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1 
وكلَّم الرب موسى يف بريِة سيناَء، يف خيمِة االجِتماِع، يف أول الشهِر الثّاين يف السنِة الثّانيِة خلُروِجِهم ِمن أرِض 1

ِمِن ابِن 3 كُلَّ ذَكٍَر برأِسِه، أحصوا كُلَّ جماعِة بين إسرائيلَ بعشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء،"2: ِمصر قائالً
ويكونُ معكُما 4. حتسبهم أنت وهارونُ حسب أجناِدِهم. ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلَّ خاِرٍج للحرِب يف إسرائيلَ

. ني أليصور بن شديئورلرأَوْب: وهِذِه أمساُء الرجال الذين يِقفونَ معكُما5. رجلٌ لكُلِّ ِسبٍط،رجلٌ هو رأس لبيِت آبائِه
لزبولونَ 9. ليساكَر نثَنائيلُ بن صوغَر8. ليهوذا نحشونُ بن عميناداب7. لِشمعونَ شلوميئيلُ بن صوريشداي6

لبنيامني أبيدنُ 11. ألفراِيم أليشمع بن عميهود، وملَنسى جمليئيلُ بن فدهصور: البني يوسف10. أليآب بن حيلونَ
. جلاد ألياساف بن دعوئيل14َ. ألشري فجعيئيلُ بن عكرن13َ. لدانَ أخيعزر بن عميشداي12. بن ِجدعوين

15نعين بن عفتايل أخري16". لنساُء أسباِط آبائِهمِة، رؤاجلَماع شاهريم مأُلوِف إسرائيلَ. هؤالِء ه رؤوس .
17ذَ موسفأخ ،نوا بأمسائِهميتع جالَ الذينهِر الثّاين ، 18ى وهارونُ هؤالِء الرل الشِة يف أوعا كُلَّ اجلَماعموج

 ،ا برؤوِسِهمةً فصاِعدسن ِد األمساِء، ِمِن ابِن ِعشريندبع يوِت آبائِهموب شائِرِهمبوا إلَى عس19فانت الرب ركَما أم
  . يف بريِة سيناَءفعدهم. موسى

فكانَ بنو رأَوْبني بكِر إسرائيلَ، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء برؤوِسِهم، كُلُّ ذَكٍَر ِمِن 20
 ِستةً وأربعني ألفًا وخمس كانَ املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط رأَوْبني21ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج للحرِب، 

  .ِمئٍَة
بنو ِشمعونَ، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهِم، املَعدودونَ ِمنهم بعدِد األمساِء برؤوِسِهم، كُلُّ ذَكٍَر ِمِن ابِن 22

  .ونَ ِتسعةٌ وخمسونَ ألفًا وثَالثُ ِمئٍَةاملَعدودونَ ِمنهم لِسبِط ِشمع23ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج للحرِب، 
بنو جاد، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج 24

  .نَاملَعدودونَ ِمنهم لِسبِط جاد خمسةٌ وأربعونَ ألفًا وِست ِمئٍَة وخمسو25للحرِب، 
بنو يهوذا، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج 26

 .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط يهوذا أربعةٌ وسبعونَ ألفًا وِست ِمئٍَة27للحرِب، 

ئِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج بنو يساكَر، تواليدهم حسب عشا28
  .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط يساكَر أربعةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة29للحرِب، 

اِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج بنو زبولونَ، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمس30
  .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط زبولونَ سبعةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة31للحرِب، 

32فنو يوسةً: بسن ِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشريندبع ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع بسح مهتواليد ،نو أفراِيما، كُلُّ بفصاِعد 
  .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط أفراِيم أربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة33خاِرٍج للحرِب، 



بنو منسى، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج 34
  .نهم لِسبِط منسى اثناِن وثَالثونَ ألفًا وِمئَتاِناملَعدودونَ ِم35للحرِب، 

بنو بنيامني، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج 36
  .ا وأربع ِمئٍَةاملَعدودونَ ِمنهم لِسبِط بنيامني خمسةٌ وثَالثونَ ألف37ًللحرِب، 

بنو دانَ، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج 38
 .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط دانَ اثناِن وِستونَ ألفًا وسبع ِمئٍَة39للحرِب، 

40مهتواليد ،نو أشريب بسا، كُلُّ خاِرٍج حةً فصاِعدسن ِد األمساِء ِمِن ابِن ِعشريندبع ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع 
 .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط أشري واِحد وأربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة41للحرِب، 

ِء ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج بنو نفتايل، تواليدهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، بعدِد األمسا42
  .املَعدودونَ ِمنهم لِسبِط نفتايل ثَالثَةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة43للحرِب، 

. ئِههؤالِء هم املَعدودونَ الذين عدهم موسى وهارونُ ورؤساُء إسرائيلَ، اثنا عشر رجالً، رجلٌ واِحد لبيِت آبا44
فكانَ مجيع املَعدودين ِمن بين إسرائيلَ حسب بيوِت آبائِهم ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا، كُلُّ خاِرٍج للحرِب يف 45

وأما الالويونَ حسب 47. كانَ مجيع املَعدودين ِست ِمئَِة ألٍف وثَالثَةَ آالٍف وخمس ِمئٍَة وخمسني46. إسرائيلَ
  أما ِسبطُ الوي فال"49: إذ كلَّم الرب موسى قائال48ًآبائِهم فلم يعدوا بينهم، ِسبِط 

  حتسبه وال
هم يحِملونَ . بل وكِّل الالويني علَى مسكَِن الشهادِة وعلَى مجيِع أمِتعِتِه وعلَى كُلِّ ما له50. تعده بني بين إسرائيلَ

فِعند ارِتحال املَسكَِن ينزلُه الالويونَ وِعند نزول 51. ِتعِتِه، وهم يخِدمونه، وحولَ املَسكَِن يِرتلونَاملَسكَن وكُلَّ أم
ويِرتلُ بنو إسرائيلَ كُلٌّ يف محلَِّتِه وكُلٌّ ِعند رايِتِه 52. واألجنيب الذي يقتِرب يقتلُ. املَسكَِن يقيمه الالويونَ

  وأما الالويونَ فيِرتلونَ حولَ مسكَِن الشهادِة لكَي ال53. جناِدِهمبأ
ففَعلَ بنو إسرائيلَ حسب كُلِّ 54". يكونَ سخطٌ علَى جماعِة بين إسرائيلَ، فيحفَظُ الالويونَ شعائر مسكَِن الشهادِة

  .ما أمر الرب موسى، كذلك فعلوا
  ترتيبات األسباط

2 
قُبالَةَ خيمِة االجِتماِع . يِرتلُ بنو إسرائيلَ كُلٌّ ِعند رايِتِه بأعالٍم لبيوِت آبائِهم"2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائال1ً

 لبين يهوذا نحشونُ فالناِزلونَ إلَى الشرِق، نحو الشروِق، رايةُ محلَِّة يهوذا حسب أجناِدِهم، والرئيس3. حوهلا يِرتلونَ
 ،ينادابمع ِمئٍَة4بن ةٌ وسبعونَ ألفًا وِستعأرب ماملَعدودونَ ِمنه هندين 5. وجلب ئيسوالر ،اكَرسِسبطُ ي اِزلونَ معهوالن

 ،صوغَر ثَنائيلُ بنن اكَرسِم6ي عمسونَ ألفًا وأربةٌ وخعأرب املَعدودونَ ِمنه هندين 7. ئٍَةوجلب ئيسبولونَ، والروِسبطُ ز
مجيع املَعدودين ملَحلَِّة يهوذا ِمئَةُ 9. وجنده املَعدودونَ ِمنه سبعةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة8زبولونَ أليآب بن حيلونَ، 

ِمئٍَة بأجناِدِهم عةٌ وثَمانونَ ألفًا وأربالً. ألٍف وِستِحلونَ أورتي.  



10" ،يئوردش بن أليصور نيبين رأَولب ئيسوالر ،أجناِدِهم بسِن حيمإلَى الت نيبْلَِّة رأَوحةُ ماملَعدودونَ 11راي هندوج
يلُ بن والناِزلونَ معه ِسبطُ ِشمعونَ، والرئيس لبين ِشمعونَ شلوميئ12. ِمنه ِستةٌ وأربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة

وِسبطُ جاد، والرئيس لبين جادٍ 14. وجنده املَعدودونَ ِمنهم ِتسعةٌ وخمسونَ ألفًا وثَالثُ ِمئٍَة13صوريشداي، 
مجيع املَعدودين 16. وجنده املَعدودونَ ِمنهم خمسةٌ وأربعونَ ألفًا وِست ِمئٍَة وخمسون15َألياساف بن رعوئيلَ، 

  .ِة رأَوْبني ِمئَةُ ألٍف وواِحد وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة وخمسونَ بأجناِدِهم، ويرتِحلونَ ثانيةًملَحلَّ
كُلٌّ يف موِضِعِه . كما يِرتلونَ كذلك يرتِحلونَ. محلَّةُ الالويني يف وسِط املَحالَِّت. ثُم ترتِحلُ خيمةُ االجِتماِع"17

براياِتِهم.  
18" ،يهودمع بن عمأليش ين أفراِيملب ئيسرِب، والرإلَى الغ أجناِدِهم بسح لَِّة أفراِيمحةُ ماملَعدودونَ 19راي هندوج

ده وجن21 ،ومعه ِسبطُ منسى، والرئيس لبين منسى جمليئيلُ بن فدهصور20. ِمنهم أربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة
وجنده 23وِسبطُ بنيامني، والرئيس لبين بنيامني أبيدنُ بن ِجدعوين، 22. املَعدودونَ ِمنهم اثناِن وثَالثونَ ألفًا وِمئَتاِن

يةُ آالٍف وِمئَةٌ وثَمان مجيع املَعدودين ملَحلَِّة أفراِيم ِمئَةُ ألٍف24. املَعدودونَ ِمنهم خمسةٌ وثَالثونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة
 .بأجناِدِهم، ويرتِحلونَ ثالثَةً

وجنده املَعدودونَ 26رايةُ محلَِّة دانَ إلَى الشمال حسب أجناِدِهم، والرئيس لبين دانَ أخيعزر بن عميشداي، "25
وجنده 28شري، والرئيس لبين أشري فجعيئيلُ بن عكرنَ، والناِزلونَ معه ِسبطُ أ27. ِمنهم اثناِن وِستونَ ألفًا وسبع ِمئٍَة

وِسبطُ نفتايل، والرئيس لبين نفتايل أخريع بن عينن، 29. املَعدودونَ ِمنهم واِحد وأربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة
مجيع املَعدودين ملَحلَِّة دانَ ِمئَةُ ألٍف وسبعةٌ 31. وجنده املَعدودونَ ِمنهم ثَالثَةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة30

  ".يرتِحلونَ أخريا براياِتِهم. وخمسونَ ألفًا وِست ِمئٍَة
32يوِت آبائِهمب بسين إسرائيلَ حب املَعدودونَ ِمن مِمئَِة ألٍف . هؤالِء ه ِست الَِّت بأجناِدِهماملَح ِمن املَعدودين مجيع
. وأما الالويونَ فلم يعدوا بني بين إسرائيلَ، كما أمر الرب موسى33. ثَةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة وخمسونَوثَال
كُلٌّ حسب عشائِرِه . هكذا نزلوا براياِتِهم، وهكذا ارتحلوا. ففَعلَ بنو إسرائيلَ حسب كُلِّ ما أمر بِه الرب موسى34

  .ِهمع بيِت آبائ
  بنو الوي

3 
ناداب الِبكر، وأبيهو : وهِذِه أمساُء بين هارون2َ. وهِذِه تواليد هارونَ وموسى يوم كلَّم الرب موسى يف جبل سيناَء1

وإيثامار ِة3. وألعازارللكَهان مهأل أيديم الذين ين هارونَ الكهنِة املَمسوحني4. هِذِه أمساُء بناداب وأبيهو ولكن مات 
وأما ألعازار وإيثامار فكهنا أمام . أمام الرب عندما قَربا نارا غَريبةً أمام الرب يف بريِة سيناَء، ومل يكُن هلُما بنونَ

  .هارونَ أبيِهما
فيحفَظونَ شعائره 7. موهقَدم ِسبطَ الوي وأوِقفهم قُدام هارونَ الكاِهِن وليخِد"6: وكلَّم الرب موسى قائال5ً

فيحرسونَ كُلَّ أمِتعِة خيمِة االجِتماِع، 8وشعائر كُلِّ اجلَماعِة قُدام خيمِة االجِتماِع، ويخِدمونَ ِخدمةَ املَسكَِن، 



م موهوبونَ له ِهبةً ِمن ِعنِد بين إُ. فتعطي الالويني هلارونَ ولبنيِه9. وِحراسِة بين إسرائيلَ ويخِدمونَ ِخدمةَ املَسكَِن
  ".وتوكِّلُ هارونَ وبنيِه فيحرسونَ كهنوتهم، واألجنيب الذي يقتِرب يقتل10ُ. إسرائيلَ

ِحٍم ِمن بين وها إني قد أخذت الالويني ِمن بِني بين إسرائيلَ، بدلَ كُلِّ بكٍر فاِتِح ر"12: وكلَّم الرب موسى قائال11ً
يوم ضربت كُلَّ بكٍر يف أرِض ِمصر قَدست يل كُلَّ بكٍر يف . ألنَّ يل كُلَّ بكٍر13. إسرائيلَ فيكونُ الالويونَ يل
  ".أنا الرب. يل يكونونَ. إسرائيلَ ِمن الناِس والبهائِم

كُلَّ ذَكٍَر ِمِن ابِن .  الوي حسب بيوِت آبائِهم وعشائِرِهمعد بين"15: وكلَّم الرب موسى يف بريِة سيناَء قائال14ً
مهدا تعهٍر فصاِعد16". شكما أُِمر قَول الرب بسى حموس مهد17. فعين الوي بأمسائِهموكانَ هؤالِء ب :

وبنو قَهات حسب 19. بين وِشمعيل: وهذاِن امسا ابني جرشونَ حسب عشائِرِهما18. جرشونُ وقَهات ومراري
شائِرِهميئيلُ: عزربونُ وعوح وِيصهار مرامشائِرِهما20. عع بسراري ححلي وموشي: وابنا مم . شائرهِذِه هي ع

يوِت آبائِهمب بسح نيالالوي.  
21نيمعيةُ الششريوع نيةُ اللِّبنيشريجلَرشونَ ع .هِذِه هي عنياجلَرشوني ِد كُلِّ ذَكٍَر  ِمِن  22. شائردبع ماملَعدودونَ ِمنه

عشائر اجلَرشونيني يِرتلونَ وراَء املَسكَِن إلَى 23. ابِن  شهٍر  فصاِعدا،  املَعدودونَ   ِمنهم سبعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة
: وِحراسةُ بين جرشونَ يف خيمِة االجِتماِع25. اف  بن الِيلَوالرئيس لبيِت أيب اجلَرشونيني ألياس24الغرِب، 

وأستار  الداِر وسجف باِب الداِر اللَّوايت حولَ  26املَسكَن، واخلَيمةُ وِغطاؤها، وسجف باِب خيمِة االجِتماِع، 
  .املَسكَِن  وحولَ  املَذبِح  محيطًا  وأطنابه مع كُلِّ ِخدمِتِه

هِذِه عشائر القَهاتيني، . لقَهات عشريةُ العمراميني وعشريةُ الِيصهاريني وعشريةُ احلَربونيني وعشريةُ العزيئيلينيو27
بين قَهات وعشائر 29. بعدِد كُلِّ ذَكٍَر ِمِن ابِن شهٍر فصاِعدا ثَمانيةُ آالٍف وِست ِمئٍَة حاِرسني ِحراسةَ القُدِس28

وِحراستهم 31. والرئيس لبيِت أيب عشريِة القَهاتيني أليصافانُ بن عزيئيل30َيِرتلونَ علَى جاِنِب املَسكَِن إلَى التيمِن، 
وكُلُّ ِخدم ا، واِحلجاب َخِدمونةُ القُدِس اليت يحاِن وأمِتعةُ واملَذبةُ واملَنارواملائد ابوتساِء 32. ِتِهالتئيِس رؤولر

  .الالويني ألعازار بِن هارونَ الكاِهِن وكالَةُ حراِس ِحراسِة القُدِس
33نيةُ املوشيشريوع نيةُ املَحليشريراري. وملَراري عم شائرِد كُلِّ ذَكٍَر ِمِن ابِن 34. هِذِه هي عدبع مواملَعدودونَ ِمنه

يِرتلونَ علَى جاِنِب . والرئيس لبيِت أيب عشائِر مراري صوريئيلُ بن أبيحاِيل35َ آالٍف وِمئَتاِن، شهٍر فصاِعدا ِستةُ
ألواح املَسكَِن وعواِرضه وأعِمدته وفُرضه وكُلُّ أمِتعِتِه وكُلُّ : ووكالَةُ ِحراسِة بين مراري36. املَسكَِن إلَى الشمال

  .ِمدةُ الداِر حوالَيها وفُرضها وأوتادها وأطنابهاوأع37ِخدمِتِه، 
38 حاِرسني ،نوهى وهارونُ وبم موسروِق، هالش حوِة االجِتماِع، نيمخ امرِق قُداملَسكَِن إلَى الش اماِزلونَ قُدوالن

ي ِربقتالذي ي يبين إسرائيلَ، واألجنِة بةَ املَقِدِس ِحلراسلُِحراسقت. 

مجيع املَعدودين ِمن الالويني الذين عدهم موسى وهارونُ حسب قَول الرب بعشائِرِهم، كُلُّ ذَكٍَر ِمِن ابِن شهٍر 39
  .فصاِعدا، اثناِن وِعشرونَ ألفًا



فتأخذُ 41. ِعدا، وخذْ عدد أمسائِهمعد كُلَّ بكٍر ذَكٍَر ِمن بين إسرائيلَ ِمِن ابِن شهٍر فصا:"وقالَ الرب ملوسى40
فعد 42". وبهائم الالويني بدلَ كُلِّ بكٍر يف بهائِم بين إسرائيلَ. بدلَ كُلِّ بكٍر يف بين إسرائيلَ. أنا الرب. الالويني يل

 الذُّكوِر بعدِد األمساِء ِمِن ابِن شهٍر فصاِعدا، فكانَ مجيع األبكاِر43. موسى كما أمره الرب كُلَّ بكٍر يف بين إسرائيلَ
ِني وثَالثَةً وسبعنيألفًا وِمئَت ِني وِعشريناثن مِمنه املَعدودين.  

يكونَ خِذ الالويني بدلَ كُلِّ بكٍر يف بين إسرائيلَ، وبهائم الالويني بدلَ بهائِمِهم، ف"45: وكلَّم الرب موسى قائال44ً
وأما ِفداُء اِملئَتِني والثَّالثَِة والسبعني الزائدين علَى الالويني ِمن أبكاِر بين إسرائيلَ، 46. أنا الرب. يلَ الالويونَ

ارونَ وتعطي الِفضةَ هل48. ِعشرونَ جريةً الشاِقلُ. علَى شاِقل القُدِس تأخذُها. فتأخذُ خمسةَ شواِقلَ لكُلِّ رأٍس47
علَيِهم ائديننيِه ِفداَء الز49". وبنيعلَى ِفداِء الالوي ائدينالز ِمن ةَ ِفدائِهمى ِفضذَ موسين 50. فأخأبكاِر ب ِمن

ارونَ وبنيِه وأعطَى موسى ِفضةَ الِفداِء هل51إسرائيلَ أخذَ الِفضةَ ألفًا وثَالثَ ِمئٍَة وخمسةً وِستني علَى شاِقل القُدِس، 
  .حسب قَول الرب، كما أمر الرب موسى

  خدمة بين قهات
4 
ِمِن 3خذْ عدد بين قَهات ِمن بِني بين الوي حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم، "2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائال1ً

هِذِه ِخدمةُ بين 4. كُلِّ داِخٍل يف اجلُنِد ليعملَ عمالً يف خيمِة االجِتماِعابِن ثَالثني سنةً فصاِعدا إلَى ابِن خمسني سنةً، 
يأيت هارونُ وبنوه ِعند ارِتحال املَحلَِّة وينزلونَ ِحجاب السجِف 5. قُدس األقداِس: قَهات يف خيمِة االجِتماِع

يِه ِغطاًء ِمن ِجلِد تخٍس، ويبسطونَ ِمن فوق ثَوبا كُلُّه أمساجنوينٌّ، ويضعونَ ويجعلونَ عل6َويغطّونَ بِه تابوت الشهادِة، 
هوكاساِت 7. ِعصي حونَ واألقداحوالص حافعونَ علَيِه الصضأمساجنوٍن، وي طونَ ثَوببسجوِه يِة الووعلَى مائد

. طونَ علَيها ثَوب ِقرِمٍز ويغطّونه بِغطاٍء ِمن ِجلِد تخٍس ويضعونَ ِعصيهويبس8السكيِب، ويكونُ اخلُبز الدائم علَيِه، 
. ويأخذونَ ثَوب أمساجنوٍن ويغطّونَ منارةَ الضوِء وسرجها ومالِقطَها ومناِفضها ومجيع آنيِة زيِتها اليت يخِدمونها ا9

وعلَى مذبِح الذَّهِب يبسطونَ ثَوب 11. اٍء ِمن ِجلِد تخٍس، ويجعلونه علَى العتلَِةويجعلونها ومجيع آنيتها يف ِغط10
هعونَ ِعصيضٍس ويخِجلِد ت بِغطاٍء ِمن هطّونغا يف 12. أمساجنوٍن، وي َخِدمونِة اليت يِة اِخلدمأمِتع ذونَ مجيعويأخ

ويرفَعونَ رماد 13. مساجنوٍن ويغطّونها بِغطاٍء ِمن ِجلِد تخٍس، ويجعلونها علَى العتلَِةالقُدِس، ويجعلونها يف ثَوِب أ
املَجاِمر واملَناِشلَ : ويجعلونَ علَيِه مجيع أمِتعِتِه اليت يخِدمونَ علَيِه ا14املَذبِح، ويبسطونَ علَيِه ثَوب أُرجواٍن، 

ومتى فرغَ هارونُ 15. لَّ أمِتعِة املَذبِح، ويبسطونَ علَيِه ِغطاًء ِمن ِجلِد تخٍس، ويضعونَ ِعصيهوالرفوش واملَناِضح، كُ
  وبنوه ِمن تغطيِة القُدِس ومجيِع أمِتعِة القُدِس ِعند ارِتحال املَحلَِّة، يأيت بعد ذلك بنو قَهات للحمل ولكن ال

  يمسوا القُدس لئال
وِوكالَةُ ألعازار بِن هارونَ الكاِهِن هي زيت الضوِء والبخور 16. ذلك ِحملُ بين قَهات يف خيمِة االجِتماِع. يموتوا

  ".العِطر والتقِدمةُ الدائمةُ ودهن املَسحِة، وِوكالَةُ كُلِّ املَسكَِن وكُلِّ ما فيِه بالقُدِس وأمِتعِتِه



17الرب ى وهارونَ قائالًوكلَّمال"18:  موس 
 ،نيِني  الالويب  ِمن  نيشائِر القَهاتيال19تقِرضا  ِسبطَ  عبل افع  

  هلُم هذا فيعيشوا وال
  وال20. يدخلُ  هارونُ  وبنوه  ويقيمونهم كُلَّ إنساٍن علَى ِخدمِتِه وِحملِه: يموتوا ِعند اقِتراِبِهم إلَى قُدِس األقداِس
  ".يدخلوا ليروا القُدس لَحظَةً لئال يموتوا

  خدمة بين جرشون
ِمِن ابِن ثَالثني 23خذْ عدد بين جرشونَ أيضا حسب بيوِت آبائِهم وعشائِرِهم، "22: وكلَّم الرب موسى قائال21ً

اِخلنيكُلَّ الد ،مهدةً  تعسن مسنيا إلَى ابِن خةً فصاِعدِة االجِتماِعسنيمةً يف خخِدموا ِخدما، ليدوا أجنادنجتلي  .
يحِملونَ شقَق املَسكَِن، وخيمةَ االجِتماِع وِغطاَءها، 25: هِذِه ِخدمةُ عشائِر اجلَرشونيني ِمن اِخلدمِة واِحلمل24

وأستار الداِر وسجف مدخل باِب الداِر 26ماِع، وِغطاَء التخِس الذي علَيها ِمن فوق، وسجف باِب خيمِة االجِت
ِتِهنِة ِخدموكُلَّ أمِتع نهحيطَةً، وأطنابِح مولَ املَذبولَ املَسكَِن وحاللوايت ح . ،هعونصنم يفه لُ هلُنعموكُلُّ ما ي

27نيين اجلَرشونيِة بِخدم نيِه تكونُ مجيعقَول هارونَ وب بسحِتِهمكُلِّ ِخدم وِمن ملِهمكُلِّ ح ِمن  . مكِّلُهوتو
ِة كُلِّ أمحاِهلمبِن هارونَ 28. ِحبراس ِد إيثاماربي مهتِة االجِتماِع، وِحراسيميف خ نيين اجلَرشونيشائِر بةُ عهِذِه ِخدم

  .الكاِهِن
  خدمة بين مراري

29"وب شائِرِهمع بسراري حنو مب ،مهدتع ةً 30يوِت آبائِهمسن مسنيا إلَى ابِن خةً فصاِعدسن ِمِن ابِن ثَالثني
وهِذِه ِحراسةُ حملِهم وكُلُّ ِخدمِتِهم يف خيمِة 31. تعدهم، كُلَّ الداِخلني يف اجلُنِد ليخِدموا ِخدمةَ خيمِة االجِتماِع

وأعِمدةُ الداِر حوالَيها وفُرضها وأوتادها وأطنابها مع كُلِّ 32ِرضه وأعِمدته وفُرضه، ألواح املَسكَِن وعوا: االجِتماِع
كُلُّ ِخدمِتِهم يف . هِذِه ِخدمةُ عشائِر بين مراري33. وباألمساِء تعدونَ أمِتعةَ ِحراسِة حملِهم. أمِتعِتها وكُلِّ ِخدمِتها
ِة االجِتماِع بييمبِن هارونَ الكاِهِنخ ِد إيثامار."  
  عدد عشائر الالويني

34 ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع بسح  نيين  القَهاتيِة بساُء اجلَماعى وهارونُ ورؤموس دةً 35فعسن ِمِن ابِن ثَالثني
فكانَ املَعدودونَ ِمنهم حسب 36.  خيمِة االجِتماِعفصاِعدا إلَى ابِن خمسني سنةً، كُلَّ الداِخلني يف اجلُنِد للِخدمِة يف

مسنيِمئٍَة وخ ألفَِني وسبع شائِرِهمِة 37. عيميف خ كُلُّ اخلاِدمني ،نيشائِر القَهاتيع املَعدودونَ ِمن مهؤالِء ه
  .االجِتماِع الذين عدهم موسى وهارونُ، حسب قَول الرب عن يِد موسى

38 ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع بسرشونَ حين جب 39واملَعدودونَ ِمن مسنيا إلَى ابِن خةً فصاِعدسن ِمِن ابِن ثَالثني
 كانَ املَعدودونَ ِمنهم حسب عشائِرِهم وبيوِت آبائِهم40. سنةً، كُلُّ الداِخلني يف اجلُنِد للِخدمِة يف خيمِة االجِتماِع

ِمئٍَة وثَالثني 41. ألفَِني وِست ِة االجِتماِع الذينيميف خ رشونَ، كُلُّ اخلاِدمنيين جشائِر بع املَعدودونَ ِمن مهؤالِء ه
قَول الرب بسى وهارونُ، حموس مهدع.  



42 ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع بسراري حين مشائِر بع ا إلَى43واملَعدودونَ ِمنةً فصاِعدسن ابِن  ِمِن ابِن ثَالثني
كانَ املَعدودونَ ِمنهم حسب عشائِرِهم ثَالثَةَ 44. خمسني سنةً، كُلُّ الداِخلني يف اجلُنِد للِخدمِة يف خيمِة االجِتماِع

عن  ِّدهم موسى وهارونُ، حسب قَول الربهؤالِء هم املَعدودونَ ِمن عشائِر بين مراري الذين ع45. آالٍف وِمئَتِني
 .يِد موسى

46 ،يوِت آبائِهموب شائِرِهمع بسساُء إسرائيلَ، حى وهارونُ ورؤموس مهدع الذين نيالالوي املَعدودين ِمِن 47مجيع
. يعملوا عملَ اِخلدمِة وعملَ احلَمل يف خيمِة االجِتماِعابِن ثَالثني سنةً فصاِعدا إلَى ابِن خمسني سنةً، كُلُّ الداِخلني ل

48ِمئٍَة وثَمانني مسةَ آالٍف وخثَماني مكُلُّ إنساٍن 49. كانَ املَعدودونَ ِمنه دى عِد موسعن ي قَول الرب بسح
الرب هرى كما أمموس مهدع ملِه، الذينِتِه وعلَى حعلَى ِخدم.  

  تنقية احمللة
5 
أوِص بين إسرائيلَ أنْ ينفوا ِمن املَحلَِّة كُلَّ أبرص، وكُلَّ ذي سيٍل، وكُلَّ متنجٍس "2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

  إلَى خاِرِج املَحلَِّة تنفونهم لكَيال. الذَّكَر واُألنثَى تنفون3َ. ملَيٍت
كما كلَّم . ففَعلَ هكذا بنو إسرائيلَ ونفَوهم إلَى خاِرِج املَحلَِّة4". أنا ساِكن يف وسِطِهمينجسوا محالَِّتِهم حيثُ 

  .الرب موسى هكذا فعلَ بنو إسرائيلَ
  رد املسلوب والتعويض عن اخلطأ

ِمن مجيِع خطايا اإلنساِن، وخانَ خيانةً إذا عِملَ رجلٌ أو امرأةٌ شيئًا : قُلْ لبين إسرائيلَ"6: وكلَّم الرب موسى قائال5ً
فسالن ِتلك تبفقد أذن ،7. بالرب وتدفَعه ،همسعلَيِه خ يِنِه، وتِزدبِه بع تبما أذن دوتر ،ِملَتِتها اليت عطيخب ِقرفلت

ب بِه، فاملُذنب بِه املَردود يكونُ للرب ألجل الكاِهِن، وإنْ كانَ ليس للرجل ويلٌّ ليرد إليِه املُذن8. للذي أذنبت إليِه
بِه عنه كَفِّرِة الذي يها للكاِهِن تكونُ 9. فضالً عن كبِش الكَفّارمونقَدين إسرائيلَ اليت يٍة مع كُلِّ أقداِس بفيعوكُلُّ ر

10. لهتكونُ له هيئًا لل. واإلنسانُ أقداسيكونُإذا أعطَى إنسانٌ ش كاِهِن فله."  
  اختبار الزوجة غري األمينة

واضطَجع 13إذا زاغَِت امرأةُ رجٍل وخانته خيانةً، : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"12: وكلَّم الرب موسى قائال11ً
 شاِهد علَيها، وهي مل معها رجلٌ اضِطجاع زرٍع، وأُخفي ذلك عن عيني رجلها، واستترت وهي نِجسةٌ وليس

فاعتراه روح الغريِة وغار علَى امرأِتِه وهي نِجسةٌ، أو اعتراه روح الغريِة وغار علَى امرأِتِه وهي لَيست 14تؤخذْ، 
  ٍري، العشِر اإليفَِة ِمن طَحِني شع: يأيت الرجلُ بامرأِتِه إلَى الكاِهِن، ويأيت بقُرباِنها معها15نِجسةً، 

  يصب علَيِه زيتا وال
ويأخذُ 17فيقَدمها الكاِهن ويوِقفُها أمام الرب، 16. يجعلُ علَيِه لُبانا، ألنه تقِدمةُ غَريٍة، تقِدمةُ تذكاٍر تذَكِّر ذَنبا

ويوِقف 18 أرِض املَسكَِن ويجعلُ يف املاِء، الكاِهن ماًء مقَدسا يف إناِء خزٍف، ويأخذُ الكاِهن ِمن الغباِر الذي يف
الكاِهن املَرأةَ أمام الرب، ويكِشف رأس املَرأِة، ويجعلُ يف يديها تقِدمةَ التذكاِر اليت هي تقِدمةُ الغريِة، ويف يِد الكاِهِن 



ِة املُراملَرأةَ ويقول19ُ. يكونُ ماُء اللَّعن الكاِهن حلفستلٌ، وإنْ كُنِت مل تزيغي :  هلاويجمعِك ر ضطَِجعإنْ كانَ مل ي
ِة هذا املُرماِء اللَّعن ريئَةً ِمنلِك، فكوين بجحتِت ر ٍة ِمنجاسلِك 20. إلَى نجحتِت ر غِت ِمنولكن إنْ كُنِت قد ز

هعضجلِك مجر لٌ غَريجلَ معِك رعسِت، وجج21. وتن حلفسترأِةيللم ِة، ويقولُ الكاِهنلِف اللَّعناملَرأةَ حب الكاِهن :
ويدخلُ ماُء اللَّعنِة هذا يف 22. يجعلُِك الرب لَعنةً وحلفًا بني شعِبِك، بأنْ يجعلَ الرب فخذَِك ساِقطَةً وبطنِك واِرما

ويكتب الكاِهن هِذِه اللَّعناِت يف الِكتاِب ثُم 23. آمني، آمني: فتقولُ املَرأةُ. أحشائِك لورِم البطِن، وإلسقاِط الفَخِذ
 ،محوها يف املاِء املُرِة24يرارِة للملُ فيها ماُء اللَّعندخفي ،ِة املُرسقي املَرأةَ ماَء اللَّعنِد 25. ويي ِمن ذُ الكاِهنويأخ

الت ددرِة، ويريةَ الغِحاملَرأِة تقِدمها إلَى املَذبمقَدوي الرب ةَ أمام26. قِدم هها ويوِقدِة تذكارقِدمالت ِمن الكاِهن قِبضوي
ومتى سقاها املاَء، فإنْ كانت قد تنجست وخانت رجلها، يدخلُ فيها 27. علَى املَذبِح، وبعد ذلك يسقي املَرأةَ املاَء

وإنْ مل تكُِن املَرأةُ قد تنجست 28. لمرارِة، فيِرم بطنها وتسقُطُ فخذُها، فتصري املَرأةُ لَعنةً يف وسِط شعِبهاماُء اللَّعنِة ل
  .بل كانت طاِهرةً، تتبرأُ وحتبلُ بزرٍع

29" ،تسجلها وتنجحتِت ر ِة، إذا زاغَِت امرأةٌ ِمنريةُ الغريععلَى أو إذا ا30هِذِه ش ٍة فغارغَري الً روحجى ررعت
فيتبرأُ الرجلُ ِمن الذَّنِب، وِتلك املَرأةُ حتِملُ 31. امرأِتِه، يوِقف املَرأةَ أمام الرب، ويعملُ هلا الكاِهن كُلَّ هِذِه الشريعِة

  ".ذَنبها
  النذير

6 
إذا انفَرز رجلٌ أو امرأةٌ لينذُر نذر النذيِر، لينتِذر للرب، : يلَ وقُلْ هلُمكلِّم بين إسرائ"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
  فعِن اخلمِر واملُسِكِر يفتِرز، وال3

  يشرب خلَّ اخلمِر وال
  خلَّ املُسِكِر، وال

  يشرب ِمن نقيِع الِعنِب، وال
  يأكُلْ ِعنبا رطبا وال

  اِم نذِرِه الكُلَّ أي4. ياِبسا
  كُلَّ أياِم نذِر افِتراِزِه ال5. يأكُلْ ِمن كُلِّ ما يعملُ ِمن جفنِة اخلمِر ِمن العجِم حتى الِقشِر

ياِم كُلَّ أ6. إلَى كمال األياِم اليت انتذَر فيها للرب يكونُ مقَدسا، ويربي خصلَ شعِر رأِسِه. يمر موسى علَى رأِسِه
  انِتذاِرِه للرب ال

  أبوه وأُمه وأخوه وأُخته ال7. يأيت إلَى جسِد ميٍت
وإذا مات ميت 9. إنه كُلَّ أياِم انِتذاِرِه مقَدس للرب8. يتنجس ِمن أجلِهم ِعند موِتِهم، ألنَّ انِتذار إلَِهِه علَى رأِسِه

ويف اليوِم الثّاِمِن يأيت 10. يف اليوِم الساِبِع يحلقُه. نجس رأس انِتذاِرِه، يحلق رأسه يوم طُهِرِهِعنده بغتةً علَى فجأٍة ف
فيعملُ الكاِهن واِحدا ذَبيحةَ خطيٍة، واآلخر 11بيمامتِني أو بفَرخي حماٍم إلَى الكاِهِن إلَى باِب خيمِة االجِتماِع، 



قَةً ويحراليوِمم يف ذلك هرأس سقَدِب املَيِت، ويبما أخطأَ بس عنه روٍف 12. كَفِّرانِتذاِرِه يأيت خب امأي للرب ذَرى نتفم
  . ذَبيحةَ إٍمث، وأما األيام األولَى فتسقُطُ ألنه نجس انِتذاره�حويل

  شريعة النذير
فيقَرب قُربانه للرب خروفًا 14تكملُ أيام انِتذاِرِه يؤتى بِه إلَى باِب خيمِة االجِتماِع، يوم : وهِذِه شريعةُ النذيِر"13

واِحدا حوليا صحيحا محرقَةً، ونعجةً واِحدةً حوليةً صحيحةً ذَبيحةَ خطيٍة، وكبشا واِحدا صحيحا ذَبيحةَ سالمٍة، 
15د ِتها وسكائِبهاوسلَّ فطٍري ِمنيٍت مع تقِدمةً بزدهونفطٍري م يٍت، وِرقاقةً بزلتوتا مها 16. قيٍق أقراصمقَدفي

هقَتحرِتِه ومطيةَ خلُ ذَبيحعموي الرب أمام لُ 17. الكاِهنعممع سلِّ الفَطِري، وي ٍة للربةَ سالمذَبيح لُهعمي والكَبش
تتقِدم الكاِهنهوسكيب 18. ه لُهجعرأِس انِتذاِرِه وي عرذُ شانِتذاِرِه، ويأخ ِة االجِتماِع رأسيمى باِب خلَد ذيرالن حلقوي

ويأخذُ الكاِهن الساِعد مسلوقًا ِمن الكَبِش، وقُرص فطٍري واِحدا ِمن السلِّ، 19. علَى الناِر اليت حتت ذَبيحِة السالمِة
إنه . ويرددها الكاِهن ترديدا أمام الرب20رقاقَةَ فطٍري واِحدةً، ويجعلُها يف يدِي النذيِر بعد حلِقِه شعر انِتذاِرِه، و

ِر الذي ينذُر، هِذِه شريعةُ النذي21. وبعد ذلك يشرب النذير مخرا. قُدس للكاِهِن مع صدِر الترديِد وساِق الرفيعِة
هدا تنالُ يمعن انِتذاِرِه فضالً ع للرب هِة انِتذاِرِه. قُربانريعش بسلُ حعمي كذلك ذَرذِرِه الذي نن بسح."  

  بركة كهنوتية
 : هلُمهكذا تباِركونَ بين إسرائيلَ قائلني: كلِّم هارونَ وبنيِه قائالً"23: وكلَّم الرب موسى قائال22ً

24الرب باِركُكي  

 كسحروي. 

25 جِهِه علَيكبو ضيُء الربي  
 كمرحوي.  

26علَيك هوجه الرب رفَعي  

 .ويمنحك سالما 

 27مين إسرائيلَ، وأنا أُباِركُهلونَ امسي علَى بجعفي". 

  تقدمات عند تكريس خيمة االجتماع
7 
1ى ِمنغَ موسفر ها، ويومسها وقَدحسِتِه ومأمِتع ومجيع حِتِه، واملَذبأمِتع ومجيع هسوقَد هحسِة املَسكَِن، وم2 إقام بقَر

وقَفوا علَى املَعدودين ساُء األسباِط الذينم رؤه ،يوِت آبائِهمب ساُء إسرائيلَ، رؤوس3. رؤالرب أمام ا بقَرابيِنِهموأت :
اِستثَور رعش يطّاةً، واثنغالٍت مجاملَسكَِن.  ع موها أماموقَد ،لَةٌ، ولكُلِّ واِحٍد ثَورجِني عئيس4. لكُلِّ ر الرب فكلَّم

". ِتِهخذها ِمنهم فتكونَ لعمل ِخدمِة خيمِة االجِتماِع، وأعِطها لالَّويني، لكُلِّ واِحٍد حسب ِخدم"5: موسى قائالً
6نيالِت والثِّريانَ وأعطاها لالَّويجى العذَ موسرشونَ 7: فأخين جالثِّرياِن أعطاها لب ةٌ ِمنعالِت وأربجالع تاِن ِمناثن



 ،ِتِهمِخدم بسِد 8حبي ِتِهمِخدم بسراري حين مالثِّرياِن أعطاها لب ةٌ ِمنالِت وثَمانيجالع ِمن عبِن هارونَ وأرب إيثامار
  .وأما بنو قَهات فلم يعِطِهم، ألنَّ ِخدمةَ القُدِس كانت علَيِهم، علَى األكتاِف كانوا يحِملون9َ. الكاِهِن

رئيسا :"وسىفقالَ الرب مل11. وقَدم الرؤساُء قَرابينهم أمام املَذبِح. وقَرب الرؤساُء لتدشِني املَذبِح يوم مسِحِه10
  ".رئيسا يف كُلِّ يوٍم يقَربونَ قَرابينهم لتدشِني املَذبِح

وقُربانه طَبق واِحد ِمن ِفضٍة وزنه 13. والذي قَرب قُربانه يف اليوِم األول نحشونُ بن عميناداب، ِمن ِسبِط يهوذا12
اِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت ِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، وِمنضحةٌ و

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف 15وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 14لتقِدمٍة، 
ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ 17يس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، وت16واِحد حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  .هذا قُربانُ نحشونَ بِن عميناداب. تيوٍس وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة
18اكَرسي ئيسر صوغَر ثَنائيلُ بنن بق19ُ. ويف اليوِم الثّاين قَر بِمئَةٌ وثَالثونَ قَر هٍة وزنِفض ا ِمنقًا واِحدطَب هربان

شاِقالً، وِمنضحةً واِحدةً ِمن ِفضٍة سبعني شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، 
وثَورا واِحدا ابن بقٍَر وكبشا واِحدا وخروفًا واِحدا 21ورا، وصحنا واِحدا عشرةَ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوا بخ20

ولذَبيحِة السالمِة ثَوريِن وخمسةَ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 23وتيسا واِحدا ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 22حوليا ملُحرقٍَة، 
  .بِن صوغَرهذا قُربانُ نثَنائيلَ . وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة

24بن بولونَ أليآبين زب ئيسِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً 25. حيلونَ ويف اليوِم الثّالِث ر هٍة وزنِفض ِمن واِحد قطَب هقُربان
ٍت لتقِدمٍة، وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزي

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 27وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 26
ةُ تيوٍس ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمس29وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 28حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  .هذا قُربانُ أليآب بِن حيلونَ. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة
30يئوردش بن أليصور نيبْين رأَوب ئيساِبِع رِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، 31. ويف اليوِم الر هٍة وزنِفض ِمن واِحد قطَب هقُربان

 علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً
وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 33وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 32

ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 35 خطيٍة، وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة34حويلٌّ ملُحرقٍَة، 
  .هذا قُربانُ أليصور بِن شديئور. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة

ئَةٌ وثَالثونَ قُربانه طَبق واِحد ِمن ِفضٍة وزنه ِم37. ويف اليوِم اخلاِمِس رئيس بين ِشمعونَ شلوميئيلُ بن صوريشداي36
شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة،  شاِقالً، وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ

روف واِحد وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخ39وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 38
ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 41وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 40حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  .هذا قُربانُ شلوميئيلَ بِن صوريشداي. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة



قُربانه طَبق واِحد ِمن ِفضٍة وزنه ِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، 43. ساف بن دعوئيلَويف اليوِم الساِدِس رئيس بين جاد أليا42
وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، 

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 45هٍب مملوٌء بخورا، وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذ44َ
ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 47وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 46حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  .ساف بِن دعوئيلَهذا قُربانُ أليا. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة
48يهودمع بن عمأليش ين أفراِيمب ئيساِبِع رِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، 49. ويف اليوِم الس هٍة وزنِفض ِمن واِحد قطَب هقُربان

ا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقً
وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 51وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 50

ةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمس53وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 52حويلٌّ ملُحرقٍَة، 
  .هذا قُربانُ أليشمع بِن عميهود. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة

54هصورفد مليئيلُ بنى جسنين مب ئيسِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، 55. ويف اليوِم الثّاِمِن ر هٍة وزنِفض ِمن واِحد قطَب هقُربان
ةٌ ِمنةٌ واِحدحٍة، وِمنضقِدميٍت لتا بزلتوتقيقًا مملوَءتاِن دما مٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهِفض 

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 57وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 56
ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 59ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، وتيس واِحد 58حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  .هذا قُربانُ جمليئيلَ بِن فدهصور. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة
 ِفضٍة وزنه ِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، قُربانه طَبق واِحد ِمن61. ويف اليوِم التاِسِع رئيس بين بنيامني أبيدنُ بن ِجدعوين60

وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، 
ٍر وكبش واِحد وخروف واِحد وثَور واِحد ابن بق63َوصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 62

ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 65وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 64حويلٌّ ملُحرقٍَة، 
  .هذا قُربانُ أبيدنَ بِن ِجدعوين. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة

66ب ئيسايويف اليوِم العاِشِر رديشمع بن رز67. ين دانَ أخيعواِحد قطَب هِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً،  قُربان هٍة وزنِفض ِمن
وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، 

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 69 شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، وصحن واِحد عشرة68ُ
ولذَبيحِة السالمِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس 71وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 70حويلٌّ ملُحرقٍَة، 

  . هذا قُربانُ أخيعزر بِن عميشداي.وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة
قُربانه طَبق واِحد ِمن ِفضٍة وزنه ِمئَةٌ وثَالثونَ 73. ويف اليوِم احلادي عشر رئيس بين أشري فجعيئيلُ بن عكرن72َ

 مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة، شاِقالً، وِمنضحةٌ واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما
وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد 75وصحن واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 74



مِة ثَوراِن وخمسةُ ِكباٍش وخمسةُ تيوٍس ولذَبيحِة السال77وتيس واِحد ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، 76حويلٌّ ملُحرقٍَة، 
  .هذا قُربانُ فجعيئيلَ بِن عكرنَ. وخمسةُ ِخراٍف حوليٍة

78نعين بن عفتايل أخريين نب ئيسر رِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقالً، 79. ويف اليوِم الثّاين عش هٍة وزنِفض ِمن واِحد قطَب هقُربان
وصحن 80واِحدةٌ ِمن ِفضٍة سبعونَ شاِقالً علَى شاِقل القُدِس، ِكلتاهما مملوَءتاِن دقيقًا ملتوتا بزيٍت لتقِدمٍة وِمنضحةٌ 

وثَور واِحد ابن بقٍَر وكبش واِحد وخروف واِحد حويلٌّ ملُحرقٍَة، 81واِحد عشرةُ شواِقلَ ِمن ذَهٍب مملوٌء بخورا، 
82ٍةوتطيِة خاملَعِز لذَبيح ِمن واِحد ةُ ِخراٍف 83. يسمسيوٍس وخةُ تمسةُ ِكباٍش وخمسِة ثَوراِن وخالمِة السولذَبيح
  .هذا قُربانُ أخريع بِن عينن. حوليٍة
مناِضح ِفضٍة اثنتا عشرةَ، وصحونُ أطباق ِفضٍة اثنا عشر، و. هذا تدشني املَذبِح يوم مسِحِه ِمن رؤساِء إسرائيل84َ

رٍب اثنا عشٍة سبعون85َ ،ذَهحٍة، وكُلُّ ِمنضٍق ِمئَةٌ وثَالثونَ شاِقلَ ِفضِمئٍَة علَى . كُلُّ طَب عِة ألفاِن وأربِة اآلنيِفض مجيع
مجيع ذَهِب . حٍن عشرةٌ علَى شاِقل القُدِسوصحونُ الذَّهِب اثنا عشر مملوَءةٌ بخورا، كُلُّ ص86. شاِقل القُدِس

كُلُّ الثِّرياِن للمحرقَِة اثنا عشر ثَورا، والِكباش اثنا عشر، واِخلراف احلَوليةُ اثنا 87. الصحوِن ِمئَةٌ وِعشرونَ شاِقالً
 الثِّرياِن لذَبيحِة السالمِة أربعةٌ وِعشرونَ ثَورا، وكُل88ُّ. عشر مع تقِدمِتها، وتيوس املَعِز اثنا عشر لذَبيحِة اخلَطيِة
  .هذا تدشني املَذبِح بعد مسِحِه. والِكباش ِستونَ، والتيوس ِستونَ، واِخلراف احلَوليةُ ِستونَ

مه ِمن علَى الِغطاِء الذي علَى تابوِت فلَما دخلَ موسى إلَى خيمِة االجِتماِع ليتكلَّم معه، كانَ يسمع الصوت يكل89ِّ
هِني، فكلَّمِني الكَروبب ِة ِمنهادالش.  

  إقامة املنارة وسرجها
8 
". متى رفَعت السرج فإلَى قُداِم املَنارِة تضيُء السرج السبعةُ: كلِّم هارونَ وقُلْ له"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
مسحولَةٌ ِمن : وهِذِه هي صنعةُ املَنارِة4. إلَى قُداِم املَنارِة رفَع سرجها كما أمر الرب موسى.  هارونُ هكذاففَعل3َ

  .حسب املَنظَِر الذي أراه الرب موسى هكذا عِملَ املَنارةَ. حتى ساقُها وزهرها هي مسحولَةٌ. ذَهٍب
  تقديس الالويني

5ى قائالًوكلَّمموس 6:  الرب"مرهين إسرائيلَ وطَهِني بب ِمن نيِذ الالويطهِريِهِم7. خلُ هلُم لتوهكذا تفع : انِضح
تقِدمته ثُم يأخذوا ثَورا ابن بقٍَر و8. علَيِهم ماَء اخلَطيِة، وليِمروا موسى علَى كُلِّ بشِرِهم، ويغِسلوا ثيابهم فيتطَهروا

فتقَدم الالويني أمام خيمِة االجِتماِع، وجتمع كُلَّ 9. وثَورا آخر ابن بقٍَر تأخذُ لذَبيحِة خطيٍة. دقيقًا ملتوتا بزيٍت
ويردد هارونُ 11. وينيوتقَدم الالويني أمام الرب، فيضع بنو إسرائيلَ أيديهم علَى الال10جماعِة بين إسرائيلَ، 

ةَ الربخِدموا ِخدمين إسرائيلَ فيكونونَ ليِعنِد ب ِمن الرب ا أمامترديد نيعلَى 12. الالوي مهونَ أيديالالوي عضي ثُم
فتوِقف الالويني أمام 13. فِري عن الالوينيرأسِي الثَّوريِن، فتقَرب الواِحد ذَبيحةَ خطيٍة، واآلخر محرقَةً للرب، للتك

ا للربترديد مهددرنيِه وتونَ يل14. هارونَ وبين إسرائيلَ فيكونُ الالويِني بب ِمن نيالالوي فِرز15. وت ذلك عدوب
. ألنهم موهوبونَ يل ِهبةً ِمن بِني بين إسرائيل16َديدا، يأيت الالويونَ ليخِدموا خيمةَ االجِتماِع فتطَهرهم وترددهم تر



ألنَّ يل كُلَّ بكٍر يف بين إسرائيلَ ِمن الناِس 17.  ِمن بين إسرائيلَ قد اتخذتهم يل�بدلَ كُلِّ فاِتِح رِحٍم، بكِر كُل
. فاتخذت الالويني بدلَ كُلِّ بكٍر يف بين إسرائيل18َ. هم يليوم ضربت كُلَّ بكٍر يف أرِض ِمصر قَدست. وِمن البهائِم

ووهبت الالويني ِهبةً هلارونَ وبنيِه ِمن بِني بين إسرائيلَ، ليخِدموا ِخدمةَ بين إسرائيلَ يف خيمِة االجِتماِع، 19
  وللتكفِري عن بين إسرائيلَ، لكَي ال

ففَعلَ موسى وهارونُ وكُلُّ جماعِة بين إسرائيلَ 20". يلَ وبأٌ ِعند اقِتراِب بين إسرائيلَ إلَى القُدِسيكونَ يف بين إسرائ
نيى عن الالويموس الرب ركُلِّ ما أم بسح نينو إسرائيلَ. لالَّويلَ هلُم بلوا 21. هكذا فعونَ وغَسالالوي رطَهفت

هددور ،مهثيابطهِريِهمهارونُ لت معنه وكفَّر ،الرب ا أمامهارونُ ترديد خِدموا 22. مونَ ليى الالويأت ذلك عدوب
  .ِخدمتهم يف خيمِة االجِتماِع أمام هارونَ وأمام بنيِه، كما أمر الرب موسى عن الالويني هكذا فعلوا هلُم

ِمِن ابِن خمٍس وِعشرين سنةً فصاِعدا يأتونَ ليتجندوا أجنادا يف : هذا ما لالَّويني"24: وكلَّم الرب موسى قائال23ً
  وِمِن ابِن خمسني سنةً يرِجعونَ ِمن جنِد اِخلدمِة وال25. ِخدمِة خيمِة االجِتماِع

عدخِدمونَ بِس26. يِة االجِتماِع حلَريميف خ مهتةً اليواِزرونَ إخوٍة، لكن ِخدمِحراس   
  ".هكذا تعملُ لالَّويني يف ِحراساِتِهم. يخِدمونَ
  الفصح

9 
وليعملْ بنو "2: وكلَّم الرب موسى يف بريِة سيناَء، يف السنِة الثّانيِة خلُروِجِهم ِمن أرِض ِمصر يف الشهِر األول قائال1ً

حسب كُلِّ فرائِضِه  . يف اليوِم الراِبع عشر ِمن هذا الشهِر بني العشاَءيِن تعملونه يف وقِتِه3. إسرائيلَ الِفصح يف وقِتِه
هلون4". وكُلِّ أحكاِمِه تعملوا الِفصحعمين إسرائيلَ أنْ يى بموس ل يف اليوِم 5. فكلَّمهِر األويف الش ِملوا الِفصحفع

 .فعلَ بنو إسرائيلَ ن الشهِر بني العشاَءيِن يف بريِة سيناَء، حسب كُلِّ ما أمر الرب موسى هكذاالراِبع عشر ِم

فتقَدموا أمام موسى . لكن كانَ قَوم قد تنجسوا إلنساٍن ميٍت، فلم يِحلَّ هلُم أنْ يعملوا الِفصح يف ذلك اليوِم6
 ملاذا نترك حتى ال. إننا متنجسونَ إلنساٍن ميٍت:"وقالَ له أولئك الناس7، وهارونَ يف ذلك اليوِم

  ".ِقفوا ألمسع ما يأمر بِه الرب ِمن ِجهِتكُم:"فقالَ هلُم موسى8" نقَرب قُربانَ الرب يف وقِتِه بني بين إسرائيلَ؟
كُلُّ إنساٍن ِمنكُم أو ِمن أجيالكُم كانَ نِجسا ملَيٍت، أو يف :  بين إسرائيلَ قائالًكلِّم"10: فكلَّم الرب موسى قائال9ً

للرب ل الِفصحعمعيٍد، فلي11. سفٍَر بهلونعمشاَءيِن يالع نيب رعش اِبعهِر الثّاين، يف اليوِم الرراٍر .  يف الشعلَى فطٍري وم
هال12. يأكُلون  
  ه إلَى الصباِح واليبقوا ِمن

ا ِمنهظمكِسروا عي .هلونعمكُلِّ فرائِض الِفصِح ي بسلَ 13. حمع كا وليس يف سفٍَر، وتركانَ طاِهر نلكن م
وإذا 14. يتهذلك اإلنسانُ يحِملُ خط. الِفصِح، تقطَع ِتلك النفس ِمن شعِبها، ألنها مل تقَرب قُربانَ الرب يف وقِتِه

ا للربلْ ِفصحعمفلي غَريب كُملَ ِعندزلُ. نعمي كِمِه كذلكِة الِفصِح وحفريض بسةٌ تكونُ لكُم، . حةٌ واِحدفريض
  ".للغريِب ولوطَين األرِض



  السحابة فوق خيمة االجتماع
 (38-40:34خر )

15حابِة املَسكَِن، غَطَِّت السِةويف يوِم إقامهادةَ الشيمخ ،نظَِر ناٍر إلَى . ةُ املَسكَنويف املساِء كانَ علَى املَسكَِن كم
ومتى ارتفَعِت السحابةُ عن اخلَيمِة كانَ بعد 17. السحابةُ تغطِّيِه ومنظَر الناِر ليالً. هكذا كانَ دائما16. الصباِح

حسب قَول الرب 18. املَكاِن حيثُ حلَِّت السحابةُ هناك كانَ بنو إسرائيلَ يِرتلونَذلك بنو إسرائيلَ يرتِحلونَ، ويف 
. مجيع أياِم حلول السحابِة علَى املَسكَِن كانوا يِرتلونَ. كانَ بنو إسرائيلَ يرتِحلونَ، وحسب قَول الرب كانوا يِرتلونَ

  املَسكَِن أياما كثريةً كانَ بنو إسرائيلَ يحرسونَ ِحراسةَ الرب والوإذا متادِت السحابةُ علَى 19
وإذا كانِت السحابةُ أياما قَليلَةً علَى املَسكَِن، فحسب قَول الرب كانوا يِرتلونَ، وحسب قَول الرب 20. يرتِحلونَ

. ساِء إلَى الصباِح، ثُم ارتفَعِت السحابةُ يف الصباِح، كانوا يرتِحلونَوإذا كانِت السحابةُ ِمن امل21. كانوا يرتِحلونَ
أو يومِني أو شهرا أو سنةً، متى متادِت السحابةُ علَى املَسكَِن 22. أو يوما وليلَةً ثُم ارتفَعِت السحابةُ كانوا يرتِحلونَ

  يِرتلونَ والحالَّةً علَيِه، كانَ بنو إسرائيلَ 
. حسب قَول الرب كانوا يِرتلونَ، وحسب قَول الرب كانوا يرتِحلون23َ. ومتى ارتفَعت كانوا يرتِحلونَ. يرتِحلونَ

  .وكانوا يحرسونَ ِحراسةَ الرب حسب قَول الرب بيِد موسى
  البوقان الفضيان

10 
مسحولَِني تعملُهما، فيكوناِن لك ملُناداِة اجلَماعِة والرِتحال . اصنع لك بوقَِني ِمن ِفضٍة"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

وإذا ضربوا بواِحٍد يجتِمع إلَيك 4. فإذا ضربوا ِما يجتِمع إلَيك كُلُّ اجلَماعِة إلَى باِب خيمِة االجِتماِع3. املَحالَِّت
 ساُء، رؤوسؤرِق5. أُلوِف إسرائيلَالراِزلَةُ إلَى الشالن الَّتِحلُ املَحتافًا ترته مبترةً 6. وإذا ضتافًا ثانيه مبتروإذا ض

  وأما عندما جتمعونَ اجلَماعةَ فتضِربونَ وال7. هتافًا يضِربونَ لِرحالِتِهم. ترتِحلُ املَحالَّت الناِزلَةُ إلَى اجلَنوِب
وإذا ذَهبتم إلَى حرٍب يف 9. فتكونُ لكُم فريضةً أبديةً يف أجيالكُم. وبنو هارونَ الكهنةُ يضِربونَ باألبواِق8. نَِتفو

ويف 10.  يضر بكُم ،ِتفونَ باألبواِق، فتذكَرونَ أمام الرب إلَِهكُم، وتخلَّصونَ ِمن أعدائكُم�أرِضكُم علَى عدو
م، ويف أعياِدكُم ورؤوِس شهوِركُم، تضِربونَ باألبواِق علَى محرقاِتكُم وذَبائِح سالمِتكُم، فتكونُ لكُم يوِم فرِحكُ

إلَِهكُم ا أمامتذكار .كُمإلَه أنا الرب."  
  شعب إسرائيل يترك سيناء

فارتحلَ بنو 12. ، ارتفَعِت السحابةُ عن مسكَِن الشهادِةويف السنِة الثّانيِة يف الشهِر الثّاين، يف الِعشرين ِمن الشهِر11
ارتحلوا أوالً حسب قَول الرب عن يِد 13. إسرائيلَ يف ِرحالِتِهم ِمن بريِة سيناَء، فحلَِّت السحابةُ يف بريِة فارانَ

وعلَى 15الً حسب أجناِدِهم، وعلَى جنِدِه نحشونُ بن عميناداب، فارتحلَت رايةُ محلَِّة بين يهوذا أو14. موسى
 ،صوغَر ثَنائيلُ بنن اكَرسين ينِد ِسبِط بحيلون16َج بن بولونَ أليآبين زنِد ِسبِط ب17. وعلَى ج أُنِزلَ املَسكَن ثُم

املَسكَن راري حاِملنينو مرشونَ وبنو جلَ بحنِدِه 18. فارتوعلَى ج ،أجناِدِهم بسح نيْْْْْْْْْْْبلَِّة رأَوحةُ مراي لَتحارت ثُم



 ،يئوردش بن اي، 19أليصوردصوريش لوميئيلُ بنين ِشمعونَ شنِد ِسبِط ب20وعلَى ج ين جادنِد ِسبِط بوعلَى ج
ثُم ارتحلَت رايةُ 22وأُقيم املَسكَن إلَى أنْ جاءوا . نَ حاِملني املَقِدسثُم ارتحلَ القَهاتيو21. ألياساف بن دعوئيلَ

 ،يهودمع بن عمنِدِه أليشوعلَى ج ،أجناِدِهم بسح ين أفراِيملَِّة بح23م مليئيلُ بنى جسنين منِد ِسبِط بوعلَى ج
 ،هصور24فدنيامنيين بنِد ِسبِط بِجدعوينوعلَى ج نُ بنين دانَ ساقَِة مجيِع 25.  أبيدلَِّة بحةُ مراي لَتحارت ثُم

. وعلَى جنِد ِسبِط بين أشري فجعيئيلُ بن عكرن26َاملَحالَِّت حسب أجناِدِهم، وعلَى جنِدِه أخيعزر بن عميشداي، 
  .هِذِه ِرحالت بين إسرائيلَ بأجناِدِهم حني ارتحلوا28. ننوعلَى جنِد ِسبِط بين نفتايل أخريع بن عي27
. إننا راِحلونَ إلَى املَكاِن الذي قالَ الرب أُعطيكُم إياه:"حمي موسى ِّوقالَ موسى حلوباب بِن رعوئيلَ اِملدياين29

 ال:"فقالَ له30". إلحساِنِاذهب معنا فنحِسن إلَيك، ألنَّ الرب قد تكلَّم عن إسرائيلَ با
 ال:"فقال31َ". أذهب، بل إلَى أرضي وإلَى عشرييت أمضي

وإنْ ذَهبت معنا فبنفِس اإلحساِن الذي يحِسن 32. تتركنا، ألنه مبا أنك تعِرف مناِزلَنا يف البريِة تكونُ لنا كعيوٍن
إلَيك حنن حِسنإلَينا ن الرب."  

33ِرتالًفارتهلُم م ِمسلتاٍم ليةَ ثَالثَِة أيسريم مهراِحلٌ أمام هِد الربع اٍم، وتابوتةَ ثَالثَِة أيسريم ل الرببج لوا ِمنح .
  :وِعند ارِتحال التابوِت كانَ موسى يقول35ُ. وكانت سحابةُ الرب علَيِهم ارا يف ارِتحاِهلم ِمن املَحلَِّة34

"كأعداؤ ددفلتتب ،بيار قُم  

 أماِمك بِغضوك ِمنم بهروي".  

 :وِعند حلولِه كانَ يقول36ُ

 " بيار ارِجع  
 ."إلَى ِربواِت أُلوِف إسرائيلَ  

  نار من ِقبل الرب
11 
1ِي الربا يف أُذُنركونَ ششتي مهكأن عبوكانَ الش .فح الرب يف وِمسع قَتوأحر الرب نار فيِهم لَتعفاشت ،هبغَض مي

فدعي اسم ذلك املَوِضِع 3. فصلَّى موسى إلَى الرب فخمدِت النار ،فصرخ الشعب إلَى موسى2. طَرِف املَحلَِّة
 .ألنَّ نار الرب اشتعلَت فيِهم" تبعريةَ"

  سلوى من عند الرب
4هوةًواللَّفيفى شها وقالوا.  الذي يف وسِطِهِم اشتكَوا وبنو إسرائيلَ أيضب ا؟ :"فعادنا لَحمطِعمي نقد تذَكَّرنا 5م

لَ والثّومصاثَ والبوالكُر  طِّيخا، والِقثّاَء والبانجم يف ِمصر ا نأكُلُهالذي كُن كمنا6. السأنفُس تِبسليس . واآلنَ قد ي
كانَ الشعب يطوفونَ 8. وأما املَن فكانَ كِبزِر الكُزبرِة، ومنظَره كمنظَِر املُقل7!". ٌء غَري أنَّ أعيننا إلَى هذا املَنشي

نَ طَعمه كطَعِم قَطائف وكا. ليلتِقطوه، ثُم يطحنونه بالرحى أو يدقّونه يف اهلاوِن ويطبخونه يف القُدوِر ويعملونه مالٍَّت
  .ومتى نزلَ الندى علَى املَحلَِّة ليالً كانَ يِرتلُ املَن معه9. بزيٍت



فلَما ِمسع موسى الشعب يبكونَ بعشائِرِهم، كُلَّ واِحٍد يف باِب خيمِتِه، وحمي غَضب الرب ِجدا، ساَء ذلك يف 10
ملاذا أسأت إلَى عبِدك؟ وملاذا مل أِجد ِنعمةً يف عينيك حتى أنك وضعت ِثقلَ :" موسى للربفقال11َ. عيني موسى

ألَعلِّي حِبلت جبميِع هذا الشعِب؟ أو لَعلِّي ولَدته، حتى تقولَ يل اِمحله يف ِحضِنك كما 12مجيِع هذا الشعِب علَي؟ 
ِمن أين يل لَحم حتى أُعطي مجيع هذا الشعِب؟ ألنهم 13يع، إلَى األرِض اليت حلَفت آلبائِه؟ يحِملُ املُربي الرض
قائلني بكونَ علَيا لنأكُلَ: يال14. أعِطنا لَحم  

ثَقيلٌ علَي هعِب ألنهذا الش أنا وحدي أنْ أِمحلَ مجيع 15. أقِدرلُ يب هكذا، فاقتتفع فإنْ كُنت دتلين قَتالً إنْ وج
  ِنعمةً يف عينيك، فال

  ".أرى بلييت
امجع إلَي سبعني رجالً ِمن شيوِخ إسرائيلَ الذين تعلَم أُم شيوخ الشعِب وعرفاؤه، وأقِبلْ ِم :"فقالَ الرب ملوسى16

معك ِقفوا هناكِة االجِتماِع فييمفأنِزلَ أ17. إلَى خ عوأض وِح الذي علَيكالر ذَ ِمنوآخ ،هناك معك نا وأتكلَّم
  علَيِهم، فيحِملونَ معك ِثقلَ الشعِب، فال

كوحد عِب تقول18ُ. حتِملُ أنتوللش :قائلني ِي الربيف أُذُن مكَيتقد ب كُما، ألنِد فتأكُلوا لَحمسوا للغتقَد : نم
  تأكُلونَ ال19. فيعطيكُم الرب لَحما فتأكُلونَ.  إنه كانَ لنا خري يف ِمصريطِعمنا لَحما؟

  يوما واِحدا، وال
  يومِني، وال

  خمسةَ أياٍم، وال
  عشرةَ أياٍم، وال
كُم رفَضتم الرب الذي يف بل شهرا ِمن الزماِن، حتى يخرج ِمن مناِخِركُم، ويصري لكُم كراهةً، ألن20ِعشرين يوما، 

قائلني هأمام مكَيتوب ؟: وسِطكُمِمصر ى21". ملاذا خرجنا ِمنالذي أنا :"فقالَ موس عبِمئَِة ألِف ماٍش هو الش ِست
قد قُلت ماِن: يف وسِطِه، وأنتالز ا ِمنهرا ليأكُلوا شلَحم 22. أُعطيِهموب مهلُم غَن حذبهلُم أي عجمي ؟ أممهكفيلي قَر
  ".هل تقصر يد الرب؟ اآلنَ ترى أيوافيك كالمي أم ال:"فقالَ الرب ملوسى 23". كُلُّ مسِك البحِر ليكفيهم؟

. الَِي اخلَيمِةفخرج موسى وكلَّم الشعب بكالِم الرب، وجمع سبعني رجالً ِمن شيوِخ الشعِب وأوقَفَهم حو24
25يوخالً الشجر بعنيلَ علَى السعوِح الذي علَيِه وجالر ذَ ِمنوأخ ،معه ٍة وتكلَّميف سحاب لَ الربزفن . لَّتا حفلَم

 واسم اآلخِر ميداد، فحلَّ وبقي رجالِن يف املَحلَِّة، اسم الواِحِد ألداد،26. علَيِهِم الروح تنبأوا، ولِكنهم مل يزيدوا
وحلَِّة. علَيِهما الرآ يف املَحبِة، فتنجا إلَى اخلَيمخرما مل يهلكن ،املَكتوبني ى 27. وكانا ِمنموس روأخب غُالم كَضفر

يا سيدي موسى، :"حداثَِتِه وقالَفأجاب يشوع بن نونَ خاِدم موسى ِمن 28". ألداد وميداد يتنبآِن يف املَحلَِّة:"وقالَ
هل تغار أنت يل؟ يا لَيت كُلَّ شعِب الرب كانوا أنبياَء إذا جعلَ الرب روحه :"فقالَ له موسى29!". اردعهما
علَيِهم."  



ساقَت سلوى ِمن البحِر فخرجت ريح ِمن ِقبل الرب و31. ثُم احناز موسى إلَى املَحلَِّة هو وشيوخ إسرائيل30َ
. وألقَتها علَى املَحلَِّة، نحو مسريِة يوٍم ِمن هنا ومسريِة يوٍم ِمن هناك، حوالَِي املَحلَِّة، ونحو ِذراعِني فوق وجِه األرِض

. الذي قَلَّلَ جمع عشرةَ حواِمر. فقام الشعب كُلَّ ذلك النهاِر، وكُلَّ اللَّيل وكُلَّ يوِم الغِد وجمعوا السلوى32
وإذ كانَ اللَّحم بعد بني أسناِنِهم قَبلَ أنْ ينقَِطع، حمي غَضب الرب علَى 33. وسطَّحوها هلُم مساِطح حوالَِي املَحلَِّة

ألنهم هناك دفَنوا " قَبروت هتأوةَ"وِضِع فدعي اسم ذلك امل34َ. الشعِب، وضرب الرب الشعب ضربةً عظيمةً ِجدا
  .وِمن قَبروت هتأوةَ ارتحلَ الشعب إلَى حضريوت، فكانوا يف حضريوت35. القَوم الذين اشتهوا

  مرمي وهارون ينتقدان موسى
12 
. ليت اتخذَها، ألنه كانَ قد اتخذَ امرأةً كوشيةًوتكلَّمت مريم وهارونُ علَى موسى بسبِب املَرأِة الكوشيِة ا1
وأما الرجلُ موسى فكانَ حليما 3. فسِمع الرب". هل كلَّم الرب موسى وحده؟ أمل يكلِّمنا نحن أيضا؟:"فقاال2

  .ِجدا أكثَر ِمن مجيِع الناِس الذين علَى وجِه األرِض
فنزلَ 5. فخرجوا هم الثَّالثَةُ". اخرجوا أنتم الثَّالثَةُ إلَى خيمِة االجِتماِع: "ملوسى وهارونَ ومريمفقالَ الرب حاالً 4

  :فقال6َ. الرب يف عموِد سحاٍب ووقَف يف باِب اخلَيمِة، ودعا هارونَ ومريم فخرجا ِكالهما
  .امسعا كالمي"

  ِّ،إنْ كانَ ِمنكُم نيب للرب 

له علنؤيا أستفبالر.  

 هيف احلُلِم أُكلِّم.  

  ،وأما عبدي موسى فليس هكذا7

  .بل هو أمني يف كُلِّ بييت 

  فما إلَى فٍم8

 معه ا أتكلَّميانوع،  

 ال
  .باأللغاِز

 عاِيني الرب وِشبه.  

 فلماذا ال

  ختشياِن

 ."أنْ تتكلَّما علَى عبدي موسى؟ 

9ميىفحضعلَيِهما وم الرب برصاُء كالثَّلِج10.  غَضب مريِة إذا مةُ عن اخلَيمحابِت السفَعا ارتهارونُ . فلَم فَتفالت
  أسألُك ياسيدي، ال:"فقالَ هارونُ ملوسى11. إلَى مريم وإذا هي برصاُء



  فال12. جتعلْ علَينا اخلَطيةَ اليت حِمقنا وأخطأنا ا
فصرخ موسى إلَى الرب 13". تكُن كاملَيِت الذي يكونُ ِعند خروِجِه ِمن رِحِم أُمِه قد أُِكلَ ِنصف لَحِمِه

ولو بصق أبوها بصقًا يف وجِهها، أما كانت ختجلُ سبعةَ أياٍم؟ :"فقالَ الرب ملوسى14". اللّهمَ    اشِفها:"قائالً
فحِجزت مريم خاِرج املَحلَِّة سبعةَ أياٍم، ومل يرتِحل الشعب 15".  خاِرج املَحلَِّة، وبعد ذلك ترجعتحجز سبعةَ أياٍم

مريم تى أُرِجعِة فاران16َ. حتيرلوا يف بزون ريوتضح ِمن عبلَ الشحارت ذلك عدوب.  
  تقرير عن جتسس األرض

 (33-1:19تث )
13 
رجالً واِحدا لكُلِّ . أرِسلْ ِرجاالً ليتجسسوا أرض كنعانَ اليت أنا معطيها لبين إسرائيلَ"2: ثُم كلَّم الرب موسى قائال1ً

كُلُّهم ِرجالٌ . فأرسلهم موسى ِمن بريِة فارانَ حسب قَول الرب3". كُلُّ واِحٍد رئيس فيِهم. ِسبٍط ِمن آبائِه ترِسلونَ
شافاطُ ابن : ِمن ِسبِط ِشمعون5َ. شموع بن زكّور: ِمن ِسبِط رأَوْْْْْْْْْْْبني: وهِذِه أمساؤهم4هم رؤساُء بين إسرائيلَ، 

هوشع بن : اِيمِمن ِسبِط أفر8. يجآلُ بن يوسف: ِمن ِسبِط يساكَر7. كالب بن يفُنةَ: ِمن ِسبِط يهوذا6. حوري
ِمن : ِمن ِسبِط يوسف11. جديئيلُ بن سودي: ِمن ِسبِط زبولون10َ. فلطي بن رافو: ِمن ِسبِط بنيامني9. نونَ

. ستور بن ميخائيلَ: ِمن ِسبِط أشري13. عميئيلُ بن جملِّي: ِمن ِسبِط دان12َ. ِجدي بن سوسي: ِسبِط منسى
14 فتايلِمنوفسي: ِسبِط ن حيب بن15. نِسبِط جاد ماكي: ِمن 16. جأوئيلُ بن ملهأرس جال الذينهِذِه أمساُء الر

سوا األرضسجتى لينونَ، . موس بن عى هوشعا موسود"شوعي."  
17كنعانَ، وقالَ هلُم سوا أرضسجتى ليموس ملههنا إلَى:"فأرس دوا ِمنل، اصعوانظُروا 18 اجلَنوِب واطلَعوا إلَى اجلَب

ما هي ،؟ : األرضكثري ؟ قَليلٌ أمعيفض هو أم فيها، أقَوي اِكنالس عب19والش اليت هو ساِكن هي األرض وكيف
كيف هي األرض، أسمينةٌ أم و20فيها، أجيدةٌ أم رديةٌ؟ وما هي املُدنُ اليت هو ساِكن فيها، أمخيمات أم حصونٌ؟ 

  .وأما األيام فكانت أيام باكوراِت الِعنِب". هزيلَةٌ؟ أفيها شجر أم ال؟ وتشددوا فخذوا ِمن ثَمِر األرِض
. وا إلَى حربونَصِعدوا إلَى اجلَنوِب وأت22. فصِعدوا وجتَسسوا األرض ِمن بريِة صني إلَى رحوب يف مدخل حماة21َ

وأتوا إلَى 23. وأما حربونُ فبنيت قَبلَ صوعِن ِمصر بسبِع ِسنني. وكانَ هناك أخيمانُ وشيشاي وتلماي بنو عناٍق
 شيٍء ِمن الرماِن وادي أشكولَ، وقَطَفوا ِمن هناك زرجونةً بعنقوٍد واِحٍد ِمن الِعنِب، وحملوه بالدقرانِة بني اثنِني، مع

ثُم رجعوا ِمن 25. بسبِب العنقوِد الذي قَطَعه بنو إسرائيلَ ِمن هناك" وادي أشكولَ"فدعي ذلك املَوِضع 24. والتِني
  .جتَسِس األرِض بعد أربعني يوما

رائيلَ، إلَى  بريِة   فارانَ، إلَى قادش، وردوا إليِهما فساروا حتى أتوا إلَى موسى وهارونَ وكُلِّ  جماعِة بين  إس26
قد ذَهبنا إلَى األرِض اليت أرسلتنا إليها، وحقا إنها :"وأخبروه وقالوا27. خبرا وإلَى كُلِّ اجلَماعِة وأروهم ثَمر األرِض

وأيضا قد . عب الساِكن يف األرِض معتز، واملُدنُ حصينةٌ عظيمةٌ ِجداغَري أنَّ الش28. تفيض لَبنا وعسالً، وهذا ثَمرها
هناك ناقين عل، 29. رأينا بونَ ساِكنونَ يف اجلَبونَ واألموريبوسيونَ واليمالقَةُ ساِكنونَ يف أرِض اجلَنوِب، واِحلثِّيالع



إننا نصعد :"لكن كالب أنصت الشعب إلَى موسى وقال30َ". ِب اُألردنِّوالكَنعانيونَ ساِكنونَ ِعند البحِر وعلَى جاِن
  ال:"وأما الرجالُ الذين صِعدوا معه فقالوا31". ونمتلكُها ألننا قاِدرونَ علَيها

جتَسسوها، يف بين إسرائيلَ فأشاعوا مذَمةَ األرِض اليت 32". نقِدر أنْ نصعد إلَى الشعِب، ألنهم أشد ِمنا
ِة:"قائلنيِطوالُ القام عِب الذي رأينا فيها أُناسالش ها، ومجيعكّانتأكُلُ س ها هي أرضسسجترنا فيها لنراليت م األرض .
  ".ذا كُنا يف أعيِنِهمفكُنا يف أعيِننا كاجلَراِد، وهك. وقد رأينا هناك اجلَباِبرةَ، بين عناٍق ِمن اجلَباِبرِة33

  مترد الشعب
 (46-1:41تث )
14 
وتذَمر علَى موسى وعلَى هارونَ مجيع بين 2. فرفَعت كُلُّ اجلَماعِة صوتها وصرخت، وبكَى الشعب ِتلك اللَّيلَة1َ

وملاذا أتى بنا الرب إلَى هِذِه 3! نا متنا يف هذا القَفِرلَيتنا متنا يف أرِض ِمصر، أو لَيت:"إسرائيلَ، وقالَ هلُما كُلُّ اجلَماعِة
فقالَ بعضهم 4". أليس خريا لنا أنْ نرِجعِ إلَى ِمصر؟. األرِض لنسقُطَ بالسيِف؟ تصري ِنساؤنا وأطفالُنا غَنيمةً

  ".نقيم رئيسا ونرِجع إلَى ِمصر:"لبعٍض
ويشوع بن نونَ وكالب بن يفُنةَ، ِمن 6. جهيِهما أمام كُلِّ معشِر جماعِة بين إسرائيلَفسقَطَ موسى وهارونُ علَى و5

األرض اليت مررنا فيها لنتجسسها :"وكلَّما كُلَّ جماعِة بين إسرائيلَ قائلَِني7الذين جتَسسوا األرض، مزقا ثيابهما 
ا ِجدةٌ ِجدديج ال8ً. ااألرضسا وعنلَب ا تفيضاها، أرضعطينا إيدِخلنا إلَى هِذِه األرِض ويي بنا الرب رما ال9. إنْ سإن  
  تتمردوا علَى الرب، وال

  ال. قد زالَ عنهم ِظلُّهم، والرب معنا. ختافوا ِمن شعِب األرِض ألنهم خبزنا
مختافوه."  

وقالَ 11. ثُم ظَهر مجد الرب يف خيمِة االجِتماِع لكُلِّ بين إسرائيلَ.  اجلَماعِة أنْ يرجما باِحلجارِةولكن قالَ كُل10ُّ
  حتى متى يهينين هذا الشعب؟ وحتى متى ال:"الرب ملوسى

الوبإ وأُبيدهم، وأُصيرك شعبا أكبر وأعظَم إني أضِربهم ب12يصدقونين جبميِع اآلياِت اليت عِملت يف وسِطِهم؟ 
م13". ِمنهى للربفقالَ موس": ،وسِطِهم ِمن عبهذا الش ِتكبقو دتأصع ونَ الذيناِملصري عسمويقولونَ 14في

نت يارب قد ظَهرت هلُم عينا لعٍني، لسكّاِن هِذِه األرِض الذين قد ِمسعوا أنك يارب يف وسِط هذا الشعِب، الذين أ
فإنْ قَتلت هذا الشعب كرجٍل 15. وسحابتك واِقفَةٌ علَيِهم، وأنت سائر أمامهم بعموِد سحاٍب ارا وبعموِد ناٍر ليالً

قائلني ِركبِمسعوا خب الذين عوبالش قِد16: واِحٍد، يتكلَّممل ي إلَى األرِض اليت ألنَّ الرب عبدِخلَ هذا الشأنْ ي ر
الرب طَويلُ الروِح كثري 18: فاآلنَ لتعظُم قُدرةُ سيدي كما تكلَّمت قائال17ً. حلَف هلُم، قَتلهم يف القَفِر

  اإلحساِن، يغِفر الذَّنب والسيئَةَ، لكنه ال
ِربئاآلباِء علَى . ي لُ ذَنبجعاِبِعبل ي19. األبناِء إلَى اجليل الثّالِث والر ،ِتكِة ِنعمظَمعِب كععن ذَنِب هذا الش ِاصفَح

ولكن حي أنا فتمألَُ 21. قد صفَحت حسب قَولك:"فقالَ الرب20". وكما غَفَرت هلذا الشعِب ِمن ِمصر إلَى ههنا



 ،جِد الربم 22كُلُّ األرِض ِمنبوين إنَّ مجيعرِة، وجيرويف الب ها يف ِمصرِملتجدي وآيايت اليت عْْْْْْْْْْْا مرأَو جال الذينالر 
  ومجيع الذين أهانوين ال. لن يروا األرض اليت حلَفت آلبائِهم23اآلنَ عشر مراٍت، ومل يسمعوا لقَويل، 

ه كانت معه روح أُخرى، وقد اتبعين متاما، أُدِخلُه إلَى األرِض اليت ذَهب وأما عبدي كالب فِمن أجل أن24. يرونها
وإِذ العمالقَةُ والكَنعانيونَ ساِكنونَ يف الوادي، فانصِرفوا غَدا وارتِحلوا إلَى القَفِر يف طريِق 25. إليها، وزرعه يِرثُها

حبِر سوف."  
حتى متى أغِفر هلِذِه اجلَماعِة الشريرِة املُتذَمرِة علَي؟ قد ِمسعت تذَمر بين "27: ونَ قائالًوكلَّم الرب موسى وهار26

علَي هرونقُلْ هلُم28. إسرائيلَ الذي يتذَم :ييف أُذُن مكما تكلَّمت بكُم لَنألفع ،أنا يقولُ الرب ييف هذا القَفِر 29. ح 
لن 30.  جثَثُكُم، مجيع املَعدودين ِمنكُم حسب عدِدكُم ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا الذين تذَمروا علَيتسقُطُ

وأما أطفالُكُم الذين 31. تدخلوا األرض اليت رفَعت يدي ُألسِكننكُم فيها، ما عدا كالب بن يفُنةَ ويشوع بن نوٍن
 مموهاقُلتقَرتاليت احت عِرفونَ األرضفي ،مي سأُدِخلُهةً فإنم تسقُطُ يف هذا القَفِر، 32. يكونونَ غَنيمأنت ثَثُكُمفج
كَعدِد األياِم 34. وبنوكُم يكونونَ رعاةً يف القَفِر أربعني سنةً، ويحِملونَ فُجوركُم حتى تفنى جثَثُكُم يف القَفِر33
أنا الرب قد 35. حتِملونَ ذُنوبكُم أربعني سنةً فتعِرفونَ ابِتعادي. سستم فيها األرض أربعني يوما، للسنِة يوماليت جتَ
تكلَّمت .ِفقَِة علَيِة املُتيررِة الشهذا بكُلِّ هِذِه اجلَماع لَنموتونَ. ألفعنَ، وفيِه يوفنيف هذا القَفِر ي."  

أما الرجالُ الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا األرض، ورجعوا وسجسوا علَيِه كُلَّ اجلَماعِة بإشاعِة املَذَمِة علَى 36
وأما يشوع بن نونَ 38. فمات الرجالُ الذين أشاعوا املَذَمةَ الرديئَةَ علَى األرِض بالوبإ أمام الرب37األرِض، 
فعاشاوكالب ،سوا األرضسجتبوا ليذَه جال الذينالر أولئك ةَ، ِمنفُني بن .  

ثُم بكَّروا صباحا وصِعدوا إلَى رأِس 40. ولَما تكلَّم موسى ذا الكالِم إلَى مجيِع  بين إسرائيلَ بكَى الشعب ِجدا39
ل قائلنياجلَب":حنإلَى املَو! هوذا ن دصعنا قد أخطأنانفإن ،عنه ى41". ِضِع الذي قالَ الربملاذا :"فقالَ موس

  تتجاوزونَ قَولَ الرب؟ فهذا ال
حنجال42. ي  

  تصعدوا، ألنَّ الرب ليس يف وسِطكُم لئال
أعدائكُم ِزموا أمامي43. تنهتسقُطونَ بالس كُمامقُد هناك نيمالقَةَ والكَنعانيِفألنَّ الع . ،عن الرب مدتدقد ارت كُمإن

  فالرب ال
ل44". يكونُ معكُمِعدوا إلَى رأِس اجلَبروا وصجتَب مهوسِط . لِكن حا ِمنربى فلم يوموس هِد الربع ا تابوتوأم

  .هم وكسروهم إلَى حرمةَفنزلَ العمالقَةُ والكَنعانيونَ الساِكنونَ يف ذلك اجلَبل وضربو45. املَحلَِّة
  تقدمات طوعية

15 
وعِملتم 3متى ِجئتم إلَى أرِض مسكَِنكُم اليت أنا أُعطيكُم، : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

م، لعمل رائحِة سروٍر للرب ِمن البقَِر أو ِمن الغنِم، وقودا للرب، محرقَةً أو ذَبيحةً، وفاًء لنذٍر أو ناِفلَةً أو يف أعياِدكُ



. ومخرا للسكيِب ربع اهلِني5يقَرب الذي قَرب قُربانه للرب تقِدمةً ِمن دقيٍق، عشرا ملتوتا بربِع اهلِني ِمن الزيِت، 4
لكن للكَبِش تعملُ تقِدمةً ِمن دقيٍق عشريِن ملتوتِني بثُلِث اهلِني ِمن 6. اِحِدتعملُ علَى املُحرقَِة أو الذَّبيحِة للخروِف الو

وإذا عِملت ابن بقٍَر محرقَةً أو ذَبيحةً وفاًء لنذٍر 8. ومخرا للسكيِب ثُلثَ اهلِني تقَرب لرائحِة سروٍر للرب7الزيِت، 
 ،ٍة للربةَ سالم9أو ذَبيحقَريِت، تالز ةً بِنصِف اهلِني ِمنلتوتقيٍق ثَالثَةَ أعشاٍر مد ةً ِمنقَِر تقِدمعلَى ابِن الب ب

10ِة سروٍر للربرائح اهلِني وقود كيِب ِنصفللس بقَرا تلُ للثَّوِر الواِحِد أو للكَبِش الواِحِد 11. ومخرعمهكذا ي
كُلُّ 13. كالعدِد الذي تعملونَ هكذا تعملونَ لكُلِّ واِحٍد حسب عدِدِهن12. ملَعِزأو للشاِة ِمن الضأِن أو ِمن ا

وإذا نزلَ ِعندكُم غَريب، أو كانَ أحد يف 14.  يعملُ هِذِه هكذا، لتقريِب وقوِد رائحِة سروٍر للرب�وطَين
أيتها اجلَماعةُ، لكُم وللغريِب 15. رب، فكما تفعلونَ كذلك يفعلُوسِطكُم يف أجيالكُم وعِملَ وقود رائحِة سروٍر لل
ةٌ يف أجيالكُمهريةٌ دةٌ واِحدفريض كُماِزل ِعندالن .الرب ريِب أمامثَلَ الغيكونُ م ثَلُكُم16. م كمةٌ وحةٌ واِحدريعش

كُماِزل ِعندريِب النيكونُ لكُم وللغ واِحد."  
فعندما 19متى دخلتم األرض اليت أنا آٍت بكُم إليها، : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"18: وكلَّم الرب موسى قائال17ً

. هأولَ عجيِنكُم ترفَعونَ قُرصا رفيعةً، كرفيعِة البيدِر هكذا ترفَعون20. ترفَعونَ رفيعةً للرب تأكُلونَ ِمن خبِز األرِض
21ةً يف أجيالكُمفيعر عطونَ للربت جيِنكُمل عأو ِمن. 

  تقدمات عن خطايا السهو
22"صايا اليت كلَّمهِذِه الو لوا مجيعومل تعم متوى،  وإذا سهموس ا الرب23 ِدعن ي بِه الرب كُمرما أم مجيع

فإنْ عِملَ خفيةً عن أعيِن اجلَماعِة سهوا، يعملُ كُلُّ 24دا يف أجيالكُم، موسى، ِمن اليوِم الذي أمر فيِه الرب فصاِع
مع تقِدمِتِه وسكيِبِه كالعادِة، وتيسا واِحدا ِمن املَعِز ذَبيحةَ  ِّ،اجلَماعِة ثَورا واِحدا ابن بقٍَر محرقَةً لرائحِة سروٍر للرب

فإذا أتوا بقُرباِنِهم وقودا .  عن كُلِّ جماعِة بين إسرائيلَ، فيصفَح عنهم ألنه كانَ سهوافيكَفِّر الكاِهن25. خطيٍة
 ،ألجل سهِوِهم الرب أمام ِتِهمطيِة خوبذَبيح ،26للرب ،مهيناِزل بريِب النين إسرائيلَ والغِة بماععن كُلِّ ج صفَحي

  .الشعِب بسهٍوألنه حدثَ جلميِع 
فيكَفِّر الكاِهن عن النفِس اليت سهت 28وإنْ أخطأت نفس واِحدةٌ سهوا، تقَرب عرتًا حوليةً ذَبيحةَ خطيٍة، "27

ل بينهم تكونُ للوطَين يف بين إسرائيلَ وللغريِب الناِز29. عندما أخطأت بسهٍو أمام الرب للتكفِري عنها، فيصفَح عنها
. وأما النفس اليت تعملُ بيٍد رفيعٍة ِمن الوطَنيني أو ِمن الغرباِء فهي تزدري بالرب30. شريعةٌ واِحدةٌ للعاِمل بسهٍو

ذَنبها . عا تقطَع ِتلك النفسقَط. ألنها احتقَرت كالم الرب ونقَضت وصيته31فتقطَع ِتلك النفس ِمن بِني شعِبها، 
  ".علَيها

  املوت ملن يكسر السبت
فقَدمه الذين وجدوه يحتِطب 33 .ولَما كانَ  بنو إسرائيلَ يف  البريِة وجدوا رجالً يحتِطب حطَبا يف يوِم  السبِت32

فقالَ الرب 35. وه يف املَحرِس ألنه مل يعلن ماذا يفعلُ بِهفوضع34. حطَبا إلَى موسى وهارونَ وكُلِّ اجلَماعِة



فأخرجه كُلُّ اجلَماعِة إلَى خاِرِج املَحلَِّة 36". يرجمه ِحبجارٍة كُلُّ اجلَماعِة خاِرج املَحلَِّة. قَتالً يقتلُ الرجلُ:"ملوسى
 الرب ركما أم ٍة، فماتِحبجار موهجىورموس.  

  أهداب للثياب
أنْ يصنعوا هلُم أهدابا يف أذيال ثياِبِهم يف أجياِهلم، : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"38: وكلَّم الرب موسى قائال37ً

 الرب فتكونُ لكُم هدبا، فترونها وتذكُرونَ كُلَّ وصايا39. �ويجعلوا علَى هدِب الذَّيل ِعصابةً ِمن أمساجنوين
  وتعملونها، وال

لكي تذكُروا وتعملوا كُلَّ وصاياي، وتكونوا مقَدسني 40تطوفونَ وراَء قُلوبكُم وأعيِنكُم اليت أنتم فاِسقونَ وراَءها، 
ا41. إللَِهكُمليكونَ لكُم إلَه أرِض ِمصر ِمن كُمجالذي أخر كُمإلَه أنا الرب .كُمإلَه أنا الرب".  

  قورح وداثان وأبريام
16 
1 ،نيْْْْْْْْْْْبنو رأَوب ،فالَت وأونُ بن ،ابنا أليآب بِن الوي، وداثانُ وأبريام بِن قَهات ِيصهار بن حذَ قورقاِومون2َوأخي 

فاجتمعوا علَى 3.  ذَوي اسٍمموسى مع أُناٍس ِمن بين إسرائيلَ، ِمئَتِني وخمسني رؤساِء اجلَماعِة مدعوين لالجِتماِع
فما بالُكُما ترتِفعاِن علَى . إنَّ كُلَّ اجلَماعِة بأسِرها مقَدسةٌ ويف وسِطها الرب! كفاكُما:"موسى وهارونَ وقالوا هلُما

  ".جماعِة الرب؟
غَدا يعلن الرب من هو له، ومِن املُقَدس :"ثُم كلَّم قورح ومجيع قَوِمِه قائال5ً. فلَما ِمسع موسى سقَطَ علَى وجِهِه4

واجعلوا فيها 7. قورح وكُلُّ جماعِتِه. خذوا لكُم مجاِمر: ِافعلوا هذا6. فالذي يختاره يقَربه إليِه. حتى يقَربه إليِه
وقالَ 8!". كفاكُم يا بين الوي. ختاره الرب هو املُقَدسفالرجلُ الذي ي. نارا، وضعوا علَيها بخورا أمام الرب غَدا

حى لقورين الوي:"موسعوا يا ب9. امس إليِه لكَي كُمبقَرِة إسرائيلَ ليماعج ِمن كُمزإسرائيلَ أفر أنَّ إلَه أقَليلٌ علَيكُم
فقَربك ومجيع إخوِتك بين الوي معك، وتطلُبونَ 10 ِخلدمِتها؟ تعملوا ِخدمةَ مسكَِن الرب، وتِقفوا قُدام اجلَماعِة

". وأما هارونُ فما هو حتى تتذَمروا علَيِه؟. إذَنْ أنت وكُلُّ جماعِتك متِفقونَ علَى الرب11! أيضا كهنوتا
12أليآب يابن داثانَ وأبريام دعوى ليلَ موسال: "فقاال. فأرس  
ندا؟ 13! صعسؤعلَينا تر ى تترأسِة حتيرنا يف البميتالً لتسا وعنلَب أرٍض تفيض نا ِمندتأصع ككذلك مل 14أقَليلٌ أن

  تأِت بنا إلَى أرٍض تفيض لَبنا وعسالً، وال
  هل تقلَع أعين هؤالِء القَوِم؟ ال. أعطَيتنا نصيب حقوٍل وكُروٍم

دصعن."!  
15ا وقالَ للربى ِجدال: "فاغتاظَ موس 

 ِحمارا واِحدا مل آخذْ ِمنهم، وال. تلتِفت إلَى تقِدمِتِهما

مٍد ِمنهإلَى أح 16". أسأتحى لقورا، : "وقالَ موسم وهارونُ غَدوه أنت ،الرب أمام ِتكماعوكُلُّ ج أنت كُن
17ذوا كُلُّ واِحٍد ِمجموخهتركُلُّ واِحٍد ِمجم الرب موا أماما، وقَدخورلوا فيها بواجع ،هتةً.ررِمجم مسنيِني وخِمئَت .



هتروهارونُ كُلُّ واِحٍد ِمجم قَفوا 18". وأنتا، ووخورعوا علَيها بضا وولوا فيها نارعوج هترذوا كُلُّ واِحٍد ِمجمفأخ
يمى باِب خى وهارونَلَدِة االجِتماِع، 19. ِة االجِتماِع مع موسيمِة إلَى باِب خكُلَّ اجلَماع حعلَيِهما قور عموج

  .فتراَءى مجد الرب لكُلِّ اجلَماعِة
فخرا 22". افتِرزا ِمن بِني هِذِه اجلَماعِة فإني أُفنيِهـــــم يف لَحظٍَة"21: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائال20ً

". اللّهمَ   ، إلَه أرواِح مجيِع البشِر، هل يخِطئُ رجلٌ واِحد فتسخطَ علَى كُلِّ اجلَماعِة؟:"علَى وجهيِهما وقاال
  ".اطلَعوا ِمن حوالَي مسكَِن قورح وداثانَ وأبريام: كلِِّم اجلَماعةَ قائالً"24: فكلَّم الرب موسى قائال23ً
25إسرائيلَفقام يوخش وراَءه بوذَه ،إلَى داثانَ وأبريام بى وذَهةَ قائال26ً.  موساجلَماع ِزلوا عن خياِم :"فكلَّماعت

 هؤالِء القَوِم البغاِة، وال

  متَسوا شيئًا ِمما هلُم لئال
ملكوا جبميِع خطاياه ."27وداثانَ وأب حسكَِن قورم والَيح قَفا يف باِب فطَلَعوا ِمنوو داثانُ وأبريام وخرج ،ريام

ذا تعلَمونَ أنَّ الرب قد أرسلَين ألعملَ كُلَّ هِذِه :"فقالَ موسى28. خيمتيِهما مع ِنسائِهما وبنيِهما وأطفاِهلما
يبةُ كُلِّ إنساٍن، فليس الرب إنْ مات هؤالِء كموِت كُلِّ إنساٍن، وأصابتهم مص29. األعمال، وأنها لَيست ِمن نفسي

ولكن إِن ابتدع الرب بدعةً وفَتحِت األرض فاها وابتلَعتهم وكُلَّ ما هلُم، فهبطوا أحياًء إلَى اهلاويِة، 30. قد أرسلَين
ا بالربورقد ازد تعلَمونَ أنَّ هؤالِء القَوم."  

وفَتحِت األرض فاها وابتلَعتهم وبيوتهم 32ذا الكالِم، انشقَِّت األرض اليت حتتهم، فلَما فرغَ ِمن التكلُِّم بكُلِّ ه31
فنزلوا هم وكُلُّ ما كانَ هلُم أحياًء إلَى اهلاويِة، وانطَبقَت علَيِهِم األرض، 33وكُلَّ من كانَ لقورح مع كُلِّ األموال، 

". لَعلَّ األرض تبتلعنا:"وكُلُّ إسرائيلَ الذين حوهلُم هربوا ِمن صوِتِهم، ألنهم قالوا34. فبادوا ِمن بِني اجلَماعِة
35خوربوا البقَر الً الذينجر ِني واخلَمسنيوأكلَِت اِملئَت ِعنِد الرب ِمن نار توخرج.  
هارونَ الكاِهِن أنْ يرفَع املَجاِمر ِمن احلَريِق، واذِر النار هناك قُلْ أللعازار بِن "37: ثُم كلَّم الرب موسى قائال36ً

سنقد تقَد نهقد 38. فإن مهِح، ألنذبطروقَةً ِغشاًء للمم فائحلوها صعمفلي ،فوِسِهمن ِضد هؤالِء املُخِطئني جاِمرم
تسفتقَد الرب موها أمامقَد .المين إسرائيلَفتكونُ عها 39". ةً لبمحاِس اليت قَدالن جاِمرم الكاِهن ذَ ألعازارفأخ

  تذكارا لبين إسرائيلَ، لكَي ال40املُحتِرقونَ، وطَرقوها ِغشاًء للمذبِح، 
رح وجماعِتِه، كما كلَّمه الرب عن يقتِرب رجلٌ أجنيب ليس ِمن نسل هارونَ ليبخر بخورا أمام الرب، فيكونَ ِمثلَ قو

  .يِد موسى
41ى وهارونَ قائلنيِد علَى موسين إسرائيلَ يف الغِة بماعكُلُّ ج رذَمفت":الرب عبما شلتما قد قَتا 42". أنتولَم

.  هي قد غَطَّتها السحابةُ وتراَءى مجد الرباجتمعِت اجلَماعةُ علَى موسى وهارونَ انصرفا إلَى خيمِة االجِتماِع، وإذا
ِاطلَعا ِمن وسِط هِذِه "45: فكلَّم الرب موسى قائال44ً. فجاَء موسى وهارونُ إلَى قُداِم خيمِة االجِتماِع43

ِذ اِملجمرةَ واجعلْ فيها نارا ِمن خ:"ثُم قالَ موسى هلارون46َ. فخرا علَى وجهيِهما". اجلَماعِة، فإني أُفنيِهم بلَحظٍَة
ل الربِقب ِمن طَ قد خرجخألنَّ الس ،معنه ِة وكفِّرا إلَى اجلَماعسِرعا م با، واذهخورب عِح، وضقد . علَى املَذب



فوضع . وبأُ قد ابتدأَ يف الشعِبفأخذَ هارونُ كما قالَ موسى، وركَض إلَى وسِط اجلَماعِة، وإذا ال47". ابتدأَ الوبأُ
فكانَ الذين ماتوا بالوبإ أربعةَ عشر ألفًا 49. ووقَف بني املوتى واألحياِء فامتنع الوبأ48ُ. البخور وكفَّر عن الشعِب

حِب قوربماتوا بس دا الذينِمئٍَة، ع ى إلَى50. وسبعهارونُ إلَى موس عجر ثُمعنبأُ قد امتِة االجِتماِع والويمباِب خ .  
  عصا هارون تفرخ

17 
كلِّم بين إسرائيلَ وخذْ ِمنهم عصا عصا لكُلِّ بيِت أٍب ِمن مجيِع رؤسائِهم حسب "2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

واسم هارونَ تكتبه علَى عصا الوي، ألنَّ 3. ه علَى عصاهواسم كُلِّ واِحٍد تكتب. اثنتي عشرةَ عصا. بيوِت آبائِهِم
فالرجلُ الذي 5. وضعها يف خيمِة االجِتماِع أمام الشهادِة حيثُ أجتِمع بكُم4. لرأِس بيِت آبائِهم عصا واِحدةً

  ".يت يتذَمرونها علَيكُماأختاره تفِرخ عصاه، فأُسكِّن عني تذَمراِت بين إسرائيلَ ال
. اثنتي عشرةَ عصا. فكلَّم موسى بين إسرائيلَ، فأعطاه مجيع رؤسائِهم عصا عصا لكُلِّ رئيٍس حسب بيوِت آبائِهِم6

ِهمِعصي نيصا هارونَ بِة7. وعهادِة الشيميف خ الرب أمام ى الِعصيموس عضِة ويف ال8. فويمى إلَى خلَ موسخِد دغ
تخيِت الوي قد أفرصا هارونَ لبِة، وإذا عهادا. الشلوز تجا وأنضهرز ترا وأزهفُروخ تج9. أخر جفأخر

صاهذَ كُلُّ واِحٍد عظَروا وأخين إسرائيلَ، فنإلَى مجيِع ب أماِم الرب ِمن الِعصي ى مجيعوقالَ 10. موس الرب
  رد عصا هارونَ إلَى أماِم الشهادِة ألجل اِحلفِظ، عالمةً لبين التمرِد، فتكُف تذَمراتهم عني لكَي ال:"ملوسى
  .كذلك فعلَ. ففَعلَ موسى كما أمره الرب11". يموتوا

12ى قائلنينو إسرائيلَ موسب لكنا:"فكلَّمنا فنينا وها. إنلكنا مجيع13. قد هموتي سكَِن الربإلَى م برِن اقتكُلُّ م .
 ."أما فنينا متاما؟

  واجبات الكهنة والالويني
18 
أنت وبنوك وبيت أبيك معك حتِملونَ ذَنب املَقِدِس، وأنت وبنوك معك حتِملونَ ذَنب :"وقالَ الرب هلارون1َ

نوِتكُم2. كهتا إخوِة وأيضيمخ امنوك قُدوب ويواِزروك، وأنت ِرنوا بكقتفي معك مقَر ،ِسبطُ الوي، ِسبطُ أبيك ك
  ولكن إلَى أمِتعِة القُدِس وإلَى املَذبِح ال. فيحفَظونَ ِحراستك وِحراسةَ اخلَيمِة كُلِّها3الشهادِة، 

  يقتِربونَ، لئال
  واألجنيب ال. قتِرنونَ بك ويحفَظونَ ِحراسةَ خيمِة االجِتماِع مع كُلِّ ِخدمِة اخلَيمِةي4. يموتوا هم وأنتم مجيعا

إلَيكُم ِربقتال5. ي ِح، لكَيةَ املَذبةَ القُدِس وِحراسم ِحراسبل حتفَظونَ أنت  
ني ِمن بِني بين إسرائيلَ عطيةً لكُم معطَني هأنذا قد أخذت إخوتكُم الالوي6. يكونَ أيضا سخطٌ علَى بين إسرائيلَ

وأما أنت وبنوك معك فتحفَظونَ كهنوتكُم مع ما للمذبِح وما هو داِخلَ 7. للرب، ليخِدموا ِخدمةَ خيمِة االجِتماِع
  ".ِرب يقتلُواألجنيب الذي يقت. عطيةً أعطَيت كهنوتكُم. اِحلجاِب، وختِدمونَ ِخدمةً

  نصيب الكهنة والالويني من التقدمات



وهأنذا قد أعطَيتك ِحراسةَ رفائعي، مع مجيِع أقداِس بين إسرائيلَ لك أعطَيتها، حق املَسحِة :"وقالَ الرب هلارون8َ
رابيِنِهم مع كُلِّ تقِدماِتِهم وكُلِّ ذَبائِح هذا يكونُ لك ِمن قُدِس األقداِس ِمن الناِر، كُلُّ ق9َ. ولبنيك فريضةً دهريةً

كُلُّ ذَكٍَر .  يف قُدِس األقداِس تأكُلُها10. قُدس أقداٍس هي لك ولبنيك. خطاياهم وكُلِّ ذَبائِح آثاِمِهمِ اليت يردونها يل
لك أعطَيتها ولبنيك .  ترديداِت بين إسرائيلَالرفيعةُ ِمن عطاياهم مع كُلِّ: وهِذِه لك11. قُدسا تكونُ لك. يأكُلُها

كُلُّ دسِم الزيِت وكُلُّ دسِم اِملسطاِر واِحلنطَِة، 12. كُلُّ طاِهٍر يف بيِتك يأكُلُ ِمنها. وبناِتك معك فريضةً دهريةً
كُلُّ طاِهٍر . ِهِم اليت يقَدمونها للرب لك تكونُأبكار كُلِّ ما يف أرِض13. أبكارهن اليت يعطونها للرب، لك أعطَيتها

كُلُّ فاِتِح رِحٍم ِمن كُلِّ جسٍد يقَدمونه للرب، ِمن الناِس 15. كُلُّ محرٍم يف إسرائيلَ يكونُ لك14. يف بيِتك يأكُلُها
هائِم، يكونُ لكالب لُ ِفداَء بكِر اإلنس. وِمنتقب كأن اِنغَري .لُ ِفداَءهِة تقبِجسِة النهيمالب ِمِن ابِن 16. وبكر هوِفداؤ

لكن بكر البقَِر أو بكر 17. هو ِعشرونَ جريةً. شهٍر تقبلُه حسب تقوِميك ِفضةً، خمسةَ شواِقلَ علَى شاِقل القُدِس
  الضأِن أو بكر املَعِز ال

لْ ِفداَءهتقب .قُدس هب. إنةَ سروٍر للربا رائحوقود هحمش ِح، وتوِقدعلَى املَذب همد ش18. ل تر ،يكونُ لك هولَحم
ى يكونُ لكمناِق اليرديِد والسدِر الت19. كص ها لكأعطَيت نو إسرائيلَ للربها برفَعفائِع األقداِس اليت ير مجيع

  ال:"وقالَ الرب هلارون20َ". ميثاق ِملٍح دهريا أمام الرب لك ولزرِعك معك. ياولبنيك وبناِتك معك حقا دهر
  تنالُ نصيبا يف أرِضِهم، وال
يف وسِطِهم ِقسم ين إسرائيلَ. يكونُ لكيف وسِط ب كصيبون كأنا ِقسم.  

يلَ مرياثًا ِعوض ِخدمتِهم اليت يخِدمونها، ِخدمِة خيمِة وأما بنو الوي، فإني قد أعطَيتهم كُلَّ عشٍر يف إسرائ"21
  فال22. االجِتماِع

بل الالويونَ يخِدمونَ ِخدمةَ خيمِة 23يقتِرب أيضا بنو إسرائيلَ إلَى خيمِة االجِتماِع ليحِملوا خطيةً للموِت، 
هريةً دفريض مهحِملونَ ذَنبم ياالجِتماِع، وهويف وسِط إسرائيلَ ال. ةً يف أجيالكُم  

يف : لذلك قُلت هلُم. إنَّ عشور بين إسرائيلَ اليت يرفَعونها للرب رفيعةً قد أعطَيتها لالَّويني نصيبا24. ينالونَ نصيبا
  وسِط بين إسرائيلَ ال

  ".ينالونَ نصيبا
متى أخذتم ِمن بين إسرائيلَ العشر الذي أعطَيتكُم : ويونَ تكلِّمهم وتقولُ هلُموالالَّ"26: وكلَّم الرب موسى قائال25ً

ةَ الربفيعر ا لكُم، ترفَعونَ ِمنهصيبن ِعنِدِهم ِمن اهشِر، : إيالع ا ِمنشرلكُم27ع بحسفي . كاِحلنطَِة ِمن كُمتفيعر هإن
فهكذا ترفَعونَ أنتم أيضا رفيعةَ الرب ِمن مجيِع عشوِركُم اليت تأخذونَ ِمن بين 28. ِمن اِملعصرِةالبيدِر، وكاِمللِء 

ِمن مجيِع عطاياكُم ترفَعونَ كُلَّ رفيعِة الرب ِمن الكُلِّ، دسمه 29. تعطونَ ِمنها رفيعةَ الرب هلارونَ الكاِهِن. إسرائيلَ
ساملُقَدِة: وتقولُ هلُم30.  ِمنهرحصول اِملعصِر وكميدحصول البكم نيلالَّوي بحسي ِمنه همسترفَعونَ د حني .
  وال32. وتأكُلونه يف كُلِّ مكاٍن أنتم وبيوتكُم، ألنه أُجرةٌ لكُم ِعوض ِخدمِتكُم يف خيمِة االجِتماِع31



  وأما أقداس بين إسرائيلَ فال. يةً إذا رفَعتم دسمه ِمنهتتحملونَ بسبِبِه خط
  ".تدنسوها لئال متوتوا

  ماء للتطهري
19 
كلِّم بين إسرائيلَ أنْ يأخذوا : هِذِه فريضةُ الشريعِة اليت أمر ا الرب قائالً"2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائال1ً

  راَء صحيحةً الإلَيك بقَرةً حم
 ،علُ علَيها نريفيها، ومل ي يب3عهامقُد حذبلَِّة وتإلَى خاِرِج املَح جخرالكاِهِن، فت ها أللعازارعطون4. فت ذُ ألعازارويأخ

. وتحرق البقَرةُ أمام عينيِه5 .الكاِهن ِمن دِمها بإصِبِعِه وينِضح ِمن دِمها إلَى ِجهِة وجِه خيمِة االجِتماِع سبع مراٍت
ويأخذُ الكاِهن خشب أرٍز وزوفا وِقرِمزا ويطرحهن يف وسِط حريِق 6. يحرق ِجلدها ولَحمها ودمها مع فرِثها

. ويكونُ الكاِهن نِجسا إلَى املساِء. ثُم يغِسلُ الكاِهن ثيابه ويرحض جسده مباٍء، وبعد ذلك يدخلُ املَحلَّة7َالبقَرِة، 
ويجمع رجلٌ طاِهر رماد البقَرِة 9. والذي أحرقَها يغِسلُ ثيابه مباٍء ويرحض جسده مباٍء ويكونُ نِجسا إلَى املساِء8

. إنها ذَبيحةُ خطيٍة. فٍظ، ماَء نجاسٍةويضعه خاِرج املَحلَِّة يف مكاٍن طاِهٍر، فتكونُ جلَماعِة بين إسرائيلَ يف ِح
فتكونُ لبين إسرائيلَ وللغريِب الناِزل يف وسِطِهم . والذي جمع رماد البقَرِة يغِسلُ ثيابه ويكونُ نِجسا إلَى املساِء10

  .فريضةً دهريةً
11"ا سبعِجسا، يكونُ نةَ إنساٍن ميتا ميتم سم ناٍمماِبِع يكونُ 12. ةَ أيبِه يف اليوِم الثّالِث، ويف اليوِم الس رطَهتي
  وإنْ مل يتطَهر يف اليوِم الثّالِث ففي اليوِم الساِبِع ال. طاِهرا

ع ِتلك النفس ِمن فتقطَ. كُلُّ من مس ميتا ميتةَ إنساٍن قد مات ومل يتطَهر، ينجس مسكَن الرب13. يكونُ طاِهرا
  .نجاستها مل تزلْ فيها. ألنَّ ماَء النجاسِة مل يرش علَيها تكونُ نِجسةً. إسرائيلَ

إذا مات إنسانٌ يف خيمٍة، فكُلُّ من دخلَ اخلَيمةَ، وكُلُّ من كانَ يف اخلَيمِة يكونُ نِجسا سبعةَ : هِذِه هي الشريعةُ"14
وكُلُّ من مس علَى وجِه الصحراِء قَتيالً بالسيِف 16. وكُلُّ إناٍء مفتوٍح ليس علَيِه ِسداد بِعصابٍة فإنه نِجس15. أياٍم

ويجعلُ فيأخذونَ للنِجِس ِمن غُباِر حريِق ذَبيحِة اخلَطيِة 17. أو ميتا أو عظم إنساٍن أو قَربا، يكونُ نِجسا سبعةَ أياٍم
ويأخذُ رجلٌ طاِهر زوفا ويغِمسها يف املاِء وينِضحه علَى اخلَيمِة، وعلَى مجيِع األمِتعِة وعلَى 18. علَيِه ماًء حيا يف إناٍء

أو القَرب أو القَتيلَ أو املَيت ظمالع سوعلَى الذي م ،كانوا هناك عل19َ. األنفُِس الذين الطّاِهر نِضحِجِس يف يى الن
وأما 20. ويطَهره يف اليوِم الساِبِع، فيغِسلُ ثيابه ويرحض مباٍء، فيكونُ طاِهرا يف املساِء. اليوِم الثّالِث واليوِم الساِبِع
  اإلنسانُ الذي يتنجس وال

فتكونُ 21. إنه نِجس. ماُء النجاسِة مل يرش علَيِه. س الربيتطَهر، فتباد ِتلك النفس ِمن بِني اجلَماعِة ألنه نجس مقِد
وكُلُّ 22. والذي رش ماَء النجاسِة يغِسلُ ثيابه، والذي مس ماَء النجاسِة يكونُ نِجسا إلَى املساِء. هلُم فريضةً دهريةً

  ".متَس تكونُ نِجسةً إلَى املساِءما مسه النِجس يتنجس، والنفس اليت 
  ماء من الصخرة



 (7-17:1خر )
20 
وماتت هناك مريم . وأقام الشعب يف قادش. وأتى بنو إسرائيلَ، اجلَماعةُ كُلُّها، إلَى بريِة صني يف الشهِر األول1

هناك تِفنعوا ع2. ودمِة فاجتماعماٌء للج كُنى وهارونَومل ي3. لَى موس ى وكلَّموهموس عبالش موخاص
قائلني":الرب ِتنا أمامنا فَنينا فَناَء إخوواشينا؟ 4. لَيتوم حنفيها ن موتن ِة لكَييرإلَى هِذِه الب ِة الربماعما جبيتملاذا أت
  ِن الرديِء؟ ليس هو مكانَ زرٍع وتٍني وكرٍم ورماٍن، والوملاذا أصعدتمانا ِمن ِمصر لتأتيا بنا إلَى هذا املَكا5

  !".فيِه ماٌء للشرِب
6الرب جديِهما، فتراَءى هلُما مِة االجِتماِع وسقَطا علَى وجهيمِة إلَى باِب خأماِم اجلَماع ى وهارونُ ِمنى موسفأت .
 اجلَماعةَ أنت وهارونُ أخوك، وكلِّما الصخرةَ أمام أعيِنِهم أنْ تعطي خِذ العصا وامجِع"8: وكلَّم الرب موسى قائال7ً

مهواشيةَ ومِة وتسقي اجلَماعخرالص هلُم ماًء ِمن خِرج9". ماَءها، فت ،هركما أم أماِم الرب صا ِمنى العذَ موسفأخ
امسعوا أيها املَردةُ، أِمن هِذِه الصخرِة نخِرج لكُم :" فقالَ هلُموجمع موسى وهارونُ اجلُمهور أمام الصخرِة،10
فقالَ 12. ورفَع موسى يده وضرب الصخرةَ بعصاه مرتِني، فخرج ماٌء غَزير، فشِربِت اجلَماعةُ ومواشيها11". ماًء؟

   يب حتى تقَدساين أمام أعيِن بين إسرائيلَ، لذلك الِمن أجل أنكُما مل تؤِمنا:"الرب ملوسى وهارونَ
هذا ماُء مريبةَ، حيثُ خاصم بنو إسرائيلَ الرب، فتقَدس 13". تدِخالِن هِذِه اجلَماعةَ إلَى األرِض اليت أعطَيتهم إياها

فيِهم.  
  أدوم يرفض عبور إسرائيل

14شقاد الً ِمنسى رلَ موسوأرسلِك أدومتنا: هكذا يقولُ أخوك إسرائيلُ:" إلَى مقَِّة اليت أصابكُلَّ املَش فترقد ع .
فصرخنا إلَى الرب 16إنَّ آباَءنا احنَدروا إلَى ِمصر، وأقَمنا يف ِمصر أياما كثريةً وأساَء اِملصريونَ إلَينا وإلَى آبائنا، 15

دعنا نمر يف 17. وها نحن يف قادش، مدينٍة يف طَرِف تخوِمك. خرجنا ِمن ِمصرفسِمع صوتنا، وأرسلَ مالكًا وأ
ال. أرِضك  

  نمر يف حقٍل وال
  يف كرٍم، وال
  يف طريِق املَلِك نمشي، ال. نشرب ماَء بئٍر
  نميلُ يمينا وال

كخومت زى نتجاوا حتسار18". يأدوم ال:"فقالَ له  
  ر يب لئالمتُ

  ال. يف السكَِّة نصعد، وإذا شِربنا أنا ومواشي ِمن مائك أدفَع ثَمنه:"فقالَ له بنو إسرائيل19َ". أخرج للقائك بالسيِف
  ال:"فقال20َ". أمر بِرجلَي فقط. شيَء



ٍة". متُرديدٍد شعٍب غَفٍري وبيللقائِه بش أدوم ى21. وخرجلَ وأبوخوِمِه، فتحإلسرائيلَ باملُروِر يف ت حسمأنْ ي أدوم 
إسرائيلُ عنه.  
  موت هارون

وكلَّم الرب موسى وهارونَ يف جبل 23. فارتحلَ بنو إسرائيلَ، اجلَماعةُ كُلُّها، ِمن قادش وأتوا إلَى جبل هوٍر22
   هارونُ إلَى قَوِمِه ألنه اليضم"24: هوٍر علَى تخِم أرِض أدوم قائالً

خذْ هارونَ وألعازار ابنه واصعد 25. يدخلُ األرض اليت أعطَيت لبين إسرائيلَ، ألنكُم عصيتم قَويل ِعند ماِء مريبةَ
ففَعلَ 27". هارونُ ويموت هناكفيضم . واخلَع عن هارونَ ثيابه، وألِبس ألعازار ابنه إياهاِ26ما إلَى جبل هوٍر، 

فخلَع موسى عن هارونَ ثيابه وألبس 28. موسى كما أمر الرب، وصِعدوا إلَى جبل هوٍر أمام أعيِن كُلِّ اجلَماعِة
فلَما رأى كُلُّ 29. لفمات هارونُ هناك علَى رأِس اجلَبل، ثُم احنَدر موسى وألعازار عن اجلَب. ألعازار ابنه إياها

  .اجلَماعِة أنَّ هارونَ قد مات، بكَى مجيع بيِت إسرائيلَ علَى هارونَ ثَالثني يوما
  خراب عراد

21 
1 مى ِمنهإسرائيلَ وسب بحار ،يف اجلَنوِب أنَّ إسرائيلَ جاَء يف طريِق أتارمي اِكنالس رادع لكالكَنعاينُّ م ا ِمسعولَم

فسِمع الرب لقَول 3". إنْ دفَعت هؤالِء القَوم إلَى يدي أُحرم مدنهم:"فنذَر إسرائيلُ نذرا للرب وقال2َ. سبيا
مهندوم مموهرفح ،نيالكَنعاني فَعاملَكاِن . إسرائيلَ، ود اسم عيةَ"فدرمح."  

  احلية النحاسية
وتكلَّم 5.  يف طريِق حبِر سوٍف ليدوروا بأرِض أدوم، فضاقَت نفس الشعِب يف الطريِقوارتحلوا ِمن جبل هوٍر4

ى قائلنيعلَى اِهللا وعلَى موس عبال:"الش هِة؟ ألنيريف الب موتلن ِمصر مانا ِمندتملاذا أصع 

 خبز وال

خيفالس نا الطَّعامأنفُس تفأ6". ماَء، وقد كِره فمات ،عبغَِت الشاِت املُحِرقَةَ، فلَدعِب احلَيعلَى الش لَ الربرس
قد أخطأنا إذ تكلَّمنا علَى الرب وعلَيك، فصلِّ إلَى :"فأتى الشعب إلَى موسى وقالوا7. قَوم كثريونَ ِمن إسرائيلَ
اصنع لك حيةً محِرقَةً وضعها علَى :"فقالَ الرب ملوسى8. فصلَّى موسى ألجل الشعِب". الرب ليرفَع عنا احلَياِت

فصنع موسى حيةً ِمن نحاٍس ووضعها علَى الرايِة، فكانَ متى لَدغَت حيةٌ 9". رايٍة، فكُلُّ من لُِدغَ ونظَر إليها يحيا
  .إنسانا ونظَر إلَى حيِة النحاِس يحيا

   إىل موآبالذهاب
10لوا يف أوبوتزنو إسرائيلَ ونلَ بح11. وارت ِة، اليت قُبالَةَ موآبيريف الب بارميي عيلوا يف عزون أوبوت لوا ِمنحوارت

رنونَ الذي هناك ارتحلوا ونزلوا يف عِرب أ ِمن13. ِمن هناك ارتحلوا ونزلوا يف وادي زارد12. إلَى شروِق الشمِس
نيِم األموريخا عن تِة، خاِرجيريف الب .نيواألموري موآب نيب ،موآب خمقالُ يف ِكتاِب 14. ألنَّ أرنونَ هو تي لذلك



"روب الربِة أرنونَ ":"حيف سوفَةَ وأودي ِة الذي مالَ إلَى15واِهباألودي بصوم إلَى ت دنواست ،سكَِن عارِم مخ
موآب". 

حينئٍذ ترنم إسرائيلُ ذا 17". امجِع الشعب فأُعطيهم ماًء:"وهي الِبئر حيثُ قالَ الرب ملوسى. وِمن هناك إلَى بئٍر16
 :النشيِد

"ها الِبئرتدي أيِاصع!  

  .أجيبوا هلا 

  ،بئر حفَرها رؤساُء18

  ،حفَرها شرفاُء الشعِب 

  ِهمولَجاٍن، بِعصيبص".  

وِمن باموت إلَى اِجلواِء اليت يف 20وِمن متانةَ إلَى نحليئيلَ، وِمن نحليئيلَ إلَى باموت، 19وِمن البريِة إلَى متانةَ، 
  .صحراِء موآب ِعند رأِس الِفسجِة اليت تشِرف علَى وجِه البريِة

  هزمية سيحون وعوج
 (3:11-2:26تث )

 ال. دعين أمر يف أرِضك"22: وأرسلَ إسرائيلُ رسالً إلَى سيحونَ ملِك األموريني قائال21ً
 نميلُ إلَى حقٍل وال

 إلَى كرٍم وال

خوِمِه، فلم يسمح سيحونُ إلسرائيلَ باملُروِر يف ت23". يف طريِق املَلِك نمشي حتى نتجاوز تخومك. نشرب ماَء بئٍر
فضربه إسرائيلُ 24. بل جمع سيحونُ مجيع قَوِمِه وخرج للقاِء إسرائيلَ إلَى البريِة، فأتى إلَى ياهص وحارب إسرائيلَ

ذَ إسرائيلُ كُلَّ فأخ25. ألنَّ تخم بين عمونَ كانَ قَويا. حبد السيِف وملك أرضه ِمن أرنونَ إلَى يبوق إلَى بين عمونَ
ألنَّ حشبونَ كانت مدينةَ سيحونَ 26. هِذِه املُدِن، وأقام إسرائيلُ يف مجيِع مدِن األموريني يف حشبونَ ويف كُلِّ قُراها

 يقولُ لذلك27. ملِك األموريني، وكانَ قد حارب ملك موآب األولَ وأخذَ كُلَّ أرِضِه ِمن يِدِه حتى أرنونَ
  :أصحاب األمثال

  ،ايتوا إلَى حشبونَ فتبنى"

  .وتصلَح مدينةُ سيحونَ 

  ،ألنَّ نارا خرجت ِمن حشبون28َ

  .هليبا ِمن قريِة سيحونَ 

موآب عار أكلَت.  

  .أهلَ مرتفَعاِت أرنونَ 

29يا موآب ويلٌ لك.  



 ةَ كموشلكِت يا أُمه .  
   هاِربني وبناِتِه يف السِيبقد صير بنيِه

  .ملَلِك األموريني سيحونَ 

30ميناهملكن قد ر.  

  .هلكَت حشبونُ إلَى ديبونَ 

بنا إلَى نوفَحوأخر  

 ."اليت إلَى ميدبا 

31نيإسرائيلُ يف أرِض األموري 32. فأقامذوا قُراها وطَرفأخ ،عزيري سسجتى ليلَ موسوأرس الذين نيدوا األموري
ِعدوا يف طريِق باشان33َ. هناكلوا وصحتَو قَوِمِه إلَى احلَرِب يف . ثُم هو ومجيع باشانَ للقائِهم لكم عوج فخرج
  ال:"فقالَ الرب ملوسى34. إذرعي

بِه كما فعلت بسيحونَ ملِك األموريني الساِكِن يف ختَف ِمنه ألني قد دفَعته إلَى يِدك مع مجيِع قَوِمِه وأرِضِه، فتفعلُ 
  .فضربوه وبنيِه ومجيع قَوِمِه حتى مل يبق له شاِرد، وملكوا أرضه35". حشبونَ

  باالق يستدعي بلعام
22 
  .وارتحلَ بنو إسرائيلَ ونزلوا يف عرباِت موآب ِمن عِرب أُردنِّ أرحيا1
فِزع موآب ِمن الشعِب ِجدا ألنه كثري، وضجِر 3باالق بن ِصفّور مجيع ما فعلَ إسرائيلُ باألموريني، ولَما رأى 2

اآلنَ يلحس اجلُمهور كُلَّ ما حولَنا كما يلحس الثَّور :"فقالَ موآب لشيوِخ ِمديان4َ. موآب ِمن ِقبلَ بين إسرائيلَ
فأرسلَ رسالً إلَى بلعام بِن بعور، إلَى فتور 5. وكانَ باالق بن ِصفّور ملكًا ملوآب يف ذلك الزماِن. "خضرةَ احلَقل

هوذا قد غَشى وجه األرِض، وهو . هوذا شعب قد خرج ِمن ِمصر:"اليت علَى النهِر يف أرِض بين شعِبِه ليدعوه قائالً
نَ تعالَ والعن يل هذا الشعب، ألنه أعظَم ِمني، لَعلَّه يمِكننا أنْ نكِسره فأطرده ِمن األرِض، ألني فاآل6. مقيم مقابِلي

فانطَلَق شيوخ موآب وشيوخ ِمديانَ، وحلوانُ الِعرافَِة يف 7". عرفت أنَّ الذي تباِركُه مبارك والذي تلعنه ملعونٌ
أيديِهمبكالِم باالق وكلَّموه لعاما إلَى بوفقالَ هلُم8. ، وأت" :ين الربكلِّما كما يوابج علَيكُم دبيتوا هنا اللَّيلَةَ فأر ."

لعامب ِعند ساُء موآبكَثَ رؤفم.  
باالق بن ِصفّور ملك موآب قد :"لعام ِهللافقالَ ب10". من هم هؤالِء الرجالُ الذين ِعندك؟:"فأتى اُهللا إلَى بلعام وقال9َ

تعالَ اآلنَ العن يل إياه، لَعلِّي أقِدر أنْ . هوذا الشعب اخلاِرج ِمن ِمصر قد غَشى وجه األرِض11: أرسلَ إلَي يقولُ
هدوأطر ه12". أُحاِربلعامال:"فقالَ اُهللا لب  
  تذهب معهم وال

ِن الشتلعكبارم هألن ،13". عبساِء باالقا وقالَ لرؤصباح لعامب فقام": حسمى أنْ يأب ألنَّ الرب انطَلقوا إلَى أرِضكُم
وقالوا14". يل بالذَّهاِب معكُم ا إلَى باالقووأت ساُء موآبرؤ أنْ يأيتَ معنا:"فقام لعامى بلَ 15". أبوأرس باالق فعاد



  ال: هكذا قالَ باالق بن ِصفّور:"فأتوا إلَى بلعام وقالوا له16. رؤساَء أكثَر وأعظَم ِمن أولئكأيضا 
 ،اإلتياِن إلَي ِمن ِنع17متتلُها، وكُلَّ ما تقولُ يل أفعا عظيمإكرام كي أُكِرمألن .عبيل هذا الش نفتعالَ اآلنَ الع ."

  ولو أعطاين باالق ِملَء بيِتِه ِفضةً وذَهبا ال:"الَ لعبيِد باالقفأجاب بلعام وق18
فاآلنَ امكُثوا هنا أنتم أيضا هِذِه اللَّيلَةَ ألعلَم ماذا يعود 19. أقِدر أنْ أتجاوز قَولَ الرب إلَهي ألعملَ صغريا أو كبريا

إنْ أتى الرجالُ ليدعوك فقُِم اذهب معهم، إنما تعملُ األمر :"ام ليالً وقالَ لهفأتى اُهللا إلَى بلع20". الرب يكلِّمين بِه
  ".الذي أُكلِّمك بِه فقط

  أتان بلعام
21ساِء موآبمع رؤ علَى أتاِنِه وانطَلَق دا وشصباح لعامب فقام. 

. ب يف الطريِق ليقاِومه وهو راِكب علَى أتاِنِه وغُالماه معهفحمي غَضب اِهللا ألنه منطَلق، ووقَف مالك الر22
. فأبصرِت األتانُ مالك الرب واِقفًا يف الطريِق وسيفُه مسلولٌ يف يِدِه، فمالَِت األتانُ عن الطريِق ومشت يف احلَقل23

مالك الرب يف خندٍق للكُروِم، له حائطٌ ِمن هنا وحائطٌ ِمن ثُم وقَف 24. فضرب بلعام األتانَ ليردها إلَى الطريِق
ا25. هناكها أيضبرباحلائِط، فض لعامِرجلَ ب طَتغِت احلائطَ، وضمحز الرب الكِت األتانُ مرا أبص26. فلَم ثُم

فلَما أبصرِت األتانُ 27. لٌ للنكوب يمينا أو ِشماالًاجتاز مالك الرب أيضا ووقَف يف مكاٍن ضيٍق حيثُ ليس سبي
لعامب حتت تضبر ،الرب الكاألتانَ بالقَضيِب. م بروض لعامب بغَض مي28. فح األتاِن، فقالَت فم الرب حففَت

لعامفَعاٍت؟:"لبين اآلنَ ثَالثَ دبترى ضحت بك عتنلألتاِنفقا29". ماذا ص لعاميِت يب:"لَ برِك ازدلو كانَ يف . ألن
ألَست أنا أتانك اليت رِكبت علَيها منذُ وجوِدك إلَى هذا :"فقالَِت األتانُ لبلعام30". يدي سيف لكُنت اآلنَ قد قَتلتِك

  ".ال:"فقالَ". اليوِم؟ هل تعودت أنْ أفعلَ بك هكذا؟
31الرب فكش ا علَى ثُمساِجد رِدِه، فخسلولٌ يف يم واِقفًا يف الطريِق وسيفُه الرب الكم رفأبص ،لعامب يينعن ع 

ملاذا ضربت أتانك اآلنَ ثَالثَ دفَعاٍت؟ هأنذا قد خرجت للمقاومِة ألنَّ الطريق :"فقالَ له مالك الرب32. وجِهِه
ولو مل ِمتلْ ِمن قُدامي لكُنت اآلنَ قد قَتلتك . ين األتانُ ومالَت ِمن قُدامي اآلنَ ثَالثَ دفَعاٍتفأبصرت33ورطَةٌ أمامي، 
واآلنَ إنْ قَبح يف . إني مل أعلم أنك واِقف ِتلقائي يف الطريِق. أخطأت:"فقالَ بلعام ملَالِك الرب34". واستبقَيتها

ي أرِجعفإن يكين35 ".علعاملب الرب الكبِه فقط:"فقالَ م كبالكالِم الذي أُكلِّم ما تتكلَّمجال، وإنمع الر باذه ."
ساِء باالقمع رؤ لعامب فانطَلَق.  

. تخوِمفلَما ِمسع باالق أنَّ بلعام جاَء، خرج السِتقبالِه إلَى مدينِة موآب اليت علَى ختِم أرنونَ الذي يف أقصى ال36
37لعاملب ا ال: "فقالَ باالقق؟ أحألدعوك؟ ملاذا مل تأِت إلَي أمل أُرِسلْ إلَيك  

ألَعلِّي اآلنَ أستطيع أنْ أتكلَّم بشيٍء؟ الكالم الذي . هأنذا قد ِجئت إلَيك: "فقالَ بلعام لباالق38". أقِدر أنْ أُكِرمك؟
فذَبح باالق بقَرا وغَنما، 40. فانطَلَق بلعام مع باالق وأتيا إلَى قريِة حصوت39". لَّميضعه اُهللا يف فمي بِه أتك

معه ساِء الذينؤوإلَى الر لعاملَ إلَى بوأرس.  
  .ويف الصباِح أخذَ باالق بلعام وأصعده إلَى مرتفَعاِت بعٍل، فرأى ِمن هناك أقصى الشعِب41



   بلعام األوىلبركة
23 
1لباالق لعامةَ ِكباٍش:"فقالَ بةَ ثرياٍن وسبعئْ يل ههنا سبعيوه ذاِبحةَ م2". ابِن يل ههنا سبع كما تكلَّم لَ باالقففَع

لعامٍح. بذبا علَى كُلِّ ما وكبشثَور لعاموب باالق د3. وأصعلباالق لعامقَِت:"فقالَ بحرم ِعند لَّ ِقفأنا لَع فأنطَلق ،ك
قد رتبت سبعةَ مذاِبح :"فوافَى اُهللا بلعام، فقالَ له4. ثُم انطَلَق إلَى رابيٍة". الرب يوايف للقائي، فمهما أراين أُخِبرك بِه
  ".رِجع إلَى باالق وتكلَّم هكذاا:"فوضع الرب كالما يف فِم بلعام وقال5َ". وأصعدت ثَورا وكبشا علَى كُلِّ مذبٍح

6ساِء موآبرؤ قَِتِه، هو ومجيعحرم ِعند إليِه وإذا هو واِقف عجثَلِه وقال7َ. فرمب طَقفن: 

"موآب لكم ى يب باالقأت أرام ِمن،  

  :ِمن ِجبال املَشِرِق 

يل يعقوب نتعالَ الع،  

  .وهلُم اشِتم إسرائيلَ 
8اُهللا؟كَيف نهلعمل ي نم نألع   

  وكيف أشِتم من مل يشِتمه الرب؟ 

9خوِر أراهرأِس الص ي ِمنإن،  

 هاآلكاِم أُبِصر وِمن.  

هوحد سكُني عبهوذا ش،  

 وبني الشعوِب ال 

بحسي.  

10يعقوب رابى تأحص نم  

  وربع إسرائيلَ بعدٍد؟ 

تماألبراِرلت فسي موتن ،  

 ِتِهميت كآِخرآِخر كُنولت". 

11لعاملب فقالَ باالق":مهكتقد بار وهوذا أنت ،كذتأعدائي أخ شِتميب؟ لت لتوقال12َ". ماذا فع أما الذي :"فأجاب
  ".يضعه الرب يف فمي أحتِرص أنْ أتكلَّم بِه؟

  بركة بلعام الثانية
 إنما ترى أقصاَءه فقط، وكُلَّه ال. هلُم معي إلَى مكاٍن آخر تراه ِمنه:"ه باالقفقالَ ل13

فأخذَه إلَى حقل صوفيم إلَى رأِس الِفسجِة، وبنى سبعةَ مذاِبح، وأصعد ثَورا وكبشا 14". فالعنه يل ِمن هناك. ترى
  ".ِقف هنا ِعند محرقَِتك وأنا أوايف هناك": فقالَ لباالق15. علَى كُلِّ مذبٍح



فأتى إليِه وإذا هو واِقف ِعند 17". ارِجع إلَى باالق وتكلَّم هكذا:"فوافَى الرب بلعام ووضع كالما يف فِمِه وقال16َ
معه ساُء موآبقَِتِه، ورؤحرم .باالق ؟:"فقالَ لهبِه الرب 18". ماذا تكلَّمثَلِه وقالَفنمب طَق:  

"عوامس يا باالق قُم.  

 ِصفّور يا ابن ِاصغَ إلَي.  

19كِذبا فياُهللا إنسان لَيس،  

 وال 

مندإنساٍن في ابن.  

 هل يقولُ وال

  يفعلُ؟

 أو يتكلَّم وال 

  يفي؟
  .أُباِرك إني قد أُِمرت أن20ْ

 فإنه قد بارك فال 

هدأر.  

21إمثًا يف يعقوب بِصرمل ي،  

 وال 

  .رأى تعبا يف إسرائيلَ

معه هإلَه الرب،  

  .وهتاف ملٍك فيِه  

22ِمصر ِمن هجاَُهللا أخر.  

  .له ِمثلُ سرعِة الرئِم 

23ليس عيافَةٌ علَى يعقوب هإن،  

 وال 

  .ِعرافَةٌ علَى إسرائيلَ

قالُ عن يعقوبيف الوقِت ي  

  .وعن إسرائيلَ ما فعلَ اُهللا 

  ،هوذا شعب يقوم كلَبوٍة24

  .ويرتِفع كأسٍد 



 ال
  ينام حتى يأكُلَ فريسةً

 ."ويشرب دم قَتلَى 

25لعاملب ال:"فقالَ باالق 
 تلعنه لَعنةً وال

  ".كُلُّ ما يتكلَّم بِه الرب فإياه أفعلُ؟:  قائالًأمل أُكلِّمك:"فأجاب بلعام وقالَ لباالق26". تباِركه بركَةً
  بركة بلعام الثالثة

27لعاملب فقالَ باالق":هناك يل ِمن هنِي اِهللا أنْ تلعينيف ع صلُحى أنْ يسع ،ركاٍن آخإلَى م ذكآخ لُمذَ 28". هفأخ
ابِن يل ههنا سبعةَ مذاِبح، وهيئْ يل ههنا :"فقالَ بلعام لباالق29. ِه البريِةباالق بلعام إلَى رأِس فغور املُشِرِف علَى وج

  .ففَعلَ باالق كما قالَ بلعام، وأصعد ثَورا وكبشا علَى كُلِّ مذبٍح30". سبعةَ ثرياٍن وسبعةَ ِكباٍش
 
24 
 يباِرك إسرائيلَ، مل ينطَلق كاملَرِة األولَى والثّانيِة ليوايفَ فأالً، بل جعلَ فلَما رأى بلعام أنه يحسن يف عينِي الرب أن1ْ

هِة وجهيرالب حواِهللا، 2. ن أسباِطِه، فكانَ علَيِه روح بسح يِه ورأى إسرائيلَ حاالينع لعامب فَعثَلِه وقال3َورمب طَقفن:  
"عوربِن ب لعامب وحي.  

  .وحي الرجل املَفتوِح العينِني 

  .وحي الذي يسمع أقوالَ اِهللا4

  ،الذي يرى رؤيا القديِر 

  :مطروحا وهو مكشوف العينِني      

5يا يعقوب كخيام نما أحس،  

  ! مساِكنك يا إسرائيلُ 
  .كأوديٍة ممتدٍة6

  ،كجناٍت علَى ٍر 

  . غَرسها الربكشجراِت عوٍد

  .كأرزاٍت علَى مياٍه 

  ،يجري ماٌء ِمن ِدالئِه7

  ،ويكونُ زرعه علَى مياٍه غَزيرٍة 

علَى أجاج لكُهى مويتسام  

 هملكَتم ِفعوترت.  



8ِمصر ِمن هجاَُهللا أخر .  
  .له ِمثلُ سرعِة الرئِم 

  ،يأكُلُ أُمما، مضاِيقيِه

 قِضمويهِسهام طِّمحوي مهِعظام . 

  .ربض كلَبوٍة. جثَم كأسٍد9

  من يقيمه؟ 

كبارم باِركُكم،  

  ."والِعنك ملعونٌ 

10لعاملب يِه وقالَ باالقدبي فَّقوص ،لعامعلَى ب باالق بلَ غَضعك:"فاشتقد بار وهوذا أنت ،كوتعأعدائي د شِتملت مهت
". قُلت أُكِرمك إكراما، وهوذا الرب قد منعك عن الكَرامِة. فاآلنَ اهرب إلَى مكاِنك11. اآلنَ ثَالثَ دفَعاٍت

12لباالق لعامقائالً:"فقالَ ب إلَي لتأرس الذين لكسا رأيض 13: أمل أُكلِّمةً وذَهيِتِه ِفضِملَء ب ا الولو أعطاين باالقب  
واآلنَ هوذا أنا منطَلق 14. الذي يتكلَّمه الرب إياه أتكلَّم. أقِدر أنْ أتجاوز قَولَ الرب ألعملَ خريا أو شرا ِمن نفسي

  ".هلُم أُنِبئك مبا يفعلُه هذا الشعب بشعِبك يف آِخِر األياِم. إلَى شعيب
  بركة بلعام الرابعة

15ثَلِه وقالَثُممب طَقن : 

 "عوربِن ب لعامب وحي.  

 .وحي الرجل املَفتوِح العينِني        

  وحي الذي يسمع أقوالَ اِهللا16

  .ِّويعِرف معِرفَةَ العلي 

  الذي يرى رؤيا القديِر ساِقطًا 
 :وهو مكشوف العينِني 

  .أراه ولكن ليس اآلن17َ

  .لكن ليس قريباأُبِصره و 

  يعقوب ِمن كوكب زربي،  

  ،ويقوم قَضيب ِمن إسرائيلَ

 موآب فَيطَر طِّمحفي،  

  .ويهلك كُلَّ بين الوغَى  

  ،ويكونُ أدوم مرياثًا18

  .ويكونُ ِسعري أعداؤه مرياثًا 



  .ويصنع إسرائيلُ ببأٍس  

19يعقوب لَّطُ الذي ِمنستوي،  

 ."ويهلك الشاِرد ِمن مدينٍة 

  أقوال بلعام األخرية
 :ثُم رأى عماليق فنطَق مبثَلِه وقال20َ

  ،عماليق أولُ الشعوِب"

  ". وأما آِخرته فإلَى اهلَالِك 
 :ثُم رأى القيين فنطَق مبثَلِه وقال21َ

  ،ليكُن مسكَنك متينا" 

  .عا يف صخرٍةوعشك موضو  

  .لكن يكونُ قاِين للدماِر22

  ."حتى متى يستأِسرك أشور؟ 

 :ثُم نطَق مبثَلِه وقال23َ

  ذلك؟ من يعيش حني يفعلُ! آِه" 
24يمِة ِكتناحي ِمن فُنوتأيت س  

 ورأش خِضعوت،  

عاِبر خِضعوت،  

 ."فهو أيضا إلَى اهلَالِك 

 .وباالق أيضا ذَهب يف طريِقِه. ثُم قام بلعام وانطَلَق ورجع إلَى مكاِنِه25

  موآب يعثر إسرائيل
25 
1ناِت موآبزنونَ مع بي عبدأ الشوابت ،إسرائيلُ يف ِشطِّيم 2. وأقام عبفأكلَ الش ،إلَى ذَبائِح آهلَِتِهن عبنَ الشوعفد

خذْ مجيع :"فقالَ الرب ملوسى4. فحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ. وتعلَّق إسرائيلُ ببعل فغور3. نوسجدوا آلهلَِتِه
فقالَ موسى لقُضاِة 5". رؤوِس الشعِب وعلِّقهم للرب مقاِبلَ الشمِس، فيرتد حمو غَضِب الرب عن إسرائيلَ

  ". قَومه املُتعلِّقني ببعل فغوراقتلوا كُلُّ واِحٍد:"إسرائيلَ
وإذا رجلٌ ِمن بين إسرائيلَ جاَء وقَدم إلَى إخوِتِه اِملديانيةَ، أمام عيني موسى وأعيِن كُلِّ جماعِة بين إسرائيلَ، وهم 6

 هارونَ الكاِهِن، قام ِمن وسِط اجلَماعِة فلَما رأى ذلك فينحاس بن ألعازار بِن7. باكونَ لَدى باِب خيمِة االجِتماِع
فامتنع . ودخلَ وراَء الرجل اإلسرائيلي إلَى القُبِة وطَعن ِكلَيِهما، الرجلَ اإلسرائيلي واملَرأةَ يف بطِنها8وأخذَ رحما بيِدِه، 

  .وِعشرين ألفًاوكانَ الذين ماتوا بالوبإ أربعةً 9. الوبأُ عن بين إسرائيلَ



فينحاس بن ألعازار بِن هارونَ الكاِهِن قد رد سخطي عن بين إسرائيلَ بكَوِنِه غار "11: فكلَّم الرب موسى قائال10ً
 له فيكون13ُهأنذا أُعطيِه ميثاقي ميثاق السالِم، : لذلك قُل12ْ. غَرييت يف وسِطِهم حتى مل أُفِن بين إسرائيلَ بغرييت

وكانَ اسم الرجل 14". ، ألجل أنه غار ِهللا وكفَّر عن بين إسرائيلَ�ولنسلِه ِمن بعِدِه ميثاق كهنوٍت أبدي
نيمعونيالش يِت أٍب ِمنب ئيسسالو، ر بن ِة، ِزمرياملَقتول الذي قُِتلَ مع اِملدياني 15. اإلسرائيلياملَرأِة اِملدياني ِة واسم

  .املَقتولَِة كُزيب بنت صوٍر، هو رئيس قَبائل بيِت أٍب يف ِمديانَ
ألنهم ضايقوكُم مبكاِيِدِهِم اليت كادوكُم ا يف 18ضاِيقوا اِملديانيني واضِربوهم، "17: ثُم كلَّم الرب موسى قائال16ً

  ".انَ، اليت قُِتلَت يوم الوبإ بسبِب فغورأمِر فغور وأمِر كُزيب أُخِتِهم بنِت رئيٍس ِملدي
  اإلحصاء الثاين

26 
خذا عدد كُلِّ جماعِة بين إسرائيلَ، ِمِن ابِن "2: ثُم بعد الوبإ كلَّم الرب موسى وألعازار بن هارونَ الكاِهِن قائال1ً

فكلَّمهم موسى وألعازار الكاِهن يف 3".  للجنِد يف إسرائيلَِعشرين سنةً فصاِعدا حسب بيوِت آبائِهم، كُلِّ خاِرٍج
وبين إسرائيلَ ". كما أمر الرب موسى. ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فصاِعدا"4: عرباِت موآب علَى أُردنِّ أرحيا قائلَِني

أرِض ِمصر ِمن اخلاِرجني :  
. حلَصرونَ عشريةُ احلَصرونيني6. لفَلّو عشريةُ الفَلّويني. حلَنوك عشريةُ احلَنوكيني:  رأَوْْْْْْْْْْْبنيرأَوْْْْْْْْْْْبني بكر إسرائيلَ، بنو5

نيةُ الكَرميشري7. لكَرمي عِمئٍَة وثالثني ألفًا وسبع عنيثَالثَةً وأرب موكانَ املَعدودونَ ِمنه ،نيينيأوبالر شائرهِذِه ع .
نموئيلُ وداثانُ وأبريام، وهما داثانُ وأبريام املَدعواِن ِمن اجلَماعِة اللذاِن خاصما : وبنو أليآب9. أليآب: وابن فلّو8

 ،موا الربخاص حني حِة قورماعى وهارونَ يف ج10موس مات حني حما مع قورتهلَعفاها وابت ِت األرضحففَت
  .وأما بنو قورح فلم يموتوا11. فصاروا ِعربةً. ِق الناِر، ِمئَتِني وخمسني رجالًالقَوم بإحرا

12شائِرِهمع بسنو ِشمعونَ حب :نيموئيليةُ النشريموئيلَ علن .نيةُ اليامينيشريع ليامني .نيةُ الياكينيشريع لياكني .
13نيحيارةُ الزشريع حلزار .نيأوليةُ الششرياثناِن وِعشرونَ ألفًا وِمئَتاِن14. لشأولَ ع ،نيمعونيالش شائرهِذِه ع.  
15شائِرِهمع بسح نو جادب :نيفونيةُ الصشريلِصفونَ ع .نييةُ احلَجشريي عحلَج .نيونيةُ الششريُألزين 16. لشوين ع

نيةُ اُألزنيشريع . نيةُ العرييشري17لعريي عنيةُ األروديشريع ألرود .نيةُ األرئيليشريين 18. ألرئيلي عب شائرهِذِه ع
  .جاد حسب عدِدِهم، أربعونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة

لشيلَةَ عشريةُ : سب عشائِرِهمفكانَ بنو يهوذا ح20. عري وأونانُ، ومات عري وأونانُ يف أرِض كنعانَ: ِابنا يهوذا19
نييليالش .نيصيةُ الفارشريع صولفار .نيحيارةُ الزشريع ح21. ولزارصنو فارةُ : وكانَ بشريحلَصرونَ ع

نياحلَصروني. نيةُ احلاموليشريةٌ و22. وحلامولَ عِست ،ِدِهمدع بسهوذا حي شائرِمئٍَةهِذِه ع مسسبعونَ ألفًا وخ. 

23شائِرِهمع بسح اكَرسنو يب :نيوالعيةُ التشريع لتوالع .نييةُ الفوشريةَ ع24. ولفونيةُ الياشوبيشريع ولياشوب .
نيمرونيةُ الششريةٌ و25. ولِشمرونَ ععأرب ،ِدِهمدع بسح اكَرسي شائرونَ ألفًا وثَالثُ ِمئٍَةهِذِه عِست.  



26شائِرِهمع بسبولونَ حنو زب :نيديارةُ السشريع دلسار .نيةُ اإليلونيشريوإليلونَ ع .نيةُ الياِحلئيليشريولياِحلئيلَ ع .
  .هِذِه عشائر الزبولونيني حسب عدِدِهم، ِستونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة27
. وماكري ولَد ِجلعاد. ملاكري عشريةُ املاكرييني: بنو منسى29. منسى وأفراِيم: بنا يوسف حسب عشائِرِهماِا28

نيةُ اِجللعاديشريع 30. وِجللعادنو ِجلعادهؤالِء ب: نيريزةُ اإليعشريع رزإليع .نيةُ احلالَقيشريع يئيلَ ألسر31. حلالَق
نيةُ األسريئيليشريع . نيكَميةُ الششريع كَم32لشنيميداعيةُ الششريع ميداعلش .نيةُ احلافَريشريع ا 33. حلافَروأم

ناتنونَ بل بب له كُنفلم ي حافَر بن لُفحادص .لُفحادناِت صجلَةُ وِملكَةُ: وأمساُء بةُ وححلَةُ ونوعةُمهِذِه 34.  وِترص
  .عشائر منسى، واملَعدودونَ ِمنهم اثناِن وخمسونَ ألفًا وسبع ِمئٍَة

35شائِرِهمع بسح نو أفراِيموهؤالِء ب :نيوتالَحيةُ الششريع لشوتالَح .نيةُ الباكَريشريع ةُ . لباكَرشريع نلتاح
نينياحنو ش36. التوهؤالِء بوتالَح :نيةُ العريانيشريِدِهِم، اثناِن 37. لعريانَ عدع بسح ين أفراِيمب شائرهِذِه ع

  .هؤالِء بنو يوسِف حسب عشائِرِهم. وثَالثونَ ألفًا وخمس ِمئٍَة
38شائِرِهمع بسح نيامنينو بب :نيةُ البالَعيشريع ةُ األ. لبالَعشريألشبيلَ عنيشبيلي .نيةُ األحرياميشريع ألحريام .
39نيفوفاميةُ الششريع فوفاملش .نيةُ احلوفاميشريع 40. حلوفامعمانَ: وكانَ ابنا بالَعون أرد . ،نيةُ األرديشريع ألرد

نيعمانيةُ النشريعمانَ عشائِر41. ولنع بسح نيامنينو بهؤالِء ب عونَ ألفًا وِستةٌ وأربمسخ مواملَعدودونَ ِمنه ،ِهم
  .ِمئٍَة
42شائِرِهمع بسنو دانَ حهؤالِء ب :نيوحاميةُ الششريع لشوحام .شائِرِهمع بسشائِر 43. هِذِه قَبائلُ دانَ حع مجيع

ونَ ألفًا وأربةٌ وِستعأرب ،ِدِهمدع بسح نيوحاميِمئٍَةالش ع.  
44شائِرِهمع بسح نو أشريب :نيةُ الِيمنيشريةَ علِيمن .نيةُ الِيشويشريلِيشوي ع .نيريعيةُ البشريةَ عريعين 45. لبلب
هِذِه عشائر بين أشري 47 .واسم ابنِة أشري سارح46. عشريةُ املَلكيئيليني ملَلكيئيلَ. حلابر عشريةُ احلابريني: بريعةَ

 .حسب عدِدِهم، ثَالثَةٌ وخمسونَ ألفًا وأربع ِمئٍَة

48شائِرِهمع بسفتايل حنو نب :نيصئيليةُ الياحشريصئيلَ علياح .نيةُ اجلونيشري49. جلوين عنيةُ الِيِصريشريع لِيِصر .
نيلِّيميةُ الششريع ِمئٍَة50. لِشلِّيم ععونَ ألفًا وأربةٌ وأربمسخ مواملَعدودونَ ِمنه ،شائِرِهمع بسفتايل حهِذِه قَبائلُ ن .

  .هؤالِء املَعدودونَ ِمن بين إسرائيلَ ِست ِمئَِة ألٍف وألف وسبع ِمئٍَة وثَالثون51َ
الكَثري تكَثِّر له نصيبه، والقَليلُ 54.  نصيبا علَى عدِد األمساِءهلؤالِء تقسم األرض"53: ثُم كلَّم الرب موسى قائال52ً

هصيبن قَلِّلُ لهت .هصيبعطَى ني ِمنه املَعدودين بس55. كُلُّ واِحٍد حاألرض مقسِة تما بالقُرعأمساِء أسباِط . إن بسح
  ".م نصيبهم بني كثٍري وقَليٍلحسب القُرعِة يقس56. آبائِهم يملكونَ

57شائِرِهمع بسح نيالالوي وهؤالِء املَعدودونَ ِمن :نيةُ اِجلرشونيشريِجلرشونَ ع .نيةُ القَهاتيشريع ملَراري . لقَهات
نيةُ املَراريشريالوي58. ع شائرةُ احلَربون: هِذِه عشريوع نيةُ اللِّبنيشريع نيةُ املوشيشريوع نيةُ املَحليشريوع نيي

نيحيةُ القورشريوع .مرامع لَدفو ا قَهات59. وأم ،لالوي يف ِمصر تلدالوي اليت و بنت ديوكاب مرامامرأِة ع واسم
وأما ناداب 61. أبيهو وألعازار وإيثاماروهلارونَ ولد ناداب و60. فولَدت لعمرام هارونَ وموسى ومريم أُختهما



الرب ةً أماما غَريببا نارهٍر 62. وأبيهو فماتا عندما قَرألفًا، كُلَّ ذَكٍَر ِمِن ابِن ش ثَالثَةً وِعشرين موكانَ املَعدودونَ ِمنه
  . بني بين إسرائيلَألنهم مل يعدوا بني بين إسرائيلَ، إذ مل يعطَ هلُم نصيب. فصاِعدا

ويف 64. هؤالِء هم الذين عدهم موسى وألعازار الكاِهن حني عدا بين إسرائيلَ يف عرباِت موآب علَى أُردنِّ أرحيا63
ألنَّ الرب 65سيناَء، هؤالِء مل يكُن إنسانٌ ِمن الذين عدهم موسى وهارونُ الكاِهن حني عدا بين إسرائيلَ يف بريِة 

  قالَ هلُم إُم يموتونَ يف البريِة، فلم يبق ِمنهم إنسانٌ إال
  .كالب بن يفُنةَ ويشوع بن نونَ

  بنات صلفحاد
27 
1فى بِن يوسسنشائِر مع ى، ِمنسنبِن م بِن ماكري بِن ِجلعاد بِن حافَر لُفحادص ناتب تمناِتِه. فتقَدوهِذِه أمساُء ب :

ووقَفن أمام موسى وألعازار الكاِهِن وأمام الرؤساِء وكُلِّ اجلَماعِة لَدى باِب 2. محلَةُ ونوعةُ وحجلَةُ وِملكَةُ وِترصةُ
علَى الرب يف جماعِة قورح، بل أبونا مات يف البريِة، ومل يكُن يف القَوِم الذين اجتمعوا "3: خيمِة االجِتماِع قائالٍت

". ملاذا يحذَف اسم أبينا ِمن بِني عشريِتِه ألنه ليس له ابن؟ أعِطنا ملكًا بني إخوِة أبينا4. خبطيِتِه مات ومل يكُن له بنونَ
5الرب أمام نعواهى دموس مفقَد.  
 تكلَّمت بنات صلُفحاد، فتعطيِهن ملك نصيٍب بني إخوِة أبيهن، وتنقُلُ نصيب �حبق"7: فكلَّم الرب موسى قائال6ً

إليِهن ين إسرائيلَ قائال8ً. أبيِهنب كلِّمِتِه: وتإلَى ابن لكَهتنقُلونَ م ،ابن وليس له ٍل ماتجما رةٌ، 9. أيابن له وإنْ مل تكُن
إلخو لكَهعطوا مِة أبيِه10. ِتِهتإلخو لكَهعطوا مةٌ، تإخو له كُن11. وإنْ مل ي لكَهعطوا مةٌ، تألبيِه إخو كُنوإنْ مل ي

ِرثُهِتِه فيشريع ِب إليِه ِمنسيِبِه األقرى". لنموس الرب رةَ قَضاٍء، كما أمين إسرائيلَ فريضلب تفصار.  
  يشوع خيلف موسى

 (8-31:1تث )
ومتى نظَرتها، تضم 13. اصعد إلَى جبل عبارمي هذا وانظُِر األرض اليت أعطَيت بين إسرائيلَ:"وقالَ الرب ملوسى12

ألنكُما يف بريِة صني، ِعند مخاصمِة اجلَماعِة، عصيتما قَويل أنْ 14. إلَى قَوِمك أنت أيضا كما ضم هارونُ أخوك
تِنِهمأعي ساين باملاِء أمامقَد ."ِة صنييريف ب شِة قادريبماُء م قائال15ً. ذلك ى الربموس 16: فكلَّم" إلَه كِّل الربليو

  اليخرج أمامهم ويدخلُ أمامهم ويخِرجهم ويدِخلُهم، لكَي17أرواِح مجيِع البشِر رجالً علَى اجلَماعِة، 
  تكونَ جماعةُ الرب كالغنِم اليت ال

وأوِقفه قُدام ألعازار 19خذْ يشوع بن نونَ، رجالً فيِه روح، وضع يدك علَيِه، :"فقالَ الرب ملوسى18". راعي هلا
ِنِهمأعي ِة، وأوِصِه أمامكُلِّ اجلَماع امع20. الكاِهِن وقُد ِتكيبه لْ ِمنين إسرائيلَ، واجعِة بماعكُلُّ ج له عسمي لَيِه لكَي

21الرب بقَضاِء األورِمي أمام سألُ لهالكاِهِن في ألعازار أمام ِقفلونَ، . فيدخقَولِه ي بسجونَ، وحخرقَولِه ي بسح
أخذَ يشوع وأوقَفَه قُدام ألعازار الكاِهِن . ه الربففَعلَ موسى كما أمر22". هو وكُلُّ بين إسرائيلَ معه، كُلُّ اجلَماعِة

  .ووضع يديِه علَيِه وأوصاه كما تكلَّم الرب عن يِد موسى23وقُدام كُلِّ اجلَماعِة، 



  تقدمات يومية
 (46-29:38خر )
28 
طَعامي مع وقائدي رائحةُ سروري، حتِرصونَ أنْ قُرباين، : أوِص بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

خروفاِن حولياِن صحيحاِن لكُلِّ يوٍم محرقَةً : هذا هو الوقود الذي تقَربونَ للرب: وقُلْ هلُم3. تقَربوه يل يف وقِتِه
وعشر اإليفَِة ِمن دقيٍق ملتوٍت بربِع 5. شاَءيِناخلَروف الواِحد تعملُه صباحا، واخلَروف الثّاين تعملُه بني الع4. دائمةً

وسكيبها 7. لرائحِة سروٍر، وقودا للرب. هي املَعمولَةُ يف جبل سيناَء. محرقَةٌ دائمة6ٌ. اهلِني ِمن زيِت الرض تقِدمةً
واخلَروف الثّاين تعملُه بني العشاَءيِن كتقِدمِة 8. يف القُدِس اسكُب سكيب مسِكٍر للرب. ربع اهلِني للخروِف الواِحِد

ِة سروٍر للربرائح وقود لُهكيِبِه تعمباِح، وكسالص.  
  تقدمات السبت

محرقَةُ كُلِّ 10ويف يوِم السبِت خروفاِن حولياِن صحيحاِن، وعشراِن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت تقِدمةً مع سكيِبِه، "9
  .، فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة وسكيِبهاسبٍت

  تقدمات شهرية
11"قَةً للربحربونَ مقَرت هوِركُمٍة، : ويف رؤوِس شحيحٍة صوليةَ ِخراٍف حا، وسبعا واِحدقٍَر، وكبشب ييِن ابنثَور
. عشريِن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت تقِدمةً للكَبِش الواِحِدو. وثَالثَةَ أعشاٍر ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت تقِدمةً لكُلِّ ثَوٍر12
وسكائبهن 14. محرقَةً رائحةَ سروٍر وقودا للرب. وعشرا واِحدا ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت تقِدمةً لكُلِّ خروٍف13

اهلِني للخ بعاهلِني للثَّوِر، وثُلثَ اهلِني للكَبِش، ور مخٍرتكونُ ِنصف ِة. روِف ِمننِر السأشه هٍر ِمنقَةُ كُلِّ شحرهِذِه م .
15ٍة للربطيةَ خاملَعِز ذَبيح ا ِمنا واِحديسمع سكيِبِه. وت بقَرِة يائمقَِة الدفضالً عن املُحر.  

  عيد الفصح
 (14-23:5ال )

16"ِمن رعش اِبعل، يف اليوِم الرهِر األوويف الشللرب هِر ِفصح17.  الشهِر عيدهذا الش ِمن رعش ويف اليوِم اخلاِمس .
اٍم يؤكلُ فطريةَ أي18. سبعسقَدحفَلٌ مل مغل ال.  يف اليوِم األوالش ا ِمنالً ممع  

صحيحةً تكونُ . ا، وسبعةَ ِخراٍف حوليٍةثَوريِن ابني بقٍَر، وكبشا واِحد: وتقَربونَ وقودا محرقَةً للرب19. تعملوا
وعشرا واِحدا تعملُ 21ثَالثَةَ أعشاٍر تعملونَ للثَّوِر، وعشريِن للكَبِش، : وتقِدمتهن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت20. لكُم

فضالً عن محرقَِة الصباِح اليت 23. كفِري عنكُموتيسا واِحدا ذَبيحةَ خطيٍة للت22لكُلِّ خروٍف ِمن السبعِة اِخلراِف، 
هكذا تعملونَ كُلَّ يوٍم، سبعةَ أياٍم طَعام وقوِد رائحِة سروٍر للرب، فضالً عن املُحرقَِة 24. ملُحرقٍَة دائمٍة تعملونَ هِذِه
  عمالً ما ِمن الشغل ال. مقَدسويف اليوِم الساِبِع يكونُ لكُم محفَلٌ 25. الدائمِة يعملُ مع سكيِبِه

  .تعملوا
 (عيد الباكورة(عيد األسابيع 



 (22-23:15ال )

26"سقَدحفَلٌ ميكونُ لكُم م ،يف أسابيِعكُم ةً للربةً جديدبونَ تقِدمقَرت ِة، حنيغل . ويف يوِم الباكورالش ا ِمنالً ممع
 ال

. ثَوريِن ابني بقٍَر، وكبشا واِحدا، وسبعةَ ِخراٍف حوليٍة: رقَةً لرائحِة سروٍر للربوتقَربونَ مح27 .تعملوا
وعشرا واِحدا لكُلِّ 29ثَالثَةَ أعشاٍر لكُلِّ ثَوٍر، وعشريِن للكَبِش الواِحِد، : وتقِدمتهن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت28

فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة وتقِدمِتها 31وتيسا واِحدا ِمن املَعِز للتكفِري عنكُم، 30. خروٍف ِمن السبعِة اِخلراِف
  .مع سكائِبِهن صحيحاٍت تكونُ لكُم. تعملونَ

  عيد األبواق
 (25-23:23ال )
29 
1"سقَدحفَلٌ مهِر، يكونُ لكُم مالش ل ِمناِبِع، يف األوهِر السويف الش .غل العالش ا ِمنالً مم  

ثَورا واِحدا ابن بقٍَر، وكبشا واِحدا، : وتعملونَ محرقَةً لرائحِة سروٍر للرب2. يوم هتاِف بوٍق يكونُ لكُم. تعملوا
وعشرا 4ِر، وعشريِن للكَبِش، ثَالثَةَ أعشاٍر للثَّو: وتقِدمتهن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت3. وسبعةَ ِخراٍف حوليٍة صحيحٍة

فضالً عن محرقَِة 6وتيسا واِحدا ِمن املَعِز ذَبيحةَ خطيٍة للتكفِري عنكُم، 5. واِحدا لكُلِّ خروٍف ِمن السبعِة اِخلراِف
رائح ِتِهنكعاد ِتها مع سكائِبِهنِة وتقِدمائمقَِة الدِتها واملُحرهِر وتقِدمالشا للربةَ سروٍر وقود.  

  يوم الكفارة
 (32-23:26ال )

7"كُمذَلِّلونَ أنفُسوت ،سقَدحفَلٌ ماِبِع، يكونُ لكُم مهِر السا ال. ويف عاِشِر هذا الشالً ممع 

صحيحةً .  وسبعةَ ِخراٍف حوليٍةوكبشا واِحدا، ،ثَورا واِحدا ابن بقٍَر: وتقَربونَ محرقَةً للرب رائحةَ سروٍر8. تعملوا
وعشر واِحد 10ثَالثَةُ أعشاٍر للثَّوِر، وعشراِن للكَبِش الواِحِد، : وتقِدمتهن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت9. تكونُ لكُم

 عن ذَبيحِة اخلَطيِة للكَفّارِة واملُحرقَِة وتيسا واِحدا ِمن املَعِز ذَبيحةَ خطيٍة، فضال11ً. لكُلِّ خروٍف ِمن السبعِة اِخلراِف
ِتها مع سكائِبِهنِة وتقِدمائمالد.  

  عيد املظال
 (44-23:33ال )

12"سقَدحفَلٌ ماِبِع، يكونُ لكُم مهِر السالش ِمن رعش غل ال. ويف اليوِم اخلاِمسالش ا ِمنالً ممع 

ثَالثَةَ عشر ثَورا أبناَء بقٍَر، : وتقَربونَ محرقَةً، وقود رائحِة سروٍر للرب13. رب سبعةَ أياٍموتعيدونَ عيدا لل. تعملوا
ثَالثَةُ أعشاٍر لكُلِّ : وتقِدمتهن ِمن دقيٍق ملتوٍت بزيٍت14. صحيحةً تكونُ لكُم. وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا

 ِني، ثَوٍر ِمنالكَبش شراِن لكُلِّ كبٍش ِمنا، وعثَور ر15الثَّالثَةَ عش رةَ عشعاألرب روٍف ِمنلكُلِّ خ واِحد شروع
  .وتيسا واِحدا ِمن املَعِز ذَبيحةَ خطيٍة، فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة وتقِدمِتها وسكيِبها16خروفًا، 



وتقِدمتهن 18. ي عشر ثَورا أبناَء بقٍَر، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحااثن: ويف اليوِم الثّاين"17
وتيسا واِحدا ِمن املَعِز ذَبيحةَ خطيٍة، فضالً عن 19. وسكائبهن للثِّرياِن والكَبشِني واِخلراِف حسب عدِدِهن كالعادِة

ائمقَِة الداملُحرِتها مع سكائِبِهنِة وتقِدم.  
وتقِدمتهن وسكائبهن 21. أحد عشر ثَورا، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحا: ويف اليوِم الثّالِث"20

، فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة وتيسا واِحدا لذَبيحِة خطيٍة22. للثِّرياِن والكَبشِني واِخلراِف حسب عدِدِهن كالعادِة
  .وتقِدمِتها وسكيِبها

وتقِدمتهن وسكائبهن للثِّرياِن 24. عشرةَ ثرياٍن، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحا: ويف اليوِم الراِبِع"23
ِحدا ِمن املَعِز لذَبيحِة خطيٍة، فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة وتيسا وا25. والكَبشِني واِخلراِف حسب عدِدِهن كالعادِة

  .وتقِدمِتها وسكيِبها
وتقِدمتهن وسكائبهن للثِّرياِن 27. ِتسعةَ ثرياٍن، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحا: ويف اليوِم اخلاِمِس"26

 بسِني واِخلراِف حِةوالكَبشكالعاد ِدِهندِتها 28. عِة وتقِدمائمقَِة الدٍة، فضالً عن املُحرطيِة خا لذَبيحا واِحديسوت
  .وسكيِبها

وتقِدمتهن وسكائبهن 30. ثَمانيةَ ثرياٍن، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحا: ويف اليوِم الساِدِس"29
وتيسا واِحدا لذَبيحِة خطيٍة، فضالً عن املُحرقَِة الدائمِة 31. بشِني واِخلراِف حسب عدِدِهن كالعادِةللثِّرياِن والكَ

  .وتقِدمِتها وسكيِبها
هن للثِّرياِن وتقِدمتهن وسكائب33. سبعةَ ثرياٍن، وكبشِني، وأربعةَ عشر خروفًا حوليا صحيحا: ويف اليوِم الساِبِع"32

ِتِهنكعاد ِدِهندع بسِني واِخلراِف حِتها 34. والكَبشِة وتقِدمائمقَِة الدٍة، فضالً عن املُحرطيِة خا لذَبيحا واِحديسوت
  .وسكيِبها

 عمالً ما ِمن الشغل ال. يكونُ لكُم اعِتكاف: يف اليوِم الثّاِمِن"35

. ثَورا واِحدا، وكبشا واِحدا، وسبعةَ ِخراٍف حوليٍة صحيحٍة: بونَ محرقَةً وقودا رائحةَ سروٍر للربوتقَر36. تعملوا
وتيسا واِحدا لذَبيحِة خطيٍة، فضالً 38. وتقِدمتهن وسكائبهن للثَّوِر والكَبِش واِخلراِف حسب عدِدِهن كالعادِة37

ِتها وسكيِبهاعن املُحرِة وتقِدمائم39. قَِة الد ِمن واِفلكُمون ذوِركُمفضالً عن ن ،واِسِمكُميف م ها للرببونقَرهِذِه ت
ِتكُموذَبائِح سالم وسكائِبكُم وتقِدماِتكُم قاِتكُمحر40". م بِه الرب ركُلِّ ما أم بسين إسرائيلَ حى بموس فكلَّم

  .موسى
  لنذورا

30 
إذا نذَر رجلٌ نذرا للرب، أو أقسم قَسما أنْ 2: هذا ما أمر بِه الرب:"وكلَّم موسى رؤوس أسباِط بين إسرائيلَ قائال1ً

 يلِزم نفسه بالِزٍم، فال

هكالم نقُضلُ. يفعفِمِه ي ِمن كُلِّ ما خرج بس3. ح تذَرا املَرأةُ فإذا نيِت أبيها وأمبالِزٍم يف ب تمزوالت ا للربذرن



وكُلُّ . وِمسع أبوها نذرها والالَِّزم الذي ألزمت نفسها بِه، فإنْ سكَت أبوها هلا، ثَبتت كُلُّ نذوِرها4يف ِصباها، 
تا تثب هافسن تممسِعِه، فكُل5ُّ. لَواِزِمها اليت ألز هاها أبوها يوما الوإنْ ن هافسن تمذوِرها ولَواِزِمها اليت ألزن   

وإنْ كانت لزوٍج ونذورها علَيها أو نطق شفَتيها الذي ألزمت 6. تثبت، والرب يصفَح عنها ألنَّ أباها قد نهاها
وإنْ 8. مها اليت ألزمت نفسها ا تثبتولَواِز. وِمسع زوجها، فإنْ سكَت يف يوِم مسِعِه ثَبتت نذورها7نفسها بِه، 

وأما 9. نهاها رجلُها يف يوِم مسِعِه، فسخ نذرها الذي علَيها ونطق شفَتيها الذي ألزمت نفسها بِه، والرب يصفَح عنها
ولكن إنْ نذَرت يف بيِت زوِجها أو ألزمت نفسها 10. نذر أرملٍَة أو مطَلَّقٍَة، فكُلُّ ما ألزمت نفسها بِه يثبت علَيها

. وكُلُّ الِزٍم ألزمت نفسها بِه يثبت. وِمسع زوجها، فإنْ سكَت هلا ومل ينهها ثَبتت كُلُّ نذوِرها11بالِزٍم بقَسٍم، 
  ِمن نذوِرها أو لَواِزِم نفِسها الوإنْ فسخها زوجها يف يوِم مسِعِه، فكُلُّ ما خرج ِمن شفَتيها 12
تثبها. يوجها زخعنها. قد فس صفَحي ها 13. والربوجوز هثِبتها يوجفِس، زِم الِتزاٍم إلذالل النذٍر وكُلُّ قَسكُلُّ ن
هخفسذوِرها أو ك14ُ. يكُلَّ ن تيوٍم إلَى يوٍم فقد أثب ها ِمنوجهلا ز لَّ لَواِزِمها اليت علَيهاوإنْ سكَت . هها ألنتأثب

هِذِه هي الفَرائض اليت أمر ا الرب 16". فإنْ فسخها بعد مسِعِه فقد حملَ ذَنبها15. سكَت هلا يف يوِم مسِعِه
  .موسى، بني الزوِج وزوجِتِه، وبني األِب وابنِتِه يف ِصباها يف بيِت أبيها

  ن املديانينياالنتقام م
31 
فكلَّم موسى الشعِب 3". ِانتِقم نقمةً لبين إسرائيلَ ِمن اِملديانيني، ثُم تضم إلَى قَوِمك"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

ألفًا واِحدا ِمن كُلِّ ِسبٍط 4 .جردوا ِمنكُم ِرجاالً للجنِد، فيكونوا علَى ِمديانَ ليجعلوا نقمةَ الرب علَى ِمديانَ:"قائالً
اثنا عشر ألفًا مجردونَ . فاختري ِمن أُلوِف إسرائيلَ ألف ِمن كُلِّ ِسبٍط5". ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ ترِسلونَ للحرِب

ِهِن إلَى احلَرِب، وأمِتعةُ فأرسلهم موسى ألفًا ِمن كُلِّ ِسبٍط إلَى احلَرِب، هم وفينحاس بن ألعازار الكا6. للحرِب
وملوك ِمديانَ قَتلوهم فوق 8. فتجندوا علَى ِمديانَ كما أمر الرب وقَتلوا كُلَّ ذَكٍَر7. القُدِس وأبواق اهلُتاِف يف يِدِه

مقَتاله :وراِبع وحور وصور وراِقم لوِك ِمديانَ. أويةَ ممسخ .قَت عورب بن لعاميِفوببالس نو إسرائيلَ 9. لوهى بوسب
وكُلَّ أمالِكِهم واشيِهمم ومجيع ،هائِمِهمب بوا مجيعهون ،10. ِنساَء ِمديانَ وأطفاهلُم ،ساِكِنِهممب ِنِهمدم قوا مجيعوأحر

وأتوا إلَى موسى وألعازار 12والبهائِم، وأخذوا كُلَّ الغنيمِة وكُلَّ النهِب ِمن الناِس 11. ومجيع حصوِنِهم بالناِر
  .الكاِهِن وإلَى جماعِة بين إسرائيلَ بالسِيب والنهِب والغنيمِة إلَى املَحلَِّة إلَى عرباِت موآب اليت علَى أُردنِّ أرحيا

فسخطَ موسى علَى وكالِء 14. ِرِج املَحلَِّةفخرج موسى وألعازار الكاِهن وكُلُّ رؤساِء اجلَماعِة السِتقباِهلم إلَى خا13
هل أبقَيتم كُلَّ أُنثَى حيةً؟ :"وقالَ هلُم موسى15. اجلَيِش، رؤساِء اُأللوِف ورؤساِء اِملئاِت القاِدمني ِمن جنِد احلَرِب

16 ٍة للربخيان بسب ،لعامكالِم ب بسين إسرائيلَ، حلب إنَّ هؤالِء كُنِة الربماعبأُ يف جفكانَ الو ،يف أمِر فغور .
لكن مجيع األطفال ِمن 18. وكُلَّ امرأٍة عرفَت رجالً مبضاجعِة ذَكٍَر اقتلوها. فاآلنَ اقتلوا كُلَّ ذَكٍَر ِمن األطفال17

ا أنتم فانِزلوا خاِرج املَحلَِّة سبعةَ أياٍم، وتطَهروا وأم19. النساِء اللوايت مل يعِرفن مضاجعةَ ذَكٍَر أبقوهن لكُم حياٍت



كُمم وسبياِبِع، أنتقَتيالً، يف اليوِم الثّالِث ويف الس سم نا، وكُلُّ مفسلَ نقَت ن20. كُلُّ م تاٍع ِمنوكُلُّ ثَوٍب، وكُلُّ م
  ".ن خشٍب، تطَهرونهِجلٍد، وكُلُّ مصنوٍع ِمن شعِر معٍز، وكُلُّ متاٍع ِم

اَلذَّهب 22: هِذِه فريضةُ الشريعِة اليت أمر ا الرب موسى:"وقالَ ألعازار الكاِهن لِرجال اجلُنِد الذين ذَهبوا للحرِب21
 ،صاصوالر والقَصدير واحلَديد حاسةُ والن23والِفضهجيزونت ،ارلُ الندخيف كُلُّ ما ي هأن ا، غَرياِر فيكونُ طاِهرالن 

 وأما كُلُّ ما ال. يتطَهر مباِء النجاسِة

 ."وتغِسلونَ ثيابكُم يف اليوِم الساِبِع فتكونونَ طاِهرين، وبعد ذلك تدخلونَ املَحلَّة24َ. يدخلُ النار فتجيزونه يف املاِء

  تقسيم الغنائم
25الرب وكلَّم آباِء "26: ى قائالًموس ورؤوس الكاِهن وألعازار هائِم، أنتالناِس والب ِمن املَسيب هبأحِص الن

وارفَع زكاةً 28. ونصِف النهب بني الذين باشروا الِقتالَ اخلاِرجني إلَى احلَرِب، وبني كُلِّ اجلَماعِة27. اجلَماعِة
ِرجال احلَرِب ا. للرب ةًِمنإلَى الِقتال واِحد ِم. خلاِرجنينقَِر واحلَمِري والغالناِس والب مِس ِمئٍَة ِمنكُلِّ خ ا ِمنفسن .
29ةً للربفيعالكاِهِن ر ها أللعازارعطونها وتذونتأخ ِنصِفِهم ةً مأخوذَةً 30. ِمنذُ واِحدين إسرائيلَ تأخِنصِف ب وِمن

  ".ن الناِس والبقَِر واحلَمِري والغنِم ِمن مجيِع البهائِم، وتعطيها لالَّويني احلاِفظني شعائر مسكَِن الربِمن كُلِّ خمسني ِم
ِمن : وكانَ النهب فضلَةُ الغنيمِة اليت اغتنمها ِرجالُ اجلُنِد32. ففَعلَ موسى وألعازار الكاِهن كما أمر الرب موسى31
نألفًا،  ِمالغ ةً وسبعنيمسِمئٍَة وخ ألفًا، 33ِست ِني وسبعنيقَِر اثنالب ألفًا، 34وِمن نيا وِستاحلَمِري واِحد وِمن
 وكانَ النصف36. وِمن نفوِس الناِس ِمن النساِء اللوايت مل يعِرفن مضاجعةَ ذَكٍَر، مجيِع النفوِس اثنِني وثَالثني ألفًا35

وكانِت الزكاةُ للرب ِمن 37. عدد الغنِم ثَالثَ ِمئٍَة وسبعةً وثَالثني ألفًا وخمس ِمئٍَة: نصيب اخلاِرجني إلَى احلَرِب
 ،ةً وسبعنيمسِمئٍَة وخ ِم ِستن38الغ ،ِني وسبعنياثن ها للربكاتألفًا، وز ةً وثَالثنيِست قَر39والبألفًا واحلَمري ثَالثني 

 ،نيا وِستواِحد ها للربكاتِمئٍَة، وز مسا40وخفسن ِني وثَالثنياثن ها للربكاتألفًا، وز رةَ عشالناِس ِست فوسون .
لذي قَسمه وأما ِنصف إسرائيلَ ا42. فأعطَى موسى الزكاةَ رفيعةَ الرب أللعازار الكاِهِن كما أمر الرب موسى41

ديننججال املُتالر ى ِمنِمئٍَة، 43: موس مسألفًا وخ ةً وثَالثنيِم ثَالثَ ِمئٍَة وسبعنالغ ِة ِمناجلَماع فكانَ ِنصف
. ةَ عشر ألفًاوِمن نفوِس الناِس ِست46وِمن احلَمِري ثَالثني ألفًا وخمس ِمئٍَة، 45وِمن البقَِر ِستةً وثَالثني ألفًا، 44
47 نيهائِم، وأعطاها لالَّويالب الناِس وِمن ِمن مسنيكُلِّ خ ا ِمنين إسرائيلَ املأخوِذ واِحدِنصِف ب ى ِمنذَ موسفأخ

  .احلاِفظني شعائر مسكَِن الرب، كما أمر الرب موسى
عبيدك :"وقالوا ملوسى49وِف اجلُنِد، رؤساُء اُأللوِف ورؤساُء اِملئاِت، ثُم تقَدم إلَى موسى الوكالُء الذين علَى أُل48

فقَد قَدمنا قُربانَ الرب، كُلُّ واِحٍد ما وجده، 50. قد أخذوا عدد ِرجال احلَرِب الذين يف أيدينا فلم يفقَد ِمنا إنسانٌ
فأخذَ موسى وألعازار 51". طًا وقَالئد، للتكفِري عن أنفُِسنا أمام الربحجوالً وأساِور وخواِتم وأقرا: أمِتعةَ ذَهٍب

وكانَ كُلُّ ذَهِب الرفيعِة اليت رفَعوها للرب ِستةَ عشر ألفًا وسبع ِمئٍَة 52. الكاِهن الذَّهب ِمنهم، كُلَّ أمِتعٍة مصنوعٍة
فأخذَ 54. أما ِرجالُ اجلُنِد فاغتنموا كُلُّ واِحٍد لنفِسِه53. لوِف ورؤساِء اِملئاِتوخمسني شاِقالً ِمن ِعنِد رؤساِء اُأل



 ين إسرائيلَ أماما لبِة االجِتماِع تذكاريميا بِه إلَى خساِء اُأللوِف واِملئاِت وأترؤ ِمن بالذَّه الكاِهن ى وألعازارموس
الرب.  

  أسباط عرب األردن
 (22-3:12تث )
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فلَما رأَوْا أرض يعزير وأرض ِجلعاد، وإذا املَكانُ مكانُ . وأما بنو رأَوْبني وبنو جاد فكانَ هلُم مواٍش كثريةٌ واِفرةٌ ِجدا1

عطاروت وديبونُ "3: أتى بنو جاد وبنو رأَوْبني وكلَّموا موسى وألعازار الكاِهن ورؤساَء اجلَماعِة قائلني2مواٍش، 
األرض اليت ضربها الرب قُدام بين إسرائيلَ، هي أرض مواٍش، 4ويعزير وِنمرةُ وحشبونُ وألعالَةُ وشبام ونبو وبعونُ، 

  إنْ وجدنا ِنعمةً يف عينيك فلتعطَ هِذِه األرض لعبيِدك ملكًا، وال:"ثُم قالوا5". ولعبيِدك مواٍش
عنَّترنا اُألردب."  
6نيبْين رأَوين جاٍد وبى لبدونَ ههنا؟ :"فقالَ موسم تقعإلَى احلَرِب، وأنت كُمتإخو نطَلق7هل ي ونَ قُلوبدفلماذا تص

 برنيع لينظُروا هكذا فعلَ آباؤكُم حني أرسلتهم ِمن قادش8بين إسرائيلَ عن العبوِر إلَى األرِض اليت أعطاهم الرب؟ 
9. األرض مخول األرِض اليت أعطاهين إسرائيلَ عن دب وا قُلوبدوص ظَروا األرضِعدوا إلَى وادي أشكولَ ونص
قائال10ً. الرب ماليوِم وأقس يف ذلك الرب بغَض ميِمِن ابِن 11: فح ،ِمصر ِعدوا ِمنص الذين ى الناسرلن ي

سن ا، ِعشرينِبعوين متاممل يت مهألن ،ويعقوب وإسحاق إلبراهيم متاليت أقس ا، األرض12ةً فصاِعد بن دا كالبما ع
عني فحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ وأتاههم يف البريِة أرب13. يفُنةَ الِقِنزي ويشوع بن نونَ، ألنهما اتبعا الرب متاما

ِي الربينيف ع رلَ الشكُلُّ اجليل الذي فع ى فينةً، حتةَ أُناٍس 14. سنتربي ،ا عن آبائكُمضِعو مم قد قُمتفهوذا أنت
بريِة، إذا ارتددتم ِمن ورائِه، يعود يتركُه أيضا يف ال15. خطاٍة، لكَي تزيدوا أيضا حمو غَضِب الرب علَى إسرائيلَ

  ".فتهلكونَ كُلَّ هذا الشعِب
وأما نحن فنتجرد مسِرعني قُدام بين إسرائيلَ 17. نبين صير غَنٍم ملَواشينا ههنا ومدنا ألطفالنا:"فاقتربوا إليِه وقالوا16

  ال18.  ِمن وجِه سكّاِن األرِضحتى نأيتَ ِم إلَى مكاِنِهم، ويلبثُ أطفالُنا يف مدٍن محصنٍة
هصيبنو إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد نب ِسمقتى ييوِتنا حتإلَى ب رِجعنا ال19. نإن  

: فقالَ هلُم موسى20". نملك معهم يف عِرب اُألردنِّ وما وراَءه، ألنَّ نصيبنا قد حصلَ لنا يف عِرب اُألردنِّ إلَى الشرِق
وعبر اُألردنَّ كُلُّ متجرٍد ِمنكُم أمام الرب حتى طَرد أعداَءه 21فعلتم هذا األمر، إنْ جتَردتم أمام الرب للحرِب، إنْ "

ِو إسرائيلَ، وأُخِضعِت األرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم، فتكونونَ أبرياَء ِمن نحِو الرب وِمن نح22ِمن أماِمِه، 
الرب لكًا لكُم أمامم وتعلَمونَ 23. وتكونُ هِذِه األرض ،خِطئونَ إلَى الربت كُملوا هكذا، فإنولكن إنْ مل تفع

كُمصيباليت ت كُمتطي24. خِمكُمنا لغروصي ا ألطفالكُمندم لوا. ِابنوا ألنفُِسكُمافع أفواِهكُم ِمن وما خرج ."
25ى قائلنيموس نيبْنو رأَووب نو جادب دي: "فكلَّمسي رلونَ كما أمفعي كبيدواشينا وكُلُّ 26. عنا ومأطفالُنا وِنساؤ

ِن ِجلعادديف م هائِمنا تكونُ هناك27. بسي رِب كما تكلَّمللح الرب نِد أمامٍد للجرجترونَ، كُلُّ معبي كبيدديوع."  



28ى ألعازارموس مِ ىين إسرائيلَ فأوصب نونَ ورؤوس آباِء األسباِط ِمن بن شوعوي وقالَ هلُم 29. الكاِهن
إنْ عبر اُألردنَّ معكُم بنو جاد وبنو رأَوْبني، كُلُّ متجرٍد للحرِب أمام الرب، فمتى أُخِضعِت األرض أمامكُم، :"موسى

لكًاتم ِجلعاد أرض مهيف أرِض كنعان30َ. عطون لَّكوا يف وسِطكُميتم ،معكُم دينرجتروا معبولكن إنْ مل ي ."
31قائلني نيبْنو رأَونو جاٍد وبب لُ:"فأجابفعن كذلك بيِدكعن ع بِه الرب 32. الذي تكلَّم أمام دينرجتم رعبن حنن
نِّالربِرب اُألردصيِبنا يف عن لكعطَى م33".  إلَى أرِض كنعانَ، ولكن ن نيبْين رأَوين جاٍد وبى هلُم، لبفأعطَى موس

وِنصِف ِسبِط منسى بِن يوسف، مملكَةَ سيحونَ ملِك األموريني ومملكَةَ عوٍج ملِك باشانَ، األرض مع مدِنها بتخوِم 
  . حوالَيهامدِن األرِض

34نو جادى بنفب : روعريوع طاروتةَ 35ديبونَ وعهجبوي عزيرشوفانَ وي طروتهارانَ 36وع يتةَ وبِنمر يتوب
تِي االسِم، ونبو وبعلَ معونَ، مغير38حشبونَ وألعالَةَ وقَريتاِيم : وبنى بنو رأَوْبني37. مدنا محصنةً مع صيِر غَنٍم

وذَهب بنو ماكري بِن منسى إلَى ِجلعاد وأخذوها وطَردوا األموريني 39. وسبمةَ، ودعوا بأمساٍء أمساَء املُدِن اليت بنوا
زاِرعها وذَهب يائري ابن منسى وأخذَ م41. فأعطَى موسى ِجلعاد ملاكري بِن منسى فسكَن فيها40. الذين فيها
نعاهود :وثَ يائريوباِمسِه42. ح حعاها نوبذَ قَناةَ وقُراها ودوأخ حنوب بوذَه.  

  مراحل مسرية شعب إسرائيل
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وكتب موسى 2. هِذِه ِرحالت بين إسرائيلَ الذين خرجوا ِمن أرِض ِمصر جبنوِدِهم عن يِد موسى وهارون1َ

ِارتحلوا ِمن رعمسيس يف الشهِر األول، يف 3: وهِذِه ِرحالتهم مبخاِرِجِهم. ِهم حسب قَول الربمخاِرجهم بِرحالِت
إذ كانَ 4خرج بنو إسرائيلَ بيٍد رفيعٍة أمام أعيِن مجيِع اِملصريني، . اليوِم اخلاِمِس عشر ِمن الشهِر األول، يف غَِد الِفصِح

ااِملصريأحكام بآهلَِتِهم عنقد ص كُلِّ بكٍر، والرب ِمن الرب مِمنه برض دِفنونَ الذينونَ ي.  
5كّوتلوا يف سزون مسيسعر نو إسرائيلَ ِمنلَ بحِف 6. فارتاليت يف طَر لوا يف إيثامزون كّوتس لوا ِمنحارت ثُم

ثُم ارتحلوا ِمن 8. ن إيثام ورجعوا علَى فِم احلريوِث اليت قُبالَةَ بعلَ صفونَ ونزلوا أمام مجدٍلثُم ارتحلوا ِم7. البريِة
لوا ثُم ارتح9. أماِم احلريوِث وعبروا يف وسِط البحِر إلَى البريِة، وساروا مسريةَ ثَالثَِة أياٍم يف بريِة إيثام ونزلوا يف مارةَ

وا إلَى إيليمةَ وأتمار خلَةً. ِمنماٍء، وسبعونَ ن نيةَ عرتا عشاثن وكانَ يف إيليم .لوا هناكز10. فن إيليم لوا ِمنحارت ثُم
لوا علَى حبِر سوفزِة سٍني11. ونيرلوا يف بزون حبِر سوف لوا ِمنحارت 12. ثُمرب لوا ِمنحارت لوا يف ثُمزِة سٍني وني

ثُم ارتحلوا ِمن ألوش ونزلوا يف رفيدمي، ومل يكُن هناك ماٌء 14. ثُم ارتحلوا ِمن دفقَةَ ونزلوا يف ألوش13. دفقَةَ
بشرعِب ليِة سيناَء15. للشيرلوا يف بزون فيدمير لوا ِمنحارت لوا16. ثُمحارت ثُم روتلوا يف قَبزِة سيناَء ونيرب ِمن 

. ثُم ارتحلوا ِمن حضريوت ونزلوا يف ِرمثَة18َ. ثُم ارتحلوا ِمن قَبروت هتأوةَ ونزلوا يف حضريوت17. هتأوةَ
19ونَ فاِرصلوا يف ِرمزِرمثَةَ ون لوا ِمنحارت 20. ثُملوا ِمنحارت ةَثُملوا يف لبنزون ونَ فاِرص21.  ِرم لوا ِمنحارت ثُم

. ثُم ارتحلوا ِمن قُهيالتةَ ونزلوا يف جبل شافَر23. ثُم ارتحلوا ِمن ِرسةَ ونزلوا يف قُهيالتة22َ. لبنةَ ونزلوا يف ِرسةَ
ثُم ارتحلوا ِمن 26. ثُم ارتحلوا ِمن حرادةَ ونزلوا يف مقهيلوت25. دةَثُم ارتحلوا ِمن جبل شافَر ونزلوا يف حرا24



تلوا يف تاحزون يلوتقه27. محلوا يف تارزون تتاح لوا ِمنحارت لوا يف ِمثقَة28َ. ثُمزون حتار لوا ِمنحارت ثُم .
ثُم ارتحلوا ِمن 31. ثُم ارتحلوا ِمن حشمونةَ ونزلوا يف مسريوت30.  يف حشمونةَثُم ارتحلوا ِمن ِمثقَةَ ونزلوا29

ثُم ارتحلوا ِمن حوِر 33. ثُم ارتحلوا ِمن بين يعقانَ ونزلوا يف حوِر اِجلدجاِد32. مسريوت ونزلوا يف بين يعقانَ
طباتلوا يف يز34. اِجلدجاِد ونةَثُمربونلوا يف عزون طباتي لوا ِمنحلوا يف 35.  ارتزةَ ونربونع لوا ِمنحارت ثُم

ر36. ِعصيونَ جابشِة صٍني وهي قاديرلوا يف بزون رِعصيونَ جاب لوا ِمنحارت لوا 37. ثُمزون شقاد لوا ِمنحارت ثُم
  .وميف جبل هوٍر يف طَرِف أرِض أد

38 ين إسرائيلَ ِمنخلُروِج ب عنيِة األربنيف الس هناك ومات ،قَول الرب بسل هوٍر حبإلَى ج هارونُ الكاِهن ِعدفص
وكانَ هارونُ ابن ِمئٍَة وثَالٍث وِعشرين سنةً حني مات يف 39. أرِض ِمصر، يف الشهِر اخلاِمِس يف األول ِمن الشهِر

بين إسرائيل40َ. ل هوٍرججيِء بيف اجلَنوِب يف أرِض كنعانَ مب وهو ساِكن رادع لكالكَنعاينُّ م وِمسع.  
ثُم ارتحلوا ِمن 43. ثُم ارتحلوا ِمن صلمونةَ ونزلوا يف فونون42َ. ثُم ارتحلوا ِمن جبل هوٍر ونزلوا يف صلمونة41َ

ثُم ارتحلوا ِمن عييم 45. ثُم ارتحلوا ِمن أوبوت ونزلوا يف عيي عبارمي يف تخِم موآب44. وبوتفونونَ ونزلوا يف أ
لوا يف ديبونَ جادز46. ونلمونَ ِدبالتاِيملوا يف عزون ديبونَ جاد لوا ِمنحارت لمونَ 47. ثُمع لوا ِمنحارت ثُم

. ثُم ارتحلوا ِمن ِجبال عبارمي ونزلوا يف عرباِت موآب علَى أُردنِّ أرحيا48. ا يف ِجبال عبارمي أمام نبوِدبالتاِيم ونزلو
49باِت موآبريف ع ل ِشطِّيمإلَى آب شيموتيِت يب نِّ ِمنلوا علَى اُألردزن.  
إنكُم عاِبرونَ اُألردنَّ : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"51:  أرحيا قائالًوكلَّم الرب موسى يف عرباِت موآب علَى أُردن50ِّ

فتطردونَ كُلَّ سكّاِن األرِض ِمن أماِمكُم، ومتحونَ مجيع تصاويِرِهم، وتبيدونَ كُلَّ أصناِمِهِم 52إلَى أرِض كنعانَ، 
فَعاِتِهمرتم خِربونَ مجيعملكون53َ. املَسبوكِة وتمتلكوها، ت لكَي األرض كُمي قد أعطَيتوتسكُنونَ فيها ألن األرض 

54شائِركُمع بسِة حبالقُرع ِسمونَ األرضقتوت .هصيبن قَلِّلونَ لهوالقَليلُ ت هصيبن كَثِّرونَ لهت الكَثري . تيثُ خرجح
يكونُ له ةُ فهناكالقُرع أسباِط آبائكُ. له بسِسمونَحتقت يكونُ 55. م أماِمكُم كّانَ األرِض ِمندوا سوإنْ مل تطر

. الذين تستبقونَ ِمنهم أشواكًا يف أعيِنكُم، ومناِخس يف جواِنِبكُم، ويضاِيقونكُم علَى األرِض اليت أنتم ساِكنونَ فيها
56مِ َلأنْ أفع متمكما ه لُ بكُمي أفعفيكونُ أن."  

  حدود كنعان
34 
هِذِه هي األرض اليت تقَع . إنكُم داِخلونَ إلَى أرِض كنعانَ: أوِص بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

كُم تخم تكونُ لكُم ناحيةُ اجلَنوِب ِمن بريِة صني علَى جاِنِب أدوم، ويكونُ ل3: أرض كنعانَ بتخوِمها. لكُم نصيبا
ويدور لكُم التخم ِمن جنوِب عقَبِة عقِربيم، ويعبر إلَى صني، وتكونُ 4اجلَنوِب من طَرِف حبِر اِمللِح إلَى الشرِق، 

 ِمن عصمونَ إلَى ثُم يدور التخم5. مخاِرجه ِمن جنوِب قادش برنيع، ويخرج إلَى حصِر أدار، ويعبر إلَى عصمونَ
هذا يكونُ لكُم تخم . وأما تخم الغرِب فيكونُ البحر الكَبري لكُم تخما6. وادي ِمصر، وتكونُ مخاِرجه ِعند البحِر

مونَ وِمن جبل هور ترس8. ِمن البحِر الكَبِري ترسمونَ لكُم إلَى جبل هور. وهذا يكونُ لكُم تخم الشمال7. الغرِب



ددخِم إلَى صالت خاِرجماةَ، وتكونُ مل حدخِر 9. إلَى مصح ِعند هخاِرجإلَى ِزفرونَ، وتكونُ م خمالت جخري ثُم
وينحِدر 11. وترسمونَ لكُم ختما إلَى الشرِق ِمن حصِر عينانَ إلَى شفام10. هذا يكونُ لكُم تخم الشمال. عينانَ

ثُم ينحِدر التخم 12. ثُم ينحِدر التخم ويمس جاِنب حبِر ِكنارةَ إلَى الشرِق. لتخم ِمن شفام إلَى ربلَةَ شرقي عٍنيا
  ".هِذِه تكونُ لكُم األرض بتخوِمها حوالَيها. إلَى اُألردنِّ، وتكونُ مخاِرجه ِعند حبِر اِمللِح

13رين إسرائيلَ قائالًفأمى بِة األسباِط :" موسسععطَى للتأنْ ت الرب رِة، اليت أمها بالقُرعِسموناليت تقت هِذِه هي األرض
ألنه قد أخذَ ِسبطُ بين رأَوْبني حسب بيوِت آبائِهم، وِسبطُ بين جاد حسب بيوِت آبائِهم، 14. وِنصِف السبِط
اَلسبطاِن وِنصف السبِط قد أخذوا نصيبهم يف عِرب أُردنِّ أرحيا شرقًا، 15. قد أخذوا نصيبهم. بِط منسىوِنصف ِس

  ".نحو الشروِق
. ن نونَألعازار الكاِهن ويشوع ب: هذاِن امسا الرجلَِني اللذَيِن يقِسماِن لكُم األرض"17: وكلَّم الرب موسى قائال16ً
. ِمن ِسبِط يهوذا كالب بن يفُنةَ: وهِذِه أمساُء الرجال19. ورئيسا واِحدا ِمن كُلِّ ِسبٍط تأخذونَ لِقسمِة األرِض18
20يهودمع موئيلُ بنين ِشمعونَ شِسبِط ب كسلون21َ. وِمن بن أليداد نيامنيِسبِط ب ين دانَ 22. وِمنِسبِط ب وِمن

وِمن ِسبِط بين أفراِيم 24. ِمن ِسبِط بين منسى الرئيس حنيئيلُ بن إيفود: وِمن بين يوسف23. الرئيس بقِّي بن يجلي
وِمن ِسبِط بين يساكَر 26. وِمن ِسبِط بين زبولونَ الرئيس أليصافانُ بن فرناخ25. الرئيس قَموئيلُ بن ِشفطانَ
وِمن ِسبِط بين نفتايل الرئيس 28. وِمن ِسبِط بين أشري الرئيس أخيهود بن شلومي27. الرئيس فلطيئيلُ بن عزانَ

يهودمع هئيلُ بنين إسرائيلَ يف أرِض كنعان29َ". فدقِسموا لبأنْ ي الرب مهرأم الذين مهؤالِء ه.  
  مدن الالويني

35 
أوِص بين إسرائيلَ أنْ يعطوا الالويني ِمن نصيِب "2: لَّم الرب موسى يف عرباِت موآب علَى أُردنِّ أرحيا قائالًثُم ك1

نيعطونَ الالويوالَيها تِن حدللم ساِرحكَِن، وما للسندم لِكِهمها تكونُ 3. مساِرحكَِن ومنُ هلُم للسكونُ املُدفت
ومساِرح املُدِن اليت تعطونَ الالويني تكونُ ِمن سوِر املدينِة إلَى ِجهِة اخلاِرِج 4. ئِمِهم وأمواِهلم ولسائِر حيواناِتِهملبها

ب فتقيسونَ ِمن خاِرِج املدينِة جاِنب الشرِق ألفَي ِذراٍع، وجاِنب اجلَنوِب ألفَي ِذراٍع، وجاِن5. ألف ِذراٍع حوالَيها
  . هِذِه تكونُ هلُم مساِرح املُدِن. الغرِب ألفَي ِذراٍع، وجاِنب الشمال ألفَي ِذراٍع، وتكونُ املدينةُ يف الوسِط

  مدن امللجأ
 (9-20:1، يش 13-19:1تث )
وفَوقَها تعطونَ اثنتِني . إليها القاِتلُتعطونها لكَي يهرب . واملُدنُ اليت تعطونَ الالويني تكونُ ِست ِمنها مدنا للملجإ"6

واملُدنُ اليت تعطونَ ِمن ملِك 8. مجيع املُدِن اليت تعطونَ الالويني ثَماين وأربعونَ مدينةً مع مساِرحها7. وأربعني مدينةً
  ". حسب نصيِبِه الذي ملكَه يعطي ِمن مدِنِه لالَّوينيكُلُّ واِحٍد. بين إسرائيلَ، ِمن الكَثِري تكَثِّرونَ، وِمن القَليل تقَلِّلونَ

فتعينونَ 11. إنكُم عاِبرونَ اُألردنَّ إلَى أرِض كنعانَ: كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"10: وكلَّم الرب موسى قائال9ً
فتكونُ لكُم املُدنُ ملجٍإ ِمن 12. لقاِتلُ الذي قَتلَ نفسا سهواألنفُِسكُم مدنا تكونُ مدنَ ملجٍإ لكُم، ليهرب إليها ا



  الويلِّ، لكَيال
ثَالثًا ِمن 14. واملُدنُ اليت تعطونَ تكونُ ِست مدِن ملجٍإ لكُم13. يموت القاِتلُ حتى يِقف أمام اجلَماعِة للقَضاِء

لبين إسرائيلَ وللغريِب 15مدنَ ملجٍإ تكونُ . الثًا ِمن املُدِن تعطونَ يف أرِض كنعانَاملُدِن تعطونَ يف عِرب اُألردنِّ، وثَ
  .وللمستوِطِن يف وسِطِهم تكونُ هِذِه الست املُدِن للملجإ، لكَي يهرب إليها كُلُّ من قَتلَ نفسا سهوا

. وإنْ ضربه حبجِر يٍد ِمما يقتلُ بِه فمات، فهو قاِتل17ٌ. إنَّ القاِتلَ يقتلُ. إنْ ضربه بأداِة حديٍد فمات، فهو قاِتلٌ"16
. ويلُّ الدِم يقتلُ القاِتل19َ. إنَّ القاِتلَ يقتلُ. أو ضربه بأداِة يٍد ِمن خشٍب ِمما يقتلُ بِه، فهو قاِتل18ٌ. إنَّ القاِتلَ يقتلُ
 صاِدفُهي حنيلُهقت20. ي ،ٍد فماتميئًا بتعٍة أو ألقَى علَيِه شغضبب هفَعلُ 21وإنْ دقتي هفإن ،ٍة فماتداوِدِه بعبي هبرأو ض

  ولكن إنْ دفَعه بغتةً بال22. ويلُّ الدِم يقتلُ القاِتلَ حني يصاِدفُه. الضاِرب ألنه قاِتلٌ
  علَيِه أداةً ما بالعداوٍة، أو ألقَى 

  أو حجرا ما ِمما يقتلُ بِه بال23تعمٍد، 
  أسقَطَه علَيِه فمات، وهو ليس عدوا له وال. رؤيٍة

 ،هتا أذيهِذِه األحكاِم24طالب بسِم، حويلِّ الد نيالقاِتل وب نيةُ بقضي اجلَماع25. تةُ القاِتلَ ِمننِقذُ اجلَماعِد وتي 
ويلِّ الدِم، وترده اجلَماعةُ إلَى مدينِة ملجئِه اليت هرب إليها، فيقيم هناك إلَى موِت الكاِهِن العظيِم الذي مِسح بالدهِن 

خاِرج حدوِد ووجده ويلُّ الدِم 27ولكن إنْ خرج القاِتلُ ِمن حدوِد مدينِة ملجئِه اليت هرب إليها، 26. املُقَدِس
 ،مد ِم القاِتلَ، فليس لهلَ ويلُّ الدئِه، وقَتلجإلَى موِت الكاِهِن العظيِم28مدينِة م قيمئِه يلجيف مدينِة م هألن . عدا بوأم
  .موِت الكاِهِن العظيِم فيرِجع القاِتلُ إلَى أرِض ملِكِه

كُلُّ من قَتلَ نفسا فعلَى فِم شهوٍد يقتلُ 30. الكُم يف مجيِع مساِكِنكُمفتكونُ هِذِه لكُم فريضةَ حكٍم إلَى أجي"29
  وشاِهد واِحد ال. القاِتلُ

  وال31. يشهد علَى نفٍس للموِت
  وال32. تأخذوا ِفديةً عن نفِس القاِتل املُذِنِب للموِت، بل إنه يقتلُ

  ال33. ملجئِه، فيرجعِ ويسكُن يف األرِض بعد موِت الكاِهِنتأخذوا ِفديةً ليهرب إلَى مدينِة 
األرض سندي مم فيها، ألنَّ الداليت أنت سوا األرضندِن األرِض ال. توع  

  يكَفَّر ألجل الدِم الذي سِفك فيها، إال
  وال34. بدِم ساِفِكِه

  ".إني أنا الرب ساِكن يف وسِط بين إسرائيلَ.  اليت أنا ساِكن يف وسِطهاتنجسوا األرض اليت أنتم مقيمونَ فيها
  مرياث بنات صلفحاد

36 
1 امى وقُدموس اموتكلَّموا قُد ،فين يوسشائِر بع ى ِمنسنبِن م بِن ماكري ين ِجلعادِة بشريع اآلباِء ِمن رؤوس مقَدوت

. قد أمر الرب سيدي أنْ يعطي األرض بِقسمٍة بالقُرعِة لبين إسرائيلَ: "وقالوا2 ِمن بين إسرائيلَ، الرؤساِء رؤوِس اآلباِء



فإنْ ِصرنَ ِنساًء ألحٍد ِمن بين أسباِط بين إسرائيلَ، 3. وقد أُِمر سيدي ِمن الرب أنْ يعطي نصيب صلُفحاد أخينا لبناِتِه
هصيبذُ نيؤخبِط الذي ِصرنَ لهصيِب السإلَى ن ضافصيِب آبائنا وين ِمن ذُ. نصيِبنا يؤخِة نقُرع ى كانَ 4. فِمنتوم

نهصيبذُ نصيِب ِسبِط آبائنا يؤخن وِمن ،بِط الذي ِصرنَ لهصيِب السإلَى ن نهصيبن ضافين إسرائيلَ ياليوبيلُ لب."  
5ى بموس رقائالًفأم قَول الرب بسق:"ين إسرائيلَ ححب�فين يوسِسبطُ ب ناِت 6.  تكلَّمعن ب بِه الرب رهذا ما أم

  فال7. من حسن يف أعيِنِهن يكُن له ِنساًء، ولكن لعشريِة ِسبِط آبائِهن يكُن ِنساًء: صلُفحاد قائالً
وكُلُّ بنٍت 8. ِمن ِسبٍط إلَى ِسبٍط، بل يالِزم بنو إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد نصيب ِسبِط آبائِهيتحولُ نصيب لبين إسرائيلَ 

ورثَت نصيبا ِمن أسباِط بين إسرائيلَ تكونُ امرأةً لواِحٍد ِمن عشريِة ِسبِط أبيها، لكَي يِرثَ بنو إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد 
  فال9نصيب آبائِه، 

  ".نصيب ِمن ِسبٍط إلَى ِسبٍط آخر، بل يالِزم أسباطُ بين إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد نصيبهيتحولْ 
10لُفحادص ناتب لَتفع ى كذلكموس الرب ر11. كما أم ناتةُ بجلَةُ وِملكَةُ ونوعةُ وححلَةُ وِترصم تفصار

ين أعماِمِهنِنساًء لب لُفحادِصرنَ ِن12. صِة أبيِهنشرييف ِسبِط ع نهصيبن قيفب ،فى بِن يوسسنين مشائِر بع ساًء ِمن.  
هِذِه هي الوصايا واألحكام اليت أوصى ا الرب إلَى بين إسرائيلَ عن يِد موسى، يف عرباِت موآب علَى أُردنِّ 13
 .أرحيا


