
ددالْع تَابك  
  

  أول إحصاء لبني إسرائيل

١  

١ ،رصم ناِئيَل مري ِإسنوجِ بِلخُر ةيالثَّان نَةالس ني مرِ الثَّانالشَّه نِل ممِ اَألووي الْيف
قَاَل لَهو ،ينَاءس اءرحي صاعِ فمتاِلاج ةمي خَيى فوساُهللا م ٢: كَلَّم"َأح ةاعموا كُلَّ جص

هدفْربِم داحاِل، كُلِّ وجالر اءموا َأساكْتُبو ،هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بساِئيَل حري ِإسنب .
٣ شْرِيننِ عنِ اباِئيَل، مري ِإسني باِل فجكُلَّ الر ،هِمقرف بسح ونارهَأنْتَ و مهبسفَتَح
شِسيي الْجوا فمخْدي َأن ونرقْدي ينقُ، الَّذا فَومكُلِّ ٤. نَةً و نٌل مجا ركُمعم كُونيو

هاِئلَتع ِئيسر وه كُوني ،ا٥. قَبِيلَةونَكُمداعسي يناِل الَّذجالر اءمَأس يه هذهو : نم
من يهوذَا نَاحشُ ٧. من شمعون شَلُومِيُل بن صورشَدي٦. ديُئوررُأوبِين َأِليصور بن شَ

ابينَادمع ن٨. بوغَرص ننَثَنِْئيُل ب راكسي ن٩. ميلُونح نب َأِليآب ولُونبز ننِ ١٠. مم
و ،وديهمع نب عَأِليشَم مايأفْر نفَ، موسي نَيابورصفَد نيُل بلمى جنَسم ن١١. م نم

من َأشير فَجعيُل بن ١٣. من دان َأخيعزر بن عميشَدي١٢. بِنْيمين َأبِيدن بن جِدعوني
نكْروِئيَل١٤. ععد نافُ باسَأِلي ادج ن١٥. مينَنع نب عيرنَفْتَاِلي َأخ ن١٦." م ُؤالءه

  .هم الَّذين اخْتَارتْهم الْجماعةُ ِليكُونُوا رَؤساء قَباِئِل َأهلهِم، فَهم قَادةُ عشَاِئرِ بني ِإسراِئيَل
١٧ماُؤهمتْ َأسرذُك يناَل الَّذجالر ُؤالءه ونارهى ووس١٨. فََأخَذَ م ةاعما كُلَّ الْجعمجو

وسجلُوا نَسبهم وعشَاِئر َأهلهِم، منِ ابنِ عشْرِين سنَةً . في الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ الثَّاني
هدفْربِم داحكُلُّ و ،مهاءموا َأسكَتَبقُ، وا فَومى١٩. ووساُهللا م را َأمي . كَمف مهدفَع

ينَاءس اءرحص.  



تَم ِإحصاء كُلِّ الرجاِل منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ : بنُو رُأوبِين بِكْرِ ِإسراِئيَل٢٠
 مشَاِئرِهع بسح ،هدفْربِم داحكُلُّ و ماُؤهملَتْ َأسجسشِ، ويي الْجف ةمدلَى الْخع رِينالْقَاد

هِماِئالتع٢١. و قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع فَكَان  ُأوبِين٤٦ ٥٠٠ر.  
٢٢ونعمنُو شلَى : بع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلِّ الر اءصِإح تَم

ح ،هدفْربِم داحكُلُّ و ماُؤهملَتْ َأسجسشِ، ويي الْجف ةمدالْخهِماِئالتعو مشَاِئرِهع بس .
٢٣ قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع فَكَان ونعم٥٩ ٣٠٠ش.   
٢٤ادنُو جي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر

فَكَان عدد الَّذين من قَبِيلَة جاد ٢٥. هم وعاِئالتهِمالْجيشِ، سجلَتْ َأسماُؤهم حسب عشَاِئرِ
٤٥  ٦٥٠.  

كُلُّ الرجاِل منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ الْقَادرِين علَى الْخدمة في : بنُو يهوذَا٢٦
فَكَان عدد الَّذين من قَبِيلَة ٢٧. تهِمالْجيشِ، سجلَتْ َأسماُؤهم حسب عشَاِئرِهم وعاِئال

  .٧٤ ٦٠٠يهوذَا 
٢٨اكَرسنُو يي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر

هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح ماُؤهملَتْ َأسجشِ، سي٢٩. الْج قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع فَكَان
 اكَرس٥٤  ٤٠٠ي.  

٣٠ولُونبنُو زي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر
هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح ماُؤهملَتْ َأسجشِ، سي٣١. الْج فَكَان قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع

 ولُونب٥٧  ٤٠٠ز.  
٣٢مايي َأفْرنب نلًا مفَ، َأووسنُو يقُ : با فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر

. ِئالتهِمالْقَادرِين علَى الْخدمة في الْجيشِ، سجلَتْ َأسماُؤهم حسب عشَاِئرِهم وعا
٣٣ ينالَّذ ددع فَكَان قَبِيلَة نم ماي٤٠  ٥٠٠َأفْر.  
كُلُّ الرجاِل منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ الْقَادرِين علَى الْخدمة في : بنُو منَسى٣٤

هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح ماُؤهملَتْ َأسجشِ، سي٣٥. الْج قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع فَكَان
  .٣٢ ٢٠٠منَسى 



٣٦ينمنُو بِنْيي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر
هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح ماُؤهملَتْ َأسجشِ، سيفَك٣٧َ. الْج قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع ان

 ينم٣٥ ٤٠٠بِنْي.  
٣٨اننُو دي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر

لَّذين من قَبِيلَة دان فَكَان عدد ا٣٩. سجلَتْ َأسماُؤهم حسب عشَاِئرِهم وعاِئالتهِم ،الْجيشِ
٦٢  ٧٠٠. 

٤٠يرنُو َأشي : بف ةمدلَى الْخع رِينقُ الْقَادا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِل مجكُلُّ الر
بِيلَة فَكَان عدد الَّذين من ق٤١َ. َأسماُؤهم حسب عشَاِئرِهم وعاِئالتهِم الْجيشِ، سجلَتْ

 ير٤١ ٥٠٠َأش. 
كُلُّ الرجاِل منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ الْقَادرِين علَى الْخدمة في : بنُو نَفْتَاِلي٤٢

هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح ماُؤهملَتْ َأسجشِ، سي٤٣. الْج قَبِيلَة نم ينالَّذ ددع فَكَان
  .٥٣  ٤٠٠تَاِلي نَفْ

 فَهُؤالء هم الَّذين عدهم موسى وهارون وقَادةُ بني ِإسراِئيَل اِلاثْنَا عشَر، َأي رجٌل٤٤
اِئلَتَهثُِّل عمي داحقُ ٤٥. وا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباِئيَل مري ِإسنكُلِّ ب ددع فَكَان

 .٦٠٣  ٥٥٠٤٦ م،عاِئالتهِن علَى الْخدمة في جيشِ ِإسراِئيَل، وذَِلك حسب الْقَادرِي
٤٧منَهيوا بدعي الوِي فَلَم اِئالتُ قَبِيلَةا عى٤٨. َأموساَهللا قَاَل ِلم ال "٤٩: َألنو بسال تَح

بْل وكِِّل اللَّاوِيين علَى خَيمة الْعهد وعلَى كُلِّ ٥٠. يَلتَعد قَبِيلَةَ الوِي مع بقية بني ِإسراِئ
وهم يحملُون الْخَيمةَ وكُلَّ َأدواتها، ويخْدمونَها ويقيمون . َأدواتها وعلَى كُلِّ ما يتَعلَّقُ بِها

وعنْد حلُوِل الْخَيمة، . لَّاوِيون هم الَّذين يفُكُّونَهاوعنْد ارتحاِل الْخَيمة، ال٥١. حولَها
ينْزُِل بنُو و٥٢. وِإنِ اقْتَرب منْها واحد غَيرهم يقْتَُل. اللَّاوِيون هم الَّذين ينْصبونَها

 هتاير نْدعو كَرِهسعي مف داحاِئيَل، كُلُّ ورِإسهِمقربِ فس٥٣. بِح نْزِلُونفَي ونا اللَّاوِيَأمو
فَيقُوم اللَّاوِيون . حوَل خَيمة الْعهد، ِلكَي ال ينْزَِل غَضب اِهللا علَى جماعة بني ِإسراِئيَل

دهالْع ةمخَي ونَح هِماتاجِبوب".  
 .كُلَّ هذَا، كَما َأمر اُهللا موسىفَعمَل بنُو ِإسراِئيَل ٥٤



  
 ترتيب خيام القبائل

٢ 

١ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم٢: و" ملَه فَتَكُون ،هتاير نْدع داحاِئيَل، كُلُّ ورنُو ِإسنْزُِل بي
هِماِئالتع زيتُم الماِل. َأع ةمخَي اهتُج مهيامخ ونبنْصياوهالَيواعِ حمتاج.  

  من الشرق

٣هِمتايتَ روذَا تَحهكَرِ يسعقُ مرسِ، تَنْزُِل فالشَّم وقشُر ةينَاح نم َأي ،قالشَّر نم .
ابينَادمع نشُ بنَاح ووذَا ههي ينب قَاِئد٤. و ادَأفْر ددعو هقَترتَنْزُِل ٥ .٧٤  ٦٠٠فِإلَى و

وغَرص ننَثَنِْئيُل ب وه راكسي ينب قَاِئدو ،راكسقَبِيلَةُ ي بِهان٦. جهقَترف ادَأفْر ددعو 
٧. ٥٤  ٤٠٠يلُونح نب َأِليآب وه ولُونبي زنب قَاِئدو ،ولُونبقَبِيلَةُ ز ٨. ثُم ادَأفْر ددعو

 هقَتر٩ .٥٧ ٤٠٠فهكَرِ يسعي مف نْزِلُوني ينكُلِّ الَّذ ددع كُونفَي مِهقرف بسوذَا ح
١٨٦  ٤٠٠ لُونحري مهلًا، وَأو.  

  من الجنوب

١٠هِمتايتَ رتَح ُأوبِينكَرِ رسعقُ مرنُوبِ، فالْج نمو . ورَأِليص وه َأوبِيني رنب قَاِئدو
نبُئوري١١.  شَد ادَأفْر ددعو هقَتر١٢ .٤٦ ٥٠٠ف قَاِئدو ،ونعمقَبِيلَةُ ش هبانتَنْزُِل ِإلَى جو

يشَدورص نيُل بشَلُوم وه ونعمي شن١٣. ب ددعو هقَترف ادقَبِيلَةُ ١٤ .٥٩  ٣٠٠َأفْر ثُم
وه ادي جنب قَاِئدو ،ادوِئيَلجعر نافُ باس١٥.  َأِلي ددعو ادَأفْر هقَتر٤٥ ٦٥٠ف. 

١٦ بسح ُأوبِينكَرِ رسعي مف نْزِلُوني ينكُلَّ الَّذ ددع كُونفَي هِمقر١٥١  ٤٥٠فمهو ، 
  .يرحلُون ثَانيا

١٧سعا مهعماعِ، ومتةُ اِلاجمُل خَيحتَر ثُماتكَرسعالْم طسي وف يناللَّاوِي كَر . نْزِلُوني ثُم
هتايتَ رتَحو هكَاني مف كُوني داحكُلُّ و ،لُونحرا ييبِ كَمتبِنَفْسِ التَّر.  



  من الغرب

١٨هِمتايتَ رتَح مايكَرِ َأفْرسعقُ مربِ، فالْغَر نمو .ب قَاِئدو نب عشَمَأِلي وه مايي َأفْرن
وديهم١٩. ع ادَأفْر ددعو هقَتر٢٠  .٤٠ ٥٠٠ف قَاِئدى، ونَسقَبِيلَةُ م بِهانتَنْزُِل ِإلَى جو

ورصفَد نيُل بلمج وى هنَسي من٢١. بو ددع هقَترف ادقَبِيلَةُ ب٢٢ِ .٣٢٢٠٠َأفْر ثُم ،ينمنْي
فَيكُون ٢٤ .٣٥  ٤٠٠َأفْراد فرقَته  وعدد٢٣. وقَاِئد بني بِنْيمين هو َأبِيدن بن جِدعوني

 بسح مايكَرِ َأفْرسعي مف نْزِلُوني ينكُلِّ الَّذ ددع هِمقر١٠٨ ١٠٠فمهثَاِلثًا، و لُونحري . 
  من الشمال

٢٥وهِمتايتَ رتَح انكَرِ دسعقُ مراِل، فالشَّم ني. منب قَاِئدو  نب رزيعَأخ وه اند
ييشَدم٢٦. ع ددعو هقَترف ادي ٢٧ .٦٢٧٠٠َأفْرنب قَاِئدو ،يرقَبِيلَةُ َأش بِهانتَنْزُِل ِإلَى جو

نكْرع نيُل بعفَج وه ير٢٨. َأش ددعو هقَترف اد٢٩ .٤١  ٥٠٠َأفْر قَاِئدقَبِيلَةُ نَفْتَاِلي، و ثُم
ينَنع نب عيرَأخ وي نَفْتَاِلي هن٣٠. ب ادَأفْر ددعو هقَتركُلِّ ٣١ .٥٣ ٤٠٠ف ددع كُونفَي

  .تَحلُون َأخيرا تَحتَ راياتهِم ير، وهم١٥٧ ٦٠٠معسكَرِ دان الَّذين ينْزِلُون في 
٣٢هِماِئالتع بساِئيَل حري ِإسنب نم ونوددعالْم مه ُؤالءي . فَهكَانُوا ف ينفَكُلُّ الَّذ

 ،هِمقرف بسح اتكَرسع٣٣ .٦٠٣ ٥٥٠كَانُوا الْمنب نيوا بدعي فَلَم ونا اللَّاوِيي َأم
فَكَانُوا . فَعمَل بنُو ِإسراِئيَل كُلَّ ما َأمر بِه اُهللا موسى٣٤. ِإسراِئيَل، كَما َأمر اُهللا موسى

 هتيرشع عم داحيبِ، كُلُّ وتذَا التَّرهب لُونتَحرييبِ، وتذَا التَّرهب هِماتايتَ رتَح نْزِلُوني
هاِئلَتعو. 

  
 الالويون

٣ 

١ينَاءِل سبي جى فوساُهللا م كَلَّم موى يوسمو وناراِئلَةُ هي عه هذ٢. ه اءمَأس يه هذه
وناري هنب : ،ارِإيثَامو ارازَأِلعو وَأبِيه ثُم ،الْبِكْر اب٣نَاد ينوحسما ماربكَانُوا َأح ينالَّذ

كَرموةمدِللْخ ين٤. س اما َأمما قَدلَم ينَاءس اءرحي صاِهللا ف امو َأمَأبِيهو اباتَ نَادم نلَكو



فَكَان َأِلعازار وِإيثَامار يخْدمانِ . ولَم يكُن لَهما بنُون. اِهللا نَارا غَرِيبةً لَم يَأمر بِها
عارٍ مباكََأحَأبِيهِم وناره .  

ويقُوموا ٧. َأحضر قَبِيلَةَ الوِي، وقَدمهم ِلهارون ِليخْدموه"٦: وقَاَل اُهللا ِلموسى٥
بِواجِباتهِم نَحوه ونَحو كُلِّ الْجماعة في خَيمة اِلاجتماعِ، وبِاَألعماِل الْمطْلُوبة في 

ةمي ٨. الْخَياِئيَل فري ِإسنب نع وننُوبياعِ، ومتاِلاج ةمخَي اتولَى كُلِّ َأدع ظُونافحفَي
ةمي الْخَيف ةطْلُوباِل الْمم٩. اَألعيهنبو ونارِله يني اللَّاوِيطةً . فَتُعبه لَه ونوبهوم مِإنَّه

ري ِإسنب نْدع ن١٠. اِئيَلم نم بِإنِ اقْتَرارٍ، وبوا كََأحمخْدِلي يهنبو وناره نيتُعو
  ."الْمقْدسِ واحد غَيرهم يقْتَُل

ِإنِّي َأخَذْتُ اللَّاوِيين من بينِ بني ِإسراِئيَل بدَل كُلِّ بِكْرٍ، َأي "١٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١١
َألن كُلَّ بِكْرٍ هو ١٣.  من يخْرج من الرحمِ في بني ِإسراِئيَل، فَيكُون اللَّاوِيون ِليَأوِل
فَِإنِّي يوم قَتَلْتُ كُلَّ بِكْرٍ في مصر، خَصصتُ ِلنَفْسي كُلَّ بِكْرٍ في ِإسراِئيَل من . ِلي

  ."ن ِلي، َأنَا اُهللالنَّاسِ والْبهاِئمِ، فَيكُونُو
١٤ينَاءس اءرحي صى فوسقَاَل اُهللا ِلم١٥: و" هِماِئالتع بسي الوِي حنب دع

. فَعدهم موسى حسب كَالمِ اِهللا وَأمرِه١٦." وعشَاِئرِهم، كُلَّ ذَكَرٍ منِ ابنِ شَهرٍ فَما فَوقُ
١٧ب اءمَأس يه هذهي الوِيوارِي: نرماتُ وقَهو شُونري ١٨. جنا ِلبمه شُونرنَا جاب

. بنُو قَهاتَ هم عمرام ويصهار وحبرون وعزيُل بِعشَاِئرِهم١٩. وشمعي بِعشَاِئرِهما
ي عشَاِئر اللَّاوِيين حسب فَهذه ه. ابنَا مرارِي هما محلي وموشي بِعشَاِئرِهما٢٠

هِماِئالتع.  
وعدد كُلِّ الذُّكُورِ منْهم من ٢٢. ِإذَن من جرشُون تُوجد عشيرةُ ِلبني وعشيرةُ شمعي٢١

 ينقُ، الَّذا فَورٍ فَمنِ شَهاب وه مهدع ش٢٣ُ .٧٥٠٠تَمرج شَاِئرتَنْزُِل عبِ وِإلَى الْغَر ون
نا مهاءرو َأي ،ةمَل٢٤. الْخَيالي نافُ باسَأِلي وه شُونرج اِئالتع قَاِئدو .
٢٥ياعِ همتاِلاج ةمي خَيف شُونري جنةُ بُئولَيسمِل والْخَارِجِ : واخالد نةُ ممالْخَي

دم تَاِئرسا وطَاُؤهغا، وهخَِل ٢٦خَلدةُ متَارسو ،ةنَصَل الْموحا ولَهوي حارِ الَّتالد تَاِئرسو
  .الدارِ، والْحباُل، وكُلُّ ما يستَعمُل معها



٢٧زةُ عيرشعو ونربةُ حيرشعو ارهصةُ ييرشعو امرمةُ عيرشع داتَ تُوجقَه نميَلو .
 مسُئولُون عنِ ، وهم٨٦٠٠هو وعدد كُلِّ الذُّكُورِ منْهم منِ ابنِ شَهرٍ فَما فَوقُ، ٢٨

وقَاِئد عاِئالت وعشَاِئرِ ٣٠. وتَنْزُِل عشَاِئر قَهاتَ ِإلَى الْجنُوبِ من الْخَيمة٢٩. الْمقْدسِِ
نب َأِليصافَان واتَ هيَلقَهز٣١.  ع ةنَارالْمو ةاِئدالْمو وقنْدنِ الصع ُئولُونسم مهو

. والْمنَصتَينِ وَأدوات الْمقْدسِِ الَّتي يخْدمون بِها والستَارة، وكُلِّ ما يستَعمُل معها
٣٢ب ارازَأِلع وه يناللَّاوِي ةقَاد ِئيسررِوبالْح وناره ن . ُئوِلينسلَى الْمشْرِفُ عالْم وهو

  .عنِ الْمقْدسِِ
وعدد كُلِّ الذُّكُورِ منْهم منِ ٣٤. ومن مرارِي تُوجد عشيرةُ محلي وعشيرةُ موشي٣٣

 مهدع تَم ينقُ، الَّذا فَورٍ فَمنِ شَهاب و٣٥ .٦٢٠٠هو وارِي هرشَاِئرِ معو اِئالتع قَاِئد
ومسُئوِليةُ بني مرارِي ٣٦. وهم ينْزِلُون ِإلَى الشَّماِل من الْخَيمة. صورِيُل بن َأبِيحايَل

يه منَةُ لَهيعا: الْمهداعقَوا وتُهدمَأعا وهارِضوعو ةمالْخَي احا َألْوكُلُّ ما، وهاتوكُلُّ َأدو 
  .وَأيضا َأعمدةُ الدارِ الَّتي حولَها وقَواعدها وَأوتَادها وحبالُها٣٧. يستَعمُل معها

روق وينْزُِل موسى وهارون وبنُوه ِإلَى الشَّرق قُدام خَيمة اِلاجتماعِ، َأي نَاحيةَ ش٣٨ُ
وِإنِ اقْتَرب من الْمقْدسِِ . وهم مسُئولُون عنِ الْمقْدسِِ، نيابةً عن بني ِإسراِئيَل. الشَّمسِ

  .واحد غَيرهم يقْتَُل
٣٩ينقُ، الَّذا فَورٍ فَمنِ شَهنِ ابالذُّكُورِ م ينكُلِّ اللَّاوِي ددع فَكَان  مهدع ونارهى ووسم

 ذَِلككَالمِ اِهللا، و بسح وه مشَاِئرِه٢٢  ٠٠٠بِع. 
عد كُلَّ بِكْرٍ ذَكَرٍ من بني ِإسراِئيَل منِ ابنِ شَهرٍ فَما فَوقُ، : "وقَاَل اُهللا ِلموسى٤٠

مهاءمْل َأسجسِلي، َأنَا اُهللا،٤١. و ينا فَتَْأخُذُ اللَّاوِيضَأياِئيَل، وري إسني بَل كُلِّ بِكْرٍ فدب 
فَعد موسى كُلَّ بِكْرٍ في بني ٤٢." بهاِئم اللَّاوِيين بدَل كُلِّ بِكْرٍ في بهاِئمِ بني ِإسراِئيَل

منِ ابنِ شَهرٍ فَما فَوقُ، الَّذين فَكَان عدد كُلِّ اَألبكَارِ الذُّكُورِ ٤٣. ِإسراِئيَل، كَما َأمره اُهللا
 ،ماُؤهملَتْ َأسجس و٢٢  ٢٧٣ه.  

خُذ اللَّاوِيين بدَل كُلِّ بِكْرٍ في بني ِإسراِئيَل، وبهاِئم اللَّاوِيين "٤٥: وقَاَل اُهللا ِلموسى٤٤
وِلفداء الْمَئتَينِ والثَّالثَة والسبعين من ٤٦. ا اُهللابدَل بهاِئمهِم، فَيكُون اللَّاوِيون ِلي، َأنَ



 ،ينلَى اللَّاوِيع يناِئداِئيَل الزري ِإسنكَارِ بكُلِّ ٤٧َأب نع ةضالْف نم التمع ستَْأخُذُ خَم
وهو لَةمِللْع يمسنِ الرزالْو بسح ذَِلكو ،داحةًوجِير ونشْرةَ ٤٨.  عضي الْفطتُعو

هِملَيع يناِئدالز اءدف يهنبو ونار٤٩." ِله نلَى مع يناِئدالز نم اءدةَ الْفضى فوسفََأخَذَ م
وناللَّاوِي ماهي ٥٠. فَدنكَارِ بَأب نا مي َأخَذَهةُ الَّتضالْف ِإفَكَانَت ياِئيَل هرلَة١٣٦٥ًسمع  ،

يمسنِ الرزالْو بسح ذَِلك٥١. و را َأمكَم ،يهنبو ونارِله ،اءدةَ الْفضى فوسطَى مَأعو
  .اُهللا في كَالمه ِلموسى

  
  خدمة بني قهات

٤ 

١ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلماتَ"٢: وي قَهنب ددخُذَا ع مشَاِئرِهع بسي الوِي حنب نم 
 ،هِماِئالتعوا ٣وقُومِلي ْأتُوني ينالَّذ مهنَةً، وس ينسنِ خَمنَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثنِ ابم

  .بِالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ
٤تَماِلاج ةي خَيماتَ في قَهنةُ بمدخ يه هذهاعِو :ةرالطَّاه اءةُ بِاَألشْينَاي٥. الْع نْدفَع

 ،دهوقَ العنْدص بجي تَحتَارِةَ الَّتالس نْزِلُونيو ،نُوهبو ونارخُُل هدمِ، يخَييِل الْمحر
فينِ، ويفْرِشُون فَوقَه ويضعون فَوقَ هذَا غطَاء من جِلْد الدل٦ْ. ويغَطُّون الصنْدوقَ بِها

  .ثَوبا كُلُّه َأزرقُ، ويضعون الْعصي في مكَانها
٧ ونحالصاقَ واَألطْب هلَيع ونعضيقَ، ورا َأزبسِ ثَوقَدزِ الْمالْخُب ةاِئدلَى مع فْرِشُونيو

ويفْرِشَون ٨. ويبقَى الْخُبز الداِئم علَيه. ب بِها الْقَرابِينواَألوعيةَ والْكُُؤوس الَّتي تُسكَ
 يصالْع ونعضيينِ، ولْفالد جِلْد نم طَاءغ قَهفَو ونعضي ثُم ،رما َأحبذَا ثَولَى كُلِّ هع

  .في مكَانها
ون منَارةَ اِإلضاءة، ومصابِيحها وطَفَّاياتها ومنَافضها، ويْأخُذُون ثَوبا َأزرقَ، ويغَط٩ُّ

ثُم يلُفُّونَها هي وكُلَّ َأدواتها في غطَاء من ١٠. وكُلَّ َأوعية الزيت الَّتي يستَعملُونَها لَها
حي ءلَى شَيا عونَهعضيينِ، ولْفالد جِلْدا بِهلُونَهم.  



ويفْرِشُون علَى منَصة الذَّهبِ ثَوبا َأزرقَ، ثُم يضعون فَوقَه غطَاء من جِلْد الدلْفينِ، ١١
ويْأخُذُون كُلَّ اَألدوات الَّتي يستَعملُونَها في الْخدمة ١٢. ويضعون الْعصي في مكَانها

 الْمقْدس، ويلُفُّونَها في ثَوبٍ َأزرقَ، ثُم يضعون فَوقَه غطَاء من جِلْد الدلْفينِ، في
ا بِهلُونَهمحي ءلَى شَيا عونَهعضياسِ، ١٣. والنُّح ةنَصلَى مع نم ادمالر ونفَعريو

ثُم يضعون علَيها كُلَّ اَألدوات الَّتي يستَعملُونَها في ١٤. سجِياويفْرِشُون علَيها ثَوبا بنَفْ
 فْرِشُونيمِ، وشِّ الدر كُُؤوسارِفَ وجالْممِ وَل اللَّحنَاشمو رامجالْم ،ةنَصالْم نْدع ةمدالْخ

لْفالد جِلْد نم طَاءذَا غقَ كُلِّ ها. ينِفَوهكَاني مف يصالْع ونعضيو.  
ومتَى فَرغَ هارون وبنُوه من تَغْطية هذه اَألشْياء الطَّاهرة وكُلِّ َأدوات الْمقْدسِ، ١٥

ولَكن ال يمسوا . ومتَى كَان الْمخَيم علَى استعداد ِللرحيِل، يدخُُل بنُو قَهاتَ ِليحملُوا
. فَهذه هي مسُئوِليةُ بني قَهاتَ في خَيمة اِإلجتماعِ. اَألشْياء الطَّاهرةَ ِلَئلَّا يموتُوا

ويكُون َأِلعازار بن هارون الْحبرِ مسُئولًا عن زيت اِإلنَارة، والْبخُورِ الْعطرِ، ١٦
الْقُرو اتوَأدو اءَأشْي نا ميها فكُلِّ مو ةمكُلِّ الْخَي نعحِ، وسالْم تيزاِئمِ، وانِ الدب

ةرطَاه".  
١٧ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلمي "١٨: ونب ناتَ مقَه قَبِيلَة شَاِئرع ا ِلَئلَّا تَنْقَرِضرِصاح

ين١٩. اللَّاوِيمنْدال فَعيشُوا وعذَا فَيه مال لَهافْع ،ةرالطَّاه اءاَألشْي هذه نم ونقْتَرِبا ي
. يدخُُل هارون وبنُوه ِإلَى الْمقْدسِِ، ويعينُون ِلكُلِّ واحد منْهم عملَه وما يحملُه: يموتُوا

  ." ِلمشَاهدة ما في الْمقْدسِِ، ولَو ِللَحظَة قَصيرة، ِلَئلَّا يموتُواولَكن ِإياهم َأن يدخُلُوا٢٠
  خدمة بني جرشون

خُذْ عدد بني جرشُون َأيضا حسب عاِئالتهِم وعشَاِئرِهم، "٢٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢١
٢٣ ينسنِ خَمنَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثنِ ابي مف ةمدوا بِالْخقَومِلي ْأتُوني ينالَّذ مهنَةً، وس

  .خَيمة اِلاجتماعِ
يحملُون ستَاِئر الْخَيمة، ٢٥: وهذه هي خدمةُ عشَاِئرِ بني جرشُون من عمٍل وحمٍل٢٤

رِجِي الَّذي من جِلْد الدلْفينِ، وستَاِئر مدخَلها، والْخَيمةَ نَفْسها وغطَاءها، والْغطَاء الْخَا
وستَاِئر الدارِ الَّتي حوَل الْخَيمة وحوَل الْمنَصة، وستَارةَ مدخَِل الدارِ، والْحباَل، ٢٦



. ملُه بِشَْأنِ هذه، هم يعملُونَهوكُلُّ ما يجِب ع. وكُلَّ اَألداوات الَّتي تُستَعمُل معها
ويجِب َأن يقَوموا بِخدمتهِم، سواء كَانَتْ حمَل اَألشْياء َأو َأي عمٍل آخَر، تَحتَ ٢٧

يهنبو وناره افِإشْر .لُهمح ا يجِبم ملَه نيتُع َأن كلَيع٢٨. وةُ عمدخ هذي هنشَاِئرِ ب
ويقُومون بِواجِباتهِم تَحتَ ِإشْراف ِإيثَامار بنِ هارون . جرشُون في خَيمة اِلاجتماعِ

  .الْحبرِِ
  خدمة بني مراري

٢٩ ،هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسارِي حري منب دتَع٣٠ونَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثاب ننِ م
وهذه هي ٣١. خَمسين سنَةً، وهم الَّذين يَأتُون ِليقُوموا بالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ

يحملُون َألْواح الْخَيمة، وعوارِضها وَأعمدتَها : مسُئوِليتُهم في خدمة خَيمة اِلاجتماعِ
وَأعمدةَ الدارِ الَّتي حولَها، وقَواعدها وَأوتَادها وحبالَها، وكُلَّ َأدواتها، ٣٢ وقَواعدها،

هذه خدمةُ ٣٣. وتُعينُون ِلكُلِّ واحد بِاِلاسمِ ما يجِب َأن يحملَه. وكُلَّ ما يستَعمُل معها
اف ِإيثَامار بنِ  وكُلُّ خدمتهِم في خَيمة اِلاجتماعِ هي تَحتَ ِإشْر.عشَاِئرِ بني مرارِي

 وناررِِهبالْح.  
  عدد الالويين

٣٤ ،هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بساتَ حي قَهنب ةاعمةُ الْجقَادو ونارهى ووسم دنِ ٣٥فَعم
لَى ابنِ خَمسين سنَةً، وهم الَّذين يْأتُون ِليقُوموا بِالْخدمة في خَيمة ابنِ ثَالثين سنَةً ِإ

هُؤالء هم الَّذين عدهم موسى وهارون من ٣٧ .٢٧٥٠عددهم فَكَان ٣٦. اِلاجتماعِ
 .اعِ، كَما َأمر اُهللا بواسطَة موسىِللْخدمة في خَيمة اِلاجتم. عشَاِئرِ بني قَهاتَ

٣٨ ،هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح شُونري جنوا بدعنِ ٣٩ونَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثنِ ابم
كَان عددهم ف٤٠َ. خَمسين سنَةً، وهم الَّذين يْأتُون ِليقُوموا بِالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ

 بسح هِماِئالتعو مشَاِئرِه٤١ .٢٦٣٠ع نم ونارهى ووسم مهدع ينالَّذ مه ُؤالءه
  .عشَاِئرِ بني جرشُون، ِللْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ، كَما َأمر اُهللا

٤٢و مشَاِئرِهع بسارِي حري منوا بدعوهِماِئالتنِ ٤٣. عنَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثنِ ابم
فَكَان عددهم ٤٤. خَمسين سنَةً، وهم الَّذين يْأتُون ِليقُوموا بالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ



 بسح مشَاِئرِهو٤٥. ٣٢٠٠عارهى ووسم مهدع ينالَّذ مه ُؤالءي هنشَاِئرِ بع نم ن
  .مرارِي، كَما َأمر اُهللا بِواسطَة موسى

٤٦هِماِئالتعو مشَاِئرِهع بسح يناِئيَل، كُلَّ اللَّاوِيرةُ ِإسقَادو ونارهى ووسم دع بِذَِلك .
٤٧مهنَةً، وس ينسنِ خَمنَةً ِإلَى ابس يننِ ثَالثنِ ابي مف ةمدوا بِالْخقُومِلي ْأتُوني ينالَّذ 

وتَحدد ِلكُلِّ . فَتَم عدهم كَما َأمر اُهللا موسى٤٩ .٨٥٨٠عددهم فَكَان ٤٨. خَيمة اِلاجتماعِ
  .واحد عملُه وما يحملُه، َأيضا كَما َأمر اُهللا بِواسطَة موسى

  
   المخيمطهارة

٥ 

َأوصِ بني ِإسراِئيَل َأن يبعدوا من الْمخَيمِ كُلَّ َأبرصٍ وكُلَّ من "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
تيبِم ستَنَج نكُلَّ مازاتٌ وِإفْر نْهم جِإلَى خَارِجِ ٣. تَخْر مونَهدعَأةً، تُبرال َأوِ امجر

فَفَعَل بنُو ِإسراِئيَل هذَا، ٤." َئلَّا ينَجسوا مخَيمهم حيثُ َأنَا ساكن في وسطهِمالْمخَيمِ، ِل
  .فَعلُوا تَماما كَما َأمر اُهللا موسى. وَأبعدوهم ِإلَى خَارِجِ الْمخَيمِ

  تعويض اآلخرين

َأي رجٍل َأوِ امرَأة يخْطُئ ِإلَى آخَر فَهو يخُون 'ِئيَل، قُْل ِلبني ِإسرِا٦: وقَاَل اُهللا ِلموسى٥
وهاَهللا و بذْن٧. م ،ي َأخَذَهالَّذ ءالشَّي نَفْس دريو ،هتَكَبي ارتَرِفَ بِالذَّنْبِ الَّذعي َأن جِبفَي

َأذْنَب نِلم هفَعديو ،هسخُم هلَيع زِيديوقِّهي ح٨.  ف سلَياتَ، وم قَد ذَا الشَّخْصه كَان فَِإن
لَه قَرِيب ِليستَلم حقَّه، فَالْمذْنب يقَدمه ِهللا، فَيْأخُذُه الْحبر بِاِإلضافَة ِإلَى كَبشِ الْكَفَّارة الَّذي 

نْهع بِه كَفِّرعٍ خ٩َ. يركُلُّ تَب كَذَِلكرِِوبقِّ الْحح نم كُوناِئيَل ِهللا، يرنُو ِإسب همقَدي اص .
كُلُّ هدية خَاصة هي من حقِّ صاحبِها، لَكن متَى َأعطَاها ِللْحبرِ، تُصبِح من حقِّ ١٠

  "'.الْحبرِ



  الزنى والغيرة

. ِإن ضلَّتْ زوجةٌ وخَانَتْ زوجها'سراِئيَل، قُْل ِلبني ِإ"١٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١١
١٣ قُمي لَمتُكْتَشَفْ، و ا لَمتُهاسنَجا، وجِهوز نا عيخْفم راَألم كَانو ،ٌل آخَرجا رهاشَرفَع

غيرة وشَك في زوجته وهي فَِإن شَعر الزوج بال١٤ْ. شَاهد علَيها، ولَم تُمسك في الْفعِل
 ،ةنَجِس رغَي يهو هتجوي زف شَكو ةيربِالْغ رشَع ِإن ةٌ، َأو١٥نَجِس تَهجوُل زجَأخُذُ الري

 يصب علَيه زيتًا ِإلَى الْحبرِ، ويْأخُذُ معها قُربانًا لَها؛ كيلُوجرامينِ من دقيق الشَّعيرِ، ال
  .وال يضع علَيه لُبانًا، َألنَّه قُربان دقيق عنِ الْغيرة، قُربان تَذْكيرٍ َأي يذَكِّر بِالذَّنْبِ

خَزف، ثُم يَأخُذُ ماء طَاهرا في وِعاء ١٧. فَيحضر الْحبر الْمرَأةَ ويوقفُها َأمام اِهللا١٦
وبينَما هي واقفَةٌ َأمام اِهللا، ١٨. الْماء ويضع من الْغُبارِ الَّذي في َأرضِ الْخَيمة في

 هدي يف كُونيو ،ةيرالْغ انبقُر يرِ، َأيالتَّذْك انبا قُرهدي يف عضيا، وهْأسر ربفُ الْحكْشي
ِإن كَان لَم : الْمرَأةَ ويقُوُل لَها ويحلِّفُ الْحبر١٩. ء الْمر الَّذي يجلب اللَّعنَةَهو الْما

 اءذا الْمه فَِإن ،جِكورِ زٍل غَيجر عي مستَتَنَج لَملِّي، وتَض لَمو ،ٌل آخَرجر كراشعي
ولَكن ِإن كُنْت قَد ضلَلْت مع رجٍل غَيرِ زوجِك، ٢٠. عنَةَ لَن يضركالْمر الَّذي يجلب اللَّ

 ،تستَنَجو كاشَرعا، ٢١وقُوُل لَهيو َأةرلَى الْمع نَةبِاللَّع ربقُ الْحنْطنَا يهُل اُهللا 'وعجي
كهكْريو نُكلْعي كبا. شَع لُكعجايراقعةً ورِيضي ٢٢.. ُهللا مالَّذ اءذَا الْمه يكخُُل فدفَي

  '.آمين. آمين'فَتَقُوُل الْمرَأةُ، . يجلب اللَّعنَةَ ِليجعلَك مرِيضةً وعاقرا
ويسقي الْمرَأةَ ٢٤. مرويكْتُب الْحبر هذه اللَّعنَات علَى ورقَة ثُم يغْسلُها في الْماء ال٢٣ْ

ويَأخُذُ ٢٥. يجلب اللَّعنَةَ، فَيدخُُل فيها الْماء ويسبب لَها الْمرارةَ واَأللَم الْماء الْمر الَّذي
رضحياِهللا، و امةً َأميده همدقيو ،ةيرالْغ انبا قُرهدي نم ربالْحةنَصِإلَى الْم ُأل ٢٦. همي ثُم

اءَأةَ الْمري الْمقسي ذَِلك دعبو ،ةنَصلَى الْمع رِقُهحيانِ كَتَذْكَارٍ وبالْقُر نم هدي ربالْح .
٢٧الَّذ اءالْم با تَشْرمنْدا فَعهجوخَانَتْ زتْ، وستَنَج كَانَتْ قَد فَِإن ببسنَةَ، ياللَّع بلجي ي

وِإن لَم تَكُنِ الْمرَأةُ ٢٨. لَها الْمرارةَ واَأللَم، وتَصير مرِيضةً وعاقرا وملْعونَةً في شَعبِها
يننُل بمتَحالذَّنْبِ و نُأ مرةً، تَبرْل كَانَتْ طَاهتْ، بستَنَج".  



٢٩ِإذَن هذاهجِهورِ زٍل غَيجر عتْ مستَنَجَأةٌ ورام لَّتِإذَا ض ،ةيرةُ الْغشَرِيع يه  .
٣٠هتجوي زف شَكو ةيرٌل بِالْغجر رشَع ِإن ُل كُلَّ . َأومعياِهللا و اما َأمفُهوقي ربالْح فَِإن

ةالشَّرِيع هذ٣١. هالر كُونافَيذَنْبِه قَابَأةُ عرتَنَاُل الْمالْخَطَِأ، و نرِيًئا مُل بج".  
  

 النذير

٦ 

ِهللا ِليكُون نَذيرا  َأي رجٍل َأوِ امرَأة ينْذر نَفْسه'قُْل ِلبني ِإسرِاِئيَل، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
 ،ا لَهسكَرنِ ٣مع عتَنمي َأن جِبفَي نا منُوعصم خَال بشْرال يرِ، وكسالْمرِ والْخَم

كُلَّ َأيامِ ٤. وال يشْرب عصير الْعنَبِ، وال يْأكُُل عنَبا وال زبِيبا. الْخَمرِ َأو من الْمسكرِ
وطُوَل َأيامِ نَذْرِه ٥. بزور وال الْقشْرنَذْرِه، ال يْأكُُل شَيًئا تُنْتجه كَرمةُ الْعنَبِ، وال حتَّى الْ

 ِإلَى َأن هْأسرِ رَل شَعي خُصبريا وسكَرم كُونْل يى، بوسبِم هْأسقُ رلحال ي ،هتَكْرِيسو
حتَّى ٧. يقْتَرِب من جثَّة ميتوطُوَل هذه الْفَتْرة، ال ٦. تَتم الْفَتْرةُ الَّتي نَذَر فيها نَفْسه ِهللا

هْأسلَى رع ِإللَهِه نَذْرِه زمر َألن ،هِملَأج نم ستَنَجفَال ي ،َأخُوه َأو هُأم َأو وهاتَ َأبم ِإن .
٨امِ نَذْرِهِهللا كُلَّ َأي سكَرم وي ٩. فَهَأةً فا فَجم اتَ شَخْصم فَِإن سنَج بِذَِلكو ،هودجو

. شَعره الَّذي كَرسه، فَيجِب علَيه َأن يحلقَ شَعره يوم يطْهر، َأي يحلقَه في الْيومِ السابِعِ
حبرِ عنْد مدخَِل ثُم في الْيومِ الثَّامنِ يحضر يمامتَينِ َأو حمامتَينِ صغيرتَينِ ِإلَى ال١٠ْ

فَيقَدم الْحبر ِإحداهما ضحيةَ تَكْفيرٍ عنِ الْخَطيَئة، واُألخْرى قُربانًا ١١. خَيمة اِلاجتماعِ
 في نَفْسِ يحرقُ، فَيكَفِّر عنْه َألنَّه َأخْطََأ بِوجوده بِالْقُربِ من الْميت، ويطَهر رْأسه ِهللا

ويبدُأ من جديد حساب فَتْرة تَكْرِيسه ِهللا، ويحضر خَروفًا ابن سنَة ١٢. ذَِلك الْيومِ
  .وَأما اَأليام السابِقَةُ فَال تُحسب َألن نَذْره تَنَجس. كَضحية ذَنْبٍ

يحضر ِإلَى بابِ خَيمة اِلاجتماعِ، :  عنْدما تَتم َأيام تَكْرِيسهوهذه هي شَرِيعةُ النَّذير١٣ِ
خَروفًا واحدا ابن سنَة بِال عيبٍ ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ، ونَعجةً : فَيقَرب قُربانَه ِهللا١٤

 ةيحبٍ ِلضينَةٌ بِال عا سهرمةً عداحبٍ ويا بِال عداحشًا وكَبو ،يَئةنِ الْخَطيرِ عالتَّكْف



ةبحالص ةيحوٌل ١٥. ِلضمعم يرا فَطيهيرٍ ففَط لَّةسابِ، وانِ الشَّربقُرو يققانِ الدبقُر عم
تيونَةٌ بِالزهديرٍ مرِقَاقُ فَطو ،تيا ١٦. بِالزهمقَدةَ فَييحُل ضمعياِهللا، و امَأم ربالْح

ويقَدم سلَّةَ الْفَطيرِ، ويذْبح الْكَبشَ قُربان ١٧. التَّكْفيرِ عنِ الذَّنْبِ والْقُربان الَّذي يحرقُ
  .صحبة ِهللا، مع قُربانِ الدقيق وقُربانِ الشَّرابِ

نَّذير عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ، شَعره الَّذي نَذَره، ويْأخُد الشَّعر ويضعه ثُم يحلقُ ال١٨
ةبحالص ةيحتَ ضي تَحي النَّارِ الَّت١٩. ف عضي ،هي نَذَرالَّذ هرشَع يرقُ النَّذلحي َأن دعبو

يِ النَّذدي يف ربالْحلَّةالس نيرٍ مرِقَاقَةَ فَطةً ويرفَطشِ، والْكَب نلُوقَةً مسفًا ميرِ كَت .
فَتَكُون مكَرسةً من حقِّ الْحبرِ، مع الصدرِ الَّذي قَدمه . ويقَدمها الْحبر هديةً َأمام اِهللا٢٠

مي قَدالَّت الْفَخْذةً ويداهعرا تَبا. هرخَم يرالنَّذ بشْري ذَِلك دعبةُ ٢١. وشَرِيع يه هذه
 عرتَبا يِإلَى م افَةبِاِإلض ،نَذْرِه نِهللا ع همقَدي يالَّذ انبالْقُر وذَا ههو ،رنْذي ييرِ الَّذالنَّذ

بِه .و هنَذْر متَمي َأن جِبيرِفَيالنَّذ ةشَرِيع بسح ءَل كُلَّ شَيمعي.  
  بركة الحبر

قُْل ِلهارون وبنيه، بِهذه الطَّرِيقَة تُبارِكُون بني ِإسراِئيَل "٢٣: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٢
 ،ملَه ٢٤فَتَقُولُون'كسرحياُهللا و ارِكُكب٢٥. يهِهجشْرِقُ اُهللا بِويكمحريو كلَيع  .

وبِذَِلك يضعون اسمي علَى بني ٢٧' .يلْتَفتُ اُهللا بِوجهِه ِإلَيك ويعطيك سالما٢٦
مارِكُهَأنَا ُأباِئيَل، ورِإس".  

  
 قرابين تدشين الخيمة

٧ 

١طَها وهحسم ،ةمالْخَي ةِإقَام نى موسغَ ما فَرافَلَمهكُلَّ َأثَاثو يا ههر . حسم كَذَِلكو
ثُم قَدم قَادةُ بني ِإسراِئيَل قَرابِينَهم، وهم رَؤساء ٢. وطَهر الْمنَصةَ وكُلَّ َأدواتها

اءصلَى اِإلحفُوا عَأشْر يناِئِل الَّذالْقَب اءَؤسر َأي اِئالتاِهللا فََأ٣. الْع امَأم مابِينَهوا قَررضح
 ،رِئيسٍ ثَوكُلِّ ر نمةٌ وبرنِ عيِئيسكُلِّ ر نا، مرثَو شَرع اثْنَيو غَطَّاةم اتبرتَّ عس



ةمالْخَي اما َأموهمقَدى٤. ووس٥: فَقَاَل اُهللا ِلم"مدي خَل فمتَعِلتُس منْها مخُذْه ةمخَي ة
هتمدخ بسح داحِلكُلِّ و ،ينا للَّاوِيهطَأعاعِ، ومتاِلاج".  

٦ينا ِللَّاوِيطَاهَأعو انالثِّيرو اتبرى الْعوسانٍ ٧. فََأخَذَ ميرةَ ثعبَأرنِ وتَيبرطَى عفََأع
هِمتمدخ بسح شُونري جنط٨َ. ِلبَأعارِي وري منانٍ ِلبيرةَ ثيانثَمو اتبرع عبى َأر

َأما بنُو قَهاتَ فَلَم يعطهِم شَيًئا ٩. حسب خدمتهِم، تَحتَ ِإشْراف ِإيثَامار بنِ هارون الْحبرِ
ع ةرالطَّاه اءَل اَألشْيمكَانَتْ ح متَهمدخ ا، َألننْهمهِملَى َأكْتَاف.  

١٠ةنَصالْم اما َأموهمقَدا وهينشِلتَد مابِينَهقَر اءَؤسالر رضةُ، َأحنَصالْم تحسا ملَمو. 
 .كُلَّ يومٍ يحضر واحد من الرَؤساء قُربانَه ِلتَدشينِ الْمنَصة: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١١
وقُربانُه ١٣. فَالذَي قَدم قُربانَه فَي الْيوم اَألوِل نَاحشُ بن عمينَاداب من قَبيلَة يهوذَا١٢

هو طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرامٍ ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، 
زالْو بساِلاثْنَانِ حويققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الر .

وثَور من الْبقَرِ ١٥. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا١٤
حي يانِ الَّذبِللْقُر ،نَةس نوفٌ ابخَرشٌ وكَبقُو١٦. ريَئةالْخَط ةيحزِ ِلضعالْم نم ستَيو .

وثَورانِ وخَمسةُ كباشٍ وخَمسةُ تُيوسٍ وخَمسةُ خراف عمر كُلِّ خَروف منْها سنَةٌ، ١٧
ةبحالص ةيحِلض .ابينَادمنِ عشَ بنَاح انبذَا قُره.  

وقُربانُه هو طَبقٌ ١٩. ثَّاني قَدم نَثَنِْئيُل بن صوغَر رِئيس يساكَر قُربانَهوفي الْيومِ ال١٨ْ
من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، واِلاثْنَانِ 

وصحن من ٢٠. وءانِ دقيقًا مخْلُوطًا بِالزيت ِلقُربانِ الدقيقالرسمي ومملُ حسب الْوزنِ
وثَور من الْبقَرِ وكَبشٌ وخَروفٌ ٢١. ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا

وثَورانِ ٢٣. لْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئةوتَيس من ا٢٢. ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
 يةحنَةٌ، ِلضا سنْهم وفكُل خَر رمع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبةُ كسخَمو

ةبحالْص .وغَرنِ صنَثَنِْئيَل ب انبذَا قُره.  
وقُربانُه هو ٢٥.  حيلُون رِئيس بني زبولُون قُربانَهالثَّاِلث قَدم َأِليآب بن وفي الْيوم٢٤ِ

طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، 



. ا بِالزيت ِلقُربانِ الدقيقواِلاثْنَانِ حسب الْوزنِ الرسمي ومملُوءانِ دقيقًا مخْلُوطً
وثَور من الْبقَرِ ٢٧. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا٢٦

. يَئةوتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَط٢٨. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
وثَورانِ وخَمسةُ كباشٍ وخَمسةُ تُيوسٍ وخَمسةُ خراف عمر كُلِّ خَروف منْها سنَةٌ، ٢٩

ةبحالْص ةيحِلض .يلُوننِ حب َأِليآب انبذَا قُره.  
٣٠ب ِئيسر ُئوريشَد نب ورَأِليص مابِعِ قَدمِ الروي الْيفوانَهبقُر ُأوبِيني ر٣١. ن انُهبقُرو

هو طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، 
ِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حويققانِ الدب .

وثَور من الْبقَرِ ٣٣. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا٣٢
. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٣٤. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ

٣٥رثَونَةٌ، وا سنْهم وفكُلِّ خَر رمع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبةُ كسخَمانِ و
ةبحالْص ةيحِلض .ُئورينِ شَدب ورَأِليص انبذَا قُره.  

. ن قُربانَهوفي الْيومِ الْخَامسِ قَدم شَلُوميِئُل بن صورشَدي رِئيس بني شمعو٣٦
وقُربانُه هو طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني ٣٧

مَئة جرامٍ، واِلاثْنَانِ حسب الْوزنِ الرسمي ومملُوءانِ دقيقًا مخْلُوطًا بِالزيت ِلقُربانِ 
قالدا٣٨. يقخُورب لُوءممو ،اتامرةُ جشْرعَئةٌ وم نُهزبٍ وذَه نم نحص٣٩. و رثَوو

وتَيس من الْمعزِ ِلضحية ٤٠. من الْبقَرِ وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
يَئةة٤١ُ. الْخَطسخَمانِ ورثَوو وفكُلِّ خَر رمع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبك 

ةبحالص ةيحنَةٌ، ِلضا سنْهم .يشَدورنِ صيِئَل بشَلُوم انبذَا قُره.  
وقُربانُه هو ٤٣. قَدم َأِلياسافُ بن دعوِئيَل رِئيس بني جاد قُربانَه وفي الْيومِ السادس٤٢ِ

طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، 
يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .

٤٤نحصاوخُورب لُوءممو ،اتامرةُ جشْرعَئةٌ وم نُهزبٍ وذَه نقَرِ ٤٥.  مالْب نم رثَوو
. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٤٦. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ



٤٧خَماشٍ وبةُ كسخَمانِ ورثَونَةٌ، وا سنْهم وفكُلِّ خَر رمع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيس
ةبحالص ةيحوِئيَل. ِلضعنِ دافَ باسَأِلي انبذَا قُره.  

٤٨انَهبقُر مايي َأفْرنب ِئيسر ودميهع نب عَأِليشَم مابِعِ قَدم السوي الْيف٤٩. وانُهبقُرو وه 
طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، 

يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .
٥٠بٍ وذَه نم نحصاوخُورب لُوءممو ،اتامرةُ جشْرعَئةٌ وم نُهقَرِ ٥١. زالْب نم رثَوو

. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٥٢. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
٥٣وسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبةُ كسخَمانِ ورثَونَةٌ، وا سنْهم وفكُلِّ خَر رمع افرةُ خسخَم

ةبحالص ةيحِلض .ودميهنِ عب عَأِليشَم انبذَا قُره.  
٥٤انَهبى قُرنَسي منب ِئيسر ورصفَد نيُل بلمج منِ قَدمِ الثَّاموي الْيف٥٥. و وه انُهبقُرو

ف نقٌ مامٍ، طَبرج َئةي مانا ثَمنُهزو ةضف نم كَْأسفٌ، وصنو امريلُوجك نُهزو ةض
يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .

وثَور من الْبقَرِ ٥٧. رةُ جرامات، ومملُوء بخُوراوصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعش٥٦ْ
. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٥٨. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ

٥٩ع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبةُ كسخَمانِ ورثَونَةٌ، وا سنْهم وفكُلِّ خَر رم
ةبحالص ةيحِلض .ورصنِ فَديَل بلمج انبذَا قُره.  

٦٠انَهبقُر ينمي بِنْينب ِئيسي رونعجِد نب رَأبِيد معِ قَدمِ التَّاسوي الْيف٦١. و وه انُهبقُرو
ك نُهزو ةضف نقٌ مامٍ، طَبرج َئةي مانا ثَمنُهزو ةضف نم كَْأسفٌ، وصنو امريلُوج

يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .
٦٢ ،اتامرةُ جشْرعَئةٌ وم نُهزبٍ وذَه نم نحصاوخُورب لُوءممقَرِ ٦٣. والْب نم رثَوو

. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٦٤. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
٦٥وفكُلِّ خَر رمع افرةُ خسخَموسٍ وةُ تُيسخَماشٍ وبةُ كسخَمانِ ورثَونَةٌ، وا سنْهم 

ةبحالص ةيحي. ِلضونعنِ جِدب رَأبِيد انبذَا قُره.  



٦٦رزيعَأخ مرِ قَداشمِ الْعوي الْيفو انَهبقُر اني دنب ِئيسر ييشَدمع ن٦٧. ب وه انُهبقُرو
، وكَْأس من فضة وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ، طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ

يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .
وثَور من الْبقَرِ ٦٩. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا٦٨

. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٧٠. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ
وثَورانِ وخَمسةُ كباشٍ وخَمسةُ تُيوسٍ وخَمسةُ خراف عمر كُلِّ خَروف منْها سنَةٌ، ٧١
ِلضةبحالص ةيح .ييشَدمنِ عب رزيعَأخ انبذَا قُره.  
وقُربانُه ٧٣. بن عكْرن رِئيس بني َأشير قُربانَه وفي الْيومِ الْحادي عشَر قَدم فَجعيُل٧٢

نم كَْأسفٌ، وصنو امريلُوجك نُهزو ةضف نقٌ مطَب وامٍ، هرج َئةي مانا ثَمنُهزو ةضف 
يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .

ن الْبقَرِ وثَور م٧٥. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا٧٤
. وتَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة٧٦. وكَبشٌ وخَروفٌ ابن سنَة، ِللْقُربانِ الَّذي يحرقُ

وثَورانِ وخَمسةُ كباشٍ وخَمسةُ تُيوسٍ وخَمسةُ خراف عمر كُلِّ خَروف منْها سنَةٌ، ٧٧
الص ةيحِلضةبح .نكْرنِ عيَل بِعفَج انبذَا قُره.  

٧٨نب عيرَأخ مقَد شَري عمِ الثَّانوي الْيفو انَهبقُر ي نَفْتَاِلينب ِئيسر ينَن٧٩. ع انُهبقُرو
ها ثَماني مَئة جرامٍ، هو طَبقٌ من فضة وزنُه كيلُوجرام ونصفٌ، وكَْأس من فضة وزنُ

يققانِ الدبِلقُر تيخْلُوطًا بِالزيقًا مقانِ دلُوءممو يمسنِ الرزالْو بساِلاثْنَانِ حو .
وثَور من الْبقَرِ ٨١. وصحن من ذَهبٍ وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ جرامات، ومملُوء بخُورا٨٠

قُورحي يانِ الَّذبِللْقُر ،نَةس نوفٌ ابخَرشٌ و٨٢. كَبيَئةالْخَط ةيحزِ ِلضعالْم نم ستَيو .
وثَورانِ وخَمسةُ كباشٍ وخَمسةُ تُيوسٍ وخَمسةُ خراف عمر كُلِّ خَروف منْها سنَةٌ، ٨٣

ةبحالص ةيحذَا قُ. ِلضهينَننِ عب عيرَأخ انبر.  
َأطْباقُ فضة : فَهذه هي قَرابِين رَؤساء بني ِإسراِئيَل ِلتَدشينِ الْمنَصة، لَما مسحت٨٤ْ

شَربٍ اثْنَا عذَه ونحصةَ، وشْراثْنَتَا ع ةضف كُُؤوسو ،شَر٨٥. اثْنَا عنُهزو قكُلُّ طَب 
فَكَان مجموع وزنِ . كيلُوجرام ونصفٌ من الْفضة، وكُلُّ كَْأسٍ وزنُها ثَماني مَئة جرامٍ



يمسنِ الرزالْو بسح ،ةضالْف نامٍ مرج َئةتَّ مسا وامريلُوجك شْرِينعةً وعبس ةياآلن .
الْمملُوءةُ بِالْبخُورِ اثْنَا عشَر، كُلُّ واحد وزنُه مَئةٌ وعشْرةُ وصحون الذَّهبِ ٨٦

يمسنِ الرزالْو بسح ،اتامرج . َئةثَالثَ ما وامريلُوجونِ كحنِ الصزو وعمجم فَكَان
اثْنَا عشَر ثَورا، : مِ ِللْقُربانِ الْمحروقومجموع الْبهاِئ٨٧. وعشْرِين جراما من  الذَّهبِ

يققانِ الدبِإلَى قُر افَةبِاِإلض ،نَةس نوفًا ابخَر شَراثْنَا عشًا، وكَب شَراثْنَا عو . ةيحِلضو
َأربعةٌ : حية الصحبةومجموع الْبهاِئمِ ِلض٨٨. الْخَطيَئة اثْنَا عشَر تَيسا من الْمعزِ

نَةس نوفًا ابخَر تُّونسا، وستَي تُّونسشًا، وكَب تُّونسا، ورثَو ونشْرعو . يه هذكَانَتْ ه
  .قَرابِين تَدشينِ الْمنَصة بعد مسحها

٨٩اعِ ِليمتةَ اِلاجمخََل خَيى، ِإذَا دوسم كَانو قفَو نم هكَلِّمتَ يوالص عمساِهللا، ي عم تَكَلَّم
  .الْغطَاء الَّذي علَى صنْدوق العهد، من بينِ الْمالكَينِ، فَكَان يكَلِّم اَهللا

  
 المنارة ومصابيحها

٨ 

يح السبعةَ علَى الْمنَارة، فَاجعِل عنْدما تَضع الْمصابِ'قُْل ِلهارون، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
 "'. الْمصابِيح تُنير ِإلَى اَألمامِ

. كَما َأمر اُهللا موسى. وضع الْمصابِيح بِحيثُ تُنير ِإلَى اَألمامِ. فَفَعَل هارون هذَا٣
٤طْربٍ مذَه نةً منُوعصةُ منَارالْم هذكَانَتْ هو ذَِلكا، وهماعرا ِإلَى بهتدقَاع نم ،وق

  .حسب الْمثَاِل الَّذي َأراه اُهللا ِلموسى
  تكريس الالويين هللا

رشَّ : بِهذه الطَّرِيقَة٧خُذ اللَّاوِيين من بينِ بني ِإسراِئيَل وطَهرهم "٦: وقَاَل اُهللا ِلموسى٥
م هِملَيواعرطْهفَي مهابيلُوا ثغْسيو هِممقُوا كُلَّ جِسلحلْيالتَّطْهِيرِ، و ا ٨. اءرْأخُذُوا ثَوي ثُم

يَئةالْخَط ةيحِلض ا آخَررتَْأخُذُ ثَوو ،تيبِالز خْلُوطم يققد انبقُر هعمقَرِ والْب نم .
وقَدمِ ١٠. ن َأمام خَيمة اِلاجتماعِ، واجمع كُلَّ جماعة بني ِإسراِئيَلوَأحضرِ اللَّاوِيي٩



ينلَى اللَّاوِيع مهيداِئيَل َأيرنُو ِإسب عضاِهللا، فَي امَأم ين١١. اللَّاوِي يناللَّاوِي وناره سكَرفَي
ثُم يضع اللَّاوِيون َأيديهم علَى ١٢.  ِإسراِئيَل، ِليكُونُوا في خدمة اِهللاهديةً ِهللا من عنْد بني

رْأسيِ الثَّورينِ، فَتُقَدم َأحدهما ضحيةً عنِ الْخَطيَئة، واآلخَر قُربانًا يحرقُ ِهللا لَلتَّكْفيرِ 
يننِ اللَّاوِيفُ ا١٣. عةً ِهللافَتُوقيده مهمتُقَدو يهنبو وناره امَأم ين١٤. للَّاوِي بِذَِلك

  .تُخَصص اللَّاوِيين ِليكُونُوا ِلي من بينِ بني ِإسراِئيَل
١٥"مدوا بِخقُومِلي ْأتُونةً، ييده مهمتُقَدو يناللَّاوِي رتُطَه َأن دعباعِومتاالج ةمي خَيف هِمت .
فَِإنِّي َأخَذْتُهم ِلي بدَل كُلِّ بِكْرٍ، َأي َأوِل من . َألنَّهم هديةٌ ِلي من بينِ بني ِإسراِئيَل١٦

 في ِإسراِئيَل هو َألن كُلَّ بِكْرٍ من النَّاسِ والْبهاِئم١٧ِ. يخْرج من الرحمِ في بني ِإسراِئيَل
رصي مقَتَلْتُ كُلَّ بِكْرٍ ف موي يِلنَفْس متُهصَل ١٨. ِلي، فَِإنِّي خَصدب ينَأخَذْتُ اللَّاوِي ثُم

 ومن بينِ كُلِّ بني ِإسراِئيَل، َأعطَيتُ اللَّاوِيين ِلهارون١٩. كُلِّ بكْرٍ في بني ِإسراِئيَل
 ِلكَي ،منْهوا عكَفِّرِلياِئيَل، وري ِإسنب نةً عابياعِ نمتاِلاج ةمي خَيف ةمدوا بِالْخقُومِلي يهنبو

  ."ال يصيب بني ِإسراِئيَل وبٌأ متَى اقْتَربوا من الْمقْدسِِ
٢٠ب ةاعمكُلُّ جو ونارهى ووسَل ممفَع اُهللا بِه را َأمكُلِّ م بسح ،يناِئيَل ِللَّاوِيري ِإسن

ثُم قَدمهم هارون هديةً َأمام اِهللا، . فَطَهر اللَّاوِيون َأنْفُسهم، وغَسلُوا ثيابهم٢١. موسى
رِينكُونُوا طَاهِلي منْهع كَفَّر٢٢. وج ذَِلك دعبو ةمي خَيف هِمتمدوا بِخقُومِلي وناللَّاوِي اء

يهنبو وناره افتَ ِإشْراعِ تَحمتى. اِلاجوسم اُهللا بِه را َأمكُلَّ م بسح ينلُوا ِللَّاوِيمفَع.  
مسٍ وعشْرِين سنَةً وما منِ ابنِ خَ: هذَا هو واجِب اللَّاوِيين"٢٤: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٣

وفي سن الْخَمسين ٢٥. فَوقُ، يْأتُون ِليقُوموا بِنَصيبِهِم في خدمة خَيمة اِلاجتماعِ
لُونمعفَال ي ،ةمدنِ الْخع وندتَقَاعضِ ٢٦. يعي بف متَهوا ِإخْوداعسي َأن منُهكما يِإنَّم

وةمدبِالْخ اميالْق منْهم طْلَبال ي منَّهاعِ، لَكمتاِلاج مةي خَيف هِماتالطَّرِيقَةُ . اجِب يه هذه
يناللَّاوِي اتُئوِليسا مبِه نيي تُعالَّت".  

  



 الفصح

٩ 

١رِ اَألوي الشَّهف ينَاءس اءرحي صى فوساُهللا م كَلَّمو نم وجِهِمِلخُر ةيالثَّان نَةالس نِل م
في الْيومِ الرابِعِ ٣علَى بني ِإسراِئيَل َأن يحتَفلُوا بِالْفصحِ في وقْته، "٢: مصر، فَقَاَل

ةيشي الْعرِ، فذَا الشَّهه نم شَركُلِّ. ع بسح ،هقْتي وف بِه لُونتَفتَحهكَامَأحو هاِئضفَر  ".
فَاحتَفَلُوا بِه في صحراء سينَاء، في ٥. فَقَاَل موسى ِلبني ِإسراِئيَل َأن يحتَفلُوا بِالْفصح٤ِ

ةيشي الْعِل، فرِ اَألوالشَّه نم شَرابِعِ عمِ الروكُ. الْي بساِئيَل حرنُو ِإسَل بمعو را َأملِّ م
  .اُهللا بِه موسى

لَكن تَنَجس الْبعض بِسببِ ميت، فَلَم يحلَّ لَهم َأن يحتَفلُوا بِالْفصحِ في ذَِلك الْيومِ، ٦
ت، فَلماذَا نَحن تَنَجسنَا بِسببِ مي: "وقَالُوا٧فَجاءوا ِإلَى موسى وهارون في نَفْسِ الْيومِ، 

: فَقَاَل لَهم موسى٨" نُحرم من تَقْديمِ قُربانِ اِهللا في وقْته مع باقي بني ِإسراِئيَل؟
"كُمبِشَْأن اُهللا بِه رْأما يم عمتَّى َأسوا حرانْتَظ".  

واحد منْكُم َأو من نَسلكُم، يتَنَجس بِسببِ َأي 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "١٠: فَقَاَل اُهللا ِلموسى٩
لَكنَّهم يحتَفلُون ١١. ميت، َأو يكُون بعيدا في سفَرٍ، يمكنُه هو َأيضا َأن يحتَفَل بِالْفصحِ

ي الْعي، فرِ الثَّانالشَّه نم شَرابِعِ عمِ الروي الْيف يرٍ بِهفَط عَل ممالْح ْأكُلُونيا، وضَأي ةيش
ةرشَابٍ مَأع١٢. و بِه لُونتَفحيو ،نْها مظْموا عركْسال يو ،ِإلَى الْغَد نْهًئا مقُوا شَيبال يو

، وَأهمَل َأن يحتَفَل لَكن من كَان طَاهرا ولَيس في سفَر١٣ٍ. حسب كُلِّ فَراِئضِ الْفصحِ
هقْتي واِهللا ف انبقُر مقَدي لَم َألنَّه ،بِهشَع نم ادبي ذَا الشَّخْصحِ، فَهصالْفب . ذَا الشَّخْصه

ذَنْبِه قَابنَاُل عحِ اِهللا، ف١٤َ. يصَل بِفتَفحي َأن نَكُميب يمقم غَرِيب ادَأر ِإنو كُوني َأن جِبي
هكَامَأححِ وصاِئضِ الْففَر بسح نِ. ذَِلكاطوالْملَى الْغَرِيبِ والْفَراِئضِ تَنْطَبِقُ ع نَفْس.'"  

  السحابة فوق الخيمة

ء ِإلَى الصبحِ، ومن الْمسا. وفي يومِ ِإقَامة الْخَيمة، َأي خَيمة الْعهد غَطَّتْها السحابة١٥ُ
فَكَانَت السحابةُ تُغَطِّي الْخَيمةَ داِئما، وفي اللَّيِل ١٦. كَان منْظَر السحابة علَيها كَالنَّارِ



، وكَان متَى ارتَفَعت السحابةُ عنِ الْخَيمة يرحُل بنُو ِإسراِئيَل١٧. كَان منْظَرها كَالنَّارِ
نْزِلُونةُ كَانُوا يابحالس لَّتثُ حيح١٨. و بسح نْزِلُونيرِ اِهللا، وَأم بسح لُونحرفَكَانُوا ي

نَاكه نقَوبكَانُوا ي ةملَى الْخَيةً عودجوةُ مابحالس تاما دمرِ اِهللا، و١٩. َأم تيقب ِإنو
. الْخَيمة وقْتًا طَوِيلًا، كَان بنُو ِإسراِئيَل يطيعون َأمر اِهللا وال يرحلُونالسحابةُ علَى 

٢٠ بسح لُونحريرِ اِهللا، وَأم بسح نْزِلُونيلَةً، كَانُوا يا قَلامَأي ةملَى الْخَيتْ عيقب ِإنو
مساء ِإلَى الصباحِ فَقَطْ، وارتَفَعتْ في الصباحِ، كَانُوا وِإن بقيتْ من ال٢١ْ. َأمرِ اِهللا
لُونحرلَةً، . يلَيا وموتْ ييقب ِإن ةُ ٢٢َأوابحالس تاما دنَةً، مس ا، َأورشَه نِ، َأويموي َأو

ال يو نْزِلُوناِئيَل يرنُو ِإسب كَان ،ةملَى الْخَيعلُونحر .لُونحرتْ، كَانُوا يتَفَعتَى ارمو .
وكَانُوا يطيعون َأمر اِهللا . فَكَانُوا ينْزِلُون حسب َأمرِ اِهللا، ويرحلُون حسب َأمرِ اِهللا٢٣

  .حسب كَالمه ِلموسى
  

 البوقان

١٠ 

فضة مطْروقَة، واستَعملْهما ِلتُنَادي الشَّعب اعمْل بوقَينِ من "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
فَِإذَا نَفَخُوا في اِلاثْنَينِ، يجتَمع ِإلَيك كُلُّ الشَّعبِ عنْد مدخَِل خَيمة ٣. ِليجتَمعوا َأو ِليرحلُوا

 ِإلَيك الْقَادةُ، َأي رَؤساء عشَاِئرِ بني وِإذَا نَفَخُوا في واحد فَقَطْ، يجتَمع٤. اِلاجتماعِ
وِإذَا ٦. وِإذَا نَفَخُوا بِهتَاف مرةً واحدةً، تَرحُل الْعشَاِئر النَّازِلَةُ في الشَّرق٥. ِإسراِئيَل

فَيكُون الْهتَافُ هو الْعالمةَ . وبِنَفَخُوا بِهتَاف مرةً ثَانيةً، تَرحُل الْعشَاِئر النَّازِلَةُ في الْجنُ
وبنُو هارون الَْأحبار هم ٨. ِإذَن عنْدما تَجمعون الشَّعب تَنْفُخُون وال تَهتفُون٧. ِللرحيِل

اقوي اَألبف نْفُخُوني ينالَّذ .دعجِيلًا ب ومتَد ةً لَكُمذَا فَرِيضه كُونا ٩.  جِيٍلفَيمنْدعو
تَذْهبون ِللْحربِ في َأرضكُم ضد عدو يضايقُكُم، اُنْفُخُوا في اَألبواق بِهتَاف، فَيسمع اُهللا 

اِئكُمدَأع نم ذُكُمنْقيو كُم١٠. ِإلَهتي احفو كُماديي َأعفو كُمحامِ فَري َأيف كَذَِلكو كُمفَاالت



 ،ةبحا الصايحضقُ وري تُحالَّت ابِينالْقَر ونما تُقَدمنْدع اقوي اَألبرِ، اُنْفُخُوا فْأسِ الشَّهبِر
  ."َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم. فَتُذَكِّركُم بِاِهللا

  الرحيل من سيناء

السنَة الثَّانية، ارتَفَعت السحابةُ عن خَيمة  لثَّاني منوفي الْيومِ الْعشْرِين من الشَّهرِ ا١١
دهي ١٢. الْعةُ فابحالس لَّتتَّى حوا حارسو ينَاءس اءرحص ناِئيَل مرنُو ِإسَل بحفَر

انفَار اءرح١٣. صيهف ونيرسي لَةَل رِحَأو هذكَانَتْ هاُهللا و بِه ري َأما بِالنِّظَامِ الَّذ
  .بِواسطَة موسى

١٤ابينَادمع نشُ بنَاح وه مهقَاِئدو ،هِمتايتَ روذَا تَحهكَرِ يسعقُ مرلًا فلَتْ َأوحفَر .
١٥وغَرص ننَثَنِْئيُل ب وه اكَرسي قَبِيلَة قَةرف قَاِئدق١٦َ. وو وه ولُونبز قَبِيلَة قَةرف اِئد

يلُونح نب ة١٧َ. أِليآبمالْخَي ينلامارِي حرنُو مبو شُونرنُو جَل بحةَ، فَرمفَكُّوا الْخَي ثُم.  
١٨ب ورَأِليص وه مهقَاِئدو ،هِمتايتَ رتَح ُأوبِينكَرِ رسعقُ مرلَتْ فحر ثُمُئوريشَد ن .
وقَاِئد فرقَة قَبِيلَة جاد هو ٢٠. وقَاِئد فرقَة قَبِيلَة شمعون هو شَلُوميُل بن صورشَدي١٩

ثُم رحَل بنُو قَهاتَ حاملين اَألشْياء الْطَّاهرةَ، ونُصبت الْخَيمةُ ٢١. َأِلياسافُ بن دعوِئيَل
قَبوِلهِمصَل و.  

٢٢وديهمع نب عَأِليشَم وه مهقَاِئدو ،هِمتايتَ رتَح مايكَرِ َأفْرسعقُ مرلَتْ فحر ثُم .
٢٣ورصفَد نيُل بلمج وى هنَسم قَبِيلَة قَةرف قَاِئد٢٤. و وه ينمبِنْي قَبِيلَة قَةرف قَاِئدو

  .يدن بن جِدعونيَأبِ
٢٥ نب رزيعَأخ وه مهقَاِئدو ،هِمتايتَ رتَح انكَرِ دسعقُ مرلَتْ فحالْكُلِّ، ر رآخو

ييشَدم٢٦. عنكْرع نيُل بعفَج وه يرَأش قَبِيلَة قَةرف قَاِئدنَفْتَاِلي ٢٧. و قَبِيلَة قَةرف قَاِئدو
ينَنع نب عيرَأخ و٢٨. همرِهيي سرِاِئيَل فنُو ِإسب هعتْبي يالَّذ النِّظَام وذَا هه.  

٢٩يانيدوِئيَل الْمعنِ رب ابوبح يهمى ِلحوسقَاَل مي : "وكَانِ الَّذِإلَى الْم لُوناحر ننَح
فَتَعاَل معنَا، فَنُحسن ِإلَيك، َألن اَهللا وعد َأن يحسن ِإلَى َأن يعطيه لَنَا،  وعد اُهللا
: فَقَاَل موسى٣١." ال َأذْهب معكُم، بْل َأرجِع ِإلَى بلَدي وشَعبِي: "فََأجابه٣٠." ِإسراِئيَل



"كْنَا، َألنَّكال تَتْر كلفَض نَأ م جِبي نرِفُ َأيِليلًاتَعلَنَا د فَتَكُون ،اءرحي الصف يمنُق ن .
 ".وِإن ذَهبتَ معنَا، فَِإنَّنَا نُشْرِكُك معنَا في كُلِّ الْخَيرِ الَّذي يحسن اُهللا بِه ِإلَينَا٣٢
د اِهللا يتَقَدمهم ِليخْتَار لَهم وكَان صنْدوقُ عه.فَرحلُوا من جبِل اِهللا، وسافَروا ثَالثَةَ َأيام٣٣ٍ

يهف ونتَاحركَانًا يم٣٤ِ. مخَيالْم نلُوا محا رارِ، لَمي النَّهف هِملَيةُ اِهللا عابحكَانَتْ سو .
ءك، اجعْل تَقَدم يا رب وبدد َأعدا: "وعنْد رحيِل الصنْدوق، كَان موسى يقُوُل٣٥

كامأم نم ونبرهي كومقُوُل٣٦." خُصي كَان ،وقنْدلُوِل الصح نْدعِإلَى : "و با راَل يتَع
بِكينِ شَعاليم".  

  
 نار من عند اهللا

١١ 

م ِإلَى ُأذُنَيِ اِهللا ووصلَتْ شَكْواه. واشْتَكَى الشَّعب بِسببِ الْمصاعبِ الَّتي يقَابِلُونَها١
عمسمِ. وخَيالْم في طَرف مهضعقَتْ برَأحو ،يهِمف هلَتْ نَاراشْتَعا وجِد بخَ ٢. فَغَضرفَص

النَّار تدى ِإلَى اِهللا، فَخَموسلَّى مى، فَصوسِإلَى م بةَ، ٣. الشَّعيرعتَب كَانالْم ذَِلك يمفَس
يهِملَتْ فاِهللا اشْتَع نَار اٌل، َألنعَأيِ اشْت.  

  السلوى

٤ مه كُونباِئيَل يرنُو ِإسفََأخَذَ ب ،ما اللَّحواشْتَه اءبالْغُر نيطٌ ماِئيَل خَلري ِإسنب نيب كَانو
قُولُونيا وضا؟ : "َأيمنَا لَحمطْعي نن٥َمتَذَكَّر انًا، قَدجم رصي مف ي كُنَّا نَْأكُلُهالَّذ كما الس

الثُّومَل وصالْباثَ والْكُرطِّيخَ والْبو اريالْخنَا ٦. وونيع امَأم ءتَنَا، ال شَينَا شَهِيفَقَد اآلنو
نذَا الْمه رغَي"!  

وكَان الشَّعب يطُوفُون ِليجمعوه، ٨. كْلُه كَصمغِ الشَّجرِوكَان الْمن كَبِزرِ الْكُزبرة وش٧َ
وكَانُوا يطْبخُونَه في الْقُدورِ َأو . ثُم يطْحنُونَه في الطَّاحونَة َأو يدقُّونَه في الْهاوِنِ

ومتَى نَزَل النَّدى علَى الْمخَيمِ ٩. توكَان طَعمه كَطَعمِ قَطَاِئفَ بِزي. يخْبِزونَه َأقْراصا
هعم ننْزُِل الْمي ِل، كَاني اللَّيف.  



١٠هِماميابِ خوَأب نْدع هِماِئالتبِع فُوناقو مهي، وكببِ يى كُلَّ الشَّعوسم عمسو . ثَارو
ِلماذَا جلَبتَ علَي هذه الْمشَاكَل وَأنَا : "قَاَل ِهللاو١١غَضب اِهللا َأكْثَر، فَاضطَرب موسى، 

هْل َأنَا حبِلْتُ بِهِم كُلِّهِم ١٢عبدك؟ هْل َأسْأتُ ِإلَيك حتَّى تُحملَني مسُئوِليةَ هذَا الشَّعبِ؟ 
 ملَهمَأح نِّي َأنم اذَا تَطْلُبم؟ فَلمتُهلَدو َأو مآخُذَهو ،يعضالر ُل اُألمما تَحي، كَمنضي حف

 من َأين ِلي لَحم ُألعطي كُلَّ هذَا ١٣ِإلَى اَألرضِ الَّتي وعدتَ بِها آباءهم بِقَسمٍ؟ 
،قُولُونيو ِإلَي كُونبي مبِ؟ ِإنَّها ِلنَْأكَُل'الشَّعمنَا لَحطَل ال َأ١٤' !َأعمَأح ي َأندحَأنَا و رقْد

لَييٌل عثَق بِ، َألنَّهذَا الشَّع١٥. كُلَّ ه لَيقْ عفَاشْف ،الطَّرِيقَة هذي بِهلُنامكُنْتَ تُع فَِإن
  ."واقْتُلْني اآلن، فَال ُأواجِه مصيبتي

 رجلًا من شُيوخِ بني ِإسراِئيَل الَّذين تَعرِفُ َأنَّهم اجمع ِإلَي سبعين: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٦
كعم نَاكفُوا هقاعِ، فَيمتاِلاج ةمِإلَى خَي مهرضَأحبِ، وي الشَّعف اءقَبرةٌ وفََأنْزُِل ١٧. قَاد

علَيك وَأضعه علَيهِم، فَيحملُون معك َأنَا وَأتَكَلَّم معك هنَاك، وآخُذُ من الروحِ الَّذي 
كدحا َأنْتَ ولُهمبِ، فَال تَحةَ الشَّعُئوِليسبِ، ١٨. مقُْل ِللشَّعا 'واددعتاس كُموا َأنْفُسرطَه

وطَلَبتُم لَحما وقُلْتُم ِإنَّكُم كُنْتُم في الْمولَى سمعكُم لَما بكَيتُم . ِللْغَد، َألنَّكُم ستَْأكُلُون لَحما
رصي مرٍ فخَي .ا فَتَْأكُلُونملَح يكُمطعيلَى سوال ١٩. الْما، وداحا وموال ي تَْأكُلُونَهسو

ْل شَهرا كَاملًا حتَّى ب٢٠. يومينِ، وال خَمسةَ َأيامٍ، وال عشْرةَ َأيامٍ، وال عشْرِين يوما
قُلْتُمو هامَأم تُمكَيبو ،نَكُميي باَهللا الَّذ تُمفَضر َألنَّكُم ،وههتَكْرو كُمُأنُوف نم جخْراذَا : يِلم

َأنْتَ  الْمشَاة، و رجٍل من٦٠٠  ٠٠٠هنَا وسطَ َأنَا : "فَقَاَل موسى٢١" 'خَرجنَا من مصر؟
هْل نَجِد ما يكْفيهِم من غَنَمٍ وبقَرٍ ٢٢! تَقُوُل ِإنَّك ستُعطيهِم لَحما ِليْأكُلُوا شَهرا كَاملًا

يد اِهللا : "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٢٣" ِلنَذْبحها لَهم؟ َأو هْل يكْفيهِم كُلُّ سمك الْبحرِ ِإن جمعنَاه؟
ةًلَيرتْ قَاصال! س ي َأمقَّقُ كَالمتَحي كَان ِإن ى اآلنتَرس".  

فَخَرج موسى وَأخْبر الشَّعب بِكَالمِ اِهللا، وجمع سبعين رجلًا من شُيوخِ الشَّعبِ ٢٤
ةمَل الْخَيوح مقَفَهَأو٢٥. وهكَلَّمو ةابحي السَل اُهللا ففَنَز ،هلَيي عوحِ الَّذالر نَأخَذَ مو 

ينعبوخِ السلَى الشُّيع هعضوو . دعُأوا بتَنَبي لَم منَّهلَكُأوا، وتَنَب وحهِمِ الرلَيلَّ عا حفَلَم
٢٦. ذَِلكالْم ينعبوخِ السالشُّي نا ممهو ،اديدمو ادَألْد نلَكمِوخَيي الْمكَانَا ف ،ينلجس .



ومع َأنَّهما لَم يخْرجا ِإلَى الْخَيمة، ِإلَّا َأن الروح حلَّ علَيهِما هما َأيضا، فَتَنَبَأا في 
فَقَاَل ٢٨.  الْمخَيمِفَجرى شَاب، وَأخْبر موسى بَِأن َألْداد وميداد يتَنَبآنِ في٢٧. الْمخَيمِ

هاثَتدنْذُ حى موسم داعسم وهو ،نُون نب شُوعا: "يمهنَعمى، اوسي مديا س٢٩!" ي هابفََأج
ورجع ٣٠." هل تَغير ِلي؟ لَيتَ كُلَّ شَعبِ اِهللا َأنْبِياء، فَيضع اُهللا روحه علَيهِم: "موسى

وسمِمخَياِئيَل ِإلَى الْمروخُ ِإسشُيى و.  
. وهبتْ رِيح من عنْد اِهللا، وساقَتْ طُيور السلْوى من الْبحرِ، وَألْقَتْها علَى الْمخَيم٣١ِ

لَى ارعو ،ةكُلِّ جِه نم اتتْريلُومك ةدافَةَ عسمِ مخَيَل الْموتْرٍفَكَانَتْ حفَاعِ م٣٢. ت جفَخَر
فَجمع َأقَلُّ واحد . الشَّعب وجمع السلْوى، طُوَل ذَِلك النَّهارِ واللَّيِل وطُوَل الْيومِ الثَّاني

ما زاَل ولَكن، بينَما كَان اللَّحم ٣٣. وسطَّحوها حوَل الْمخَيمِ ِلتَجِفَّ. فيهِم ستِّين كيسا
بين َأسنَانهِم وقَبَل َأن ينْتَهوا من َأكْله، ثَار غَضب اِهللا علَى الشَّعبِ، فَضربهم بِوبٍإ 

يد٣٤. شَد ينفَنُوا الَّذد نَاكه مَألنَّه ،ةوالشَّه ورقُب ةَ، َأيتََّأووتَ هرقَب كَانالْم ذَِلك يمفَس
  .شْتَهوا اللَّحما

٣٥نَاكوا هَأقَاموتَ ويرضةَ ِإلَى حتََّأووتَ هرقَب نم بَل الشَّعحر ثُم. 
  

 كالم مريم وهارون ضد موسى

١٢ 

١ونارهو ميرتْ متَكَلَّما وهجوالتِّي تَز ةيشبالْح َأةربِ الْمبى، بِسوسم دقَاال٢. ضو :
وكَان ٣. فَسمع اُهللا هذَا!" هْل موسى وحده هو الَّذي كَلَّمه اُهللا؟ ِإنَّه كَلَّمنَا نَحن َأيضا"

 .النَّاسِ الَّذين علَى وجه اَألرضِ موسى رجلًا متَواضعا جِدا، َأكْثَر من كُلِّ
٤ى ووساِل، قَاَل اُهللا ِلمي الْحفوميرمو وناره" : ةمالثَّالثَةُ ِإلَى خَي وا َأنْتُمجاُخْر

الْخَيمة،  فَنَزَل اُهللا في عمود سحابٍ، ووقَفَ في مدخَِل٥. فَخَرجوا هم الثَّالثَةُ." اِلاجتماعِ
عنْدما يكُون بينَكُم : اسمعا كَالمي": فَقَاَل٦. ونَادى هارون ومريم، فَخَرجا هما اِلاثْنَانِ

لْمٍ نَبِيي حف هُأكَلِّم ا، َأوْؤيي رف ي لَهنَفْس نل٧. ِهللا، فَِإنِّي ُأع رى، فَاَألموسي مدبا عَأم



ه، وبِوضوحٍ وبِغَيرِ َألْغَازٍ، وَأنَا ُأكَلِّمه وجها ِلوج٨يخْتَلفُ معه، فَهو َأمين في كُلِّ بيتي، 
وثَار غَضب اِهللا ٩" فَلماذَا ال تَخَافَانِ من الْكَالمِ ضد عبدي موسى؟. وهو يرى هيَئةَ اِهللا

  .علَيهِما وتَركَهما
١٠تْ محبَأةً َأصفَج ،ةمنِ الْخَيةُ عابحالس تتَفَعا ارا كَالثَّلْجِفَلَمنُهلَوو اءصرب مير .

اءصرا بهَأى َأنرو ميرِإلَى م ونارى١١. فَالتَفَتَ هوسِلم ونارا : "فَقَاَل هي كلفَض نم
اءبِغَب نَاهتَكَبي ارذَا الذَّنْبِ الَّذلَى هع اقَبلْنَا نُععي، ال تَجدي١٢. سال تَتْرو هذلَى ها عكْه

همفُ لَحصتَآكََل ن قَدو هطْنِ ُأمب نتًا ميم جخْري يينِ الَّذناِل، كَالْجخَ ١٣." الْحرفَص
لَو بصقَ َأبوها في : "فَقَاَل اُهللا١٤!" اللَّهم اشْفها، من فَضلك: "موسى ِإلَى اِهللا وقَاَل

ا، َأمهِهجمِ، وخَيالْم امٍ خَارِجةَ َأيعبا سوهجِزحا امٍ؟ ِإذَنةَ َأيعبالنَةً سخَج تَجِبا كَانَتْ تَح
جِعتَر ذَِلك دعبتَّى ١٥." وح بِل الشَّعحري لَمامٍ، وةَ َأيعبمِ سخَيالْم خَارِج ميرتْ مجِزفَح

  .ِلك رحَل الشَّعب من حضيروتَ ونَزلُوا في صحراء فَارانوبعد ذ١٦َ. رجعتْ
  

 تجسس كنعان

١٣ 

َأرسْل بعض الرجاِل ِليتَجسسوا َأرض كَنْعان الَّتي ُأعطيها ِلبني "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
  ."من الْقَادة الَّذين في الْقَبِيلَةِإسراِئيَل، من كُلِّ قَبِيلَة تُرسُل واحدا 

٣انفَار اءرحص نى موسم ملَهساُهللا، َأر را َأماِئيَل. فَكَمري ِإسني بةً فقَاد مكَانُوا كُلُّهو .
٤ماُؤهمَأس هذهو :كُّورز نب وعشَم ،ُأوبِينر قَبِيلَة ن٥. مقَبِيلَة نم نشَافَاطُ ب ،ونعمش 

من ٨. من قَبِيلَة يساكَر، يجآُل بن يوسف٧َ. من قَبِيلَة يهوذَا، كَاِلب بن يفُنَّة٦َ. حورِي
نُون نب وشَعه ،مايأفْر افُو٩. قَبِيلَةر ني بفَلْط ،ينمبِنْي قَبِيلَة نول١٠ُ. مبز قَبِيلَة نم ،ون

من قَبيلَة ١٢. من قَبِيلَة يوسفَ، َأي من منَسى، جِدي بن سوسي١١. جديُل بن سودي
من قَبِيلَة نَفْتَاِلي، ١٤. من قَبِيلَة َأشير، ستُور بن ميخَاِئيَل١٣. دان، عمِئيُل بن جملِّي



هذه هي َأسماء الرجاِل الَّذين ١٦. يلَة جاد، جُأوِئيُل بن ماكيمن قَب١٥ِ. نَحبِي بن وفْسي
ضوا األرسستَجى ِليوسم ملَهسَأر .شُوعي نُون نب وشَعى هوسى ممسو.  

١٧مقَاَل لَه ،انكَنْع ضوا َأرسستَجى ِليوسم ملَهسا َأرلَمو" :نُوبِ، اذْهنَا ِإلَى الْجه نوا مب
وانْظُروا حالَةَ الْبِالد، والشَّعب الْموجود فيها، هْل هو قَوِي َأم ١٨واطْلَعوا الْجبَل، 

وما هو نَوع اَألرضِ الَّتي يعيشُ فيها، هْل هي جيدةٌ َأم ١٩ضعيفٌ؟ قَليٌل َأم كَثير؟ 
وكَيفَ ٢٠رديَئةٌ؟ وما هو نَوع الْمدنِ الَّتي يسكُن فيها، هْل هي مخَيماتٌ َأم حصون؟ 

 ضعب كُمعوا مرضَأحوا وعال؟ تَشَج َأم را شَجيهْل فهةٌ؟ ويرفَق ةٌ َأميْل غَنه ،ةبالَةُ التُّرح
  .ان الْوقْتُ هو موسم الْعنَبِ الْمبكِّرِوكَ." ثَمرِ اَألرضِ

. فَذَهبوا وتَجسسوا اَألرض من صحراء صين، ِإلَى رحوب عنْد مدخَِل حماة٢١َ
اي وكَان هنَاك َأخيمان وشيشَ. الْجنُوبِ، ثُم ذَهبوا ِإلَى حبرون اتَّجهوا َأولًا ِإلَى٢٢

. وكَانَتْ حبرون قَد بنيتْ قَبَل مدينَة صوعن الْمصرِية بِسبعِ سنين. وتَلْماي بنُو عنَاقَ
٢٣ نْقُودع يهنَبٍ فع ةمكَر نا معفَر نَاكه نوا مقَطَعي َأشْكُوَل، وادلُوا ِإلَى وصو ثُم

فََأصبح ٢٤. عصا بين اثْنَينِ منْهم، وَأخَذُوا َأيضا بعض الرمانِ والتِّينِواحد، وحملُوه بِ
ذَِلك الْمكَان يسمى وادي َأشْكُوَل، َأي وادي الْعنْقُود، بِسببِ الْعنْقُود الَّذي قَطَعه بنُو 

نَاكه ناِئيَل مرو٢٥. ِإسعجر اثُمموي ينعبَأر دعضِ بسِ اَألرستَج نا م.  
  تقرير الجواسيس

وساروا حتَّى جاءوا ِإلَى موسى وهارون وكُلِّ جماعة بني ِإسراِئيَل، وهم في قَادشَ ٢٦
انفَار اءرحي صف .خَب ةاعمكُلَّ الْجو ونارهى ووسلَّغُوا مبو رثَم مهوَأرو ،لَةحالر ر

رحنَا ِإلَى اَألرضِ الَّتي َأرسلْتَنَا ِإلَيها، وحقا ِإنَّها تَفيض : "وقَالَوا ِلموسى٢٧. اَألرضِ
ينَةٌ غَير َأن الشَّعب الساكن فيها قَوِي، والْمدن حص٢٨. لَبنًا وعسلًا، وهذَا ثَمرها

فَالْعماِلقَةُ ساكنُون في النَّقَبِ، والْحثِّيون والْيبوسيون واَألمورِيون ٢٩. وعظيمةٌ جِدا
ندبِ اُألرانلَى جعرِ وحالْب نْدع نُوناكس ونيانالْكَنْعِل، وبي الْجف نُوناكس".  

يجِب َأن نَصعد ونَمتَلك اَألرض َألنَّنَا : " الشَّعب َأمام موسى وقَاَلَأما كَاِلب فَهدَأ٣٠
لَى ذَِلكع ونرفَقَالُوا٣١." قَاد هعوا مبذَه يناُل الَّذجا الرذَا : "َأمه بنَغْل َأن رال نَقْد



وا بين بني ِإسراِئيَل، تَقْرِيرا رديًئا عنِ اَألرضِ وَأشَاع٣٢." الشَّعب، َألنَّهم َأقْوى منَّا
اَألرض الَّتي تَجسسنَاها تَبلَع سكَّانَها، وكُلُّ الشَّعبِ الَّذي رَأينَاه : "الَّتي تَجسسوها وقَالُوا

فَكُنَّا في . بنُو عنَاقَ هم من الْجبابِرة. ورَأينَا هنَاك الْجبابِرة٣٣َ. فيها قَامتُهم طَوِيلَةٌ
مي نَظَرِهف ِلككَذو ،ادرنَظَرِنَا كَالْج".  

  
 تمرد الشعب

١٤ 

١اللَّيلَة لْكي تكَتْ فبخَتْ ورصا وتَهوص ةاعمتْ كُلُّ الْجفَعي ٢. فَرنكُلُّ ب رتَذَمو
وسلَى ماِئيَل عراِإسملَه ةاعمقَالَتْ كُلُّ الْجو ،ونارهى و" :رصي متْنَا فتَنَا متَنَا ! لَيلَي َأو

اءرحالص هذي هتْنَا ف٣! م يرتَصو ،فيوتَ بِالسضِ ِلنَماَألر هذبِنَا اُهللا ِإلَى ه اءاذَا جِلم
ةً ِللْعيمَأطْفَالُنَا غَناُؤنَا وسنرصِإلَى م جِعنَر لَنَا َأن نس؟ َأحوض٤ٍ!" دعِلب مهضعفَقَاَل ب :

"رصِإلَى م جِعنَرا ولَنَا قَاِئد نَخْتَار".  
٥ةعتَمجرِاِئيَل الْمي ِإسنب ةاعمكُلِّ ج اما َأمهِميهجلَى وع ونارهى ووسم قَعقَ ٦. فَوزمو

وقَاال ِلكُلِّ ٧. وع بن نُون وكَاِلب بن يفُنَّةَ ثيابهما، وهما من الَّذين تَجسسوا اَألرضيشُ
. اَألرض الَّتي رحنَا ِإلَيها وتَجسسنَاها، هي َأرض جِيدةٌ جِدا جِدا: "جماعة بني ِإسراِئيَل

٨اُهللا ي كَان نًا ِإنلَب يضتَف ضَأر ا لَنَا، فَهِييهطعيضِ واَألر هذلُنَا ِإلَى هخدنَّا، يى عضر
ِإنَّما ال تَتَمردوا علَى اِهللا، وال تَخَافُوا من شَعبِ اَألرضِ، َألنَّنَا سنَْأكُلُهم ٩. وعسلًا
  ."م آِلهتَهم الَّتي تَحميهِم، فَال تَخَافُوا منْهمِإن اَهللا معنَا وقَد هز. كَالْخُبزِ

١٠ةاعمقَالَتْ كُلُّ الْج نلَكو" :ةارجا بِالْحمهجِما نَرالَوتَع ". ةمي خَيالُل اِهللا فج رفَظَه
تَى يحتَقرني هذَا الشَّعب؟ وِإلَى ِإلَى م: "وقَاَل اُهللا ِلموسى١١. اِلاجتماعِ ِلكُلِّ بني ِإسراِئيَل

ِإنِّي َأضرِبهم ١٢متَى ال يْؤمنُون بِي، علَى الرغْمِ من كُلِّ اآليات الَّتي عملْتُها بينَهم؟ 
منْهى مَأقْوو ظَمةً َأعَأنْتَ ُأم لُكعَأجو ،مهُأبِيدِأ وب١٣." بِالْوى ِهللافَقَاَل موس" : عمسفَي

ويخْبِرون ١٤وَأنْتَ الَّذي بِقُوتك َأخْرجتَ هذَا الشَّعب من وسطهِم، ! الْمصرِيون بِهذَا



َأهَل هذه الْبِالد، الَّذين سمعوا َأنَّك يا رب في وسط هذَا الشَّعبِ، وَأنَّك يا رب ظَهرتَ 
لَهم وجها ِلوجه، وَأن سحابتَك واقفَةٌ فَوقَهم، وَأنَّك تَتَقَدمهم في عمود سحابٍ نَهارا، 

فَِإن قَتَلْتَ هذَا الشَّعب دفْعةً واحدةً، تَقُوُل اُألمم الَّتي تَسمع هذَا ١٥. وفي عمود نَارٍ لَيلًا
،رمٍ، '١٦ الْخَبا بِقَسبِه مهدعي وضِ الَّتِإلَى اَألر ،بذَا الشَّعَل هخدي َأن رقْدي لَى لَموالْم

راءحي الصف مقَتَلَه ُل ١٧' .ِلذَِلكقَب نلَنْتَ ما َأعنَا، كَما ربي كترةَ قُدظَمع َأظْهِر فاآلن
يم، هو محب جِدا، يغْفر الذَّنْب والْمعصيةَ، لَكنَّه ال يتْرك الْمذْنب الْمولَى حل'١٨وقُلْتَ، 

فَحسب ١٩' .بِال عقَابٍ، بْل يعاقب اَألبنَاء علَى ذُنُوبِ اآلباء ِإلَى الْجِيِل الثَّاِلث والرابِعِ
ا الشَّعبِ، كَما غَفَرتَ لَهم منْذُ َأن خَرجوا من مصر ِإلَى نعمتك الْعظيمة، اغْفر ذَنْب هذَ

اآلن".  
ولَكنِّي ُأقْسم بِذَاتي وبِجالِلي الَّذي يمُأل كُلَّ ٢١. قَد غَفَرتُ لَهم كَما طَلَبتَ: "فَقَاَل اُهللا٢٠

 جالِلي وآياتي الَّتي عملْتُها في مصر وفي فَِإن كُلَّ الرجاِل الَّذين رَأوا٢٢اَألرضِ، 
لَن يروا اَألرض الَّتي ٢٣الصحراء، وجربوني عشْر مرات ولَم يسمعوا كَالمي، 

ا عبدي كَاِلب َأم٢٤. وال واحد من الَّذين احتَقَروني سيراها. وعدتُ بِها آباءهم بِقَسمٍ
الَّذي َأظْهر روحا ُأخْرى، وتَبِعني من قَلْبِه، فَِإنِّي ُأدخلُه ِإلَى اَألرضِ الَّتي ذَهب ِإلَيها 

وبِما َأن الْعماِلقَةَ والْكَنْعانيين ساكنُون في الْوادي، انْصرِفُوا غَدا ٢٥. ونَسلُه يرِثُها
  ."وارجِعوا ِإلَى الصحراء علَى طَرِيق الْبحرِ اَألحمرِ

٢٦ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلمةَ "٢٧: ورتَذَمةَ الْمةَ الشِّرِّيراعمالْج هذُل هتَمتَى َأحِإلَى م
لَيو. عرتَذَمي ياِئيَل الَّذري ِإسنب رتُ تَذَمعمِإنِّي سلَيع ٢٨. نَه ،ماِهللا'قُْل لَه ذَا كَالمه :

نْكُما متُهعمي سالَّت اءاَألشْي يكُمُل فمي، ِإنِّي َأعبِذَات م٢٩. ُأقْس هذي هف ينتيم قُطُونتَس
منَةً وس شْرِيننِ عنِ ابم ،لَيع رتَذَم يكُمف داحكُلُّ و اءرحي الصف ينوددعالْم نقُ ما فَو

اءص٣٠. اِإلح ا، غَيريهف نَكُمكُأس ينًا َأنملَفْتُ يي حالَّت ضخُُل اَألردي يكُمف داحال وو
نِ نُونب شُوعيفُنَّةَ ونِ يب غ٣١َ. كَاِلب ونيرصي مِإنَّه قُلْتُم ينالَّذ ا َأطْفَالُكُمَأم ،ودةً ِللْعيمن

وَأنْتُم تَسقُطُون ميتين في هذه ٣٢. فَِإنِّي ُأدخلُهم اَألرض الَّتي رفَضتُموها فَيتَمتَّعون بِها
اءرحتَّى ٣٣. الصح ،كُمانَتيخ قَابع ونقَاسينَةً، وس ينعبنَا َأره نُوكُمب كَّعتَسيقُطَ وسي



فَتُقَاسون عقَاب ذُنُوبِكُم َأربعين سنَةً، كُلَّ يومٍ بِسنَة، علَى عدد ٣٤. آخر واحد فيكُم ميتًا
. فَتَعرِفُون معنَى عداِئي لَكُم. اَأليامِ الَّتي تَجسستُم فيها اَألرض وهي َأربعون يوما

اُهللا قَد حكَمتُ، وسَأعمُل هذه اَألشْياء في كُلِّ هذه الْجماعة الشِّريرة الَّتي اتَّفَقَتْ َأنَا ٣٥
  ."في هذه الصحراء يفْنَون، وهنَا يموتُون. ضدي

٣٦،ضوا اَألرسستَجى ِليوسم ملَهسَأر يناُل الَّذجا الركُلَّ َأم هلَيوا عَأثَاروا وعجرو 
هُؤالء الرجاُل ماتُوا بِالْوبِأ َأمام ٣٧الْجماعة، لَما َأشَاعوا تَقْرِيرا رديًئا عنِ اَألرضِ، 
 ذَهبوا ومن بينِ كُلِّ الَّذين٣٨. اِهللا، َألنَّهم َأشَاعوا تَقْرِيرا رديًئا جِدا عنِ اَألرضِ

  .ِليتَجسسوا اَألرض، سلم من الْموت يشُوع بن نُون وكَاِلب بن يفُنَّةَ فَقَطْ
وقَاموا في ٤٠. ولَما َأخْبر موسى كُلَّ بني ِإسرِاِئيَل بهذَا الْكَالمِ، بكَوا بكَاء شَديدا٣٩

نَحن َأخْطَْأنَا، اآلن سنَذْهب ِإلَى الْمكَانِ : " الْجبَل الْعاِلي وقَالُواالصباحِ الْباكرِ، وصعدوا
نَا اُهللا بِهدعي وى٤١." الَّذوسذَا: "فَقَاَل مي هوا فحتَنْج لَن اِهللا؟ ِإنَّكُم رَأم اذَا تُخَاِلفُونِلم !

٤٢اموا َأمزِموا، ِلَئلَّا تَنْهدعال تَصكُمعم ساَهللا لَي َألن ،اِئكُمد٤٣.  َأع ونيانالْكَنْعاِلقَةُ ومالْع
فيبِالس وتُونتَم ِلذَِلك ،كُمامَأم نَاكه .كُمعم كُونال ي ونِ اِهللا، فَهع تُمدتَدار َأنْتُم".  

َأما صنْدوقُ عهد اِهللا وموسى فَلَم ينْتَقال من . ِليلَكنَّهم تَجاسروا وصعدوا الْجبَل الْعا٤٤
فَنَزَل الْعماِلقَةُ والْكَنْعانيون الساكنُون في ذَِلك الْجبِل وضربوهم ٤٥. وسط الْمخَيمِ

  .وهزموهم طُوَل الطَّرِيق ِإلَى حرمةَ
  

 قرابين أخرى

١٥ 

متَى دخَلْتُم اَألرض الَّتي ُأعطيها مسكَنًا لَكُم، 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "٢:  اُهللا ِلموسىوقَاَل١
وقَدمتُم ِهللا من الْبقَرِ َأوِ الْغَنَمِ، قُربانًا يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا، فَسواء كَان ذَِلك قُربانًا ٣

قُ َأورحي ،يدِلع عٍ َأوركَتَب بِنَذْرٍ َأو فَاءةً، ِللويحا ٤ ضضَأي مقَدي ،انَهبقُر مقَدي يفَالَّذ



يققد انبقُر : ،تيالز نتْرٍ مبِل خْلُوطالْم يققالد ننِ ميامريلُوجرِ ٥كالْخَم نا ما ِلتْرضَأيو
  .هذَا مع كُلِّ خَروف يقَدم قُربانًا َأو ضحيةً. بٍقُربان شَرا

٦يققد انبقُر مشِ فَتُقَدالْكَب عا معٍ : َأمبرتْرٍ وبِل خْلُوطالْم يققالد نم اتامريلُوجةَ كعبَأر
تيالز نال٧ْ. م نا معبرا وا ِلتْرضَأي متُقَداَهللاو رتَس تُهاِئحابٍ رشَر انبرِ قُرخَم.  

٨ بِنَذْرٍ َأو فَاءةً، ِللْويحض قُ َأورحانًا يبقُر ذَِلك كَان اءوقَرِ، سالْب نلًا مجتَ عمقَد ِإنو
ةبحةً ِللصيح٩ِهللا،  ضيققد انبِل قُرجالْع عم مفَتُقَد :س يققالد نم اتامريلُوجتَّةَ ك

تيالز ننِ ميتْربِل خْلُوطُل ١٠. الْمشْعابٍ يشَر انبرِ قُرالْخَم ننِ ميا ِلتْرضَأي متُقَدو
.  الطَّرِيقَةكُلُّ عجٍل َأو كَبشٍ َأو خَروف َأو تَيسٍ، يقَدم بِهذه١١. وراِئحتُه تَسر اَهللا

  .فَتَعملُون هذَا ِلكُلِّ واحد منْها، مهما كَان عددها١٢
١٣ رتَس تُهاِئحرُل وشْعانًا يبقُر مقَدا يمنْدع ،الطَّرِيقَة هذبِه اءاَألشْي هذُل همعنٍ يواطكُلُّ م
م بينَكُم، َأو َأي واحد آخَر مقيم بينَكُم، جِيلًا بعد جِيٍل، وكَذَِلك الْغَرِيب الْمقي١٤. اَهللا

لُونما تَعا كَمامُل تَممعاَهللا، ي رتَس تُهاِئحرُل وشْعانًا يبقُر مقَدا يمنْد١٥. ع ةاعملْجفَل
كُم َأنْتُم وِللْغَرِيبِ الْمقيمِ بينَكُم، فَتَكُونُون َأنْتُم فَرِيضةٌ واحدةٌ تَدوم جِيلًا بعد جِيٍل، لَ

ونَفْس الشَّرِيعة ونَفْس اَألحكَامِ تَنْطَبِقُ علَيكُم َأنْتُم وعلَى ١٦. والْغَرِيب متَساوِين َأمام اِهللا
نَكُمييمِ بقالْغَرِيبِ الْم.'"  

١٧وسقَاَل اُهللا ِلماِئيَل، "١٨: ىوري ِإسنا، 'قُْل ِلبهِإلَي آخُذُكُمي سالَّت ضاَألر خَلْتُمتَى دم
فَتُقَدمون من َأوِل عجِينكُم ٢٠. فَعنْدما تَْأكُلُون من خُبزِ اَألرضِ، قَدموا منْه هديةً ِهللا١٩

الَّت ةيدةً، كَالْهيديفًا هغرِرديالْب نا مونَهمةَ ٢١. ي تُقَديدالْه هذه ونمجِيٍل، تُقَد دعجِيلًا ب
كُمجِينِل عَأو نِهللا م.  

  قرابين الخطأ غير المقصود

موسى بِها، وِإن َأخْطَْأتُم عن غَيرِ قَصد، فَلَم تَعملُوا بِكُلِّ هذه الْوصايا الَّتي َأمر اُهللا "٢٢
٢٣ ،اِلكُميي كُلِّ َأجفمٍ ووِل يَأو نى، موسم طَةاساُهللا بِو بِه كُمرا َأم٢٤كُلِّ م كَان فَِإن

هذَا عن غَيرِ قَصد، وبِغَيرِ علْمِ الْجماعة، تُقَدم كُلُّ الْجماعة عجلًا ِلقُربانٍ يحرقُ 
ه تَسر اَهللا، مع ما يلْزم من قُربانِ الدقيق وقُربانِ الشَّرابِ وتَيسا واحدا ضحيةً وراِئحتُ



يَئةنِ الْخَط٢٥. ع ذَِلك َألن ،ماُهللا لَه رغْفاِئيَل، فَيري ِإسنب ةاعمكُلِّ ج نع ربالْح كَفِّرفَي
. قَصد، وَألنَّهم قَدموا ِهللا عن سهوِهم قُربانًا يشْعُل وضحيةً عنِ الْخَطيَئةكَان عن غَيرِ 

٢٦ ُئولُونسالْكُلَّ م َألن ،منَهيب ينيمقالْم اءبِللغُراِئيَل وري ِإسنب ةاعماُهللا ِلكُلِّ ج رغْفيو
  . الْمقْصودعن هذَا السهوِ غَيرِ

وِإن كَان الَّذي َأخْطََأ عن غَيرِ قَصد هو شَخْص واحد، فَيقَدم عنْزا عمرها سنَةٌ ٢٧
يَئةنِ الْخَطةً عيحرِ ٢٨. ضغَي ني َأخْطََأ عنِ الشَّخْصِ الَّذاِهللا، ع امَأم ربالْح كَفِّرفَي

دا . قَصمنْدعواُهللا لَه رغْفي نْهع كَفِّرُئ ٢٩. يخْطي نلَى كُلِّ متَنْطَبِقُ ع ةالشَّرِيع نَفْسو
منَهيا بيمقا مغَرِيب اِئيَل، َأوري ِإسنب ننًا ماطوم كَان اءوس ،درِ قَصغَي نع.  

، وسواء كَان هذَا الشَّخْص مواطنًا َأو غَرِيبا، َأما من يخْطُئ عمدا، فَهو يكْفُر بِاِهللا٣٠
بِهشَع نم ادب٣١. يتَهيصخَالَفَ واِهللا، و كَالم تَقَراح ا، . َألنَّهامتَم ادبي ذَا الشَّخْصه ،منَع

ذَنْبِه نُئوٌل عسم وهو."  
 عقاب من يكسر السبت

٣٢ب ا كَانلَماِئيَلورنُو ِإس تبمِ السوي يا فطَبح عمجلًا يجوا ردجو ،اءرحي الصف .
٣٣ةاعمكُلِّ الْجو ونارهى ووسِإلَى م وهدجو ينالَّذ نِ، ٣٤. فََأخَذَهجي السف وهعضفَو

هبِشَْأن لُهمع جِبا يرِفُوا معي لَم مى٣٥. َألنَّهوسُل: "فَقَاَل اُهللا ِلمجذَا الرقْتََل هي َأن جِبي .
فََأخْرجتْه كُلُّ الْجماعة ِإلَى خَارِجِ ٣٦." تَرجمه كُلُّ الْجماعة بِحجارِة خَارِج الْمخَيمِ

وساُهللا م را َأماتَ، كَمفَم ارةجبِالْح وهمجرمِ، وخَيىالْم.  
  أذيال الثياب

اصنَعوا لَكُم َأهدابا في َأطْراف ثيابِكُم، 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "٣٨: وقَاَل اُهللا ِلموسى٣٧
فَمتَى رَأيتُم هذه اَألهداب، ٣٩. جِيلًا بعد جِيٍل، وضعوا علَى كُلِّ هدبٍ خَيطًا َأزرقَ

. وصايا اِهللا ِلتَعملُوا بِها، فَال تَضلُّون بِاتِّباعِ شَهوات قُلُوبِكُم وعيونكُمتَذْكُرون كُلَّ 
٤٠ِإللَهِكُم ينسكَرتَكُونُوا م ِلكَي ،ايايصكُلَّ و لُونمتَعو ون٤١. فَتَذْكُر كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم

  ."َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم. يكُون ِإلَهكُمالَّذي َأخْرجكُم من مصر، ِل
  



 قورح وداثان وأبيرام

١٦ 

١ُأوبِيني رنب ضعبنِ الوِي، واتَ بنِ قَهب ارهصي نب حَل قُورتَطَاوو : امَأبِيرو اثَاند
ومعهم مَئتَانِ وخَمسون رجلًا  وقَاموا علَيه. علَى موسى٢ابنَا َأِليآب، وُأون بن فَالَتَ، 

فَاجتَمعوا ٣. من بني ِإسراِئيَل، هم قَادةٌ معروفُون في الْجماعة وَأعضاء في الْمجلسِ
حد فيها، ِإن كُلَّ الْجماعة طَاهرةٌ، كُلَّ وا! كَفَاكُما: "علَى موسى وهارون وقَالُوا لَهما

مهعاُهللا ماِهللا؟. و ةاعملَى جانِ عرا تَتَكَبا لَكُمفَم"  
٤هِهجلَى وع قَعو ،ذَا الْكَالمى هوسم عما س٥. فَلَمهتاعمكُلِّ جو حقَاَل ِلقُور ا : "ثُمغَد

ي لَهنْتَمي ناُهللا م نلعي، ف رطَاه وه نموهِإلَي ذَا الشَّخْصه بقَرلًا، فَيع . هخْتَاري يفَالَّذ
هِإلَي هبقَر٦. اُهللا يكتاعمكُلُّ جو حا قُورذَا، َأنْتَ يلُوا هفَافْع : ،راخبم ا ٧خُذُوا لَكُمغَدو

كَفَاكُم يا بني . يخْتَاره اُهللا هو الطَّاهرفَالرجُل الَّذي. ضعوا فيها نَارا وبخُورا َأمام اِهللا
َأال يكْفيكُم َأن ِإلَه ِإسراِئيَل ٩اسمعوا يا بني الوِي، : "ثُم قَاَل موسى ِلقُورح٨!" الوِي

ةمدوا بِخِلتَقُوم هِإلَي كُمبقَراِئيَل، وري ِإسنب ةاعمج نم كُمزفَر امفُوا َأمتَقكَنِ اِهللا، وسم 
فَقَربك ِإلَيه َأنْتَ وكُلَّ ِإخْوتك من بني الوِي، ولَكنَّكُم اآلن ١٠الْجماعة وتَخْدموهم؟ 

َأما هارون ! ِهللاِإذَن َأنْتَ وكُلُّ جماعتك اتَّفَقْتُم ضد ا١١! تُرِيدون َأن تَكُونُوا َأحبارا َأيضا
  "فَمن هو حتَّى تَتَذَمروا علَيه؟

َأال يكْفيك ١٣! لَن نَذْهب: "ثُم َأرسَل موسى يستَدعي داثَان وَأبِيرام ابنَي َأِليآب، فَقَاال١٢
ا في الصحراء؟ واآلن تُرِيد َأن تَتَسيد َأنَّك َأخْرجتَنَا من َأرضٍ تَفيض لَبنًا وعسلًا، ِلتُميتَنَ

ثُم ِإنَّك لَم تُدخلْنَا ِإلَى َأرضٍ تَفيض لَبنًا وعسلًا، وال َأعطَيتَنَا نَصيبا من حقُوٍل ١٤علَينَا؟ 
  !"لَن نَذْهب! هْل تَظُن َأنَّك تَقْدر َأن تَخْدع قَوما مثْلَنَا؟ ال! وكُرومٍ

ال تَقْبْل قُربانَهما، فََأنَا لَم آخُذْ وال حتَّى حمارا واحدا : "ِهللا فَغَضب موسى جِدا وقَاَل١٥
احضر َأنْتَ وكُلُّ جماعتك : "وقَاَل موسى ِلقُورح١٦." منْهما وال َأسْأتُ ِإلَى َأحد منْهما

وكُلُّ واحد يْأخُذُ مبخَرتَه، ويضع فيها بخُورا، ١٧. ِهللا غَدا، َأنْتَ وهم وهارونَأمام ا



." مَئتَانِ وخَمسون مبخَرةً بِاِإلضافَة ِإلَى مبخَرتك ومبخَرة هارون. ويقَدمه َأمام اِهللا
١٨خَربم داحفََأخَذَ كُلُّ و ونارهى ووسم عقَفُوا موا، وخُوربا وا نَاريهوا فعضوو ،تَه

وجمع قُورح علَيهِِما كُلَّ الْجماعة عنْد بابِ خَيمة ١٩. عنْد مدخَِل خَيمة اِلاجتماعِ
ةاعمالُل اِهللا ِلكُلِّ الْجج راعِ، فَظَهمتاِلاج.  

." اُخْرجا من هذه الْجماعة، فَُأفْنيهم في لَحظَة"٢١: اَل اُهللا ِلموسى وهارونوق٢٠َ
هْل . اللَّهم، يا ِإلَه َأرواحِ كُلِّ الْبشَر: "فَوقَع موسى وهارون علَى وجهيهِما وقَاال٢٢

قُْل "٢٤: فَقَاَل اُهللا ِلموسى٢٣"  َأخْطََأ هو رجٌل واحد؟تَغْضب علَى كُلِّ الْجماعة والَّذي
امَأبِيرو اثَاندو حكَنِ قُورسم الَيوح نوا مدتَعبي َأن ةاعمِللْج".  

قَاَل ف٢٦َ. داثَان وَأبِيرام، وذَهب وراءه شُيوخُ ِإسراِئيَل فَقَام موسى وذَهب ِإلَى٢٥
ةاعملَكُوا : "ِللْجِلَئلَّا تَه ،ما لَهمًئا موا شَيسال تَمارِ، ومِ اَألشْرالْقَو ُؤالءامِ هيخ نوا عدتَعبا

بِ كُلِّ ذُنُوبِهِمب٢٧." بِسامَأبِيرو اثَاندو حكَنِ قُورسم الَيوح نوا مدتَعفَاب .اثَاند جخَرو 
: فَقَاَل موسى٢٨. وَأبِيرام ووقَفَا في مدخَِل خَيمتَيهِما مع نساِئهِما وبنيهِما وَأطْفَاِلهِما

. بِهذَا تَعلَمون َأن اَهللا َأرسلَني َألعمَل كُلَّ هذه اَألعماِل، وَأنِّي ال َأعملُها من نَفْسي"
الء موتًا طَبِيعيا، وحدثَ معهم ما يحدثُ مع النَّاسِ عادةً، فَال يكُون اُهللا ِإن ماتَ هُؤ٢٩

ولَكن ِإن عمَل اُهللا شَيًئا لَم يحدثْ من قَبُل، وفَتَحت اَألرض فَمها وبلَعتْهم ٣٠. أرسلَني
  ."قَبرِ َأحياء، فَتَعلَمون َأن هُؤالء الْقَوم احتَقَروا اَهللاوكُلَّ ما لَهم، فَدفنُوا في الْ

٣١ ،متَهي تَحالَّت ضاَألر ذَا، انْشَقَّته هكَالم نغَ ما فَرا، ٣٢فَلَمهفَم ضاَألر تفَتَحو
فَدفنُوا في الْقَبرِ َأحياء مع ٣٣. ما يملكُونوبلَعتْهم هم وبيوتَهم وكُلَّ جماعة قُورح وكُلَّ 

ةاعمنِ الْجبِي نوا مادبو ،هِملَيع ضاَألر قَتانْطَبو ،ما لَه٣٤. كُلِّ م ،هِماخربِ صببِسو
!"  ستَبلَعنَا نَحن َأيضااَألرض: "هرب كُلُّ بني ِإسراِئيَل الَّذين حولَهم، َألنَّهم قَالُوا

٣٥خُوروا الْبمقَد ينلًا الَّذجر ينسالْخَمنِ وَئتَيالْم قَترَأحاِهللا، و نْدع نم تْ نَارجخَرو.  
ن قُْل َألِلعازار بنِ هارون الْحبرِ َأن يرفَع الْمباخر م"٣٧: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٣٦

واطْرقُوا مباخر الَّذين ٣٨. الْحرِيق، َألنَّها َأصبحتْ مكَرسةً ِهللا، ويذَري النَّار بعيدا
َأخْطَُأوا ضد َأنْفُسهِم، واعملُوها صفَاِئح ِلتَكُون غشَاء ِللْمنَصة، َألنَّهم قَدموها ِهللا 



سكَرتْ محبفََأصاِئيَل. ةً لَهري ِإسنةً ِلبربع ٣٩." فَتَكُون راخبم ،ربالْح ارازفََأخَذَ َأِلع
 ،ةنَصِللْم شَاءا غقُوهطَرقُوا، وتَراح ينا الَّذهمي قَداسِ الَّتى٤٠النُّحوساُهللا م را َأمكَم .

ال ي اِئيَل، َأنري ِإسنب اِهللا، ِلَئلَّا ِلتُذَكِّر اما َأمخُورب خِّربِلي ونارِل هرِ نَسغَي نم دَأح قْتَرِب
تَهاعمجو حقُور ابا َأصم هيبصي.  

َأنْتُما : "وفي الْغَد تَذَمر كُلُّ جماعة بني ِإسراِئيَل علَى موسى وهارون وقالُوا لَهما٤١
فَلَما اجتَمعت الْجماعةُ علَى موسى وهارون، ذَهبا نَحو خَيمة ٤٢." ما شَعب اِهللاقَتَلْتُ

فَذَهب موسى وهارون ِإلَى َأمامِ خَيمة ٤٣. فَغَطَّتْها السحابةُ، وظَهر مجد اِهللا. اِلاجتماعِ
فَوقَعا ." اُخْرجا من هذه الْجماعة، فَُأفْنيهم في لَحظَة"٤٥: وسىفَقَاَل اُهللا ِلم٤٤. اِلاجتماعِ

خُذْ مبخَرتَك، وضع فيها نَارا من علَى : "ثُم قَاَل موسى ِلهارون٤٦. علَى وجهيهِما
َألن الْغَضب . لْجماعة وكَفِّر عنْهمالْمنَصة، وضع بخُورا، واذْهب بِها مسرِعا ِإلَى ا

فَعمَل هارون كَما قَاَل موسى، وجرى ِإلَى وسط ٤٧. خَرج من عنْد اِهللا، وبدَأ الْوبُأ
ووقَفَ بين ٤٨. عبِفَقَدم الْبخُور وكَفَّر عنِ الشَّ. الْجماعة، وكَان الْوبُأ قَد بدَأ في الشَّعبِ

 الَّذين ، ما عدا١٤ ٧٠٠الْوبِإ لَكن كَان قَد ماتَ من ٤٩. الْموتَى واَألحياء، فَتَوقَّفَ الْوبُأ
حبِ قُورباتُوا بِس٥٠. م اعِ، َألنمتاِلاج ةمخَِل خَيدم نْدى عوسِإلَى م وناره عجر ثُم

  .الْوبَأ تَوقَّفَ
  

 عصا هارون التي أزهرت

١٧ 

كَلِّم بني ِإسراِئيَل وخُذْ منْهم اثْنَتَي عشْرةَ عصا، َأي عصا من "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
م داحكُلِّ و ،اهصلَى عع داحكُلِّ و ماكْتُبِ اسو ،هِملاِئِل َأهقَب اءَؤسر ٣ن ماكْتُبِ اسو

وضعِ الْعصي في ٤. عصا الوِي، َألن ِلكُلِّ رِئيسِ قَبِيلَة عصا واحدةً هارون علَى
فَالرجُل الَّذي َأخْتَاره تُزهر ٥.  َأتَقَابُل معكُمخَيمة اِلاجتماعِ َأمام صنْدوق الْعهد، حيثُ

  ."عصاه، بِذَِلك َأتَخَلَّص من تَذَمرِ بني ِإسراِئيَل علَيكُما



فَكَلَّم موسى بني ِإسراِئيَل، فََأعطَاه رَؤساُؤهم اثْنَتَي عشْرةَ عصا، َأي عصا من كُلِّ ٦
وهِملاِئِل َأهقَب اءَؤسر نم داح .هِميصع نيب ونارا هصع٧. و يصى الْعوسم عضفَو

دهالْع ةمي خَياِهللا ف امَأم.  
٨ الوِي، قَد تيي ِلبالَّت ونارا هصع َأن دجفَو ،دهةَ الْعمى خَيوسخََل مد ي الْغَدفو
فََأخْرج موسى كُلَّ الْعصي من ٩. زهرتْ، فََأخْرجتْ ورقًا وبراعم ولَوزا نَاضجاَأ

اهصع داحَأخَذَ كُلُّ وا ووهصفَحاِئيَل، وري ِإسنيعِ بمرِ اِهللا، ِإلَى جضحقَاَل اُهللا ١٠. مو
مامِ صنْدوق الْعهد، ِلتُحفَظَ ِلتَكُون عبرةً ِللْمتَمردين، رد عصا هارون ِإلَى َأ: "ِلموسى

  .فَعمَل موسى تَماما كَما َأمره اُهللا١١." ِلكَي يكُفَّ تَذَمرهم علَي، فَال يموتُوا
كُلُّ من يقْتَرِب من ١٣! هلَكْنَا كُلُّنَاقَد ! نَحن فَنَينَا وهلَكْنَا: "فَقَاَل بنُو ِإسراِئيَل ِلموسى١٢

  "تُرى هْل نَفْنَى كُلُّنَا؟. مسكَنِ اِهللا يموتُ
  

 واجبات األحبار الالويين

١٨ 

١ونارقَاَل اُهللا ِلهسِِ، : "وقْدالْم دض ةاءِإس َأي نع ُئولُونسم ُل َأبِيكَأهو كالدَأوَأنْتَ و
وَأحضر اخْوتَك ٢. تَ وَأوالدك وحدكُم مسُئولُون عن َأي ِإساءة ضد عمِل الْحبرِوَأنْ

 ةمخَي امَأم ةمدي الْخف كالدَأوَأنْتَ و وكداعسيو كوا ِإلَيمنْضِلي ،ي الوِي، قَبِيلَةَ َأبِيكنب
ده٣. الْعكُونُوا ميو اتووا ِإلَى َأدقْتَرِبي َأن ماهِإي نلَكا، وكُلِّه ةمنِ الْخَيعو نْكع ُئوِلينس

مهعم َأنْتُمو موتُوا همِلَئلَّا ي ،ةنَصال ِإلَى الْمسِِ وقْد٤. الْم كُونُونيو كِإلَي ونمنْضي
تاِلاج ةمخَي نع ُئوِلينسامهتمدلَّقُ بِختَعا يكُلِّ ماعِ، وم .نْكُمم قْتَرِبي مهرغَي دال َأحو .

ِإنَّما تَكُونُون َأنْتُم مسُئوِلين عنِ الْمقْدسِِ وعنِ الْمنَصة، ِلكَي ال يعود اُهللا فَيغْضب علَى ٥
تَكُم اللَّاوِيين من بينِ بني ِإسراِئيَل وَأعطَيتُهم لَكُم، ِإنِّي َأخَذْتُ اخْو٦. بني ِإسراِئيَل

لَكنَّك َأنْتَ وَأوالدك وحدكُم، ٧. ِليكُونُوا مكَرسين ِهللا ِليقُوموا بِالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ



فَِإنِّي َأعطَيتُكُم . بِالْمنَصة وما هو داخَل الستَارةتَخْدمون كََأحبارٍ في كُلِّ ما لَه عالقَةٌ 
ةيدرِ كَهبةَ الْحمدقْتَُل. خي كُمرغَي داحسِِ وقْدالْم نم بفَِإنِ اقْتَر".  

٨ونارقَاَل اُهللا ِلهي تُقَ: "وابِينِ الَّتنِ الْقَرُئولًا عسم لْتُكعِليِإنِّي ج مابِينِ . دفَكُلُّ الْقَر
. الْمقَدسة الَّتي يقَدمها بنُو ِإسراِئيَل ِلي، َأعطَيتُها لَك وَألوالدك نَصيبا من حقِّكُم داِئما

٩رحي ال يالَّذ ءزالْج يبِكنَص نم كُونا، يجِد ةسقَدابِينِ الْمالْقَر نفَم نم ةنَصلَى الْمقُ ع
هذَا يكُون لَك وَألوالدك من الْقَرابِينِ . قُربانِ الدقيق وقُربانِ الْخَطيَئة وقُربانِ الذَّنْبِ

. ُل منْهكُلُوه في مكَانٍ مقَدسٍ جِدا، كُلُّ ذَكَرٍ يْأك١٠ُ. الْمقَدسة جِدا الَّتي يحضرونَها ِلي
رطَاه امطَع ١١. ِإنَّهلَك كُونا يضذَا َأيهنُو : وا ببِه عرتَبي يالَّت ةابِينِ الْخَاصكُلُّ الْقَر

ُل َأي واحد طَاهرٍ في دارِك، يْأكُ. َأنَا َأعطَيتُها لَك وَألوالدك وبنَاتك حقا داِئما. ِإسراِئيَل
َأفْضَل الزيت وَأفْضَل الْخَمرِ : وَأيضا َأعطَيتُك َأوَل الثِّمارِ الَّتي يعطُونَها ِهللا١٢. منْها

َأي واحد طَاهرٍ في دارِك، . ولَك َأيضا َأوُل ثمارِ اَألرضِ الَّتي يقَدمونَها ِهللا١٣. والْقَمحِ
َأوُل واحد ١٥. كُلُّ ما يعطيه َأحد كََأوقَاف في بني ِإسراِئيَل، يكُون لَك١٤. هايْأكُُل منْ

لَك واِئمِ، ههالنَّاسِ َأوِ الْب نم اءوِهللا، س ونَهمقَديمِ، وحالر نم جخْري . ا بِكْردا عم
وفداء بِكْرِ اِإلنْسانِ، منِ ابنِ ١٦. نَّجِسة فَِإنَّك تَقْبُل فداءهمااِإلنْسانِ، وبِكْر الْبهِيمة ال

 يمسنِ الرزالْو بسح ذَِلكو ،ةضالْف نم التمع سخَم وهةٌ وددحةٌ ميمق رٍ، لَهشَه
 فداء بِكْرِ الْبقَرِ َأو بِكْرِ الضْأنِ َأو بِكْرِ لَكن ال تَقْبْل١٧. ِللعملَة وهو عشْرون جِيرةً

بْل تَرشُّ دمه علَى الْمنَصة، وتَحرِقُ شَحمه كَقُربانٍ يشْعُل . ِإنَّه خَاص ِهللا. الْمعزِ
ذي يقَدم هديةً، والْفَخْذُ ولَك أيضا الصدر الَّ. ولَحمه يكُون لَك١٨. وراِئحتُه تَسر اَهللا

فَكُلُّ الْقَرابِينِ الْمقَدسة الَّتي يقَدمها بنُو ِإسراِئيَل ِهللا، َأعطَيتُها لَك وَِألوالدك ١٩. الْيمنَى
وقَاَل ٢٠." م اِهللا لَك وِلنَسلكهذَا عهد ال ينْقَض، بْل يدوم ِإلَى اَألبد َأما. وبنَاتك حقا داِئما

وناراُهللا ِله" :منَهيب يبال نَصو ،هِمضي َأراثٌ فيرم لَك كُونال ي . اثُكيرمو كيبَأنَا نَص
  ."بين بني ِإسراِئيَل

نَصيبا، مقَابَِل عملهِمِ الَّذي َأما بنُو الوِي، فََأنَا َأعطَيتُهم كُلَّ عشْرٍ في ِإسراِئيَل ٢١
فَمن اآلن، يجِب علَى بني ِإسراِئيَل َأن ال يقْتَرِبوا ٢٢. يقُومون بِه في خَيمة اِلاجتماعِ



ا ِلذَنْبِهِمقَابوتُوا عماعِ، ِلَئلَّا يمتاِلاج ةما٢٣. ِإلَى خَي مه ونا اللَّاوِيِإنَّم ونقُومي ينلَّذ
هذه فَرِيضةٌ تَدوم جِيلًا بعد . بِالْخدمة في خَيمة اِلاجتماعِ، وهم مسُئولُون عنْها تَماما

ها ِإنَّما عشُور بني ِإسراِئيَل الَّتي يقَدمون٢٤َ. وال ينَالُون نَصيبا بين بني ِإسراِئيَل. جِيٍل
ينا ِللَّاوِييبا نَصتُهطَيا ِهللا، َأنَا َأععري . تَبنب نيا بيبنَص نَالُونال ي مقُلْتُ ِإنَّه ِلذَِلك

  ."ِإسراِئيَل
متَى َأخَذْتُم من بني ِإسراِئيَل الْعشْر الَّذي 'قُْل ِللَّاوِيين، "٢٦: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٥
ا ِهللاَأععرشْرِ تَبذَا الْعه شْروا عمتُقَد َأن جِبا، فَييبنَص اهِإي تُكُمانًا ٢٧. طَيبقُر بسحفَي

نْكُمم . نا مبِه ْأتُوني يرِ الَّتثَْل الْخَممرِ، وديالْب نم بِه ْأتُوني يحِ الَّذثَْل الْقَممو
 ،ةرصعي ٢٨الْمنب نا مي تَْأخُذُونَهشُورِ الَّتكُلِّ الْع نا ِهللا معرا، تَبضَأي َأنْتُم ونمتُقَد

ويكُون كُلُّ تَبرعٍ تُقَدمونَه ِهللا، هو ٢٩. فَتُعطُون نَصيب اِهللا هذَا ِلهارون الْحبرِ. ِإسراِئيَل
  '. لَكُمَأفْضَل وَأقْدس ما يعطَى

ِهللا َأفْضَل ما يعطَى لَكُم، يكُون الْباقي لَكُم،  متَى قَدمتُم'وقُْل ِللَّاوِيين َأيضا، ٣٠
ةرصعالْمرِ وديوِل الْبصحكَان٣١ٍ. كَمم ي َأيف اِئالتُكُمعو َأنْتُم فَتَْأكُلُونَه . تُكُمرُأج َألنَّه

وال يكُون علَيكُم ذَنْب، ما دمتُم قَد قَدمتُم ِهللا ٣٢.  خدمتكُم في خَيمة اِلاجتماعِمقَابَِل
طَى لَكُمعا يَل موتُوا. َأفْضةَ، ِلَئلَّا تَمسقَداِئيَل الْمري ِإسنب ابِينقَر ونسال تُنَج بِذَِلك".  

  
 البقرة الحمراء

١٩ 

قُْل ِلبني 'هذه ِإحدى فَراِئضِ الشَّرِيعة الَّتي َأمر اُهللا بِها، "٢: اَل اُهللا ِلموسى وهارونوق١َ
 وَأعطُوها٣. ِإسراِئيَل َأن يحضروا لَك بقَرةً حمراء صحيحةً بِال عيبٍ، ولَم تَحمْل نيرا

رِ، فَيبالْح ارازَألِلعهامَأم حتُذْبمِ وخَيالْم ا خَارِجا ٤. ْأخُذُههمد نم ربالْح ارازْأخُذُ َأِلعي ثُم
وتُحرقُ الْبقَرةُ َأمام عينَيه، ٥. بِِإصبعه، ويرشُّه سبع مرات نَحو واجِهة خَيمة اِلاجتماعِ

ويْأخُذُ الْحبر خَشَب َأرزٍ وغُصنًا من نَبات السعتَرِ ٦. ودمها وروثهابِجِلْدها ولَحمها 



ةقَرالْب رِيقح طسي وا فيهمريو ،رمطًا َأحخَي٧. و ،اءبِم متَحسيو ،هابيث ربُل الْحغْسي ثُم
والرجُل الَّذي َأحرقَ الْبقَرةَ ٨. يمِ، لَكنَّه يكُون نَجِسا ِإلَى الْمساءوبعد ذَِلك يدخُُل ِإلَى الْمخَ

اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو ،اءبِم متَحسيو هابيُل ثغْسا، يضَأي.  
٩كَانٍ طَاهي مف هعضيو ،ةقَرالْب ادمر رٌل طَاهجر عمجيمِوخَيالْم رٍ خَارِج . كُونفَي

. ِإنَّها ضحيةٌ عنِ الْخَطيَئة. محفُوظًا ِلجماعة بني ِإسراِئيَل ِلاستعماِله في ماء التَّطْهِيرِ
١٠اءسا ِإلَى الْمنَجِس كُونيو هابيُل ثغْسي ،ةقَرالْب ادمر عمي جالَّذتَ. وةً وفَرِيض هذه كُون

منَهيب ينيمقالْم اءبِللْغُراِئيَل وري إسنةً، ِلباِئمد.  
فَيجِب علَيه َأن يطَهر نَفْسه بِماء ١٢. من مس ِإنْسانًا ميتًا، يكُون نَجِسا سبعةَ َأيام١١ٍ

و مِ الثَّاِلثوي الْيالتَّطْهِيرِ فرطْهابِعِ، فَيمِ السوي الْيمِ . فوي الْيف هنَفْس رطَهي لَم ِإنو
رطْهابِعِ، ال يمِ السوي الْيفو ١٣. الثَّاِلث سنَجي ،هنَفْس رطَهي لَمتًا، ويانًا مِإنْس سم نمو

اد من ِإسراِئيَل، َألنَّه نَجِس، َألن ماء التَّطْهِيرِ لَم هذَا الشَّخْص يجِب َأن يب. خَيمة اِهللا
يهةٌ فياقب تُهاسنَجو ،هلَيشَّ عري.  

١٤"ةمي خَياتَ فم نةُ مشَرِيع هذهةَ: ومخُُل الْخَيدي داحو ي  ،َأيف ودجوم داحو َأيو
وكُلُّ ِإنَاء مفْتُوحٍ لَيس علَيه غطَاء محكَم، يكُون ١٥. جِسا سبعةَ َأيامٍالْخَيمة، يكُون نَ

كُلُّ من مس ميتًا في الْخَالء، سواء كَان قَد قُتَل بِالسيف، َأو ماتَ موتًا ١٦. نَجِسا
انٍ َأوِإنْس ظْمع سم ِإن ا، َأويامٍطَبِيعةَ َأيعبا سنَجِس كُونا، يرقَب .  

١٧ اءم هلَيوا عبصو ،ي ِإنَاءف وهعضو ،يَئةالْخَط ةيحض رِيقح ادمر نفَخُذُوا ِللنَّجِسِ م
 ويرشُّه علَى ويْأخُذُ رجٌل طَاهر غُصنًا من نَبات السعتَرِ، ويغْمسه في الْماء١٨. عذْبا

الْخَيمة وعلَى كُلِّ اَألثَاث، وعلَى الَّذين كَانُوا هنَاك، وَأيضا علَى من مس الْعظْم َأوِ 
رتَ َأوِ الْقَبييَل َأوِ الْملَى ١٩. الْقَتع رشُّ الطَّاهرابِعِ يمِ السوالْيو مِ الثَّاِلثوي الْيف

جِسين، فَيطْهرون في الْيومِ السابِعِ، ويغْسلُون ثيابهم، ويستَحمون بِماء، ويكُونُون النَّ
اءسي الْمف رِيننِ ٢٠. طَاهيب نم ادبفَي ،هنَفْس رطَهال يو ستَنَجي يالَّذ ا الشَّخْصَأم

نَج َألنَّه ،ةاعمالْجنَجِس وفَه ،هلَيشَّ عري التَّطْهِيرِ لَم اءماِهللا، و سقْدم ٢١. س لَكُم هذه
ومةٌ تَدفَرِيض .هابيُل ثغْسالتَّطْهِيرِ، ي اءشَّ مي رالَّذو . كُونالتَّطْهِيرِ ي اءم سم نمو



اءسا ِإلَى الْم٢٢. نَجِسسما يكُلُّ ما ونَجِس كُوني النَّجِس سمي نكُلُّ مو ،ستَنَجي النَّجِس ه
اءسِإلَى الْم".  

  
 ماء من الصخر

٢٠ 

في الشَّهرِ اَألوِل وصلَتْ كُلُّ جماعة بني ِإسراِئيَل ِإلَى صحراء صين، وَأقَاموا في ١
ولَم يكُن ماء ِللْجماعة، فَاجتَمعوا علَى موسى ٢. فنَتْوهنَاك ماتَتْ مريم ود. قَادشَ

وناره٣. وقَالُوا لَهى ووسم بالشَّع مخَاصاِهللا: "و امتُنَا َأمخْواتَ اا متْنَا كَمتَنَا ملَي !
وِلماذَا ٥موتَ فيها نَحن ومواشينَا؟ ِلماذَا َأتَيتُما بِجماعة اِهللا ِإلَى هذه الصحراء، ِلن٤َ

 ،مال كَرو ،ينال تو ،يهف عري ال زالَّذ ،يءدكَانِ الرذَا الْمِإلَى ه رصم نانَا متُمجَأخْر
  "وال رمان، وال ماء ِللشُّربِ؟

٦ ،ةاعمامِ الْجَأم نم ونارهى ووسم بلَى فَذَها عقَعواعِ ومتاِلاج ةمخَِل خَيدِإلَى م
خُذ الْعصا، واجمعِ الْجماعةَ، "٨: وقَاَل اُهللا ِلموسى٧. فَظَهر لَهما جالُل اِهللا. وجهيهِما

 فَتُخْرِج ماء من .َأنْتَ وهارون َأخْوك، وكَلِّما الصخْرةَ َأمام عيونهِم ِلتُعطي ماءها
يهِماشومو موا هبشْرفَي ،ةاعمِللْج ةخْرالص".  

٩هرا َأماِهللا، كَم امَأم نا مصى الْعوس١٠. فََأخَذَ مونارهى ووسم عمجو  امَأم بالشَّع
مقَاَل لَهو ،ةخْرالص" :درتَما الْمهوا َأيعم؟اساءم ةخْرالص هذه نم لَكُم َأنُخْرِج ،ون "

١١ تفَشَرِب ،غَزِير اءم جنِ، فَخَرتَيرم اهصةَ بِعخْرالص برضو ،هدى يوسم فَعرو
ولَم تُظْهِرا َأمام َأنْتُما لَم تُْؤمنَا بِي : "فَقَاَل اُهللا ِلموسى وهارون١٢. ومواشيها الْجماعةُ

وسبِ َأنِّي قُدالشَّع !ما لَهيهطي ُأعضِ الَّتةَ ِإلَى اَألراعمالْج هذالنِ هخال تُد ِلذَِلك." 
حيثُ خَاصم بنُو ِإسراِئيَل اَهللا، ومع ذَِلك ) َأي ماء الْخصامِ(هذَا هو ماء مرِيبةَ ١٣

  .هم َأنَّه قُدوسَأظْهر لَ



  أدوم يمنعهم من المرور

قَد 'َأخُوك ِإسرِاِئيُل يقُوُل، : "وَأرسَل موسى رسلًا من قَادشَ ِإلَى ملك َأدوم يقُوُل١٤
 ،شَقَّةم ننَا مابا َأصكُلُّ م لَغَكا١٥بيهشْنَا فعو ،رصاُؤنَا ِإلَى مَل آبنَز طَوِيلَةًفَقَد يننس  .

فَصرخْنَا ِإلَى اِهللا، وسمع اُهللا صراخَنَا، وَأرسَل ١٦. وَأساء الْمصرِيون ِإلَينَا وِإلَى آباِئنَا
رصم ننَا مجَأخْرالكًا وم .كضَأر في طَرشَ فقَاد ينَةدي منَا فه اآلن ننَح١٧. و نفَم

كلفَضكالدي بف رنَم لَنَا َأن حمسال . ، امٍ، وي كَرال فقٍْل وي حف رال نَم َأنب كدنَعو
ِإنَّما نَمشي في الطَّرِيق الْعام، ال نَنْحرِفُ يمينًا وال شمالًا ِإلَى َأن نَتْرك . نَشْرب ماء بِْئرٍ

كضَأر.'"  
١٨لَيع دقَاَلفَرو ومَأد نَا: "هه نوا مرتَم َأن اكُمِإي ! كُملَيع مجَأهو جَأخْر ،لْتُماوح فَِإن

فياِئيَل١٩." بِالسرنُو ِإسب فَقَطْ": فَقَاَل لَه امالْع ي الطَّرِيقف بنَذْه . ننَا نَحشَرِب ِإنو
." فَنَحن ال نَطْلُب شَيًئا، غَير َأن نَمر بَِأرجلنَا فَقَطْ. دفَع ثَمنَهومواشينَا من ماِئك نَ

٢٠موا: "فَقَاَل لَهرتَم َأن اكُمِإي "!هِملَيع مجهِلي شٍ كَبِيرٍ قَوِييبِج ومَأد جخَرو .
٢١ري ِإسنِلب حمسي َأن ومَأد كلم فَضرونْهلُوا عوفَتَح ،هي بِالدورِ فراِئيَل بِالْم.  

  موت هارون

٢٢ورِل هبا ِإلَى جَأتَوشَ وقَاد ناِئيَل مري ِإسنب ةاعملَتْ كُلُّ جحرِل ٢٣. وبي جفو
ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم ،ومَأد وددح نبِ مبِالْقُر ،ور٢٤: ه"منْضِإلَى ي وناره 

 نْدي عا كَالمتُميصا عاِئيَل، َألنَّكُمري ِإسنا ِلبيهطي ُأعالَّت ضخَُل اَألريد لَن َألنَّه ،هالفَأس
واخْلَع ٢٦. ِإذَن خُذْ هارون وَأِلعازار ابنَه، واصعد بِهِما ِإلَى جبِل هور٢٥. ماء مرِيبةَ

عنَاكوتُ هميو هالفِإلَى َأس وناره مضفَي ،نَهاب ارازا َأِلعهَألْبِسو ،هابيث وناره ن ".
. صعدوا ِإلَى جبِل هور علَى مشْهد من كُلِّ الْجماعة: فَعمَل موسى كَما َأمر اُهللا٢٧
٢٨ث وناره نى عوسم خَلَعونَهاب ارازا َأِلعهسَألْبو ،هابي . ةملَى قع نَاكه وناراتَ همو

فَلَما رَأتْ كُلُّ الْجماعة َأن هارون ماتَ، ٢٩. ثُم نَزَل موسى وَأِلعازار من الْجبِل. الْجبِل
  .ثين يوماعمَل لَه كُلُّ بيت ِإسراِئيَل جِنَازةً ثَال

  



 هزيمة عراد

٢١ 

١ ي طَرِيقف ونماِئيَل قَادري ِإسنب ي النَّقَبِ، َأنف يمقالْم يانالْكَنْع ادرع كلم عمسو
مهضعب رَأسو مهبارفَح ،قَالُوا٢. َأتَارِيما ِهللا واِئيَل نَذْررنُو ِإسب فَنَذَر" :نَص لَى ِإنتَنَا عر

فَسمع اُهللا تَضرع بني ِإسراِئيَل، ونَصرهم علَى ٣." هُؤالء النَّاسِ، نَخْرِب مدنَهم تَماما
  .خَراب: الْكَنْعانيين، فََأهلَكُوهم وخَربوا مدنَهم، فَدعي اسم الْمكَانِ حرمةَ وتَعني

  ةالحية النحاسي

٤ومضِ َأدوا بَِأروردرِ، ِليمرِ اَألححالْب طَرِيق نع ورِل هبج نلُوا محرو . ربص نَفَدو
ي الطَّرِيقبِ فقَالُوا٥. الشَّعى ووسم دضاِهللا و دوا ضتَكَلَّمو" : نانَا متُمجاذَا َأخْرِلم

وقَد كَرِهنَا هذَا الطَّعام ! ء؟ ال يوجد خُبز، وال يوجد ماءمصر، ِلنَموتَ في الصحرا
هي ٦." التَّافنب نم ونيراتَ كَثفَم ،النَّاس غَتةً، فَلَدامس اتيبِ حلَى الشَّعَل اُهللا عسفََأر

. طَْأنَا بَِأن تَكَلَّمنَا ضد اِهللا وضدكَأخْ: "فَجاء الشَّعب ِإلَى موسى وقَالُوا٧. ِإسراِئيَل
اتينَّا الْحع دعبِإلَى اِهللا ِلي عربِ." تَضِل الشَّعَأج نى موسم عرفَقَاَل اُهللا ٨. فَتَض

فَصنَع ٩." ا يحيااصنَع حيةً، وارفَعها علَى عمود، فَكُلُّ من لُدغَ ونَظَر ِإلَيه: "ِلموسى
ودملَى عا عهفَعراسٍ، ونُح نةً ميى حوسم . ةيِإلَى الْح نَظَرةٌ ويح غَتْهلَد داحو فََأي

  .النُّحاسية، كَان يحيا
  الرحلة إلى موآب

ن ُأوبوتَ ونَزلُوا في عي ورحلُوا م١١. ورحَل بنُو ِإسراِئيَل ونَزلُوا في ُأوبوت١٠َ
ومن هنَاك رحلُوا ١٢. عبارِيم في الصحراء الَّتي مقَابَِل موآب، نَاحية شُروق الشَّمسِ

داري زادي ولُوا فنَزرِ ١٣. ونَه نم اِليبِ الشَّمانلَى الْجلُوا عنَزلُوا وحر نَاكه نمو
َألن نَهر َأرنُون هو الْحد الْفَاصُل . رنُون، الَّذي في الصحراء خَارِج حدود اَألمورِيينَأ

ينورِياَألمو ينوآبِيالْم ني١٤. بنوبِ اِهللا عرح تَابثُ كدتَحي ِلذَِلك" : باهو ينَةدم



ضِ سي َأرا فاوِِلهدجو نُونرِ َأرنَه١٥وفَةَ، و وآبم وددلَى حاوٍِل عدرِ ِإلَى جدنْحالْم
ارع ينَةدتَّى ِإلَى محو".  

اجمعِ الشَّعب فَُأعطيهِم : "ومن هنَاك رحلُوا ِإلَى الْبِْئرِ الَّتي عنْدها قَاَل اُهللا ِلموسى١٦
اءغَن١٧َّ." م ذَِلك نْدةَعيه اُألغْنذاِئيَل هرنُو ِإسى ب" :ا بِْئري اُؤكفَّقْ متَدا. ِليغَنُّوا لَه .
١٨يصالْعانِ ولَجوالصبِ بالشَّع فَاءا شُرهفَرح ،اءَؤسا الرهفَرح بِْئر ". نلُوا محر ثُم

ومن ٢٠.  ِإلَى نَحلِئيَل، ومن نَحلِئيَل ِإلَى باموتَومن متَّانَة١٩َ. الصحراء ِإلَى متَّانَةَ
  .باموتَ ِإلَى الْوادي الَّذي في موآب عنْد قمة الْفسجة الَّتي تُشْرِفُ علَى الْقَفْرِ

  هزيمة سيحون وعوج

٢١اَألم كلم ،ونيحلًا ِإلَى سساِئيَل ررنُو ِإسَل بسَأرولَه قُولُوني ،ينلَنَا "٢٢: ورِي حمسا
. َأن نَمر في بِالدك، ونَعدك بَِأن ال نَنْحرِفَ ِإلَى حقٍْل وال ِإلَى كَرمٍ، وال نَشْرب ماء بِْئرٍ

كضَأر كنَتْر ِإلَى َأن ،امالْع ي الطَّرِيقي فشا نَم٢٣. ِإنَّم حمسي ي فَلَمنِلب ونيحس
ِإسراِئيَل بِالْمرورِ في َأرضه، بْل جمع كُلَّ جيشه وخَرج ِإلَى الصحراء ِليهجم علَى بني 

فَقَتَلُوه بِالسيف، وَأخَذُوا َأرضه من َأرنُون ٢٤. فَذَهب ِإلَى ياهص وحاربهم. ِإسراِئيَل
نَةًِإلَى يصحكَانَتْ م ونمي عنب وددح فَقَطْ، َألن ونمي عنب وددوقَ، ِإلَى حفََأخَذَ ٢٥. ب

بنُو ِإسراِئيَل كُلَّ مدنِ اَألمورِيين واحتَلُّوها، بِما في ذَِلك مدينَةُ حشْبون وكُلُّ الْقُرى الَّتي 
 حشْبون كَانَتْ مدينَةَ سيحون ملك اَألمورِيين، الَّذي كَان قَد حارب َألن٢٦. حوالَيها

نُونِإلَى َأر هضكُلَّ َأر نْهَأخَذَ مابِقَ، والس وآبم كل٢٧. ماءرقُوُل الشُّعي ا : "ِلذَِلكالَوتَع
نَار خَرجتْ من حشْبون، لَهِيب من مدينَة ٢٨شَيد، ِإلَى حشْبون ِلتُبنَى، مدينَةُ سيحون تُ

نُونَأر تَفَعاترم اِليَأهو ،وآبي مف ارينَةَ عدقَتْ مرَأح ،ونيحا ٢٩. سي ُل لَكيالْو
شَرم يهنَل بعي جوشَ، الَّذكَم وندبتَع نا مي لَكْتُمه ،وآبم بشَع اتيرَأس هنَاتبو ،يند

ينورِياَألم كلم ونيحس نْد٣٠. ع ،ونيبتَّى ِإلَى دح ونشْبلَكَتْ حه ،منَاهمزنَّنَا هلَك
  ."َأفْنَينَاهم حتَّى ِإلَى نُوفَح الَّتي تَمتَد ِإلَى ميدبا

وَأرسَل موسى جواسيس ِإلَى يعزِير، ٣٢. َألمورِيينفََأقَام بنُو ِإسراِئيَل في َأرضِ ا٣١
نَاكه ينالَّذ ينورِيوا اَألمدطَرا، وهالَيوي حى الَّتلَى الْقُرا علَوتَواسوا ٣٣. وارد ثُم



كلم وجع جفَخَر ،اشَانِإلَى ب ةتَّجِهالْم ي الطَّرِيقوا فدعصو هشيكُلُّ جو وه اشَانب 
ال تَخَفْ منْه َألنِّي َأعطَيتُه لَك هو وكُلَّ : "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٣٤. ِليحارِبهم في ِإذْرعي

هبِالدو هشيج .ونشْبي حف ي كَانالَّذ ينورِياَألم كلم ونيحلْتَ بِسا فَعم ْل بِهفَافْع ".
٣٥هضلَكُوا َأرمو ،دَأح منْهقَ مبي لَمو هشيكُلَّ جو يهنبو وه فَقَتَلُوه.  

  
 باالق يستدعي بلعام

٢٢ 

. ورحَل بنُو ِإسراِئيَل ونَزلُوا في سهوِل موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا١
٢االقُ بَأى با رلَمو ،ينورِياِئيَل بِاَألمرنُو ِإسب لَها فَعكُلَّ م فُّورص ٣ن ونوآبِيالْم فَزِع

: فَقَاَل الْموآبِيون ِلشُيوخِ مديان٤. من بني ِإسراِئيَل ِلكَثْرة عددهم، وخَافُوا منْهم جِدا
وكَان باالقُ بن صفُّور ." لَنَا، كَما يبلَع الثَّور عشْب الْحقِْلهذه الْجماعةُ تَبلَع كُلَّ ما حو"

 ،قْتالْو ي ذَِلكف وآبم كلم و٥ه نيب يمقم وهو ،ورعب نب املْعب يعتَدسلًا ِليسَل رسفََأر
اترِ الْفُرلَى نَهي عالَّت ي فَتُورف بِهشَع.الَةسي الرقَاَل فو " : رصم نم جخَر بشَع دوجي

فَتَعاَل اآلن والْعنْهم ِلي، َألنَّهم َأقْوى ٦. وغَطَّى وجه اَألرضِ، وقَد جاء ِليقيم بِجِوارِي
نَا عارِفٌ َأن من تُبارِكُه يكُون فََأ. ربما نَستَطيع َأن نَغْلبهم ونَطْردهم من هنَا. منَّا

  ."مباركًا، ومن تَلْعنُه يكُون ملْعونًا
٧ ملَه لَمعِلي املْعا ِلبطُونَهعيي سةُ الَّتراُألج مهعمو ،انيدوخُ مشُيو وآبوخُ مشُي بفَذَه

بَأ. الْغَيو ،املْعوا ِإلَى باءجاالقَوبِكَالمِ ب وهر٨. خْباملْعب مفَقَاَل لَه" : دنَا، فََأربِيتُوا ه
  .فََأقَام رَؤساء موآب عنْد بلْعام." علَيكُم كَما يقُوُل ِلي اُهللا

: فَقَاَل بلْعام١٠ "من هم هُؤالء الرجاُل الَّذين عنْدك؟: "وجاء اُهللا ِإلَى بلْعام وقَاَل٩
الشَّعب الَّذي خَرج من مصر غَطَّى وجه '١١َأرسَل باالقُ بن صفُّور ِإلَي يقُوُل، "

: فَقَاَل اُهللا ِلبلْعام١٢" '.تَعاَل اآلن والْعنْهم ِلي، ربما َأقْدر َأن ُأحارِبهم وَأطْردهم. اَألرضِ
فَقَام بلْعام في الصبحِ، وقَاَل ١٣." تَذْهب معهم، وال تَلْعنِ الشَّعب َألنَّه مباركال "



." ارجِعوا ِإلَى بلَدكُم َألن اَهللا رفَض َأن يسمح ِلي بِالذَّهابِ معكُم: "ِلرَؤساء باالقَ
١٤جرو ،وآبم اءَؤسفَ ررقَالُوافَانْصاالقَ ووا ِإلَى بنَا: "ععم يْأتي َأن املْعب فَضر".  
. فََأرسَل باالقُ رَؤساء آخَرِين َأكْثَر عددا وَأعلَى مكَانَةً من الَّذين َأرسلَهم في اَألوِل١٥
١٦قَالُوا لَهو املْعوا ِإلَى باءفَج" :ناالقُ بقُوُل بي ،فُّورص ' ،ِإلَي يتَْأت َأن فُضال تَر
١٧لُهَأفْع ا تَقُولُهكُلُّ ما، وجِد كُأكْرِمَألنِّي س .بذَا الشَّعِلي ه نالْعاَل و١٨." تَع مهابفََأج

املْعب" :َأن را، ال َأقْدبذَهةً وضف هتيب ْلءاالقُ مي بطَانَأع اِهللا ِإلَهِي لَو ُأخَاِلفَ كَالم 
فَانْتَظروا َأنْتُم َأيضا هذه اللَّيلَةَ هنَا، َألرى ما يقُولُه ١٩. فََأعمَل شَيًئا صغيرا َأو كَبِيرا

  ."اُهللا ِلي هذه الْمرةَ
٢٠قَاَل لَهِل وي اللَّيف املْعاُهللا ِإلَى ب اءجو" :كَان ِإن قُم ،وكعتَدسوا ِلياءاُل ججالر ُؤالءه 

لَك ا َأقُولُهُل فَقَطْ مما تَعِإنَّم ،مهعم باذْه٢١." و ،تَهارمح جرَأسحِ، وبي الصف املْعب فَقَام
وآبم اءَؤسر عم بذَهو.  

٢٢مهعم بذَه ا، َألنَّهاُهللا جِد بفَغَض . باكر وهو ،هقَاوِمِلي ي الطَّرِيقف الكقَفَ موو
اهمخَاد هعمو هتارملَى حتَلَّ ٢٣. عاس قَدو ،ي الطَّرِيقفًا فاقو الكةُ الْمارمالْح َأتفَر

هدي يف فَهيي ا. سشَتْ فمو نِ الطَّرِيقةُ عارمالْح فَترقِْلفَانْحةَ . لْحارمالْح املْعب برفَض
ا ِإلَى الطَّرِيقهدرنَا ٢٤. ِليه ناِئطٌ مح ومِ، لَهالْكُر نيب قيض رمي مف الكقَفَ الْمو ثُم

نَاكه ناِئطٌ محاِئ٢٥. والْحقَةً بلْتَصشَتْ مم ،الكةُ الْمارمالْح َأتا رغَطَتْ فَلَمضو ط
فَتَقَدم الْمالك ووقَفَ في مكَانٍ ضيق، حيثُ ٢٦. رِجَل بلْعام بِالْحاِئط، فَضربها مرةً ثَانيةً

ا فَلَما رَأت الْحمارةُ الْمالك، وقَفَتْ تَمام٢٧. ال يمكن الْعبور عنِ الْيمينِ َأو عنِ الشِّماِل
فَجعَل اُهللا الْحمارةَ ٢٨. فَغَضب بلْعام جِدا وضرب الْحمارةَ بِعصاه. وبلْعام راكب علَيها
املْعقُ، فَقَالَتْ ِلب؟: "تَنْطاتري ثَالثَ منرِبتَّى تَضح ،تُ بِكنَعاذَا ص٢٩" م املْعفَقَاَل ب

ةارمنِّيَألنَّ: "ِللْحم ترخس ك .اآلن قَتَلْتُك فٌ، لَكُنْتُ قَديي سدبِي كَان لَو٣٠!" و فَقَالَت
املْعةُ ِلبارمْل : "الْحمِ؟ هوِإلَى الْي رِكما طُوَل عهلَيتَ عبكي رالَّت تَكارمتُ َأنَا حَألَس

  ."ال: "اَلفَقَ" تَعودتُ َأن َأفْعَل بِك هذَا؟



ثُم كَشَفَ اُهللا عن عينَي بلْعام، فَرَأى الْمالك واقفًا في الطَّرِيق، وقَد استَلَّ سيفَه في ٣١
هدي .هِهجلَى وع قَعوضِ وِإلَى اَألر املْعب دج٣٢. فَسالكالْم تَ : "فَقَاَل لَهبراذَا ضِلم

فَرَأتْني ٣٣. الثَ مرات؟ ِإنِّي جِْئتُ ُألقَاوِمك َألن طَرِيقَك ملْتَوِيةٌ في نَظَرِيحمارتَك ثَ
اترنِّي ثَالثَ متْ عدتَعابةُ وارما. الْحتُهقَيَأبو قَتَلْتُك تْ، لَكُنْتُ قَددتَعا ابال َأنَّهلَوو ".

٣٤الكِللْم املْعي. َأخْطَْأتُ": فَقَاَل بنِلتُقَاوِم ي الطَّرِيقفٌ فاقو َأنَّك لَمَأع ِإنِّي لَم . كَان فَِإن
جِعَأر ،يكضرذَا ال ي٣٥." هاملْعِلب الكبِالْكَالمِ : "فَقَاَل الْم ا تَتَكَلَّماِل، ِإنَّمجالر عم باذْه

  . بلْعام مع رَؤساء باالقَفَذَهب." الَّذي َأقُولُه لَك فَقَطْ
٣٦ وددلَى حي عالَّت وآبم ينَةدِإلَى م اِلهقْبتِلاس جخَر ،مقَاد املْعب االقُ َأنب عما سفَلَم

هبِلَاد في طَرف نُون٣٧. َأراملْعاالقُ ِلبفَقَاَل ب" :،كيعتَدَألس كلْتُ ِإلَيسَأر اذَا لَممفَل 
ومع َأنِّي جِْئتُ ِإلَيك، : "فَقَاَل بلْعام ِلباالق٣٨َ" تَحضر؟ هْل تَظُن َأنِّي ال َأقْدر َأن ُأكْرِمك؟

وي، هي فَماُهللا ف هعضي يالَّذ ِل الْكَالمي؟ بنَفْس نا مَأقُوَل كَالم َأن رَأنِّي َأقْد ْل تَظُنه 
بِه ي َأتَكَلَّموت٣٩َ." الَّذصح ةياالقَ ِإلَى قَرب عم املْعب با ٤٠. فَذَهقَراالقُ بب حفَذَب

هعم ينالَّذ اءَؤسالرو املْعا ِإلَى بنْهَل مسَأرا، وغَنَم٤١. و املْعاالقُ بحِ َأخَذَ ببي الصفو
  .مرتَفَعات بعَل، فَرَأى من هنَاك طَرفَ الشَّعبِوصعد بِه ِإلَى 

  
 بركة ال لعنة

٢٣ 

ابنِ ِلي هنَا سبع منَصات، وَأعد ِلي هنَا سبعةَ ثيرانٍ، وسبعةَ : "فَقَاَل بلْعام ِلباالق١َ
. االقُ وبلْعام ثَورا وكَبشًا علَى كُلِّ منَصةوقَدم ب. فَعمَل باالقُ كَما قَاَل بلْعام٢." كباشٍ

قفْ َأنْتَ عنْد قُربانك، َأما َأنَا فََأذْهب ِلوحدي، لَعلَّ اَهللا يَأتي : "فَقَاَل بلْعام ِلباالق٣َ
فَقَاَل . فَجاء اُهللا ِإلَى بلْعام٤.  صخْرةثُم صعد ِإلَى." ومهما يعلن ِلي، ُأخْبِرك بِه. ِليقَابِلَني
املْعب لَه" :ةنَصلَى كُلِّ مشًا عكَبا ورتُ ثَومقَدو ،اتنَصم عبتُ سدداُهللا ٥." َأع عضفَو

قَاَل لَهو املْعي فَمِ بالَةً فذَا الْكَ: "رِسه لِّغْهباالقَ وِإلَى ب جِعارالم".  



٦وآبم اءَؤسكُلَّ رو وه هانبقُر نْدفًا عاقو هدجوو ،هِإلَي املْعب عج٧. فَر هالَتفَنَطَقَ بِرِس
تَعاَل 'وقَاَل ِلي، . من آرام َأحضرني باالقُ ملك موآب، من الْجِباِل الشَّرقية: "وقَاَل

ِلي ي ناِئيَلالْعرِإس اَل اشْتُمتَع ،قُوب٨' .ع لَم نم مفَ َأشْتكَياُهللا؟ و نْهلْعي لَم نم نفَ َألْعكَي
هو شَعب فَرِيد، ال يحسب . من قممِ الْجِباِل َأراه، ومن التِّالِل ُأشَاهده٩يشْتمه الْمولَى؟ 
مِ اُألخْراُألم ني١٠. ىب نم ،مهدعي َأن رقْدي نم ،ةي الْكَثْرابِ فكَالتُّر مه قُوبعنُو يب

يقْدر َأن يحصي ولَو ربع بني ِإسراِئيَل؟ لَيتَني َأموتُ موتَ الصاِلحين، وتَكُون آخرتي 
هِمتركَآخ".  

١١املْعاالقُ ِلباذَا": فَقَاَل بم مكْتَهارب نَّكلَكاِئي، ودَأع نِلتَلْع تُكرضلْتَ بِي؟ َأحفَع "!
١٢املْعب هابي: "فََأجي فَماُهللا ف هعضا ياالق١٣ُ." َأقُوُل فَقَطْ مب ي ِإلَى : "فَقَاَل لَهعاَل متَع

نْهم ماهتَر كَانٍ آخَرم .ءزى جتَر نَاكبِفَهبِ، ال كُلَّ الشَّعالشَّع نِلي . ا فَقَطْ م نْهفَالْع
نَاكه ن١٤." م مقَدو ،اتنَصم عبنَى سبو ،ةجسالْف ةملَى قع ،يموفقِْل صِإلَى ح َأخَذَهو

ةنَصلَى كُلِّ مشًا عكَبا وراالق١٥َ. ثَوقَاَل ِلبنْ: "وفْ َأنْتَ عقنَاكه َأنَا ُأقَابِلُهو ،كانبقُر د".  
١٦قَاَل لَهو ،هي فَمالَةً فرِس عضوو ،املْعاُهللا ِإلَى ب اءذَا : "فَجه لِّغْهباالقَ وِإلَى ب جِعرا

١٧." الْكَالم اءَؤسر هعمو هانبقُر نْدفًا عاقو هدجفَو ،هفََأتَى ِإلَيوآباالقُ. مب َألَهاذَا : "فَسم
. َأصغِ ِإلَي يا ابن صفُّور. قُم يا باالقُ واسمع: "فَنَطَقَ بِرِسالَته وقَاَل١٨" قَاَل اُهللا؟

١٩هكْرف رغَيفَي مي آدنال كَبو ،بكْذانًا فَياُهللا ِإنْس سُل، َأ. لَيفْعال يقُوُل وْل يال هو دعي و
لَم يجِد ٢١! ِإنَّه بارك، وَأنَا تَلَقَّيتُ اَألمر بَِأن ُأبارِك، وال َأقْدر َأن ُأغَير هذَا٢٠يفي؟ 

ه الْمولَى ِإلَههم معهم، يهتفُون لَ. ِإثْما في بني يعقُوب، وال رَأى سوءا في بني ِإسراِئيَل
مكُهلم ٢٢. َألنَّهرصم نم مهجاُهللا َأخْر .يشحرِ الْوكَالثَّو اءَأقْوِي م٢٣. ه رحالس نْفَعال ي

منْذُ اآلن يقُوُل النَّاس عن بني . ضد بني يعقُوب، وال الْعلْم بِالْغَيبِ ضد بني ِإسراِئيَل
بو قُوبعاِئيَل، يري ِإساُهللا'ن نَعا صوا م٢٤' !اُنْظُردكََأس ضنْهيو ،ةوكَلَب قُومي بشَع ِإنَّه .

  ."ال ينَام حتَّى يْأكَُل فَرِيسةً، ويشْرب دم ضحايا
٢٥املْعاالقُ ِلبفَقَاَل ب" :ارِكْهفَال تُب ،منُهكُنْتَ ال تَلْع ِإن ِإذَن٢٦!" ماملْعب هابفََأج" : ،قُلْتُ لَك

ربما . تَعاَل آخُذُك ِإلَى مكَانٍ آخَر: "فَقَاَل باالقُ ِلبلْعام٢٧." ِإنِّي َأفْعُل كُلَّ ما يقُولُه اُهللا



نَاكه نِلي م منَهتَلْع ى اُهللا َأنضر٢٨." يمِإلَى ق اماالقُ بلْعي فََأخَذَ بالَّذ ِل فَغُوربج ة
ابنِ ِلي هنَا سبع منَصات، وَأعد ِلي هنَا : "فَقَاَل بلْعام ِلباالق٢٩َ. يشْرِفُ علَى الْقَفْرِ

لِّ فَعمَل باالقُ كَما قَاَل بلْعام، وقَدم ثَورا وكَبشًا علَى ك٣٠ُ." سبعةَ ثيرانٍ، وسبعةَ كباشٍ
ةنَصم.  

 

٢٤ 

فَلَما رَأى بلْعام َأن اَهللا يرِيد َأن يبارِك ِإسراِئيَل، لَم يذْهب ِليمارِس الْعلْم بِالْغَيبِ ١
اءرحالص ونَح ههجو ارْل َأدب ،ةيالثَّاناُألولَى و ةرَأ٢. كَالْمرو املْعب ا نَظَرلَمي ونى ب

: فَنَطَقَ بِرِسالَته وقَاَل٣. ِإسراِئيَل نَازِِلين في خيامهِم حسب قَباِئلهِم، جاء علَيه روح اِهللا
كَالم من يسمع أقْواَل ٤. هذَا كَالم بلْعام بنِ بعور، كَالم الرجِل الَّذي يرى بِوضوحٍ"

ي نيرِاِهللا، مالْقَد نا مْؤيى ررِلي نَاهيع حفَتَنْفَت ةوببي غَيف ي ٥. قَعنا بي كُماميخ نسا َأحم
قُوبعاِئيَل! يري ِإسنا بي نَكُماكسمارٍ ٦. وبرِ، كَصبِ النَّهانلَى جع نَّاتي، كَجادكَالْو تَدتَم

يفيض الْماء من دلْوِهم، وماء غَزِير ِلزرعهِم، ويكُون ٧. رزٍ علَى الْمياهغَرسه اُهللا، كََأ
ملَكَتُهمو ممتَسو ،اجَأج نم ظَمَأع مكُهل٨. مرصم نم مهجرِ . اُهللا َأخْركَالثَّو اءَأقْوِي مه

ماُألم ونفْتَرِسي ،يشحالْومهورظُه ونركَسيو ،مهظَامع ونطِّمحيو ،يهِمادي تُعالَّت  .
يجلسون كََأسد، يربِضون كَلَبوة، فَمن يتَجاسر ويثيرهم؟ من يبارِكُكُم يكُون مباركًا ٩

  ."ومن يلْعنُكُم يكُون ملْعونًا
َأحضرتُك ِلتَلْعن َأعداِئي، : " علَى بلْعام جِدا، وصفَّقَ بِيديه وقَاَل ِلبلْعامفَغَضب باالق١٠ُ

اترثَالثَ م اآلن مكْتَهارب نَّكلَك١١! وارِكِإلَى د جِعارنَا وه نم بِ اآلنتُ . فَاذْهمزع
َأنَا قُلْتُ ِلرسلك : "فَقَاَل بلْعام ِلباالق١٢َ." حرمك من الْكَرامةَأن ُأكْرِمك جِدا، ولَكن اَهللا 

لَو َأعطَاني باالقُ مْلء بيته فضةً وذَهبا، ال َأقْدر َأن ُأخَاِلفَ كَالم '١٣الَّذين بعثْتَهم ِلي، 
نَفْس نا مشَر ا َأورَل خَيماُهللا. ياِهللا فًَأع قُولُها يبِم ْل َأتَكَلَّمِإلَى ١٤' .ب اجِعَأنَا ر اآلنو

قْبِلَةامِ الْمي اَأليف بِكبِشَع بذَا الشَّعه لُهفْعا يبِم كاَل ُأخْبِرتَع نبِي، لَكشَع".  



. كَالم الرجِل الَّذي يرى بِوضوحٍهذَا كَالم بلْعام بنِ بعور، : "فَنَطَقَ بِرِسالَته وقَاَل١٥
١٦يلالْع نرِفَةٌ معم هنْدعاَل اِهللا، وَأقُو عمسي نم كَالم . حفَتَنْفَت ةوببي غَيف قَعي نم كَالم

، ُأشَاهده مع َأنَّه لَيس َأراه مع َأنَّه لَيس في الْحاضر١٧ِ. عينَاه ِليرى رْؤيا من الْقَديرِ
 ،وآبم بِينقُ جحساِئيَل، يري ِإسنب نم كلم قُوميو ،قُوبعي ينب نم منَج طْلَعا، يقَرِيب

قُوةُ بني ويهزِم َأدوم، نَعم يهزِم عدوه سعير وتَشْتَد ١٨. ويحطِّم رُؤوس كُلِّ بني شيثَ
  ."يْأتي سيد من بني يعقُوب، ويهلك كُلَّ من ينْجو من مدينَة الْعدو١٩. ِإسراِئيَل

َأوُل اُألممِ عماِليقُ، وآخرتُه ِإلَى : "ثُم رَأى بلْعام عماِليقَ، فَنَطَقَ بِرِسالَته وقَاَل٢٠
الكقَاَل٢١." الْهو هالَتفَنَطَقَ بِرِس ينينرَأى الْقَي خْرِ، : "ثُمي الصف شُّكُمعو ،يعنم كَنُكُمسم

  ."لَكن متَى َأسركُم َأشُّور، تَصيرون خَرابا٢٢
لسفُن اآلتيةُ من وا٢٤من هُؤالء الْقَادمون من الشَّماِل؟ : "ثُم نَطَقَ بِرِسالَته وقَاَل٢٣

ابِرع عتُخْضو َأشُّور عا تُخْض؟ ِإنَّهكَتِّيم .كُونلهي مكُلُّه".  
٢٥ارِهِإلَى د عجرو املْعب قَام ثُم .هبِيلي سى فضا مضاالقُ َأيبو. 

  
 إسرائيل في فغور بنو

٢٥ 

١اِئيَل فرنُو ِإسب ا كَاننَميبووآبم اءسن عي منزي بَأخَذَ الشَّع ،طِّيم٢. ي ش تعفَد
وآبم ةاِ آلِلهايحيمِ الضورِ تَقْدضِإلَى ح باتُ الشَّعوآبِيالْم . لْكوا ِلتدجسو بفََأكََل الشَّع

ة٣. اآلِلهِل فَغُورعب ةادباِئيَل بِعرنُو ِإسلَّقَ بتَعاوجِد هِملَياُهللا ع بفَقَاَل اُهللا ٤. ، فَغَض
خُذْ كُلَّ قَادة الشَّعبِ واقْتُلْهم وعلِّقْهم في نُورِ النَّهارِ َأمام اِهللا، فَيهدَأ غَضبه : "ِلموسى

كُلُّ واحد منْكُم يقْتُُل من : "فَقَاَل موسى ِلقُضاة بني إسراِئيَل٥." الشَّديد ضد بِني ِإسراِئيَل
هتاعمن جم ِل فَغُورعب ةادبلَّقَ بِعتَع".  

٦ اءاعِ، جمتاِلاج ةمخَِل خَيدم نْدع كُونباِئيَل يري ِإسنب ةاعمكُلُّ جى ووسم ا كَاننَميبو
فَلَما رَأى ذَِلك ٧. لَى َأصحابِه امرَأةً مديانيةً، قُدام الْجميعِرجٌل من بني ِإسراِئيَل وقَدم ِإ



هدي يا فحمَأخَذَ رو ،ةاعمالْج طسو نم رِ، قَامبالْح ونارنِ هب ارازَأِلع نب اسينْحف .
٨اِئيلرِل اِإلسجالر اءرةَ ومخََل الْخَيدِإلَى و حمالر نْهم جتَّى خَرح هطْني بف نَهطَعو ،ي

  .٢٤٠٠٠بِالْوبِإ وكَان الَّذين ماتُوا ٩. فَتَوقَّفَ الْوبُأ عن بني ِإسراِئيَل. بطْنِ الْمرَأة َأيضا
ن الْحبرِ، رد غَضبِي عن بني فينْحاس بن َأِلعازار بنِ هارو"١١: فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٠

ِإسراِئيَل، َألنَّه هو الَّذي من بينهِم جميعا غَار علَى كَرامتي، حتَّى ال ُأفْنيهم في غيرتي 
هِملَي١٢. عِلذَِلك المالس لَه نمضا يدهع هعُل ممِإنِّي َأع ك١٣ُ. قُْل لَهفَي هلِلنَسو لَه ون

عهدا يحفَظُ لَهم خدمةَ الْحبرِ ِإلَى اَألبد، َألنَّه غَار علَى كَرامة اِهللا وكَفَّر عن بني 
 ".ِإسراِئيَل

 بن سالُو، وهو وكَان اسم الرجِل اِإلسراِئيلي الَّذي قُتَل مع الْمرَأة الْمديانية زِمرِي١٤
ونعمش اِئالتى عدِإح ِئيس١٥. ر ،وربِي بِنْتُ صكُز قْتُولَةالْم ةيانيدالْم َأةرالْم ماسو

انيداِئِل مقَب نم قَبِيلَة ِئيسر وهو.  
َألنَّهم عاملُوكُم ١٨اء واقْتُلُوهم، عاملُوا الْمديانيين كََأعد"١٧: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٦

 دَأح بِي بِنْتكُز هِمبِ ُأخْتبى بِسرا جمو ،ي فَغُورى فرا جبِم لُّوكُمفََأض ،اءدكََأع
  ."رَؤساِئهِمِ الَّتي قُتلَتْ في فَغُور يوم الْوبِإ

  
 اإلحصاء الثاني

٢٦ 

خُذْ عدد كُلِّ جماعة بني "٢: اَل اُهللا ِلموسى وَأِلعازار بنِ هارون الْحبرِوبعد الْوبِإ ق١َ
ِإسراِئيَل حسب عاِئالتهِم، منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ، الَّذين يقْدرون َأن يخْدموا في 

ى وَأِلعازار الْحبر في سهوِل موآب علَى شَاطِئ فَكَلَّمهم موس٣." جيشِ ِإسراِئيَل
مقَاال لَها، وقَابَِل َأرِيحم ،ندقُ، "٤: اُألرا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ اباَل مجوا الرصَأح

رصم نوا مجخَر يناِئيَل الَّذري ِإسنبى، ووساُهللا م را َأمكَم".  



٥ههمةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ واِئيَل، وربِكْرِ ِإس ُأوبِيننُو رب فَلُّو، : ُؤالءو نُوكح
وابن فَلُّو ٨ .٤٣  ٧٣٠لْمعدودون وا. رُأوبِين هذه عشَاِئر بني٧. وحاصر وكَرمي٦

آب٩. َأِليوِئيُل ونَم نُو َأِليآببوامَأبِيرو اثَاند . با الشَّععماللَّذَانِ ج امَأبِيرو اثَانا دمهو
فَفَتَحت ١٠. وخَاصما موسى وهارون، َأي من جماعة قُورح الَّذين خَاصموا اَهللا

 ،حقُور عا ممتْهلَعبا، وهفَم ضاَألر النَّار قَترَأح٢٥٠ولًا رةًجربوا عارا ١١. ، فَصَأم
  .بنُو قُورح فَلَم يموتُوا

١٢همةٌ بِاسيرعش لَه منهم داحكُلُّ وو ونعمنُو شب ُؤالءه : ،يناكيو يناميوِئيُل ونَم
  .٢٢ ٢٠٠والْمعدودون هذه عشَاِئر بِني شمعون، ١٤. وزارح وشَُأوُل١٣
١٥همةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ وو ادنُو جب ُؤالءي، : هشُوني وجحو فُونص
 هذه عشَاِئر بني جاد، والْمعدودون١٨. وَأرود وَأرِئيلي١٧وُأزني وعيرِي، ١٦

٤٠  ٥٠٠.  
فَهُؤالء بنُو يهوذَا وكُلُّ واحد ٢٠. ي َأرضِ كَنْعانماتَ عير وَأونَان ف: بنُو يهوذَا١٩

همةٌ بِاسيرشع لَه منْهم :حارزو صفَاريلَةُ وتَانِ ٢١. شيرشا عملَه صنَا فَارابو
 .٧٦  ٥٠٠والْمعدودون هذه عشَاِئر يهوذَا، ٢٢. حاصر وحاموُل: بِاسميهِما

٢٣همةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ وو راكسنُو يب ُؤالءةُ، : هفُوو ٢٤تُوالع اشُوبيو
ونرمش٢٥. و ،راكسي شَاِئرع هذه ونوددعالْم٦٤  ٣٠٠و.  

. سارِد وَأيلُون وياحلِْئيُل: سمههُؤالء بنُو زبولُون وكُلُّ واحد منْهم لَه عشيرةٌ بِا٢٦
٢٧ ،ولُونبي زنب شَاِئرع هذه ونوددعالْم٦٠ ٥٠٠و.  
٢٨همةٌ بِاسيرشع ا لَهيهِمنب نم داحكُلُّ وو مايَأفْرى ونَسفَ موسنَا يبى٢٩: انَسم ناب :

يراكجِلْ. م لَدو يراكموهمةٌ بِاسيرشع لَهو اد٣٠. عاِئهِممبَِأس شَاِئرع ملَه ادنُو جِلْعب ثُم :
وَأما صلُفْحاد بن حافَر، فَلَم ٣٣. وشَميداع وحافَر٣٢وَأسرِيُل وشَكَم، ٣١ِإيعزر وحالَقُ، 

هذه عشَاِئر ٣٤.  ونُوعةُ وحجلَةُ وملكَةُ وترصةُيكُن لَه بنُون بْل بنَاتٌ وهن محلَةُ
  .٥٢ ٧٠٠والْمعدودون منَسى، 



٣٥هماسةٌ بيرشع لَه منْهم داحكُلُّ وو ماينُو َأفْرب ُؤالءه :نتَاحو اكَربو شُوتَالَح .
شَاِئر بني َأفْرايم، والْمعدودون هذه ع٣٧.  بِاسمهوابن شُوتَالَح عيران ولَه عشيرة٣٦ٌ

٣٢  ٥٠٠ . ُؤالءكُلُّ همهشَاِئرعفَ ووسنُو يب.  
٣٨همةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ وو ينمنُو بِنْيب ُؤالءه : ،اميرَأحَأشْبِيُل وو الَعب
هُؤالء ٤١. عشيرتَانِ باسميهِما وابنَا بالَع َأرد ونُعمان ولَهما٤٠. فَاموشَفُوفام وحو٣٩

 ،مهشَاِئرعو ينمنُو بِنْيب ونوددعالْم٤٥ ٦٠٠و. 
٤٢ ،امشُوح وه هماسةٌ بيرشع لَهو ،اند ناب٤٣وو ونوددع٦٤ ٤٠٠الْم. 
٤٤ب ُؤالءههمةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ وو يرةُ: نُو َأشرِيعبشْوِي وينَةُ ونَا ٤٥. يمواب

. وكَان َألشير بِنْتٌ اسمها سارح٤٦. برِيعةَ حابر وملْكيُل ولَهما عشيرتَانِ بِاسميهِما
٤٧ يري َأشنب شَاِئرع هذهالْمو ونودد٥٣  ٤٠٠ع.  
٤٨همةٌ بِاسيرشع لَه منْهم داحكُلُّ ونُو نَفْتَاِلي وب ُؤالءي، : هونجِئيُل وصح٤٩ي رصيو

يمشَلاِئُل نَفْتَاِلي ٥٠. وقَب هذه ونوددعالْمكُلِّ ٥١ .٤٥  ٤٠٠و نم ونوددعالْم مه ُؤالءه
  .٦٠١  ٧٣٠يَل ِإسراِئبني 
. تَقْسم اَألرض نَصيبا ِلهُؤالء حسب عدد اَألسماء"٥٣: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٥٢
. الْجماعةُ الْكَبِيرةُ تُعطيها نَصيبا كَبِيرا، والْجماعةُ الصغيرةُ تُعطيها نَصيبا صغيرا٥٤

تَنَاُل نَص ةاعماكُلُّ جنْهم ينوددعالْم بسا ح٥٥. يبةعبِالْقُر ضاَألر متَقْس َأن جِبيو .
وكُلُّ نَصيبٍ يوزع ٥٦. وكُلُّ جماعة يكُون لَها نَصيب حسب عشَاِئرِها وعاِئالتها

يرغص َأو كَبِير اءوس ةعالْقُرب.  
٥٧الْم مه ُؤالءهواِئهِممبَِأس شَاِئرع ملَهي الوِي، ونب نم ونودداتُ : عقَهو شُونجِر

اللِّبنيون والْحبرونيون والْمحليون : وهُؤالء َأيضا من عشَاِئرِ الوِي٥٨. ومرارِي
ونيحالْقُورو ونيوشالْمنَ. و نم وه امرمعاتَوِل قَه٥٩. س دوكَابي امرمع َأةرام ماسو

رصي مالوِي ف اِئلَةتْ ِلعِلدِل الوِي، ونَس نا مضَأي يهو . وناره امرمتْ ِلعلَدفَو
وَأما ٦١. ثَاماروَأنْجب هارون نَاداب وَأبِيهو وَأِلعازار وِإي٦٠. وموسى ومريم ُأخْتَهما

وكَان الْمعدودون من ٦٢. نَاداب وَأبِيهو فَماتَا لَما قَدما َأمام اِهللا نَارا غَرِيبةً لَم يْأمر بِها



 لَم يعدوا مع بني وهم. ٢٣  ٠٠٠شَهرٍ فَما فَوقُ، بني الوِي، كُلُّ الذُّكُورِ منِ ابنِ 
ِإسمنَهيا بيبنَالُوا نَصي لَم ماِئيَل َألنَّهر.  

فَهُؤالء هم الَّذين عدهم موسى وَأِلعازار الْحبر لَما قَاما بِِإحصاء بني ِإسراِئيَل في ٦٣
َأي واحد من الَّذين  هِمولَم يكُن في٦٤. سهوِل موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا

ينَاءس اءرحي صاِئيَل فري ِإسنب اءصا بِِإحا قَاملَم ربالْح ونارهى ووسم مهدع .
٦٥اءرحي الصف وتُونما ييعمج مِإنَّه ،مقَاَل لَه قَد اَهللا كَان َألن .َأح منْهقَ مبي فَلَم رغَي د

نِ نُونب شُوعيفُنَّةَ ونِ يب كَاِلب.  
  

 بنات صلفحاد

٢٧ 

وجاءتْ محلَةُ ونُوعةُ وحجلَةُ وملكَةُ وترصةُ بنَاتُ صلُفْحاد بنِ حافَر بنِ جِلْعاد بنِ ١
ووقَفْن عنْد مدخَِل خَيمة ٢ ماكير بنِ منَسى، وهن من عشَاِئرِ منَسى بنِ يوسفَ،

قُلْنو ةاعمكُلِّ الْج ةقادرِ وبالْح ارازَأِلعى ووسم اماعِ، َأممتي "٣: اِلاجاتَ فونَا مَأب
اءرحالص .اتَ بِخَطْل ماِهللا، ب دي اتَّفَقَتْ ضالَّت حقُور ةاعمنِ جمض نم كُني لَم لَمو ،هيَئت

يننب كتْرلْكًا ٤. ينَا مط؟ َأعناب لَه سلَي َألنَّه ،هتيرشنِ عيب نَأبِينَا م مذَفُ اسحاذَا يمفَل
  .فَرفَع موسى دعواهن ِإلَى اِهللا٥." بين َأعمامنَا

َأعطهِن ملْكًا كَنَصيبٍ بين . اد هو بِحقٍّكَالم بنَات صلُفْح"٧: فَقَاَل اُهللا ِلموسى٦
َأبِيهِن يبنَص هِنانْقُْل ِإلَيو ،هِنامماِئيَل، ٨. َأعري ِإسنقُْل ِلبو' لَه سلَيوتُ ومٍل يجر َأي

هِإلَى بِنْت لْكَهاُنْقُلُوا م ،نبِنْتٌ، ٩. اب لَه كُني لَم ِإنوهتالخْو لْكَهطُوا م١٠. َأع كُني لَم ِإنو
هاممَألع لْكَهطُوا مةٌ، َأعخْوا ١١. لَه بِ َأقَارِبِهَألقْر لْكَهطُوا مَأع ،اممَأع لَه كُني لَم ِإنو

رِثُهفَي هتيرشع نم .ي ِإسنةً ِلبيعةً شَرفَرِيض هذه لْتَكُنىووساُهللا م را َأمرِاِئيَل، كَم.'"  



  يشوع يخلف موسى

اصعد ِإلَى جبِل عبارِيم هذَا، وانْظُرِ اَألرض الَّتي َأنَا َأعطَيتُها : "وقَاَل اُهللا ِلموسى١٢
كَما انْضم هارون ومتَى نَظَرتَها، تَنْضم ِإلَى َأسالفك َأنْتَ َأيضا، ١٣. ِلبني ِإسراِئيَل

ا ١٤. َأخُوكتُظْهِر لَمي وا كَالمتُميصع ،ينص اءرحي صةُ فاعمي الْجتْنما خَاصلَم ِلَأنَّه
ينص اءرحي صشَ فةَ قَادرِيبم اءم َأي ،اءوعِ الْمضوي مف ،وسَأنِّي قُد مهامَأم".  

يا رب، يا ِإلَه َأرواحِ كُلِّ الْبشَرِ، وكِّْل علَى الْجماعة رجلًا "١٦: ِهللا فَقَاَل موسى١٥
فَقَاَل اُهللا ١٨." يقُودهم ويدبر ُأمورهم، فَال تَكُون جماعةُ اِهللا كَغَنَمٍ ال راعي لَها١٧

وَأوقفْه َأمام ١٩يه روح اِهللا، وضع يدك علَيه، خُذْ يشُوع بنِ نُون فَهو رجٌل ف: "ِلموسى
مهامقُد هصَأوو ،ةاعمكُلِّ الْج امَأمرِ، وبالْح اراز٢٠. َأِلع ،كلْطَاتضِ سعبِب هِإلَي دهاعو

ْأتي ِإلَى َأِلعازار الْحبرِ، ِليحصَل لَه ولَكنَّه ي٢١. ِلكَي تُطيعه كُلُّ جماعة بني ِإسراِئيَل
فَحسب كَالمِ َأِلعازار، يعمُل يشُوع وكُلُّ جماعة . علَى الْقَرارات بِسَؤاِل النُّورِ َأمام اِهللا

راَألم ذَِلك َأو رذَا اَألماِئيَل هري ِإسن٢٢." با َأمى كَموسَل مماُهللافَع هر . شُوعَأخَذَ ي
ةاعمكُلِّ الْجرِ وبالْح ارازَأِلع امَأم قَفَهَأوا قَاَل اُهللا ٢٣. وكَم اهصَأوو ،هلَيع هيدي عضو ثُم

  .بِواسطَة موسى
  

 القرابين اليومية

٢٨ 

يجِب َأن تُقَدموا ِلي في الْمواعيد ' لَهم، بني ِإسراِئيَل وقُْل َأوصِ"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
هذَا هو الْقُربان 'وقُْل لَهم، ٣' .الْمحددة، الطَّعام ِلقَرابِيني الَّتي تُشْعُل وراِئحتُها تَسرني

ونَهمي تُقَدُل، الَّذشْعي يبِ: ِهللا الَّذ نَةنَا سوفَانِ ابمٍخَروا كُلَّ ياِئمقُ درحي انببٍ، قُريال ع .
٤ةيشي الْعف اآلخَرحِ، وبي الصف لُهمنِ تَعوفَيالْخَر د٥. َأح كُوني يققالد انبقُرو

هذَا هو الْقُربان ٦. كيلُوجرامينِ من الدقيق الْمخْلُوط بِلتْرٍ من زيت الزيتُونِ الْمعصورِ
 تُهاِئحرُل ِهللا وشْعي انبقُر وه ،ينَاءِل سبي جف ُل بِهمالْع ستََأسا، واِئمقُ درحي يالَّذ



ري ٧. تَسِهللا ف هكُبتَس ،وفكُلِّ خَر عرِ مالْخَم نم ِلتْر وذَا هه عابِ مالشَّر انبقُرو
وتَعمُل الْخَروفَ الثَّاني في الْعشية، مع قُربانِ الدقيق وقُربانِ الشَّرابِ، كَما ٨. الْمقْدسِِ

  .عملْتَ في الصبحِ، فَيكُون قُربانًا يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا
  قربان السبت

روفَينِ ابنَي سنَة بِال عيبٍ، ومعهما قُربان الدقيق َأربعةَ وفي يومِ السبت تُقَدمون خ٩َ
فَيكُون هذَا قُربانًا ١٠. كيلُوجرامات من الدقيق الْمخْلُوط بِالزيت، وقُربان الشَّرابِ

  . الَّذي يحرقُ داِئما ومعه قُربان الشَّرابِيحرقُ كُلَّ يومِ سبت، بِاِإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ
  القرابين الشهرية

عجلَينِ من الْبقَرِ وكَبشًا وسبعةَ : ِهللا وفي رْأسِ كُلِّ شَهرٍ تُقَدمون قُربانًا يحرق١١ُ
ان دقيق ستَّةُ كيلُوجرامات من ومع كُلِّ عجٍل قُرب١٢. عيبٍ خراف عمرها سنَةٌ، بِال

 يققالد نم اتامريلُوجةُ كعبَأر يققد انبشِ قُرالْكَب عمو ،تيبِالز خْلُوطالْم يققالد
 ،تيبِالز خْلُوط١٣الْميققالد نانِ مراميلُوجك يققد انبقُر وفكُلِّ خُر عمو خْلُوطالْم 

تيُل ِهللا. بِالزشْعي ِإنَّه ،رتَس تُهاِئحرقُ ورحي انبقُر و١٤. ه مقَدي يابِ الَّذالشَّر انبقُرو
وه هذه عم : وفكُلِّ خَر عمو عبرو شِ ِلتْرالْكَب عمرِ، والْخَم نانِ مٍل ِلتْرجكُلِّ ع عم

ِلتْر .نَةورِ السشُه نرٍ مقُ كُلَّ شَهرحي يالَّذ انبالْقُر وذَا ها ١٥. هضِهللا َأي ونمتُقَدو
تَيسا من الْمعزِ مع قُربانِ الشَّرابِ ضحيةً عنِ الْخَطيَئة، بِاِلاضافَة ِإلَى الْقُربانِ الَّذي 

  .يحرقُ داِئما
  فصحال

١٦حصِل فرِ اَألوالشَّه نم شَرابِعِ عمِ الروي الْيف١٧. ِهللا و نم شَرع سمِ الْخَاموي الْيفو
في الْيومِ اَألوِل منْها يكُون لَكُم احتفَاٌل ١٨. نَفْسِ الشَّهرِ عيد، وتَْأكُلُون فَطيرا سبعةَ َأيامٍ

وتُقَدمون ِهللا قُربانًا يحرقُ، عجلَينِ ١٩. عبادة، فَال تَعملُوا فيه َأعمالَكُم الْيوميةَخَاص ِللْ
ومع ٢٠. من الْبقَرِ وكَبشًا وسبعةَ خراف عمرها سنَةٌ، بِال عيبٍ، فَتَكُون قُربانًا يشْعُل

د انبٍل قُرجشِ كُلِّ عالْكَب عمو ،تيبِالز خْلُوطالْم يققالد نم اتامريلُوجتَّةُ كس يقق
 ،اتامريلُوجةُ كعبان٢١َِأرامريلُوجك ةعبالس افرالْخ نم داحكُلِّ و عما ٢٢. وهعمو



تَعملُون هذَا بِاِإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ ٢٣.  عنْكُمَأيضا تَيس ضحيةٌ عنِ الْخَطيَئة ِللتَّكْفيرِ
وتُقَدمون مثْلَها في كُلِّ يومٍ من اَأليامِ السبعة، ِإنَّها ٢٤. الَّذي يحرقُ في الصباحِ داِئما

اِإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ الَّذي يحرقُ داِئما طَعام ِلقُربانٍ يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا، وذَِلك بِ
وفي الْيومِ السابِعِ يكُون لَكُم احتفَاٌل خَاص ِللْعبادة، فَال تَعملُوا ٢٥. ومعه قُربان الشَّرابِ

  .فيه َأعمالَكُم الْيوميةَ
  عيد األسابيع

 خَاص ِللْعبادة في يومِ َأوِل الثِّمارِ، في َأثْنَاء عيد اَألسابِيعِ، عنْدما يكُون لَكُم احتفَاٌل٢٦
ونمةَ تُقَديومالْي الَكُممَأع يهلُوا فمفَال تَع ،يددالْج يققالد نانًا مب٢٧. ِهللا قُر ونمتُقَدو

تُهاِئحرقُ ورحانًا يباَهللاقُر رنَةٌ:  تَسا سهرمع افرةَ خعبسشًا وكَبقَرِ والْب ننِ ملَيجع .
٢٨ عمو ،تيبِالز خْلُوطالْم يققالد نم اتامريلُوجتَّةُ كس يققد انبٍل قُرجكُلِّ ع عمو

 ،اتامريلُوجةُ كعبشِ َأركُل٢٩ِّالْكَب عمانِوامريلُوجك ةعبالس افرالْخ نم داحو  .
٣٠نْكُميرِ عزِ ِللتَّكْفعالْم نم سا تَيضا َأيهعمانِ ٣١. وبِإلَى الْقُر افَةاِإلضذَا به لُونمتَع

يجِب َأن تَكُون هذه الْبهاِئم بِال و. الَّذي يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ
  ."عيبٍ

  
 عيد األبواق

٢٩ 

١ يهلُوا فال تَشْتَغو ،ةادبا ِللْعفَالًا خَاصتحا لُونمابِعِ تَعرِ السالشَّه نِل ممِ اَألووي الْيف
ةيادامِ الْعي. كَاَأليف مِ تَنْفُخُونوذَا الْيي هفاقو٢.  اَألب تُهاِئحرقُ ورحانًا يبقُر لُونمتَعو

ومع كُلِّ عجٍل ٣. عجلًا من الْبقَرِ وكَبشًا وسبعةَ خراف عمرها سنَةٌ، بِال عيبٍ: تَسر اَهللا
الزيت، ومع الْكَبشِ َأربعةُ قُربان دقيق ستَّةُ كيلُوجرامات من الدقيق الْمخْلُوط بِ

 ،اتامريلُوجان٤ِكامريلُوجك ةعبالس افرالْخ نم داحكُلِّ و عم٥. و سا تَيضا َأيهعمو
نْكُميرِ عِللتَّكْف يَئةنِ الْخَطةٌ عيحزِ ضعالْم نان٦ِ. مبِإلَى الْقُر افَةذَا بِاِإلضقُ هرحي يالَّذ 



ويكُون كُلُّ . كُلَّ شَهرٍ، وكُلَّ يومٍ، مع قُربانِ الدقيق وقُربانِ الشَّرابِ حسب الْمرسومِ
رتَس تُهاِئحرُل ِهللا وشْعانًا يبذَا قُره.  

  يوم الكفارة

عِ تَعملُون احتفَالًا خَاصا ِللْعبادة، وتُذَلِّلُون وفي الْيومِ الْعاشرِ من هذَا الشَّهرِ الساب٧ِ
كُمَأنْفُس .ةيادامِ الْعكَاَألي يهلُوا فق٨ُ. ال تَشْتَغرحانًا يبقُر ونمتُقَدو رتَس تُهاِئحرلًا : ِهللا وجع

ومع كُلِّ عجٍل قُربان دقيق ٩.  سنَةٌ، بِال عيبٍمن الْبقَرِ وكَبشًا وسبعةَ خراف عمرها
 ،اتامريلُوجةُ كعبشِ َأرالْكَب عمو ،تيبِالز خْلُوطالْم يققالد نم اتامريلُوجتَّةُ كس

يضا تَيس من الْمعزِ ومعها َأ١١. ومع كُلِّ واحد من الْخراف السبعة كيلُوجرامان١٠ِ
ضحيةٌ عنِ الْخَطيَئة، بِاِإلضافَة ِإلَى ضحية الْخَطيَئة في يومِ الْكَفَّارة، والْقُربانِ الَّذي 

  .يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ
  عيد الخيام

ال . مس عشَر من الشَّهرِ السابِعِ تَعملُون احتفَالًا خَاصا ِللْعبادةوفي الْيومِ الْخَا١٢
يدبِع لُونتَفْل تَحب ،ةيادامِ الْعكَاَألي يهلُوا فامٍ تَشْتَغةَ َأيعبقُ، ١٣. ِهللا سرحانًا يبقُر ونمتُقَدو

بقَرِ وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا عمرها سنَةٌ، بِال عيبٍ، ثَالثَةَ عشَر عجلًا من الْ
ومع كُلِّ واحد من الثَّالثَةَ عشَر عجلًا، قُربان ١٤. فَتَكُون قُربانًا يشْعُل وراِئحتُه تَسر اَهللا

لْمخْلُوط بِالزيت، ومع كُلِّ واحد من الْكَبشَينِ َأربعةُ دقيق ستَّةُ كيلُوجرامات من الدقيق ا
 ،اتامريلُوجان١٥ِكامريلُوجك شَرةَ ععباَألر افرالْخ نم داحكُلِّ و عما ١٦. وهعمو

 افَةبِاِإلض ،يَئةنِ الْخَطةٌ عيحزِ ضعالْم نم سا تَيضا ًأياِئمقُ درحي يانِ الَّذبِإلَى الْقُر
  .ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ

وفي الْيومِ الثَّاني، تُقَدمون اثْنَي عشَر عجلًا من الْبقَرِ وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا ١٧
مع كُلِّ عجٍل وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق وقُربان و١٨. عمرها سنَةٌ، بِال عيبٍ

ومعها َأيضا تَيس من الْمعزِ ضحيةٌ عنِ ١٩. الشَّرابِ بِعددها وحسب الْمرسومِ
 هعما واِئمقُ درحي يانِ الَّذبِإلَى الْقُر افَةبِاِإلض ،يَئةابِالْخَطالشَّر انبقُرو يققالد انبقُر.  



وفي الْيومِ الثَّاِلث، تُقَدمون َأحد عشَر عجلًا وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا عمرها ٢٠
 الشَّرابِ ومع كُلِّ عجٍل وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق وقُربان٢١. سنَةٌ، بِال عيبٍ

ومعها أيضا تَيس ِلضحية الْخَطيَئة، بِاِإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ ٢٢. بِعددها وحسب الْمرسومِ
  .الَّذي يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ

٢٣ ونمابِعِ، تُقَدمِ الروي الْيفنَةٌ، وا سهرموفًا عخَر شَرةَ ععبَأرنِ وشَيكَبوٍل وجةَ عشَرع
ومع كُلِّ عجٍل وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ بِعددها ٢٤. بِال عيبٍ

 حية الْخَطيَئة، بِاِإلضافَة ِإلَىومعها َأيضا تَيس من الْمعزِ ِلض٢٥. وحسب الْمرسومِ
  .الْقُربانِ الَّذي يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ

وفي الْيومِ الْخَامسِ، تُقَدمون تسعةَ عجوٍل وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا عمرها ٢٦
ومع كُلِّ عجٍل وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ ٢٧. بِال عيبٍسنَةٌ، 

ومعها َأيضا تَيس من الْمعزِ ِلضحية الْخَطيَئة، بِاِإلضافَة ٢٨. بِعددها وحسب الْمرسومِ
  .ما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِِإلَى الْقُربانِ الَّذي يحرقُ داِئ

وفي الْيومِ السادسِ، تُقَدمون ثَمانيةَ عجوٍل وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا عمرها ٢٩
 وقُربان الشَّرابِ ومع كُلِّ عجٍل وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق٣٠. سنَةٌ، بِال عيبٍ

ومعها َأيضا تَيس ِلضحية الْخَطيَئة، بِاإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ ٣١. بِعددها وحسب الْمرسومِ
  .الَّذي يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ

قَدمون سبعةَ عجوٍل وكَبشَينِ وَأربعةَ عشَر خَروفًا عمرها سنَةٌ، وفي الْيومِ السابِعِ، ت٣٢ُ
وكَبشٍ وخَروف، قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ بِعددها  ومع كُلِّ عجٍل٣٣. بِال عيبٍ

ية الْخَطيَئة، بِاِإلضافَة ِإلَى الْقُربانِ الَّذي ومعها َأيضا تَيس ِلضح٣٤. وحسب الْمرسومِ
  .يحرقُ داِئما ومعه قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ

٣٥ةيادامِ الْعكَاَألي يهلُوا فال تَشْتَغو ،لُونتَفنِ تَحمِ الثَّاموي الْيفانًا ٣٦. وبقُر ونمتُقَدو
ومع الْعجِل والْكَبشِ ٣٧. يحرقُ، عجلًا وكَبشًا وسبعةَ خراف عمرها سنَةٌ، بِال عيبٍ

ومعها َأيضا ٣٨. وكُلِّ خَروف، قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ بِعددها وحسب الْمرسومِ



يَئةالْخَط ةيحِلض ستَي يققالد انبقُر هعما واِئمقُ درحي يانِ الَّذبِإلَى الْقُر افَةبِاِإلض ،
  .وقُربان الشَّرابِ

٣٩هذه ونمتُقَد ،اكُمايدهو ِإلَى نُذُورِكُم افَةفَبِاِإلض كُماديي َأعِهللا ف : انبقُرقُ ورحانًا يبقُر
قُرو يققدةبحص انبقُرابٍ وشَر ان٤٠." ب بِه را َأماِئيَل بِكُلِّ مري ِإسنى بوسم رفََأخْب

 .اُهللا
  

 النذور

٣٠ 

ِهللا،  ِإذَا نَذَر رجٌل نَذْرا٢: هذَا هو َأمر اِهللا: "وقَاَل موسى ِلرَؤساء قَباِئِل بني ِإسراِئيَل١
تَعلَفَ وح َأوا قَالَهَل كُلَّ ممعي َأن جِبْل يب ،هكَالم نْقُضفَال ي ،ءبِشَي قُومي َأن دا ٣. هَأم

 تَقُوم تْ َأندهتَعا ِهللا وتْ نَذْرنَذَرا، وارِ َأبِيهي دالَتْ فا زةً مبِيكَانَتْ ص َأةُ، فَِإنرالْم
 ،ءا ٤بِشَيوهَأب عمسا وتُنَفِّذَ كُلَّ م ةً َأنملْزم ا، تَكُونكَتَ لَهسا، وهدهتَعا ونَذْرِه نع

تْ بِهدها تَعكُلَّ مو ،تْهةً ٥. نَذَرملْزتْ مسلَي فَهِي ،بِذَِلك عما سا لَموها َأبهنَعم ِإن نلَكو
فَِإن تَزوجتْ ٦. رتْه وتَعهدتْ بِه، واُهللا يسامحها َألن َأباها منَعهاَأن تُنَفِّذَ َأي شَيء مما نَذَ

 ،دها بِتَعهنَطَقَ فَم ا، َأوتْ نَذْرا نَذَرمدع٧ب ا، تَكُونكَتَ لَهسو ،ا بِذَِلكهجوز عمسو
َأما ِإن منَعها زوجها لَما سمع بِذَِلك، فَهذَا يلْغي ٨. عهدتْ بِهملْزمةً َأن تُنَفِّذَ ما نَذَرتْه وتَ

َأما اَألرملَةُ َأوِ الْمطَلَّقَةُ فَهِي ٩. النَّذْر الَّذي نَذَرتْه والتَّعهد الَّذي نَطَقَتْ بِه، واُهللا يسامحها
تُنَفِّذَ نَذْر ةٌ َأنملْزمتْ بِهدها تَعكُلَّ ما وه.  

١٠ ،بِه تَقُوم لَفَتْ َأنحو ءتْ بِشَيدهتَع ةٌ، َأوجوتَزَأةٌ مرام تنَذَر ا ١١ِإنهجوز عمسو
و ،تْها نَذَرتُنَفِّذَ كُلَّ م ةً َأنملْزم ا، تَكُونهنَعمي لَما، وكَتَ لَهسو ،بِذَِلكتْ بِهدها تَعكُلَّ م .

١٢ ،ا نَطَقَتْ بِهمم ءشَي تُنَفِّذَ َأي ةً َأنملْزتْ مسلَي فَهِي ،عما سا لَمهجوَألْغَى ز ا ِإنَأم
رٍ وكُلُّ تَعهد فَكُلُّ نَذ١٣ْ. من نُذُورٍ َأو تَعهدات، َألن زوجها َألْغَاها لَها، واُهللا يسامحها

يهلْغا يهجوزو ثْبِتُها يهجوا، زهتُذَلَِّل نَفْس َأن فُ بِهلا ١٤. تَحموا يهجوا زكَتَ لَهس ِإنو



تْ بِهدها تَعكُلَّ مو ،تْها نَذَرتَ كُلَّ مَأثْب مٍ، فَقَدوي دعكَتَ . بس ا َألنَّهتَهَأثْبعما سلَم .
هذه هي ١٦." فَِإن سمع ومضى بعض الْوقْت، ثُم َألْغَاها، فَهو مسُئوٌل عن ذَنْبِها١٥

الْفَراِئض الَّتي َأعطَاها اُهللا ِلموسى، بِشَْأنِ الزوجِ وزوجته، واَألب وبِنْته وهي صبِيةٌ ما 
  ." دارِ َأبِيهازالَتْ في

  
 االنتقام من مديان

٣١ 

." انْتَقم ِلبني ِإسراِئيَل من الْمديانيين، وبعد ذَِلك تَنْضم ِإلَى َأسالفك"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
. ين وينْتَقموا ِهللا منْهمجنِّدوا بعض رِجاِلكُم ِليحارِبوا الْمدياني: "فَقَاَل موسى ِللشَّعب٣ِ
فَاخْتَاروا َألْفًا من كُلِّ ٥." تُرسلُون َألْفًا ِللحربِ من كُلِّ قَبِيلَة من قَباِئِل بني ِإسراِئيَل٤

جيشَ وَأرسَل موسى هذَا ال٦ْ.  ِللقتَاِل مسلَّحين١٢ ٠٠٠ِإسراِئيَل، َأيِ قَبِيلَة من بني 
 اتوَأد هعي َأخَذَ مرِ، الَّذبالْح ارازَأِلع نب اسينْحف مهعمو ،كُلِّ قَبِيلَة نبِ، َألْفًا مرِللح

تَافاقَ الْهوَأبسِِ وقْدقَتَلُوا كُلَّ ذَكَر٧ٍ. الْماُهللا و را َأمكَم ينيانيدوا الْمبارقَتَلُوا ٨. فَحو
وَأيضا قَتَلُوا بلْعام بن . َأوِي وراقم وصور وحور ورابِع: ملُوك الْمديانيين الْخَمسةَ

فيبِالس ورع٩. ب هِماِئمهَأخَذُوا كُلَّ بو ،مَأطْفَالَهو ينيانيدالْم اءسراِئيَل ننُو ِإسب رَأسو
 يهِماشوموهِمالكَأم يعمج١٠. وهِمونصكُلَّ حو مارِهيدو هِمندقُوا بِالنَّارِ كُلَّ مرَأحو .

١١ ،اِئمهبنَاسٍ و نالْغَنَاِئمِ مالبِ وَأخَذُوا كُلَّ اَألس١٢و الْغَنَاِئمى وروا اَألسرضَأحو
حبرِ وجماعة بني ِإسراِئيَل، في الْمخَيمِ، في سهوِل واَألسالب، ِإلَى موسى وَأِلعازار الْ

  .موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا
. فَخَرج موسى وَأِلعازار الْحبر وكُلُّ قَادة الْجماعة ِلاستقْباِلهِم خَارِج الْمخَيم١٣ِ
١٤ى عوسم بفَغَض نم يناجِعالر َئاتالْم اءَؤسرو اُأللُوف َؤساءشِ، ريالْج ةلَى قَاد

هُؤالء هن اللَّاتي عملْن ١٦ِلماذَا َأبقَيتُم كُلَّ النِّساء؟ : "وقَاَل لَهم موسى١٥. الْحربِ
ون عنِ اِهللا بِما جرى في فَغُور، مما جلَب بِنَصيحة بلْعام، وجعلْن بني ِإسراِئيَل يضلُّ



. فَاآلن اقْتُلُوا كُلَّ اَألوالد، وكُلَّ امرَأة عاشَرتْ رجلًا١٧. الْوبَأ علَى جماعة اِهللا
 شَخْصا أو مس قَتيلًا، وَأما َأنْتُم، كُلُّ من قَتََل١٩. وَأبقُوا لَكُم كُلَّ بِنْت لَم تُعاشر رجلًا١٨

 ابِعِ، َأنْتُممِ السوالْيو مِ الثَّاِلثوي الْيف كُموا َأنْفُسرطَهامٍ، وةَ َأيعبمِ سخَيالْم وا خَارِجرفَانْتَظ
كُمعم ينى الَّذراَألس٢٠. و ننُوعٍ مصم ءكُلَّ شَيبٍ ووا كُلَّ ثَورطَهرِ وشَع نم َأو الْجِلْد
  ."الْمعزِ َأو من الْخَشَبِ

هذه فَرِيضةُ الشَّرِيعة الَّتي : "وقَاَل َأِلعازار الْحبر ِلرِجاِل الْجيشِ الَّذين ذَهبوا ِللْحرب٢١ِ
يد والْقَصدير والرصاص، الذَّهب والْفضةُ والنُّحاس والْحد٢٢: َأعطَاها اُهللا ِلموسى

وَأما . وكُلُّ ما يتَحمُل النَّار، تُطَهرونَه بَِأن تَضعوه في النَّارِ، ثُم َأيضا بِماء التَّطْهِير٢٣ِ
 ثيابكُم في الْيومِ وتَغْسلُون٢٤. كُلُّ ما ال يتَحمُل النَّار، فَتُطَهرونَه بِماء التَّطْهِيرِ فَقَطْ

مخَيالْم خُلُونتَد ذَِلك دعبو ،ونرابِعِ فَتَطْهالس".  
  توزيع الغنائم

َأنْتَ وَأِلعازار الْحبر ورَؤساء عاِئالت الْجماعة، تَعدون "٢٦: وقَاَل اُهللا ِلموسى٢٥
وَأعط النِّصفَ ِللَّذين ذَهبوا ِإلَى الْحربِ، ٢٧. اسٍ وبهاِئمالْغَنَاِئم الَّتي َأخَذُوها من نَ

ةاعمي الْجاقِلب فَ اآلخَرالنِّصوا ِإلَى ٢٨. وبذَه ينيبِ الَّذنَص نةً ِهللا مرِيبض طَأعو
تَْأخُذُ ٢٩. بقَرِ والْحميرِ والْغَنَمِالْحربِ، رْأسا واحدا من كُلِّ خَمسِ مَئة، من النَّاسِ والْ

ومن النِّصف الَّذي ٣٠. هذَا من النِّصف الَّذي ينَالُونَه، وتُعطيه َألِلعازار الْحبرِ هديةً ِهللا
الْبالنَّاسِ و نم ،ينسكُلِّ خَم نا مداحاِئيَل، تَْأخُذُ ورنُو ِإسب نَالُهي َأيالْغَنَمِ، ويرِ ومالْحقَرِ و

  ."بهاِئم ُأخْرى، وتُعطيها ِللَّاوِيين الْمسُئوِلين عن خدمة خَيمة اِهللا
وكَانَتْ جملَةُ اَألسالبِ والْغَنَاِئمِ ٣٢. فَفَعَل موسى وَأِلعازار الْحبر كَما َأمر اُهللا موسى٣١
شِالَّتياُل الْجا رِجي َأخَذَه : نال٣٣ْ .٦٧٥  ٠٠٠الْغَنَمِ م نمقَرِ  و٣٤ .٧٢ ٠٠٠ب نمو

  .٣٢ ٠٠٠يعاشرن رجلًا  ومن النِّساء اللَّاتي لَم ٣٥ .٦١ ٠٠٠الْحميرِ 
 .٣٣٧ ٥٠٠مِ من الْغَنَ: فَكَان نصفُ ذَِلك وهو نَصيب الَّذين ذَهبوا ِللحرب٣٦ِ
 ِهللا اثْنَتَينِ ، وضرِيبتُها٣٦ ٠٠٠الْبقَرِ ومن ٣٨ .٦٧٥اِهللا منْها وكَانَتْ ضرِيبةُ ٣٧

ينعبس٣٩. و نميرِ وما٣٠ ٥٠٠الْحتُهرِيبضو ،تِّينسا وداح٤٠.  ِهللا و نمو اءالنِّس



فََأعطَى موسى الضرِيبةَ هديةَ اِهللا ٤١. ثَالثينيبتُها ِهللا اثْنَتَينِ و، وضر١٦ِ  ٠٠٠
  .َألِلعازار الْحبرِ، كَما َأمر اُهللا موسى

والنِّصفُ الَّذي َأعطَاه موسى ِلباقي بني ِإسراِئيَل، كَان مساوِيا ِلنَصيبِ من ذَهبوا ٤٢
 .٣٦  ٠٠٠الْبقَرِ ومن ٤٤ .٣٣٧ ٥٠٠من الْغَنَمِ : اعةفَكَان نَصيب الْجم٤٣. ِللحربِ

٤٥ نميرِ وم٤٦ .٣٠ ٥٠٠الْح نمو اء٤٧ .١٦ ٠٠٠النِّس فالنِّص نى موسفََأخَذَ م
طَاهَأعاِئمِ، وهالْبالنَّاسِ و نم ،ينسكُلِّ خَم نا مداحاِئيَل، ورنُو ِإسب ي نَالَهالَّذ ينا ِللَّاوِي

  .الْمسُئوِلين عن خدمة خَيمة اِهللا، وذَِلك كَما َأمر اُهللا موسى
٤٨ ،َئاتالْم اءَؤسرو اُأللُوف اءَؤسشِ، ريالْج اتدةُ وِحى قَادوسِإلَى م اءج قَالُوا ٤٩ثُمو

لَه" :الْج ددنَا عبسح كبِيدع ننَحدَأح فْقَدي لَم نَا َأنَّهدجنَا، فَوتاديتَ قوا تَحبارح ينالَّذ نُود .
ِلذَِلك كُلُّ واحد منَّا َأحضر ما وجده من َأشْياء مصنُوعة من الذَّهبِ، من سالسَل ٥٠

قَالِئدو لَقحو ماتخَوو اوِرَأسمِ وصعاِهللاِللْم امنَا َأمَأنْفُس نيرِ عانًا ِهللا ِللتَّكْفبا قُرهمِلنُقَد ، ".
فَكَانَتْ ٥٢. فَقَبَِل موسى وَأِلعازار الْحبر منْهم كُلَّ اَألشْياء الْمصنُوعة من الذَّهب٥١ِ

اءَؤسا ِهللا رهمي قَدالَّت ةيدبِ الْهلَةُ ذَهمج اءَؤسرو اَأللُوف  ،َئاتا١٩٠الْمامريلُوجك  .
٥٣هِلنَفْس تَهيمغَن منْهفََأخَذَ كُلٌّ م ،نُودا الْج٥٤. َأم بالذَّه ربالْح ارازَأِلعى ووسَأخَذَ مو

اجتماعِ، ِليذَكِّر اَهللا بِبني من رَؤساء اُأللُوف ورَؤساء الْمَئات، وَأدخَاله ِإلَى خَيمة اِل
  .ِإسراِئيَل

  
 أرض رأوبين وجاد

٣٢ 

فَلَما جاءوا ِإلَى َأرضِ يعزِير وَأرضِ . وكَان ِلبني رُأوبِين وبني جاد مواشٍ كَثيرةٌ جِدا١
 بنُو جاد وبنُو رُأوبِين ِإلَى موسى فَذَهب٢. جِلْعاد، رَأوا َأن الْمكَان يصلُح ِللمواشي

مقَالُوا لَهو ةاعمالْج ةقَادرِ وبالْح ارازَأِلعةَ "٣: ورمنو زِيرعيو ونيبدوتَ وطَارع ضَأر
 ،ونعبو ونَبو امشَبالَةَ وَأِلعو ونشْبح٤وهعي َأخْضالَّت ضاَألر هذاِئيَل، هري ِإسنا اُهللا ِلب



فَِإن رضيتَ عنَّا، َأعطنَا نَحن عبِيدك هذه ٥. تَصلُح ِللمواشي، ونَحن عبِيدك لَنَا مواشٍ
نداُألر ربلْنَا نَععال تَجو ،ضاَألر".  

٦ُأوبِيني رنبو ادي جنى ِلبوسفَقَاَل م" :ذْهْل يه وندتَقْع َأنْتُمبِ، ورِإلَى الْح تُكُمخْوا ب
ِلماذَا تُضعفُون عزِيمةَ بني ِإسراِئيَل عنِ الْعبورِ ِإلَى اَألرضِ الَّتي َأعطَاها اُهللا ٧هنَا؟ 
فَبعدما ٩. ظُروا اَألرضآباُؤكُم فَعلُوا هذَا لَما َأرسلْتُهم من قَادشَ برنيع ِلين٨ْلَهم؟ 

صعدوا ِإلَى وادي َأشْكُوَل ونَظَروها، َأضعفُوا عزِيمةَ بني ِإسراِئيَل عن دخُوِل اَألرضِ 
ما اُهللا لَهطَاهي َأعقَاَل، ١٠. الَّتلَفَ وحمِ ووالْي ي ذَِلكا فاُهللا جِد باِل '١١فَغَضجكُلُّ الر

ذين طَلَعوا من مصر، منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ، لَن يروا اَألرض الَّتي وعدتُ الَّ
غَير كَاِلب بنِ يفُنَّةَ ١٢بِها ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب بِقَسمٍ، َألنَّهم لَم يتْبعوني من الْقَلْبِ، 

يو نْزِيالْقَلْبِالْق نا اَهللا ما تَبِعمَألنَّه نِ نُونب ي ١٣. شُوعنلَى با عاُهللا جِد بغَضو
ِإسراِئيَل، وجعلَهم يتيهون في الصحراء َأربعين سنَةً، حتَّى انْقَرض كُلُّ الْجِيِل الَّذي 

ي نَظَرِهف َل الشَّرَأنْت١٤ُ. فَع اآلنارِواَألشْر الدا َأوي ،اِئكُمآب كَانم تُمقُم م ! ونتَزِيد َأنْتُم
َألنَّكُم ِإن ضلَلْتُم عنْه ولَم تَتْبعوه، يعود ١٥. اشْتعاَل غَضبِ اِهللا ضد بني ِإسراِئيَل

ببالس َأنْتُم تَكُونُونو ،اءرحي الصف مكُهتْريبِوذَا الشَّعكُلِّ ه الكي هف ".  
َأما نَحن فَنَحمُل ١٧نَبني حظَاِئر ِلمواشينَا ومدنًا ِلعياِلنَا هنَا، : "فَاقْتَربوا ِإلَيه وقَالُوا١٦

هِمكَانِإلَى م بِهِم يتَّى نَْأتاِئيَل، حري ِإسنب امَأم بنَذْهو الحالس .ي والُنَا فيع يمقي بِذَِلك
ِل الْبِالدَأه نم يهِممتَح نَةصحنٍ مد١٨. م داحَل كُلُّ وصحتَّى يارِنَا، حيِإلَى د جِعال نَرو

يبِهلَى نَصاِئيَل عري ِإسنب نَألنَّنَا َأ١٩. م ،نداُألر بًئا غَرشَي مهعم كلال نَمخَذْنَا و
قي الشَّرنَا فنَا هيبى٢٠." نَصوسم مفَقَاَل لَه" : الحالس لْتُممحو ،ا قُلْتُمكَم لْتُممع ِإن

وعبرتُم اُألردن ِإلَى َأن يطْرد اُهللا َأعداءه عن وجهِه، ٢١ِللحربِ في محضرِ اِهللا، 
مامه، تَكُونُون قَد َأتْممتُم مسُئوِليتَكُم ِهللا وِلبني ِإسراِئيَل، فَتَرجِعون وتَخْضع اَألرض َأ٢٢

  .ِإلَى هنَا وتَكُون هذه اَألرض ملْكًا لَكُم من اِهللا
٢٣ع تَنَالُونِإلَى اِهللا، وِس ُئونتُخْط ذَا، فَِإنَّكُملُوا هتَفْع لَم ِإن نلَكوكُميَئتخَط ٢٤. قَاب ِإذَن

ا قُلْتُملُوا كَممنِ اعلَكو ،كُمِلغَنَم ظَاِئرحو اِلكُمينًا ِلعدنُوا مبنُو ٢٥." ابو ادنُو جفَقَاَل ب



ساُؤنَا يبقَى َأطْفَالُنَا ون٢٦. نَحن عبِيدك سنَعمُل كَما َأمر سيدنَا: "رُأوبِين ِلموسى
 ،ادنِ جِلْعدي منَا فنَا هاِئمهكُلُّ بينَا وواشم٢٧و ربنَع ،ونلَّحساُل الْمجالر ،كبِيدع ننَحو

  ."ِلنُحارِب في محضرِ اِهللا، كَما قَاَل سيدنَا
٢٨نُون نب شُوعيو ربالْح ارازى َأِلعوسم ى بِهِمصي فََأوناِئِل بقَبو اِئالتع اءَؤسرو 

ِإن عبر بنُو جاد وبنُو رُأوبِين معكُم اُألردن، وهم : "وقَاَل لَهم موسى٢٩ِإسراِئيَل، 
َأر مطُونَهتُع ،كُمامَأم ضاَألر تعتَى خَضرِ اِهللا، فَمضحي موا فارِبحِلي ونلَّحسم ض

ولَكن ِإن لَم يعبروا حاملين السالح معكُم، فَيجِب َأن يملكُوا بينَكُم في ٣٠. جِلَعاد ملْكًا
انضِ كَنْعَأر".  

٣١ُأوبِيننُو ربو ادنُو جا قَاَل اُهللا لَنَا: "فَقَاَل بُل كَممنَع كبِيدع ن٣٢. نَحامح ربفَنَع ينل
نداُألر قي شَرنَا فنَا هيبنَْأخُذُ نَص نلَكو ،انرِ اِهللا ِإلَى كَنْعضحي مف الحالس".  

فََأعطَى موسى ِلبني جاد وبِني رُأوبِين ونصف قَبِيلَة منَسى بنِ يوسفَ، مملَكَةَ ٣٣
كلم ونيحم سمو ،ينورِياَألم قنَاطالْما وهندم عضِ مكُلَّ اَألر ،اشَانب كلم وجلَكَةَ ع
وعطْروتَ شُوفَان ٣٥فَبنَى بنُو جاد ديبون وعطَاروتَ وعروعير، ٣٤. الْمحيطَة بِها

دنًا محصنَةً، وبنَوا َأيضا وبيتَ نمرةَ وبيتَ هاران، وجعلُوها م٣٦ويعزِير ويجبهةَ، 
ونَبو وبعَل معون ٣٨وبنَى بنُو رُأوبِين َأيضا حشْبون وَأِلعالَةَ وقَرياتم، ٣٧. حظَاِئر غَنَمٍ

وذَهب بنُو ماكير ٣٩. وَأعطَوا َأسماء ِللْمدنِ الَّتي بنَوها. اللَّتَينِ تَغَير اسمهما، وسبمةَ
فََأعطَى موسى جِلْعاد ٤٠. بنِ منَسى ِإلَى جِلْعاد وَأخَذُوها وطَردوا اَألمورِيين الَّذين فيها

 واستَولَى ياِئير بن منَسى علَى مزارِعِ جِلْعاد٤١. ِلبني ماكير بنِ منَسى، فَسكَنُوا فيها
اِئيروثَ يوا حاهمس٤٢. و حا نُوباهعدا وهالَيوي حى الَّتالْقُرلَى قَنَاةَ وع حلَى نُوبتَواسو

همبِاس.  
  



 محطات أثناء السفر

٣٣ 

١ةاديتَ قتَح هِمقربِف رصم نوا مجا خَراِئيَل لَمري ِإسنب لَةطَّاتُ رِححم هذى هوسم 
ونارهة٢ُ. وطَّاتُ التَّاِليحالْم يهو هِملَترِح طَّاتحى موسَل مجرِ اِهللا، سبَِأمو:  

رحل بنُو ِإسراِئيَل من رعمسيس في الْيومِ الْخَامسِ عشَر من الشَّهرِ اَألوِل، َأي في ٣
بينَما كَان الْمصرِيون ٤رِين َأمام عيونِ كُلِّ الْمصرِيين، خَرجوا منْتَص. غَد الْفصحِ

هِمتبِآِله قَابَل الْعَأنْز واُهللا، فَه مقَتَلَه ينالَّذ مهكَارَأب فُنُوندي.  
لُوا من سكُّوتَ ونَزلُوا ثُم رح٦. ورحَل بنُو ِإسراِئيَل من رعمسيس ونَزلُوا في سكُّوت٥َ

اءرحالص في طَري فالَّت ي ِإيثَامقَابَِل ٧. فوثَ ميروا ِإلَى فَمِ الْحعجرو ِإيثَام نلُوا محرو
 ورحلُوا من فَمِ الْحيروثَ وعبروا في وسط٨. بعِل صفُّون، ونَزلُوا بِالْقُربِ من مجدَل

. الْبحرِ اَألحمرِ ِإلَى الصحراء، وسافَروا ثَالثَةَ َأيامٍ في صحراء ِإيثَام ثُم نَزلُوا في مارةَ
٩يموا ِإلَى ِإيلبذَهةَ وارم نلُوا محرو . ونعبسو اءم نيةَ عشَراثْنَتا ع يمي ِإيلف كَانو

نَخْلَةً، فَنَزنَاكر١٠ِ. لُوا همرِ اَألححلَى الْبلُوا عنَزو يمِإيل نلُوا محر١١. و نلُوا محرو
ينس اءرحي صلُوا فنَزرِ ومرِ اَألححي ١٢. الْبلُوا فنَزو ينس اءرحص نلُوا محرو

. ورحلُوا من َألُوشَ ونَزلُوا في رفيديم١٤. وشَورحلُوا من دفْقَةَ ونَزلُوا في َأل١٣ُ. دفْقَةَ
بشْربِ ِليِللشَّع اءم نَاكه كُني لَم١٥. وينَاءس اءرحي صلُوا فنَزو يميدفر نلُوا محرو .

لُوا من قَبروتَ هتََّأوةَ ورح١٧. ورحلُوا من صحراء سينَاء ونَزلُوا في قَبروتَ هتََّأوة١٦َ
ورحلُوا من ١٩. ورحلُوا من حضيروتَ ونَزلُوا في رِثْمة١٨َ. ونَزلُوا في حضيروتَ

صفَار وني رِملُوا فنَزةَ ونَة٢٠َ. رِثْمي ِلبلُوا فنَزو صفَار ونرِم نلُوا محرو .
. ورحلُوا من رِسةَ ونَزلُوا في قُهيالتَة٢٢َ. بنَةَ ونَزلُوا في رِسةَورحلُوا من ِل٢١
٢٣ِل شَافَربي جلُوا فنَزالتَةَ ويقُه نلُوا محري ٢٤. ولُوا فنَزو ِل شَافَربج نلُوا محرو

ورحلُوا من مقْهيلُوتَ ونَزلُوا ٢٦. يلُوتَورحلُوا من حرادةَ ونَزلُوا في مقْه٢٥. حرادةَ
ورحلُوا من تَارح ونَزلُوا في ٢٨. ورحلُوا من تَاحتَ ونَزلُوا في تَارح٢٧. في تَاحتَ



لُوا في ورحلُوا من حشْمونَةَ ونَز٣٠. ورحلُوا من مثْقَةَ ونَزلُوا في حشْمونَة٢٩َ. مثْقَةَ
ورحلُوا من بني يعقَان ٣٢. ورحلُوا من مسيروتَ ونَزلُوا في بني يعقَان٣١. مسيروتَ

ادجورِ الْجِدي حلُوا فنَزات٣٣َ. وطْبي يلُوا فنَزو ادجورِ الْجِدح نلُوا محرو .
٣٤لُوا فنَزاتَ وطْبي نلُوا محرونَةَوربي ٣٥. ي علُوا فنَزونَةَ وربع نلُوا محرو

ابِرج ونيص٣٦. عينص اءرحي صشَ في قَادلُوا فنَزو ابِرج ونيصع نلُوا محرو .
٣٧ومضِ َأدَأر في طَرف ورِل هبي جلُوا فنَزشَ وقَاد نلُوا محرو.  
٣٨اره دعصو نِل ممِ اَألووي الْيف نَاكاتَ هماُهللا، و را َأمكَم ،ورِل هبِإلَى ج ربالْح ون

رصم ناِئيَل مري ِإسنوجِ بِلخُر ينعباَألر نَةالس نسِ مرِ الْخَام٣٩. الشَّه وناره كَانو
نَةَ، لَمس شْرِينعو ثَالثو َئةم نابورِل هبي جاتَ ف٤٠. ا م يانالْكَنْع ادرع كلم عمسو

ونماِئيَل قَادري ِإسنب َأن ،اني كَنْعي النَّقَبِ فف يمقالْم.  
ورحلُوا من صلْمونَةَ ونَزلُوا في ٤٢. ورحلُوا من جبِل هور ونَزلُوا في صلْمونَة٤١َ

ورحلُوا من ُأوبوتَ ونَزلُوا في ٤٤. ورحلُوا من فُونُون ونَزلُوا في ُأوبوت٤٣َ. نفُونُو
وددلَى حع ارِيمبع يع وآب٤٥. مادج يبوني دلُوا فنَزو يميع نلُوا محرو .

ورحلُوا من علْمون دبالتَايم ٤٧. تَايمورحلُوا من ديبون جاد ونَزلُوا في علْمون دبال٤٦
وقَابَِل نَبم ارِيمباِل عي جِبلُوا فنَزوِل ٤٨. وهي سلُوا فنَزو ارِيمباِل عجِب نلُوا محرو

 شَاطِئ فَنَصبوا خيامهم هنَاك علَى٤٩. موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا
َل شَطِّيموتَ ِإلَى آبيمشي تيب نم وآبوِل مهي سف ،نداُألر.  

قُْل "٥١: وهنَاك في سهوِل موآب علَى شَاطِئ اَألردن، مقَابَِل َأرِيحا، قَاَل اُهللا ِلموسى٥٠
فَيجِب َأن تَطْردوا كُلَّ ٥٢. ى َأرضِ كَنْعانَأنْتُم ستَعبرون اُألردن ِإلَ'ِلبني ِإسراِئيَل، 

 ،وكَةبسهِمِ الْمتوا كُلَّ آِلهتُبِيدو ،وتَةنْحهِمِ الْميلاثتُفْنُوا كُلَّ تَمو ،كُمامَأم نا مهكَّانس
هِمتادبنِ عاكوا كُلَّ َأمتُخْرِب٥٣. وكُنُوا فاسو ضكُوا اَألرلام ا لَكُمتُهطَيا، َألنِّي َأعيه

الْجماعةُ الْكَبِيرةُ تُعطُونَها . فَاقْتَسموا اَألرض بِالْقُرعة حسب عشَاِئرِكُم٥٤. ِلتَملكُوها
يثُ يعطَى وكُلُّ واحد يقيم ح. نَصيبا كَبِيرا، والْجماعةُ الصغيرةُ تُعطُونَها نَصيبا صغيرا

ةعبِالْقُر .كُماِئالتعو شَاِئرِكُمع بسح ضاَألر ونم٥٥. فَتَقْتَس كَّانوا سدتَطْر لَم ِإن نلَكو



 كُمنيي عكَةً فشَو كُونُوني ،كُمعم قَاءبِالْب ملَه ونحمتَس ينفَالَّذ ،كُمامَأم نضِ ماَألر
خْرما ويهنُونَ فاكس ي َأنْتُمضِ الَّتي اَألرف قُونَكُمايضيو ،نْبِكُمي جا فا ٥٦زم ُل بِكُمَأفْعو

بِهِم لَهَأفْع تُ َأنينَو.'" 
  

 حدود أرض كنعان

٣٤ 

. لَى َأرضِ كَنْعانَأنْتُم داخلُون ِإ'َأوصِ بني ِإسراِئيَل وقُْل لَهم، "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ةعبِالْقُر ا لَكُميبنَص ي تَكُونضِ الَّتاَألر وددح يه هذ٣: فَه اءرحص نُوبِ تَكُونةُ الْجينَاح

ومَأد وددلَى حع ينقًا، . صشَر تيرِ الْمحالْب فطَر نم نُوبِيالْج دالْح كُوني٤و ورديو
ِإلَى ج تَّجِهيو ،يعنرشَ بقَاد نُوبج بذْهيو ،ينِإلَى ص ربعيقَارِبِ، والْع رمم نُوب

ونمصِإلَى ع ربعيو ،ارَأد رصنْتَهِي ٥. حيو ،رصرِ مِإلَى نَه ونمصع نم وردي ثُم
ستَوضِ الْميرِ اَألبحالْب نْدعط٦َ. طستَوالْم ضياَألب رحالْب كُونفَي بِيالْغَر دا الْحَأمذَا . وه

والْحد الشَّماِلي يبدُأ من الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسط ويكُون كََأنَّه ٧. يكُون حدكُم من الْغَربِ
 ،ورِل هبِإلَى ج تَدم٨خَطٌّ ي ،ددِإلَى ص بذْهي اةَ، ثُممخَِل حدِإلَى م ورِل هبج نمو

٩ينَانع رصح نْدنْتَهِي عيو ،ونِإلَى زِفْر تَدمياِل. والشَّم نم كُمدح كُونذَا ي١٠. ه دالْحو
وينْزُِل من شَفَام ِإلَى رِبلَةَ ١١. نَان ِإلَى شَفَامالشَّرقي يكُون كََأنَّه خَطٌّ يمتَد من حصر عي

ومن هنَاك ينْزُِل ِإلَى ١٢. شَرقي عينٍ، وينْزُِل َأيضا ويالمس جانب بحرِ الْجليِل شَرقًا
تيرِ الْمحالْب نْدنْتَهِي عيو ،نداُألر .و كُمضَأر يه هذهةيكُلِّ نَاح نا مهوددح.'"  

وقَد َأمر اُهللا . هذه هي اَألرض الَّتي تَقْتَسمونَها بِالْقُرعة: "فَقَاَل موسى ِلبني ِإسراِئيَل١٣
فصناِئَل وعِ قَبطَى ِللتِّستُع ١٤. َأنادج قَبِيلَةو ُأوبِينر قَبِيلَة اِئالتع َألن قَبِيلَة فصنو 

مهيبى، َأخَذُوا نَصنَس١٥. م نْدع نداُألر قي شَرف مهيبفُ َأخَذُوا نَصصنالْقَبِيلَتَانِ و
  ."َأرِيحا َأي نَاحية شُروق الشَّمسِ



عازار الْحبر ويشُوع َأِل: هذَانِ الرجالنِ يقْسمانِ لَكُم اَألرض"١٧: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٦
نُون ن١٨. بداحو ا قَاِئدمهعمضِ،  واَألر ةمسِلق تَْأخُذُونَه كُلِّ قَبِيلَة ن١٩م هذهو

ماُؤهمفُنَّةَ: َأسي نب وذَا، كَاِلبهي قَبِيلَة ن٢٠. ميهمع نوِئيُل بشَم ،ونعمش قَبِيلَة نموود .
٢١لُونكَس نب ادَأِليد ،ينمنْيب قَبِيلَة نمي٢٢. ولجي نقِّي بب الْقَاِئد ،اند قَبِيلَة نمو .
٢٣ِإيفُود ننَنِْئيُل بح فَ، الْقَاِئدوسنِ يى بنَسم قَبِيلَة نم٢٤. و الْقَاِئد ،مايَأفْر قَبِيلَة نمو

ومن قَبِيلَة ٢٦. ومن قَبِيلَة زبولُون، الْقَاِئد َأِليصافَان بن فَرنَاخ٢٥َ.  بن شفْطَانقَموِئيُل
انزع نيِئيُل بفَلْط الْقَاِئد ،راكسي٢٧. يشَلُوم نب وديهَأخ الْقَاِئد ،يرَأش قَبِيلَة نمو .

هُؤالء هم الَّذين َأمرهم اُهللا َأن ٢٩. قَاِئد فَدهِئيُل بن عميهودومن قَبِيلَة نَفْتَاِلي، ال٢٨ْ
  ."يقْسموا َأرض كَنْعان ِلبني ِإسراِئيَل

  
 مدن الالويين

٣٥ 

 بني َأوصِ"٢: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى في سهوِل موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا١
 ياعرما، ويهكُنُوا فسنًا ِليدم ينِللَّاوِي ،كُونَهلمي ييبِهِمِ الَّذنَص نطُوا معي اِئيَل َأنرِإس

وهذه ٤. فَتَكُون الْمدن ِللسكَنِ والْمراعي ِلبهاِئمهِم ومواشيهِم وكُلِّ حيوانَاتهِم٣. حولَها
مراعي الَّتي تُعطُونَها ِللَّاوِيين، تَمتَد نصفَ كيلُومتْرٍ من سورِ الْمدينَة ِإلَى الْخَارِجِ، في الْ

اه٥. كُلِّ اتِّج نم تْريلُومك ي طُولُهراعضِ الْمَأر نم عبرم ينَةدَل الْموح كُوني بِذَِلكو
ومتْر من الْجنُوبِ وكيلُومتْر من الْغَربِ وكيلُومتْر من الشَّماِل، والْمدينَةُ في الشَّرق وكيلُ

طسنِ ٦. الْوِإلَى اثْنَتَي افَةُل، بِاِإلضا الْقَاتهِإلَي برهِإ، ِليلْجنٍ ِللمدتَّ مس يناللَّاوِي طُونفَتُع
فَتَكُون جملَةُ الْمدنِ الَّتي تُعطُونَها ِللَّاوِيين ثَماني وَأربعين مدينَةً ٧. ةً َأيضاوَأربعين مدينَ

وهذه الْمدن الَّتي تُعطُونَها ِللَّاوِيين من نَصيبِ بني ِإسراِئيَل، تَْأخُذُونَها ٨. مع مراعيها
ومن الَّذي لَه مدن . من الَّذي لَه مدن كَثيرةٌ، تَْأخُذُون كَثيرا. بِيلَةحسب نَصيبِ كُلِّ قَ

  ."َأقَلُّ، تَْأخُذُون قَليلًا



. متَى عبرتُم اُألردن ِإلَى َأرضِ كَنْعان'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "١٠: وقَاَل اُهللا ِلموسى٩
١١وا لَكُمفَاخْتَاردمرِ عغَي نا عقَتََل شَخْص نا مهِإلَي برهٍإ ِليلْجم ندم نًا تَكُوندم  .
١٢ امفَ َأمقي َل َأنُل قَبوتَ الْقَاتمال ي طَاِلبِ الثَّْأرِ، ِلكَي نم ًأ لَكُملْجم ندالْم هذه فَتَكُون

ةاكَمحِللْم اءذ١٣َ. الْقَضهِإفَللْجنٍ ِللْمدتَّ مس طُون١٤. ا تُع ،نداُألر قي شَرا فنْهثَالثًا م
انضِ كَنْعي َأرثَالثًا فٍإ. ولْجم ندم ١٥. ِلتَكُون نا عقَتََل شَخْص نا كُلُّ مهِإلَي برهفَي

يبا َأو ضيفًا بينَهم، فَتَكُون هذه الْمدن غَيرِ عمد، سواء كَان من بني ِإسراِئيَل َأو غَرِ
  .الستُّ ِللملْجِإ
  مدن الملجأ

َأو ِإن كان واحد ١٧. فَمثَلًا ِإن ضرب واحد شَخْصا فَماتَ، فَهو قَاتٌل، والْقَاتُل يقْتَُل١٦
وا فَماتَ، فَهشَخْص بِه برضو رجح هدي يقْتَُلفُل يالقاتٌل، و١٨.  قَات هدي يف كَان ِإن َأو

طَاِلب الثَّْأرِ هو الَّذي ١٩. شَيء من الْخَشَبِ، وضربه فَماتَ، فَهو قَاتٌل، والْقَاتُل يقْتَُل
فُهادصي ينَل حقْتُُل الْقَات٢٠. يياها بِكَرشَخْص دَأح فَعد ِإنو نًئا عشَي هلَيى عمر ِإن َأو ،ة

طَاِلب الثَّْأرِ . َأو ِإن ضربه بِيده بِعداوة فَماتَ، فَهو قَاتٌل، والْقَاتُل يقْتَُل٢١قَصد فَماتَ، 
فُهادصي ينح قْتُلُهي.  

٢٢يب سلَيفَةً ودا صشَخْص داحو فَعد ِإن نلَكو نًئا عشَي هلَيى عمر ِإن ةٌ، َأواودا عمنَه
 ،درِ قَصات٢٣َغَيفَم ،اهري رِ َأنغَي نلًا ما قَاترجح َأو . وفَه ،هودع كُني لَم ا َأنَّهبِم ِإذَن

 هيْؤذي َأن دقْصي ا٢٤لَمالْقَض كُمحي ،الَةالْح هذي هفو بسطَاِلبِ الثَّْأرِ حِل والْقَات نيب ء
وتُنْقذُ الْجماعةُ الْقَاتَل من يد طَاِلبِ الثَّْأرِ، ويردونَه ِإلَى مدينَة الْملْجِإ ٢٥. هذه اَألحكَامِ

. م الَّذي مسح بِالزيت الْمقَدسِالَّتي هرب ِإلَيها، ويقيم فيها ِإلَى َأن يموتَ الْحبر الْعظي
فَوجده طَاِلب ٢٧ولَكن ِإن خَرج الْقَاتُل من حدود مدينَة الْملْجِإ الَّتي هرب ِإلَيها، ٢٦

 طَاِلب اقَبعال ي الَةالْح هذي هفَف ،قَتَلَهو ينَةدالْم وددح َل ٢٨. الثَّْأرِالثَّْأرِ خَارِجالْقَات فَِإن
يجِب َأن يقيم في مدينَة ملْجِإه ِإلَى َأن يموتَ الْحبر الْعظيم، وبعد موت الْحبرِ الْعظيمِ 

هلْكِإلَى م جِعري َأن نُهكمي.  



كُلُّ من يقْتُُل ٣٠. ا بعد جِيٍل، في كُلِّ بِالدكُمِإذَن ِلتَكُن هذه الْفَرِيضةُ شَرِيعةً لَكُم جِيل٢٩ً
ودشُه ةادبِشَه توبِالْم هلَيع كَمحا، يشَخْص . نم ةادبِشَه توبِالْم دلَى َأحع كَمحال ي نلَكو

ال ٣٢. بِالْموت، بْل يجِب َأن يقْتََلال تَقْبلُوا فديةً عن قَاتٍل محكُومٍ علَيه ٣١. واحد فَقَطْ
تَقْبلُوا فديةً من واحد هرب ِإلَى مدينَة الْملْجِإ، ويرِيد َأن يرجِع ِليقيم في َأرضه قَبَل 

مِ ينَجس اَألرض، وال ال تُنَجسوا اَألرض الَّتي َأنْتُم فيها، َألن سفْك الد٣٣. موت الْحبرِ
ِإذَن ال تُنَجسوا ٣٤. يمكن التَّكْفير عنِ اَألرضِ الَّتي سفك فيها الدم ِإلَّا بِسفْك دمِ الْقَاتِل

 ناكا، َألنِّي َأنَا اُهللا سيهف ناكي َأنَا سالَّتا، ويهف ونيمقم ي َأنْتُمالَّت ضي اَألرنب طسي وف
  ."ِإسراِئيَل

  
 ميراث المرأة المتزوجة

٣٦  

وجاء رَؤساء عاِئالت عشيرة جِلْعاد بنِ ماكير بنِ منَسى، وهم من عشَاِئرِ بني ١
َأمر اُهللا : "وقَالُوا٢يوسفَ، وتَكَلَّموا َأمام موسى والْقَادة رَؤساء عاِئالت بني ِإسراِئيَل، 

ةعاِئيَل بِالْقُرري ِإسنا ِلبيبنَص ضاَألر يطعي ى، َأنوسنَا مديس . يطعي ا َأنضَأي هرَأمو
هنَاتينَا ِلبَأخ ادلُفْحص يباِئ٣. نَصري ِإسني بنَا فقَبِيلَت خَارِج نجوتَزثَ وديَل، فَِإذَا ح

بِذَِلك يضيع منَّا جزء من . ينْتَقُل نَصيبهن من عشيرتنَا ويضافُ ِإلَى عشَاِئرِ الزوجِ
ومتَى حلَّتْ سنَةُ الْيوبِيِل ِلبني ِإسراِئيَل، يضافُ نَصيبهن ِإلَى نَصيبِ الْقَبِيلَة ٤. نَصيبِنَا

جوي تَزنَاالَّتاِئلَتعنَا ويبِ قَبِيلَتنَص نم ءزذَا الْجه يعضيا، ويهف ن".  
فَهذَا ٦. كَالم قَبِيلَة بني يوسفَ هو بِحقِّ: "فَقَاَل موسى ِلبني ِإسراِئيَل حسب َأمرِ اِهللا٥

ادلُفْحص نَاتاِهللا بِشَْأنِ ب رَأم وكُ: ه جوِلتَتَز َأن طا، بِشَرهجِبعي يجِ الَّذوبِالز ةداحلُّ و
فَال ينْتَقُل نَصيب في ِإسراِئيَل من قَبِيلَة ِإلَى ُأخْرى، بْل ٧. يكُون من قَبِيلَة وعشيرة َأبِيها

فَكُلُّ بِنْت ورِثَتْ ٨. نَفْسِ الْقَبِيلَةيحتَفظُ كُلُّ واحد من بني ِإسراِئيَل بنَصيبِ آباِئه في 
. َأرضا في َأي قَبِيلَة من بني ِإسراِئيَل، يجِب َأن تَتَزوج واحدا من قَبِيلَة وعشيرة َأبِيها



اِئهآب يباِئيَل نَصري ِإسنب نم داحرِثَ كُلُّ وي ُل ٩. ِلكَينْتَقِإلَى فَال ي قَبِيلَة نم يبنَص
  ."ُأخْرى، بْل تَحتَفظُ كُلُّ قَبِيلَة من بني ِإسراِئيَل بِنَصيبِها

 فَصارتْ محلَةُ وترصةُ وحجلَةُ وملْكَة١١ُ. فَفَعلَتْ بنَاتُ صلُفْحاد كَما َأمر اُهللا موسى١٠
ز ،ادلُفْحنَاتُ صةُ بنُوعوهِناممي َأعنِلب اتجي ١٢. ونشَاِئرِ بع نالًا مرِج نجوتَز َأي

َأبِيهِن ةيرشعو ي قَبِيلَةف نهيبنَص يقفَ، فَبوسنِ يى بنَسم. 
سطَة موسى، في هذه هي الْوصايا واَألحكَام الَّتي َأوصى بِها اُهللا بني ِإسراِئيَل بِوا١٣

 .سهوِل موآب علَى شَاطِئ اُألردن، مقَابَِل َأرِيحا
 
 


