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كتاُب الَعَدد

إحصاُء ُموَسى ِلَبني إْسراِئيل

يَِّة ِسيناَء ِفي َخيَمِة 1  َبرِّ �إلَى ُموَسى ِفي  َوَتَكلََّم اهلُل 
هِر  أوَِّل ِمَن �لشَّ �ل�ْجِتماِع. َحَدَث َهذ� ِفي �لَيومِ �ل�
رِض  َنِة �لثّانَِيِة َبعَد ُمغاَدَرِة َبني �إْسر�ئِيَل ل�إ �لثّانِي ِفي �لسَّ
ِمصَر. َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»�أْحُصو� َجِميَع َبني �إْسر�ئِيَل. 
ْن �أنَت َوهاُروَن  نُو� �ْسَم كُلِّ َذَكٍر َوَعائَِلِتِه َوَعشيَرتِِه. 3َدوِّ َدوِّ
�أْسماَء َجِميِع رِجاِل �إْسر�ئِيَل �لبالِِغيَن ِعشِريَن َسَنًة �أْو �أكَثَر، 
بَِحَسِب  َوَذلَِك  �لَجيِش،  �لِخدَمَة ِفي  �لَِّذيَن َيسَتِطيُعوَن 
ِمْن كُلِّ  َرُجٌل  ُهناَك  �لَجْيِش. 4َوَسَيُكوُن  ِفي  ُصُفوِفِهْم 
قائَِد  �لرَُّجُل  َهذ�  َيُكوَن  �أْن  َعَلى  لُِيساِعَدكُما.  َعِشيَرٍة 
عائَِلِتِه. 5َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء �لرِّجاِل �لَِّذيَن َسُيساِعُدونَُكما:

   ِمْن َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن �ألِيُصوُر ْبُن َشَديُئوَر.
6  ِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشّد�َي.  

يناد�َب. 7  ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذ� نَْحُشوُن ْبُن َعمِّ  
8  ِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر.  
9  ِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن �ألِياآُب ْبُن ِحيلُوَن.  

10  ِمْن نَسِل ُيوُسَف:  
يُهوَد.    ِمْن َقِبيَلِة �أْفر�يَِم �ألِيَشَمُع ْبُن َعمِّ

ى َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر.    َوِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ
11  ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن �أبِيَدُن ْبُن ِجْدُعونِي.  
يَشّد�َي. 12  ِمْن َقِبيَلِة د�َن �أِخيَعَزُر ْبُن َعمِّ  
13  ِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَن.  

14  ِمْن َقِبيَلِة جاَد �ألِياساُف ْبُن َدُعوئِيَل. أ  
15  ِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي �أِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن.«  

أ 14:1 دعوئيل. �أْو رعوئيل.

16َهُؤل�ِء ُهُم �لرِّجاُل �لَِّذيَن َوَقَع َعَليِهْم �ل�ْخِتياُر ِمْن 

عِب لَِيُكونُو� ُرَؤساَء َقبائِِل �آبائِِهْم. �إنَُّهْم قاَدُة  َوَسِط �لشَّ
َقبائِِل �إسر�ئيَل.

َتمَّ  �لَِّذيَن  �لرِّجاَل  َهُؤل�ِء  َوهاُروُن  ُموَسى  17َو�أَخَذ 

�لَيوِم  ِفي  عِب  �لشَّ كُلَّ  18َوَجَمعا  بِال�ْسِم.  َتعِييُنُهْم 
عِب بَِحَسِب  هِر �لثّانِي. َوَتمَّ َتسِجيُل �لشَّ ِل ِمَن �لشَّ أوَّ �ل�
َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. َكما َتمَّ َتْسجيُل �أْسماِء �لرِّجاِل 
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  �أكَثَر،  �أْو  َسَنًة  ِعْشِريَن  �لبالِِغيَن 
ِفي  ُموَسى  �أحصاُهْم  َهَكذ�  ُموَسى،  اهلُل  �أَمَر  19َفَكما 

يَِّة ِسيناَء. َبرِّ
ْسر�ئِيَل،  20َوَتمَّ �إحصاُء نَسِل َر�ُأوَبْيَن، �ل�ْبِن �لِبكِر ل�إ

�ْسِم كُلِّ  َوَتمَّ َتْسجيُل  بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلِّ ُمؤهَّ
�لَجيِش. 21َوكاَن َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن 

َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن ِستًَّة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوَخْمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  ِشْمُعوَن  نَسِل  �إحصاُء  22َوَتمَّ 

َوعائِلاتِِهْم. َوَتمَّ َتْسجيُل �ْسِم كُلِّ َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 23َوكاَن َعَدُد  �أْو �أكَثَر، كُلِّ ُمؤهَّ
تِسَعًة  ِشْمُعوَن  َقِبيَلِة  ِمْن  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل 

َوَخْمِسيَن �ألفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  جاَد  نَسِل  �إحصاُء  24َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 25َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة جاَد َخْمَسًة 

َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َيُهوذ�  نَسِل  �إحصاُء  26َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
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ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 27َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذ� �أرَبَعًة 

َوَسبِعيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َيّساَكَر  نَسِل  �إحصاُء  28َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 29َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر �أرَبَعًة 

َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َزُبولُوَن  نَسِل  �إحصاُء  30َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 31َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن َسبَعًة 

َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.
�أْفر�يَِم  نَسِل  �إحصاُء  َتمَّ  ُيوُسَف،  �بَنيِّ  32َوِمِن 

�ْسِم كُلِّ  َوَتمَّ َتْسجيُل  بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
�لَجيِش. 33َوكاَن َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن 

َقِبيَلِة �أْفر�يَِم �أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  ى  َمَنسَّ نَسِل  �إحصاُء  34َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 35َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
ى �ْثَنيِن  َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ

َوَثلاثِيَن �ألفاً َوِمَئَتيِن.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َبْنياِمْيَن  نَسِل  �إحصاُء  36َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 37َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  ِمْن  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل  َعَدُد 

َخمَسًة َوَثلاثِيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  د�َن  نَسِل  �إحصاُء  38َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 39َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة د�َن �ْثَنيِن 

َوِستِّيَن �ألفاً َوَسبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  �أِشيَر  نَسِل  �إحصاُء  40َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 

ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 41َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر و�ِحد�ً 

َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  نَفتالِي  نَسِل  �إحصاُء  42َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  �ْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي �لَجيِش. 43َوكاَن  َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي َثلاَثًة 

َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.
َوهاُروُن  ُموَسى  �أحصاُهْم  �لَِّذيَن  ُهُم  44َهُؤل�ِء 

ِمنُهْم  و�ِحٍد  كُلُّ  َوكاَن  َعَشَر.  �ل�ثنا  �إْسر�ئِيَل  َوُرَؤساُء 
َتمَّ  �ُأولَِئَك  �إْسر�ئِيَل  َبني  ِرجاِل  45كُلُّ  َقِبيَلَتُه.  ُيَمثُِّل 
�ْسِم كُلِّ  َتْسجيُل  َوَتمَّ  بَِحَسِب عائِلاتِِهْم.  �إحصاُؤُهْم 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة �أْو �أكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
�آل�ٍف  َوَثلاَثَة  ِمَئٍة  ِستَّ  �لَمجُموُع  46َفكاَن  �لَجيِش. 

َوَخمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َرُجلاً.
47َولَْم َيِتمَّ �إحصاُء نَسِل �لَّلاِويِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم 

َمَع َبِقيَِّة �إْسر�ئِيَل، 48َفَقْد قاَل اهلُل لُِموَسى: 49»ل� تُْحِص 
�إْسر�ئِيَل.  َبني  َمَع  َعَدَدُهْم  َتْحِسْب  ل�  ل�ِوي.  َقِبيَلَة 
َوَجِميِع  �لَعْهِد،  َمْسَكَن  َمْسؤولَيَة  �لَّلاِويِّيَن  �أْعِط  50َبْل 

وَن  �أثاثِِه َو�أَدو�تِِه. ُهْم َيحِملُوَن �لَمْسَكَن َو�أثاَثُه، َوَيهَتمُّ
بِِه، َوَيْنُصُبوَن ِخياَمُهْم َحوَل �لَمْسَكِن. 51َوِحيَن ياأتي 
�لَّلاِويُّوَن. َوِحيَن ُيقاُم،  ُيْنِزلُُه  َوْقُت �ْرتِحاِل �لَمْسَكِن، 
َسِة  ُيقيُمُه �لَّلاِويُّوَن. َوكُلُّ َمْن َيقَتِرُب ِمَن �لَخيَمِة �لُمَقدَّ
َغْيُرُهْم ُيقَتُل. 52َوُيِقيُم َبنو �إْسر�ئِيَل ِفي ُمَخيَّماتِِهْم ِفي 
�أقساٍم ُمنَفِصَلٍة. ُيِقيُم كُلُّ و�ِحٍد ِفي ُمَخيَِّمِه قُْرَب ر�َيِتِه. 
53َو�أّما �لَّلاِويُّوَن َفُيَخيُِّمو� َحوَل َمْسَكِن �لَعْهِد، َكي ل� 

َيِحلَّ َغَضُب �هلِل َعَلى َبني �إْسر�ئِيَل. َوَيُكوُن �لَّلاِويُّوَن 
َمسُؤولِيَن َعْن َمْسَكِن �لَعْهِد.«

54َوَعِمَل َبنو �إْسر�ئِيَل كُلَّ ما �أَمَر اهلُل بِِه ُموَسى.

ماِت َقباِئِل إْسراِئيل َتنِظيُم ُمَخيَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: 2»لُِيَخيِّْم كُلُّ و�ِحٍد 2 
ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل َتحَت ر�َيِتِه. َفَتُكوُن لُِكلِّ َعِشيَرٍة 
َعَلى  �ل�ْجِتماِع،  َولََينُصُبو� ِخياَمُهْم َحوَل َخيَمِة  ر�َيٌة. 

َمساَفٍة ِمنها.
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مِس َسَتُكوُن  رِقيَِّة نَحَو ُشُروِق �لشَّ 3»ِفي �لِجَهِة �لشَّ

ر�َيُة َيُهوذ� َعَلى ُمَخيَِّمِهْم بَِحَسِب ِفَرِقها. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 
يناد�َب. 4َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه  َيُهوذ� ُهَو نَحُشوُن ْبُن َعمِّ

�أرَبَعًة َوَسبِعيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
5»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َيّساَكَر. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

يّساِكَر ُهَو نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر. 6َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه �أرَبَعًة 
َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.

7»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َزُبولُوَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

َزُبولُوَن ُهَو �ألِياآُب ْبُن ِحيلُوَن. 8َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه َسبَعًة 
َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.

َيُهوذ�  ُمَخيَِّم  ِفي  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  9»َجِميُع 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُو� ِمَئًة َوِستًَّة َوَثمانِيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئِة 
رتِحاِل. َرُجٍل. َوُهْم َمْن َيبَد�ُأوَن بِال�إ

10»َوِفي �لِجَهِة �لَجُنوبِيَِّة َسَتُكوُن ر�َيُة ُمَخيَِّم َر�ُأوَبْيَن 

ْبُن  �ألِيُصوُر  ُهَو  َر�ُأوَبْيَن  َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  ِفَرِقها.  بَِحَسِب 
َشَديُئوَر. 11َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه ِستًَّة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس 

ِمَئٍة.
12»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة ِشمُعوَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

ِشْمُعوَن ُهَو َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِرَيَشّد�َي. 13َوكاَن َعَدُد 
ُجنِدِه تِسَعًة َوَخْمِسيَن �ألفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.

َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  َقِبيَلُة جاَد.  �إلَى جانِِبِهْم  14»َوتَُخيُِّم 

ُجنِدِه  َعَدُد  15َوكاَن  َدُعوئِيَل. أ  ْبُن  �ألِياساُف  ُهَو  جاَد 
َخمَسًة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن.

16»َجِميُع �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِفي ُمَخيَِّم َر�ُأوَبْيَن 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُو� ِمَئًة َوو�ِحد�ً َوَخْمِسيَن �ألفاً َو�أرَبَع 
ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َرُجلاً. َوُهْم َمْن َسَيرَتِحلُوَن َبعَد ُمَخيَِّم 

َيُهوذ�.
ُمَخيَِّم  ِمْن  �ل�ْجِتماِع  َخيَمُة  َترَتِحُل  17»َوَبعَدُهْم 

َوَسَيرَتِحلُوَن  �ل�ُأخَرى.  �لُمَخيَّماِت  َوَسَط  �لّلاِويِّيَن 
بِالتَّْرتِيِب �لَِّذي كانُو� ُمَخيِِّميَن بِِه، كُلُّ و�ِحٍد ِفي َموِقِعِه 

َوَتحَت ر�َيِتِه.
�أْفر�يَِم  ُمَخيَِّم  ر�َيُة  َسَتُكوُن  �لَغربِيَِّة  �لِجَهِة  18»َوِفي 

ُمَرتََّبًة بَِحَسِب ِفَرِقها. َوَرئِيُس َقِبيَلِة �أْفر�يَِم ُهَو �ألِيَشَمُع ْبُن 

أ 14:2 دعوئيل. �أْو رعوئيل.

يُهوَد. 19َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه �أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة. َعمِّ
ى. َوَرئِيُس َقِبيَلِة  20»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َمَنسَّ

ى ُهَو َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر. 21َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه  َمَنسَّ
�ْثَنيِن َوَثلاثِيَن �ألفاً َوِمَئَتيِن.

22»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َبْنياِمْيَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

َعَدُد ُجنِدِه  ْبُن ِجْدُعونِي. 23َوكاَن  �أبِيَدُن  ُهَو  َبْنياِمْيَن 
َخمَسًة َوَثلاثِيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.

�أْفر�يَِم  ُمَخيَِّم  ِفي  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  24»َجِميُع 

َرُجٍل.  َوِمَئَة  �آل�ٍف  َوَثمانَِيَة  ِمَئًة  كانُو�  ِفَرِقِهْم  بَِحَسِب 
َوُهُم �لَمجُموَعُة �لثّالَِثُة �لَِّتي �ْرَتَحَلْت.

مالِيَِّة َسَتُكوُن ر�َيُة ُمَخيَِّم �أْفر�يَِم  25»َوِفي �لِجَهِة �لشِّ

ْبُن  �أِخيَعَزُر  َقِبيَلِة د�َن ُهَو  َوَرئِيُس  ِفَرِقها.  د�َن بَِحَسِب 
يَشّد�َي. 26َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه �ْثَنيِن َوِستِّيَن �ألفاً َوَسبَع  َعمِّ

ِمَئٍة.
َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  �أِشيَر.  َقِبيَلُة  �إلَى جانِِبِهْم  27»َوتَُخيُِّم 

ُجنِدِه  َعَدُد  28َوكاَن  ُعْكَرَن.  ْبُن  َفْجِعيِئيُل  ُهَو  �أِشيَر 
و�ِحد�ً َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.

29»َوتَُخيُِّم �إلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة نَفتالِي. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

نَْفتالِي ُهَو �أِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن. 30َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه َثلاثاً 
َوَخْمِسيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.

د�َن  ُمَخيَِّم  ِفي  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  31»َجِميُع 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُو� ِمَئًة َوَسبعاً َوَخْمِسيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئِة 
َرُجٍل. َوُهْم �آِخُر َمجُموَعٍة َترَتِحُل َتحَت ر�ياتِِهْم.«

32َهُؤل�ِء ُهُم �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل 

بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. َوكاَن َمجُموُع �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم 
ِفي �لُمَخيَّماِت بَِحَسِب ِفَرِقِهْم ِستَّ ِمَئٍة َوَثلاَثَة �آل�ٍف 
َيِتمَّ  لَْم  ُموَسى،  اهلُل  �أَمَر  33َوَكما  َرُجلاً.  َوَخْمِسيَن 

�إحصاُء �لّلاِويِّيَن َمَع َبِقيَِّة َبِني �إْسر�ئِيَل.
34َوبَِهذ� َعِمَل َبنو �إْسر�ئِيَل كُلَّ ما �أَمَر اهلُل بِِه ُموَسى. 

َفِعنَدما َخيَُّمو�، َخيََّم كُلُّ و�ِحٍد َمَع َقبيَلِتِه َوعائَِلِتِه. َوِعنَدما 
�ْرَتَحلُو�، �ْرَتَحَل كُلُّ و�ِحٍد َمَع َقبيَلِتِه َوعائَِلِتِه.

الَكَهَنُة أبناُء هاُرون

َوَهِذِه ِهَي عائَِلُة هاُروَن َوُموَسى ِحيَن َكلََّم اهلُل 3 
ُموَسى َعَلى َجَبِل ِسيناَء. 2َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء �أبناِء 
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هاُروَن: ناد�ُب �ل�بُن �لِبكُر، ثُمَّ �أبِيُهو َو�ألِيعاز�ُر َو�إيثاماُر. 
3َهِذِه ِهَي �أْسماُء �أبناِء هاُروَن �لَِّذيَن ُمِسُحو� َكَكَهَنٍة. 

َوَقْد َتمَّ َتعِييُنُهْم لَِيخِدُمو� َكَكَهَنٍة.
4َولَِكنَّ ناد�َب َو�أبِيُهو ماتا َبيَنما كانا َيخِدماِن اهلَل 

ما نار�ً ِمْن َمصَدٍر َغِريٍب أ ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي  ِحيَن َقدَّ
يَِّة ِسيناَء، َولَْم َيُكْن لَُهما �أبناٌء. َفَخَدَم �ألِيعاز�ُر َو�إيثاماُر  َبرِّ

َككاِهَنيِن َبيَنما كاَن هاُروُن َحّياً.

ِويُّوَن ُمساِعُدو الَكَهَنة اللاّ
ل�ِوي  َقِبيَلَة  ْم  6»َقدِّ َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  5َوَكلََّم 

َوَيخِدُمو�  7َفْلَيْخِدُموُه  ُيساِعُدوُه.  َكي  �لكاِهِن  لِهاُروَن 
كُلَّ �لَجماَعِة �أماَم َخيَمِة �ل�ْجِتماِع، َوَيُقوُمو� بِال�أعماِل 
َجِميَع  8َيحُرُسوَن  ِس.  �لُمَقدَّ �لَمْسَكِن  ِفي  عَبِة  �لصَّ
َبني  َجِميَع  بَِذلَِك  َيَمثِّلُوَن  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  �أَدو�ِت 

�إْسر�ئِيَل. َوَيْخِدُموَن ِفي �لَمْسَكِن.
9»َعيِِّن �لّلاِويِّيَن لُِمساَعَدِة هاُروَن َو�أْبنائِِه. َيُكونُوَن 

ُمَكرَّسيَن بِالكاِمِل لِهاُروَن ِمْن َبيِن َبني �إْسر�ئِيَل.
10»َعيِّْن هاُروَن َو�أبناَءُه لَِيُقوُمو� بِو�ِجباِت �لَكَهُنوِت. 

ُل لِلِقياِم بَِعَمِل �لَكهُنوِت ُيْقَتُل.« كُلُّ َمْن َيَتَطفَّ
11ثُمَّ قاَل اهلُل لُِموَسى: 12»ها َقْد �أَخْذُت �لّلاِويِّيَن 

أْبكاِر ِفي َبني  أول�ِد �ل� ِمْن َبيِن َبني �إْسر�ئِيَل. َبَدَل كُلِّ �ل�
أْبكاِر ِمَن  �إْسر�ئِيَل، َفَسَيُكوُن �لَّلاِويُّوَن لِي. 13َجِميُع �ل�
أْبكاَر ِفي �أْرِض  �لنّاِس َو�لَحيو�ناِت لِي. َفِحيَن َقَتْلُت �ل�
�إْسر�ئِيَل،  أبكاِر ِفي  ْصُت لَِنفِسي َجِميَع �ل� ِمصَر، َخصَّ

ِمَن �لنّاِس َو�لَحيو�ناِت. ُهْم لِي، �أنا اهلَل.«
يَِّة ِسيناَء: 15»�أحِص  14ثُمَّ قاَل اهلُل لُِموَسى ِفي َبرِّ

�أْحِص َجِميَع  َوَعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب عائِلاتِِهْم  �لّلاِويِّيَن 
ُموَسى  �أكَثَر.« 16َفاأْحصاُهْم  �أْو  �لبالِِغيَن َشهر�ً  كُوِر  �لذُّ

َوْفقاً لَِكِلَمِة اهلِل.
17َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء �أبناِء ل�ِوي: َجْرُشوُن َوَقهاُت 

لِْبِني  َجْرُشوَن:  َعِشيَرَتي  �ْسما  18َوَهذ�ِن  َوَمر�ِري. 
َويِْصهاُر  َعْمر�ُم  َفِهَي  َقهاَت  َعشائُِر  19َو�أّما  َوِشْمِعي. 
يِئيُل. 20َو�أّما َعِشيَرتا َمر�ِري َفكانَتا: َمحِلي  َوَحْبُروُن َوُعزِّ

بها  �أمر  �لّتي  �لد�ئمة  �لنّار  �أي غير  أ 4:3 من مصدر غريب. 

�لرب في ل�ويين 12:6.

َوُموِشي. َهِذِه ِهَي َعشائُِر �لّلاِويِّيَن بَِحَسِب عائِلاتِِهْم.
21َعِشيَرتا َجرُشوَن ُهما لِْبِني َوِشْمِعي. هاتاِن ُهما 

َعِشيَرتا �لَجرُشونِيِّيَن. 22َوَعَدُد َجميِع ُذكُوِرِهُم �لبالِِغيَن 
َشهر�ً َفاأكَثَر ُهَو َسبَعُة �آل�ٍف َوَخمُس ِمَئٍة.

َخلَف  تَُخيِّماِن  �لَجرُشونِيِّيَن  َعشيَرتا  23كانَْت 

َعِشيَرتا  24َوَرئِيُس  �لَغربِيَِّة.  �لِجَهِة  �إلَى  �لَمْسَكِن 
�لَجرُشونِيِّيَن ُهَو �ألِياساُف ْبُن ل�يَِل.

�ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  �لَجرُشونِيِّيَن  َمسؤولِيَُّة  ا  25�أمَّ

َفِهَي �لَمْسَكُن: �لَخيَمُة َوِغطاُؤها َوِستاَرُة َمدَخِل َخيَمِة 
�لّساَحِة  َمْدَخِل  َوِستاَرُة  �لّساَحِة  26َوَستائُِر  �ل�ْجِتماِع، 
�لَِّتي َحوَل �لَمْسَكِن َو�لَمذَبِح َو�لِحباِل، َمَع كُلِّ �ل�أعماِل 

َسِة َونَقِلها. ِة بَِحمِل �لَخيَمِة �لُمَقدَّ �لُمخَتصَّ
َوَحْبُروُن  َويِْصهاُر  َعْمر�ُم  ِهَي  َقهاَت  27َوَعشائُِر 

َعَدُد  28َوكاَن  �لَقهاتِيِّيَن.  َعشائُِر  ِهَي  َهِذِه  يِئيُل.  َوُعزِّ
َجِميِع ُذكُوِرِهُم �لبالِِغيَن َشهر�ً َفاأكَثَر َثمانَِيَة �آل�ٍف َوَثلاَث 
ِمَئٍة. ب َوكانُو� َيُقوُموَن بِو�ِجباتِِهْم ِفي �لَمكاِن �لُمَقدَِّس. 
�لَجُنوبِيَِّة  �لِجَهِة  تَُخيُِّم ِفي  �لَقهاتِيِّيَن  29َوكانَْت َعشائُِر 

ِمَن �لَمْسَكِن �لُمَقدَِّس. 30َوَرئِيُس َعِشيَرِة �لَقهاتِيِّيَن ُهَو 
يِئيَل. 31َوكانَْت َمْسُؤولّيُة �لَقهاتِيِّيَن ِهَي  �ألِيصافاُن ْبُن ُعزِّ
ُس َو�لمائَِدُة َو�لَمناَرُة َو�لَمذَبَح َوَمْذَبَح  نُدوُق �لُمَقدَّ �لصُّ
ِس �لَِّتي َيْسَتْخِدُمها �لَكَهَنُة،  �لَبُخوِر َو�آنَِيِة �لَمكاِن �لُمَقدَّ

أَدو�ِت �لُمَتَعلَِّقِة بِالِخْدَمِة. َو�لِستاَرُة، َوَجِميُع �ل�
32�أّما َرئِيُس ُرَؤساِء �لّلاِويِّيَن، َفُهَو �ألِيعاز�ُر ْبُن هاُروَن 

بِو�ِجباِت  �لقائِميَن  َعْن  َمسُؤول�ً  كاَن  َوَقْد  �لكاِهِن. 
ِس. �لَمكاِن �لُمَقدَّ

33َوَعِشيَرتا َمر�ِري ُهما َمحِلي َوُموِشي. هاتاِن ُهما 

َعِشيَرتا َمر�ِري. 34َوكاَن َعَدُد َجِميِع ُذكُوِرِهُم �لبالِِغيَن 
َعِشيَرِة  35َوَرئِيُس  َوِمَئَتيِن.  �آل�ٍف  ِستََّة  َفاأكَثَر  َشهر�ً 
�لَمر�ِريِّيَن ُهَو ُصوِرئِيُل ْبُن �أبِيحايَِل. َوكانُو� ُيَخيُِّموَن ِفي 

ِس. مالِيَِّة ِمَن �لَمْسَكِن �لُمَقدَّ �لِجَهِة �لشَّ
�ألو�ِح  ِحر�َسِة  َعْن  َمسُؤولُوَن  �لَمر�ِريُّوَن  36َوكاَن 

�أَدو�تِِه  َوكُلِّ  َوَقو�ِعِدها،  َو�أعِمَدتِِه  َوَعو�ِرِضِه  �لَمْسَكِن 
َو�لِخْدماِت �لُمَتَعلَِّقِة بِها. 37َكما كُانُو� َمسُؤولِيَن َعْن 

ب 28:3 َثماِنَيَة آالٍف َوَثلث ِمَئة. �أْو َثمانَِية �آل�ٍف َوسّت ِمَئة.
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َوَقو�ِعِدها  َسِة  �لُمَقدَّ بِالَخيَمِة  �لُمِحيَطِة  �لّساَحِة  �أعِمَدِة 
َو�أوتاِدها َوِحبالِها.

�لَِّذيَن  َو�أول�ُد هاُروَن ُهُم  38َوكاَن ُموَسى َوهاُروُن 

رِقيَِّة، �أماَم َخيَمِة  ُيَخيُِّموَن �أماَم �لَمْسَكِن ِفي �لِجَهِة �لشَّ
مِس. كانُو� ُهُم �لُمْشِرفُوَن  �ل�ْجِتماِع بِاتِّجاِه َمشِرِق �لشَّ
َعَلى َجِميِع �لطُُّقوِس �لَِّتي تُقاُم د�ِخَل �لَمكاِن �لُمَقدَِّس، 
َوكُلُّ  �إْسر�ئيَل.  بَِبِني  �لُمَتَعلَِّقِة  �لَمسائِِل  َجِميِع  َوَعْن 

َدخيٍل َيْقَتِرُب ِمْن �أْرِضِهْم، كاَن ُيْقَتُل.
ُموَسى  �أحصاُهْم  �لَِّذيَن  �لّلاِويِّيَن  َعَدُد  39َفَكاَن 

�ْثَنيِن  َعشائِِرِهْم،  بَِحَسِب  اهلِل  �أمِر  بَِحَسِب  َوهاُروُن 
كُوِر �لبالِِغيَن َشهر�ً َفاأكَثَر. َوِعشِريَن �ألفاً ِمَن �لذُّ

ِويُّوَن َبَدَل ُكلِّ ِبْكر اللاّ
كُوِر  أْبكاِر �لذُّ 40َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »�أحِص كُلَّ �ل�

َو�كُتْب  َفاأكَثَر،  َشهر�ً  َيبلُُغوَن  �لَِّذيَن  �إْسر�ئِيَل  َبني  ِفي 
�أنا اهلُل، َبَدَل  قائَِمًة بِاأسمائِِهْم. 41َوُخِذ �لّلاِويِّيَن لِي، 
أْبكاِر ِفي َبني �إْسر�ئِيَل. َوُخْذ َحيو�ناِت �لّلاِويِّيَن  كُلِّ �ل�
42َفاأحَصى  �إْسر�ئِيَل.«  َبني  َحيو�ناِت  �أْبكاِر  كُلِّ  َبَدَل 
اهلُل.  �أَمَرُه  َكما  �إْسر�ئِيَل،  َبني  ِفي  أْبكاِر  �ل� ُموَسى كُلَّ 
ْن  نِيَن بِاأسمائِِهْم، ِممَّ كُوِر، ُمَدوَّ أْبكاِر �لذُّ 43َوكاَن َعَدُد �ل�

َوِمَئَتيِن َوَثلاثاً  َيبلُُغوَن َشهر�ً َفاأكَثَر، �ْثَنيِن َوِعشِريَن �ألفاً 
َوَسبِعيَن.

�لّلاِويِّيَن  45»ُخِذ  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  44َوَكلََّم 

َبَدَل كُلِّ َصِبيٍّ بِْكٍر ِفي َبني �إْسر�ئِيَل، َوُخْذ َحيو�ناِت 
�لّلاِويُّوَن  �إْسر�ئِيَل.  َحيو�ناِت  �أْبكاِر  كُلِّ  َبَدَل  �لّلاِويِّيَن 
بِعيَن  َو�لسَّ َو�لثَّلاَث  �لِمَئَتيِن  46َولِِفد�ِء  اهلَل.  �أنا  لِي، 
بِكر�ً ِفي َبني �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن ز�ُدو� َعْن َعَدِد �لّلاِويِّيَن، 
ِمنُهْم.  لُِكلِّ و�ِحٍد  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َمَثاقيلَ أ  47ُخْذ َخمَسَة 

َوَتُكوَن �لِفْدَيُة بَِحَسِب �لَوزِن �لرَّسِميِّ لِلِمْثقاِل: �لِمْثقاُل 
بِِعشِريَن ِقير�طاً. ب 48َو�أْعِط �لماَل لِهاُروَن َوَبِنيِه لِِفد�ِء 

بِعيَن.« �لِمَئَتيِن َو�لثَّلاَث َو�لسَّ

أ 47:3 مثاقيل. حرفياً »شو�قل.« َو�لّشاقُل ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف. )�أيضاً ِفي �لعدد 50(
ب 47:3 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة �أعشاِر غر�م.

َعَدُدُهْم  ز�َد  �لَِّذيَن  لِِفد�ِء  �لماَل  ُموَسى  49َفاأَخَذ 

َعْن َعَدِد �لّلاِويِّيَن. 50�أَخَذ ُموَسى �لماَل ِمْن �أْبكاِر َبني 
�إْسر�ئِيَل. َفكاَن �ألْفاً َوَثلاَث ِمَئٍة َوَخْمَسٍة َوِستِّيَن ِمْثقال�ً 
. 51َفاأعَطى ُموَسى، بِاأمِر اهلِل،  بَِحَسِب �لَوزِن �لرَّسِميِّ

ماَل �لِفد�ِء لِهاُروَن َو�أْبنائِِه َوْفقاً لَِكِلَمِة اهلِل.

ُة َعِشيَرِة الَقهاِتيِّين َمسُؤوِليَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: 2»�أحِصيا �لَقهاتِيِّيَن 4 
ِمْن َبيِن �لّلاِويِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم، 
ِليَن  �لُمَؤهَّ �لَخمِسيَن،  َو�إلَى  �لثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  3�لَِّذيَن 

جِل �لَعَمِل ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 4َوَمسُؤولِيَُّة  لِلِخدَمِة ل�إ
�لَقهاتِيِّيَن ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع ِهَي َحمُل �ل�أشياِء �لَِّتي 

أقد�ِس. ِفي قُْدِس �ل�
هاُروَن  َعَلى  لِلارتِحاِل،  عُب  �لشَّ َيَتَحرَُّك  5»ِحيَن 

تاَرَة  َسِة َوُينِزلُو� �لسِّ َو�أْبنائِِه �أْن َيدُخلُو� �إلَى �لَخيَمِة �لُمَقدَّ
هاَدِة �لُمَقدَِّس. 6َولَْيَضُعو� َفوَق  َوُيَغطُّو� بِها ُصنُدوَق �لشَّ
تاَرِة ِغطاًء َمصُنوعاً ِمَن �لِجلِد �لنّاِعِم َو�أْن َيَضُعو� َفوَقُه  �لسِّ

ِقطَعَة قُماٍش َزْرقاَء، َو�أْن َيَضُعو� ِعِصيَُّه ِفي �أماِكِنها.
�لمائَِدِة  َفوَق  َزرقاَء  قُماٍش  ِقطَعَة  َيَضُعون  7»ثُمَّ 

َو�لَمغاِرَف  ُحوَن  �لصُّ َعَليها  َوَيفِرُدوَن  َسِة،  �لُمَقدَّ
�لّسائَِلِة.  لِلتَّقِدماِت  َصِة  �لُمَخصَّ أباِريِق  َو�ل� بِديّاِت  َو�لزِّ
�أّما �لُخْبُز َفَينَبِغي �أْن َيُكوَن َعَلى �لمائَِدِة د�ئِماً. َفُيْنَقُل 
َمَعها َحْيُث تُْنَقُل. 8ثُمَّ َيَضُعوَن ِقطَعَة قُماٍش َحمر�َء َفوَق 
ثُمَّ  �لنّاِعِم.  �لِجلِد  ِمَن  بِِغطاٍء  َوُيَغطُّونَها  �ل�أشياِء،  َهِذِه 

َيَضُعوَن ِعِصيَّ �لمائَِدِة ِفي �أماِكِنها.
9»َبْعَد َذلَِك، ياأُخُذوَن ِقطَعَة قُماٍش َزرقاَء، َوُيَغطُّوَن 

�آنَِيِة  َوَجِميَع  َوَمناِفَضها  َوَملاِقَطها  َوُسُرَجها  �لَمناَرَة  بِها 
ُرِج. 10ثُمَّ َيَضُعوَن �لَمناَرَة  جِل �لسُّ يِت �لُمسَتخَدَمِة ل�إ �لزَّ
َوكُلَّ �أَدو�تِها ِفي ِغطاٍء ِمَن �لِجلِد �لنّاِعِم، َوُيَرتُِّبونَها َعَلى 

لَوٍح لَِحمِلها.
11»َياأُْخُذوَن �أيضاً ِقطَعَة قُماٍش َزرقاَء، َوُيَغطُّوَن بِها 

. ثُمَّ ُيَغطُّونَها بِِغطاٍء ِمَن �لِجلِد �لنّاِعِم،  َهِبيَّ �لَمذَبَح �لذَّ
َوَيَضُعوَن ِعِصيَّ �لَمْذَبِح ِفي �أماِكِنها.

ِة  �لخاصَّ �لِخدَمِة  �أَدو�ِت  َجِميَع  َياأُخُذوَن  12»ثُمَّ 

ِس، َوَيَضُعونَها ِفي ِقطَعِة قُماٍش َزرقاَء،  بِالَمكاِن �لُمَقدَّ
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َوُيَغطُّونَها بِِغطاٍء ِمَن �لِجلِد �لنّاِعِم، َوُيَرتُِّبونَها َعَلى لَوٍح 
لَِحمِلها.

�لَمذَبِح،  َعَلى  ِمْن  �لرَّماَد  ُيِزيلُوَن  َذلَِك،  13»َبْعَد 

14ثُمَّ   . �لَبَنفَسِجيِّ �لُقماِش  ِمَن  ِغطاًء  َعَليِه  وَيَضُعوَن 
َيَضُعوَن َعَليِه َجِميَع �أَدو�ِت �لَمذَبِح ِمْن َمجاِمَر َوَمناِشَل 
وُرفُوٍش َوُزبِديّاٍت. َوَيَضُعوَن َعلى َجِميِع �أَدو�ِت �لَمذَبِح 
ِغطاًء ِمَن �لِجلِد �لنّاِعِم، َوَيَضُعوَن ِعِصيَّ �لَمْذَبِح ِفي 

�أماِكِنها.
�لَمكان  َتغِطَيَة  َو�أبناُؤُه  هاُروُن  ُيكِمُل  15»َوِحيَن 

عُب ُمسَتِعّد�ً  آثاِث َوتاأثيثِه، َوِحيَن َيُكوُن �لشَّ ِس �ل� �لُمَقدَّ
لِلتََّحرُِّك، ِحيَنِئٍذ، َيدُخُل �لَقهاتِيُّوَن لَِحمِل تِْلَك �ل�أشياِء. 
َهِذِه  َفَيُموتُو�.  ٍس  ُمَقدَّ َشيٍء  �أيَّ  َيلِمُسو�  لَْن  َوَهَكذ� 
َخيَمِة  ِفي  �لَقهاتِيُّوَن  َسَيحِملُها  �لَِّتي  �ل�أشياُء  ِهَي 

�ل�ْجِتماِع.
�لَمسُؤوُل  ُهَو  هاُروَن  ْبُن  �ألِيعاز�ُر  16»َسَيُكوُن 

َوَتقِدَمِة  َو�لُعُطوِر  �لطَّيِِّب  َو�لَبُخوِر  �لَمناَرِة  َزيِت  َعْن 
�لَمسُؤوُل  َوَسَيُكوُن  �لَمْسَحِة.  َوَزيِت  �لَيوِميَِّة  �لُحُبوِب 
َعِن �لَمْسَكِن َوكُلِّ ما ِفيِه. َعْن َجِميِع ما ِفي �لَمكاِن 

ِس َوَعْن َجِميِع �أَدو�تِِه.« �لُمَقدَّ
َتَدُعو�  18»ل�  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  قاَل  17ثُمَّ 

َعِشيَرَة �لَقهاتِيِّيَن َتفَنى ِمْن َبيِن �لّلاِويِّيَن. 19�ْفَعلُو� َهذ� 
أْشياِء  لَُهْم لَِكي َيْحَيو� َول� َيُموتُو� ِحيَن َيقَتِرُبوَن ِمَن �ل�
ُنو�  َصِة بِكاِمِلها هلِل. َفلَيْدُخْل هاُروُن َوَبُنوُه، َوُيَعيِّ �لُمَخصَّ
َعَليِه َعَملُُه َوَحملُُه. 20َكي ل� َيدُخلُو�  لُِكلِّ و�ِحٍد ما 

َسَة، َولَو لَِلحَظٍة َفَيُموتُو�.« َوَيَرو� �ل�أشياَء �لُمَقدَّ

ِة َعِشيَرِة الَجرُشوِنيِّين َمسُؤوِليَّ
21َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 22»�أحِص �لَجرُشونِيِّيَن 

ِسنِّ  ِمْن  23�لَِّذيَن  َوعائِلاتِِهْم،  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل �لَعَمِل  �لثَّلاثِيَن َو�إلَى �لَخمِسيَن �لُمَؤهَّ

ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.
َو�لَحمُل.  �لَحْزُم  ِهَي  �لَجرُشونِيِّيَن  24»َوَمسُؤولِيَُّة 

�ل�ْجِتماِع  َوَخيَمَة  �لَمْسَكِن  َستائَِر  َيْحِملُوَن  25ُهْم 

َفوَق  �لَِّذي  �لنّاِعَم  �لِجلِديَّ  َو�لِغطاَء  َو�أغِطَيَتها، 
26َوَستائَِر  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  َوِستاَرَة  �ل�أغِطَيِة، 

بِالَمْسَكِن،  �لُمِحيَطِة  �لّساَحِة  َمْدَخِل  َوِستاَرَة  �لّساَحِة 
َة  �لَخاصَّ أْشياَء  َو�ل� �أَدو�تِها  َوكُلَّ  َو�لِحباَل  َو�لَمذَبَح، 
بِها. َوَيَنبِغي �أْن َيعَملُو� َجميَع �ل�عماِل �لُموَكَلِة �إلَيِهْم. 
َتحَت  َو�لَتْحِزيِم  �لَحمِل  �أْعماَل  �لَجرُشونِيِّيَن  27َيَعَمُل 

�إشر�ِف هاُروَن َو�أْبنائِِه. َوتَُوكَِّلُهْم بِِحر�َسِة �ل�أشياِء �لَِّتي 
َخيَمِة  ِفي  �لَجرُشونِيِّيَن  َعَمُل  ُهَو  28َهذ�  َيحِملُونَها. 

�ل�ْجِتماِع َتحَت �إشر�ِف �إيثاماَر ْبِن هاُروَن �لكاِهِن.«

ُة َعِشيَرِة الَمراِريِّين َمسُؤوِليَّ
29»�أْحِص �لَمر�ِريِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم، 

ِليَن  �لُمَؤهَّ �لَخمِسيَن  َو�إلَى  �لثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  30�لَِّذيَن 

لِلِخدَمِة ل�أجِل �لَعَمِل ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 31َوَهذ� ما 
ُيَكلَُّفوَن بَِحمِلِه َطو�َل ِخْدَمِتِهْم ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع: 
�ألو�ُح �لَمْسَكِن َوَعو�رُِضِه َو�أعِمَدتُُه َوَقو�ِعُدها، 32َو�أْعِمَدُة 
َسِة َوَقو�ِعُدها َو�أوتاُدها  �لّساَحِة �لُمِحيَطِة بِالَخيَمِة �لُمَقدَّ
�لرِّجاِل،  بِاأْسماِء  قائَِمًة  �كُتْب  �أَدو�تِها.  َوكُلُّ  َوِحبالُها 
َوَعيِّْن لُِكلِّ و�ِحٍد ما َسَيْحِملُُه. 33َهذ� ُهَو َعَمُل َعشائِِر 
�لَمر�ِريِّيَن. َسَيعَملُوَن ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع َتحَت �إشر�ِف 

�إيثاماَر ْبِن هاُروَن �لكاِهِن.«

ِويِّين َعشاِئُر اللاّ
عِب  �لشَّ َوُرَؤساُء  َوهاُروُن  ُموَسى  34َفاأحَصى 

لُو�  35َسجَّ َوعائِلاتِِهْم.  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  �لَقهاتِيِّيَن 
َجميَع �لرِّجاِل ِمْن ِسنِّ �لثَّلاثِيَن �إلَى ِسنِّ �لَخمِسيَن. �أِي 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل �لَعَمِل ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.  �لُمَؤهَّ
36َفكاَن َعَدُد �لرِّجاِل بَِحَسِب َعشائِِرِهْم �ألَفيِن َوَسبَع ِمَئٍة 

َوَخْمِسيَن. 37َهُؤل�ِء ُهُم �لرِّجاُل �لَِّذيَن َتمَّ �إحصاُؤُهْم ِمْن 
َعشائِِر �لَقهاتِيِّيَن، �لَِّذيَن َيعَملُوَن ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع، 
�لَِّذيَن �أحصاُهْم ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب �أمِر اهلِل َعَلى 

َفِم ُموَسى.
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  �لَجرُشونِيِّيَن  �إحصاُء  38َوَتمَّ 

�إلَى  �لثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  �لرِّجاِل  َجميِع  َتْسجيُل  39َتمَّ 

�لَعَمِل  ل�أجِل  لِلِخدَمِة  ِليَن  �لُمَؤهَّ �أِي  �لَخمِسيَن،  ِسنِّ 
بَِحَسِب  �لرِّجاِل  َعَدُد  40َفكاَن  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
ُهُم  41َوَهُؤل�ِء  َوَثلاثِيَن.  ِمَئٍة  َوِستَّ  �ألَفيِن  َعشائِِرِهْم 
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�لَقهاتِيِّيَن،  َعشائِِر  ِمْن  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  �لرِّجاُل 
�أحصاُهْم  �لَِّذيَن  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِفي  َيعَملُوَن  �لَِّذيَن 
ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب �أمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى. 42َوَتمَّ 
�إحصاُء �لَمر�ِريِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاِت �آبائِِهْم. 
�إلَى  �لثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  �لرِّجاِل  َجميِع  َتْسجيُل  43َتمَّ 

�لَعَمِل  جِل  ل�إ لِلِخدَمِة  ِليَن  �لُمَؤهَّ �أِي  �لَخمِسيَن،  ِسنِّ 
بَِحَسِب  �لرِّجاِل  َعَدُد  44َفكاَن  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
�لرِّجاُل  ُهُم  َوِمَئَتيِن. 45َوَهُؤل�ِء  �آل�ٍف  َثلاَثَة  َعشائِِرِهْم 
�أحصاُهْم  �لَمر�ِريِّيَن.  َعشائِِر  ِمْن  �إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن 

ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب �أمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى.
كُلَّ  �إْسر�ئِيَل  َوُرَؤساُء  َوهاُروُن  ُموَسى  46َو�أحَصى 

لُو�  47َفَسجَّ َوعائِلاتِِهْم.  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  �لّلاِويِّيَن 
َجميَع �لرِّجاِل ِمْن ِسنِّ �لثَّلاثِيَن �إلَى ِسنِّ �لَخمِسيَن، �أِي 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل �لَعَمِل ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.  �لُمَؤهَّ
ِمَئٍة  َوَخمَس  �آل�ٍف  َثمانَِيَة  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  48َفكاَن 

ِخلاِل  ِمْن  اهلِل  ِمَن  بِاأمٍر  �إحصاُؤُهْم  49َتمَّ  َوَثمانِيَن. 
ُموَسى. كُلُّ و�ِحٍد بَِحَسِب َعَمِلِه ِفي �لَحزِم َو�لَحمِل 

بَِحَسِب �أمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى.

جاَسة َتعِليماٌت ِبَشْأِن النَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»َعلِّْم َبني �إْسر�ئِيَل بِاأْن َينُفو� 5 
ِمَن �لُمَخيَِّم كُلَّ ُمصاٍب بِالَبَرِص، َوكُلَّ َمْن َيِسيُل 
ُس بَِسَبِب لَمِسِه  ِمْن َجَسِدِه سائٌِل نَِجٌس، َوكُلَّ َمْن َيَتَنجَّ
َو�ْطُرُدوُهْم خاِرجاً،  ناَث،  َو�ل�إ كُوَر  �لذُّ 3�نُْفو�  لَِميٍِّت. 
ُسو� �لُمَخيََّم َحيُث �أسُكُن ِفي َوَسِطُكْم.« َحتَّى ل� ُيَنجِّ
ِسيَن  �لُمَتَنجِّ َونَُفو�  َهذ�  �إْسر�ئِيَل  َبنو  4َفَفَعَل 

َكما قاَل اهلُل  َتماماً  �إْسر�ئِيَل  َبنو  َفَعَل  �لُمَخيَِّم.  خاِرَج 
لُِموَسى.

التَّعِويض
5َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 6»قُْل لَِبني �إْسر�ئِيَل: �إْن �أخَطاأ 

نَُّه  َفاإ ِمنُه،  ِرَقِة  بِالسَّ �آَخَر  َشخٍص  بَِحقِّ  �ْمر�أٌة  �أِو  َرُجٌل 
ُمذنٌِب.  �إنَُّه  َعِظيَمًة.  َخِطيًَّة  اهلِل  �إلَى  �أخَطاأ  َقْد  َيُكوُن 
كاِمٍل،  بَِشكٍل  َض  َوُيَعوِّ َسَرَقُه  بِما  َيعَتِرَف  �أْن  7َعَليِه 

َوُيعِطَيِه  ِقيَمِة �لَمسُروِق  �لتَّعِويِض ُخمَس  �إلَى  َوُيِضيَف 

لِلَِّذي �أخَطاأ �إلَيِه. 8َو�إْن كاَن �لرَُّجُل َميِّتاً، َول� �أقِرباَء لَُه 
لَِياأُخُذو� �لتَّعِويَض. َفاإنَّ �لتَّعِويَض َيذَهُب �إلَى اهلِل َفُيْعَطى 
َفَهذ�  �لُمذنُِب.  ُيْحِضُرُه  �لَِّذي  �لَكْبِش  َعد�  لِلكاِهِن. 

َيْذَبُحُه �لَكاِهُن َكّفاَرًة.
ُمها َبنو �إْسر�ئِيَل لِلكاِهِن  َسٍة ُيَقدِّ 9»كُلُّ َتقِدَمٍة ُمَقدَّ

َسُة  نَّها َتُكوُن ِمْن نَِصيِبِه. 10َوَتُكوُن �لتَّْقِدماُت �لُمَقدَّ َفاإ
نَُّه َيُكوُن  ُمها، َعد� ما ُيْعطيِه لِلكاِهِن، َفاإ ُمْلكاً لَِمْن ُيَقدِّ

ِمْن نَِصيِب �لكاِهِن.«

وجية َشكُّ بالِخياَنة الزاّ
�إِن  �إْسر�ئِيَل:  لَِبني  12»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  11َوقاَل 

�نَْحَرَفْت َزوَجُة َرُجٍل ما َوخانَتُه 13بُِمعاَشَرِة َرُجٍل �آَخَر، 
َوَزوُجها ل� َيعِرُف، �إْذ �أنَّها َتعَمُل َهذ� ِسّر�ً. َمَع �أنَّها َقْد 
َسْت نَفَسها، َحْيُث �إنَُّه ل� ُيوَجُد ُهناَك شاِهٌد، َكما  نَجَّ
نَى. 14َفاإذ� �عَتَرى ُروُح  �أنَّها لَْم تُمَسْك َوِهَي َترَتِكُب �لزِّ
َسْت بِالِفعِل،  �لِغيَرِة �لرَُّجَل َفَشكَّ بَِزوَجِته �لَِّتي َقْد َتَنجَّ
نَفَسها،  ْس  تَُنجِّ لَْم  �أنَّها  َمَع  �لِغيَرِة  ُروُح  �عَتَر�ُه  �إذ�  �أْو 
َمَعُه  َوُيحِضْر  �لكاِهِن،  �إلَى  َزوَجَتُه  �لرَُّجُل  15َفلُيْحِضِر 

ِعيِر. ل�  �لشَّ ِمْن َطِحيِن  ةٍ أ  قُفَّ ُعْشَر  �لَمطلُوَبَة:  َتْقِدَمَتها 
َفوَقُه.  َبُخوٌر  ُيوَضُع  َول�  َزيٌت،  �لطَِّحيِن  َعَلى  ُيْسَكُب 

، لَِبياِن �ل�تِّهاِم َو�لتَّذِكيِر بِِه. أنَّ َهِذِه َتقِدَمُة َشكٍّ ل�
أماِم َوُيوِقُفها ِفي  16»َوُيحِضُر �لكاِهُن �لَمر�أَة �إلَى �ل�

�إناٍء  ِفي  ُمَقدَّساً  ماًء  �لكاِهُن  َياأُخُذ  اهلِل. 17ثُمَّ  َحْضَرِة 
�لَمْسَكِن  �أْرِضيَِّة  �لَِّذي َعَلى  �لُغبارِ  ِمَن  َوَياأُخُذ   ، َخَزِفيٍّ
ِس َوَيَضُعُه ِفي �لماِء. 18ثُمَّ ُيوِقُف �لكاِهُن �لَمْر�أَة  �لُمَقدَّ
ْيها  َكفَّ ِفي  َوَيَضُع  َر�أَْسها،  َوَيْكِشُف  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي 
ناِء  . َوُيمِسُك �لكاِهُن بِاإ �لتَّْقِدَمَة، �لِّتي ِهَي َتقِدَمُة َشكٍّ
�لماِء �لُمرِّ �لَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة. 19َوَيجَعُل �لكاِهُن �لَمر�أَة 
تُقِسُم َفَيُقوُل لَها: ›�إْن لَْم َيُكْن لَِرُجٍل �آَخَر َعلاَقٌة بِِك، 
نَِّك  َجٌة بَِزوِجِك، َفاإ ِسي َو�أنِت ُمَتَزوِّ َولَْم َتفُسِدي َولَْم َتَتَنجَّ
ِريَن ِمْن َهذ� �لماِء �لُمرِّ �لَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة. 20لَِكْن  تَُطهَّ
ْسِت، َوكانَْت  َجٌة بَِزوِجِك، َوَتَنجَّ �إْن َفَسْدِت َو�أنِت ُمَتَزوِّ

لَِرُجٍل �آَخَر َغيُر َزوِجِك َعلاَقٌة بِِك . . . ‹

�لّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »�إيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 15:5 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.
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بَِقَسِم  تُقِسُم  �لَمر�أَة  �لكاِهُن  َيجَعُل  21»َوَهَكذ� 

�للَّعَنِة َهذ�، َوَيُقوُل �لكاِهُن لِلَمر�أِة: ›َفْلَيلَعْنِك اهلُل َحتَّى 
اهلُل  َولَْيجَعِل  َكَلْعنٍة،  �ْسَمِك  َيسَتخِدُموَن  �لنّاُس  َيِصيَر 
�للَّعَنِة  ماُء  22َفْلَياأِْت  مًة.  ُمَتَورِّ َوَبْطَنِك  َلًة  ُمَتَرهِّ َفْخَذِك 
ماً َوَفْخَذِك  َهذ� بِاللَّعَنِة �إلَى َبطِنِك، َفَيجَعُل َبطَنِك ُمَتَورِّ

َلًة.‹ َفَتُقوُل �لَمر�أُة: ›لَِيُكْن َذلَِك!‹ ُمَتَرهِّ
ِقْطَعِة  َعَلى  �للَّعناِت  َهِذِه  �لكاِهُن  َيكُتُب  23»ثُمَّ 

ِجْلٍد ثُمَّ َيمُحوها ِفي �لماِء �لُمرِّ. 24ثُمَّ َيجَعُل �لكاِهُن 
َو�لَِّذي  بِاللَّعَنِة،  َياأتِي  �لَِّذي  �لُمرَّ  �لماَء  َتشَرُب  �لَمر�أَة 

ُيَسبُِّب �ألَماً َشِديد�ً.
25»َوَياأُخُذ �لكاِهُن ِمْن َيِد �لَمر�أِة َتقِدَمَة �لُحُبوِب 

ِفي  َويرَفُعها  بَِزْوَجِتِه،  َيُشكُّ  �لَِّذي  وُج  �لزَّ َمها  َقدَّ �لَِّتي 
َياأُخُذ  26ثُمَّ  �لَمذَبِح.  �إلَى  بِها  َياأتِي  ثُمَّ  اهلِل،  َحْضَرِة 
ِه ِمْن َتقِدَمِة �لُحُبوِب َكَعلاَمٍة، َوُيحِرقُُه  �لكاِهُن ِملَء َكفِّ
َعَلى �لَمذَبِح. َوَبعَد َذلَِك َيجَعُل �لكاِهُن �لَمر�أَة َتشَرُب 
ْن كانَْت  َفاإ �لماَء،  َتشَرُب  َيجَعَلها  �أْن  27َوَبعَد  �لماَء. 
نَِجَسًة َوَغيَر َوِفيٍَّة لَِزوِجها، َفاإنَّ �لماَء �لَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة 
ُم َبْطُنها  َسَيدُخُل َجوَفها َوُيَسبُِّب لَها �ألَماً َشِديد�ً، َفَتَتَورَّ
ُل َفْخُذها، َوتُصِبُح لَعَنًة َوَسَط َشعِبها. 28َولَِكْن  َوَتَتَرهَّ
َسْت نَفَسها، لَِكنَّها طاِهَرٌة،  �إْن لَْم َتُكِن �لَمر�أُة َقْد نَجَّ
نجاِب. نَُّه َسَيحُكُم بَِبر�َءتِها، َوَسَتُكوُن قاِدَرًة َعَلى �ل�إ َفاإ
 . كِّ �لشَّ بِحال�ِت  �لُمخَتصُّ  �لقانُوُن  ُهَو  29»َهذ� 

ُس  َجٌة بَِزوِجها، َوتَُنجِّ ِحيَن َتنَحِرُف �لَمر�أُة َبيَنما ِهَي ُمَتَزوِّ
َوَيُشكُّ  ِغيَرٍة  ُروُح  �لرَُّجَل  َيعَتِري  ِحيَن  30�أْو  نَفَسها، 
�لكاِهُن  َفَيعَمُل  اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  ُيوِقُفها  نَُّه  َفاإ بَِزْوَجِتِه، 
وُج ُمْذنِباً، َو�أّما  ُأُموَر لَها. 31ِحيَنِئٍذ، ل� َيُكوُن �لزَّ َهِذِه �ل�

�لَمر�أُة َفَتحِمُل ِعقاَب َخِطيَِّتها.«

ِذير َشريعُة النَّ

َد 6  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لَِبني �إْسر�ئِيَل: �إْن َتَعهَّ
َرُجٌل �أِو �ْمر�أٌة بِاأْن َينِذَر نَفَسُه، ُمَكرِّساً نَفَسُه هلِل، 
ر�ِب �لُمسِكِر،  3َفَعَليِه �أْن َيمَتِنَع َعْن ُشرِب �لَخمِر َو�لشَّ

َوَحتَّى َعْن ُشَرِب َعِصيِر �لِعَنِب َو�أكِل �لِعَنِب �لطّاِزِج �أْو 
بِيِب 4ِطيَلَة �أيّاِم نَذِرِه. ل� َياأكُْل َشيئاً ِمْن نِتاِج �لَكرَمِة  �لزَّ

�أْو ُبُذوِر �لِعَنِب �أْو ِقشِرِه.

5»ِطيَلَة �أيّاِم نَْذِرِه، ل� َيْنَبِغي �أْن َيُقصَّ َشعَر َر�أِسِه، 

�إلَى نِهاَيِة َوْقِت َتكِريِسِه هلِل. ُيَربَِّي ِخصاَل َشعِر َر�أِْسِه. 
صاً هلِل. َوَيُكوُن ُمَخصَّ

6»ِطيَلَة �أيّاِم َتكِريِسِه هلِل، ل� َيْنَبِغي �أْن َيدُخَل َمكاناً 

ْس بَِميٍِّت َحتَّى َو�إْن كاَن  ِفيِه َشخٌص َميٌِّت. 7ل� َيَتَنجَّ
َعَلى  َيُدلُّ  َشعَرُه  أنَّ  ل� �ُأخَتُه،  �أْو  �أخاُه  �أْو  ُه  �ُأمَّ �أْو  �أبِاُه 

َتْكِريِسِه. 8َفِطيَلَة �أيّاِم نَذِرِه، َيُكوُن ُمَكرَّساً هلِل.
َس  َفَنجَّ َفجاأًة  �لنَِّذيِر  قُرَب  َشخٌص  ماَت  9»َو�إْن 

َيحِلُق  َتطِهيِرِه.  َيوِم  ِفي  َر�أَسُه  َفلَيحِلْق  �لنَِّذيِر،  َشعَر 
ُيحِضُر  �لثّاِمِن،  �لَيوِم  10َوِفي  �لّسابِِع.  �لَيوِم  ِفي  َشعَرُه 
َمدَخِل  ِفي  لِلكاِهِن  َصِغيَرَتيِن  َحماَمَتيِن  �أْو  َيماَمَتيِن 
ُم �لكاِهُن �أَحَد �لَطيَريِن َذبِيَحَة  َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 11َفُيَقدِّ
َفَقْد  َعنُه.  ُر  َوُيَكفِّ َصاِعَدًة، ب  َذبيَحًة  آَخَر  َو�ل� َخِطيٍَّة، أ 
َشعَر  ُس  ُيَقدِّ �لَيوِم،  َذلَِك  َوِفي  لِلَميِِّت.  بَِلمِسِه  �أْذنََب 
َد  ِة �لَِّتي َتَعهَّ َر�أِسِه ثانَِيًة. 12َوُيَكرُِّس نَفَسُه هلِل َطو�َل �لُمدَّ
بِاأْن َيُكوَن نَِذير�ً ِفيها. َوُيحِضُر َحَملاً ُعْمُرُه َسَنٌة َذبِيَحَة 

َذنٍْب. ول� تُحَسُب َفْتَرُة �لتَّْطِهيِر ِمْن �أيّاِم نِْذِرِه.
�لَِّذي  �لَيوِم  ِفي  �لنَِّذيِر:  َشِريَعُة  ِهَي  13»َوَهِذِه 

َخيَمِة  َمدَخِل  �إلَى  ُيْحَضُر  َكَنِذيٍر،  �أيّاُمُه  َتكَتِمُل  ِفيِه 
ُم ما َيِلي هلِل: �ل�ْجِتماِع. 14َوُيَقدِّ

   َحَملاً و�ِحد�ً ُعْمُرُه َسَنٌة ل� َعْيَب ِفيِه، َذبِيَحًة 
صاِعَدًة

   نَْعَجًة و�ِحَدًة ُعْمُرها َسَنٌة ل� َعْيَب ِفيها، 
َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة،

   َكْبشاً ل� َعيَب ِفيِه َذبِيَحَة َسلاٍم،
15  َسلََّة ُخبٍز َغيِر ُمْخَتِمٍر َمصُنوٍع ِمَن �لطَِّحيِن   

يِت، َوَرقائَِق َمدُهونًَة  �لَجيِِّد َمْمُزوجاً بِالزَّ
بَِزيٍت،

ِكيِب �لَمطلُوَبِة.    َمَع َتقِدماِت �لُحُبوِب َو�لسَّ

�أجل  من  هلِل  ْم  تقدَّ ذبيحٌة كانت  َوِهي  ذبيحة خطية.  أ 11:6 

�لتّطهيِر ِمَن �لخطّية. كانَْت هذِه �لّذبيحُة رمز�ً لذبيحِة �لمسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع �لَبَشِر. )�نظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم ل�سترضاء  ب 11:6 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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ُم �لكاِهُن َهِذِه �لتَّقِدماِت ِفي َحضَرِة اهلِل.  16»ُيَقدِّ

اِعَدَة ل�أجِل �لنَِّذيِر.  بْيَحَة �لصَّ ُم َذبِيَحَة �لَخِطيَِّة َو�لذَّ ُيَقدِّ
ُم �لَكْبَش َذبِيَحَة َسلامٍ أ هلِل َمَع َسلَِّة �لُخبِز َغيِر  17َوُيَقدِّ

ِكيِب �لَمطلُوَبِة. �لُمْخَتِمِر َمَع َتقِدماِت �لُحُبوِب َو�لسَّ
َمدَخِل  ِفي  �لُمَكرََّس  َشعَرُه  �لنَّذيُر  َيحِلُق  18»ثُمَّ 

ْعَر �لُمَكرََّس َوَيَضَعُه َعَلى  َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. َوَياأُخُذ �لشَّ
لاِم. �لنّاِر �أسَفَل َذبِيَحِة �لسَّ

�لَمسلُوَقِة،  �لَكْبِش  َكِتَف  �لكاِهُن  َياأُخُذ  19»ثُمَّ 

ُمْخَتِمَرٍة،  َغْيَر  َوَرقاَقًة  لَِّة،  �لسَّ ِمَن  ُمْخَتِمٍر  َغيَر  َوَرِغيفاً 
َقْد  َيُكوَن  �أْن  َبعَد  �لنَِّذيِر،  يِّ  َكفَّ ِفي  َجِميعاً  َوَيَضُعها 
َحَلَق َشعَر َر�أِسِه. 20ثُمَّ َيرَفُعها �لكاِهُن ِفي َحضَرِة اهلِل. 
َو�لَفخِذ  دِر  �لصَّ َمَع  لِلكاِهِن  ٌص  ُمَخصَّ نَصْيٌب  �إنّها 

�لَمرفُوَعاِن. َبعَد َذلَِك ُيمِكُن لِلنَِّذيِر �أْن َيشَرَب نَبيذ�ً.
بَِنذٍر.  ُد  َيَتَعهَّ �لَِّذي  �لنَِّذيِر  َشِريَعُة  ِهَي  21»َهِذِه 

َينَبِغي  َوما  َتكِريِسِه،  جِل  ل�إ هلِل  َتقِدَمُتُه  ِهَي  َوَهِذِه 
بِاأْكَثِر  َد  َيَتَعهَّ �أْن  َولَُه  �لنَِّذيِر.  َشِريَعِة  َبَحَسِب  َتقِديُمُه 
ُد بِِه. لَِكْن  ِمْن َذلَِك �إْن �أر�َد، َعَلى �أْن َيلَتِزَم بما َيَتَعهَّ
�أَقِل  َعَلى  �لنَِّذيِر  َشِريَعُة  َعَليِه  َتُنصُّ  ما  َم  ُيَقدِّ �أْن  َعَليِه 

َتْقِديٍر.«

َبَرَكُة الَكَهَنة
22َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 23»قُْل لِهاُروَن َو�أبناَءُه 

�أْن ُيباِركُو� َبني �إْسر�ئِيَل بِاأْن َيُقولُو�:

› َفْلُيباِرْكُكْم يهوه ب َوَيحِمُكْم.  24  
25  لُِيْشِرْق يهوه بَِوجِهِه َعَليُكْم،  

   َوَيَتَلطَّْف َعَليُكْم.
26  َولَْينُظْر يهوه �إلَيُكْم بَِحنانِِه،  

   َوُيعِطُكْم َسلاماً.‹

27»َهَكذ� َينَبِغي �أْن ُيعِلَن هاُروُن َو�أْبناؤُه �ْسِمَي لُِيباِركُو� 

َبني �إْسر�ئِيَل. َو�أنا َساُأباِركُُهْم.«

بائِِح �لَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  أ 17:6 ذبيحة سلم. مَن �لذَّ

باأن ياأكُلها َو�أْن يتشاَرَك بِها َمَع �آخريَن، َوهَي تعبيٌر عن �لشكِر هلِل.
ب 24:6 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

َسة َتكِريُس الَخيَمِة الُمَقدَّ

َوِحيَن �نَتَهى ُموَسى ِمْن �إقاَمِة �لَمْسَكِن �لُمَقدَِّس، 7 
َكما  �أثاثِِه.  َجِميِع  َمَع  َسُه  َوَكرَّ يِت  بِالزَّ َمَسَحُه 

َمَسَح َوَكرََّس �لَمذَبَح َوَجِميَع �أَدو�تِِه.
ُرَؤساُء  ُهْم  �لَِّذيَن  �إْسر�ئِيَل،  ُرَؤساُء  جاَء  2ثُمَّ 

�لعائِلاِت َوُرَؤساُء �لَقبائِِل، َو�لَِّذيَن كانُو� َمسُؤولِيَن َعْن 
�إلَى  َتقِدماتِِهْم  3�أحَضُرو�  بَِتقِدماٍت.  عِب،  �لشَّ �إحصاِء 
َثور�ً،  َعَشَر  َو�ثَني  ُمَغطّاٍة،  َعَرباٍت  اهلِل: ِستَّ  َمْحَضِر 
َعَرَبًة َمَع كُلِّ َرئِيَسيِن، َوَثور�ً َمَع كُلِّ َرئِيٍس. َو�أحَضُرو� 

َجِميَع َتْقِدماتِِهْم �أماَم �لَمْسَكِن.
4َفقاَل اهلُل لُِموَسى: 5»�ْقَبْل َهِذِه �لتَّقِدماِت ِمنُهْم، 

�ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  نَقِل  �أعماِل  ِفي  َسُتسَتخَدُم  َفِهَي 
�أْعِطها لِّلاِويِّيَن، بَِحَسِب ما َتَتَطلَُّبُه �أعمالُُهْم.«

6َفاأَخَذ ُموَسى �لَعَرباِت َو�لثِّير�َن، َو�أعطاها لِّلاِويِّيَن. 

7�أعَطى َعَرَبَتيِن َو�أرَبَعَة ثِير�ٍن لِلَجْرُشونِيِّيَن، بَِحَسِب ما 

َوَثمانَِيَة  َعَرباٍت  �أرَبَع  8َو�أعَطى  َعَمِلِهْم.  ِفي  َيحتاُجوَن 
َعَمِلِهْم،  ِفي  َيحتاُجوَن  ما  بَِحَسِب  لِلَمر�ِريِّيَن،  ثِير�ٍن 
ُيعِط  9َولَْم  �لكاِهِن.  هاُروَن  ْبِن  �إيثاماَر  �إشر�ِف  َتحَت 
َحمُل  ُهَو  َعَمَلُهْم  أنَّ  ل� لِلَقهاتِيِّيَن،  ِمنها  َشيئاً  ُموَسى 

َسِة. َوكانُو� َيحِملُونَها َعَلى �أكتاِفِهْم. �ل�أشياِء �لُمَقدَّ
َتدِشيِن  ل�أجِل  َتقِدماٍت  َؤساُء  �لرُّ �أحَضَر  10َكما 

�لَمذَبِح ِفي �لَيوِم �لَِّذي َتمَّ َمْسُحُه ِفيِه. �أحَضَر �لرَُّؤساُء 
لُِموَسى:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ  �لَمذَبِح.  �أماِم  �إلَى  َتقِدماتِِهْم 
بَِحيُث  �لَمذَبِح،  َتدِشيِن  ل�أجِل  َتقِدماتِِهْم  ُمو�  »َفْلُيَقدِّ

ُم َرئِيٌس و�ِحٌد ِفي �لَيوِم.« ُيَقدِّ
َقِبيَلِة  َرئِيُس  يناد�َب،  َعمِّ ْبُن  نَحُشوُن  12َفكاَن 

ا  13�أمَّ ِل.  أوَّ �ل� �لَيوِم  ِفي  َتقِدَمَتُه  َم  َقدَّ َمْن  ُهَو  َيُهوذ�، 
َتقِدَمُتُه َفِهَي:

ِة َوْزنُُه ِمَئٌة َوَثلاثُوَن ِمْثقال�ً، ج ُزبِديٌَّة  َطَبٌق ِمَن �لِفضَّ
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  14ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 15ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 

ج 13:7 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف. )�أيضاً ِفي بقية هذ� �لفصل(
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�لّصاِعَدِة. أ  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
َوَخمَسَة  17َثوَر�ِن  �لَخِطيَِّة. ب  لَِذبِيَحِة  َو�ِحٌد  16َتيٌس 

َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة  ِكباٍش 
لاِم. ج لَِذبِيَحِة �لسَّ

يناد�َب. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة نَحُشوُن ْبُن َعمِّ
َم نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر، َرئِيُس  18َوِفي �لَيوِم �لثّانِي َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َيّساِكَر، َتقِدَمَتُه. 19�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  20ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 21ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
22َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 23َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة نََثنائِيَل ْبِن ُصوَغَر.
َم �ألِياآُب ْبُن ِحيلُوَن، َرئِيُس  24َوِفي �لَيوِم �لثّالِِث َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َزُبولُوَن، َتقِدَمَتُه. 25�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  26ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 27ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
28َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 29َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

ُم ل�سترضاء  أ 15:7 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

ْم هلِل من �أجل  ب 16:7 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

�لتّطهيِر ِمَن �لخطّية. كانَْت هذِه �لّذبيحُة رمز�ً لذبيحِة �لمسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع �لَبَشِر. )�نظر 2 كورنثوس 21:5(

بائِِح �لَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  ج 17:7 ذبيحة سلم. مَن �لذَّ

باأن ياأكُلها َو�أْن يتشاَرَك بِها َمَع �آخريَن، َوهَي تعبيٌر عن �لشكِر هلِل.

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �ألِياآَب ْبِن ِحيلُوَن.
َم �ألِيُصوُر ْبُن َشَديُئوَر، َرئِيُس  30َوِفي �لَيوِم �لّر�بِِع َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن، َتقِدَمَتُه. 31�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  32ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 33ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
34َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 35َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �ألِيُصوَر ْبِن َشَديُئوَر.
ْبُن  َشلُوِميِئيُل  َم  َقدَّ �لخاِمِس،  �لَيوِم  36َوِفي 

ا  37�أمَّ َتقِدَمَتُه.  ِشْمُعوَن،  َقِبيَلِة  َرئِيُس  ُصوِرَيَشّد�َي، 
َتقِدَمُتُه َفِهَي:

ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  38ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 39ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
40َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 41َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َشلُوِميِئيَل ْبِن ُصوِرَيَشّد�َي.
ْبُن َدُعوئِيَل،  �ألِياآساُف  َم  َقدَّ �لّساِدِس  �لَيوِم  42َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة جاَد، َتقِدَمَتُه. 43�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  44ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 45ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
46َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 47َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 
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لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �ألِياآساَف ْبِن َدُعوئِيَل.
يُهوَد،  َعمِّ ْبُن  �ألِيَشَمُع  َم  َقدَّ �لّسابِِع،  �لَيوِم  48َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة �أْفر�يَِم، َتقِدَمَتُه. 49�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  50ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 51ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
52َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 53َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

يُهوَد. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �ألِيَشَمَع ْبِن َعمِّ
َم َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر،  54َوِفي �لَيوِم �لثّاِمِن، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: ى، َتقِدَمَتُه. 55�أمَّ َرئِيُس َقِبيَلِة َمَنسَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  56ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 57ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
58َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 59َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َجمِليٍئيَل ْبِن َفَدْهُصوَر.
ِجْدُعونِي،  ْبُن  �أبِيَدُن  َم  َقدَّ �لتّاِسِع،  �لَيوِم  60َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن َتقِدَمَتُه. 61�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  62ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 63ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 

64َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 65َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �أبِيَدَن ْبِن ِجْدُعونِي.
يَشّد�َي،  َم �أِخيَعَزُر ْبُن َعمِّ 66َوِفي �لَيوِم �لعاِشِر، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة د�َن َتقِدَمَتُه. 67�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  68ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 69ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
70َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 71َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

يَشّد�َي. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �أِخيَعَزَر ْبِن َعمِّ
ْبِن  َفِجِعيِئيُل  َم  َقدَّ َعَشَر،  �لحاِدي  �لَيوِم  72َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: ُعْكَرَن، َرئِيُس َقِبيَلِة �أِشيَر، َتقِدَمَتُه. 73�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  74ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 75ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
76َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 77َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َفْجِعيِئيَل ْبِن ُعْكَرَن.
َم �أِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن،  78َوِفي �لَيوِم �لثّانِي َعَشَر، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة نَْفتالِي، َتقِدَمَتُه. 79�أمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  �لِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب �لَوْزِن  ِمَن �لِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، �لرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  �لذَّ ِمَن  80ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخور�ً. 81ِعجٌل َو�ِحٌد، َكْبٌش 
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�لّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َو�ِحٌد  َحَمٌل  َو�ِحٌد، 
82َتيٌس َو�ِحٌد لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. 83َثوَر�ِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. �لسَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة �أِخيَرَع ْبِن ِعيَنَن.
ِمْن  َمِة  �لُمَقدَّ �لَمذَبِح  َتدِشيِن  َتقِدَمُة  ِهَي  84َوَهِذِه 

ُرَؤساِء �إسر�ئِيَل ِحيَن ُمِسَح:
ِمَن  ُزبِديًَّة  َعَشَر  �ثَنتا  ِة.  �لِفضَّ ِمَن  َطَبقاً  َعَشَر  �ثنا 
َهِب. 85َوْزُن كُلِّ َطَبٍق  ِة. �ثَنتا َعَشَر ِمْغَرَفًة ِمَن �لذَّ �لِفضَّ
ِة. َوزُن كُلِّ ُزبِديٍَّة َسْبُعوَن  ِمَئٌة َوَثلاثُوَن ِمْثقال�ً ِمَن �لِفضَّ
يَِّة  �لِفضِّ أوِعَيِة  �ل� َوزُن َجِميِع  ِة. َفكاَن  �لِفضَّ ِمَن  ِمْثقال�ً 

. �ألْفيِن َو�أْرَبَع ِمَئِة ِمْثقاٍل بَِحَسِب �لَوزِن �لرَّسِميِّ
�لَبُخورِ  َمَغاِرِف  ِمَن  ِمْغَرَفٍة  كُلُّ  َوْزُن  86َوكاَن 

�لَوزِن  بَِحَسِب  َمثاقيَل  َعْشَرَة  َعَشَر،  �ل�ْثَنَتي  َهبيَِّة  �لذَّ
. َفَيُكوُن َمْجُموُع �أوز�نِها ِمَئًة َوِعْشريَن ِمْثقال�ً  �لرَّسِميِّ

َهِب. ِمَن �لذَّ
َمِة َذبائَِح صاِعَدًة  87َوكاَن َمجُموُع �لَحيو�ناِت �لُمَقدَّ

�ْثَني َعَشَر َثور�ً َو�ْثَني َعَشَر َكْبشاً َو�ْثَني َعَشَر َحَملاً َذَكر�ً 
ُعْمُرُه َسَنٌة، َمَع َتقِدماِت �لُحُبوِب �لَمطلُوَبِة، َو�ْثَني َعَشَر 
�لَحيو�ناِت  َمجُموُع  88َوكاَن  �لَخِطيَِّة.  لَِذبِيَحِة  َتيساَ 
َمِة َكَذبائِِح َسلاٍم �أرَبَعًة َوِعشِريَن َثور�ً َوِستِّيَن َكْبشاً  �لُمَقدَّ
َوِستِّيَن َتيساً َوِستِّيَن َحَملاً َذَكر�ً ُعْمُر �لو�ِحِد َسَنٌة. َهِذِه 

ِهَي َتقِدماُت َتدِشيِن �لَمذَبِح َبْعَد �أْن ُمِسَح.
89َوِحيَن كاَن ُموَسى َيدُخُل �إلَى َخيَمِة �ل�ْجِتماِع 

�إلَيِه  َيَتَكلَُّم  اهلِل  َصوَت  َيسَمُع  كاَن  اهلِل،  �إلَى  لَِيَتَكلََّم 
هاَدِة  �لشَّ ُصنُدوِق  ِغطاِء  َفوَق  �لكاُروَبيِن  َبيِن  ِمْن 
َيَتَكلَُّم بِها  ِس. َهِذِه ِهَي �لطَِّريَقُة �لَِّتي كاَن اهلُل  �لُمَقدَّ

�إلَى ُموَسى.

الَمناَرة

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لِهاُروَن: ›ِحيَن تُشِعُل 8 
بَعُة �لِمنَطَقَة  ُرُج �لسَّ ُرَج، َفَيْنَبِغي �أْن تُِضيَء �لسُّ �لسُّ

�لو�ِقَعَة �أماَم �لَمناَرِة.‹«
لُِتِضيَء  ُرَج  �لسُّ �أشَعَل  �إْذ  َذلَِك،  هاُروُن  3َفَعِمَل 

�لِمنَطَقَة �لو�ِقَعَة �أماَم �لَمناَرِة َكما �أَمَر اهلُل ُموَسى. 4َوَقْد 

ُصِنَعِت �لَمناَرُة ِمْن َذَهٍب َمطُروٍق ِمْن قاِعَدتِها َوَحتَّى 
اهلُل  �أظَهَرُه  �لَِّذي  كِل  �لشَّ َحَسَب  ُصِنَعِت  َزهر�تِها. 

لُِموَسى.

ِويِّين َتكِريُس اللاّ
5َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 6»ُخِذ �لّلاِويِّيَن ِمْن َبيِن َبني 

ْرُهْم. 7َوَهذ� ما َتْفَعلُُه لَِتطِهيِرِهْم: ُرشَّ ماَء  �إْسر�ئِيَل َوَطهِّ
�لتَّطِهيِر َعَليِهْم. َولَْيحِلُقو� كُلَّ َشعِر ِجسِمِهْم. َولَْيغِسلُو� 

ُرو� �أنُفَسُهْم. ثِياَبُهْم َوُيَطهِّ
َوَتقِدَمَة  �لَقِطيِع،  ِمَن  َصِغير�ً  َثور�ً  لَِياأُخُذو�  8»ثُمَّ 

َولَِياأُخُذو�  بَِزيٍت.  َمْمُزوجاً  �لَجيِِّد  �لطَِّحيِن  ِمَن  ُحُبوٍب 
َثور�ً َصِغير�ً �آَخَر ِمَن �لَقِطيِع ل�أجِل َذبِيَحِة �لَخِطيَِّة. أ 9ثُمَّ 
تُحِضُر �لّلاِويِّيَن �أماَم َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. َوَتجَمُع َجِميَع 
َبني �إْسر�ئِيَل. 10َوِحيَن تُحِضُر �لّلاِويِّيَن �إلَى َمْحَضِر اهلِل، 
ُم هاُروُن  عُب �أيِدَيُهْم َعَليِهْم. 11َوَهَكذ� ُيَقدِّ لَِيَضِع �لشَّ
َحضَرِة  ِفي  َوَيرَفُعُهْم  �إْسر�ئِيَل  َبني  ِمْن  َتقِدَمًة  �لّلاِويِّيَن 

اهلِل، لَِكي َيخِدُمو� اهلَل.

12»َيَضُع �لّلاِويُّوَن �أيِدَيُهْم َعَلى َر�أَسيِّ �لثَّوَريِن، ثُمَّ 

آَخُر َذبْيَحًة َصاِعَدةً ب  ُم �أَحُدُهما َذبِيَحَة َخِطيٍَّة، َو�ل� ُيَقدَّ
13»َهَكذ�  بيَحتيِن.  �لذَّ بِهاَتيِن  �لّلاِويُّوَن  ُر  َوَيَتَطهَّ هلِل. 
َو�أْبنائِِه.  هاُروَن  لُِمساَعَدِة  ُصُهْم  َوتَُخصِّ �لّلاِويِّيَن  تَُعيُِّن 
�لّلاِويِّيَن  ِص  14َخصِّ اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َتقِدَمًة  ُمُهْم  تَُقدِّ

ِمْن َبيِن َبني �إْسر�ئِيَل لِي. �لّلاِويُّوَن لِي.
لِلِخدَمِة  ِليَن  ُمَؤهَّ �لّلاِويُّوَن  َيِصيُر  َذلَِك،  15»َوَبعَد 

ْمَتُهْم  ْرَتُهْم َوَقدَّ ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع، ِحيَن َتُكوُن َقْد َطهَّ
َُّهْم َسَيُكونُوَن ُمَكرَِّسيَن لِي بِالكاِمِل ِمْن َبيِن  أن هلِل. 16ل�
َبني �إْسر�ئِيَل. �أَخْذتُُهْم َبَدَل كُلِّ فاتِِح َرحٍم، �أي َبَدَل 
ِمَن  �إْسر�ئِيَل،  َبني  17َفاأْبكاُر  �إْسر�ئِيَل.  َبني  �أْبكاِر  كُلِّ 
َضَرْبُت  �لَِّذي  �لَيوِم  ِفي  لِي.  �لَحيو�ناِت،  َوِمَن  �لنّاِس 

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  أ 8:8 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 12:8 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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أْبكاِر ِفي �أْرِض ِمصَر، �أفَرْزُت �أْبكاَر �إْسر�ئِيَل  ِفيِه كُلَّ �ل�
لَِيُكونُو� لِي. 18لَِكنِّي َساآُخُذ �لّلاِويِّيَن َبَدَل كُلِّ �أْبكاِر 
َبني �إْسر�ئِيَل. 19َوَساُأعِطي �لّلاِويِّيَن كُلَُّهْم لِهاُروَن َو�أْبنائِِه 
�إْسر�ئِيَل ِفي  لَِيُقوُمو� بِِخدَمِة َبني  �إْسر�ئِيَل  َبيِن َبني  ِمْن 
بائِِح َعْن َبني  َخيَمِة �ل�ْجِتماِع، َولُِيساِعُدو� ِفي َتْقِديِم �لذَّ
�إْسر�ئِيَل ل�قِتر�بِِهْم  �إْسر�ئِيَل، لَِئّلا تاأتَِي كاِرَثٌة َعَلى َبني 

َكثير�ً ِمَن �لَمكاِن �لُمَقدَِّس.«
َهذ�  �إْسر�ئِيَل  َبني  َوكُلُّ  َوهاُروُن  ُموَسى  20َفَفَعَل 

�أَمَر  ما  بَِحَسِب  لِّلاِويِّيَن  �إْسر�ئِيَل  َبنو  َوَفَعَل  أمَر.  �ل�
َوَغَسلُو�  �أنُفَسُهْم،  �لّلاِويُّوَن  َر  21َفَطهَّ بِِه.  ُموَسى  اهلُل 

َر  َمُهْم هاُروُن َتقِدَمًة ِفي َحضَرِة اهلِل. َوَكفَّ ثِياَبُهْم. َوَقدَّ
َرُهْم. 22َوَبعَد َذلَِك، صاَر �لّلاِويُّوَن  َعْن َخطاياُهْم لُِيَطهِّ
َتحَت  �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  بِِخدَمِتِهْم  لِلِقياِم  ِليَن  ُمَؤهَّ
�إشر�ِف هاُروَن َو�أْبنائِِه. ُعِمَل بِالّلاِويِّيَن بَِحَسِب ما �أَمَر 

اهلُل ُموَسى بِِه.

َعَلى  فُِرَض  ما  24»َهذ�  لُِموَسى:  اهلُل  23َوقاَل 

�لّلاِويِّيَن: كُلُّ َذَكٍر َيبلُُغ َخْمساً َوِعشِريَن َسَنًة �أْو �أكَثَر 
�ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  �أعماِل  ِفي  لِلِخدَمِة  لاً  ُمَؤهَّ َيُكوُن 
25لَِكْن ِفي ِسنِّ �لَخمِسيِن، َيْنَبِغي َعَلى كُلِّ ل�ِويٍّ �أْن 

َوَيَتَوقََّف  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  �أعماِل  ِخدَمِة  ِمْن  َيَتقاَعَد 
آَخِريَن ِفي  َعْن َعَمِلها. 26ُيمِكُنُه �أْن ُيساِعَد �لّلاِويِّيَن �ل�
بِال�أعماِل  َيُقوَم  ل�  لَِكنَُّه  بِالِحر�َسِة.  �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة 
ِفي  ِخدَمِتِهْم  ِفي  �لّلاِويِّيَن  َمَع  َتَتعاَمُل  َهَكذ�  �لثَِّقيَلِة. 

َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.«

الِفصح

هِر 9  يَِّة ِسيناَء ِفي �لشَّ َوَتَكلََّم اهلُل �إلَى ُموَسى ِفي َبرِّ
َنِة �لثّانَِيِة َبعَد �أْن َتَركُو� �أْرَض ِمصَر،  ِل ِمَن �لسَّ أوَّ �ل�
َفقاَل: 2»لَِيْحَتِفْل َبُنو �إْسر�ئِيَل بِِعيِد �لِفصِح أ ِفي َمْوِعِدِه 
�لُمَعيَِّن. 3َتحَتِفلُون بِِه ِفي َموِعِدِه ِفي �لَيوِم �لّر�بَِع َعَشَر 

�إسر�ئيل من  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  �أي  فصح.  أ 2:9 

ذبيحًة  ويتناولون  �لربيع  في  �ليهوُد  به  يحتفل  في مصر.  �لعبوديَِّة 
ة. �نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت  خاصَّ
هذ�  بِقّيِة  ِفي  )�أيضاً   .7:5 1 كورنثوس  �نظر  وقيامته.  �لمسيح 

�لفصل(

هِر َبْعَد �لُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل �لَظلاِم. َوتَُحاِفُظوَن  ِمَن �لشَّ
َعَلى َشر�ئِِعِه َوَقو�ِعِدِه.«

عِب �أْن َيحَتِفلُو� بِالِفصِح.  4َفَطَلَب ُموَسى ِمَن �لشَّ

أوَِّل،  هِر �ل� 5َفاْحَتَفلُو� بِالِفصِح ِفي �لّر�بَِع َعَشَر ِمَن �لشَّ

يَِّة ِسيناَء. َفَعَل  َبْعَد �لُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل �لَظلاِم، ِفي َبرِّ
َبنو �إْسر�ئِيَل َهذ� بَِحَسِب ما �أَمَر اهلُل ُموَسى بِِه.

لَمِسِهْم  بَِسَبِب  طاِهِريَن  َغيُر  ِرجاٌل  ُهناَك  6َوكاَن 

�ل�حِتفاِل  َعَلى  قاِدِريَن  َيُكونُو�  َفَلْم  َميٍِّت،  لَِجَسِد 
َوهاُروَن  ُموَسى  �إلَى  َفجاءو�  �لَيوِم.  َذلَِك  ِفي  بِالِفصِح 
ِفي َذلَِك �لَيوِم، 7َوقالُو�: »لَْسنا طاِهِريَن بَِسَبِب لَْمِسنا 
ِفي  �لتَّقِدَمَة  هلِل  َم  نَُقدِّ �أْن  نَْسَتطيُع  َول�  َميٍِّت،  لَِجَسٍد 

َموِعِدها َمَع َبِقيَِّة َبني �إْسر�ئِيَل؟ َفماذ� نَْفَعُل؟«
8َفقاَل ُموَسى لَُهْم: »�نَتِظُرونِي. َساأسَمُع ما َسَياأُمُر 

اهلُل بِِه بَِشاأنُِكْم.«

�إْن  �إْسر�ئِيَل:  لَِبني  10»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  9َفقاَل 

َس �أَحٌد ِمنُكْم �أْو ِمْن �أول�ِدكُْم بَِسَبِب لَمِس َجَسٍد  َتَنجَّ
ُيحَتَفَل  �أْن  َفَعَليِه  َطِويَلٍة،  ِرحَلٍة  ِفي  كاَن  �أْو  َميٍِّت، 
�لَيوِم  ِفي  بِالِفصِح  َيحَتِفلُو�  �أْن  11َينَبِغي  هلِل.  بِالِفصِح 
هِر �لثّانِي، َبْعَد �لُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل  �لّر�بَِع َعَشَر ِمَن �لشَّ
ُمْخَتِمٍر  َغيِر  ُخبٍز  َمَع  �لِفصِح  َحَمَل  َولَياأكُلُو�  �لَظلاِم. 
باِح،  ِمنُه َحتَّى �لصَّ َو�أعشاٍب ُمرٍَّة. 12َول� َيتُركُو� َشيئاً 
َول� َيكِسُرو� َعْظماً و�ِحد�ً ِمْن ِعظاِمِه. َينَبِغي �أْن َيحَتِفلُو� 
خُص  �لشَّ 13َو�أّما  �لِفصِح.  َشر�ئِِع  َجِميِع  بَِحَسِب  بِِه 
�لطّاِهُر َو�لَِّذي لَيَس َعَلى َسَفٍر، لَِكنَُّه َيَتجاَهُل �لِفصَح، 
ِفي  اهلِل  َتقِدَمَة  ْم  ُيَقدِّ لَْم  َُّه  أن ل� عِب، ب  �لشَّ ِمَن  َفُيقَطُع 

َموِعِدها �لُمَعيَِّن. َوَهَكذ� ُيعاَقُب َعَلى َخِطيَِّتِه.
14»َو�إْن كاَن َبيَنُكْم َغِريٌب ُمِقْيٌم، َوُيِريُد �أْن َيحَتِفَل 

بِِفصِح اهلِل، َفْلَيحَفْظُه بَِحَسِب َشر�ئِِع �لِفصِح َوَقو�ِعِدِه. 
ريَعُة نُفُسها لِلَغِريِب َو�لُمو�ِطِن.« �لشِّ

ار حاَبُة َوالناّ السَّ
ُس،  �لُمَقدَّ �لَمْسَكُن  بِِه  �ُأقيَم  �لَِّذي  �لَيوِم  15َوِفي 

حاَبُة �لَمسَكَن َوَخيَمَة �لَعْهِد. َوِفي �لَمساِء  َغطَِّت �لسَّ

عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد مير�َثه. ب 13:9 ُيقطع من الشَّ
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َكالنّاِر  َتبُدو  َوكانَْت  �لَمْسَكِن،  َفوَق  حاَبُة  �لسَّ َمَكَثِت 
باِح. َحتَّى �لصَّ

حاَبُة تَُغطِّي  أمُر َكَذلَِك د�ئِماً، َفكانَِت �لسَّ 16كاَن �ل�

حاَبُة  َسَة ِفي �لنَّهاِر، َوِفي �للَّيِل كانَِت �لسَّ �لَخيَمَة �لُمَقدَّ
حاَبُة َترَتِفُع ِمْن َفوِق  َتبُدو َكالنّاِر. 17َوِحيَن كانَِت �لسَّ
كانَِت  َوَحيثُما  يِْرَتِحلُوَن.  �إْسر�ئِيَل  َبنو  كاَن  �لَخيَمِة، 
18َفكاَن  ُيَخيِّموَن.  �إْسر�ئِيَل  َبنو  كاَن  َتسَتِقرُّ،  �لَخيَمُة 
بُنو �إْسر�ئيَل يِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل، َوُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة 
حاَبُة  ِمَن اهلِل. كانُو� َيْمُكثُوَن ِفي �لُمَخيَِّم َما َمَكَثِت �لسَّ

َفوَق �لَمْسَكِن.
ِة  لِِعدَّ �لَمْسَكِن  َفوَق  حاَبِة  �لسَّ َبقاُء  طاَل  ذ�  19َفاإ

�أيَّاٍم، كاَن َبنو �إْسر�ئِيَل َيحَفُظوَن �أمَر اهلِل، َفَلْم َيُكونُو� 
َفوَق  حاَبُة  �لسَّ َبِقَيِت  �إذ�  �ل�ْمُر  20َوَكَذلَِك  يِْرَتِحلُوَن. 
�لَمْسَكِن لِِبْضَعِة �أيَّاٍم. َفكانُو� ُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل، 

َويِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل.
حاَبُة َتبَقى َفوَق �لَخيَمِة  21َوَحتَّى ِحيَن كانَِت �لسَّ

َترَتِفُع  ثُمَّ  َفَقْط،  باِح  �لصَّ َوَحتَّى  �لَمساِء  ِمَن  َسِة  �لُمَقدَّ
باِح، كانُو� يِْرَتِحلُوَن. َفَسو�ٌء �أكاَن �لَوْقُت نَهار�ً  ِفي �لصَّ
حاَبُة. 22َو�إْن  َترَتِفُع �لسَّ يِْرَتِحلُوَن ِحيَن  لَيلاً، كانُو�  �أْم 
أيّاٍم َكِثيَرٍة، كاَن َبنو  حاَبُة َفوَق �لَمْسَكِن ل� مَكَثِت �لسَّ
كانَْت  ِحيَن  لَِكْن  يِْرَتِحلُوَن.  َفلا  َيمُكثُوَن  �إْسر�ئِيَل 
َترَتِفُع، كانُو� يِْرَتِحلُوَن. 23َفكانُو� ُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة ِمَن 
اهلِل، َويِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل. كانو� َيحَفُظوَن �أمَر اهلِل 

�لِّذي َسِمُعوُه ِمْن ُموَسى.

ة يَّ األبواُق الِفضِّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»�صَنْع لَِنفِسَك ُبوَقيِن 10 
لَِتدُعو  �سَتخِدْمُهما  َمطُروَقٍة.  ٍة  ِفضَّ ِمْن 
عَب لِلاجِتماِع، َوتُعِلْن لِلُمَخيَّماِت َمو�عيَد �لرَّحيِل.  �لشَّ
عُب �أماَمَك ِعنَد  3َفِحيَن ُيْنَفُخ فيِهما َمعاً، َيجَتِمُع �لشَّ

ْن نُِفَخ ِفي �أَحِد �لُبوَقيِن،  َمدَخِل َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 4فاإ
َيجَتِمُع ُرَؤساُء َقبائِِل �إسر�ئيَل �أماَمَك.

َعَلى  َيُكوُن  َقِصيَرٌة،  نَفخاٌت  تُْنَفُخ  5»َوِحيَن 

تُْنَفُخ  6َوِحيَن  َترَتِحَل.  �أْن  رِق  �لشَّ ِفي  �لُمَخيَّماِت 
ِفي  �لُمَخيَّماِت  َعَلى  َيُكوُن  ثانَِيًة،  �لَقِصيَرُة  �لنَّفخاُت 

لَِينَطِلَق  َقِصيَرٌة  نَفخاٌت  تُْنَفُخ  َترَتِحَل.  �أْن  �لَجُنوِب 
تُْنَفُخ  عَب،  �لشَّ َتجَمَع  �أْن  تُِريُد  7َوِحيَن  عُب.  �لشَّ
نَفخاٌت َطِويَلٌة ثابَِتٌة. 8َوَفَقْط �أبناُء هاُروَن، �لَكَهَنُة، ُهْم 
أَبِد ِفي  �إلَى �ل� لَُكْم  أبو�ِق. َهِذِه َفريَضٌة  َيْنُفُخوَن ِفي �ل�
كُلِّ �أجيالُِكْم. 9َوِحيَن َتذَهُبوَن لُِتحاِرُبو� �أعد�َءكُُم �لَِّذيَن 
أبو�ِق، فَيلَتِفُت  ُيضايُِقونَُكْم ِفي �أْرِضُكْم، �نُْفُخو� ِفي �ل�
�إلَيُكْم إلَُهكُْم، َوُينِقُذكُْم ِمْن �أعد�ئُِكْم. 10َوِفي �أوقاِت 
َتنُفُخوَن  ُشُهوِركُْم،  َوبِد�ياِت  َو�أعياِدكُْم  �ْحِتفال�تُِكِم 
َوَذبائِِح  اِعَدةَ أ  �لصَّ بائَِح  �لذَّ ُموَن  تَُقدِّ ِحيَن  أبو�ِق  �ل� ِفي 

لاِم، َفاألَتِفَت �إلَيُكْم. �أنا إلَُهكُْم.« �لسَّ

َرِحيُل َبني إْسراِئيل
َنِة  �لسَّ ِفي  �لثّانِي  هِر  �لشَّ ِمَن  �لِعشِريَن  �لَيوِم  11ِفي 

�لَعْهِد.  َمْسَكِن  َفوِق  ِمْن  حاَبُة  �لسَّ �رَتَفَعِت  �لثّانَِيِة، 
َحتَّى  ِسيناَء،  يَِّة  َبرِّ ِمْن  ِرحلاتِِهْم  �إْسر�ئِيَل  َبنو  12َفَبَد�أ 

ِة  رَّ لِلمَّ 13فارَتَحلُو�  فار�َن.  يَِّة  َبرِّ ِفي  حاَبُة  �لسَّ �سَتَقرَِّت 
ُأولَى بَِحَسِب �لَعلاَمِة �لَِّتي �أعطاها اهلُل لُِموَسى. �ل�

بَِحَسِب  ل�ً  �أوَّ َيُهوذ�  َقِبيَلِة  ُمَخيَُّم  14فارَتَحَل 

َرئِيساً  يناد�َب  َعمِّ ْبُن  نَحُشوُن  َوكاَن  َمجُموعاتِِهْم. 
ُصوَغَر،  ْبُن  نََثنائِيُل  15َوكاَن  َيُهوذ�.  لَِمجُموَعِة 
ِحيلُوَن  ْبُن  �ألِياآُب  16َوكاَن  َيّساَكَر.  لَِمجُموَعِة  َرئِيساً 

َرئِيساً لَِمجُموَعِة َزُبولُوَن.
�لَجرُشونِيُّوَن  َو�رَتَحَل  �لَمْسَكُن،  فُكَِّك  17ثُمَّ 

َو�لَمر�ِريُّوَن �لَِّذيَن َحملُو� �لَمْسَكَن َبعَد َقِبيَلِة َيُهوذ�.
بَِحَسِب  َر�ُأوَبْيَن  َقِبيَلِة  ُمَخيَِّم  ِقسُم  �ْرَتَحَل  18ثُمَّ 

َرئِيساً  َشَديُئوَر  ْبُن  �ألِيُصوُر  َوكاَن  َمجُموعاتِِهْم. 
لَِمجُموَعِة َر�ُأوَبْيَن. 19َوكاَن َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِرَيَشّد�َي 
َرئِيساً لَِمجُموَعِة َقِبيَلِة ِشْمُعوَن. 20َوكاَن �ألِياساُف ْبُن 
َدُعوئِيَل َرئِيساً لَِمجُموَعِة جاَد. 21ثُمَّ �ْرَتَحَل �لَقهاتِيُّوَن 
َسَة. َو�ُأقيَم �لَمْسَكُن  �لَِّذيَن كانُو� َيحِملُوَن �ل�أشياَء �لُمَقدَّ

َقبَل ُوُصوِل �لَقهاتِيِّيَن.
22ثُمَّ �ْرَتَحَل ُمَخيَُّم َقِبيَلِة �أْفر�يَِم بَِحَسِب َمجُموعاتِِهْم. 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  اِعَدة.  الصَّ باِئح  الذَّ أ 10:10 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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�أْفر�يَِم.  لَِمجُموَعِة  َرئِيساً  يُهوَد  َعمِّ ْبُن  �ألِيَشَمُع  َوكاَن 
ى.  23َوكاَن َجمِليِئيُل ْبِن َفَدْهُصوَر َرئِيساً لَِمجُموَعِة َمَنسَّ

24َوكاَن �أبِيَدُن ْبُن ِجْدُعونِي َرئِيساً لَِمجُموَعِة َبْنياِمْيَن.

َرُة  ُمَؤخَّ د�َن،  َقِبيَلِة  ُمَخيَِّم  ِقسُم  �ْرَتَحَل  25ثُمَّ 

يَشّد�َي  َعمِّ ْبِن  �أِخيَعَزُر  َوكاَن  �لُمَخيَّماِت.  َجِميِع 
َرئِيساً لَِمجُموَعِة د�َن. 26َوكاَن َفجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَن َرئِيساً 
َرئِيساً  ِعيَنَن،  ْبُن  �أِخيَرُع  27َوكاَن  �أِشيَر.  لَِمجُموَعِة 
�إْسر�ئِيَل  َبني  َترتِيُب  ُهَو  28َهذ�  نَفتالِي.  لَِمجُموَعِة 

بَِحَسِب َمجُموعاتِِهْم ِحيَن كانُو� َيرَتِحلُوَن.
 ، �لِمديانِيِّ َرُعوئِيَل  ْبِن  لُِحوباَب  ُموَسى  29َوقاَل 

�لَِّذي  �لَمكاِن  �إلَى  ُمرَتِحلُوَن  »�إنَّنا  ُموَسى:  َحِمي 
ل�أنَّ  َوَسُنْكِرُمَك،  َمَعنا،  َتعاَل  لَنا.  بِاإعطائِِه  اهلُل  َوَعَد 
اهلَل َوَعَد بِالَخْيِر لَِبني �إْسر�ئِيَل.« 30لَِكنَّ ُحوباَب قاَل 

لُِموَسى: »لَْن �أذَهَب َمَعُكْم، لَِكنِّي َساأذَهُب �إلَى �أْرِضي 
َفاأنَت  َتتُرْكنا،  »ل�  ُموَسى:  لَُه  31َفقاَل  َوَعِشيَرتِي.« 
َسَتُكوُن  حر�ِء.  �لصَّ ِفي  نَُخيَِّم  �أْن  ُيمِكُننا  �أيَن  َتعِرُف 
نَُّه َمهما َعِمَل اهلُل ِمْن  ُمرِشد�ً لَنا. 32�إْن ِجئَت َمَعنا، َفاإ

ُأُموَر ذ�َتها لََك.« نَّنا َسَنعَمُل �ل� �ُأُموٍر صالَِحٍة، َفاإ
ِة َثلاَثِة �أيّاٍم.  33فارَتَحلُو� ِمْن َجَبِل اهلِل َوساَفُرو� لُِمدَّ

ِس �أماَمُهْم َعَلى  َوساَر �لَكَهَنُة بُِصنُدوِق َعهِد اهلِل �لُمَقدَّ
َفِر، لَِيِجُدو� لَُهْم َمكاناً لُِيَخيُِّمو�  َمساَفِة َثلاَثِة �أيّاٍم ِمَن �لسَّ
ِفيِه. 34َوكانَْت َسحاَبُة اهلِل َفوَقُهْم ِطيَلَة �لَيوِم ِحيَن كانُو� 

َيرَتِحلُوَن ِمْن َمكاِن َتْخييِمِهْم.
كاَن  َيرَتِحُل  ُس  �لُمَقدَّ نُدوُق  �لصُّ كاَن  35ِحيَن 

ُموَسى َيُقوُل:

  » قُْم يا اهلُل،
ْد �أعد�ُؤَك،    َولَْيَتَبدَّ

   َولَْيهُرْب كاِرُهوَك ِمْنَك.«

ُموَسى  كاَن  َينِزُل،  نُدوُق  �لصُّ كاَن  36َوِحيَن 

َيُقوُل:

  » ُعْد يا اهلُل
   �إلَى َعَشر�ِت �ُألُوِف َقبائِِل �إْسر�ئِيَل.«

عب ُر الشَّ َتَذمُّ

ٍة �أماَم اهلِل، 11  ُروَن بِِشدَّ عُب َيَتَذمَّ َوِحيَن َبَد�أ �لشَّ
َرُهْم َوَغِضَب ِجّد�ً. َفَخَرَجْت  َسِمَع اهلُل َتَذمُّ
ناٌر ِمَن اهلِل َعَليِهْم َو�لَتَهَمْت َبعَض �لِخَيِم ِفي �أطر�ِف 
�لَعوَن،  ُموَسى طالِِبيَن  �إلَى  عُب  �لشَّ �لُمَخيَِّم. 2َفَصَرَخ 
َدُعو�  3َولِذ�  �لنّاُر.  َفَخَمَدِت  اهلِل،  �إلَى  ُموَسى  َفَصلَّى 
أنَّ نار�ً َمْن ِعنِد اهلِل َخَرَجْت  َتْبِعيَرَة، أ ل� َذلَِك �لَمكاَن 

َعَليِهْم ُهناَك.

بِعيَن َشيخا اخِتياُر السَّ
4َو�شَتَهى �لُغَرباُء �لَِّذيَن َخَرجو� ِمْن ِمْصَر َمَع َبني 

�إْسر�ئِيَل َطعاماً �أفَضَل. َوَبَكى َبنو �إْسر�ئِيَل ثانَِيًة َوقالُو�: 
َمِك  ُر َعَلى �لسَّ »َمْن ُيعِطينا لَحماً لَِناأكَُل؟ 5نَْحُن نََتَحسَّ
�لَِّذي كُنّا نَاأكُلُُه ِفي ِمصَر َمّجاناً. َوَكَذلَِك َعَلى �لِخياِر 
آَن َفَقْد َفَقْدنا  َو�لَبطِّيِخ َو�لُكّر�ِث َو�لَبَصِل َو�لثَّوِم. 6�أّما �ل�

َشِهيََّتنا، َفَليَس ُهناَك ِسَوى َهذ� �لَمنِّ لَِننُظَر �إلَيِه.«
مِغ.  َكالصَّ َولَونُُه  �لُكزَبَرِة،  َكُبُذوِر  �لَمنُّ  7كاَن 

. َفكانُو� َيطَحُنونَُه َبَحَجَريِّ  8َفانَتَشَر �لنّاُس َوَجَمُعو� �لَمنَّ

ِقدرٍ  ِفي  َيسلُُقونَُه  ثُمَّ  �لهاِوِن.  ِفي  َيُدقُّونَُه  �أْو  �لرََّحى 
�لَمقِليِّ  �لَكْعِك  َكَطعِم  َطعُمُه  َكْعكاً،  ِمنُه  َوَيصَنُعوَن 
يِت. 9َفِحيَن كاَن �لنََّدى َياأتِي َعَلى �أْرِض �لُمَخيَِّم  بِالزَّ

ِفي �للَّيِل، كاَن �لَمنُّ َينِزُل َمَعُه.
عَب َيبُكوَن ِفي َعشائِِرِهْم، كُلُّ  10َفَسِمَع ُموَسى �لشَّ

و�ِحٍد َعَلى َمْدَخِل َخيَمِتِه. َفَغِضَب اهلُل ِجّد�ً، َوَتضاَيَق 
ُموَسى ِمْن كُلِّ َهذ�. 11َوقاَل ُموَسى هلِل: »لِماذ� َسبَّْبَت 
يَق َو�أنا خاِدُمَك؟ لِماذ� لَْم �أحَظ بِِرضاَك؟ لِماذ�  لَِي �لضِّ
�أكتاِفي؟  َعَلى  َوِحمَلُه  عِب  �لشَّ َهذ�  َمسُؤولِيََّة  َجَعْلَت 
َحتَّى  َولَْدتُُهْم  َهْل  عِب؟  �لشَّ َهذ�  بُِكلِّ  َحِبْلُت  12َهْل 

َتُقوُل لِي: ›�ْحِمْلُهْم ِفي ِحْضِنَك َكالُمَربَِّيِة �لَِّتي َتحِمُل 
آبائِِهْم؟‹  أْرِض �لَِّتي َوَعْدُت بِاأْن �ُأعِطَيها ل� ِطفلاً، �إلَى �ل�
ِحيَن  عِب  �لشَّ َهذ�  كُلَّ  ُأْعِطَي  ل� لَْحٌم  لِي  �أْيَن  13ِمْن 

14ل�  لَِناأكَُل؟‹  لَْحماً  ›�أعِطنا  َوَيُقولُوَن:  �أماِمي  َيبُكوَن 
َُّه �أكَثُر  أن عِب َوحِدي، ل� �أسَتِطيُع �أْن �أهَتمَّ بُِكلِّ َهذ� �لشَّ

أ 3:11 تبعيرة. �أي »�شتعال.«
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َهَكذ�،  َسُتعاِملُِني  كُنَت  ْن  15َفاإ ِقياَدَتُه.  �أسَتِطيُع  ِمّما 
َتَدْعِني  َول�  بِِرضاَك،  َحِظيُت  �إْن  َتقُتَلِني،  �أْن  َفاأساألَُك 

�أَرى َبِليَِّتي َوُبْؤِسي �أكَثَر.«
16َفَقاَل اهلُل لُِموَسى: »�ْجَمْع لِي َسبِعيَن ِمْن ُشُيوِخ 

�أحِضْرُهْم  عِب.  �أنَُّهْم ُشُيوٌخ َوقادٌة لِلشَّ �إْسر�ئِيَل َتعِرُف 
�إلَى َخيَمِة �ل�ْجِتماِع َو�أوِقْفُهْم ُهناَك َمَعَك. 17َفَساأنِزُل 
َعَليَك  �لَِّذي  �لرُّوِح  ِمَن  َساآُخُذ  ُهناَك.  َمَعَك  َو�أَتَكلَُّم 
ْعِب َحتَّى  َو�أَضُع َعَليِهْم، َفُيساِعُدونََك ِفي �ل�هِتماِم بِالشَّ

ل� َتهَتمَّ بِِهْم َوَتْحِمَل َمْسُؤولِيَِّتِهم َوحَدَك.
�لَغِد،  ل�أجِل  �أنُفَسُكْم  ُسو�  َقدِّ عِب:  لِلشَّ 18»َوقُْل 

َوَسَتاأكُلُوَن لَحماً، ل�أنَُّكْم َبَكيُتْم �أماَم اهلِل َوقُْلُتْم: ›َمْن 
�أفَضَل.‹  ِمصَر  ِفي  �لَوضُع  كاَن  لَِناأكَُل؟  لَحماً  ُيعِطينا 
َسُيعِطيُكُم اهلُل لَحماً َفَتاأكُلُونَُه. 19َولَْن َتاأكُلُو� ِمنُه لَِيوٍم 
َيوماً،  ِعشِريَن  �أْو  َعْشَرٍة  �أْو  �أيّاٍم  َخمَسِة  �أْو  َيوميِن  �أِو 
لَِشهٍر كاِمٍل �إلَى �أْن َيْخُرَج  20لَِكنَُّكْم َسَتاأكُلُوَن لَحماً 

�لّساِكَن  اهلَل  َرَفْضُتْم  ل�أنَُّكْم  َفَتْقَرفونَُه!  َمناِخِركُْم  ِمْن 
ِفي َوَسِطُكْم، َوَبَكيُتْم �أماَمُه َوقُْلُتْم: ›لِماذ� َخَرْجنا ِمْن 

ِمصَر؟‹«
21ثُمَّ قاَل ُموَسى هلِل: »َمِعي ِستُّ ِمَئِة �ألِف َرُجٍل، 

َوَسَياأكُلُوَن  لَحماً،  ›َساُأعِطيِهْم  َتُقوُل:  َفاأنَت  َهذ�  َوَمَع 
أبقاُر،  ِة َشهٍر كاِمٍل.‹ 22�إْن ُذبَِحِت �ل�أغناُم َو�ل� ِمنُه لُِمدَّ
َفَهْل َسَيُكوُن َذلَِك كاِفياً لَُهْم؟ َوَحتَّى لَْو �ْصَطْدنا كُلَّ 

َسَمِك �لَبْحِر َفَلْن َيْكِفيُهْم.«
َمْحُدوَدٌة؟  اهلِل  قُدَرُة  »َهْل  لُِموَسى:  �هلُل  23َفقاَل 

آَن �إْن كاَن ما قُْلُتُه َسَيِتمُّ �أْم ل�.« َسَتَرى �ل�
عَب بِما قالَُه اهلُل، َوَجَمَع  24َفَخَرَج ُموَسى َو�أخَبَر �لشَّ

بِعيَن َرُجلاً ِمْن ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل َوَجَعَلُهْم َيِقُفوَن َحوَل  �لسَّ
حاَبِة َوَتَكلََّم �إلَى ُموَسى.  �لَخيَمِة. 25ثُمَّ نََزَل اهلُل ِفي �لسَّ
َوَوَضَعُه  �لَِّذي كاَن َعَلى ُموَسى  �لرُّوِح  ِمَن  َو�أَخَذ اهلُل 
َبَد�ُأو�  َعَليِهْم  �لرُّوُح  َحلَّ  َوِحيَن  َشيخاً.  بِعيَن  �لسَّ َعَلى 

ًة ثانَِيًة. يَِتَنبَّاُأوَن، لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَنبَّاُأو� َمرَّ
�لُمَخيَِّم،  ِفي  َبِقيا  َقْد  �لرِّجاِل  ِمَن  �ْثناِن  26َوكاَن 

َوَحلَّ  ِميد�َد.  �لثّانِي  َو�ْسُم  �ألْد�َد  �أَحِدِهما  �ْسُم  َوكاَن 
ِليَن، َولَِكنَُّهما  �لرُّوُح َعَليِهما. َوكانا ِمْن ِضمِن �لُمَسجَّ
لَْم َيخُرجا �إلَى َخيَمِة �ل�ْجِتماِع، َولِذ� كانا َيَتَنبَّاآِن ِفي 

�لُمَخيَِّم. 27َفَرَكَض شابٌّ َوقاَل لُِموَسى: »�ألْد�ُد َوِميد�ُد 
َيَتَنبَّاآِن ِفي �لُمَخيَِّم.«

28َفقاَل َيُشوُع ْبُن نُوَن ُمساِعُد ُموَسى ُمنُذ َشبابِِه: 

لَُه:  ُموَسى  29َفقاَل  �أوِقْفُهما.«  ُموَسى،  َسيِِّدي  »يا 
�أنَّ كُلَّ َشعِب اهلِل كانُو�  لَو  �أَتَمنَّى  �إنَِّني  ؟  »�أَتغاُر َعَليَّ
�أنِبياَء، �إْذ َيَضُع اهلُل ُروَحُه َعَليِهْم.« 30ثُمَّ َرِجَع ُموَسى 

ُيوُخ �إلَى �لُمَخيَِّم. َو�لشُّ

لَوى ُطُيوُر السَّ
لَوى  31َوَهبَّْت ِريٌح ِمْن ِعْنِد اهلِل، َفساَقْت ُطُيوَر �لسَّ

ِمَن �لَبحِر، َونََشَرْتها َحوَل �لُمَخيَِّم. كانَِت �لطُُّيوُر َعَلى 
ُبْعِد َمِسيِر َيوٍم ِمْن َجِميِع ِجهاِت �لُمَخيَِّم، َوَعَلى �ْرتِفاِع 
لَوى ِطيَلَة َذلَِك  ِذَر�َعيِن! أ 32َفقاَم �لنَّاُس َوَجَمُعو� ِمَن �لسَّ
َجَمَعها  يٍَّة  َكمِّ َو�أَقلُّ  �لتّالِي.  َو�لَيوِم  �للَّيَلِة  َوتِلَك  �لَيوِم 
َونََشُرو�  َكِبيَرٍة!  �أكياٍس  َعْشَرِة  نَْحَو  َكانَْت  َفْرٌد و�ِحٌد، 

لَوى َحوَل �لُمَخيَّم. �لسَّ
33َوَبيَنما كاَن �للَّحُم ما َيز�ُل َبيَن �أسنانِِهْم، َوَقبَل 

عِب، َو�أرَسَل اهلُل  �أْن ُيلَتَهَم، �ْشَتدَّ َغَضُب اهلِل َعَلى �لشَّ
عِب. 34َولِذ� َدَعو� َذلَِك �لَمكاَن  َمَرضاً َفِظيعاً َعَلى �لشَّ

هَوِة. َُّهْم ُهناَك َدَفُنو� َذِوي �لشَّ أن َقَبُروَت َهتَّاأَوَة، ب ل�
عُب �إلَى َحَضيُروَت  35َوِمْن َقَبُروَت َهتَّاأَوَة �ْرَتَحَل �لشَّ

َوَمَكثُو� ِفيها.

راِن َعَلى ُموَسى َمرَيُم َوهاُروُن َيَتَذمَّ

َوَتَكلََّمْت َمرَيُم َوهاُروُن َعَلى ُموَسى بَِسَبِب 12 
َُّه  أن ل� َجها،  َتَزوَّ كاَن  �لَِّتي  �لُكوِشيَِّة  �لَمر�أِة 
َج �ْمر�أًة كُوِشيًَّة، 2َفقال�: »َهْل َتَكلََّم اهلُل ِمْن  كاَن َقْد َتَزوَّ

ِخلاِل ُموَسى َفَقْط؟ �ألَْم َيَتَكلَّْم ِمْن ِخلالِنا �أيضاً؟«
كاَن  َفَقْد  ُموَسى  3�أّما  �لَكلاَم.  َهذ�  اهلُل  َفَسِمَع 
أْرِض. 4َوَفور�ً،  ُمَتو�ِضعاً ِجّد�ً �أكَثَر ِمْن كُلِّ �لنّاِس َعَلى �ل�

أ 31:11 ذراعين. مفردهما ذر�ع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل 

�أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً َونِصفاً )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(. �أو تعادُل �ثنيِن 
�أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي 

ر�ِع �لقصيرِة. �لقياَس هنا ُهَو بالذِّ
أَوة. معناه »قبور �لّشهوة.« ب 34:11 َقَبُروَت َهتَّ
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قاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن َوَمرَيَم: »�خُرُجو� َثلاَثُتُكْم �إلَى 
َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.«

نََزَل اهلُل ِفي َعُموِد َسحاٍب  َثلاَثُتُهْم. 5ثُمَّ  َفَخَرَج 
َوَوَقَف ِفي َمدَخِل �لَخيَمِة، َوَدعا هاُروَن َوَمرَيَم، َفَخَرَج 
َيُكوُن  ِحيَن  َكلاِمَي:  »�ْسَمعا  اهلُل:  6َفقاَل  ِكلاُهما. 
لَُه  نَفِسي  �ُأعِلُن َعْن  �أنا اهلَل،  نَِّني،  َفاإ َبيَنُكْم  نَِبيٌّ  ُهناَك 
بُِرْؤيا، َوَقْد �أَتَكلَُّم َمَعُه ِفي ُحْلٍم. 7لَِكنِّي ل� �أَتعاَمُل َهَكذ� 
ُشُؤوِن  كُلِّ  ِفي  بُِموَسى  �أثُِق  َفاأنا  ُموَسى،  َمَع خاِدِمي 
َبيِتي. 8�أَتَكلَُّم �إلَيِه ُمباَشَرًة َوبُِوُضوٍح َولَيَس بِاألغاٍز، َوُهَو 
ساَءِة لِخاِدِمي  َيَرى َشكَل اهلِل. َكيَف لَْم َتخافا ِمَن �ل�إ

ُموَسى؟«
َوَتَرَكُهما. 10َوِحيَن  َعَليِهما  9َو�شَتَعَل َغَضُب اهلِل 

�أْبَيَض  حاَبُة ِمَن �لَخيَمِة، كاَن ِجْلُد َمرَيَم  �رَتَفَعِت �لسَّ
َكالثَّلِج. َفر�آها هاُروُن َوَعَرَف �أنَّها َبْرصاُء.

تُعاِقْبنا،  ل�  َسيِِّدي،  لُِموَسى: »يا  11َفقاَل هاُروُن 

َحتَّى  َتْتُرْكها  12َفلا  َو�أخَطاأْنا.  بَِحماَقٍة  ْفنا  َتَصرَّ َفَقْد 
ٍه.« َيْنَسِلَخ ِجْلُدها َكِطفٍل ُولَِد َميِّتاً نِْصَف ُمَشوَّ

13َفَصَرَخ ُموَسى �إلَى اهلِل: »يا �هلُل، �ْشِفها.«

14َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »لَو َبَصَق �أبوها ِفي َوجِهها، 

َفْلُتْطَرْد خاِرَج  �أيّاٍم.  �أَفما كانَْت َسَتبَقى َمخِزيًَّة لَِسبَعِة 
�لُمَخيَِّم لَِسبَعِة �أيّاٍم، َوَبعَد َذلَِك َتُعوُد.«

َولَْم  �أيّاٍم.  لَِسبَعِة  �لُمَخيَِّم  َمرَيَم خاِرَج  15َفَوَضُعو� 

عُب َحتَّى عاَدْت َمرَيُم. 16َوَبعَد َذلَِك �ْرَتَحَل  َيرَتِحِل �لشَّ
يَِّة فار�َن. عُب ِمْن َحَضيُروَت َوَخيَُّمو� ِفي َبرِّ �لشَّ

إرساُل الُمسَتْكِشفيَن إَلى أْرِض َكنعان

ِرجال�ً 13  2»�أرِسْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
َساُأعِطيها  �لَِّتي  َكنعاَن  �أْرَض  لَِيسَتكِشُفو� 
بَِحيُث  َعِشيَرٍة  كُلِّ  ِمْن  َرُجلاً  �أرِسلُو�  �إْسر�ئِيَل.  لَِبني 
يَِّة  َبرِّ ِمْن  ُموَسى  3َفاأرَسَلُهْم  َقِبيَلِتِه.«  قاَدِة  ِمْن  َيُكوُن 
فار�َن بَِحَسِب �أمِر اهلِل. َوكاَن َهُؤل�ِء �لرِّجاُل ِمْن قاَدِة 

َبني �إْسر�ئِيَل. 4َوَهِذِه ِهَي �أسماُؤُهْم:

وُع ْبُن َزكُّوَر.    ِمْن َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن َشمُّ
5  َوِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن شافاُط ْبُن ُحوِري.  

6  َوِمْن َقِبيَلِة َيُهوذ� كالُِب ْبُن َيُفنََّة.  
7  َوِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر َيْجاآُل بُن ُيوُسَف.  

8  َوِمْن َقِبيَلِة �أْفر�يَِم ُهوَشُع ْبُن نُوَن. أ  
9  َوِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن َفْلِطي ْبُن ر�فُو.  

يِئيُل ْبُن ُسوِدي. 10  َوِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن َجدِّ  
ى ِجدِّي  11  َوِمْن َعِشيَرِة ُيوُسَف، �أي َقِبيَلِة َمَنسَّ  

ْبُن ُسوِسي.
يِئيُل ْبُن َجَملِّي. 12  َوِمْن َقِبيَلِة د�َن َعمِّ  
13  َوِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر َسُتوُر ْبُن ِميخائِيَل.  
14  َوِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي نَْحِبي ْبُن َوْفِسي.  
15  َوِمْن َقِبيَلِة جاَد َجاُأوئِيُل ْبُن ماكي.  

ُموَسى  �أرَسَلُهْم  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل  �أْسماُء  ِهَي  16َهِذِه 

ْبُن نُوَن  ا ُهوَشُع  �أمَّ أْرَض َوَيسَتكِشُفوها.  �ل� ُسو�  لَِيَتَجسَّ
َفَدعاُه ُموَسى َيُشوَع.

�أْرِض  ل�سِتكشاِف  ُموَسى  �أرَسَلُهْم  17َوِحيَن 

َكنعاَن، قاَل لَُهْم: »�ْصَعُدو� �إلَى �لنََّقِب ثُمَّ �إلَى ِمْنَطَقِة 
ِفيها.  َو�لّساِكِنيَن  أْرِض،  �ل� َطِبيَعَة  ُصو�  18َتَفحَّ �لتِّلاِل. 
ُصو�  �أُهْم �أقِوياُء �أْم ُضَعفاُء، َقِليلوَن �أْم َكِثيُروَن؟ 19َتَفحَّ
أْرِض �لَِّتي َيِعيُشوَن ِفيها، �إْن كانَْت َحَسَنًة �أْم  َطِبيَعَة �ل�
َرِديَئًة، َوَهْل ِهَي ُمَخيَّماٌت َمفُتوَحٌة �أْم ُحُصوٌن تُِحيُطها 
أْرَض �إْن كانَْت َخِصَبًة �أْم َفِقيَرًة.  �أسو�ٌر. 20َو�ْفَحُصو� �ل�
تُحِضُرو�  �أْن  َو�ْحِرُصو�  ل�.  �أْو  �أشجاٌر  ُهناَك  َو�إْن كاَن 
أْرِض.« َفَقْد كاَن َذلَِك �لَوقُت بِد�َيَة َموِسِم  ِمْن َثَمِر �ل�

�لِعَنِب.
�إلَى  يَِّة ِصيَن  َبرِّ ِمْن  أْرَض  �ل� 21َفَذَهُبو� َو�سَتكَشُفو� 

َرُحوَب قُرَب َمدَخِل َحماَة. 22َفَذَهُبو� �إلَى �لنََّقِب، ب 
َوِشيشاَي  �أِخيماَن  َقبائُِل  َوكانَْت  َحْبُرونَ ج.  �إلَى  َو�أَتْو� 
َوَتْلماَي َتسُكُن ُهناَك – َوُهْم ِمْن نَسِل َعناَق. َوكانَْت 
ِمصَر  ِفي  ُصوَعَن  َمِديَنِة  َقبَل  ُبِنَيْت  َقْد  َحبُروَن  َمِديَنُة 
بَِسبِع َسَنو�ٍت. 23ثُمَّ �أَتو� �إلَى و�ِدي �أشُكوَل. َوِمْن ُهناَك 
َرُجلاِن  َحَمَلُه  و�ِحٍد،  ِعَنٍب  ُعنُقوُد  ِفيِه  ُغصناً  َقَطُعو� 

أ 8:13 ُهوَشُع ْبُن نُون. نفسه يشوع ْبُن نُون.

قب. �لمنطقُة �لّصحر�ويُّة ِفي جنوِب َيُهوذ�. 22:13 الناّ
ب 

ج 22:13 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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�لِعَنِب  َبعَض  َمَعُهْم  َحَملُو�  َكما  َبيَنهما!  ِفيما  بَِعصاً 
�أشُكولَ أ  �أيضاً. 24َوُدِعَي َذلَِك �لُمكاُن بِو�ِدي  َو�لتِّيِن 

بَِسَبِب �لُعنُقوِد �لَِّذي َقَطَعُه َبنو �إْسر�ئِيَل ِمْن ُهناَك.
َبعَد  أْرِض  �ل� �سِتكشاِف  ِمِن  �لرِّجاُل  25َوَرِجَع 

َبني  َوكُلِّ  َوهاُروَن  ُموَسى  �إلَى  26َو�أَتو�  َيوماً.  �أرَبِعيَن 
ُمو� لَُهما َولُِكلِّ  يَِّة فار�َن ِفي قاِدَش. َوَقدَّ �إْسر�ئِيَل ِفي َبرِّ
أْرِض. 27َفقالُو�  عِب َتقِرير�ً َعّما َر�ُأوُه، َو�أُروُهْم َثَمَر �ل� �لشَّ
�إلَيها.  �أرَسْلَتنا  �لَِّتي  أْرِض  �ل� �إلَى  َذَهْبنا  »َقْد  لُِموَسى: 
َثَمُرها.  َوَهذ�  َوَعَسلاً.  لََبناً  َتفِيُض  �أْرٌض  َحّقاً  ِهَي 
، َوُمُدنُُهْم  أْرِض َقِويٌّ عَب �لَِّذي َيِعيُش ِفي �ل� 28لَِكنَّ �لشَّ

َنٌة َوَضخَمٌة ِجّد�ً. َكما �أنَّنا َر�أينا ِمْن نَسِل َعناَق  ُمَحصَّ
ُهناَك. 29َو�لَعمالَِقُة َيسُكُنوَن �أْرَض �لنََّقِب، ب َو�لِحثِّيُّوَن 
َوَيسُكُن  �لتِّلاِل.  ِفي  َيسُكُنوَن  وِريُّوَن  أمُّ َو�ل� َو�لَيُبوِسيُّوَن 

». أرُدنِّ �لَكنعانِيُّوَن قُرَب �لَبحِر َوَعَلى ُطوِل نَهِر �ل�
بُِقرِب  �لَِّذَي  عَب  �لشَّ كالُِب  �أْسَكَت  30ِحيَنِئٍذ، 

َّنا َقاِدُروَن  أن أْرَض، ل� ُموَسى، َوقاَل: »َسَنصَعُد َونَمَتِلُك �ل�
َعَلى �أْن نَغُزَوها َونَمَتِلَكها.«

»لَسنا  قالُو�:  َمَعُه  َذَهُبو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاَل  31لَِكنَّ 

َُّهْم �أقَوى ِمنّا.«  أن عَب ل� قاِدِريَن َعَلى �أْن نَهِزَم َذلَِك �لشَّ
32َوَهَكذ� َثبَُّطو� بَِكلاِمِهْم َهذ� َعِزيَمَة َبني �إْسر�ئِيَل بِشاأِن 

أْرُض �لَِّتي ساَفْرنا  أْرِض �لَِّتي �سَتكَشُفوها. َوقالُو�: »�ل� �ل�
عَب �لَِّذي َيِعيُش  ُر �لشَّ َعْبَرها ل�ْسِتكشاِفها ِهَي �أْرٌض تَُدمِّ
�لَعمالَِقِة!  ِمَن  ِفيها  َر�أيناُهْم  �لَِّذيَن  �لنّاِس  َوكُلُّ  ِفيها. 
ِمَن  َعناَق  نَسُل  �لَجبابَِرةَ ج – جاَء  ُهناَك  َر�أينا  33َوَقْد 

كُنّا  َوَهَكذ�  �أماَمُهْم!  َجر�ٌد  َوَكاأنَّنا  �لَجبابَِرِة – َفَشَعْرنا 
بِالِفعِل ِفي نََظِرِهْم!«

عِب ثاِنَية ُر الشَّ َتَذمُّ

ِطيَلَة 14  َوَيبُكوَن  َيصُرُخوَن  عُب  �لشَّ َفاأَخَذ 
َر كُلُّ َبني �إْسر�ئِيَل َعَلى  تِلَك �للَّيَلِة. 2َوَتَذمَّ

أ 24:13 أشُكول. �أي عنقود عنب.

قب. �لمنطقُة �لّصحر�ويُّة ِفي جنوِب َيُهوذ�. 29:13 الناّ
ب 

ج 33:13 الَجبابَرة. ِعْرٌق ِمَن �لبشِر ظهُرو� قبَل �لُطوفان. ر�جْع 

كتاَب �لتّكوين 1:6–4.

ُمتنا  »لَيَتنا  لَُهما:  عِب  �لشَّ كُلُّ  َوقاَل  َوهاُروَن.  ُموَسى 
ْحر�ِء. 3لِماذ� ُيحِضُرنا  ِفي �أْرِض ِمصَر �أْو ِفي َهِذِه �لصَّ
أْرِض لَِنُموَت ِفي �لَحرِب َوتُؤَخَذ نِساُؤنا  اهلُل �إلَى َهِذِه �ل�

�إلَى  نَُعوَد  �أْن  لَنا  أفَضِل  �ل� ِمَن  �ألَيَس  َكَغِنيَمٍة؟  َو�أطفالُنا 
ِمصَر؟«

4َوقاَل َبعُضُهْم لَِبعٍض: »َفْلَنخَتْر َرئِيساً َعَلينا َونَرِجْع 

�إلَى ِمصَر.«
أْرِض �أماَم كُلِّ َجماَعِة  5َفَوَقَع ُموَسى َوهاُروُن �إلَى �ل�

َبني �إْسر�ئِيَل. 6َوَيُشوُع ْبُن نُوَن َوكالُِب ْبُن َيُفنََّة، �للَّذ�ِن 
ِمْن  ُحزناً  ثِياَبُهما  قا  َمزَّ أْرَض،  �ل� �ْسَتْكَشَفو�  ْن  ِممَّ كانا 
أْرُض  عِب. 7َوقال� لَِجِميِع َبني �إْسر�ئِيَل: »�ل� َموِقِف �لشَّ
ْن  �لَِّتي ُجْلنا ِفيها ل�سِتكشاِفها، �أْرٌض َجيَِّدٌة ِجّد�ً. 8َفاإ
َوَسُيعِطيها  أْرِض  �ل� َهِذِه  �إلَى  َسُيْدِخلُنا  َعنّا،  َرِضَي اهلُل 
ُدو� َعَلى  لَنا. �إنَّها �أْرٌض َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً. 9َفلا َتَتَمرَّ
َّنا َسَنهِزُمُهْم.  أن أْرِض، ل� �ل� اهلِل، َول� َتخافُو� ِمْن َشعِب 

َقْد ز�َل َعنُهْم ما كاَن َيحِميِهْم. َو�أّما نَحُن فَاهلُل َمَعنا، 
َفلا َتخافُو� ِمْنُهْم.«

بِالِحجاَرِة.  َرجماً  بَِقتِلِهما  عِب  �لشَّ كُلُّ  َد  10َفَهدَّ

ِحيَنِئٍذ، َظَهَر َمجُد اهلِل ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع لُِكلِّ َبني 
�إْسر�ئِيَل. 11َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »�إلَى َمَتى ُيهيُنِني َهذ� 
كُلِّ  ِمْن  ْغِم  �لرُّ َعَلى  بِي  َيِثُقوَن  ل�  َمَتى  �إلَى  عُب؟  �لشَّ
َوباًء  �إلَْيِهْم  12َساُأْرِسُل  َبيَنُهْم؟  َعِمْلُتها  �لَِّتي  �لَعجائِِب 
ُموَسى،  يا  َوَساأجَعلَُك،  �أْرِضِهْم.  ِمْن  َو�أْطُرُدُهْم  َفِظيعاً 

ًة �أعَظَم َو�أقَوى ِمنُهْم.« �ُأمَّ
13َفقاَل ُموَسى هلِل: »ِحيَنِئٍذ، َسَيسَمُع �لِمصِريُّوَن 

تَِك.  عَب ِمْن َبيِنِهْم بُِقوَّ ََّك �أخَرْجَت َهذ� �لشَّ أن بَِهذ�، ل�
ُسكّاُن  َسِمَع  َقْد  أْرِض.  �ل� َهِذِه  ُسكّاَن  14َوَسُيخِبُروَن 

َوبِاأنََّك  اهلُل،  يا  عِب  �لشَّ َهذ�  َمَع  بِاأنََّك  أْرِض  �ل� َهِذِه 
عِب َوبِاأنَّ َسحاَبَتَك َتِقُف َفوَقُهْم َوبِاأنََّك  َظَهْرَت لَِهذ� �لشَّ
َتِسيُر �أماَمُهْم ِفي َعُموِد َسحاٍب ِفي �لنَّهارِ َوِفي َعُموِد ناٍر 
ُأَمَم �لَِّتي  عَب كُلَُّه َفاإنَّ �ل� ْن َقَتْلَت َهذ� �لشَّ ِفي �للَّيِل. 15َفاإ
ُيدِخَل  �أْن  اهلُل  َيسَتِطِع  16›لَْم  َسَتُقوُل:  َعْنَك  َسِمَعْت 
أْرِض �لَِّتي َوَعَدُهْم بِها، َفَقَتَلُهْم ِفي  عَب �إلَى �ل� َهذ� �لشَّ

ْحر�ِء.‹ �لصَّ
ُة اهلِل َكما َوَعْدَت َوقُْلَت: 17»لَِذلَِك لَِتعُظْم قُوَّ
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› اهلُل َبِطيُء �لَغَضِب،  18  
   َوَمَحبَُّتُه َعِظيَمٌة.

نَْب َو�لَمْعِصَيَة.    َيْغِفُر �لذَّ
   لَِكنَُّه ل� ُيْلِغي �لُعُقوَبَة،

آباِء َعَلى �أْبنائِِهْم    َبْل َيْحِسُب َخطايا �ل�
   َو�أحفاِدِهْم َو�أحفاِد �أْبنائِِهْم.

عِب 19  �ْغِفْر َخِطيََّة َهذ� �لشَّ  
   بَِحَسِب َمَحبَِّتَك �لَعِظيَمِة،

   َكما َغَفْرَت لَُه ُمنُذ ُخُروِجِه ِمْن ِمصَر
آَن.‹«    َوَحتَّى �ل�

20َفقاَل اهلُل: »َساأغِفُر لَُهْم َكما َطَلْبَت. 21لَِكنِّي 

بَِمجِد  أْرَض  �ل� َسَيْمَلاُأ  �لَِّذي  َوبَِمجِدي  بِذ�تِي،  �ُأقِسُم 
اهلِل، 22�إنَّ َجِميَع �أولَِئَك �لَّذيَن َر�َأْو� َمجِدي َوَعجائِِبي 

ُبونِي  وَجرَّ ْحر�ِء،  �لصَّ َوِفي  ِمصَر  ِفي  َعِمْلُتها  �لَِّتي 
�لَِّتي  أْرَض  �ل� َيَرو�  23لَْن  ُيِطيُعونِي،  َولَْم  �ٍت،  َمرَّ َعشَر 
َوَعْدُت بِها �آباَءُهْم. َجِميُع �لَِّذيَن �أهانُونِي لَْن َيدُخلُو� 

أْرَض. �ل�
أْمَر بُِروٍح ُمخَتِلَفٍة.  24»�أّما خاِدِمي كالَِب َفر�أى �ل�

�لَِّتي  أْرِض  �ل� �إلَى  َساُأدِخلُُه  لَِذلَِك  َتماماً.  �أطاِعِني  َوَقْد 
َذَهَب �إلَيها، َوَيِرثُها نَسلُُه.

�لو�ِدي.  َيسُكُنوَن  َو�لَكنعانِيُّوَن  �لَعمالَِقُة  25»َها 

ْحر�ِء ِفي �لطَِّريِق �إلَى �لَبحِر  َفاْسَتِديُرو� ِفي �لَغِد نَحَو �لصَّ
�ل�أحَمِر.«

عب ِعقاُب اهلِل ِللشَّ
َمَتى  27»�إلَى  َفقاَل:  َوهاُروَن  ُموَسى  اهلُل  26َوَكلََّم 

لََقْد  ؟  َعَليَّ ِر  �لتََّذمُّ ِفي  يُر  رِّ �لشِّ عُب  �لشَّ َهذ�  َسَيسَتِمرُّ 
 . َعَليَّ ُرونَها  َيَتَذمَّ �لَِّتي  �إْسر�ئِيَل  َبني  ر�ِت  َتَذمُّ َسِمْعُت 
لَُكْم  َساأعَمُل  اهلُل،  َيُقوُل  بِذ�تِي،  ›�ُأقِسُم  لَُهْم:  28قُْل 

ْحر�ِء،  �لصَّ َهِذِه  ِفي  29َفَسَتُموتُوَن  �أماِمي.  قُْلُتُموُه  ما 
ِفي  كاَن  َمْن  كُلُّ  �إحصاُؤُهْم،  َتمَّ  �لَِّذيَن  َجِميُع  �أْي 
َتدُخلُو�  30َفَلْن   . َعَليَّ ُرو�  َتَذمَّ �لَِّذيَن  َفاأكَثَر،  �لِعشِريَن 
أْرَض �لَِّتي َوَعْدُت بِاأْن َتسُكُنو� ِفيها، بِاسِتثناِء كالَِب  �ل�
قُْلُتْم  �لَِّذيَن  31َو�أطفالُُكُم  نُوَن.  ْبَن  َوَيُشوَع  َيُفنََّة  ْبِن 

أْرَض. َوَسَيعِرفُوَن  بِاأنَُّهْم َسُيؤَخُذوَن َغِنيَمًة، َساُأدِخلُُهُم �ل�
ِفي  َفَسَتُموتُوَن  �أنُتْم،  32�أّما  َرَفْضُتُموها.  �لَِّتي  أْرَض  �ل�

ْحر�ِء. َهِذِه �لصَّ
أْرَبِعيَن  ل� ْحر�ِء  �لصَّ ِفي  ُرعاًة  �أْبناُؤكُْم  33»›َسَيُكوُن 

َتسُقَط  �أْن  �إلَى  �أمانَِتُكْم،  َعَدِم  بَِسَبِب  َسُيعانُوَن  َسَنًة. 
َعَلى  34َسُتعاَقُبوَن  ْحر�ِء.  �لصَّ ِفي  َجِميعاً  ُجَثثُُكْم 
�لَِّتي  أيّاِم  �ل� َعَدِد  بَِحَسِب  َسَنًة،  أْرَبِعيَن  ل� َخطاياكُْم 
أْرَض: �أرَبِعيَن َيوماً، َسَنًة ُمقابَِل َيوٍم.  �سَتكَشْفُتْم ِفيها �ل�

َفَتعِرفُوَن َعاِقَبَة �ل�ْبِتعاِد َعنِّي.‹
35»�أنا اهلَل َتَكلَّْمُت، َوَساأفَعُل ما َتَكلَّْمُت بِِه َعْن 

يِر �لُمجَتِمِع ِضدِّي. َفَسَيُموتُوَن َجِميعاً  رِّ عِب �لشِّ َهذ� �لشَّ
ْحر�ِء.« ِفي �لصَّ

لَِيسَتكِشُفو�  ِرجال�ً  �أرَسَل  َقْد  ُموَسى  36َوكاَن 

ُر َعَلى ُموَسى ِعندما  عِب َيَتَذمَّ أْرَض. َفَجَعلُو� كُلَّ �لشَّ �ل�
�لرِّجاُل  37َهُؤل�ِء  أْرِض.  �ل� َعِن  ُمحِبَطٍة  باأخباٍر  َرِجُعو� 
بَِوباٍء  ماتُو�  أْرِض،  �ل� َعِن  ُمحِبَطٍة  باأخباٍر  َرِجُعو�  �لَِّذيَن 
َوكالُِب  نُوَن  ْبُن  َيُشوُع  38َفَقْط  َعَليِهْم.  اهلُل  �أرَسَلُه 
َذَهُبو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل  ِضمِن  ِمْن  َحيَّْيِن  َبِقيا  َيُفنََّة  ْبُن 

أْرَض. لَِيسَتكِشُفو� �ل�

هاِب إَلى األْرض ُمحاَوَلٌة ِللذَّ
َبني  لُِكلِّ  �لَكِلماِت  بَِهِذِه  ُموَسى  َتَكلََّم  39َوِحيَن 

باِح  �لصَّ ِفي  40َونََهُضو�  َكِثير�ً.  عُب  �لشَّ ناَح  �إْسر�ئِيَل 
ِمْنَطَقِة  ِفي  ِمْنَطَقٍة  �أعَلى  نَحَو  َسيَرُهْم  َوَبَد�ُأو�  باِكر�ً، 
�لَِّذي  �لَمكاِن  �إلَى  ذ�ِهُبوَن  نَحُن  َوقالُو�: »ها  �لتِّلاِل. 

ْرنا َعَليِه.« نَّنا �أخَطاأْنا �إْذ َتَذمَّ َوَعَد اهلُل بِاإعطائِِه لَنا، َفاإ
�أمَر  َتعُصوَن  »لِماذ�  لَُهْم:  ُموَسى  قاَل  41ِحيَنِئٍذ، 

َتصَعُدو� َكي  42ل�  َتعَملُوَن.  ما  ِفي  َتنَجُحو�  لَْن  اهلِل؟ 

43ل�أنَّ  َمَعُكْم.  لَيَس  اهلَل  ل�أنَّ  �أعد�ُؤكُْم،  َيهِزَمُكْم  ل� 
َوُيقاِوُمونَُكْم،  ُهناَك  َسَيُكونُوَن  َو�لَكنعانِيِّيَن  �لَعمالَِقَة 
َوَسُتقَتلُوَن ِفي �لَمعَرَكِة، ل�أنَُّكْم لَْسُتْم َتْتَبُعوَن اهلَل، فاهلُل 

لَْن َيُكوَن َمَعُكْم.«
ِفي  َموِقٍع  �أعَلى  �إلَى  بِِعناٍد  َصِعُدو�  44لَِكنَُّهْم 

َفَبِقيا  َوُموَسى  اهلِل  َعهِد  ُصنُدوُق  �أّما  �لتِّلاِل.  ِمْنَطَقِة 
�لَِّذيَن  َو�لَكنعانِيُّوَن  �لَعمالَِقُة  45َفَنَزَل  �لُمَخيَِّم.  َوَسَط 
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كانُو� َيسُكُنوَن ِفي تِلَك �لتِّلاِل، َوهاَجُمو� َبِني �إْسر�ئِيَل 
َوَحطَُّموُهْم َطو�َل �لطَِّريِق َحتَّى ُحْرَمَة.

َمْن ُيخِطُئ ِبَغيِر َقصد

�إْسر�ئِيَل: 15  لَِبني  2»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
أْرَض �لَِّتي َسَتسُكُنوَن ِفيها  ِحيَن َتدُخلُوَن �ل�
ِمَن  َتقِدَمًة هلِل  ُموَن  تَُقدِّ لَُكْم، 3َفِحيَن  َساُأعِطيها  َو�لَِّتي 
�لَبَقِر �أِو �لَغَنِم، َذبيَحًة َصاِعَدةً أ �أْو َذبِيَحَة نَْذٍر �أْو َذبِيَحًة 
�خِتياِريًَّة، �أْو �أيََّة َذبيَحٍة ِفي �أعياِدكُِم �لُمنَتَظَمِة، لَِتقِديِم 

ر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.
َم َمَعها َتقِدَمَة  ُم �لتَّقِدَمَة هلِل �أْن ُيَقدِّ 4»َفَعَلى َمْن ُيَقدِّ

�لَجيِِّد،  �لطَِّحيِن  ِمَن  ةٍ ب  قُفَّ ُعْشِر  ِمقد�َر  ُحُبوٍب، 
ُم َمَعها  يُتوِن. 5َوُيَقدِّ َممُزوَجًة بُِرْبِع ِوعاءٍ ج ِمْن َزيِت �لزَّ
بيَحِة �لّصاِعَدِة  َسكيباً ِمقد�ُرُه ُرْبُع ِوعاٍء ِمَن �لنَّبيِذ َمَع �لذَّ

�أِو َغْيِرها: ُرْبَع ِوعاٍء لُِكلِّ َخُروٍف.
ْم َمَعها َتقِدَمَة  6»َو�إذ� كانَِت �لتَّقِدَمُة َكْبشاً، َفْلُيَقدِّ

�لَجيِِّد،  �لطَِّحيِن  ِمَن  ِة  �لُقفَّ ُعْشَري  ِمقد�َر  ُحُبوٍب 
َمَعها  ُم  يتوِن. 7َوُيَقدِّ �لزَّ َزيِت  ِمَن  ِوعاٍء  بِثُلُِث  َممُزوَجًة 
َسكيباً ِمقد�ُرُه ثُلُُث ِوعاٍء ِمَن �لنَّبيِذ، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها 

اهلُل.

�أْو  صاِعَدًة  َذبِيَحًة  َصِغير�ً  َثور�ً  ُم  ُيَقدِّ 8»َوِحيُن 

َمَع  ُم  �خِتياِريٍَّة هلِل، 9تَُقدِّ َذبِيَحٍة  �أْو  بَِنذٍر  لِلَوفاِء  َذبِيَحًة 
ٍة  قُفَّ �أْعشاِر  َثلاَثِة  ِمقد�َر  ُحُبوٍب  َتقِدَمُة  ِغيِر  �لصَّ �لثَّوِر 
َزيِت  ِمْن  ِوعاٍء  بِِنصِف  َممُزوَجٍة  �لَجيِِّد،  �لطَِّحيِن  ِمَن 
ُم َمَعها َسكيباً ِمقد�ُرُه نِْصُف ِوعاٍء ِمَن  يتوِن. 10َوُيَقدِّ �لزَّ
�لنَّبيِذ، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. 11َيْنَبِغي �أْن ُيَصَنُع َهذ� 
لُِكلِّ َثوٍر َوَكْبٍش َوَمعٍز َوَتيٍس َوَخُروٍف. 12َفَمهما كاَن 

بائِِح، َتصَنُعوَن َهذ� لُِكلِّ و�ِحَدٍة ِمنها. َعَدُد �لذَّ

ُم ل�سترضاء  أ 3:15 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »�إيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل �لّجافِّة  ب 4:15 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً. )�أيضاً ِفي �لعددين 6، 9(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  حرفياً  وعاء.  ج 4:15 

ِفي  )�أيضاً  �للّتر.  �أعشاِر  َوثمانَِيِة  لِتر�ٍت  َثلاَثِة  نَحَو  تعادُل  �لسائِلِة 
َبقّية �لفصِل(

ِحيَن  ُأُموَر  �ل� َهِذِه  َيعَمَل  �أْن  ُمو�ِطٍن  13»َعَلى كُلِّ 

14َوَكَذلَِك  اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  َتقِدَمًة،  هلِل  ُم  ُيَقدِّ
ْم َتقِدَمًة بِالطَِّريَقِة نَْفِسها  �لَغِريُب �لَِّذي ُيِقيُم َبيَنُكْم، لُِيَقدِّ
َشِريَعٌة  بِها اهلُل. 15َهِذِه  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  ُمونَها،  تَُقدِّ �لَِّتي 
�لُمِقيِم  َولِلَغِريِب  عِب  لِلشَّ ِجيٍل،  َبعَد  جيلاً  و�ِحَدٌة، 
اهلِل.  �أماَم  َهذ�  ِفي  ُمتساووَن  َو�لَغِريُب  �أنُْتْم  َبيَنُكْم. 

16َفَلُكْم َولِلَغِريِب َشِريَعٌة و�ِحَدٌة َونِظاٌم و�ِحٌد.«

17َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 18»قُْل لَِبني �إْسر�ئِيَل: ِحيَن 

19َوِحيَن  �إلَيها،  �أقُوُدكُْم  �لَِّتي  أْرِض  �ل� �إلَى  �ُأدِخلُُكْم 
ُمو� َتقِدَمًة هلِل.  أْرِض، َينَبِغي �أْن تَُقدِّ َتاأكُلُوَن َطعاماً ِمَن �ل�
ُموَن  ُمونَُه َكما تَُقدِّ ِل َعجَنٍة. تَُقدِّ ُمو� َرِغيفاً ِمْن �أوَّ 20َقدِّ

لَُكْم  َعجَنٍة  ِل  �أوَّ ِمْن  ُموَن  21تَُقدِّ �لتَّْذِرَيِة.  َبيَدِر  َتقِدَمَة 
َتقِدَمًة هلِل ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل.

بُِكلِّ  َتعَملُو�  َفَلْم  َقصٍد،  بَِغيِر  �أخَطاأتُْم  ْن  22»َفاإ

َتْلَتِزُمو� بُِكلِّ  أو�ِمِر �لَِّتي �أعطاها اهلُل لُِموَسى، 23َفَلْم  �ل�
ِل َيوٍم َبَد�أ اهلُل  ما �أَمَر اهلُل بِِه ِمْن ِخلاِل ُموَسى، ِمْن �أوَّ
بِاإعطائِِه �لَوصايا لَُكْم َولُِكلِّ �أجيالُِكْم، 24َو�إِن �رَتَكَب 
عِب  ُم َجِميُع �لشَّ �أَحُدكُْم َخِطيًَّة، ِخْفَيًة �أْو َسْهو�ً، ُيَقدِّ
اهلُل،  بِها  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  َصاِعَدًة،  َذبْيَحًة  و�ِحد�ً  َثور�ً 
بَِحَسِب  لَها  �لُمر�ِفَقِة  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب  َتقِدَمِة  َمَع 

ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. د ِريَعِة. ثُمَّ ُيَقدِّ �لشَّ
كُلَُّهْم َكي  �إْسر�ئِيَل  َبني  �لكاِهُن  ُر  ُيَطهِّ 25»َهَكذ� 

ُمو�  ُيغَفَر لَُهْم. َفَقْد كانَِت �لَخِطيَُّة بَِغيِر َقصٍد، َوَقْد َقدَّ
َعِن  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي  َخِطيَِّتِهْم  َوَذبِيَحَة  هلِل،  َتقِدماتِِهْم 
�إْسر�ئِيَل  َبني  لُِكلِّ  26َوَسُيغَفُر  �رَتَكُبوُه.  �لَِّذي  �لَخَطاإ 
بُِكلِّ  َيَتَعلَُّق  �لَخَطاأ  أنَّ  ل� َبيَنُهْم.  �لّساِكِنيَن  َولِلُغَرباِء 

عِب. �لشَّ
ُم  ُيَقدِّ َقصٍد،  بَِغيِر  ما  �أخَطاأ َشخٌص  �إْن  27»لَِكْن 

ُر �لكاِهُن ِفي  َعنَزًة ُعْمُرها َسَنٌة َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة. 28َوُيَكفِّ
ُر َعْنُه  َحْضَرِة اهلِل َعْن ذ�َك �لَِّذي �أخَطاأ بَِغيِر َقصٍد. ُيَكفِّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  د 24:15 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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َفُيغَفَر لَُه. 29َهِذِه َشِريَعٌة و�ِحَدٌة لُِكلِّ َمْن ُيخِطُئ بَِغيِر 
َقصٍد، لِلُمو�ِطِن ِفي �إْسر�ئِيَل َولِلاأْجَنِبيِّ �لُمِقيِم َبيَنُكْم.

30»َو�أّما َمْن َيرَتِكُب َخِطيًَّة َعْن َقصٍد، َوَطِنّياً كاَن 

َوَسِط  ِمَن  ُيقَطَع  �أْن  َوَينَبِغي  ُيِهيُن اهلَل  نَُّه  َفاإ �أْجنِبّياً،  �أْم 
نَُّه  َُّه �حَتَقَر َكلاَم اهلِل َونََقَض َوِصيََّتُه، َفاإ عِب. أ 31َفلاأن �لشَّ

ُل َذنَبُه.« عِب َوَيَتَحمَّ ُيقَطُع ِمَن �لشَّ

بت َرُجٌل َيعَمُل َيوَم السَّ
َفَوَجُدو�  يَِّة،  �لَبرِّ ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبنو  كاَن  32َوَيوماً، 

�لَِّذيَن  33َفاأَخَذُه  بِت.  �لسَّ َيوَم  َخَشباً  َيجَمُع  َرُجلاً 
عِب. 34َوَوَضُعوُه  َوَجُدوُه �إلَى ُموَسى َوهاُروَن َوكُلِّ �لشَّ
َُّه لَْم َيُكْن َقْد �ُأعِلَن ما َيْنَبِغي �أْن ُيفَعَل  أن َتحَت �لِحر�َسِة ل�
بِِه. 35َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُيَقتُل َذلَِك �لرَُّجِل. َيرِجُمُه 
عِب  عِب خاِرَج �لُمَخيَِّم.« 36َفاأَخَذُه كُلُّ �لشَّ َجميُع �لشَّ
�إلَى خاِرِج �لُمَخيَِّم، َوَرَجُموُه َحتَّى ماَت، بَِحَسِب �أمِر 

اهلِل لُِموَسى.

ذِكيِر ِبَوصايا اهلل ياِب ِللتَّ أهداٌب ِفي الثِّ
�أْن  �إْسر�ئِيَل  لَِبني  لُِموَسى: 38»قُْل  قاَل اهلُل  37ثُمَّ 

آَن  أنُفِسِهْم �أهد�باً َعَلى �أطر�ِف �أثو�بِِهْم ِمَن �ل� َيصَنُعو� ل�
�أزَرَق  َخيطاً  َيَضُعو�  َو�أْن  �أجيالِِهْم.  كُلِّ  ِفي  َفصاِعد�ً، 
تِلَك  39َفَتَرْوَن  �لثَّوِب.  �أطر�ِف  كُلِّ  ِفي  �لُهْدِب  َعَلى 
َفلا  بِها.  َوَتعَملُوَن  اهلِل  َوصايا  َوَتَتَذكَُّروَن  �ل�أهد�َب، 
هلِل.  �أوِفياٍء  َغيَر  َوَتُكونُو�  َوَرَغباتُِكْم  َشَهو�تُِكْم  َتتَبُعو� 
َوَتُكونُوَن  َوصاياَي،  َجِميَع  َتَتَذكَُّروَن  بَِهذ�  40لَِكنَُّكْم 

�أخَرَجُكْم  �لَِّذي  لَِهُكْم. 41�أنا إلَُهكُْم،  ل�إ ُمَقدَّساً  َشعباً 
ِمْن �أْرِض ِمصَر لَِيُكوَن �إلهاً لَُكْم. �أنا إلَُهكُْم.«

ُد َبعُض القاَدِة َعَلى ُموَسى َتَمرُّ

�أّما قُوَرُح ْبُن يِْصهاَر ْبِن َقهاَت ْبِن ل�ِوي 16 
َود�ثاُن َو�أبِير�ُم �ْبنا �ألِياآَب َو�ُأوُن ْبُن فالََت ِمْن 

ِمْن عائلِتِه ويفقُد  ُينزُع  عب.  أ 30:15 ُيقطع مْن َوَسِط الشَّ

مير�َثه.

َبِني َر�ُأوَبْيَن، 2َفَبد�أو� ُيقاِوُموَن ُموَسى َمَع ِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن 
ُرَؤساَء  �لرِّجاُل  َهُؤل�ِء  َوكاَن  �إْسر�ئِيَل.  َبني  ِمْن  َرُجلاً 
َوَمْعُروفيَن.  ْعِب،  لِلشَّ ُمَمثِّليَن  �لُمْجَتَمِع،  ِفي  َمعُروِفيَن 
»�أنُْتما  لَُهما:  َوقالُو�  َوهاُروَن  ُموَسى  َعَلى  3فاجَتَمُعو� 

ٌس َواهلُل ِفي َوَسِطِهْم. َفِلماذ�  عِب ُمَقدَّ تُبالِغاِن! َفُكلُّ �لشَّ
َترَفعاِن نْفَسيُكما َفوَق َجماَعِة اهلِل؟«

�إلَى  َوجِهِه  َعَلى  َوَقَع  ُموَسى  َسِمَعُهْم  4َوِحيَن 

»ِفي  �أتباِعِه:  َولُِكلِّ  لُِقوَرَح  ُموَسى  قاَل  5ثُمَّ  أْرِض.  �ل�
باِح، َسُيعِلُن اهلُل َمْن ُهُم �لَِّذيَن َينَتُموَن �إلَيِه، َوَمْن  �لصَّ
َفالَِّذي  ِمْنُه.  بِال�ْقِتر�ِب  لَُه  ُيْسَمُح  َوَمْن  ُس،  �لُمَقدَّ ُهَو 
َيختاُرُه، َسَيْسَمُح لَُه بِال�ْقِتر�ِب ِمْنُه. 6�فَعلُو� ما �آُمُركُْم 
ِفيها،  نار�ً  7َوَضُعو�  َمجاِمَر،  َو�أتباُعَك  �أنَت  ُخْذ  بِِه: 
َوَضُعو� َعَليها َبُخور�ً ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي �لَغِد. َو�لرَُّجُل 
ُس. �إنَُّكْم تُُقولُوَن  �لَِّذي َيختاُرُه اهلُل َسَيُكوُن ُهَو �لُمَقدَّ

ما ل� َيْنَبِغي �أيُّها �لّلاِويُّوَن.«
8ثُمَّ قاَل ُموَسى لُِقوَرَح: »�ْسَمُعو� يا �أبناَء ل�ِوي، 

9�أل� َيكِفيُكْم �أنَّ �إلََه �إْسر�ئِيَل �أفَرَزكُْم ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل 

اهلِل  َمْسَكِن  بِو�ِجباِت  َوَتُقوُمو�  ِمنُه،  َقِريِبيَن  لَِتُكونُو� 
عِب لَِتخِدُموُهْم؟ 10لََقْد َقرََّبَك  �لُمَقدَِّس، َوَتِقُفو� �أماَم �لشَّ
�هلُل �أنَت َو�إخَوَتَك �لّلاِويِّيَن لَِكنَُّكْم َمَع َهذ� تُِريُدوَن �أْن 
ِضدَّ  َتجَتِمُعوَن  �إنَّما  َو�أتباُعَك  11َفاأنَت  َكَهَنًة.  َتُكونُو� 

ُرو� َعَليِه؟« اهلِل. َوما ُهَو هاُروُن َحتَّى َتَتَذمَّ

12ثُمَّ َدعا ُموَسى د�ثاَن َو�أبِير�َم �إبَني �ألِياآَب، َولَِكنَُّهما 

قال�: »لَْن نَاأتَِي. 13�أل� َيكِفيَك �أنََّك �أخَرْجَتنا ِمْن �أْرٍض 
آَن تُِريُد  ْحر�ِء؟ َو�ل� َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً َكي َتقُتَلنا ِفي �لصَّ
�أْن َتجَعَل نَفَسَك َرئِيساً َعَلينا. 14َكما �أنََّك لَْم تُحِضْرنا 
�أعَطيَتنا  َول�  َكِثيَرٍة،  بَِخير�ٍت  َمِليَئٍة  َخصَبٍة  �أْرٍض  �إلَى 
�أْرضاً ِفيها ُحُقوٌل َوكُُروٌم. َهْل َسُتو�ِصُل ِخد�َع َهًؤل�ِء 

�لرِّجاِل؟ لَْن نَاأتَِي.«
َتقَبْل  »ل�  هلِل:  َوقاَل  ِجّد�ً  ُموَسى  15َفَغِضَب 

َتقِدَمَتُهما. لَْم �آُخْذ ِمنُهما َحتَّى ِحمار�ً! َولَْم �أظِلْمُهما 
بِاأيِّ َشيٍء.«

�أنَت َوَجماَعُتَك  16ثُمَّ قاَل ُموَسى لُِقوَرَح: »ِقْف 

17َفْلياأُخْذ  َوهاُروُن.  �أنُتْم  �لَغِد،  ِفي  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي 
كُلِّ و�ِحٍد ِمنُكْم ِمجَمَرَتُه َوَيَضَع َبُخور�ً ِفيها. ثُمَّ َعَلى 
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ِمَئَتيِن  �أماَم اهلِل،  �أْن ُيحِضَر ِمجَمَرَتُه  ِمْنُكْم  كُلِّ و�ِحٍد 
هاتا  َوهاُروُن،  قُوَرُح  يا  َو�أنُتما  ِمجَمَرًة.  َوَخْمِسيَن 

ِمجَمَرَتيُكما.«
َوَوَضَع فْيها َجمر�ً  18َفَحَمَل كُلُّ و�ِحٍد ِمجَمَرَتُه، 

َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  َجِميعاً  َوَوَقُفو�  َوَبُخور�ً.  ُمشَتِعلاً 
�ل�ْجِتماِع َمَع ُموَسى َوهاُروَن.

َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  عِب  �لشَّ كُلَّ  قُوَرُح  19َوَجَمَع 

لُِكلِّ  اهلِل  َمجُد  َظَهَر  ِحيَنِئٍذ،  ُهما.  ِضدَّ �ل�ْجِتماِع 
عِب. �لشَّ

20َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َوهاُروَن َفقاَل: 21»�ْبَتِعد� َعِن 

عِب َوَساُأبِيُدُهْم ِفي لَحَظٍة.« 22َفَوَقعا َعَلى َوجَهيِهما  �لشَّ
َوقال�: »يا �هلُل، �أنَت �إلَُه �أرو�ِح كُلِّ �لَبَشِر. َهْل َتغَضُب 
َرُجٌل  �أخَطاأ  �لَِّذي  �أنَّ  ِحيِن  ِفي  �لَجماَعِة  كُلِّ  َعَلى 

و�ِحٌد؟«
عِب: �ْبَتِعُدو�  23َفَكلََّم اهلُل ُموَسى َوقاَل: 24»قُْل لِلشَّ

َعْن ِخياِم قُوَرَح َود�ثاَن َو�أبِير�َم.«
َوَذَهَب  َو�أبِير�َم،  �إلَى د�ثاَن  َوَذَهَب  ُموَسى  25َفقاَم 

عِب: »�ْبَتِعُدو�  ُشُيوُخ �إْسر�ئِيَل َمَعُه. 26َوقاَل ُموَسى لِلشَّ
َعْن ِخياِم َهُؤل�ِء �لرِّجاِل �ل�أشر�ِر، َول� َتلِمُسو� َشيئاً ِمْن 

ُمْقَتَنياتِِهْم، َو�إلّ� َسَتهِلُكوَن َمَعُهْم بَِسَبِب َخطاياُهْم.«
27فابَتَعُدو� َعْن ِخياِم قُوَرَح َود�ثاَن َو�أبِير�َم. َوكاَن 

د�ثاُن َو�أبِير�ُم َقْد َخَرجا َوَوَقفا ِفي َمدَخِل َخيَمِتِهما َمَع 
َزوجاتِِهما َو�أول�ِدِهما َو�أطفالِِهما.

�أرَسَلِني  اهلَل  �أنَّ  َسَتعِرفُوَن  »بَِهذ�  ُموَسى:  28َفقاَل 

29�إْن  ِفكَرتِي:  َتُكْن  لَْم  َو�أنَّها  �ل�أشياَء،  َهِذِه  ل�أعَمَل 
ماَت َهُؤل�ِء ِميَتًة َطِبيِعيًَّة َكُكلُّ �لنّاِس، َوكانَْت ُمِصيَبُتُهْم 
�أرَسَلِني.  َقْد  اهلُل  َيُكوُن  ل�  �لنّاِس،  كُلُّ  َكَمصائِِب 
أْرُض  �ل� َفَفَتَحِت  َجِديد�ً،  َشيئاً  اهلُل  َعِمَل  �إْن  30لَِكْن 

لَُهْم، َوُدِفُنو� �أحياَء، ِحيَنِئٍذ  فاها َو�بَتَلَعْتُهْم َمَع كُلِّ ما 
َسَتعِرفُوَن �أنَّ َهُؤل�ِء �لرِّجاُل َقْد �أهانُو� اهلَل.«

َحتَّى  �لَكلاِم،  َهذ�  ِمْن  ُموَسى  �نَتَهى  �أِن  31َوما 

َفَتَحْت  أْرَض  �ل� 32َفَكاأنَّ  َتحَتُهْم.  أْرُض  �ل� ِت  �نَشقَّ
َمَع  قُوَرَح  �أتباِع  َوكُلِّ  عائِلاتِِهْم  َمَع  َو�بَتَلَعْتُهْم  فاها 
كُلِّ �أملاِكِهْم. 33َفُدِفُنو� �أحياَء َمَع كُلِّ ما كاَن لَُهْم. 

عِب. أْرُض َعَليِهْم، َفاُبيُدو� ِمْن َوَسِط �لشَّ َو�نَطَبَقِت �ل�

ِحيَن  َحولِِهْم  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  َبني  كُلُّ  34َوَهَرَب 

أْرُض  �ل� َتبَتِلُعنا  »َقْد  قالُو�:  َُّهْم  أن ل� ِصياَحُهْم،  َسِمُعو� 
�لِمَئَتيِن  �لَتَهَمِت  نار�ً  اهلُل  �أرَسَل  35ثُمَّ  �أيضاً.«  نَحُن 

ُموَن �لَبُخوَر. َو�لَخمِسيَن َرُجلاً �لَِّذيَن كانُو� ُيَقدِّ

ار َمجاِمُر الناّ
ْبَن  ألِيعاز�َر  ل� 37»قُْل  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  36َوَكلََّم 

هاُروَن �لكاِهِن �أْن َياأُخَذ �لَمجاِمَر ِمْن َبيِن َبقايا �لَحِريِق، 
َسًة.  أنَّ �لَمجاِمَر صاَرْت ُمَقدَّ َو�أْن ُيَذرَِّي �لَجمَر ِمنها. ل�
َوَهَلُكو�،  �أنُفِسِهْم  ِضدَّ  �أخَطاُأو�  �لَِّذيَن  َمجاِمَر  38ُخْذ 

لِلَمذَبِح،  لَِتُكوَن ِغطاًء  ِمنها َصفائَِح َمطُروَقًة  َو�صَنُعو� 
َسًة. َوَهَكذ�  ُموها ِفي َحْضَرِة اهلِل َفَجَعلُوها ُمَقدَّ َُّهْم َقدَّ أن ل�

َتُكوُن َعلاَمَة َتحِذيٍر لَِبني �إْسر�ئِيَل.«
َمها  َقدَّ �لَِّتي  �لُبرونِْزيََّة  �لَمجاِمَر  �ألِيعاز�ُر  39َفاأَخَذ 

�لَِّذيَن �حَتَرقُو�، َوَطَرقُوها صانِِعيَن ِمنها َصفائَِح لَِتغِطَيِة 
ألِيعاز�َر َعَلى َفِم ُموَسى. َوَقْد  �لَمذَبِح، 40َكما قاَل اهلُل ل�
كاَن َهذ� �لِغطاُء لَِتذِكيِر َبني �إْسر�ئِيَل بِاأْن ل� َيقَتِرَب �أَحٌد 
ِفي  َبُخور�ً  لَِيحِرَق  �لَمذَبِح  �إلَى  نَسِل هاُروَن  ِمْن  لَيَس 

َحْضَرِة اهلِل، َفُيلاِقَي َمصيَر قُوَرَح َو�أتباِعِه.

عب إنقاُذ هاُروَن ِللشَّ
َر َبنو �إْسر�ئِيَل َعَلى ُموَسى  41َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، َتَذمَّ

اهلِل.«  َشعِب  َموَت  َسبَّْبُتما  »لََقْد  َوقالُو�:  َوهاُروَن 
عُب ُمْجَتِمِعيَن ِضدَّ ُموَسى َوهاُروَن،  42َوَبينما كاَن �لشَّ

تَُغطِّيها،  حاَبَة  �لسَّ َفَر�َأْو�  �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  �إلَى  �لَتَفُتو� 
�إلَى  َوهاُروُن  ُموَسى  َوَظَهَر َمجُد اهلِل. 43ِحيَنِئٍذ، جاَء 

�أماِم َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.
َهذ�  َعْن  45»�بَتِعْد  َوقاَل:  ُموَسى  اهلُل  44َفَكلََّم 

َوَوجهاُهما  فانَحَنيا  لَحَظٍة.«  ِفي  �ُأهِلَكُه  َكي  عِب  �لشَّ
أْرِض. 46ثُمَّ قاَل ُموَسى لِهاُروَن: »ُخِذ �لِمجَمَرَة  �إلَى �ل�
َوَضْع ِفيها نار�ً ِمَن �لَمذَبِح َوَضْع َفوَقها َبُخور�ً، َو�ْذَهْب 
ْرُهْم، ل�أنَّ اهلَل غاِضٌب َعَليِهْم  عِب َوَطهِّ بُِسرَعٍة �إلَى �لشَّ

َوَقْد َبَد�أ �لَوباُء.«
47َفاأَخَذ هاُروُن ِمجَمَرَة �لنّاِر َكما قاَل لَُه ُموَسى، 

َبَد�أ  َقْد  �لَوباَء  �أنَّ  َوَوَجَد  عِب  �لشَّ َوَسِط  �إلَى  َوَرَكَض 
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عِب. َفَوَضَع هاُروُن َبُخور�ً ِفي �لِمجَمَرِة  َيفِتُك ِفي �لشَّ
عِب. 48َوَوَقَف هاُروُن َبيَن  َوَعِمَل ما َيْنَبِغي لَِتطِهيِر �لشَّ
�لَموَتى َو�ل�أحياِء َفَتَوقََّف �لَوباُء. 49َوَوَصَل َعَدُد �لَِّذيَن 
ضاَفِة  ماتُو� ِمَن �لَوباِء �إلَى �أرَبَعَة َعَشَر �ألفاً َوَسبِع ِمَئٍة، بِال�إ
عاَد  50ثُمَّ  قُوَرَح.  بَِسَبِب  ماتُو�  َو�أْن  َسَبَق  �لَِّذيَن  �إلَى 
َبعَد  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  ُموَسى  �إلَى  هاُروُن 

�أْن َتَوقََّف �لَوباُء.

هاُروُن ُهَو َرئيُس الكَهَنة

َبني 17  2»َكلِّْم  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  َوَكلََّم 
َعصاً:  َعْشَرَة  �ْثَنَتي  ِمنُهُم  َوُخْذ  �إْسر�ئِيَل، 
�لَقبائِِل.  ُرَؤساِء  َجِميِع  ِمْن  َقبيَلٍة  لُِكلِّ  و�ِحَدًة  َعصاً 
�ْسَم  3َو�كُتِب  َعصاُه.  َعَلى  َرُجٍل  كُلِّ  �ْسَم  َو�كُتِب 
هاُروَن َعَلى َعصا َقِبيَلِة ل�ِوي، �إْذ َسَتُكوُن ُهناَك َعصاً 
و�ِحَدًة لُِكلِّ و�ِحٍد ِمْن ُرَؤساِء �لَقبائِِل. 4َوَضِع �لِعِصيَّ 
َحيُث  �لَعهِد،  ُصنُدوِق  �أماَم  �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي 
َسُتوِرُق.  �أختاُرُه  �لَِّذي  ُجِل  �لرَّ 5َوَعصا  بُِكْم.  �ألَتِقي 
ُرونَها  َيَتَذمَّ �لَِّتي  �إْسر�ئِيَل  َبني  ر�ِت  َتَذمُّ َساُأوِقُف  َوَهَكذ� 

َعَليُكما.«
6ثُمَّ َكلََّم ُموَسى َبني �إْسر�ئِيَل. َو�أعطى كُلُّ ُرَؤسائِِهْم 

َعصا  َوكانَْت  َعِشيَرٍة.  َرئِيِس  كُلِّ  ِمْن  َعصاً  ِعِصّياً: 
هاُروَن َبيَن ِعِصيِِّهْم. 7َوَوَضَع ُموَسى �لِعِصيَّ ِفي َحْضَرِة 

اهلِل ِفي َخيَمِة �لَعهِد.

8َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، َدَخَل ُموَسى �إلَى َخيَمِة �لَعهِد، 

�أوَرَقْت  َقْد  ل�ِوي  َقِبيَلَة  تَُمثُِّل  �لَِّتي  َوَر�أى َعصا هاُروَن 
9َفِحيَنِئٍذ،  لَوز�ً.  َو�أثَمَرْت  َو�أزَهَرْت  َبر�ِعَم  َو�أخَرَجْت 
َبني  �إلَى  اهلِل  َمْحَضِر  ِمْن  �لِعِصيِّ  كُلَّ  ُموَسى  �أخَرَج 
و�ِحٍد  كُلُّ  َو�أَخَذ  ِعِصيَُّهْم  �لقاَدِة  كُلُّ  َفَر�أى  �إْسر�ئِيَل، 

َعصاُه.
10َفِحيَنِئٍذ، قاَل اهلُل لُِموَسى: »�أرِجْع َعصا هاُروَن 

لَِتحِذيِر  َكَعلاَمٍة  لِِحفِظها  هاَدةِ أ  �لشَّ ُصنُدوِق  �أماِم  �إلَى 
ِر َعَليَّ َكي ل� َيُموتُو�.«  ِديَن َكي َيَتَوقَُّفو� َعِن �لتََّذمُّ �لُمَتَمرِّ

11َفَفَعَل ُموَسى َذلَِك، َتماماً َكما �أَمَرُه اهلُل.

هاَدة. حرفياً: »�أماَم �لّشهاَدة.« أ 10:17 أمام ُصنُدوِق الشَّ

12َفقاَل َبنو �إْسر�ئِيَل لُِموَسى: »َسَنُموُت! َسَنهِلُك! 

َسَنفَنى! 13كُلُّ َمْن َيقَتِرُب ِمْن َمْسَكِن اهلِل َسَيُموُت. 
َفَهْل َسَنُموُت َجِميعاً؟«

ِويِّين َعَمُل الَكَهَنِة َواللاّ

بناُؤَك 18  َو�أ »�أنَت  لِهاُروَن:  اهلُل  َوقاَل 
َعَلى  �لِعقاَب  َسَتنالُوَن  َمَعَك  َوَعِشيَرتَُك 
ِس. َو�أنَت َو�أبناُؤَك  �أيِّ َتنِجيٍس َيحُدُث لِْلَمكاِن �لُمَقدَّ
َيحُدُث  َتنِجيٍس  �أيِّ  َعَلى  �لِعقاَب  َسَتنالُوَن  َبعِدَك  ِمْن 
لَِكَهُنوتُِكْم. 2�أحِضْر َمعَك �إْخَوَتَك َقِبيَلَة ل�ِوي، َعِشيَرَة 
َتُكوُن  ِحيَن  ُيساِعُدوَك  َكي  �إلَيَك  وَن  َوَسَينَضمُّ �أبِيَك، 
�أنَت َو�أول�ُدَك �أماَم َخيَمِة �لَعْهِد. 3َسَيُقوُموَن بِِخدَمِتَك 
َسِة. لَِكْن لَْيَس لَُهْم �أْن َيقَتِرُبو� ِمَن  َوِخدَمِة �لَخيَمِة �لُمَقدَّ
ِس �أِو ِمَن �لَمذَبِح، َكي ل� َيُموتُو�  �أَدو�ِت �لَمكاِن �لُمَقدَّ
وَن �إلَيَك َوَيُقوُموَن بِو�ِجِب ِخدَمِة  ُهْم َول� �أنُتْم. 4َسَينَضمُّ
ِفي  �لثَِّقيَلِة  �ل�أعماِل  َذلَِك  ِفي  بِما  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة 

�لَخيَمِة. لَِكْن ل� َيقَتِرْب َغريٌب َمَعُكْم.
بِاأنُفِسُكْم،  َو�لَمذَبِح  ِس  �لُمَقدَّ بِالَمكاِن  و�  5»�ْهَتمُّ

�أَخْذُت  �إْسر�ئِيَل ثانَِيًة. 6َقْد  َبني  �أغَضَب َعَلى  َكي ل� 
�إْخَوَتُكُم �لّلاِويِّيَن ِمْن َبيِن َبني �إْسر�ئِيَل. �إنَُّهْم َهِديٌَّة لَُكْم 
ُمَكرََّسٌة هلِل لِلِقياِم بِال�أعماِل �لثَِّقيَلِة ِفي َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 
7َو�أّما �أنَت َو�أول�ُدَك، َفَتُقوُموَن بِو�ِجباِت �لَكَهَنِة. �أنُْتْم 

تاَرِة.  َفَقْط َتقَتِرُبوَن ِمَن �لَمْذَبِح، َوَتْجتاُزوَن َخلَف �لسِّ
َعِطيًَّة  �لَكَهُنوِت  َمَنْحُتُكُم ِخْدَمَة  َفَقْد  بَِعَمِلُكْم،  قُومو� 
لَُكْم، َوكُلُّ َشْخٍص �آَخَر َيقَتِرُب ِمْن َخيَمِة �ل�ْجِتماِع 

ُيقَتُل.«
نَفِسي  �أنا  َعيَّْنُتَك  »لََقْد  لِهاُروَن:  اهلُل  8َوقاَل 

ُم لِي بِما ِفي َذلَِك �لتَّقِدماِت  لِِحر�َسِة �لَعطايا �لَِّتي تَُقدَّ
لََك  َساُأعِطيها  �إْسر�ئِيَل.  َبنو  ُمها  ُيَقدِّ �لَِّتي  َسِة  �لُمَقدَّ
ٍة د�ئَِمٍة لَُكْم. 9َسَيُكوُن َهذ� نَِصيَبَك  أول�ِدَك َكِحصَّ َول�
َتبَقى  �لَِّتي  َصِة لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل  �لتَّْقِدماِت �لُمَخصَّ ِمَن 
ِمْن ناِر �لَمذَبِح: َجِميُع َتقِدماتِِهْم، بِما ِفيها َتقِدماِت 
�لُحُبوِب َوَذبائِِح �لَخِطيَِّة َوَذبائِِح �لتَّعِويِض �لَِّتي ُيِعيُدونَها 
صاً بِالكاِمِل لََك �أنَت  لِي. َجِميُعها َسَتُكوُن نَِصيباً ُمَخصَّ
ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل.  َو�أبناُؤَك. 10َفُكْلها نَِصيٌب ُمَخصَّ
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َصًة  كُوِر �أْن َياأكُلُو� ِمنها. َسَتُكوُن ُمَخصَّ ُيمِكُن لُِكلِّ �لذُّ
لََك.

11»َوَهِذِه �أيضاً َسَتُكوُن لََك: َجِميُع �لتَّقِدماِت �لَِّتي 

أول�ِدَك َوَبناتَِك  َيرَفُعها َبنو �إْسر�ئِيَل لِي، �ُأعِطيها لََك َول�
َكَنِصيٍب د�ئٍِم. َياأكُُل ِمنها كُلُّ طاِهٍر ِفي عائَِلِتَك.

ُمونَُه  َل �إنتاِج َبني �إْسر�ئِيَل �لَِّذي ُيَقدِّ 12»َساُأعطيِهْم �أوَّ

ُل  �أوَّ لََك  13َوَتُكوُن  َوُحُبوٍب.  َونَِبيٍذ  َزيٍت  �أفَضَل  هلِل: 
هلِل.  ُمونَها  ُيَقدِّ �لَِّتي  �أْرِضِهِم  ِفي  �لنّاِضَجِة  َمحاِصيِلِهِم 
ُيمِكُن ل�أيِّ َشخٍص طاِهٍر ِفي عائَِلِتَك �أْن َياأكَُل ِمنها. 

14كُلُّ َشيٍء ُيَكرَُّس أ ِفي �إْسر�ئِيَل َسَيُكوُن لََك.

ُمونَُه هلِل َيُكوُن  15»كُلُّ ِطفٍل بِكٍر �أْو َحيو�ٍن بِكٍر ُيَقدِّ

أْبكاِر �لنّاِس َو�لَحيو�ناِت  لَُكْم. لَِكْن َتاأُخُذ مال�ً َكِفد�ٍء ل�
ماَل  تاأُحُذ  َشهر�ً،  �لِبْكُر  َيبلُُغ  16ِحيَن  �لطّاِهَرِة.  َغيِر 
ِد، َوُهَو َخْمَسُة َمثاقيلَ ب  �لِفد�ِء بَِحَسِب �لَمبَلِغ �لُمَحدَّ
لِلِمْثقاِل:  ْسِمي  �لرَّ �لِمقياِس  بَِحَسِب  ِة،  �لِفضَّ ِمَن 

�لِمْثقاُل بِِعشِريَن ِقير�طاً. ج
أبقاِر �أِو �لِخر�ِف  17»لَِكْن ل� َتقَبْل مال�ً لِِفد�ِء بِكِر �ل�

َعَلى  َدَمها  َفاْسِفْك  هلِل.  َصٌة  ُمَخصَّ َفِهَي  �لماِعِز،  �أِو 
بِها  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  َتقِدَمًة  َشْحَمها  َو�أْحِرْق  �لَمذَبِح. 
�لَفْخِذ  �أْو  دِر  َكالصَّ لََك،  َفَيُكوُن  لَحُمها  18َو�أّما  اهلُل. 

�لُيمَنى ِمَن �لتَّقِدماِت �لَمرفُوَعِة ِفي َحضَرِة �هلِل. 19كُلُّ 
هلِل  �إْسر�ئِيَل  َبنو  ُمها  ُيَقدِّ �لَِّتي  َسِة  �لُمَقدَّ �لتَّقِدماِت 
َهذ�  د�ئٍِم.  َكَنِصيٍب  َوَبناتَِك  أول�ِدَك  َول� لََك  َساُأعِطيها 

َعهُد ِمْلٍح د د�ئٌِم ِمَن اهلِل لََك َولَِنسِلَك ِمْن َبعِدَك.«
20َوقاَل اهلُل لِهاُروَن: »لَْن َتحُصَل َعَلى �أيِّ نَِصيٍب 

ِفي  أْرِض  �ل� ِمَن  ٍة  ِحصَّ �أيَّ  َتملَُك  َولَْن  �أْرِضِهْم،  ِفي 
ُتَك ِفي َوَسِط َبني �إْسر�ئِيَل. َوَسِطِهْم. �أنا نَِصيُبَك َوِحصَّ

س. �إشارة �إلى �ل�شياء �لّتي كانت تُعطى هلِل ول� يمكن  أ 14:18 يكراّ

�سترد�دها. �نظر ل�ويّين 28:27–29.
قديمٌة،  ُعملٌة  َو�لّشاقُل  »شو�قل.«  حرفياً  مثاقيل.  ب 16:18 

َوِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
ج 16:18 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة �أعشاِر غر�م.
رقيِة  �لشَّ �لمجتمعاِت  ِفي  �لملُح  يز�ُل  ما  عهد ملح.  د 19:18 

أماِن و�لعهِد، حيُث يشترك طرفاِن َعَلى مائدِة طعاٍم  ِة و�ل� رمز�ً للَمودَّ
ِة و�لعهِد: »بيننا ُخبٌز َوِملٌح.« و�حدٍة. وُيقاُل تعبير�ً َعِن �لَمَودَّ

21»َو�أّما �لّلاِويُّوَن َفَساُأعِطيُهُم �لُعشَر ِمْن َمحاِصيِل 

ُتُهْم  ِحصَّ َهِذِه  ُينِتُجونَُه.  ما  َجِميِع  َومْن  �إْسر�ئِيَل  َبني 
َبني  22َفَعَلى  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي  ِخْدَمِتِهْم  ُمقابَِل 
آَن �أْن ل� َيقَتِرُبو� ِمْن َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.  �إْسر�ئِيَل ُمْنُذ �ل�
َفُهْم َيْقَتِرفُوَن بَِذلَِك َخطيًَّة تُؤدَّي �إلَى �لَموِت. 23َفُمْنُذ 
َوُهْم  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِخْدَمَة  �لّلاويُّوَن  َيْخِدُم  آَن  �ل�
لوَن �لِعقاَب َعَلى �أيِّ َتقِصيٍر. َهِذِه َشِريَعٌة د�ئَِمٌة  َيَتَحمَّ
أْرِض  ًة ِمَن �ل� آَن َفصاِعد�ً. َولَْن َيناَل �لّلاويُّوَن ِحصَّ ِمَن �ل�
ُمو� ُعشَر  ِمثَل َبقيَِّة �إْسر�ئِيَل. 24َفَعَلى َبني �إْسر�ئِيَل �أْن ُيَقدِّ
لَُهْم  َكَنِصيٍب  لِّلاِويِّيَن  َذلَِك  �ُأعِطي  َو�أنا  هلِل.  َدخِلِهْم 
ًة ِمَن  أْرِض. َولَِهذ� قُْلُت لَْن َيناَل �لّلاويُّوَن ِحصَّ َبَدَل �ل�

أْرِض ِمثَل َبقيَِّة َبني �إْسر�ئِيَل.« �ل�
25َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 26»قُْل لِّلاِويِّيَن: ِحيَن 

َتاأُخُذوَن ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل �أعشاَرُهُم �لَِّتي �أعَطيُتها لَُكْم 
هلِل  ُمو�  تَُقدِّ �أْن  ِحيَنِئٍذ،  َفَعَليُكْم  لَُكْم،  َكَنِصيٍب  ِمنُهْم 
ُعشر�ً ِمَن �لُعشِر. 27َسُتْحَسُب َتقِدَمُتُكْم َكالَقمِح ِمْن 
َبيَدِر �لتَّذِرَيِة َوكالَعِصيِر ِمْن ِمعَصَرِة �لَخمِر. 28َفَينَبِغي �أْن 
ُمو� هلِل ِمَن �لُعشِر �لَِّذي َتاأُخُذونَُه ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل.  تَُقدِّ
�لكاِهِن.  لِهاُروَن  هلِل  َتقِدَمًة  ُموَن  تَُقدِّ �لُعشِر  َذلَِك  ِمْن 
ُموَن  تَُقدِّ َتاأُخُذونَها،  �لَِّتي  �لتَّقِدماِت  َجِميِع  َبيِن  29ِمْن 

ِمّما  ُجزٍء  َو�أقَدَس  �أفَضَل  ُموَن  تَُقدِّ هلِل.  ُمناِسَبًة  َتقِدَمًة 
ُم لَُكْم. ُيَقدَّ

ِمنها،  ُجزٍء  �أفَضَل  ُموَن  تَُقدِّ ِحيَن  لَُهْم:  30»َوقُْل 

َبيَدرِ  �إنتاِج  ِمْن  َكاأنَّها  �لّلاِويُّوَن  �أيُّها  لَُكْم  َسُتْحَسُب 
�لتَّذِرَيِة َوِمعَصَرِة �لَخمِر. 31ُيمِكُنَك �أنَت َوعائَِلُتَك �أْن 
َعَمِلُكْم  َعَلى  لَُكْم  �ُأجَرٌة  َُّه  أن ل� َمكاٍن  �أيِّ  ِفي  َتاأكُلُوُه 
�أفَضَل  ْمُتْم  َقدَّ �إْن  تُعاَقُبو�  32لَْن  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
ُسو� َتقِدماِت َبني �إْسر�ئِيَل  ُجزٍء ِمَن �لتَّقِدماِت. َفلا تَُنجِّ

نَُّكْم َسَتُموتُوَن.« َسَة، َو�إلّ� َفاإ �لُمَقدَّ

َرماُد الَبَقَرِة الَحمراء

ِهَي 19  2»َهِذِه  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  َوقاَل 
قُْل  بِها:  اهلُل  �أَمَر  �لَِّتي  ِريَعِة  �لشَّ َفِريَضُة 
َعيَب  ل�  َحمر�َء  َبَقَرًة  لََك  ُيحِضُرو�  �أْن  �إْسر�ئِيَل  لَِبني 
. 3َو�أْعِطها  َقطُّ نِيٌر  َعَليها  ُيوَضْع  َولَْم  َوَصِحيَحًة،  ِفيها 



َعَدد 1598:20

َياأُخُذها خاِرَج �لُمَخيَِّم لُِتذَبَح  ألِيعاز�َر �لكاِهِن �لَِّذي  ل�
ْصَبِعِه،  بِاإ َدِمها  ِمْن  �لكاِهُن  �ألِيعاز�ُر  َياأُخُذ  4ثُمَّ  �أماَمُه. 
�أماَم َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. 5ثُمَّ تُحَرُق  َمّر�ٍت  ُه َسبَع  َوَيُرشُّ
َو�أحشاُؤها  َوَدُمها  َولَحُمها  ِجلُدها  َعيَنيِه:  �أماَم  �لَبَقَرُة 
َوكُلُّ ما ِفيها. 6َوَياأُخُذ �لكاِهُن َخَشَب �أْرٍز َوُغْصَن ُزوفا 
َوِقطَعًة ِمْن قُماِش �لِقْرِمِز، َوُيلِقَيها َعَلى �لَبَقَرِة �لُمشَتِعَلِة. 
7ثُمَّ َيْغِسُل �لكاِهُن ثِياَبُه َوَجَسَدُه بِالماِء. ِحيَنِئٍذ، َيُعوُد 

�إلَى �لُمَخيَِّم، لَِكنَُّه َيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى �لَمساِء. 8�أّما 
�لرَُّجُل �لَِّذي �أحَرَقها، َفْلَيغِسْل ثِياَبُه َوَجَسَدُه ِفي �لماِء، 

لَِكنَُّه َيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى �لَمساِء.
�لَبَقَرِة  َرماَد  َوَيجَمُع  طاِهٌر  َرُجٌل  َيْذَهُب  9»ثُمَّ 

َوَيَضُعُه خاِرَج �لُمَخيَِّم ِفي َمكاٍن طاِهٍر. ُيحَفُظ �لرَّماُد 
لَِبني �إْسر�ئِيَل ل�أجِل �لتَّطِهيِر، َفهَو َسُيْسَتْخَدُم لِماِء َتطِهيِر 

�لَخِطيَِّة.
10»َوَعَلى �لرَُّجِل �لَِّذي َجَمَع َرماَد �لَبَقَرِة �أْن َيغِسَل 

ثِياَبُه، لَِكنَُّه َسَيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى �لَمساِء.
َولِلاأجانِِب  �إْسر�ئِيَل،  لَِبني  د�ئَِمٌة  َشِريَعٌة  »َهِذِه 
َميٍِّت،  �إنساٍن  ُجثََّة  َيلِمُس  11َمْن  َبيَنُهْم.  �لُمِقيميَن 
�لتَّطِهيِر  بِماِء  ْر  12َفْلَيَتَطهَّ �أيّاٍم.  لَِسبَعِة  طاِهٍر  َغيَر  َيبَقى 
َسَيُكوُن طاِهر�ً.  ِحيَنِئٍذ،  َو�لّسابِِع.  �لثّالِِث  �لَيوَميِن  ِفي 
َيْعَتَبُر  ل�  َو�لّسابِِع،  �لثّالِِث  �لَيوَميِن  ِفي  َيَتطََّهْر  لَْم  ْن  ِفاإ
ُر،  َيَتَطهَّ َول�  َميٍِّت،  �إنساٍن  ُجثََّة  َيلِمُس  13َمْن  طاِهر�ً. 
ِمْن  ُيقَطُع  لَِذلَِك  ِس.  �لُمَقدَّ اهلِل  َمْسَكَن  ُس  ُيَنجِّ نَُّه  َفاإ
�إْسر�ئِيَل. أ َول�أنَّ ماَء �لتَّطِهيِر لَْم ُيَرشَّ َعَليِه، َيبَقى َغيَر 

أنَّ نَجاَسَتُه ما ز�لَْت َعَليِه. طاِهٍر، ل�
ِريَعُة: �إْن ماَت َشخٌص ِفي َخيَمٍة،  14»َهِذِه ِهَي �لشَّ

َفُكلُّ َمْن َيدُخُل �لَخيَمَة، �أْو كاَن ِفيها، َيُكوُن َغيَر طاِهٍر 
لَِسبَعِة �أيّاٍم. 15كُلُّ َصحٍن بِلا ِغطاٍء، َيُكوُن َغيَر طاِهٍر. 
َيِة، �أْو  16َوكُلُّ َمْن َيلِمُس َقتيلاً قُِتَل ِفي َمعَرَكٍة ِفي �لَبرِّ

نَُّه  ماَت َموتاً َطِبيِعّياً، �أْو َيلِمُس َعظَمَة َميٍِّت، �أْو َقبر�ً، َفاإ
ِة َسبَعِة �أيّاٍم. َسَيُكوُن َغيَر طاِهٍر لُِمدَّ

ل�أجِل  �لتَّطِهيِر  َذبِيَحِة  َرماِد  َبعُض  17»َفْلُيؤَخْذ 

ِوعاٍء.  ِفي  ماٌء جاٍر  ُيسَكُب  ثُمَّ  ِس،  �لُمَتَنجِّ خِص  �لشَّ

مير�َثه.  ويفقُد  عائلِتِه  ِمْن  ُينزُع  ُيقطع من إسرائيل.  أ 13:19 

)�أيضاً ِفي �لعدد 20(

ِفي  َوَيغِمْسُه  ُزوفا،  ُغْصَن  طاِهٌر  َشخٌص  18َولْياأُخْذ 

أوِعَيِة  �لماِء، َولَْيُرشَّ �لماَء َعَلى �لَخيَمِة َوَعَلى َجِميِع �ل�
َمْن  كُلِّ  َعَلى  �لماَء  لَِيُرشَّ  ِفيها.  كانُو�  �لَِّذيَن  َو�لنَّاِس 

لََمَس َعظماً �أْو َقتيلاً �أْو َميِّتاً ميَتًة َطبيعيًَّة �أْو َقبر�ً.
خُص �لطّاِهُر �لماَء َعَلى َغيِر �لطّاِهِر  19»لَِيُرشَّ �لشَّ

�لَيوِم  ِفي  طاِهر�ً  َفَيِصيَر  َو�لّسابِِع،  �لثّالِِث  �لَيوَميِن  ِفي 
ِفي  َوَجَسَدُه  ثِياَبُه  �لطّاِهِر  َغيُر  َيْغِسُل  َحيُث  �لّسابِِع، 

�لماِء، َفَيِصيَر طاِهر�ً ِفي �لَمساِء.
َُّه  أن ُر، ُيقَطُع ِمَن �إسر�ئِيَل ل� ُس َول� َيَتَطهَّ 20»َمْن َيَتَنجَّ

ِس، َوَرَفَض �أْن ُيَرشَّ ماُء �لتَّطِهيِر  َس َمكاَن اهلِل �لُمَقدَّ نَجَّ
َعَليِه، َوُهَو نَِجٌس. 21َهِذِه َفِريَضٌة د�ئَِمٌة لَُكْم. �أّما َمْن 
َيُرشُّ ماَء �لتَّطِهيِر، َفَينَبِغي �أْن َيغِسَل ثِياَبُه. َوَمْن َيلِمُس 
�لَمساِء. 22َوكُلُّ  َغيَر طاِهٍر َحتَّى  َيُكوُن  �لتَّطِهيِر،  ماَء 
ما َيلِمُسُه َغيُر �لطّاِهِر َيُكوُن َغيَر طاِهٍر. َوكُلُّ َشخٍص 

َيلِمُسُه َيُكوُن َغيَر طاِهٍر َحتَّى �لَمساِء.«

َموُت َمرَيم

يَِّة ِصيَن ِفي 20  َو�أَتى كُلُّ َبني �إْسر�ئِيَل �إلَى َبرِّ
َوُهناَك  قاِدَش.  ِفي  َو�أقاُمو�  ِل،  أوَّ �ل� هِر  �لشَّ

ماَتْت َمرَيُم َوُدِفَنْت.

َخَطأُ ُموَسى
لَِيْشَرُبو�. فاجَتَمُعو�  عِب  لِلشَّ ُهناَك ماٌء  َيُكْن  2َولَْم 

عُب َمَع ُموَسى  َمَعاً ِضدَّ ُموَسى َوهاُروَن. 3َوَتجاَدَل �لشَّ
َوقالُو� لَُه: »لَيَتنا ُمْتنا ِحيَن ماَت �إْخَوتُنا ِفي َحْضَرِة اهلِل. 
حر�ِء َكي نَُموَت  4لِماذ� �أَتيُتما بَِشعِب اهلِل �إلَى َهِذِه �لصَّ

نَحُن َوَحيو�ناتُنا ُهنا؟ 5َولِماذ� �أخَرْجُتمانا ِمْن ِمصَر �إلَى 
َهذ� �لَمكاِن �لُمِريِع؟ َفَليَس ِفي َهذ� �لَمكاِن َقمٌح َول� 

ْرِب.« تِيٌن َول� كُُروٌم َول� ُرّماٌن َول� َحتَّى ماٌء لِلشُّ
عِب �إلَى َمدَخِل  6َفَذَهَب ُموَسى َوهاُروُن ِمْن �أماِم �لشَّ

أْرِض،  �ل� نَحَو  َوَوجهاُهما  َو�نَحَنيا  �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة 
َفَظَهَر َمجُد اهلِل لَُهما. 7َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 8»ُخْذ �أنَت 
خَرَة �أماَمُهْم  عَب. َو�أُمر� �لصَّ َوهاُروُن �لَعصا َو�جَمعا �لشَّ
خَرِة.  بِاأْن تُْعِطَي ماَءها. َهَكذ� تُخِرُج لَُهْم ماًء ِمَن �لصَّ

ُدُهْم بِالماِء لَِيْشَربو� ُهْم َوَحيو�ناتُُهْم.« تَُزوِّ
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9َفاأَخَذ ُموَسى �لَعصا ِمْن َمْحَضِر اهلِل، َكما �أَمَرُه. 

خَرِة.  �لصَّ �أماَم  عَب  �لشَّ َوهاُروُن  ُموَسى  َجَمَع  10ثُمَّ 

ُد، َهْل  عُب �لُمَتَمرِّ َوقاَل لَُهْم ُموَسى: »�ْسَتِمُعو� �أيُّها �لشَّ
خَرِة؟« 11ثُمَّ َرَفَع ُموَسى  نُخِرُج لَُكْم ماًء ِمْن َهِذِه �لصَّ
َتيِن بِالَعصا، َفَتَدفََّق �لماُء ِمنها،  خَرَة َمرَّ َيَدُه َوَضَرَب �لصَّ

َوَشِرَب �لنَّاُس َوَحيو�ناتُُهْم.
12َفقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: »ل�أنَُّكما لَْم َتِثقا بِي 

سانِي �أماَم َبني �إْسر�ئِيَل، لَْن َتُقود� َهذ�  بِما َيكِفي لُِتَقدِّ
أْرِض �لَِّتي َساُأعِطيها لَُهْم.« عَب �إلَى �ل� �لشَّ

�إْسر�ئِيَل  َبنو  َد  َتَمرَّ َحيُث  َمِريَبةَ أ  ِمياُه  ِهَي  13َهِذِه 

َعَلى اهلِل، َوَحْيُث �أظَهَر َقد�َسَتُه ِفي َوَسِطِهْم.

ُمقاَوَمُة أُدوَم إلْسراِئيل
ِمْن قاِدَش �إلَى َمِلِك �أُدوَم  14َو�أرَسَل ُموَسى ُرُسلاً 

َتعِرُف  �أنَت  لََك:  َيُقوُل  �إْسر�ئِيُل  »�أُخوَك  لَُه:  َوقاَل 
يَق �لَِّذي َتَعرَّْضنا لَُه، 15�أنَّ �آباَءنا نََزلُو� �إلَى ِمصَر،  �لضِّ
كانُو�  �لِمصِريِّيَن  َو�أنَّ  َطِويَلٍة،  لَِفتَرٍة  ُهناَك  ِعشنا  َو�أنَّنا 
قُساًة َعَلينا َوَعَلى �آبائِنا. 16لَِكنَّنا َصَرخنا �إلَى اهلِل طالِِبيَن 
َعونَُه، َوَقِد �ْسَتجاَب َو�أرَسَل َملاكاً �أخَرَجنا ِمْن ِمصَر. 
�أْرِضَك.  ُحُدوِد  َعَلى  �لَِّتي  �لَمِديَنِة  قاِدَش،  ِفي  �إنَّنا 
نَُمرَّ  بِاأْن ل�  ُد  نََتَعهَّ �أْرِضَك.  بِالُمُروِر ِفي  لَنا  17فاْسَمْح 

ِفي �لُحُقوِل �أِو �لُكُروِم، �أْو نَشَرَب ماًء ِمْن �آباِركُْم. نَِسيُر 
ِفي ›َطِريِق �لَمِلِك.‹ ل� نَِميُل �إلَى �لَيِميِن �أِو �لَيساِر َحتَّى 

نَجتاَز �أْرَضَك.«
18َفقاَل َمِلُك �أُدوَم لَُهْم: »ل� �أسَمُح لَُكْم بِالُمُروِر 

َسَنخُرُج  نَّنا  َفاإ َذلَِك،  َعَمَل  حاَولُْتْم  ْن  َفاإ �أْرِضي،  ِفي 
ُيوِف.« َونُقاِوُمُكْم بِالسُّ

›َطِريِق  ِفي  »َسَنِسيُر  لَُه:  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  19َفقاَل 

مائَِك،  ِمْن  َحيو�ناتُنا  �أْو  نَحُن  َشِرْبنا  َو�إْن  �لَمِلِك.‹ 
َسَندَفُع َثَمَنُه. �ْسَمْح لَنا بِاأْن نَُمرَّ ِفي �أْرِضَك َسْير�ً َعَلى 

أقد�ِم. َهذ� كُلُّ ما نَطلُُبُه ِمنَك.« �ل�
20َو�أّما َمِلُك �أُدوَم َفقاَل: »لَْن َتُمرُّو� ِفي �أْرِضي.«

َعِظيٍم  بَِجيٍش  �إْسر�ئِيَل  َبِني  لُِيلاِقي  �أُدوُم  َوَخَرَج 
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�إْسر�ئِيَل  لَِبِني  ماَح  �لسَّ �أُدوَم  َمِلُك  21َوَرَفَض   . َوَقِويٍّ
بِالُمُروِر ِفي �أْرِضِه، َفمالُو� َعْن �أْرِضِه.

َموُت هاُرون
22َفَتَرَك َجِميُع َبني �إْسر�ئِيَل قاِدَش َو�أَتو� �إلَى َجَبِل 

ُهوَر. 23َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن َعَلى َجَبِل ُهوَر �لَِّذي 
�إلَى  َوُيَضّم  �أُدوَم: 24»لَيُمْت هاُروُن  قُرَب ُحُدوِد  َيَقُع 
لَِبني  َساُأعِطيها  �لَِّتي  أْرَض  �ل� َيدُخَل  لَْن  َفُهَو  َجماَعِتِه. 

�إْسر�ئِيَل، ل�أنَُّكما َعَصيُتما �أمِري ِعنَد َمِريَبَة.
�إلَى  بِِهما  َو�صَعْد  �ْبَنُه  َو�ألِيعاز�َر  هاُروَن  25»ُخْذ 

َعنُه  �لَكَهُنوتِيََّة  هاُروَن  ثِياَب  �نَْزْع  26ثُمَّ  ُهوَر.  َجَبِل 
َوُيَضمُّ  ُهناَك  َفَسَيُموُت هاُروُن  �ْبِنِه.  ألِيعاز�َر  ل� َو�ألِبْسها 

�إلَى َجماَعِتِه.«
27َفَفَعَل ُموَسى َكما �أَمَرُه اهلُل. َفَصِعُدو� �إلَى َجَبِل 

هاُروَن  ثِياَب  ُموَسى  28َونََزَع  عِب.  �لشَّ كُلِّ  �أماَم  ُهوَر 
ألِيعاز�َر �بِنِه. َوماَت هاُروُن َعَلى  �لَكَهُنوتِيََّة َعنُه َو�ألَبَسها ل�
ِة �لَجَبِل. ِحيَنِئٍذ، نََزَل ُموَسى َو�ألِيعاز�ُر ِمَن �لَجَبِل.  ِقمَّ
َفَبَكى  َقْد ماَت.  �أنَّ هاُروَن  عِب  �لشَّ َجِميُع  29َوَعَرَف 

َة َثلاثِيَن َيوماً. َجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل َعَلى هاُروَن ُمدَّ

َحرٌب َمَع الَكنعاِنيِّين

َوَسِمَع َعر�ُد، �لَمِلُك �لَكنعانِيُّ �لَِّذي كاَن 21 
َيسُكُن ِفي �لنََّقِب �أنَّ �إْسر�ئِيَل كاَن �آتِياً ِفي 
َطِريِق �أتاِريَم، َفحاَرَب َبِني �إْسر�ئِيَل َوَسَبى َبعضاً ِمْنُهْم. 
2َفَنَذَر �إْسر�ئِيُل نَذر�ً خاّصاً هلِل، َفقاَل: »�إْن ساَعْدَتنا ِفي 

ُر ُمُدنَُهْم َتماماً.« عِب، َفَسُنَدمِّ َهِزيَمِة َهذ� �لشَّ
3َوَسِمَع اهلُل لَِصوِت �إْسر�ئِيَل َوساَعَدُهْم ِفي َهِزيَمِة 

ُرو� ُمُدنَُهْم بِالكاِمِل. َولِذ�  �لَكنعانِيِّيَن، َفَقَضْو� َعَليِهْم َوَدمَّ
َدُعو� �ْسَم �لَمكاِن ُحْرَمَة. ب

ُة الُبروْنِزيَّة الَحيَّ
4ثُمَّ َتَركُو� َجَبَل ُهوَر ِفي �لطَِّريِق �إلَى �لَبحِر �ل�أحَمِر 

ِفي  ِجّد�ً  عُب  �لشَّ َفَتضاَيَق  �أُدوَم.  �أْرِض  َحوَل  لَِيُدوُرو� 
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»لِماذ�  َوُموَسى:  �هلِل  ِضدَّ  َيَتَكلَُّموَن  5َوَبَد�أو�  �لطَِّريِق، 
ْحر�ِء؟ َفَليَس ُهناَك  َجَعْلُتمانا نَتُرُك ِمصَر لَِنُموَت ِفي �لصَّ
�لطَّعاَم  َهذ�  َمَلْلنا  َوَقْد  �لَمكاِن،  َهذ�  ِفي  ماٌء  �أْو  ُخبٌز 

ِخيَف.« �لسَّ
عِب، َفَلَدَغْتُهْم.  ًة �إلَى �لشَّ 6َفاأرَسَل اهلُل َحّياٍت سامَّ

عُب �إلَى  َوماَت َكِثيُروَن ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل. 7َولِذ� �أَتى �لشَّ
َك.  ُموَسى َوقالُو�: »لََقْد �أخَطاأْنا بَِتَكلِّمنا ِضدَّ اهلِل َوِضدَّ
َفَصلَّى  َعنّا.«  َبِعيد�ً  �لَحّياِت  َياأُخَذ  �أْن  اهلِل  �إلَى  َصلِّ 

عِب. ُموَسى ل�أجِل �لشَّ
8َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »�صَنْع َحيًَّة نُحاِسيًَّة َوَضْعها 

َعَلى َعُموٍد. َوِحيَن َينُظُر �إلَيها �أيُّ َشخٍص لََدَغْتُه َحيٌَّة 
َوَعلََّقها  نُحاِسيًَّة  َحيًَّة  ُموَسى  9َفَصَنَع  َسُيشَفى.«  نَُّه  َفاإ
َعَلى ساِرَيٍة َخَشِبيٍَّة. َفكاَن كُلُّ َمْن لََدَغْتُه َحيٌَّة، َونََظَر 

�إلَى �لَحيَِّة �لُبرونِْزيَِّة، ُيشَفى.

حَلُة إَلى ُموآب الرِّ
ِفي  َوَخيَُّمو�  �لَمكاَن  َذلَِك  �إْسر�ئِيَل  َبنو  َتَرَك  10ثُمَّ 

�ُأوُبوَت. 11ثُمَّ َتَركُو� �ُأوُبوَت َوَخيَُّمو� ِفي َعيِّي َعباِريَم ِفي 
رِق ِمنها. 12َوَتَركُو�  ْحر�ِء َعَلى َحدِّ ُمو�آَب �إلَى �لشَّ �لصَّ
َذلَِك �لَمكاَن َوَخيَُّمو� ِفي و�ِدي ز�َرَد. 13َوَتَركُو� َذلَِك 
ْحر�ِء  �لصَّ ِفي  �أرنُوَن  نَهِر  ِة  ِضفَّ َعَلى  َوَخيَُّمو�  �لَمكاَن 
�لَحدُّ  ُهَو  �أْرنُوَن  أُموِريِّيَن – َفَنهُر  �ل� �أْرِض  ِمْن  ِة  �لُممَتدَّ
أُموِريِّيَن. 14َوُيوَصُف َهذ�  �لفاِصُل َبيَن ُمو�آَب َو�أْرِض �ل�

ِفي ِكتاِب ُحُروِب اهلِل َكما َيِلي:

�أرنُوَن،  َو�أوِدَيِة  ُسوَفَة  ِفي  َو�ِهٌب   . . . «
َمساِكِن  �إلَى  ي  تَُؤدِّ �أوِدَيِتِه  15َوُمنَحَدر�ُت 

عاَر َوَتَقُع َعَلى ُحُدوِد ُمو�آَب.«

�لِبْئُر  َحْيُث  بِْيَر،  ِمْنَطَقِة  �إلَى  َذَهُبو�  ُهناَك  16َوِمْن 

عَب ُهناَك، َو�أنا  �لَِّتي قاَل اهلُل لُِموَسى َعْنها: »�جَمِع �لشَّ
َساُأعِطيِهْم ماًء.« 17ثُمَّ َرنََّم َبنو �إْسر�ئِيَل َهِذِه �لتَّرنِيَمَة:

  » َتَدفَِّقي بِالماِء �أيَُّتها �لِبْئُر.
   َرنُِّمو� لَها.

عِب، 18  �لِبْئُر �لَِّتي َحَفَرها ُعَظماُء �لشَّ  
عِب بَِحفِرها،    �لَِّتي َبَد�أ قاَدُة �لشَّ

   بَِصولَجاناتِِهْم َوِعِصيِِّهْم.«

َمتّانََة. 19َوِمْن  �إلَى  َو�أَتو�  ْحر�َء  �لصَّ تِْلَك  َتَركُو�  ثُمَّ 
َمتّانََة �أَتو� �إلَى نَحِليِئيَل. َوِمْن نَحِليِئيَل �أَتو� �إلَى باُموَت. 
20َوِمْن باُموَت �أَتو� �إلَى �لو�ِدي �لَِّذِي ِفي ِمْنَطَقِة ُمو�آَب 

ْحر�ِء. ِة َجَبِل �لِفْسَجِة �لَِّذي ُيشِرُف َعَلى �لصَّ َعَلى ِقمَّ

ِسيُحوُن َوُعوج
21َو�أرَسَل �إْسر�ئِيُل ُرُسلاً �إلَى �لَمِلِك ِسيُحوَن َمِلِك 

َبَلِدَك.  ِفي  بِالُمُروِر  لَنا  22»�ْسَمْح  َفقاَل:  أُموِريِّيَن  �ل�
َونَحُن نَِعُد بِاأنَّنا لَْن نَِميَل �إلَى ُحُقولَِك �أْو كُُروِمَك، َولَْن 
نَشَرَب ماًء ِمْن بِئِرَك. َسَنِسيُر ِفي ›َطِريِق �لَمِلِك‹ َحتَّى 

نََتجاَوَز �أْرَضَك.«
ِفي  بِالُمُروِر  ْسر�ئِيَل  ل�إ َيسَمْح  لَْم  ِسيُحوَن  23لَِكنَّ 

�أْرِضِه، َبْل َجَمَع كُلَّ َشعِبِه َوَخَرَج لَِيلَتِقَي �إْسر�ئِيَل ِفي 
ْحر�ِء، َفجاَء �إلَى ياَهَص َوهاَجَم �إْسر�ئِيَل. �لصَّ

24لَِكنَّ �إْسر�ئِيَل َقَتلُوُه َو�أَخُذو� �أْرَضُه ِمْن نَهِر �أرنُوَن 

ل�أنَّ  ونِيِّيَن،  �لَعمُّ �أْرِض  ُحُدوِد  َو�إلَى  َيبُّوَق،  نَهِر  �إلَى 
ونِيِّيَن كانَْت َقِويًَّة. 25َفاأَخَذ �إْسر�ئِيُل كُلَّ َهِذِه  ُحُدوَد �لَعمُّ
أُموِريِّيَن تِلَك، ِفي َحشُبوَن  �لُمُدِن َوَسَكُنو� كُلَّ ُمُدِن �ل�
�لَمِلِك  َمِديَنَة  �أُدوُم  26كانَْت  بِها.  �لُمِحيَطِة  َو�لُمُدِن 
َمِلَك  حاَرَب  َقْد  ِسيُحوُن  َوكاَن  ِسيُحوَن.  أُموِريِّ  �ل�
�أرنُوَن.  نَهِر  �إلَى  ِمنُه  �أْرِضِه  َو�أَخَذ كُلَّ  �لّسابَِق،  ُمو�آَب 

27َولَِهذ� َيُقوُل �لُمَغنُّوَن:

  » َتعالَو� �إلَى َحشُبوَن،
   َفْلُيَعْد بِناُؤها.

   َفْلُيَعْد بِناُء َمِديَنِة َحْشُبوَن.
أنَّ نار�ً َخَرَجْت ِمْن َمِديَنِة ِسيُحوَن، 28  ل�  

   َولَِهيباً ِمْن َمِديَنِة ِسيُحوَن.
   �أَكَلِت �لنّاُر عاَر ِفي ُمو�آَب،

   َو�لَتَهَمِت �لتِّلاَل �لَِّتي َفوَق �أرنُوَن.
29  َويٌل لََك يا ُمو�آُب.  
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   َقْد َتَحطَّْمُتْم يا َشعَب َكُموَش.
   َجَعَل َكُموُش �أْبناَءَك َيهُرُبوَن،

   َوَبناتَِك �أِسير�ٍت
أُموِريِّيَن.    لِِسيُحوَن َمِلِك �ل�

أُموِريِّيَن. 30  َولَِكنَّنا َهَزْمنا َهُؤل�ِء �ل�  
ْرنا ُمُدنَُهْم ِمْن َحْشُبوَن �إلَى ِديُبوَن،    َدمَّ

   ِمْن نَِشيَم �إلَى نُوَفَح، �لَقِريَبِة ِمْن ِميَدبا.«

أُموِريِّيَن. 31َوَسَكَن �إْسر�ئِيُل ِفي �أْرِض �ل�

32َو�أرَسَل ُموَسى ِرجال�ً لَِيسَتكِشُفو� َيعِزيَر، َفاأَخُذو� 

كانُو�  �لَِّذيَن  أُموِريِّيَن  �ل� َو�أجَبُرو�  بِها  �لُمِحيَطَة  �لُمُدَن 
ُهناَك َعَلى َترِك �لِمنَطَقِة.

�إلَى  �لطَِّريِق  ِفي  َوساُرو�  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  د�َر  33ثُمَّ 

باشاَن. َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك باشاَن �إلَى �إذَرِعي َمَع كُلِّ 
َشعِبِه لُِيحاِرَب َبِني �إْسر�ئِيَل.

ِّي  أن ل� ِمنُه،  َتَخْف  »ل�  لُِموَسى:  اهلُل  34َوقاَل 

بِِه  َفاْفَعْل  �إلَيَك.  �أْرِضِه  َوكُلَّ  َشعِبِه  َوكُلَّ  ُهَو  َساُأَسلُِّمُه 
أُموِريِّيَن �لَِّذي كاَن َيْحُكُم  َكما َفَعْلَت بِِسيُحوَن َمِلِك �ل�

ِفي َحشُبوَن.«
35َفَقَتَل َبُنو �إْسر�ئِيَل ُعوَج َو�أبناَءُه َوكُلَّ َشعِبِه، َحتَّى 

لَْم َيبَق ُهناَك ناٍج و�ِحٌد. ثُمَّ �أَخُذو� �أْرَضُه.

َبْلعاُم َوَمِلُك ُموآب

ثُمَّ �أكَمَل َبنو �إْسر�ئِيَل ِرحَلَتُهْم َوَخيَُّمو� ِفي 22 
ُأرُدنِّ  رِق ِمْن نَهِر �ل� ُسُهوِل ُمو�آَب �إلَى �لشَّ
َعِمَلُه  ما  كُلَّ  وَر  ِصفُّ ْبُن  بال�ُق  2َوَر�أى  �أِريحا.  ُمقابَِل 
َبني  ِمْن  �لُمو�آبِيُّوَن  3َو�رَتَعَب  أُموِريِّيَن.  بِال� �إْسر�ئِيَل  َبُنو 
ُمرَتِعِبيَن  �لُمو�آبِيُّوَن  َكِثيِريَن. كاَن  َُّهْم كانُو�  أن ل� �إْسر�ئِيَل 

ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل.
ُر َهذ�  لُِشُيوِخ ِمدياَن: »َسُيَدمِّ ُمو�آَب  َمِلُك  4َوقاَل 

�لثَّوُر  َيلَتِهُم  َكما  َحولَنا،  َشيٍء  كُلَّ  �لَعِظيُم  عُب  �لشَّ
ُعشَب �لَحقِل.«

َذلَِك  ِفي  ُمو�آَب  َمِلَك  وَر  ِصفُّ ْبُن  بال�ُق  َوكاَن 
ِفي  َبُعوَر  ْبِن  َبْلعاَم  �إلَى  ُرُسلاً  بال�ُق  5َفاأرَسَل  �لَوقِت. 
َفُتوَر �لو�ِقَعِة َعَلى نَهِر �لُفر�ِت َحْيُث كاَن َيِعيُش َشعُب 

َبْلعاَم، لَِيدُعَوُه. َفقاَل لَُه: »لََقْد َخَرَج َشعٌب ِمْن ِمصَر، 
أْرَض ِمْن َكثَرتِِهْم، َوُهْم ُمَخيُِّموَن بِِجو�ِري.  َوَقْد َغطُّو� �ل�
َُّهْم �أقَوى ِمنِّي.  أن عَب ل� آَن، َتعاَل َو�لَعْن لِي َهذ� �لشَّ 6َو�ل�

َفُربَّما �ُأْصِبُح ِعْندها قاِدر�ً َعَلى ُمهاَجَمِتِهْم َوَطرِدِهْم ِمَن 
ُمباَركاً،  َيُكوُن  تُباِركُُه  �لَِّذي  �أنَّ  �أْعِرُف  �أنا  أْرِض.  �ل�

َو�لَِّذي َتلَعُنُه َيُكوُن َملُعوناً.«
7َفَذَهَب ُشُيوُخ ُمو�آَب َوُشُيوُخ ِمدياَن َوَمَعُهْم �ُأجَرُة 

َو�أخَبُروُه بِما قالَُه  َبلعاَم  �إلَى  َو�أَتو�  ِعر�َفِتِه.  َبْلعاَم ُمقابَِل 
بال�ُق.

8َفقاَل َبلعاُم لَُهُم: »�ْمُكثو� ُهنا �للَّيَلَة، َو�أنا َساُأخِبُركُْم 

بِما َسَيُقولُُه اهلُل لِي.« َفَمَكَث ُرَؤساُء ُمو�آَب ِعنَد َبلعاَم.
9َو�أَتى �هلُل �إلَى َبلعاَم ِفي ُحْلٍم َوقاَل لَُه: »َمْن َهُؤل�ِء 

�لرِّجاُل �لَِّذيَن ِعنَدَك؟«
10َفقاَل َبلعاُم هلِل: »َهُؤل�ِء ِرجاٌل �أرَسَلُهْم بال�ُق ْبُن 

وَر، َمِلُك ُمو�آَب، �إلَيَّ بِِرسالٍَة َيُقوُل ِفيها: 11›َخَرَج  ِصفُّ
َتعاَل  َكثَرتِِه.  ِمْن  أْرَض  �ل� َغطَّى  َوَقْد  ِمصَر  ِمْن  َشعٌب 
َعَلى ُمحاَرَبِتِهْم  �ُأصِبُح قاِدر�ً  َوبَِهذ�  َو�لَعْنُهْم لِي،  آَن  �ل�
َوَطرِدِهْم.‹« 12َفقاَل �هلُل لَِبلعاَم: »ل� َتذَهْب َمَعُهْم، َول� 

َُّه ُمباَرٌك.« أن عَب ل� َتلَعَن َهذ� �لشَّ
باِح َوقاَل لِلقاَدِة �لَِّذيَن �أرَسَلُهْم  13َفقاَم َبلعاُم ِفي �لصَّ

بال�ُق: »�رِجُعو� �إلَى �أْرِضُكْم ل�أنَّ اهلَل َرَفَض �أْن َيسَمَح 
هاِب َمَعُكْم.« لَِي بِالذَّ

�إلَى بال�َق، َوقالُو� لَُه:  14َفقاَم قاَدُة ُمو�آَب َوَذَهُبو� 

»َرَفَض َبلعاُم �أْن َياأتَِي َمَعنا.«
ًة �ُأْخَرى قاَدًة �آَخِريَن �أكَثَر َعَدد�ً  15َفاأرَسَل بال�ُق َمرَّ

ُأولَى، 16َوَذَهُبو� �إلَى َبلعاَم  يًَّة ِمْن َمجُموَعِة �لقاَدِة �ل� َو�أَهمِّ
وَر: �أرُجو �أْن  َوقالُو� لَُه: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه بال�ُق ْبُن ِصفُّ
ِّي َساُأكاِفُئَك  أن . 17ل� �إلَيَّ �لَمِجيِء  َمانٌِع ِمَن  ل� َيمَنَعَك 
َكِثير�ً، َوَساأْعطيَك كُلَّ ما َتطلُُبُه. َفَتعاَل َو�لَْعْن لِي َهذ� 

عَب.« �لشَّ
�أعطانِي  لَو  »َحتَّى  بال�َق:  قاَدَة  َبلعاُم  18َفاأجاَب 

نِّي ل� �أسَتِطيُع  َهِب، َفاإ ِة َو�لذَّ بال�ُق ِملَء َبيِتِه ِمَن �لِفضَّ
آَن،  �أْن �أعِصَي �أمَر إلَِهي بَِشيٍء َكِبيٍر �أْو َصِغيٍر. 19َو�ل�
أْعِرَف ماذ� ُيِريُد  آَخروَن ل� �ْمُكثو� ُهنا �للَّيَلَة َكما َفَعَل �ل�

اهلُل �أْن َيُقوَل لِي.«
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20َوِفي تِلَك �للَّيَلِة �أَتى �هلُل �إلَى َبلعاَم ِفي ُحْلٍم َوقاَل 

هاَب َمَعُهْم، قُْم  لَُه: »�إْن َطَلَب َهُؤل�ِء �لرِّجاُل ِمنَك �لذَّ
َو�ْذَهْب َمَعُهْم، لَِكِن �ْفَعْل ما �أطلُُبُه ِمنَك َفَقْط.«

ِحماُر َبلعام
َوَذَهَب  ِحماَرُه  َوَسَرَج  باِح  �لصَّ ِفي  َبلعاُم  21َفقاَم 

أنَّ َبلعاَم َذَهَب. َفاأَتى  َمَع قاَدِة ُمو�آَب. 22َفَغِضَب �هلُل ل�
َبلعاُم  َوَقْد كاَن  لُِيوِقَفُه،  �لطَِّريِق  ِفي  َوَوَقَف  اهلِل  َملاُك 

ر�ِكباً َعَلى ِحماِرِه َوُير�ِفُقُه �ْثناِن ِمْن ُخّد�ِمِه.
23َوِحيَن َر�أى �لِحماُر َملاَك اهلِل و�ِقفاً ِفي �لطَِّريِق 

َوَسيُفُه ِفي َيِدِه، �نَحَرَف �لِحماُر َعِن �لطَِّريِق َوَذَهَب �إلَى 
�لَحقِل، َولِذ� َضَرَب َبلعاُم �لِحماَر لُِيِعيَدُه �إلَى �لطَِّريِق.

24ثُمَّ َوَقَف َملاُك اهلِل ِفي َطِريٍق َضيٍِّق َبيَن َكْرَميِن، 

اهلِل  َملاَك  �لِحماُر  َر�أى  25َوِحيَن  ِمْنُهما حائٌِط.  لُِكلٍّ 
َبلعاُم  َفَضَرَب  َبلعاَم،  َقَدَم  َفَضَغَط  بِالحائِِط  �لَتَصَق 

�لِحماَر ثانَِيًة.
ل�  َضيٍِّق  َمكاٍن  ِفي  َوَوَقَف  اهلِل  َملاُك  عاَد  26ثُمَّ 

َر�أى  27َوِحيَن  �لَيساِر.  �أِو  �لَيِميِن  �إلَى  َتجاوُزُه  ُيمِكُن 
َبلعاُم  َفَغِضَب  َبلعاَم.  َتحَت  َبَرَك  اهلِل،  َملاَك  �لِحماُر 

َوَضَرَب �لِحماَر بَِعصاُه.
28ِحيَنِئٍذ، َجَعَل اهلُل �لِحماَر َيَتَكلََّم، َفقاَل لَِبلعاَم: 

29َفقاَل  َمّر�ٍت؟«  َثلاَث  لَِتْضِرَبِني  لََك  َعِمْلُت  »ماذ� 
َبلعاُم لِلِحماِر: »َقِد �ْسَتَهْنَت بِي. لَْيَت ِفي َيِدي َسيٌف 

آَن.« َكي �أقُتَلَك �ل�
�لَِّذي  ِحماَرَك  »�ألَْسُت  لَِبلعاَم:  �لِحماُر  30َفقاَل 

َعِمْلُت َهذ�  َفَهْل  �لَيوِم؟  �إلَى َهذ�  َحياتَِك  ِطيَلَة  َرِكْبَتُه 
َمعَك سابِقاً؟« َفقاَل َبلعاُم: »ل�.«

31َفَفَتَح اهلُل َعيَنيِّ َبلعاَم لَِيَرى َملاَك اهلِل �لَِّذي كاَن 

َبلعاُم  َفَسَجَد  َمسلُوٌل.  َسيٌف  َوبَِيِدِه  �لطَِّريِق  ِفي  و�ِقفاً 
أْرِض. َوَوجُهُه �إلَى �ل�

َهِذِه  ِحماَرَك  َضَرْبَت  »لِماذ�  اهلِل:  َملاُك  32َفقاَل 

يقاِفَك. ر�أَيُت َطِريَقَك  �لَمّر�ِت �لثَّلاَث؟ لََقْد َخَرْجُت ل�إ
َقِد �نَحَرَف. أ 33َر�آنِي �لِحماُر َفماَل َعنِّي َثلاَث َمّر�ٍت. 

أ 32:22 رأَيُت . . . انَحَرف. �أْو »ِجْئتَك ِفي �لوقِت �لُمناسِب.« 

ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.

َولَو لَْم َيِمْل، لَُكْنُت َقَتْلُتَك، َو�ْسَتْبَقيُت �لِحماَر.«
34َفقاَل َبلعاُم لَِملاِك اهلِل: »�أخَطاأُْت بَِعَدِم َمعِرَفِتي 

آَن، �إْن كانَْت  �أنََّك كُنَت َتِقُف ِفي �لطَِّريِق لُِتوِقَفِني. َو�ل�
نِّي َساأرِجُع �إلَى َبيِتي.« ِرحَلِتي ل� تُرِضيَك َفاإ

�لرِّجاِل،  َمَع  »�ذَهْب  لَِبلعاَم:  اهلِل  َملاُك  35َفقاَل 

لَِكْن قُْل ما �أقُولُُه لََك َفَقْط.« َفَذَهَب َبلعاُم َمَع �لقاَدِة 
�لَِّذيَن �أرَسَلُهْم بال�ُق.

اسِتقباُل باالَق ِلَبلعام
لِِلقائِِه  َخَرَج  َبلعاَم،  بُِقُدوِم  بال�ُق  َسِمَع  36َوِحيَن 

ِعنَد ِعيِر ُمو�آَب �لو�ِقَعِة َعَلى نَهِر �أرنُوَن ِعنَد �أبَعِد نُقَطٍة 
َعَلى �لُحُدوِد.

ِرجال�ً  لََك  �ُأرِسْل  »�ألَْم  لَِبلعاَم:  بال�ُق  37َفقاَل 

َغيُر  �أنا  َهْل  ؟  �إلَيَّ َتاأِت  لَْم  َفِلماذ�  لِلَمِجيِء؟  أدُعوَك  ل�
قاِدٍر َعَلى �إْكر�ِمَك َوُمكاَفَئِتَك؟«

آَن،  �ل� �إلَيَك  �أَتيُت  َقْد  لِبال�َق: »ها  َبلعاُم  38َفقاَل 

َفَهْل �أسَتِطيُع �أْن �أعَمَل َشيئاً؟ َفَعَليَّ �أْن �أقُوَل ما َيُقولُُه 
�هلُل لِي.«

ُحُصوَت.  َقرَيِة  �إلَى  بال�َق  َمَع  َبلعاُم  39َوجاَء 

َو�لقاَدِة  َبلعاَم  �إلَى  َو�أرَسَلها  َوَغَنماً  َبَقر�ً  بال�ُق  40َوَذَبَح 

�لَِّذيَن كانُو� َمَعُه.
باُموَت  �إلَى  َبلعاَم  بال�ُق  �أَخَذ  باِح  �لصَّ 41َوِفي 

َبعَل. َفاْسَتطاَع َبلعاُم ِمْن ُهناَك �أْن َيَرى ُجزء�ً ِمْن َبني 
�إْسر�ئِيَل.

َكِلمُة َبْلعاَم األُوَلى

َوقاَل َبلعاُم لِبال�َق: »�ْبِن َسبَعَة َمذ�بَِح ُهنا. 23 
ِكباٍش.«  َوَسبَعَة  ثِير�ٍن  َسبَعَة  لِي  ْز  َوَجهِّ
َم بال�ُق َوَبلعاُم َثور�ً  2َفَفَعَل بال�ُق َكما َطَلَب َبلعاُم. َوَقدَّ

َوَكْبشاً َذبِيَحًة صاِعَدًة َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.
3َفقاَل َبْلعاُم لِبال�َق: »ِقْف بِجانِِب ُمحَرَقِتَك، َو�أنا 

َساأنَفِرُد بَِنْفِسي، َفَلُربَّما َسَيلَتِقي اهلُل بِي. َوَمهما �أظَهَرُه 
ِة َتلٍَّة. نِّي َساُأخِبُرَك بِِه.« ثُمَّ َذَهَب �إلَى ِقمَّ اهلُل لِي َفاإ

4َفاأَتى �هلُل �إلَى َبلعاَم، َفقاَل َبلعاُم هلِل: »َقْد نََصْبُت 

ْمُت َثور�ً َوَكْبشاً َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.«  َسبَعَة َمذ�بَِح، َوَقدَّ
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لَُه:  َوقاَل اهلُل  َيُقولَُه.  �أْن  َيْنَبِغي  بِما  َبلعاَم  5َو�أخَبَر اهلُل 

»�رِجْع �إلَى بال�َق َوقُْل لَُه َكذ� َوَكذ�.« 6َفَرِجَع َبْلعاُم 
قاَدِة  َمَع  ُمحَرَقِتِه  بِجانِِب  و�ِقفاً  �لَِّذي كاَن  بال�َق  �إلَى 

ُمو�آَب. 7َفَتَكلََّم َبْلعاُم بَِهِذِه �لَكِلماِت:

  » �أحَضَرنِي بال�ُق �إلَى ُهنا ِمْن �أر�َم
رِقيَِّة.    �أحَضَرنِي َمِلُك ُمو�آَب ِمَن �لِجباِل �لشَّ

   قاَل بال�ُق لِي:
› َتعاَل َو�لَعْن لِي َيعُقوَب،   

   َتعاَل َوَتَكلَّْم ِضدَّ َبني �إْسر�ئِيَل.‹
8  َكيَف �أسَتِطيُع �أْن �ألَعَن َمْن لَْم َيلَعْنُه �هلُل؟  

   َكيَف �أسَتِطيُع �أْن �أَتَكلََّم ِضدَّ �لَِّذيَن لَْم َيَتَكلَِّم 
ُهْم؟ اهلُل ِضدَّ

ِة �لِجباِل �أر�ُهْم، ِّي ِمْن ِقمَّ أن 9  ل�  
   َوِمَن �لتِّلاِل �ُأبِصُرُهْم.

   ها �إنَُّهْم َشعٌب َيِعيُش َوِحيد�ً،
ُأَمِم. ًة ِمَن �ل�    َول� َيعَتِبُر نَفَسُه �ُأمَّ

10  َمْن َيسَتِطيُع �أْن ُيحِصَي َشعَب َيعُقوَب َوُهَو   
ِمِل؟ كالرَّ

   �أْو �أْن َيُعدَّ َولَْو ُربَع َبني �إْسر�ئِيَل؟
   َفلاأُمْت ِميَتِة �لُمسَتِقيميَن،
   َولَْتُكْن نِهاَيِتي َكِنهاَيِتِهْم.«

11َوقاَل بال�ُق لَِبلعاَم: »ماذ� َعِمْلَت بِي؟ �أحَضْرتَُك 

لَِتْلَعَن �أعد�ئَِي، َولَِكْن كُلَّ ما َفَعْلَتُه ُهَو �أنََّك باَرْكَتُهْم!«
12َفاأجاَب َبْلعاُم: »�أل� َيْنَبِغي �أْن �أكُوَن َحِريصاً َعَلى 

َقوِل ما َيطلُُب اهلُل ِمنِّي َقولَُه؟«

اِنَية َكِلَمُة َبْلعاَم الثاّ
�آَخَر  َمكاٍن  �إلَى  َمِعي  »َتعاَل  لَُه:  بال�ُق  13َفقاَل 

ُيمِكُنَك ِمنُه ُرؤَيُتُهْم، َولَْن َتَرى ِسَوى ُجزٍء ِمنُهْم، َفَلْن 
بال�ُق  14َفاأَخَذ  ُهناَك.«  لِي  َو�لَعْنُهْم  َجِميعاً.  َتر�ُهْم 
ِة َجَبِل �لِفسَجِة. َوَبَنى  َبلعاَم �إلَى َحقِل ُصوِفيَم َعَلى ِقمَّ
َم َثور�ً َوَكْبشاً َعَلى كُلِّ  بال�ُق ُهناَك َسبَعَة َمذ�بَِح، َوَقدَّ

َمذَبٍح.

بِجانِِب  ُهنا  »ِقْف  لِبال�َق:  َبْلعاُم  قاَل  15ِحيَنِئٍذ، 

ُمحَرَقِتَك، َبيَنما �أنا �ألَتِقي ِباهلِل ُهناَك.«
16َو�أَتى اهلُل �إلَى َبْلعاَم َو�أخَبَرُه بِما َيْنَبِغي �أْن َيُقولَُه. 

َوَكذ�.«  َكذ�  لَُه  َوقُْل  بال�َق  �إلَى  »�رِجْع  لَُه:  َوقاَل 
بِجانِِب  و�ِقفاً  �لَِّذي كاَن  بال�َق  �إلَى  َبْلعاُم  17َفَذَهَب 

َذبيَحِتِه َمَع قاَدِة ُمو�آَب. َفَساألَُه بال�ُق: »ماذ� قاَل اهلُل؟«
ِة: 18ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم َبْلعاُم بَِهِذِه �لنُُّبوَّ

  » قُْم يا بال�ُق،
وَر.    َو�سَتِمْع لِي يا �بَن ِصفُّ

19  لَيَس �هلُل �إنساناً لَِكي َيْكِذَب،  
َر َر�أَيُه.    َول� َبَشر�ً لَِكي ُيَغيِّ

   َفَهْل َيُقوُل َشيئاً لَِكْن ل� َيعَمُل بِِه؟
   �أْو َهْل َيِعُد بَِشيٍء لَِكْن ل� ُيوِفي بِِه؟

20  ها َقْد �ُأِمْرُت بِاأْن �ُأباِرَك.  
   َقْد باَرَك �إْسر�ئِيَل،

   َولَْن �أسَتِطيَع َتغِييَر َهذ�.
21  ل� ُيَرى ُسوٌء ِفي َشعِب َيعُقوَب،  

   َول� ِضيٌق ِفي َبني �إْسر�ئِيَل.
   إلَُهُهْم َمَعُهْم. َوُهَو ُمَسبٌَّح َبيَنُهْم.
   �إنَُّه ُمَسبٌَّح َكَمِلٍك ِفي َوَسِطِهْم.

22  �هلُل �لَِّذي �أخَرَجُهْم ِمْن ِمصَر  
، َوُهَو َمَعُهْم.    َقِويٌّ َكَقرنَيِّ َثوٍر َبرِّيٍّ

23  َفلا ِسحٌر ُيَؤثُِّر ِفي َيعُقوَب،  
   َول� ِعر�َفٌة تَُؤثُِّر ِفي �إْسر�ئِيَل.

   َسَيعَلُم َيعُقوُب َو�إْسر�ئِيُل �أْعماَل �هلِل.
عُب َكَلْبَوٍة، 24  َيُقوُم َهذ� �لشَّ  

   َوَيِقُف َكاأَسٍد.
   لَْن َيناَم �إلَى �أْن َياأكَُل َفِريَسَتُه،

   َوَيشَرَب َدَم �لَِّذيَن َقَتَلُهْم.«

�أْن  تُِرْد  لَْم  »�إْن  لَِبْلعاَم:  بال�ُق  قاَل  25ِحيَنِئٍذ، 

َتلَعَنُهْم، َفلا تُباِرْكُهْم!«
26َفاأجاَب َبْلعاُم بال�َق: »�ألَْم �ُأخِبْرَك بِاأنِّي َساأفَعُل 

كُلَّ ما َيُقولُُه اهلُل لِي؟«
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َمكاٍن  �إلَى  آُخَذَك  ل� »َتعاَل  لَِبْلعاَم:  بال�ُق  27َوقاَل 

ُهناَك.«  ِمْن  َتلَعَنُهْم  �أْن  �هلُل  َسَيرَضى  َفُربَّما  �آَخَر، 
ِة َجَبِل َفُغوَر �لُمشِرِف َعَلى  28َفاأَخَذ بال�ُق َبْلعاَم �إلَى ِقمَّ

ْحر�ِء. �لصَّ
29َوقاَل َبْلعاُم لِبال�َق: »�ْبِن لِي َسبَعَة َمذ�بَِح ُهنا، 

ْز لِي َسبَعَة ثِير�ٍن َوَسبَعَة ِكباٍش َعَليها.« 30َفَفَعَل  َوَجهِّ
َم َثور�ً َوَكْبشاً َذبِيَحًة صاِعَدًة  بال�ُق ما َطَلَبُه َبْلعاُم، َفَقدَّ

َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.

اِلَثة َكِلمُة َبْلعاَم الثاّ

ُيباِرَك 24  �أْن  اهلَل  ُيرِضي  �أمٌر  �أنَُّه  َبْلعاُم  َوَر�أى 
�إْسر�ئِيَل، َولِذ� لَْم َيْعَتِزْل َكما َفَعَل سابِقاً، 
ْحر�ِء. 2نََظَر َبْلعاُم َفَر�أى َبني �إْسر�ئِيَل  لَِكنَُّه نََظَر �إلَى �لصَّ
بَِحَسِب َقبائِِلِه، فَحلَّ َعَليِه ُروُح �هلِل، 3َوَتَكلََّم  ُمَخيِّماً 

ِة: بَِهِذِه �لنُُّبوَّ

  » َهِذِه ِهَي ِرسالَُة َبْلعاَم ْبِن َبُعوَر،
   �لرِّسالَُة �لَِّتي َر�آها �لرَُّجُل �لَمْفُتوُح �لَعيِنيِن.

4  ِرسالَُة �لَِّذي َيسَمُع َكلاَم �هلِل �لَقِديِر، أ  
   َفَيَقَع �أماَمُه َوَعيناُه َمفُتوَحتاِن.

5 » ما �أجَمَل ِخياَمَك يا َشعَب َيعُقوَب!  
   ما �أجَمَل َمساِكَنَك يا �إْسر�ئِيَل!

ٍة، 6  �إنَّ ِخياَمَك َكَبساتِيَن ُممَتدَّ  
   َوَكَحد�ئَِق بِجانِِب نَهٍر،

   َوَكاأشجاِر ِطيٍب َزَرَعها اهلُل،
   َوَكاأرٍز بِجانِِب �لِمياِه.

7  َسَيِفيُض �لماُء ِمْن ِدل�ئِِهْم،  
   َوَسَيُكوُن لُِبُذوِرِهْم ماٌء َغِزيٌر.

   َسَيُكوُن ُمْلُكُهْم �أعَظُم ِمْن ُمْلِك �أجاَج،
   َوَسَتُكوُن َممَلَكُتُهْم َعِظيَمًة ِجّد�ً.

�ي.« �أيضاً في �لعدد  أ 4:24 اهلل القدير. في �لعبرية »�إيل َشدَّ

16. �نظر »�أسماء �هلل« في مقدمة �لكتاب.

8 » �أخَرَجُهُم �هلُل ِمْن ِمصَر،  
.    َوُهَو لَُهْم َكَقْرنَي َثوٍر َبرِّيٍّ

   َسَيهِزُموَن �أعد�َءُهْم،
   َوَسَيسَحُقوَن ِعظاَمُهْم،

   َوَسَيضِرُبونَُهْم بِِسهاِمِهْم،
9  �إنَُّهْم َيجثُُموَن َوَيربُِضوَن َكاأَسٍد.  

   �إنَُّهْم ِمثُل �أَسٍد!
   َفَمْن َسُينِهُضُهْم؟ ل� �أَحَد.

   كُلُّ َمْن َيلَعُنُهْم َيُكوُن َملُعوناً.«

ُق  ُيَصفِّ َو�أَخَذ  َبلعاَم،  ِمْن  ِجّد�ً  بال�ُق  10َفَغِضَب 

َدَعوتَُك  »َقْد  لَِبْلعاَم:  َوقاَل  �لَغَضِب.  ِة  ِشدَّ ِمْن  بَِيَديِه 
لَِتلَعَن �أعد�ئَِي، لَِكنََّك باَرْكَتُهْم َهِذِه �لَمّر�ِت �لثَّلاَث! 
�أكِرَمَك  �أْن  �ُأريُد  كُنُت  آَن!  �ل� َبيِتَك  �إلَى  11�ْذَهْب 

كر�َم َو�لُمكاَفاأَة.« َو�ُأكاِفَئَك، َولَِكنَّ اهلَل َمَنَع َعنَك �ل�إ
�لَِّذيَن  لُِرُسِلَك  �أقُْل  »�ألَْم  لِبال�َق:  َبْلعاُم  12َفقاَل 

َبيِتِه  ِملَء  بال�ُق  �أعطانِي  َولَو  13›َحتَّى   : �إلَيَّ �أرَسْلَتُهْم 
نِّي ل� �أسَتِطيُع ِعصياَن �أمِر اهلِل  َهِب، َفاإ ِة َو�لذَّ ِمَن �لِفضَّ
بِاأْن �أعَمَل �أيَّ َشيٍء صالٍِح �أْو َرِديٍء ِمْن ذ�تَِي، لَِكْن 
آَن َساأرِجُع �إلَى  َعَليَّ �أْن �أقُوَل ما َيُقولُُه اهلُل لِي؟‹ 14َو�ل�
عُب ِفي  َشعِبي، لَِكْن َتعاَل �ُأخِبُرَك بِما َسَيعَملُُه َهذ� �لشَّ

�لُمسَتقَبِل.«

َكِلمُة َبْلعاَم األِخيَرة
15ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم َبْلعاُم َوقاَل:

  » َهِذِه ِهَي ِرسالَُة َبْلعاَم ْبِن َبُعوَر،
   �لرِّسالَُة �لَِّتي َر�آها �لرَُّجُل �لَمْفُتوُح �لَعيِنيِن.

16  ِرسالَُة �لَِّذي َيسَمُع َكلاَم �هلِل،  
،    َوَيسَتقِبُل �لَمعِرَفَة ِمَن �لَعِليِّ

   �لَِّذي َيَرى ُرَؤًى ِمَن �هلِل �لَقِديِر،
   َفَيَقُع �أماَمُه َوَعيناُه َمفُتوَحتاِن.

آَن، لَِكْن ِفي �لُمسَتقَبِل. 17 » �أر�ُه، لَِكْن لَيَس �ل�  
   �أر�ُه، لَِكْن لَيَس َقِريباً، لَِكْن ِفي �لُمسَتقَبِل 
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�لَبِعيِد.
   َسَيخُرُج َمِلٌك َكَنجٍم ِمْن َوَسِط َشعِب 

َيعُقوَب.
   َسَيُقوُم حاِكٌم ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل.
   َسَيسَحُق ُرُؤوَس َشعِب ُمو�آَب،

يثيِّيَن.    َوُيَحطُِّم َجماِجَم �لشِّ
18  َسُتصِبُح �أْرُض �أُدوَم ُمْلكاً لَِبني �إْسر�ئِيَل،  

   َوَسَيمَتِلُكوَن َسِعيَر، أ �أْرَض �أعد�ئِِهْم.
ًة َوَشجاَعًة.    َبيَنما َيزد�ُد �إْسر�ئِيُل قُوَّ

19 » َسَياأتِي حاِكٌم ِمْن َيعُقوَب،  
   َوُيتِلُف كُلَّ ما َبِقَي ِمْن تِلَك �لُمُدِن.«

20َوَر�أى َبْلعاُم َعمالِيَق، َفقاَل َعنُهْم:

ُأَمِم،   » كاَن َعمالِيُق ِمْن �أَهمِّ �ل�
   لَِكنَّ نِهاَيَتُه َسَتُكوُن َدمار�ً كاِملاً.«

21َوَر�أى �لِقيِنيِّيَن، َفقاَل َعنُهْم:

  » َبيُتَك �آِمٌن،
   َكُعشٍّ َموُضوٍع َعَلى َجَبٍل عاٍل.
22  لَِكنَّ �لِقيِنيِّيَن َسَيَتَعرَُّضوَن لِلَهلاِك  

وِريُّوَن.«    ِحيَن َيسِبيِهِم �ل�أشُّ

23ثُمَّ َتَكلََّم َبْلعاُم َفقاَل:

  » َمْن َسَيعيُش ِعْنَدما َيْفَعُل �هلُل َهذ�؟
24  َسَتاأْتِي ُسُفٌن ِمْن شاِطٍئ ِكتِّيَم، ب  

وَر َوعابَِر.    َوَسَتهِزُم �أشُّ
   َحتَّى َشعُب ِكتِّيَم �أنُفُسُهْم َسَيهِلُكوَن.«

أ 18:24 سعير. �ْسم �آخر ل�أدوم.

ب 24:24 كتيم. ربما قبرص �أْو كريت.

25ثُمَّ قاَم َبْلعاُم َوَرِجَع �إلَى َبيِتِه، َوَرِجَع بال�ُق �أيضاً 

ِفي َطِريِقِه.

إْسراِئيُل ِفي َفُغور

َوكاَن َبنو �إْسر�ئِيَل ُيقيموَن ِفي ِشطِّيَم. ِفي 25 
َذلَِك �لَوقِت، َبَد�أ ِرجاُل �إْسر�ئِيَل َيزنُوَن َمَع 
نِساٍء ُمو�آبِّياٍت. 2َوَدَعِت �لنِّساُء �لُمو�آبِّياُت َبني �إْسر�ئِيَل 
َفاأَكَل َبنو �إْسر�ئِيَل ِمَن   . لَِهِتِهنَّ بِح ل�إ لِلُمشاَرَكِة ِفي �لذَّ
بائِِح َوَعَبُدو� �آلَِهَة �لُمو�آبِيِّيَن. 3َوَهَكذ� َبَد�أ َبُنو �إْسر�ئِيَل  �لذَّ
لََه �لُمَزيََّف َبعَل َفُغوَر، ِمّما �أْغَضَب اهلَل َعَلى  َيعُبُدوَن �ل�إ

�إْسر�ئِيَل.
عِب  �لشَّ قاَدِة  كُلَّ  »ُخْذ  لُِموَسى:  اهلُل  4َفقاَل 

ْمِس �أماَم اهلِل، َفَيُزوُل َغَضُب  َوَعلِّْقُهْم َخاِرجاً َتْحَت �لشَّ
�هلِل َعَلى �إْسر�ئِيَل.«

و�ِحٍد  كُلِّ  »َعَلى  �إْسر�ئِيَل:  لُِقضاِة  ُموَسى  5َفقاَل 

لََه �لُمَزيََّف َبعَل  ِمنُكْم �أْن َيقُتَل �أقِرباَءُه �لَِّذيَن َيعُبُدوَن �ل�إ
َفُغوَر.«

َوَمَعُه  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أَحُد  �أَتى  �للَّحَظِة،  6َوِفي تِلَك 

�أماَم  َهذ�  َفَعَل  �إْخَوتِِه.  �إلَى  �أحَضَرها  َقْد  ِمديانِيٌَّة  �ْمر�أٌة 
ِفي  َيبُكوَن  كانُو�  �لَِّذيَن  �إْسر�ئِيَل،  َبني  َوكُلِّ  ُموَسى 

َمدَخِل َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.
7َوِحيَن َر�أى ِفيْنحاُس ْبُن �ألِيعاز�َر ْبِن هاُروَن �لكاِهِن 

بُِرمِحِه،  َو�أمَسَك  عِب،  �لشَّ ِع  َتَجمُّ َمكاَن  َتَرَك  َهذ�، 
ْسر�ئِيِليِّ �إلَى �لَخيَمِة. َوَطَعَن ِفيْنحاُس  8َولَِحَق بِالرَُّجِل �ل�إ

ْسر�ئِيِليَّ َو�لَمر�أَة �لِمديانِيََّة ِفي َبطَنيِهما. ِحيَنِئٍذ، َتَوقََّف  �ل�إ
ِمَن  �لَِّذيَن ماتُو�  َعَدُد  �إْسر�ئِيَل. 9َوكاَن  َبني  �لَوباُء ِفي 

�لَوباِء �أرَبَعًة َوِعشِريَن �ألفاً.
�ألِيعاَزَر بِن  10َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 11»ِفيْنحاُس ْبُن 

هاُروَن �لكاِهِن �أنَقَذ َبني �إْسر�ئِيَل ِمْن َغَضِبي. َفَقْد �أْظَهَر 
ِغيَرتِي بِِغيَرتِِه َعَلى َمْجِدي ِفي َوْسِطِهْم. َولَِذلَِك لَْم �أقُتْل 
َبني �إْسر�ئِيَل بَِسِبِب َغيَرتِي. 12َفُقْل لَُه �إنِّي �أعِقُد َعهَد 
َونَسلُُه  ُهَو  �لَعهُد:  ُهَو  13َوَهذ�  َمَعُه.  َوَسلاٍم  َصد�َقٍة 
َُّه كاَن  أن �لَِّذي َسَياأتِي ِمْن َبعِدِه َسَيُكونُوَن د�ئِماً َكَهَنًة. ل�

َغيُّور�ً َعَلى �هلِل َوُمِحّباً لَُه، َفاأنَْقَذ َبِني �إْسر�ئِيَل.«
�لَمر�أِة  َمَع  قُِتَل  �لَِّذي  ْسر�ئِيِليِّ  �ل�إ �ْسُم  14َوكاَن 



َعَدد 16721:26

َقِبيَلِة  ِفي  لِعائَِلٍة  قائٌِد  َوُهَو  سالُو.  ْبَن  ِزْمِري  �لِمديانِيَِّة 
ِشْمُعوَن. 15�أّما �ْسُم �لَمر�أِة �لَِّتي قُِتَلْت َفُهَو كُْزبِي أ بِنَت 

ُصوٍر. َو�أبوها َرئِيٌس ِفي َبْعِض َقبائِِل ِمدياَن.
16َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 17»عاُدو� �لِمديانِيِّيَن َو�قُتلُوُهْم، 

َُّهْم عاُدوكُْم بَِسَبِب �لَمِكيَدِة �لَِّتي �حتالُو� َعَليُكْم  أن 18ل�

بِها ِفي َفُغوَر، َوبَِسَبِب �لَمِكيَدِة �لَِّتي َدبَُّروها ِمْن ِخلاِل 
َقِريَبِتِهْم كُْزبِي بِنِت �أَحِد ُرَؤساِء ِمدياَن، �لَِّتي قُِتَلْت ِفي 

َوقِت �لَوباِء بَِسَبِب ما َحَدَث ِفي َفُغوَر.«

عب إحصاُء الشَّ

لُِموَسى 26  اهلُل  قاَل  ديِد،  �لشَّ �لَوَباِء  َوَبعَد 
2»�أحِصيا  �لكاِهِن:  هاُروَن  ْبِن  َو�ألِيعاز�َر 
ِمْن  �لرِّجاِل  كُلَّ  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  �إْسر�ئِيَل  َبني  كُلَّ 
ِسنِّ ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، �لَِّذيَن َيسَتِطيُعوَن �لِخدَمَة 

ِفي �لَجيِش.«
3َفَتَكلََّم ُموَسى َو�ألِيعاز�ُر �إلَى َبني �إْسر�ئِيَل ِفي ُسُهوِل 

ِفي  �أِريحا  ِمْن  رِق  �لشَّ �إلَى  ُأرُدنِّ  �ل� نَهِر  بُِقرِب  ُمو�آَب 
�لِجَهِة �ل�ُأخَرى لِلنَّهِر َفقال�: 4»�أْحُصو� كُلَّ �لرِّجاِل ِمْن 
ِسنِّ ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، َكما �أَمَر اهلُل ُموَسى َوَبني 

�إْسر�ئِيَل ِحيَن َخَرُجو� ِمْن �أْرِض ِمصَر.«
نَسُل  ُهْم  َهُؤل�ِء  �إْسر�ئِيَل.  بِكَر  َر�ُأوَبْيُن  5كاَن 

َر�ُأوَبْيَن:

   ِمْن َحُنوَك َعِشيَرُة �لَحُنوِكيِّيَن.
   َوِمْن َفلُّو َعِشيَرُة �لَفلُِّويِّيَن.

6  َوِمْن َحصُروَن َعِشيَرُة �لَحصُرونِيِّيَن.  
   َوِمْن َكرِمي َعِشيَرُة �لَكرِميِّيَن.

ِليَن  7َهِذِه ِهَي َعشائُِر َر�ُأوَبْيَن. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

َثلاَثًة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوَسبَع ِمَئٍة َوَثلاثِيَن.
ُهْم  �ألِياآُب  9َو�أبناُء  �ألِياآُب.  ُهَو  �ْبٌن  لَِفلُّو  8َوكاَن 

�لَمدُعّو�ِن  ُهما  َو�أبِير�ُم  َود�ثاُن  َو�أبِير�ُم.  َود�ثاُن  نَُموئِيُل 

أ 15:25 ُكْزِبي. تقابل »َكِذبِي« في �للغة �لعربية.

عِب �للَّذ�ِن َتَمرَّد� َعَلى ُموَسى َوهاُروَن َمَع �أتباِع  ِمَن �لشَّ
أْرُض  �ل� َفَتَحِت  10�إْذ  اهلِل.  َعَلى  ُدو�  َتَمرَّ ِحيَن  قُوَرَح 
َفَمها َو�بَتَلَعْتُهْم، َفماتُو� َمَع قُوَرَح َوَجماَعِتِه. �أَكَلِت �لنّاُر 
عِب. 11َو�أّما  ِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن َرُجلاً، َفصاُرو� َمَثلاً لِلشَّ

�أبناُء قُوَرَح َفَلْم َيُموتُو�.
12َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ِشمُعوَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن نَُموئِيَل َعِشيَرُة �لنَُّموئِيِليِّيَن.
   َوِمْن ياِميَن َعِشيَرُة �لياِمِنيِّيَن.

   َوِمْن ياِكيَن َعِشيَرُة �لياِكيِنيِّيَن.
13  َوِمْن ز�َرَح َعِشيَرُة �لّز�َرِحيِّيَن.  

ُؤولِيِّيَن.    َوِمْن َشاُوَل َعِشيَرُة �لشَّ

�ألفاً  َوِعشُروَن  �ْثناِن  ِشمُعوَن:  َعشائُِر  ِهَي  14َهِذِه 

َوِمَئتاِن.
15َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل جاَد بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

ُفونِيِّيَن.    ِمْن ِصُفوَن َعِشيَرُة �لصِّ
يِّيَن. ي َعِشيَرُة �لَحجِّ    َوِمْن َحجِّ
ونِيِّيَن.    َوِمْن ُشونِي َعِشيَرُة �لشُّ

ُأزنِيِّيَن. 16  َوِمْن �ُأزنِي َعِشيَرُة �ل�  
   َوِمْن ِعيِري َعِشيَرُة �لِعيّريِّيَن.
أُروِديِّيَن. 17  َوِمْن �أُروَد َعِشيَرُة �ل�  

أرئِيِليِّيَن.    َوِمْن �أرئِيِلي َعِشيَرُة �ل�

ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  َوكاَن  َعشائُِر جاَد.  ِهَي  18َهِذِه 

�أرَبِعيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
19َوكاَن ِعيُر َو�ُأوناُن �بَنيِن لَِيُهوذ�، َوَقْد ماتا ِفي �أْرِض 

َكنعاَن. 20َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َيُهوذ� بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

يِليِّيَن.    ِمْن ِشيَلَة َعِشيَرُة �لشِّ
   َوِمْن فاَرَص َعِشيَرُة �لفاَرِصيِّيَن.
   َوِمْن ز�َرَح َعِشيَرُة �لّز�ْرِحيِّيَن.

21َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل فاَرَص:
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   ِمْن َحصُروَن َعِشيَرُة �لَحصُرونِيِّيَن.
   َوِمْن حاُموَل َعِشيَرُة �لحاُمولِيِّيَن.

ِليَن  22َهِذِه ِهَي َعشائُِر َيُهوذ�. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

ِستًَّة َوِعشِريَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
23َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َيّساَكَر بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن تُول�َع َعِشيَرُة �لتُّول�ِعيِّيَن.
يِّيَن. َة َعِشيَرُة �لُفوِّ    َوِمْن فُوَّ

24  َوِمْن ياُشوَب َعِشيَرُة �لياُشوبِيِّيَن.  
مُرونِيِّيَن.    َوِمْن ِشمُروَن َعِشيَرُة �لشِّ

ِليَن  25َهِذِه ِهَي َعشائُِر َيّساَكَر. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

�أرَبَعًة َوِستِّيَن �ألفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.
26َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َزُبولُوَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن ساَرَد َعِشيَرُة �لّساَرِديِّيَن.
يلُونِيِّيَن.    َوِمْن �إيلُوَن َعِشيَرُة �ل�إ

   َوِمْن ياِحْلِئيَل َعِشيَرُة �لياِحْلِئيِّيَن.

ِليَن  27َهِذِه ِهَي َعشائُِر َزُبولُوَن. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

ِستِّيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
ى َو�أفر�يُِم �ْبَني ُيوُسَف. 29َوَهُؤل�ِء ُهْم  28َوكاَن َمَنسَّ

ى بَِحَسِب َعشائِِرِهْم: نَسُل َمَنسَّ

   ِمْن ماِكيَر َعِشيَرُة �لماِكيِريِّيَن.
   َوكاَن ماِكيُر �أبا ِجْلعاَد.

   َوِمْن ِجْلعاَد َعِشيَرُة �لِجْلعاِديِّيَن.

30َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ِجْلعاَد:

يَعَزَريِّيَن.    ِمْن �إيَعَزَر َعِشيَرُة �ل�إ
   َوِمْن حالََق َعِشيَرُة �لحالَِقيِّيَن.

ْسر�ئِيِليِّيَن. 31  َوِمْن �إْسر�ئِيَل َعِشيَرُة �ل�إ  
كِميِّيَن.    َوِمْن َشَكَم َعِشيَرُة �لشَّ

ِميد�ِعيِّيَن. 32  َوِمْن َشِميد�َع َعِشيَرُة �لشَّ  
   َوِمْن حاَفَر َعِشيَرُة �لحاَفِريِّيَن.

33  َوكاَن َصلُْفحاُد �بناً لِحاَفَر، َولَْم َيُكْن لَُه �أبناٌء   

ُذكُوٌر، لَِكْن كانَْت لَُه َبناٌت. َو�أْسماُء 
َبناِت َصلُْفحاَد َمحَلُة َونُوَعُة َوُحجَلُة 

َوِمْلَكُة َوتِْرَصُة.

ِليَن  ى. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ 34َهِذِه ِهَي َعشائُِر َمَنسَّ

�ْثَنيِن َوَخْمِسيَن �ألفاً َوَسبَع ِمَئٍة.
35َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل �أْفر�يَِم بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

وتالِيِحيِّيَن.    ِمْن ُشوتالََح َعِشيَرَة �لشُّ
   َوِمْن باِكَر َعِشيَرَة �لباكِريِّيَن.

   َوِمْن تاَحَن َعِشيَرُة �لتّاَحِنيِّيَن.

36  َوكاَن ِعير�ُن ِمْن َعشيَرِة ُشوتالََح.  
   َوِمْن ِعير�َن َعِشيَرُة �لِعير�نِيِّيَن.

ِليَن  37َهِذِه ِهَي َعشائُِر �أْفر�يَِم. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

�ْثَنيِن َوَثلاثِيَن �ألْفاً َوَخْمَس ِمَئٍة. َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ُيوُسَف 
بَِحَسِب َعشائِِرِهْم.

38َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َبْنياِمْيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن بالََع َعِشيَرُة �لبالَِعيِّيَن.
   َوِمْن �أشِبيَل َعِشيَرُة �ل�أشِبيِليِّيَن.

أِحير�ِميِّيَن.    َوِمْن �أِحير�َم َعِشيَرُة �ل�
ُفوفاِميِّيَن. 39  َوِمْن َشُفوفاَم َعِشيَرُة �لشَّ  

   َوِمْن ُحوفاَم َعِشيَرُة �لُحوفاِميِّيَن.
40  َوكاَن �أْرُد َونُْعماُن �ْبَني بالََع.  

أرِديِّيَن.    َوِمْن �أْرَد َعِشيَرُة �ل�
   َوِمْن نُعماَن َعِشيَرُة �لنُّعمانِيِّيَن.

ِليَن  41َهِذِه ِهَي َعشائُِر َبْنياِمْيَن. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

َخمَسًة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
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42َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل د�َن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

وحاِميِّيَن.    ِمْن ُشوحاَم َعِشيَرُة �لشُّ

َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل د�َن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. 43َوكاَن 
ِليَن �أرَبَعًة َوِستِّيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة. َعَدُد �لُمَسجَّ

44َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل �أِشيَر بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن يِْمَنَة َعِشيَرُة �لِيْمِنيِّيَن.
   َوِمْن يِْشِوي َعِشيَرُة �لِيْشِويِّيَن.
   َوِمْن َبِريَعَة َعِشيَرُة �لَبِريِعيِّيَن.

45َونَسُل َبِريَعَة ُهْم:

   ِمْن حابَِر َعِشيَرُة �لحابِِريِّيَن.
   َوِمْن َمْلِكيِئيَل َعِشيَرُة �لَمْلِكيِئيِليِّيَن.

�ْسُمها ساَرُح. 47َهِذِه ِهَي  �ْبَنٌة  أِشيَر  ل� 46َوكانَْت 

َوَخْمِسيَن  َثلاَثًة  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  َوكاَن  �أِشيَر.  َعشائُِر 
�ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.

48َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل نَفتالِي بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن ياَحْصِئيَل َعِشيَرُة �لياَحْصِئيِليِّيَن.
   َوِمْن ُجونِي َعِشيَرُة �لُجونِيِّيَن.
49  َوِمْن َيَصَر َعِشيَرُة �لَِيَصِريِّيَن.  

لِّيِميِّيَن.    َوِمْن ِشلِّيَم َعِشيَرُة �لشِّ

ِليَن  50َهِذِه ِهَي َعشائُِر نَفتالِي. َوكاَن َعَدُد �لُمَسجَّ

َخمَسًة َو�أرَبِعيَن �ألفاً َو�أرَبَع ِمَئٍة.
�إْسر�ئِيَل  َبني  ِمْن  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  بَِذلَِك  51َفكاَن 

َوَثلاثِيَن. 52َوقاَل اهلُل  ِمَئٍة  َوَسبَع  َو�ألْفاً  �ألٍف  ِمَئِة  ِستَّ 
أْرُض َبيَن َهُؤل�ِء بَِحَسِب َعَدِد  ُم �ل� لُِموَسى: 53»َسُتَقسَّ
َكِبيَرًة،  ًة  ِحصَّ �أعِط  �لَكِبيَرِة  54لِلَمجُموَعِة  �أسمائِِهْم. 
َفلَتَتناَسِب  َصِغيَرًة.  ًة  ِحصَّ �أعِط  ِغيَرِة  �لصَّ َولِلَمجُموَعِة 
َمجُموَعٍة.  كُلِّ  ِمْن  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدِد  َمَع  �لِحَصُص 

أْرِض َيِتمُّ َتعِييُنُه بِالُقرَعِة، َفَسَيمَتِلُكوَن  55لَِكنَّ َموِقَع �ل�

َتعِييُن  56َوَسَيِتمُّ  َقبائِِلِهْم.  �آباِء  �أْسماِء  بَِحَسِب  أْرَض  �ل�
ًة  �أكانَْت ِحصَّ �لُقْرَعِة، َسو�ٌء  لقاِء  بِاإ َعِشيَرٍة  ِة كُلِّ  ِحصَّ

َكِبيَرًة �أْم َصِغيَرًة.«
�إحصاُؤُهْم  َتمَّ  �لَِّذيَن  �لّلاِويُّوَن  ُهُم  57َوَهُؤل�ِء 

بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن َجرُشوَن َعِشيَرُة �لَجرُشونِيِّيَن.
   ِمْن َقهاَت َعِشيَرُة �لَقهاتِيِّيَن.
   ِمْن َمر�ِري َعِشيَرُة �لَمر�ِريِّيَن.

58َوَهِذِه ِهَي َعشائُِر ل�ِوي:

   َعِشيَرُة �للِّْبِنيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة �لَحبُرونِيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة �لَمحِليِّيَن،
   َوَعِشيَرُة �لُموِشيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة �لُقوَرِحيِّيَن.

َزوَجِة  �ْسُم  59َوكاَن  َعمر�َم.  َو�لَِد  َقهاُت  َوكاَن 
ِفي  لَُه  ُولَِدْت  ل�ِوي،  نَسِل  ِمْن  َوِهَي  ُيوكاَبَد.  َعْمر�َم 
ِمصَر. َوَولََدْت ُيوكاَبُد لَِعْمر�َم هاُروَن َوُموَسى َو�ُأخَتُهما 

َمرَيُم.
�أبناَء  َو�إيثاماُر  َو�ألِيعاز�ُر  َو�أبِيُهو  ناد�ُب  60َوكاَن 

َغيَر  نار�ً  ما  َقدَّ ِحيَن  َو�أبِيُهو  ناد�ُب  61َوماَت  هاُروَن. 
َمسُموٍح بِها ِفي َحْضَرِة اهلِل.

كُلُّ  �أي  �لّلاِويِّيَن،  ِمَن  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  62َوكاَن 

كُوِر ِمْن ِسنِّ َشهٍر َفما َفْوُق، َثلاَثًة َوِعشِريَن �ألفاً. �لذُّ
�إْسر�ئِيَل،  َبني  َبِقيَِّة  َمَع  �لّلاِويِّيَن  �إحصاُء  َيِتمَّ  َولَْم 
َبني  َبِقيَِّة  َمَع  أْرِض  �ل� ِمَن  ًة  ِحصَّ ُيعَطو�  لَْم  َُّهْم  أن ل�

�إْسر�ئِيَل.
ُموَسى  �أحصاُهْم  �لَِّذيَن  جاُل  �لرِّ ُهُم  63َهُؤل�ِء 

َو�ألِيعاز�ُر �لكاِهُن، ِحيَن �أحَصيا َبني �إْسر�ئِيَل ِفي ُسُهوِل 
رِق ِمْن �أِريحا ِمَن  ، �إلَى �لشَّ ُأرُدنِّ ُمو�آَب بِجانِِب نَهِر �ل�
�لِجَهِة �ل�ُأخَرى لِلنَّهِر. 64َوِمْن َبيِن َهُؤل�ِء، لَْم َيُكْن ُهناَك 
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ْن �أحصاُهْم ُموَسى َوهاُروُن ِحيَن �أحَصيا  �أيُّ و�ِحٍد ِممَّ
بَِشاأنِِهْم:  قاَل  65فَاهلُل  ِسيناَء.  يَِّة  َبرِّ ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبني 
َحّياً  ِمنُهْم  �أَحٌد  َيبَق  َفَلْم  ْحر�ِء.«  �لصَّ ِفي  »َسَيُموتُوَن 

ِسَوى كالَِب ْبَن َيُفنََّة َوَيُشوَع ْبَن نُوَن.

َبناُت َصُلْفحاد

ْبِن 27  حاَفَر  ْبِن  َصلُْفحاَد  َبناُت  َمْت  َفَتَقدَّ
َقِبيَلِة  ِمْن  ى،  َمَنسَّ ْبِن  ماِكيَر  ْبِن  ِجْلعاَد 
َونُوَعَة  َمحَلُة  َبناتِِه  �أْسماُء  َوكانَْت  ُيوُسَف.  ْبِن  ى  َمَنسَّ
َو�ألِيعاز�َر  ُموَسى  �أماَم  َوتِْرَصَة. 2َفَوَقْفَن  َوِمْلَكَة  َوُحجَلَة 
َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  عِب  �لشَّ َوكُلِّ  َؤساِء  َو�لرُّ �لكاِهِن 

�ل�ْجِتماِع َوقُْلَن:
َمَع َجماَعِة  َيُكْن  َولَْم  ْحر�ِء  �لصَّ ِفي  �أبونا  3»ماَت 

بَِسَبِب  ماَت  لَِكنَُّه  اهلِل،  َعَلى  ُدو�  َتَمرَّ �لَِّذيَن  قُوَرَح 
َخِطيَِّتِه، َولَْم َيُكْن لََديِه �أبناٌء ُذكُوٌر. 4َفِلماذ� ل� ُيذَكُر 
ُذكُوٌر؟  �أبناٌء  لََديِه  لَيَس  َُّه  أن ل� َعِشيَرتِِه  َوَسَط  �أبِينا  �ْسُم 

�أعِطنا �أْرضاً ِفي َوَسِط َعِشيَرتِنا.«
5َفاأَتى ُموَسى بَِقِضيَِّتِهنَّ �إلَى اهلِل. 6َفَكلََّم اهلُل ُموَسى 

َوقاَل: 7»�إنَّ َطَلَب َبناِت َصلُْفحاَد َحقٌّ َوعاِدٌل. �أْعِطِهنَّ 
َحقَّ  �أْعِطِهنَّ   . َعِشيَرتِِهنَّ َوَسَط  لَِنسِلِهنَّ  ْثَنها  ُيَورِّ �أْرضاً 

. �أبِيِهنَّ
َولََيَس  َرُجٌل  َيُموُت  ِحيَن  �إْسر�ئِيَل:  لَِبني  8»َوقُْل 

َتُه لَِبناتِِه. 9َو�إْن لَْم َيُكْن لَُه َبناٌت،  لَُه �ْبٌن، �أْعُطو� ِحصَّ
خَوتِِه. 10َو�إْن لَْم َيُكْن لَُه �إْخَوٌة، �أْعُطو�  َتُه ل�إ �أْعُطو� ِحصَّ
�أْعُطو�  �إْخَوٌة،  أبِيِه  ل� َيُكْن  لَْم  11َو�إْن  ل�أعماِمِه.  َتُه  ِحصَّ
َهذِه  َفَيمَتِلَكها.  َعِشيَرتِِه  ِمْن  �أقِربائِِه  أقَرِب  ل� أْرَض  �ل�

َشريَعٌة لَِبني �إْسر�ئِيَل، َكما �أَمَر اهلُل ُموَسى.«

عب َتعِييُن َيُشوَع َكقاِئٍد ِللشَّ
12َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »�صَعْد �إلَى َهذ� �لَجَبِل ِفي 

أْرِض �لَِّتي َساُأعِطيها  ِمْنَطَقِة ِجباِل َعباِريَم، َو�نُظِر �إلَى �ل�
�آبائَِك،  �إلَى  َسَتنَضمُّ  َتر�ها،  �أْن  13َبْعَد  �إْسر�ئِيَل.  لَِبني 
ل�أنَُّكما  14َهذ�  �آبائِِه.  �إلَى  هاُروُن  �أُخوَك  �نَضمَّ  َكما 
 ، عُب َعَليَّ يَِّة ِصيَن ِحيَن ثاَر �لشَّ َعَصيُتما �أمِري ِفي َبرِّ

سانِي ِعنَد �لماِء �أماَمُهْم.« َولَْم تُكِرمانِي َوتَُقدِّ

يَِّة  َبرِّ ِفي  قاِدَش  قُْرَب  َمِريَبةَ أ  ِمياَه  َبَذلَِك  َقَصَد 
ِصيَن.

�إلَُه  ُهَو  16»اهلُل  لَُه:  َوقاَل  اهلَل  ُموَسى  15َفَكلََّم 

عِب.  �أْرو�ِح �لنّاِس َجِميعاً، َفْلُيَعيِِّن َرُجلاً قائِد�ً لَِهذ� �لشَّ
17َيُقوُدُهْم ِفي �لَحرِب َوِفي كُلِّ �ُأُموِر َحياتِِهْم، َكي ل� 

َيُكوَن َشعُب اهلِل َكَقِطيِع َغَنٍم ل� ر�ِعَي لَُه.«
18َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُخْذ َيُشوَع ْبَن نُوَن، �لرَُّجَل 

�أماَم  19�أوِقْفُه  َعَليِه.  َيَدَك  َوَضْع  �هلل،  ُروُح  فيِه  �لَِّذي 
َمهامَّ  َوَسلِّْمُه  َو�أوِصِه  عِب،  �لشَّ َوكُلِّ  �لكاِهِن  �ألِيعاز�َر 

عِب. �لِقياَدِة �أماَم �لشَّ
�إْسر�ئِيَل  َبنو  ُيِطيَعُه  َكي  ِمْن جاِهَك،  20»َو�مَنْحُه 

�لكاِهِن،  �ألِيعاز�َر  �أماَم  َيُشوُع  21َفلَيِقْف  َوَيْحَتِرُمونَُه. 
يمِ ب  ُأوِريِم َو�لتُّمِّ ْرشاَد بُِمساَعَدِة �ل� َو�ألِيعاز�ُر َسَيطلُُب �ل�إ
ِفي َحْضَرِة اهلِل ل�أجِل َيُشوَع. َفِبَحَسِب �أمِر اهلِل َيخُرُج 
�أمِر  َمَعُه لِلَحرِب، َوبَِحَسِب  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َيُشوُع َوكُلُّ 

اهلِل َيرِجُعوَن.«

22َفَفَعَل ُموَسى بَِحَسِب ما �أَمَرُه اهلُل، َفاأَخَذ َيُشوَع 

عِب. 23ِحيَنِئٍذ،  َو�أوَقَفُه �أماَم �ألِيعاز�َر �لكاِهِن َوكُلِّ �لشَّ
اهلُل  قاَل  َكما  َو�أوصاُه  َيُشوَع  َعَلى  َيَديِه  ُموَسى  َوَضَع 

َعْن َطريِق ُموَسى.

ة قِدماُت الَيوِميَّ التَّ

َبني 28  2»�أوِص  َوقاَل:  ُموَسى  اهلُل  َوَكلََّم 
َتْقِديِم  َعَلى  �ْحِرُصو�  لَُهْم:  َوقُْل  �إْسر�ئِيَل 
َدِة،  َتقِدماتِي ِمَن �لطَّعاِم �لُمَعدِّ بِالنَّاِر ِفي َمو�عيِدِه �لُمَحدَّ
�لَِّذي  �لنَّاِر  َوقُوُد  َهذ�  لَُهْم:  3َوقُْل  نِي.  َتُسرُّ َفر�ئِحُتُه 
َعيَب  ل�  َسَنٌة،  �لو�ِحِد  ُعْمُر  َحَملاِن  هلِل:  ُمونَُه  تَُقدِّ
َود�ئِماً.  َيْوٍم  كُلَّ  صاِعَدةً ج  َذبيَحًة  ماِن  ُيَقدَّ ِفيِهما. 

أ 14:27 ماء مريبة. ماء �لمخاصمة.

َعَلى  ُهما  و�لَكمال.«  »�لنُّوُر  �أو  يم.  مِّ َوالتُّ األُوِريم  ب 21:27 

�ل�أغلِب َحَجر�ِن َكريماِن، �أو ُربّما قطعتان من �لخشِب، كاَن رئيُس 
�لكهنِة يحتفُظ بهما في ُصدرِة �لَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل 

أّول 41:14( �هلِل ِفي مسائَل ُمَعيَّنٍة. )�نظر كتاب صموئيل �ل�
ُم ل�سترضاء  ج 3:28 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.



َعَدد 17125:28

َبْعَد  ُم  ُيَقدَّ َو�لثّانِي  باِح،  �لصَّ ِفي  و�ِحٌد  َحَمٌل  ُم  4ُيَقدَّ

ةٍ أ  قُفَّ ُعْشُر  ُم  تَُقدَّ 5َكما  �لَظلاِم.  ُحلُوِل  َوَقبَل  �لُغُروِب 
و�ِحٍد  ِوعاءٍ ب  بِِمْقد�ِر  �لَممُزوِج  �لنّاِعِم  �لطَِّحيِن  ِمَن 
�لّد�ئَِمُة  �لّصاِعَدُة  بيَحُة  �لذَّ ِهَي  6َهِذِه  يِت.  �لزَّ ِمَن 
�لُمنَتَظَمُة �لَِّتي َبَد�أْت َعَلى َجَبِل ِسيناَء، �لُمتَِّقَدِة بِالنَّاِر 
ِكيُب �لُمر�ِفُق َفِمْقد�ُر  هلِل، َور�ئِحُتها َتُسرُّنِي. 7�أّما �لسَّ
ر�ُب  ِوعاٍء و�ِحٍد ِمَن �لنَّبيِذ لُِكلِّ َحَمٍل. َوُيْسَكُب �لشَّ
ِم  باِح، َقدِّ ِس. 8َوِمثَل َتْقِدَمِة �لصَّ هلِل ِفي �لَمكاِن �لُمَقدَّ
َبْعَد �لُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل �لَظلاِم، َكما  �لَحَمَل �لثَّانِي 
ُمُه  باِح، ُوقُود�ً لِلنَّاِر، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. َوتَُقدِّ ِفي �لصَّ

َمَع َسِكيٍب ُمماثٍِل.

بت َتقِدماُت السَّ
�لو�ِحِد  ُعْمُر  َحَمَليِن  ُمو�  َقدِّ ْبِت،  �لسَّ َيوِم  9»َوِفي 

ِة ِمَن �لطَِّحيِن  �لُقفَّ َمَع ُعْشَري  ِفيِهما.  َسَنٌة، ل� َعيَب 
ِكيِب �لُمناِسِب،  ْمُهما َمَع �لسَّ �لنّاِعِم �لَممُزوِج بَِزيٍت. َقدِّ
بائِِح �لَيوِميَِّة  10َذبيَحًة صاِعَدًة كُلَّ َسْبٍت. َهذ� َعد� �لذَّ

َمَع َسكيِبها.

هِريَّة قِدماُت الشَّ التَّ
ُمو� َذبيَحًة  ِل ِمْن كُلِّ َشْهِر، َقدِّ أوَّ 11»َوِفي �لَيوِم �ل�

ِحملاٍن  َوَسبَعَة  و�ِحد�ً  َوَكْبشاً  ِعجَليِن  هلِل:  صاِعَدًة 
ُمو�  ُعْمُر �لو�ِحِد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 12َوَقدِّ
َممُزوجاً  �لَجيِِّد  �لطَِّحيِن  ِمَن  ِة  �لُقفَّ �أعشاِر  َثلاَثَة  َمَعها 
�لَجيِِّد  �لطَِّحيِن  ِمَن  ِة  �لُقفَّ َوُعْشَرّي  َثوٍر،  لُِكلِّ  بَِزيٍت 
ِة ِمَن �لطَِّحيِن  َممُزوجاً بَِزيٍت لُِكلِّ َكْبٍش، 13َوُعْشَر �لُقفَّ
�لَجيِِّد َممُزوجاً بَِزيٍت لُِكلِّ َحَمٍل. َهِذِه َذبيَحٌة صاِعَدٌة 
ِكيُب  �لسَّ 14�أّما  اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  لِلنّاِر  ُوقُود�ً 
�لُمر�ِفُق لَها َفِمقد�ُر نِْصِف ِوعاٍء ِمَن �لنَّبيِذ لُِكلِّ َثوٍر، 

�لّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  َوِهَي ِوحدُة  »�إيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 5:28 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً. )�أيضاً ِفي بقية �لفصل(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  حرفياً  وعاء.  ب 5:28 

ِفي  )�أيضاً  �للّتر.  �أعشاِر  َوثمانَِيِة  لِتر�ٍت  َثلاَثِة  نَحَو  تعادُل  �لسائِلِة 
�لعدديِن 7، 14(

َوثُلُِث ِوعاٍء لُِكلِّ َكْبٍش، َوُرْبِع ِوعاٍء لُِكلِّ َحَمٍل. َهِذِه 
ُشُهوِر  ِمْن  َشهٍر  كُلِّ  بِد�َيِة  ِفي  ُم  تَُقدَّ َذبيَحٌة صاِعَدٌة 
َخِطيٍَّة. ج  َذبِيَحَة  و�ِحد�ً  َتيساً  ُموَن  15َوتَُقدِّ َنِة.  �لسَّ
ِمَن  ُير�ِفُقها  َوما  �لُمنَتَظَمِة،  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ َعد�  َهذ� 

ِكيِب. �لسَّ

ِعيُد الِفْصح
ُموَن  ِل تَُقدِّ أوَّ هِر �ل� 16»َوِفي �لَيوِم �لّر�بَِع َعَشَر ِمَن �لشَّ

َعَشَر  �لخاِمَس  �لَيوُم  17َوَيُكوُن  هلِل.  �لِفصِح د  َذبيَحَة 
ِة َسبَعِة �أيّاٍم، َتاكُلُوَن َخْبز�ً َغيَر  هِر ِعيد�ً. َولُِمدَّ ِمَن �لشَّ
�جِتماٌع  ُهناَك  َيُكوُن  ِل،  أوَّ �ل� �لَيوِم  18ِفي  ُمْخَتِمٍر. 
�لَيْوِم.  َذلَِك  ِفي  �أْعمالُِكْم  َجِميَع  َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ
ِعجَليِن  ِمْن  هلِل  َذبيَحًة صاِعَدًة  لِلنّاِر  َوقُود�ً  ُمو�  19َقدِّ

َسَنٌة.  و�ِحٍد  كُلِّ  ُعْمُر  ِحملاٍن  َوَسبَعِة  و�ِحٍد  َوَكْبٍش 
ُموَن ما ُير�ِفُق َذلَِك ِمَن  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 20َكما تَُقدِّ
ِة لُِكلِّ  �لطَِّحيِن �لنَّاِعِم َممُزوجاً بَِزيٍت: َثلاَثَة �أعشاِر �لُقفَّ
و�ِحد�ً  21َوُعْشر�ً  َكْبٍش،  لُِكلِّ  �ْثنيِن  َوُعْشَريِن  ِعجٍل، 
َتقِديُم  22َوَيْنَبِغي  ْبَعِة.  �لسَّ �لِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ 
َتيٍس َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة لِلتَّكفيِر َعْن َخطاياكُْم. 23َهذ� َعد� 
باِحيَِّة �لُمنَتَظَمِة �لّصاِعَدِة، َوما ُير�ِفُقها ِمْن  بيَحِة �لصَّ �لذَّ

ائَِلِة. َتْقِدِمِة �لطَّحْيِن َو�لتَّْقِدَمِة �لسَّ
َسبَعِة  ِة  لُِمدَّ َيوٍم،  كُلَّ  �لتَّقِدماِت  َهِذِه  ُمو�  24»َقدِّ

�أيّاٍم، ُوقُود�ً لِلنّاِر َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل، َمَع ما ُير�ِفُقها 
ِكيِب. 25َوِفي �لَيوِم �لّسابِِع،  ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ٌس. َوَتْتُركُوَن َجِميَع �أْعمالُِكْم  َيُكوُن لَُكُم �جِتماٌع ُمَقدَّ

ِفي َذلَِك �لَيْوِم.

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  ذبيحة خطية.  ج 15:28 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
�إسر�ئيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  �أي  فصح.  د 16:28 

من �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. �نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت  خاصَّ

�لمسيح وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5.
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ِعيُد األساِبيِع )الَخمسون(
ْرِع، ِعيُد  ُل �لزَّ 26»َوِفي �لَيوِم �لَِّذي ُيحَصُد ِفيِه �أوَّ

ُموَن هلِل َتقِدَمًة ِمَن �لَقمِح �لَجِديِد  �ل�أسابِيِع، أ ِحيَن تَُقدِّ
َجِميَع  َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ ٌع  َتَجمُّ لَُكْم  َسَيُكوُن  هلِل، 
ُموَن ِفيِه َذبيَحًة صاِعَدًة  �أْعمالُِكْم ِفي َذلَِك �لَيْوِم. 27تَُقدِّ
ُموَن ِعجَليِن َوَكْبٍش َوَسبَعُة  َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. تَُقدِّ
ُموَن ما  ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنُهما َسَنٌة. 28َكما تَُقدِّ
َثلاَثَة  بَِزيٍت:  �لنَّاِعِم َممُزوجاً  َذلَِك ِمَن �لطَِّحيِن  ُير�ِفُق 
َكْبٍش،  لُِكلِّ  �ْثَنيِن  َوُعْشَريِن  َثوٍر،  لُِكلِّ  ِة  �لُقفَّ �أْعشاِر 
بَعِة.  �لسَّ �لِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  و�ِحد�ً  29َوُعْشر�ً 

لِلتَّْكفيِر َعْن َخطاياكُْم. 31َهذ� َعد�  ُموَن َتيساً  30َوتَُقدِّ

َتْقِدَمِة  ِمَن  ُير�ِفُقها  َوما  �لُمنَتَظَمِة،  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ
ِكيِب بَِمقاديِرها �لُمْعتاَدِة. �لُحُبوِب و�آلسَّ

ِعيُد األبواق

�لّسابِِع، 29  هِر  �لشَّ ِمَن  ِل  أوَّ �ل� �لَيوِم  »َوِفي 
َتتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ �ْجِتماٌع  لَُكُم  َيُكوُن 
أبو�ِق،  َجِميَع �أْعمالُِكْم ِفيِه. َفِفي َذلَِك �لَيوِم َتْنُفُخوَن بِال�
اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكر�ئَِحٍة  َصاِعدًة، ب  َذبائَِح  ُموَن  2َوتَُقدِّ

ِحملاٍن  َوَسبَعَة  و�ِحد�ً  َوَكْبشاً  و�ِحد�ً  ِعجلاً  ُموَن  َفُتَقدِّ
ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 3َكما 
َممُزوجاً  �لنَّاِعِم  �لطَِّحيِن  ِمَن  َذلَِك  ُير�ِفُق  ما  ُموَن  تَُقدِّ
َثوٍر،  لُِكلِّ  �لطَّحِيِن  ِمَن  ةِ ج  �لُقفَّ �أْعشاِر  َثلاَثَة  بَِزيٍت: 
َوُعْشَريِن �ْثَنيِن لُِكلِّ َكْبٍش، 4َوُعْشر�ً و�ِحد�ً لُِكلِّ َحَمٍل 
ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِْيَحَة  بَعِة. 5َكما تَُقدِّ ِمَن �لِحملاِن �لسَّ

عيد  هو  �لَخمسين.«  »عيُد  �أو  األساِبيع.  ِعيد  أ 26:28 

بعد  �لخمسيِن  �ليوِم  في  به  ُيحَتفُل  �ليهود،  عند  �لقمح  حصاد 
حلول  بيوم  �لجديد  �لعهد  في  �لعيد  هذ�  ويرتبط  �لفصح.  عيد 
)�نظر  �لمسيحية.  �لكنيسة  وتاأسيس  �لتلاميذ  على  �لقدس  �لروح 

�أعمال �لرسل 2(
ُم ل�سترضاء  ب 2:29 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »�إيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل �لّجافِّة  ج 3:29 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً. )�أيضاً ِفي �لعددين 9، 14(

بيَحِة  �لذَّ َعد�  6َهذ�  َخطاياكُْم.  َعْن  لِلتَّكفيِر  َخِطيَّةٍ د 
َوما  �لُمنَتَظَمِة  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  َو�لذَّ �لُمنَتَظَمِة،  هِريَِّة  �لشَّ
بَِمقاديِرها  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب  َتْقِدِمِة  ِمْن  ُير�ِفُقهما 

�لُمْعتاَدِة، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.

اَرة َيوُم الَكفاّ
هِر �لّسابِِع، َيُكوُن لَُكْم  7»َوِفي �لَيوِم �لعاِشِر ِمَن �لشَّ

. َوِفيِه َتَتَذلَّلُوَن بِالَصوِم َو�لَملابِِس  ٌع ُمَقدٌَّس خاصٌّ َتَجمُّ
ُموَن َذبائَِح  �لَبسيَطِة، َول� َتعَملُوَن �أيَّ َعَمٍل. 8لَِكْن تَُقدِّ
ُموَن ِعجلاً و�ِحد�ً  َصاِعَدًة هلِل، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها. َفُتَقدِّ
َوَكْبشاً و�ِحد�ً َوَسبَعَة ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُحُبوٍب  َتقِدماِت  ُموَن  تَُقدِّ 9َكما  َعيٍب.  بِلا  َوَجِميُعها 
َممُزوجاً  �لَجيِِّد  �لطَِّحيِن  ِمَن  اِعَدِة،  �لصَّ بائِِح  �لذَّ َمَع 
ِة لُِكلِّ َثوٍر، َوُعْشَريِن  ُموَن َثلاَثَة �أْعشاِر �لُقفَّ بَِزيٍت. تَُقدِّ
ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  و�ِحد�ً  10َوُعْشر�ً  َكْبٍش،  لُِكلِّ  �ْثَنيِن 
ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِْيَحَة  بَعِة. 11َكما تَُقدِّ �لِحملاِن �لسَّ
بائَِح َمَع َذبيَحِة �لَيوِم  ُموَن َهِذِه �لذَّ َخِطيٍَّة لِلتَّطِهيِر. تَُقدِّ
لَها.  �لُمر�ِفَقِة  �لُحُبوِب  َتقِدَمِة  َوَمَع  هِر،  ِل ِمَن �لشَّ أوَّ �ل�
لَها  �لُمر�ِفَقِة  �لُحُبوِب  َوَتقِدَمِة  �لَيوِميَِّة،  بيَحِة  �لذَّ َوَمَع 

َو�لَسِكيِب.

قاِئف ه ِعيُد السَّ
�لّسابِِع،  هِر  �لشَّ ِمَن  َعَشَر  �لخاِمَس  �لَيوِم  12»َوِفي 

ٌس. َوَتْتُركُوَن َجِميَع �أْعمالُِكْم  َيُكوُن لَُكُم �جِتماٌع ُمَقدَّ
ِفي َذلَِك �لَيْوِم. َتحَتِفلُوَن بِِعيِد اهلِل لَِسبَعِة �أيّاٍم. 13َوِفي 
ُمو� َذبائَِح َصاِعَدًة هلِل، َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها  َهذ� �لَيوِم، َقدِّ
َعَشَر  َو�أرَبَعَة  َوَكْبَشيِن  ِعجلاً  َعَشَر  َثلاَثَة  ُمو�  َقدِّ اهلُل. 

َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 
�لنَّاِعِم  �لطَِّحيِن  ِمَن  َذلَِك  ُير�ِفُق  ما  ُموَن  تَُقدِّ 14َكما 

ِة لُِكلِّ َثوٍر ِمَن �لُعُجوِل  َممُزوجاً بَِزيٍت: َثلاَثَة �أعشاِر �لُقفَّ

�أجل  ْم هلِل من  َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ د 5:29 ذبيحة خطية. 

�لتّطهيِر ِمَن �لخطّية. كانَْت هذِه �لّذبيحُة رمز�ً لذبيحِة �لمسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع �لَبَشِر. )�نظر 2 كورنثوس 21:5(

ه 12:29 عيُد السقاِئف. �أسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ
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�لثَّلاَثَة َعَشَر، َوُعْشَريِن �ْثنيِن لُِكلِّ َكْبٍش ِمَن �لَكْبَشيِن، 
أرَبَعَة  �ل� �لِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  و�ِحد�ً  15َوُعْشر�ً 

ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذ�  َعَشر. 16َكما تَُقدِّ
بيَحِة �لَيوِميَِّة �لُمنَتَظَمِة، َوما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َعد� �لذَّ

ِكيِب. �لُحُبوِب َو�لسَّ
ِعجلاً  َعَشَر  �ْثَني  ُمو�  َقدِّ �لثّانِي،  �لَيوِم  17»َوِفي 

ِمنها  و�ِحٍد  كُلِّ  ُعْمُر  َحَملاً  َعَشَر  َو�أرَبَعَة  َوَكْبَشيِن 
ُير�ِفُق َهذ�  ُموَن ما  بِلا َعيٍب. 18َوتَُقدِّ َوَجِميُعها  َسَنٌة. 
ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب  َتْقِدَمِة  ِمْن 
ُموَن  19َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب  َو�لِحملاِن 
�لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ َعد�  َهذ�  َخِطيٍَّة.  َذبِيَحَة  و�ِحد�ً  َتيساً 
ِكيِب. �لُمنَتَظَمِة، َوما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ِعجلاً  َعَشَر  �أَحَد  ُمو�  َقدِّ �لثّالِِث،  �لَيوِم  20»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َو�أرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 21َوتَُقدِّ
َو�لِحملاِن  ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب 
و�ِحد�ً  َتيساً  ُموَن  22َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة �لَيوِميَِّة �لُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذ� َعد� �لذَّ

ِكيِب. ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ُمو� َعْشَرَة ُعُجوٍل َوَكْبَشيِن  23»َوِفي �لَيوِم �لّر�بِِع، َقدِّ

َو�أرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها 
ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب  بِلا َعيٍب. 24َوتَُقدِّ
بَِحَسِب  َو�لِحملاِن  ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ
ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 25َوتَُقدِّ
ِمْن  ُير�ِفُقها  َوما  �لُمنَتَظَمِة،  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ َعد�  َهذ� 

ِكيِب. َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ُعُجوٍل  تِْسَعَة  ُمو�  َقدِّ �لخاِمِس،  �لَيوِم  26»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َو�أرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 27َوتَُقدِّ
َو�لِحملاِن  ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب 
و�ِحد�ً  َتيساً  ُموَن  28َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة �لَيوِميَِّة �لُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذ� َعد� �لذَّ

ِكيِب. ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ُعُجوٍل  َثمانَِيَة  ُمو�  َقدِّ �لّساِدِس،  �لَيوِم  29»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َو�أرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. 

ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 30َوتَُقدِّ
َو�لِحملاِن  ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ �لُحُبوِب 
و�ِحد�ً  َتيساً  ُموَن  31َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة �لَيوِميَِّة �لُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذ� َعد� �لذَّ

ِكيِب. ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ُمو� َسْبَعَة ُعُجوٍل َوَكْبَشيِن  32»َوِفي �لَيوِم �لّسابِِع، َقدِّ

َو�أرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها 
ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة �لُحُبوِب  بِلا َعيٍب. 33َوتَُقدِّ
بَِحَسِب  َو�لِحملاِن  ِو�لَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َو�لسَّ
ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 34َوتَُقدِّ
ِمْن  ُير�ِفُقها  َوما  �لُمنَتَظَمِة،  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ َعد�  َهذ� 

ِكيِب. َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
َفَتْتُركُوَن  لِلِعباَدِة،  َتَتَفرَُّغوَن  35»َوِفي �لَيوِم �لثّاِمِن، 

َذبيَحًة  ُموَن  36َوتَُقدِّ �لَيْوِم.  َذلَِك  ِفي  �أْعمالُِكْم  َجِميَع 
ًة بِالنّاِر َكر�ئَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل: َثور�ً و�ِحد�ً  صاِعَدًة ُمَعدَّ
َوَكْبشاً َو�ِحد�ً َوَسبَعَة ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ و�ِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُير�ِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 37َوتَُقدِّ
ِكيِب لِلثَّوِر ِو�لَكْبِش َو�لِحملاِن بَِحَسِب  �لُحُبوِب َو�لسَّ
ُموَن َتيساً و�ِحد�ً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 38َوتَُقدِّ
ِمْن  ُير�ِفُقها  َوما  �لُمنَتَظَمِة،  �لَيوِميَِّة  بيَحِة  �لذَّ َعد�  َهذ� 

ِكيِب. َتْقِدِمِة �لُحُبوِب َو�لسَّ
ِفي  هلِل  َو�لتَّقِدماِت  بائَِح  �لذَّ َهِذِه  ُمو�  39»َقدِّ

�ل�خِتياِريَِّة  َو�لتَّقِدماِت  �لنُُّذوِر  �إلَى  ضاَفِة  بِال�إ �أعياِدكُْم، 
َوَذبائَِح  سائَِلٍة  َوَتْقِدماٍت  َوَطحْيٍن  َذبائَِح صاِعَدٍة  ِمْن 

َسلاٍم.«
40َفَتَكلََّم ُموَسى �إلَى َبني �إْسر�ئِيَل بُِكلِّ ما �أَمَرُه اهلُل 

بِاأْن َيُقولُُه.

دات َعهُّ ُذوُر َوالتَّ النُّ

�إْسر�ئِيَل: 30  َبني  َقبائِِل  لُِرَؤساِء  ُموَسى  َوقاَل 
َد َرُجٌل  »َهذ� ُهَو ما �أَمَر اهلُل بِِه: 2�إذ� َتَعهَّ
َيْكِسْر  َفلا  ما،  بِاأمٍر  نَْفَسُه  َفاألَْزَم  �أقَسَم  �أْو  هلِل،  بَِنْذٍر 

َكلاَمُه، َبْل لَِيْفَعْل ما نََطَق بِِه.
َدِت �ْمر�أٌة بَِنْذٍر هلِل، �أْو �ألَْزَمْت نَْفَسها  3»لَِكْن �إْن َتَعهَّ

َصِغيَرٌة،  َّها  أن ل� �أبِيها  َبْيَت  َتسُكُن  َتز�ُل  ما  َوِهَي  بِاْمٍر 
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4َوَسِمَع �أبوها نَْذَرها َوما �ألَْزَمْت نَفَسها بِِه، َولَْم َيعَتِرْض، 

َتْبقى َجِميُع نُُذوِرها َو�لِتز�ماتِها �لَِّتي �ألَْزَمْت نَْفَسها بِها 
َتْسُقُط  د�تِها،  َتَعهُّ َسِمَع  َيوَم  �أبوها  نَهاها  ْن  5َفاإ َثابَِتًة. 
َعْنها َجِميُع نُُذوِرها َو�لِتز�ماتِها �لَِّتي �ألَْزَمْت نَْفَسها بِها، 

أنَّ �أباها نَهاها َعْن َذلَِك. َواهلُل َسَيغِفُر لَها، ل�

َدْت  َجْت َبعَد �أْن نََذَرْت نِذر�ً �أو َتَعهَّ 6»لَِكْن �إْن َتَزوَّ

بِاأمٍر ُمَعيٍَّن، 7َوَسِمَع َزوُجها َولَْم َيعَتِرْض ِعنَدما َسِمَعها، 
ْن  بِِه. 8َفاإ َدْت  َتَعهَّ بِما  َو�ل�لِتز�ُم  بُِنُذوِرها  �لَوفاُء  َفَعَليها 
َعبََّر َزوُجها َعْن َعَدِم ُمو�َفَقِتِه ِحيَن َسِمَع َكلاَمها، َفَعَليها 
َدها �لَِّذي نََطَقْت  �أْن تُلِغي نِذَرها �لَِّذي �لَتَزَمْت بِِه، َوَتَعهُّ

بِِه، َواهلُل َسَيغِفُر لَها.
ُد بِِه �أرَمَلٌة �أْو ُمَطلََّقٌة َعَلى نَفِسها،  9»كُلُّ نَْذٍر َتَتَعهَّ

َجٌة  ُمَتَزوِّ �ْمر�أٌة  َدِت  َتَعهَّ �إْن  10لَِكْن  بِِه.  �لَوفاُء  َيْنَبِغي 
َولَْم  أمِر،  �ل� َعِن  َزوُجها  11َوَسِمَع  ُمَعيٍَّن،  بِاأمٍر  بِالِقياِم 
َتُكوُن  نَّها  َفاإ بِِه،  �لَوفاِء  َعِن  َيمَنْعها  َولَْم  لَها  َشيئاً  َيُقْل 
د�تِها. 12لَِكْن �إْن �ألَغى َزوُجها  ُملَزَمًة بِالَوفاِء بُِكلِّ َتَعهُّ
نَّها ل� َتُكوُن ُمطالََبًة بِالَوفاِء  د�تِها ِحيَن َسِمَع بِها، َفاإ َتَعهُّ

د�تِها َواهلُل َسَيغِفُر لَها. بِها، �إْذ �إنَّ َزوَجها �ألَغى َتَعهُّ
بِال�ْمِتناِع  َدت  َتَعهَّ �أْو  نَْذر�َ  �ْمر�أٌة  نََذَرِت  13»َو�إذ� 

بِما  بِالَوفاِء  لَها  َيسَمَح  �أْن  لَِزوِجها  ُيمِكُن  َشيٍء،  َعْن 
َيُقْل َزوُجها  لَْم  ْن  �إلغاُؤُه. 14َفاإ ُيمِكُنُه  �أْو  بِِه،  َدْت  َتَعهَّ
د�تِها  َشيئاً َحتَّى �لَيوِم �لتّالِي، َفُهَو َقْد �أيََّد نُُذوَرها �أَو َتَعهُّ
�لَِّتي �لَتَزَمْت بِها. َفُهَو َقْد و�َفَق بَِصمِتِه َوَعَدِم �عِتر�ِضِه 
د�تِها  َبَعَد �أْن َسِمَع. 15لَِكْن �إْن �ألَغى َزوُجها كُلَّ َتَعهُّ

ُل َجز�َء َذنِبها.« َبعَد َسماِعِه بِها، ُهَو َمْن َيَتَحمَّ
16َهِذِه ِهَي �لَقو�ِعُد �لَِّتي �أعطاها اهلُل لُِموَسى بَِشاأِن 

َبيِتِه  ِفي  �لّساِكَنِة  باْبَنِتِه  َو�ل�أِب  بَِزوَجِتِه،  وِج  �لزَّ َعلاَقِة 
َقبَل َزو�ِجها.

ُمحاَرَبُة الِمدياِنيِّين

�إْسر�ئِيَل 31  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»�نَتِقْم لَِبِني 
بَِبني  َعِملُوُه  ما  بَِسَبِب  �لِمديانِيِّيَن  ِمَن 

�إْسر�ئِيَل. َوَبعَد َذلَِك َتُموُت َوَتنَضمُّ �إلَى �آبائَِك.«
عِب: »�ختاُرو� َبعضاً ِمْن رِجالُِكْم  3َفقاَل ُموَسى لِلشَّ

اهلِل.  ِضدَّ  َعِملُو�  ما  َعَلى  َوُيعاِقُبوُهْم  ِمدياَن  لُِيهاِجُمو� 

4فاأْرِسلُو� ِفي َهِذِه �لَحمَلِة �ألَف َرُجٍل ِمْن كُلِّ َقِبيَلٍة ِمْن 

َقبائِِل �إْسر�ئِيَل.« 5َوَهَكذ� َتمَّ َحشُد �ألِف َرُجٍل ِمْن كُلِّ 
َعِشيَرٍة ِمْن �ُألُوِف �إْسر�ئِيَل. َتمَّ �خِتياُر �ْثَني َعَشَر �ألَف 

ُجنِديٍّ لَِهِذِه �لَحمَلِة.
ألَف َرُجٍل ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة لَِهِذِه  6َفاأرَسَل ُموَسى �ل�

�لَحمَلِة َمَع ِفيْنحاَس ْبِن �ألِيعاز�َر �لكاِهِن. َو�أَخَذ ِفيْنحاُس 
شار�ِت.  عطاِء �ل�إ أبو�َق ل�إ ِس َو�ل� َمَعُه �آنَِيَة �لَمكاِن �لُمَقدَّ
كُلَّ  َوَقَتلُو�  ُموَسى،  اهلُل  �أَمَر  َكما  ِمدياَن  7َفحاَرُبو� 

ُذكُوِرِهُم �لبالِِغيَن. 8َوِمْن ِضْمِن َمْن َقَتلُوُهْم �أِوُي َور�َقُم 
َوُصوُر َوُحوُر َور�َبُع، ُملُوُك ِمدياَن �لَخمَسُة. َكما َقَتلُو� 

يِف. َبْلعاَم ْبَن َبُعوَر بِالسَّ
َو�أطفالَُهْم، َكما  ِمدياَن  نِساَء  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  9َوَسَبى 

�غَتَنُمو� كُلَّ َحيو�ناتِِهْم َوَثرَوتِِهْم. 10َو�أحَرَق َبُنو �إْسر�ئِيَل 
كُلِّ  َمَع  َيسُكُنوَن  كانُو�  َحيُث  �لِمديانِيِّيَن  ُمُدِن  كُلَّ 
ُمَخيَّماتِِهْم. 11َوَجَمُعو� كُلَّ ما �أَخُذوُه ِفي �لَحرِب، بِما 
أْسَرى  �ل� �أحَضُرو�  12ثُمَّ  َو�لَحيو�ناِت.  �لنّاَس  َذلَِك  ِفي 
َو�لَسْبَي َو�لَْغنائَِم �إلَى ُموَسى َو�ألِيعاز�َر �لكاِهِن َو�إلَى كُلِّ 
َبني �إْسر�ئِيَل ِفي �لُمَخيَِّم ِفي ُسُهوِل ُمو�آَب، بِِجو�ِر نَهِر 
، ُمقابَِل �أرِيحا. 13َفَخَرَج ُموَسى َو�ألِيعاز�ُر �لكاِهُن  ُأرُدنِّ �ل�

عِب لَِيسَتقِبلُوُهْم خاِرَج �لُمَخيَِّم. َوكُلُّ ُرَؤساِء �لشَّ
14َوَغِضَب ُموَسى ِجّد�ً َعَلى قاَدِة �لَجيِش، َوَعَلى 

�لَحمَلِة  ِمَن  عاُدو�  �لَِّذيَن  �لِمَئِة،  َوقاَدِة  ألِف  �ل� قاَدِة 
�لنِّساَء  َتَرْكُتُم  »َهْل  لَُهْم:  ُموَسى  15َوقاَل  �لَعسَكِريَِّة. 
َبْلعاَم،  نَِصيَحَة  �تََّبْعَن  �للَّو�تِي  ُهنَّ  16َهُؤل�ِء  َحّياٍت؟ 
َوَجَعْلَن َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن �إلَى اهلِل ِفي َفُغوَر. فاأدَّى 
آَن، �قُتلُو�  َذلَِك �إلَى َوباٍء َفِظيٍع َعَلى َشعِب اهلِل. 17َو�ل�
كُلَّ ِطفٍل َذَكٍر َوكُلَّ �ْمر�أٍة عاَشَرْت َرُجلاً. 18�أّما �لَفَتياُت 
لَُكْم.  َحياتِِهنَّ  َعَلى  َفاأبُقو�  �أَحد�ً،  ُيعاِشْرَن  لَْم  �للَّو�تِي 
و�ِحٍد  َوكُلُّ  �أيّاٍم.  لَِسبَعِة  �لُمَخيَِّم  خاِرَج  19�ْمُكثُو� 

ُجثََّة  لََمَس  �أْو  َشْخصاً  َقتَل  ِبيَن،  �لُمَسبِّ ِمَن  �أْو  ِمْنُكْم، 
ُرو�  َميٍِّت، َفْلَيَتطََّهْر ِفي �لَيوَميِن �لثّالِِث َو�لّسابِِع. 20َطهِّ
َشعِر  �أْو  �لِجلِد  ِمَن  َمصُنوٍع  َشيٍء  َوكُلَّ  َثوٍب،  كُلَّ 

�لماِعِز �أْو ِمَن �لَخَشِب.«
21ثُمَّ قاَل �ألِيعاز�ُر �لكاِهُن لِلرِّجاِل �لَِّذيَن َذَهُبو� ِفي 

اهلُل  �أعطاها  �لَِّتي  ِريَعِة  �لشَّ قاِعَدُة  ِهَي  »َهِذِه  �لَحمَلِة: 
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ُة َو�لُبرونُْز َو�لَحِديُد َو�لَقصِديُر  َهُب َو�لِفضَّ لُِموَسى: 22�لذَّ
َو�لرَّصاُص، 23َوكُلُّ َشيٍء َيحَتِمُل �لنّاَر َضُعوُه ِفي �لنّاِر 
َفَيِصيَر طاِهر�ً. لَِكْن َيْنَبِغي َتطِهيُرُه �أيضاً بِماِء �لتَّطِهيِر. 
َوكُلُّ ما ل� ُيمِكُن َوضُعُه ِفي �لنّاِر، ُيوَضُع ِفي �لماِء. 
24َوِفي �لَيوِم �لّسابِِع، َتغِسلُوَن ثِياَبُكْم َفَتُكونُوَن طاِهِريَن. 

َوَبعَد َهذ� ُيمِكُنُكْم �أْن َتدُخلُو� �لُمَخيََّم.«
25َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 26»قُْم �أنَت َو�ألِيعاز�ُر �لكاِهُن 

عِب بِاإحصاِء ما َتمَّ َسبُيُه ِمَن �لنّاِس  َوُرَؤساُء َعشائِِر �لشَّ
َو�لَحيو�ناِت. 27َوَوزُِّعو� َغنائَِم �لَحرِب بِالتَّساِوي: نِْصفاً 
َونِْصفاً  �لَعسَكِريَِّة،  �لَحمَلِة  ِفي  �لَِّذيَن شاَركُو�  للُجُنوِد 
عِب. 28َوُخُذو� َضِريَبًة هلِل. َفِمَن �لُجُنوِد �لَِّذيَن  لَِبِقيَِّة �لشَّ
�شَتَركُو� ِفي �لَحمَلِة، ُخُذو� و�ِحد�ً ِمْن كُلِّ َخمِس ِمَئٍة: 
ِمَن �لنّاِس َو�لَبَقِر َو�لَحِميِر َو�لَغَنِم. 29تُؤَخُذ َهِذِه �ل�أشياُء 
لِيعاز�َر �لكاِهِن َكَتقِدَمٍة  ِمْن نِْصِف �لَغِنيَمِة، َوتُعَطى ل�إ
ُخُذو�  �إْسر�ئِيَل،  بَِبني  �لخاصِّ  �لنِّصِف  30َوِمَن  هلِل. 
َو�لَحِميِر  َو�لَبَقِر  �لنّاِس  ِمَن  َخمِسيَن:  كُلِّ  ِمْن  و�ِحد�ً 
َو�لَغَنِم َوكُلِّ �لَحيو�ناِت، َو�أعُطوها لِّلاِويِّيَن �لَمْسؤولِيَن 

َعْن َمْسَكِن اهلِل �لُمَقدَِّس.«
31َفَفَعَل ُموَسى َو�ألِيعاز�ُر �لكاِهُن َحَسَب ما �أَمَر اهلُل 

بِِه ُموَسى. 32َوَغِنَم �لُجُنوُد ما َيِلي ِمَن �لَحرِب: ِستَّ 
ِمَئٍة َوَخمساً َوَسبِعيَن �ألفاً ِمَن �لَغَنِم، 33َو�ْثَنيِن َوَسبِعيَن 
�لَحِميِر،  ِمَن  �ألفاً  َوِستِّيَن  34َوو�ِحد�ً  �لَبَقِر،  ِمَن  �ألفاً 
35َو�ْثَنيِن َوَثلاثِيَن �ألفاً ِمَن �لنّاِس، �أي �لنِّساِء �للَّو�تِي لَْم 

. 36َوكاَن �لنِّصُف �لخاصُّ بِالُجُنوِد  ُيعاِشْرَن َرُجلاً َقطُّ
�ألفاً  َوَثلاثِيَن  َوَسبَعًة  ِمَئٍة  َثلاُث  �لَغَنِم  َعَدُد  َيِلي:  ما 
َوَخمَس ِمَئٍة، 37َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمَن �لَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة 
َوَثلاثِيَن  ِستًَّة  أبقاِر  �ل� َعَدُد  38َوكاَن  َوَسبِعيَن.  َوَخمساً 
�ألفاً، َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمنها �ْثَنيِن َوَسبِعيَن. 39َوكاَن 
َعَدُد �لَحِميِر َثلاثِيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة، َوكانَْت َضِريَبُة 
اهلِل ِمنُهْم و�ِحد�ً َوِستِّيَن. 40َوكاَن َعَدُد �لنّاِس ِستََّة َعَشَر 

�ألفاً، َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمنُهُم �ْثَنيِن َوَثلاثِيَن. 41َفاأعَطى 
ألِيعاز�َر �لكاِهِن،  ُة اهلِل ل� ِريَبَة، �لَِّتي ِهَي ِحصَّ ُموَسى �لضَّ

َكما �أَمَرُه اهلُل.
42َوكاَن �لنِّصُف �لخاصُّ بَِبني �إْسر�ئِيَل َو�لَِّذي �ُأِخَذ 

ِمَئٍة  َثلاَث  �لَغَنِم  َعَدُد  43كاَن  َيِلي:  َكما  �لُجُنوِد  ِمَن 

أبقاِر  َوَسبَعًة َوَثلاثِيَن �ألفاً َوَخمَس ِمَئٍة، 44َوكاَن َعَدُد �ل�
ِستًَّة َوَثلاثِيَن �ألفاً. 45َوَعَدُد �لَحِميِر َثلاثِيَن �ألفاً َوَخمَس 
ِمَئٍة، 46َوَعَدُد �لنّاِس ِستََّة َعَشَر �ألفاً. 47َو�أَخَذ ُموَسى ِمَن 
�لنِّصِف �لخاصِّ بَِبني �إْسر�ئِيَل و�ِحد�ً ِمْن كُلِّ َخمِسيَن 
ِمَن �لَحيو�ناِت َو�لنّاِس َو�أعطاها لِّلاِويِّيَن �لَمْسؤولِيَن َعْن 

ِس، َتماماً كما �أَمَرُه اهلُل. َمْسَكِن اهلِل �لُمَقدَّ
ُموَسى – قاَدُة  �إلَى  �لَجيِش  �أقساِم  قاَدُة  �أَتى  48ثُمَّ 

»نَحُن  لُِموَسى:  �لِمئاِت – 49َوقالُو�  َوقاَدُة  ألُوِف  �ل�
ُخّد�َمَك َقْد �أحَصينا �لُجُنوَد �لَِّذيَن كانُو� َتحَت �إمَرتِنا، 
َفَوَجْدنا �أنَُّه لَْم ُيفَقْد َول� َرُجٌل و�ِحٌد ِمنّا. 50َولِذ� نَاأتِي 
�لَِّتي  َذَهٍب  ِمْن  �لَمصُنوَعِة  �ل�أشياِء  ِمَن  هلِل  بَِتقِدَمٍة 
و�ِعِد َو�أساِوَر َوَخو�تَِم  َوَجَدها كُلُّ و�ِحٍد ِفينا: �أربَِطًة لِلسَّ
َو�أحلاَق َوَقلائَِد، َتقِدَمًة �خِتياِريًَّة ِفي َحْضَرِة اهلِل، َتقِدير�ً 

نقاِذِه َحياَتنا.« ل�إ
ِمنُهْم،  َهَب  �لذَّ �لكاِهُن  َو�ألِيعاز�ُر  ُموَسى  51َفاأَخَذ 

َوزُن  52َفكاَن  َهِب.  �لذَّ ِمَن  �لَمصُنوَعِة  �ل�أشياِء  كُلَّ 
ُألوِف َوقاَدُة �لِمئاِت هلِل ِستََّة  َهِب �لَِّذي َرَفَعُه قاَدُة �ل� �لذَّ
ِمْثقال�ً. أ 53َو�أَخَذ كُلُّ  َوَخْمِسيَن  ِمَئٍة  َوَسْبَع  �ألْفاً  َعَشَر 
َو�ألِيعاز�ُر  ُموَسى  54َفاأَخَذ  �لَغِنيَمِة.  ِمَن  نَِصيَبُه  ُجنِديٍّ 
ُألوِف َوقاَدِة �لِمئاِت، َو�أَتيا  َهَب ِمْن قاَدِة �ل� �لكاِهُن �لذَّ
�إْسر�ئِيَل  لَِبني  َتذكار�ً  لَِيُكوَن  �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  �إلَى  بِِه 

ِفي َحْضَرِة اهلِل.

َقباِئُل َشرِق َنهِر األُرُدن

َوكانَْت لَِقِبيَلَتي َر�ُأوَبْيَن َوجاَد َمو�ٍش َكِثيَرٌة 32 
ِجّد�ً، َولِذ� َر�أيا �أْرَض َيعِزيَز َو�أْرَض ِجْلعاَد 
�ُأوبِِنيُّوَن �إلَى  َجيَِّدًة لِلَمو�ِشي. 2َولِذ� َذَهَب �لجاِديُّوَن َو�لرَّ
لَُهْم:  َوقالُو�  عِب  �لشَّ َوُرَؤساِء  �لكاِهِن  َو�ألِيعاَزَر  ُموَسى 
َونِْمَرَة  َوَيعِزيَز  َوِديُبوَن  بِِبَعطاُروَت  �لُمحيَطُة  أْرُض  3»�ل�

َوَحشُبوَن َو�ألِعالََة َوَشباَم َونَُبو َوَبُعوَن، 4كُلُّها َهَزَمها اهلُل 
�أماَم َبِني �إْسر�ئيَل. ِهَي �أْرٌض َجيَِّدٌة لِلَمو�ِشي. َونَحُن، 
ْن َحِظينا  ُخّد�َمَك، نَمَتِلُك َمو�ِشَي َكِثيَرًة.« 5َوقالو�: »فاإ

أ 52:31 مثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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أْرَض ُملكاً لَنا.  بِِرضاَك، نَحُن ُخّد�َمَك، �أْعِطنا َهِذِه �ل�
». ُأرُدنِّ َول� تُْرِغْمنا َعَلى ُعُبوِر نَْهِر �ل�

6َفقاَل ُموَسى لَِقِبيَلَتي جاَد َوَر�ُأوَبْيَن: »َفَهْل َيذَهُب 

�إْخَوتُُكْم �إلَى �لَحرِب َبيَنما َتْقُعُدوَن ُهنا؟ 7لِماذ� تَُثبُِّطوَن 
أْرِض �لَِّتي �أعطاها  ِهَمِم َبني �إْسر�ئِيَل َعِن �لُعُبوِر �إلَى �ل�
أمَر ذ�َتُه ِحيَن �أرَسْلُتُهْم ِمْن  اهلُل لَُهْم؟ 8�آباُؤكُْم َعِملُو� �ل�

أْرَض. 9َفَصِعُدو� َحتَّى َوَصلُو�  قاِدَش َبْرنِيَع لَِيسَتكِشُفو� �ل�
أْرَض، لَِكنَُّهْم َثبَُّطو�  �إلَى و�ِدي �أشُكوَل، َو�سَتكَشُفو� �ل�
أْرِض �لَِّتي �أعطاها اهلُل  َة َبني �إْسر�ئِيَل َعْن ُدُخوِل �ل� ِهمَّ
لَُهْم. 10َفَغِضَب اهلُل ِجّد�ً ِفي َذلَِك �لَيوِم، َو�أقَسَم َوقاَل: 
�لبالِِغيَن  ِمصَر،  ِمْن  �لخاِرِجيَن  ِمَن  �أَحٌد  َيَرى  11›لَْن 

أْرَض �لَِّتي َوَعْدُت بِاأْن �ُأْعِطَيها  ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، �ل�
َُّهْم لَْم َيُكونُو� �ُأَمناَء َتماماً  أن بر�ِهيَم َو�إْسحاَق َوَيعُقوَب، ل� ل�إ
َوَيُشوُع  َيُفنََّة  ْبُن  �إلّ� كالُِب  ِمنُهْم  َيدُخَل  َمِعي. 12لَْن 
َُّهما كانا �أِميَنْيِن بِالكاِمِل هلِل.‹ 13َوَغِضَب  أن ْبُن نُوَن، ل�
ْحر�ِء  �هلُل َعَلى َبني �إْسر�ئِيَل، َوَجَعَلُهْم َيُتوُهوَن ِفي �لصَّ
رَّ  أرَبِعيَن َسَنًة، �إلَى �أِن �ْخَتَفى كُلُّ �لِجيِل �لَِّذي َفَعَل �لشَّ ل�
آَن، يا نَسَل �لُخطاِة، َقْد َحَلْلُتْم َمَحلَّ  �أماَم اهلِل. 14َو�ل�
ْن َتَوقَّْفُتْم  �آبائُِكْم لَِتِزيُدو� َغَضَب اهلِل َعَلى �إْسر�ئِيَل. 15َفاإ
ٍة  لُِمدَّ ْحر�ِء  �لصَّ ِفي  �إْسر�ئِيَل  َسَيتُرُك  نَُّه  َفاإ �تِّباِعِه،  َعِن 

عِب.« �أطَوَل، َوبَِهذ� تُهِلُكوَن كُلَّ َهذ� �لشَّ
َوقالُو�:  �إلَيِه  َوجاَد  َر�ُأوَبْيَن  َقِبيَلتا  َدنَْت  16ِحيَنِئٍذ، 

َونِسائِنا.  أْطفالِنا  ل� َوُمُدناً  ُهنا،  لِماِشَيِتنا  َحظائَِر  »لَِنْبِن 
17ِحيَنِئٍذ، َسَنَتَسلَُّح َونَِسيُر �أماَم َبني �إْسر�ئِيَل �إلَى �أْن نَاأتَِي 

ُمُدناً  َونِساُؤنا  �أطفالُنا  َيسُكُن  َبيَنما  َمكانِِهْم،  �إلَى  بِِهْم 
أْرِض.  �ل� ِفي  �لّساِكِن  عِب  �لشَّ ِمَن  لِِحماَيِتِهْم  َحِصيَنًة 
18لَْن نَُعوَد �إلَى ُبُيوتِنا �إلَى �أْن َيمَتِلَك كُلُّ َشخٍص ِفي 

َفَلْن  نَحُن  19َو�أّما  أْرِض.  �ل� ِمَن  َتُه  ِحصَّ �إْسر�ئِيَل  َبني 
 ، ُأرُدنِّ ًة َمَعُهْم ِفي �لِجَهِة �ل�ُأخَرى ِمْن نَهِر �ل� نَمَتِلَك ِحصَّ
رِقيَِّة ِمْن  أْرِض ِفي �لِجَهِة �لشَّ َتنا ِمَن �ل� َّنا َسَنناُل ِحصَّ أن ل�

». ُأرُدنِّ نَهِر �ل�
َهذ�،  َسَتفَعلُوَن  كُنُتْم  »�إْن  لَُهْم:  ُموَسى  20َفقاَل 

َو�إْن َتَسلَّْحُتْم �أماَم اهلِل لِلُخُروِج �إلَى �لَحرِب، 21َو�إْن َعَبَر 
ُأرُدنِّ �أماَم اهلِل �إلَى �أْن َيطُرَد اهلُل كُلَّ  كُلُّ ُمَتَسلٍِّح نَهَر �ل�
�أماَم  أْرِض  َيِتمَّ �إخضاُع �ل� �أماِمِه، 22َوَحتَّى  �أعد�ئِِه ِمْن 

اهلِل. ِحيَنِئٍذ، َتسَتِطيُعوَن �لَعوَدَة �إلَى ُبُيوتُِكْم �إْذ َتُكونُوَن 

َقْد قُْمُتْم بِو�ِجِبُكْم نَحَو اهلِل َو�إْسر�ئِيَل، َوَسَتُكوُن َهِذِه 
أْرُض ُمْلكاً لَُكْم �أماَم اهلِل. 23لَِكْن �إْن كُنُتْم ل� َتفَعلُوَن  �ل�
نَُّكْم َسُتخِطُئوَن �إلَى اهلِل، َوبِالتّالِي كُونُو� َعَلى  َهذ�، َفاإ
َيِقيٍن ِمْن �أنَُّكْم َسُتعاَقُبوَن َعَلى َخِطيَِّتُكْم. 24فاْبُنو� ُمُدناً 
ل�أطفالُِكْم َونِسائُِكْم َوَحظائَِر لِماِشَيِتُكْم، َو�ْعَملُو� كُلَّ 

ما قُْلُتْم بِاأنَُّكْم َسَتعَملُونَُه.«
نَحُن  »َسَنفَعُل،  َوَر�ُأوَبْيَن:  جاَد  َقِبيَلتا  25َفقالَْت 

ُخّد�َمَك، َكما �أَمَرنا َسيُِّدنا. 26َسَيبَقى �أطفالُنا َونِساُؤنا 
نَحُن،  27َو�أّما  ِجْلعاَد،  ُمُدِن  ِفي  َوماِشَيُتنا  َوقُطعانُنا 
اهلِل  �أماَم  لِلَحرِب  ُمَتَسلِِّحيَن  �لنَّْهَر  َفَسَنعُبُر  ُخّد�َمَك، 

بَِحَسِب ما َيُقولُُه َسيُِّدنا.«
�ألِيعاز�َر  بُِخُصوِصِهْم  ُموَسى  �أوَصى  28ِحيَنِئٍذ، 

�إْسر�ئِيَل.  َبني  َقبائِِل  َوُرَؤساَء  نُوَن  ْبَن  َوَيُشوَع  �لكاِهَن 
29َوقاَل ُموَسى لَُهْم: »�إْن َعَبَرْت َقِبيَلتا جاَد َوَر�ُأوَبْيَن نَهَر 

ُأرُدنِّ َمَعُكْم، بُِكلِّ ُجنِديٍّ ُمَسلٍَّح لِلَحرِب �أماَم اهلِل،  �ل�
ُمْلكاً  ِجْلعاَد  �أْرَض  �أْعُطوُهْم  لَُكْم،  أْرُض  �ل� َوَخَضَعِت 
لَُهْم. 30لَِكْن �إْن لَْم َيعُبِر �لُمختاُروَن لِلُمحاَرَبِة َمَعُكْم، 

َتُهْم َمَعُكْم ِفي �أْرِض َكنعاَن َفَقْط.« َفْلَينالو� ِحصَّ
ما  كُلَّ  »َسَنفَعُل  َوَر�ُأوَبْيَن:  َقِبيَلتا جاَد  31َفاأجاَبْت 

�لُمختاُروَن  32َفَسَيعُبُر  ُخّد�َمَك.  نَحُن  اهلُل،  لَنا  َيُقولُُه 
َولَِكنَّ  َكْنعاَن،  �أْرِض  �إلَى  اهلِل  �أماَم  ِمنّا  �لُمَتَسلُِّحوَن 
ِمْن  رِقيَِّة  �لشَّ �لِجَهِة  ِفي  َسَتُكوُن  أْرِض  �ل� ِمَن  َتنا  ِحصَّ

». ُأرُدنِّ نَهِر �ل�
َمِلِك  ِسيُحوَن  �لَمِلِك  َممَلَكَة  ُموَسى  33َفاأعَطى 

بِما  باشاَن،  َمِلِك  ُعوَج،  �لَمِلِك  َوَممَلَكَة  أُموِريِّيَن،  �ل�
أْرَض َو�لُمُدَن، لَِقِبيَلِة جاَد َوَقبيَلِة َر�ُأوَبْيَن َونِصِف  ِفيها �ل�
ى ْبِن ُيوُسَف. 34ِحيَنِئٍذ، �أعاَدْت َقِبيَلُة جاَد  َقِبيَلِة َمَنسَّ
ُشوفاَن  35َوَعْطُروَت  َوَعُروِعيَر  َوَعطاُروَت  ِديُبوَن  بِناَء 
َكُمُدٍن  هار�َن  َوَبيَت  نِْمَرَة  36َوَبيَت  َوُيْجَبَهَة  َوَيعِزيَر 

َنٍة، َكما َبُنو� َحظائَِر لُِقطعانِِهْم. ُمَحصَّ
َو�ألِعالََة  َحْشُبوَن  بِناَء  َر�ُأوَبْيَن  َقِبيَلُة  37َو�أعاَدْت 

َوِقْرَيتايَِم 38َونَُبَو َوَبعَل َمُعوَن َوِسيَمَة. َوَقْد َغيَُّرو� �ْسَميِّ 
َمِديَنَتي نَُبَو َوَبعَل َمُعوَن، َبيَنما َدُعو� �لُمُدَن �لَِّتي �أعاُدو� 

بِناَءها بِاأسمائِها �ل�أصِليَِّة.
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ِجْلعاَد  �إلَى  ى  َمَنسَّ ْبِن  ماِكيَر  َعِشيَرُة  39َوَذَهَبْت 

ِفي  كانُو�  �لَِّذيَن  أُموِريِّيَن  �ل� كُلَّ  َوَطَرُدو�  َو�أَخُذوها، 
ْبِن  ماِكيَر  لَِعِشيَرِة  ِجْلعاَد  ُموَسى  40َفاأعَطى  ِجْلعاَد. 
41َو�سَتولَْت  ِفيها.  ماِكيَر  َعِشيَرُة  َفَسَكَنْت  ى،  َمَنسَّ
وها  ِغيَرِة، َوَسمُّ ى َعَلى �لُقَرى �لصَّ َعِشيَرُة يائِيَر بِِن َمَنسَّ
قَُرى يائِيَر. 42َوَذَهَبْت َعِشيَرُة نُوَبَح َو�أَخَذْت َقناَة َو�لُقَرى 

ِهْم. �لَقِريَبَة ِمنها، َوَدُعوها بِاْسِم نُوَبَح َجدِّ

ِرحَلُة َبني إْسراِئيَل ِمْن ِمصر

َهِذِه ِهَي َمر�ِحُل ِرحَلِة َبني �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن 33 
َمجُموعاٍت  ِفي  ِمصَر  �أْرِض  ِمْن  َخَرُجو� 
ُموَسى  2َوَكَتَب  َوهاُروَن.  ُموَسى  ِقياَدِة  َتحَت  َوِفَرٍق 
أماِكِن �لَِّتي َبَد�ُأو� ِمنها َرَحلاتِِهْم بَِحَسِب �أمِر  �أْسماَء �ل�

أماِكُن �لَِّتي �أَتوها َو�ْرَتَحلُو� ِمنها: اهلِل. َوَهِذِه ِهَي �ل�

ِمَن  َعَشَر  �لخاِمَس  �لَيوِم  ِفي  َرَعْمِسيَس  3َتَركُو� 

�إْسر�ئِيَل  َبنو  َخَرَج  �لِفصِح، أ  َغِد  ِفي  ِل.  أوَّ �ل� هِر  �لشَّ
بَِشجاَعٍة �أماَم كُلِّ �لِمصِريِّيَن. 4كاَن �لِمصِريُّوَن َيدِفُنوَن 
�أْبكاَرُهُم �لَِّذيَن َقَتَلُهْم اهلُل. َوكاَن اهلُل َقْد �أعَلَن َديُنونََتُه 

َعَلى �آلَِهِة �لِمصِريِّيَن َوَعِمَل ِفيها َعجائَِب.
ِفي  َوَخيَُّمو�  َرَعْمِسيَس  �إْسر�ئِيَل  َبنو  5َفَتَرَك 

ُسكُّوَت.
6َوَتَركُو� ُسكُّوَت َوَخيَُّمو� ِفي �إيثاَم �لو�ِقَعِة ِفي َطَرِف 

ْحر�ِء. �لصَّ
7َوَتَركُو� �إيثاَم َو�تََّجُهو� نَحَو َفِم �لِحيُروِث �لو�ِقِع �إلَى 

وَن، َفَخيَُّمو� بُِقرِب َمْجَدَل. رِق ِمْن َبعِل َصفُّ �لشَّ
�ل�أحَمِر  �لَبحِر  َعبَر  َوساُرو�  �لِحيُروِث  َفَم  8َوَتَركُو� 

يَِّة �إيثاَم،  ِة َثلاَثِة �أيّاٍم ِفي َبرِّ ْحر�ِء. َوساَفُرو� لُِمدَّ �إلَى �لصَّ
َة. َوَخيَُّمو� ِفي مارَّ

�إيِليَم، كاَن  �إيِليَم. َوِفي  �إلَى  َة َوَذَهُبو�  9َوَتَركُو� مارَّ

ُهناَك �ثنا َعَشَر نَبَع ماٍء َوَسبُعوَن نَخَلًة، َفَخيَُّمو� ُهناَك.
10َوَتَركُو� �إيِليَم َوَخيَُّمو� بُِقرِب �لَبحِر �ل�أحَمِر.

�إسر�ئيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  �أي  فصح.  أ 3:33 

من �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. �نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت  خاصَّ

�لمسيح وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5.

يَِّة ِصيَن. 11َوَتَركُو� �لَبحَر �ل�أحَمَر َوَخيَُّمو� ِفي َبرِّ

يََّة ِصيَن َوَخيَُّمو� ِفي ُدْفَقَة. 12َوَتَركُو� َبرِّ

13َوَتَركُو� ُدْفَقَة َوَخيَُّمو� ِفي �ألُوَش.

َيُكْن  َولَْم  َرِفيِديَم،  ِفي  َوَخيَُّمو�  �ألُوَش  14َوَتَركُو� 

عِب لَِيشَرُبو�. ُهناَك ماٌء لِلشَّ
يَِّة ِسيناَء. 15َوَتَركُو� َرِفيِديَم َوَخيَُّمو� ِفي َبرِّ

يََّة ِسيناَء َوَخيَُّمو� ِفي َقْبُروَت َهتَّاأَوَة. 16َوَتَركُو� َبرِّ

17َوَتَركُو� َقْبُروَت َهتَّاأَوَة َوَخيَُّمو� ِفي َحَضيُروَت.

18َوَتَركُو� َحَضيُروَت َوَخيَُّمو� ِفي ِرْثَمَة.

وَن فاَرَص. 19َوَتَركُو� ِرْثَمَة َوَخيَُّمو� ِفي ِرمُّ

وَن فاَرَص َوَخيَُّمو� ِفي لِْبَنَة. 20َوَتَركُو� ِرمُّ

َة. 21َوَتَركُو� لِْبَنَة َوَخيَُّمو� ِفي ِرسَّ

َة َوَخيَُّمو� ِفي قَُهيلاَتَة. 22َوَتَركُو� ِرسَّ

23َوَتَركُو� قَُهيلاَتَة َوَخيَُّمو� ِفي َجَبِل شاَفَر.

24َوَتَركُو� َجَبَل شاَفَر َوَخيَُّمو� ِفي َحر�َدَة.

25َوَتَركُو� َحر�َدَة َوَخيَُّمو� ِفي َمْقَهيلُوَت.

26َوَتَركُو� َمْقَهيلُوَت َوَخيَُّمو� ِفي تاَحَت.

27َوَتَركُو� تاَحَت َوَخيَُّمو� ِفي تاَرَح.

28َوَتَركُو� تاَرَح َوَخيَُّمو� ِفي ِمْثَقَة.

29َوَتَركُو� ِمْثَقَة َوَخيَُّمو� ِفي َحْشُمونََة.

30َوَتَركُو� َحْشُمونََة َوَخيَُّمو� ِفي ُمِسيُروَت.

31َوَتَركُو� ُمِسيُروَت َوَخيَُّمو� ِفي َبِني َيْعقاَن.

32َوَتَركُو� َبِني َيْعقاَن َوَخيَُّمو� ِفي ُحوِر �لَجْدجاِد.

33َوَتَركُو� ُحوَر �لَجْدجاِد َوَخيَُّمو� ِفي ُيْطباَت.

34َوَتَركُو� ُيطباَت َوَخيَُّمو� ِفي َعْبُرونََة.

35َوَتَركُو� َعْبُرونََة َوَخيَُّمو� ِفي ِعْصُيوِن جابَِر.

يَِّة  36َوَتَركُو� ِعْصُيوَن جابَِر َوَخيَُّمو� ِفي قاَدَش ِفي َبرِّ

ِصيَن.
�لو�ِقِع  �لَجَبِل  ُهوَر،  ِفي  َوَخيَُّمو�  قاَدَش  37َوَتَركُو� 

َعَلى ُحُدوِد �أْرِض �أُدوَم. 38َوَصِعَد هاُروُن �لكاِهُن �إلَى 
ِل  أوَّ َجَبِل ُهوَر بَِحَسِب �أمِر اهلِل، َوماَت َعَليِه ِفي �لَيوِم �ل�
َبني  لُِخُروِج  أرَبِعيَن  �ل� َنِة  �لسَّ ِفي  �لخاِمِس  هِر  �لشَّ ِمَن 

�إْسر�ئِيَل ِمْن ِمصَر.
َوَثلاثاً  ِمَئًة  �لُعْمِر  ِمَن  َبَلَغ  َقْد  هاُروُن  39َوكاَن 

َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن ماَت َعَلى َجَبِل ُهوَر.
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، �لَِّذي كاَن َيسُكُن  40َوَسِمَع َمِلُك َعر�َد �لَكنعانِيَّ

ِفي �لنََّقِب، أ �أنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل �آٍت نَحَو بِلاِدِه، 41َفَتَرَك 
َبُنو �إْسر�ئِيَل َجَبَل ُهوَر َوَخيَُّمو� ِفي َصْلُمونََة.
42َوَتَركُو� َصْلُمونََة َوَخيَُّمو� ِفي فُونُوَن.

43َوَتَركُو� فُونُوَن َوَخيَُّمو� ِفي �ُأوُبوَت.

َعَلى  َعباِريَم،  َعيِِّي  ِفي  َوَخيَُّمو�  �ُأوُبوَت  44َوَتَركُو� 

ُحُدوِد ُمو�آَب.
45َوَتَركُو� َعيَِّي َعباِريَم َوَخيَُّمو� ِفي ِديُبوَن جاَد.

َعْلُموَن  ِفي  َوَخيَُّمو�  جاَد  ِديُبوَن  46َوَتَركُو� 

ِدبلاتايَِم.
47َوَتَركُو� َعْلُموَن ِدبلاتايَِم َوَخيَُّمو� ِفي ِجباِل َعبارِيَم 

قُْرَب نُِبو.
ِفي  َوَخيَُّمو�  َعباِريَم  ِجباَل  �إْسر�ئِيَل  َبنو  48َوَتَرَك 

رِقيَِّة  �لشَّ �لِجَهِة  ِفي  ُأرُدنِّ  �ل� نَهِر  بِجانِِب  ُمو�آَب  ُسُهوِل 
ُأرُدنِّ ِفي  ُمقابَِل َمِديَنِة �أِريحا. 49َوَخيَُّمو� بِِجو�ِر نَهِر �ل�

ُسُهوِل ُمو�آَب ِفي َبيِت َيِشيُموَت �إلَى �آَبَل ِشطِّيَم.
نَهِر  بُِقرِب  ُمو�آَب  50َوَكلََّم اهلُل ُموَسى ِفي ُسُهوِل 

رِق ِمْن �أِريحا، َفقاَل لَُه: 51»قُْل لَِبني  ، �إلَى �لشَّ ُأرُدنِّ �ل�
َكنعاَن،  �أْرِض  �إلَى  ُأرُدنِّ  �ل� نَهَر  َتعُبُروَن  ِحيَن  �إْسر�ئِيَل: 
أْرِض.  �ل� تِْلَك  ِفي  َيسُكُنوَن  �لَِّذيَن  َجِميَع  52�ْطُرُدو� 

�لَمسُبوَكِة،  َو�أوثانِِهِم  �لَمنُحوَتِة  َتماثِيِلِهِم  كُلَّ  َحطُِّمو� 
أْرَض  َو�هِدُمو� �أماِكَن ِعباَدتِِهْم. 53ِحيَنِئٍذ، َتمَتِلُكوَن �ل�

أْرَض لَُكْم. ِّي �أعَطيُت َهِذِه �ل� أن َوَتسُكُنوَن ِفيها، ل�
بَِحَسِب  �لُقَرِع  لقاِء  بِاإ َبيَنُكْم  أْرَض  �ل� ُمو�  54»َقسِّ

َة �لَقِبيَلِة �لَكِبيَرِة َكِبيَرًة،  َقبائِِلُكْم َوَعشائِِركُْم. �جَعلُو� ِحصَّ
ِغيَرِة َصِغيَرًة. َوَحيثُما َوَقَعِت �لُقرَعُة  َة �لَقِبيَلِة �لصَّ َوِحصَّ
أْرَض َتُكوُن لِِتلَك �لَقِبيَلِة.  َعَلى �أيَِّة َعِشيَرٍة، َفاإنَّ تِلَك �ل�

أْرِض بَِحَسِب َقبائِِلُكْم. َفَتنالُوَن ِحَصَصُكْم ِمَن �ل�
تِْلَك  ِفي  �لّساِكِنيَن  �لنّاَس  َتطُرُدو�  لَْم  55»َو�إْن 

ِفي  َكالَمخاِرِز  َسَيُكونُوَن  ِمنُهْم  �لباِقيَن  نَّ  َفاإ أْرِض،  �ل�
ُبوَن  َسُيَسبِّ �إْذ  َجو�نِِبُكْم،  ِفي  َوكال�أشو�ِك  ُعُيونُِكْم، 
�لَِّتي َسَتْسُكُنونَها. 56ِحيَنِئٍذ،  أْرِض  لَُكْم ِفي �ل� يَق  �لضِّ

َساأعَمُل بُِكْم َكما َخطَّْطُت لِلَعَمِل بِِهْم.«

قب. �لمنطقُة �لّصحر�ويُّة ِفي جنوِب َيُهوذ�. 40:33 الناّ
أ 

ُحُدوُد أْرِض َكْنعان

أْمَر 34  َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 2»�أبِلْغ َهذ� �ل�
َكنعاَن  �أْرَض  َسَتدُخلُوَن  �إْسر�ئِيَل:  لَِبني 
لَُكْم. َوَهِذِه �أْرُض َكنعاَن بَِحَسِب  �لَِّتي َسَتُكوُن ُمْلكاً 
ِصيَن  يَِّة  َبرِّ ِفي  َسَتُكوُن  �لَجُنوبِيَُّة  3�لِجَهُة  ُحُدوِدها: 
ِمَن  رِق  َسَتبَد�ُأ ِفي �لشَّ �لَجُنوبِيَُّة  �أُدوَم. ُحُدوُدكُُم  قُْرَب 
�لطََّرِف �لَجُنوبِيِّ �إلَى َبْحِر �لِملِح. ب 4ثُمَّ َتُمرُّ ُحُدوُدكُْم 
ثُمَّ  يَِّة ِصيَن،  َبرِّ َعْبَر  ثُمَّ  َعْقِربِّيَم  َمَمرِّ  ِمْن  �لَجُنوِب  �إلَى 
َتِصُل �إلَى قاَدَش َبْرنِيَع، ثُمَّ َتسَتِمرُّ �إلَى َحَصَر �أّد�َر، ثُمَّ 
َتِصُل �إلَى َعْصُموَن. 5َوِمْن َعْصُموَن َسَتتَِّجُه نَحَو نَْهِر 
ِمصَر ج َحتَّى َتِصَل �إلَى �لَبحِر. د 6َو�أّما ُحُدوُدكُُم �لَغربِيَُّة 
َتُكوُن  ُهناَك  َوساِحَلُه.  �لَكِبيِر  �لَبحِر  شاِطَئ  َفَسَتُكوُن 
مالِيَُّة: ِمَن  �لُحُدوُد �لَغربِيَُّة. 7َوَهِذِه ِهَي ُحُدوُدكُُم �لشَّ
ُهوَر  َجَبِل  8َوِمْن  ُهوَر.  َجَبِل  �إلَى  َخطّاً  َتتَبُعوَن  �لَبحِر 
�لُحُدوُد  َتَتِصلُّ  ثُمَّ  َحماَة،  لِيُبو  �إلَى  �لَخطَّ  ُدوَن  تَُحدِّ
مالِيَُّة �إلَى ِزْفُروَن،  بَِمديَنِة َصَدَد. 9َوَتسَتِمرُّ �لُحُدوُد �لشَّ
ُحُدوُدكُُم  10�أّما  ِعيناَن.  َحَصِر  �إلَى  نِهاَيُتها  َوَتُكوُن 
رِقيَُّة َفَتْبد�ُأ ِمْن َحَصِر ِعيناَن َوَتمتّدُّ �إلَى َشفاَم. 11َوِمْن  �لشَّ
َوَتسَتِمرُّ  َعيٍن.  ِمْن  رِق  �لشَّ �إلَى  �لو�ِقَعِة  ِربَلَة  �إلَى  َشفاَم 
�لُحُدوُد َمَع �لتِّلاِل �لو�ِقَعِة َشرَق َبحِر �لَجِليِل. ه 12ثُمَّ 
ِهَي  َهِذِه  �لِمْلِح.  َبْحِر  َوَحتَّى  ُأرُدنِّ  �ل� نَهِر  �ْمِتد�ِد  َمَع 

ُحُدوُد �أْرِضُكْم ِمْن كُلِّ �لِجهاِت.«
�إْسر�ئِيَل: »َهِذِه  أمَر لَِبني  13َفاأعَطى ُموَسى َهذ� �ل�

لقاِء �لُقَرِع.  ُمونَها ِفيما َبيَنُكْم بِاإ أْرُض �لَِّتي َسُتَقسِّ ِهَي �ل�
َونِْصِف  َقبائَِل  لِلتِّْسِع  أْرُض  �ل� َهِذِه  تُعَطى  بِاأْن  �أَمَر اهلُل 
ى  أنَّ َقِبيَلَتيِّ َر�ُأوَبْيَن َوجاَد َونِصَف َقِبيَلِة َمَنسَّ �لَقِبيَلِة، 14ل�
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  أْرِض  �ل� ِمَن  َتُهْم  ِحصَّ �أَخُذو�  َقْد 
�إلَى  ِحَصَصُهْم  �لَقِبيَلِة  َونِصُف  �لَقِبيَلتاِن  نالَِت  15َفَقْد 

رِق ِمْن �أِريحا.« ، �إلَى �لشَّ ُأرُدنِّ رِق ِمْن نَهِر �ل� �لشَّ
ُجلاِن  �لرَّ 17»َهذ�ِن  لُِموَسى:  اهلُل  قاَل  16ثُمَّ 

ْبُن  َوَيُشوُع  �لكاِهُن  �ألِيعاز�ُر  َبيَنُكْم:  أْرَض  �ل� َيقِسماِن 

ب 3:34 َبحُر الِملح. �لبحُر �لمّيت. )�أيضاً في �لعدد 12(

ج 5:34 نهر مصر. و�ِدي �لعريش.

أبيض �لمتوسط. د 5:34 البحر. �لبحر �ل�

ه 11:34 بحر الجليل. حرفياً »بحر ِكنّاَرة.«



َعَدد 17919:35

نُوَن. 18َوُيساِعُدُهْم قائٌِد ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة ل�أجِل َتقِسيِم 
أْرِض. 19َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء َهؤل�ِء �لقاَدِة: �ل�

   ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذ� كالُِب ْبُن َيُفنََّة.
يُهوَد. 20  َوِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن َشُموئِيُل ْبُن َعمِّ  

21  َوِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن �ألِيد�ُد ْبُن ِكسلُوَن.  
ي ْبُن ُيجِلي. ئِيُس ُبقِّ 22  َوِمْن َقِبيَلِة د�َن �لرَّ  

ئِيُس  ى �لرَّ 23  َوِمْن نَسِل ُيوُسَف: ِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ  
َحنِّيِئيُل ْبُن �إيُفوَد.

ئِيُس َقُموئِيُل ْبُن ِشفطاَن. 24  َوِمْن َقِبيَلِة �أْفر�يَِم �لرَّ  
ئِيُس �ألِيصافاُن ْبُن  25  َوِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن �لرَّ  

َفْزناَخ.
ئِيُس َفْلِطيِئيُل ْبُن َعّز�َن. 26  َوِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر �لرَّ  
ئِيُس �أِخيُهوُد ْبُن َشلُوِمي. 27  َوِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر �لرَّ  

ئِيُس َفَدْهِئيُل ْبُن  28  َوِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي �لرَّ  
يُهوَد.« َعمِّ

29َهُؤل�ِء ُهُم �لرِّجاُل �لَِّذيَن �أَمَرُهُم اهلُل بِاأْن َيْقَتِسُمو� 

�أْرَض َكنعاَن ِفيما َبيَن َبني �إْسر�ئِيَل.

ِويِّين ُمُدُن اللاّ

ُمو�آَب 35  ُسُهوِل  ِفي  ُموَسى  �إلَى  اهلُل  َوَتَكلََّم 
رِقيَِّة  �لشَّ �لِجَهِة  ِفي   ، ُأرُدنِّ �ل� نَهِر  بُِقرِب 
ُصو�  ُمقابَِل �أِريحا َفقاَل: 2»�أوِص َبني �إْسر�ئِيَل بِاأْن ُيَخصِّ
أْرِض �لَِّتي �أَخُذوها،  لِّلاِويِّيَن ُمُدناً لَِيسُكُنو� ِفيها ِمَن �ل�
لَُهْم  �لُمُدُن  َهِذِه  3َسَتُكوُن  ُمُدنِِهْم.  َحوَل  َوَمر�ِعَي 
َكِن، َو�لَمر�ِعي لِماِشَيِتِهْم َوَجِميِع �لَحيو�ناِت �لَِّتي  لِلسَّ
�لَمِديَنِة  �لّلاِويِّيَن ِمْن ُسوِر  َمر�ِعي  َيمِلُكونَها. 4َسَتمَتدُّ 
�لِجهاِت. 5ِقيُسو� خاِرَج  ِمْن كُلِّ  �ألِْف ِذر�عٍ أ  َمساَفَة 
�لَمِديَنِة �ألِفي ِذر�ٍع ِمْن كُلِّ ِجَهٍة: �ألِفي ِذر�ٍع ِمَن �لِجَهِة 
رِقيَِّة، َو�ألِفي ِذر�ٍع ِمَن �لِجَهِة �لَجُنوبِيَِّة، �ألِفي ِذر�ٍع  �لشَّ

َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً  �أرَبعًة  �لُطوِل تعادُل  أ 4:35 ذراع. ِوحدٌة لقياِس 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 

ر�ِع �لقصيرِة. بالذِّ

مالِيَِّة.  ِمَن �لِجَهِة �لَغربِيَِّة، َو�ألِفي ِذر�ٍع ِمَن �لِجَهِة �لشَّ
�لمساحاُت  َهِذِه  َوَتُكوُن  �لَوَسِط،  ِفي  �لَمِديَنُة  َفَتُكوُن 

ضاِفّيُة ِمر�ِعَي لُِمُدِن �لّلاِويِّيَن. �ل�إ
لِّلاِويِّيَن،  َسُتعُطونَها  �لَِّتي  �لُمُدِن  ِضمِن  6»َوِمْن 

َسَتُكوُن ُهناَك ِستُّ ُمُدٍن لِلُُّجوِء، َيهُرَب �إلَيها كُلُّ َمْن 
ضاَفِة �إلَى َهِذِه �لُمُدِن  َيقُتُل َشخصاً �آَخَر بَِغيِر َقصٍد. َوبِال�إ
�ُأْخَرى.  َمِديَنًة  َو�أرَبِعيَن  �ثَنَتْيِن  �لّلاِويِّيَن  �أعُطو�   ، تِّ �لسِّ
7َفَسَيُكوُن َمْجُموُع �لُمُدِن �لَِّتي ياأُخُذونَها َثماٍن َو�أرَبِعيَن 

َمِديَنًة َمَع َمر�ِعيها. 8ُخُذو� لِّلاِويِّيَن ِمْن �أْرِض َقبائِِل َبني 
�إْسر�ئِيَل َعَدد�ً ِمَن �لُمُدِن َيَتناَسُب َمَع َحجِم كُلِّ َقِبيَلٍة. 
َفُتْعِطي كُلَّ َقِبيَلٍة ِمْن ُمُدنِها لِّلاِويِّيَن، بَِحَسِب َمساَحِة 

أْرِض.« ِتها ِمَن �ل� ِحصَّ

جوء ُمُدُن اللُّ
ِحيَن  �إْسر�ئِيَل:  لَِبني  10»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  9َوقاَل 

ُأرُدنِّ �إلَى �أْرِض َكنعاَن، 11�ْختاُرو� ُمُدناً  َتعُبُروَن نَهَر �ل�
َقصٍد،  بَِغيِر  َشْخصاً  َيقُتُل  َفَمْن  لِلُُجوِء.  ُمُدناً  لَِتُكوَن 
12َفَسَتُكوُن  �لُمُدِن.  َهِذِه  �إحَدى  �إلَى  �لُهُروُب  ُيمِكُنُه 
ُيريُد  �لَِّذي  �لَقِتيِل  َقِريِب  ِمْن  �لَقاتُِل  �إلَيها  َيلجاُأ  ُمُدناً 
�ل�أخُذ بِالثَّاأِر. َوَهَكذ� ل� ُيقَتُل �لقاتُِل �إلَى �أْن َيِقَف �أماَم 
عِب لِلُمحاَكَمِة. 13َفالُمُدُن �لَِّتي َتْختاُرونَها َسَتُكوُن  �لشَّ
نَهِر  َشرَق  ُمُدٍن  َثلاَث  14�ْختاُرو�  لَُكْم.  لُُجوٍء  ُمُدَن 
ُمُدَن  لَِتُكوَن  َكْنعاَن،  �أْرِض  ِفي  ُمُدٍن  َوَثلاَث   ، ُأرُدنِّ �ل�
تُّ لِلُُجوِء َبني �إْسر�ئِيَل  لُُجوٍء. 15َتُكوُن َهِذِه �لُمُدُن �لسِّ
بَِغيِر  َو�لُغَرباِء �لّساِكِنيَن َبيَنُهْم. َفُكلُّ َمْن َيقُتُل َشخصاً 

َقْصٍد، َيْهُرُب �إلَيها.
ِمْن  بِاأد�ٍة  �آَخَر  َشخصاً  َشخٌص  َضَرَب  ْن  16»َفاإ

َقتلُُه.  َوَيْنَبِغي  قاتِلاً  ُيعَتَبُر  �لّضاِرَب  َفاإنَّ  َحِديٍد َفماَت، 
17َو�إْن َضَرَبُه بَِحَجٍر بَِيِدِه ِمّما َسبََّب َموَتُه، َفاإنَّ �لّضاِرَب 

ُيعَتَبُر قاتِلاً َوَيْنَبِغي َقتلُُه. 18َو�إْن َضَرَبُه بِاأد�ٍة َخَشِبيٍَّة بَِيِدِه 
ِمّما َسبََّب َموَتُه، َفاإنَّ �لّضاِرَب ُيعَتَبُر قاتِلاً َوَيْنَبِغي َقتلُُه. 
مِ ب ُهَو َيْقُتُل �لقاتَِل. ِعْنَدما َيْلَتِقياِن،  19�لَّذي َيثاأُر لِلدَّ

ْعد�ِم. ُذ ُحْكَم �ل�إ ِم ُيَنفِّ َفالَّذي َيثاأُر لِلدَّ

م. �لّرجُل �ل�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  ذي َيثأُر ِللدَّ ب 19:35 الَّ

)�أيضاً في َبقيَِّة َهذ� �لفصل(
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�ألَقى  �أْو  لَُه،  كُْرِهِه  بَِسِبِب  َدَفَعُه  �إْن  20»َوَكَذلَِك 

بِيِدِه  َضَرَبُه  �إْن  21�أْو  َفماَت،  َقْصٍد  َعْن  َعَليِه  َشيئاً 
َُّه  أن ل� َقتلُُه  َيْنَبِغي  َفِحيَنِئٍذ،  َفماَت،  لَُه،  كُْرِهِه  بَِسِبِب 
ِعْنَدما  �لقاتَِل  َيْقُتُل  ُهَو  َفَقْط،  ِم  لِلدَّ َيثاأُر  َو�لَّذي  قاتٌِل. 

َيْلَتِقياِن.
22»َولَِكْن �إْن َدَفَعُه بَِغيِر َقصٍد َوِمْن ُدوِن كُْرٍه، �أْو 

بَِغيِر  َحَجر�ً  �أسَقَط  23�أْو  َقْصٍد،  بَِغيِر  َعَليِه  َشيئاً  �ألَقى 
َقصٍد، َفَسَقَط َعَليِه َفماَت، َولَيَس َبيَنُهما َعد�َوٌة، َولَْم 
عُب َبيَن �لقاتِِل َو�لَّذي  َيقَصِد �ل�أَذى، 24َسَيُحُكُم �لشَّ
َيثاأُر لَِدِم �لَقِتيِل بَِحَسِب َهِذِه �لَقو�ِعِد. 25َوَيُكوُن َعَلى 
عِب �أْن َيحِمَي �لقاتَِل ِمْن َقريِب �لَقِتيِل �لَّذي َيثاأُر  �لشَّ
�إلَيها.  َهَرَب  �لَِّتي  �للُُّجوِء  َمِديَنِة  �إلَى  َفُيعيُدونَُه  لَِدِمِه. 
َفَيسُكُن ُهناَك �إلَى �أْن َيُموَت َرئِيُس �لَكَهنِة �لَِّذي ُمِسَح 

ِس. يِت �لُمَقدَّ بِالزَّ
26»لَِكْن �إْن َتَرَك �لقاتُِل ُحُدوَد َمِديَنِة �للُُّجوِء �لَِّتي 

َمِديَنِة  ِم خاِرَج  لِلدَّ َيثاأُر  �لَّذي  27َوَوَجَدُه  �إلَيها،  َهَرَب 
ِم �أْن َيقُتَل �لقاتَِل. َول�  �للُُّجوِء، َفُيْمِكُن لِلَّذي َيثاأُر لِلدَّ
�أْن  �لقاتِِل  َعَلى  أْن  28ل� قتٍل.  بِِجِريَمِة  ُمذنِباً  ُيْحَسُب 
َيبَقى ِفي َمِديَنِة �للُُّجوِء �إلَى َموِت َرئِيِس �لَكَهَنِة. َوَبْعَد 
َموِت َرئِيِس �لَكَهَنِة ُيمِكُن لِلقاتِِل �أْن َيُعوَد �إلَى �أْرِضِه. 
َفصاِعد�ً،  آَن  �ل� ِمَن  لَُكْم  ِريَعِة  �لشَّ �أحكاُم  ِهَي  29َهِذِه 

َحيثُما َكنُتْم َتقيُموَن.
بَِشهاَدِة  ُيقَتُل  نَُّه  َفاإ َشخصاً،  �أَحُدُهْم  َقَتَل  30»�إْن 

شاِهٍد  بَِشهاَدِة  �أَحٍد  َقتُل  َيُجوُز  ل�  لَِكْن  ُشُهوٍد. 
و�ِحٍد.

31»ل� َتقَبلُو� ِفْدَيًة َعْن َحياِة �لقاتِِل �لَمحُكوِم َعَليِه 

َُّه َينَبِغي �أْن ُيقَتَل. أن بِالَمْوِت، ل�
خِص �لَِّذي َهَرَب �إلَى  32»ل� َتقَبلُو� ِفْديًة ِمَن �لشَّ

َحيثُما  أْرِض  �ل� ِفي  َوَيْسُكَن  َيُعوَد  لَِكي  لُُجوٍء  َمِديَنِة 
َيشاُء. َبْل َيبَقى ُهناَك �إلَى َموِت َرئِيِس �لَكَهَنِة. 33َفلا 
أْرَض �لَِّتي َتعيُشوَن َعَليها، َفلا ِفدَيَة لَِتْحريِر  تُفِسُدو� �ل�
َموُت  �إلّ�  ِفيها،  �لُمرَتَكَبِة  �لَقتِل  َجِريَمِة  ِمْن  أْرِض  �ل�
أْرَض �لَِّتي تُقيُموَن ِفيها، َو�لَِّتي  ُسو� �ل� �لقاتِِل. 34َفلا تَُنجِّ
اِكُن َوَسَط  �أنا �أيضاً �أسُكْن ِفي َوَسِطها. �إنِّي �أنا اهلُل �لسَّ

َبني �إْسر�ئِيَل.«

ُة بناِت صُلفحاد حصاّ

ماِكيَر 36  ْبِن  ِجْلعاَد  َعِشيَرِة  ُرَؤساُء  َم  َفَتَقدَّ
ُيوُسَف،  نَسِل  �إحَدى َعشائِِر  ى،  َمَنسَّ ْبِن 
�إْسر�ئِيَل،  َبني  َقبائِِل  َوُرَؤساِء  ُموَسى  �أماَم  َوَتَكلَُّمو� 
أْرَض لَِبني  َم �ل� 2َفقالُو�: »�أَمَرَك اهلُل يا َسيَِّدي بِاأْن تَُقسِّ

َة �أِخينا  �إْسر�ئِيَل بِالُقرَعِة. َوَقْد �أَمَرَك اهلُل بِاأْن تُعِطي ِحصَّ
�إحَدى  ِمْن  ِرجاٍل  ِمْن  جَن  َتَزوَّ ْن  3َفاإ لَِبناتِِه.  َصلُْفحاَد 
أْرِض  �ل� ِمَن  َتُهنَّ  ِحصَّ نَّ  َفاإ �ل�ُأخَرى،  �إْسر�ئِيَل  َقبائِِل 
ِة  ِة �آبائِنا َوَعِشيَرتِنا َوتُضاُف �إلَى ِحصَّ َسُتؤَخُذ ِمْن ِحصَّ
ِفي  نَقٌص  َسَيحُدُث  َوبَِهذ�  ِمْنها.  ْجَن  َتَزوَّ �لَِّتي  �لَقِبيَلِة 
ِتنا �لَِّتي َحَصْلنا َعَليها بِالُقرَعِة. 4َفِحيَن َتاأتِي َسَنُة  ِحصَّ
ِة  ِتِهنَّ �إلَى ِحصَّ �لُيوبِيِل لَِبني �إْسر�ئِيَل، َسَيِتمُّ �إضاَفُة ِحصَّ
ِة  ُتُهنَّ ِمْن ِحصَّ جَن ِمْنها، َوَسُتْؤَخُذ ِحصَّ �لَقِبيَلِة �لَِّتي َتَزوَّ

َعِشيَرِة �آبائِنا.«
بَِحَسِب  �إْسر�ئِيَل  لَِبني  أمَر  �ل� َهذ�  ُموَسى  5َفاأعَطى 

ما قالَُه اهلُل لَُه: »ما َتُقولُُه َعِشيَرُة نَسِل ُيوُسَف َصحيٌح 
َوَحقٌّ. 6َولِذ� َفَهذ� ما َياأُْمُر اهلُل بِِه بَِشاأِن َبناِت َصلُْفحاَد: 
جَن  ْن ُيِرْدَن، لَِكْن َيْنَبِغي �أْن َيَتَزوَّ جَن ِممَّ َيمِكُنُهنَّ �أْن َيَتَزوَّ
ٍة  . 7َفلا ُيمِكُن نَقُل ِحصَّ ِمْن ِرجاٍل ِمْن َعِشيَرِة �أبِيِهنَّ
َبْل  �ُأْخَرى،  �إلَى  َعِشيَرٍة  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أْرِض  ِفي 
ِة َعِشيَرِة  َينَبِغي َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل �أْن ُيحاِفُظو� َعَلى ِحصَّ
َتِرُث  �إْسر�ئِيَل  َبني  َقبائِِل  ِفي  بِنٍت  كُلِّ  8َعَلى  �آبائِِهْم. 
َج ِمْن َرُجٍل ِمْن َعِشيَرِة �أبِيها  أْرِض �أْن َتَتَزوَّ ًة ِمَن �ل� ِحصَّ
أْرِض �لَِّتي  َة �ل� َكي َيِرَث كُلُّ و�ِحٍد ِمْن َبني �إْسر�ئِيَل ِحصَّ
َعِشيَرٍة  ِمْن  أْرِض  �ل� ِمَن  ٍة  ِحصَّ نَقُل  َيُجوُز  9ل�  آبائِِه.  ل�
َُّه َعَلى كُلِّ َعِشيَرٍة ِفي َبني �إْسر�ئِيَل �أْن  أن �إلَى �ُأْخَرى، ل�

أْرِض.« ِتها ِمَن �ل� تُحاِفَظ َعَلى ِحصَّ
10َفَعِمَلْت َبناُت َصلُْفحاَد َحَسَب ما �أَمَر اهلُل ُموَسى 

َجْت َمحَلُة َوتِْرَصُة َوَحجَلُة َوِمْلَكُة َونُوَعُة،  بِِه. 11َفَتَزوَّ
ِمْن  جَن  12َفَتَزوَّ  . ُعُموَمِتِهنَّ �أبناِء  ِمْن  َصلُْفحاَد،  َبناُت 
ى بِن ُيوُسَف، َفَبِقَيْت ِحّصُتُهنَّ  ِرجاٍل ِمْن َعشائِِر َمَنسَّ

. أْرِض ِفي َعِشيَرِة �أبِيِهنَّ ِمَن �ل�
13َهِذِه ِهَي �لَوصايا َو�لَقو�ِعُد �لَِّتي �أَمَر اهلُل بِها َبني 

�إْسر�ئِيَل َعْن َطريِق ُموَسى ِفي ُسُهوِل ُمَو�آَب قُْرَب نَهِر 
رِق ِمْن �أِريحا. ُأرُدنِّ �إلَى �لشَّ �ل�
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