
١ الالو ٢١٩
المحرقة

 خيقة مئ وكثقة أ موثى الرمث ودعا
قائال: ب االجتماع

 ؤب إذا لهم: وش إسرائيل يي ))كائ٢ً
 فجئ البهائم؛ مرغ للردبًات ؤباتا مشكم إنسانًا

 ١ الفصل

 ؛٣: ١٩ أخر ١
 ؛٨٩:٧؛ءد٢٢:٢ه

 ٣٤:٤٠بخر
١٩و ١٨:٢٢تال٢

:ه؛١٢ثخر٣
؛٢٤-٢٠:٢٢ال

 قربانة كائ إن٣ ٠ ورابيتكم قربون والئثم ابعر
 ٠ئئئة ث ضحيتا فذكزا البعر، مئ ئحرقه

 عنة للرضا ثادتة االجتماع حيته باب إر
رس عثى تده اوتثع ٠الردبًا أما؛

١٩: ١ بط١ ؛ ١٤:٩ عب ؛٢٧: ه ؛أف٢١: ١٥ تث

 فول بالذبائثغ. متعلقة نوابن الجزء هذا كقدم ٣٨:٧-١:١
 من محددة تشكيلة يعطون ،إسرائيل بني تاريخ ني مرة

 )رج وقايين هابيل أبام من ذبائح تذمرا الناس ان مع القرابين،
 للشعب تعليمات على الجزء هذا يحتوي .(٤و ٣: ٤ تك

 بذبائح للمقارنة طلتا (.٣٨:٧-٨:٦) وللكهنة (٧؛٦-١: ١)
ه . ٤٦و ٤٥ حر خ رج اًا^الغي، الثللث
 به تكتم ما ))كأل قولهاه: بموجب ادواالنة اعاتل ٧:٦و-١:١
 مفصله تعليماب وقذم ،(٨-٣: ٢٤ ؛٨: ١٩ )خر نفعل(( الرر
 لخمسة عام وصف وهنا له. القرابين تقدرم كيفية بشأن

 إلزامبتان. واألخيرتان اختيارية، كانت االولى الثالثة قرابين:
 الدقيق تقدمة (٢ (؛١٧-١:١) المحرقة ذبيحة (١ وهي:

ذبيحة (٤ (؛١٧-١:٣) السالمة ذبيحة (٣ (؛١٦-١:٢)
 (.٧:٦-١٤)ه: اإلثم ذسحة ه( (؛١٣-ه:١:٤) الخطية
 عن تعبيرا لله، التبد من أشكاال القرابين هذه جمع كانت
 القراين هذه قذموا حعا لله كانوا فتن والشاكر. التائب القلب

 خارجية. طقوس مجرد فكانت اآلخرين عند أثا ؛العبادة بنية
 سفر ينتهى حيث الالوين سفر يبدأ .موسى الرت ودعا ١ :١

 .واالطار( الخلفية ؛والتاريغ الكاتب المقدمة: )رج الخروج
 في ،االجتماع خبمة علي لتستعر المجد سحابة نزلت إن فما

 بمحتوئ موسى الله عتم حئى ،الخروج من الختامية اآليات
 في الخيمة استخدام كيغزة عن الؤال أما الالوبين. سفر

 فوق اإللهى المجن من مسموع صوت با عنه فيجيب العبادة
 مز ؛٨٩: ٧ عد ؛٣٤: ٤٠ خر )رج األقداس قدس في التابوت

 مكان كانت ألنها هكذا سبت االجتماع. -خيمة (.١٠٠٨٠
 ؛ ٢٢و ٨: ٢٥ خر )رج الربل لمقابلة إسرائيل بني اجتماع
 لخيمة تفصيلى لوصبي طلبا ٣٢-٢ه خر رج (.٣٧-١:٢٦

االجتماع.
 يتعئق ما في جوهري، إيالن هذا إسرائيل. بين *قلم ٢: ١

 دعي وقد ٠،يعقوب من المتحدرين لجمع ،الرحبة ؛لحياة
 منكز إنسان قرب إذا (.٢٨:٣٢ تك )رج إسرائيل أيثا

 معها يذكر لم ،كليا وطوعية اختيارية تقدمات هذه كانت
 والبالب األحصنة بتشرؤ اسشى وقد (.٣: ١) المرات عدد

 الذبائح في اسئخدمت وكلها والحمير، والجمال والخنازير
 وجوارح. والضواري والفزالن األرانب عن فضة الوثنية،
 -فكان وإال ،اإلنسان مواشى من الذبيحة اختيار ووجب
 بحيث البسيط المفهوم هنا الفزيسيون حور .قرباائ ٠ شتريها

 بالخيرات أنانية عن ألنفسهم يحتفظوا أن البالغين لألوالد أتيح
 القربان، قناع تحت وايديهم، شأنهاإعالة من كا؛ التي المادية

 البرب هن (.١٣-٨:٧ مر )رج للرب مكرسة أتها زاعمين
أو األغنام أو (٣: ١) االبقار علي تدالن لفظتان والغنم.

 اإلنسان يريها التى فالحيوانات التوالي. (ءلى١٠: ١) المواعز
كقرب. أن يمكن وحدها

 الكهنة. إلى الموحهة للتعليمإت طابا ١٣-٨: ٦ رج ١٧-٣: ١
 نوع كانت الكها أعينت ذبيحة أول المحرقة ذبيحة كانت
 )عد ومساء صباح كل :األحيان أغلب سبقذم الذي الذبائح

 من يوم أول وكلي ، (١٠و ٩: ٢٨ )عد سيت وكل ، (٨-١: ٢٨
 )عد الخاصة المحافل وفي (،١-ه١١:٢٨ )عد الشهر

 التكريس الذبيحة هذه أبرزت** وقد (.٤٠:٢٩-١٦:٢٨
 توبة قربان وكانت للرب. والكاملين الطوعيين والتقديس

 األفعال ذنب من التطئر في الرغبة مع المرتكبة، الخطايا ض
 كانت وطاعته، الخاطيء توبة إلثبات طغمت وإذ األثيمة.

 األغلى الحيوان دكر وقد الرب. لعبادة ذاته تكريس إلي تشير
 ترتيل صار ،بعد ما وفي أخيرا. ثمائ واألرخص أوال، ثمائ

 ؛ ٥٥ ؛ ٤ ٠ ؛ ه ؛ ٤ مز )رج الشعيرة هذه من جزعا المزامير
٦٦.)

 :ه(.١) الثيرا؛ أو العجول تقريب يصف المقعإع هذا ٩-٣: ١
 قضت الها هكذا التقدمة هذه سئيت حمرقة. قرباله ٣: ١

 (أو١٦:١) الطائر حوصلة عدا ما بالنار، كئه الحيوان بإحراق
 ذكرا .(٨:٧ ؛٦:١) للكاهن يعطى الذي العجل جلد

 أو عيب به حيوان أي تقدير مسموحا يكن بم لائ .صحيحا
 على معتمدين حيوان، كل يفحصون الكهنة كان عاهة،

 بان يقضي ،أضاحبهم في المصرون انتهجه أسلئ ،األرجح
 رم والمبولة، الئفحوصة الحيوانات لجمع شهادة ئكمب

 بال دكرا مطلوبا فكان .بالثمع مختومه قرونها على رعلو،
 خيمة باب إلى .القطع في تقدمة هوأفخر إذ عاهة، وال عيب

 المحيطة الباحة إلي المدحل هذا الرب. أمام االجتماع...
 يجعل ، (٦: ٤ ٠ )خر قائائ التحزقة مذبح كان حيث ،بالحيمة
 ؛;١١: ١ )رج المذبح من الئمالي ابجهة إلى الذبيحة يذم
 التفئي الرحمة كرسى على السحابة فى الله حبرة حلت وقد

 ح )رج ٠بالذات الخيبه داخل األتداس ودس في للتابوت
 بسر. أمام ال ،أمامه وئدمت ،الرب إلي بالذبيحة جى (.١:١
 الرمزية الحركة هذه املحرقة. راس على يده يفع ٤:١

 كانت ولعتها ،المذبوح الحيوان إلى الذابح خعلية نقل صؤرت
 (.١٩و ١٨ه:١ مز )رج للغغران والتماس توبة بصالة تقترن
 البديل إلى مسبعا ترمز بديله ديحه هذه كانت عليه. يرضى
 (.٢١كوه:٢ ع رج ؛٥٣ إش )رج المسبح يسوع ،الحاسم

 ))طوبى بقوله: المرتم ويعرفها .))تغطية(( الكلمة تعني للتكفير.
 الهوتيا (.١:٣٢ )مز خطيته(( وشقرت إتمه، عفر للذي

 لم ولكئها فبعل، وقتيا الخطية سترت القديم الجد ))كثارة((
يسوع ذبيحة أكا . (٤: ١ ٠ )عب الالحقة الدينونة أو الخطية بزل



.٢٢ ٢،١ الالوين
 ويذبح ٠ خ عنه للدكمير عليه/ ح فيرضى لئحرقةج،١

 الكهندذ هارودًا بؤ ويعرب الردية، أما؛ د العجل
 الذي ر الغذي عز ئسثديرا األ؛ وتذشوبًا األ؛،
 المحزقه ز ويسأح االجتماع* خيقة باب ألى

 الكاض هاروئ بنو نمالويجفال قطعها* إز ئعكقها
 ٠ التارش عز حكائ ويزدبون الغذلمح، عز ناراص

 الرأس مع القبع الكهنه هارودًا قنو ويزب٨
 عز اش التار عز االي الحغب ى واشر
 بماؤ، فؤفبلها وكارغه أحشاؤه وأثا القذي*

 وقود ئحزقه، القذي عز الجمي الكاجئ ويوقن
٠ للربًاص سرور رائحة
 القعر أو الثأي الغتم ض ئرباه كادًا ))وإنه١

 عز وئذقحة١١ ئعرنة* ضحيحاض الكزا تحزقة،
 وترس الربًاط، أما؛ الئمال إلى الغذي جايب

 تستديرا* القذي عز دمة الكهنة جارون قنو
 وتردبهن ونحبه. رأسه مع قفي، إز ئقتثة١٢

 طى اش التار على االي الخلب فوق/ الكاجئ

 ١وه ١٠ :٢٩ جخر٤
 ٨و٢:٣؛ال١٩و
 ؛ح)رو١:ه٤؛١٣و

 ؛١٨:٤(؛في١:١٢
 ؛٣١و٢٦و٢٠:٤خال

 ٢٤و ٢٣: ٢٩ أي٢
 ؛٦:٦ي٠هد

 ؛١١:٣٥ أي٢ذ
 ٨و٢:٣؛١١:١دال

 ؛٢٤:١٢؛)ءب١٣و
 (٢:١بط١
 ٨:٧ذال٦
 ؛ش١٣-٨:٦سال٧

 ٩:٢٢س:ط؛

 ؛)حز٢١:٨صتك٩
 كو٢؛٤١و ٢٨: ٢٠

 (١:ه٢
 :ه؛١٢ضخر١٠
 ؛٢٢: ٤٣ ؛حز٣:١ال
 (١٩:١بط١)

 ؛٦:٢٤طخر١١
 :ه؛١؛ال٢٢:٤٠

:ه٨حز

 ؛٧—٤: ١٥ حد ظ ١٣
١٤-١٢:٢٨ 

 ؛٩:١عتكه١٤
؛٨:١٢؛١١و ٧اله:

الدقيق تقدمة

٢

 بماؤ، فؤفبلها ع واألكا األحشاة وأما١٣ القذي*
 إئة القذي* عز ويوقن الجمع، الكاجئ وثرب
*للربًا سرور رائحة وقون محزقه،

 محزقه، الغير ض للربة ورباة كانًا ))وإنه١٤
 الحمام* أفراخ مئ أو التمام؛ ض ورباتة قربًا

 ويوقن رأسة، ودحر القذي، إز الكاجئ دعئثة
 القذي* حائعر على ذئة وئعضر القذي، على

 جايب إلى ودطزحها بعرثها حولحتقة ونع
 قيئ وئظة١٧ الرماد* تكاز إز شروا لغذيغ١

 على الكاجئ ويوقن؛ ٠تغصلةف ال جناحيه*
 إئة التار* على االي الحغب فوى القذي
* للربًافى سرور رائحة وقون محزقه،

 للربًا، أ شدته وربان أحذ قربًا وإذا ))١
عليها وئسفتًا * دقيق من وربادة يكون

 ١٣و ٩: ١ دال ؛٨: ه ال ؛ ١ .٠: ١٥ داتك ١٧١٠: ٦ ال ع ١٦٢٤: ٢ لو
١١؛باله:٤:١؛ءده١٧:٩؛١٤:٦اال ١٢ الفصل

 ،كاثا الخطية عن كثرت فقد واحدة حه المقنمة المسيج
 األبدي الخالدئ وضامنه األبد إلى افه غضب بذلك تسكتة

 الذين أولئك إلى بالنسبة حئى (،٢: ٢ يو١ ؛ ١٢: ٩ عب )رج
 المسيح موت قبل فدائهم ألجل الله في خالصي إبماائ وضعوا

(.١:ه٩ عب ؛٢٦و ٢:ه٣ رو )رج الصليب على
 مقدم كان ومأساوة، جاثة الخطؤة عواقب لجعل يذبح. ه : ١

 إشارة هارون. .بنو (.٦ ئ )رج وقعلعه الحيوان يدح الذبيحة
 والعازر وابيهو ناداب اي هارون، من مباشرة المتحذرين إلى

 خسة، الكهنة كان األمر، أول (.١: ٢٨ خر )رج وإيثامار
 يقرب... الكهنة. ربس دور أدى وقد هارون، فيهم بمن

 بت، في الدم جيمع أيه اتباهن على كان ؛الدم ويرسون
 أدًا أي ،.أللذ قد حياة أدًا على يدأل كقربان الله إلى بقربه ثم

 دائكا الخطية فاجرة (.١٤و ١١: ١٧ )رج حصل قد الموت
 مذبح هو املذبح. (.٢٣: ٦ رو ؛ ١٧: ٢ تك )رج موت

 الباحة في وكان (،٧-١:٣٨ ؛٨-١:٢٧ خر )رج المحرقة
 إنشاء قبل األولئ، النموذج اختبار أثا ذاتها. الخيمة خارج
. ٨-١ : ٢٤ خر في فذكره ،االجتماع خيمة
 من الحيوان يتغلف أن الذبيحة لمئنم ذلك أتاح .يفسلها ٩:١

 الرائحة كانت سرور. رائحة وقود بذلك. فئطهره غائطه
 الثبرة الطاعة تقدمة تمثل المحترق اللحم من المنبعثة الطين
 الله بغضب إقرارا الئكائة الشعيرة تضثنت حين فغى .للرب
 التائب القلب فإة (،١٧و ١٣: ١ )رج المرتكبة الخعؤة على
 جذا باكثير أهم ذللن كان وقد .هتبولة جعلها الذبيحة وراء من

 هذه (.٢٢: ١٥ صم١ ؛٢١:٨ تك )رج ذاتها الذبيحة من
قربان رج الرب؛ إلرضاء طوعؤة تقدمات ثالث بين األولى

:ه(.٣) السالمة وذبيحة (،٢:٢) الدقيق
 من ذبائح تقديم المقعي هذا يصف الغنم. من ١٣-١٠:١
والماعز. الضأن

 خيمة باب قدام الذبيحة نقدم يجعل ذلك .الشمال إىل ١١: ١
)رح(. االجتماع

 من ذبائح تقديم الجز، هذا يصف الطير. من ١٧—١٤:١
 عينها المحرقة بقرابين اإلتيان الفقراء من يطلب ال فالله الطيور.

 لمقدم النسسة الكلفة ألدًا ،ماددا الميسورون بها يأتي التي
 به أتى الذي الذبيحة نوع هذا وكان .مهائ عامال تكان الذبيحة
 لتطهير المسيح والدة بعد من الثامن اليوم في ومريم يوسف

(.٢٤-٢٢: ٢ لو ؛٨: ١٢ )رح مريم
 التى الماشية خالف على رأسه. يحر ...الكاهن ١٥: ١

الطائر. يذبح الذي هو الكاهن كان الذبيحة، ثقذم يذبحها
 عنق في الطعام اختزان مكان الحوصلة .بغرثها حوملته ١٦: ١

 إلى جاب أقرب ذلك كان الرماد. مكان شرقا... الطائر.
 إلى الرماد نقل يئر وقد ،االجتماع خيمة مجمع مدخل
(.١١و ١٠: ٦ )رج سبيل بأسهل الخارج

 إلى الموجهة التدمات بشأن ٢٣-١٤:٦ رج ١٦-١:٢
 طوعية كتقدمة لله والتشكر اإلكرام الدقيق تقدمة مئلت امهنة.

 الئعؤنة الذبائح في السكيب وتقدمة المحرقة قربان مع ئقذم
 طحين (١ : حيارات ثالثة وصفت وقد (.١-ه١:٢٨ عد )رج

 جريش (٣ ؛(١٣-٤: ٢) مخبوز طحين (٢ (؛٣٠١: ٢) طازج
 هوالقربان هذا كان . (١٦إ ١٤: ٢) الحصيد بواكير من مشوي

 لتقريب مجال وجود ويؤن الخمسة، بين الوحيد الدموي غير
(.٤ تك في تايين حالة في )كما األرض ثمر من شى



٢ اهلدوين ٢٢١
 يي إلى بها واتي تباتاب* عليها ونجعل نيائ،

 منه قبقبه ملء ينها ونقثغئ الكهنة، هارون
 الكاجئ ويوقن تبادها، كل مع ونيبها ذقيقها

 سرور رائحة وقون القديح، على تذكارهات
 لهارون؛ هو الئقدؤث من والباش٣ للرسمًا*

٠ الرسمًاح وقائش من أقداس ددمئ ،ج ويتيه
 تغور، في تخبور تقدمة دربارآ قربت وإذا ))٤
 يؤيم، تلتوه فطيرا ذقيق، من أقراصا تكون
 وربادلائً كائ وإنه ٠ خ بريم فدهوة فطيرا ورقاقا
 تلتودة ذتيوز ورغ تكوزًا الباج، على تقدة
 ٠نيائ علنا وتسكت قتادا هها٠د٦ ٠فطيرا بريم،

تقدتة* إلها

 ؛١٢؛ه:٩:٢تال٢
 ؛٧:٢٤؛١:ه٦
 ٤٠. ١ * أع
 ؛٩:٧ثال٣
 ١٢:١٠؛٦:٦جال

 ؛٣٧:٢٩؛حخر١٣و
 ٩: ١٨ عد

٢:٢٩خخر٤

 ٩:٧دال٧
 ؛١٦و٢:٢ذال٩
 ؛١:ه٦؛١٢ه:

 ١٨ :٢٩ دخر
 ١٦:٦؛٣:٢ذال١٠
 ؛١٨: ٢٣سخر ١١

 ١٦:٦ ال ؛٢٥٠٠٣٤
 ؛ ١٢: ١٦ )مت ؛١٧و

؛لو١:ه٨مر

 نس د، طاحن من تقدة وربالائً كان ))وإنه
 دصطع التى بالئقدتة فتأتي تعمله* بريم ذقيق
 فقدنو الكاض، إلى وقدمها الرسمًا إلى هدو ينه.
 الئقدتة من الكاجئ ويان التذبح* إلى بها

 سرور رائحة وقون التذبح على ويوقن تذكارهان
 وينيهز، لهارون هو الئقدتة من والباقى ٠للرسمًاد
الرسمًا* وقائد من أقداس قدسئ

 ال للرسمًا لعربوها التى اقدمام ))كل
 غسل ونمل خمير، نمل ألنى خميراس، دصطيخ

ص أوائل أدربائ للرسمًا* وقودا متهما توقدوا ال

 ؛٢٢:٣٤ ؛٢٩: ٢٢ رخر ١٢ (٩ه: عل ؛٨ه: كو١: ١٢
١٨و١٧و١١و ١٠: ٢٣ ال

 حيث ،الطازج الطحين من األول الحيار كان .دقيق ٣- ١ : ٢
 ذبيحة في ))الصحيح(( الحيوان يوازي كان الناعم ))دقيقه((

 )ع الكهنة إلعالة القربان هذا من جزء حئعن وقد المحرقة.
 إلى بضاف الدقيق قربان كان ،السكيب تقدمة ومثل . (٣

(.١٥—١: ٢٨ عد )رج المحرقة ذيحة
. ١ ه : ٢ ح رج .باائ . ٤: ٢ ح رج .نيائ ١ : ٢

 الكاملة المحرقة ذبيحة خالف على قبضته. ملء ٢:٢
 الرب. إلى بقذم فقط تذكارى أو تمثيلى جزء كان (،٩: ١)

.٩: ١ ح رج سرور. رائحة وقود
 ١٣و ٩: ١ )رج المحرقة ذبيحة بخالف وبنيه. هلارون ٣:٢

 كانت أقداس. قدس .للكهنة مؤونه التقدمة هذه تولمر (،١٧و
 ، وحده الله عبى تقتصر لم الئما الجمع بين فريدة التقدمة هذه
 ،منها جزء أي باكل. لمقدمها يكن لم كما ،المحرقة ذبيحة مثل
 غير الجزء يأكل أن أمكنه فقط فانباهن السالمة. ذبيحة مثل

 وخطئة (٢وه ١٧: ٦) الخطؤة ذبيحة لبًاإدًا (.٩: ٧ )رج الثحرق
األقداس((. ))قدس يرعيان أيثا (١:٧ ؛ ١٧: ٦) اإلثم
طحين على اشتمل الدقيق تقدمة من الحيار هذا ١٣-٤:٢

 (؛٤: ٢) السور (١ هي: المستخدمة األواني وأنوع مخبوز.
 أثا (.١٠-٧:٢) الئتثاة القدر (٣ (؛٦و :ه٢) الصاج (٢

. ١٣—١١ : ٢ فى فموصوفة التحضير طريقة
 وجود يمثل والذي ،كرمز الخمير مفهوم إذ .فطيرا رقابا ٤: ٢

 ويستمز الفصح، عن الكالم وراء ما إلى ساربا يبقى الشر،
 مدهونة .(٧و ٦: ه كو١ ؛ ٦: ١٦ مت )رج الجديد العهد حقى

 لبعض الله تعجينات على عاد؛ بالزيت التشح يقتصر بزيت.
 الثخصص ،المقنس القربان إلعداد بتعمل هنا وهو البشر.
تذكارا. للرئ

 أن انبغى وجميعها ، ١ *—٤: ٢ تقدمات على هذا بطبق ١١: ٢
 الحمير كان عسل. وكئ خمير كئ المذبح. على ئحزق

 أن فعن مسموحا يكن لم إرما ،يؤكل طعاائ كالهما والعسل
 ،التخمير بعسبان قد كليهبما أن بما ،الدقيق قربان في بستخدما

(.٤:٢)رجح البة إلى يرمز وهو
 إئحزق كات وما ، ١٦-١٤: ٢ تقدمة على هذا يتق ١٢:٢
 ذهابه قبل (١٤ )ع باألحرى الثفنم يثويها بل ،المذبح على
االجتماع. خيمة إلى

الال القرابين في الممح

المسح خلق

الخطبة من الخالية المسيح طبيعة

المسح أعدان التقدمة
الكائدة الثحزقة ذبيحة .١

(١٣-٨:٦؛١٧-٣:١)ال
اآلب لمقاصد كلائ مكرا الميح كان التكرس/االنغراز الدقيق تقدمة ٠ ٢

(٢٣-١٤:٦؛١٦-١:٢)ال
الله مع مالم فى السمح كان الشركة المصالحة/ السالمة ذبمحة .٣

(٣٦-١١:٧؛١٧-١:٣)ال
المددائ المسح موت التكفير الخطية دحة . ٤

(٣٠-٢٤:٦؛١٣-ه:١:٤)
كامال الغداء ثمن المسح دفع التودة اإلثم ذبيحة .ه

(١٠-١:٧؛٧:٦—١٤٠٠٥ )ال



٢٢٢ ٣ ، ٢ الالو
 ال ابقندح على لكن للردا. دعربودهما
 من دربان وكئ سرور* لرائحة يصعدان
 تقدمتك دخل وال لحهص،٠دم بالبلح تقاديك

 قرسك جميع عتى إلهلئآض. غهد ملح مدح
٠ملائط تقؤث
 للردا، باكورام تقده قرست، ))وإنه١٤
 كعرب سويعاع جريائ ٠ بالتارظ نشورا فغريكا
 وتضع نيائ عتيها وفجغئ١ باكورايك* تقدمه
 الكاجئ فيوؤذ١٦ ٠ تقدمه إلها ٠لبااغ عتيها

 تبادها جمبح مع ونيها جريبها ون تذكارهاف
 ٠ للردا وقودا

 ٤٩:٩ص)مر١٣
 (؛٦:٤ه؛كو٠و

؛١٩: ١٨ عد
 :ه؛١٣أي٢

 ٢٤:٤٣طحز
 ١٠:٢٣ظال١٤

 ٤٢:٤مل٢؛ع١٤و
 ١:٢غال١ه

٢:٢فال١٦

السالمة ذبيحة

 ورب فإنه سالنؤأ، ذبيحة قربا كان/ ))وإنه١
 تقرئة فضحيحاب أش، أو ذكرا العر من

 بربايوت رش عتى قذة يثع٢ الردا* أمام
 تتو ث ويرس االجبماع، حيمة باب لذى وتذبحه
 تستديرا* الغذلح عتى الدم الكهنة هارون

 الئحز للردا.* وقودا الغالنة ذبيحة من ودعرب٣
 الذي السحم وسائر اآلحشاؤج، يثغي الذي
 الذي والئحلم والكلسين، اآلحشاؤ، عتى

 الكبد وزياد الخاصرين، عثى الذي عتيهما
 عتى هارئ قنو ويوقذهاح قنزعها. الكلقئس مع

 الذي الظب فوق التي لئحرقةخ١ عتى التندح
للردان* سرور رائحة وقودد اقار، عتى

 ٣ الفصل
 ؛٢٩و١١:٧آال١
 ؛٣:١بال

٢٤-٢٠:٢٢ 
 ١١و١٠:٢٩تخر٢
 ؛٢٠و ١٦و
 ؛٢١:١٦وه؛٤:١ال
 :ه١ثال

 ١٣:٢٩جخر٣
 ؛٨:١؛ال٢٢و

 ٩و ٨:٤؛١٦:٣
 ؛١٣:٢٩هحخر

 ؛١٢:٦ال
 ؛٣٤-٢٨:٧

 ؛١٤:٣ه أي٢خ
 ؛١٠-٣: ٢٨دءد
 ١٠-٨: ١٥ ذدد

 ؛١:٣رال٦
٢٤—٢٠:٢٢ 

 وه؛٤:١ذءده٧
 ؛٦٢:٨مل١س
 ٩و ٨: ١٧ ال ش

 ٨و٦:٢١صال١١
 ؛٢٢و٢١و١٧و

 ؛٢:٢٨؛ءد٢:ه٢٢
 ٧: ١ مت ؛٧: ٤٤ )حز

 (١٢و
 ءدس ١٢
١:٣؛طال١١-٦:١ه

 ؛٢-ه٢٣:٧ظال١٦
 ؛١:ه٢صم

٧:٧اي٢

 سالنه ذبيحة العتم س قربائة كانًا ))وإنه٦
 قردة إنه٧ تعردة. فضحيحار أش، أو ذكرا للردا
 قثع٨ ٠ الرداض أمام سيعئمة الشأدن ص قرباتة
 خيتة ولدام وقذبحة قرباده رأمي عتى قذة

 التذبح عتى ذنه هارون قنو ويرس االجتماع*
 نحتها الغالنة ذبيحة مرخ وتقردت ٠تستديرا

 العصعص عند مرج ضحيحة األلية للردا؛ وقودا
 وسائر األحشاة، قعسي الذي والئحز ينزعها،
 والكلسين،١ األحسا، عتى الذي الئحم

 الخايرين، عتى الذي عتيهما الذي والئحلم
 ويوقذها ٠تترعها الكلسين مع الكبد وزياد

٠ للرداص وقود طعام التذبح عتى الكائ
 أما؛ يعدمة التعرض س قربا كان ))ئنه١٢

 ندا؛ وقذقحة رأسه عأى قذة قغخ١٣ ٠ الرداط
 على ذمة هارون قنو وترس االجتماع، خيتة

 وقودا نربائة منة وتقررت تستديرا* التذبح
 وسائر حشاة، االء تثئي الذي الئحز للردا؛
 والئحلم والكلسين١ األحشاع، عتى الذي الفحم
 وزياد الخاصرين، عتى الذي عتيهما الذي
 الكاجئ ويوقذلهئ ٠تترعها الكلسين مع الكبد
 كئ سرور. لرائحة وقود لمعا؛ التذبح عتى

 في أجيالئزع في ذهرئه فريضة١٧ ٠للرتنمظ السحم
 وال السحم س سيائ تأكلوا ال نساكنكم: جميع
٠ غ الدم؛( ئ

 ؛٢٦و ٢٣: ٧ ال ؛٤ :٩ تك٤؛ ١٤: ٢٣ ؛٧: ١٧ ؛٣٦:٧ ؛١٨:٦ ال ع ١٧
٣٣:١٤صم١؛١٤و١٠:١٧

 ١٦-١٤و ١٠-٤:٢ بقدمات جمع بمانت عهد. ملح ١٣٠٠٢
به. الوفاء أو العهد على البقاء إلى يرمز أئه يما ،ملحا تحوي

 الباكورة عيد في بقدم أن هذه شأن من باكورات. ١٤: ٢
؛(.٢-١:ه ٢٣) األسابع وعيد (١٤-٩: ٢٣)
 كاتت ،بلستة حادة رائحة ذات صمغؤة مادة .لياثا ١٥: ٢

 خر )رج االجتماع خيمة قرابين ضمن للتبخير سسعتل
٣٤:٣٠.)

 إلى الموجهة التعليمات بشأن ٣٦-١١:٧ رج ١٧-١:٣
 العابد ين والشركة السالم إلى السالمة ذبيحة ترمر الكهنة.

 تقدمة ثالث كانت وقد .طوعؤة( تقدمة )بوصفها والله الحقيقى
 دور أدت :ه(،٣) الرت تسر طئبة رائحة منها تطاع طوعؤة
 الدقيق وتقدمة التكفيرة المحرقة لذبيحة موافق رديفب

 المصالحة حصيلة مئلت وهي والتخصيصئه. الفردسة
(.١٨: ه ^كو )رج والله الخاش ين الغدة
السالمة. ذبيحة في المستخدمة باألبقار يتعلق مقطع ه—١:٣

 خريقة في المحرقة ذيحة بمال جذا وأش. ذكرا ٢و ١:٣
 أش. يتقدم السماح في بخابفها إئما ، (٩ -٣: ١ )رج التقديم
 ٥٠٣:٣) نزت مشا كئه الدهن كان السحم. ١٤:٣

 السالمة. دحة في المستخدمة باألغنام مقطعيتعئق١١-٦:٣
 ين وليمة سل أن الذيحة هذه من القصد كان .طعام ١١؛:
 في الغريقين بوجود صورا والمودة السالم حيث ،وقدمها الله

الوليمة. تلك
 ذبيحة في المستخدمة بالمواعز يتعئق نص ١٦—١٢:٣

السال-ة.
 المقدمه التفاصيل صن .الدم من وال الشحم من ..ال. ١٧٠٠٣

 إذ يحيث يؤكل، وال يحزفى دهن أي بوضوح األصحاح في
 يؤكل. يجوزأن يخالطها أو أخرى يأجر يلتصق ما كزًا

 ،الموسوبة الشريعة من كثيرة وجوه فى الحال هى وكما
صحبة. منابع عتى أينا اآلمر اشتمل



٤ الالوين ٢٢٣
الخطية .ذبيحة

 سهواأ؛في نس أخطأن إذا قائال إسرائيل ٤ دبي هلخ :٠٦*ذ موسى الببر ادبًا ٤

 ينبني ال التي الرسمًا تناهي جمح سه سيء
 الكاص كان إنه٣ ينها؛ واجذة وغملئ غتلها،

 عن ثرب الئعب، إلثم/ يخطئ بالتمسوح
 للرب، ضحيحا قرت ابئ قوذا أخطأ التي حطئته
 خيمة باب إلى الهور قلة؛٤ حطيبرث* دحه

 البور، رأس على تنه ودفع الردبًاج، أما؛ االجتماع
 الغمسوح الكايس ويأحذ ٠الردبًا البورأما؛ ودذبح

 االجيماع، حيته إلى به وئدحل القووح ذم س
 األم من ويتضح األم في إصبعه الكائ ونغوسئ

 ٠الثدسخ ججاب لذى الردية أما؛ ترام سبخ
 البخور تذبح فرون على األم مئ الكاجئ ودجقل

 الرديةد، أها؛ االجتماع حيفة في الذي القطر
 الئحزقه تذبح أسعل إلى يضبه الغورن ذم وسائر
 سحم وجمع * االجتماع خيفه باب ألى الذي

 ٤ الفصل
 ؛١٨-١أاله:ه٢

 ؛٣٠-٢٢:١خده
 ؛٢٧: ١٤ صم١

 ١٧: ٣ لع
 ؛١:ه٤٠بخر٣
 ؛١:٣؛تال١٢:٨ال

 ٧:٩؛ثال٢:٩
 ؛٤و٣:١جال٤
 ١٢:٨؛ءد١:ه٤

 ؛١٤:١٦هحال
 ٤ : ١٩ خد
 ٢٦و٢١:٤٠خخر٦
 ٢وه ١٨: ٤ دال ٧
 ؛١:ه٨؛٣٤و٣٠و

 ؛١٨:١٦؛٩:٩
 ؛٦:هو٤٠ذخر
٩اله:

 -ه٣:٣دال١٠
 ؛ال١٤:٢٩زخر١١

 ه :١٩ دد ؛١١٠٠٩
 ؛٢١:٤سال١٢

 ؛٢٧:١٦؛١١و١٠:٦
 ١١:١٣ش)ءب

(١٢و
 ءدص ١٣
 ؛٢٦-٢٤:١ه

 ؛١١:٧يش
 ١٧و ٤-٢ضاله:

٤و ٣:١طال١ه

 يعشي الذي الئحخ عنه* ينزغه الحطئه قور
 األحشاخ، على الذي الئحم وسائر األحشاء،
 على الذي عليهما الذي والئحخ والكليس

 ينزغها، الكليقيئ مع الكم وزيانة الخاصزقس،
 ويوقذخئ الئالتؤر* ذبيحته قور من دنؤع كما١

 الغور حلن وأتا١١ الئحزفة. تذبح على الكاهى
 وقرؤوذ وأحشائه وأكارعه راسه مع لحوه وكال

 تكان* إلى البحلة خاح إلى الغور سائر فيخح١٢
 حطب على ودحربها ٠الرمادس ترتى إلى طاهر،

يحرق* الرماد ترتى على بالتارش*
 وأخفي إسرائيالص، جماعة كئ سها ))وإنه

 منه واجذة وغولوا الفجفع، أعقى عن أمرض
 وأثموا، غفلها، ينبغي آل التي الرسمًا تناهي جمع

 يعرب بها، أخطأوا التي الحطئه عرقب دم١٤
 بوإلى يأتون ٠حطوئ ذبيحة قر ابئ قورا التجتع

 الجماغة سيوخ وقضخ االجتماع؛ خيبة لذام
ونذبح الرسمًا، أما؛ البورط رأس على أيديهم

 واإلثم (١٣-ه:١:٤) الخضة ذبيحتا اختلفت ٧:٦-١:٤
 الجاربة االول كون في السابقان الثالذ عن (٧: ٦- ١٤: )ه

 اإلثم ذبيحة عن الخضة ذبيحة واختلفت إجبإسن. وهاتين
 ،التعويض يمكن ال حيث اإلساه؛ تشمل االولى كون فى

.األخيرة في ممكئ هو فينما
 للكهنة. الئعطاة التعليمات يثأن ٣٠ذ٢٤: ٦ رج ١٣: -ه١ : ٤

 حيث ،سهؤا المرتكبة الخطايا عن ئكعر الخضة ذبيحة كات
 مثل مثلها مطلوبة، ذبيحة هذه كانت وقد نتعذر. التعويض

 خطايا بحث هنا جرى وقد (.٧:٦-١٤: )ه اإلثم ذيبحة
 غير اإلهمال وخطايا (٣-ه١:٤) الئتعئدة غير االمال
 المرتكب باإلنسان ٣-ه١: ٤ ال ويعنى (.١٣-١)ه: المتعئدة
 )ع الجماعة (٢ (؛١٢-٣ )ع الكهنة رئيس (١ الخية:

 )ع العاثة أحذ (٤ (؛٢٦-٢٢ )ع الرؤما، أحد (٣ (؛٢١-١٣
 الصنف ى ١٣-١ه: ال فى الرد يتتالى كما (.٣-ه٢٧

 (٣ (؛ ١ -.٧ ع طير (٢ ؛ (٦-٠١ )ع معزى ب (١ :الئقرب
(.١٣-١١ديقع

 ،خاطئ وضع إلى هواإلنحراف المقصود المعنى .سهؤا ٢: ؛
 وني حينيوة- على الخية ني ع الو بالضرورة ليس إثما
 بالخطؤه المثعتق التحدي لمرقف إيضاح ٣١و ٣٠: ١٥ عد

األعمال. خطايا عملها. ينبغي ال .المتعئدة

 رئيس خضة عن المقدمة للقرابين عرض هنا ١٢-٣: ٤
. الكهنة
 حية ،٣٢: ١٦ وال ٢٩: ٢خر؛ رج املمسوح. الكاهن ٣٠٤

الشعب. إلمث خيطئ الكهنة. رئيس بانه الشخص هذا يرف

 على قادرا ،التمثيلى منصبه بسبب ، وحده الكهنة رئيس كان
 لبني عخاذالهزيمة ضب مثال، اإلثم. من النوع هذا جلب

 كعنم لم ولكئ ،الغنائم من ؤ بشي لنفسه احتفعل ائيلولائ٣إ
(.٢٦-٢٢:٧ يش ئلتهذرج٠ءا أعدمت كمح ١كله أألقة

العدس. إلى فعال دخل لقد االجتمع. خيمة إىل :ه٤
 إلى تشيرا والكمال، اإلكمال عدد مزات. سع ٦:٤

 كان القدس. حجاب (.١٢: ١٠٣ )مز الله غفران طبيعة
 قدس فى بالذات الله حضرة إلى المدخل عالمة الحجاب
األقداس.

 هذا كان .١٠-١:٣٠ خر رح الفطر. البخور مذبح ٧: ع
 قرسا كان وقد .الحجاب وذام نفسها الخيبة داخل المذبح

 عنه تتحدث العبراسين إلى الرسالة إب حئى التابوت من جدا
 وهذا (.٤:٩ )عب األقداس ودس فى فعال كان لو كما

 . (١ ٠: ٣ ٠ )خر الكعارة يوم في أيائ بالدم يدس كان المذبح
 كان والذي الخيمة باحة في القائم المذبح البحرقة. مذبح
آ عادًا. عليه يرس الدم

.١٧-١:٣السالمة.رجح ذبيحة ١٠ :٤
 الرئيسة الداحضة األعضاء إلى اللفظ هذا بشير فرثه. ١١:٤
األمعاء. فضالت فيها بما الحيوان، لدى

 إلى سير رمزى عمن املحق- خارج إىل خبرج... ١٢٠٤
 إلى باإلشارة ١٣-١١:١٣ءب )رج الشب عن الخية إزاحة

٠ المسيح(
 كجرى أن الجماعة خضة عن للذبائح ينبغي كان ٢١-١٣: ٤

.(١٢-٣: ٤) الكهنة خضة عن المقربة الذبائح أسلوب بحسب



٢٢٤ ٤ الالو
التمسوح الكاجزًا ويدخزًا الرسمًا* أها؛ البوز
 ونفبسن االماع خيقة إنى ذم,ادور ص

 مرات سبخ وئنضح الذم؛ في إصبعه الكاجئ
 الذم مرنآ وتجغزًا١٨ الججاسمو* لذى الرسمًا أما؛
 خيتة في الرسمًا أما؛ الذي التذبح قرودًا على

 ننزح أسعل إلى يحكه الذم وسائر االجتماع،
 االجتماع* خيتة باب لذى الذي التحزقة
 على ويوقنة عنه ينزعة سحوه وجمبخ
 بقور فقل كما بالمور أويغغلال التذق.

 عنهم ويكعر ٠به نففل كذلك الحطئع*
 إلى الغون يخرج دم عنهم* فيصفح ،٤الكاجئ
 األول* البوز أحزق كما ويحروه التحلة خاح

التجتع* حطئه ذبيحة إدة
 واجن؛ بتهوف وغول رئيسئ أخطأ ))إذا٢٢

 ينبغي ال التي إلؤه الرسمًا ئناهي جميع من
 أخنأ اش بحطي أعلم تئ٢٣ وي عتلها،

 ذكرا التعز مدح تيتا بعرباده يأتى بهافى،
 ك السي رأسي على ينة ويضخ ضحيتا*
 التحزقة فيه نذق الذي التوضع في وفذنحة

 الكاجزًا ويأحذ٢۵ حطئه* ئة١ذب إدة الرسمًا* أيا؛
 على ونجفل بإصبعه الحطئة ذبيحة ذم من

 إلى دمه يضب دم لئحرقةل،١ تذق وروئ

 :ه؛٤ظال١٦
 (١٤-١٢:٩)ب

 ؛٣:٤عال٢٠
 ٢:ه١؛ءده٤:١غال
 ١٣و٢:٤فال٢٢

 ٢٧و
 ٤؛ه:١٤:٤فال٢٣
؛٤:٤كال٢٤

 (٦ه:٣ )إش
 ١٨و٧:٤لال٢ه
٣٤و ٣٠و

 -ه؛٣:٣مال٢٦
 ؛٢٠;٤نال
 ٢٨:١٥ عد
 ،١هالدب٦ال

 ٢٧: ١٥ عد
 ٢٣: ٤ دال ٢٨
 ٤:٤؛٤:١يال١٩

.٢٤و
 ؛١٤:٣اال٣١
 ؛٤و٣:٣بال

 ؛٢١:٨تتك
 ٩:١ ال ؛١٨ :٢٩ خر

 ؛١٢و ٩و٢:٢؛١٣و
 ٢٦: ٤ دال
 ٢٨: ٤جال ٣٢
 ؛٤:١حال٣٣
١٢:٨خد

 يوقذة سحوه وجمبخ التحزقة. تذق أسئل
 ويكعر الئالتؤم، ذبيحة كسحم التذق على

عنه* فئصفح حطئته مدح ن عنة الكاجئ
 األرض عاثة من أحذ أخطأ ))ئنه٢٧

 ال التى الرسمًا تناهى مئ واجذة بفتله سهؤاهـ،
 اش بحطهيرد أعدًا دم وأثهًا، غتلها، ينبغي
 أش التعز من عنزا بعرباده يأتي بها، أخطا

 قذة ئغغ٢٩ أخطأ* التي حطي عن ضحيحه
 ذبيحة ودذق الحطئؤي، ذبيحة رأس على

 الكاجئ ويأحة٣ التحزقة* توضع في الحطئة
 تذق قروئ على ٠^قل بإصبعه دها منه

 أسعل إلى ذيها سائز ونضت التحزقة،
 دع كما ينزغة سحوها وجمبخ التذبح*
 الكاجزًا ويوقن الئالتوب، ذبيحة عن الئحز

 عنة ويكعر للرسمًات سرور رائحه التذبح على
عنة* فئصفح ث الكاجئ

 ذبيحة الشأئ بئ بعرباده أفى ))وإنه٣٢
 ينة وذثخ٣٣ ضحيخذج* أش بها يأتي حطئه،

 ذبيحه ودذنخها لحطئةح،١ ذبيحة رأس على
 الئحزوه* فيه يذق الذي التوضع في حطئه

 بإصبعه الحطئة ذبيحة ذم مرخ الكاجئ ويأحذ٣٤
وفضت التحزقة، تذق وروئ عتى ونجفل

.٣: ٤ ح رج املمسوح. الكاهن ١٦: ٤
 يكن ولم ما. رئيس خطبة عن ذبائح هذه ٢٦-٢٢:٤

 يالنسبة الحال كانت كما ،القدس في يرس الذبيحة دم
مذبح على بل (،١٧و ٦:٤) الجماعة أو الكاهن إلى

.فقط المحرقة
 أن ممكائ وكان ما. فرد خطبة عن ذبائح هذه ٣-ه٢٧:٤
 على (،٣-ه٣٢: ٤) خروف وإتا (٣١-٢٧: ٤) عنز إنتا بذبح
(.٢٦-٢٢: ٤) الريس عن العربان كثيرا سه نحو

المسيح بذبحة معاونه القديم العهد ذبائح

العرباننيالالوين
قديمذوقتي( عهد ٠ ١ ٢٠:١٠؛١٣و٦:٨؛٢٢:٧ءبغتمة وعود .٢

١٣-٦:٨ب
٣.
٤. 

 ه.
٦. 
٧. 
٨.
٩.

١٠

١:١٠؛٢٤و٢٣:٩:ه؛٨ءب ظل مجرد
 ٢٥٠٠٧ -١٩: ٦ عب )كثيرون( هارونى كهنومة
 خباة كهنوت
الموت حذه كهنوت

 يومئة ذبائح
 حيوانؤة ذبائح
 مستمرة ذبائح
واحدة سنه كثار؛

٧:٩؛٢٧و ٢٦: ٧ عب
٢٤و ٢٣ ،١٧و ١٦٠٠٧ عب
 ١٢و ١٠و ٩: ١٠ ؛ ٢٦و ٢وه ١٢: ٩ ؛ ٢٧: ٧ عب
 ١٩و ١٠ -٤٠١٠ ؛٢٦و ١٥ -١١:٩مب
 ١٨و١٤-١١:١٠خب
١٢و ٤-١:١٠؛١وه١٢:٩؛٢:ه٧ءب

)ابدي( جديد عهد .١
وعودغاى-٢
بذاتها الحقيقة . ٣
 )واحد( ملكيصادفى كهنوت . ٤

خطئة بال كاهن ه.
 األبد إلى بائ .كهنوة٦
حاسمة واحدة ذبيحة .٧
 الله ابن نبيحن .٨
بعد للذبائح داعى ال .٩

أبدبة .كثارة ١٠



،ه٤ الالون ٢٢٥
 وجمع٣ه المذح* أسعل إلى الذم سائز

 عن العمان سحم يمرغ كما ينزغه سحبه
 التلتح على الكاجئ ويوقذة الغالنة، ذبثحة

 مئ الكاجئ عته وتكعر ٠الردةخ وقائد على
 ٠ءذةد فئصغخ أخطأ التي حطياو

حلفاأ صوت وسبو أحب أخطأ وإد ) ه
 بو يخبز لم فإنه يبصرأوتعرفد وهوشاجن

 نحتات؛ سفا أحذ نس إذا- او ٠ ب ذنبه حتل
 أوجده بهيمةدجته، جده أو نجس، وحش حته

 تجمئ فهو عنة، دوأخفي دمن، ذبيب
 مئ إذ*سازإج نجاسة نش إذا أو ٠ولذدشث

 دم عنة وأخفي بها، يتتجمئ قجاسايوالتي جمع
 ثغيا أحد حلفا إذا أو٤ ٠مذب فهو علم،

 ما جمع مئ لإلحسازخ أو ح لإلساءة بشغثيه
 دم عنة،. وأخفي الهمش، ني اإلنسائ به تفترط
 كائ فإنه ذللح* وئ ؤ سي في مذيب فهو غدًا،

 أخطًا قد بما تقر هذو، ئ سيء في يذبب
 حعلسه عن إلثبه بذبثته الردة إلى ويأش٦ ٠ به

 عترا أو ثعجه األغنام من أش بها؛ أخطآ التي
 ئ الكاجئ عنة فيكعر حطئه، ذبيحة القعر؛ مجح

 فيأني لشاؤذ، كفاية ينة تكل لم وإنه٧ ٠ حطئته
 أوفرخي ر يمانغيب به: أخطًا الذي إلثبه بيتة بذ

 :ه؛٣خال٣ه
٣١و ٢٦: ٤ دال

 ه الفصل
 ؛٢٤:٢٩آأم١

 (؛١:.٢٣ )إر
 ؛١٨:٧؛١٧باله:

 ؛٨:١٩؛١٦: ١٧
 ١٣ :٩ عد ؛١٧: ٢٠
 ٢٨و٢٤:١١تال٢
 :١٩؛ءد٣٩و٣١و

 ؛٨:١٤؛تث١٦-١١
 ١٧:ه دال

 ١وه ١٣و ١٢: ه ال ج٣
 ؛٢٢:٢صمه١ح٤
 ؛١٢:٢٣ئ

 (؛٣٧-٣٣ح)مته:
 (١٢؛)عه:٢٣:٦ر٠

 ؛٢١:١٦هدال
 ؛٧؛ءده:٤٠:٢٦

 ؛١٢و١١:١٠ءز
 ١٣: ٢٨:ه؛أم٣٢ض
 ؛٨و٦:١٢دال٧

 ١٤:١؛رال٢١:١٤
 ١٧-١:ه١زال٨
 ٣٠و١٨و٧:٤سال٩
 ٣٤و

 ؛١٧-١٤:١شال١٠
 ؛٢٦و٢٠:٤صال

 ١٦و ١٣: ه
 ضال١١

 ؛٣٢-٢١:١٤
 ؛١:ه٦؛٢و١:٢طال

 ١ءده:ه
 ؛٢:٢ظال١٢
 ٣:ه٤عال
 ؛٢٦:٤غال١٣
 ٢٦و١٧:٦؛٣:٢فال

 ؛٢:٤قال١ه
 ؛٨ءده:ه-٤:٢٢
 ؛١٩:١٠ذءز
 ؛١٣:٣٠لخر
٢٥: ٢٧ ال

 واآلحر حطئه ذبيحة أحذلهما الرية، إلى حمام
 الذي هؤب الكاجن، إلى بهما يًاش٨ ٠ئحزده

 تفيئة. وال وفاة مئ ن رأسة نحر أوأل. للحطبة
 حائط على الحطبة ذبيحة ذم مئ ويتصح٩

 أسفل إلى يعضو الذم وئ والباقي الغذى،
 الغاني اوأتا حعلية، ذبيحة إدة ٠ لذذىس١

 وئ الكاجئ عنة فئكعؤ ٠ش كالعاد محزوة فيعنئه
 تئل لم وإئ١١ ٠ءذةص فدصغخ أخطًا، التي حطثته

 بعربانه فيأتي حمًامض فرقي أو قماتقش ينة
 ئربائ ،دقيق وئ اإليفة غشر به أخطًا غما

 لباثاط عته يجفل وال نيائ، عله يثخ ال حطئه.
 فئقؤغئ الكاض إلى به يًاتى١٢ ٠حظة٠ ورباأل ألئة

 على ة ويوقن ظ،0كاو٠تذ بته ملء ونة الكاجئ
 حعلئة، وربان؛ إئة ٠الردةع وقائد على التذي

 بها أخطًا التي حطيته وئ الكاجئ عنة فثكعز١٣
 ويكوئ ٠ءتةغ فيصفح ذللثًا؛ وئ واجذة في

٠ ف كالئقدنة(( للكاجب

اإلثم ذبيحة

 أحذ خائ ))إذا قائال: موسى الرت ًا٠وكئ١٤
 إتى يأتي ق، الردة أقداس في سهوا وأخطًا خياقة
 العتم وئ ضحيتا كبائ إلثبوك: بذبيتة الردة

ل، العدس شاقل على فئة فواؤل وئ بتقويبلثًا

 على التشديد ثع الهو خطايا تناول يستمر ١٣- ١ : ه
 ض المقبولة القراين وكات (.٤-١ )ع اإلهمال خطايا
 )ع الدقيق أو (،١٠-٧ )ع الطيور أو (،٦ )ع الماعز الغنم/

١٣-١١.)
 عاى قبلة أمأل دكزت اإلعتراف إلى الدعوة هذه ه—١ه:

 إخفا (١ الفحيح: لجها عال اتوين كات التي االنتهاكات
 التسرع (؛٣و ٢ )ع نجس شي، مس (٢ (؛١ )غ ظاهر انتهاك

(.٤ )ع الخلف في
 كان يشهد كي يتقدم لم ابذي الشاهب. شايد. ..حلف. ٠١:ه

 قد يكون كان مباشر، به عبم أو انتهاغا شاهد يعدما يخطئ،
بخطهه. يعترف الثنتؤك سمع

 للخير ،متسرع حلعب يشيرإلي بالشفتين االفتراط حلف. ٤:ه
 يقدر ال أو ،به يفي -أن للمتكئم ينبغي ال خلب أي ، للثو، أو

ذلك. علي
 كتعبير الذبيحة يصحب أن لالعتراف ينبغى يغر. ه:ه

الخطئة؛ يثأن الله مع باالياق علائ أقر تاب قب عن خارجى

 وطاعة وتوبة ،حقيقى إيمان بغير الذيحة تقديم كان وقد
 (.٢٦-٢١ه: ؛ءا١٧:٩؛إش ٤:٢٦ مز رماء)رج صادقتين،

. ١٧٣: ١ ح رج محرقة. ٧ه:
 مع للمغارقة ياائ. وال نيائ ال لترا. ٢٢ تحو اإليفة. ١١ه:

(.٢:٢) الدقيق تقدمة
 .١٦-١:٢اسة.رجح١٣ه:
 للكهتة. المقدمة التعليمات يثأن ١٠-١:٧رج٧:٦-١٤ه:

 ،مهوا المرتكبة الخطئة ض تكفيرا اإلثم ذبيحة مئلت وقد
 الخطئة وكذبيحة .ممكائ التعويض كان حيث

 ما بحى الخطايا وض إجبارئة. هذه كانت (،١٣-ه:١: ٤)
 (،١٩-١٤)ه: للكاهن يعطى التعويض كان الرب، يخص

 في الخسارة به لحقت تنن إلى ئقدم بتعويض كان فيما
(٧-١:٦الحاالتألخىًا

 ال ؛١٣:٣٠ )خر جيرة ٢. يساوي القدس. شاقل ١ه:ه
 قيمة الله حدد وقد .غ١١ نحو ويعادل ، (٤٧: ٣ ئ ؛ ٢٥: ٢٧

الثاقل.



٢٢٦ ٦ه، الالوبني
 القدس، من به أخطأ غتا ئعؤض١٦ ٠ إثم ذبيحة
 فئكعر الكافض، إلى وعه وهدن م، خمشه علقه وكزيد

٠ءذهن فيصفح اإلثم؛ بكبش عنه الكاهى
 جمح من واحن؛ وغش أحذ أخطًا وإذا))١٧
 يعنًاتًا ولم طها، سفي ال التي الريًا تناهي
 ضحح بكبش فبأتجب١٨ ذنبه* وحتن ئداو كازًا
 ٦كاهن٢إلى إثبري، ذبيحة بتقويبلائً، الغتم مرع

 ال وهو سهًا الذي سهوو ون الكاجئ عنه فيكعر
 إثتًا أثم قد ٠إثمي ذبيحة إئه١٩ ٠ءذة فبصئح تعنًا،

٠الريًا(|ا إلى

 أحذ أخطأ ))إذا٢ قائال؛ موسى الردة آ٠وكل١
 صاجبه وجحنب أ، بالردة خياله وخازًا

 مرخ اغتضشًا أو نسلوا، أو أماله أو ت وديفه
 وحلفًا وجحنهاج، لعطه وجذ أو٣ صاحبوث،

 اإلنسان تففلة ما كل مرع ني عتى كاداح
 التسلوئ يرد وأذني، أخطأ فإذا٤ به، مخطائ
 اغتضته، الذي التفتضمبًا أو سلته، الذي

 التى التئه أو عنذة، أودغث التى أوالؤديفة
 يغوصة كادتا* عتيه حتفًا ما كل هأو وجذهاخ،

 له هو الذي إلى ٠د خمشه عتيه ويزين برأسه،
 بذبيحه الردة إلى ويأتي٦ ذبيحةإثبه* يوم تدفئة
 بتقويبلاًئ، ن العثم مرخ ضحيحا كبسا إلثبه؛
أها؛ الكاجن عنه فئكعر٧ الكاض* إثرإلى ذبيحه

 :ه؛٦مال١٦
 ١وه١٣:٢٧؛١٤:٢٢

 ؛٧: ه عد ؛٣١و ٢٧و
 ٢٦: ٤ دال

 ١٣و٢:٤ال٠١٧
 ١؛داله:٢٧و٢٢و
 . ٢و

 ١ياله:ه١٨
٢:١٠ش١٩

 ٦ الفصل
 ؛٦أءده:٢

 ؛١١:١٩بال
 ؛٩:٣؛كو٤عه:

 ؛١٠و٧:٢٢ت
 ٢٨: ٢٤ ثًام

 ؛٤:٢٣جخر٣
 ؛٤-١:٢٢تث

 :١٩؛ال١١:٢٢حخر
 ؛٩:٧؛إر١٢

 ٢١و١٨:٢٤ذخال٤

 ؛١٦هداله:
 ؛٨و٧ءده:

 ٦:١٢صم٢
 ١؛ه:ه٣:١دال٦
 ٢٦: ٤ دال ٧
 ؛٤٢-٣٨:٢٩زخر٩

 ١٠-٣:٢٨خد

 ؛٤٣؛٣٩:٢٨

 ١٧: ٤٤ حز ؛٤: ١٦ ال
 ١٦:١؛شال١٨و

 ؛١٩:٤٤صحز١١
 ١٢:٤ضال

 ٩و وه ٣:٣طال١٢

 ٧:١ظال١لم

٧:٧عال١٧

 فظة ما كل مرغ الئي^ في ر عنة فئصعح الردة،
٠ به(( يبا مت،

المحرقة شريعة
 هارونوتنبه ))أوص٩ قاكألة موسى الردة وكائ٨ً
 تكون الئحزئه هى ٠الشحرقةذ. شريفه هذو قائأل؛
 حيى التيل كل التذبح فوى القوؤذؤ عتى

 تلبش دم عتيه* سقلك التذبح وناز الضباح،
 كقاد ونه سراويل ويبس كتادوس، ونه الحكاهوعآدوبهآ

 الثار ضئرت الذي الرمان وتردخ حشدو، عتى
 بجانب وتثمغة التذدح، عتى إياة التحرئه
 ص، أخرى ثياتا ويتبش ثيانه تخالع دم١١ ٠ ض التذبح
 نكاد إلى التحتة، خارج إلى الرمان ونخرج
 ٠التطغأ٠ذئقذءتيه التذبح والثازعتى١٢ ٠طاضض
 ويزب صباح، ثمل حفا الكاجئ عتيها ويحل

 ٠ ط الغالنة ذبائح ويوؤذعتيهاسحم عتيهاالئحزئه،
نلفأ* ال ٠التذبحظ عتى دائتاتي ذار١٣

الدقيق تقدمة شريعة

 هارون تنو تعدها الئقدنه؛ شريفة وهد))١٤
 يبنها ويأحذ التذق، ئذام إلى الردة أيا؛

 التبائ وثمل ورسها اليقدنة ذفيق .تعفن بعبشبه
 رائجه التذبح عتى ويوؤذ الثقدنة، .عتى الذي
 ياقته .ينها والباقي١٦ للرني* تذكارها سرور

 تعويثا مبقن أن الئسيء من مطلوبا كان خلمشه. ١٦: ه
 في به الموصى ذاك من بكثير أدش هو و ،بالمئة ١ ٢ ٠و مقداره
 ورثنا .٩و ٧: ٢٢ خر مة موسى، ناموس من أخرى مواضع
 قضائى تجرير مع بالمقارنة طوعى، باعترانؤ ذلك سوي

. قسري
 مز )ح الله ضن كانت الخطايا جمع أن ومع ٧— ١ : ٦
 االحر وبعضها ( ١٩-١٤: )ه مباشرا كان بعضها فإن ، ( ٤: ه ١

 هنا. الحال هى كما (٧-١:٦) بالناس يرتبط غير.مباشر
 تمثيلبة عؤنات بل شاملة، االنتهاكات هذه وليست

وتوضيحه. المبدإ إلرساء اسئخدمت
 القيمة لتحديد الثخئن بدور الكاهن قام بتقوميك. ٦:٦

. المفحوصة للساع الصحيحة
 وقد الكهنة. عن القرابين قوانين هذه كانت ٣٨:٧-٨:٦
 منظور من رئيسبة قرابين خمسة ٧:٦-١:١ ال تناول

خاصة عناية مع للكهنة، التعليمات كعطى وهنا العابد.

الذبائح. من الكهنة بنصيب
.١٧-٣: ١ ح رج المحرقة. ذبيحة ١٣-٨:٦
 ترميد إلى ذلك ال الليل. ميل املذبح فوق املوقدة ءىل٦: ٩

 والدخان للرية بجملتها مقدمة يصؤرها مائ ،كلبا الذبيحة
(.١٧و ١٣و٥٩: ١) تسره عطرة رائحه منها يتصاعد

 (١٠ )ع مرحلائ للتختص وصئ هنا الرماد. ١١و ١٠ :٦
 عديم هو مثا أي ،الرماد بقايا من السواء على (١١ )ع ونهائبا
القيمة.
.٤:٣ ح رج السالمة. ذبائح شحم ١٢:٦
 االستعداد إلى موسر الستمز اللهيب نقد. دائمة ناؤ ١٣:٦
 الذبيحة. عبر والتعويض االعتراف لتقبل الله جانب من الدائم

.١٦-١:٢رجح الدقيق. تقدمة ٢٣-١٤:٦ .٢:٢بقبضته.رجح١:ه٦
 طعانا الدقيق زبان وئر الئحرقة، خالف على ١٨—١٦:٦
.المستقبل كهنة أي ،الذكور وبنيهم للكهنة



٧،٦ الالو ٢٢٧
 ٠ ثفنسي تكاد في يؤكال فطيرا وبنوة* هاروئ

 يبؤ ال١٧ يأكلوره* االجتماع حيته دار نى
 إئها وقائدي. منه نمسهم جفلته قد .ثميرا.

 ٠ اإلثم؟ وذبيحة الحطئة كذبيحة أقدامي ش ود،
 فريثة ينهاغ* يأكؤًا هارون تني مىه ذكر كزع١٨

 مئ ثمال الرب* وقائد مئ أجيالكلم ئي ذهرألف
٠يتئذسق(( تشها

 قربان هذا ))٢ قائأل: موسى الرت وكئز١٩
 لص: كحته يوم للرت يعربوه الذي وبنيه هارون
 نصئها دائته، تقدة دقيق من اإليعزل غشر

 كعتال م صاج ءلى٢١ ٠مساة ونصئها صباحا،
 كعرها قاكا تقده، قرائن ٠بها تأتي نربوكه بريمي،
 عوصا ن التمسوح والكاجئ ٠ للرت سرور رائحه

 توقذ للرت. ذهرأل فريضة قعتلها تنيه مئ عنة
 ٠بكمالها كحرق كاض تقدفة وكؤع٢٣ بكمالهاهـ.

 تؤكال((* ال

الخطية ذبيحة شريعة

هاروئ كلم >> قائأل: موسى الرت آ٠وكل٢٤
 في الحطئة؛ ذبيحة سريفه هذو قائأل.* وبنيه

 ذبيحه كذبح د، التحرقه فيه كذبح الذي التكاد
 الكاجئ٢٦ أقدامي- دىلس إئها الرت- الحطئةًاما؛

 ثئذس فكاد فى ٠للحطئةيائهاي قعتلها الذي
 ضسهئس٢٧الماعت حيته دار في تؤكال
 دون عنى ذيها مئ انسر وإذا ٠يتعةسئأ لحفها
 وأائ٢٨ ئئذمي- فكاد في عتيه انثير ما تغسال

 ؛٢٩:٦عال ١٨
 ؛١٠:١٨؛ءد٦:٧

 ؛١٣:٩كو١
 ؛١٧:٣فال
 ؛٣٧ :٢٩ دخر
 ؛٧-٣:٢٢ال

 ؛ ١٥: ٤ عد
 ١٣-١١:٢حج
 ؛٢:٢٩ذخر٢٠

 ٣٦: ١٦ دخر
 ٩:٧:ه؛٢مال٢١
 ؛٣:٤نال٢٢

 ٢٥ :٢٩ هـخر
وه٣و١:١دال٢ه

 ١٧: ١ي)ال. ٢٦
 ٩:١٨(؛ءد١٨و
 ٢٨: ٤٤ )حز ؛١٠و
 (٢٩و

 ؛٣٧:٢٩ا٢٧
 ؛١:ه٤ءد

 ١٣-١١:٢حج
 ؛٣٣:١١بال٢٨
 ١٢:١ه

 ١١و٧:٤تال٣٠
 ؛٢١و ١٨و١٢و
 ؛٢٧: ١٦؛ ١٨: ١.

 (؛١٢و ١١: ١٣ )ب
 ؛٣٣: ٢٦ دخر
 ؛٢٦و ٢٣و١٦:٦جال
٢٧:١٦حال

 ٧ الفصل
 ٧:٦-١٤أاله:١

 ١٨-١٦:٦بال٦
 ؛ ٩٠٠١٨ عد ؛٢٩و
 ٣:٢تال

 ؛٣-.٢٤:٦ثال٧
١٣: ١٤ 
 ؛١٠و٣:٢جال٩

 ؛٩:١٨ءد
٢٩: ٤٤ حز

 وإن فئكشرب- فيه كطخ الذي الحري إباء
 ٠ بماء ويشعلئ يجلى نحاس، إناخ فى يحمئ

 قدسئ إلها ينها* يأكال الكهنة؛ مئ ذكر كزع٢
 دها مئ يدحال حطئه ذبيحة وكال ٠ ٠ أقداس

 ال اسف، فى للئكغير الماعت١ حيته إلى
بنارح. كحرقًا تؤكالج.

اإلثم ذبيحة شريعة

 فيه تذلون الت،ي خإ فى ٠أقداس ٧ ودس ؛إبها اًابمأ: ذبيحة سريفه و ))وهن ٧

 على دفها ودرس اإلثم؛ ذبيحة قدبحوذ التحرقة،
 نحوها؛ كال ينها ئعرب٣ ئسثديرا، التذبح
 األحشاء، يئئي الذي والئحلم اآللية،

 على الذي عليهما، الذي والئحهآ والكليس
 ٠قنزغها الكلسيد مع الكثلو وزياد الخاصريد،

 للرت* وقودا التذق على الكاجئ هويوؤذخئ
 يأكال الكهنة مئ ذكر أكال إهم* ذبيحة إلها

 قدس إئها تؤكال. ئفذمي تكاد في ينهاب.
 لهما الهف، كذبيحة اإلثم ذبيحة٧ ٠أقداميت

 لة. تكوزًا بها يكئر الذي الكاجئ واجذة. نريفه
 فحلن إنساد ئحرقة دعرت الذي والكاجئ٨

 تقدفة وكال ٠لة يكون يعريها التي التحرقة
 أو طاحن في غيال ما وكأل الئتور، في مرت
 وكزأ١٠ ٠ج٠د الذي للكاض يكوئ صاج عز

 بني لجميع تكونًا ناشفه أو بريم فلتودة تقدفة
كأخيه* إنساد كال هاروئ،

 فقط الكهنة نصيب يؤكل أن وجب .مقذس مكان يف ١٦٠٠٦
. االجتماع خيمة باحة في

 أن الكهنه، رئيس بصفته هارون، على كان ٢٣-١٩:٦
 أسرته عن نيابه والماء الصباح فى يومية دقيق تقدمة يقرب

الكهنوة.
.١١ه: ح رج اإليفة. .١٢-٧:٨ رج مسحته. ٢٠:٦
 االعتبار بعين ينظر هنا عنه. عوصا املمسح الكاهن ٢٢:٦

 كان بكماهلا. توقد هارون. خلفوا الذين الكهنة رؤساء إلى
 منها يبقى ال بحيث ،بجملتها الكهنة تقدمة كصفد أن واجها
شى.
.١٣-ه:١:٤ ح رج اخلطؤة. ذبيحة ٣٠-٢٤:٦
ح رج أقداس. قدس . ١٧٣: ١ ح رج املحرقة. ٢٥٠٠٦

 يفع الذي للكاهن حيق كان يأكلها. الكاهن... ٢٦:٦
 كانت إذا ،منها يأكل أن النحاسى المذبح على التقدمة

 الشعب عن أو (٢٦-٢٢:٤) رئيس عن الذبيحة
(.٣-ه٢٧:٤)
 الدم. تمس إذ الكهنة أثواب نظافة بشأن تعليمات ٢٨و ٢٧: ٦

 المقدمة الذبائح تلك تؤكل. ال .. خطؤة ذبيحة كإع٣٠:٦
 كان (٢١-١٣: ٤) الجماعة عن أو (١٢-٣: ٤) كاهن عن

٠ تؤكل أن مسموحا
 ١٠-٧ اآليات .٧:٦-٠١٤رحح؛: اإلثم. ذبيحة ١٠-١:٧
.يأكلوه أن للكهئة يحئ دما موجزة٠مذشمرة ئقدم

.٣:٢رجح أقداس. قدس ١:٧
.٢٦:٦رجح٧:٧
مقبول. خيار االرين كال ناشفة. أو بزيت منوتة ١٠:٧



٢٢٨ ٧ الالوين
السالمة ذبيحة شريعة

 الذي ٠ الثادمؤح ذبيحة سريقة وهد ))١
 تقرت الفكر، ألجل ئريجا ٠إن١٢ للرت.. قرئها
 بريت، نلتوه فطير أتراض الفكر ذبيحة على
 نربوكا ودقيقا بريمتؤخ، ندهوة فطير ورقاقًا
 خمير خبز أتراهي مع١ بريب، نلتوة أقراصا
 سالنته؛* سكر ذبيحة على قربانة قرت

 زفيقة قرباني كل من واجذا منه وقزت١٤
 ذبيحة ذم ترس الذي للكاض يكأل للرت،

 يؤكل سالنته سكر ذبيحة اونحز ٠الثالذةذ
 الضباح* إلى سيائ منه تبقي ال ٠درباكد يو؛
 فغي نافلة، أو نذرا ورباته ذبيحة كانث وإنًا

 ما يؤكل الغد وفي توكالن. سكة تقريبه يوم
 الذبيحة لحم ض الغاضال وأذا١٧ ينها* فشال

 من مخال ٠ئن١٨ بالتار. فيحزى القالت اليوم في
 كقبال* ال الغالت اليوم في سالنته ذبيحة نحم

 ثجاسأش، تكونًا الس، كحشت ال تعريجا الذي
 والئحز١٩ ذنتها* تحبال ينها تاكال التي والئغس

 بالائر* تحزق يؤكال* ال نجائ ما قيبا نس الذي
 التي الئغس وا٢٠ ينه* طاهر كل يض والحز
 لرتص1 اش الغالنة ذبة يئ نحفا تأكؤًا

 يئ الئغس بللائً فثقعلع عليهاض ونجاسئها
 ئحشا نا قيبا تقس اش والئغس٢١ ٠ قمهاط
نا نكرولها أو رجشأع يجيقة أو إنساني ثجاشة

؛١;٣حال١١
 ؛٢١و ١٨:٢٢

 ١٥:٤٥ حز
 ؛٤:٢خال١٢
الرلل,٦

 :ه٤؛ءا١٨و١٧: ٢٣
 ١١و ٨:١٨ذخد١٤
١٩و

 ٣٠و ٢٩: ٢٢ وال ١٥
 ٨ه- : ١٩ ذال ١٦
 ؛٢٧: ١٨ خد ص ١٨
 ١١و١٠:١١شال

 ؛٧:١٩؛٤١و
 (٨: ١٥ )أم
 (؛١٧:٢ص)ب٢٠

 ؛٣:١؛ه٣ضاله:
؛٧-٣:٢٢

؛١٣ :١٩ .عد
 (؛٢٨: ١١ كو١)

 ؛١٤: ١٧ ذتك
 ١٤:٣١خر
 وه؛٣و٢ظاله:٢١
 ؛٢٨و٢٤:١١عال

 ١م ،١ا٠د احز
٢٠:٧

؛١٧:٣ىال٢٣
؛١-ه١٠:١٧

 ؛٢١:١٤ث٠
 ٣١:٤٤؛١٤:٤حز
 ؛٤:٩ذتك٢٦
 ؛١٧:٣ال

 :١٩؛١٦-١:.١٧
 ؛٢٣: ١٢ تث ؛٢٦

 ؛٣٣: ١٤ صم١
 ؛٢:ه٣٣حز
 ٢٩و ٢٠: ١٥ ع
 ؛١:٣لال٢^

 ١٥: ٤٥ ؛حز٢١:٢٢
 ٩و ٤و ٣:٣مال٣٠

 ٢٤ :٢٩ ؛تخر١٤و
؛٢٧:٨؛ال٢٧و

 اش الغالنة ذبيحة لحم يرح تأكال دم دجشاغ،
٠ ف قمها(( يئ الئغس بللائً دقطخ للرت،

والدم الشحم أكل تخريم

 بني ))كئز٢٣ قائألة موسى الرت وكلز٢٢
 ماعز أو كبش أو دور سحم كال قائأل.. إسرائيال

 وقحزدالئغئزسه النيؤة قحز ونا ٤ ٠ تأكلواق ال
 إن٢ه ٠تض ال أكأل لكن غفل، لغزًا فيسئعمئ

 ينها قزت التي البهائم ثحائس أكال نئ كال
 اش اللعس قمها، مرح دقطخ للرت وقودا

 شاكنكز جمح في تأكلوا ال ذم وكال تآكالر
 نيتا تأكال شمي كإع٢٧ ٠الئهائمك وض الكير ض
٠ قمها(( يرح الئغس بللائً كقعلع الذم يرنًا

الكهنة نصيب

 قني ))كئز قائأل.. موسى الرت وكئز
 ل، للرت سالنته ذبيحة قزت الذي تائأل؛ إسرائيل

 يدان سالنته* ذبيحة يرح الرت إلى بعرباده يأتى
 الضدر* مع به يأتي الئحز ٠الرتم بزوائد تأتياني

 ٠الرتن أكل ترديدا تنددة فلكي الضدر أنا
 ويكون الغذيهـ، على الئحز الكاض فيووذ٣١

 الئمتى والتاق٣٢ ٠وبذيهو لهارودًا الغدر
سالنتكزي* ذبائح يرح للكاض رفيقة كعطويجا

 ٣: ١٨ تث ؛١١: ١٨وعد ؛١٦و ١١و :ه٣ *ال٣١٢٠:٦ عد ؛٢١:٩
٢٠:٦؛ءد٢١:٩؛٣٤:٧؛ال٢٧:٢٩يخر٣٢

 ذبيحة أهداف . ١٧-١:٣ رحح السالمة. ذبيحة ٣٦-١١:٧
 للحيلولة توجيهات سزد ثز . ١٨—١١ ع في وردت السالمة

 )ع وبنيه هارون ونصيت (٢٧-١٩ )ع الكاهن ))قبع(( دون
٣٦-٢٨.)
 بتقدمة أيثا رص أن يجب للفكر السالمة ذبيحة ١ه — ١١ :٧

 بريدية البحم يؤكل يبنمذأن وكان (.١٦:^- ٢ )رج دقيق
 كئ وغيه ،سريعا يفسد اله بما ،صحى لسبب ردما ،الذبيحة
 الحضور من نوع على مشبال اللحتم حسبان عن الناس

.تالتا الحرافات بعض ونشوء الروحى
 .٠ ( ١١ : ٢ )رج الفطير الدقيق تقدمة مع قارن .خمير خبز ١٣: ٧

 يحى طوءدة(.نمان تقدمة )أي ناقذ أو نذؤا ١٨-١٦:٧
 في أكله أائ .غده في أو نفسه اليوم في اللحم يأكل أن للكاهن

للعقاب. فمجبة الثالث اليوم
 ٢٢ ف رج النجاسة. عقورة اإلعدام كان كبع. ٢١-١٩:٧

التفاصيل. من لمزيد طلتا

 .١٧:٣رجج٢٧-٢٢:٧
.٢١-١٩:٧ئقبع.رجح٢٧:٧
 قريان بقدم العابد كان مالمته. ذبيحة من بقرانه ٢٩:٧
 والثحم (٣٣ )ع الدم الرت يتفشل يحيد ذبيحته من سالمة

 البض واكاق (٣١و ٣.)ع الكاهنالبدر وطى (،٣٣ )ع
الباني. ض .ستبد أن للعابد باح فيما (،٣٣ )ع
 يتان رئتان حركتان رفيعه. ترديدا... يرذده٣٢-٣ق
 واللحم (٢٤و ٢٣:٢٩ )خر النبز حيث للرب، التقدمة أة

 )ال والرت (٢٤:٣٨ )خر والذهب (٢٤-٢٢:٢٩ )خر
 القربان دور كلهن أدت (١١: ٢٣ )ال والحنطة (١٢: ١٤

 خر )رج بكثير عدذا أقئ فكات المرفوعة القراين آائ التردد.
 التقليد هزر وقد وم. ١١و ٦: ١٢ وتث ٢٨و ٢٧: ٢٩

 الرفيعة وقربان أفقبة، بحركة مقذائ الترديد قربان اليهودي
 ال وشير . ١٥: ١ ٠ ال من يتدأل ط على عمودة، بحركة

ترددا. قرباائ بوصفهما كليهما إلى ٢١: ٩



٨،٧ الالوبين ٢٢٩
 يي من والئحلم الئالمة ذبيحة ذم ثرب الذي٣٣

 ز ضد ألن ئصيائ، الغمتى التاق أل تكون هارودًا،
 يي مئ أحذديما قد لؤفيعخأ١ وساى الئرديد

 لهارأل وأعثيهما سالتهًا ذبائح مئ إسرائيل
 ٠ إسرائيل(( يي ون ذهرأل فريغة ولبيو الكاجن

 الرسمًا وقائد مئ بنيه ونسحه هاروئ نسحه دللائ٣ًه
 أنه الردة أتر التي للرسمًا، لئكفنوا تقدييبهًا يور

 إسرائيالب، يي وئ داقًا تسجه يور لهم يعطى
فريعه بلليًا ٠ أجيالههًا في ذهرثه فريصة

 الحطئؤج، وذبيحة لئقدذةث،١و المًاحزوةت،
 وذبيحة خ، الولء وذبيحة ح اإلثم وذبيحة

 جيل في موسى بها الردة أتر التي الئالتؤد،
 قرابيهًا بتقريب إسرائيل يي أمرو يور سيناف
٠ سيناء برئة في للرسمًان

وبنيه هارون سح

 هاروئ ))حث٢ قائأل؛ موسى الردة وكلز١
 لتسحةت١ وذهئ ب والدياب ، معه وبنيه

 الثطير، وسل ج والكبثين لحطغةث١ ودور
 حيفة باب الى الجماعة كزًا واجغغ٣

 ٠ الردة أترة كما موسى إفعقل االجتماع((*
 االجتماع. خيتة باب إلى الجماعة فاجئتقب

 أئ الردة أئر ما ))هذا للحماعة؛ موسى قالح هدم
 وعسلهم ودنيه هاروئ موسى فثن؛ ٠ يفعل((
 بالونعلثة ودطعه لثميعئخ١ عليه وجعل ٠ ح بماء

 ؛٢٨: ٢٩ أخر ٣٤
 ؛١وه١٤:١٠ال

 ؛١٩و ١٨: ١٨ عد
 ٣:١٨تث
 بخر٣٦

 ؛١-ه١٣:٤٠
 ٣٠و١٢:٨ال
 ؛٩:٦تال٣٧
 ؛١٤:٦ثال

؛١:٧؛حال٢:ه٦ج
 ؛١:٢٩خخر
 ١١:٧؛دال٢٠:٦ال

؛تث٢و١:١ذال٣٨

 ٨ الفصل
 ؛.٣-١:٢٩أخر٢

 ود،٦٦١بحمج

 ؛٢وه٢٤:٣٠تخر
 ؛١٠:٢٩ثخر
 ١٩و١:ه٢٩جخر

 ؛٢٠:٣حخر.٦
 ٢٢:١٠ب

 ٣١-١:٣٩خخر٧
 ؛٣٠:٢٨دخر٨

 ؛٢١:٢٧ءد
 ؛٨:٣٣ث٠

 ؛٦:٢٨صم١
 ٦٥: ٧ ؛نح ٦٣: ٢ عز
 ؛٣٧و ٣٦: ٢٨ دخر ٩

٦:٢٩

 ١:.٤٠؛٢٩-٢٦:٣٠
 ٢:٨؛ال١١و

 ؛٧: ٢٩ ذخر ١٢
 ١٠:٢١؛ال٣٠:٣٠

 ٢: ١٣٣ مز ؛١٢و
 ٩و ٨:٢٩سخر١٣
 ؛١٠:٢٩شخر١٤
 ؛١:ه٦٦مز
 ؛١٩: ٤٣ حز
 ٤:٤صال

 ١٢:٢٩ضخر١ه
؛٧:٤؛ال٣٦و

 بردار ويطعه الرداء، عليه وجعل الجئه وأليتة
 وجعل الخدرة عليه ووصع٨ ٠به وشده الرداء

 الجمانة ووضخ وافئيؤآد* األوردم ,الخدر في
 وجبه جهو إلى الجمانة على وع رأسو، عئى

 أنز كما الئثذس اإلكليل اشب، ضفيحة
 ر الفسحة دهئ موسى أحذ دم ٠ موسى الردة

 وئغح وفدسه، فيه ما وكل الفسكئ ونسح
 الغذدح ونسح نرام، سبع الغذبح على شه

 لنقديسها* وقاعندها والورحشه آنيته، وجمبخ
 هاروبأز رأس على الفسحة ذهن مئ وصب
 هاروئ بني موسى ودر دم لكقديسه* ونسحه
 لفم وسن يتناطق ويطعهم أقبضًا وأليتخًا
٠ ص موسى الردة أنر كما قاليسئ،

 هاروئ ووغ لحطئةش،٠ قور ودر دم١٤
 الحطئة* كور رًاسص على أيدتمًا ويوة

 فروئ على وجفلة الذ؛ موسى وأحن افذقحه،
 در ٠ الغذبح وطهر بإصبعه، تستديرا الغذبح

 تكفيرا وقذسه الغذدح أسعل إلى الذ؛ ضب
 عز الذي السحم كل وأحن ٠ءذةض

 وقحتؤما، والغلسين الكبد ونياذة األحشاؤ
 البور؛ وأتا ٠ ط الفدح عز موسى وأوقذة
 خارح بنار فأحرقه وقرده، ولحئة حلن؛

٠موسىظ الرث أنز كما اسئة،

٨:٤ ال ؛١٣: ٢٩ خر ط ١٦ (٢٢: ٩ )عب ؛٢٦و٢٠:٤٣ حز
١٢و١١:٤؛ال١٤:٢٩ظخر١٧

.٣٠:٨رج اثاهم. سحه ٣٦:٧
 في جاء لما ختامغة غالصة موسى يورد ٣٨و ٣٧:٧
٣٦:٧-٣:١.

 فى الئقذمة القرابين إلى إشارة امللء. ذبيحة ٣٧:٧
 (ًا٤٦-١:٢٩ خر ؛٣٦-١٤:٨ )رج وبنيه هارون تكريس

 يحلها يجري الهارونى الكهنوت بدايات ٢٠: ١٠-١:٨
 األولون اآلباء عمن هارون، زمن قبل الجزء. هذا فى

 قراش تقديم إلى :ه(١ )أي آلباء و (٤و ٣: ٤ )تك
 بدأت كلفا المرئبة الكهنوة الخدمة ولكئ لله،

 للرب. خدمتهم مباشرة قبل وبنو هارون غرس ٣٦-١:٨بهارون.
 طويل يزمن ذلك قبل به أوصى قد وبنيه هارون تكريس وكأن
 بجمع هنا موصوف ولكئه (،٢٨-١:٢٩ خر ح )رج

االجتماع خيمة إكمال بعد أجري كما الطقسؤة التفاصيل

القراين. بمختلف المتعتعة األحكام وسئ
 كان املحة. دهن .٤٣-١:٢٨ خر ح رج الثياب. ٢:٨

 ثور (.٣٠و ١٢:٨) االحتفالى للدح ستخدم الزيت
 . .١٢-٣:٤ وخصوطائ ،١٣: -ه١:٤ ح رج اخلطؤة.

.٤٣-١:٢٨رجحجر٩-٦:٨
 الكهنة، رئيس صدرة على عالمة ٠والبئيم االورمي ٨:٨

 التي الشؤون في حكمه شعبه بعطي الله كان بواسطتها
.٣٠:٢٨ خر ح رج قرارا. تستلزم
. ٦: ٤ ح رج مزات. سع ١١:٨
 من طقسؤا هارون لغرز الفعل هذا أجري .لتقديسه ١٢:٨

 الكهنة سائر ومن لله، مخصصا كاهتا يكون كى الجماعة
أعلى. كاهائ٠كييكون

.١٢-٣:٤رجح١٧-١٤:٨ .١١:٤فرثه.رجح١٧:٨



.٢٣ ٩،٨ الالو

 ٩ الفصل
 ٢٧: ٤٣ أحز ١

 ؛٢١:٢٩بخر٢
 ١٢_١:٤ال
 ؛٢٨و٢٣:٤تال٣

 ١٩:١٠؛١٧:٦ءز
 ؛٤:٢ثال٤
 ؛٤٣ :٢٩ خر ج
٢٣و٦:٩ال

 هارون فوظع الئحرقهع، كبش قث؛ دم١٨
 وذص فدبحه، ٠ الغبش رأسي على أيدتهم وبنوة

 وقطع ٠ مستديرا بح الملط على الذ؛ موسى
 والقعلع الرأمئ موسى وأوقذ تكعه* إلى الغبش

 ،بماؤ فعشلها واألكارع األحشاؤ وأتا ٠ لسمغ١و
 إده المذح* على الغبثي كال موسى وأوقذ
 أئز كنا للردبًا، هو وقود سرور* لرائحة ثحزقه
٠ ف موسى الردة

 ق، القالع كبش الغاني، الكبش قذ؛ ثمه٢٢
 الكبش* رس على أيدتهم وتنوة هارونًا فوفع

 على وحقال ذمهوك من موسى وأحن فذقحهد،٢٣
 يده إبهام وعلى اليمثى، هارون أودن سحتة
 قذ؛ دم اليمقى* رجلو إبهام وعلى ايمتى،
 شحم/ على الذم؛ ون وحقال هاروأل دني موسى
 وعلى اليمتى، أيدم أبام وعلى ،اليمتى آذاه
 على الذ؛ موسى رش دم اليمتى، أرحه أبام

 وكال األليه الئم: أحذ دم تستديرا* القذبح
 الكيد وريان؛ األحشاع، على الذي الئحم

 وش م الكمش، والشاق وسحقؤما، والكليثين
 واجذا صا أحذ الرسمًان، أما؛ الذي الئطير سال

 ورفاقه بؤيمتج، الخبز وئ واجذا صا و ظيرا،
 الشاق ولى الئم على وومفها واجذة،
 هارونًا كعى على الجمى ولجقال٢٧ اليمش،
 دم الرسمًا* أما؛ تردينا ورددها تنيوهـ، وكفوف
 على وأوقذها كغوفهم، عن موسى أحذها
 لرائحة ع ملغ قربانًا إئها الئحزقؤو* فوى القذى
 ي موسى أحذ دم٢٩ ٠للرسمًا هي وفود سرور*
 كبثي من الرسمًا أها؛ ترديدا وزدذة الئدزأ
 الردع أتر كما ئصيائب، كائ لموسى القالع*

 ١:ه٢٩عخر١٨
 اال\.-ة٦*

 ١٨:٢٩ فخر٢١
 ١٩:٢٩ناخر ٢٢

 ٢:٨؛ال٣١و
 ٢٠: ٢٩ ذخر ٢٣

 ١٤:١٤؛ال٢١و
 ١٣:٩ل)ءب٢٤

 (٢٣-١٨و ١٤و
 ٢٢: ٢٩ خر٢٢٥
 ٢٣: ٢٩ دخر ٢٦

 ؛٢٤:٢٩خر٠٢٧
 ٣٤و٣٠:٧ال

 ٢:ه٢٩دخر٢٨
 ؛٦:٩٩يمز٢٩
 ؛٢٧: ٢٩ اخر

 ٢٦: ٢٩ باخر
 ؛٢١:٢٩تخر٣٠

 ٣:٣؛ءد٣٠:٣٠
 ٣١:٢٩ثخر٣١

 ٣٢و
 ٣٤: ٢٩ جخر٣٢
 ٣٠:٢٩حخر٣م

 ؛٧: ١٠ ال ؛٣وه
 ٢٦و ٢٥:٤٣ حز
 (١٦:٧خ)ءب٣٤
 ؛٥٣: ١ عد د ٣٥

 ؛١٩:٩؛٧:٣
 ؛١:١١تث

 ؛٣:٢مل١
١١:٤٨ حز

 ت القسحة دهي من موسى أحذ دم ٠ موسى
 على وئضح القذى، على الذي الذم^ ووئ

 تنبه ثياب وعلى تنيه وعلى ثياده، وعلى هارون
 تنيه وثياسما وتنيه وثباته هاروئ وقذمئ معه*
 ))اطيحوا وتنيه: لهارون موسى فالذ دم٣١ ٠معة

 وهناك ث، االجتماع حيقة باب لذى الئم
 كما القالع، قربائ سال فى الذي والحبر تأكلوبه
 مئ والباقي٣٢ يأكلوثة* وتنوة هاروأل قائأل: أبرت
 باب لذئ وونه بالثارج* دحرقوده والحبر الئحم
 يوم إلى دبر سبقه تخرجون ال االجتماع، خيقة
 يمأل ًادامح سبقه ألده ملئكم، دام كمال
 الردة أمر قد اليوم؛ هذا في فقال ثمما٣٤ ٠أيديكهًا

 حيته باب ولذى٣ه عنكزخ* للئكغير يحقال أنه
 أتام، سبقه وليأل نهارا ئقيموئ االجتماع
 ألدى تموتون، فال الرسمًاد شعائر وتحعظويآ

 أتر ما كال وتنوة هاروئ فقبال٣٦ ٠ أبرت(( هكذا
موسى* يد على الردة به

خدمتهم يداون الكهنة

 زك ))حذ روئ:١له وقال۵ ٠إسرائزًا وستوح ٩ هوبذب٠هارونى مس دج ±اليوائلائويأ ٩

 لئحرقه وكبائ حطئه، لذبيحة تعر ابئ عجألب
 تني وكائ٣ً الرسمًا* أما؛ وقدمهما ضحيحس،
 لذبيحة القعز موذ، تيتا حذوا قائال: إسرائيال
 صحيحين حولئين وخروقا وعجأل حطيوت،
 أما؛ للذبح سالتة لذبيحة وكبسا ودوذا٤ لتحزقه،

 اليو؛ الرت ألن ٠ ث بريم تلتوه وشدته الردبًا،
 إلى موسى به أتر ما فأحذوا ٠لكم((ج ةى١يتر

 الجماعة كال وتعن؛ االجتماع* خيقة قدام

.١٧-٣٠.١رجح٢١-١٨:٨
 ابضى. رجله ٠.اليمىن. يده . ٠ اليمىن.. هارون أذن ٢و ٢٣:٨

 إلى لإلصفايه وينوه هارون كرس الكال، لتمثيل جزء باستخدام
 مقدمةا، مها؛ من لهم يعينه بما والقيام المقدسة، الله كلمة

.مقدسة عيشة وعيش
.٣٢-٣٠:٧ ترديدا. رده ٢٩:٨
 وبنيه هارون الرع وصئه أمربت الرب. شعائر حتفظون ٣٥:٨

 أكا موسى. بغم به الرع تكلم أن سبق بما تماتا يعملوا بأن
.الموت فعقاآه العصيان

 القرابين عنهم وقذت يموا قد المة كان لتا ٢٤-١:٩
 الجماعة عن نيابه الكهنوه واجباتهم لتأدية أعدوا فقد ،الموافقة

٠ ب ذربض إباها وتقديمهم ٧-١ ال في بها الموصى القرابين جمع وانقاذهم

 رج .تقدمة ...سالمة ذبيحة ...حمرقة ...خطية ذبيحة ٤ — ٢: ٩
علىالتوالي. ١٦-١:٢؛١٧-١:٣؛١٧-٣: ١ ؛١٣:-ه١:٤ح
 أن عتيدا حضوره أو الرب تجئى كان .الرب جمد ٦و ٤: ٩

 ،حيثبدؤن٢٤و ٢٣ القرابين.ححع لقبوله إثباائ لهم يحلهر
الظهور. ذلك خبر



١٠ ،٩ الالو ٢٣١
 أتزبه ما ))هذا موتى: فقال٦ الردبًا* أما؛ ووقفوا

 دم ٠ الرسمًا(( تجذ لكم فتدراءى تحتلودة ٠ الرسمي*
 واعتن التذبح إر ))نئن؛ لهارئ؛ موسى قال

 ئغسليًا عن وكعز وئحزقتك، حطئتلائً ذبيحة
 وكعز السعب وربان واعتن ٠الئعبح وض
 إل هارون قثذ؛٨ ٠ الردع(( أنز كما خ عنهم

 دنو وقذ؛ ٠له الذي الحكة عجن وذئ التذبح
 وخفن الذم في إصتغة فئثش الذ؛، إليه هارون
 أسئل إلى الذ؛ ضب دو البذبح، وروئ عر

 مرخ الير ونياذة والكلسس آ٠والئح١ التذبح*
 أنز كما د، التذبح عر أوونهاك الطئة ذبيحة
 بنار فآحزوؤما والحلن اللحز وأنا موشى* الرع
٠التحتةذ خارخ
 الة؛، هارون دنو فناولة التحرقة، ذبح حمًا

ناذلوة دم نسئديراد. التذبح عز فرسة
 التذئ* عفى فأوونها والزأمئ، بقطعهان التحزقة

 التحردة فوق وأوقذها واألكاع األحشاة وغئن١٤
 وأحن لئعبش،١ وربان قذ؛ دم١ ٠ ص التذبح عر
 للحطئه وغيلة وذبحه للئعب الذي الحطئه تيس

 كالعاذذص* ونجلها التحزقة قذ؛ حمًا كاألول*
 عر وأوقذها ينها، كعة ونأل اللقدائً قذ؛ دم١٧

 ؛٣:٤حال٧
 ؛١٤:٣صم١

 -ه؛٣)به:
 ١٦:٤(؛خال٢٧:٧

 ١؛ءبه:٢٠و
 ؛٠١٠٨: ٢٣دخر ١٠
 ١٦:٨ال

 ؛١٢و١١:٤ذال١١
١٧:٨ 

 ١٩:٨:ه؛١رال١٢
 ٢٠:٨ذال١٣
 ٢١:٨سال١٤
 ؛١٠ه:٣ش)إش١ه

 (٣؛ه:١٧:٢ءب
 ١٣-١:١صال١٦
 ٣٨: ٢٩ رخو ١٧

 ٣٩و
 ١١-١:٣طال١٨
 ١٦:هو٣ظال٢٠
 ٢٤ :٢٩ عخر٢١

 ؛ال٢٧و٢٦و
٣٤-٣٠:٧ 

 ؛٢٦-٢٢:٦عد٢٢
 ه٠:٢٤:ه؛لو٢١تث
 ؛٤:٤فتك٢٤
 ؛٢١:٦ض

 ؛١:٧أي٢
 ؛٣:٢٠مز

 ؛١١:٣قءز
٣٩و ٣٨: ١٨ مل١ ن

 ١٠ الفصل
 ؛٩و١:٢٤أخر١

 ؛٤-٢:٣خد
 ؛٢:٢٤أي١
 ؛١٢:١٦بال
 ؛٩:٣٠تخر

١٧:٢صم١

 اللوذ ذبح دم ٠ ض الضباح محزقة غدا التذبح،
 وناولة للئعب* الني ط الغالنة ذبيحة والكبس

 ٠ئسثديرا التذبح عر فرسة الذ؛ هارون بنو
 وما. األلية الكبش؛ وس اللور موتآ والشم

 ووضعوا؛ الكيد* وزياد والكلسين يعسى،
 عز الئحلم فأوقذ الضدنس، عر الئحز

 فزدذها الئمثى والتاى الضدرائ وأائ٢١ ٠التذبحظ
موسى* أنز كما الرسمًا، أما؛ ترديذاع هارون
 ًاغ،٠وباذكي الثعب ثحز قذة هاروتًا رع حمًا
 والتحزقة الحطئة ذبيحة غتن مرخ وانحنن
 إر وهارون موسى وذحن الغالنة. وذبيحة
 الشعب، وباذكا خرجا دو االجتماع، خيتة

 نان وخرجت السعب لكزًا الرع نجذ ةى١فتر
 التحزقة التذبح عز وأحزقث الردبًا عند مرخ

 وفكفوائ السعب جميع فرأى ٠ والئحز
٠ال وجوههم عفى وسقطوا

وأبيهو ناداب موت

 كن وأبيهوأ، نادات هارون؛ ابنا وأحذ١
 ناذا فيهما وجفال يجتزدذب منهما

 عريقًات ناذا الرع أما؛ وقربا تخورا، عتيها ووضعا

 ومن (١٤-٨ )ع نفسه ألجل ذبائح هارون قذم ٢١-٨:٩
(.٢١ -١٥ )ع الشب أجل

 . ٤: ٢٨ عد ؛ ٤١: ٢٩ خر رج الصباح. حمرقة ١٧:٩
.٣٢-٣٠:٧ترديذا.رجح٢١:٩
 الكهنة رئيس أدى الشبب. حنو يده هارون ريع ٢٢:٩
 االحتمال وجه على ناطائ البركة، ألجل رامزة إيماءة

؛.١٤: ١٣ كو٢ رج ؛٢٦ -٢٤:٦ )عد الكهنوة باركة
 المقدس الكتاب يتكتم ما غاليا الرب. جمد فرتاءى ٢٣:٩

 نور فى مرغرا وكناله لجماله المرئى الظهور :اخه مجد عن
 مفتعلة عتيقة في لموسى الده مجد ظهر فقد .ئائرجج
 سيناء جبل على سحابة وفي (،٦-١:٣ )خر مديان بارض

 )خر سيناء جبل على صخرة وفى (،١٧-١:ه٢٤ )خر
 )خر أيائ االجتماع خيمة الرع مجذ ومال( (.٢٣-١٨:٣٣

 )خر وسحاب نار عمود بهيئة الشعب وهدى (،٣٤: ٤٠
 مل١) أورشليم في الهيكل أيائ مال، كما (،٣٨-٣:ه٤٠

 ذبيحة أول ،كاهنا بصفته ،هارون قذم ولغا (.١١و ١٠:٨
 هذه وفى الشعب((. لكل الرب مجد ))تراءى البربة، في

 وحكمته وحئه وقداسته بره تظهرا الله كان ،التجليات
أى في عنه يجر لم الله مجد ولكن .طبيعته مجمل :ونعمته

 )بوحثا المسيح يسوع الرب ،ابنه في مائ أكمل آخر مكان
 األرض على جديد من المجد ذلك برى ونسوف (.١٤: ١

(.٣١:٢ه ؛٣١ -٢٩: ٢٤ )مت رجوعه عند
 بصورة النار هذه أشارت وأحرقت. ..نار. خرجت ٢٤:٩
 ٣٨: ١٨ مل١ )رج قربانهم قبل قد الله أة إلى معجآل

 القبول ذلك أجل من فرحا الشعب هتف وقد (،٣٩و
لله. وسجدوا

 جممرة. األكبران. هارون ابنا هما وأبيهو. ناداب ١:١٠
 شكلها نعرف )ال العدس فى البخور فيه بحذق كان إناء

 غريبة. نارا مقذسة. الغراض فقط ئسثخذم كانت الفعلى؛
 ما بطريقه انتهكا فقد ،بدلة موصوف غير االنتهاك أة٠ ومع

 رما (؛٣٨-٣٤ و٩:٣٠ خر )رج البخور تقديم وصفة
 التحور نار اقتباس من فبدال (.٩و ٨ ع )رج سكرا الهما

 آخر، مصدر من بالنار أتيا النحاسي، المذبح على من
 اعتبار وقتًا توقير وعدم المباالة عن يع نعال فعال وبذلك

 شهداها قد كانا التى المعجرة النار نزول إلى بالنظر لله،
 كما تماائ يفعال أن واجبهما من أنه عرفا كما توا،

 عقابا يلقى أن يجب كان كهذا عمال فإذ الله. أوصاهما
ويحذرون. الكهنة جمع يراها عبر؛ ليكون
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 الرديًاث عنب من نار فخرجت٢ ٠بها يأمرلهما لم
 لهاووزًا؛ موسى فقالة ٠الرسمًا أها؛ فباتا وأكلتؤما،

 ممي القريبين في قائال: الرسمي* به تكائً ما ))هذا
 فضتئ ٠ أدتجئ(( الثعب جميع وأها؛ ًاقذشج،

 ابئى وألصافان ميشائيل موسى فذعا ٠ هارون
 ارقعا ))تعدما لغما: وقاال هارون، غمي غريئيل

 ٠ النحلة(( خارج إلى العدس ئذام من أحؤيغماح
 خادج إنى قميضيهما في وزقعالهما فتعئما۵

 لهاروة موسى وقاال ٠ موسى قاال كما النحلة،
 وال رؤومكًا دكؤمغوا ))ال ابثيه: وإيثاماز وألعازان

 كل على ويسحطح تموتوا، لئال ثيابكم تئمعوا
 فيبكون إسرائيل بيت كزع وأتاإخوبكم ٠الجماغةخ

 حيته باب ويئ٧ ٠الردة أحرقه الذي التريق عتى
 تمسحة دهرى آلن تموتوا، لئال تخرجواد ال االجتماع

٠ موسى كالم حشب فعغلوا ٠ن عبكم(( الرسمًا
 ال وئمسؤرا ))خمرا قائال: هارون الردة ًا٠وكئ٨

 حيتة إنى ذخولغًا عندت معلثًا ونوك أئ تشرسماد
 في ذهرائ فرنا ٠تموتوا ال لكئ االجتماع

 ؛٢٤: ١٩ ثتك٢
 ؛٣:ه١٦؛١:١١ءد
 ٩:٢٠رؤ
 ؛٢٢:١٩جخر٣
 ؛٦:٢١ال

 ؛١١ه:٢ إش
 ٤١:٠٢٠ حز

 ١٠و٦حعه:٤
 ؛٥٣٠٠١ عد خ ٦

 ؛٥: ١٨ ؛٤٦و ٢٢: ١٦
 ١٨: ٢٢ ؛١:٧يش

 ١:٢٤صم٢؛٢٠و
 ؛٣٣:٨دال٧

 ٣٠:٨؛ذال١٢:٢١
 ؛٢١ : ٩ دتك ٩

 :ه(؛٣١؛١:٢٠)أم

 ؛٧:٢٨ إش
 ؛٢١:٤٤حز
 ؛١:ه١؛لو١١:٤هو

 (؛١٨: ه )أف
 ٧:١؛-ي٣:٣ي٠١
 ؛ ٤٧: ١١ ال ز ١٠
 ؛٢٦: ٢٢ ؛حز٢:ه٢٠
٢٣: ٤٤

 ؛٨:٢٤ستث١١
 ؛٨و ٢:٨ نح
 ٧: ٢ مل ؛ ١٨٠- ١٨ إر
 ؛٩: ١٨ رخد ١٢
 ٢٢:٢١صال
؛١٠:١٨صد ١٣

 وتيئ والتخلل سي الغثة ئيئ وللئمييز أجيام
 جميع ص إسرائيل بني ولئعليم واناجرد، البي

٠ موسى(( بيب بها الردة كلمغم التي الثرائغي
 ابثيه وإيثاماذ وألعازان لهارون موسى وقائ

 وقائد ون الباقين الئقدتذش ))حذوا الباقيين:
 ش قل ألئها التذبح بجانب فطيرا وبلوها الرسمًا

 ألئها لمئذمرض تكان فى بلوها١٣ ٠ ص أقداس
 فانى الرنًا، وفائد مئ بنيليًا وئريظة فريغغائً

 وساق الئرديدظ ضدر وأتا١٤ ٠ ط أمورت هكذا
 وينوك أئ طاجر تكان فى فتائلوئغما الرفيغة

 وئريشذ فريئتك جعال ألدغما معلثًا، ويناكلئآع
ساق ٠ إسرائيل دني سالتة ذبائح ينه بنيلائغ
 وقائد مع بهما يأتون الئرديد وضدر ف الرفيفة
 للثًا فيكونان الرسمًا، أما؛ ترديدا ليرددا الئحم
٠ الردة(( أتر كما ذهرده، فريشه معلثًا ولبنيلائً

 فإذا حليه موسى فإدًا لحطئةف١ تيس وأتا١٦
 ؛٣٤-٣٠:٧ ال ؛٢٧و ٢٦و ٢٤ :٢٩ مظ ١٤١٦: ٦ ؛٣:٢ ذال
 ٣٤و ٣٠و ٢٩:٧ دال ١٥١٠: ١٨ عد ١٣: ٢٢ ؛عال١١: ١٨ عد
١وه٣:٩فال١٦

 القرابين تقيلت التى المقدسة النار إذ نار. خرجت ٢:١٠
 ذلك وتدكان المذنبين. الكاجثين التهمت عيتها هى (٢٤: ٩)

 أو (٧و ٦: ٦ صم٢) غرة موت في الحائ حصل بما شييتا
(.١ ٠و ٥: ه )ع وبيرة نبا حنا

 كال ابهاك وأسهو ناداب جرم كان أمتجد. . . أتقدس ٣: ١ ٠
 الكهنة تلعى أن وسبق المطلق. الله بمعيار المتعفين المطبين
 خر )رج الله قدام الؤع وجوب ومروة؛اى مكررة تبيهات

 لم ابتيه، فقدانه رغم هارون. صمت (.٤٤:٢٩ ؛٢٢: ١٩
العادلة. الله لدينونة خضع بل يتذكر،

 وقد ثشبوما. بشأن ٢٢: ٦رجخر .ميشائيلوألصافان ٤: ١٠
 )ال الجؤتين بمس الكاهنين تنحس دون اإلجراء هذا حال

 ذلك على االستهانة عاقبه تعاينه نلجماعةكتها وأتاح (،١: ٢١
 يقفل هذا كان كما املحثة. خاح إىل الله. بقدامة اقحو
 هذين من تبعى بما دعل ، (١١: ٦) الئقربة الحيوانات برماد

الله. غضب نالهما اللذين الكاهنين
 حني. بقيا اللذان األصغران هارون ابنا وإيثامار. ألعازر ٦: ١٠

 نل وحده هو أئه على سبممئى الحعا ألعازر نسل وكان
.(١٣-١٠: ٢٥ عد )رج الكهنة رئيس
 الحظر بهذا عاد؛ وحذه الكهنة رئيس خص ٧و ٦:١٠

 .١٢-١٠:٢١ فى نسن هو كما المعتادة، الجداد لعالمات
أيصا. وإيثامار ألعازر على موسى يطئقه وهنا

 السياق، إلى بانظر تشرب. ال وسكرا مخرا ٩و٨:١٠
 هذا إتيان على وأبيهو كاداب حمل السكر أة الحظر هذا يوحى
.٧:١؛تي٣:٣تي١ ؛٣-ه٢٠:٢٣ أم رج التجديفى. الفعن

 هلمأآلئعؤقالكمل٠سمبتيإصرايبى.كانضال١١:١٠
 كله الشعب دتويم قضى واجبهم ألة ألكفنة، أذهان صفاء
 عن فضال ،المقدسه االسفار شارحى كانوا وقد .الله شريعه
 وكان مباشرة. الرمة من الكبة العموم على تلعوا الذين األنبياء

 الذي للكاهن العليا العدوة يصير أن الحعا عزرا شأن من
. (١ ٠: ٧ )عز الثناء يستحى
 .٣٦-١١: ٧ ؛ ١٧:إ-٣ السالمة ذبيحة ح رج ١-ه١٢:١٠

 موضى هو كما أكلت قد الخطية ذبيحة تكن ٢ل ٢٠ —١٦: ١٠
 واجب وقضى كلها. احترقت .كالحري بل ،٢٦:٦ فى به

 بدل لكهما المذبح. على الدم رش بعد اللحم بأكل الكهنة
 وعلم المحثة. خارج أحرقاها ،مقدمة وليمة في الذبيحة أكل

 دينونه حكم هوة جرا، من ردما ،المعصية بهذه موسى
 لموت منفطرا قلبه كان الذي لهارون ال فتصدى ،إضافى
 وممارسين حين بقيا اللذين اآلخذين لالبين بل ابتيه،

 الطقسى. الواجب فى التقصير هذا تفسير طالبا للكهنوت،
 االنتهاك حدث وقد البهمة، سماعه بعد هارون، أن غير
 أدهتما تظره في المسوغ وكان التفسير. قدم لتوجيهه، امتثاال

 حئى صحيح نحو على الطقسى التعييب إجراءات بجمع باما
 كان هارون ألة األكل أسقطا أئهبا غير أكل.اللجم، بقعبة
 وقعت. التي المهولة الديؤونة إزاء وميه بقيم أن من غثا أشد
 ذبيحة توقل بأن فأوصى سبق الله ألة ،مخطائ كان لكئه

 كبينة، الله شريعة كانت فقد المقدس. المكان فى الخعبة
 لحزن رقًا موسى أة بيد خعبة. عنها انحرافى أي وكان

رأيه. إبدء بعد اقهمة وأمقط*٠،هارون
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 ابتى وإيثاماذ، ألعازان على فتخطآ ٠ احثى هوقد
 ذبيحة تأكال لم لغما ما))١٧ وقاال.* الباقس، دهارون
 ددش آلرها ل؟ الئعذس التكائ فى الخطلة
 الجماغزل إم لفحبال إياها أعطانمما وقد أقداس،

 إلى بذبها يؤذ لم إئه ٠۶الر أمام عهًا تكفيرا
 كما العدس في تاغاليها أكأل داحألم. العدس
 اليوزهـ اغما لموسى؛ هارون فقاال ٠ن أنرت؛

 الرسمًا، أما؛ وشجئقغما حطئتهما ذبيحة قربا قد
 الجطئه ذبيحة فلوأكلمئ هذو. مثل أصابنى وقد

 ٠و الرسمًا؟(( غض في نحسن كاذ هل اليو؛،
٠ غيثيه في حشن موسى سوع فلائ٢

والنجس الطاهر الطعام
 هى هد قئبن: ئيل١إسر تنى ))كئما٢١١ لؤما: قائأل ذ وهار موسى الذت ؛وكبًا ٠١ ١

 الز البهائم جميع ون تًاقلوئهاأ التي الجوانات
 فبلنين، وشه خليعا شقه ما كزع٣ األرض؛ على

 فال هذو إال٤ تاكلون. فإداة البهائم؛ من وفجر
 الجفن، الشفتًا: نغى وبتا يحقر يفا تأكلوهاب

 لغم. بئ فهو خليعا، نس ال لكئه يجر ألنه
 فهوتحش خليعا، نشق ال لكئة ئجقر أللة هوالؤبز،

 ؛٣-.٢٤:٦كال١٧
 ؛٣٨: ٢٨ دخر
 ١:١٨؛ءد١٦:٢٢ال

 ؛٣٠:٦مال١٨
 ٣٠و ٢٦:٦نال

 ؛١٢و٨:٩ال٠١٩
 (؛١-ه١١:١و)إش

 ؛١٢:١٤؛٢٠:٦إر
 ١٠:١؛)مل٤:٩هو
(٤-١:٣؛١٣و

 ١١ الفصل
 ؛٤:١٤أتث٢

 ؛٨:١؛دا١٤:٤حز
 (؛١١:١)مته

 ؛١٤و١٢:١٠ع

 ؛ءب١٤:١٤)رو
 (٩:١٣؛١٠:٩

 ١٤:١٠بع٤
 ؛٤:٦تإشه٧

 ؛١٧و٣:٦٦
 ١٧-١مره:

 ؛١١ه:٢ثإش٨
 (؛١٨و١وه٢:٧)مر
 ؛١وه١٤:١٠ع

٢٩: ١٥ 
 ٩:١٤جتث٩

 ؛٢١و ١٨:٧حال١٠
 ٣:١٤تث
 ث٠خ١٣

 ؛١٩-١٢:١٤
١٧:٦٦ إش

 خليعا، ال لكئة قجقر أللذ واألرى،٦ لغم.
 خليعا يغمى ألده والخذزير،٧ لكم. دجموح فهو

 نجس فهو يحقر، ال لكئة خليعس، وتقسمة
 ٠تليسوا ال وحلقها تاكلوا ال نحبها من لغمت.

لغمث. نحتة إلها
 المياوج: في ما جميع مئ تأكلوئه ))وهذا

 الجحار فى المياو، فى وحرشفًا زعافًا لة ما كل
 أل لعس ما غال ض١٠ تاكلون. فإائة األنهار، وفى
 كل منه األنهار وفي الؤحار في وحرشفًا رعافًا
 الميافز، فى حبه ئغس كزًا وبئ المياو فى ذبيب

 يئ لغم. دكون وتكرولها ،لغمح تكرو؛ فهو
 ليس ما كل١٢ تكرهون. وقة تأكلوا، ال نحبه

٠ لكم تكروة فهو المياه في وحرشفًا زعافًا لة
 تؤكل. ال الئليورخ. موتًا تكرهوثها ))وهذو

 والجدأ؛١٤ والحقاسمًا واألنوق ألغسو تكرولهه: إئها
 على عراب وكل أجناسه، عتى والباسق
 عتى والباز والتأفًا والغلليز والئعاه أجناسه،
 والبحعد١٨ والكركى وبوئرًا والبو؛١٧ أجناسه،
 أجناسه، عز والببغا والئقتق والرخز والقوق

 الماشى الثير سب وكل٢٠ والجعاش. والغدلهذ
 تأكلوئه هذا إال٢١ لغم. تكروة فهو أربع. عتى

 النجاسة. بشأن تعليمات الجزء هذا يتناول ٣٤:١٦-١:١١
 بين صئفها والتي ،الملموسة الحياة أموز الله استخدم وقد

 الفرئ تكرارا إسرائيل بني أذمان في يطع بكي ،ونجس طاهر
 تعني ))طاهرا( -فالصفة تدش. هو وما مقذس هو تما بين

 ال وبي . عنده مقبولؤ غير تعني و))نجس(( ؛ الله نظر في مقبوال
 العربان إلى ١٦ ال يعود دم الطهارة؛ شرعة دفاصيل ١٥-١١

. الكعارة يوم في المقدم
 بشأن إضافئة ت تشريط القسم هذا يتضثن ٤٧-١ : ١١

 ))تالو غذائى نظام إلى هابيل قربان ولئح اللحوم. تناول
 نوح، طوفان فبعد (.٤:٤ )تك للطوفان(( وسابق بلسقوط

 )دك، اللحم بأكل التحديد وجه على لإلنسان الله أدن
 إطار فى محددة بتغاصيل يجهر هنا ولكئه (،٤-١:٩

 أسباب جمع ئحذد أن دون من ،العهد تشريعات
 لبني انبغى (١ فكاتت: الرئيسئة النقاط أتزا التحريمات.

 السبمبًا عن النظر بصرف ،المطلق الله معيار إطاعة إسرائيل
 النظام هذا حدد (٢ فهمه؛ إلى االفتقار أو إليه الداعي
 مع األكل إسرائيل بنو يستصعب لكي الغريد الغذائى
 الطعام شرايع أدت فقد ويتهم. حواليهم الساكنين الوسين
 الشعوب مع المخالطة سهولة دون حاجر دور عندهم

لكنها ،حقيقئة كانت والصحئة كغذاتئة الفوائد إدًا السين.

 جهة من اإللهئة المقاصد إلى بالنسبة ثانوي أمر مجرد تبقى
واالتفرأز. الطاعة
 يكاد بكالم ٢٠-٣: ١٤ لمقعئفيتث١ هذا ئكزر ٢٣-٣:١١
 (٨-٣ )ع الحيوانات ،البحث مادة وتتضئن .حرفائ يكون

 والحشرات (١٩-١٣ )ع والطيور (١٢-٩ )ع الماتئة واألحيا،
(.٢٣ -٢٠ )ع

 كبيرين، تمين إلى مشقوقة قدم للجفل الجثل. ٤:١١
 قدمه لغد على يستقران والقسمين كامل غير االنشطار ولكئ
القرن.

 محيرين حيواثين ب أئهما مع األرب. الوبر... ٦و ٥: ١١
 بأكهما ظاهرا انطباعا تؤتي للطعام مضغهما فطريقة ،فعال

.))يجتران((
 االجترار صفتا اسئبعذت مثلما وحرشف. زعانف ١٠و ٩: ١١

 له ليس ))ما الصفة استبعدت هكذا األظالف، وانشقاق
 الشعوب كانت ،الماتئة األحباء من جزعا وحرشف(( زعانف
.عموائ تستهلكه القديمة

 كما موحدة، ممئزات تحديد من بدال الطيور. من ١٣: ١١
 الزعانف وغياب واالجترار الظلف شئ أوصاف فى

فحسب. سردا المحرمة الطيور أسماء دكرت ،وحراشف

بأكله. سوح وقد (،٢٢ )ع للجراد وصفًا هذا ٢١: ١١



٢٣٤ ١ ١ الالو
 لة ما ؛ أردع على الماشي العلير دبيب جميع ون

 ٠ اآلرض طى بهما يشه رجليه فوق كراعان
 واألبا أجناسه، طى الجرادد تأكلوبى: منة هذا٢٢

 أجناسه، طى والحرجوازًا أجناسه، طى
 دبيب سائر لكن٢ ٠ أجناسه طى والجنذت

 مئ ٠ لكم فهوتكرو؛ أرحل أرع لة الذي الكير
 يكوزًا حسها تس مرغ كؤع تتئجسوئ* هذو
 حسها ون حتن تئ وكئ المساخ، إر جسا
 ٠ المساخ إر تجتسا ويكون. ن ثيابه تفسئ

 تئعة ال ولكن خليفه لها التي البهائم وجمع٢٦
 تئها تنه ثمئ ٠لكم تجتسه فهي تجئر، ال أو سعا
 وئ كفوقه عر يمشي ما وكئ تجتسا. يكوزًا
 تجش فهو أرع، عز الماشية الجتوانام جميع

 إر تحتا يكوزأ حسها تس تئ كئ ٠لكم
 ويكون ثيابه نفسئ حهها حتن وتئ ٠ المساخ
٠ لكم تجتسه إلها ٠ المساخ إر تجتتا

 الذي الدبيب وئ لكم اللحس هو ))وهذا
 والشة والفأزر عرس إبئ األرض؛ عر يدب
 ولوزعة والؤزل د والجرذوزًا أجناسه، عتى

 مئ لكم الئئتتة هي هذو٣١ والجرباءد* والعظائة
 يكوئ موتها نعن تئهآذ تن كلع األبيب* كل

 ينها واجف عليه/ وم ما وكئ المساخ، إر تجتسا
 أو خشب ئتاع كل من ٠ تجتسا يكوزًا موتها بعن
 غمرًا به, يعثرًا تتع كرب .بالس أو جلي أو دوى

؛٤:٣ رت ٢٢
٦: ١ مر

 ؛٨: ١٤ ذال ٢٥
١٠:١٩:ه؛ءد١ه
 ؛٢٤:٣١؛٢٢و٢١و

 ؛١:١٣زك
 ؛١:.٩)ءب

 ؛٢٢:١٠
 (١٤:٧رؤ
 ١٧: ٦٦ دإش ٢٩
 ١٣:٢ذحج٣١
١٢: ١٥ ال ص ٣٢

 ؛٢٨:٦شال٣٣
 ؛مز١٢:١صاله

 ؛٣٨: ٤٨ ؛إر٩:٢
 (؛٢١:٢تي٢)

 ٢٧:٢ رؤ
 ١٣-١١:٢ضحج٣٩
 ؛٣١:٢٢طخر٤٠
 ؛٨:٢٢؛١:ه١٧ال

 ؛٢١:١٤تث
 ٣١:٤٤؛١٤:٤حز

 ٢:ه٢ظال.٠٤٣
 ؛٧:٦عخر٤٤
 ؛٣٨:٢ه ؛٣٣: ٢٢ ال

 ؛٤٥: ٢٦
 ؛٦:١٩غخر
 ٧:٢؛،٢:١٩ال
 (؛٣:٣؛)ءا٢٦و

 ؛٤٨: ه مت
 ؛٧:٤-س١
 ؛١٦و١:ه١بط١

(١٤و١١:٢٢)رؤ

 دم المساخ إز تجتتا ويكوزًا ص الماع في قلعى
 فكئ ونها، فيه وقع ض حرو تتاع وكئ ٠يطهر

 يأش ما ٤ ٠ ص فتكبرودة هو وا يشحمن، فيه ما
 وكئ يوكزًايكونًاتحتا. طعام كل وئ ما طيه

 وكئ تجتتا. يكون نتاع كل في دشرت سراب
 ألسور ٠تجنتا جدهايكوئ ون وجذ؛ عتيه وقع ما

 لكم* تجكشه وتكوزًا تجتشه إلها نهنماز. والتوقذ؛
 تكوناتي الماع، ئجقتفي والؤئر، الغين إال٣٦

 ٠ تجتسا يكون جهها تسئ ما لكن ٠ طاجزدين
 ونه ؤ ني عتى حسها وئ واجذة وقفث ئذا٣٧

 ماءد بوزًا إذا لكن٣٨ طاهر; بو ع ذرع بزر
 تجتسئ فإئة حسها، ٠ون واجذة طيه فوبع بزر عتى
 هي التي البهائم وئ واجن مات وإذا لكم.
 إز تجنائ يكوزًا لجهة تسئ فتنه لكم، ععام

 ثياقة نغيبن جسهاط مرتج أكن وتئ ٠ ض المساخ
 حسه حتن وتئ * المساخ إلى تجنتا ويكون
* المساخ إلى تجتسا ويكون ثيابه نغببن

 فهوتكرو؛ األرض عر ندب ذبيب ))وكئ٤١
 ما وكئ نهنه، طى يمش ما كئ٤٢ يوكزًا. ال

 مرح أرحله كرت ما كل هع أردع عر بسي
 ألأل تأكلوة ال األرض، عر يدب،، دبيب كل

 وال يدب، بذبيب أنعتكزظ قذئسوا ال٤٣ نكروة*
 أنا إر ٠ تجتسين به تكونوا وال به، تشحسوا

تاًليسينغ، وتكونون فتتعذسوئ ع إلهكم الرت

 أخرى اشيا، عن االنفصال الجز، هذا يتناول ٤٣-٢٤:١١
. محسة
 تتبغن أن المحرمة الحيوانات هذه شان من ٢٧و ٢٦:١١

 واألسون مشقوقة؛ غير حوافر لهئ إذ والحمير، األحصنة
مخاب. لهئ إذ والنمور،

األرخل. قصيرة صغيرة زواحف ٣٠: ١١
 احتمال حددتا وكمسه الما، حركة والبئر. العني ٣٦:١١
 كزًا شرب حرم فإذا ،أيصا شحيحا الماء وكان الفعلى. التلوث

 الصالح الماء المسى ،المحظورة الحثث كلك تمس مياه
.نادرا للشرب

 ألوس. أنا الئي أليسني، وتكونون تتعسون ٤ و ٤٤: ١١
 أئه ذلك .ئتغآيرة عيشة يعيشوا أن شعبه الله بغم ،كله هذا في

 بني لفصل والنجس الطاهر بين التفرعات هذه يستخدم
 ،. كهذه قرد لديها ليس التي بوثتؤة االمم سائر عن إسرائيل

 العيش يتعثموا أن شعبه واجب من أل سن الوصايا بهذه وهو

 يعلمهم الغذائية، والطقوس الشرايع خالل فمن طريقته. على
 بعثمون هم وها شي،. كل في طريقته على العيش حقيقة الله
 ،دنيائ يبدو الحياة ميادين من ميدان كل في الله يطيعوا أن

 ، واالغتذا؛ والطعوس فالذبائح مهثه الطاعة كم يتعثموا حبى
 أن بدهزئعئمهم الله رتجها كئها ًا والئهوأيثا االنحتسا بل

 أن وينبغى انساتيآخر. كل عيشة عن مختلفة عيشة يعيشوا
 .قلوبهم في الخطؤة عن لإلنفصال خارجؤا إيضاحا ذللتي يكوبًا
 ع وفي .صيلي تخايرين. يكووا أن يجب الرنزهو؛لههم، فالن

 دعبا إلهي((، الرب أنا ))إني التصريح مرة أول تردد ،٤٤
 هذه كدكر اآلية، هذه بعد المطلوبين. والقداسة لالنغراز

 جانب إلى السفر، هذا فى أخرى مرة خمسين نحو العبارة
 ألوس، الله فالئ ألوس((. ))أنا :بالبثل التوجيهى التذكير

 السلوك في أليسين الشعب يكون أن ينبعي ،إلههم وهو
 لزوائ الالزمة ابقلب قداسة عن كتعبير الخارجى الطقسئ

القداسة صلب إلى تمتد الطقسؤة القداسة. حلقان فإدًا أحرى



١٣،١٢،١١الالوين ٢٣٥
 ؛٧:٦ىخر٤ه
 ؛٣٣:٢٢ ال ؛٢:٢.

 ؛٤٥:٢٦ ؛٣٨:٢٥
 ؛٤-ه٤٣: ١٠٥ مز
 ؛١:١١هو
 ٤٤:١١قال
 ؛١٠: ١٠ ذال ٤٧
 ؛٢٣: ٤٤ حز
١٨:٣مل

 بذبيب أنعشكم سجسوا وال ٠ولكوش أنا أللى
 الذي الردئ( أنا اي األرض* عز تدك

 إلها* لكم ليكأل وصرف أرض وئ أصقذنملم
٠هتوسق أنا ألدي قديسين فتكونأل

 حية ئغس ونمن والئيور البهائم هدنريفه٤٦
 األرض، عز تدب فقس وكل الماخ فى تسقى

 الحيوانات وس والكاهرك، الغبس سرن، للئمييز٤٧
تؤكل((* ال التي والحهوانات تؤكل، التى

١٢ الفصل

؛١٩:١أاله٢
؛٤:١٤)أي
 ه:ه(؛١مز

؛٣٠:٢٢بخر
االنجاب بعد التطهر
ووذرق ًا مر٤ا حدن !ذا ٤قادأل إسرائيالً ١٢ سي )>كلم٢ قائال: موشى الرم وكئلم١ ١٢

 ؛٤: ١٣ ؛٣٣:٨ ال
 ؛تال٢٢:٢لو
١٩: ١٨
؛١٢: ١٧ ثتك٣
؛٢١:٢ه؛٩:١لو
؛٢٣و٢٢:٧يو

دام فى كما ٠دامب سبغه نجته تكوئ ذكرا،
٣غله: اليوم وفى ٠ ت دجكه تكون علتها طمملم

؛٢٢:٢جلو٦
؛٢٩:١ح)يو دالده دقيلم دلم عركو* لحلم يخقئ ث اقاون

(؛١٩و١٨:١ط١
٧خاله: معدس ؤ ني كل ذوتطهيرها* في يوتا وقالس

؛٧داله:٨
؛٢٤-٢٢:٢لو

تكتن حز تجوع ال التقدس وإلى تتس، ال

 دجته تكأل أش، ولذت هئنه .تطهيرها* أتالم
 وسمين دسه ققيلم دم عمثها* في كما أسبوغيب

 أتالم كثلت وذثى٦ تطهيرها. .ذم في يوائ
 بخروفو تأتى ابته أو ابن ألجل تطهيرهاج

 ذبيحه تماه أو حماننه وقرح ئحزقه، ح حولى
 الكاض، إلى االحبماع، خيفة باب إلى حطوئخ

 من فتطهر عنفا، ودكعر الرسمة أمالم فئعئثهما٧
 ٠ أدنئى أو ننمرا تلذ التي سريفه هذو ٠دمها تنبع
 أو تمامغس تأحذ لشاؤ ياته تنها نثل لم وإن

 دحه واآلخر محرقه، الواجن ، حمام فرخى
٠ن فتطهر(( الكابئ عنها فيكعر حطثه،

المعدية الجلدية االمراض فرائض
 ذو تفع جشن جدب فى إذسان كان/ ١٣ أكألن؛!ذا وهارون موشى الرب اوكلم ١٣

ضرته جندهم حلد في تصير لمقه أو قوبا؛

؛ ١٧:٣ إش ؛٢٧: ٢٨ أنث ٢١٣ الفصل ٢٦: ٤ ذال

 التشريعات طه لجميم المنكور الوحيد والحافز .الشخصبه
 فموضوع .قدوس الله ألن قديتا يكون أن المرء تعثم هو

 ؛٢:١٩ ؛٣:١٠ )رج الالوين سفر في محورى القداسة
(.٨-٦:٢١؛٢٦و٧:٢٠
بالطفل. ال تلد، بعدما باال مرتبطة النجاسة ٨ -١:١٢
 )رج الشهر دورتها إلى إشارة علتها. طمث ٢:١٢

(.٢٤-١٩:١ه
 عند التعليمات بهذه ومريم يوسف عمل الثامن. اليوم ٣: ١٢

 اإلبراهيمى العهد عالمة يخقن. (.٢١:٢)س المسيح والدة
 المرسوغة. الطهارة تشريعات في أدغمت (١٤—٩: ١٧ )تك
 (٤: ٤ حار بو ،الختان في لببلم )طلبا .١٣-١١: ٤ رو رج
 الظاهرراألكهاتكن يوكا. وسئني ستة ..أسبوعني. ٥: ١٢
 المغذة ضعف أي يوائ ٨ * مذة نجسات يتبرن بنلم والدة بعد
 من النساء وصمة بظهر الذي األمر ، (يوكا ٤٠) ابن والدة عند

 المسيح في بزال الوصمة وهذه .السقوط في حواء دور جراء

(.١-ه١٣:٢ش١)رجح
 كانت ابناسبة أن ومع .خطؤة ذبيحة حمرقة... ٦: ١٢

 في كرسخ أن شأنها ه من كان المطلوبة فالقرابيض ،بهيجة
 قذ الولد وكون األصدة الخطبة حقيقة واال األب ذهلي
 من حلعؤ قطع على الختان اشبل وقد خطبه. طبيعًا ورث
 في وأمراصا التهاباب تحمل أن يمكن كان التي الذكر قلقة

 دون يحول الذى الطبيعى للعضو التطهير هذا وكان ثناياها.
 عنق ن بسرط اليهوديات إصابة نسبة أن )علائ المرض نقل

 إلى الماسة للحاجة صورة بمثابة تاريخبا( األدنى هي الرحم

 ،التوالد في بيان بأجلى يظهر الذي الفساد من التطهير
 حقيقة إلى يشير فالختان .خطاة بشرا يلدون البشر حيث
 ذاك بالذات، البشرى الكائن لب فى الزائ التطهير كون

 ذبيحة خالل من التائبين للمؤمنين الله يمنحه الذي التطهير
.العتيدة المسبح

 ؛١٧-١٤:١ ال رج محام. فرخي أو ميامتني ٨: ١٢
 بعد ومريم يوسف قربان كان النويع هذا من .١ *—٧: ه

 بوصفه يسوع، قذما إذ (٢٤:٢ لو )رج المسيح والدة
 الطيور وتقديم (.٢٢: ٢ لو ؛ ٢: ١٣ )حر الرب إلى ،بكرهما
 ه مع ،ئتدة اقتصادى وضع إلى مؤشر الماشية من بدال
 دقيائ تقرب أن الغدتع الفقر ذي ومع في كان
(.١٣-١١)ه:

 برص. ضربة اإللتهاب. إلى سير هذه لعل ملعة. ٢:١٣
 سطحبة كانت ،ثغى قديمة جلدة علل على يدأل تعبير
 )مرض الحديث البرص شمل ورتما ًا را أحيا وحبرة أحيارا

 ٣٠و ١٨و ١٠و ٦و ٢ ع في الموصوفة واالعراض هانسن(.
 ،الناس ولوقاية السريرى. الوضع لتشخيص وافية غير ٣٩و

 بها المشتبه الحاالت لجمع مطلوبين وابحجر المراقبة كانت
 فى الموصوف البرص حوى وقد .معدتا مرصا يكون قد تما

 تشوه (٦: ٤ خر ؛٣ )ع البياض من شيائ المقدس الكتاب
 مهائه يمارس أن استطاع نعمان فإة تعيقه. ال ولكئه ضحبته

 (.٢٧و ١ه: مل٢) أبرص كونه رغم األرامى للجيش قائدا
 ،والجديد القديم ،العهدس كال في المذكورون والبرص

لم المرض أن على يدأل مائ تعريبا، مكان كل إلى ذهبوا



٢٣٦ ١٣ الالوين
 أخد أوإلى ب الكاجن هاروئ إلى به يؤفى قزص،

 حلد في الشربة الكاجئ رأى ٠فإن٣ دالكهنة. بنيه
 وتنظر اببغئ، قد نقر الشربة وفي الحسد،
 ضربه فهى لجتدو، حلد يئ أعقق الشربة

 لكن٤ بلجاشبه* قحكر الكاجئ رآة فقتى ٠ذزص
 حسدو، حلد فى بيضاؤ لمقه الشربة فانت إأل

 قبيض ولم الجلد، مئ أعتق تنظرها يكرع ولم
 ٠ ًاياميت سبقة القضرون الكاجئ يحجر /سعرها،

 منه ني وإذا اليووالتاى ني الكاجئ رآة هفإنه
 الجلد، في الشربه تمئن ولم ولعن، قد الشربه
 رآة فإنه ثانية* أيام سبقة الكاجئ يحجر؛
 كايذة الشرقة وإذا ثأل التاه اليوم في الآلكاجئ
 يحكر الجلد، في الغربة تمئن ولم ااًلوأل،

 ثيانه فيفسن جزار* إئها بعلهاريه* الكاجئ
 تمئد القوباء كانت إئ لكن٧ طاجزاث. ردكوأل

 لتطهيرو، الكاجئ على عرضه بعن الجلد في
 الكاجئ رأى فإنه٨ ثانيه* الكاجن عنى ئعزض

 الكاجئ يحكر الجلد، في امئدت قد القوباء وإذا
٠تزض إئها بتجاسته*
 به فيؤفى نرص خرنه إلساد في كائ ٠))إن

 الجلد وإذاني الكاجئ رأى ٠فإذ١٠ الكاض* إنى
 التايى وفي أبيض، الئعز ضئز قد ًابيضج، نايى

 جلي في ثزئ نرض فهو١ لحمدحي، ون وشخ
 بحجرة ال بلجاشبه. الكاجئ فيحكر حسدو.

 في أفزخ قد اليزض كان إنه لكن١ جس: ألده
 ونه التضروب حلد كزًا اليزض ولمطى الجلد،
 عينا تراة ما ني ختمن قذتيه إلى رأسه

 وطى قد فرض وإذا الكاجئ ورأى١٣ الكاض،
 قد كله ٠ التضروب بظهازة بحكر حسبه، كزًا

لحم فيه يرى يوم لكن١٤ طاجز* إئة ٠ابيضح

.عاجزا به الثبتلى يجعل والذي اليوم المعروف الجذام يكن
دامت ما نجائ الحرشفى المرض هذا ضخة كان وقد

عئ الجمم، المرض غئى إذا حئى جرة. به اإلصابة
ع )رج المعبد دخول وسعه في وبات طاهرا به الئبتلى

.العدوى أمد انتها، تعنى الكلؤة التفشيه أن ويبدو (.١٧—١٢
متقزحة أو ملتهبة ثقع ذات (٢٨-١٨ )ع دئلة إلى اإلشارة أائ

شفى ولغا تعدية. مقصلة إصابة على تدن فقد ،متفس وشعر

 ؛٩و ٨:١٧بتث٢
 ؛٨:٢٤

 ١٤:١٧؛لو٧:٢مل
 ٨:١٤تال٤
 ؛٢:ه١١ثال٦

٨: ١٣؛)يو٨:١٤

 ١٠:١٢جءد١٠
 ؛٢٧مله:٢؛١٢و
 ٢٠و ١٩:٢٦ أي٢

٦:٤حخر١٣

؛٩;٩خخر١٨
٢٦: ١٥

٢٤٠٠٣ دإش ٢٤

 اللحز الكاص رأى فمني١ه نحسا. يكون حى
إده دجمئ. الحي اللحم ٠ بلجاشبه الحي

 يأتي وابيس الحى التصًا عان إذ م٦ برض.
 قد الشربة ألذا الكاجئ رآة ٠افإن٧ الكاض. إنى

 بعلهار الكاجئ كحكم ضاء،د|ب صارن
طاجز. ائه الغضروب.

 قد دملدخ جلده في الجسر كاأل ))ئذا١٨
 أو أبيغئ، نائ الذئتة توضع في وصاذ١٩ درئ،
 عآى يعرض الحمرة، إلى ضاربه بيضاء لمعه

 أعتقل تنظرها وإذا الكاجئ رأى فإذ٢٠ الكاض.
 الكانض يغم نعرها، ابيض وقد الجلد من

 الذئله. فى أفزخت برص ضربه إدها ٠ بلجاشبه
 نعز فيها ليس وإذا الكاض رآها إئ لكن٢١

 كاينة وهى الجلد، يرع أعقق وليسن أبئغئ،
 كانن إن٠٢٢ . أقام سبقة الكاجئ يحجر؛ الغون،

 بلجاشبه. ابكاجئ يغم الجلد في امئنت قد
 ولم تكادها الثمقة وجفت إنه لكن٢ ضربة. إدها

٠بظهاربه التكاجئ فتغم الذئلة. أئر فهي تمئن،
 نار، ۵كي جلدو في الجسر كاأل إذا ))أو٢٤
 الجمزة إلى ضارين تضاء لمقة الكى حى وكان

 التفة في السعر وإذا الكاجئ وراها٢ه بيضاء، أو
 فهي الجلد، مرع أعقق وننظرها ابيغئ، قد

 الكاجئ فيغر الي. في أفزغ قد برض
 رآها إنه لكن٢ برص. ضربه إدها ٠ بلجاشبه
 أببفئ، نعز اقمقة في ليس وإذا الكاجئ
 اللوأل، كاين؛ وهي الحلد، يأل أعقق وليسن
 في الكاجئ ئراة ئر٢٧ أغام؛، سبقة الكاجئ يحجز؛

 الجلد، في امئدئ قد كانن فإنه التاى* اليوم
 برص* ضربه إدها بلجاشبه. الكاجئ يحكر

ني تمتن لم ئكاثها، الئمقه ولغت إنه لكن٢٨

 بهم يؤف ولم ،مشوهين وال عرجا كانوا ما ،برضا المسح
 ع في مماثلة جلدية حاالت وتوصف هذا، أسرة. عتى قط
 اإلصابة(. من الناتج االلتهاب )بعض ٤٤-٣٨ وع ٣٧-٢٩

 ،المرض من الناس تقئ أن التشريعات هذه غرض وكان
 العياسة الدروس طريق من أذهانهم، في تفرس أن األهلم إئما

 وسط والنقاوة والقداسة الطهارة اذ يطلب كيف الجية،
شب.



٢٣٧
 الي، ناتجًا فهى اش، كابذة وكانث الجلد

الي. أقر ألئها بطهارته يحكم فالكاجئ

 فى شرقة فيه امرأ؛ أو ذحل كاذ ))ئذا٢٩
 الشرقة الكاجئ ورأى األش، في أو الرأسي

 سعو وفيها الجلد، مئ أعقق تنخلوها وإذا
 ئئ. إئها بثجاسبه. الكاجئ يحكم ذقيق، أشثو
 الكاص رأى إذا لكن٣١ أوم. الزأس برض
 من أعفق ليس متظرها وإذا القع غرن
 يحجو أسود، سعو فيها ليس لكن الجلد،
 فإنه٣٢ أتام. سبغه بالئع الغضروب الكاجئ

 الثئ واذا التاه اش فى الشربة الكاجئ رأى
 تنفلر وال أشثؤ، سعو فيه نكئ ولم يمئن، لم

 ال لكن ٠فليحلقه٣٣ الجلد، مئ أعفى ع
 أتام سبغة األقع الكاجئ ودحجؤ ٠ القرع دحلن
 اليوم: في األع الكاجن رأى ٠فإن٣٤ ثانيه؛
 وليس الحلد، في نمئد لم الثئ وإذا التاج
 الكاجئ قحي الجلد، وئ أعقق منظوه

 إنه لكن طاجوا. ويكأل ثيابه فهفمبمل بطهاخكه،
 الثكم بعن الجلد في يمئد الثع كائ

 فى امئن قد الثع وإذا الكاجئ ورآة طهارته،
 األشعر. السعر طى الكاجئ تقئثئ فال الجلد،

 وسث غيتيه فى وقفًا إذ لكن٣٧ قوس. إئة
 طاجو ائه ٠ الثع برئ فقد أسود، سعو فيه

بطهاه. الكاجئ فقحكلم
 حتد جلد فى امرأ؛ أو ذحل كان وإذا ))٣٨
 جلب في وإذا الكاض ورأى٣٩ بيض( لع كع،

 قد بهق فذللح قيضاؤ، الغور كاين؛ جمدولقع
طاجو. إله الجلد. في أفرخ

 فهو رأسه فعو ذهب قد إنسان كائ ))وإذا
 وئ رأسه سعو ذهنة وإنه طاجو. إده ٠ أقع
 كاذ لكنإذا٤٢ إنذطاهذ. أصلخ. فهو وجهه جهة
 ضاربة بيضاؤ ضربة لشلغةذ١ فى أو الثرغه فى
 في أو قربه في مفرخ نرض فهو الضرة. إز

الغربة. ناأل وإذا الكاض رآة ٠فإن٤٣ صلبو.

١٩:٢٦أي٢ذ ٤٢

 :ه١دإش ٤٤
 ؛٦:١ذال.٤ه

 ؛١٠:٢١
 ؛٢٢و ١٧:٢٤سحز

 ؛٧:٣مي
 ؛٦:٦٤:ه؛٦سإش

 ٨: ه ؛لو ١٥: ٤ مرا
 ؛٤-١صخده:٤٦
 ؛٣:٧مل٢٠؛ ١٤: ١٢
 ؛٢١:٢٦ اي٢:ه؛١ه

 ؛١١:٣٨ مز
 ١٢:١٧ لو
٤٤:١٤هضال١

 ١٣ الالو
 في أو قربه في الشر إر ضاربة أبيض

 فهو الجتد، حلد فى البرى كقنفلر ضلعبه،
 الكاجئ فيحكم ٠ دجمئ إيه ٠ أبرئ إنسان

 واألبوحئ ٠ربهد في شرقئة إذ بتجاسبه.
 ورأسه تشقوقة، ثيابه تكودا الشربة، فيه الذي
 وتنادي؛ س< شاربيه ودعكى تكشوائذ، يكون

 الشربة تكون التي األنام ؛كزًا ٠ئحسئش ئجسئ،
 خادج وحذة* يخيتًا ٠ دجسئ إئه ٠ نجتا يكوزًا فيه

نقابة. يكون القحلوص

الثياب في البرص

 نرص، شربة فيه كائ فإذا البوب وأتا))٤٧
 ًاو التذى فى ٤٨ كيار، قوب أو صوف قرب

 أو جلد فى أو الكيار، أو الضويى وئ التحفة
 الشربة وكاذت٤٩ حلد، وئ تصنوع كل فى

 أو البوب في الثمر أوإنى الغضر؛ إنى ضاربة
 ما تتع أوفي أوالتحفة الغذى ني الجلد، فى
 طى شرخئ نوص، شربة فإئها حلد، مئ

 ئححو كشربة الكاجئ هفيزى٠ ٠ الكاجئ
 الشرقة رأى هفقفى١ أتام. سبعة الغضروب

 فى امئذث قد الشرقة كاش إذا التاى اليوم في
 وئ الجلد أوفى أوالتحفة التذى فى افوب،

 قرض فانشرقة ٠ للغفل جلد يئ قصع ما كل
 أو الهوب هفيحى٢ ٠ثجتة إدها ٠ شببنض
 أوتتاع أوالكيار الضويى وئ أوالتحفة التذى
 قرص ألدها الشرقة، فيه كانث الذي الجلد

 الكاجئ رأى إذ هلكن٣ يحى. بالتار شببن.
 أو الغذى ني األوب فى تمئن لم الشرقة وإذا

 أن الكاجئ يأتو ٤ الحلد، تتاع فى أو التحفة
 ٠ ثانية أتام^ سبغة وئحجؤة الشرقة؛ فيه ما قغببلوا

 وإذا الغضروب عسل بعن الكاجئ رأى ههفإئ
 فهو الشربة، امئنب وال تنظرها، دعيز لم الشربة
 جرذه في ئخروب إئها كحرقة. بالتار قجمئ.

ذذا الكسئ رأى إذ هلكن٦ ظاهره. أو باحيه

(.١:ه٤مرا وهذه والعزلة. البلبة رمزا هنا نجس. نجس ٤٥: ١٣
المصابون. يلبسها التي الثياب يتناول ه٩-٤٧: ١٣ )رج أورشليم خراب من الناجين من سمع عيتها الصرخة



٢٣٨ ١٤ ،١٣ الالوين
 من يمروها عسله، بعن اللوب كاين؛ الثمربه
 إن رم ٧ االحنة* أو الغذى من إلجلد أو الهوب
 أو أوالتحقة الغذى فى اللوب فى أيثما ظهرت

 فيه ما نحرو( بالائر ٠ مفرخه فهي الجلد تتاع فى
 أو التحا أو الغذى افوت، هوأتا٨الغربت./

 الثرية، مته وتزول تفيئة الذي الجلد ساع
فتطهز* ثانيه فيفتزًا

 أو الضويى فى البرص صربة نريفه ))هذو ٩
 ساع كل ز الئحةة-أو أو الغذى في إلثان،

 .ثجاسه<< أو بطهارته للحكم جلد، مرخ

 المعدية الجلدية األمراض من ايطهر

 تكون ا>هد٢ قائآل: موشى الرمثه اوكفًا
 به يؤش طهره، يوم األبرص؛ سريقة

 خارج إلى الكائ ذخئخ٣ ,الكاض؛. إلى
 قذ البرص شرنه وإذا الكاجئ رأى فإذ القتلة،

 يؤخذ أنه الكاجئ يأثر٤ األبرص، من تربئ
 وخشت طاجراب، حياب غصغوراب للئظؤر

 يذبح أن الكاجئ هويًاثر وزوفاث. وتربؤت أرزب
 ٠ حى ماؤ طى حرف إناخ في الواجن العصفور

 األرز خشب مع فيأحذة التى العصفور أائ٦
 في التى العصفور مع ونغوتها والؤوفا والقرض

التى، الماي على القذبوح العصفور دم

 ١٤الغصل
 ؛٤و٢:٨أمت٢

 ؛٤٤و٤٠:١مر
 ؛١٤و١٢لوه:

١٤: ١٧ 
 ٤٩و ٦:١٤بال٤
 :١٩ عد ه؛٢هو١و
 ؛١٩:٩؛ءب٦

 ؛٤:٢تخره
 ؛٢٢:١٢ثخر

 ٧ه:١مز
 ١٨:١٩جخد٧
 ١٣:٩؛)ءب١٩و
 (؛٢٤:١٢؛٢١و
 ؛١٤و١٠مله:٢ح

 ٢ه:١مز

 ؛٢:ه١١خال٨
 ؛٧:٨ عد ؛٦: ١٣
 ؛٢:ه١١دال

 ؛٢٦: ه )أف
 :ه١؛رؤ٢٢:١٠ءب

 :ه؛١٣(؛ذال٦و
 ١٤:١٢؛٣و٢ءده:

 ٢١:٢٦ أي٢؛١وه
 ١٩ : ١٩ دمجد ٩

 ؛٤:٨ذمت١٠
 ؛١٤؛لوه:٤٤:١مر
 ٤:١ءده ١:٢سال
 ؛١٨و٦شاله:١٢

 ؛١٩:١٤؛٦:٦
 ٢٤-٢٢:٢٩صخر

 ٢٦و
 ؛١١:٢٩ضخر١٣
 ؛٢٤و٤:٤:ه؛١ال
 ؛٣٠-٢٤:٦طال
 ؛٣:٢؛ظال٧:٧
 ٢٢:٢١؛٦:٧
 ؛٢٠:٢٩عخر١٤
٢٤و ٢٣: ٨ ال

 ج البرص يئ الئقطؤر على جوتذضخ
 عتى التى العصفور يطلوًا دم فيطهره، تح١مز

 ويحلق ثيابذخ الئثطؤر فتغسزًا٨ العئحراؤ* وجه
 تدخال دم ٠فةطهر ئ بما وستجم سعره كال

 ٠ن دام سبغه خيقبه خاح يقيمًا لكن القتته،
 رأسه نعرو؛ كال يحلقًا التاه اليوم وفي٩

 ٠ يحلق نعرو وجمثع عيليه وحواحدت ولحيله
 ٠فةطغرر بماؤ لجتنة ودرتغئ ثيانه وتغسزًا

 ضحدتيب خروديب يأخذ الغايب اليوم في دم٠
 أعشار وقالقة ضحيته حوليه واجن؛ ودعته
 ٠قت ولج بريت ملحودة ص تقده دقيوزن

 آلياها الئئخر اإلنسئ الئظؤر الكاجئ فيوبئ١١
 دم االجتماع* خيقة باب لذى الربًا أما؛
 ذبيحة وتقره الواجن الترويى الكاجئ يأخة
 أما؛ تردينا يرذدلهما الريم* ال مع إثمدش

 الذي التوضع في الحروف بح٠وتذ * الردبًاص
 في والئحرقه التطيرض ذبيتة فيه يذبح

 كذبيتة اإلثم ذبيته الئ الئثذس، التكاب
 ٠ أقداس ودمرًا إئها ٠للكاضط التطئة
 وشتعزًا اإلثم^ ذبيتة ذم منه الكاجئ ويأخذ
 اليمرع، الئظؤر أدب نحمز عتى الكاجئ
 رجله إبهام/ وعز اليمتى، قدو إبهام وطى
 ويشب الريت ال مئ الكاجئ ويأخذ ٠الئمثى

 من األساسى الفرض جناسته. أو بطهارته للحكم ٥٩: ١٣
 جلدي مرخي وجود تحديد في الكاهن مساعد؛ التشره مذا

 واإلنسان. الثياب يصيب مرص إلى المقطع لغة وتدتًا ثعد.
 الفائكة الخطية لعدوى اإليضاحات من مزيدا هذا وئر وقد

الروحى. الصعيد على التطهير أهمية ومدى
 الذين المرضى تطهير طقس المقطع هذا يفئل ٣٢-١: ١؛

. شفوا
 وصفة بإعطا* الشريعة هذه كعنى ال األبرص. شريعة ٢: ١٤

 باألحرى تتناول بل األمراض، من وغيره البرص من للشفاء
 طهارة إعالن بعد يجرى أن ينبغي كان الذي الطقسي التطهير

القصاب.
 بالعودة لألبرص يسمح حكن مل املحئة. خارج إىل ٣: ١٤
 وجب ،المحلة الشخص دخول فقبل ابحال. في المجتمع إلى
 المرض تشخيص في ماهر الكهنة من واحد يفحصه أن

(.٧-٤ )ع العصفورين طقس إجراء على ويعاونه
والمربوطة األرز، وخشب الروفا باقة تضئنت ٧-٤:١٤

 ئفنس كتها الحزمة فكانت الحى. العصفور قرمزي، بخيط
 لإلشارة بالماء ممزوجا اتمذبوح العصفور دم في مرات بع
 إطالق إلى لإلشارة حرا العصفور يطلق قلم التطهير، إلي

الحجز. من األبرص

 ه(.١و ٤٩و ٦: ١٤ ال )رج ٢٢: ١٢رجحخر زوفا. ٤:١٤
 به يتاح حئى تدريجيا التحرك كان خيمته. خاح ٨: ١٤

 مبسا دليال يقدم مائ خيمته، في ويقيم يدخل أن أخيرا
 الله. شعب مع البركة الستعادة الكامل التطهير أهمية على
 المطلوبة القداسة بشأن الله من يليغا درسا كان وهذا

 كو٢ )رج قطًا يتغير لم الذي األمر شعبه، وسط للثقيمين
١:٧.)

 الطقسى،كان األبرص كجزءمنشعيرة-طهير٢٠_١٠:١٤
 خطية وذبيحة (،٧:٦-١٤: )ه إثم ذبيحة تقديم ينبغي

 دقيق وقرباذ (،١٧٣: ١) وتحرة (،١٣-ه:١:٤)
(١٦-١:٢.)

ذخزت.ذحوغثلرت.١٠:١٤



١٤ الالوين ٢٣٩
 الكاهن ويفمس اليسرى* الكاض كفح فى

 كعه طى الذي الريم في اليمتى إصتفه
 ترام سبخ بإصبعه الريم ض ويتضح اليسرى،

 في الذي االيبم من فضن ومتا١٧ الرداغ* أمام
 المقعهر ادن سحفة طى الكاض نجفل كعه

 إبها( وطى اليمتى، ييها إبها( وطى اليمتى،
 والغاضل ٠ اإلثم ذبيحة ذم طى اليمنى، وجله
 طى تجفله الكاض كفح في الذي الم ض

 أما؛ لكاضف٠ عنة ودكعئ المتطهر، رأس
 لئطئةق١ ذبيحه الكاجئ نعفل دم١٩ ٠ الرسمة

 تذبح دم دجاسته* من الئظؤر عن ويكعئ
 والئقدة الئحرقه الكاض اوتصعت ٠ المتحزوه

فقعلؤزك. الكاض عنة وئكعر القذدح طى
 يحذ تتهول، تناال وال فقيوا كان إن لكن))٢١
 عنه، تكفيرا لثرديد، إثبر ذبيحة واجذا خروقا
 لتقده، بريت ملتوت ذقيق مئ واجذا وغشزا

 تناال كما حمام فرحى أو ونماتس نيمم، وئ
 واآلحر حطئه ذبيحه الواجن فيكون م، تده

 لعلهروإنى الغاض اليو( في بها ويًاتي٢٣ ٠ محزقه
 ٠ الرسمة أما؛ االجتماع حيفة باب إلى ن، الكاض

 الريب، وئ اإلس كبش الكاض فيأحد٢٤
 ثمه٢ه ٠الرسمةهـ أما؛ ترديذا الكاجئ ئزدغما

 ذبيحة ذم منه الكاجئ ويأخذ اإلثم؛ كبش تذبح
 اليمتى، المتطهر أذن سحفة طى ويجفل اإلثم

 رجله إبهام وعنى اليمتى، يده إبها( وطى
 ئ في االيم ض الكاض ذج٢٦ ٠اليمتىو

 ٦:٤عال١٦
 ؛٢٦:٤فال١٨
 ؛٢٨: ١٥ عد ؛٦: ه

 (١٧: ٢ )عب
 ؛٦و ١٠٠٥ دال ١٩

 (٢١كوه:٢؛)٧:١٢
 ٩و ٨: ١٤ الال ٢٠
 ؛١١و٧لاله:٢١

 ٨: ٢٧؛٨:١٢
 ؛٨: ١٢ ال٢٢٢

 ١وه ١٤: ١٥
 ١١و١٠:١٤نال٢٣

 ١٢:١٤ال٠٢٤
١٧و ١٤: ١٤ دال ٢٥

 ؛٢٢:١٤يال٣٠
 ١وه ١٤: ١٥

 ١٠:١٤أال٣٢

 ؛٧: ١٢ لك٠ب ٣٤
؛٨: ١٧ ؛١٧: ١٣
 ؛٢٢:٣٢ءد
 ؛٤٩:٣٢؛١:٧تث

 (٣٣:٣ت)أم
 ٩:٩١ز٠ث)٣ه
 ؛٣٣:٣؛أم.١٠و

(٤زكه:

 اليمتى بإصبعه الكاض وذذضح٢٧الئسزى، الكاض
 أما؛ ترادم سبع اليسزى كعه في الذي االيهم ض

 كئ فى الذي الرب وئجغالذكاضيئ٢٨ الرسمة*
 إببام وعنى اليمتى، الئطؤر أدن سحفة طى
 على اليمتى، رجله إبها( وعلى اليمتى، يده/

 االيم ض والغاضل٢٩ اإلثم؛ ذبيحة ذم توضع
 القتعتؤر رأس طى نجفثه الكاض كفة فى الذي
 ض واجذة نعفل دم٣ الرسمة. أط؛ عنه تكفيرا

 ٠قذة تناال مما النمامي، فرخي أومن اليماتقض
 واآلخز حطئه، ذبيحه الواجن كذه: تناال ما٣١

 المتطهر عن الكاجئ وركعر الكندة. مع محزئه
 برجي ضرنه فيه الذي نريثه هذو ٠ االدبة أما؛
٠أ تطهير(( في نذه تناال ال الذي

البيوت برص

 نثى>>۴٤ قائال! وهارئ موسى الرت وكللم۴۴
 ائغاب، أعطفًا التي كنعان- أرض إر جق

 أرض فى نيءت فى نرص شربة ولجقلن
 الكاجئ ويضر السح، لة الذي يأي٢ه ئلككئ.

 الستذت. في صرتة شبة لي م قد قائأل:
 دخول بزق الشف يفرغوا أئ الكاض فيأئز۴١

 في ما ي ينتحس لئال الشربة، لغزى الكاجئ
 البيمن* ليرى الكاض ندخل ذللن وبعن البيمم*
 البيهم حيطائ في الئمرنه وإذا الشرخ، رأى فإذا
 وننفالها الغمزة، أوإلى الئضزؤ إنى ضارنه قر

البب من/ الكاض يخزخ٣٨ الحائز، مرع أعس

.٣٢-٣٠:٧ترديذا.رجح١٢:١٤  اليمىن. رجله اليمىن... يده لبمىن... املتطؤر أذن ١٧:١٤
.٢٤و٢٣:٨رجح

 على ليفهم هذا يكن لم املتطؤر. رأس على جيعله ١٨: ١٤
 إلى رمة إشارة باألحرى بل ما، وظيفه لتوئي بسحة أه

 الجديد العهد بتوصية ما رابطا هنا ولعئ والشغاءًا التطئر
 ؛ج١٨:١٦؛٣:٦ )مر الشفاء ألجل بزيم المريض بدهن

(.١٤ه:
 به جذا ويرجح ،البيوت تلوث الجز-* هذا يتناول ه٧-٣٣: ١٤

1 سم ع الض أو الفطريات أو الجراثيم من الثعدية األنوع بعض على اشتمل

المهيمنة الله يد بوجود يعترف .برص ضربة جعلمئ ٣٤: ١٤

 تث ؛ ١١: ٤ خر )رج كنعان في الشائعة األمراض في
 األدواء، هذه وراء من مقاصده لديه كاتت فقد (.٣٩:١ت٢

 إسرائيل، بنى حالة فى إئما حين. كل لديه الحال هى كما
 فى البيانية للدروس ،فريد نحو على ،األمراض تلك أفسحت
.القداسة موضوع

 هذا أة يبدو احلمرة. إىل أو اخلضرة إىل ضاربة قر ٣٧: ١٤
 )داء فالبرص اشدي. الفطري العثن من نوعا كان الداء

 مرصا دام ما ، هنا المشكلة هو ليعس اليوم نعرفه كما هاسس(
 خلل جراء من الحش فقدان أي ،البشرية بالحواس مرتبطا

 رمكى وال ،خمديا بكونه يعرف ال ائه ثم الوظيفى. األعصاب
 في فموصوف الموروءة المنازل تطهير أثا به. منزال يصاب أن
ه.٣-٣٨ع



٢٤٠ ١٥ ،١٤ الالوين
 فإذا٣٩ أتام. سبقة الية وئفلق اليت، باب إنى

 الشرئة وإذا ورأى التاه اليوم في الكاجئك وجع
 أن الكاجئ يأئز٤٠ السي، حيطائ في امئندن قد

 ودطزحوها الفرئة فيها التى الججان؛ تقتحوا
 الية وعسر ٠ نجس نكائ في المدينة خادج

 الذي الغرادة وتعطرحودن حواليه، داخل وئ
 ٠ نجدن نكائ في البدينة حارج تعئروئه

 مكان في ودخلوئها أخزى ججاذة واذوئ
 فإنه البية. ويطثئ آخر كرادا ويأحذ الججانؤ،
 فلع ئعذ البيمي في وأفزخت الفرئة ذجقمي
 الكاجئ ودى وتطسه، البيمي وفشر الججاذؤ

 فهي البيمي، في امئنت قد الفرئة وإذا ورأى
 فبهد؛٤ ٠ ئجمئ إده ٠ ج البيمي في مفسئ ئزهئ
 البيمي، دراب وكزًا وأخشائه ججاره البية؛

 ٠جس مكان إلى المدينة خرج إتى ويخرجها
 يكونًا انخالقه، أيام كل في البسي إتى ذحل وتئ٤٦

 ئغيمل البيمي في نام وتنه٤ ٠ ح المساخ نجتاإلى
 لكن٤٨ ثيائذخ. يغبرًا البيمي في أكل وتئ ثيائة.

 في تمثن لم الفرئة وإذا ورأى الكاجئ أكى ٠إن
 البية. الكاجئ يطهر البيمي، تطش ئعذ البيمي

البيمي لئطهير فيأحذ ٠ برت قد الفرئة آلئ
 هويذخ ألوفاد. وقريرا أدر ولخشي عصفورين
 لمأ، ما؛ على لخزفإ إنا؛ في الواجن الفصغوذ

 والفصغوذ والقرمز والؤوفا األرز خشي ويًاحذ ١
 وفي التذبوح العصفور ذم, في ونغيثها الحى
 ويطهر تزادي، سبخ البية وينضح الحى، الماخ
 وبالفصغور الخى وبالماخ العصفور بذم البية
 يطبًا :ثم٣ وبالقرير. اآلرزوبالزوفا وبخئب الخى

 وجه على المدينة خاح إلى الخى العصفور
فيطغز. د البيمي عن وتكعر الئحراخ

البزحس وئ ضربة لكزًا الغريقة ))هذوهي

 ه؛١:١٣جال٤٤
 (٤)زكه:

؛٢٤:١١حال٤٦

 ٨:١٤خحم٤٧
 ٤:١٤دال٤٩
 ٢٠؛ ١٤ ذال ٥٣
 ؛٣٠: ١٣ دال ٥٤

٢١:٢٦ 
 ه؛٢-٤٧:١٣ ذال ٥٥
 ٣٤:١٤سال

 ٢:١٣هشال٦
 ؛٤٧٠١١ مدال ٥٧
 ؛٨:٢٤؛تث٢:ه٢٠
٢٣:٤٤ حز

١ ه الفصل

 ؛٤:٢٢أال٢

٢٩:٣مم٢؛٢ءده:
؛٢هباله:

 ؛٤٦: ١٤
 ؛٤٧و٨:١٤تال
 ١:ه١٧؛٢:ه١١ثال

 ؛١٠:١جاله٦
 ١٠:٢٣تث
 ١٤:١٢حد٨

؛٢٨:٦خال١٢
 ٣٣و ٣٢: ١١
 ؛٨: ١٤ دال ١٣
 ١١: ١٩ خد ؛٢٨: ١٥
 ١٢و

 ٢٣و ٢٢:١٤ذال١٤
٣١و٣٠و

 أدوللثائ ٠والفت!س لثوبذ١ ههولبرص وللثعد<
 الئجاسة يوم في دللثعليم ولتمقوش، وللقوباخ

 ٠ البرص(( شريعة هذو ٠الفهارس ويوم

الجسد يفرزه ط شريعة

 يمائذياسرائبلوقواللةحلرل٢ ١٥

 وهذه؛ ٠ ئجممئ فشيله حوهأ،١ت وئ سيل لة يكونًا
 سيله، ئبطمق تحئه كائ إنه بشيله: دجاسكه تكوئ

 كل٤ ٠ دجاسكه فذللثًا سيله، عن تحئه يحئبمدئ أو
 دجتا، يكووًا الغيل له الذي عليه يضعلجلخ وراش

 مس وتئ ٠دجتا يكونًا عتيه دجتسئ وثمآلمتاع
 ويكونًا بماؤث، وتمكجم ثيًائهت يعسزًا ب نراشه
 التتاع عتى جلمئ وتئ ٠ المساخ إتى دجتا
 ثيائه ئغيمل الثيل، ذو عليه ئجلمئ الذي

 ج. المساخ إتى لجتا ويكونًا بماخ، ويمكجم
 وستجم ثيائة تضل الغيل ذي لحم نس وتئ٧

 ذو ئضق وإنه المساخ. إتى دجتا ويكوئ بماخ،
 بماخ، وتمكجم ثيائه يفسل طاجرح، على الثيل
 عليه يري ما وكل٩ ٠ المساخ إتى تجتا ويكوئ

 ما ثمل تس تئ وكل ٠ئجتا يكونًا الغيل ذو
 حمالهرًا وتئ المساخ، إتى نجمتا يكوئ تحكه كائ

 إتى نجتا ويكوئ بما، وتستجم ثياته تغسل
 تغسل ولم الغيل ذو ٠تائ^ تئ وكل١١ المساخ.

 الكوئ بماؤ ولكجم ثيائه نغسل بماخ، ئذيه
 ذو تتشه الذي الخزنة وإناء ٠ المساخ نجمتاإتى

 ٠ بماء تفشل خشب إناخ وكل ٠ تكشزخ الغيل
 سبقة له تحشة سيله، مئ الغيل ذو حلؤز وإذا
 بماخ خشنه وئرحغئ ثيائه ويغسل لعلهرو، أتام
 لتب, يألخذ القاس اليوم وفي .فقطؤرد لخى

 الريًا، أمام, إقي ويأتي لخمام؛ أوفرلخى نماتس
ن، للكاص وتعطيهما االجؤماع، خيتة باب إلى

 الكاهن احتاح الطهارة. ويوم النجاسة يوم يف للتعامي ٥٧: ١٤
 كالمرض مرض، نزيان وبئى يحدد كي إلى-إرشاد
 األمور تمييز أهمبة الشعب تعلم حكى هثا، الموصوف

الطاهرة.

إفرازات من التطهير األصحاح هذا يتناول ١٠٣—١:١ه

 )ع الرجال إفرازات من أنوع بضعة ئحذد حيث ،الجسد
لها. المؤاتي العالج ويوصف (٣٠-١٩ )ع والنساء (١٨-١

 ما علة عن الناجمة اإلفرازات اآليارئ هذه تصف ١٥—٢: ١٥
 تقديم منه مطلوبا كان ،شفائه وبعد .التناخلبة الذكر أعضا* في

(.١٥ )ع معا وحرقة خطبة ذبيحة



١٦ ،١٥ الالوى ٢٤١
 واآلحر حطئه، ذبيحه الواجن الكاهن: فتعذلهما١۵

من الردبًا أما؛ الكاجئ عنة ودكعر ٠محزفهد

 ذيع، اضظجاع رمجرج مئ حذث ))ئذا١ًا

 إلى نحتا ويكونًا بما، كزًا.ختبه يرحغئ
 عتيه يكوئ جلد وض وب وكزع١٧ ٠س المسا

 إنى قحتا ويكونًا بما، تفترًا ذع اضظجاع
 زلجزًا معها يضطجغ التي رأة٠والت١٨ المساع*

 ويكونائ بماؤ، يستجمان زع، اضطجاغ
٠ ض المساع إلى ئجتين

 سيلها وكائ سيزًا، لها امرأة كانب وإذا ))١٩
 ظمها* في تكوزًا أتام فتبغه لحيها، في ذائ

 ٠ ص المساع إلى نجسا يكوزًا مسها من وكزًا
 نحتا، يكوزًا ظمها في عتيه تضطجخ ما ودلزأ

 تئ وكزًا ٠قجتا يكوزًا عتيه تجلس ما ض و
 ويكونًا بما، ويهتم ثيانة يفسرًا نراقها مس
 ئتاغا شس ئئ وض٢٢ المساع* إلى ثجتا

 ويكونًا بماؤ، ونسقجؤ شماتة نغبس عتيه، تجلس
 أو الغراش عتى كائ وإئ٢٣ المساع* إلى نجتا
 عندما عتيه جالته هي الذي الثتاع عتى

 اضطجخ وإز ٠ المساع إلى نجتا يكون يمشة،
 سبغة لجتا يكوزًا عتيه نلملها فكائ رجزًا معها
نحتا* يكوزًا عتيه تضطجع نراش وكزًا ٠ ض أتام

أتاائ دها سس نسس امرأة كانب ))وإذا

 ؛٣١و٣٠:١٤دال١ه
 ٣١و ١٩:١٤ ذال
 ؛٤:٢٢سال١٦
 ١١و١٠:٢٣تث
 ؛١:ه١٩ش)خر١٨

 ؛٤:٢١صم١
 (١٨:٦كو١

 ٢:١٢صال١٩
 ؛ ١٩: ١٨ رال ٢٤

١٨٠٢٠ 
 ؛٢٠:٩طمت٢ه

 ٤٣:٨؛لو ٢٥: ه مر
 ١٥—١٣: ١٥ دال ٢٨
 ٧عاله:٣٠
 ؛٤٧:١١غال٣١

 ؛٢:٢٢ه؛٧:١٤
 ؛٨:٢٤تث
 ؛٢٣: ٤٤ حز

 (؛١٥: ١٢ )عب
 ؛٣:٢٠ دال
 ١٣: ١٩ ؛٣ه: عد
 ؛١١؛حزه:٢٠و

 ١٧:٣٦ ؛٣٨: ٢٣
 ؛٢: ١٥ ال ف ٣٢

 ١٦:١كاله
 ؛١٩: ١٥ لال١٠٣

 ؛٢٥: ١٥ ال٢
٢٤:١ناله

 ١٦ الفصل
 ؛٢و١:١٠أال١

٨-٦:٦صم٢

 بعن سال إذا أو طمثها، وقب عير فى كثير
 في كما نجاستها ستالن دام كئ فتكوئ ظمها،

 تضطجخ نراش كئ٢ نجته* إلها ٠ ظمهاط دام؛
 ظمها* كفرس لها يكون سيلها أتام كئ عتيه
 نجته تكون عتيها تجلس التى األمبغه وكئ

 نجتا، يكون شهن من وكئ٢^ ظمها* كلجاسؤ
 إلى نجتا ويكوزًا يماع،- وتسمجم ثياتة فيفسل
 ،تحتدئ سيلها من ظؤرت وإذا ٠ المساع
 الغاش اليوم وني٢٩ تعلهرظ* دم أتام سبغة لتفسها
 وتأتي حمام؛ فرخى أو تماثين بثفسها تاحن
 االجتماع* خيته باب إلى الكاش إلى ببما

 واآلحز حطئه، ذبيحة الواجن الكاجئ: فثعذل٣
 مئ الربًا أما؛ الكاجئ عنها ويكعؤ ٠ئحرقةع

عن إسراشمئ يي فثعزالئ ٠ئجاسها سيل
 بتنجيسهم ٤ سههًا نجا في يموتوا لئال نجاسههًا
٠ ف وسطلهم في الذي تسكى

 دحنث والذي التيلق، ذي قريفه .))هذو
 في والغليتؤ٣٣ بهاك، فيتنجمئ ذع اضظجاع منة

 والرلجز األكرواألذًاىم، كلة: والشائل ظمهال،
٠ ن نجتلم(( مع يضطجع الذي

الكفارة يوم

 ابثى موب تعذ موسى الرت وكائ١ً
* وماتا الربًا أما؛ اقتربا عندما هاروئ

 من الطبيعؤة اإلفرازات إلى االيات هذه تشير ١٨_١٦:١ه
قرابين. أية تتطلب وال ،الجنسئة الفذة

 اليئ الحيض سيالن اآليات ذه -م ٢٤-١٩:١ه
قرابين. ألة تتطلب وال ،المرأة لدى
 ،مرض عبى يدالً دم نزف اآليات هذه تتناول ٣٠—٢٥: ١٥

.دومحرقة خطؤه ذبيحة كطلب وهنا ؛الحيض وليس
 بني ئري الله كان اإلرشادات، هذه جمح في ٣٣^٣١: ١٥

 ولذلك .للمقذسات بالغا توقيرا يحوزوا أن عليهن أن إسرائيل
 من ع بأي تلوثوا ض جمع على جتماع اال خيبة ثحظر

 تجفية .روحائ أم أجسدا ،طبيعائ أم كان أطقسائ ،النجاسة
 منهم طب ،القداسة في امه٠أ بقيمون بأدهم لشعبه الله تمييز

 يكونرن حين أمامه بالمقول لهم بسمح ولم ،الكاملة العبارة
 بكر وحين . سردة أو متعئدة غير بنجاسات ولو ،مدنسين

 يغدو ،حضرته فى العيش على شعبا تدرب كان الله أن المرء
الطهارة على الحفال يثأن القوانين هذه أن بوضوح ظاهرا

 تكن لم ،القلسة النقاوة ضرورة إلى تشير التي ،الشخصئة
التدقيق. بالغة وال الصرامة شديدة
 خر )رج الكعارة يوم األصحاحكئه هذا يتناول ٣٤-١:١٦

 عب ؛١١-٧:٢٩ عد ؛٣٢-٢٦و:٢٣ ال ؛١٠:٣٠
 لشتر (٣٤ )ع سنة كل باقامته أوصي وقد ؛،٢٨-١:٩

 لو حى (.١٧ )ع السوء على وفردائ حماعائ االتة، حطايا
 خبايا أيتا لبقيت ،حذافيرها بكل المطلومة الذبائح أتجمت

 .محذد تكفير بغير وتاليا بها، ئعئرف غير كثيرة وأدناس
 الخطايا تلك بستر صئمت الساملة الخاطة الذبيحة فهذه
 هم منها المستفيدون إئما أعذت، فالكثار؛ (.٣٣ )ع كتها
 وهكذأ والتودة، اإليمان فى أصالة ذوي كانوا تن فقط

 مؤسائ الفغران ذلك كان وما .الله لدن من الفغران ينالون
 صؤرته الذي ذاك على بالحري بل حيوانئة، ديحة أرة على

 الكاملة بذبيحته المسيح يسوع الربًا( وهو أال ،كتها الذبائح
العيد، هذا حل وقد (.١-*١:١٠ عب )رج الصليب على



٢٤٢ ١٦ الالوين
 ال ٠أن أخاك هاروأل زؤكلم ة لموسى الردة وقاال٢

 الججاب داخن العدس إلى وقت كال يدحال
 نموذب، لئال التابودي عتى الذي الغطا أما؛
 بهذا٣ ٠ ت الغطا عتى أكرا£ى الئحاب فى ألدى
 يثر اش بثور ث؛ القدس إتى هارون تدحال
 ذاًلمش٤ لمحروزج* وكبش حطئه ذبيحة
 كمان سراويال وتكونومح معدسا، كعان وميص

 ودتعئم )إ، كعا بمنطعة وسطق خقدو، عتى
 فترمص ٠معئشه ثبان إلها ٠ كعادإح بعمامة
 ننى جماغه ومئ ٠ ونلنشهاخ بماؤ جشنة
حطئه ذبيحة التعز مرغ سدين بأحذ إسرائيال

 ؛١٠:٣بخر.٢
 ؛٢٧: ٢٣ ؛٣٤: ١٦ ال

 ٨و ٧: ٩ ؛ ١٩: ٦ )عب
 (؛١٩:١٠؛١٢و

 ؛٢٢و٢١:٢تخره
 ؛٣٤٠٤٠

 ١٢-١٠٠:٨مل١
 ؛١٢-١:٤ثال٣

 ٧:٩ )عب ؛٦: ١٦
 (؛٢وه٢٤و١٢و
 ٣:٤جال

 ٤٢و ٣٩:٢٨حخر٤
 ؛١٠:٦؛ال٤٣و

 ؛١٨و ١٧:٤٤ حز
٦:٨؛ال٢٠:٣٠خخر

 ؛١٤٠٤ دال ه
؛١١:٢٩ءد

 دور هارون اوثرب ٠لئحرئهد واجذا وكبثا
 ٠ن نيته وعئ دعبببو عن ويكعر لة، الذي الحطئه

 باب ذى الردة أها؛ ويوقعيما الئيشش ويأحذ٧
 الئيشش عتى هارئ ونلقى االجتماع* حيمة

 وهرب لغزانهال. وقرئ الردة قرئ قرغئين؛
 للردة الئرغه عتيه خرلجت الذي العيش هارون
 الذي العيش وألما ٠حطئه ذبيحة ونعهلة
 أها؛ حائ فيوئغًا لقزانين القرعة عتيه خرجت

 الغرقة* غزاذين؛تى الردة،لغقرءذةولئرطةإتى
 ؛٣ه: )عب ؛٧ :٩ ذال ٦٢٣و ٢٢: ٤٥ حز ؛ ١٧: ٦ عز ؛٢١:٢٩ أي٢
٢٣ : ٩ ؛ ٢٧: ٧ عب ؛ ٢٥: ٣ رو ؛ ٦و ٥: ٥٣ )إش د ١٠ (٧ : ٩ ؛ ٢٨و ٢٧: ٧

 تشرين أيلول/ فى ،كتها إسرائيل بنى أعياد بين األقدس وهر
 وكان (.٢٩ )غ الباع الشهر ض العاشر اليوح في األول،

 الذبيحة وخش األسمى الكهنة رئيس إلى مسبقا بشير ذلك
الكامل.

. ٣- ١ : ١٠ رج . هارون ابثي موت ١ : ١٦
 البخور إلحراق يوم كل يدخلون الكهنة عموم كان ٢: ١٦

 الحجاب، خارج الخيمة تقدس في الذهبى، المذبح على
 سوى أحذ يكذ ولم .الوجوه وخبز والمائدة المنار؛ حيث
 ع )رج الحجاب وراء ما إلى بالدخول له بستح الكهنة رئيس

 )خر األقدس الموضع أي ،األقداس ودس إلى (،١٢
 وقد العهد. تابوت استقر حيث (،٨و ٣:٩ عب ؛٣٣: ٢٦

 الرموز كاتت فيه زس في الله بتوقير لإليحاء الترتيب هذا صئم
 كان رثما .أدراءى السحاب في . حضوره إلى تؤشر المطورة

 لدى الكهنة رئيس يوقده الذي البخور دخان السحاب هذا
 البخور فسحابة سنة. كل واحدة حه األقداس قدس دخوله

 رج الغطاء. (.١٣ )ع العهد تابوت غطا^ ئغئي كانت هذه
 موضع وهو ،ترحمة بكرسى يعزب كان .٢٢—١٧: ٢٥ خر

 وقد (.٦ )إش الكروبيم وسط الله عرش ايى ويشير التكفير،
 بفرض ذاته الله أظهر حيث المكان كان الده كذلك سئى

التكئير.
 اللذين القربانين هذين بشأن ملحرقة. . . .خطبة لذبيحة ٣: ١٦
 ؛ ١٣: -ه١:٤ ح رج الكهنة، رئيش هارون بهما أتى

 الثور وكان التوالى. على (١٣-٨: ٦ ؛ ١٧-٣: ١ ؛٣٠-٢٤: ٦
 ذبيحة الحقا الكبش م (١٤-١١: ١٦) خطبة ذبيحة أوال بقذم

(.٢٤: ١٦) محرقة
 ٤٣-١:٢٨ خر رج العاذبة، الكاهن ثياب لوصف طلائ ٤: ١٦
 ع )ريج ابحرقة لتقديم بعد ما في لبسها وقد .١٩-٦: ٨ وال
 طلبتى وقد زخرفه، أقل اتوضيعة الثياب هذه وكانت (.٢٤

 ،الذليل الله خاد؛ بصفته الكهنة رئيس لئصؤر الكثارة ليوم
(.١٤٠١١ )ع الكائرة إلى هوأيائ المحتاغ

 كان .٢٢—٢٠و ١٠٠٧: ١٦ رج المعز. من تيسين ٥٠٠١٦
البرة إلى بطلق واآلخر ،اتبديلى الموت لتصوير بذبح أحذهما

 رئيس كبش عن فضال واحذا. كبائ الخطية. إلزالة تمثيال
 )ع ثحزقة الكبشين كال تقديم ينبغي كان ، (٣ )ع الكهنة

٢٤.)
 الكهنة رئيس ألنشطة متتال وصف يلى ما فى ٢٨-٦: ١٦

 عند الكهنة رئيس يفتسل (١ :الكثارة يوم في ونساعديه
 (.٤ )ع الخيمة في ثيابه ويلبس الخارجبة الدار في المرحبة

 وعن نفسه عن خطبة ذبيحة الثور الكهنة رديس بقنم (٢
 تدس الكهنة رئيس يدخل (٣ (.١١و ٦و ٣ )ع أسرته

 على من بنار المعقد والجمر والبخور الثور بدم األقداس
 غطا لشر الثور دم يرس (٤ (.١٣و ٢ )ع المحردة مذبح

 قرعتين وبلقي الدار إلى يرحح ه( (.١٤ )ع مزات ٧ التابوت
 عن حطبة ذبيحة تيشا بقنم (٦ (.٨و ٧ )ع األيسين على

 ثانيه األقداس قدس إلى يدخل (٧ (.١وه ٩و ه )ع الشعب
 )رج أيثا القدس وعلى الرحمة كرسى على الدم يرس كي
 المحرقة مذبح إلى يعود (٨ (.١٧٠١٥ ع ؛١٠:٣٠ خر

 (٩ (.١٩و ١٨و ١وه ١١ ع والتيس التور بدم ويطهره
 ذلك بعد (١٠ (.٢٢-٢٠ )ع البربة إلى الحى التيس بطلق
 ثيابه الكهنة ربس يخيع (١١ (.٢٦ )ع التيس ئطلق يتطئر

 ٢٣ )ع ييابه يلبس ثم ،ويرتحض ،البقارة بيوم الخاصة
 نفسه عن محرقه، كبشين الكهنة رئيس بقنم (١٢ (.٢٤و

 ذبيحة شحم يوقد (١٣ (.٢٤و وه ٣ )ع الشعب وعن
 خطبة ذبيحة الئقذمان والتيس الثور (١٤ (.٢٥ )ع الخطبة

 يتطئر (١٥ (.٢٧ )ع ويحرقاة المحئة خارج إلى بحمالن
(.٢٨ )ع الخطبة ذبيحقي محرق

 ع رج خزازيل. .٣٣: ١٦ أم ج رج قرعتين. .بلقي.. ٨: ١٦
 هو النجاة((( ))تيس اممه )ومعنى القيس هذا .٢٦و ١٠

 ،كلائ وببعدها الخطبة يحمل صور الذي البديلى التيس
 )رج وجه أكمل على الحقا المسيح أنجزهما اللذان األمران

 ؛ ١٣: ٣ ؛ ٤: ١ غل ؛ ٢١: ه كو٢ ؛ ٢٩: ١ يو ؛ ٢٨: ٢٠ مت
 ج رج (.٢:٢ يو١ ؛٢٤:٢ بط١ ؛١٠-١:١٠ ؛ ٢٨: ٩ عب

.٢٢٠٢٠ ع

.٢٢-٢٠رججع١٠و٩:١٦



١٦ الالو ٢٤٣
 ودكعر لة الذي الحطئة كوز هارون ولعدم ))١١

 الذي الحطئة كون وتذبح سبون، وغزًا شبه عن
 الغذبح عن نار لجمز الفجمزه ملء ويًاحذ لة،
 غطزا يخورا راحقيه وملء الرداس، أمام مزًا

 الحجاب دالجل إلى بهما ويدحزًا ذقيثاش،
 فثئئي الرداس، أما؛ التار عز البخور ويجعن١٣

 فال ض السهاد على الذي العطاء البخور سحايه
وينضح الوئرظ ذم ورخ يأحد دم ٠ ط نموت

 وقدام ٠ الئرقوع إلى ۶العطا وجه على بإصبعه
بإصبعه* األم من تزام سع تنيح الغطاؤ
 لئعبغ،1 الذي الحطئة تيس تذبح )لى١ه

 وقفعن ٠الججابف دالجل إلى بذوه وقدحن
 الغطاؤ على بضحة الغور؛ بذم فعن كما بدوه

 نجاسام ص العدس عن فئكئز١٦ العطاء، وقذا؛
 ٠ًاق٠خطاياله كل مع سيائتهم وورخ إسرائين نني

 في سهم القائبة االجبماع لحيفة يففن وهكذا
 خيفة في إنسانًا تغنه وال ٠قجاساهز وسطد

 إلى العدس في لألكفير دخوله ورخ االجبماع
 كل وغرنًا تسه وغنه نمببه عن فككعر خروحوك،

 الذي القذبح إلى نخرج دم إسرائين* لجماغة
 وورخ الغور ذم ونه يأة ٠ءذةل ويكعر الردا أما؛
 ئسنديزا* الغذبح ئروتي على ^قن الئيمي ذم

مزام، سبع بإصبعه األم وزًا عليه وينضح

 ؛٢٧:٧ز)ءب١١
٧:٩) 

 ؛١:١سال.١٢
 ؛١٨و٧:١٦ءد
 ؛٧و٦:٦إش
 :ه؛٨رؤ

 ٣٨-٣٤:٣شخر.
 ؛٨و٧:٣٠صخر١٣
 ؛٤٦و١٨و٧:١٦ءد

 ؛٢١:٢ضخره
 ؛٤٣: ٢٨ ذخر
 ١:ه٤ خد ؛٩: ٢٢ ال
 ٢٠و

 :ه؛٤ظال١٤
 ؛٢٥ :٩ )عب
 ٦:٤(؛عال٤:١٠

 ١٧و
 (؛١٧:٢هعب

 ؛١٩:٦ف)ب
 ٧و٣:٩؛٢٧:٧

 (١٢و
 ؛٣٦: ٢٩ ذخر ١٦

 ؛١٨:٤؛حزه١٠:٣٠
 (٢٤-٢٢:٩)ءب

 ؛٣:٣٤ الحر ١٧

 ٣٦: ٢٩ ذخر ١٨

 ؛حز١٤:١٦مال١٩
٢٠: ٤٣

ناله:ه؛٢١
 ؛٤٠:٢٦
 (٦ه:٣ ه)إش

 ؛١٤:٨وال٢٢
 ١١و ٦ه:٣ )إش

 ؛٢٩:١ ؛ير١٢و
 ؛٢٨ :٩ ب

 (؛٢٤:٢.ط١
 ٧٠٠١٤ دال
 ؛١١٠٠٦ أال ٢٣

؛١٤:٤٢؛حز٤:١٦

٠إسرائينم نني تجاسام ونه ويعدشة ئعلهره
 وغنه العدس عن الئكفير وزًا فئ ))وتئى

 السس يعذ؛ الغذنع، وغن االجتماع خيفة
 الئيسي رأمي عق ئذيه هارون ئثغ٢١ الحى*
 وكل إسرائآلن، ننى ذنوب بكل عليه ونمر الخى

 رأس على ونجفلها خطاياقًا، كل مع سيائتهم
 البرئة، إلى يالقيه تنه ببد ولرسته الئيسهـ،

 أرخي إلى ذنوبهم كال عتيه الئيسئ لهحون٢
 يدحنك ثم٢٣ ٠البرئةي في مخطلقدالةيسئ ثقغزؤو،
 الغيائ ثيامة ودختع االجيماع خيتة إلى هارون

 ويضعها العدس إلى دخوله عفن بفها التي
 لمعذس، تكاتي فى بماؤ لجمتن؛ ويرحفرًا ٠هناله

 ومحزئه محزقه ونعتن ونخرج نه ثيا نلبس دم
 وسحبًا ٠ السعب وغتي نفسه عن ويغعز السعب،

 والذي٢٦ ٠الغذبحب على يوقذة الحطئة ذبيحة
 وئرحضئ ثيانه يغين غزانين إلى الئيس أطلق

 الفحلة* إلى حزًا تل ذلله ونعن بماؤت، لجفنة
 بذوهما أتى اللذاتي الحطبة وتجس الحطبة وكور

 الفحلة، خاح إلى يخرلجهما العدس في للئكغير
 وئريماث* ونحفؤما حلذيهما بالثار ويحرقون
 لجمتن؛ ويرحفرًا ثيانة نفيرًا يحرهما واألي

الفحلة* إلى يدحرًا ذلله ونعن بماؤ،

 ؛٢١و١٢:٤ثال٢٧ :ه١تاله٢٦١٠:٤؛٨:١بال ٢٥١٩: ٤٤
١١:١٣؛ءب٣٠:٦

 الحجاب نس .٢ ؛ ح رج احلجاب. داخل ١٢:١٦
 الحجاب وهذا .واالكلة المقدة الله حضرة عن الجمع

 موت عند أسفل إلى فوئ من انشئ هيرودس هيكل في
 الله حضرة إلى العدوم حرة إلى يشير مائ ،النسيج
 لو ؛٣٨: ١٥ مر ؛٥١: ٢٧ مت )رج المسيح بيسوع

٤٥: ٢٣.)

 احتوت الشهادة الشهادة. على .٢ عح رج سحابة. ١٣: ١٦
 )خر العشر الوصايا عليهما كست اللذين الحجر لوحي على
 الغطاء تحت التابوت في استقرت وقد (،١٨٠٠٣١ ؛ ١٦: ٢٥

الرحمة(. )كرسى

 االكتمال إلى رمرا بشير العدد هذا مزات. سع ١٤٠٠١٦
(.١٩ ع )رج والكمال

 االحتفال هذا من الفرض كان العدس. عن يكئر ١٦: ١٦
 الخيمة بأة االقتناع إسرائيل بني أذهان في يطخ أن التهيب

 الشعب حرم الخطايا فبتلك آلى. شدت بخطايا تلوثت كلها
التكفير االلى اقتضى حثى له، والتبد الله حضور امتيازات

معهم. الله لمكوث شرطا خطاياهم عن

 الكثارة يوم كإن إسرائيل. مجاعة ..بيته. ..نفسه. ١٧: ١٦
 فيهم بمن ،أخطأوا قد الجمع دام ما ،واحد لكل ضروربا
الكهنة. رئيس

 )عد هذه للكائرة(( الخطية ))ذبيحة إة ٢٢-٢٠:١٦
 (،٢٢و ٢١ )ع البديلة المسيج ذبيحة صورت (١١٠٠٢٩

 من لمزيد طبا (.٢٢ )ع الخاش خطايا إزالة ونتيجئها
 شم وقد ه.٣-١٣: ٥٢ إش ح رج الحقائق، هذه في البحث
 على من صرخ حين الكدلية تلك عن عملؤا الميح

(.٤٦:٢٧ )مت تركئني؟,( لماذا إلهي، #إلهي، الصليب:
 أكثر الفعل هذا كان اليى. رأس على جيطها ٢٢و ٢١: ١٦
 البديية للكثارة صورة كان لقد رمرة. إيماءة مجرد من

 ٦و ٥: ٥٣ إش )رج المسيح يسوع الرت أتئها التي الحاسمة
(.٢١كوه:٢؛رجح١٢و١٠و

 موت يف رخةالتا للحقيقة تمثيل املحلة. خارج ٢٧: ١٦
(.١٤-١٠: ١٣ عب )رج أورشليم خارج المسيح



٢٤٤ ١٧ ،١٦ الالوين
 الثهر في أدكم دهريه، فريصة لكم ))ويكون

 وكزًا دفوسكم، ددللون/ السهب عاشر في التابع
 في الثازال والئريمة الوطنى تعتلوناج: ال غمل

 عنكم يكعر اليوم هدا في ألده ٠ وسطكم
 ابردا أما؛ خطاياكم جميع ون ٠لقطهيرنمًاح

 وبدللون/ لكم، هو عطله سبت ٠تطؤرونا
 الذي لكاضدد١ وئكعؤ٣٢ ٠ذهردةخ فريشة دفوسكم
 عن عوصا للكهادة ه يلح يمأل والذي يمتحه،

 الئئدسة، الهيات الكيان، ثياب تلكئ أبيون*
 خيتة وغئ ٠ العدس نقدس عن ودكعر

 وكل اتهنة وص يكمر* والقذى االجتماع
 فريضة هذولكم ونكويًا ٠يكعر الجماغة سعب
 جميع وئ إسرائيل يي عن لألكفبر ذهريه

 أنر كما فعقل ٠الثئة((ز في مره خطايالهزر
 موشى* الردة

 في أووعرى أولهبتا قزا يذبح إسرائيل بيت وزًا
باب وإنى القجلؤأ، خارج يذبح أو التجلة،

الدم أكل تخريم

 هذًا نم.. وش ذيل١إسر نني وجمع وقنيه ١٧

 إنسائ كإًا٣ قائأل.. الردة به يوصي الذي هواألمر

 ؛١٠:٣جخر.٢٩
 ؛٣٢-٢٧;٢٣ ال
 ٧:٢٩ءد
 ؛٢ه:١حمز٣٠
 ؛٨:٣٣إر.

 ؛٢٦: ه )أف
 ؛١٤و ١٣:٩ءب

 ٢٧:٢٣ خال٣١ (٩و ٧:١يو١
 ؛٢١:٨ عز ؛٣٢و

 وه؛ ٣: ٥٨ إش
 ١٢:١٠دا

 وه ٣:٤دال٣٢
 ؛١٠:٢١؛١٦و

 ؛٣٠و ٢٩ :٢٩ ذخر
 ٢٨و ٢٦: ٢. عد
 ؛٣١:٢٣دال٣٤
 ؛٧:٢٩حد

(٢٨و ٢و؛ ٧: ٩ )شب

 ١٧ الفصل
 ١وه :ه١٢أتث٣

 ٢١و
 ١٣بروه:٤

 ؛٣٣:٢١هتتك
 ه؛٤:٣١ ؛٢:٢٢

 ؛٢٧-١:١٢تث
 ٢٨:٢٠ حز
 ؛٢:٣ثال٦
 ؛١٨و ١٣: ٢٩ خر٤

 ١٧: ١٨ عد
 ؛٢٠:٢٢حخر٧

 ؛١:ه٣٤؛٨:٣٢
 ؛١٧: ٣٢ ث

 ؛١:ه١١أي٢
 ؛٣٧: ١٠٦ مز

 ؛٢٠:١٠كو١
 ؛١:ه٣٤خخر
؛١٦:٣١تث

 للردبًا قرباائ لئقرسمن به يأتي ال االجتماع خيتة
 اإلنساني ذللة على يحتت الرديًا، تسكني أمام
 مئ اإلنسان ذللائ فئقطع ٠ذائ سثلائً قد ٠ذمب

 التي بذبائجهر إسرائيل تنو- يأتي هلكي سعبه*
 للرسمًا وفلذموها ت الشحراخ وجه على يذبحوها

 وقذبحوها الكاض، إلى االجتماع حيتة باب إلى
 على الد؛ الكاجئ ودرس ٠للرسمًا سالنه ذبائح
 ويوقن ث، االجتماع حيتز باب لذى الرسمًا تذبح
 بعن يذبحوا وال ٠ للرسمًاج سرور لرائحة الئحنًا

 وراؤهاخ* يزنون لهم التي األيوسح ذبالحهم
أجيالبز. في لهم هذو تكون ذهرأل فريشة

 بيت ون إنساني كإع لهم: ))وتقوال
 في ننؤلآل الذين/ الثزباو ووئ إسرائيل/
 يأتي وال ، ذبيحة أو مجحروة يصعن وسطكم

 للرسمًان، ليعتبا االجتماع خيتة باب إلى بها
 إنساني وش ٠سعثه من اإلنسان ذللائً يطخ

 في التازليئ الثزباؤ ووئ إسرائيل بيت ونه
 ضد وجهي أجفرًا ذائر، يكزًا وسطكهًا
 ألئ١١ نمهاز، منه وأطعها الذم االكلة الئغس
أعطثكم فأنا ص، الدم في هي الحتد شمئ

 ؛ ٤:٩ رتك ١٠٢٣: ١٤ ذال ٩٢٦: ١٨ ؛٣و ٢: ١ دال ٨٨: ٢٣ حز
 ؛٣٣: ١٤ صم١ ؛٢٣: ١٥؛٢-ه٢٣و ١٦: ١٢ ؛تث٢٧و ٢٦:٧ ؛ ١٧:٣ ال
؛ ١٤: ١٧ ال ؛ ٤:٩ لك٠س ١١٦و وه ٣:٢٠ دال

 قشرين أيلول/ الموافق دشرى إنه .اكاع الشهر ي٢٩ :٥١٦
 هدا الذات نكران فعل كاذ ريمًا .رفوسإلم ئذللون األول.

 الوحيد الصوم يوم الكعارة، يوم على دالله بالطعام، المرتبط
إسرائيل- بني روزنامة في به الموصى

 ؛١٢: ١٠٣مز رج تطهرون. خطاياكم... مجع من ٣٠: ١٦
 مدة طقسا -طهيرا هثًا اليو؛ هذا .١٩:٧ مي ؛ ١٧:٣٨ اش
 يؤمنون الذين لجمع المتوافر الله غفران صور وقد ،سنة

 النفس تطهير على فمؤسس الفعلي التكفير أثا .ويتوبون
. (١ ه : ٩ عب ؛ ٢٦و ٢ه : ٣ رو )رج المسبح بذبيحة

 العضلى المسيح يسوع ذبيحة إذ السنة. يف مرة ٣٤: ١٦
 )عب اإلطالق على لتتكرر كانت وما ،األبد وإلى حه ودمت

 ،مفغرة كئ تفوم الذبيحة تلك أساس فعلى (.١٨: ١٠-١١: ٩
القديم. العبد لمؤمني الفغران جملتها ومن
 متعلقة عائة إرثادات ئغئل انم هذا يف ٣٤: ٢٧-١: ١٧

.العملؤة بالقداسة
 القداسة. شؤون من بالغرد يتعلق لما سرد ٣٣:٢٢-١:١٧

بالذبائح. عالقة ذاب ثغى لتشريعات استعراض ١٦-١: ١٧

 غير آخر مكان أي في الذبائح تقديم من الردة حبذر ٩— ١: ١٧
(.٧ه- ع )رج االجتماع خيمة باب
 إلى القارسة غير الذبيحة تغضي أن ممكائ كان دم. ٤: ١٧

.الموت عقوبة
.٣٤-١١:٧ ؛ ١٧-١:٣ ح رج سالمة. ذبائح :ه١٧

 ٢٦:٧ )رج الدم استخدام إساءة من تحذيرات ١٦—١٠:١٧
 صم١ ؛٢٣: ١٥ ؛٢-ه٢٣و ١٦: ١٢ تث ؛٢٧و

٣٤٣٢٠١٤.)
 العبارة هذه روسع الذم. يف هي اجلسد نفس ألن ١١: ١٧

 فالدم (.١٤: ١٧) بنفسه(( هو ده جسد كرًا ))نفس إذ بالقول
 يمس ولذلك ،الجسد أجزاء جميع إلى ئحيية عناصر يحمل
 أي ،الحياة تبديد الدم سفك بتل ،وبالمباينة .الحياة جوهر
 الجديد العهد في الواردة فاإلشارات (.٤: ٩ تك )رج الموث

 بما يًاكئر. الدم موته. الى إشارات هي المسيح دم سفك إلي
 والدم الله. نظر في مقدس فهو الحياة، يتضثن الدم أدًا

 ، يستره أو الخاطى عن ككعر ،بديل من )الموت( المسفوك
.يحيا بأن ذاك إذ له فبمح



١٨ ، ١٧ الالوين ٢٤٥
 ألن رفوعذش، عن للئكغير الغذي عتى إياة
 لبي ولت تدللة آشيص. عن تكفئ الدم

 يأكق وال ذائ، مغم فئ ٠ض ال إلجًا.
 وكزع ذائ. وسطكم في التادلة القريت
 الثازليئ العزباء وجئ إسرائين يي من إنساي

 طائرا أو وحائ ضينا، يصطاد وسطكم في
 ٠ ظ بالعراب ويحطيهو ط ذمة كهفك، يؤكلوض،

 فعلث بنفسه هو ذئة جسد كل دفس ألنه١٤
 ألن تا، خكد دم تاكلوا ال إسرائيل: لبني
 أكلة مرخ كئ ٠ذئةع هي حشد كل دفس

 فريسه، أو تيقه يأكئ إنساد وكئ١ه يقعلع*
 وشم ف ثباية نفسئ عريائغ، أو كازًا وغنجا

 يكون دم المساخ إلى تجشا ونبعى بماؤفى،
 جسنة ئرحغئ ولم نفسئ لم ئنه١٦ طعزا*
 ٠ ٠ ذنبة(( يحمزخ

المشروعة غير الجنسية العالقات

>)كلموبتمح٢٠هئأل. موسى الر؛ وكلم١٨  ٠إلهحكمأ شمي ت لفم، وش ئيئ١إسر ١٨

 ال فيها عنتم التي مصر أرض غفل يثل
 أنا التى كنحازة أرض غفل ويثل تعتلواب،

 فرائضهم وحسن تعفلوات، ال إليها بكم آت

 ؛٢٨٠٠٢٦ ش)مت ١١
 ؛٧:١؛أف٢:ه٣رو
 ؛٢٠و١٤:١كو

 ؛٢:١.ط١
 (؛٧:١يو١

 (٢٢;٩ص)ب
 ؛٢٦:٧ضال١٣

 ؛٢٤و ١٦: ١٢ ذتث
 ٧:٢٤ظحز

 ؛٤:٩عتك١٤
 ؛١١:١٧ال

 ٢٣:١٢ ث
 ؛٣١:٢٢غخر١ه
 ؛٨:٢٢؛٢٤:٧ال

 ؛٢١: ١٤ نث
 ؛٣١:٤٤؛١٤:٤حز
 ؛٢:ه١١فال

 :ه١قاله
١كاله:١٦

 ١٨ الفصل
 ؛٧:٦أخر٢

 :١٩؛٤وه٤٤:١١ال
 ١٩و٧ه:هو٠؛حز٣

 ٢٠و
 ؛١٤:٢٤بش٣

 ؛٨و٧:٢٠حز
 ؛٢٤:٢٣تخر
 ؛٣٠-٢٤: ١٨ ال

 ٣٠:١٢؛تث٢٣:٢٠
 ٣١و
 ١٩:٢٠ثحز٤
 ٢٢:٣جتكه٨
 ؛١١:١٨حال٩

 ٢٢:٢٧؛تث١٧:٢٠
 ١٩:٢٠خال١٢
 ٢:.٢دال.١٤
١٤:٢٠ذال١٧

 ونرائضى تعتلون، أحكامى تسلكوا. ال
 ٠إلهكم الرث أنا فيهآث. لقستكوا تحعظونًا
 فقلها إذا التى وأحكامى، فرائضى هشئظآل
الرث. أنا بها؛ فحيا اسأل
 جسدو قريب إلى إنسازًا نقثرث ))ال
 وغوذة أبيلة غوزة٧ الرسمة. أنا الغوزة. يكشفًا
 تكشفًا ال أثلثًا إئها تكشئ. ال أتكًا

 إلها ٠ ج تكشئ ال أبيكًا امرأ؛ غورة غورها.
 بنت أو أبيكًا بب أحبكًا غوذة٩ أبيك. غور؛
 خارجا، التولود أو البيب في التولوذة أتكًا،
 ابله أو اببكًا، ابئه غوذة١ ٠ ح غورها تكشئ ال

 غورة غوركًا. إئها ٠ غورها تكشئ ال بنبلثًا
 تكشئ ال أبيكًا مرخ التولود أبيكًا امرأ؛ بنب

 ال أبيكًا أخب غوذة١٢ أخئلثًا. ائها غورمها.
 أتكًا أخب غورة ٠أبيكًاخ قرينه إدها تكشئ.

 أخى غورة١٤ أتكًا* قريبه إئها تكشئ. ال
 إئها تققرئ. ال امرأته إلى ٠تكشئد ال أبيكًا

 امرأ؛ الها تكشئ. ال نبكًا غوذة١ه غئئكًا.
 أخيكًا امرأة غوذة١٦ غورها* تكشئ ال اببكًا*
 امرأ؛ غورة١٧ أخيكًا* غور؛ إئها تكشئ* ال

 أو اببها، ابئة تأحد وال نكشئ. ال وبنبهان
 إدة ٠قريبتاها إدهما ٠غورئها لتكشئ بنبها ابئة

 قتلوا إذا الوثنين، الضادين عادة من كان ١٤و ١٣:١٧
 ،إسرائيل بنو أما . الغيد إلله قربادا دمها يسكبوا أن ،طريدة

 وحفير ،ذلك عن الوصبة هذه دبتهم فقد ،ذلك نقيص على
القبيل. هذا ض حرافى وثنى فعل كرًا عليهم

 هذه دماء ألن ضروريا آلتطجر هذا *كان١٦و ١٥:١٧
 تث ؛٣١: ٢٢ خر رج ينبغي. كما ئسئنزف لم الحيوانات

٢١:١٤.
 من الجنسبة بالممارسات تتعتق تشريعات بعطى ٣٠ — ١: ١٨

 األرض في الوثخون كان التي الرجاسات تخصي أن شأنها
 -ث ؛٢٠١٢١٠.؟: ال ر، ؛٢٧:١٨) بمارسونحا

 بديهيا تبرض المحددة الشراح وهذه (.٣٠-١٣:٢٢
 أب ين العربى وسفاح (١٤: ٢٠٠ )خر عمرتا الزنى تحريم
 األح يتزوج الخاصة الحالة بالئرورة بطل ال وهي ؛وابئته

 السلوك هذا عقوات أثا (.٥: ٢٥ تث )رج ائئتوئى أرطذأخيه
.٢١-١٠:٢٠ فى فمغثلة للشريعة الثتافى

 في والكنعانين المعرين نجاراة الله حرم لقد ٠٣: ١٨
.الجنسإة عوائدهم أو ممارستهم

ه * من أكثر المستخدمة العبارة هذه إهلكم. الربية أنا ٤: ١٨

 الذي ،والحى الحقيقى الواحد اإلله فرادة على ئثذد مرة
 رفض إنى ويدعوهم ،قدوس هو كما القداسة إلى شيه يدعو

االخرى. االلهة جمع
 ببركات إسرائيل بنو وعد هبا. حييا اإلنسان فعلها إذا ٥: ١٨

 الوعد هذا ثبت وقد .الده ناموس إطاعتهم بشرط خاصة
 في متمتال ،تاريخهم من معينة حقبات في رائعة بصورة

 الديانة بينهم عبت حين به نعموا الذي القومي االزدهار
 البركات تضمن ايده ناموسي إطاعة كانت ولثا والنقبة. الطاهرة
 الحياة على أسمى مدلوال الكلمات لهذه فإذ ،دائائ الزمنية

 )رج وبولس (٢٨: ١٠ لو )رج يسع الردًا بين كما الوة،
 ،وجهئم الخطبة من للخإلص عته الطاعة فليست ؛ (ه : ١ ؛رو

 رو ح رج ؛ ٩و ٨: ٢ أف )رج للمشين فطأة ميزه ولكئها
١٠-٦:٢.)

 العربى. سفاح خطايا المقطع 1ح يتناول ١٨-٦:١٨
الجبة. العالقة عن لطيفة كاية العورة. يكشف ٦: ١٨

 األب( )زوجة الرابة فعال هدا الذهن في أيك. امرأة ٨:١٨

األب. زوجة ولدتها بى الزواج هدا يرم أختك. ١ع ١٨



٢٤٦ ١٩ ،١٨ الالوس

 للغرر أختها عتى امرأة تاحن وال١٨ زذيله*
حياقها* فى معها غوذكها لتكشفًا
 كميهابى دجاشؤن في امرأؤ إلى تقترب ))وال
 امرأ؛ مع تجفإخ وال٢ غوزئها* لتكشفًا

 بها* فتتئئمئ لزرًاهسما، ئضجفلائً صالئآش
 لئال لموللئآظ ط لإلجار ذرعلئآض من دعطو وال٢١

 ذكرا تضاجغ وال٢٢ الردة* أنا إلهلاًئ* اسم تذس
 مع تجفئ وال٢٣ ٠رجس إدة ٠ امرأؤع ئضاجفة

 امرأ؛ تقف وال بها* فتشحمن تضخغلائً بهيمرغ
٠ فاجثه إدة لنزائها* بهيفه أما؛

 هذو بكل ألدة تسجسواف، ال هذو بال))٢٤
 مرخ طاردهم أنا الذين الفعودذفى تئحمئ قد

 ذنبها فاخزي ٠ ك األرض فئتجشم٢ه أمايال
 تحعظون لكن٢٦ ٠شكاتهام األرض فتقذفًا ينهال،

 يرخ سفا تعقلون وال ن، وأحكامي فرائضي أنكم
 القريت وال الؤكنى ال الرسام، هذو جميع
 هذوالرسام جميع ألنه٢٧ وسطال، في الكارال

 ٨و٦:١صم١د١٨
 ؛٦: ١٨ ذحز ١٩

؛٢٤:١ساله
١٨: ٢٠ 
 ش)أم٢٠

 (؛٣٣-٢:ه٦
 ؛١٤:٢٠صخر
 ؛١٠: ٢٠ ال

 ؛٢٨و ٢٧: ه )مت
 ؛٩:٦كو١

 (٤:١٣ب
 -ه؛٢:٢ضال.٢١
 ؛٣١: ١٢ نت

 ؛٣:١٦مل٢ط
 ؛٣٣و٧:١١مل١ظ
 ٤٣: ٧ أم

 ؛١٣:٢٠عال٢٢
 ٢٧: ١ رو
 ؛١٩:٢٢غخر٢٣
 ؛١٦و١:ه٢٠ال

 ٢١:٢٧تث
 دمت ٢٤
 ؛٢٠-١٨:١ه
 ؛١٧:٣كو١
 ؛٢٣:٢٠؛٣:١٨قال
 ١٢: ١٨ نث
 ٣٣:٣ذءده٢ه
 ؛ ١٧:٣٦ حز ؛٣٤و

 ؛إر٢١:٢٦ دإش
؛٢٨: ١٨؛مال٩ه:

متعددة شرايح

 فشحشم قبلال الذين األرض أهل غيلها قد
 إياهاهـ بصال األرض تقذئال فال٢٨ األرض*

 ض الي بل٢٩ ئبلال* التي اشوب ئذنم كما
 دقطخ الرجسام هذو جمع يئ سيكا غين

 فثحعظوال٣ شمها* مرخ تعغلها التي األنفض
 الرسوم ين شيكا تعفلوا ال لكى شعائري
 بهاد* تتئجسوا وال ئبلال غولث التي الرتة

 ٠ ي إلغال(( الردة أنا

 تكونون نهم: وش ؛سرن بني حمًاغة ١ ٩ قئال موض الرب ٠٠ وكلم ١ ٩

 كرع قهابآل٣ ٠إتؤالأ الردة سمرًا ألئي تمسين
الردة أنا ٠شبوتيت وتحعظوال واباةب، أثة إنسادإ

 ؛٩:٢٢؛٣:١٨دال٣٠١٩:٩إر٠ ٢٨٣٠:هو١٨نال٢٦٢٢:٢٠
 ؛)أف٢٦و ٧:٢٠ ؛ ٤٤: ١١ ال ؛٦ : ١٩ أخر ٢١٩ الفصل ٢: ١٨ يال

 ؛٢:٦؛أف٤:١؛مته ١٦: ه نث ؛١٢:٢٠ بحم٣١٦: ١ ط٠١ (؛٤: ١
١٣:٣١؛٨:٢٠؛٢٣:١٦تخر

 أساسه على الذي المبدأ قليال يتغبر .حياهتا يف معها ١٨: ١٨
 ألده الجسى الوصال تجل من فبدأل التحريمات. كعطى
 االرتباط مبدأ الوضع هذا يخالف ،عالئقبا ربانا ينتهك
 ،الحياة قيد على اآلخر فيما أو ،واحد وقت في. واحد شريك

 الحضارات وفي .األزواج أو الزوجات تعدد بحرم أده أي
 يتخذن األخوات كانت ،عموائ نبة والكبط والكلدانبة المصررة
 كما ، كهذه زيحام يحظر بالله .تعددة زيجات فى ووجات

 شريعة بموجب محظور األزواج أو للزوجات تعدد كئ أل
 دلك موسى أجاز وقد (.٢وذ ٢٤: ٢ تك )رج األصلبة الزواج
 األولى المراحل فى آخرون أباحه كما ،القلوب قسوة ببيب

يآس. إلى أفضى دائائ ولكئه إسرائيل. بني ألثة
 )رج *الشهرة دورتها إلى إشارة طمثها. جناسة ١٩: ١٨
٢٤: ١٥.)
 مع كان؛ج العثوين( )إله الزائف اإلله هذا مولك. آ١ : ١٨

 ؛٧: ١١ مل١ -ه؛٢:٢ال. )رج األطفال من أضاح تقديم
 األساح هذا أة.ائر وبما (.٣:ه٣٢ إر ؛١٠:.٢٣ مل٢

 غير جنى انحراي وجود يرجح الجنى، الشذوذ يتناول
 يندمون الذين واليهود الوثى. التلقى يهذا يرتبط مذكور
 على التجديف فرصة ألخن أتاحوا الزائغة لآللهة اإلكرام

الحقبقئ. اإلله
 مثلثة ممارسة كأل المبدأ هذا حبرم ذرا. تصاح ال ٢٢: ١٨

 ح رج (.١:.١ تي١ ؛٩:٦كو١ ؛٢٧:١ رو ؛١٣:٢٠ )رج
.٢٩٠١: ١٩ تك

 للمضاجعة تحرير مفجعك. هبمية بع جتعل ال ٢٣: ١٨
.وحيوان إنان يين الغاذة

 هذا في المذكورة الجنؤة االنحرافات جميع .تبجحه ٢٩: ١٨
 ممقوتة كونها سن مثا ،الموت عقوبة استحق األصحاح

.الله أمام
 مكنوا الذين األقوام ارتكبها أي قبلكم. غيلت ٣٠:١٨
(.٢٧ ع )رج إسرائيل بني زمن قبل األرض
 في المقدس لللوك عمية تطبيقات ٣٧-١:١٩

ن المجتمع
 التي الجوهردة العبارة هذه إهلكم. الرية قدوس الني ٢: ١٩

 الموضوع هي ،الله شعب ومذ المقدسة العيشة سببًا سن
 ٤:؛١١ ح٠رج (.٢٦:٢٠ )رج الالوين سفر في المركزي

 أثة ليكونوا إسرايل بنو دعي وقد .. ١٦: ١ بط١٠ رج .٤وه
 هي (٣: ٦ إش )رج الثداسة الكلبة الله طبيعة وكانت ،مبذسة
 ؛ ٣: ١ ٠ )رج بموجبها يعيشوا أن لهم انبغى التي العدوة

(.٨-٦:٢١؛٢٦:٢٠  الخامسة الوصبة وئسع وأباه. أمه إبان كرع هتابون ٣: ١٩
 مختلبة كلمة باستخدام االبوين إكرام بشأن (١٢: ٢٠ خر )رج

 أن يمكنهم )موقف( األبوين يهابون فألدهم ))تهابون((.
.)تصرئ( بكرموهما

 بالرابعة أوجئ فقد الخامسة، الوصبة عن فضال و؛ ٣: ١٩
 على كأمثاه ب(٤: ١٩) والثانية (٦٤: ١٩آ واألولى ب(٣: ١٩)

(.١١-٨و ٦-٣:٢٠ خر )رج المقدس السلوك



١٩ الالوس ٢٤٧
 نسبوكه وآبفه ث، األوثان إر تلقفتوا ال٤ ٠ إلهكم
 هوذغى ٠إلهكم الرب أنا ٠ألشكمج تمقعوا ال

 عنكم فللرضا ح للربًا سالنه ذبيحه ذنحتم
 الثد* وفي توكزًا، تذبحوقها يوم تدحوقها.
 وإذا٧ ٠بالتار يحرق القالي اليوم إر والغاضل

 يرضى ال دجاسه فذللئ الغالي اليوم في أكلن
 نغس قد ألده ذي يحمل ينها أكن وس٨ به.

٠نعؤها وئ التفئ دللئ فثقعلع ٠ الربًا عدمن
 ال أرضفًا حصين تحضدوئ ))وءذدما٩
 ولقاطًا ٠ الحصادخ في حقللئ روايا كفئل

 ويثان طلة، ال اوكرملئ قلقعطًا* ال خذلة
 أنا تترفه. والئريب للجسكين ٠قلثعطًا ال كربلئ
إلهكم* الرث

 تفدروا وال تكذبوان، وال تسرقواد، ال ))١١
 للكدبد، باسمي تحلفوا وال ٠بصاجبه حنفًا
الرث. أنا إنبلغان، اسم فثذئس

 تبهت وال تستئص، وال قرييلئ تغصبًا ال))١٣
 األضر، تسم ال١٤ الئدش* إر عنذلئ أجير أجن؛
 إلهلئآه اخس بل ذعئز؛ص، تجفل ال األعض وقذا؛

 ال ٠ض العصا في حوزا ترككوا ال١ه الرمة* أنا
 كبير. وجه تحتر؛ وال وسكيز بوحه تأحذوا
 س ظ الوشاية في تسع ال لقريؤلئ؛ تحفًا بالغدل

 ؛٤:٢ثخر.٤
 ؛ ٥: ٩٦ مز

 ؛٧-٤: ١١٥
 ؛١٤:١٠كو١

 :ه(؛٣)كو
 ١٧:٣٤جخر
 ١٦:٧هحال

 ؛٢٢:٢٣خال٩
 ٢٢-١٩:٢٤تث
 ١٥٠٠٢٠ هخر ١١

 -ه؛٣:٩؛ذإر١٦و
 ٢٥: ٤ أف
 ؛٧:٢٠رخر١٢

 ؛١١تثه:
 ؛٣٧-٣٣)مته:

 (؛١٢جه:
 ٢١: ١٨ ذال
 ١-ه٧:٢٢سخر١٣
 ؛٢٧-٢١و

 ؛١٩:١٠مر
 ؛١:ه٢٤شتث

 ١٨: ٢٧ مالتث ١٤ ٤:ه؛عه:٣مل
 ؛ ١٩: ١٦ ث٠ض ١٥

 ؛٦و ٣: ٢٣ ذخر
 ؛ ١٧: ١٠ ؛ ١٧: ١تث
 ٢:٨٢مز
 ؛١٣: ١١ ع ١٦

 ؛١٩:٢٠؛٨:١٨
 ؛٧: ٢٣عخر
 ؛٢٥: ٢٧ اث

١٩-٧:٢١ش١

 ؛١١و٩:٢يو١غ)١٧
 (؛١:ه٣

 ؛١٥: ١٨ دمت
 (؛٣:١٧)لو

١١أفه:

 ال١٧ الرث. أنا قريبلائع. ذم عر تقئ ال نعد.
 وال كنذذصاجد، إنذارا ئلبلائغ. فى أخالئ دبعفئ
 عتى تحقن وال تنًا ال١٨ حطئذف. ألجله تحجل

 أنا كتفسلذك. قرييلة كجمة بل نبلذق، أبناخ
 حنتين، كرئهائغك ال تحئظوئ. فرائضى١٩ ٠ الرمة

 قوبًا عتيلئ نكئ وال صنفيني، تزع ال وحقللئ
 ئذااضئحخزلجلمعامرأؤ٢ ٠ئضئغًايئصذغش

 دفن ولم لرجلؤل، نخطوده أنة وهي زرمخ اضطجاع
 ثال ال نادية. فلةكنه حرئثها، أعكن وال نداة
 إر اله بذبيحة الرث إر ويًاتي٢١ ٠دعققه لم ألئها
 فيكعر٢٢ إثم. ذبيحة كبسا، االجتماع؛ خيفة باب
 صليوس الربًا إلضأما؛١ بغش الكاجئ عنة

أخطًا. التي حطئبه عن ال فئصغخ أخطًا،
 نجرؤ كزًا وعرفًا األرض دحم ))وتقى

 تيدنيئ نالث ٠عرلدها يمرها تحسبوئ للثلعام،
 الغثة وفي٢٤ ينها. يؤكل ال علفا؛. لكم تكوئ

 الربًا. لقمجيد قدسا دنرها فئ يكوئ الرادفة
 لكم لتزين دنرها، تأفلون الخايتة الغثة وفي
إلقفًا. الرث أنا عتتهًا.
 تعيفوا. وال تتفاءلوا ال بالذم. تأفلوا ال))٢٦

 (؛٣٠: ١٠ ب ؛ ١٩: ١٢ رو ؛ ١٢:٢٤ صم١ ؛٣:ه٣٢ ق)تث ١٨
 ؛ ٩: ١٣ )رو ؛ ٢٧: ١٠ لر ؛٣١: ١٢ لمر ؛ ١٩ : ١٩ ؛ ٤٣: ه ذمت

٢٧-٢٣:٢٢ دتث ٢٠٨:٢ ج (؛١٤: ه غل

.٣٤-١:إ٧؛١٧-١:٣مسة.رجج ذبيحة ٨:ه-١٩
 )رج )اللقاطة( الحصاد فضالت شريعة هذه ١٠و ٩: ١٩

 سفر في نراها ممارسة وهي (٢٢-١٩:٢٤ تث ؛٢٢:٢٣
(.٢٣-٨:٢راءوث)

 . ٢٠ خر من وصايا صا ئكرر ١١ : ١٩
.٣٣رمجته:١٢:١٩  الثفلة أجر كان عندك. أجري أجرة جتت ال ١٣: ١٩

 وقد العس. نهار نهاية عند يدغ أن ينبغي المستأجرين
 ألجل يوم كئ أجرة على الغياومون العائل اعتمد

.٢و ١٠٢٠ ت ح رج معيشتهم.
 اهتمامه دائتا بئن الرحيم اإلله األعمى. األصر... ١٤٠٠١٩
العاهات. بذوي

 قد أمر أي فعل عن نهى ٠ قريبك دم على تقف ال ١٦:١٩
حى. وجه بغير آخر إكان حياة للخطر بعرض

 اآلية هى غظمى وصثة ثانى المدعوة الوصية هذه ١٨: ١٩
 الجديد العهد في اقتباسا واألكثر القديم، العهد في الواردة
 لو ؛٣٣و ٣١:١٢ مر ؛٣٩: ٢٢ ؛١٩:١٩ ؛٤٣: ه )مت

(.٨:٢؛ج١٤ه: غل ؛٩:١٣رو ؛٢٧٠٠١٠

 الممارسات بعض مميزات من الخليط هذا كان ردما ١٩: ١٩
الوثنئة.

 معاقبة وجبت مخطوبة، باة الزنى حالة فى ٢٢ —٢٠ :١٩
 بذبيحة يؤتى دم ومن .قتلهما دون بالجلد( )ربما الشريكين

 استثناه وهذا .واض تعويص مع (.٧:٦-١٤: ه ح )رج إثم
(.٢٤و٢٣:٢٢)رجتث للقاعدة
 من األكل لهم يحئ لم٠ غلفاء. عرلتها... -ه^٢٣:١٩
 دخول بعد سنين أرع مدة الئثمرة كنعاز أسجار

 اعئبرت األولى الثالث السنوات ثمار ألن األرض،
 .الرب إلى الثمر بقدم أن سبغي الرابعة السنة وفي ،نجسة
 الشجرة إثمار دون الحيلولة إذ الستاتجين بعض ويقول

 تزيدها التزهرة، قضبانها بقطع األولى، السنين في
.خصنا

 كشف محاولة كانت تعيفوا. وال تتفاءلوا ال ٢٦: ١٩
 شائعة قديمة طريقه والغيوم األفاعي باستخدام المستقبل
 أشكاال هذه كانت وقد .سمحت أو خ بمستقبل للتكئن

 تث ح رج شيطاني. نشاط على اشتملت السحر من محظورة
١٢-٩:١٨.



٢٤٨ ٢٠ ،١٩ الالوين
 دغبببن وال عمددديزا، رؤوسكم شغروا ال

 ٠ م لتيت أجساتكلم تجرحوا وال٢٨ عارشيلاًئ.
 ال٢٩ الردة* أنا فيغم* تجفلوا ال وسم ويانه
 األرض تزنئ لئال ن للرى بتعريضها ابنتك دذش

 دحعظوبتآ، شبوش رذيلة* األرض وتمقلى
 إلى تلقفتوا ال الردة* أنا تهابوذهـ* وتقدسى

 الردة أنا ببلم* فتشحسوا التوابخو، تطلبوا وال الجباة
 وجه وتحترم تقوم األشيب أمام مرخ٣٢ إلهكم*

الرت* أنا إلهالاًئ!. وتخشى لئيخي،١
 فال ًارضغلمب في فريت عندال نؤل وإذا))۶٣

 الغريمة لغًا يكذ منغلم كالوش٣٤ تظلمو.
 كنثم ألبكلم كئغ*يمكث، ودجبه ،تءذتكلم الثازال
 ال٣ه إلقكلم* الردة أنا يصر* أرض في عزباء

 فى وال القياس، فى ال العضاء، فى جوزا ترقيوا
 وذزنان حوج، ميزاة٣٦ الكيل. فى وال الوزر،
 الردة أنا لغم* تكونًا حى وهبئ حوًا، وإيثة حقًا،
 ٠يصز أرض مرخ أخزجغلم الذي الخًا

 حكامي، وغل فرائضى، كزًا فئحئظآل٣٧
 الردة((* أنا ٠ويحتلونهاح

 الخطية عقوبات
 لبني ))وتقول٢ قائال؛ موشى الردة وكللم١

 إسرائيل قني ورخ إنسان كل ٤إسرائيأل

 ؛٢٨: ١٨ ش١ م ٢٨
 ٦:١٦إر
 ؛٩:٢١تال٢٩
 ١٧: ٢٣؛٢١:٢٢تث

١٨و
 ؛٢: ٢٦ هال ٣٠
 ١:- ه جا

 ؛٢٧و٦:٢٠دال٣١
 ؛١١: ١٨ -ث

 ؛٣:٢٨صم١
 ١٩:٨إش
 ؛٢٢:٢٣يأم٣٢
 ؛ ١: ه ش١؛ ١٢: ه مرا
 ١٤:١٩أال

 ؛٢١:٢٢بخر١٠٣
 ١٨و ١٧: ٢٤ تث
 ؛٤٨:١٢تخر٣٤

 ١٩: ١٠ ث٠ث
 ج.ث٣٦

 ؛١-ه١٣:٢ه
 ١٠: ٢٠ أم

 وه؛٤:١٨حال٣٧
 ؛١؛ه:٦و ٥: ٤ تث

٢٥: ٦

 ٢٠ الفصل
 ؛٢:١٨أال٢

 ؛٢١:١٨بال
 ؛١٠:٢٣مل٢
 ؛٦٠٠٣٣ أي٢
 ؛٣١:٧إر

 -ه٢:١٧تتث
 ١٠:١٧ثال٣
 ؛٣١:١٩جال٦
 ٢-ه٧: ٢٨ صم١
 ؛٢:١٩حال٧

١٤:١٢ب

 ورخ أعش إسرائيل في التازلين الثزباخ ووئ
 األرض سحمة يرلجئه ٠ ب يقلل فإده لموللثًا ره

 ذللن ضن وجهي أنا وأجغن٣ ٠ت بالججار
 يئ أعش ألده سمه، مئ وأطفه اإلنسان،

 ويذش ث، تقدسى يقبن لكئ لمولك زرعه
 األرض سعب عئغذ وإنه ٠ العذوس اسمي
 زرعه وئ دععلى عندما اإلنسان ذلك عن أعئئفلم

 ذلك ضن وجهي أنع فإئي يقئلوة، .فلم لمولك،
 وجميع وأقعلفه غشيره، وضن اإلنسان،
 ورخ مولك وراغ بالرش وراءه، الفاحرين
 الجاة، إلى تلقفمئ التي والئغض سعبهلم*

 ضن وجهي أجفل ورا^لهلمج، لقزفى الهواه وإلى
 فتتعذسوذ٧ ٠سعؤها مزًا وأطفها التغسل تللائً

 إلؤكلم* الردة أنا ألر تذيسيذح، وتكونوذ
 الردة أنا ويحتلونها* ئضىخ١فر وحنظون
٠ د ئثذشغلم
 فإده أمه أو أباه سمة إنسان ))كل

 ٠ءزهر ذئه ٠أئه أو أباة مسة قد ئقئالذ*
 امرأؤ مع رقى فإذا امرأة، مع ذحل ذلى ئذا١٠

 اضعلجع ئذا١١ والؤاألذ* الؤافى تقفال فإده قرييه،
 ؛ ١٦: ٢٧ تث ؛ ١٧: ٢١ ذخر ٩٢٨: ٣٧ حز ؛ ٢: ١٤ نث ؛ ١٣:٣١ دخر

 ؛٢٠:١٨؛ال١٤:٢٠ذخر١٠١٦:١صم٢؛ر٤:١؛مته٢٠:٢٠أم
٢٠: ٢٧ *ث ؛٨و ٧: ١٨ ال ص ١١ وه ٤:٨ يو ؛ ٢٢: ٢٢ ؛ ١٨: ه تث

 مرتبطة كات االسة الممارسات هذه أة ئري ٢٨و ٢٧: ١٩
 عاده وكانت .تجيا وجب ولذلك ،المعرة األصنام بعبادة

 أدام ،اناقين او والذراعين الوجه في بليغة جراح إحداث
 هذه العبرانؤون تعثم وقد الوين. يين شايدة مماب الجداد،

 الحرافة إلى ارتدوا عنها فطامهم بعد لكئهم معر، في العادة
 كان كذلك (.٥: ٤٧ ؛٦: ١٦ إر ؛ ١٢: ٢٢ إش )رج القديمة
 على ثابتة عالماتي وشكل أوثان، بأسماو مرتبطا الوشم

االرتداد.
 وثؤوبالدأشور حئى بتعريضهاالزئى. ابتك الكدئى ٢٩: ١٩

 المال. لكب الفظيعة الوسيلة هذه مثل حرموا انذاك القديمة
.٤و ٣: ١٩ ح رج شبوب. ٣٠: ١٩

 في ابئرن الوطا إلى إشارة التع. الجاذ. ٣١:١٩
 الشريرة رواغ٠اال تنتحل التي الموتى بأرواح المزعوم االئمال

- ٢٧و ٦: ٢٠ رج .فعال شخصياتها
 الله ببركة إقرار للشيوخ االحترام إبدا، .خترم .. - تقوم ٣٢: ١٩
(.٥: ٣ إش )رج تعحبه التي والحكمة العمر طول في
.٢١: ٢٢ خ رج غريب. ٣٤و ١٠٣: ١٩
واالئلة. الجائة للمواد مكياالن هني. إيفة... ٣٦: ١٩

 اإلعدام عقوبئها ثقيلة جرائم األصحاح هذا يتناول ٢٧- ١ : ٢. لترات. ٤ حوالى والهين لترا، ٢٢ حوالى تاوي االة
 ١٨ ف في الواردة القضايا من كبير مقدار هنا وبوشع .عموائ

االنتهاك. لقا، الواجبة العقوبة على التشديد ح ، ١٩و
 اإلله )مولوخ(، مولك كان ملولك. زرعه من أعطى ٢:٢٠

 بشرة أضاحى يطلب ،بإسرائيل الثحيطين للقوم العيوني
.٢١: ١٨ ح رج العفار( من )والشما

في )ائقئالا هويرادف و .اإلعدام يعني هذا .أقطعه ٦و ه: ٢٠

الروحى. األتى عن مجازى تعبير وراءه. الفاجرين ه:٢٠
 إلى إشارة #التواع، .٣١: ١٩ ح رج ابواج. ..الجائ. ٦:٢.

 )رج األبوين بإكرام الوصبة كض كان وأته. أباه حث :^٢٠

 ألح حين ،١٠٠٠٧ مر رج مميتة. عواقت يؤتي (٣٠. ١٩
االية. هذه إلى البح

 عن النواهى مخالفة عند الواجة العفريات هنا ها ٢١-١٠ :٢٠
 رج-ث ؛٣٠-١:١٨ في الثغثلة الجبة الخطايا
٣٠-١٣:٢٢.



٢٤٩
 ٠ س أبيه عوزه كسفًا فقد أبيه، امرأة مع زجرًا
 وإذا١٢ ٠علهما دمهما كالهما* يئالن إنهما

 يقفالن فإئيما كيوش، مع زجرًا اضبع
 -٠ علهما دهما فاجسة* فعال قد يماللهما*

 ص، امرأة اضطجع ذكر مع زجرًا اضبع ئذا١٣
 دمهما يتالن* إدهما رجتا* يماللهما ففال فقد

 فذلك وأئهاض امرأ؛ زجرًا احث ئذا١٤ علهما*
 يكون ال لكئ وإتالهما، يحرقوه بالائر زذيلة*
 مع تضجقة زجرًا حقرًا ئذا١ه ٠سكم زذيته

وإذا ٠دميتوها والبهيقة يقفزًا، فاه نهيقرط،

 ١٥: ١٨شال ١٢
 ؛٢٢: ١٨صال ١٣
 ؛١٧: ٢٣ تث
 ٢٢ :١٩ ض
 ١٧: ١٨ رال ١٤
 ؛٢٣: ١٨طال ١٥
 ٢١:٢٧تث
 ؛٩: ١٨ ألال ١٧
 ٢٢:٢٧تث
 ؛٢٤:١عاله١٨
١٩: ١٨ 
 ؛١٣:١٨غال١٩
 ١٢:١٨فال
 ١٤:١٨فال ٢٠
 ؛١٦:١٨كال٢١
 ٤و٣:١٤مت
 ؛٢٦: ١٨ دال ٢٢

٢:ه١٨؛مال٣٧:١٩

 القرأ؛ دميت لبزائها، بهيته إلى امرأة اقفرت
 وإذا عليهما* دمهما ٠يقفالنز إدهما والبهيقة*

 ورأى أكوظ، بنت أو أبيه بنت أخفة زجرًا أحذ
 يقبان عاز* فذلك غورة، هى ورأدن غوزدها

 أخبه* غوز؛ كشفًا قد ٠ ئعؤهما بني أعين أما؛
امرأؤ مع زجرًا اضبع وإذا ٠ لذنبة يحطًا
 ويمسحه ينبوغها غرى غوزدهاع، وكشفًا طامث

 ال نيك:ف ٦أخت أذكغ،زأو ًاخء ئ١٩ نعبهما* صه يمالبما بقبان دها، ببوخ ثي

 ٠ ذربؤما يحجالن قريبغة* غرى قد إدة ٠ تكشفًا
 كشفًا فقد غوئفى امرأ؛ مع زجرًا اضعلجع وإذا
 غقيقين* يموتان ٠ ذنبهما يحجالن غوئ. غوز؛
 قد لجاسة* فذلك ًاخيهك، امرأ؛ زجرًا ألخن وإذا
٠ غقيقين يكونان أخيه* غوز؛ كثفًا

 وجميع فرائضي جمبخ رفتحثظوذ
 م تقدكهًا ال لكى وتعقلوقها ل، أحكامي

فيها* لئسكنوا إلها بكم آت أنا التي األرض

 اي٢؛٢٨و
١٦-١٤:٣٦ 

 ؛٢٤و ٣: ١٨ دال ٢٣
 ٠ا٧آلزم

 :ه؛١٣؛٨:٦
 ؛٣-١:٣٣
 :ه؛١٩يخر

 ؛١٦:٣٣
 ؛٦:٧؛تث٢٦:٢٠ال

 ه٣:٨مل١؛٢:١٤
 ؛١٠٢١. أال٢ه

 ؛٤٧-١:١١
 ؛٢١-٣:١٤تث
 ٤٣:١١بال
 ؛٢:١٩تال٢٦

 ١٦:١بط١
 ؛٣١: ١٩ دال ٢٧

٩:٢٨صم١

 ٢١ الفصل
 ؛٢٨:١٩أال١

 ٢٥: ٤٤ حز
 ؛٢٧:١٩هبال

 ؛١:١٤تث
 ٢٠: ٤٤ حز
 ؛٣١:٢٢تخر٦
 ؛١١:٣ثال

 ١١ه:٢ إشج
 ؛٢٢:٤٤ححز٧

٢و١:٢٤ختث

٢١

 ٢١ ،٢٠ الالوين

 أنا الذيزًا اشوب رسوم في تسلكون وال.
 كال فقلوا قد ألي أماكزن. وئ طاردهـم

 أنغم ترثون لكم.* وولمئ ٠هـ فكرهي هذو،
 تفيض أرما لئرثوها، إياها أعطيكهًا وأنا أرلخهًا،

 من كزكم الذي إلهكم ائ أنا وغتألد. لبا
 العصر البهائم بين- مسًا اشوبي.

 فال *أ والطاهزه الدجكؤ الغور وبيزًا واللحسة،
 ما بكال وال والعليور، بالبهائم دقوسكهًا دندسوا
 ليكون لكم تئزقه يتا األرض على يدب

 قدوس ألر تديسين لى وؤكونون ٠ تحتاب
 لفكونوا اللعوب مرنًا نشزككهًا وقد الرثت، أنا

٠لي
 تايقة أو جانًا امرأ؛ أو زلجل في كاذ ))ئذا٢٧

عليه((* دمة برجمودة. بالججار ئقئالث* فإئة

الكهنة شرايع
 يي الكهنة لموسى؛))كلم الرث وقايًا

ينكهًا أخذ يبض ال لهم: وئال هارون
 أوئ إليه: األقرب ألقربائه إال٢ قويوا، فى لغيب
 القريبة العذر وأخبه٣ وأخيه وابنته وابله وأبيه
 يبض* ألجلها لرجل* تصر لم التي إليه

 يجفلوا ال لغدنييده* بأهله يتلجض ال كروج
 لحالههًا، غوارض يحلقوا وال ب، روض ر قرئ
 خشنسيرًا أجسادجهًا* في حراخة نجرحوا وال

 ألي إتجهلم، اسم يدسون وال إللهههًات، يكونون
 فيكونوذ إتجهزن، حلعا؛ الرث وتائذ يعربون

وال يأحذواح، ال لهندنة أو زانية إمرأ؛ ودساج*

 تكرارا إسرائيل لبني الله قال األرض. تبذفكم ال لكي ٢٢: ٢٠
 )رج الموسوي العهد* إطاعة يتطلب االرض هي بقاءهم إذ
(.٢٨و ٢٥: ١٨

.٣١:١٩جاة...تابعة.رجج٢٧:٢٠
 سلوك معيار تطلبت وقد ،آلكهنة شرايع هنا ئعطى ٢٤ -١ :٥٢١

.الشعب عاثة من المطلوب ذاك من أسمى ،مقدس
 أو ، ( ١١ : ١٩ )عد ميت جثة مالمسة كانت . يتنجس ١:٢١

 سجس أمرا (١٤: ١٩ )عد واحدة غرفة في جثة مع التواحد
 )ع الخاطة الكاهن أسرة من الموتى ذلك من ستثنى المرء.

٤ -٢.)
كانت أجسادهم. يف جراحة عوارض... قرعة... ه:٢١

 مل١ رج .٢٨و ٢٧: ١٩ رجح الحرافبة. الجداد عالمات هذه
٢٨: ١٨.

 ،بئزرشئى،ه٢١التعبيرددضال هذا إهلهم. طعام٦:٢١
 ضشيرإلىحبز٩ًا.والرجح٢٢و٢١و ١٧و٨سات)رجع.

 ال ؛٢٣: ٤٠ ؛٣٦٠٠٣٩ ؛٣٠: ٢٥ خر )رج العدس فى الوجوه
٩٠٥: ٢٤.)
 الظروف أطهر ني ولكئ ،يتزوج أن للكاهن أجيز ٨و ٧: ٢١

 الله بين االئحاد*المقنص صور الطاهر الزواج الحاد فإذ فقط.
 نمادج الكهنة يكون أن وجب وقد .١٤و ١٣: ٢٠١ رج وشعبه.

 بشان بولس كالم رج .المقدس االبحاد ذلك على حبة
.٦:١؛تي٤و٢:٣تي١الشيوخفي



٢٥٠ ٢٢ ،٢١ الالوين
 معدش ألده ٠زوحهاخ مئ مطلعة امرأ؛ يأحذوا
 خبزإلبك* قعرت ألده معدشا فتححه٨ إللبه/*
 الرب أنا شدوىل ألر عنذك يكأل تعدشا

 فقد بالرى كاهن ابدة تدلكت وإذا ٠ن شكم معدت
٠د دحزق بالثار ٠أباها دسن

 خب الذي إخؤته كن األعم ))والكائ١٠
 لتلبس كده وملدن لتسخةز،١ دهن رأسه على

 ثيابه، بئى وال رأشاس، بكشئ ال الغيات،
 ألبيه يتنلجى وال تيوئش، نمس إلى يأش وال
 قدسن لئال التقدس مرخ يخرج وال١٢ ائه، أو

 إلبه مسحتة دهني إكلين ألن إلبوص، تقدمن
 ٠ غدر امرأة يأحذ هذا١٣ الردة* أنا ٠ ض عليه

 فمن والؤانية والفشة والئعشة األرتتة أائ١٤
 قوبه مرخ عذراء يثخن بل يأحذ، ال هؤالء
 أنا ألر سعبه قين ذرعه قدن اوال امرأة*
٠ تعدشة(( الردة

 هاروئ ))كئلم١٧ قائأل: موسى الردة وكئلم١٦
 أجيام في تسلك من ذحال كان إذا قائال:

 ألنه١٨ إبه* -خبر ليعزت يتعن؛ فال غين فيه
 رن ال ٠يثذ؛ط ال عين فيه رحن كل

 ذوائدألظ، وال أفشئ وال أعرج، وأل أعتي
 وال قد، كسر أو رجل كسر فيه رحن وال

 قياض، غينه في ترًا وال أكشر، وال أحذئ
 الغضى* ترضوخئ وال أكلئ، وال أجزت وال

 الكاجني هاروئ نسل موتًا غين فيه ذحل كزع٢
 ال عين فيه الردة* وقائذ يدلثقؤت يتعن؛ ال

 ؛٤وه٤٤:١١دال٨
 ٣٠و١٢:٨ذال

 ٢١:٢٢رتث٩
 ؛١٢:٨زال١٠
 ٧و٦:١٠سال

 ١٤:١٩شخد١١
 ؛٧:١٠صال١٢

 ٧و٦:٢٩ضخر
 ؛ ٢٥—١٩: ٢٢ ال ط ١٨
 ٢٣: ٢٢ دال
 ؛٢:١٦عال٢٣

١٢٠٢١ ال٤

 ٢٢ الفصل
 ؛٣:٦أءد٢

 ؛٢١:١٨بال
 ؛٣٨: ٢٨ الخر
 ؛١٠:٢؛ه١٩:١٦ال

 ؛٣٢: ١٨ عد
 ١٩: ١٥ تث
 ؛٢١و٢٠:٧ثال٣

 ١٣ :١٩ خد
 ؛٢ج.ءده:٤

 ؛٢:١حاله
 ؛١٣٠٠١٥ ؛٢:١٤خال
 ٣٩و ٢٨-٢٤:١١دال

 ؛١١:١٩؛ءد٤٠و
 ١٧و١٦:١ه٠ذال
 ؛٢٨-٢٣:١١هرال
 ١٩و ٧: ١٥ ذال

 :ه١ساله٦
 ؛٢٢:٢١٠شال٧

 ١٣و ١١: ١٨ عد
 ؛٣١:٢٢صخر٨
 ٣٩: ١٠١ ؛٢٠٤:٧ ال
 ؛١.:ه١٧؛٤؛٠و

 ٣١: ٤٠٤ حز
 ؛٣:.١٨ضال٩

 ؛٤٣:٠٢٨طخر
 ؛١٦: ٢٢ ال

٢٢: ١٨ عد

٢٢

 قدس موتًا إلبه خبر إلبه* خبر لئعزت يتعن؛
 إلى مكن -ض. العدس وس األقداس
 ي، ال القذبح وإر يًاشع، ال الججاب

 أنا ألر ع، مقدسي تدبرًا لئال ميا، فو ألن
 وبنيه هارون موسى فكتلم٢ * معدشهلم(( الردة
إسرائين* بني وؤال

 هاروئ كتلم))٢ قائأل؛ موشى الردة اوكئلم
 إسرائين؛ قتي أنداسن يتووئا أنه وبنيه

 اسمى قذدسوات وال لى قعذسودهاب التى
 كال أجيالكلم في لؤم.- دش الردة* أنا العدوس.

 األقداس إلى افقرت دسلكلم جميع مرخ إنساد
 ولجاشفه للردة، إسرائيل بنو يعذشها التي

 الردة* أنا أمامي* مرغ الئغسئ دللة مطخ عليهث،
 ذو أو أيذحرج وهو هارون تسل مجنًا إنساد كزع٠٤

 يعلهرغ* حئى األقداس مرخ ياكل ال سيرح،
 خذث إنسائ أو ، لتيمتؤ تجتسا سيدا تسل وترآ

 دبيبا شل إنسان أو ن، رع اضطجاغ منه
 ز، فيه للجاشه به يتثجسل إنمائائ أو د، به يتغلن
 وال المساؤ، إلى تجتسا يكأل ذلك ننس افالذي
 بماؤس* حسن؛ ئرحفل بل األقداس، مجخ يةله

 أكل كآ طاجزا، يكأل الشمسئ عزبت فئثى٧
 ال فريسة أو ميئة٨ ٠ءلعائةش ألدها األقداس مرخ

 فيحتعظوئ٩ الردة* أنا ,بهاص* فتسحمن يأؤل
 خعآلذط ألجلها يحبلوا ال لكى ذعائريض
ئثذشفلم* الردة أنا قذئسوتها* ألدهم قموتون.بها

 حئ وقد طاهرة. عيشة الكهنة أوالد يعيش أن وجب ٩:٢١
 اإلحىبالذار. (٢١: ٢٢ تث )رج الشائعة الرجم عقوبة محل

.٦:١؛تي٤:٣تي١رج
 لرئيس السلوكؤة المعايير خالصة هنا ها ١-ه١٠:٢١
 مسؤوليته مع انسجاائ واألقدس األسمى كانت وقد الكهبة،
.القصوى المقدسة

 ممارسات ارتبطت ثيابه. يشئ وال رأسه يكشف ال ١٠ : ٢١
 محاكمة في االنتهاك )رج الكرب أو يالثوج الثع هذا من

(.٦٣: ١٤ مر ؛٦٥: ٢٦ مت المسيح،
 أئ من الذبيحة, تخلو أن وجب مثلما عيب. ٢٣-١٦:٢١

 االمور أن وبما .أيصا مقدمها على واجبا دلك كان ،عيب
 أئ فإة ،الناس أذهان فى قوره انطباعام ئخلف المنطورة

قيمة من يقتال أن سأنهما من تكان الجمم في عاهة أو دنس

 خارجؤا التمثيل فى وبخفقان ،وسلطانها المقدسة الوظيقة
 إعطاء فى كماذمخفقان ، الله يطلبه الداخلى.الذي الكمال على

 الكامل الكهنة رئيسي ،المسيح يسوع عن صحيحة صورة
(.٢٦:٧االتي)رجءب

 الطقسؤة الطهارة .شاذ إضافية توجيهات هذه ٣٣-١:٢٢
 ، ٣ )ع الموت عقورة من بتحذير ة مبدو ،الكهنة لدى

القوانين. هذه يتتهكون قد للذين ))ئقبع(((

 سيل. .٢: ١٣ ح رج ؛٣٢: ١٤-١: ١٣ رج أبرص. ٤:٢٢
.٣٣-١:١رججه

.٣٨-٢٩:١١:هسا.رج٢٢
 الكبير المقدار يكن لم ،عينها بالطريقة .طاهرا يكون ٧: ٢٢
 عنصرا الوقت وكان التلويث. من بقليل يتنجس المياه من
الطقسئ. التطهير في مهائ



٢٣ ،٢٢ الالوس ٢٥١
 كاض دزيزًا ودساظ* ياكؤًا ال أجتبى )>وكزع١

 كاهال اشقرى إذا لكن١١ ه ودشا هلون/ ال وأجرة
 فى والتولود هع،٠مذ يأكال فهو فضه، شراء أحذا
 ابثة صارت ئذا١٢ طعايه. يرخ يأكالن لهما سه.
 ذفيفة, من لض ال أجتى* لزحل كاين

 أو أرملة صادت قد كاض ابتة ودا األقداس.
 نت إلى وذجغت سال، لها نكئ ولم مطلعة،

 أبيها. طعام مرخ فتأكال صباها، في كما أبيها
 إنسال أكل ؛اوإذا ٠لكن،كلألجذئالضمئه

 العدش وددح خمشه عليه يزين سهوا، ودشا
 إسرائيال تني أوداسئ ئدموئ فال١ ٠ للكاض

 إثم ذنب كيحملودهم ،٤للرت نرئعوئها التي
٠ معدسهم(( الرت أنا ألدي أقداسهم. بأكلهًا

المقبولة غير الذبائح

 هاروزًا ))كثم١٨ قائأل: موشى الرت وكلم١٧
 إنساد كاع لهم: وش إسرائيال دني وجمع وتنيه
 درب إسرائيال، في الثربات وس إسرائيال بيت مئ

 التي قواك وجمع دذورجم جمع ون قرباته
 يكوزًا عفًا ذللرضا١٩ ،فمحزوه للرت ئعربوئها

 كزع٢ التعرق. أو العثم أو البئر ضحيحايئ ذفرا
 للرضا يكوزًا ال ألله قربو؛ ال غيمة فيه كازًا ما

 للرذل سالم ذبيحة إنساال ؤب ئذا٢١ ٠ءكًاك
 تكون األغنام؛ أو البثر مرع نافلة أو لتذرم، وفاء

 ٠ فيها يكوذ ال عيب كال ٠ للرضا طحيحة
 واألجرت والبثير والتجروح والتكسور األعتى

 ؛٣٣:٢٩ظخر١٠
 ١٠:٣؛ءد١٣:٢٢ال

 ٤٤:١٢عخر١١
 ٣٢:١٨ غءد١ه

٣و٢:١فال١٨

 ؛٣:١قال١٩
 ٢١: ١٥ تث
 ؛٢١:١كتثه٢٠

 ٨:١؛مل١:١٧
 ؛ ٢٧: ه )أف ؛١٤و

 ؛١٤ :٩ ب
 (١٩:١بط١

 ؛٦و١:٣لال٢١
 ؛٨و ٣:١مءده

 ؛١:٦؛ه٨:٦١مز
 وه ٤: جاه

 ؛٢٠:٢٢نال٢٢
 ٩:١؛هال٨:١مل
 وه ٣:٣؛١٣و

 ١٨:٢١وال٢٣
 ١٥: ١٥ ياعد ٢٥

 ٦:٢١؛أال١٦و

 ١٤:١؛بمل١٧و
 ٣٠:٢٢تخر٢٧
 ٧و٦:٢٢ثتث٢٨
 ؛١٢:٧جال٢٩
 ؛٢٢:١٠٧مز

 :ه٤؛ءا ١٧: ١١٦
 ١:ه٧حال٣٠
 ؛٣٧ :١٩ خال٣١

 ؛٤٠:١ءده

 ؛٢١:١٨دال٣٢

 ؛٣:١٠ذال
 ؛٢:١١؛لو٩:٦مت
 ٨: ٢٠ دال
 ٣٦ :١٩ ذال ٣٣

؛٤٠:١؛ءده٣٧و

 ٢٣ الفصل

 ١٦: ١٢ أخر ٢
 ؛٩:٢٠بخر٣

 ؛١:ه٣١؛١٢:٢٣
 ١٣؛تثه:٣:١٩ال
١٤:١٣؛لو١٤و

 ينها والتجفلوا للرت، قربوها هذوال ن، واألكلئ
 القا؛ أو الغور وأتا ٠للرتهـ التذبح على وتوذا
 ال لئنر ولكن تعتعة، فنافلة العرًا أو ئدىو١الرو

 ونسحووها الخصية وترضوض ٠به ترضى
 ال أرفًا وفي للرت. قربوا ال وتقطوعها
 خبر قربوا ال لئريبي١ ابن يد وسه٢ه تعتلوها*

 فيها ٠ فساذهاب فيها ألن هذو، جميع وئ أ البكم
٠ عفًا(( بها ترضى ال غيمة

 نعرأو ولن تنى ))٢ وائأل؛ موشى الرت وكللم٢
 مرع دم ائه، تحت أدام سبغة يكون يعرى أو عثم
 وقود وربازًا به ترضى فصاعنا الائيز اليوم
 وابثها تذبحوها فال أوالقا؛ البعر؛ وأتا ٠ ت للرت

 سكر ذبيحة ذنحقًا وتقى واجدث* يوم في
 اليوًا ذللائً في ٣ تذئحوئها. عفًا فللرضا للرتج<
 الردة* *أذا٠الثدح إلى ينها دبقوا ال تؤكال.

 وال٣ الرت* أنا وتعتلوئهاخ. وصاياي فكحعظوئ٣
 وسطربنى فى فأقنض الثذوسرًاد، دذئسونًااسمى

 أخرجائً الذى٣٣ لوثقئم أنا-الرت إسرائيالن.
٠ الرت(( أنا إنيان* لكم ليكوئ يصر أرص يئ

السبت

 بز شمب تى وهم: غ إسجائطًا ٢٣ بني )>كلم٢ قاال: موسى الر؛ اوكبًا ٢٣

 هي هذو ٠معثسأأ تحاوال دنادوزًا فيها
 اليوم وأتا عتال، تعتال دام ستة مواسمي؛

 عتال ٠ ب معنص ئحعال عطله سبت ففيه الئماه

 من النصية هذا .فصة شراء أحذا .. .اشرتى ١١و ١٠ : ٢٢
 على وقعا استعماله كان الكهنة، إلعالة المخصصة ،بذبيحة

 ياتل أن ينبغي كان الئبترى الخادم ولكئ الكاهن. أسرة
 المقدس اسام من االكل لجة الكاهن عائلة في كفرد
 وقسا كان االستخدام هذا أن سن وهي ،اإلعتاق قوين راجع

(.١٨-١٢: ١٥ تث ؛ ١١-٢:٢١ خر ؛١٠:٢)ه
 وغير المقبولة، الذبائح الجزء هذا يصف ٣٠-١٧:٢٢

المقبولة.
 القدوسة طبيعته اذ إطاعة على الحافز كان. ٣٣-٣١:٢٢
االكة. إنفان فى ونعمته
 الة الضعفة القداسة لمائل استعرض ٣٤:٢-^١:٢٣

جماعي- نحو ض

 خر رج الخاطة. إسرائيل بئي ألعياد شرح ٩:٢٤-١:٢٣
.١٧-١: ١٦ تث ؛ ٢٩-١:٢٨ عد ؛ ١٧-١٤: ٢٣

ئل٤ >ع زذامةوالر لدى المقدم االكام إلي ألبح١ث ٤٤-١۶٢٦

 ض األعياد هذه تشتمل لم مقشة. حمافل سادون ٢:٢٣
 أن وجب فقد حالة. كل في جمجائ إسرائيل بئي اجتماع
 الفطير؛ ( ١ : أعياد في فقط أورشليم في الذكور جمع يجتع

 ١٦: ١٦ -ث ؛ ١٧-١٤: ٢٣ )خر المظان (٣ االسابع؛ (٢
(.١٧و

 تغثنه الذي الموسوى الطغى أؤآل دكر .عطلة سبت ٣: ٢٣
(.١١-٨:٢٠ خر ؛٣-١:٢ تك )رج الرابعة الرصة



٢٥٢ ٢٣ الالوين
 جم في للردبًا سبت إده ٠تعقلوا ال تا

٠ ضداكنكم
 ؛١٦-١٤:٢٣تخر٤
 ٣٧و٢:٢٣ال

 ؛٢٨-١:١٢هثخر
-ه؛١:٩خد

والغطير الفصح

 التي الئعدسه التحايل الربًا، مواسم هذه,؛١٤
 في األؤل، الئهر في ه أوقنهات: في بها كنادون-

 فصح الجشاءس بين الئهر، مئ عثر الرايغ
 الئهر هذا عشرمرح الخاممدوح اليوم وفي ٠ للردبًاث

 في ٧ ٠تأؤلآلفطيرا أدام سبغة للرسمًا* الفطير عين
 نا غمأل ثعشن* تحعل لغم يكون األول اليوم

 وقودا قربون أتام وسبغة ٠ تخلواج ال الغفل مرع

 ؛٢-ه١٦:٢٨
 ؛٨-١:١٦تث

 ١٠:٠يشه
 ؛١٦:١٢جخر٧

٢وه ١٨: ٢٨ عد

؛١٩:٢٣حخر١٠
؛٢٦: ٣٤

 (؛١٦:١١خ)رو
 ٤:١٤؛رؤ١٨:١يع

٢٤:٢٩دخر١١

 ٠معئش تحقل يكون التاى اليوم في للرسمًا*
٠ تخلوا(( ال الغفل مرع تا عمأل

الثار باكورة
 بني كلم))١ قائأل: موسى الردة وكئمثم٩

 التي األرض إلى جئتم نقى لؤم.* وشه إسرائيل
 بحزتة تأتون حصيذهاح، وحضددم أدعطيكم أنا

 الئزتة فئرذد١١ ٠الكاضخ إلى حصيدكم أول
 الغبب عد في ٠عفًاد للرضا الرسمًا أما؛

 الحزتة ترديدنمز يو؛ ودخلون الكاض* ترددها
 وققدة١٣ للرسمًا* محزوه حولائ ضحيتا خروقا

 : أحداث ثالثة ذكرى إحياءد فيآذاراسان جرى ٢٢-٤ : ٢٣
 من الفطير عيد (٢ ه(؛ )ع عشر الراي اليوم في الفصح (١

 عيد (٣ (؛٨-٦ )ع والعشرين الحادي إلى عشر الخامس
(.١٤-٩ )ع الفطير أسبوع ب التالي اليوم في البواكير

 بني إنقاذ لذكرى إحياة العيد هذا كان للرب. صخ :ه٢٣
 عد ؛٤٩٠٤٣ ،.١٤-١:١٢ خر )رج مصر من إسرائيل

(.٢و ١: ١٦ ؛تث ١٦: ١٨
 خئد بالفصح المرتبط العيد هذا الفطري. عيد ٨-٦:٢٣
من رافقه وما عجل على مصر من إسرائيل بني رحيل ذكرى

 عد ؛١٠-٣:١٣ ؛٢٠-١:ه١٢ خر )رج صعوبات
(.٨٠٣: ١٦ تث ؛٢٥٠١٧٠٠٢٨

 خصاد بواكير العيد هذا كرس حصيدكم. أول ١٤-٩:٢٣
 لمبت التالي اليوم في يعثد وكان ،اذارانيسان في بشعير
 للردب الشعير حزمة.من تقديم على اشتمل وقد الفكير. أسبوع

 وسكيب ودقيق محرقة قرابين تصحبها (١١و ١٠: ٢٣ )رج
 الحماد تكس إلى رمرا الباكورة وكات (.٤٠ :٢٩ جر سمج
 ؛٢٣:٨ رو )رج اآلتي الحصاد بكامل وعرا لله، كته

(.١٨:١؛ج٢:.١كوه١؛١٦:١١

٦: ءيآدايهودثة٠ال١

الشواهد الموافق الشهر ايوم  الروزنامة في الشهر
اليهودية

العيد

؛١٤-١:١٢خر اسان اذارا ١٤ نسان الفصح
٢٠-١٧:٢٦مت
٢٠-١:ه١٢خر نان ا اذار ٢١-١ه نمسان الفطير *
١٤٠٩:٢٣ ال سان اذارا ١٦ نسان الباكورة

٢٦: ٢٨ عد أياراحزيران ٦ سيغان أو
؛١٢-٩:١٦أث أياراحزيران يوائ ه * )بعد ٦ مسفان الخمسن *
١:٢ع الشعر( حصاد من األسابع( )الحصادأو
٦-١:٢٩د۶ ١أيلول/ت ٢و ١ تشري األبواق

السنة( )رأس
؛٣٢-٢٦:٢٣ال ١أيلول/ت ١٠ تشري الكثارة روم

٧:٩ءب
؛١٨-١٣:٨ذح ١ ات أيلول ٢١-١ه تشري المظال *
٢:٧يو الجمع( أو )الخيام
٢٢:١٠يو

ا ١۵ ١ت أائم(٨) ٢٥ )االنوار( التجديد
٣٢ - ١٨: ٩ أس شباط/آذار ١وه ١٤ ًادار )الرع( الغوم

٣١:١٢()١٩-١٤:٢٣- )خر أورشليم في الهيكل إلى يحجوا أن إسرائيل بني في الذكور جمع من مطلوبا كان وفيها ،الثالثة الكبيرة ،األعياد



٢٣ الالوى ٢٥٣
 للردبًا وقوذا يؤيم، تلتوم دق سه غشريني

 خمره مئ الهش رع وسكينه سرور، رائحه
 اليوم هذا إلى تأكوا ال وسوفا وفريغا وخبرا١٤

 دهريه فريضة إلهكم، يعرباز تأتوا أئ إلى غيبه،
٠ شاكنكم جميع في أجياشًا في

؛١:٢ذلع ١٦
 ٢٦: ٢٨ رعد
 ١٦: ٢٣ ذخر ١٧

 ٢١-١٧:١؛ءده١٩و
 ؛٢٨و ٢٣: ٤سال ١٩
 ؛١٠:.٢٨ عد

 (؛٢١كوه:٢)
 ١:٣شال
؛١٣;١٤صال٢٠

 ؛١٢: ١٨ عد)األسابع( الخمسين عيد
٤: ١٨ ث

 يوم مئ الغبب عد مئ لكم تحسبوئ ))دم
 كابلة. تكون أسابيع سبغة الئرديد بحزتة إتياشًا

 يوائذ، خمسيرع تحتبوئ النايع الغبب عد إلى
 كداكبكم بنه ٠ د للرسمًا جدين؛ تقدة صربون دم

 مئ يكوناني غشريني رغيفش تردم، بخبز تأتوئ
 بآل و١٨ ٠للرسمًاذ باكوزة حميرا ئخنزاني ذقيوز،

 ودورا حولئه، صحيحر خرافآل سبغة الحبر هع
 تقدها مع للرسمًا محرقة وكبشص بعر، ابئ واجذا

 وعتلون ٩ ٠للرسمًا سرور رائحه وقود وسكيبها
 وخروفس لس، حطئه ذبيحة التعز بئ واجذا تينا

 مع الكاجئ فئدها سالتدش. ذبيحة حولئس
 الحروئش؛ مع الرسمًا أما؛ ترديدا الباكورة خبز

٩:١٩ضال٢٢

 ؛٢٢-١٩:٢٤تث
 ١وه٢:٢را

 ؛١:٢٩طحد٢٤
 ٩:٢ظاله

 ؛٣٤-١:١٦عال٢٧
٧:٢٩؛ءد٩:٢ه

 ذلك ويادوئفى٢١ ٠للرسمًاص قدسا للكاجن فتكوأل
 من غتألائ ٠ لكم يكون شعألمعدسا غيبه اليوم

 جميع في دهرثة فريضة ٠كعتلوا ال الغفل
 تحضدوزآ وعندما أجياشًا. في مساكنكم

 في حقلك زوايا دكمل ال آرمكهًا، حصين
 ٠قلثعطهض ال ن حصيد ولقاط حصادك،
٠ إلشًا(( الرسمائ أنا تتركة. والئريب للوسكيب

األبواق عيد

 نني كنًا))٢٤ قائآلة موسى الردة وكئهًا
 الئهر أول في الشاه، الئهر في قائال؛ إسرائيل

 شعل لبوقظ،١ لهتانًا تذكار عطلة;، فم يكوئ
 لكن كعتلوا، ال السفل من تا غتأل٢ه ٠ثثشئ
٠ للرسمًا(( وقودا كربون

الكفارة يوم

 العاشر أتا))٢٧ قائال: موسى الردة وكئهًا
 ع. الكنار يوم فهو النايع، السهر دعذا مئ

 دفوسشًا دذللون فم. يكون شعألمعدشا

 االااًلس ;ي! ٠ ررءدوخخصًادغنما£>ئ٦,رئألحمذ:م ون تبت؛؛. هت٠

 عيد )لمدعؤ ،العيد هذا ابوى ذن ر٠ ٢ذ٣:٢٣ شوم ني ٠لجصادف (.١٢-٩:١٦ تث ؛٣٠١-٢٦:٢٨

 عطلة شهر بوصفه (١)أيلول/ت الساع الشهر كرس االبواق، وو األوئ. البولكير لعيد الساش السبب( يعد الخمسين
(.٦:ًا-٢٩ )رح )ع والخمسين (١٦: ٢٣ )خر الحصاد يعيد أيائ معروف

عفى النوى الكائرة يوم ينطوي الكائدة. يوم٣٢-٢٦:٢٣ (١:٢
 الكهنة إلى بالنبة منها والتطهير الخية غفران إلى إشارة أيلول/ فى أحداث ثالثة ذكرى إب جرى ٤٣-٢٣:٢٣
(.٣٤٠١: ١٦ ح )رج االجتماع وخبمة واالثة (؛٢٥ ؛-٣ )ع األؤل اليوم في األبواق عيد (١ األول: تئرين

ابهو الما يم1 الممح

هلا املميح إمتام (٢٣ )ال األعباد
(٧: ه كو١) المسح موت )آذاراتمسان( الفصح
(٨: ه كو١) كلائ الخطؤة من المسح خلو )اذارانيسان( الفطير
(٢٣: ١٥ كو١) المسيح تجامة )آذارانيسان( الباكورة

(٤:٢ ؛ ٥: ١ )ع المسح روح انسكان )راراحزيران( الخمسين
(٣١: ٢٤ )مت االمة لئختاري اتسح جح إعادة (١)أيلول/ت األبواق
(٢٦: ١١ )رو البديية المسيح ذبيحة (١)أرلول/ت الكعارة
(١٩-١٦: ١٤ )زك السح يد على السمل واجتماع الراحة (١)أيلول/ت المظان



٢٥٤ ٢٤ ،٢٣ الالوى
 فى تعفلوا ال ائ عقآل للرب* وقودا وصربون

 عكم للمكفيدى كثار يوم ألده عمه، اليوم هذا
 في تتذلق ال تغسي كال ان ٠إلهكمغ الرح أمام
 وكال ٠سئؤهاف مرخ قعقع ف غشه اليوم هذا

 أبين غيؤه اليوم هذا في ما غفأل تعفال دفس
 تعفلوا* ال ما غذأل٣١ نعؤهاك* مرخ النغش تللحي

 جميع في أجيالكز في ذهرئة فريغة
 فئلوال لكم-، عطله نت إئة٣٢ شاكنكم*

 مرخ ٠ المساع عنن الئهر تايع في * دفوسكم
٠ سبدكم(( تسؤتوبخ المساع إنى المساع

المظال عيد

 نني كلم))٣٤ قائال: مرض الرت وكلز٣٣
 هذا مرخ عسر الحامش البوم في قائال: إسرائيل
 ٠ ل للرت أتاو سبعن الغظاالً عدد التابع الئهر

 ص تا عمال لمئدش* تحمل األول اليوم بي٣ه
 وقوذا دعزبون دام سبغذ٣٦ تعفلوا* ال السفل
 محعال لكم يكوة الغاش اليوو في ٠للرتم
 ٠اعتكافًاهـ إدة ٠ ن للرت وقودا قربون معدش
تعفلوا* ال سفل غفل كال

 فيها التي الرت موسبًا هى ))هذو
 للرت، وقود للقريب د لمثنشه نحانل كنادون
 البوم أمر وسكيبا وذبيحة وتقدتة محزده
 عطاياكم وغدا الرت، شبوب غدا بيويو،

 قعطوقها التي قوافغًا وجميع ثذوركلم، وجميع
 الئهر مرخ عثر الخاومش اليو؛ أتا٣٩ ٠ ي للرت

 األرخي، علن تجفعوتي عندما ففيه، التابع
 اليوم في ٠أ أتام سبقن للرت عيذا دقئدوأل

 عطته* الفاش اليوم وفي عطله األول
 قتر األول اليوم في ألنئبكًا وتأحذوننم٤

 ٣٤:١٦عال٢٨
 ؛١٢: ٢٢ فإش٢٩
 ؛١٦:٧؛حز٩:٣١إر
 ؛١٤: ١٧ يك٠ى
 ٢: ه عد ؛٤٦: ١٣ ال

 ٦-٣:٢٠ذال٣٠
 ؛١٦:٢٣لخر ٣٤
 ؛١٢: ٢٩ عد
 ؛١٦-١٣:١٦-ث
 ؛١٤:٨؛ذح٤:٣ءز
 ؛١٩-١٦:١٤زك
 مءد٣٦ ٢:٧يو

 ؛٣٤-١٢:٢٩
 ؛٣٨-٣:ه٢٩نءد

 ؛٣٧:٧؛يو١٨:٨ذح
 ؛٨:١٦تث٠
 ٨:٧أي٢

 ٤و٢:٢٣دال٣٧
 ٣٩: ٢٩ يحد٣٨
 ؛١٦: ٢٣ أخر ٣٩
 ١٣: ١٦ نث
 ؛١:ه٨بذح٤٠
١٤: ١٦ ؛٧: ١٢ يث٠ت

 ؛١٢:٢٩ثحد٤١
 ١٨: ٨ نح
 (؛٦:٤ج)إش٤٢

 ١٦-١٤:٨حذح
 ؛١٤:١٣خخر٤٣
 ؛١٣:٣١تث
 :ه؛دخر٧٨مز
 ٣٣:٢٢ دال ؛٢: ١٠
٢: ٢٣ دال ٤٤

 ٢٤ الفصل
 ٢١و٢٠:٢٧أخر٢
 ؛٣١:٢بخره٤

 ١٧:٣٧ ؛٨:٣١
 ؛٣٠:٢هتخره

 ٢٣:٤٠ ؛٣٦ :٣٩
 ٢٣: ٢٥ دخر ٦
 ؛٤٨:٧مل١؛٢٤و
 ؛١١:١٣؛١٩:٤أي٢

 ٢:٩ب
 ١٦و ٩و ٢:٢جال٧
 .-الب ا اعد ح

 ؛٣٢:٩أي١
٤:١٢؛مت٤:٢أي٢

 ؛٦:٢١صم١خ٩
 ؛٤٠٠١٢ ت

 ؛٤:٦؛لو٢٦:٢مر
 ؛٣٣: ٢٩ دخر
٣١:٨ال

 أشجار وأغصان الئخل وسفغًا تهجر أشجار
 أما؛ وتغزحولخ ب، الوادي وضغصافًا عبياء
 عيذا اكنئدوثة ٠يمه سبغن إلهكم الرت
 في ذهرئه فريشة الثئة في أتام سبقن للرت

 في ٠دقؤدوثةث التابع السهر في أجيالكلم*
 الوطنييرخ كز، ٠ أتاوج سبقن تسكنون تطال

 لكى الفظاألح* فى ئسكنوئ إسرائيل فى
 نني أسكنة تطاال في أدي أجيالكزخ تعنًا

 أنا وعمزذ* أرض مرخ أخرجهًا قتا إسرائيالد
 إسرائيل بني موسى فًاخئز٤٤ ٠ إنفكهًا(( الرت

٠الرسمًار بتواسم

الرب أمام والخبز الزيت
 ))أوش٢ قاال: موشى الرت وكال١ً

 رين إئيلائً نعذموا أئ إسرائيل نني
 الئرج إليقاد للصوع رقيا ترضوض ريتوتي
 خيفة في السهاد؛ حجاب كخارج ٠ دائفا

 إقى الساع مرخ هارون يزدبها االجتماع
 في ذهرثه فريصة دائفا الرسمًا أما؛ الضباخ

 يزب ب الطاهزة الفنار؛ عتى أجيالكًا*
دائفا* الرسمًا أما؛ السرج
 ٠ ورضات عثر اسئ وتخدرة دقيعا وتأحذ ))

 ضعين، وقجقئها الواجن* العرض يكونًا غشزين
 أها؛ العناجز؛ المائذ؛ على سده ضغًا كل

 ئقائ لباثا ضغًا كل عتى وذجغل٧ ٠ الرويًاث
 كال في ٨ ٠للرسمًا وقودا تذكاذاج للخبز فيكوئ

 بني عند مرخ دائائح، الرت أما؛ يردبه سبب يوم
 وننيوخ، لهارون فيكون٩ دهروا* ميثاوا إسرائيل
 أقداس ددش آلده ، نثنس تكاتي فى فيأكلوثة

٠ دهرة(( فريفه الرح وقائد مرخ لة

 الفلك فى بعبد وسوف الخريف، بحصاد احتفاال أيصا العيد
(.١٦:١٤األلغئ)رجزك

 سرج تخض االجتماع خيمة بشأن إضافؤة تعليمات ٩— ١ : ٢٤
 ؛٤٠-٣١:٢(.رجخره٩(وخبزالوجوه)عه-٤-١المذارة)ع

؛٣٦: ٣٩ ؛٣٠٠٢٣: ٢٥ خو ؛٢٤٠١٧: ٣٧ ؛٢١و ٢٠:٢٧
التوالي. ،ءلى٣٠:٤٠

الطحين. من لترات ٤ بنحو بعبع رغيف كؤع كان ه:٢٤

الله إتقان ذكرى االحتفال هذا خئد المظان. عيد ٤٣-٣٣: ٢٣
الخروج بعد البربة في اقيه رحالت أثنا، في وإمداده وحمايته

نث ؛٣٨-١٢:٢٩ عد ؛١٦: ٢٣ خر )رج مصر من
كما ، ١٣: ١٦ تث في أيشا العيد هذا بنكر (.١٥٠١٣: ١٦

بقيمون الشعب كان وفيه (.١٦: ٢٣ )خر ابع عيد بسئى
نح )رج الشجر أغصان من مصنوعة أمكواخ أو خيام في

هذا كان وقد البربة. في اختبارهم تستذكرين (،١٨٠١٤:٨



٢٥ ،٢٤ الالوين ٢٥٥
يرجم ادجدد

 رجل ابئ وهو إسرائيلية، امرأة ابئ وخرج١
 فى وتخاضًا إسرائيل. يي. وسطر في مصري،
 إسرائيلى. وذحل اإلسرائيلية ابئ النخلة

 وذر. االسيرذ طى اإلسرائيلية ابئ فجذف١١
 سلومة أمهر اسلم وكائ ٠ز موسى إلى به فأدوا
 فى فوشعوة١٢ دان. سبطر من دبري بنة

٠ ش الرب فم عن لهم ليعبئ الئحرمرؤس
 الذي ))أخرج١٤ قائال؛ موسى الردة فكلم١٣
 التاعس جمع فيمع النحلة، خاج إلى سب

 ٠ الجماغوص كلع وترجمه راسه، طى أيديؤلم
 إلهة سب تئ ثمل قائال! إسرائيل يي وكئلم١ه

 الربًا اسم طى جذفًا وترًا حطيقذص، يحجل
 العريين ٠يرلجئهدئائلجماغةذجتا أيخئالط.

 ئذا١٧ ٠تققلد االسم طى يخذفًا عندما كالوش
 أمادتًا؛ وذئ١٨ ٠دقئلظ فاه إنساائ احذ أمادتًا
 تفخذ شه غتًا، قرسه ذذألض١ أحذث بمفسنرعوإذا دفشا عها يعوغب سمه

 ٠بسنف وس بقين، وغيئ بكسرف، كسر٢ ٠٤به
 فيه. دحتًاث كاليًا اإلنساني نى عسا أحذذ كما

 إنساقا قل وتئ عنها، يفوض بهيتة قل تئ٢١
 يكون الثريين ٠لكم يكبل واحن لتكر ئققل.

إلفًا((، الردة أنا إر كالؤغني؟*
 الذي يخرجوا أئ إسرائيل يي مونى افكللم

 ؛٢٨:٢٢هخر ١١
 ؛٢٢٠١١٠٥: ١ رأي
 ؛٢١:٨إش

 ٢٦و ٢٢: ١٨ ذخر
 ؛٣٤:١سءده١٢

 :ه٢٧شءد
 ؛٩: ١٣ ث٠ص ١٤
٧: ١٧ 
 ؛١٧:٢ضال.١ه

 ١٣:٩ءد
 ؛٧:٢٠طخر١٦

 ؛١٣و١٠:٢١مل١
 ؛٣١: ١٢ )مت

 (٢٩و ٢٨:٣مر
 ؛٦:٩ظتك١٧
 ؛١٢:٢١خر

 ؛٣١و٣٠:٣ءده
 ؛١٢و ١١:١٩ تث
٢٤: ٢٧ 
 ٢١:٢٤عال١٨
 ٢٤:٢١غخر١٩
 ؛٢٣:٢١فخر٢٠
 ؛٢١:١٩تث

 (٣٩و٣٨ق)مته:
 ؛٤٠٩:١٢كخر٢٢
 ؛٣٧-٣٣:١٩ال

 ١٥: ١٥ ؛ ١٤٠٩ خد
٢٩و ١٦و

السابعة الستة

 وعثين تحضن، ال حصيدولائً رع كرئليًا.
 تكوزًا عطله سته ٠ تقطفًاج ال التحول كربكًا

 اليًا ٠حلعاائ لئم األرض سبت ويكوئ٦ لألرص.
 الائزليئ ولتسثونلائً وألجيرليًا وألتبلة ليًا ولفبد

 أرضملائً فى الذي وللخؤواني ولبهائجلائ٧ً عنذك،
٠ طحانا طها كل تكون

٢٥ الفصل

 ٤٦: ٢٦ آال ١

 ٣وه ٣٤: ٢٦ بال٢
 ؛١:١تتثه٤

 ؛٣١:١٠ى
 (٩:٤ الدعب

 ٢٩:١٩مل٢هج
٢٧و٢٤:٢٣حال٩

 ٠بالججاذؤ ونرلجموة التحلة خاح .إلى سين
موسى. الردة أتر كما إسرائين يو فثقل

 ح وش إلجالً يي رفة شح: ٢٥ ا ستاء خبة في تتى الرو وكائً ٢ ه

 سبت أعطن أنا اني ألرض إل أيتم ض
 حقللاًئ، دزرع سنيئ ست ٠ للردبًاب سبكا األرض
 ٠ علهما وتجئع كرئليًا شبمين سنيرًا وسمئ
 ت سبة لألرض يكوئ ففيها التايقة السته اوانا

تقضمين وال حقللثًا تزع ال ٠ للربًا سبكا عطلبرث،

اليوبيل سنة

 سنن سبع ٠ سنيوًا شبودتآل سبقه لليًا وتئن ))
 المشبوم الئبقة أائلم للائً فتكوئ نذام. سبغ

 بوق دفتر دم٩ ستة. وأربعيئ بسائ المغتوتة
 في السهر. عاسر في الشاه الئهر في القتابي

٠أرضاًئح جمع في البوى دقئروئ يووالكثان؛

 خر رج التجديف. بخطبة الجزء هذا يتعلق ٢٣-١٠: ٢٤
.٢٨:٢٢ ؛٧:٢٠
 آبرعاى تاريج تغزًا هنا ابن... وخرج ٢٣و١٤-١٠:٢٤

 وأبيهو ناداب حادثة العريضة خطوطه فى بثبه التجديف
 الكثير(( ))اللفيف من واحذا المجذف وإذ*كان (.٢و ١: ١٠)

جميعا. ذنهم الشعين حئله (،٣٨: ١٢ )خر
 إسراسل بني لدى يكن لم املجرس. يف وضعوه ١٢:٢٤
 إئما فهم - الجردمة. على عقوده يكز، لم الحبس ألدًا سجون

 .عقوبته تقرير لهم ساح ريثما ،جين أو بئر في رثما ، احتجزوه
 واإلعدام والنفي البدنى العقاب بين ئراوح العقورات وكاتت

 على عملوا العقولة بعد عاشوا وتن الفظيعة. الحاالت فى
إليهم. للشاء التعويض تأمين

 القاضى المبدأ هذا الثأر قانون أرسى .٣٨: ه مت رج ٢٠:٢٤
 ٢ تتخائه. أآل على للجرم، العقوبة مالءمة بوجوب

ما في الرب بامالك الصحيحة العناية هنا توصف ٥٥٠١:٢٥

 (.٥٥—٨: ٢٥) اليوبيل وسنة (٧—١: ٢٥) السابعة بالمنة يتعلق
 سنة شأن فمن .األرض تخصيب على هذا يشتمل ٧- ١ : ٢٥

 القربة. فى المغذية العناصر وئحيئ كفئل ال السابعة اإلراحة
 للجمع تجاحا محاسا طعاثا كاذ طبيعؤا نما أو نبت ما وكل

٠(٧و٦)ع
 )ع المديونبة من للج فكا سنة اليوبيل ستة رصئنت ٥٥٠٨: ٢٥
 السجاع جمع فبطلق -هه(.٣٩ )ع عبوة وكل (٣٨؛٢٣

 وتعود .المديونون وبحل العبيد، وبعئق أحرارا، واألسرى
 الشلة هذه كبحت وقد األصإلين. مالهيها إلى كثها العقارات
 حل للذين فرصة أيثما أتاحت كما ،التمئك وعذلت ،التضئم

عسر. بهم
.اليوبيل يشأن عاثة إرثادات هذه ١٧٠٨٠٠٢٥

 ))نرن الحرفى ومعناه ،))اليوبيل(( أصال .الؤتاف ٩:٢ه
 الساج الشهر من العاشر اليوم في فيه بئخ وكان ، الكتش((

.الشامل التحرير فيها يتم القي الخمسين اكنة ببدء إيذارا



٢٥٦ ٢٥ الالوين
 فى بالعتق وادون الحممديئ، الثثه ودعذسون

 يوبيال، لكم تكونًا شكاهاخ* لجمع األرض
 إلى كالي وتعودوئ ئلكود، كزأرإلى وترحعوئ
 ال الخمسون* الثئه لكز تكونًا يوبيأل غشيزته*

 كرثها تقطفوا وال زيفهان، تحفدوا وال تزرعوا
 ض ٠ لكم تكونًا معدشه ٠يوبيال إلمها ٠ الفحولة
هذو البوبيل سئة فى ٠علقهار تأكلون الحقل

 صاجيلئ بعدئ فئتى١٤ ٠ن ملكه إلى كوع ترحعوئ
 نفس فال صاحطاًئ، يد من اشثزيمث أو تبيائ،

 نعن الشيرخ غذد خسط١۵ ٠أخاةس أحذكز
 سي وحشبًا صاالش، مرخ تشقري اليوبيل

 قئثه، دكتر السيئ كثر؛ قدر ءتى١٦ قبيغلاًئ* العته
 غذذ ألئة ئ، دعلال الشيئ قلة قدر وعتى

 صاجنزص، أخذدلز تفس فال١٧ ئبيغلاًئ* الغألم
 إلقكخ* الرث أنا إني ٠إيائًض اخش بل

 أحكامى وتحئظوئ فرائضى فثعتلوئ١٨
 ٠ آينيئ األرض عتى لتسكنوا وتعشوهاط

 للسغع، فجلون لقزها األرض ويعطي
 نأكل ماذا قلثز؛ ئذا٢ آبنيئ* عتيها وتسكنوئ

 تجتغ ولم قرع لم إن الثايغزغ الغثة في
 لثئة٠ في اًلكمق ببزكتي ًائز فإني٢١ غلتذا؟ف

 آفقززعونآ سنيئ* لقالت، عته فتعطل الثادسؤك،
 الائيتهلوتًاؤلوئسالئتةالعتيعةإلىالئتة الثتن

 ٠عتيعا تأكلونآ عتقها تأتي أنه إني ٠ الثاسعةم
 ))واألرضاليع،ألنهنياألص٢٣
 أرض كل في بال٢ ٠ءذديهـ وبرالء عزباء وأنثم

 ؛٢:٦١خإش١٠
 ١وه ٨:٣٤ إر ؛٤:٦٣

 (؛١٩: ٤ )لو ؛١٧و
 ٢٨و ١٣:٢٥ دال

 ٤:٣٦ه؛ءد٤و
 :ه٢ذاله١١
 ٧و٦:٢راله١٢
 ؛١:.٢ذاله١٣

 ٤:٣٦ عد ؛٢٤٠٠٢٧
 ١٣:١٩سال١٤
 ٢٣و ١٨: ٢٧ رال ١٥
 ؛١٤:٢مناله١٧
 ؛٢٢٠٠٢٢ ؛٣١:١٤ أم

 ؛٦:هو٧إر
 ؛٦:٤س٠١

 ؛٣٢و١٤:١٩ضال
٤٣: ٢٥ 
 ؛٣٧: ١٩ ذال ١٨
 :ه؛٢٦ظال
 ؛١٠:١٢تث
 ٦:٢٣؛إر٨:٤مز
 :ه؛٢٦عال١٩
 ٢:ه٣٤حز
 ٢:ه٦غت٢٠

 وه ٤٠٠٢٥ دال ؛٣١و
 ؛٨: ٢٨قتث٢١

 ٢٩: ١٦ ذخر
 ؛٢٩: ١٩ مل٢ل ٢٢
 ؛١٠:٢٦مال

 ١١يشه:
 :ه؛١٩نخر٢٣

 ؛٢٠٠٠٧ أي٢
 ؛٤:٢٣ضتك
 ؛١،ه٤٢١٦ري

 ؛١٢:٣٩مز
 ؛١٣:١١ ب

١١:٢.ط١

 ٤:٤؛٢:.٢درا٢ه
 ؛٨؛يءده:٦و
 ؛١٢و ٩و٢:٣را

 (؛٢٥: ١٩ )أي
 ٨و٧إرم:

ه٢ه-٠:٢االه٢٧

 افهز إذا٢ه لألرض* فكاكا تجفلوئ تلككم
 إليه األقزت ولئة يأتي ملكود، منه فباغ أخوك
 فإن ولى، له يكن لم وتئ أخيبري* تبيع وبلئ
 ستى ذحشئ٢ فكاكو، يقدان وذجائً ينة نالث
 فقرحع لة، باع الذي لإلنساز الفاضل ويرد ييعه،
 ب، يرذ كفاتة ندة تئال لم وإئ .1ثلكه إنى
 دم ايوبيل* سته إتى ساريه يد في نبيثة يكوزًا
ثلي,ب. إتى فترجخ ايوبيل في يخرج
 مدينوذام في سكن كتت إنسان باع ))وإذا٢٩
 سته ييعو* سئة تمام إني فكاكة فيكوزًا سور،
 لة تكفل أئ لزق يعلثًا لم ئنه٣ فكاكة* يكورًا
 ذام المدينة في الذي البيث وجب تائه، سته

 في نخزج ال أجياله* في لشاريه بئن الشور
 سور لها ليس التي القزى ديوث لكئ اليوبيل*
 لها يكوئ ٠ ب بح*ده األرخي حقول فمع حولها،
 تذئ وأتا٣٢ ٠تخح اليوبيل وفي نكاال،

 لها فيكوذه ممخ، مدن بيوت الألوئيزت،
 الالبئ مرع ئعكة والذي لألوئيئ* موذ فكاال
 في بخرج مليك مده مئ أو بيت مئ التبغ

 في تلكمًا هي الألوئيئ مدن بيوت ألئ اليوبيل،
 التسارح حقول وأتا إسرائيل* بني وسعر

لؤم* دهري تلال أللها د*اعج، فال ثلملكهم
 عنذلاًئ، ينة وقضزت أخوك اففز وإذا ))٣

٠ محلائًح فبعيثئ تستوطائ أو عريبا فاعثمدة
 -٢:٣ه ثءد٣٤٢:٢١ ؛.ش٨-١:٣ه تءد٣٢١٣و ١٠:٢ه ال ب ٢٨
 يو١ ؛٣٥: ٦ لو ؛ ١وه ١٤: ٢٤ ؛١١-٧: ١٥ حتث٣ه ٣٧و ٣٦: ع ه؛

 بل ،فقط األرض إراحه ال عليهم كان ٠باجلنق تنادون ١ ٠ : ٢٥
 بموجب فالمرتبعلون .سغلهم من سنة عطله أيصا الناسب إعطاء
 .يعتقون المملوكون والحدام ،التزامهم من يحزرون عمل عقد

 وقل األرض، ثمن في تأثير اليوبيل لسنة كان ١٦-١٤:٢ه
الصفقات. جمع في حسبانها وجب

 ى يستفئ أال وجب ن صاحبه أحدم يغنب ال ١٧: ٢٥
 الله طبيعة ضد القسوة ألة ،يطلمه وأال آخر إنساائ إنساز

 عاجلة الجرائم عقوبات تكون أن ينبغي وكان بالذات.
وعادلة.

 األمز الزرع، عدم سنة في اإللهى اإلمداد تواقر ٢٢-١٨:٢ه
 السبت يوم إلى بالنسبة أصغر *طاى على صحيحا كان الذي

(.٥: ١٦ خر )رج الخروج أثناء في
المهز، السؤال طرح عند سنني. لثالث ٢١و ٢٠:٢ه

 .طويال تكفى غتة بتوفير واعنا الله يستجيب
 الثابتة. تتعًاق-باألمالك شقى تشريعات ٣٤-٢٣:٢ه
 مز )رج فيها ما وكئ األرض مالأل الله األرض. ىل ٢٣:٢ه

 فى نزالء مجزد كانوا إسرائيل بنى أن وبالحقيقة (.١:٢٤
 وقتبة، العقارات ملكبة كانت لذلك الرب. بنعمة أمالكهم،

دائمة. ال
 .٢١ يش ؛٨-١:٣ه عد رج الالوين. مدن ٣٣٠٠٢٥

 القرية/ تستخدمها التي العائة األراضي أي املارح. ٣٤:٢ه
 النواشي(. رعي )أو الغالل إلنتاج عموائ المدينة

الفقرا،. معاملة بشأن إلرثادات سرد ٣٨-٣:ه٢ه
 )ما لقاط بترك الشريعة أوصت مستوطائ. أو غرا ٣٥:٢٥
 والغرباء المواطنين لمنفعة حصادها( بعد الحقول في يفضل

(.٢١-١٩:٢٤ ؛تث٢٢:٢٣ ؛ ١٠و ٩: ١٩ )رج السواء على



٢٦ ،٢٥ الالوس ٢٥٧
 اخش بل ئرابحذخ، وال رتا منه تأحذ ال٣٦

 ال فئتك ٣٧ معك. أخوك ففعيش إلهلئآد،
 أذا٣٨ بالئراتحة. زعط ال وغعانك بالربا، دعطه
 مصز أرض من أخرفًا الذي إلفًا الرت

٠إيذ لغم فيكآل كعان/، أرض لئعطخًا
 فال لك، وبع خننلغًا أخوك افئثز وإذا ))٣٩

 يكوزًا ككزيل كأجير، غبن. استعباد تسدعبذه
 دم خنذلة، يخدًا اليوبيل سئة إل عنذلاًئ*
 إلى ونعود معذر وبنوه هو عنليرك مرخ تخرج

 ألدهم٤٢ نرحلخ- آبائه ثللي وإلى غشيي،
 ال يصون، أرص وئ أحرجهم الذيئ عبيدي
 حدس ~ًا.|اط ال ٠الغبيب* بيخ يباعوئ

 الثعوب فجئ لك، يكونآل الذيئ وإماؤلائً
 وإماء* غبينا تققنآل منهم حوفًا* الذيئ

 التادال الئسئآللنيئ أبناع من وأيشا٤ه
 الذيئ غشائرجم ومئ تققنآل منهم عنفًا،
 فيكونونًا ركًا، في يلدوقفلم الذيئ خنذكًا
 ٠من ألبنائغًا وئشلكومًا٤٦ ٠لغمض ئلكا
 إلى تستعبذودهم ٠ ثلليؤ ميراث تعافًا
 يسغن فال إسرائيل تنو إخؤئغلم وأتا ٠الذهر
٠ بغتفجإ أخيه على إنسانًا

 ؛٢٥٠٢٢ خخر٣٦
 ؛٢٠و ١٩:٢٣ -ث

 ؛٤:ه١١يال٨

 ٣٣و ٣٢: ٢٢
 ٣:٢١دخر٤١
 :هه؛٢ذاله٤٢
 ؛٢٢:٦)رو

 (٢٣و٢٢:٧كو١
 ؛٩:٦سأف٤٣
 ؛١:٤كو
 ؛١٤و ١٣: ١ خر ش
 ه؛٣و ٤٦: ٢٥ ال

 ؛صخر٤:٣٤حز
 ؛ ١٨: ٢٥ ؛تث ١٧: ١

 :ه٣مل
 ٦و ٣ه:٦ض)إش٤ه

 (٧و
 ٢:١٤طإش ٤٦

 ؛١:٧هظأي٠

١٤:١٦إش

 ٢٦ الفصل
 وه؛ ٤:٢٠أخر١

٨؛ه:١٨-١:ه٤تث

 عنذلاًئ، ثزيل أو عرين ين طانئ وإذا ))٤
 المسموطن للعريب وبيع خنذة أخوك وافهر
 بيعو فبعذ٤ العريب، عشيرة لتسل أو عنذلائً
 أويعكه٤ إخوته، مئ واجن يعكه فكاك* لة يكونًا
 و خمد أقرباع مئ واجن أويعكه غئه، أوابئ غثه
 دفته. يعلثًا ينة نازئ إذا أو غشيي، مئ

 سته إلى لة بيعه سته مئ شارفة هئخاسب
 الشيئ* غذد حتمه تيعه قتئ ويكوزًا اليوبيل،

 أل كثير نقى ٠اهإن عنذذظ. يكوذ أجير كأتام,
 شرائه. قتن مئ فكفة يرد قدرها فعلى الشنين

 اليوبيل ستة, إنى الشئيئ من قليل نقئ ٠أهئن
 جير كًا فكفة. أل سنيه قدر وعنى نه تحب

 عليه يتمدأط ال عنذة. يكوئ سته إنى سته مئ
 فخرج بهؤالء، تثلة لم هئئ٤ غيئيلثًا. أها؛ بغنفب

 إسرائيل قني ألئ معه، هووننو؛ اليوبيل ستة في
 أرض ورغ أخرمًا الذيئ غبيدي لهم غبين* لي

إنفًا. الرت أنا مصر.

 الطاعة مكافأة

 فى تلو| وال ئئد ًاو شحوى خف ٢ ٦

 أنا أللي لذا. لتسجدوا ئضونا حجرا أرضكم

 الفائدة أو الربا الجمع على حرم مراحبة رائ... ٣٦:٢ه
 في لخرت ايائ العادلة الفائدة حئى (.٥: ١٥ )مز الفاحشة

 (.١٣-١:.٢٤ ؛٢٠و ١٩:٢٣ ث ح )رج الفقير ساطة
 .إقراصا ال إعطاة للفقير كعطى أن وجب الحياة فغروربات

 لبليكمأرضكعان.يذكرالرشخاهفيإطائهم٣٨:٢ه
 - تحومواطتئم سخائهم على حافزا ،بهًا نكن لم أرنا

العبودئة. مع التعامل مبادئ هنا ئينط _^ه٣٩:٢ه
 العبودية روحؤة البارة هذه بي تتبنى عبيدي. الهم ٤٢: ٢٥
 كأفراد العبيد بمعاملة أمر الله أن الوابع فغي ٠ القديم العهد في

 أعتقهم الذين عبيده الهم ئستخدمش مذ أففنل أي ، االممرة
 وحدها األرض ال يمللن فالله مصر. فى النخاسة أسواق من
أيثا.٠الشعب بل (،٢٣ )ع
 على كان شعوب من العبيد أحذ الشعوب. من آل٦-٤٤ :٢٥
 ة1ك الستعباد1 أن )أى ستئصالها١ وأئ طردى ائ1 ض١إسر بني

 من الخروج في رافقوهم الذين أولئك ومن شفوقا(، حيارا
مصر.

بني من عبد عنده غرا الجز* هذا يتناول ٥٥ —٤٧: ٢٥

 فى موجود تعائدي ابقاق وهو الفكاك، وئر فكاك. ٤٨٠٠٢٥
 أحواتي فى المملوكين األفراد إعتاق إمكانية العبوة، ممارسة

 وضع أو العبودة، من الحسد افتداء ممجا فكان معينة.
 آضن أفرقا* أو السرة افراد قل من آخر، نوع من مملوكؤة

. الغدا ثمن يدفعون تعنين
 يتأو المودبة من افتدائه ثمن كان شرائه. مثن ه-،ه١:٢ه

يثق. أن له ئتاح حين اليوبيل، بسنة
 عبيد مصركتهم من الله أعتقهم الذين بنوإسرائيل كان ٥٥ : ٢٥
 من الله شحهم ما بمثل عبيدهم تجابلوا أن وجب ولذلك ؛ الله

وسخا*. نعمة
 أجل من العهد بركات (٢٨ تث )رج هنا يفئل ،٦-١:٢٦
 (.٣٩-١٤: ٢٦) العصيان أجل ض ولعناته (١٣٣: ٢٦) الطاعة
(.٤-ه٤٠:٢٦) التوبة ألجل بدير يقدم كذلك
 )خر العشر للوصايا -سبدة خالصة ئف ٢و ١:٢٦
 بئى طاعة مئقاص به الذي المعيار أئها على (١٧-٣:٢٠

وعصيتهم. إسرائيل
 بئى جيران استعمل .مصؤؤا حجرا ...نضنا ..متثاال. ١: ٢٦

الهتهم- خبادة في كتها الومائل هذه إسرائيل



٢٥٨ ٢٦ الالوين
 ونقدسي تجحعظودتآ شبوتي ٠ إلفكم الردة

٠ الرح* أنا ٠ب تهابون
 وصاياي وحفظثم فرائضي في سلكم ))إذا
 وقعطي حسه، في مطركم أعطي بهات، وغولثم
 أثمارها، الحقل أشجار وكعطى عئئهاج، األرض
 بالرع، القطافًا ويلحق بالقطافب، اشبًا د هوتلحقا
 أرضكم في وتممغونًا ح للسبع خبراكم فتأكلونًا

 فتناموزًا ، األرض فى سالكا وأجعل ٠ خ آمنين
 س الؤدآل الؤحوس ون يزعجكمن- مى ويس

 وتطردون ٠أرصكمذ في سيئ يعين وال األرضر،
 يطؤد٨ بالئيغؤ. أمانغمًا فغسثطوزًا أعداغفًا
 ربو، ئطردوزًا بغمًا ومده مده، يغم خمشة
 وألهة٩ بالئيغؤس* أمافغًا أعداؤثممًا ويسعطًا
 ميثاقي وأفي ص وأكركًا وأثوغًا ض إلفًا

 ويخرجون ط، التعئق العتيق افتأكلآل معغزض،
 في تسكنى وأجعل ٠الجدير وجه من العتيق

 ييثفًا وأسير ٠ دنسي تردلكم وال وسعآلغًاظ،
 الردة أذا١٣ ٠ سعائع تكونآللي وأنثم إلفا لكم وأكوزًا
 كوفًا من مصر أرض مرخ أحرفًا الذي إلفًا

٠قياتا وسئغًا ٤ نيفًا ليود وكطخ غبيذا، لفم

العصيان عقوبة

 كل تعقلوا ولم لي تسقعوا لم إنه لكن))١٤
 وكرلهمئ فرائضي زقضثم وإنه الوصايا، هذو

 بل وصاياي، كل غولثهًا فما أحكامي، أنعشكهًا

 ٣:.١٩بال٢
 ١٤-١:٢٨تتث٣
 ؛٢٣:٣ثإش.٤
 ٦:٦٧مز٤
 ؛ ١٥: ١١ ح-ث ه

 ؛٢٦و١٩:٢يو،
 ؛١٣:-٩ءا

 ؛١٩و١٨:٢خاله
 ٢:ه٣٤حز
 ؛٧:٤دإشه٦

 ؛١٩:١١ذأي
 ؛٨:٤مز

 ؛١٣:٣صف
 ؛٢:ه١٧مل٢ر

 ؛ ١٨: ٢ هو
 ١٧: ١٤ زحز

 ؛٣٠:٣٢ستث٨
 ١٢-٧:٧ض

 ؛٢:ه٢شخر٩
 ؛٢٣: ١٣ مل٢

 ؛٧و٦:١٧صتك
 ؛٣٨:١٠٧مز

 ٧-١:١٧ضتك
 ٢٢:٢طاله١٠
 ؛٨:٢ظخره١١
 ؛٤٦و ٤٥ :٢٩

 ؛١٩:٢٢ش٠
 ؛٢:٧٦مز
 ؛٢٦:٣٧حز
 ٣:٢١رؤ
 ؛١٤:٢٣عذث١٢

 (١٦:٦كو٢)
٤٠: ٢٧ تك غ ١٣

 ؛٢٢:٢٨فتث ١٦
 ؛٣٣: ٢ صم١ ق

 ؛٢٣:٢٤ذحز
 ؛١٠: ٣٣

 ؛٦-٣:٦لض٠
 ١:ه٦؛مي٨:٣١ اي
 ؛١٦:٣٤ممز١٧

 ؛٢:ه٢٨نتث
 ؛١:٣١؛١٠:٤صم١

؛٤١:١٠٦هـض

 أسلط بكهًا؟ هذو أعقل بإدي ميثافي، غثبهًا
 القيتيدف دفني وحئى وساللى زعائ عليكهًا
 فيائه زرغكهًا باطأل وتزرعوزًا ٠الئغضك وسلفًا

 فتنفزموزًا مخبئكم وجهي وأجعل ٠أءداؤكهًال
 مبغضوكمهـ، وئئتثطًا-علفًا أعدائكزن، أما؛

٠يعلفًاو تنه وليس وتهربونًا

 أنين لي، تستعآل ال ذلك مع كنثم ))ئنه١٨
 خناياكزي، حيتمه أضعافؤ سبغه رادغًا علي

 سماءكت وأضئر أ، عفًا فخان ئحئمد١٩
 باطال كالئحس، وأرصفًا كالحديدرب،

 وأشجاز ظقهاث، كعطي ال وأرصفًا ٠ؤمه
أثمازها* كعطي ال األرض

 تشاءوا ولم بالخألفؤ، نعي سلكثهًا ))ئنه٢١
 سبعة ضربات علفًا أنين لي، تسقعوا أنه

 علفًا أطلق٢ خطاياكمًا. حشمي أضعافؤ
 وتقرض األوالن، فثعدغًا التريؤج وحوض

٠طئدغًاح فتوحض وقتلغًا دهائقفًا،

 سلكثهًا بل بذللثاخ؛ بئي تتأدبوا لم ))ئنه
 فؤ، لخال با معكهًا أناأستئ فإئي٢٤ فؤ، لخال با تعي

 خطاياكزد. حشمي أضعافؤ سبعة وأضرئغًا
 المهثآلؤد، ئققة ننيًا سيعا علفًا أجلمي٢ه

 ٢:؟ ٢٨ ث٠ب ؛١١:٢أإشه ١٩ :ه٢صم١ي١٨١:٢٨ دأم
 ؛ ١٢: ٤ دتك ؛ ١٣: ١٢ إر ؛ ٤ : ٤٩ ؛ ١١و ١٠: ١٧ إش ؛ ١: ١٢٧ ز٠ت ؟٠

 ؛٥: ١٥ أي٢ ؛٦ه: ؛حقض٢١: ١٤ حز ؛٢٤:٣٢ جتث٢٢١٧: ١١ تث
 ٢٦: ١٨مز ؛ ٤١و ٢٨: ٢٦ دال ٢٤١٢—٦٠. ٤ عا ؛٣٠:٢خإر ٢٣١٤:٧ زك
؛ ١٧: ه ذحز ٢٥

الطاعة. مكافأة البركات هذه ستكون ١٣-٣:٢٦
 يعان ،موسمه في المطر يهطل لم ما .حينه يف معربكم ٤: ٢٦

(.١٨و ١٧ مل١ )رج والمجاعة الغالل قلة الشعب
 مثل ضوار المنطقة تلك ىف وجدت الرديئة. الوحوش ٦: ٢٦

 النوع هذا من حيوارا أن يوسن إخوة زعم وقد والدببة. االسود
(.٢٠:٣٧ )تك افترسه
 لدى تكرارا االنتصار الله يئر أعداءكم. تطردون ٧:٢٦
(.١٢-٨)رجيش كعان امتالك

 دف به أوصى ما .معكم ميثاقي وأيف وأكثركم أثربكم ٩: ٢٦
 المتعلق العهد وعذ عليه اشتمل الحلوفان بعد وكرره الخلق عند

 وعد كما لال سئمه سون والذي (،٣-١٠. ١٢ )تك بالنسل

.(٦و ٥: ١٥ )تك إبراهيم به
 عهد بعالقة وعذ هنا بعطى شبا. يل إيل... لكم ١٢:٢٦

(.١٦: ٦ كو٢ )رج الكون بإله وثيقة

 الموسوي الناموس وصايا بمخالغة .ميثاقي نكثتم ١٥: ٢٦
 ٠ المشروط العهد هذا إسرائيل بنو نقضى ،شرائعه ومختلف

 المشروط غير العهد فى القصوى اإلمدادات خالف فعلى
 عهد في البركات جمع كانت إلبراهيم، الله قعلعه الذي

(.٢٥: ٢٦ ال )رج بالطاعة مشروطة موسى ناموس
 موضوع )وهو أيائ البرص بقصد أن يحتمل سأل. ١٦: ٢٦

 (،إئمااليمكنالجزمتماائ.١٤و ١٣فيال التشرع يإكثريه
 يستطع حيث وقت في أعداؤهم سيهزمهم أعداؤكز. بأكله
إسرائيل. بنى بحصاد يتمئعوا أن األعداء أولئك

 اال، لمرقات على الحركة كانت طرقكم. توحثى ٢٢:٢٦
 فهنا ٠ البلد ازدهار تعكس ،والناس والثجار المرسلين سئر أي

خانق. اقتصادي لحصار صورة
 إسرائيل لبني الله بمعاقبة وعين امليثاق. نقمة ينتقم ٢٥:٢٦

.المشروط الموسوي العهد مخالفتهم على



٢٦ الالوس ٢٥٩
 الوأد وسعفًا في. وأرسال نتفًا إلى٠فجقبعون

 الحبزن* غصا لكم أبكسري ٠الغدؤ٠بيد فددقعوبى
 ويرذدن واجد، تتور في حبغًا يساء عفر تخثر
 ٠ ص تشبعون وال فأقلون بالو، خبغًا

 مغًابالخالز مأغ أئئ٨معى;بالخالى،

 حشب أضعافؤ سبغة وأودبكم سايغا،
 بانكم ولحلم بنكلم، لحلم فتمآل خطاياثملم،

 وأقفع مرشاتكلم، وأخرب٣ تأكلآلش*
 لجثث عتى جثثكلم ولقي سمسايكلم،

 ماًلدكلم وأضعير ٠قغسيص وتردلكم أصنايئكلم،
 رائحه أشمم وال موجسةط، وقادشكلم خردةض،
 ينها نغسقوجثئ األرض وأوجس ٠ ظ سروركلم
 األنم، شن وأذئنم٣٣ فهاع* البائنون؛ أعداؤكلم

 موحشة، أرصاكم فتصير ًا—الغيف وراؤنملم وأجرد
 األرض تعسثوفي حيكذ٣ ٠خرذةغ تصير وئذئكلم
 أرض في وأنقم وحثبها أيام/ كال شبوكها

 وتسثوفي األرض تسبت حينئذ * أعدائغلم
 تسبته لم ما تسبت وحبتها أيام كال * شبوكها

 والباقون عتيهافى. سكفلم في شبويغلم ض
 أراضي في قلوببلم في الخباتة ألقي ونكلم
 فقهربوذ منذيغبر، ورم صوت فههزثؤلم ئهلمك،١أءد

 طارد* وليس ودسعطآل الئيغؤ، يزًا كالهرب
 الئيفب أمام يئ كما ببعضب بعضهم ودعثر
 م، أعدائغلم أمالم قيا؛ لغم يكوب وال طاردل، وليس

 أرض وتأكتغلم الئعوب نيئ فتهلكآل٣

 ؛ ٤٩: ١٦ دعد ٢٥
 ؛٢١:٢٨تث

 ١:ه٢٤صم٢
 ؛١٦:١٠ذمزه٢٦
 ١٦:٤؛حز١:٣إش

 ؛ ١٦: ه ؛١٧و
 ؛١٤:٦سمي

 ٦: ١ حج
 ه؛٣:٢٨شتث٢٩

 ٢٩و ٢٨: ٦ مل٢
 ؛٢:١٣مل١ص٣٠

 ؛٣٠٠٣٤ اي٢
 ؛٩:٢٧ إش
 ١٣و٦-٣:٦حز
٤:٢مله٢ض٣١

 ؛١٩٠٠٣٦ ى٢ط
 ؛٧:٧٤مز

 ١-ه١١:١ظإش
 ؛١١:٩عإر٣٢
١٦: ١٨ 
 ؛٢٧:٤غتث٣٣
 ؛١١:٤٤مز
 ؛٢٣:٢٠؛١:ه١٢حز
 ١٤:٧زك ؛١٥: ٢٢
 ؛٤٣: ٢٦ ال ف ٣٤

 ٢١:٣٦أي٢
 ٢:٢قاله٣ه

 ؛١٧:٣٠ ذإش٣٦
 ؛١٩:٤؛٦و ٣:١مرا
 ١وه ١٢و ٧:٢١حز
 ؛٢٢:٧لض٣٧

 ؛١٦و١:ه١٤صم١
 ؛٤:١٠إش

 ؛١٣و١٢:٧ميش
 ١٤:٢ض
٢٦: ٤نتث ٣٨

 ؛٦:ه٢٨تث٠٣٩
 ؛١٠:٣٣؛١٧:٤حز
 ؛٩٠٠١. زك

 ٧:٣٤دخر
 ؛٧يءده:٤٠

 ؛٣٤و٣٣:٨مل١
؛ ١٨: ١؛لوه٢:٩ خ

 في بذنوببلم نفثون ينغلم والباقون ٠أءدائغلمن
 معؤلم آبائبلم بذنوب وأيثما ٠أءدائغلمهـ أراضي

 آبائهلم ودوب بذنوببلم أقؤوا إذ لكن٤ تفثوذو*
 تعى وشلهلم بها، خانوني التي خياض في

 سلكة أيصا وإر٤١ بالخالفؤي، سلكوا الذي
 إال أعدائبلم* أرض إلى بهلم وأسن بالخالم معؤلم

 ويشنوفوا ،الثلغًاب ولوبهم حيكن تخضع أن
 <يعقوب مع ميثاقي أذكر دذوبؤلمت< عن حيكن
 مع وميثاقي إسحاق، مع ميثاقي أيصا وأذكر

 ونؤلم كتزال واألرض٤٣ ٠األرضج وأذكر هيلمث،٠إبر
 وغم ،٤^^ وحثبها في شبوقها وتسقوفي
 أحكامي أنوا قد ألئؤلم ذنوببلم عن ئسقوفآل
 ذلك مع ولكن٤٤ ٠فرائضيخ أنفئؤلم وكرشث

 وال أنعلم ما أعدائهلم، أرض في كانوا تئى أيثما
 ألئي ،۵معؤلم ميثاقي وأنئمذ أبينغلم حئى كرهثؤلم

 مع الميثاقًا لؤم أذكر بل٤ه إلفؤلم* الردة أنا
 أمالم وعزر أرض يئ أخرجثؤلم الذيئ األوليذذ

الردة((* أتا إيجاز- لؤم ألكوئ اللعوب أعس
 التي والئرائع واألحكالم العرائغئ هي هذو ٦

 حبل في إسرائيالس نني وئيئ نيئة الردة ونقها
٠ ش موسى بيد سيناؤ

 ٥: ه ط١ ؛ ١٢و ٧و ٦: ١٢ أي٢ب ؛ ٢٩: ٢ رو ؛٥١٠٠٧ أبع ٤١ (٩: ١ يو١)
 مز ؛ ٥: ٦ ؛ ٢٤: ٢ دخر ٤٢٧: ٩ دا ؛ ٤و ٣: ٥١ ^؛ :٣٩ ز٠ت ؛٦و

 ؛خال٣وه ٣٤: ٢٦ ال٤٤٣٢٣: ١٣٦ ؛جض٦٠: ١٦ حز ؛٤:ه١٠٦
 (٣٦-١: ١١ )رو ؛ ١١:٣٠ إر ؛ ٢٣: ١٣ مل٢ ؛٣١: ٤ دتث ٤٤١٥: ٢٦
 ١٤و ٩:٢٠ حز ؛٢: ٩٨ ذمز ؛٣٨: ٢٥ ؛٣٣: ٢٢ رال (؛٢٨: ١١ ذ)رو ٤٥

١: ٢٥ الش (؛١٧: ١ )يو ؛ ١: ١٢؛١:٦ تث ؛٣٤:٢٧ ال ص ٤٦٢٢و

 الناس إة حى البلد ابجاعة .طبحلم.. ٢٩؛ ٢٦
 )رج فعال حصل الذي األمر البشر، لحوم أكل إلى يلجأون

(.١٠: ٤ ؛ ٢٢ مرا ؛ ٩: ١٩ إر ؛ ٢٩و ٢٨: ٦ مل٢
 لعبادة طبيعؤة مقادس هذه كانت مرتفعاتكم. ٣٠: ٢٦

 مل١) المرتفعات على بعبادته الله سليمان عصي وقد األصنام.
 مل ١ ) الوثسات زوجاته آللهة يتعز صار أن لبث ما ثلم ، ؛(٤: ٣

 لمملكة الرهيب الغزو فى كله هذا حدث ٣٥٠٣١٠٠٢٦
 وبدمير ،األشورين أيدي على م ق ٧٢٢ سنة الشمالؤة إسرائيل
 أيدي على م ق ه٨٦و ٦٠٥ بين ما الجنوة يهوذا مملكة

 إلراحة سنة سبعين سبئ كان يهوذا، حالة وفى البايلين.
 أي٢ رج .اتبكت الي السابعة السنين *جمع لقاع األرض
٢١-١٧:٣٦.

سنة انتهكوا الهم ،التضميني بالمعنى .تسبته مل ما ٣٥: ٢٦

 البابلى السبى أماس االنتهاك هذا صار وقد تكرارا. السبت
(.٢١و ٢٠:٣٦ أي٢ )رج سنة ٧٠ دام الذي
 ط ترحح لم العشرة الشماإله المملكة أسباط إذ ٣٨؛٢٦
 أع ح رج ؛٢٣-٧:١٧ مل٢ رج مباض. السبي من

٧:٢٦.
 متأصال الله عهد .كانميثاقي أقؤوا...أذكر إن ٤٢- ٤٠: ٢٦
 أن بد ال الحقيقؤة فاتتوبة شعبه. مع باشرها التي العالقة في

لديهاكرا. تلقى
 المعكوس الترتيب إبراهيم. إسحق... يعقوب... ٤٢: ٢٦

التاريخى. الترتيب بعكس استرجاعؤة نظرة
 زيارى أثنا-* جا* الالوس سفر محتوى من كثير ٤٦: ٢٦

 إلن ليلة(( وأربعين نهارا ))أربعين منهما كرع دامت اللتين موسى
 ٣٧:٧ ال ؛٢٨-٢:٣٤ ؛٦:٣٢-١٦:٢٤ خر )رج سيناء جبل

(.٣٤:٢٧؛١:٢؛ه٣٨و



٢٦٠ ٢٧ الالئ
 للرب هو ما افتداء

بني >>كلم٠ قدد موسى وب وكلم ٢٧  ١ئر ن١إئ ؛فزر ١إذ نهم: وزه ئيل٠ور ٢٧

 تقويئك كازًا فإنه ، للرب دفوشا تقويمك حشب
 سته، ستينًا ابن إلى سته عشريزًا ابن ض لذخر
 شاقل طى فصة شاقل حمسيزًا تقويئن يكوذد

 يكوزًاتقويئكقالثيئ كاألأش وإنه٤ ٠ ب التقدس
 ابن إل بتيى خمس ابن كانًامرع ٠وإن شاقأل.
 شاقأل، عشريون، لذكر تقويائائً يكوأل سته عشرس
 ثهرإر ابرع ون كان وإن شواقل. عثرة وألش

 حمشه لذكر تقويئك يكوأل سنيرع خمس ابن
 سواقل دالة تقويئك يكوأل وألش فحم، فواقل
 فإئ فصاعنا سته رسيوع ابن مرع كاأل وإن ٠وحؤ

 وأثا عثرشاقال، حمشة يكوألتقويئك كابًاذكرا
 عن فقيرا كاأل وإنه٨ ٠سواقل فعثزة لألش

 ٠ ت الكائ فثعومة الكاض أمام يوقفة تقويبك
ادهاش. قونة التاذر تن تنال ئدرما طى

 للردية، قرباائ يعريوده مما بهيته كان ))وإنه٩
 يعيره ال١ ٠ ودسا يكوأل للردية شة تعطي ما فغل
 وإنه بجئد. ألدينا أو بردى، جئنا يبدله وال

 ٠ لدشاث وبديلها هى تكوأل ببهيته بهيتة أبذل
 ورباائ فريودة ال مما دحشة بهيتة كاأل وإنه١١

 فئعؤئها١٢ الكاض، أما؛ البهيتة يووئ للردية
 يا تقويبك فبشيع ٠ ألديقة أ؛ جئن؛ الكاش
 حمشها يزين فغها فإنه يكوأل. هكذا كاأل
٠تقويبكج طى

 يؤمه للربة، ودسا سه إنساأل ودش ))وإذا ٤

 ٢٧ الفصل
 ؛١٦:٧آال٢

 ؛٢:٦ءد
 ؛٢٣-٢١:٢٣تث

 ٣١و٣٠:١١ قض
 ٣٩و
 ؛١٣:٣٠بخر٣
 ؛٢٥: ٢٧ ال
 ١٦: ١٨؛٤٧:٣ءد
 ؛١١تاله:٨

٢٤-٢١: ١٤ 
 ٣٣:٢٧ثال ١٠
 :ه؛٦جال١٣

١٩و١:ه٢٧؛١٤:٢٢

 الكاجئ فؤئه وكما ذديائ. أ؛ جئذا الكاش
 يزين سه، فلخ الئشذش كاأل فإنه١ ٠بقو؛ هكذا

 ألأل ٠ له فيكوأل طيه تقويبك وحو خمش

 ١٦و ١:ه٢حاله١٨
 ٢٨و

 ٢٨و١٠:٢خاله٢١
 ؛٢٨: ٢٧؛دال٣١و

 ؛١٤: ١٨ ذعد
 ٢٩: ٤٤ حز
 ٢وه١٠:٢داله٢٢
 ١٣-١:.٢زاله٢٤

 ٢٨و
 ؛١٣:٣٠سخر٢ه
 ؛٤٧:٣؛ءد٣: ٢٧ ال

 ١٢: ٤٥ حز ؛١٦: ١٨
 ٢:١٣شخر٢٦

 ٣٠:٢٢؛١٢و
 ١١:٢٧صال٢٧

 ١٢و
 ؛٢١:٢٧ضال٢٨
 ؛١٤: ١٨ عد
 ١٩-١٧:٦ش
 ٢:٢١طءد٢٩
 ؛٢٢:٢٨ظتك٣٠
 ؛٢٤و٢١:١٨ءد

 ؛١٢و٦:هو٣١ًاي٢
٨:٣ مل ؛١٢: ١٣ نح

 يكوأل للربة، ملكه حقل بعض إنساأل وذش
 السعير ض حوتر بذاذ بذار. قذر على تقويئك

 يئ حقله قذش إنه١٧ فضة. شاقل بثمسيئ
 قذض ألأل ٠يقودًا تقويبك فخشميع اليوبيل سته

 الفحة الكاش له يحشميع اليوبيل سته بعن حقلة
 ليوبيلح،١ سته إد الباققه قذرالشيئ عر

 ئعذشة، الحقل فلخ فإنه١٩ تقويبك. من فيمعص
 ٠له فتجب طيو تقويبك فحة خمش قزين

 إلنساد الحقل وبخ الحقل فلة لم إئ لكن٢
 خروو عنن الحقل يكوزًا بل٢١ نعن، فلخ ال احز
 ٠الئخرمد كالحقل للردية ؤدشا خ اليوبيل في

٠يكوألللغهذ للكاض
 ليس شراوئ ئ حقأل للربة وذش ))ألأل

 مبلح الكاش لة قحشيع٢٣ ئتؤور، حقول مرح
 في تقويتك فيعض اليوبيل، سته إلى تقويبك

 اليوبيل ستة وفي ٤ للربة. ودسا اليوم ذلك
 له الذي إلى شه، اشغرا؛ الذي إلى الحقل يرحخ
 شاقل عر يكوزًا تقويبك وكل٢ ٠األرضذ تلة

الثاوالس. يكوأل جيز؛ عشريئ ٠التقدس
 ض للربًا بكرا ئغزز الذي الؤكز ))لكن

 فهو شا؛ أو -كادًا ورا أخذش. ئعذشه فال البهائم
 تفديم البة البهاش ض كاأل وإئ٢٧ للربًا.
 لم ألأل ٠ طيوص حمشة ويزين تقويبك حشمين
 محؤم كل أائ٢ . تقويبك حشميع فكباغ فلخ،

 الناس ئ لة ما كل مرح للربًا إنسان يحرمة
 ٠فلخض وال يباغ فال ملكو حقول وضه أللبهائم

 كل٢ ٠ للربط أتداس ددكل هو محرم كل إن
قتال. يقتل ٠ ط يغذى ال الناس محتب يمم محمم

 األرض حبوب مرخ األرض غثر ))وكل٣٠
٠للربًا ودش ٠ للربة فهو الغجر ألثمار

 .٧ ش ني كخان شل الناس. ض حمرم... كلع ٢٩:٢٧

 الالوين. إلى يقدم |لعامدكان الثغر هذا عشر. ٣٢-٣٠ : ٢٧
 الثغر إلى الوحيدة اإلشارة هي وهذه .٣٢٠٢١: ١٨ عد رج

 عن ففال هتالك، كان ائ الالوين. مغر فى بالمئة(١٢)
 حوالى مجموعهما يبغ القديم العهد في بثران ،التقدمة هذه
 والثشر ؛٢٢: ١٤ تث الثاني: )رج-الثغر سنائ بالمئة ٢٣

(.١٢: ٢٦ ؛٢٩و ٢٨: ١٤ تث سنوات: ثالث كل الثالث

هو بما خاصة معيارية تشريعات بوطى هنا ٣٤-١:٢٧
وأراض. ويوت وحيوانات أشجاص من للرب مكرس
دون الععؤ بشى الفعل هذا نذزا. أفرز... ٧-٢:٢٧
وخدمته. للردًا* مقذائ وقعا بوصفها وأمالكه يته أهل سائر

.١شاشاصى.رجحه:ه٣:٢٧
(،٢: ١٣ )خر أصال للرت ونا البكر كان البكر. ٢٦:٢٧

ثانية. مر ئكؤسه أن العابد ومع في يكن لم ئم ومن



٢٧ الالوس ٢٦١
 ما٦ت/واذمقكل ثم كح ءلهدتثئتا

 دشا العاشر يكونًا القصاغ تحت تعئؤ
وال ذديء، أم هو أجئن يفحصن ال ٠للربًا

 ٠ قدسا وبديلة هو يكونًا أبذلة وإذ ٠يبدةف
٠ يقئ(( ال

١٣: ٢٧عال٣١
 ؛١٣:٣٣ غإر٣٢
 ؛٣٧:٢٠حز

 ١٤:٧ي٠
١٠:٢٧نال٣٣

 ؛٤٦: ٢٦فال ٣٤
 ؛٤:٤:ه؛مل٤تث

 ؛٢وه٦ز١:١٩ذخر
(٢٩-١٨:١٢)ءب

 بها الردة أوض التى الوصايا هى مده
سيناءك* جيل في ق إسرائيل ثني إتى موسى


