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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 4:1 – 9:6 6: 9 – 1: 4 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us073# 569م: 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   
 

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

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

ِبَطريیَقِتنا االَبَشِريیَِّة االَخاصَِّة ِبنا. وَوُهناكَك َميْیٌل َلَديْینا  االَخطايیاَتْصنيیِف ُهناكَك َميْیٌل َلَديْینا إإلى 
أأيْیًضا إإلى االنََّظِر إإلى َخطايیا ااآلَخريیَن َكما َلْو كاَنْت أَأْشَنُع ِمَن االَخطايیا االَّتي َنْرَتِكُبها َنْحُن أأْنُفسنا. 

إإلى االَخِطيیَِّة َتْخَتِلُف َعْن َنَظَرِتنا َنْحُن. ِلَذِلَك،  َكما َسَنْدرِرسُس في َحْلَقِة االيَیْومَم َفإننَّ َنْظَرةَة ااِهللاوَوَلِكْن 
يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَعلََّم أأنْن َنرىى االَخِطيیَِّة َكما يَیرااها االرَّببُّ َنْفُسُه.   

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

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

 
ااألْصحاحاتِت االسَّْبَعَة ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َتَتَحدَّثُث َلَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ  

َعْن َخْمَسِة أأْنوااعٍع ِمَن االَقراابيیَن وَوِهَي: ذَذبيیَحُة االُمْحَرَقِة، وَوَتْقِدَمُة االدَّقيیِق، وَوذَذبيیَحُة االسَّالَمِة، 
االَحْلَقِة َعْن االَقراابيیِن االثَّالَثِة ااألوولى االَّتي َك ِتْلوَوذَذبيیَحُة االَخِطيیَِّة، وَوذَذبيیَحُة ااإلْثِم. وَوَقْد َتَحدَّْثنا في 

وَورَردَد االَحديیُث َعْنها في ااألْصحاحاتِت االثَّالَثِة ااألوولى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین. وَوَقْد الَحْظنا أأننَّ َهِذهِه 
اَنِت االرَّااِئَحُة االطَّيیَِّبُة االَّتي كوَواالَقراابيیَن االثَّالَثَة كاَنْت ُتْحَرقُق ِلَتْصَعَد ِمْنها رَرااِئَحة ُتِسرُّ االرَّببَّ. 

َتْنَبِعُث ِمَن االَقراابيیِن ِعْنَد َحْرِقها َتْرِمُز إإلى َطاَعِة االشَّْعِب ِهللا. وَوال َشكَّ أأننَّ االرَّببَّ يُیَسرُّ دَدااِئًما 
ِبطاَعِة َشْعِبِه َلُه.  

 
ُمْحَرَقِة َقْبَل ذَذْبِحها. وَوكاَنْت ِتْلَك وَوكانَن االشَّْخُص االَّذيي يُیَقدِّمُم االُقْربانَن يَیَضُع يَیَدهُه على ررأأسِس اال

االَحَرَكُة َتْرِمُز إإلى َنْقِل َخطيیَئِتِه إإلى االَحيَیواانِن االَبرييء. وَوكاَنْت َهِذهِه االذَّباِئُح َتْرِمُز إإلى االذَّبيیَحِة 
يیا َجميیِع االنَّاسِس (أأيْي إإلى االَكاِمَلِة االَّتي َكانَن ااُهللا ااآلبُب ُمْزِمًعا أأنْن يُیَقدَِّمها َمرَّةًة وَوإإلى ااألَبد َعْن َخطا

ذَذبيیَحِة يَیسوعَع االَمسيیح).   
 

ذَذبيیَحُة االَخطيیَئِة وَوذَذبيیَحُة ااألخيیَريْیِن وَوُهما االذَّبيیَحَتيْیِن وَوااآلنْن، َسْوفَف َنْعِرفُف االَمزيیَد َعِن  
-1: 4َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین ااإلْثم. َفَنْحُن  أأننَّ االرَّببَّ َكلََّم ُمْوَسى قاِئًلا: 4  

 
: �إِ�ذَ�ا �أَ�ْ�َ�َ�تْ �َ�ْ�ٌ �َ��ْ�ً�ا �ِ� �َ�ْءٍ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ « �َ���ْ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ��ِ�ً

�َ�َ����ھِ� �ا����ب� �ا���ِ� �َ ��َ�ْ�َ�ِ� �٬�َ��ُ�َ�َ، �وَ�َ�ِ�َ�ْ �وَ�ا�ِ�َ�ةً �ِ�ْ��َ�: �إِ�نْ �َ��نَ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ 
����ِ��ِ �ا���ِ� �أَ�ْ�َ�َ �َ�ْ�رً�ا �ا�ْ�َ �َ�َ�ٍ �ا�ْ�َ�ْ�ُ��حُ ��ُ�ْ�ِ�ُ �ِ�ْ�ِ �ا����٬ِ�ْ، ��ُ�َ���بُ �َ�ْ �َ�ِ

. ��ُ�َ���مُ �ا����ْ�رَ �إِ�َ� �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �أَ�َ��مَ  �َ�ِ���ً� �ِ����ب�٬، �ذَ�ِ���َ�َ �َ�ِ����ٍ
 . �ا����ب�٬، �وَ��َ�َ�ُ ��َ�َ�هُ �َ�َ� �رَ�أْ�سِ �ا����ْ�ر٬ِ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ا����ْ�رَ �أَ�َ��مَ �ا����ب�  

 
وَوَنْقَرأأ في . ِش أأنْن َنْعَلَم أأننَّ َخطايیا االسَّْهِو كاَنْت َتْسَتْوِجُب االتَّْكفيیَر َعْنها أأيْیًضاوَوِمَن االُمْدِه 

، َسْهًواا رَرئيیُس االَكَهَنِةأأنْن يُیْخِطَئ : يیا االسَّْهِو وَوِهَيُمْحَتَمَلٍة ِلَخطاَحاالتٍت َهذاا ااألْصحاحِح َعْن أأرْرَبِع 
َسْهًواا، أأوْو أأنْن يُیْخِطَئ أَأَحُد َقادَدةِة االشَّْعِب َسْهًواا، أأوْو أأنْن يُیْخِطَئ  أأوْو أأنْن يُیْخِطَئ َشْعُب إإْسراائيیَل ُكلُُّه

وَوفي االَحاَلِة أأْعالهه، َفإننَّ ااآليیاتِت َتَتَحدَّثُث َعْن ما يَیْنَبغي ِفْعُلُه ِعْنَدما وَوااِحٌد ِمْن َعامَِّة االشَّْعِب َسْهًواا. 
وَوكانَن يَیْنَبغي ِلَرئيیِس االَكَهَنِة . َسْهًوااأأْخَطَأ ُهَو االَّذيي  )رَرئيیُس االَكَهَنِةاالَكاِهُن االَمْمسوحُح (أأيْي: يَیكونُن 

–أأنْن يَیَضَع يَیَدهُه على رَرأأسِس االثَّْورِر َقْبَل أأنْن يَیْذَبَحُه  .  َخطيیَئَتُه َقْد ُنِقَلْت إإلى االثَّْوررإإشارَرةًة إإلى أأننَّ    
 

-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  
 

�ْ �دَ�مِ �ا����ْ�رِ �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ��ِ �إِ�َ� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��ع٬ِ، �وَ��َ��ُ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا�ْ�َ�ْ�ُ��حُ �ِ
�وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �إِ�ْ�َ�َ��ُ �ِ� �ا����مِ �وَ��َ�ْ�ِ�ُ �ِ�َ �ا����مِ �َ�ْ�َ �َ���ا�تٍ �أَ�َ��مَ �ا����ب� 
. �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ِ�َ �ا����مِ �َ�َ� �ُ�ُ�و�نِ �َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ُ ��رِ �َ�َ�ى �ِ�َ��بِ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ
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�ا�ْ�َ�ِ�ِ �ا���ِ�ي �ِ� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �أَ�َ��مَ �ا����ب�٬، �وَ�َ��ِ�ُ �دَ�مِ �ا����ْ�رِ ��َ�ُ����ُ �إِ�َ� 
 . �أَ�ْ�َ�ِ �َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�ِ �ا���ِ�ي �َ�َ�ى �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ  

 
أأمامَم ِبِهِذهِه االطَّريیَقِة رِر االَمْذبوحِح إإذًذاا، كانَن يَیْنَبغي ِلَرئيیِس االَكَهَنِة أأيْیًضا أأنْن يَیُرششَّ دَدمَم االثَّْو 

. االرَّببِّ  
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  12:  
 

. �ا����ْ�َ �ا���ِ�ي ��ُ�َ��� �ا�َ�ْ�َ�ء٬َ،  �وَ�َ�ِ���ُ �َ�ْ�ِ �َ�ْ�رِ �ا�ْ�َ�ِ����ِ ��َ�ْ�ِ�ُ��ُ �َ�ْ��ُ
�وَ�َ��ِ�َ �ا����ْ�ِ �ا���ِ�ي �َ�َ� �ا�َ�ْ�َ�ء٬ِ، �وَ�ا�ْ�ُ�ْ��َ�َ��ْ�ِ �وَ�ا����ْ�َ �ا���ِ�ي �َ�َ��ْ��ِ�َ� �ا���ِ�ي 

�ْ��َ�َ��ْ�ِ ��٬�َ��ُ�ِ�ْ�َ، �َ�َ� �ُ�ْ�َ�عُ �ِ�ْ �َ�ْ�رِ �َ�َ� �ا�٬ِ�ْ��َ�َ�ِ��َ�ْ، �وَ�زِ��َ��دَ�ةَ �ا�ْ�َ�ِ�ِ �َ�َ �ا�ْ�ُ
. �وَ�أَ��� �ِ�ْ�ُ �ا����ْ�رِ  . �وَ��ُ��ِ�ُ���ھُ�� �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �َ�َ� �َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�ِ �ذَ�ِ���َ�ِ �ا����َ�َ�ِ
�إِ�َ�  �وَ�ُ�� �َ�ْ�ِ��ِ �َ�َ �رَ�أْ�ِ��ِ �وَ�أَ�َ��رِ�ِ��ِ �وَ�أَ�ْ�َ��ِ��ِ �وَ�َ�ْ�ِ��ِ �َ��ُ�ْ�ِ�جُ �َ��ِ�َ �ا����ْ�رِ

�َ��رِ�جِ �ا�ْ�َ�َ���ِ �إِ�َ� �َ�َ��نٍ �َ����ھ٬ٍ�ِ، �إِ�َ� �َ�ْ�َ� �ا����َ��د٬ِ، �وَ��ُ�ْ�ِ�ُ��َ� �َ�َ� �َ�َ�ٍ 
. . �َ�َ� �َ�ْ�َ� �ا����َ��دِ �ُ�ْ�َ�قُ �ِ������رِ  

 
ُكلَّ ااألْجزااِء االَّتي َلْم ُتْوَقْد َعلى َمْذَبِح االُمْحَرَقِة َكانَن يَیْنَبغي وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبِّائي، أأننَّ 

َعَلى َحَطٍب ِبالنَّارِر. ِلُتْحَرقَق إِإَلى َخارِرجِج االَمَحلَِّة إِإَلى َمَكانٍن َطاِهٍر، إِإَلى َمْرَمى االرََّمادِد، ُتؤَخَذ أأنْن   
 

-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  في َحالِل أأننَّ َجميیَع َبني إإْسراائيیَل ِة االَخطيیَئِة َعْن َتْقديیِم ذَذبيیَح 18
-22أأْخَطُأوواا َسْهًواا. وَوَنْقَرأأ في ااألْعداادد  َعْن َتْقديیِم ذَذبيیَحِة االَخطيیَئِة في َحالِل أأننَّ وَوااِحًداا ِمْن  26
-27وَوأأخيیًراا، َنْقَرأُأ في ااألْعداادد رُرؤَؤساِء َبني إإْسراائيیَل أأْخَطَأ َسْهًواا.  َعْن َتْقديیِم ذَذبيیَحِة االَخطيیَئِة  31

في َحالِل أأننَّ أأَحًداا ِمْن َعامَِّة االشَّْعِب أأْخَطَأ َسْهًواا. وَوُنالِحُظ في َجميیِع َهِذهِه االَحاالتِت ااألرْرَبِع أأننَّ 
االَخَطَأ َحَدثَث َسْهًواا وَوَليْیَس ُمَتَعمًَّداا.   

 
-1في ااألْعداادد ى ااألْصحاحِح االَخاِمِس ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین، َنْقَرأأ وَوْعِنَدما َنِصُل إإل  َثالَثَة  4

ااإلنسانُن َعْن َجْهٍل َفيَیْحتاجُج إإلى َتْقديیِم ذَذبيیَحِة َخطيیَئٍة ِعْنَد َمْعِرَفِتِه ِبها يَیْقَتِرُفها َقْد أأْمِثَلٍة ِلَخطايیا 
أأووًَّلا، أأنْن يَیْسَمَع ااإلْنسانُن َشهادَدةَة زُزوْورٍر دُدوْونَن أأنْن يُیَصحَِّح االَخَطَأ : أأمَّا َهِذهِه االَخطايیا َفِهَيوَوَتْوَبِتِه َعْنها. 

يَیَتَسرَّعَع في االتََّكلُِّم ُثمَّ يُیؤكُِّد َكالَمُه ِبَحْلٍف. . َثاِلًثا، أأنْن أأنْن يَیْلَمَس َشيْیًئا َنِجًساِبَشهادَدةٍة َصادِدَقٍة. ثاِنيًیا،   
 

-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  َكالتَّالي: ، وَوِهَيَعْن َكيْیِفيیَِّة االتَّْكفيیِر َعْن َهِذهِه االَخطايیا 13  
 

. �وَ��َ��ِ� �إِ�َ� �ا����ب�  �َ�ِ�نْ �َ��نَ ��ُ�ْ�ِ�ُ �ِ� �َ�ْءٍ �ِ�ْ ���ھ�ِ�ه٬ِ، ��ُ�ِ�� �ِ�َ� �َ�ْ �أَ�ْ�َ�َ �ِ��ِ
�َ��مِ �َ�ْ�َ�ً �أَ�وْ �َ�ْ�ً�ا �ِ�َ�ِ���َ�ٍ �ِ�ْ�ِ��ِ �َ�ْ �َ�ِ����ِ��ِ �ا���ِ� �أَ�ْ�َ�َ �ِ��َ�: �أُ�ْ�َ� �ِ�َ �ا�َ�ْ

 . �ِ�َ �ا�٬ِ�ْ�َ�ْ، �ذَ�ِ���َ�َ �٬ٍ����ِ�َ، �َ��ُ�َ���ُ �َ�ْ��ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ِ�ْ �َ�ِ����ِ��ِ  
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: 13: 28 الزِزمٌم ُهنا. وَوَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر ااألْمثالل وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ااالْعِتراافَف بالذَّْنِب
: 1وَوَنْقَرأأ في رِرساَلِة يُیوَحنَّا ااألوولى ". وَوَمْن يُیِقرُّ ِبَها وَويَیْتُرُكَها يُیْرَحُمَمْن يَیْكُتُم َخَطايَیاهُه َال يَیْنَجُح، "
ُهَو إِإنْن ُقْلَنا: إِإنَُّه َليْیَس َلَنا َخِطيیٌَّة ُنِضلُّ أَأْنُفَسَنا وَوَليْیَس ااْلَحقُّ ِفيیَنا. إِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َف: "9وو  8

".ِفَر َلَنا َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِإْثٍمأَأِميیٌن وَوَعادِدلٌل، َحتَّى يَیْغ  
 

-14: 5وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  –َعِن االنَّْوعِع ااألخيیِر ِمَن االَقراابيیِن  19 أأيْي َعْن  
ذَذبيیَحِة ااإلْثم:   

 
 : �َ��ْ�ً�ا �ِ� �أَ�ْ�َ�ا�سِ  �إِ�ذَ�ا �َ��نَ �أَ�َ�ٌ �ِ��َ��َ�ً �وَ�أَ�ْ�َ�َ«�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً

: �َ�ْ�ً� �َ�ِ���ً� �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �ِ�َ�ْ�ِ���ِ�َ �ِ�ْ  �ا����ب�٬، ��َ��ِ� �إِ�َ� �ا����ب� �ِ�َ�ِ���َ�ٍ �ِ�ْ�ِ��ِ
. �وَ��ُ�َ���ضُ �َ��� �أَ�ْ�َ�َ �ِ��ِ �ِ�َ  �َ�َ�ا�ِ�ِ �ِ���ٍ �َ�َ� �َ��ِ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�س٬ِ، �ذَ�ِ���َ�َ �إِ�ْ�ٍ

�٬ُ��َ�ْ�ُ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ��ُ �إِ�َ� �ا�ْ�َ����ھ٬ِ�ِ، �َ��ُ�َ���ُ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �َ�ْ��ُ  �ا�ْ�ُ�ْ�س٬ِ، �وَ��َ�ِ���ُ �َ�َ��ْ��ِ
. �وَ�إِ�ذَ�ا �أَ�ْ�َ�َ �أَ�َ�ٌ �وَ�َ�ِ�َ �وَ�ا�ِ�َ�ةً �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �َ�َ����ھِ�  �ِ�َ�ْ�ِ �ا�٬ِ�ْ�ِ، �َ��ُ�ْ�َ�ُ �َ�ْ��ُ

. �َ��َ�ْ�ِ� �ا����ب� �ا���ِ� �َ ��َ�ْ�َ�ِ� �٬�َ��ُ�َ�َ، �وَ�َ�ْ ��٬ْ�َ�ْ�َ، �َ��نَ �ُ�ْ�ِ�ً� �وَ�َ�َ �َ �ذَ�ْ�َ��ُ
�ِ�َ�ْ�ٍ �َ�ِ���ٍ �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �٬َ�ِ���ِ�ْ�َ�ِ، �ذَ�ِ���َ�َ �إ٬ٍ�ْ�ِ، �إِ�َ� �ا�ْ�َ����ھ٬ِ�ِ، �َ��ُ�َ���ُ �َ�ْ��ُ 

 . . �إِ����ُ �ذَ�ِ���َ�ُ �إِ�ْ�ٍ �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ِ�ْ �َ��ْ�ِ�هِ �ا���ِ�ي �َ��َ� �وَ���ھُ�َ �َ ��٬ُ�َ�ْ�َ، �َ��ُ�ْ�َ�ُ �َ�ْ��ُ
».�ا����ب� �َ�ْ �أَ�ِ�َ �إِ�ْ�ً� �إِ�َ�  

 
للتَّْكفيیِر َعِن االَخطايیا االَّتي يَیْقَتِرُفها ااإلْنسانُن وَوسيیَلًة كاَنْت ااإلْثِم  ذَذبيیَحَةَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ إإذًذاا،  

، ذَذبيیَحة إإْثٍمأأنْن يُیَقدِّمَم ااإلْنسانُن أأْمَريْین: َهِذهِه االَخطايیا َتْسَتْوِجُب وَوَقْد كاَنْت ِضدَّ االُمَقدَّساتِت ااإلَلِهيیَِّة. 
وَوأأنْن يُیَعوِّضَض َعِن ااألْضراارر.   

 
وَويَیْسَتِمرُّ االَحديیُث َعْن ذَذبيیَحِة ااإلْثِم في ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین. َفَقْد ذَذَكْرنا  

ِضدَّ االُمَقدَّساتِت ذَذبيیَحَة ااإلْثِم كاَنْت وَوسيیَلًة للتَّْكفيیِر َعِن االَخطايیا االَّتي يَیْقَتِرُفها ااإلْنسانُن َقْبَل َقليیٍل أأننَّ 
أأيْیًضا كاَنْت  ذَذبيیَحَة ااإلْثِم ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس أأننَّااألْعداادِد االسَّْبَعِة ااألوولى ِمَن وَوَنْقَرأُأ في  ااإلَلِهيیَِّة.

:وَوسيیَلًة للتَّْكفيیِر َعِن االَخطايیا االَّتي يَیْقَتِرُفها ااإلْنسانُن ِضدَّ أأخيیِه ااإلْنسانن  
 

: �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ�  �إِ�ذَ�ا �أَ�ْ�َ�َ �أَ�َ�ٌ �وَ�َ��نَ �ِ��َ��َ�ً �ِ�����ب�٬، �وَ�َ�َ�َ «�َ��ِ�ً
�َ��ِ�َ��ُ �وَ�دِ���َ�ً �أَ�وْ �أَ�َ��َ�ً �أَ�وْ �٬�ً��ُ�ْ�َ، �أَ�وِ �ا�ْ�َ�َ�َ �ِ�ْ �٬ِ��ِ�ِ��َ، �أَ�وْ �وَ�َ�َ 

�ُ�ْ�ِ�ً�  �ُ�َ�َ�ً �وَ�َ�َ�َ���ھ٬�َ، �وَ�َ�َ�َ �َ��ذِ�ً� �َ�َ� �َ�ْءٍ �ِ�ْ �ُ�� �َ� ��َ�ْ�َ�ُ��ُ �ا�ِ�ْ�َ��نُ
�٬ِ��ِ، �َ�ِ�ذَ�ا �أَ�ْ�َ�َ �وَ�أَ�ذ٬َ�َ�ْ، ��َ�ُ�د� �ا�ْ�َ�ْ�ُ��بَ �ا���ِ�ي �٬ُ��َ�َ�َ، �أَ�وِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�َ �ا���ِ�ي 

�ا�٬ُ��َ�َ�َ�ْ، �أَ�وِ �ا�ْ�َ�دِ���َ�َ �ا���ِ� �أُ�و�دِ�َ�ْ �ِ�ْ�َ�ه٬ُ، �أَ�وِ �ا����َ�َ�َ �ا���ِ� �وَ�َ�َ���ھ٬�َ، �أَ�وْ �ُ�� 
. �إِ�َ� �ا���ِ�ي ���ھُ�َ �َ� �َ�َ�َ �َ�َ��ْ��ِ �َ��ذِ�ً�. ��ُ�َ�� �ُ��ُ �ِ�َ�أ٬ِ��ِ�ْ، �وَ��َ�ِ���ُ �َ�َ��ْ��ِ �ُ�ْ�َ��ُ

 �ً���ِ�َ� �ً�ْ�َ� : . �وَ��َ�ْ�ِ� �إِ�َ� �ا����ب� �ِ�َ�ِ���َ�ٍ �ِ�ْ�ِ��ِ �َ��ُ ��َ�ْ�َ�ُ��ُ ��َ�ْ�مَ �ذَ�ِ���َ�ِ �إِ�ْ�ِ��ِ
ُ��ْ�َ� ُ���َ�ُ��َ� . �ا�ْ�َ����ھِ�ُ �أَ�َ��مَ �ا����ب�٬،  �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �٬َ�ِ���ِ�ْ�َ�ِ، �ذَ�ِ���َ�َ �إِ�ْ�ٍ �إِ�َ� �ا�ْ�َ����ھِ�ِ

».�َ��ُ�ْ�َ�ُ �َ�ْ��ُ �ِ� �ا����ْءِ �ِ�ْ �ُ�� �َ� �َ�َ�َ��ُ �ُ�ْ�ِ�ً� �ِ��ِ  
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-8ااألْعداادد ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَوُثمَّ َنْقَرأأ في   -14وَوفي ااألْعداادد . َعْن َشريیَعِة االُمْحَرَقة 13
-24 َعْن َشريیَعِة َتْقِدَمِة االدَّقيیق. وَوفي ااألْعداادد 23 َعْن َشريیَعِة ذَذبيیَحِة االَخِطيیَّة.  30  

 
-1وَوااألْعداادد وَوَنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع   في ُثمَّ َنْقَرأُأ َعْن َشريیَعِة ذَذبيیَحِة ااإلْثِم.  10

-11ااألْعداادد  -11َعْن َشريیَعِة ذَذبيیَحِة االسَّالَمِة. وَوُنالِحُظ في ااألْعداادد  36 أأننَّ ذَذبيیَحَة االسَّالَمِة  15
كاَنْت ُتَقدَّمُم أأيْیًضا ألْجِل االشُّْكِر.   

 
وَوأأبناِئِه. وَوِعْنَدما َنِصُل إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین، َنْقَرأأ َعْن َمْسِح َهارروونَن  

-1َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْعداادد  7:  
 

 : �ُ�ْ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �٬ُ��َ�َ، �وَ�ا�����َ��بَ �وَ�دُ���ھْ�َ «�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً
�ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �وَ�َ�ْ�رَ �ا�ْ�َ�ِ����ِ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�َ��ْ�ِ �وَ�َ�� �ا�٬ِ���ِ�َ�ْ، �وَ�ا�ْ�َ�ْ �ُ�� �ا�ْ�َ�َ��َ�ِ �إِ�َ� 

. �َ��ْ�َ�َ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ��َ�ُ ». �ا��ْ�ِ�َ��عِ �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �َ�َ�َ�َ �ُ��َ� �َ�َ� �أَ�َ�َ�هُ �ا����ب�
 : . �ُ�� �َ��لَ �ُ��َ� �ِ�ْ�َ�َ��َ�ِ ���ھ�َ�ا �َ� �أَ�َ�َ �ا����ب� �أَ�نْ «�إِ�َ� �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ

. �وَ». ��ُ�ْ�َ�َ �َ�َ�َ �َ�َ��ْ��ِ �ا�ْ�َ�ِ���َ �َ�َ���مَ �ُ��َ� ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �وَ�َ���َ��ُ�ْ �ِ�َ�ءٍ
�وَ�َ���َ��ُ �ِ��ْ�ِ�ْ�َ�َ�ِ �وَ�أَ�ْ�َ�َ��ُ �ا�ْ�ُ���َ �وَ�َ�َ�َ �َ�َ��ْ��ِ �ا����دَ�اء٬َ، �وَ�َ���َ��ُ �ِ�ُ����رِ �ا����دَ�اءِ 

 . �وَ�َ���هُ �ِ��ِ  
 

رَرئيیِس االَكَهَنِة َبْعَد أأنْن َمالِبَس إإذًذاا، كاَنْت َهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االَّتي يَیْرتديي فيیها َهارروونُن  
َقدََّسُه ُمْوَسى َكما أَأَمَرهُه االرَّببُّ.   

 
-10ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   12 :  

 
�وَ�َ�َ�َ �ُ�� �أَ�َ�َ �ُ��َ� �دُ���ھْ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �وَ�َ�َ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ �وَ�ُ�� �َ� �ِ����ِ �و٬ُ��َ���َ�َ، 

�َ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ �وَ�َ�ِ���َ �آ�٬ِ��ِ�َ��ِ، �وَ�ا�ْ�ِ�ْ�َ�َ�َ �ِ�ْ��ُ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ�ْ�َ �َ���ا�ت٬ٍ، �وَ�َ
�سِ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�َ�َ��ُ �أ�وَ�َ��ِ�َ�َ��َ� �ِ�َ�ْ�ِ���ِ��َ�. �وَ�َ�� �ِ�ْ �دُ���ھْ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ�َ� �رَ

 . ِ��ِ���ِ�ْ�َ�ِ�  
 

االتَّْقديیُس يَیْعني َفْرزز َفَبْعَد إإقاَمِة َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع، كانَن ال ُبدَّ ِمْن َتْقديیِسها وَوُكلِّ َما فيیها. وَو 
وَوفي َهِذهِه االَحاَلِة، كانَن يَیِتمُّ َتْقديیُس ااألْشخاصِص وَوااألشيیاِء . الْسِتْخداامٍم ُمَعيیٍَّناالشَّْخِص أأوِو االشَّْيِء 

–ااالْجِتماعِع للرَّببِّ  َخيْیَمِةَفَقْد َتمَّ َفْرزُز للرَّببِّ. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى،  أأيْي أأنَّها َلْن ُتْسَتْخَدمَم ألييِّ َغَرضٍض  
–آآَخر. وَوكاَنِت ااآلِنيَیُة االُمْسَتْخَدَمُة فيیها ُمَقدََّسًة أأيْیًضا للرَّببِّ  أأيْي أأنَّها ال ُتْسَتْخَدمُم ألييِّ أأْغرااضٍض  

َهارروونن ِلَتْقديیِسِه. َكَذِلَك َفَقْد َصبَّ ُمْوَسى ِمْن دُدْهِن االَمْسَحِة على رَرأأسِس أأخرىى َغيْیَر ِخْدَمِة االرَّببِّ. 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َهارروونَن أأيْیًضا كانَن ُمَكرًَّسا الْسِتْخداامِم االرَّببِّ َفَقط.   

 
:14وو  13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
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�ُ�� �َ���مَ �ُ��َ� �َ�ِ� ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�أَ�ْ�َ�َ��ُ�ْ �أَ�ْ�ِ�َ�ً �وَ�َ���َ��ُ�ْ �ِ�َ�َ��ِ�َ �وَ�َ�� �َ��ُ�ْ 
�ُ�� �َ���مَ �َ�ْ�رَ �ا�٬ِ����ِ�َ�ْ، �وَ�وَ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ  �َ�َ� �أَ�َ�َ �ا����ب� �ُ��َ�. �٬َ�ِ�َ�َ،

 . �وَ�َ�ُ��هُ �أَ��ْ�ِ��َ��ُ�ْ �َ�َ� �رَ�أ�سِ �َ�ْ�رِ �ا�ْ�َ�ِ����ِ  
 

ِليَیكوُنواا االَمالِبَس االَكَهنوِتيیََّة أأْبناَء َهارروونَن أأيْیًضا أَأْلَبَس َنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ ُمْوَسى  
وَوكانَن أأووَّلُل َعَمٍل يَیْنَبغي االِقيیامُم ِبِه َبْعَد ذَذِلَك ُهَو َتْقديیُم ذَذبيیَحِة َخِطيیٍَّة َعْن َهارروونَن َكَهَنًة ِهللا االَعِليِّ. 

َخِطيیٍَّة َقْبَل  َفَقْد كاُنواا ُخطاةًة َكَساِئِر االشَّْعِب. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي أأنْن يُیَقدِّمَم ُمْوَسى َعْنُهْم َثْورَروَوأأبناِئِه. 
َمرَّةًة في االسََّنِة ِعْنَدما كانَن رَرئيیُس االَكَهَنِة يَیْدُخُل  يُیمارَرسُسوَوكانَن َهذاا االطَّْقُس أأنْن يَیصيیُروواا ُخدَّااًما ِهللا. 

إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس للتَّْكفيیِر َعْن َخطايیاهه وَوَخطايیا َجميیِع االشَّْعب.   
 

:18ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�َ�ْ�َ �ا�٬ِ�َ�َ�ْ�ُ�ْ، �َ�َ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ُ��هُ �أَ��ْ�ِ��َ��ُ�ْ �َ�َ�  (أأيْي: ُمْوَسى)�مَ �ُ�� �َ��
 . �رَ�أ�سِ �ا�ْ�َ�ْ�ِ  

 
إإذًذاا َبْعَد أأنْن َتمَّ َتْقديیُم ذَذبيیَحِة االَخِطيیَِّة، َحانَن االَوْقُت ِلَتْقديیِم ذَذبيیَحِة االُمْحَرَقِة َعْن َهارروونَن  

بالكاِمِل ِهللا االَحيِّ.  إإلى أأنَُّهْم َقْد َكرَُّسواا أأْنُفَسُهْموَوأأبناِئِه. وَوكانَن ذَذِلَك يَیْرِمُز   
 

:23وو  22ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

�ُ�� �َ���مَ �ا�ْ�َ�ْ�َ �ا�����٬�ِ، �َ�ْ�َ �ا�ْ�َ�ْء٬ِ، �َ�َ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ُ��هُ �أَ��ْ�ِ��َ��ُ�ْ �َ�َ� 
. �٬ُ��َ�َ�َ�َ، �وَ�أَ�َ�َ �ُ��َ� �ِ�ْ �دَ�ِ��ِ �وَ�َ�َ�َ �َ�َ� �َ�ْ�َ�ِ �أُ�ذُ�نِ  �رَ�أْ�سِ �ا�ْ�َ�ْ�ِ

�ْ��َ��مِ �رِ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ��ُ�ْ�َ�. ���ھَ��رُ�و�نَ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ�ْ��َ��مِ ��َ�ِ�هِ �ا�٬�َ�ْ�ُ��ْ، �وَ�َ�َ� �إِ  
 

إِإْبَهامِم يَیِدهِه ااْليُیْمَنى، َنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ُمْوَسى وَوَضَع االدَّمم على َشْحَمِة أُأذُذنِن َهارروونَن االيُیْمنى، وَوعلى  
ااِهللا، . وَوكانَن َهذاا االَعَمُل يُیشيیُر إإلى َتْكريیِس ااُألذُذَنيْیِن ِلَسماعِع َصْوتِت وَوَعَلى إِإْبَهامِم رِرْجِلِه ااْليُیْمَنى

للسُّلوكِك في َمشيیَئِة ااِهللا.  وَوَتْكريیِس االيَیَديْیِن للِقيیامِم ِبَعَمِل ااِهللا، وَوَتْكريیِس االَقَدَميْیِن  
 

-30ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  36:  
 

�ُ�� �أَ�َ�َ �ُ��َ� �ِ�ْ �دُ���ھْ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �وَ�ِ�َ �ا����مِ �ا���ِ�ي �َ�َ� �ا�٬ِ�َ�ْ�َ�ْ، �وَ�َ�َ�َ 
. �وَ�َ���سَ �َ�َ� ���ھَ��رُ�و�نَ  �وَ�َ�َ� �٬ِ��ِ��َ��ِ، �وَ�َ�َ� �َ�ِ����ِ �وَ�َ�َ� �ِ��َ��بِ �َ�ِ����ِ �َ�َ��ُ

 : . �ُ�� �َ��لَ �ُ��َ� �ِ��َ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�ِ��َ��َ��ُ �وَ�َ�ِ����ِ �وَ�ِ��َ��بَ �َ�ِ����ِ �َ�َ��ُ
�ا�ْ�ُ�ْ�َ �ا���ِ�ي �ا�ْ�ُ�ُ��ا �ا����ْ�َ �َ�َ�ى �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��ع٬ِ، �وَ���ھُ�َ��كَ �َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ �وَ«

. �وَ�ا�ْ�َ��ِ�  : ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ُ��هُ ��َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ �ِ� �َ�� �ُ�ْ�َ��نِ �ا�ْ�َ�ْء٬ِ، �َ�َ� �أَ�َ�ْ�تُ �َ��ِ�ً
. �وَ�ِ�ْ �َ�ُ�نْ �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��ع٬ِ، �َ  �ِ�َ �ا����ْ�ِ �وَ�ا�ْ�ُ�ْ�ِ �ُ�ْ�ِ�ُ��َ��ُ �ِ������رِ

.  �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ�ْ�َ�َ �أَ�����مٍ �إِ�َ� ��َ�ْ�مِ �َ�َ��لِ �أَ�����مِ �٬ْ�ُ�ِ�ْ�َ، �َ����ُ �َ�ْ�َ�َ �أَ�����مٍ ��َ�ْ�ُ �أَ��ْ�ِ��َ�ُ�ْ
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. �وَ�َ�َ�ى �َ��بِ  �َ�َ� �َ�َ�َ �ِ� ���ھ�َ�ا �ا�ْ��َ�ْ�م٬ِ، �َ�ْ �أَ�َ�َ �ا����ب� �أَ�نْ ��ُ�ْ�َ�َ �ِ����ْ�ِ���ِ �َ�ْ�ُ�ْ
��م٬ٍ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ��ِ�َ �ا����ب� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �ُ�ِ���ُ��نَ �َ��َ��رً�ا �وَ�َ��ْ�ً �َ�ْ�َ�َ �أَ���

�َ�َ�ِ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ُ��هُ �ُ�� �َ� �أَ�َ�َ �ِ��ِ �ا����ب� ». �َ�َ �َ�ُ��ُ��ن٬َ، �َ��� ���ھ�َ�َ�ا �أُ�ِ�ْ�تُ
.�َ��ُ� ِ�َ�� �َ�َ�  

 
وَوِبَذِلَك، َصارَر َهارروونُن َجاِهًزاا للِقيیامِم ِبَعَمِلِه وَوِخْدَمِتِه ِبَوْصِفِه رَرئيیًسا للَكَهَنِة. وَوَصارَر أأووالدُد  

َهارروونَن جاِهزيیَن أأيْیًضا للِقيیامِم ِبَعَمِلِهْم وَوِخْدَمِتِهْم ِبَوْصِفِهْم َكَهَنًة ِهللا االَعِليِّ.   
 

االتَّاِسِع ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َفَنْقَرأأ في  احِحَحْصوَوااآلنن، َنأتي َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااأل
-1ااألْعداادد  6:  

 
. �وَ�َ��لَ  �وَ�ِ� �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�����ِ�ِ �دَ�َ� �ُ��َ� ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �وَ�ُ��ُ��خَ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ

 : �ُ�ْ �َ�َ �ِ�ْ�ً �ا�ْ�َ �َ�َ�ٍ �ِ�َ�ِ���َ�ِ �٬ٍ����ِ�َ، �وَ�َ�ْ�ً� �ِ�ُ�ْ�َ�َ�ٍ «�ِ��َ��رُ�و�نَ
: �ُ�ُ�و�ا �َ��ْ�ً� �ِ�َ �َ . �وَ�َ���َ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ��ِ�ً �٬ِ�ْ��َ���ِ، �وَ�َ���ْ��ُ�َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب�

�ا�ْ�َ�ْ�ِ �ِ�َ�ِ���َ�ِ �٬ٍ����ِ�َ، �وَ�ِ�ْ�ً �وَ�َ�ُ�و�ً� �َ�ْ�ِ�����ْ�ِ �َ�ِ���َ��ْ�ِ �٬ٍ�َ�َ�ْ�ُ�ِ، �وَ�َ�ْ�رً�ا 
. �َ�ن� �ا����ب�  �وَ�َ�ْ�ً� �ِ�َ�ِ���َ�ِ �َ�َ�َ�ٍ �ِ����ْ�ِ �أَ�َ��مَ �ا����ب�٬، �وَ�َ�ْ�ِ�َ�ً �َ�ْ�ُ��َ�ً �ِ�َ��ْ�ٍ

. ». �ا�ْ��َ�ْ�مَ ��َ�َ�َ�اءَ�ى �َ�ُ�ْ �َ�َ�َ�ُ�و�ا �َ� �أَ�َ�َ �ِ��ِ �ُ��َ� �إِ�َ� �ُ���ا�مِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ
. �َ�َ��لَ �ُ��َ�:  �ِ��ِ  ���ھ�َ�ا �َ� �أَ�َ�َ«�وَ�َ�َ���مَ �ُ�� �ا�ْ�َ�َ��َ�ِ �وَ�وَ�َ�ُ��ا �أَ�َ��مَ �ا����ب�
. �َ�ْ�َ�ُ��َ��ُ �َ��َ�َ�َ�اءَ�ى �َ�ُ�ْ �َ�ْ�ُ �ا����ب� ». �ا����ب�  

 
َفَقِد ااْبَتَدأأ َهارروونُن وَوَبنوهُه إإذًذاا، َلْم يَیُعْد ُمْوسى يُیَقدِّمُم االذَّباِئَح َبْعَد َتْكريیِس َهارروونَن وَوأأبناِئِه.  

َقدَُّمواا ذَذبيیَحَة َخطيیٍَّة (َتْعبيیًراا َعْن َحاَجِتِهْم إإلى َنْقَرأُأ في َهِذهِه ااألْعداادِد أأنَُّهْم يَیقومونَن ِبَهذاا االَعَمل. وَو
االُغْفراانن)، وَوذَذبيیَحَة َمْحَرَقٍة (َتْعبيیًراا َعْن َطاَعِتِهْم وَوَتْكريیِسِهْم ِهللا)، وَوذَذبيیَحَة َسالَمٍة (َتْعبيیًراا َعْن 

وَوَليْیَتنا َنَتَذكَُّر، يَیا َبَرَكِة ااِهللا في َحيیاِتِهْم). َحاَجِتِهْم ِل َشِرَكِتِهْم َمَع ااِهللا)، وَوَتْقِدَمَة دَدقيیٍق (َتْعبيیًراا َعْن
آآميین!ذَذباِئَح االشُّْكِر وَواالَحْمِد وَواالتَّْسبيیِح ُكلَّ ِحيْین. ِهللا ُنَقدِّمَم أأِحبَّائي، أأنْن   

 
  

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

آآذذااَننا  ُنَكرِّسَسإإليیها، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن دُدِعيْینا إإنْن أأرَردْدنا أأنْن َنْسُلَك َكما يَیِحقُّ للدَّْعَوةِة االَّتي 
.، وَوأأْقدااَمنا للسُّلوكِك في َمشيیَئِتِهأَأوْوَكَلُه إإليینابالَعَمِل االَّذيي ، وَوأأيْیديینا للِقيیامِم ِهِلَسماعِع َصْوِت  

 
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.  

 
االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا   
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[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  

َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن يُیبارِرَكَك وَويُیْعطيیَك 
ًضا ِهَي أأنْن َتْخَتِبَر ُحضورَر ااِهللا في وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیوَوْقًتا رَرااِئًعا في االشَِّرَكِة َمَعُه ُكلَّ يَیْومٍم. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفَمسيیِركَك َمَعُه.  َتِجَد ُكلَّ ُقوَّةٍة وَوَبَرَكٍة أأثناَءَحيیاِتَك أأْكَثَر فأْكَثر، وَوأأنْن 
االَمسيیح. آآميین!  


