسَس َنْفَسُه ِهللاَقْب
، وَووَوْضِع يَیِدهِه َعَليْیِه، ُثمَّ ذَذْبِحِه ِبَنْفِسِه. وَوكانَن االَكاِهُن يَیأُخُذ إإْحضارِر َثْورٍرَكانَن يَیْفَعُل ذَذِلَك ِمْن ِخاللِل 

–َعلى َجوااِنِب االَمْذَبِح االَقاِئِم ِعْنَد َمْدَخِل َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع مَم االذَّبيیَحِة وَويَیُرشُُّه دَد أأيْي َمْذَبِح االنُّحاسِس.  
يُیَقدَِّمُه ُمْحَرَقًة َقْبَل أأنْن  إإلى أأْجزااٍء وَويُیَقطَِّعُه ُهيَیْنَبغي للشَّْخِص االَّذيي يُیَقدِّمُم االثَّْورَر أأنْن يَیْسَلَخوَوكانَن 

. َلُه. وَوكانَن َتْقديیُم االذَّبيیَحِة ِبأْسِرها للرَّببِّ يُیشيیُر إإلى َتْقديیِم االذَّااتِت ُكلِّها وَووَوقودَد رِرًضى َتُسرُّ االرَّببَّ
ى ِمَن وَوإإنْن َلْم يَیُكْن ِبَمْقدوورِر االَمْرِء أأنْن يُیَقدِّمَم َثْورًراا، َكانَن يُیَقدِّمُم ُمْحَرَقًة ِمَن االضَّأنِن أأوِو االَماِعِز، أأوْو َحتَّ

االيَیمامِم أأوْو أَأْفرااخِخ االَحمامم.   
 

–وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َعِن االنَّْوعِع االثَّاني ِمَن االتَّْقِدماتِت   وَوِهَي  
 دَدقيیَق االَقْمِح وَويُیضيیفونَن إإليیِه َنْوًعا ِمَن االَبخورِرَفَقْد كانَن َبنو إإْسراائيیَل يَیأخذوونَن َتْقِدَمُة االدَّقيیق. 

وَوكاَنْت َهِذهِه االَموااددُّ ُتشيیُر إإلى َعَمِل وَوزَزيْیَت زَزيْیتونٍن وَويَیَضعونَن االتَّْقِدَمَة على االَمْذَبِح ِلَتْحَتِرقَق َعَليْیِه. 
أأْجِل وَويُیضيیفونَن إإليیِه االزَّيْیَت وَواالَبخورر. وَوَلِكْن ِمْن االطَّحيیَن يَیَديِي ااإلْنسانِن. َفَقْد كاُنواا يَیأُخذوونَن 

، االَقْمَح، َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْحُرثواا ااألرْرضَض، وَويَیْزرَرعوها، وَويَیْحُصدوواا حيیناالطَّاالُحصولِل َعلى 
وَويَیُقومواا ِبَجميیِع االُخُطوااتِت االلَّازِزَمِة للُحصولِل َعلى دَدقيیِق االَقْمح. ِلذِلَك كانَن َهذاا ُكلُُّه ُهَو َعَمُل 

وَوَكَذِلَك االَحالُل بالنِّْسَبِة إإلى االزَّيْیِت. َفَقْد َكاُنواا يَیْحُصلونَن َعَليْیِه َنتيیَجِة َعَمِل أأيْیديیِهم. ِلَذِلَك، أأيْیديیِهم. 
ُتَقدَّمُم أأيْیًضا وَوقودَد رَرااِئَحِة يُیَكرِّسونَن َعَمَل أأيْیديیِهْم للرَّببِّ. وَوكاَنْت َهِذهِه االتَّْقِدَمُة كانَن َبنو إإسراائيیَل 

  ُسروورٍر للرَّببِّ.
 

ُكلُّ االتَّْقِدَماتِت االَِّتي ُتَقرُِّبوَنَها ِللرَّببِّ َال ُتْصَطَنُع َخِميیًراا، : "11: 2ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین وَوَنْقَرأأ في 
". إإذًذاا، َلْم يَیُكْن يَیجوزُز ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن َألننَّ ُكلَّ َخِميیٍر، وَوُكلَّ َعَسل َال ُتوِقُدوواا ِمْنُهَما وَوُقودًداا ِللرَّببِّ
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في االِكتابِب  ةَة. وَوَقْد ذَذَكْرنا في َحْلقاتٍت َساِبَقٍة أأننَّ االَخميیَرأأوِو االَعَسل ةِةِلُطواا االطَّحيیَن بالَخميیَريَیْخ
ألننَّ االَخميیَرةَة  شيیُر دَدااِئًما إإلى االَخِطيیَِّة. ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن يَیجوزُز أأنْن يُیْخَلَط االطَّحيیُن بالَخميیَرةِةُتاالُمَقدَّسِس 
ُمناِسٌب للَخِطيیَِّة االَّتي َتْنَتِشُر  ٌزْمرَر اَفإنَّهووألننَّ َخميیَرةًة َصغيیَرةًة ُتَخمُِّر االَعجيیَن ُكلَُّه،  .ِهَي ِفْطٌر

ِبُسْرَعٍة أأيْیًضا.   
 

لَمذااقِق في ااألْصِل، َفإنَُّه يَیْرِمُز إإلى االَخِطيیَِّة االَّتي يُیِحبُّها ااإلْنسانُن وَوألننَّ االَعَسَل ُحْلُو اا
ها ُتْبِعُدنا َعِن ، َفإنَّةُة االَخِطيیَِّةِقها االُحْلِو إإلى وَوْقٍت َقصيیر. وَوَلِكْن أأيیا َكاَنْت َحالوَووَويَیْسَتْمِتُع ِبَمذاا
ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن يَیجوزُز ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْسَتْخِدُمواا االَخميیَر أأوِو االَعَسَل في ُصْنِع . االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا
، كانَن ُهناكَك ُعْنُصٌر آآَخُر ال ُبدَّ ِمْن إإضاَفِتِه إإلى االَخليیِط دَدااِئًما وَوُهَو وَوبالُمقاِبِلَتْقِدَمِة االدَّقيیق. 
يَیْحَفُظ ااألْطِعَمَة ِمَن االَفَسادد وَويَیْجَعُل االطَّعامَم ُمْسَتساًغا. االِمْلح. َفالِمْلُح   

 
لثَّاِلِث ِمَن االَقراابيیِن وَوُهَو ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َعِن االنَّْوعِع اا

(ذَذَكًراا أأوْو أأنثى) أأوِو االَغَنِم (ذَذَكًراا أأوْو أأنثى) أأوِو َتكونَن ِمَن االَبَقِر وَوكانَن يُیْمِكُن أأنْن ذَذبيیَحُة االسَّالَمِة. 
-أأوِو االضَّأنِن االَمِعِز  االسَّالَمِة ُتشيیُر وَوكاَنْت ذَذبيیَحُة َسليیًما ِمْن ُكلِّ َعيْیٍب. االُقْربانُن كونَن يَیَشريیَطَة أأنْن  

ألنَّها َتْرِمُز  إإلى َنواالِل االسَّالمِم َمَع ااِهللا. وَوِهَي االذَّبيیَحُة االَوحيیَدةُة االَّتي يُیْسَمُح ِلُمَقدِِّمها أأنْن يَیأُكَل ِمْنها
َفيیأُكُلُه  ُء ااآلَخُرَفَقْد َكانَن يُیْحَرقُق ُجْزٌء ِمْنها (وَوَكأننَّ ااَهللا يَیأُكُل ِمْنها). أأمَّا االُجْزإإلى االشَِّرَكِة َمَع ااِهللا. 

ُمَقدِّمُم االُقْربانِن إإَشارَرةًة إإلى َشِرَكِتِه َمَع ااِهللا.   
 

َنْحُن َنقَرأأ في يَیسوعَع أَأَكَل َمَع َتالميیِذهِه. وَو وَويُیْخِبُرنا االَعْهُد االَجديیُد في َموااِضَع َعديیَدةِة أأننَّ
ااْلَبابِب وَوأَأْقَرعُع. إِإنْن َسِمَع أَأَحٌد َصْوِتي هَنَذاا وَوااِقٌف َعَلى : ")َعلى ِلسانِن يَیسوعع( 20: 3ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

َفُهَو يَیْعَلُم َحاَجَتنا االُمِلحََّة إإلى االشَِّرَكِة َمَعُه. . "وَوَفَتَح ااْلَبابَب، أَأدْدُخُل إِإَليْیِه وَوأَأَتَعشَّى َمَعُه وَوُهَو َمِعي
قيیقيیٍَّة َمَعُه. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ُنِحبُّ أأنْن وَوُهَو يُیَقدِّمُم َلنا االُفْرَصَة ِتْلَو ااُألخرىى ألنْن َنكونَن في َشِرَكًة َح

َفاألْكُل َمَع ااآلَخريیَن يَیْجَعُلنا َنْشُعُر أأننَّ َلنا َشِرَكة ُحْلَوةة َنأُكَل َمَع ااآلَخريیَن في أأْغَلِب ااألْحيیانن. 
َمِة. وَوُهَو َما زَزاالَل َكَذِلَك في وَوَقْد َكانَن ِلَذِلَك دَدالَلُتُه االَعميیَقُة في ااألزْزِمَنِة االَقديیَبْعُضنا َمَع َبْعٍض. 

ِهْم ِلَذِلَك َفإننَّ االنَّاسَس ال يَیأُكلونَن َمَع أأْعداائ. االَّتي ُتَقدِّرُر َهذاا ااألْمَر َكثيیًراا االشَّْرِقيیَِّةوَواالدُّوَولِل االثَّقاَفِة 
–َدمِم ااألْكِل َمَع ااُألَمِم . وَوَقْد َكانَن االيَیهودُد َحريیصيیَن ِجداا َعلى َعَعادَدةًة. َفاألْكُل يَیْحُلو َمَع ااألِحبَّاِء  

َخْوًفا ِمْن أأنْن يَیصيیُروواا ُمشاِبهيیَن َلُهْم.   
 

االسَّْبَعَة ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َتَتَحدَّثُث َعْن  ااألْصحاحاتِتوَوَتْلخيیًصا ِلما َسَبق، َفإننَّ 
َخْمَسِة أأْنوااعٍع ِمَن االَقراابيیَن وَوِهَي: ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة، وَوَتْقِدَمُة االدَّقيیِق، وَوذَذبيیَحُة االسَّالَمِة، وَوذَذبيیَحُة 

االَّتي وَورَردَد  االَقراابيیِن االثَّالَثِة ااألوولىِة َعْن االَخِطيیَِّة، وَوذَذبيیَحُة ااإلْثِم. وَوَقْد َتَحدَّْثنا في َهِذهِه االَحْلَق
. وَوَقْد الَحْظنا أأننَّ َهِذهِه االَقراابيیَن االَحديیُث َعْنها في ااألْصحاحاتِت االثَّالَثِة ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین

لرَّااِئَحُة االطَّيیَِّبُة االَّتي َتْنَبِعُث ِمَن َفَقْد كاَنِت ااُتْحَرقُق ِلَتْصَعَد ِمْنها رَرااِئَحة ُتِسرُّ االرَّببَّ. االثَّالَثَة كاَنْت 
َتْرِمُز إإلى َطاَعِة االشَّْعِب ِهللا. وَوال َشكَّ أأننَّ االرَّببَّ يُیَسرُّ دَدااِئًما ِبطاَعِة َشْعِبِه َلُه. االَقراابيیِن ِعْنَد َحْرِقها  

 
ِة َقْبَل ذَذْبِحها. وَوكاَنْت ِتْلَك وَوكانَن االشَّْخُص االَّذيي يُیَقدِّمُم االُقْربانَن يَیَضُع يَیَدهُه على ررأأسِس االُمْحَرَق

. وَوكاَنْت َهِذهِه االذَّباِئُح َتْرِمُز إإلى االذَّبيیَحِة االَحَرَكُة َتْرِمُز إإلى َنْقِل َخطيیَئِتِه إإلى االَحيَیواانِن االَبرييء
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أأيْي إإلى (ِع االنَّاسِس االَكاِمَلِة االَّتي َكانَن ااُهللا ااآلبُب ُمْزِمًعا أأنْن يُیَقدَِّمها َمرَّةًة وَوإإلى ااألَبد َعْن َخطايیا َجميی
. )ذَذبيیَحِة يَیسوعَع االَمسيیح  

 
وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ ذَذباِئَح االَعْهِد االَقديیِم كاَنْت َتْسُتُر االَخطايیا أأوْو ُتَغطِّيیها َفَقط. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، 

ةًة على إإززااَلِة االدَّيْینوَنِة االلَّاِحَقِة. وَوِهَي َلْم َتُكن َقادِدرَرَفإنَّها َلْم َتُكْن َتْرَفُع االَخِطيیََّة، َبْل ُتَغطِّيیها ُمؤقًَّتا. 
ِلَذِلَك، َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يُیَقدِّمونَن االذَّباِئَح ِمراارًراا وَوَتْكراارًراا. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َماتَت َمرَّةًة َفَقط 

آآميین!وَوِهَي َتْضَمُن َلنا االَخالصَص ااألبدييَّ أأيْیًضا. ألننَّ ذَذبيیَحَتُه َتْكفي للتَّْكفيیِر َعِن االَخِطيیَِّة إإلى ااألَبد.   
 
  

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

وَوَنَظِرنا َنْحُن  َلها َقيْیَمُتها في َنَظِر ااِهللا االُقدُّووسِسإإننَّ أأوْوقاتَت ااألْكِل َمَع ااآلَخريیَن ِهَي أأوْوقاتٌت 
وَوما ألننَّ ذَذِلَك يَیْرِمُز إإلى االشَِّرَكة.  ِبَتناوُولِل االطَّعامِم َمًعا. وَوَقْد َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يَیْبَتِهجونَن ِجداا أأيْیًضا

أأْجَمَل أأنْن َنكونَن في َشِرَكٍة َحقيیقيیٍَّة وَودَدااِئَمٍة َمَع ااِهللا االَحيِّ!  
 

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.  
 

ْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُم  
 

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

يَیَقُع فيیها َكثيیروونَن ِمنَّا في أأْغَلِب ااألْحيیانِن ِهَي أأنَّنا ال ُنَكرِّسُس إإننَّ إإْحدىى االَمشاِكِل االَّتي 
َلُه وَوُنْهِمُل َجوااِنَب أأخرىى. وَوَلِكنَّ ااَهللا يُیريیُد أأْنُفَسنا بالكاِمِل ِهللا. َفَنْحُن َقْد ُنَكرِّسُس َجاِنًبا ِمْن َحيیاِتنا 

. ِلَذِلَك َفإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیُحضُّ ُمؤِمني رُرووميیة ِمنَّا أأنْن ُنَكرِّسَس أأْنُفَسنا َلُه َتْكريیًسا َحقيیقيیا وَوَكاِمًلا
َقدُِّمواا أَأْجَسادَدُكْم ذَذِبيیَحًة َحيیًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضيیًَّة ِعْنَد َفَأْطُلُب إِإَليْیُكْم أَأيیَُّها ااِإلْخَوةُة ِبَرأْأَفِة ااِهللا أَأنْن ُتَقاِئًلا: "

ِلَذِلَك َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن ُتَكرِّسَس َنْفَسَك ِهللا بالكاِمِل  ".ااِهللا، ِعَبادَدَتُكُم ااْلَعْقِليیََّة
سوعَع االَمسيیح. آآميین!ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیباْسِم َف. َتَحفٍُّظأأييِّ وَودُدوْونَن   

 


