
 معنى الذبيحة
 

 3الفصل 

 17العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   ويين وكيف تنطبق علينا اليوملنفهم معنى الذبيحة في سفر الالالهدف: 

27
الً َعْن َخطَايَا نَفْ  َم َذبَائَِح أَوَّ ِسِه ثُمَّ َعْن الَِّذي لَْيَس لَهُ اْضِطَراٌر ُكلَّ يَْوٍم ِمْثُل ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة أَْن يُقَدِّ

َم نَْفَسهُ  ةً َواِحَدةً، إِْذ قَدَّ  (27:7.)عبرانيين َخطَايَا الشَّْعِب، ألَنَّهُ فََعَل هَذا َمرَّ

 

الكهنة بالضبط ما يجب القيام  تخبر 7-1 اإلصحاحات .ينقسم سفر الالويين، دليل الكاهن، إلى عدة أقسام

، 11-3 اإلصحاحاتفي  لذبائح.معنى هذه اعن ، ولكنها تعطي أيضا نظرة ثاقبة أثناء تقديم الذبيحةبه 

والمعايير  الكهنة كونيأن  كيف ينبغيشرح تالتعليمات في هذا القسم . الكهنة أنفسهم -م االتركيز على الخد

 تمت هابالنسبة لنا ألنمهمة جميلة في هذه الفصول الهناك العديد من الحقائق  التي يجب أن يحتفظوا بها.

 .المسيحفي يسوع 

ة والكهنة خيمة العباد ."تقديس" شعب هللا تشرح، حيث 22-11 اإلصحاحاتفي  سفر الالويين نجدهقلب 

شعب مقدس يجب أن يكون هللا للعالم أجمع أن شعب هللا المختار  كانوا يظهرون رسالة يخدمون فيهاالذين 

 .مختارين ليكونوا مختلفينهو أن هؤالء الناس كانوا القادمة التركيز في هذه الفصول قدوس. وألن هللا 

 

توثيقها  قد تمالمقدسة في الدين اليهودي، و  هناك العديد من األيام ."ةشرح " الخدمت 21-23اإلصحاحات 

.وألن الكهنة كانوا ملزمين بالخدمة والوعظ في هذه األيام الخمسة األولى من الكتاب المقدس سفارفي األ

الى هذا القسم من سفر الالويين،  تصلعندما  المقدسة كانوا يحتاجون إلى تعليمات ودليل للقيام بذلك. 

ثم اسأل نفسك هذا السؤال :  يتذكرون هذه األيام المقدسة؟أراد هللا أن الكهنة  ذامالاسأل نفسك هذا السؤال: 

 هذه األمور ؟ يتذكرون  الكهنة أن لماذا أراد هللا

 

يشوع سفر و ،سفر التثنيةوا "استسالم ". سفر الالويين، ميمكن وصف آخر فصلين من سفر الالويين بأنه

ينتهوا بموعظة لشعي هللا لطاعة ناموس هللا وليكونوا شعبا مقدسا. فشعب هللا يجب أن يكون مختلفا عن 

 الشعوب من حوله. 

 



 .أفضل إجابة اختر
 موحى بهامثيرة لالهتمام و وشروط الذبائحصحيحة أو خاطئة؟ معظم الناس يجدون سالسل النسب  -1

 مثل بقية الكتاب المقدس.

 .معنى في أيامنا هذهصحيحة أو خاطئة؟ كان سفر الالويين مفيد في البرية ولكن ال يوجد له  -2

 " وهذا يعني أننا ال نفعل أي شيء خاطئ.مقدسونصحيحة أو خاطئة؟ هللا يريدنا أن نتذكر أننا " -3

 

 ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

 

 ؟متى اكتمل الوفاء بالذبائح -4

 عندما دخل بنو إسرائيل أرض الميعاد -أ

 عندما تم بناء المعبد في القدس -ب

 عندما مات يسوع على الصليب -ج

 أيا منها حتى اآلن. ىستوفي لم -د

 

 قدس؟معتبر إسرائيل يلماذا  -1

 هللا شعب واألنهم كان -أ

 الناموسكل  م تممواألنه -ب

 ألن هللا أبقاهم بعيدا عن الجميع -ج

 الكثير وادرسوا و تعلمألنهم  -د

 

 لماذا خلق هللا األيام المقدسة؟ -6

 .ةأيام قليل ةعد فقط فيشعبه ألنه يريد أن يزور  -أ

 من أجلهم.ما قام به  واتذكريانه يريد منهم أن  -ب

 إلى الراحة. ونحتاجي مكان يعتقد أنه -ج

 أكثر تدينا من غيرهم من الناس . واكونيانه يريد أن  -د

 

 أن يضع يده على رأس الحيوان؟ ليقدم ذبيحةن الشخص الذي جاء أ من المفروض لماذا -7

 . الرأس هي الجزء الوحيد الذي سيقدمه -أ

 الحيوان يمثل الروح. رأس -ب

 .لم يخبرناال أحد يعرف حقا. الكتاب المقدس  -ج

 نقل خطيئته إلى الحيوان الذي مات مكانه وأصبح يقوم مقامه.الشخص ي ارمزي -د

 

 قول هذه النبوءة عن خطايانا؟ )اختر كل ما ينطبق( ت. ماذا 6:13قراءة اشعياء ا -3

 غتفر.تال  أنها -أ

 خطاة ناكل -ب

 دفع ما يكفي لذلك.ن نا إذا كناهللا يغفر خطايا -ج

 .ذبيحةاله جعلو وضع هللا جميع خطايانا على يسوع -د

 

 ذبيحة على آذانهم اليمنى ، واليد ، و القدم؟الالكهنة دم  يضعلماذا  -9

 وحيثما ذهبوا، فعلوهألنهم يستحقون العقاب على ما سمعوه، ما  -أ

 ارشرأونصف صالحين إلثبات أن الناس نصف  -ب

 ن يجب أن يكون مقدس هللذهبوي مافعلوه، و أينيسمعوه، ما يلتذكيرهم بأن ما  -ج

  هو الكاهن حتى يتمكن الجميع من معرفة من -د

6
ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا. ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد 

بُّ َوَضَع َعلَْيِه  إِلَى طَِريقِِه، َوالرَّ

 (6:13)إشعياء  إِْثَم َجِميِعنَا.



عندما شفى األبرص ، قام كاهن طقوس التي كانت غارقة طائر في الدم ومن ثم إطالق سراحهم .  -11

 لماذا فعل هذا ؟

 لجذام والموتلألن الدم كان رمزا  -أ

  ئه بتقديم ذبيحةشفا ثمن دفعيألن األبرص كان عليه أن  -ب

 طير الطيوريكما  سرعة أقصىبلذهاب بعيدا عن المخيم ا عليهم ترمز إلى أن مرضى الجذام كان  -ج

 موت وقيامة يسوع لتطهيرنا -لتمثيل اإلنجيل  -د

 

 . عظات موسى كانت تشمل -11

 عليمالت -أ

 عظة -ب

 نبوءة -ج

 كل ما سبق -د

 

 )اختر كل ما ينطبق( في ما يختصسفر الالويين يحتوي على إرشادات بشأن هللا  -12

 قواعد حول النظام الغذائي و النظافة -أ

 قواعد حول الجنس والعالقات  -ب

 الكهنةحول خدمة قواعد  -ج

 االستراتيجية العسكرية -د

 تقنيات الزراعة -ه

 عالج األمراض -و

 هانةإدانة الشعوذة والسحر و الك -ز

 

أن حياتك  واقولييمكن للناس أن  كيفنتمي إلى هللا؟ تأن و -قدس" مأن تكون " لكماذا يعني  

 ؟هللا مختلفة بسبب عالقتك مع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ظهر لك ي. أطلب منه أن أفرزك لتحبه وتخدمهغفر خطاياك و قد واحدا من شعبه، ألنك  هللا أشكر

 ك أن تتمم مشيئته.كيف يريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ضع سفر الالويين مباشرة بعد سفر الخروج؟ وعندما لنا هللا  هاما هي الرسالة التي منحن -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عن  يقدمه ذبيحة ضع يده على رأس الخروف الذي كانيالخاطىء بأن تعليمات ال وراءما الحقيقة  -2

( 21:1كورنثوس  2،  21، 24:  2بطرس  1؛ 6؛ 1:13 ءشعياإي إلنظر اخطاياه؟ ) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

( 9-1:  14رمز إلى موت وقيامة يسوع المسيح. )الويين تبرص األشرح كيف مراسم تطهير ا -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

خاصة؟ الهذه األيام  ترمز ماذاإلى لماذا وضع هللا الكثير من األيام المقدسة؟  -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

تطبيق التعبدي الوضع دم الذبيحة على األذن واليد و القدم؟ ما هو بلكهنة لتعليمات  ت هناكلماذا كان -1

هذا بالنسبة لنا اليوم؟ لوالعملي 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما نعرفه اليوم عن أهمية الحجر الصحي والتعقيم لمنع وعالج األمراض بجميع هذه التعليمات  ما عالقة -6

كان لديه وحي من هللا في هذه المسائل؟  مآالف السنين، أقفز بالعلم انتشار األمراض المعدية. هل موسى 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الشذوذ الجنسي والممارسات الجنسية األخرى، جنبا إلى جنب مع الحظر من الشعوذة  إدانةهل  - 7

 المقدس اليوم؟ والسحر، تنطبق على شعب هللا
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق


