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  قربان يحرق

١ 

١قَاَل لَهاعِ ومتاِلاج ةمخَي نم هكَلَّمسى ووى اُهللا منَاداِئيَل، "٢: وري ِإسنقُْل ِلب' مِإذَا قَد
ن كَان قُربانًا يحرقُ من فَِإ٣. ِهللا من الْبهاِئمِ، فَلْيكُن ذَِلك من الْبقَرِ والْغَنَمِ َأحدكُم قُربانًا

نْهى اُهللا عضري اعِ ِلكَيمتاِلاج ةمخَِل خَيدِإلَى م هرضحبٍ، ييا بِال عذَكَر مقَدقَرِ، فَيالْب .
٤نْهيرِ عِللتَّكْف نْها اُهللا ملُهقْبفَي ،ةيحْأسِ الضلَى رع هدي عضيذ٥ْ. وياِهللا، و امَل َأمجالْع حب

 نْدي عانِ الَّتبالْقُر ةنَصبِ مانولَى كُلِّ جع شُّونَهريو مالد اربالَْأح ونارنُو هب مقَديو
هارون الْحبرِ ويضع بنُو ٧. ويسلَخُ الضحيةَ ويقَطِّعها ِإلَى قطَع٦ٍ. مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ

ثُم يرتِّبون قطَع اللَّحمِ مع الرْأسِ ٨. نَارا علَى الْمنَصة ويرتِّبون خَشَبا علَى النَّارِ
ةنَصلَى الْمِل عشْتَعقَ الْخَشَبِ الْممِ فَوالشَّحُل ٩. وجا الرلُهغْسُل فَيجاَألرو اءعا اَألمَأم
ةنَصلَى الْمذَا عكُلَّ ه ربرِقُ الْححيو ،اءاَهللا. بِم رتَس تُهاِئحرُل وشْعقُ، يرحي انبقُر ِإنَّه.  

. وِإن كَان قُربانُه من الْغَنَمِ، سواء من الضْأنِ َأوِ الْمعزِ، فَيقَدم ذَكَرا بِال عيب١٠ٍ
١١هحذْبيوةنَصِللْم اِليبِ الشَّمانالْج نْداِهللا ع املَى .  َأمع همد اربالَْأح ونارنُو هشُّ بريو

ةنَصبِ الْمانومِ ١٢. كُلِّ جالشَّحْأسِ والر عم طَعالْق ربالْح تِّبري طَعٍ، ثُمِإلَى ق هقَطِّعيو
َأما اَألمعاء واَألرجُل فَيغْسلُها الرجُل بِماء، ١٣. مشْتَعِل علَى الْمنَصةفَوقَ الْخَشَبِ الْ

ةنَصلَى الْمذَا عكُلَّ ه ربرِقُ الْححياَهللا. و رتَس تُهاِئحرُل وشْعقُ، يرحي انبقُر ِإنَّه.  
١٤حي يالَّذ انُهبقُر كَان ِإناخِ ورف نم امِ َأومالْي نم ذَِلك كُنرِ، فَلْيالطَّي نم وِهللا ه رِقُه

ثُم . فَيقَدم الْحبر الْقُربان ِإلَى الْمنَصة، ويحز رَأسه ويحرِقُها علَى الْمنَصة١٥. الْحمامِ
ةنَصالْم اِئطلَى حع همفِّي دصبِ ١٦. يانا ِإلَى جهحطْريا ويها فبِم لَتَهصوح نْزِعيو

ادمالر عوضثُ ييح ،يقالشَّر ةنَصِإلَى ١٧. الْم لَهفْصي رِ َأنغَي نم هينَاحج نيب شُقُّهيو



ِإنَّه قُربان .  الْخَشَبِ الَّذي علَى النَّارِثُم يحرِقُه الْحبر علَى الْمنَصة فَوقَ. قطْعتَينِ
  .يحرقُ، يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا

  
 قربان الدقيق

٢ 

ويصب علَيه زيتًا، . ِهللا من الْحبوبِ، فَيكُون ذَِلك من الدقيق وِإذَا قَدم َأحدكُم قُربانًا١
هلَيع عضياوخُور٢.  ب نم هدي لْْءم ربْأخُذُ الْحارِ، فَيبالَْأح وناري هنِإلَى ب ْأخُذُهيو

 انبقُر وه ،ةنَصلَى الْمكَتَذْكَارٍ ع ءزذَا الْجرِقُ هحيخُورِ وا كُلَّ الْبمهعمو تيالزو يققالد
رتَس تُهاِئحرُل وشْعا ٣.  اَهللايجِد سقَدم وهو ،يهنبو ونارِله كُونانِ يبالْقُر ني ماقالْبو
  .َألنَّه قُربان يشْعُل ِهللا

٤ َأو تيولًا بِالزمعا ميرفَط ،يققالد نم كُوننِ، فَيي الْفُرا فوزخْبانًا مبتَ قُرمإذَا قَدو
وِإن كَان قُربانُك مخْبوزا علَى الصاجِ، فَيكُون من الدقيق، ٥.  مدهونًا بِالزيترِقَاقًا

تيولًا بِالزمعا ميرتًا٦. فَطيز هلَيع بتَصو ِإلَى فُتَات هتُقَطِّع .يققد انبقُر ٧. ِإنَّه ِإنو
فَتُحضر الْقُربان الَّذي تَصنَعه من َأي من ٨. ، فَتَعملُه من دقيق بِزيتكَان قُربانُك مقْليا

ةنَصِإلَى الْم ْأخُذُهرِ، فَيبِإلَى الْح همتُقَدِإلَى اِهللا و ،هذكَتَذْكَارٍ، ٩. ه نْها مءزج ربْأخُذُ الْحيو
لَى الْمع رِقُهحيوةاَهللا. نَص رتَس تُهاِئحرُل وشْعي انبقُر وانِ ١٠. هبالْقُر ني ماقالْبو

  .يكُون ِلهارون وبنيه، وهو مقَدس جِدا َألنَّه قُربان يشْعُل ِهللا
١١همتُقَد يققانِ دبي كُلُّ قُرَل بِال خَممعي َأن جِبلًا . رٍِهللا يسع ا َأويررِقُوا خَمال تَح

يمكنُكُم َأن تُقَدموا ِهللا خَميرا َأو عسلًا كَقُربانِ َأوِل الْحصاد، لَكن ١٢. كَقُربانٍ يشْعُل ِهللا
رتَس ةاِئحكَر ةنَصلَى الْمع رِقُوه١٣. ال تَحكُلَّ قَر لِّحتُم َأن جِبيلْحٍ، وبِم يققابِينِ الد

كعم ِإلَهِك دهع زمر وه لْحي كُلِّ . فَالْمف هعْل تَضلْحِ، بالْم نم انبقُر خْلُوي َأن اكِإي
كابِينقَر.  



َأي تَنْزع الْحب . النَّارِِهللا قُربانًا من َأوِل الْحصاد، فَتُحضر فَرِيكًا مشْوِيا بِ وِإن قَدمت١٤َ
كادصاِئِل حَأو نانًا مبقُر همتُقَدو تَشْوِيهو شُهرتَجو ةنَابِِل الطَّرِيالس ن١٥. م عتَضو

نْه كَتَذْكَارٍ، فَيحرِقُ الْحبر جزءا م١٦. ِإنَّه قُربان من الْحبوبِ. علَيه زيتًا وَأيضا بخُورا
  .هو قُربان يشْعُل ِهللا. من الْفَرِيك والزيت ومعهما كُلَّ الْبخُورِ

  
 قربان الصحبة

٣ 

١الشَّخْص مقَد ِإنو  امَأم همقَدا يا َأو ُأنْثَى، فَمذَكَر اءوقَرِ سالْب نم ةبحةً ِللصيحِهللا ض
جِببٍاِهللا ييبِال ع كُوني ٢.  َأن ةمخَِل خَيدم نْدع هحذْبيو ،هانبْأسِ قُرلَى رع هدي عضفَي
ويقَدم ِهللا من ٣. ثُم يرشُّ بنُو هارون الَْأحبار الدم علَى كُلِّ جوانبِ الْمنَصة. اِلاجتماعِ

. الشَّحم الَّذي يغَشِّي اَألمعاء وكُلَّ الشَّحمِ الْمتَّصِل بِها: ربانًا يشْعُلضحية الصحبة قُ
٤ هنْزِعفَي ،غَشِّي الْكَبِدي يالَّذ مالشَّحنِ ويبانلَى الْجي عا الَّذهِملَيي عالَّذ مالشَّحنِ وتَيالْكُلْيو

حرِقُها بنُو هارون علَى الْمنَصة فَوقَ الْقُربانِ الَّذي يحرقُ، الَّذي علَى وي٥. مع الْكُلْيتَينِ
  .ِإنَّه قُربان يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا. الْخَشَبِ الْمشْتَعِل

٦الشَّخْص مقَد ِإنو  اءوالْغَنَمِ، س نم ةبحةً ِللصيحِهللا ض جِبي همقَدا يُأنْثَى، فَم ا َأوذَكَر
فَيضع يده علَى رْأسِ ٨. فَِإن كَان من الضْأنِ يقَدمه َأمام اِهللا٧. َأن يكُون بِال عيبٍ

لَى كُلِّ جوانبِ ثُم يرشُّ بنُو هارون دمه ع. قُربانه، ويذْبحه قُدام خَيمة اِلاجتماعِ
ةنَصُل٩. الْمشْعانًا يبا قُرهمشَح ةبحالص ةيحض نِهللا م مقَديو : نا مةَ كُلَّهاِإللْي فَينْزِع

تَينِ والْكُلْي١٠. عنْد الْعصعصِ، والشَّحم الَّذي يغَشِّي اَألمعاء وكُلَّ الشَّحمِ الْمتَّصِل بِها
 عم هنْزِعفَي ،غَشِّي الْكَبِدي يالَّذ مالشَّحنِ ويبانلَى الْجي عا، الَّذهِملَيي عالَّذ مالشَّحو

  .ويحرِقُها الْحبر علَى الْمنَصة كَطَعامٍ، هو قُربان يشْعُل ِهللا١١. الْكُلْيتَينِ
١٢انُهبقُر كَان ِإناِهللاو امَأم همقَدزِ، يعالْم ن١٣.  م ،هانبْأسِ قُرلَى رع هدي عضفَي

. ثُم يرشُّ بنُو هارون دمه علَى كُلِّ جوانبِ الْمنَصة. ويذْبحه قُدام خَيمة اِلاجتماعِ



١٤بقُر ةيحالض هذه نِهللا م مقَديُلوشْعمِ : انًا يكُلَّ الشَّحو اءعغَشِّي اَألمي يالَّذ مالشَّح
والْكُلْيتَينِ والشَّحم الَّذي علَيهِما، الَّذي علَى الْجانبينِ والشَّحم الَّذي ١٥. الْمتَّصِل بِها

حرِقُها الْحبر علَى الْمنَصة كَطَعامٍ، هو قُربان وي١٦. يغَشِّي الْكَبِد، فَينْزِعه مع الْكُلْيتَينِ
رتَس تُهاِئحرُل، وشْعِهللا. ي ومِ هي كُلِّ ١٧. فَكُلُّ الشَّحجِيٍل ف دعجِيلًا ب ومةٌ تَدفَرِيض هذه

مال الدو مال تَْأكُلُوا الشَّح ،كُمبِالد.'"  
  

  خطيئةالتكفير عن ال قربان

٤ 

هذه هي شَرِيعةُ من يخْطُئ عن غَيرِ قَصد 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
لُهمع جِبال ياُهللا و همرًئا حُل شَيمعيو: 

ب علَى الشَّعبِ، ِلذَِلك يجِب ِإن كَان الَّذي َأخْطََأ هو الْحبر الْممسوح، فَهو يجلب الذَّن٣ْ
يقَدم ٤. َأن يقَدم ِهللا عجلًا من الْبقَرِ بِال عيبٍ ضحيةً ِللتَّكْفيرِ عن خَطيَئتهِ  الَّتي ارتَكَبها

لَى الْعع هدي عضياِهللا، و اماعِ َأممتاِلاج ةمخَِل خَيدم نْدَل عجاِهللالْع امَأم هحذْبيِل و٥. ج 
ويغْمس ٦ثُم يْأخُذُ الْحبر الْممسوح من دمِ الْعجِل، ويدخُُل بِه ِإلَى خَيمة اِلاجتماعِ، 

ضع من الدمِ وي٧. ِإصبعه في الدمِ ويرشُّ منْه سبع مرات َأمام اِهللا عنْد ستَارة الْمقْدسِ
وباقي دمِ الْعجِل . علَى قُرونِ منَصة الْبخُورِ الْعطرِ الَّتي َأمام اِهللا في خَيمة اِلاجتماعِ
لشَّحمِ وينْزِع كُلَّ ا٨. يكُبه عنْد قَاعدة  منَصة الْقُربانِ الَّتي عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ

يَئةنِ الْخَطيرِ عالتَّكْف ةيحِل ضجع نِل : متَّصمِ الْمكُلَّ الشَّحو اءعغَشِّي اَألمي يالَّذ مالشَّح
د، والْكُلْيتَينِ والشَّحم الَّذي علَيهِما، الَّذي علَى الْجانبينِ والشَّحم الَّذي يغَشِّي الْكَب٩ِ. بِها

ثُم يحرِقُها الْحبر علَى . كَما تُنْزع من عجِل ضحية الصحبة١٠. فَينْزِعه مع الْكُلْيتَينِ
َأما جِلْد الْعجِل وكُلُّ لَحمه مع رْأسه وَأرجله وَأمعاِئه وروثه، ١١. منَصة الْقُربانِ

جها كُلَّها ِإلَى خَارِجِ الْمخَيمِ، ِإلَى مكَانٍ طَاهرٍ، حيثُ يطْرح الرماد، ويحرِقُها فَيخْر١٢ِ
ادممِ الرقَ كَوٍل فَوشْتَعلَى خَشَبٍ مع.  



١٣ني َأخْطََأ عالَّذ كَان ِإنو ماِئيَل، فَعري ِإسنب ةاعمكُلُّ ج وه درِ قَصًئا غَيلُوا شَي
فَعنْدما تُكْتَشَفُ ١٤حرمه اُهللا وال يجِب عملُه وَأذْنَبوا، وهم علَى غَيرِ علْمٍ بِالْموضوعِ، 

ه الْخَطيَئةُ الَّتي ارتَكَبوها، تَْأتي الْجماعةُ بِعجٍل ِلضحية التَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة، ويقَدمونَ
ويضع شُيوخُ الْجماعة َأيديهم علَى رْأسِ الْعجِل َأمام اِهللا، ١٥. َأمام خَيمة اِلاجتماعِ

نَاكه ونَهحذْبي١٦. و ةمِإلَى خَي خُُل بِهديِل، وجمِ الْعد نم وحسمالْم ربْأخُذُ الْحي ثُم
. غْمس ِإصبعه في الدمِ ويرشُّ سبع مرات َأمام اِهللا عنْد الستَارةوي١٧اِلاجتماعِ، 

وباقي الدمِ . ويضع من الدمِ علَى قُرونِ الْمنَصة الَّتي َأمام اِهللا في خَيمة اِلاجتماع١٨ِ
وينْزِع كُلَّ الشَّحمِ ١٩.  الَّتي عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِيكُبه عنْد قَاعدة منَصة الْقُربانِ

ةنَصلَى الْمع رِقُهحيِل وجنِ الْع٢٠. ع ةيحِل ضجَل بِعا فَعِل كَمجذَا الْعُل بِهفْعيو
يَئةا. الْخَط رغْففَي ،منْهع ربالْح كَفِّرذَا يبِهومَل ِإلَى خَارِجِ ٢١. ُهللا لَهجالْع خْرِجي ثُم

  .ِإنَّه ضحيةٌ عن خَطيَئة الْجماعة. الْمخَيمِ، ويحرِقُه كَما َأحرقَ الْعجَل اَألوَل
٢٢بِ، فَعالشَّع ةقَاد نم داحو وه درِ قَصغَي ني َأخْطََأ عالَّذ كَان ِإنو همرًئا حَل شَيم

َأذْنَبو لُهمع جِبال يو هلَى ِإلَهو٢٣. الْم انَهبقُر رضحا، يهتَكَبي ارالَّت هيَئتبِخَط ملُأع ثُم 
 اِهللا في ويضع يده علَى رْأسِ الْجِديِ، ويذْبحه َأمام٢٤. جِديا من الْمعزِ ذَكَرا بِال عيبٍ

ويْأخُذُ الْحبر ٢٥. ِإنَّه ضحيةٌ عنِ الْخَطيَئة. الْمكَانِ الَّذي يذْبح فيه الْقُربان الَّذي يحرقُ
د ياقب كُبي انِ، ثُمبالْقُر ةنَصونِ ملَى قُرع هعضيو ،هعببِِإص يَئةالْخَط ةيحمِ ضد نم هم

ةنَصالْم ةدقَاع نْد٢٦. ع ةيحمِ ضُل بِشَحفْعا يكَم ،ةنَصلَى الْمع همرِقُ كُلَّ شَححيو
ةبحالص .اُهللا لَه رغْفِل، فَيجالر يَئةخَط نع ربالْح كَفِّرذَا يبِهو.  

صد هو واحد من عامة الشَّعبِ، فَعمَل شَيًئا حرمه وِإن كَان الَّذي َأخْطََأ عن غَيرِ ق٢٧َ
 ،َأذْنَبو لُهمع جِبال ين ٢٨اُهللا وا منْزع انَهبقُر رضحا، يهتَكَبي ارالَّت هيَئتبِخَط ملُأع ثُم

يَئتخَط نيرِ عبٍ، ِللتَّكْفيزِ ُأنْثَى بِال ععاَالْمهتَكَبي ارالَّت ْأسِ ٢٩. هلَى رع هدي عضيو
ويْأخُذُ ٣٠. ضحية الْخَطيَئة، ويذْبحها في الْمكَانِ الَّذي يذْبح فيه الْقُربان الَّذي يحرقُ

بالْقُر ةنَصونِ ملَى قُرع هعضيو ،هعبا بِِإصهمد نم ربالْح نْدا عهمد ياقب كُبي انِ، ثُم



ةنَصالْم ةد٣١. قَاعةبحالص ةيحض نم مالشَّح ا نُزِعا كَمهمكُلَّ شَح نْزِعيا . ورِقُهحي ثُم
ةنَصلَى الْمع رباَهللا. الْح را تَستَهاِئحر ِإن .بالْح كَفِّرذَا يبِهواُهللا لَه رغْفِل، فَيجنِ الرع ر.  

. وِإن َأحضر قُربانَه من الضْأنِ ِليكُون ضحيةً عنِ الْخَطيَئة، فَلْتَكُن ُأنْثَى بِال عيب٣٢ٍ
٣٣ذْبي يكَانِ الَّذي الْما فهحذْبيو ،يَئةالْخَط ةيحْأسِ ضلَى رع هدي عضيو انبالْقُر يهف ح

ويْأخُذُ الْحبر من دمِ ضحية الْخَطيَئة، ويضعه علَى قُرونِ منَصة ٣٤. الَّذي يحرقُ
ةنَصالْم ةدقَاع ندمِ عالد ياقب كُبي انِ، ثُمب٣٥. الْقُرمشَح نْزِعا يا كَمهمكُلَّ شَح نْزِعيو 

ةبحالص ةيحض نْأنِ مُل . الضشْعي يانِ الَّذبقَ الْقُرفَو ةنَصلَى الْمع ربا الْحرِقُهحي ثُم
  .وبِهذَا يكَفِّر الْحبر عن خَطيَئة الرجِل الَّتي ارتَكَبها، فَيغْفر اُهللا لَه. ِهللا
 

٥ 

١ادح َأى شَخْصر ِإن كُوني ،بِذَِلك خْبِري لَمو ،ةادِللشَّه يعتُداس ا، ثُمنْهفَ عرع ا َأوثَةً م
وحشٍ نَجِسٍ، َأو جثَّةُ بهِيمة  ِإن كَان شَخْص يمس شَيًئا نَجِسا، سواء جثَّة٢ُ. مذْنبا

حزا يمنَجِسٍ م ءثَّةُ شَيج َأو ،ةنَجِس وا، فَههسم َأنَّه لَمعي لَم تَّى ِإنضِ، حلَى اَألرفُ ع
بذْنمو ٣. نَجِس تَّى ِإنح ،ستَنَجي لُهعجي ءشَي انِ، َأياِإلنْس اتاسى نَجدِإح سم ِإنو

بذْنم وفَ، فَهرع ثُم ،بِذَِلك لَمعي لَفَ شَخ٤ْ. لَمح ِإن رٍ َأوِل خَيمِلع ،ورِ تَرغَي نم ص
 بذْنم وفَ، فَهرع ثُم ،بِذَِلك لَمعي لَم تَّى ِإنا، حيهف وتَري ي لَمالَّت ينمالْي ا كَانَتمهم ،شَر

  .علَى َأي حاٍل
٥ ،االتالْح هذه نم ي َأيف الشَّخْص َأذْنَب فَِإنهيَئتتَرِفَ بِخَطعي َأن جِبفَي .
٦رضحي ،هيَئتخَط نوِيضٍ عكَتَعنِ  وع ةيحا، كَضنْزع ةً َأوجالْغَنَمِ؛ نَع نِهللا ُأنْثَى م

هيَئتخَط نع لَه ربالْح كَفِّرفَي ،يَئة٧. الْخَطقَدي َأن هكَاني ِإمف كُني لَم ِإنا، ونْزع ةً َأوجنَع م
فَيحضر ِهللا كَتَعوِيضٍ عن خَطيَئته، يمامتَينِ َأو حمامتَينِ صغيرتَينِ، ِإحداهما ضحيةُ 

ةَ فَيحضرهما ِإلَى الْحبرِ فَيقَدم ضحي٨. تَكْفيرٍ عنِ الْخَطيَئة واُألخْرى قُربان يحرقُ
ويرشُّ من دمِ هذه الضحية علَى ٩يحز الرقَبةَ ولَكن ال يفْصُل الرْأس، : الْخَطيئة َأولًا



ةنَصالْم اِئطح .يَئةنِ الْخَطةٌ عيحا ضِإنَّه ،ةنَصالْم ةدقَاع نْدع فِّيهصمِ يي الداقب١٠. و ثُم
قَديةادكَالْع رِقُهحانًا يبةَ قُريالثَّان ا، . مهتَكَبي ارالشَّخْصِ الَّت يَئةخَط نع ربالْح كَفِّرذَا يبِهو

اُهللا لَه رغْففَي.  
١١نِ، يتَييرغنِ صتَياممح نِ َأوتَياممي مقَدي َأن هكَاني ِإمف كُني لَم فَِإن نانًا عبقُر مقَد

خَطيَئته كيلُوجرامينِ من الدقيق، ال يضع علَيه زيتًا وال بخُورا َألنَّه قُربان عنِ 
يَئة١٢. الْخَط ءزذَا الْجرِقُ هحيو ،نْهم هدي ْلءم ربْأخُذُ الْحرِ، فَيبِإلَى الْح هرضحفَي

وبِذَِلك ١٣. ِإنَّه قُربان عنِ الْخَطيَئة. ذْكَارٍ علَى الْمنَصة فَوقَ الْقَرابينِ الَّتي تُشْعُل ِهللاكَتَ
اُهللا لَه رغْفتْ، فَيري ذُكالَّت االتي الْحا فهتَكَبي ارالشَّخْصِ الَّت يَئةخَط نع ربالْح كَفِّري .

  "'.ربانِ يكُون من حقِّ الْحبرِ، كَما في حالَة قُربانِ الدقيقوباقي الْقُ
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وتَعدى علَى حقٍّ من حقُوق  ِإن َأخْطََأ شَخْص عن غَيرِ قَصد،"١٥: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٤
رضحي َأن جِبفَي ،ةسقَدوِ اِهللا الْمِهللا كَتَع تَهيمَأنْتَ ق ربٍ، تُقَديالْغَنَمِ بِال ع نشًا ميضٍ كَب

ويقُوم بِتَْأدية الْواجِبِ ١٦. ِإنَّه قُربان عنِ الذَّنْبِ. بِالْفضة حسب الْوزنِ الرسمي ِللشَّاقِل
سخُم هلَيع زِيديو ،هيي َأخْطََأ فسِ الَّذقَدرِالْمبِإلَى الْح هفَعديو ،شِ . هبِكَب نْهع ربالْح كَفِّرفَي

اُهللا لَه رغْفانِ الذَّنْبِ، فَيبقُر.  
ِإن َأخْطََأ َأحد فَعمَل شَيًئا حرمه اُهللا وال يجِب عملُه، حتَّى ِإن كَان ذَِلك بِغَيرِ علْمٍ ١٧

ذْنم وفَه ،نْهمذَنْبِه نُئوٌل عسمو الْغَنَمِ بِال ١٨. ب نشًا مرِ كَببِإلَى الْح رضحي َأن جِبفَي
تَهيمَأنْتَ ق ربٍ، تُقَدينِ الذَّنْبِ. عع انبقُر ي . ِإنَّهالَّت ةوهالس نم ربالْح نْهع كَفِّرفَي
  ."ِإنَّه قُربان عنِ الذَّنْبِ، َألنَّه َأذْنَب في حقِّ اِهللا١٩. ه، فَيغْفر اُهللا لَهارتَكَبها بِغَيرِ علْمٍ منْ

 

٦ 

ِإن َأخْطََأ َأحد وخَان اَهللا بَِأن خَدع صاحبه بِشَْأنِ وديعة َأو َأمانَة، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
وحلَفَ . َأو وجد شَيًئا كَان ضاِئعا وَأنْكَر َأنَّه وجده٣ه شَيًئا، َأو سلَبه َأوِ اغْتَصب منْ



انا اِإلنْسهبتَكرا يما مرِهغَي َأو هذه نم ةداحو لَى َأيذْبِ عذَا ٤. بِالْكه تَكَبِإنِ ار
به َأوِ اغْتَصبه َأوِ الْوديعة َأو ما كَان ضاِئعا الذَّنْب، يجِب َأن يرد الشَّيء الَّذي سلَ

 ،هدجو٥و موي بِهاحِإلَى ص هفَعديو ،هسخُم هلَيع زِيديذْبِ، وبِالْك هلَيلَفَ عا حكُلَّ م َأو
نْبِ الَّذي يقَدمه ِهللا، كَبشًا من الْغَنَمِ بِال ويكُون قُربان الذ٦َّ. يقَدم عن نَفْسه قُربان الذَّنْبِ

فَيكَفِّر الْحبر عنْه َأمام اِهللا، فَيغْفر اُهللا لَه ٧عيبٍ، تُقَدر َأنْتَ قيمتَه، ويْأتي بِه ِإلَى الْحبرِ، 
  ."كُلَّ ما ارتَكَبه من ذَنْبٍ

  قربان يحرق
َأوصِ هارون وبنيه بِشَْأنِ تَعليمات الْقُربانِ الَّذي يحرقُ، وقُْل "٩:  ِلموسىوقَاَل اُهللا٨

 طْلَعتَّى يِل حطُوَل اللَّي ةنَصقَ الْمي فَوي النَّارِ الَّتتَرِقُ فحي انبكُوا الْقُرتْري َأن ملَه
حبي. الصالَّت قَى النَّارةًفَتَبدتَّقم ةنَصقَ الْمالْكَتَّانِ، ١٠.  فَو نا مبثَو ربالْح سلْبيو

هندلَى بالْكَتَّانِ ع نالًا مورسو . ،ةنَصلَى الْمانِ عبالْقُر نَار ي خَلَّفَتْهالَّذ ادمالر فَعريو
ةنَصبِ الْمانبِج هعضيخ١١ْ. وي ِإلَى ثُم ادمالر خْرِجيى، وا ُأخْرابيث سلْبيو هابيث لَع

في . وتَبقَى النَّار الَّتي فَوقَ الْمذْبحِ متَّقدةً ال تُطْفَُأ١٢. خَارِجِ الْمخَيمِ، ِإلَى مكَانٍ طَاهرٍ
تِّبريا، وطَبا حهِإلَي ربيفُ الْحضاحٍ يبكُلِّ ص مشَح دوقيقُ، ورحي يالَّذ انبا الْقُرهلَيع 

ةبحا الصايحال تُطْفَُأ١٣. ض ةنَصلَى الْما عاِئمةً ددتَّقم قَى النَّارفَتَب.  
  قربان الدقيق

١٤يققانِ الدباتُ قُريملتَع يه هذهِإلَى اِهللا: و ونارنُو هب همقَديةنَصالْم امْأخُذُ ١٥.  قُديو
الْحبر مْلء يده من الدقيق والزيت ومعهما كُلَّ الْبخُورِ الَّذي علَى الْقُربانِ، ويحرِقُ هذَا 

 يْأكُلُه هارون وبنُوه، والْباقي منْه١٦. الْجزء كَتَذْكَارٍ علَى الْمنَصة، وراِئحتُه تَسر اَهللا
فَال يخْبِزونَه بِخَميرٍ، ١٧. يْأكُلُونَه بِال خَميرٍ في مكَانٍ مقَدسٍ، في ساحة خَيمة اِلاجتماعِ

ربانِ الْخَطيَئة وهو مقَدس جِدا مثُْل قُ. فَِإنِّي َأعطَيتُه لَهم نَصيبا من الْقُربانِ الَّذي يحرقُ
ويكُون فَرِيضةً داِئمةً جِيلًا بعد . َأي ذَكَرٍ من بني هارون يْأكُُل منْه١٨. وقُربانِ الذَّنْبِ

  ."كُلُّ من مسه يكُون طَاهرا. جِيٍل من الْقُربانِ الَّذي يشْعُل ِهللا



: ِهللا يوم يمسحون ذَا هو الْقُربان الَّذي يقَدمه هارون وبنُوهه"٢٠: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٩
اءسي الْمف فُهصنحِ وبي الصف فُهصا، ناِئمانًا دبقُر يققالد نانِ مامريلُوج٢١. ك لُهمتَع

. ِإن راِئحتَه تَسر اَهللا. لَى فُتَات، ثُم تُقَدمهبِزيت وتَخْبِزه علَى الصاجِ وتُقَطِّعه ِإ
والْحبر الْممسوح من بنيه بعده، يقَدم هذَا الْقُربان ِهللا، فَرِيضةً داِئمةً، وتُحرقُ ٢٢

  ." يْؤكَُلكُلُّ قُربانٍ عنِ الْحبرِ يحرقُ بَِأكْمله وال٢٣. بَِأكْملها
  عن الخطيئة قربان التكفير

تُذْبح . قُْل ِلهارون وبنيه، هذه هي تَعليماتُ ضحية الْخَطيَئة"٢٥: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٤
انبالْقُر يهف حذْبي يكَانِ الَّذي الْماِهللا، ف امَأم يَئةنِ الْخَطيرِ عةُ التَّكْفيحقُضرحي يالَّذ  .

والْحبر الَّذي يقَدمها يْأكُلُها في مكَانٍ مقَدسٍ في ساحة خَيمة ٢٦. ِإنَّها طَاهرةٌ جِدا
وِإن تَطَاير من دمها علَى ثَوبٍ، . وكُلُّ من مس لَحمها يكُون طَاهرا٢٧. اِلاجتماعِ
َأما ِإنَاء الْخَزف الَّذي تُطْبخُ فيه فَيكْسر، وِإن طُبِخَتْ ٢٨. ثَّوب في مكَانٍ طَاهرٍتَغْسُل ال

اءشْطَفُ بِميلَى وجاسٍ، ينُح نم ي ِإنَاءا٢٩. فنْهْأكُُل مارِ يبالَْأح اِئلَةع نذَكَرٍ م ا . َأيِإنَّه
ا كُلُّ ضحية يْؤخَذُ من دمها ِإلَى قُدسِ خَيمة اِلاجتماعِ ِللتَّكْفيرِ عنِ َأم٣٠. طَاهرةٌ جِدا

  .الْخَطيَئة، فَال تُْؤكَُل بْل تُحرقُ بِالنَّارِ
  

 قربان الذنب

٧ 

ةُ التَّكْفيرِ عنِ الذَّنْبِ تُذْبح ضحي٢ِإنَّها طَاهرةٌ جِدا، . وهذه هي تَعليماتُ ضحية الذَّنْب١ِ
. ويرشُّ دمها علَى كُلِّ جوانبِ الْمنَصة. في الْمكَانِ الَّذي يذْبح فيه الْقُربان الَّذي يحرقُ

٣ ،اءعغَشِّي اَألمي يالَّذ مالشَّحةُ وا، اِإللْيهمكُلُّ شَح مقَديتَانِ ٤والْكُلْيي والَّذ مالشَّحو
ويحرِقُها ٥. علَيهِما الَّذي علَى الْجانبينِ والشَّحم الَّذي يغَشِّي الْكَبِد، فَينْزع مع الْكُلْيتَينِ

 عاِئلَة َأي ذَكَرٍ من٦. ِإنَّها ضحيةٌ عنِ الذَّنْبِ. الْحبر علَى الْمنَصة قُربانًا يشْعُل ِهللا
  .ِإنَّها طَاهرةٌ جِدا. لَكن يجِب َأن تُْؤكََل في مكَانٍ مقَدسٍ. الَْأحبارِ يْأكُُل منْها



٧ كَفِّري يرِ الَّذبقِّ الْحح نا ممفَه ،يَئةالْخَط ةيحض ةكَشَرِيع يالذَّنْبِ ه ةيحةُ ضشَرِيعو
حبر الَّذي يقَدم عن شَخْصٍ ما قُربانًا محروقًا، يكُون جِلْد الضحية من وال٨ْ. بِهِما

وكَذَِلك كُلُّ قُربانٍ من دقيق يخْبز في الْفُرنِ َأو يقْلَى َأو يخْبز علَى ٩. نَصيبِه َأيضا
وكُلُّ قُربانٍ من دقيق سواء معموٌل ١٠. لَّذي يقَدمهالصاجِ، يكُون من نَصيبِ الْحبرِ ا

  .بِالزيت َأو نَاشفٌ، يكُون من نَصيبِ كُلِّ بني هارون بِالتَّساوِي
  قربان الصحبة

١١مي تُقَدالَّت ةبحالص ةيحاتُ ضيملتَع يه هذه١٢: ِهللا ومقَد نِ ِإنبِيرٍ عكَتَع داحا الْوه
الشُّكْرِ، فَيقَدم مع قُربانِ الشُّكْرِ هذَا فَطيرا معمولًا بِالزيت، ورِقَاقَ فَطيرٍ مدهونَةً 

 ،تيخْلُوطًا بِالزمونًا وجعيقًا مقدو ،تيير١٣ٍبِالززٍ بِخَمفَةَ خُبغا َأرضَأيقَ. وذَا فَيكُلَّ ه مد
فَيْأخُذُ واحدا من كُلِّ نَوعٍ من هذه ١٤. مع ضحية الصحبة الَّتي هي ِللتَّعبِيرِ عنِ الشُّكْرِ

ةبحالص ةيحض مشُّ دري يرِ الَّذبيبِ الْحنَص نم كُوني ياقالْبا ِهللا، وعرتَب همقَديو .
١٥ًئا ِإلَى الْغَدشَي نْهي مقبال ي ،هيممِ تَقْدوي يْؤكَُل في ِللشُّكْرِ يالَّت ةبحالص ةيحض ملَحو.  
وِإن كَان قُربانُه نَذْرا َأو تَبرعا، تُْؤكَُل الضحيةُ في يومِ تَقْديمها، وما فَضَل منْها ١٦
. فَِإنَّه يحرقُ بِالنَّارِ ولَكن ِإن فَضَل من لَحمها ِإلَى الْيومِ الثَّاِلث،١٧.  في الْغَديْؤكَُل
١٨ بِحا تُصا، َألنَّهبذْنم كُوني مِ الثَّاِلثوي الْيف ةبحالص ةيحمِ ضلَح نْأكُُل مي نكُلُّ مو

وَأي لَحمٍ يمس شَيًئا نَجِسا ١٩. يحسبها اُهللا ِلمن قَدمها َألنَّها تَكُون نَجِسةًغَير مقْبولَة وال 
فَِإن كَان واحد ٢٠. ال يْأكُْل من اللَّحمِ ِإلَّا كُلُّ طَاهرٍ. ال تَْأكُلُوا منْه، بِل احرِقُوه بِالنَّارِ

وِإن ٢١. ضحية الصحبة الَّتي ِهللا، فَهذَا الشَّخْص يباد من شَعبِهنَجِسا وَأكََل من لَحمِ 
 ءشَي َأي ا َأوانًا نَجِسويح انٍ َأوةَ ِإنْساسنَج ذَِلك كَان اءوا، سًئا نَجِسشَي سمي داحو كَان

لَح نَأكََل م ثُم ،وهكْرمنَجِسٍ و آخَر نم ادبي ذَا الشَّخْصي ِهللا، فَهالَّت ةبحالص ةيحمِ ض
بِهشَع".  
قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، ال تَْأكُلُوا َأي شَحمٍ من بقَرٍ َأو غَنَمٍ َأو "٢٣: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٢
عملُونَه في َأغْراضكُم الْمخْتَلفَة، ولَكن ال وشَحم الْحيوانِ الْميت والْفَرِيسة تَست٢٤َ. معزٍ
ُل٢٥. تَْأكُلُوهشْعانًا يبقُر مي تُقَداِئمِ الَّتهمِ الْبشَح نْأكُُل مي داحو َأي  ذَا الشَّخْصِهللا، فَه



بِهشَع نم ادب٢٦. يد ال تَْأكُلُوا َأي ،كُمي كُلِّ بِالدفواِئمهب نم رٍ َأوطَي نم اءومٍ، س .
٢٧بِهشَع نم ادبي ذَا الشَّخْصمِ، فَهالد نْأكُُل مي داحو َأي".  

  نصيب األحبار
م ِهللا، فَيجِب َأن يقَد قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، من يقَدم ضحيةَ صحبة"٢٩: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٨

. ويحمَل بِيديه الْقُربان الَّذي يشْعُل ِهللا، وهو الشَّحم والصدر٣٠. ِهللا جزءا منْها قُربانًا
ويكُون الصدر من . َأما الشَّحم فَيشْعلُه الْحبر علَى الْمنَصة٣١فَيقَدم الصدر هديةً ِهللا، 

. وتُعطُون الْفَخْذَ الْيمنَى من ضحية الصحبة تَبرعا ِللحبر٣٢ِ. بِ هارون وبنيهنَصي
٣٣ ننَى ممذُ الْيالْفَخ تَكُون ،وناري هنب نم ةبحالص ةيحمِ ضيمِ دبِتَقْد قُومي يفَالَّذ

يبِه٣٤. نَصالَّذ ردالص ي َألننب نا ممَأخَذْتُه ا، قَدعرتَب مي تُقَدالْفَخْذَ الَّتةً ويده مقَدي ي
يهنبرِ وبالْح ونارا ِلهمتُهطَيَأعا، وونَهمقَدي يالَّت ةبحا الصايحض ناِئيَل، مرِإس . هذه

  .فَرِيضةٌ داِئمةٌ ِلبني ِإسراِئيَل
فَهذَا هو نَصيب هارون وبنيه من الْقَرابِينِ الَّتي تُشْعُل ِهللا، يوم يمسحون ِليكُونُوا ٣٥

ا لَهاربةً ٣٦. َأحاِئمةً دفَرِيض ذَِلك دعا بلَهعا، فَجاربَأح هِمحسم موي اُهللا بِه را َأمم وهو
مطَى لَهجِيٍلتُع دعاِئيَل جِيلًا بري ِإسنب نقُ ٣٧.  مرحي يانِ الَّذباتُ الْقُريملتَع يه هذه

 ،ةبحانِ الصبقُرارِ وبانِ تَكْرِيسِ الَْأحبقُرانِ الذَّنْبِ وبقُرو يققانِ الدبقُر٣٨و ري َأمالَّت
ِل سبي جى فوسا ماُهللا بِه اءرحي صِهللا ف هِمابِينيمِ قَراِئيَل بِتَقْدري ِإسنب را َأملَم ،ينَاء

ينَاءس.  
  

  األحبار تكريس

٨ 

َأحضر هارون وبنيه وثيابهم وزيتَ الْمسحة والْعجَل ِلضحية "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
." واجمع كُلَّ الْجماعة عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماع٣ِ وسلَّةَ الْفَطيرِ، الْخَطيَئة والْكَبشَينِ

ثُم قَاَل ٥. فَعمَل موسى كَما َأمره اُهللا، واجتَمعت الْجماعةُ عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماع٤ِ



ةاعمى ِللجوساِهللا: "م رَأم وذَا ههلُهنَفْع َأن جِبي ي٦."  الَّذ يهنبو ونارى هوسم مقَد ثُم
اءبِم ملَهغَسةَ ٧. وبالْج هسَألْبو ،هطسَل ووح امزالْح شَدو يصالْقَم وناره سَألْبو

هامزبِح اءدطَ الربر ثُم ،اءدالرل٨َ. وع عضووانواَألم ا النُّوريهتَ فثَبةَ وردالص هي .
ووضع الْعمامةَ علَى رْأسِ هارون، وثَبتَ فيها من اَألمامِ صفيحةَ الذَّهبِ َأيِ اِإلكْليَل ٩

  .الطَّاهر، كَما َأمر اُهللا موسى
١٠سمو ةحستَ الْميى زوسَأخَذَ م اثُمهرطَها ويها فكُلَّ مةَ ومالْخَي ١١. ح نم قَطَّرو

 تَهدقَاعو ضوالْحا وهاتوكُلَّ َأدةَ ونَصالْم حسمو ،اترم عبس ةنَصلَى الْمع تيالز
ثُم ١٣. ِهللا حه وكَرسهوصب من زيت الْمسحة علَى رْأسِ هارون ومس١٢. وطَهرها

 را َأمكَم ،سبِقَالن مهبصعو ةزِمبَِأح مهشَدانًا وصقُم مهسَألْبو وناري هنى بوسم مقَد
  .اُهللا موسى

. يديهم علَى رْأسهثُم قَدم موسى عجَل التَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة، فَوضع هارون وبنُوه َأ١٤
١٥ رفَطَه ،ةكُلِّ جِه نم ةنَصونِ الْملَى قُرع هعببِِإص هعضوو مَأخَذَ الدى ووسم هحذَبو

كُلَّ وَأخَذَ موسى ١٦. ثُم كَب باقي الدمِ عنْد قَاعدتها وكَفَّر عنْها وطَهرها. الْمنَصةَ
الشَّحمِ الَّذي يغَشِّي اَألمعاء والَّذي يغَشِّي الْكَبِد، وكَذَِلك الْكُلْيتَينِ وما علَيهِما من شَحمٍ 

ةنَصلَى الْما عقَهرَأحمِ، ك١٧َ. وخَيالْم خَارِج قَهرفََأح ،هثفَرو هملَحو هُل بِجِلْدجا الْعا َأمم
  .َأمر اُهللا موسى

١٨هْأسلَى رع مهيدَأي نُوهبو وناره عضقُ، فَورحي يانِ الَّذبشَ الْقُركَب مقَد ثُم .
١٩ةنَصبِ الْمانولَى كُلِّ جع مشَّ الدرى ووسم هحذَبطَعٍ، ٢٠. وشَ ِإلَى قالْكَب قَطَّعو

َأما اَألمعاء واَألرجُل فَغَسلَها موسى بِماء وَأحرقَ ٢١. لرْأس والْقطَع والشَّحموَأحرقَ ا
ةنَصلَى الْمشِ عُل ِهللا. كُلَّ الْكَبشْعي ِإنَّه ،رتَس تُهاِئحرقُ ورحي انبقُر واُهللا . ه را َأمكَم

  .موسى
. لْكَبشَ الثَّاني، كَبشَ التَّكْرِيسِ، فَوضع هارون وبنُوه َأيديهم علَى رْأسهثُم قَدم ا٢٢
وذَبحه موسى وَأخَذَ من دمه ووضعه علَى شَحمة ُأذُنِ هارون الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ ٢٣

مالْي هلامِ رِجهِإبنَى ومالْي هدلَى ٢٤. نَىيمِ عالد نم عضوو وناري هنى بوسم مقَد ثُم



ثُم رشَّ موسى . شَحمِ آذَانهِمِ الْيمنَى، وعلَى َأباهمِ َأيديهِمِ الْيمنَى وَأباهمِ َأرجلهِمِ الْيمنَى
ةنَصب الْمانولَى كُلِّ جع مَأخَذ٢٥َ. الد ثُم اءعغَشِّي اَألمي يالَّذ مالشَّحةَ وَأيِ اِإللْي ،مالشَّح 

 ومن ٢٦. والَّذي يغَشِّي الْكَبِد، وكَذَِلك الْكُلْيتَينِ وما علَيهِما من شَحمٍ، والْفَخْذَ الْيمنَى
داحةً ويراِهللا، َأخَذَ فَط امي َأميرِ الَّتالْفَط لِّةس تيوِل بِالزمعزِ الْمالْخُب نيفًا مغرةً و

ثُم وضع الْكُلَّ في َأيدي ٢٧. ورِقَاقَةً واحدةً، ووضعها علَى الشَّحمِ وعلَى الساق الْيمنَى
هِم، وَأحرقَها علَى الْمنَصة ثُم َأخَذَها موسى من َأيدي٢٨. هارون وبنيه وقَدمها هديةً ِهللا

وقرحانِ الْمبقَ الْقُرُل ِهللا. فَوشْعي وهو ،رتَس تُهاِئحِللتَّكْرِيسِ، ر انبقُر َأخَذَ ٢٩. ِإنَّه ثُم
يبذَا نَصه ةً ِهللا، فَكَانيده همقَدشِ التَّكْرِيسِ، وكَب نم ردى الصوسم هرا َأمى، كَموسم 

ثُم َأخَذَ موسى من زيت الْمسحة ومن الدمِ الَّذي علَى الْمنَصة، وقَطَّر علَى ٣٠. اُهللا
ابِهِميلَى ثعو يهنلَى بعو ابِهيلَى ثعو وناره .مهابيثو يهنبو هابيثو وناره سكَرو.  

٣١يهنبو ونارى ِلهوسقَاَل م ثُم" : كُلُوهاعِ، ومتاِلاج ةمخَِل خَيدم نْدع مخُوا اللَّحاُطْب
هارون : "وقَاَل." وذَِلك كَما َأمر اُهللا. هنَاك مع الْخُبزِ الَّذي في سلَّة قُربانِ التَّكْرِيسِ

ْأكُلُونَهي نُوهبز٣٢ِ. والْخُبمِ واللَّح نقَى مبا يرِقُوا ماَح ٣٣. ثُم ةمخََل خَيدكُوا مال تَتْرو
. اِلاجتماعِ سبعةَ َأيامٍ، حتَّى تَتم َأيام تَكْرِيسكُم، َألن تَكْرِيسكُم يحتَاج ِإلَى سبعة َأيامٍ

٣٤وه موالْي لْنَاهما عمونْكُميرِ عِللتَّكْف اُهللا بِه ري َأم٣٥.  الَّذ ةمخَِل خَيدم نْدوا عيمفََأق
وتُوناِهللا، فَال تَم اِئرشَع لُونمتَعلًا، وا ولَيارامِ نَهةَ َأيعباعِ سمتي . اِلاجنراَهللا َأم َألن

  . ما َأمر بِه اُهللا بِواسطَة موسىفَعمَل هارون وبنُوه كُل٣٦َّ." بِهذَا
  

 األحبار يبدأون خدمتهم

٩ 

: وقَاَل ِلهارون٢. وفي الْيومِ الثَّامنِ، نَادى موسى هارون وبنيه وشُيوخَ بني ِإسراِئيَل١
قُربانِ الَّذي يحرقُ، كُلا منْهما بِال خُذْ لَك عجلًا من الْبقَرِ ِلقُربانِ الْخَطيَئة، وكَبشًا ِلل"

. خُذُوا تَيسا من الْمعزِ ِلقُربانِ الْخَطيَئة'ثُم قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، ٣. عيبٍ، وقَدمهما َأمام اِهللا



وثَورا وكَبشًا ٤. الَّذي يحرقُوعجلًا وحملًا عمر كُلٍّ منْهما سنَةٌ وبِال عيبٍ ِللقُربانِ 
تيوٍل بِالزمعم يققد نانٍ مبقُر عاِهللا، م اما َأممونَهحتُذْب ةبحانِ الصبِلقُر . مواَهللا الْي َألن

لَكُم رظْهي.'"  
٥متاِلاج ةمامِ خَيى ِإلَى قُدوسم بِه را َأمام فََأخَذُوا مقَفُوا َأموو ةاعمتْ كُلُّ الْجمتَقَداعِ، و
  ."هذَا هو الَّذي َأمر اُهللا َأن تَعملُوه، فَيظْهر لَكُم جاللُه: "فَقَاَل موسى٦. َاِهللا
٧ونارى ِلهوسقَاَل م يرِ: "ثُمةَ التَّكْفيحض حاذْبو ،ةنَصِإلَى الْم متَقَد كيَئتخَط نع 

واذْبح قُربان الشَّعبِ وكَفِّر عنْهم، . وقُربانَك الَّذي يحرقُ، وكَفِّر عن نَفْسك وعنِ الشَّعبِ
. َئتهفَتَقَدم هارون ِإلَى الْمنَصة وذَبح الْعجَل الَّذي ِللتَّكْفيرِ عن خَطي٨." كَما َأمر اُهللا

وقَدم لَه بنُوه الدم، فَغَمس ِإصبعه فيه ووضعه علَى قُرونِ الْمنَصة، ثُم كَب باقي الدمِ ٩
ةنَصالْم ةدقَاع نْدالتَّك١٠ْ. ع ةيحض نم غَشِّي الْكَبِدي يالَّذ مالشَّحتَاْنِ والْكُلْيو مالشَّحيرِ وف

َأما اللَّحم والْجِلْد فََأحرقَهما ١١. عنِ الْخَطيَئة، َأحرقَها علَى الْمنَصة، كَما َأمر اُهللا موسى
  .خَارِج الْمخَيمِ

١٢انولَى كُلِّ جع شَّهفَر مالد نُوهب طَاهَأعقُ، ورحي يالَّذ انبالْقُر حذَب ثُمةنَصبِ الْم .
١٣ةنَصلَى الْما عقَهرفََأح ،ْأسالرو طَع؛ الْقانبالْقُر هطَوَأع ١٤. ثُم اءعَل اَألمغَسو

ةنَصلَى الْمي عانِ الَّذبقَ الْقُرا فَوقَهرَأحَل، وجاَألرو.  
فََأخَذَ التَّيس وذَبحه وقَدمه ضحيةً ِللتَّكْفيرِ .  الشَّعبِثُم قَدم هارون الْقُربان الَّذي عن١٥ِ

هنَفْس نابِقًا عَل سا فَعبِ، كَمالشَّع يَئةخَط نقُ، ١٦. عرحي يالَّذ انبالْقُر رضَأح ثُم
ةالْفَرِيض بسح همقَد١٧. والد انبا قُرضَأي مقَدلَى وع قَهرَأحو نْهم هدَأل يمو ،يقق

ةنَصحِ. الْمبي الصقُ فرحانِ الَّذي يبِإلَى الْقُر افَةذَا بِاِإلضه.  
 وَأعطَاه بنُوه الدم فَرشَّه علَى كُلِّ. ثُم ذَبح الثَّور والْكَبشَ ِلقُربانِ الصحبة ِللشَّعب١٨ِ

ةنَصبِ الْمانو١٩. ج اءعغَشِّي اَألما يمو ةاِإللْي عشِ، مالْكَب نمرِ والثَّو نم ما الشَّحَأم
 ،غَشِّي الْكَبِدا يمنِ وتَيالْكُلْين٢٠ِويردلَى الصع وهعضلَى . فَوع مالشَّح ونارقَ هرفََأح

ةنَص٢١. الْمىثُموسم را َأمةً ِهللا، كَميدنَى همالْفَخْذَ الْينِ ويردالص وناره مقَد .  



٢٢مكَهارببِ والشَّع ونَح هيدي وناره فَعر ةَ . ثُميحض ما قَدمدعب ةنَصالْم نْدع نَل منَزو
ودخََل موسى ٢٣. ربانِ الَّذي يحرقُ وضحيةَ الصحبةالتَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة والْقُ

. وهارون ِإلَى خَيمة اِلاجتماعِ، ثُم خَرجا وباركَا الشَّعب فَظَهر جالُل اِهللا ِلكُلِّ الشَّعبِ
٢٤الَّذ انبالْقُر قَترَأحاِهللا، و نْدع نم تْ نَارجحِفَخَرذْبلَى الْمع مالشَّحقُ ورحا . ي يفَلَم

  .رَأى الشَّعب هذَا، هتَفُوا وسجدوا
  

 موت ناداب وأبيهو

١٠ 

وَأخَذَ ابنَا هارون نَاداب وَأبِيهو كُلٌّ منْهما مبخَرتَه ووضع فيها نَارا، ثُم بخُورا فَوقَ ١
فَخَرجتْ نَار من عنْد اِهللا وَأحرقَتْهما، ٢. ا َأمام اِهللا نَارا غَرِيبةً لَم يْأمر بِهاوقَدم. النَّارِ

بين الَّذين يتَقَربون ِإلَي ُأظْهِر 'هذَا كَالم اِهللا، : "فَقَاَل موسى ِلهارون٣. فَماتَا َأمام اِهللا
  .فَصمتَ هارون" '.م كُلِّ الشَّعبِ ُأعلن جالِليَأنِّي قُدوس، وَأما

تَقَدما ارفَعا : "فَنَادى موسى ميشَاِئيَل وَألْصافَان ابنَي عزيَل عم هارون، وقَاَل لَهما٤
ا ورفَعاهما وهما ما زاال في فَتَقَدم٥." َأخَويكُما من قُدامِ الْمقْدسِِ ِإلَى خَارِجِ الْمخَيمِ

  .قَميصيهِما ِإلَى خَارِجِ الْمخَيمِِ، كَما َأمر موسى
٦هنَيبا ارِإيثَامو ارازَأِلعو ونارى ِلهوسقَاَل مو" : ،كُمابيال تَشُقُّوا ثو كُمُؤوسفُوا رال تَكْش
َأما بقيةُ الشَّعبِ فَيمكنُهم َأن يبكُوا علَى .  اُهللا علَى كُلِّ الْجماعةتَموتُوا ويغْضب ِلَئلَّا

وال تَتْركُوا مدخََل خَيمة اِلاجتماعِ ِلَئلَّا تَموتُوا، َألن زيتَ ٧. اللَّذَينِ َأهلَكَهما اُهللا بِالنَّارِ
كُملَياِهللا ع ةحسم ".مىفَعوسا قَاَل ملُوا كَم.  

٨ونارقَاَل اُهللا ِله ا "٩: ثُمروا خَمبال تَشْر يكنباعِ، َأنْتَ ومتاِلاج ةمِإلَى خَي خُوِلكُمد نْدع
 ما هو ِلكَي تُميزوا بين١٠. هذه فَرِيضةٌ تَدوم جِيلًا بعد جِيٍل. وال مسكرا ِلَئلَّا تَموتُوا

رطَاهو نَجِس وا هم نيبو ،ةاملٌَّل ِللْعحمِهللا و صخَصاِئيَل ١١. مري ِإسنوا بلِّمتُع ِلكَيو
  ."كُلَّ الْفَراِئضِ الَّتي َأعطَيتُها لَهم بِواسطَة موسى



خُذُوا قُربان الدقيق الَّذي بقي : "بنَيه الْباقيينِوقَاَل موسى ِلهارون وَأِلعازار وِإيثَامار ا١٢
كُلُوه في ١٣. من الْقَرابِينِ الَّتي تُشْعُل ِهللا، وكُلُوه فَطيرا بِجِوارِ الْمنَصة، َألنَّه طَاهر جِدا

. َألنِّي َأمرتُ بِهذَا. قَرابِينِ الَّتي تُشْعُل ِهللامكَانٍ مقَدسٍ، َألنَّه نَصيبك ونَصيب بنيك من الْ
َأما الصدر الَّذي يقَدم هديةً والْفَخْذُ الَّتي تُقَدم تَبرعا، فَتَْأكُلُونَهما في مكَانٍ طَاهرٍ، ١٤

كعم نَاتُكبو نُوكبي. َأنْتَ ونَصو كيبا نَصما َألنَّههمقَدي يالَّت ةبحا الصايحض نم يكنب ب
فَيْأتُون بِالْفَخْذ الَّتي تُقَدم تَبرعا والصدرِ الَّذي يقَدم هديةً، مع شَحمِ ١٥. بنُو ِإسراِئيَل

  .هذه فَرِيضةٌ تَدوم كَما َأمر اُهللا. بنيكفَيكُونَانِ لَك وِل. الْقَرابِينِ الَّتي تُشْعُل، فَتُعطَى ِهللا
فَغَضب علَى َأِلعازار . ولَما طَلَب موسى تَيس ضحية الْخَطيَئة، وجد َأنَّه احتَرق١٦َ

يَئة هو طَاهر جِدا، قُربان التَّكْفيرِ عنِ الْخَط"١٧: وِإيثَامار ابنَي هارون الْباقيينِ وقَاَل
فَلماذَا لَم تَْأكُاله في الْمكَانِ الْمقَدسِ؟ ِإن اَهللا َأعطَاه لَكُما ِلتَحمال ذَنْب الشَّعبِ وتُكَفِّرا 

يجِب َأن تَْأكُال وما دام دم التَّيسِ لَم يْؤخَذْ ِإلَى داخِل الْمقْدسِِ، كَان ١٨. عنْهم َأمام اِهللا
ِإنَّهما قَدما الْيوم َأمام اِهللا : "فَقَاَل هارون ِلموسى١٩. التَّيس نَفْسه في الْمقْدسِِ كَما َأمرتُ

لَو َأكَلْنَا فَ. عنْهما قُربان الْخَطيَئة والْقُربان الَّذي يحرقُ، ومع ذَِلك َأصابنَا ما َأصابنَا
فَلَما سمع موسى كَالم هارون ٢٠" قُربان الْخَطيَئة الْيوم، هْل كَان اُهللا يرضى عنَّا؟

بِه اقْتَنَع.  
  

 الطعام الطاهر والطعام النجس

١١ 

١ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم٢: و"يالْح يه هذاِئيَل، هري ِإسنا قُوال ِلبي تَْأكُلُونَهوانَاتُ الَّت
. كُلُّ بهِيمة لَها ظلْفٌ مشْقُوقٌ وتَجتَر، تَْأكُلُونَها٣. من كُلِّ الْبهاِئمِ الَّتي علَى اَألرضِ

ُل يجتَر لَكن فَالْجم. َأما الَّتي تَجتَر فَقَطْ َأوِ الَّتي لَها ظلْفٌ مشْقُوقٌ فَقَطْ، فَال تَْأكُلُونَها٤
لَكُم نَجِس وشْقُوقٌ، فَهلْفٌ مظ لَه س٥. لَي وشْقُوقٌ، فَهلْفٌ مظ لَه سلَي نلَك تَرجي ربالْوو

لَكُم ٦. نَجِسلَكُم نَجِس وشْقُوقٌ، فَهلْفٌ مظ لَه سلَي نلَك تَرجي نَباَألر٧. ولَه نْزِيرالْخو 



لَكُم نَجِس وفَه تَرجال ي نَّهشْقُوقٌ، لَكلْفٌ ما٨. ظثَثَهوا جسال تَلْما، وهملَح نال تَْأكُلُوا م .
ةٌ لَكُما نَجِسِإنَّه.  

ه زعانفُ َأما ما يعيشُ في الْماء، سواء في ماء الْبِحارِ َأوِ اَألنْهارِ، فَكُلُوا من كُلِّ ما ل٩َ
قُشُوركُلِّ ١٠. و نارِ، مارِ َأوِ اَألنْهي الْبِحف اءوس ،قُشُورفُ وانعز لَه سا لَيا كُلُّ مَأم

لَكُم وهكْرم وا، فَهيهي فالَّت ةيالْح كُلِّ الْكَاِئنَات نم ،اءي الْمفُ فحزا ي١١. م ا َأنَّهبِمو
كْرمثَّتَهوا جهاكْرو هملَح نفَال تَْأكُلُوا م ،لَكُم ١٢. وه لَه سلَيو اءي الْميشُ فعا يكُلُّ م

لَكُم وهكْرم وه ،قُشُورفُ وانعز.  
ر واَألنُوقُ النَّس: وهذه هي الطُّيور الَّتي تَكْرهونَها، ال تَْأكُلُوا منْها َألنَّها نَجِسة١٣ٌ

 ،قْرالص١٤و ،اءدوالس َأةداعِ الْحكُلُّ َأنْوو اءرمَأةُ الْحدالْحا، ١٥وهاعانِ بَِأنْوبركُلُّ الْغو
والْبوم والْغَواص والْكُركي، ١٧والنَّعامةُ والْخَطَّافُ والسَأفُ وكُلُّ َأنْواعِ الْبازِ، ١٦
١٨ ،خَمالرالْقُوقُ وو عجالْبالْخُفَّاش١٩ُوو دهدالْهو هاعبَِأنْو غَاءبالْباللَّقْلَقُ وو.  
٢٠ةٌ لَكُموهكْرم يعٍ هبلَى َأري عشتَمةٌ وحنا َأجي لَهالَّت اتشَركُلُّ الْح٢١. و دتُوج نلَك

ي لَهالَّت اتشَرالْح ضعب ِإن ذَِلكا ونْهتَْأكُلُوا م َأن نكميعٍ، وبلَى َأري عشتَمةٌ وحنا َأج
فَتَْأكُلُون منْها الْجراد بَِأنْواعه ٢٢. كَان لَها ساقَانِ بِمفَاصَل تَقْفز بِهِما علَى اَألرضِ

اعبَِأنْو وانجرالْحو هاعا بَِأنْوبالدوهاعبَِأنْو بنْدالْجو ا ٢٣. هي لَهالَّت اتشَري الْحاقا بَأم
ةٌ لَكُموهكْرم عٍ فَهِيبلَى َأري عشتَمةٌ وحنا ٢٤. َأجثَثَهج سم نكُلُّ مو ،كُمسا تُنَجفَِإنَّه

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونث٢٥َّ. يَل جمح نكُلُّ ما ِإلَى ونَجِس كُونيو هابيُل ثغْسا، ينْهةً م
اءس٢٦. الْمةٌ لَكُمنَجِس فَهِي ،تَرال تَج َأو شْقُوقم رلْفٌ غَيا ظي لَهاِئمِ الَّتهكُلُّ الْبكُلُّ . و

يوانَات الَّتي تَمشي علَى وكُلُّ ما يمشي علَى كُفُوفه من الْح٢٧. من مسها يكُون نَجِسا
لَكُم نَجِس وعٍ، هبَأر .اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونا يثَثَهج سم نا، ٢٨. كُلُّ مثَثَهَل جمح نمو

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو هابيُل ثغْسي .ةٌ لَكُما نَجِسِإنَّه.  
ابن عرسٍ والْفَْأر : اِليةُ الَّتي تَسعى علَى اَألرضِ، هي نَجِسةٌ لَكُموالْحيوانَاتُ الت٢٩َّ

هاعبَِأنْو بالض٣٠. واءبرالْحةُ وظَايالْعغَةُ وزالْوُل ورالْوو ذَونرالْحةٌ ٣١. ونَجِس هذه
.  من مسها بعد موتها يكُون نَجِسا ِإلَى الْمساءكُلُّ. لَكُم من كُلِّ ما يسعى علَى اَألرضِ



٣٢ ،الُهمعتاس ا كَانمهم ،ستَنَجي فَِإنَّه ءلَى شَيع انَاتويالْح هذه دثَّةُ َأحتْ جقَعو ِإن
 َأو جِلْد اشٍ َأوقُم خَشَبٍ َأو نا منُوعصم كَان اءوسشٍوخَي . اءي مف عوضي َأن جِبفَي

رطْهي ثُم اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُوني٣٣. و ،فخَز نم ي ِإنَاءا فهدثَّةُ َأحتْ جقَعو ا ِإنَأم
ركْسفَي ا اِإلنَاءَأمو ،ستَنَجي ي اِإلنَاءا فم ٣٤. فَِإنْؤكَُل يامٍ يطَع َأيو نم اءم هلَيي عْأت

َأي ٣٥. وِإن كَان في اِإلنَاء ساِئٌل يشْرب فَِإنَّه يصبِح نَجِسا. هذَا اِإلنَاء يكُون نَجِسا
ستَنَجي فَِإنَّه انَاتويالْح هذه دثَّةُ َأحج يهف تَقَع ءا . شَيدقوم نًا َأوفُر كَان فَِإن َألنَّه ،مدهي

ا لَكُمنَجِس كُونفَي ،ا ٣٦. نَجِسفَِإنَّه ،اءالْم عتَمجثُ ييي بِْئرٍ حف نٍ َأويي عتْ فقَعو ا ِإنَأم
منْها علَى وِإن وقَعتْ جثَّةٌ ٣٧. َأما من يمس الْجثَّةَ الَّتي فيها فَِإنَّه يتَنَجس. تَبقَى طَاهرةً

لَكن ِإن كَانَت الْحبوب مبتَلَّةً بِماء، ٣٨. حبوبٍ تُبزر في الْحقِْل، تَبقَى الْحبوب طَاهرةً
  .ووقَعت الْجثَّةُ علَيها، تَكُون الْحبوب نَجِسةً

 لَكُم، فَمن مس جثَّتَه يكُون نَجِسا ِإلَى ِإن ماتَ واحد من الْحيوانَات الْمحلَِّل َأكْلُها٣٩
اءس٤٠. الْم ثَّتَهَل جمح نمو ،اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو هابيُل ثغْسي هثَّتج نَأكََل م نمو

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو هابيُل ثغْسي.  
ال تَْأكُلُوا َأي ٤٢. تي تَزحفُ علَى اَألرضِ هي مكْروهةٌ، ال تَْأكُلُوهاكُلُّ الْحشَرات ال٤١َّ

 لَه عٍ َأوبلَى َأري عشمي َأو هطْنلَى بفُ عحزي كَان اءوضِ، سلَى اَألرفُ عحزي ءشَي
وهكْرم ةٌ، َألنَّهيرٌل كَثج٤٣. َأروا َأنْفُسسفَال ال تُنَج ،اتشَرالْح هذه نم ا بَِأيدَأب كُم

ين٤٤. تَكُونُوا نَجِسوسَألنِّي َأنَا قُد يناِلحكُونُوا صو كُموا َأنْفُسسكَر ،كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم .
َأنَا هو اُهللا الَّذي ٤٥. ال تُنَجسوا َأنْفُسكُم بَِأي من الْحشَرات الَّتي تَمشي علَى اَألرضِ

كُمِإلَه كُونِلي رصم نم كُمجَأخْر .وسَألنَّي َأنَا قُد يناِلحكُونُوا ص ِإذَن.  
فَهذه هي التَّعليماتُ الَّتي بِشَْأنِ الْحيوانَات والطُّيورِ وكُلِّ كَاِئنٍ يعيشُ في الْماء وكُلِّ ٤٦

ةشَرضِحلَى اَألري عش٤٧.  تَم انَاتويالْح نيبو ،رطَاهو نَجِس وا هم نيوا بزيتُم ِلكَي
نُوعما مي َأكْلُهالَّتلٌَّل وحا مي َأكْلُهالَّت".  

  



 شريعة الوالدة

١٢ 

رَأةٌ وولَدت ابنًا، تَكُون نَجِسةً قُُل ِلبني ِإسراِئيَل، ِإذَا حبِلَت ام"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ةرِيالشَّه ةادامِ الْعي َأيا فامٍ، كَمةَ َأيعبالطِّفُْل٣. س خْتَننِ يمِ الثَّاموي الْيف٤. و رتَنْتَظ ثُم

سا، فَال تَمهنَزِيف نم رِلتَطْه ا آخَرموي ينثَالثثَالثَةً و خُُل اُألمال تَدرٍ وطَاه ءشَي َأي 
وِإن ولَدتْ بِنْتًا، تَكُون نَجِسةً ُأسبوعينِ كَما في َأيامِ ٥. الْمقْدس حتَّى تَتم َأيام تَطْهِيرِها

  .الْعادة، ثُم تَنْتَظر ستَّةً وستِّين يوما ِلتَطْهر من نَزِيفها
تَمتْ َأيام تَطْهِيرِها البنٍ َأو ِلبِنْت، تُحضر ِللحبرِ عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ، ومتَى ٦

يَئةنِ الْخَطع ةيحةً كَضاممي ةً َأويرغةً صاممح كَذَِلكقُ ورحانٍ يبِلقُر نَةس نوفًا ابخَر .
٧ربا الْحمهمقَدافَيهنَزِيف نم را، فَتَطْهنْهع كَفِّرياِهللا و امي .  َأمالَّت َأةرةُ الْمشَرِيع يه هذه

وِإن لَم يكُن في ِإمكَانها َأن تُقَدم حملًا، تُحضر يمامتَينِ َأو حمامتَينِ ٨. تَلد ولَدا َأو بِنْتًا
فَيكَفِّر الْحبر . حداهما قُربان يحرقُ والُْأخْرى ضحيةُ تَكْفيرٍ عنِ الْخَطيَئةصغيرتَينِ، ِإ
را فَتَطْهنْهع".  

  
 البرص واألمراض الجلدية

١٣ 

١ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم٢: و"قْعب طَفْحٍ َأو مٍ َأوربِو هي جِلْدف دَأح يبِإذَا ُأص ةعالم ة
نم داحِإلَى و رِ َأوبالْح ونارِإلَى ه رضحي َأن جِبفَي ،صرضِ الْبرِإلَى م يرتُش  يهنب

فَيفْحص الْحبر االلْتهاب الْجِلْدي، فَِإن كَان الشَّعر فيه قَد ابيض، وهو َأعمقُ ٣. الَْأحبارِ
اقب نصِمرالْب ضرذَا مفَه ،ي الْجِلْد .نَجِس بَِأنَّه كُمحي ،ربالْح هصفْحا يمنْد٤. فَع ا ِإنَأم

 ،ضيبي ا لَمهرشَعو ي الْجِلْداقب نقَ ممتْ َأعسا لَينَّهلَك ،اءضيةُ بيةُ الْجِلْدقْعالْب كَانَت
بالْح هزجحامٍيةَ َأيعبس ابِع٥ِ. رمِ السوي الْيف هصيفْح ا . ثُمكَم يقب ابهااللْت َأى َأنر فَِإن



ثُم يفْحصه في الْيومِ السابِعِ ٦. هو ولَم يمتَد في الْجِلْد، يحجزه الْحبر سبعةَ َأيامٍ ُأخْرى
 وجد َأن لَون االلْتهابِ خَفَّ، وَأن االلْتهاب لَم يمتَد في الْجِلْد، يحكُم الْحبر فَِإن. ثَانيةً

لَكن ِإنِ اْمتَد الطَّفْح في ٧. فَيغْسُل ثيابه فَيكُون طَاهرا. بَِأنَّه طَاهر، َألن هذَا مجرد طَفْحٍ
مدعب ،هرِ جِلْدبلَى الْحع ضرعي َأن جِبفَي ،رطَاه بَِأنَّه كَمحرِ وبلَى الْحع هنَفْس ضرا ع
فَِإن وجد َأن الطَّفْح امتَد في الْجِلْد، يحكُم بَِأنَّه نَجِس، َألن . فَيفْحصه الْحبر٨. مرةً ثَانيةً
صرذَا به.  

فَِإن وجد الْحبر ورما . فَيفْحصه١٠صيب َأحد بِالْبرصِ، يحضر ِإلَى الْحبرِ، ِإذَا ُأ٩
فَيحكُم . فَهذَا برص مزمن١١َأبيض في الْجِلْد، وَأن الشَّعر ابيض، وفي الْورمِ قُرحةٌ، 

جحال يو ،نَجِس بَِأنَّه ربالْحنَجِس َألنَّه ه١٢. ز انْتَشَر قَد صرالْب َأن ربَأى الْحر ِإن نلَك
 ،هيمِإلَى قَد هْأسر نرِيضِ، مالْم ي كُلِّ جِلْد١٣ف قَد صرالْب َأن دجو هصا فَحمدعب َأنَّهو

رطَاه بَِأنَّه كُمحفَي ،همغَطَّى كُلَّ جِس .رطَاه وفَه ،ضيَأب كُلُّه حبَأص ١٤. َألنَّه ِإن نلَك
. فَمتَى رَأى الْحبر الْقُرحةَ، يحكُم بَِأنَّه نَجِس١٥. ظَهرتْ في جِسمه قُرحةٌ، يكُون نَجِسا

صرَأب وةٌ، فَهةَ نَجِسحالْقُر ١٦. َألنحالْقُر ترتَغَي رِ، فَِإنبي ِإلَى الْحْأتتْ، يضيابةُ و
١٧هصفْحفَي . كُونفَي ،رطَاه رِيضالْم بَِأن ربالْح كُمحتْ، يضيةَ ابقْعالْب َأن دجو فَِإن

  .طَاهرا
١٨يشُفٌل ومه دي جِلْدف داحو كَان ا َأ١٩. ِإنمرو هكَاني مف كفَتَر اءضيةً بقْعب َأو ضيب

فَِإن وجد الْحبر َأنَّها َأعمقُ من . فَيفْحصه٢٠محمرةً، فَيجِب َأن يعرض علَى الْحبرِ، 
نَجِس بَِأنَّه كُمحا، يهرشَع ضياب قَدو ي الْجِلْداقكَ. بي مف انْتَشَر صرذَا به ِلَألنمانِ الد .

لَكن ِإن فَحصه الْحبر، ولَم يجِد فيها شَعرا َأبيض، وهي لَيستْ َأعمقَ من باقي ٢١
فَِإن وجد َأنَّها امتَدتْ في الْجِلْد، ٢٢. الْجِلْد، وَأن لَونَها خَفَّ، يحجزه الْحبر سبعةَ َأيامٍ

حيضرا مِإنَّه ،نَجِس بَِأنَّه ربالْح ٢٣. كُم فَهِي ،تَدتَم لَمو يا هةُ كَمقْعالْب تيقب ِإن نلَك
رطَاه بَِأنَّه ربالْح كُمحِل، فَيمالد َأثَر.  

ء محمرةٌ َأو بيضاء في ِإن كَان واحد في جِلْده حرقُ نَارٍ، وظَهرتْ بقْعةٌ بيضا٢٤
 ،قرعِ الْحضو٢٥مهصفْحي ربالْح . نقُ مما َأعَأنَّهو ،ضياب قَد ةقْعالْب رشَع َأن دجو فَِإن



قري الْحف انْتَشَر صرذَا بفَه ،ي الْجِلْداقب .نَجِس بَِأنَّه ربالْح كُمحِإ. فَي ضرم نَّه
لَكن ِإن فَحصه الْحبر ووجد َأن شَعر الْبقْعة لَم يبيض، وَأنَّها لَيستْ َأعمقَ ٢٦. الْبرصِ

 ثُم يفْحصه في الْيوم٢٧ِ. من باقي الْجِلْد، وَأن لَونَها خَفَّ، يحجزه الْحبر سبعةَ َأيامٍ
نَجِس بَِأنَّه ربالْح كُمحي ،ي الْجِلْدتْ فتَدا امَأنَّه دجو ابِعِ، فَِإنصِ. السرالْب ضرم ِإنَّه .

٢٨ نم مرا، فَهِي ونُهخَفَّ لَوو ،ي الْجِلْدف تَدتَم لَمو يا هةُ كَمقْعالْب تيقب ِإن نلَك
قرالْح .حفَيقرالْح ا َأثَرَألنَّه ،رطَاه بَِأنَّه ربالْح كُم.  
فَِإن . يفْحصه الْحبر٣٠ِإذَا ُأصيب رجٌل َأوِ امرَأةٌ بِالتهابٍ في الرْأسِ َأو في الذَّقْنِ، ٢٩

ي فالَّذ رالشَّعو ي الْجِلْداقب نقُ ممَأع ابهااللْت َأن دجو ربالْح كُمحيقٌ، يقدو فَرَأص يه
لَكن ِإن فَحص ٣١. بَِأن ذَِلك الشَّخْص نَجِس، فَهذَا قَرع َأي برص الرْأسِ َأوِ الذَّقْنِ

َأس رشَع يهف سلَيو ،ي الْجِلْداقب نقَ ممَأع سلَي َأنَّه دجوو ،ابهااللْت ربالْح زجحي ،دو
ثُم يفْحص االلْتهاب في الْيومِ السابِعِ، فَِإن وجد َأن الْقَرع ٣٢. الْحبر الْمرِيض سبعةَ َأيامٍ

 ،ي الْجِلْداقب نقَ ممَأع سلَي وهو ،فَرَأص رشَع يهف سلَيو ،تَدمي ٣٣لَمحي َأن جِبقَ فَيل
ثُم يفْحص الْحبر ٣٤. شَعره ما عدا موضع الْقَرعِ، ويحجزه الْحبر سبعةَ َأيامٍ ُأخْرى

 بَِأنَّه ربالْح كُمحي ،ي الْجِلْداقب نقَ ممَأع سلَي وهو ،ي الْجِلْدف تَدام قَد كُني لَم فَِإن ،عالْقَر
لَكن ِإن كَان الْقَرع يمتَد في الْجِلْد، بعد الْحكْمِ ٣٥. فَيغْسُل ثيابه فَيكُون طَاهرا. اهرطَ

 ،رطَاه ٣٦بَِأنَّهربالْح هصفْحي . َأن ربالْح تَاجحفَال ي ،ي الْجِلْدف تَدام عالْقَر َأن دجو فَِإن
ولَكن ِإن كَان في رْأيِ الْحبرِ َأن ٣٧.  عن شَعرٍ َأصفَر، َألن الشَّخْص نَجِسيبحثَ

 كُمحيو رطَاه وفَه ،يشُف قُد عالْقَر كُوني ،دوَأس رشَع يهف طَلَعو ،وا هكَم يقب عالْقَر
رطَاه بَِأنَّه ربالْح.  

٣٨كَان ِإن ،هي جِلْدف اءضيب قَعب يهَأةٌ فرٌل َأوِ امج٣٩ رربالْح هصفْحي . َأن دجو فَِإن
رطَاه وفَه ،ي الْجِلْدف طَلَع ذَا طَفَحقٌ، فَهغَام ضيقَعِ َأبالْب نلَو.  

٤٠رطَاه وفَه ،لَعَأص وه هْأسر رقَطَ شَعس ن٤١. مو وفَه ،امقُد نم هْأسر رقَطَ شَعس ِإن
ةهبالْج لَعَأص .رطَاه و٤٢. ه نُهلَو ابهالت ةهبي الْجف َأو ةلْعي الصف كَان ِإن نلَك

هتهبي جف َأو هْأسي رف طَلَع صرذَا بفَه ،رمحم ضيال٤٣ْ. َأب هصفْحفَي دجو فَِإن ،ربح



فَهو فعلًا َأبرص، ٤٤َأن االلْتهاب في رْأسه َأو جبهته لَونُه َأبيض محمر مثُْل الْبرصِ، 
هْأسي ري فابِ الَّذهبِ االلْتببِس نَجِس بَِأنَّه ربالْح كُمحيو ،نَجِس وفَه.  

لْمرِيض بِالْبرصِ يلْبس ثيابه مشْقُوقَةً، ويكْشفُ رْأسه، ويغَطِّي شَارِبيه، والشَّخْص ا٤٥
ويسكُن وحده خَارِج . ويبقَى نَجِسا طُوَل فَتْرة مرضه٤٦!" نَجِس! نَجِس: "وينَادي
  .الْمخَيمِ

  عفن المالبس
َأو قُماشًا َأو غطَاء من ٤٨صوف َأو كَتَّانٍ،  سِ ثَوبا منِإن ضرب عفَن الْمالب٤٧ِ

جِلْد ننُوعٍ مصم ءشَي َأي ا َأوجِلْد كَتَّانٍ، َأو َأو وفي ٤٩. صي فةُ الَّتبرالض كَانَتو
لْمصنُوعِ من جِلْد، لَونُها يميُل ِإلَى الثَّوبِ َأوِ الْجِلْد َأوِ الْقُماشِ َأوِ الْغطَاء َأوِ الشَّيء ا

فَيفْحص ٥٠. اَألخْضرِ َأوِ اَألحمرِ، فَهذَا عفَن الْمالبِسِ ويجِب َأن يعرض علَى الْحبرِ
 الْيومِ السابِعِ، ثُم يفْحصها في٥١. الْحبر الضربةَ، ويحجز الشَّيء الْمضروب سبعةَ َأيامٍ

 ءَأوِ الشَّي َأوِ الْجِلْد طَاءاشِ َأوِ الْغبِ َأوِ الْقُمي الثَّوتْ فتَدام ةُ قَدبرالض كَانَت فَِإن
ذَا نَجِسهو دفْسم فَنع يةُ هبرفَالض ،ا كَانمهم ،جِلْد ننُوعِ مصلَى ٥٢. الْمع جِبيو

ةُالْحبرالض يها فرِقَ محي رِ َأنكَتَّانٍ : ب َأو وفص ني مالَّذ طَاءاشَ َأوِ الْغَأوِ الْقُم بالثَّو
لَكن ِإن ٥٣. َأوِ الشَّيء الَّذي من جِلْد، َألن عفَن الْمالبِسِ مفْسد، فَيجِب َأن يحرقَ بِالنَّارِ

يْأمر َأن يغْسلُوا ما فيه الضربةُ، ثُم يحجزه سبعةَ ٥٤ن الضربةَ لَم تَمتَد، وجد الْحبر َأ
فَِإن وجد َأن منْظَر الضربة بقي . ثُم يغْسُل هذَا الشَّيء ويفْحصه الْحبر٥٥َأيامٍ ُأخْرى، 

 عتَّى مح ،وا هكَمنَجِس بِالنَّارِ َألنَّه رِقُهحي فَِإنَّه ،تَدتَم ا لَمي . َأنَّهف فَنالْع كَان اءوس
لَكن ِإن وجد الْحبر َأن لَون الضربة خَفَّ بعد غَسِل هذَا الشَّيء، ٥٦. نَاحية َأو ُأخْرى

ضالْم ءزقُ الْجزمي فَِإنَّهطَاءاشِ َأوِ الْغَأوِ الْقُم بِ َأوِ الْجِلْدالثَّو نم وب٥٧. ر ِإن ثُم
. ظَهرتْ مرةً ثَانيةً، فَمعنَى ذَِلك َأنَّها تَنْتَشر، وما فيه الضربةُ يجِب َأن يحرقَ بِالنَّارِ

٥٨ طَاءاشُ َأوِ الْغَأوِ الْقُم با الثَّووُل َأمتَزو لُهي تَغْسالَّذ ،جِلْد نم نُوعصالْم ءَأوِ الشَّي
  .منْه الضربةُ، فَيغْسُل ثَانيةً فَيكُون طَاهرا



٥٩ اشٍ َأوي قُمف كَتَّانٍ َأو َأو وفص نبٍ مي ثَوفَنِ فالْع ةبراتُ بِشَْأنِ ضيملالتَّع يه هذه
  ."و شَيء مصنُوعٍ من جِلْد ِللحكْمِ بَِأنَّها نَجِسةٌ َأو طَاهرةٌغطَاء َأ

  
 تطهير األبرص

١٤ 

هذه هي التَّعليماتُ بِشَْأنِ اَألبرصِ الَّذي يطْهر عنْدما يحضر ِإلَى "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
جِ الْمخَيمِ ويفْحصه، فَِإن وجد َأنَّه شُفي من الْبرصِ، يخْرج الْحبر ِإلَى خَار٣ِ: الْحبرِ

يْأمر الْحبر بَِأن يحضروا ِللَّذي شُفي عصفُورينِ حيينِ طَاهرينِ، وخَشَب َأرزٍ، ٤
ر بَِأن يذْبح َأحد الْعصفُورينِ في ويْأمر الْحب٥. وخَيطًا َأحمر وغُصنًا من نَبات السعتَرِ

ثُم يْأخُذُ الْعصفُور الْحي وخَشَب اَألرزِ والْخَيطَ ٦. ِإنَاء من خَزف علَى ماء عذْبٍ
ويرشُّ ٧. عذْبِاَألحمر والسعتَر، ويغْمسها كُلَّها في دمِ الْعصفُورِ الْمذْبوحِ علَى الْماء الْ

هرطَهيو اترم عبصِ سرالْب نرِ متَطَهلَى الْمع .ي الْخَالءف يالْح فُورصقُ الْعطْلي ثُم .
٨رطْهفَي اءبِم متَحسيو ،رِهقُ كُلَّ شَعلحيو ،هابيث رتَطَهُل الْمغْسخُُل الْ. فَيدي ثُم نلَك ،مخَيم

رْأسه وذَقْنَه : وفي الْيومِ السابِعِ يحلقُ كُلَّ شَعرِه٩. يقيم خَارِج خَيمته سبعةَ َأيامٍ
رطْهفَي اءبِم متَحسيو ،هابيُل ثغْسيو ،رِهكُلَّ شَعو هنَييع اجِبوحمِ ١٠. ووي الْيف ثُم

 تَّةس نانًا مبقُرنَةٌ، وا سهرمةً عيححةً صداحةً وجنَعنِ وييححنِ صوفَيخَر رضحنِ يالثَّام
ويوقفُ ١١. كيلُوجرامات من الدقيق الْمخْلُوط بِالزيت، وقنِّينَةَ زيت حوالَي ثُلْث ِلتْرٍ

رطَهالْم رباعِالْحمتاِلاج ةمخَِل خَيدم نْداِهللا، ع امَأم ابِينَهقَرو رتَطَهالْم ١٢.  الشَّخْص ثُم
. يْأخُذُ الْحبر َأحد الْخَروفَينِ، ويقَدمه قُربان ذَنْبٍ مع قنِّينَة الزيت، يقَدمهما هديةً َأمام اِهللا

١٣حذْبي فَيالَّذ انبالْقُرو يَئةالْخَط انبقُر يهف حذْبي يسِ الَّذقَدكَانِ الْمي الْموفَ فالْخَر 
ِإنَّه طَاهر . َألن قُربان الذَّنْبِ هو مثُْل قُربانِ الْخَطيَئة، يكُون من نَصيبِ الْحبرِ. يحرقُ
بر من دمِ قُربانِ الذَّنْبِ، ويضعه علَى شَحمة ُأذُنِ الْمتَطَهرِ الْيمنَى، ويْأخُذُ الْح١٤. جِدا

ثُم يْأخُذُ الْحبر من قَنِّينَة الزيت ١٥. وعلَى ِإبهامِ يده الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ رِجله الْيمنَى



سالْي ي كَفِّهف هبصيووه كَفِّه ى، َأيي ١٦. ري فالَّذ تيي الزنَى فمالْي هعبِإص سغْميو
ثُم يضع الْحبر من الزيت الْباقي في ١٧. كَفِّه الْيسرى، ويرشُّ منْه سبع مرات َأمام اِهللا

يمنَى، وعلَى ِإبهامِ يده الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ رِجله كَفِّه، علَى شَحمة ُأذُنِ الْمتَطَهر الْ
والْفَاضُل من الزيت الَّذي في كَفِّ الْحبرِ، ١٨. الْيمنَى، وذَِلك فَوقَ دمِ ضحية الذَّنْبِ

  .يضعه علَى رْأسِ الْمتَطَهرِ، ويكَفِّر عنْه َأمام اِهللا
١٩هتاسنَج نرِ متَطَهنِ الْمع كَفِّريو ،يَئةالْخَط انبقُر ربالْح مقَدي ةَ . ثُميحالض حذْبي ثُم

  .ويقَدمها علَى الْمنَصة مع قُربانِ الدقيق، ويكَفِّر عنْه فَيطْهر٢٠الَّتي تُحرقُ، 
ن كَان فَقيرا ولَيس في ِإمكَانه َأن يقَدم هذه، فَيجِب َأن يحضر خَروفًا واحدا لَكن ِإ٢١

ِهللا ِليكَفِّر عنْه، ويحضر َأيضا قُربانًا من ستَّة  كَضحية ذَنْبٍ يقَدمها الْحبر هديةً
قالد نم اتامريلُوجِلتْرٍ، ك ثُلْث الَيوح تينِّينَةَ زقو ،تيبِالز خْلُوطالْم نِ ٢٢يقتَيامميو

 يَئةنِ الْخَطيرٍ عةَ تَكْفيحا ضماهدِإح فَتَكُون ،هكَانِإم بسنِ حتَييرغنِ صتَياممح َأو
الثَّامن ِلتَطْهِيرِه، يحضر كُلَّ هذَا َأمام اِهللا، ِإلَى في الْيومِ ٢٣. واُألخْرى قُربانًا يحرقُ

فَيْأخُذُ الْحبر خَروفَ ضحية الذَّنْبِ وقنِّينَةَ الزيت ٢٤. الْحبرِ عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ
فَ ضحية الذَّنْبِ، ويْأخُذُ من دمه ويضعه ثُم يذْبح خَرو٢٥. ويقَدمهما هديةً َأمام اِهللا

. علَى شَحمة ُأذُنِ الْمتَطَهرِ الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ يده الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ رِجله الْيمنَى
ويْأخُذُ بِِإصبعه ٢٧.  كَفِّه هوثُم يصب الْحبر من الزيت في كَفِّه الْيسرى، َأي في٢٦

ثُم يضع ٢٨. الْيمنَى من الزيت الَّذي في كَفِّه الْيسرى، ويرشُّ منْه سبع مرات َأمام اِهللا
ى، وعلَى ِإبهامِ يده الْحبر من الزيت الْباقي في كَفِّه، علَى شَحمة ُأذُنِ الْمتَطَهرِ الْيمنَ
والْفَاضُل من ٢٩. الْيمنَى، وعلَى ِإبهامِ رِجله الْيمنَى، وذَِلك فَوقَ دمِ ضحية الذَّنْبِ

 ثُم٣٠. الزيت الَّذي في كَفِّ الْحبرِ، يضعه علَى رْأسِ الْمتَطَهرِ، ويكَفِّر عنْه َأمام اِهللا
 ،هكَانِإم بسنِ، حتَييرغنِ الصتَياممنِ َأوِ الْحتَياممالْي مقَدنِ ٣١ييرٍ عةَ تَكْفيحا ضماهدِإح

يققانِ الدبقُر عقُ، مرحانًا يبى قُراُألخْرو يَئةاِهللا. الْخَط امَأم نْهع ربالْح كَفِّري بِذَِلكو .
٣٢ نْدع يادانِ الْعبالْقُر يمتَقْد هكَاني ِإمف سي لَيصِ الَّذراتُ بِشَْأنِ اَألبيملالتَّع يه هذه

تَطْهِيرِه".  



  التطهير من عفن المالبس
٣٣ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلما لَكُ"٣٤: ويهطي ُأعالَّت انكَنْع ضَأر خَلْتُمتَى دلْكًا، مم م

يْأتي صاحب الدارِ ويخْبِر الْحبر ٣٥فَعنْدما َأضرِب دارا في تلْك الْبِالد بِعفَنِ الْمالبِسِ، 
فَيْأمر الْحبر بِِإخْالء الدارِ قَبَل َأن ٣٦. ويقُوُل لَه، يبدو َأن دارِي فيها عفَن الْمالبِسِ

وبعد ذَِلك يدخُُل الْحبر . َل ِليفْحص الْعفَن، وِإلَّا فَِإن كُلَّ شَيء في الدارِ يعتَبر نَجِسايدخُ
ارى الدريُل ِإلَى ٣٧. ِليما ينُها لَوارِ نُقَريطَانِ الدي حف دجو ةَ، فَِإنبرالض صيفْحو

رِ َأوِ اَألحاَألخْض ،اِئطي الْحيقٌ فما عهنْظَرمرِ، وقُ ٣٨مغْليارِ والد نم ربالْح جخْري
ثُم يرجِع في الْيومِ السابِعِ ِليفْحص الدار، فَِإن وجد َأن الضربةَ ٣٩. الْباب سبعةَ َأيامٍ

ن تُقْلَع الْحجارةُ الْمضروبةُ وتُطْرح في مكَانٍ نَجِسٍ يْأمر بَِأ٤٠امتَدتْ في الْحيطَانِ، 
ينَةدالْم ي ٤١. خَارِجف قْشُورالْم ابى التُّرمريِل، واخالد نارِ ميطَانِ الدكُلُّ ح تُقَشَّرو

ينَةدالْم كَانٍ نَجِسٍ خَارِجى٤٢. مةً ُأخْرارجح ْأخُذُونيو ةارجالْح كَانا مونَهعضيو ،
ارالد بِه نُونطَييو ا آخَرابتُرو ،ةقْلُوع٤٣. الْم دعى بةً ُأخْررارِ مي الدف فَنالْع رظَه فَِإن

ن وجد َأن الْعفَن امتَد يْأتي الْحبر ويفْحصها، فَِإ٤٤قَلْعِ الْحجارة وقَشْرِ الدارِ وتَطْيينها، 
فَيجِب َأن تُهدم الدار، بِما فيها من ٤٥. في الدارِ، فَهو عفَن مفْسد، وتَكُون الدار نَجِسةً

ينَةدالْم كَانٍ نَجِسٍ خَارِجْؤخَذَ الْكُلُّ ِإلَى ميابٍ، وتُرَأخْشَابٍ وو ةارج٤٦. حمخََل ود ن
اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونا، ييهي تُغْلَقُ فامِ الَّتطُوَل اَألي ارَأكََل ٤٧. الد ا َأويهف ن نَاممو

هابيَل ثغْسي َأن جِبا، فَييهف.  
٤٨ف تَدمي لَم فَنالْع َأن دجوا، وهصفَحو ربالْح اءج ِإن نلَك كُمحا، يهينتَطْي دعارِ بي الد

فَيْأخُذُ ِلتَطْهِيرِ الدارِ عصفُورينِ ٤٩. الْحبر بَِأن الدار طَاهرةٌ، َألن الضربةَ زالَتْ
فُورينِ في ويذْبح َأحد الْعص٥٠. وخَشَب َأرزٍ وخَيطًا َأحمر وغُصنًا من نَبات السعتَرِ

ويْأخُذُ خَشَب اَألرزِ والسعتَر والْخَيطَ اَألحمر ٥١. ِإنَاء من خَزف علَى ماء عذْبٍ
والْعصفُور الْحي، ويغْمسها كُلَّها في دمِ الْعصفُورِ الْمذْبوحِ وفي الْماء الْعذْبِ، ويرشُّ 

م عبس ارالدات٥٢. ر يفُورِ الْحصبِالْعذْبِ والْع اءبِالْمفُورِ وصمِ الْعا بِدهرطَهيو



ثُم يطْلقُ الْعصفُور الْحي في الْخَالء ٥٣. وبِخَشَبِ اَألرزِ وبِالسعتَرِ وبِالْخَيط اَألحمرِ
ينَةدالْم نِ . خَارِجع كَفِّري ةًبِذَِلكرطَاه ارِ فَتَكُونالد".  

والْعفَنِ في الثِّيابِ َأوِ ٥٥هذه هي التَّعليماتُ بِشَْأنِ كُلِّ َأمراضِ الْبرصِ والْقَرعِ، ٥٤
جِس وما ِلتَعرِفُوا َأن تُميزوا بين ما هو ن٥٧َوالْورمِ والطَّفْحِ والْبقْعة اللَّامعة، ٥٦الدارِ، 

رطَاه وفَنِ. هالْعصِ وراتُ الْبيملتَع يه هذفَه.  
  

 إفرازات الجسم

١٥ 

١ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم٢: و" وِهضع نم جٍل تَخْرجر اِئيَل، َأيري ِإسنقُوال ِلب
نَجِس واتٌ فَهازت٣َ. ِإفْرسم ازاِإلفْر كَان اءوساٍل نَجِسلَى كُلِّ حع وقَّفَ، هتَو ا َأورم .

ومن ٥. ِلذَِلك كُلُّ فراشٍ يرقُد علَيه هذَا الشَّخْص، وكُلُّ شَيء يجلس علَيه يكُون نَجِسا٤
كُونيو ،اءبِم متَحسيو هابيُل ثغْسذَا الشَّخْصِ، ياشَ هرف سمياءسا ِإلَى الْم٦.  نَجِس نمو

 كُونيو ،اءبِم متَحسيو هابيُل ثغْسي ،ذَا الشَّخْصه هلَيع سلجي يالَّذ ءلَى الشَّيع سلجي
اءسا ِإلَى الْمب٧ِ. نَجِس متَحسيو هابيُل ثغْسذَا الشَّخْصِ، يه مجِس سمي نمو كُونيو ،اءم
اءسا ِإلَى الْمُل ٨. نَجِسغْسي ررٍ، فَالطَّاهطَاه داحلَى واتُ عازاِإلفْر هنْدع نقَ مصب ِإنو

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اءبِم متَحسيو ،هابي٩. ث ،ذَا الشَّخْصه هلَيع كَبرا يكُلُّ مو
كُوناي١٠.  نَجِساءسا ِإلَى الْمنَجِس كُوني ،تَهتَح ًئا كَانشَي سم نمًئا . وَل شَيمح نمو

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اءبِم متَحسيو ،هابيُل ثغْسي ،هذه نم.  
١١اتُ مازاِإلفْر هنْدع نم هسمي داحو َأيو متَحسيو ،هابيُل ثغْسي ،هيدَل يغْسي رِ َأنغَي ن

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اء١٢. بِم اِإلنَاء كَان ا ِإنَأم ،ركْسي هسمي يالَّذ فالْخَز ِإنَاءو
اءُل بِمغْسخَشَبٍ فَي نم.  

لَّذي تَخْرج منْه اِإلفْرازاتُ من هذَا الْمرضِ، يحسب سبعةَ عنْدما يطْهر الشَّخْص ا١٣
امٍ ِلتَطْهِيرِهَأي .هابيُل ثغْسي ثُم رطْهذْبٍ فَيع اءبِم متَحسيْأخُذُ ١٤. ونِ يمِ الثَّاموي الْيفو



نِ، وتَييرغنِ صتَياممح نِ َأوتَيامما ييهِمطعياعِ، ومتاِلاج ةمخَِل خَيداِهللا، ِإلَى م امي َأمْأتي
فَيقَدمهما الْحبر، فَتَكُون ِإحداهما ضحيةً عنِ الْخَطيَئة واُألخْرى قُربانًا ١٥. ِللحبرِ
  .ازاتهويكَفِّر الْحبر عنْه َأمام اِهللا من ِإفْر. يحرقُ
ِإنِ انْطَلَقَ الساِئُل الْمنَوِي من رجٍل، يغْسُل كُلَّ جِسمه بِماء، ويكُون نَجِسا ِإلَى ١٦

اءسا ١٧. الْمنَجِس كُونيو ،اءُل بِمغْسي ،نَوِياِئِل الْمالس نم هلَيع قَعو جِلْد بٍ َأوثَو َأيو
سِإلَى الْم١٨. اءاءسنِ ِإلَى الْميكُونَانِ نَجِسياالثْنَانِ، و متَحسَأةً، يرٌل امجر اشَرع ِإنو.  

١٩ةرِيالشَّه ةادالْع ةاسي نَجامٍ فةَ َأيعبقَى ستَب ،َأةرام نْدضِ عيالْح ميُل دسي ينكُلُّ . ح
نَجِس كُونا يهسم نماءسا، ٢٠. ا ِإلَى الْمنَجِس كُوني ةادالْع ي َأثْنَاءف هلَيع قُدا تَركُلُّ مو

وكُلُّ من مس فراشَها، يغْسُل ثيابه، ويستَحم بِماء، ٢١. وكُلُّ ما تَجلس علَيه يكُون نَجِسا
اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُوني٢٢. و متَحسيو ،هابيُل ثغْسي ،هلَيع سلًئا تَجشَي سم نكُلُّ مو

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اء٢٣. بِم هلَيع سلا تَجلَى مع ا َأوهاشرلَى فع كَان ِإنو
اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُوني هسم نفَم ،ء٢٤. شَي ِإنو نم ءشَي هابَأصٌل، وجا رهاشَرع

  .وكُلُّ فراشٍ يرقُد علَيه يكُون نَجِسا. دمها، يكُون نَجِسا سبعةَ َأيامٍ
٢٥ رتَمَأوِ اس ،ةرِيالشَّه ةادالْع قْترِ وي غَيضِ فيالْح ما دنْهنْزِفُ مَأةٌ يرام كَانَت ِإن دعب

ةادالْع قْتي وا فمِ كَمالنِ الديس ةةً طُوَل فَتْرنَجِس تَكُون ،ةادالْع قْتو اءه٢٦. انْت َأي
ةرِيالشَّه ةادالْع قْتي وا فهاشرا كَفنَجِس كُونا، يهفنَز ي َأثْنَاءف هلَيع قُداشٍ تَرركُلُّ . فو

 ءشَيةادالْع قْتي وا فا كَمنَجِس كُوني هلَيع سل٢٧. تَج كُوني اءاَألشْي هذه سمي نمو
اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اءبِم متَحسيو ،هابيُل ثغْسا، فَينَجِس.  

وفي الْيومِ الثَّامنِ تَْأخُذُ ٢٩. ، ثُم تَطْهروحين يتَوقَّفُ نَزِيفُها، تَحسب سبعةَ َأيام٢٨ٍ
. يمامتَينِ َأو حمامتَينِ صغيرتَينِ، وتَْأتي بِهِما ِإلَى الْحبرِ، عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ

٣٠اُألخْرو ،يَئةنِ الْخَطةً عيحا ضماهدِإح ربالْح مقَدقُفَيرحانًا يبى قُر . ربالْح كَفِّريو
  .عنْها َأمام اِهللا من نَجاسة نَزِيفها

٣١مهسنَجا يماِئيَل مري ِإسنفَظَانِ بذَا تَحبِه . ،هِمطسي وي في الَّذكَنسوا مسنَج ِإن مَألنَّه
هِمتاسي نَجف وتُونمي." 



٣٢ هذه نَوِياِئُل الْمالس نْهقُ منْطَلي نماتٌ، وازِإفْر نْهم جتَخْر ناتُ بِشَْأنِ ميملالتَّع يه
ومن علَيها الْعادةُ الشَّهرِيةُ، ومن يسيُل منْه ِإفْراز، ذَكَرا َأو ُأنْثَى، ٣٣. فَيتَنَجس بِهِما
  . يعاشر نَجِسةًوالرجِل الَّذي

  
 يوم الكفارة

١٦ 

: قَاَل اُهللا ِلموسى٢. وكَلَّم اُهللا موسى بعد موت ابنَي هارون، لَما اقْتَربا َأمام اِهللا وماتَا١
 وراء الستَارة، قُْل ِلهارون َأخيك َأن ال يدخَُل في كُلِّ وقْت ِإلَى الْمقْدسِ الْدّاخلي، ِإلَى"

. َألنِّي َأظْهر في السحابِ فَوقَ الْغطَاء. َأمام الْغطَاء الَّذي فَوقَ الصنْدوق، ِلَئلَّا يموتَ
٣ةيفالْكَي هذخُُل بِهدا ييَئ: ِإنَّمنِ الْخَطيرِ عالتَّكْف ةيحقَرِ ِلضالْب نٍل مجي بِعْأتشٍ يكَبو ،ة

ويلْبس الْقَميص الطَّاهر الَّذي من كَتَّانِ، وسرواَل كَتَّانٍ علَى ٤. ِللقُربانِ الَّذي يحرقُ
هْأسلَى رةَ كَتَّانٍ عاممع عضيو ،هطسَل ووكَتَّانٍ ح امزح شُديو ،هندب . ابيا ثِإنَّه

ويْأخُذُ من جماعة ِإسراِئيَل تَيسينِ من ٥. ذَِلك يستَحم بماء قَبَل َأن يلْبسهاطَاهرةٌ، ِل
  .الْمعزِ ِلضحية التَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة، وكَبشًا ِللقُربانِ الَّذي يحرقُ

٦ع يَئةالْخَط ةيحَل ضجع وناره مقَدفَيهاِئلَتع نعو هنَفْس ا ٧. نمفُهوقينِ ويسْأخُذُ التَّييو
ويلْقي علَيهِما قُرعةً ِليكُون َأحدهما ِهللا واآلخَر ٨. َأمام اِهللا عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ

 علَيه الْقُرعةُ ِهللا، ويقَدمه ضحيةً عنِ ويحضر هارون التَّيس الَّذي وقَعت٩ْ. ِلعزازِيَل
يَئة١٠. الْخَط كَفِّراِهللا ِلي اما َأميح فُهوقازِيَل، فَيزةُ ِلععالْقُر هلَيتْ عقَعي والَّذ سا التَّيَأم

اءدشُ فكَب وفَه اءرحِإلَى الص قُهطْلي ثُم ،نْهع.  
ويقَدم هارون عجَل التَّكْفيرِ عن خَطيَئته، ويكَفِّر عن نَفْسه وعن عاِئلَته ويذْبح هذَا ١١

ويمُأل الْمبخَرةَ بِجمرٍ مشْتَعٍل من علَى الْمنَصة من َأمامِ اِهللا، ويأخُذُ مْلء ١٢. الْعجَل
خُورب هيديةتَارالس اءرِإلَى و خُُل بِهديا وما نَاعرطلَى النَّارِ ١٣. ا عع خُورالْب عضيو

ثُم ١٤. َأمام اِهللا، فَتُغَطِّي سحابةُ الْبخُورِ الْغطَاء الَّذي فَوقَ صنْدوق الْعهد ، فَال يموتُ



 بِِإصبعه علَى الْغطَاء من جِهة الشَّرق، وسبع مرات قُدام يْأخُذُ من دمِ الْعجِل، ويرشُّ
طَاءالْغ.  
١٥ةتَارالس اءرِإلَى و همخُُل بِدديبِ، والشَّع يَئةخَط نيرِ عالتَّكْف ستَي حذْبي ُل . ثُممعيو

بِذَِلك يكَفِّر عنِ ١٦. يرشُّه علَى الْغطَاء وقُدام الْغطَاءبِدمه كَما عمَل بِدمِ الْعجِل، فَ
كُلِّ ذُنُوبِهِمو يهِماصعماِئيَل وري ِإسنب شَر نم يلاخّسِ الْدقْدالْم . ةمذَا ِلخَيُل همعيو

تاسنَج طسي وف منَهيب ةاعِ الْقَاِئممتاِلاج١٧. هِم ةمي خَيف داحو َأي ودجو نُوعممو
اِلاجتماعِ من وقْت دخُوِل هارون ِإلَى الْمقْدسِ الْدّاخلي، ِليكَفِّر عن نَفْسه وعاِئلَته وكُلِّ 

وجِهخُر قْتاِئيَل، ِإلَى وري ِإسنب ةاعمج.  
فَيْأخُذُ من دمِ الْعجِل ومن دمِ .  الْمنَصة الَّتي َأمام اِهللا ويكَفِّر عنْهاثُم يخْرج ِإلَى١٨

ةكُلِّ جِه نم ةنَصونِ الْملَى قُرع هعضيسِ و١٩. التَّي هعبمِ بِِإصالد نا مهلَيشُّ عريو
  .بِ بني ِإسراِئيَل، ويكَرسها ِهللاسبع مرات ويطَهرها من ذُنُو

هارون من التَّكْفيرِ عنِ الْمقْدسِ الْدّاخلي، وعن خَيمة اِلاجتماعِ، وعنِ  ومتَى انْتَهى٢٠
يالْح سالتَّي مقَدي ،ةنَصس٢١ِ. الْمْأسِ التَّيلَى رع هيدي وناره عضيتَرِفُ وعيو يالْح 

كُلِّ ذُنُوبِهِمو ،هِمتيصعماِئيَل وري ِإسنب بِكُلِّ شَر هلَيسِ. عْأسِ التَّيلَى را عهعضي بِذَِلكو .
ةهِمالْم هذِله هارياخْت شَخْصٍ تَم عم اءرحِإلَى الص لُهسري ُل الت٢٢َّ. ثُممحكُلَّ فَي سي

ةيري الْبف سالتَّي ذَا الشَّخْصقُ هطْلي زٍِل، ثُمنْعكَانٍ مِإلَى م ذُنُوبِهِم.  
ثُم يدخُُل هارون ِإلَى خَيمة اِلاجتماعِ، ويخْلَع ثياب الْكَتَّانِ الَّتي لَبِسها عنْد دخُوِله ِإلَى ٢٣

ّسِ الْدقْدالْمنَاكا ههعضيو ،ِيل٢٤. اخ هابيث سلْبي سٍ، ثُمقَدكَانٍ مي مف اءبِم متَحسيو
 نع كَفِّربِ، ِلينِ الشَّعقُ عرحي يالَّذ انبالْقُرنْه وقُ عرحي يالَّذ انبالْقُر مقَديو ،جخْريو

  .وَأيضا يحرِقُ علَى الْمنَصة شَحم ضحية التَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة٢٥. نَفْسه وعنِ الشَّعبِ
٢٦ ذَِلك دعبو ،اءمب متَحسيو ،هابيُل ثغْسازِيَل، يزِإلَى ع سي َأطْلَقَ التَّيالَّذ الشَّخْصو

ية الْخَطيَئة، وتَيس ضحية الْخَطيَئة، اللَّذَانِ دخََل َأما عجُل ضح٢٧. يدخُُل ِإلَى الْمخَيمِ
 رِقُونحيمِ، وخَيانِ ِإلَى خَارِجِ الْمجخْرفَي ،يلاخّسِ الْدقْدي الْمف كَفِّرا ِليهِممبِد وناره



ا يغْسُل ثيابه، ويستَحم بِماء، وبعد ذَِلك والَّذي يحرِقُهم٢٨. جِلْدهما ولَحمهما وروثَهما
  .يدخُُل ِإلَى الْمخَيمِ

٢٩ كُمَأنْفُس ابِعِ تُذَلِّلُونرِ السالشَّه نرِ ماشمِ الْعوي الْيف َأنَّكُم يهو ،ومةٌ تَدفَرِيض لَكُم هذه
َألنَّه في هذَا ٣٠. واطن والْغَرِيب الْمقيم بينَكُم علَى السواءالْم. وال تَقُومون بَِأي عمٍل

فَهو ٣١. الْيومِ يتم التَّكْفير عنْكُم ِلتَطْهروا فَتَصيرون طَاهرِين من كُلِّ ذُنُوبِكُم َأمام اِهللا
لَكُم ةاحتُ ربس .َأنْفُس تُذَلِّلُون يهفكُم .ومةٌ تَد٣٢. فَرِيض سكَرالْمو وحسمالْم ربالْحو

. ِليخْلُفَ َأباه كَرِئيسٍ ِللَْأحبارِ، يقُوم بِفَراِئضِ التَّكْفيرِ وهو البِس ثياب الْكَتَّانِ الطَّاهرةَ
٣٣ ةمخَي نعو ،يلاخّسِ الْدقْدنِ الْمع كَفِّريارِ، وبنِ الَْأحعو ،ةنَصنِ الْمعاعِ، ومتاِلاج

فَهِي لَكُم فَرِيضةٌ تَدوم، ِللتَّكْفيرِ عن كُلِّ ذُنُوبِ بني ِإسراِئيَل ٣٤. وعنِ الْجماعة كُلِّها
نَةي السةً فرى." موساُهللا م را َأمكَم فَتَم.  

  
 أكل الدم ممنوع

١٧ 

َأي '٣قُْل ِلهارون وبنيه وكُلِّ بني ِإسراِئيَل، هذَا هو َأمر اِهللا، "٢: اَل اُهللا ِلموسىوق١َ
واحد من بني ِإسراِئيَل يذْبح بقَرا َأو غَنَما َأو معزى، في الْمخَيمِ َأو خَارِج الْمخَيمِ، 

يمة اِلاجتماعِ، حيثُ يجِب َأن يقَدمه قُربانًا ِهللا َأمام الْخَيمة، فَهذَا ولَيس عنْد مدخَِل خ٤َ
بِهشَع نم ادبا، فَيمد فَكس لًا، َألنَّهقَات رتَبعي ٥. الشَّخْص اِئيَل َأنري ِإسنلَى بع جِبي ِلذَِلك

هم الَّتي يقَدمونَها في الْخَالء، ويقَدموها ِإلَى الْحبرِ عنْد مدخَِل يحضروا ِإلَى اِهللا ضحايا
ةبحللص ابِينا ِهللا قَروهحذْبياعِ، ومتاِلاج ةمانِ ٦. خَيبقُر ةنَصلَى مع مالد ربشُّ الْحريو

متاِلاج ةمخَِل خَيدم نْداَهللا. اعِاِهللا، ع رةً تَساِئحر كُونفَي مرِقُ الشَّححيال ٧. و اآلن نفَم
هذه لَهم فَرِيضةٌ تَدوم . يقَدموا ضحاياهم َألصنَامِ التُّيوسِ الَّتي هم يفْجرون ويعبدونَها

  .جِيلًا بعد جِيٍل



٨ نم داحو َأي ،مقُْل  لَهانًا وبقُر مقَدي ،ينَكُمب ينيمقالْم اءبالْغُر نم اِئيَل َأوري ِإسنب
وال يْأتي بِها ِإلَى مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ، ِليقَدمها ِهللا، فَهذَا الشَّخْص ٩يحرقُ َأو ضحيةً، 

بِهشَع نم ادب١٠. ينم داحو َأيْأكُُل وي ،نَكُميب ينيمقالْم اءبالْغُر نم اِئيَل َأوري ِإسنب 
بِهشَع نم هُأبِيدو هدض ا، َأكُونمم١١ِ. دي الدف ياةَ الْكَاِئنِ هيح َألن . لَكُم تُهطَيفََأنَا َأع

ةنَصلَى الْمع كُمَأنْفُس نع وا بِهنِ النَّفْسِ. ِلتُكَفِّرع كَفِّري مالد ي ١٢. َألننقُلْتُ ِلب ِلذَِلك
  .ال يْأكُُل َأحد منْكُم دما، والْغَرِيب الْمقيم بينَكُم ال يْأكُُل دما: ِإسراِئيَل

كُم، يصيد حيوانًا َأو طَيرا من َأي واحد من بني ِإسراِئيَل َأو من الْغُرباء الْمقيمين بين١٣َ
. َألن حياةَ كُلِّ كَاِئنٍ هي دمه١٤. الْمحلَِّل َأكْلُه، فَيجِب َأن يصفِّي دمه ويغَطِّيه بِالتُّرابِ

كُلِّ كَاِئنٍ هي دمه، كُلُّ من ال تَْأكُلُوا دم َأي كَاِئنٍ، َألن حياةَ : ِلذَِلك قُلْتُ ِلبني ِإسراِئيَل
ادبي ْأكُلُهُل ١٥. يغْسةً، يفَرِيس ثَّةً َأوْأكُُل جا، يغَرِيب نًا َأواطوم كَان اءوس ،داحو َأي

رطْهي ثُم اءسا ِإلَى الْمقَى نَجِسبيو ،اءمب متَحسيو ،هابي١٦. ث لَم فَِإن لَمو ،هابيْل ثغْسي
  ."يستَحم، يكُون مذْنبا

  
 عالقات جنسية محرمة

١٨ 

ال تَعملُوا َأعماَل َأهِل ٣قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
 َأهِل كَنْعان الَّتي ُأدخلُكُم ِإلَيها، وال تُمارِسوا مصر الَّتي َأقَمتُم فيها، وال تَعملُوا َأعماَل

مهاِئضا٤. فَروهارِسمي واِئضفَظُوا فَراحي، واِئعوا شَريعْل َأطب .كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم .
  .نَا اُهللاَأ. اعملُوا بِفَراِئضي وشَراِئعي، َألن من يطيعها يحيا بِها٥
٦هراشعِلي ِإلَى قَرِيبِه دَأح بقْر٧. َأنَا اُهللا. ال ي ،كُأم ةاشَرعبِم لَى َأبِيكع اربِ الْعلال تَج

 ال تُعاشر٩. ال تُعاشرِ امرَأةَ َأبِيك، فَهذَا يجلب الْعار علَى َأبِيك٨. ِإنَّها ُأمك، ال تُعاشرها
ُأخْتَك، سواء كَانتْ بِنْتَ َأبِيك َأو بِنْتَ ُأمك، وسواء كَانَتْ مولُودةً في نَفْسِ الدارِ َأو في 

كَانٍ آخَرم ا. َأيهراش١٠. ال تُعكبِنْتَ بِنْت َأو كنبِنْتَ اب راشال تُع . ارالْع بلجذَا يفَه



كلَي١١. عال تُعا ُأخْتُكِإنَّه ،َأبِيك نم ةلُودوالْم َأبِيك َأةربِنْتَ ام ر١٢. اش راشال تُع
ا ُأخْتُ َأبِيكِإنَّه ،تَكم١٣. عكا ُأخْتُ ُأمِإنَّه ،خَالَتَك راشلَى ١٤. ال تُعع اربِ الْعلال تَج

كما. ععِلم هَأترِإلَى ام بال تَقْرتُكما عا، ِإنَّههت١٥. شَركَنَّتَك راشَأةُ . ال تُعرا امِإنَّه
ال ١٧. ال تُعاشرِ امرَأةَ َأخيك، فَهذَا يجلب الْعار علَى َأخيك١٦. ابنك، فَال تُعاشرها
. ِإنَّهما قَرِيبتَاها وهذَا شَر. تَ بِنْتهاوال تُعاشر بِنْتَ ابنها وال بِنْ. تُعاشرِ امرَأةً وبِنْتَها

  .ال تَْأخُذْ ُأخْتَ زوجتك ِلتَكُون ضرتَها وتُعاشرها معها في حياتها١٨
١٩ةرِيالشَّه ةادالْع ةاسي نَجف يها وهراشِلتُع َأةرِإلَى ام برِ ا٢٠. ال تَقْراشَأةَ ال تُعرم

ال تُعط من َأوالدك قُربانًا ِلِإللَه مولَخَ، ِلَئلَّا تُنَجس اسم ٢١. واحد آخَر فَتَتَنَجس بِها
٢٢. َأنَا اُهللا. ِإلَهِكذَا قَبِيحاُألنْثَى، فَه عثُ مدحا يذَكَرٍ، كَم عم ارِسِ الْجِنْسال ٢٣. ال تُم

وال تَقْتَرِبِ امرَأةٌ من حيوانٍ ِلتُمارِس الْجِنْس . نْس مع َأي حيوانٍ فَتَتَنَجس بِهتُمارِسِ الْجِ
  .معه، هذَا فسقٌ

 .ال تَتَنَجسوا بِهذه اَألعماِل، فَِإن الشُّعوب الَّتي سَأطْردها من َأمامكُم تَنَجستْ بِها كُلِّها٢٤
َأما َأنْتُم فَاعملُوا ٢٦. حتَّى اَألرض تَنَجستْ، ِلذَِلك ُأعاقبها علَى ذَنْبِها، فَتَتَقَيُأ سكَّانَها٢٥

بِفَراِئضي وشَراِئعي، وال تَرتَكبوا شَيًئا من كُلِّ هذه اُألمورِ الْقَبِيحة، ال الْمواطن وال 
َألن كُلَّ هذه ارتَكَبها َأهُل اَألرضِ الَّذين قَبلَكُم، فَتَنَجست ٢٧. لْمقيم بينَكُمالْغَرِيب ا
ض٢٨. اَألرلَكُمي قَبالَّت وبالشُّع َأتا تَقَيكَم ُأكُمتَتَقَي ،ضاَألر تُمسنَج َأنْتُم ٢٩. فَِإن ِلذَِلك

بتَكري نكُلُّ مبِهشَع نم ادبي ،ةورِ الْقَبِيحاُألم هذكُلِّ ه نًئا مرِي، ٣٠.  شَياملُوا بَِأومعا
لَكُمي قَبالَّت وبا الشُّعتْهتَكَبي ارالَّت ةالْقَبِيح اتادالْع نًئا موا شَيبتَكال تَروا . وسال تَتَنَجو

  ."لَهكُمَأنَا الْمولَى ِإ. بِها
  



 الصالح واألخالق

١٩ 

قُْل ِلكُلِّ جماعة بني ِإسراِئيَل، كُونُوا صاِلحين، َألنِّي َأنَا الْمولَى "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
وسقُد كُم٣. ِإلَهاهَأبو هُأم تَرِمحي َأن جِبي داحكُلُّ و .مِ السوةَ ييصفَظُوا وحاتَأنَا . ب
كُملَى ِإلَهووكَة٤ً. الْمبسةً مآِله كُموا َألنْفُسنَعال تَصو نَاموا اَألصدبلَى . ال تَعوَأنَا الْم

كُما٥. ِإلَهلُها َأقْبي بِهالَّت بِالطَّرِيقَة ذَِلك كُوني َأن جِبِهللا، فَي ةبحةَ صيحض تُممتَى قَدم 
نْكُم٦. مي الْغَدفا وونَهحتَذْب موا يقُ. فَتَْأكُلُونَهرحي مِ الثَّاِلثوَل ِلليا فَضا م٧. َأم َأكَلْتُم ِإنو

َألنَّه والَّذي يْأكُُل منْها يكُون مذْنبا، ٨. منْها في الْيومِ الثَّاِلث، َأعتَبِرها نَجِسةً وال َأقْبلُها
بِهشَع نم ادبي َأن جِبِهللا، فَي سقَدم وا هم سنَج.  

٩ نْكم قَعا يطْ مال تَلْتَققِْل، والْح افي َأطْرا فم عمال تَج ،كضوَل َأرصحم دصتَح ينح
ادصالْح ١٠. َأثْنَاءع نم يقا بِلتَْأخُذَ م جِعال تَرو رنْتَثا يطْ مال تَلْتَقو ،كمي كَرف يدنَاق

  .َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم. اُتْركْه ِللْمسكينِ والْغَرِيبِ. منْها
١١بِكاحبِص رال تَغْدو ،بال تَكْذرِقْ، وال١٢. ال تَس  ماس سا، فَتُنَجبي كَاذمفْ بِاسلتَح
اُهللاَأنَا . ِإلَهِك. 
ال تَشْتمِ ١٤. ال تَحتَفظْ بُِأجرة اَألجِيرِ عنْدك ِإلَى الْغَد. ال تَغشَّ َأحدا وال تَسلب َأحدا١٣

كِإلَه ِل اتَّقى، بماَألع ي طَرِيقةً فثْرع عال تَضشَ، وي ١٥. َأنَا اُهللا. اَألطْروا فورال تَج
ال تَتَحكْمِ، وِلالْحدبِالْع وا ِلآلخَرِينكُمِل احيمِ، بظالْع عال مينِ وكسالْم عوا ال مزال ١٦. ي

. َأنَا اُهللا. وال تَرتَكب ما يعرض حياةَ غَيرِك ِللْخَطَرِ. تَنْشُر ما يشَوه السمعةَ بين النَّاسِ
١٧ي قَلْبِكف َأخَاك هال تَكْر .ي ذَنْبِهف ِلَئلَّا تُشَارِكَه ،ةاحربِص كباحص باتال ١٨. ع

كنَفْس با تُحكَم اآلخَرِين بْل َأحب ،بِكشَع ادَأفْر دلَى َأحع دقال تَحو ،مَأنَا اُهللا. تَنْتَق .
نِ، وال تَزرع حقْلَك من صنْفَينِ، وال ال تُولِّد بهاِئمك من نَوعي. اعملُوا بِفَراِئضي١٩

  .تَلْبس ثَوبا منْسوجا من صنْفَينِ



٢٠ ،ةيدبِف ةررحم را غَينَّهلَكو ،ٍل آخَرجةٌ ِلرخْطُوبةٌ مارِيج يهٌل فَتَاةً، وجر اشَرع ِإن
نِ هاالثْنَي قَابفَع ،تُوقَةعال موتُوقَةعم را غَيالْقَتَْل، َألنَّه سلَيو يبالتَّْأد ونَا ه .

. فَيحضر الرجُل ِإلَى اِهللا كَبشًا، يقَدمه عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ، كَقُربانٍ عنِ الذَّنْب٢١ِ
  . من الذَّنْبِ الَّذي ارتَكَبه فَيغْفَر لَهفَيكَفِّر عنْه الْحبر َأمام اِهللا بِهذَا الْكَبش٢٢ِ
ومتَى دخَلْتُم َأرض كَنْعان، وغَرستُم فيها مخْتَلفَ َأنْواعِ الشَّجرِ الَّذي ينْتج ثَمرا ٢٣

  .ْأكُلُوهيْؤكَُل، تَعتَبِرون ثَمرها محرما علَيكُم فَتْرةَ ثَالث سنين، فَال تَ
وفي السنَة ٢٥. وفي السنَة الرابِعة يكُون كُلُّ ثَمرِها قُربانًا مقَدسا ِلتَسبِيحِ اِهللا٢٤

 .َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم. لَكُم غَلَّتَها بِهذَا َأزِيد. الْخَامسة تَْأكُلُون ثَمرها
٢٦ا زا ممال تَْأكُلُوا لَحمالد يهاَل ف .رحال السبِ وبِالْغَي لْموا الْعارِسقُوا ٢٧. ال تُملال تَح

كتيِلح بانوج ال تَقُصيرٍ، وتَدسبِشَكٍْل م كُمُؤوسنًا ٢٨. رزح كُمامسوا َأجحرال تَجو
كُملَيا عشَموا ومسال تَرو ،تيلَى مَأنَا اُهللا. ع.  

٢٩لَةيذَئ بِالرتَلتَمو الْبِالد رةً، ِلَئلَّا تَفْجراها عهلعبِج بِنْتَك سةَ ٣٠. ال تُنَجيصفَظُوا وحا
تبمِ السوي. يسقْدوا متَرِمال ٣١. َأنَا اُهللا. احو ،الْجِن عم لُونامتَعي نوا ميرتَشال تَس

قُمِ احتراما ٣٢. َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم.  من يحضرون اَألرواح، ِلَئلَّا تَتَنَجسوا بِهِمتَسَألُوا
كِإلَه تَّقوخَ، اَأكْرِمِ الشُّي ،نارِ السبَأنَا اُهللا. ِلك.  

٣٣وهطَهِدفَال تَض ،كُمي بِالدف غَرِيب كُمنْدع ٣٤. ِإذَا َأقَام لُوا الْغَرِيبامتُع َأن جِبْل يب
رصي مف اءبغُر كُنْتُم َألنَّكُم ،ككَنَفْس هبتُحنِ، واطوكَالْم كُمنْدع يمقالْم .كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم.  

بِل استَعملُوا ٣٦. كَيِلوال تَغشُّوا في الْقياسِ َأوِ الْوزنِ َأوِ الْ. ال تَجوروا في الْحكْم٣٥ِ
َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم الَّذي . موازِين عادلَةً، وَأوزانًا عادلَةً، ومكَاييَل عادلَةً، ومعايير عادلَةً

رصم نم كُمجا٣٧. َأخْروهيعَأطي واِئعكُلِّ شَري واِئضلُوا بِكُلِّ فَرماُهللاَأنَا . اع".  
  



 عقاب الذنب

٢٠ 

قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، َأي واحد منْكُم َأو من الْغُرباء الْمقيمين بينَكُم "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
َأنَا َأكُون ضد و٣. يرجمه شَعب الْبلَد بِالْحجارة. يعطي من نَسله ِلِإللَه مولَخَ، فَِإنَّه يقْتَُل

بِهشَع نم هُأبِيدذَا الشَّخْصِ، وه . سنَجي بِذَِلك وولَخَ، فَهِلم هالدَأو ني مطعا يمنْدع َألنَّه
وسالْقُد يماس نِّسديي وسقْدالشَّخْصِ، ٤. م ذَِلك نع مونَهيع لَدالْب بشَع ضغَم ِإنو

عقْتُلُوهي ولَخَ، فَلَمِلم هالدَأو ني مطعا يم٥. نْد ،هاِئلَتع دضالشَّخْصِ و ذَِلك دض فََأنَا َأكُون
والشَّخْص ٦. وُأبِيده من شَعبِه، هو وكُلَّ الضالِّين وراءه، الَّذين يفْجرون ويعبدون مولَخَ

ي يالَّذ ،مورِهي فُجف مهعتْبيو ،احواَألر ونرضحي نمو ،الْجِن عم لُونامتَعي نم يرتَشس
بِهشَع نم هُأبِيدو هدض لَى ٧. َأكُونوبٍ، َألنِّي َأنَا الْميكُونُوا بِال عو كُموا َأنْفُسرفَطَه

كُملُوا بِف٨َ. ِإلَهماعاووهيعَأطي واِئضر .كُمرطَهي يَأنَا اُهللا الَّذ.  
. عن نَفْسه، َألنَّه سب َأباه َأو ُأمه هو الْمسُئوُل. َأي واحد يسب َأباه َأو ُأمه، فَِإنَّه يقْتَُل٩
١٠جوز َأي ،ةجوتَزم َأةرام علٌّ مجنَى رز نِ، ِإنا االثْنَيما همفَاقْتُلُوه ،ٍل آخَرجةَ ر

اقْتُلُوهما هما . ِإن عاشَر رجٌل امرَأةَ َأبِيه، فَقَد جلَب الْعار علَى َأبِيه١١. الزاني والزانيةَ
هما هما االثْنَينِ، َألنَّهما ارتَكَبا ِإن عاشَر رجٌل كَنَّتَه، فَاقْتُلُو١٢. دمهما علَيهِما. االثْنَينِ
ِإن مارس رجٌل الْجِنْس مع ذَكَرٍ، كَما يحدثُ مع اُألنْثَى، ١٣. دمهما علَيهِما. الْفسقَ

وج رجٌل بِامرَأة ِإن تَز١٤. دمهما علَيهِما. فَاقْتُلُوهما َألنَّهما هما االثْنَينِ فَعال قَباحةً
ذَا شَرا فَههُأمو .شَر نَكُميب كُونال ي ا بِالنَّارِ، ِلكَيمهو وه رِقُوهٌل ١٥. احجر سارم ِإن

ن حيوانٍ وِإن اقْتَربت امرَأةٌ م١٦. الْجِنْس مع َأي حيوانٍ، فَاقْتُلُوه، والْحيوان َأيضا يقْتَُل
انويالْحَأةَ ورفَاقْتُلُوا الْم ،هعم الْجِنْس ارِسوتُ االثْنَانِ. ِلتُمما. يهِملَيا عمهم١٧. د ِإن

عاشَر رجٌل ُأخْتَه، سواء كَانَتْ بِنْتَ َأبِيه َأو بِنْتَ ُأمه، ورَأى عريها ورَأتْ عريه، فَهذَا 
اربِ. عالشَّع اما َأمما. اقْتُلُوهبذْنم كَونفَي ،هُأخْت يركَشَفَ ع ٌل ١٨. ِإنَّهجر اشَرع ِإن

امرَأةً علَيها الْعادةُ الشَّهرِيةُ، وكَشَفَ عريها ودمها وهي كَشَفَتْ دمها، اقْتُلُوهما هما 



شَع ننِ مااالثْنَيلَى ١٩. بِهِمع ارالْع بلتَج بِذَِلك َألنَّك ،تَكمع َأو خَالَتَك راشال تُع
كتنِ. قَرِيبيبذْن٢٠. فَتَكُونَانِ مهملَى عع ارالْع لَبج فَقَد ،همَأةَ عرام داحاشَر وع ِإن .

يمقوتَانِ عمينِ، ويبذْنكُونَانِ منِي٢١. يذَا شَرفَه ،يهَأةَ َأخرٌل امجر اشَرع ِإن . لَبج قَد
  .الْعار علَى َأخيه، ويكُونَانِ عقيمينِ

فَاعملُوا بِكُلِّ فَراِئضي وكُلِّ شَراِئعي وَأطيعوها، ِلكَي ال تَتَقَيَأكُم اَألرض الَّتي ٢٢
ِإلَي لُكُمخُأداسيهوا فيما ِلتُق٢٣. هكُمامَأم نا مهدَأطْري سوبِ الَّتالشُّع اتادوا عارِسال تُم .

متُهفَكَرِه ةاحالْقَب هذوا كُلَّ هتَكَبمِ ار٢٤. َألنَّهمهضكُوا َأرلتَم بَِأن تُكُمدعوا . ويهطَأنَا ُأع
َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم الَّذي ميزكُم عن باقي .  َأرض تَفيض لَبنًا وعسلًاهي. لَكُم ِلتَملكُوها

فَيجِب َأن تُميزوا بين الْحيوانَات الطَّاهرة والنَّجِسة، وبين الطُّيورِ النَّجِسة ٢٥. الشُّعوبِ
ةرالطَّاهوا َأنْفُ. وسا ال تُنَجَأنَّه تُكُمري َأخْبالَّت فاحوالزورِ والطُّيو وانَاتيالْحب كُمس

كُونُوا مخَصصين ِلي، َألنِّي َأنَا اُهللا قُدوس، وقَد ميزتُكُم عن باقي الشُّعوبِ ٢٦. نَجِسةٌ
  .ِلتَكُونُوا ِلي

٢٧ُل مامتَعي َأةرٍل َأوِ امجر قْتََلَأيي َأن جِبي ،احواَألر رضحي َأو ،الْجِن ع . وهمجار
ةارجبِالْح .هلَيع همد".  

  
 قواعد لألحبار

٢١ 

. قُْل ِللَْأحبارِ بني هارون َأن ال يتَنَجس َأحد منْهم بِميت من الشَّعبِ:"وقَاَل اُهللا ِلموسى١
واُألخْت ٣ِإذَا كَان الْميتُ من َأقْربِ َأقَارِبِه، كَاُألم واَألبِ واالبنِ والْبِنْت واَألخِ، ِإلَّا ٢

ستَنَجا يهلَأج نفَم ،جوتَتَز ا لَما َألنَّهولُهعي يالَّت اءذْر٤. الْع ينِل الَّذَأج نم ستَنَجال يو
َأقَارِب مبِهالنَّس ن طَرِيقع .  



٥مهامسوا َأجحرجال يو ،هِمتيِلح بانووا جقُصال يو ،مهُؤوسر اربالَْأح قلحال يْل ٦. وب
ِإلَهِهِم مسوا اسنَجال يو ،ِإللَهِهِم ينسكَركُونُوا مي َأن جِبي .الْقَر ونمقَدي مي َألنَّهالَّت ابِين

ِإللَهِهِم اما طَعُل ِهللا كََأنَّهتُشْع .ينسكَركُونُوا مي َأن جِبفَي.  
 َألنَّهم مكَرسون. وال يتَزوجوا واحدةً تَنَجستْ بِالْعهارة، وال مطَلَّقَةً من زوجِها٧

٨. ِإللَهِهِماِلحص مونَهتَبِرفَتَعِإلِلهِكُم اما طَعكََأنَّه ابِينالْقَر ونمقَدي مَألنَّه ،ين . كُونُونفَي
كُمرطَهي يالَّذ وسَألنِّي َأنَا اُهللا الْقُد ،كُمنْدع يناِلحنَى، ٩. صرٍ بِالزبتْ بِنْتُ حستَنَج فَِإن

  .رقُ بِالنَّارِِلذَِلك تُح. فَهِي قَد نَجستْ َأباها
١٠ سلْبِلي ستَكَرو ،ةحستُ الْميز هْأسلَى رع بي صالَّذ ،هتخْوا نيب ظَماَألع ربالْحو

تيلَى منًا عزح هابيشُقُّ ثال يو هْأسفُ ركْشةَ، ال يرالطَّاه ابخُُل ِإلَى ١١. الثِّيدال يو
وما دام علَيه زيتُ مسحة ١٢. فيه ميتٌ، حتَّى ولَو كَان َأباه َأو ُأمه ِلَئلَّا يتَنَجسمكَانٍ 

تَ ِإلَهِهيب سنَجسِ، ِلَئلَّا يقَدالْم تيالْب نم جخْرفَال ي ،١٣. َأنَا اُهللا. ِإلَهِهاءذْرع جوتَزيو .
١٤مال َأربِهشَع نم اءذْرْل عب ،ةارهتْ بِالْعسةً تَنَجداحال وطَلَّقَةً وال مفَال ١٥. لَةً و

  ."ينَجس نَسلَه بين شَعبِه، َألنِّي َأنَا اُهللا خَصصتُه ِلي
ن كَان واحد من نَسلك قُْل ِلهارون، طُوَل اَألجياِل الْقَادمة، ِإ"١٧: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٦

ِإلَهِه امطَع مقَدِلي قْتَرِبفَال ي ،بيع يهال ١٨. فى ومال َأع ،قْتَرِبال ي بيع يهف داحو َأي
 ،اِئدز وضع يهف نال مو هجالْو هشَوال مو جر١٩َأعكْسال مِل وجالر وركْسال مو ور

 ،د٢٠الْي يهف نال مو برال اَألجو بيع هنيي عف نال مو مال قَزرِ والظَّه ينحال مو
ررض هتَييبِخُص نال مو وحال ٢١. قُر ،بيع يهرِ فبالْح ونارِل هنَس نم داحو َأي

 ابِينالْقَر مقَدِلي قْتَرِبُل ِهللايي تُشْعالَّت . مقَدِلي قْتَرِبال ي َأن جِبا، فَيبيع يهف ا َأنبِم َألنَّه
ِإلَهِه امسِ ٢٢. طَعَأقْد نم َأو ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نم اءوس ،امِ ِإلَهِهطَع نْأكَُل مي َأن نُهكمي

ةسقَدابِينِ الْم٢٣. الْقَر سنَجِلَئلَّا ي ،ةنَصالْم نم قْتَرِبال يو ،ةتَارالس اءرخُُل ودال ي نَّهلَك
  ."َألنِّي َأنَا اُهللا ُأقَدس بيتي. بيتي بِما َأن فيه عيبا

 .فَقَاَل موسى كُلَّ هذَا ِلهارون وبنيه وكُلِّ بني ِإسراِئيَل٢٤
 



٢٢ 

ِإن كَانُوا ال يحتَرِمون الْقَرابِين الْمقَدسةَ  قُْل ِلهارون وبنيه ِإنَّهم"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
وقُْل لَهم، ٣. الَّتي يكَرسها ِلي بنُو ِإسراِئيَل، فَهم بِذَِلك ينَجسون اسمي الْقُدوس، َأنَا اُهللا

َألجياِل الْقَادمة، َأي واحد من كُلِّ نَسلكُم يقْتَرِب، وهو نَجِس، ِإلَى الْقَرابِينِ طُوَل ا
َأي ٤. الْمقَدسة الَّتي يكَرسها بنُو ِإسراِئيَل ِهللا، فَهذَا الشَّخْص يباد من َأمامي، َأنَا اُهللا

ن، مصاب بِالْبرصِ َأو تَخْرج من عضوِه ِإفْرازاتٌ، ال يْأكُُل من واحد من نَسِل هارو
رطْهتَّى يح ةسقَدابِينِ الْمالْقَر .َأةرام ةاشَرعبِم َأو تيبِم سًئا تَنَجشَي سم نم كَذَِلكو .

فَالَّذي يمس، ٦. تي تُنَجس، َأو ِإنْسانًا ينَجس ِلسببٍ ماَأو ِإن مس شَيًئا من الزواحف ال٥َّ
اءبِم متَحسْل يب ،ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نْأكُُل مفَال ي ،اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونتَى ٧. يمو

نُهمكي ذَِلك نْدعا، ورطَاه بِحصي ،سالشَّم تبا غَرَألنَّه ،ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نْأكَُل مي َأن 
هاما، َأنَا اُهللا٨. طَعبِه ستَنَجةً ِلَئلَّا يفَرِيس ثَّةً َأوْأكُْل جرِي، ٩. ال يامَأوب اربُل الَْأحمعفَي

  .ذي ُأطَهرهمَأنَا اُهللا الَّ. ِلَئلَّا يذْنبوا ويموتُوا ِإنِ احتَقَروها
١٠خَارِج داحو لَى َأيع نُوعمم ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نْأكَُل مي رِ َأنبالْح اِئلَةع . تَّى ِإنح

َأوِ الَّذي َأما الْعبد الَّذي يشْتَرِيه الْحبر ١١. كَان ضيفًا عنْد الْحبرِ َأو َأجِيرا، ال يْأكُْل منْها
وِإذَا تَزوجتْ بِنْتُ حبرٍ من واحد لَيس ١٢. يولَد في دارِه، فَِإنَّه يْأكُُل من طَعامِ الْحبرِ
ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نا ال تَْأكُُل ما، فَِإنَّهربل١٣َ. ح سلَيطَلَّقَةً، وم لَةً َأومتْ َأرارص ا فَِإنه

َأما . نَسٌل، فَرجعتْ ِإلَى دارِ َأبِيها كَما في َأيامِ صباها، فَِإنَّها تَْأكُُل من طَعامِ َأبِيها
نْهْأكُُل مفَال ي الْغَرِيب.  

١٤يو هسخُم هلَيع زِيدسٍ، يقَدانٍ مبقُر نَأكََل مو درِ قَصغَي نَأخْطََأ ع نِإلَى م هفَعد
ِليحذَرِ الَْأحبار من َأن ينَجسوا الْقَرابِين الْمقَدسةَ الَّتي يقَدمها بنُو ِإسراِئيَل ِهللا، ١٥. الْحبرِ
َأنَا . عقَابوذَِلك ِإن هم سمحوا َألي واحد بَِأن يْأكَُل منْها، فَيجلبون علَيه الذَّنْب وال١٦ْ

مهري ُأطَهاُهللا الَّذ".  



  ضحايا غير مقبولة
قُْل ِلهارون وبنيه وكُلِّ بني ِإسراِئيَل، َأي واحد منْكُم، سواء "١٨: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٧

ِهللا كَوفَاء   يقَدم قُربانًا يحرقُمن بني ِإسراِئيَل َأو من الْغُرباء الْمقيمين في ِإسراِئيَل،
. فَيكُون ذَكَرا صحيحا من الْبقَرِ َأوِ الْغَنَمِ َأوِ الْمعزِ ِلكَي َأقْبلَه منْكُم١٩ِلنَذْرٍ َأو كَتَبرعٍ، 

٢٠نْكُمم لُهَألنِّي ال َأقْب ،بيع يها فوا مم٢١. ال تُقَداحو َأيقَرِ َأوِ الْغَنَمِ والْب نِهللا م مقَدي د
 ا، ِلكَييهف بيةً ال عيححص تَكُون َأن جِبعٍ، فَيركَتَب بِنَذْرٍ َأو فَاءِللْو ،ةبحةً ِللصيحض

ا فيه بثُور َأوِ اَألجرب ال تُقَدموا ِهللا اَألعمى َأوِ الْمكْسور َأوِ الْمجروح َأو م٢٢. َأقْبلَها
وحقُر يها فم ُل ِهللا. َأوشْعانٍ يبكَقُر ةنَصلَى الْما عنْهوا معال تَض٢٣. و َأن نكمي نلَكو

 َأقْبلُه كَوفَاء تُقَدموا كَتَبرعٍ من الْبقَرِ َأوِ الْغَنَمِ ما فيه عضو زاِئد َأو نَاقص، ولَكنِّي ال
ال تَعملُوا هذه . والْمخْصي بِالرض َأوِ السحق َأوِ الْقَلْعِ َأوِ الْقَطْعِ، ال تُقَدموه ِهللا٢٤. ِلنَذْرٍ

كُمضي َأرف ورا٢٥. اُألما طَعوهمغَرِيبٍ ِلتُقَد داحو نم انَاتويالْح هذلُوا ها ال تَقْبم
وبيا عبِهةٌ وهشَوا مَألنَّه ،نْكُما ملُهفََأنَا ال َأقْب ،ِإللَهِكُم".  

متَى ولَدتْ بقَرةٌ َأو شَاةٌ َأو عنْزةٌ، يبقَى وِليدها معها سبعةَ "٢٧: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٦
ال تَذْبحوا الْبقَرةَ َأوِ الشَّاةَ ٢٨. ِهللا ، َأقْبلُه قُربانًا يشْعُلومن الْيومِ الثَّامنِ وما بعده. َأيامٍ

داحمٍ ووي يا فهناب عةَ شُكْر٢٩ٍ. ميحض تُممتَى قَدم  بِالطَّرِيقَة ذَِلك كُوني َأن جِبِهللا، فَي
نْكُما ملُها َأقْبي بِها ٣٠. الَّتتَْأكُلُونَها ِإلَى الْغَدنْهقُوا ممِ، ال تُبوي نَفْسِ الْيَأنَا اُهللا. ف .

وال تُنَجسوا اسمي الْقُدوس، فََأكُون قُدوسا ٣٢. َأنَا اُهللا. اعملُوا بِوصاياي وَأطيعوها٣١
.  َأخْرجكُم من مصر ِليكُون ِإلَهكُموالَّذي٣٣َأنَا اُهللا الَّذي يطَهركُم، . وسطَ بني ِإسراِئيَل

  ."َأنَا اُهللا
  



 األعياد

٢٣ 

قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، هذه هي َأعيادي، َأعياد اِهللا الَّتي تَحتَفلُون بِها "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ةادبِللْع ةخَاص فَاالتتي احف. 

عملُون فيها عملَكُم، َأما الْيوم السابِع فَهو سبتُ راحة، يوم احتفَاٍل خَاص ستَّةَ َأيامٍ ت٣َ
ةادبتٌ ِهللا. ِللْعبس وفَه ،كُمي كُلِّ بِالدٍل فمع َأي يهلُوا فمال تَع.  

: عبادة الَّتي تَحتَفلُون بِها في مواعيدهاهذه هي َأعياد اِهللا، االحتفَاالتُ الخَاصةُ ِلل٤ْ
٥ةيشي الْعِل فرِ اَألوالشَّه نم شَرابِعِ عمِ الروي الْيُأ فدباِهللا ي حصمِ ٦. فوي الْيفو

في الْيومِ ٧. امٍ تَْأكُلُون فَطيراسبعةَ َأي. الْخَامسِ عشَر من هذَا الشَّهرِ يبدُأ عيد الْفَطيرِ ِهللا
ةيادامِ الْعكَاَألي يهلُوا فال تَشْتَغو ،ةادبا ِللْعفَالًا خَاصتاح لُونملِّ تَعامٍ ٨. اَألوةَ َأيعبسو

فَالًا خَاصا ِللْعبادة، وال تَشْتَغلُوا وفي الْيومِ السابِعِ تَعملُون احت. تُقَدمون قُربانًا يشْعُل ِهللا
ةيادامِ الْعكَاَألي يهف".  

قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، متَى دخَلْتُم اَألرض الَّتي ُأعطيها لَكُم، "١٠: وقَاَل اُهللا ِلموسى٩
صحِل مَأو نةً ممزوا حرضا، َأحولَهصحم تُمدصحرِوبِإلَى الْح ١١. وِلكُم ربا الْحهمقَدفَي

نْكُما ملَهقْبي اِهللا ِلكَي امةً َأميده تبالس ي غَد١٢. ف ونمتُقَد يهي فمِ الَّذوي نَفْسِ الْيفو
ومعه ١٣. ةٌ قُربانًا يحرقُ ِهللالْحزمةَ كَهدية، تُقَدمون َأيضا خَروفًا بِال عيبٍ عمره سنَ

 تُهاِئحُل ِهللا رشْعي انبقُر ،تيبِالز خْلُوطالْم يققالد نم اتامريلُوجةُ كعبَأر ،يققد انبقُر
رابٍ. تَسشَر انبرِ قُرالْخَم نم ا ِلتْرضَأي هعم١٤. و نال فَال تَْأكُلُوا م ،يددالْج ادصالْح

ِإلَهِكُم انبقُر ونمتُقَد يهي فمِ الَّذوذَا الْيا، ِإلَى هلًا طَرِينْبال سال فَرِيكًا وا وزخُب . هذه
كُمالدي كُلِّ بجِيٍل ف دعجِيلًا ب ومةٌ تَدفَرِيض.  

١٥مِ الَّذوَأيِ الْي ،تبالس غَد نمو ابِيعةَ َأسعبس ونبستَح ،ةيدةَ كَهمزالْح ونمتُقَد يهي ف
ثُم تُقَدمون ِهللا قُربانًا من . ِإلَى غَد السبت السابِعِ، َأي تَحسبون خَمسين يوما١٦. كَاملَةً

يددالْج يقق١٧. الدارِكُميد نم ونرضفَتُح اتامريلُوجك ةعبَأر ننِ ميوزخْبنِ ميفَيغر 



ادصِل الْحَأو نِهللا م ةيديرٍ، كَهخَم عم يققالد ن١٨. م افرةَ خعبزِ سالْخُب عم ونمتُقَدو
 عنِ، مشَيكَبقَرِ، والْب نلًا مجعنَةٌ، وا سهرمبٍ عيابِ، بِال عانِ الشَّربقُرو يققانِ الدبقُر

وتُقَدمون تَيسا واحدا من الْمعزِ كَضحية ١٩. فَتَكُون كُلُّها قُربانًا يشْعُل راِئحتُه تَسر اَهللا
ةبحِللص ةيحنَةٌ كَضا سمنْهم داحالْو رمنِ عوفَيخَرو ،يَئةنِ ٢٠. خَطوفَيالْخَر ربالْح مقَدفَي

وفي ٢١. ِإنَّها قُربان مقَدس ِهللا وتُعطَى ِللْحبرِ. مع خُبزِ َأوِل الْحصاد كَهدية َأمام اِهللا
هذه فَرِيضةٌ . يامِ الْعاديةنَفْسِ الْيومِ تَعملُون احتفَالًا خَاصا ِللْعبادة، وال تَشْتَغلُوا فيه كَاَأل

كُمي كُلِّ بِالدجِيٍل ف دعجِيلًا ب ومي ٢٢. تَدا فم عمال تَج ،كضوَل َأرصحم دصا تَحمنْدع
ادصالْح َأثْنَاء نْكم قَعا يطْ مال تَلْتَققِْل، والْح افالْ. َأطْرينِ وكسِللم كْهَأنَا . غَرِيبِاُتْر

كُملَى ِإلَهوالْم".  
قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، الْيوم اَألوُل من الشَّهرِ السابِعِ يكُون لَكُم "٢٤: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٣

وقالْب تولَى صع ةادبِللْع فَاٍل خَاصتاحتَذْكَارٍ وو ةاحر مولُوا ٢٥. يمال تَع الَكُممَأع يهف
  ."الْيوميةَ، ِإنَّما تُقَدمون قُربانًا يشْعُل ِهللا

. والْيوم الْعاشر من هذَا الشَّهرِ السابِعِ هو يوم الْكَفَّارة"٢٧: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٦
ال ٢٨. ون َأنْفُسكُم، وتُقَدمون قُربانًا يشْعُل ِهللافَتَعملَون احتفَالًا خَاصا ِللْعبادة، وتُذَلِّلُ

تَقُوموا بَِأي عمٍل في هذَا الْيومِ، َألنَّه يوم الْكَفَّارة، حيثُ يكَفِّر عنْكُم الْحبر َأمام اِهللا 
ذَا ال٢٩ْ. ِإلَهِكُمي هف هذَلُِّل نَفْسال ي داحو َأيوبِهعش نم ادبمِ، يو٣٠. ي قُومي داحو َأيو

بِهعش نم همِ، َأنَا ُأبِيدوذَا الْيي هٍل فمع ٍل٣١. بَِأيمع وا بَِأيال تَقُوم ةٌ . ِإذَنفَرِيض هذه
كُمي كُلِّ بِالدجِيٍل ف دعجِيلًا ب ومل٣٢َ. تَد ةاحتُ ربس وفَهكُم .كُمَأنْفُس تُذَلِّلُون يهف .

هدعي بالَّذ اءسعِ ِإلَى الْممِ التَّاسوالْي اءسم نم ونتَاحتَرو".  
قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، في الْيومِ الْخَامسِ عشَر من هذَا الشَّهرِ "٣٤: وقَاَل اُهللا ِلموسى٣٣

في الْيومِ اَألوِل احتفَاٌل خَاص ِللْعبادة، ٣٥. د الْخيامِ ِهللا ويستَمر سبعةَ َأيامٍالسابِعِ يبدُأ عي
ةيادامِ الْعكَاَألي لُوا فيهمِ ٣٦. ال تَشْتَغوي الْيفُل ِهللا، وتُشْع ابِينقَر ونمامٍ تُقَدةَ َأيعبس

لُونمنِ تَعُل ِهللالثَّامشْعانًا يبقُر ونمتُقَدو ،ةادبا ِللْعفَالًا خَاصتلُوا .  احفَاٌل، فَال تَشْتَغتاح ِإنَّه
ةيادامِ الْعكَاَألي يهف.  



٣٧ ِلكَي ،ةادبِللْع ةخَاص فَاالتتي احا فبِه لُونتَفي تَحاِهللا الَّت اديَأع يه هذوا همتُقَد
قَرابِين تُشْعُل ِهللا، من قُربانٍ يحرقُ، وقُربانِ دقيق، وضحية، وقُربانِ شَرابٍ، كُلَّ يومٍ 

هظَامن بسِإلَى ٣٨. ح افَةبِاِإلضاِهللا، و تبس امَأي مي تُقَدابِينِ الَّتِإلَى الْقَر افَةذَا بِاِإلضه
ا ِهللاهونَهمي تُقَدالَّت كُماتعرتَبو كُلِّ نُذُورِكُمو اكُمايد.  

ِإذَنِ ابتداء من الْيومِ الْخَامسِ عشَر من الشَّهرِ السابِعِ، بعدما تَجمعون غَلَّةَ اَألرضِ، ٣٩
ونديامٍ تُعةَ َأيعبُل. ِهللا ساَألو موالْيةاحر موي وا هضَأي نالثَّام موالْيو ،ةاحر موي وه  .

٤٠ ،يفرٍ كَثشَج انَأغْصفَ نَخٍْل وعستُقَاِل وررِ الْبشَج رثَم ِل تَْأخُذُونمِ اَألووي الْيف
اِهللا ِإلَهِكُم امَأم ونحتَفْرو ،رِينَه اففْصص انَأغْصامٍوةَ َأيعبا ٤١.  سيدع بِه لُونتَففَتَح

. هذه فَرِيضةٌ تَدوم جِيلًا بعد جِيٍل. ِهللا سبعةَ َأيامٍ في السنَة، وذَِلك في الشَّهرِ السابِعِ
والدكُم َأنِّي جعلْتُ بني ِلكَي يعلَم َأ٤٣. فَيقيم كُلُّ بني ِإسراِئيَل في خيامٍ سبعةَ َأيام٤٢ٍ

رصم نم متُهجا َأخْرامٍ لَميي خف ونيمقاِئيَل يرِإس .كُملَى ِإلَهوى ٤٤." َأنَا الْموسم رفََأخْب
  .بني ِإسراِئيَل بَأعياد اِهللا

  
 زيت وخبز أمام اللّه

٢٤ 

ي ِإسراِئيَل َأن يحضروا لَك زيتَ زيتُونٍ معصورٍ نَقيا، تَْأمر بن"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
فَيحفَظُ هارون الْمصابِيح مشْتَعلَةً َأمام اِهللا، ٣. لِإلنَارة ِلكَي تَكُون الْمصابِيح مشْتَعلَةً داِئما
هذه . لْعهد، داِئما من الْمساء ِإلَى الصباحِفي خَيمة اِلاجتماعِ خَارِج ستَارة صنْدوق ا

فَتَكُون مصابِيح الْمنَارة الَّتي من ذَهبٍ نَقي مشْتَعلَةً َأمام ٤. فَرِيضةٌ تَدوم جِيلًا بعد جِيٍل
  .اِهللا داِئما

. كُلُّ واحد من َأربعة كيلُوجرامات من الدقيق .وتَْأخُذُ دقيقًا وتَخْبِزه اثْنَي عشَر رغيفًا٥
. وتُرتِّبها في صفَّينِ، كُلُّ صفٍّ ستَّةٌ، علَى الْماِئدة الَّتي من ذَهبٍ نَقي، َأمام اِهللا٦
لنِّسبة ِللْخُبزِ كَتَذْكَارٍ، هو قُربان وتَضع بخُورا نَقيا فَوقَ الْخُبزِ في الصفَّينِ، فَيكُون بِا٧



في كُلِّ يومِ سبت تَضع الْخُبز َأمام اِهللا داِئما، عن بني ِإسراِئيَل، هذَا عهد ٨. يشْعُل ِهللا
دِإلَى اَألب هِملَي٩. ع ْأكُلُونَهفَي ،يهنبو ونارِله وه زذَا الْخُبه سَأقْد سٍ، َألنَّهقَدكَانٍ مي مف

  .هذه فَرِيضةٌ تَدوم. ما يقَدم من الْقَرابِينِ الَّتي تُشْعُل ِهللا
  رجم الكافر

١٠داحو عم كارتَعو ،رِيصم وهَأبةٌ وياِئيلرِإس هُأم داحاِئيَل وري ِإسنمِ بخَيي مف جخَرو 
ياِئيلر١١. ِإسنَهلَعبِاِهللا و ةياِئيلراِإلس ناب كَفَرى. ووسِإلَى م وهرضفََأح . هُأم ماس كَانو

اند قَبِيلَة نرِي مبةَ بِنْتَ دياُهللا١٢. شَلُوم رِيدا يم ملَه نيتَبتَّى ينِ، حجي السف وهعضفَو.  
َأخْرِجِ الَّذي لَعن ِإلَى خَارِجِ الْمخَيمِ، فَيضع كُلُّ الَّذين سمعوه "١٤: َل اُهللا ِلموسىفَقَا١٣

ةاعمكُلُّ الْج همجتَرو ،هْأسلَى رع مهيد١٥. َأي كُوناَهللا ي نلْعي ناِئيَل، مري ِإسنقُْل ِلبو
سواء كَان غَرِيبا َأو مواطنًا، . كُلُّ الْجماعة تَرجمه.  يكْفُر باِهللا، يقْتَُلَأي واحد١٦. مذْنبا

  .ِإن كَفَر باِهللا، يقْتَُل
 من١٩. ومن قَتََل حيوانًا يعوض عنْه نَفْسا بِنَفْس١٨ٍ. من قَتََل ِإنْسانًا، يجِب َأن يقْتََل١٧

ض ببسَليا فَعكَم ُل بِهفْعي ،ا آلخَرر٢٠. رنبِس نسنٍ، ويبِع نيعرٍ، وبِكَس رُل . كَسفْعي
. من قَتََل حيوانًا يعوض عنْه، ومن قَتََل ِإنْسانًا يقْتَُل٢١. بِه كَالضررِ الَّذي سببه ِلآلخَرِ

٢٢نَفْس طَبكْمِ ينًاالْحاطوم ا َأوغَرِيب داحالْو كَان اءوس ،كُملَيقُ ع .كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم." 
٢٣ وهمجريمِ وخَيِإلَى خَارِجِ الْم ني لَعوا الَّذخْرِجي اِئيَل َأنري ِإسنى ِلبوسفَقَاَل م

ةارجا . بِالْحاِئيَل كَمرنُو ِإسَل بىفَفَعوساُهللا م رَأم.  
  

 السابعة شريعة السنة

٢٥ 

١ينَاءِل سبي جى فوسقَاَل اُهللا ِلمي "٢: والَّت ضاَألر خَلْتُمتَى داِئيَل، مري ِإسنقُْل ِلب
تبنَةً كَسس ضاَألر تَاحتَر ،ا لَكُميهط٣. ِهللا ُأعتَّ سسو ،قْلَكح عرتَز يننتَّ سس تُقَلِّم ينن

ال . َأما السنَةُ السابِعةُ فَتَكُون سبتَ راحة ِلَألرضِ، كَسبت ِهللا٤. كَرمك، وتَجمع غَلَّتَهما



كمكَر ال تُقَلِّمو ،قْلَكح عر٥. تَز كمكَر نَبفْ عال تَقْطو ،هنَفْس نم طْلَعا يم دصال تَح
ومع ذَِلك فَِإن ما تُنْتجه اَألرض خالَل هذه ٦. ِإنَّها سنَةُ راحة ِلَألرضِ. ذي لَم يقَلَّمالَّ

السنَة السابِعة، يكُون طَعاما لَكُم، َأنْتَ وعبدك وجارِيتك وَأجِيرِك والْغَرِيبِ الْمقيمِ 
 ،كنْد٧عكاِئمهبضِوي اَألرف ةودجووشِ الْمحالْوو .  

  سنة اليوبيل
. وتَحسب سبعةَ َأسابِيع سنين، َأي سبع سنين سبع مرات، فَتَكُون تسعا وَأربعين سنَة٨ً
ارة تَنْفُخُون في الْبوق في كُلِّ ثُم في الْيومِ الْعاشرِ، في الشَّهرِ السابِعِ، َأي في يومِ الْكَف٩َّ

كُم١٠. بِالدِل الْبِالدرِيرِ كُلِّ َأهبِتَح ونتُنَادو ،ينسنَةَ الْخَمالس ونستُكَرنَةَ . وس فَتَكُون
وبِيٍل لَكُمي .يرشِإلَى ع داحكُلُّ وو هلْكِإلَى م نْكُمم داحكُلُّ و جِعرفَيهنَةُ ١١. تالس فَتَكُون

الْخَمسون سنَةَ يوبِيٍل لَكُم، ال تَزرعوا، وال تَحصدوا ما يطْلَع فيها من نَفْسه، وال 
قَلَّمي ي لَما الَّذهمفُوا كَروبِيٌل١٢. تَقْطا يِإنَّه .ةً لَكُمنَةً خَاصس فَقَطْ . وتَكُون ا فَتَْأكُلُونم
  .وفي سنَة الْيوبِيِل هذه يرجِع كُلُّ واحد ِإلَى ملْكه١٣. تَْأخُذُونَه مباشَرةً من الْحقُوِل

١٤ا اآلخَركُمدَأح مظْلفَال ي ،نْهتَ ميا، َأوِ اشْتَرضَأر تَ ِلقَرِيبِكبِع فَتَشْتَرِي ١٥. فَِإن
 يننالس ددع بسا حيهف عمي تُجالَّت ةياقالْب يننالس ددع بسح بِيعي وهوبِيِل، والْي دعب

فَِإن كَانَت السنين الْباقيةُ كَثيرةً، يزِيد الثَّمن، وِإن كَانَت السنين الْباقيةُ قَليلَةً، ١٦. الْغَلَّةُ
َألنَّه ،نلُّ الثَّمقيِلياصحالْم ددع بِيعي يقَةقي الْح١٧.  فا اآلخَركُمدَأح مظْلفَال ي . ِل اتَّقب

كِإلَه .كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم.  
١٨يننضِ آمي اَألركُنُوا في، ِلتَساِئعوا شَريعَأطوا وانْتَبِهي، واِئضلُوا بِفَرماع .
١٩اَألر يطتُعويننا آميهف كُنُونتَسوا، وعتَّى تَشْبح ا، فَتَْأكُلُونهرثَم ٢٠. ضقُلْتُم ِإنو :

فََأرد وَأقُوُل ِإنِّي ٢١ماذَا نَْأكُُل في السنَة السابِعة، ِإن كُنَّا ال نَزرع وال نَجمع غَلَّتَنَا؟ 
الس نَةي السف لَكُم ارِكُأبيننس غَلَّةً ِلثَالث ضاَألر جفَتُنْت ،ةسي ٢٢. ادف ونعرا تَزنَميفَب

ةعالتَّاس نَةوا غَلَّةَ السدصتَّى تَحح لَكُم ومتَدو ،يقَةتالْع الْغَلَّة نم تَْأكُلُون ،نَةالثَّام نَةالس.  
٢٣ن بِطَرِيقَة اعال تُب ضاَألروةاِئيي. هنْدع ونيمقم اءبغُر َأنْتُمِلي، و ضاَألر َألن .
فَِإنِ ٢٥. بْل في كُلِّ الْبِالد، تُعطُون الْماِلك الَّذي باع َأرضا، الْحقَّ في َأن يستَرجِعها٢٤



ومن لَم ٢٦. بِه ويستَرجِع لَه ما باعهافْتَقَر َأخُوك وباع من َأمالكه، يْأتي َأقْرب َأقَارِ
يحسب ٢٧يكُن لَه قَرِيب، ولَكن تَيسر حالُه وحصَل علَى ما يكْفي السترجاعِ اَألرضِ، 

لَه عنِ السنين الْباقية عدد السنين الَّتي مضتْ منْذُ تَم الْبيع، ويدفَع ِللمشْتَرِي ما يحقُّ 
لَكن ِإن لَم يحصْل علَى ما يكْفي ٢٨. وعنْد ذَِلك يمكنُه َأن يرجِع ِإلَى ملْكه. ِإلَى الْيوبِيِل

 سنَة الْيوبِيِل وفي. ِليعوض الْمشْتَرِي، يبقَى ما باعه في يد الْمشْتَرِي ِإلَى سنَة الْيوبِيِل
هلْكِإلَى م جِعرفَي ،يلاَألص اِلكِللم ضاَألر دتُر.  

ِإذَا باع واحد دار سكَنٍ في مدينَة لَها َأسوار، فَيكُون من حقِّه َأن يستَرجِعها خالَل ٢٩
لَم يستَرجِعها قَبَل َأن تَتم السنَةُ، تُصبِح الدار الَّتي فَِإن ٣٠. السنَة اُألولَى من يومِ بيعها

ةاِئيهن فَةبِص هلنَسشْتَرِي وقِّ الْمح نورِ، مالس ذَات ينَةدي الْموبِيِل. في الْيف دال تُر .
٣١ ،ورا سلَه سلَي ةيي قَري فالَّت ارا الدقِْلَأمكَالْح بستُح ي . فَهِيا فهباحا صهجِعتَرسي

لَه دوبِيِل فَتُر٣٢. الْي نِ، فَلَهدالْم هذى هدي ِإحف هارد الوِي اعب فَِإن يننِ اللَّاوِيدي ما فَأم
قْتو ي َأيا فهجِعتَرسي قُّ َأنالو٣٣ِ. الْح كَان ِإنى ودي ِإحي فالَّت هارد جِعتَرسال ي ي

هذه الْمدنِ، فَِإنَّها تُرد لَه علَى َأي حاٍل في سنَة الْيوبِيِل، َألن الديار الَّتي في مدنِ 
يطَةُ بِمدنهِم فَال تُباع، َألنَّها َأما الْمزارِع الْمح٣٤. اللَّاوِيين هي ملْكُهم بين بني ِإسراِئيَل

ملَه اِئمد لْكم.  
٣٥ داعا تُسكَم هداعتُس َأن جِبفَي ،كُمنْدع هنَفْس الَةِإع نع زجعو ،َأخُوك ِإنِ افْتَقَر

كُمنْدع يمقي فَ، ِلكَييَأوِ الض ر٣٦ِ. الْغَرِيب نْهال تَْأخُذْ م ،كِإلَه ِل اتَّقا، بحال رِبا وب
كُمنْدع َأخْوك يمقي ح٣٧ٍ. ِلكَيبِرِب كامطَع هال تَبِعا، وبِرِب الَكم هَأنَا ٣٨. ال تُقْرِض

ِإلَه كُونِليو ،انكَنْع ضَأر كُميطعِلي ،رصم نم كُمجي َأخْرالَّذ كُملَى ِإلَهوالْمِإنِ ٣٩. كُمو
دبكَع لْهامفَال تُع ،دبكَع لَك هنَفْس اعبو ،كُمنْدع َأخُوك كََأجِيرٍ ٤٠. افْتَقَر كنْدع كُونا يِإنَّم

رجِع ثُم يخْرج من عنْدك هو وَأوالده معه، وي٤١. َأو ضيف، ويخْدمك ِإلَى سنَة الْيوبِيِل
اِئهآب لْكِإلَى مو هتيرش٤٢. ِإلَى ع نم متُهجَأخْر يني الَّذبِيدع ماِئيَل هري ِإسنب َألن
بِيدكَالْع وناعبفَال ي ،رص٤٣. مكِإلَه ِل اتَّقب ،نفبِع هِملَيلَّطْ عفَال تَتَس.  



٤٤ ارِيكوجو كبِيدع كُونفَيلَكوي حوبِ الَّتالشُّع نم . بِيدالْع منْهتَْأخُذُ م ُؤالءه
وَأيضا من الضيوف الْمقيمين عنْدكُم، ومن َأفْراد عشَاِئرِهمِ الْمولُودين ٤٥. والْجوارِي

لْكًا لَكُمم كُونُونفَي ،كُمي بِالدَأل٤٦. ف مثُونَهرتُوو ملَه اثيركَم كُمدعب نم كُمالدو
اةيى الْحدم كُمبِيدع كُونُونلَى اآلخَرِ . فَيع داحلَّطُ الْوتَساِئيَل فَال يرنُو ِإسب تُكُمخْوا اَأم

نْفبِع.  
خْوتكُم، وباع نَفْسه ِللغَرِيبِ وِإنِ اغْتَنَى غَرِيب َأو ضيفٌ عنْدكُم، وافْتَقَر واحد من ِإ٤٧

 ،هتيرشع ادَأفْر دَألح ى٤٨َأوفْدي قُّ َأنالْح لَه ،هنَفْس اعا بم دعتَّى بفَح . دَأح يهفْدي
ي٤٩. َأقَارِبِهشعو َأقَارِبِه نم دواح َأي َأو ،همنِ عثَلًا، َأوِ ابم همكَع ِإن هنَفْس وه َأو ،هتر

فَيحاسب الَّذي اشْتَراه من السنَة الَّتي باع نَفْسه فيها ِإلَى ٥٠. حصَل علَى الْماِل الْكَافي
فَِإن ٥١. سنَة الْيوبِيِل، ويكُون ثَمن تَحرِيرِه هو ُأجرةَ اَألجِيرِ في هذَا الْعدد من السنينِ
هررحِلي اِئهرنِ شثَم نا ما كَبِيرءزج اهي اشْتَرِللَّذ فَعدةٌ، ييركَث يننتْ سيق٥٢. ب ِإنو

هررحا ِلييرا صغءزج اهي اشْتَرِللَّذ فَعدوبِيِل، يالْي نَةيلَةٌ ِإلَى سقَل يننتْ سيق٥٣. ب جِبيو
فَِإن لَم يفْد بِِإحدى ٥٤. فَانْتَبِه ِلكَي ال يتَسلَّطُ علَيه بِعنْف. ن يعاملَه كََأجِيرٍ سنَةً بعد سنَةَأ

. َألن بني ِإسراِئيَل هم عبِيد ِلي٥٥. هذه الْوساِئِل، يحرر هو وَأوالده في سنَة الْيوبِيِل
 مهرصم نم متُهجَأخْر يني الَّذبِيدع .كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم.  
  

 جزاء الطاعة

٢٦ 

تُقيموا لَكُم َأشْكَالًا منْحوتَةً، وال تَماثيَل، وال تَضعوا َأوثَانًا  ال تَصنَعوا لَكُم َأصنَاما، وال١
احتَرِموا . احفَظُوا وصيةَ يومِ السبت٢.  َأنَا الْمولَى ِإلَهكُمَألنِّي. في بِالدكُم ِلتَسجدوا لَها

 .َأنَا اُهللا. مقْدسي
ُأعطيكُم الْمطَر في َأوانه، ٤ِإن سلَكْتُم في فَراِئضي، وحفظْتُم وصاياي وعملْتُم بِها، ٣

فَيستَمر درس الْقَمحِ حتَّى قَطْف ٥. شْجار الْحقِْل ثمارهافَتُعطي اَألرض غَلَّتَها، وَأ



فَتَْأكُلُون طَعامكُم حتَّى تَشْبعوا، . الْعنَبِ، ويستَمر قَطْفُ الْعنَبِ حتَّى موسمِ الزرعِ
يننآم كُمضي َأرف كُنُونتَسي ا٦. وف المثُ السعَأبو ،دَأح كُمجعزال يو ونفَتَنَام ،لْبِالد

كُمي بِالدف برح ال تَكُونو ،كُمنْدع نيَئةَ مدوشَ الرحالْو ُأبِيد٧. و ،كُماءدَأع وندتَطْرو
فيبِالس كُمامَأم وتُونمن٨ْ. فَيَئةٌ ممَئةً، وم وندطْري نْكُمةٌ مسةَ خَمشْرع وندطْري كُم

فيبِالس كُمامَأم اُؤكُمدوتُ َأعميو ،فَظُ ٩. آالفَأحو ،كُمُأكَثِّرو كُمرُأثْمو كُمِإلَي َأنْتَبِهو
كُمعي مدهتُخ١٠ْ. ع تَّى ِإنَّكُمح ،نْهُل مفْضيو ةياضالْم نَةوُل السصحم يكُمكْفيو ونَهرِج

يددوِل الْجصحكَانًا ِللموا مح١١. ِلتُفْسكُمهال َأكْرو ،كُمطسي وي فنكسُل معَأجو .
َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم الَّذي ١٣. وَأسير بينَكُم، وَأكُون ِإلَهكُم، وَأنْتُم تَكُونُون شَعبِي١٢

،رصم نم كُمجَأخْرما لَهبِيدال تَظَلُّوا ع ِلكَي  . لْتُكُمعجو ،يرِكُمن ودتُ قُيطَّمَأنَا ح
ةفُوعرُؤوسٍ مبِر ونيرتَس.  

  عقاب العصيان
وِإن رفَضتُم فَراِئضي، ١٥لَكن ِإن لَم تَسمعوا ِلي، ولَم تَعملُوا بِكُلِّ هذه الْوصايا، ١٤

كَرِهي، ودهع تُمْل نَقَضب ،ايايصلُوا بِكُلِّ ومتَع لَمي، وكَامَأح ذَا١٦تُمه ُل بِكُممفَِإنِّي َأع :
. َأجلب علَيكُم الْخَوفَ، والسلَّ والْحمى واَألمراض الَّتي تُعمي الْعينَينِ وتُضيع الصحةَ

وَأكُون ضدكُم، فَيهزِمكُم َأعداُؤكُم، ١٧. ِئدة، وينْهب َأعداُؤكُم زرعكُمتَزرعون بِال فَا
رِ طَارِدغَي نم ونبرتَهو ،وكُمضغبم كُملَيلَّطُ عتَسيو.  

 َأضعاف بِسببِ ذُنُوبِكُم، فَِإن كُنْتُم مع كُلِّ هذَا، ال تَسمعون ِلي، َأزِيد عقَابكُم سبعة١٨َ
فَتَذْهب ٢٠. فَُأحطِّم عنَادكُم وكبرِياءكُم، وَأجعُل سماءكُم كَالْحديد وَأرضكُم كَالنُّحاس١٩ِ

  .عطي ثمارهامجهوداتُكُم بِال فَاِئدة، َألن َأرضكُم ال تُعطي غَلَّتَها، وَأشْجار الْحقِْل ال تُ
٢١ افعةَ َأضعبس كُماِئبصم وا ِلي، َأزِيدعمتَس َأن تُمفَضرو ،كُمانيصلَى عع يتُمقب فَِإن

بِ ذُنُوبِكُمب٢٢. بِس ،كُماِئمهب كلتُهو ،كُمالدَأو نم كُمرِموشَ، فَتَححالْو كُملَيقُ عُأطْل
  .لَكُم حتَّى تَصير شَوارِعكُم موحشَةًوتُقَلِّ
٢٣ ،كُمانيصلَى عع يتُمقْل بذَا، بكُلِّ ه عوا مبتَتََأد لَم ٢٤فَِإن كُملَيثُ ععَأبو يكُمادفَِإنِّي ُأع

بِ ذُنُوبِكُمباِئبِ بِسصالْم نم افعةَ َأضعب٢٥. سكُملَيع بلَأج َألنَّكُم نْكُمم مَألنْتَق ،برالْح 



. فَتَهربون ِإلَى الْمدنِ، وهنَاك ُأرسُل علَيكُم الْوبَأ، وتَقَعون في يد الْعدو. نَقَضتُم عهدي
٢٦ هتَخْبِز زِكُمكُلَّ خُب َأن ةجرزِ، ِلدُؤونَةَ الْخُبم نْكُمع نَعَأم ،داحنٍ وي فُرف اءسن شْرع

ونعال تَشْبو انِ، فَتَْأكُلُونيزلَى النَّاسِ بِالْمع عزويو.  
٢٧ ،كُمانيصلَى عع يتُمقبِلي، و ونعمذَا ال تَسكُلِّ ه عم كُنْتُم ِإن٢٨و ،يكُمادفَِإنِّي ُأع

. فَتَْأكُلُون لَحم بنيكُم ولَحم بنَاتكُم٢٩. َأضعاف بِسببِ ذُنُوبِكُموُأعاقبكُم بِغَضبٍ سبعةَ 
وُأخْرِب معابِدكُم، وُأحطِّم اَألماكن الَّتي تُقَدمون فيها الْبخُور، وَأرمي جثَثَكُم فَوقَ ٣٠

كُمهَأكْرو ،كُمنَامَأص ثَثُل٣١. جعَأجال وو ،ةرقْفةَ مسقَدالْم نَكُماكَأمو ،اِئبخَر نَكُمدم 
كُمابِينقَر ةاِئحبِر ر٣٢. ُأس نُوناكالس اُؤكُمدا َأعنْهم بتَعرتَّى يةً، حرقْفم كُمُل بِالدعَأجو

يفَ وُأالحقُكُم، فَتَصير بِالدكُم مقْفرةً ومدنُكُم وُأشَتِّتُكُم بين اُألممِ، وَأستَلُّ الس٣٣. فيها
اِئب٣٤. خَر ي بِالدف َأنْتُمةً ورقْفا ميهقَى في تَبالَّت ةاحي الرنبِكُلِّ س ضاَألر تَّعتَتَم بِذَِلك
اِئكُمدي. َأعا فكََأنَّه تَّعتَتَمو ضاَألر تَاحفَتَرتبمِ سو٣٥.  ي ي لَمالَّت ةاحي الرنكُلُّ س

نْكُمةٌ مرقْفم يها وهلَيُل عصا، تَحيهف كَنْتُما سلَم ضا اَألرهلَيْل عصتَح.  
٣٦ي متَّى ِإنَّهح ،اِئهِمدَأع ي بِالدخَاِئفَةً ف مهُل قُلُوبعَأج ،نْكُمم اقُونالْبو نم ونزِمنْه

صوت ورقَة منْدفعة في الْهواء، ويهربون كََأن السيفَ يالحقُهم، ويسقُطُون من غَيرِ 
٣٧. طَارِدرِ طَارِدغَي نم ذَِلكو ،فيامِ السَأم نم ارِبِينضٍ كَالْهعبِب مهضعب ثُرعيال . وو

والْباقُون منْكُم ٣٩. فَتَهلكُون بين اُألممِ، وتَبلَعكُم َأرض َأعداِئكُم٣٨. بتُون َأمام َأعداِئكُمتَثْ
اِئهِمبِ ذُنُوبِ آببا بِسضَأي نفْنَويو ،بِ ذُنُوبِهِمببِس ،اِئهِمدَأع ي بِالدف نفْنَوي.  

مما ٤١رفُوا بِذُنُوبِهِم وذُنُوبِ آباِئهِم، وبِخيانَتهِم ِلي وعصيانهِم علَي، ولَكن ِإنِ اعت٤٠َ
 قَابع تَمةُ، ويالقَاس مهتْ قُلُوبعاضتَو ِإنو ،اِئهِمدَأع ِإلَى بِالد ملُهسُأرو يهِمادي ُأعلَنعج

 ،٤٢ذُنُوبِهِمي مدهي بِعَأف ارِكُأبو ،يماهرِإب عي مدهعاقَ، وحِإس عي مدهعو ،قُوبعي ع
ض٤٣. اَألر وناقَبعيو ،منْهةٌ مرقْفم يها وهتاحبِر تَّعضِ، فَتَتَماَألر نم ونجخْري مَألنَّه

وعلَى الرغْمِ من كُلِّ هذَا، ٤٤. رِهوا فَراِئضيعلَى ذُنُوبِهِم، َألنَّهم رفَضوا َأحكَامي وكَ
 َأنْقُضا وامتَم مهُأبِيد َأن ةجرِلد مههال َأكْرو مهفُضال َأر ،اِئهِمدَأع ي بِالدف ما هنَميب



مهلَى ِإلَهوَألنِّي َأنَا الْم ،مهعي مده٤٥. عدهي بِعْل َأفب ينالَّذ ،ِليناِئهِمِ اَألوآب عي م
مهِإلَه مِ، َألكُونونِ اُألميع امَأم رصم نم متُهجَأنَا اُهللا. َأخْر".  

هذه هي الْفَراِئض واَألحكَام والتَّعليماتُ، الَّتي وضعها اُهللا بينَه وبين بني ِإسراِئيَل، ٤٦
  .جبِل سينَاء، بِواسطَة موسىفي 
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ِهللا، فَِإن الْفداء يكُون  قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، ِإن نَذَر َأحد شَخْصا"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ةالتَّاِلي ِللشَّخْصِ بِالطَّرِيقَة يرِكتَقْد بسنَةً ِإلَى ٣: حس شْرِيننِ عنِ ابنَةً، مس تِّيننِ ساب

يمسنِ الرزالْو بسح ،ةضالْف نلَةً ممع ينسبِخَم ى الذَّكَرفْد٤. ي ينى بِثَالثاُألنْثَى تُفْدو
ومنِ ابنِ خَمسِ سنين ِإلَى ابنِ عشْرِين سنَةً، يفْدى الذَّكَر بِعشْرِين عملَةً، ٥. عملَةً
ومنِ ابنِ شَهرٍ ِإلَى ابنِ خَمسِ سنين، يفْدى الذَّكَر بِخَمسِ ٦. نْثَى بِعشْرِ عمالتواُأل

ةضالْف نم التمع اُألنْثَى بِثَالثو ،ةضالْف نم التما ٧. عمنَةً وس تِّيننِ سنِ ابمو
وِإن كَان النَّاذر فَقيرا ٨. عملَةً، واُألنْثَى بِعشَرِ عمالتفَوقُ، يفْدى الذَّكَر بِخَمس عشْرةَ 

 هاءدف رقَدي ربالْحرِ، وبِإلَى الْح نْذُورالْم الشَّخْص رضحةَ، يوضفْرةَ الْميمالْق مقَدي َأن نع
  .حسب ِإمكَانية النَّاذرِ

ال يغَيرها وال ١٠. ذْر بهِيمةً مما يقَدم قُربانًا ِهللا، فَهِي تُصبِح مكَرسةً ِهللاوِإن كَان الن٩َّ
دييًئا بِجدال رو يءدا بِرديا، ال جلُهدبا . ييلُهدبو يه ى، تَكُونُأخْر ةهِيما بِبلَهدَأب فَِإن

وِإن كَان النَّذْر بهِيمةً نَجِسةً، مما ال يقَدم قُربانًا ِهللا، يحضرها النَّاذر ١١. مكَرستَينِ ِهللا
فَِإن ١٣. والْحبر يقَدر قيمتَها، سواء كَانَتْ جيدةً َأو رديَئةً، وتَقْديره نهاِئي١٢. ِإلَى الْحبرِ

َأن رالنَّاذ ادَأرسا الْخُمهتيملَى قع زِيدا، يهيفْدي .  



ِهللا، يقَدر الْحبر قيمتَها، سواء كَانَتْ جِيدةً َأو  وِإن كَرس َأحد داره ِلتَكُون مخَصصة١٤ً
اِئيهن هيرتَقْديَئةً، ود١٥. ر َأن هارد سي كَرالَّذ ادَأر ا فَِإنهتيملَى قع زِيدا، يهجِعتَرسي

قِّهح نم ارالد بِحفَتُص ،سالْخُم.  
١٦دَأح سكَر ِإنو  نم يهف عرزا يم ةيكَم بسح تُهيمق تَكُون ،كُهلمقٍْل يح نا مءزِهللا ج

ِإن كَرس حقْلَه ١٧. خَمسين عملَةً من الْفضةكُلُّ عشْرِ كَيالت من الْبزورِ بِ. بزورٍ
ربا الْحهري قَدالَّت ةيما بِالْقملْزم كُونوبِيِل، يالْي نَةالَل س١٨. خ دعب قْلَهح سكَر ِإن نلَك

دداسِ علَى َأسةَ عيمالْق ربالْح بسحوبِيِل، يالْي نَةوبِيِل التَّاِلي، سِإلَى الْي ةياقالْب يننالس 
فَِإن َأراد الَّذي كَرس حقْلَه َأن يستَرجِعه، يزِيد علَى قيمته ١٩. وبِذَِلك تَنْقُص الْقيمةُ

قِّهح نقُْل مالْح بِحصفَي ،س٢٠. الْخُمتَرسال ي َأن رقَر إن نلَك ربالْح هاعبقَْل، والْح جِع
ذَِلك دعب هجِعتَرسي َأن رقْدُل ال ياَألو هباحفَص ،وبِيِل ٢١. ِلشَخْصٍ آخَرالْي نَةي سفو

اَألو نقٍْل ما ِهللا، كَحصخَصقُْل مالْح بِحصي ،اهي اشْتَرالَّذ الشَّخْص هجِعرا يمنْدع ،قَاف
  .فَيرجِع ِللحبرِ

٢٢ ،هالكَأم نلًا مَأص كُني لَمو ،اهقْلًا اشْتَرح دَأح سكَر ِإن٢٣و تَهيمق ربالْح بسحي
ي نَفْسِ ذَِلكةَ فيمُل الْقجالر فَعدوبِيِل، فَيالْي نَةِإلَى س ةياقالْب ةاسِ الْفَتْرلَى َأسا عمِ، بِموالْي 

وفي سنَة الْيوبِيِل يرجِع الْحقُْل ِإلَى صاحبِه اَألصلي ٢٤. َأن هذَا شَيء مخَصص ِهللا
وتَكُون الْقيمةُ داِئما حسب الْوزنِ الرسمي ِللشَّاقِل، وهو ٢٥. الَّذي باعه في اَألوِل

جِير ونشْرةًع.  
٢٦وكُلَّ بِكْرٍ ه اِئمِ، َألنهالْب نا مبِكْر سكَري َأن دقُّ َألححال ي  قَرِ َأوالْب نم اءوِهللا، س

والْغَنَمِ ه ن٢٧. ِهللا م بسح هيفْدي َأن بِهاحِلص نكمفَي ،ةالنَّجِس انَاتويالْح نم كَان ا ِإنَأم
الْقهتيمبِق اعبي ،يهفْدال ي كَان ِإنو ،سا الْخُمهلَيع زِيديو ربا الْحهرقَدي يالَّت ةيم.  
٢٨قَافكََأو الشَّخْص يهطعا يي  كُلُّ مقُوِل الَّتالْحاِئمِ وهالْبالنَّاسِ و نم ،ا لَهكُلِّ م نِهللا م

ا، فَال يكُهلميعجتَرسال يو اعا ِهللا. بامةٌ تَمصخَصم يه قَاف٢٩. كُلُّ اَألو نم داحو َأي
  .النَّاسِ محكُوم علَيه بِالْموت ال يفْدى، يجِب َأن يقْتََل



٣٠وه ضاَألر هجا تُنْتكُلِّ م شْرثَ ع نم ا َأووبِهبح نم اءوِهللا، س رِ، ِإنَّهرِ الشَّجم
وِإن َأراد شَخْص َأن يحتَفظَ بِشَيء من عشْرِه، فَيجِب َأن يدفَع قيمتَه ٣١. مخَصص ِهللا

سا الْخُمهلَيع زِيديا٣٢. وا الرصتَ عتَح رما يكُلِّ م نم راشفَالْع ،الْغَنَمو قَرا الْبي، َأمع
وِإن َأبدلَه، . فَال يفْحصه وال يبدلُه سواء كَان جيدا َأو رديًئا٣٣. يكُون مخَصصا ِهللا

  ."يكُون هو وبديلُه مخَصصينِ ِهللا، وال يفْديانِ
سينَاء، ِليعطيها ِلبني هذه هي الْوصايا الَّتي َأوصى اُهللا بِها موسى في جبِل ٣٤

  . ِإسراِئيَل
 


