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١عقُوبي عم رصوا ِإلَى ماحر يناِئيَل الَّذري ِإسنب اءمَأس يه هذهو . عم داحكُلُّ و
هاِئلَتوذَا ٢: عهيالوِي وو ونعشَمو ُأوبِين٣ر ينمبِنْيو ولُونبزو اكَرسين٤َوو اندفْتَاِلي و

يرَأشو ادج٥. ورصي مف فُ فَكَانوسا يَأما، ونَفْس ينعبس قُوبعِل يكُلُّ نَس كَانو.  
ولَكن بني ِإسراِئيَل نَموا وتَوالَدوا ٧. وماتَ يوسفُ وكُلُّ اخْوته وكُلُّ ذَِلك الْجِيِل٦

  .متََألتْ مصر منْهموكَثُروا جِدا حتَّى ا
اُنْظُروا، ِإن بني : "فَقَاَل ِلشَعبِه٩. وقَام ملك جديد علَى مصر، وكَان ال يعرِفُ يوسف٨َ

 ِإن ِلئال. تَعالَوا نَحتَاُل علَيهِم ِلكَي ال يزِيدوا َأكْثَر١٠. ِإسراِئيَل صاروا َأكْثَر وَأعظَم منَّا
الْبِالد نوا مجخْريونَا وارِبحياِئنَا ودوا ِإلَى َأعمنْضي ،برتْ ح١١." قَام ونرِيصالْم فََأقَام

اٍل شَاقَّةمبَِأع ملُّوهذي ِلكَي ،خِّرِينسم هِملَيِلتَكُونَا . ع يسسمعرو يثُومينَتَي فدا منَوفَب
فَخَافَ الْمصرِيون من بني . ولَكن كُلَّما َأذَلُّوهم، كَثُروا وزادوا١٢. ن ِلفرعونمخَازِ

وَأذَاقُوهم الْمر بِاَألعماِل الشَّاقَّة في الطِّينِ ١٤واستَعبدوهم بِال رحمة، ١٣ِإسراِئيَل، 
ي الْحٍل فمكُلِّ عٍل. قِْلوالطُّوبِ ومي كُلِّ عف ةمحبِال ر موهمتَخْدفَاس.  

حين تُولِّدانِ النِّساء "١٦: وقَاَل ملك مصر ِلشفْرةَ وفُوعةَ الْمولِّدتَينِ الْعبرانيتَين١٥ِ
و كَان فَِإن ،وجِهخُر نْدا ِإلَى الطِّفِْل عاُنْظُر ،اتيانرباالْعيبِنْتًا تَح كَان ِإنو ،ا اُقْتُالهلَد ".

١٧اءيَأح الدكَتَا اَألوْل تَرب ،كلا قَاَل الْمال كَممتَع نِ كَانَتَا تَخَافَانِ اَهللا، فَلَمتَيلِّدوالْم نلَك .
" علْتُما هذَا، وتَركْتُما اَألوالد َأحياء؟ِلماذَا فَ: "فَاستَدعى ملك مصر الْمولِّدتَينِ وسَألَهما١٨
١٩نوعرفَقَالَتَا ِلف" : َل َأنقَب ندلاتٌ يقَوِي نفَه ،اترِيصالْم اءالنِّس راتُ غَييانربالْع اءالنِّس

َألنَّهما كَانَتَا ٢١ن اُهللا ِإلَى الْمولِّدتَينِ، وَأحس. ونَما الشَّعب وكَثُر جِدا٢٠." تَصَل الْمولِّدةُ
  .تَخَافَانه، ورزقَ كُلَّ واحدة منْهما عاِئلَتَها الخَاصةَ



كُلُّ ابنٍ عبراني يولَد اطْرحوه في النَّهرِ، وكُلُّ بِنْت : "فََأمر فرعون كُلَّ شَعبِه وقَاَل٢٢
  ."ركُوها تَحيااُتْ
  

 والدة موسى

٢  

ولَما رَأتْ . فَحبِلَتْ وولَدت ابنًا٢. وتَزوج رجٌل من نَسِل الوِي بِفَتَاة من نَسِل الوِي١
َأتْهنْظَرِ، خَبالْم نسح رٍ َأنَّه٣. ثَالثَةَ َأشْه َأكْثَر هيتُخْف َأن رتَقْد ا لَملَمو َأخَذَتْ لَه ،ذَِلك نم

 نيا بتْهعضوا، ويهالطِّفَْل ف تعضوو ،فْتالزانِ وا بِالْقُطْرطَلَتْهو ،يدرالْب نلَّةً مس
  .ووقَفَتْ ُأخْتُه من بعيد، ِلتَرى ما يحدثُ لَه٤. الْحلْفَاء علَى ضفَّة نَهرِ النِّيِل

٥نَزرِوالنَّه فَّةلَى ضع ينشما ييفَاتُهصكَانَتْ وو ،متَحرِ ِلتَسِإلَى النَّه نوعرلَتْ بِنْتُ ف .
ولَما فَتَحتْها، وجدت ٦. فَرَأتْ بِنْتُ فرعون السلَّةَ بين الْحلْفَاء، فََأرسلَتْ خَادمتَها ِلتَْأخُذَها

فَقَالَتْ ُأخْتُه ِلبِنْت ٧." هذَا من َأوالد الْعبرانيين: "فََأشْفَقَتْ علَيه وقَالَتْ. وكَان يبكيالطِّفَْل 
نوعر؟: "فلَدالْو لَك عضِلتُر اتيانربالْع نرَأةً مام لَك رضُأحو بْل َأذْها ٨" هتْهابفََأج

وعربِنْتُ فبِي: " نذْها ".لَدالْو تْ ُأمرضَأحالْفَتَاةُ و تب٩. فَذَهنوعرا بِنْتُ ففَقَالَتْ لَه :
"تَكرُأج يكطَأنَا ُأعِلي، و يهعضَأرو لَدذَا الْوي هخُذ ".تْهعضَأرَأةُ ورالْم ا ١٠. فََأخَذَتْهلَمو

ِإنِّي انْتَشَلْتُه من : " ه ِإلَى بِنْت فرعون، فَتَبنَّتْه وسمتْه موسى وقَالَتْكَبر الْولَد، َأخَذَتْ
اءالْم".  

  موسى يهرب إلى مديان

وفي يومٍ من اَأليامِ، وكَان موسى قَد كَبر، حدثَ َأنَّه خَرج ِإلَى اخْوته ورَأى ١١
. فَرَأى رجلًا مصرِيا يضرِب رجلًا عبرانيا من اخْوته. اقَّةَ الَّتي يقُومون بِهااَألعماَل الشَّ

وفي ١٣. فَتَلَفَّتَ حولَه، ورَأى َأنَّه ال يوجد َأحد، فَقَتََل الْمصرِي ودفَنَه في الرمِل١٢
ِلماذَا تَضرِب : "فَقَاَل ِللمعتَدي. ى رجلَينِ عبرانيينِ يتَشَاجرانِالْيومِ التَّاِلي، خَرج فَرَأ

من جعلَك رِئيسا وقَاضيا علَينَا؟ هْل تُرِيد َأن تَقْتُلَني كَما قَتَلْتَ : "فََأجابه١٤" َأخَاك؟



وسمع فرعون بِهذَا، فَحاوَل ١٥." ذَاع الْخَبر": فَخَافَ موسى وقَاَل في نَفْسه" الْمصرِي؟
انيدِإلَى م نوعرف نم برى هوسم نى، لَكوسقْتَُل مي َأن . دقَع نَاكَل ِإلَى هصا ولَمو

  .عنْد الْبِْئرِ
بِْئرِ، وَأخَذْن ماء ومْألن الْمساقي ِليسقين وكَان ِلحبرِ مديان سبع بنَات، فََأتَين ِإلَى ال١٦ْ

َأبِيهِن ١٧. غَنَمنوهدطَرو اةعالر ضعب اءج نلَكقَى . وسو اتالْفَتَي داعسى ووسم فَقَام
نهقَاَل١٨. غَنَم وِئيَل َأبِيهِنعِإلَى ر نعجا رفَلَم" :جفَ ر؟كَيموالْي ةعربِس تُنع "

١٩قَى : "فَقُلْنسالْبِْئرِ و نم اءلَنَا م جا َأخْرضَأيو ،اةعالر نَأنْقَذَنَا م رِيصٌل مجر
٢٠!" الْغَنَمهنَاتًئ: "فَقَاَل ِلبْأكَُل شَيِلي ونَهعَل؟ اُدجالر كْتُناذَا تَر؟ ِلموه نَأيقَبَِل ٢١." اوو

فَولَدت ابنًا، فَدعا موسى ٢٢. موسى َأن يقيم عنْد الرجِل، فَزوجه من بِنْته صفُّورةَ
 هماس"شُومقَاَل" جِرو" :ةغَرِيب لَدي بفٌ فيَأنَا ض".  

٢٣رصم كلاتَ مطَوِيٍل م قْتو دعبنُو ِإ. وب كَانوةيودبالْع نم ِئنُّونرِاِئيَل يس .
هِإلَي ماخُهرص دعخَوا ِإلَى اِهللا، فَصرص٢٤. و عم هدهع نْسي لَمو ،مينَهاُهللا َأن عمسو

قُوبعياقَ وحِإسو يماهر٢٥. ِإباِلهِمقَّ ِلحراِئيَل وري ِإسنِإلَى ب نَظَرو.  
  
 عليقة المشتعلةال

٣  

١انيدرِ مبح يهمح ونثْري ى غَنَمعرى يوسم كَاني . وف ةيدعب ةِإلَى جِه اقَ الْغَنَمفَس
فَظَهر لَه مالك في لَهِيبِ نَارٍ من وسط ٢. الصحراء، حتَّى وصَل ِإلَى حورِيب جبِل اِهللا

قَةلَّيَأ. عرتَرِقَوتَح رِ َأنغَي نلَةً بِالنَّارِ مشْتَعقَةَ ملَّيى الْعوس٣. ى مهي نَفْسفَقَاَل ف :
"جِيبالْع نْظَرذَا الْمى هَألر قَةُ؟! َأقْتَرِبلَّيتَرِقُ الْعاذَا ال تَح٤" ِلم باقْتَر َأى اُهللا َأنَّها رفَلَم

ال : "فَقَاَل٥!" لَبيك: "فَقَاَل!" موسى! موسى: " من وسط الْعلَّيقَة وقَاَلِلينْظُر، نَاداه اُهللا
اخْلَع حذَاءك من رِجلَيك، َألن الْمكَان الذِّي َأنْتَ واقفٌ فيه هو َأرض . تَقْتَرِب ِإلَى هنَا



فَغَطَّى موسى ." ك، رب ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوبَأنَا رب آباِئ: "ثُم قَاَل٦." مقَدسةٌ
  .وجهه، َألنَّه خَافَ َأن ينْظُر ِإلَى اِهللا

٧فَقَاَل اُهللا لَه" : خِّرِيهِمسبِ مببِس ماخَهرتُ صعمسو ،رصي مبِي فشَع تُ شَقَاءَأير
هِمتُ بِآالمملعل٨ْ. وضِ ِإلَى فَنَزاَألر لْكت نم مهُأخْرِجو ،ينرِيصالْم دي نم مذَهتُ ُألنْق

 ينثِّيالْحو ينيانالْكَنْع لًا، ِإلَى بِالدسعنًا ولَب يضضٍ تَفَأر ،ةعاسو ةبضٍ طَيَأر
ِإن صراخَ بني ِإسراِئيَل وصَل ِإلَي، ٩. يبوسيينواَألمورِيين والْفرِزيين والْحويين والْ

ملَه ينرِيصالْم تُ ظُلْمَأيراِئيَل ١٠. وري ِإسنبِي بشَع ِلتُخْرِج ،نوعرِإلَى ف لُكساَل ُأرفَتَع
رصم نم".  

" ى فرعون وُأخْرِج بني ِإسراِئيَل من مصر؟من َأنَا حتَّى َأذْهب ِإلَ: "ِهللا فَقَاَل موسى١١
متَى َأخْرجتَ : وهذه عالمةٌ لَك علَى َأنِّي َأنَا َأرسلْتُك. َأنَا َأكُون معك: "فَقَاَل اُهللا١٢

  ."الشَّعب من مصر، تَعبدوني علَى هذَا الْجبِل
ِإلَه آباِئكُم َأرسلَني 'فْرِض َأنِّي ذَهبتُ ِإلَى بني ِإسراِئيَل وقُلْتُ لَهم، ِلنَ: "ِهللا فَقَاَل موسى١٣

كُمي،' .ِإلَيَألُونَنس؟ 'فَيهما اس؟' مماذَا َأقُوُل لَهى١٤" فَموسي : "فَقَاَل اُهللا ِلمَأنَا اُهللا الَّذ
 "'. َأنَا هو، َأرسلَني ِإلَيكُم: اُهللا الَّذي اسمه'راِئيَل، تَقُوُل ِلبني ِإس. َأنَا هو: اسمي

. الداِئم، َأرسلَني ِإلَيكُم: اُهللا الَّذي اسمه'تَقُوُل ِلبني ِإسراِئيَل، : "وقَاَل اُهللا َأيضا ِلموسى١٥
 بر وهاِئكُمآبياقَ وحِإسو يماهرِإب بر ،قُوبي ' .عالَّذ ماِلاس ،دي ِإلَى اَألبمذَا اسه

اُهللا رب "اذْهب واجمع شُيوخَ بني ِإسراِئيَل وقُْل لَهم، ١٦. ُأدعى بِه جِيلًا بعد جِيٍل
نْظُر حالَكُم وما ِإنِّي جِْئتُ َأل: آباِئكُم، رب ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب، ظَهر ِلي وقَاَل

بِكُم ونرِيصالْم لَهضِ ١٧." فَعِإلَى َأر رصي مف شَقَاِئكُم نم كُمُأخْرِج تُ َأنممفَص
فيض الْكَنْعانيين والْحثِّيين واَألمورِيين والْفرِزيين والْحويين والْيبوسيين، ِإلَى َأرضٍ تَ

فَيسمع الشُّيوخُ لَك، فَتَذْهب َأنْتَ والشُّيوخُ ِإلَى ملك مصر وتَقُولُون لَه، ١٨' .لَبنًا وعسلًا
م فَاتْركْنَا نَذْهب علَى بعد ثَالثَة َأيامِ سفَرٍ في الصحراء، ِلنُقَد. اُهللا رب الْعبرانيين قَابلَنَا'

وَأنَا عارِفٌ َأن ملك مصر لَن يتْركَكُم تَذْهبون، ِإال ِإذَا َأجبرتْه ١٩' .ضحايا ِللْمولَى ِإلَهِنَا
 وبعد ذَِلك. ِلذَِلك َأمد يدي وَأضرِب مصر بِكُلِّ الْعجاِئبِ الَّتي َأعملُها معهم٢٠. يد قَوِيةٌ



كُماحرقُ سطْلا ٢١. يمنْدع تَّى ِإنَّكُمح ،ينرِيصى الْمنَاُل رِضي بذَا الشَّعُل هعَأجو
بْل تَطْلُب كُلُّ امرَأة من جارتها َأو ساكنَة دارِها، ٢٢تَخْرجون ال تَكُون َأيديكُم فَارِغَةً، 

  ."هبٍ وثيابا، فَتُلْبِسونَها َأوالدكُم وبنَاتكُم، وبِهذَا تَنْهبون الْمصرِيينجواهر من فضة وذَ
  

 معجزات موسى

٤ 

لَم يظْهرِ اُهللا 'ولَكنَّهم ال يصدقُونَني وال يسمعون ِلكَالمي، بْل يقُولُون، : "فَقَاَل موسى١
فَقَاَل اُهللا ٢" '.لَك؟: "لَهكدي يي فالَّت هذا هم "ابا: "فََأجصلَى : "فَقَاَل اُهللا٣." عا عهمرا

: ثُم قَاَل اُهللا لَه٤. فَرماها علَى اَألرضِ، فَصارتْ حيةً، فَهرب موسى منْها." اَألرضِ
: وقَاَل اُهللا٥.  وَأمسكَها، فَعادتْ عصا في يدهفَمد موسى يده." مد يدك وَأمسك ذَيلَها"
" براقَ وحِإس برو يماهرِإب بر ،اِئهِمآب بلَى روالْم قُوا َأندصي ذَا ِلكَيُل هتَفْع

لَك رظَه ،قُوبعي".  
فََأدخََل يده في صدرِ ثَوبِه، ثُم َأخْرجها ."  ثَوبِكَأدخْل يدك في صدرِ: "ثُم قَاَل اُهللا َأيضا٦

فَردها ِإلَى صدرِ ثَوبِه، ." رد يدك ِإلَى صدرِ ثَوبِك: "فَقَاَل لَه٧. فَوجدها برصاء كَالثَّلْجِ
همي جِساقتْ كَبادا عَأنَّه دجا فَوهجَأخْر ٨. ثُموا : "قَاَل اُهللاوعقْتَني لَمو قُوكدصي لَم فَِإن

وِإن لَم يصدقُوا هاتَينِ اآليتَينِ، ولَم يسمعوا لَك، ٩. بِاآلية اُألولَى، فَِإنَّهم يصدقُون الثَّانيةَ
وتَحضِ، فَيلَى اَألرع هكُبرِ والنَّه نم اءلَى فَخُذْ ممٍ عرِ ِإلَى دالنَّه نالذِّي م اءَل الْم

  ."اَألرضِ
ال كُنْتُ في الْماضي، وال اآلن منْذُ . عفْوا يا رب، َأنَا لَستُ فَصيحا: "ِهللا فَقَاَل موسى١٠

كدبي َأنَا عنْأتَ تُكَلِّمدا. بيُل اللِّسثَقو النُّطْق يءطْل َأنَا ب١١." نِبخَلَقَ : "فَقَاَل اُهللا لَه نم
الْفَم ِلِإلنْسانِ؟ ومنِ الَّذي يخْلُقُ الْواحد َأخْرس َأو َأطْرشَ َأو بصيرا َأو َأعمى؟ َأنَا اُهللا 

من : "اَل موسىفَق١٣َ." فَاذْهب وَأنَا ُأعينُك علَى الْكَالمِ، وُأعلِّمك ما تَقُوُل١٢. صانع هذَا
عنْدنَا : "فَغَضب اُهللا جِدا علَى موسى وقَاَل لَه١٤." فَضلك يا رب، َأرسْل واحدا غَيرِي



َأخُوك اللَّاوِي وناره . ينحو ،قَاِئكِلل مقَاد ي الطَّرِيقف اآلن وهو ،يحفَص ارِفٌ َأنَّهَأنَا ع
ي اكريهقَلْب حانِ، ١٥. فْرتَتَكَلَّم ينح هعمو كعم َأنَا َأكُونا، وكَالم تُلَقِّنُهو هبفَتُخَاط

الهمتَع َأن جِبا يا بِمكُمُأخْبِر١٦. و كََأنَّكو ،كَفَمٍ لَك كُونفَي نْكةً عابين بالشَّع بخَاطفَي
ا١٧. َأنْتَ اُهللا تُلَقِّنُهبِه اتاآلي نَعتَص َألنَّك ،كدي يا فصالْع هذخُذْ هو".  

  موسى يرجع إلى مصر

١٨قَاَل لَهو يهمح ونثْرى ِإلَى يوسم عجى : "فَرَألر ،رصي مبِي فِإلَى شَع جِعي َأرخَلِّن
اءيالُوا َأحا زكَانُوا م و." ِإنثْري هابفََأجالمٍ: "نبِس بذْهى ١٩." اوسقَاَل ِلم اُهللا قَد كَانو

انيدي ماتُوا: "فم قْتُلُوكي وا َأنادَأر ينكُلَّ الَّذ َألن رصِإلَى م جِعرى ٢٠." اوسفََأخَذَ م 
رصِإلَى م عجريرِ وملَى الْحع مهكَبَأرو ،هيلَدوو َأتَهرام .هدي يا اِهللا فصَأخَذَ عو.  

َأنْتَ اآلن راجِع ِإلَى مصر، فَتَذَكَّر َأن تَعمَل َأمام فرعون كُلَّ : "وقَاَل اُهللا ِلموسى٢١
.  الشَّعبِولَكنِّي ُأقَسي قَلْبه فَال يطْلقُ سراح. الْعجاِئبِ الَّتي جعلْتُك قَادرا َأن تَعملَها

٢٢ ،نوعرتَقُوُل ِلفقَاَل اُهللا'و : ،ي الْبِكْرناب وه بذَا الشَّعقَ ٢٣هتُطْل َأن فََأنَا قُلْتُ لَك
  "'.ِلذَِلك سَأقْتُُل ابنَك الْبِكْر. ابني ِليعبدني، ولَكنَّك رفَضتَ

. مبِيت، تَقَابَل الْمولَى مع موسى وحاوَل َأن يقْتُلَهوفي الطَّرِيق، لَما تَوقَّفُوا ِلل٢٤ْ
: وقَالَتْ. فََأخَذَتْ صفُّورةُ سكِّينًا من صوانٍ، وخَتَنَت ابنَها ومستْ بِها قَدمي موسى٢٥

  .فَعفَا اُهللا عنْه. قَالَتْ هذَا ِإشَارةً ِإلَى الْختَان٢٦ِ." َأنْتَ محمي بِالدمِ"
فَراح وقَابلَه في . وكَان اُهللا قَد قَاَل ِلهارون َأن يذْهب ِإلَى الصحراء ِلاستقْباِل موسى٢٧

لَهقَبِل اِهللا وببِكُلِّ اآل٢٨. جو ،لَهسَأر ينح اُهللا لَه ا قَالَهبِكُلِّ م ونارى هوسم رفََأخْب اتي
  .التِّي َأمره َأن يعملَها

وَأخْبرهم هارون بِكُلِّ ٣٠. بني ِإسراِئيَل فَذَهب موسى وهارون، وجمعا كُلَّ شُيوخ٢٩ِ
اَهللا ولَما سمعوا َأن . فَآمنُوا٣١وصنَع موسى اآليات َأمام الشَّعبِ . ما قَالَه اُهللا ِلموسى

 .جاء ِلمعونَة بني ِإسراِئيَل، وَأنَّه رَأى شَقَاءهم، ركَعوا وسجدوا
  



 يذلهم أكثر فرعون

٥ 

١قَاال لَهو نوعرِإلَى ف ونارهى ووسم بذَه ذَِلك دعباِئيَل : "وري ِإسنب بلَى روالْم
من هو اُهللا حتَّى َأسمع : "فَقَاَل فرعون٢" '.يدوا ِلي في الصحراءَأطْلقْ شَعبِي ِليع'يقُوُل، 

اِئيَل لَهري ِإسنقَ بُأطْل لَنرِفُ اَهللا، واِئيَل؟ َأنَا ال َأعري ِإسنقَ بُأطْلفَقَاال٣." و" : بر
هب علَى بعد ثَالثَة َأيامِ سفَرٍ في الصحراء، ِلنُقَدم فَاآلن اتْركْنَا نَذْ. الْعبرانيين قَابلَنَا

ِلماذَا يا : "فَقَاَل لَهما ملك مصر٤." ضحايا ِللْمولَى ِإلَهِنَا، ِلَئال يضرِبنَا بِوبٍأ َأو بِحربٍ
هذَا : "وقَاَل فرعون٥!" عا ِإلَى شُغْلكُماموسى وهارون، تُعطِّالنِ الشَّعب عن عمله؟ ارجِ

  ."شَعب كَثير، وَأنْتُما تُعطِّالنهِم عنِ الْعمِل
من اآلن ال "٧: في ذَِلك الْيومِ َأمر فرعون مسخِّرِي الشَّعبِ ورَؤساء الْعماِل وقَاَل٦

منًا ِلعبت بطُوا الشَّعتُع موا لَهعمجيو موا هبذْهْل ِليابِقًا، بس لُونمتَع ا كُنْتُمِل الطُّوبِ، كَم
وطَاِلبوهم بِعمِل نَفْسِ كَمية الطُّوبِ الَّتي كَانُوا يعملُونَها من قَبُل، ال تُنَقِّصوا ٨. تبنًا

ي الَى، ِلذَِلككَس ما، فَِإنَّهنْهم ،قُولُونيو خُونرا ِإللَهِنَا'صايحض منُقَدو بكْنَا نَذْهاتْر. '
  ."ثَقِّلُوا الْعمَل علَى النَّاسِ، فَينْشَغلُوا بِه وال يلْتَفتُوا ِإلَى الْكَالمِ الْفَارِغ٩ِ

١٠قَالُوا ِللشَّعاِل ومالْع اءَؤسربِ وو الشَّعخِّرسم جبِفَخَر" : كُميطال نُع بَِأن نوعرف رَأم
." اذْهبوا واجمعوا لَكُم التِّبن حيثُ تَجِدونَه، وكَميةُ الطُّوبِ ال ينْقُص منْها شَيء١١. تبنًا
ن الْمسخِّرون وكَا١٣. فَتَفَرقَ الشَّعب في كُلِّ مصر، ِليجمعوا قَشا بدَل التِّبن١٢ِ

قُولُونيو مجِلُونَهتَعسي" :نالتِّب نَاكُمطَيا َأعا لَممٍ، كَموِلكُلِّ ي نْكُمم طْلُوبَل الْمملُوا الْعكَم ".
: وا لَهمواعتَبر الْمسخِّرون رَؤساء عماِل بني ِإسراِئيَل مسُئوِلين، وضربوهم وقَال١٤ُ

  "ِلماذَا لَم تَعملُوا كَميةَ الطُّوبِ الْمطْلُوبةَ كَما كُنْتُم تَعملُون من قَبُل؟"
ِلماذَا تُعاملُنَا : "فَجاء رَؤساء عماِل بني ِإسراِئيَل ِإلَى فرعون وتَوسلُوا ِإلَيه وقَالُوا١٥

بِه كبِيدع ن؟ نَحالطَّرِيقَة هلَنَا١٦ذ قُولُونينًا وبطُونَنَا تعال ي :'لُوا الطُّوبمعا '
هِملَيع ا الذَّنْبنَميونَنَا برِبضي١٧!" ونوعرفَقَاَل ف" : ،تَقُولُون الَى، ِلذَِلككَس كْنَا 'َأنْتُماُتْر



ال نُعطيكُم التِّبن، وتَعملُون نَفْس كَمية . وا ِإلَى شُغْلكُمروح١٨' .نَذْهب ونُقَدم ضحايا ِهللا
  ."الطُّوبِ

فَرَأى رَؤساء عماِل بني ِإسراِئيَل َأنَّهم في مشْكلَة عوِيصة، َألنَّهم ُأمروا َأن ال ١٩
نْهةَ مطْلُوبةَ الطُّوبِ الْميوا كَمنَقِّصمٍيوِلكُلِّ ي ٢٠. م ،نوعرف نْدع نوا مجا خَرفَلَم

مظَارِهي انْتنِ ففَياقو ونارهى ووسفُوا مادا٢١. صمفَقَالُوا لَه" : نْظُرتَ اَهللا يلَي
َأعونَنَا، وهكْري تَهياشحو نوعرا فلْتُمعا جا، َألنَّكُمكُمباقعيقْتُلُونَاوفًا ِلييس ماهتُمطَي".  

ِلماذَا، يا رب، َأسْأتَ ِإلَى هذَا الشَّعبِ؟ ِلماذَا َأرسلْتَني؟ : "فَرجع موسى ِإلَى اِهللا وقَاَل٢٢
 لَم تَعمْل شَيًئا فُمنْذُ ذَهبتُ ِإلَى فرعون َألتَكَلَّم بِاسمك، َأخَذَ يسيء ِإلَى الشَّعبِ، وَأنْت٢٣َ

كبذَ شَعِلتُنْق"!  
  

  بالنجاة اهللا يعدهم

٦ 

فَِإنِّي بِيدي الْقَديرة ُأجبِره َأن . قَرِيبا ستَرى ما سَأفْعلُه بفرعون: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١
هبِالد نم مهدطْريْل وب ،مقَهطْلي".  

وَأنَا ظَهرتُ ِإلبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب بَِأنِّي َأنَا اِإللَه ٣. َأنَا اُهللا: " ِلموسىثُم قَاَل اُهللا٢
اِئمي اُهللا الدما اسَأم ،يرالْقَد.ملَه نْهلُأع ٤. ، فَلَم مهيطي ُألعدهع مهعلْتُ مما عضَأيو

ثُم ِإنِّي سمعتُ َأنين بني ِإسراِئيَل، الَّذين ٥. شُوا فيها كَغُرباءَأرض كَنْعان، الَّتي عا
وَأنَا ُأخْرِجكُم . َأنَا اُهللا'ِلذَِلك قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، ٦. يستَعبِدهم الْمصرِيون، وسَأفي بِعهدي

رُأحو ،ينرِيصيرِ الْمن تتَح نم ُأنْزُِل بِهِمو ،ةيراعٍ قَدربِذ ذُكُمُأنْقو ،ملَه ةيودبالْع نم كُمر
فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا الْمولَى ِإلَهكُم الَّذي . وَأجعلُكُم شَعبِي، وَأكُون ِإلَهكُم٧. َأحكَاما رهيبةً

وُأدخلُكُم ِإلَى اَألرضِ الَّتي حلَفْتُ يمينًا َأن ُأعطيها ٨. يينَأخْرجكُم من تَحت نيرِ الْمصرِ
فََأخْبر موسى بني ٩" '.َأنَا هو اُهللا. ِإلبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب، فَُأعطيها لَكُم ملْكًا

  .هم كَانُوا ياِئسين بِسببِ الْعبودية الْقَاسيةِإسراِئيَل بِهذَا الْكَالمِ، فَلَم يسمعوا لَه، َألنَّ



." اذْهب ِإلَى فرعون وقُْل لَه َأن يطْلقَ بني ِإسراِئيَل من بِالده"١١: وقَاَل اُهللا ِلموسى١٠
كَيفَ يسمع ِلي فرعون وَأنَا ِإن كَان بنُو ِإسراِئيَل لَم يسمعوا ِلي، فَ: "ِهللا فَقَاَل موسى١٢

فَكَلَّم اُهللا موسى وهارون بِشَْأنِ بني ِإسراِئيَل وفرعون ملك مصر، ١٣" ثَقيُل اللِّسانِ؟
رصم ناِئيَل مري ِإسنا بخْرِجي ا َأنماهصَأوو.  

  وهارون نسب موسى

١٤اءَؤسر مه ُؤالءشَاِئرِهالْع  : راصحفَلُّو وو نُوكاِئيَل، حربِكْرِ ِإس ُأوبِيننُو رب
وبنُو شمعون، يموِئيُل ويامين وُأوهد وياكين ١٥. هذه عشَاِئر رُأوبِين. وكَرمي

ةيانالْكَنْع نشَُأوُل ابو روحصو .ونعمش شَاِئرع هذي الوِي ١٦ .هنب اءمَأس هذهو
ابنَا ١٧. وعاشَ الوِي مَئةً وسبعا وثَالثين سنَةً. ونَسلهِم، جِرشُون وقَهاتُ ومرارِي

وبنُو قَهاتَ هم عمرام ويصهار ١٨. جِرشُون حسب عشَاِئرِهما هما ِلبني وشمعي
و ونربحيُلوزنَةً. عس ينثَالثثَالثًا وَئةً واتُ ماشَ قَهعي ١٩. ولحا ممارِي هرنَا مابو

  .فَهذه هي عشَاِئر الوِي حسب نَسلهِم. وموشي
 َئةً وسبعاوعاشَ عمرام م. وتَزوج عمرام عمتَه يوكَابد، فَولَدتْ لَه هارون وموسى٢٠

وبنُو عزيَل ميشَاِئيُل ٢٢. وبنُو يصهار هم قُورح ونَافَج وذكْرِي٢١. وثَالثين سنَةً
وتَزوج هارون َأِليشَبع بِنْتَ عمينَاداب ُأخْتَ نَاحشَ، فَولَدتْ لَه ٢٣. وَألصافَان وستْرِي

و وَأبِيهو ابنَادارِإيثَامو ارازاف٢٤ُ. َأِلعَأبِيَأسَألْقَانَةُ وو يرَأس حنُو قُوربو . شَاِئرع هذه
ينيح٢٥. الْقُوراسينْحف تْ لَهلَديَل، فَوفُوط نَاتى بدِإح نم وناره نب ارازَأِلع جوتَزو .

  .الوِيين حسب َأقْسامهِمهُؤالء هم رَؤساء عشَاِئرِ ال
َأخْرِجا بني ِإسراِئيَل من مصر بِكُلِّ : "هذَانِ هما هارون وموسى اللَّذَانِ قَاَل اُهللا لَهما٢٦

هِمقرق٢٧َ." فطْلِلي رصم كلم نوعرا فا اللَّذَانِ كَلَّممهى نَفْسوسمو ونارا همهي ونب 
رصم ناِئيَل مرِإس.  

٢٨ ،رصي مى فوساُهللا م ا كَلَّم٢٩فَلَما . َأنَا اُهللا: "قَاَل لَهكُلَّ م رصم كلم نوعرلِّغْ فب
لَك ى قَاَل٣٠." َأقُولُهوسم نانِ؟: "لَكيُل اللِّسَأنَا ثَقو نوعرِلي ف عمسفَ يكَي" 

  



 نيابة عن موسى ن يتكلمهارو

٧ 

. ِإنِّي سَأجعلُُك كََأنَّك ِإلَه ِلفرعون، وهارون َأخُوك كَنَبِي لَك! انْتَبِه: "وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ِئيَل من َأنْتَ تُبلِّغُه كُلَّ ما آمرك بِه، وهارون َأخُوك يكَلِّم فرعون ِليطْلقَ بني ِإسرا٢

رص٣. منوعرف ي قَلْبنِّي ُأقَسلَكي . واِئبِ فجالْعو اتاآلي نم يرالْكَث نَعَأصَأنِّي س عمو
 ،رصا٤ملَكُم عمسي فَلَن . نَاكه نم ُأخْرِجةً، ويبها ركَاما َأحُأنْزُِل بِهو رصم رِبفََأض

ويعرِفُ الْمصرِيون َأنِّي َأنَا اُهللا، حين َأضرِب مصر ٥. ي بني ِإسراِئيَلفرقَ شَعبِ
وكَان ٧. فََأطَاع موسى وهارون اَهللا وفَعال كَما َأمرهما٦." وُأخْرِج منها بني ِإسراِئيَل

  .ث وثَمانين سنَةً حين كَلَّما فرعونموسى ابن ثَمانين سنَةً، وهارون ابن ثَال
  العصا تصير حية

٨ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلمةً، فَقُْل "٩: وجِزعم ا لَهنَعتَص ا َأننْكُمم نوعرف طْلُبماَ ينْدع
يرفَتَص نوعرف اما َأمهيمريو اهصْأخُذَ عي َأن ونارةًِلهي١٠."  ح ونارهى ووسم بفَذَه

رمى هارون عصاه َأمام فرعون وحاشيته، فَصارتْ . ِإلَى فرعون وفَعال كَما َأمر اُهللا
. ءفَاستَدعى فرعون الْحكَماء والسحرةَ، فَعمَل سحرةُ مصر نَفْس الشَّي١١. حيةً
ومع ١٣. ولَكن عصا هارون بلَعتْ عصيهم. رمى كُلُّ واحد عصاه، فَصارتْ حية١٢ً

  .وذَِلك كَما قَاَل اُهللا. ذَلَك تَقَسى قَلْب فرعون ولَم يسمع لَهما
  الدم: الضربة األولى

فَاذْهب ١٥. وهو يرفُض َأن يطْلقَ شَعبِي. رعون عنيدقَلْب ف: "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٤
ِإلَى فرعون في الصباحِ، وهو خَارِج ِإلَى الْماء، وانْتَظره علَى ضفَّة النَّهرِ، وخُذْ في 

ةيلَتْ ِإلَى حوي تَحا الَّتصالْع كد١٦. يقُْل لَهاُهللا ': و نْكم ي ِلَأطْلُبلَنسَأر ينيانربالْع بر
اءرحي الصي فوندبعبِي ِليقَ شَعتُطْل َأن .عمتَس لَم اآلن دِلح نَّكلَكقُوُل اُهللا، ١٧. وي ِلذَِلك

. تي في يدي، فَيتَحوُل ِإلَى دمٍسَأضرِب ماء النَّهرِ بِالْعصا الَّ: بِهذَا تَعرِفُ َأنِّي َأنَا اُهللا



١٨ نوا مبشْري َأن ونرِيصالْم رقْدال يو ،رالنَّه فَّنتَعيرِ، وي النَّهي فالَّذ كموتُ السمفَي
اِئهم.'"  
مياه الْمصرِيين، علَى خُذْ عصاك ومد يدك علَى 'قُْل ِلهارون، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٩

ويكُون الدم في كُلِّ . اَألنْهارِ والتُّرعِ والْبِرك وكُلِّ مكَانٍ يتَجمع فيه الْماء، فَتَصير دما
ةارجح ني مالَّتخَشَبٍ و ني مي الَّتاني اَألوتَّى فح ،رصي مكَانٍ فَل٢٠" '.مفَعى ووسم 

وهارون تَماما كَما َأمر اُهللا، فَرفَع هارون الْعصا وضرب الْماء الَّذي في النَّهرِ علَى 
هتياشحو نوعرف نم دشْهمٍ. مرِ ِإلَى دالنَّه اءَل كُلُّ موي ٢١. فَتَحي فالَّذ كماتَ السمو

تَعرِ، والنَّهاِئهم نوا مبشْري َأن ونرِيصرِ الْمقْدي فَلَم ،رالنَّه ي كُلِّ . فَّنف مالد كَانو
رصضِ م٢٢. َأرمرِهحبِس رصةُ مرحس َل كَذَِلكفَعو . عمسي لَمو نوعرف ى قَلْبتَقَسو

ونارهى ووسا قَاَل. ِلمكَم ذَِلكاُهللاو .  
وحفَر كُلُّ ٢٤. وانْصرفَ فرعون، ودخََل ِإلَى قَصرِه، ولَم يتَّعظْ قَلْبه من هذَا َأيضا٢٣

 اءم نوا مبشْري وا َأنرقْدي لَم مبِ، َألنَّهِللشُّر اءلَى ملُوا عصحرِ ِليَل النَّهوح ينرِيصالْم
  .واستَمر الْوضع علَى هذَا الْحاِل سبعةَ َأيامٍ بعدما ضرب اُهللا النَّهر٢٥ .النَّهرِ

  
 الضفادع: الثانية الضربة

٨ 

. َأطْلقْ شَعبِي ِليعبدوني: قَاَل اُهللا'اذْهب ِإلَى فرعون وقُْل لَه، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
٢فَضر عِفَِإنفَادبِالض ككُلَّ بِالد رِبَأض ،مقَهتُطْل عِ، ٣. تَ َأنفَادبِالض رُئ النَّهتَلمفَي

 كتياشارِ حيِإلَى دو ،كاشرِإلَى فو كمنَو فَةِإلَى غُرو ،رِكخُُل ِإلَى قَصتَدي وفَتَْأت
كاجِنعمو كانِإلَى َأفْرو ،بِكشَعكُلِّ ٤. وو بِكلَى شَععو كلَيع عفَادالض دعفَتَص

كتياشح.'"  
مد يدك بِعصاك علَى اَألنْهارِ والتُّرعِ والْبِرك واجعِل 'قُْل ِلهارون، : "وقَاَل اُهللا ِلموسى٥

رصضِ ملَى َأرع دعتَص عفَادو٦" '.الضاره دفَم تدعفَص ،رصم اهيلَى مع هدي ن



ضاَألر غَطَّتو عفَاد٧. الض دعتَص عفَادلُوا الضعجو ،مرِهحةُ بِسرحالس َل كَذَِلكفَعو
رصضِ ملَى َأرع.  

فَع الضفَادع عنِّي وعن تَضرعا ِإلَى اِهللا ِلير: "فَاستَدعى فرعون موسى وهارون وقَاَل٨
حدد ِلي وقْتًا : "فَقَاَل موسى ِلفرعون٩." شَعبِي، فَُأطْلقُ شَعبكُما ِليقَدموا الضحايا ِهللا

يد نعو نْكع عفَادالض بفَتَذْه ،بِكشَعو كتياشحَأنْتَ و كلَأج نم يهف عرَأتَض ارِك
ِليكُن كَما قُلْتَ، ِلتَعرِفَ : "فََأجابه موسى." غَدا: "فَقاَل فرعون١٠." وتَبقَى في النَّهرِ فَقَطْ

يَل لَهثنَا ال ماَهللا ِإلَه ١١. َأن بِكشَعو كتياشح نعو ارِكيد نعو نْكع عفَادالض بفَتَذْه
  ." النَّهرِ فَقَطْوتَبقَى في

ثُم خَرج موسى وهارون من عنْد فرعون، وتَضرع موسى ِإلَى اِهللا من َأجِل ١٢
نوعرلَى فا علَهي َأنْزعِ الَّتفَاد١٣. الضاتَتمى، ووسم ا طَلَبَل اُهللا كَمي  فَفَعف عفَادالض

احالسارِ ويقُوِلالدالْحو ا١٤. اتنْهم ضاَألر تَّى َأنْتَنَتةً حيرا كَثاما َأكْووهعمفَج .
١٥ونارهى ووسِلم عمسي لَمو هى قَلْبقَس ،اءج جالْفَر َأن نوعرَأى فا را . فَلَمكَم ذَِلكو

  .قَاَل اُهللا
  البعوض: الضربة الثالثة

مد عصاك واضرِب تُراب اَألرضِ، فَيصير 'قُْل ِلهارون، : "اَل اُهللا ِلموسىثُم ق١٦َ
رصم اءيعِ َأنْحمي جا فوضعب اب١٧" '.التُّرال كَذَِلكفَفَع . ،اهصبِع هدي وناره دم

صار كُلُّ تُرابِ .  وعلَى الْبهاِئمِوضرب تُراب اَألرضِ، فَجاء الْبعوض علَى النَّاسِ
وكَذَِلك حاوَل السحرةُ بِسحرِهم َأن يخْرِجوا الْبعوض، لَكنِّهم لَم ١٨. مصر بعوضا

هذَا ": فَقَاَل السحرةُ ِلفرعون١٩. وكَان الْبعوض علَى النَّاسِ وعلَى الْبهاِئمِ. يقْدروا
  .وذَِلك كَما قَاَل اُهللا. ولَكن تَقَسى قَلْب فرعون ولَم يسمع لَهما." ِإصبع اِهللا

  الذباب: الضربة الرابعة

قُم في الصباحِ الْباكرِ، وقَابِْل فرعون وهو خَارِج ِإلَى الْماء، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٢٠
فَِإن كُنْتَ ال تُطْلقُ شَعبِي، ُأرسُل الذُّباب ٢١. َأطْلقْ شَعبِي ِليعبدوني: قَاَل اُهللا' لَه، وقُْل

علَيك وعلَى حاشيتك وعلَى شَعبِك وعلَى ديارِك، فَتَمتَلُئ ديار الْمصرِيين بِالذُّبابِ، 



ولَكنِّي في ذَِلك الْيومِ َأستَثْني َأرض جاسان حيثُ يقيم ٢٢. يهاواَألرض الَّتي هم علَ
. شَعبِي، فَال يكُون فيها ذُباب، ِلكَي تَعرِفَ َأنِّي َأنَا اُهللا، موجود هنَا في اَألرضِ

٢٣بِكشَعبِي وشَع نيب زيُأمغَ. و مةُ تَتاآلي هذهاوذَا٢٤" '.دَل اُهللا هفَعو . يركَث ابذُب اءفَج
  .ِإلَى دارِ فرعون وديارِ حاشيته وفي جميعِ َأنْحاء مصر، حتَّى خَرِبت الْبِالد من الذُّبابِ

ايا ِإللَهِكُم في هذه اذْهبوا، قَدموا الضح: "فَاستَدعى فرعون موسى وهارون وقَاَل٢٥
َألن الضحايا الَّتي نُقَدمها ِللْمولَى ِإلَهِنَا، . هذَا ال يصح: "فَقَاَل موسى٢٦." اَألرضِ

رِيه، َأال فَِإن كُنَّا نُقَدم ضحايا ينْظُرون ِإلَيها كََأنَّها شَيء كَ. يعتَبِرها الْمصرِيون كَرِيهةً
بْل نَذْهب علَى بعد ثَالثَة َأيامِ سفَرٍ في الصحراء، ِلنُقَدم ضحايا ِللْمولَى ٢٧يرجمونَنَا؟ 

َأنَا ُأطْلقُكُم ِلتُقَدموا ضحايا ِللْمولَى ِإلَهِكُم في : "فَقَاَل فرعون٢٨." ِإلَهِنَا كَما يْأمرنَا
عنْدما : "فََأجاب موسى٢٩." فَاآلن صلِّيا َألجلي. لصحراء، ولَكن ال تَذْهبوا بعيداا

 بِكشَع نعو كتياشح نعو نْكع ابالذُّب فَعرلِّي ِإلَى اِهللا، فَيُأصس ،كنْدع نم اآلن جَأخْر
  ."رةً ُأخْرى فَتَرفُض َأن تُطْلقَ الشَّعب، ِليقَدموا الضحايا ِهللاولَكن ال تَخْدعنَا م. غَدا
فَفَعَل اُهللا كَما طَلَب موسى، ٣١. فَخَرج موسى من عنْد فرعون، وتَضرع ِإلَى اِهللا٣٠

بِهشَعو هتياشحو نوعرف نع ابالذُّب فَعرو .لَمةٌوداحقَ وى ٣٢.  تَبقَس نوعرف نلَكو
بالشَّع قطْلي ا، فَلَمضةَ َأيرالْم هذه هقَلْب.  

  
 موت المواشي: الضربة الخامسة

٩ 

قْ شَعبِي َأطْل: قَاَل اُهللا رب الْعبرانيين'اذْهب ِإلَى فرعون وقُْل لَه، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
تَضرِب يد اِهللا ٣فَِإن رفَضتَ َأن تُطْلقَهم وكُنْتَ تُصر علَى حجزِهم، ٢. ِليعبدوني

. مواشيك الَّتي في الْحقِْل، الْخَيَل والْحمير والْجِماَل والْبقَر والْغَنَم، بِوبٍأ شَديد جِدا
 بين مواشي بني ِإسراِئيَل ومواشي الْمصرِيين، فَال يموتُ شَيء من كُلِّ ما ويميز اُهللا٤

  "'.هو ِلبني ِإسراِئيَل



فَماتَتْ . وفي الْغَد فَعَل اُهللا هذَا٦." غَدا َأفْعُل هذَا في اَألرضِ: "وحدد اُهللا وقْتًا وقَاَل٥
وكُلُّ مداحا ونْهتْ ممي اِئيَل فَلَمري ِإسني باشوا مَأمو ،ينرِيصي الْمَل ٧. اشسَأرو

داحا ونْهتْ ممي اِئيَل لَمري ِإسني باشوم َأن ملعو ،رقَّقَ اَألمتَحِلي نوعرف . كَان نلَكو
قطْلي ا فَلَميدنع هقَلْببالشَّع .  
  القروح: الضربة السادسة

٨ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلم ي : "ثُمى فوسم هذَرلْيالْكَانُونِ، و ادمر نا ميكُمدَأي ْلءخُذَا م
نوعرف نم دشْهلَى مع اءوق٩ُ. الْه تَطْلَعو ،رصضِ ملَى كُلِّ َأرا عارغُب يرصفَي وحر

فََأخَذَ موسى وهارون رمادا من ١٠." ودمامُل في النَّاسِ والْبهاِئمِ في مصر كُلِّها
الْكَانُونِ، ووقَفَا َأمام فرعون، وذَراه موسى في الْهواء، فَطَلَعتْ قُروح ودمامُل في 

 يقْدرِ السحرةُ َأن يقفُوا َأمام موسى، بِسببِ الْقُروحِ الَّتي طَلَعتْ ولَم١١. النَّاسِ والْبهاِئمِ
ينرِيصي كُلِّ الْمفو يهِما١٢. فملَه عمسي فَلَم ،نوعرف ى قَلْباَهللا قَس نلَكا . وكَم ذَِلكو

  .قَاَل اُهللا ِلموسى
  البرد: السابعة الضربة

قَاَل اُهللا رب 'قُم في الصباحِ الْباكرِ، وقَابِْل فرعون وقُْل لَه، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٣
ينيانربي: الْعوندبعبِي ِليقْ شَع١٤. َأطْل كلَيع ةدي بِكُلِّ شاتبرةَ ُأنْزُِل ضرالْم هذَألنِّي ه

فَِإنَّه كَان ١٥. حاشيتك وشَعبِك، ِلكَي تَعرِفَ َأنَّه ال مثيَل ِلي في كُلِّ اَألرضَِأنْتَ وعلَى 
ولَكنِّي َأبقَيتُك ١٦. بِِإمكَاني َأن َأمد يدي وَأضرِبك بِوبٍإ َأنْتَ وشَعبِك، فَتَزوَل من اَألرضِ

َأنْتَ ما زِلْتَ تُقَاوِم شَعبِي وال ١٧. ، ويذَاع اسمي في كُلِّ اَألرضِبِهدف َأن ُأرِيك قُوتي
قُهي ١٨. تُطْلف ثْلُهثْ مدحي ا لَما جِديمظا عدرب رطُأم ،ةاعالس هذي نَفْسِ ها فغَد ِلذَِلك

تَّى اآلنا حهيسمِ تَْأسوي نم رص١٩. مسي فََأرف ا لَككُلَّ مو كياشوم عماجو ِل اآلن
َألن كُلَّ من يبقَى في الْحقِْل من النَّاسِ والْبهاِئمِ، وال يلْجُأ ِإلَى مْأوى، يسقُطُ . الْحقِْل

رعون، هرب بِعبِيده فَكُلُّ من خَافَ كَلمةَ اِهللا من حاشية ف٢٠" '.علَيه الْبرد فَيموتُ
  .َأما منِ استَخَفَّ بِكَلمة اِهللا، تَرك عبِيده ومواشيه في الْحقِْل٢١. ومواشيه ِإلَى الديارِ



علَى مد يدك نَحو السماء، ِلكَي يسقُطَ الْبرد في كُلِّ مصر، : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٢٢
رصقُوِل مي حف اتكُلِّ نَباِئمِ وهالْبَل ٢٣." النَّاسِ وسفََأر ،اءمالس ونَح اهصى عوسم دفَم
. فََأمطَر اُهللا بردا علَى َأرضِ مصر. اُهللا رعدا وبردا، ونَزَل برقٌ علَى اَألرضِ

برقُ الْمتَواصُل، َأسوَأ عاصفَة حدثَتْ في كُلِّ َأرضِ مصر منْذُ فَكَان الْبرد ومعه ال٢٤ْ
وفي جميعِ َأنْحاء مصر، َأصاب الْبرد كُلَّ ما في الْحقُوِل من النَّاسِ ٢٥. صارتْ ُأمةً

ركَسقُوِل، وي الْحف اتَأتْلَفَ كُلَّ نَباِئمِ، وهالْبارِو٢٦.  كُلَّ اَألشْج ي لَمالَّذ يدحالْو كَانالْمو
  .ينْزِْل فيه الْبرد هو َأرض جاسان، الَّتي فيها بنُو ِإسراِئيَل

٢٧نوعرى فعتَدا فَاسمقَاَل لَهو ونارهى ووسةَ َأخْطَْأتُ: "مرالْم هذَأنَا! هو ،اِلحاُهللا ص 
اربِي َأشْرشَعتَهِال ِإلَى اِهللا٢٨. واب .درالْبو دعالر ننَا. كَفَانَا مه نقَوفَال تَب قُكُمُأطْلس ".

عنْدما َأخْرج من الْمدينَة، َأبسطُ يدي ِإلَى اِهللا، فَيتَوقَّفُ الرعد : "فَقَاَل لَه موسى٢٩
الْب عنْقَطيِهللاو ضاَألر رِفَ َأنتَع ِلكَي ،د٣٠. ر ا زِلْتُمم تَكياشحَأنْتَ و ارِفٌ َأنَّكنِّي علَك

لَى اِإللَهوالْم نم ٣١." ال تَخَافُون حبَأص قَد كَان يرالشَّع َألن ،يرالشَّعو فَ الْكَتَّانفَتَل
هَأز قَد الْكَتَّاننَابَِل، وس٣٢. رتََأخِّرم تْلَفْ َألنَّهي فَلَم هاعبَِأنْو حا الْقَمَأم.  

اِهللا، فَتَوقَّفَ الرعد  فَخَرج موسى من عنْد فرعون، ومن الْمدينَة، وبسطَ يديه ِإلَى٣٣
فرعون َأنَّه قَد تَوقَّفَ الْمطَر والْبرد فَلَما رَأى ٣٤. والْبرد وكَفَّ الْمطَر عنِ النُّزوِل

تُهياشحو وه هى قَلْبقَسى، وةً ُأخْررَأخْطََأ م ،دعالر٣٥. و لَمو ،نوعرف ى قَلْبفَتَقَس
  .وذَِلك كَما قَاَل اُهللا بِواسطَة موسى. يطْلقْ بني ِإسراِئيَل

  
 الجراد: لثامنةا الضربة

١٠  

اذْهب ِإلَى فرعون َألنِّي قَسيتُ قَلْبه وقُلُوب حاشيته، ِلكَي َأعمَل : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
منَهيب هذي هات٢. آي ينرِيصالْم نتُ مرخفَ َأنِّي سكَي كفَادَأحو كالدَأو تُخْبِر ِلكَي

صَأنِّي َأنَا اُهللاو رِفُونفَتَع ،منَهيي باتتُ آينَع".  



٣قَاال لَهو نوعرِإلَى ف ونارهى ووسم بفَذَه" :ينيانربالْع بتَى '، قَاَل اُهللا رِإلَى م
تُطْلقَهم، َأجلب الْجراد فَِإن رفَضتَ َأن ٤. تَرفُض َأن تَخْضع ِلي؟ َأطْلقْ شَعبِي ِليعبدوني

ويْأكُُل ما . فَيغَطِّي الْجراد وجه اَألرضِ حتَّى ال يقْدر َأحد َأن يراها٥. علَى بِالدك غَدا
رك وديار كُلِّ ويمُأل ديا٦. بقي لَكُم وسلم من الْبرد، ويْأكُُل كُلَّ شَجرة طَاِلعة في الْحقِْل

 هذي هكَنُوا فنْذُ سذَا مثَْل ها مَأور كاددال َأجو اُؤكفَال آب ،ينرِيصكُلِّ الْم اريدو كتياشح
اآلن دِلح الْبِالد.' "نوعرف نْدع نم جخَرو ههجى ووسم ارَأد ثُم.  

٨اُل الْحفَقَاَل رِجنوعرِلف ةياش" : بالشَّع قا لَنَا؟ َأطْلُل فَخجذَا الره كُونتَى يِإلَى م
مهلَى ِإلَهووا الْمدبعِلي .َأن لَمتَع تْ؟ َألَمخَرِب رصِإلَى ٨" م ونارهى ووسوا معجفََأر

فَقَاَل ٩"  الْمولَى ِإلَهكُم، ولَكن من هم الَّذين يذْهبون؟اذْهبوا اعبدوا: "فرعون، فَقَاَل لَهما
نَذْهب بِصغَارِنَا وكبارِنَا، بَِأوالدنَا وبنَاتنَا، بِغَنَمنَا وبقَرِنَا، َألنَّنَا سنَحتَفُل بِعيد : "موسى

، تَظُنُّون َأنِّي َأتْرك نساءكُم وَأوالدكُم يذْهبون َألن اَهللا معكُم: "فَقَاَل فرعون١٠." ِهللا
كُمعم !كُموهجلَى وا عحاضو ى الشَّروا ! ال! ال١١! ِإنِّي َأردبعاُل فَقَطْ ِليجالر بذْهْل يب

كُمذَا طَلَبه اَهللا، َألن ".نْدع نم نوعرا فمهدطَر ثُمه.  
مد يدك علَى مصر، ِلكَي يْأتي الْجراد علَى الْبِالد، ويْأكَُل كُلَّ : "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٢

درالْب كَها تَركُلَّ مقُوِل، وي الْحف اتَل اُهللا ١٣." نَبسفََأر ،رصلَى مع اهصى عوسم دفَم
بةً هيقا شَرِلرِيحطُوَل اللَّيارِ والنَّه طُوَل ذَِلك لَى كُلِّ الْبِالدتْ ع . ،حبالص ا طَلَعلَمو

ادرةُ الْجيقالشَّر يحالر لَتم١٤. ح ،ي الْبِالدكَانٍ في كُلِّ ملَّ فحو ،رصلَى كُلِّ مع مجفَه
ثم لَه كُني ا، لَمجِد كَبِير ددعدعا بي مف ثْلُهم يْأتي لَنُل، وقَب ن١٥. يٌل م هجغَطَّى وو

الْبِالد تتَّى َأظْلَمضِ، حكُلَّ . كُلِّ اَألرقُوِل، وي الْحف اتكُلَّ نَب ،درالْب كَها تَرَأكََل كُلَّ مو
  .ى شَجرة وال نَبات في كُلِّ َأرضِ مصرفَلَم يبقَ شَيء َأخْضر ال علَ. ثَمرٍ في الشَّجرِ

َأخْطَْأتُ في حقِّ الْمولَى ِإلَهِكُما : "فََأسرع فرعون واستَدعى موسى وهارون وقَاَل١٦
ى ِإلَهِكُما ِليبعد اصفَحا عن ذَنْبِي هذه الْمرةَ فَقَطْ، وتَضرعا ِإلَى الْمول١٧َ. وفي حقِّكُما

. فَخَرج موسى من عنْد فرعون، وتَضرع ِإلَى اِهللا١٨." عنِّي هذه الْمصيبةَ الْقَاتلَةَ
فَغَير اُهللا اتِّجاه الريحِ ِإلَى غَربِية شَديدة جِدا، فَحملَت الْجراد وطَرحتْه في الْبحرِ ١٩



ولَكن اَهللا قَسى قَلْب فرعون، فَلَم ٢٠. وال جرادةٌ واحدةٌ بقيتْ في كُلِّ مصر. اَألحمرِ
  .يطْلقْ بني ِإسراِئيَل
  الظالم: الضربة التاسعة

صر، ظَالم شَديد مد يدك نَحو السماء، فَيْأتي ظَالم علَى م: "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٢١
هسلَم نكمثَالثَة٢٢َ!" ي رصلَى كُلِّ مع اِلكح ظَالم اءفَج ،اءمالس ونَح هدى يوسم دفَم 

ني َأما كُلُّ ب. فَلَم يمكن َألحد َأن يرى اآلخَرِين، وال تَرك َأحد مكَانَه ثَالثَةَ َأيام٢٣ٍ. َأيامٍ
هِمناكسي مف نُور مهنْدع اِئيَل فَكَانرِإس. 

َأما . َأنْتُم ونساُؤكُم وَأوالدكُم اذْهبوا اعبدوا اَهللا،: "فَاستَدعى فرعون موسى وقَاَل٢٤
ا؟ فَهْل تُعطينَا َأنْتَ ضحايا كَيفَ هذَ: "فَقَاَل موسى٢٥." غَنَمكُم وبقَركُم فَتَتْركُونَها هنَا

ال يبقَى منْها . بْل تَذْهب كُلُّ مواشينَا معنَا َأيضا! ال٢٦وقَرابِين ِلنُقَدمها ِللْمولَى ِإلَهِنَا؟ 
رِفُ ماذَا نُقَدم ِلنَعبده حتَّى َألنَّنَا سنُقَدم بعضها ِلنَعبد الْمولَى ِإلَهنَا، وال نَع. وال ظلْفٌ هنَا

نَاكَل ِإلَى ه٢٧." نَصمقَهطْلي شَْأ َأني فَلَم ،نوعرف ى قَلْباَهللا قَس نلَك٢٨. و نوعرفَقَاَل ف
." تَموتُيوم تَرى وجهِي ! ِإياك َأن تَرى وجهِي مرةً ُأخْرى! اذْهب عنِّي: "ِلموسى

  ."لَن َأرى وجهك مرةً ُأخْرى! كَما قُلْتَ: "فَقَاَل موسى٢٩
  

 موت األبكار: الضربة العاشرة

١١ 

بعد ذَِلك . بقيتْ ضربةٌ واحدةٌ ُأنْزِلُها علَى فرعون وعلَى مصر: "وقَاَل اُهللا ِلموسى١
فَقُْل ِللشَّعبِ َأن يطْلُب كُلُّ ٢. دما يطْلقُكُم يطْردكُم نهاِئيا من هنَاوعنْ. يطْلقُكُم من هنَا

وجعَل اُهللا ٣." رجٍل من جارِه وكُلُّ امرَأة من جارتها جواهر من فضة ومن ذَهبٍ
ينرِيصى الْمنَاُل رِضي بى نَ. الشَّعوسمو ةياشح نْدع ،رصي ما فا جِديمظع كَان هفْس

  .فرعون وعنْد عامة الشَّعبِ



٤نوعرقَاَل ِلف ى قَدوسم كَانقَاَل اُهللا، : "و' ،رصي كُلِّ مِل فاللَّي فصن نْدع جَأخْرس
٥ربِكْرِ ف نا، ميهوتُ كُلُّ بِكْرٍ فمي فَيالَّت ةارِيِإلَى بِكْرِ الْج هشرلَى عاِلسِ عالْج نوع

ةهِيمكُلِّ ب بِكْر كَذَِلكو ،ونَةي الطَّاحُل فم٦. تَع لَم ،رصي كُلِّ مف يمظاخٌ عرلُو صيعو
دعا بي مف ثْلُهم كُونال يُل وقَب نم ثْلُهم كُنن٧ُ. يا بلَى َأمع كَلْب حنْباِئيَل، فَال يرو ِإس

ويْأتي ٨' .فَتَعلَمون َأن اَهللا يميز بين الْمصرِيين وبني ِإسراِئيَل. ِإنْسانٍ منْهم َأو حيوانٍ
قُولُونيي وامَأم نُوننْحيو ،ُؤالءه كتياشح ادكُلُّ َأفْر ي اُ: ِإلَيبِ الَّذكُلُّ الشَّعَأنْتَ و جخْر

كعتْبي !جَأخْر ذَِلك دعبو ".نوعرف نْدع نا مجِد بغَاض وهى ووسم جخَر ثُم.  
ي سيرفُض فرعون َأن يسمع لَكُما ِلكَي تَكْثُر عجاِئبِي ف: "وكَان اُهللا قَد قَاَل ِلموسى٩

رصى ١٠." ماَهللا قَس نلَكو ،نوعرف اماِئبِ َأمجالْع هذكُلَّ ه ونارهى ووسم نَعصو
هبِالد ناِئيَل مري ِإسنقْ بطْلي فَلَم ،هقَلْب.  

  
 عيد الفصح

١٢ 

١رصي مف ونارهى ووسقَاَل اُهللا ِلمذَ"٢: وه كُوني ،اآلن نورِ مالشُّه ْأسر لَكُم را الشَّه
نَةي السرٍ فَل شَهَأومِ ٣. ووي الْيف منْهم داحْأخُذَ كُلُّ وي اِئيَل، َأنرِإس ةاعما كُلَّ جَأخْبِر

هتيِل بَأه نا عداحلًا ومح ،هاِئلَتع نلًا عمرِ، حذَا الشَّهه نرِ ماشُل ٤. الْعَأه كَان ِإنو
 ددع نَاكه كُونتَّى يح ،ارِهد نالْقَرِيبِ م ارِهج عم همتَقَاسلًا، يمْأكُلُوا حي َأن نَأقَلَّ م هتيب

ذُونَه ويكُون الْحمُل ذَكَرا ابن سنَة بِال عيبٍ، وتَْأخ٥ُ. من اَألشْخَاصِ يكْفي َألكِْل حمٍل
وتَحفَظُونَه عنْدكُم ِإلَى الْيومِ الرابِعِ عشَر من هذَا الشَّهرِ، ثُم ٦. من الْخراف َأوِ الْمعزِ

ةيشي الْعاِئيَل فرِإس ةاعمكُلُّ ج هحذْباب٧ِ. يتَيِ الْبلَى قَاِئمع شُّونَهريو همد نم ْأخُذُونيو 
ويْأكُلُون لَحمه في نَفْسِ تلْك اللَّيلَة، مشْوِيا ٨. والْعتَبة الْعلْيا في الديارِ الَّتي يْأكُلُونَه فيها
لْماء، ال تَْأكُلُوا شَيًئا منْه نَيًئا وال مطْبوخًا بِا٩. بِالنَّارِ، ومع َأعشَابٍ مرة وخُبزٍ بِال خَميرٍ

اِئهعَأمو هلجَأرو هْأسر عا بِالنَّارِ، مشْوِيْل م١٠. بِإلَى الْغَد نْهًئا مقُوا شَيال تُبو . ِإن نلَك



البِسين كُونُوا مستَعدين، : وتَْأكُلُونَه بِهذه الطَّرِيقَة١١. بقي منْه ِإلَى الْغَد، فَاحرِقُوه بِالنَّارِ
يكُمدي َأيف كُميصعو كُملجي َأرف تُكُميذَأحِهللا. و حصف وفَه ةعربِس كُلُوهو.  

١٢" بِذَِلكاِئمِ، وهالْبالنَّاسِ و نا ميهَأقْتُُل كُلَّ بِكْرٍ فو ،رصي مف ربَأع ،لَةاللَّي لْكي تفو
ويكُون الدم علَى الديارِ الَّتي َأنْتُم ١٣. َأنَا هو اُهللا. ضد كُلِّ آِلهة الْمصرِيينُأنَفِّذُ حكْمي 

كُمزيةً تُمالما، عيهف . رِبَأض ينح كُكُملال ُأهو كُمرِبفَال َأض ،نْكُمع ربَأعو مى الدفََأر
رصذَا ا١٤. مه كُونيو دعجِيلًا ب ومةً تَدا ِهللا، فَرِيضيدع بِه لُونتَففَتَح ،ا لَكُمتَذْكَار مولْي

  .جِيٍل
في الْيومِ اَألوِل تُزِيلُون الْخَمير من ديارِكُم، . وتَْأكُلُون خُبزا بِال خَميرٍ سبعةَ َأيام١٥ٍ

ا ميرَأكََل خَم نكُلَّ م اِئيَلَألنري ِإسنب نم ادبابِعِ، يمِ السوِل ِإلَى الْيمِ اَألووالْي ن .
وفي هذَينِ . وفي الْيومِ اَألوِل تَعملُون احتفَالًا خَاصا ِللْعبادة، وكَذَِلك في الْيومِ السابِع١٦ِ

 رًئا، غَيلُوا شَيمنِ ال تَعيمواَألكِْلالْي اموا طَعزهتُج َأن .لُونَهما تَعذَا كُلُّ مه.  
١٧"رصم نم قَكُمرتُ فجمِ َأخْروذَا الْيي نَفْسِ هيرِ، َألنِّي فالْفَط يدبِع لُونتَفتَحو .

ون خُبزا بِال خَميرٍ من مساء تَْأكُل١٨ُ. فَاحتَفلُوا بِهذَا الْيومِ فَرِيضةً تَدوم جِيلًا بعد جِيٍل
سبعةَ َأيامٍ ال ١٩. الْيومِ الرابِعِ عشَر ِإلَى مساء الْيومِ الْحادي والْعشْرِين من الشَّهرِ اَألوِل

ارِكُميي دف يرخَم كُونا. يمج نم ادبي ،يرخَم يهًئا فَأكََل شَي نكُلُّ م اءواِئيَل، سرِإس ةع
ِإذَن ال تَْأكُلُوا شَيًئا فيه خَمير، بْل في كُلِّ بِالدكُم تَْأكُلُون ٢٠. كَان غَرِيبا َأو مواطنًا

  .فَطيرا
٢١مقَاَل لَهاِئيَل وري ِإسنوخِ بى كُلَّ شُيوسى معتَداس ا : "ثُمخُذُوا غَنَموا وباذْه نع

ثُم خُذُوا حزمةً من نَبات السعتَرِ، واغْمسوها في ٢٢. عاِئالتكُم، واذْبحوا حمَل الْفصحِ
وال يخْرج َأحد . الدمِ الَّذي في الْوِعاء، ورشُّوا منْه علَى عتَبة الْبابِ الْعلْيا والْقَاِئمتَينِ

نم نْكُماحِمبتَّى الصح ارِهابِ د٢٣.  بينرِيصقْتُُل الْميو ربعاَهللا ي َألن . مى الدرا يمنْدفَع
علَى الْعتَبة الْعلْيا والْقَاِئمتَينِ، يعبر اُهللا عن ذَِلك الْبابِ، وال يسمح ِللْمهلك َأن يدخَُل 

وعنْدما تَدخُلُون ٢٥. اعملُوا هذَا َأنْتُم وَأوالدكُم، فَرِيضةً تَدوم٢٤. تُلَكُمدياركُم ويقْ
وِإن قَاَل لَكُم ٢٦. اَألرض الَّتي يعطيها اُهللا لَكُم كَما وعد، تُمارِسون هذه الْفَرِيضةَ



كُمالد؟':َأوةالْفَرِيض هذنَى هعا مفَقُولُوا٢٧' م :' ربي عا ِهللا الَّذهمحِ نُقَدصةُ الْفيحا ضِإنَّه
رصي ماِئيَل فري ِإسنارِ بيد ننَا. عاريَأنْقَذَ دو ينرِيصالْم لَكَأه فَقَد' " بالشَّع كَعفَر

  . َأوصى اُهللا موسى وهارونوذَهب بنُو ِإسراِئيَل، وعملُوا كَما٢٨. وسجدوا
  الخروج من مصر

٢٩ هشرلَى عاِلسِ عالْج نوعربِكْرِ ف نم ،رصي مِل، قَتََل اُهللا كُلَّ بِكْرٍ فاللَّي فصي نفو
ةهِيمكُلِّ ب بِكْر كَذَِلكسِ، وبي الْحي فجِينِ الَّذ٣٠. ِإلَى بِكْرِ السرف ِل، فَقَامي اللَّيف نوع

ينرِيصكُلُّ الْمو هتياشح ادكُلُّ َأفْرو وه .رصي مف يمظاخٌ عرص كَانِإال . و ارد تَكُن لَم
قُوموا واخْرجوا من : "فَاستَدعى فرعون موسى وهارون في اللَّيِل وقَاَل٣١. وفيها ميتٌ

ياِئيَلبري ِإسنكُلُّ با وبِي، َأنْتُمنِ شَع !تُما طَلَبوا اَهللا كَمدباعوا وبا ٣٢. اذْهضخُذُوا َأيو
  ."وَأيضا بارِكُوني. غَنَمكُم وبقَركُم كَما قُلْتُم واذْهبوا

ِلَئال : "ا في الرحيِل عنِ الْبِالد وقَالُواوَألَح الْمصرِيون علَى بني ِإسراِئيَل ِليسرِعو٣٣
وَأخَذَ الشَّعب عجِينَهم من غَيرِ خَميرٍ، وحملُوه علَى َأكْتَافهِم في َأوعية ٣٤." نَموتَ كُلُّنَا

لَبوا من الْمصرِيين وفَعَل بنُو ِإسراِئيَل كَما قَاَل لَهم موسى، فَط٣٥َ. ملْفُوفَة في ثيابٍ
وجعَل اُهللا الشَّعب ينَاُل رِضى الْمصرِيين، ٣٦. جواهر من فضة ومن ذَهبٍ وثيابا

ينرِيصوا الْمبفَنَه ،وها طَلَبم مهطَوفََأع.  
  من٦٠٠٠٠٠حوالَي  وكَانُوا ورحَل بنُو ِإسراِئيَل من رعمسيس ِإلَى سكُّوتَ،٣٧

وخَرج معهم َأيضا خَليطٌ كَثير ٣٨. الرجاِل الْمشَاة، وَأضفْ ِإلَى ذَِلك النِّساء واَألطْفَاَل
ةيراشٍ كَثومقَرٍ وبغَنَمٍ و عالنَّاسِ، م ن٣٩. م نم وا بِهجي خَرالَّذ جِينوا الْعزخَبو

َألنَّهم طُرِدوا من مصر ولَم يكُن لَديهِمِ الْوقْتُ ِليجهزوا َألنْفُسهِم . مصر فَطيرا بِال خَميرٍ
  .زادا
وفي الْيومِ اَألخيرِ بِالذَّات، ٤١.  سنَة٤٣٠ًمصر وكَانَتْ مدةُ ِإقَامة بني ِإسراِئيَل في ٤٠

ايهي نف نَة٤٣٠ًةس رصم نبِ اِهللا مشَع قرتْ كُلُّ فجاُهللا ٤٢. ، خَر هِرس لَةاللَّي لْكي تف
 دعا ِهللا جِيلًا باماِئيَل ِإكْرري ِإسنكُلُّ ب رهسي لَةي نَفْسِ اللَّيف ِلذَِلك ،رصم نم مهخْرِجِلي

  .جِيٍل



  وصايا الفصح

َأي ٤٤. ال يْأكُُل منْه غَرِيب: هذه هي تَعليماتُ الْفصحِ: " ِلموسى وهارونوقَاَل اُهللا٤٣
نَهتَخْت َأن دعب نْهْأكُُل مي تَشْتَرِيه دب٤٥. عنْهْأكُالنِ مال ي اَألجِيرفُ ويالضي ٤٦. وْؤكَُل في

 نم فَال تُخْرِج ،ةداحارٍ وارِدمِ ِإلَى خَارِجِ الدا. اللَّحظْمع نْهوا مرال تَكْسلَى كُلِّ ٤٧. وع
  .جماعة ِإسراِئيَل َأن تَحتَفَل بالْفصحِ

ِإن َأراد غَرِيب مقيم بينَكُم َأن يحتَفَل بِفصحِ اِهللا، فَيجِب َأن يخْتَن كُلُّ ذَكَرٍ من َأهِل ٤٨
بِل الْبِالدَأه نم داحكَو ُل بِهتَفحي ذَِلك دعبو ،هتخْتُونٍ. يرِ مذَكَرٍ غَي َأي نْهْأكُُل مال ي .

٤٩نَكُمييمِ بقلَى الْغَرِيبِ الْمعنِ واطولَى الْما عهنَفْس يةُ تَنْطَبِقُ هالشَّرِيع هذه".  
وفي نَفْسِ ذَِلك الْيومِ ٥١. موسى وهارون ِإسراِئيَل كَما َأوصى اُهللاوعمَل كُلُّ بني ٥٠

هِمقربِف رصم ناِئيَل مري ِإسناُهللا ب جَأخْر. 
  

 تكريس األبكار

١٣ 

حمِ في بني كَرس ِلي كُلَّ بِكْرٍ ذَكَرٍ، َأوَل واحد يخْرج من الر"٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
  ."ِإسراِئيَل، سواء من النَّاسِ َأوِ الْبهاِئمِ

اذْكُروا هذَا الْيوم الَّذي خَرجتُم فيه من مصر، من سجنِ : "فَقَاَل موسى ِللشَّعب٣ِ
الْيوم، َأنْتُم ٤. ْأكُلُوا شَيًئا فيه خَميرالْعبودية، َألن اَهللا َأخْرجكُم من هنَا بِيد قَديرة، فَال تَ

رِ َأبِيبي شَهف ون٥. خَارِج ينثِّيالْحو ينيانضِ الَكَنْعاُهللا ِإلَى َأر لُكُمخدي ينحو
يطعي َأن اِئكُملَفَ آلبي حالَّت ،ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينورِياَألمو يضضٍ تَفِإلَى َأر ،ا لَكُمه

سبعةَ َأيامٍ تَْأكُلُون خُبزا بِال خَميرٍ، ٦. لَبنًا وعسلًا، تُمارِسون هذه الْعبادةَ في هذَا الشَّهرِ
ون فَطيرا، وال يرى فَفي هذه اَأليامِ السبعة تَْأكُل٧ُ. وفي الْيومِ السابِعِ تَعملُون عيدا ِهللا

كُمي كُلِّ بِالدف يرال خَمو رخْتَمم ءشَي كُمنْدع.  



٨كنمِ تَقُوُل البوالْي ي ذَِلكفو" : ني منجا َأخْري لَمعاُهللا م هنَعا صبِ مبذَا بِسُل همَأنَا َأع
رص٩." م ةُ لَكالْفَرِيض هذه فَتَكُون ِلتَكُون ،كتهبلَى جذْكَارٍ عتو كدلَى يع ةالمكَع

ةيرقَد دبِي رصم نم كجاَهللا َأخْر َألن ،كي فَمةُ اِهللا فةَ ١٠. شَرِيعالْفَرِيض هذه ارِسفَتُم
نَةس دعنَةً با سهقْتي وف.  

 الْكَنْعانيين وَأعطَاها لَكُم، كَما وعدكُم َأنْتُم وآباءكُم ومتَى َأدخَلَكُم اُهللا ِإلَى َأرض١١ِ
. تُقَدمون ِهللا كُلَّ َأوِل من يخْرج من الرحمِ، وكَذَِلك كُلَّ َأوِل ذَكَرٍ تَلده بهاِئمكُم١٢بِقَسمٍ، 

١٣ ونَهارٍ تَفْدمكُلَّ بِكْرِ ح نلَكوتَهقَبوا ررفَاكْس وهتَفْد لَم ِإنٍل، ومبِح . َأن جِبي كَذَِلكو
كُمالدَأو نوا كُلَّ بِكْرٍ متَفْد.  

َأخْرجنَا اُهللا بِيد قَديرة من مصر، 'فَقُولُوا، " ما معنَى هذَا؟'وِإن قَاَل لَكُم َأوالدكُم غَدا، ١٤
فَلَما رفَض فرعون َأن يطْلقَنَا، قَتََل اُهللا كُلَّ بِكْرٍ في مصر، من ١٥. لْعبوديةمن سجنِ ا

ِهللا كُلَّ َأوِل ذَكَرٍ يخْرج من الرحمِ، ونَفْدي  ِلهذَا فَنَحن نَذْبح. بِكْرِ النَّاسِ ِإلَى بِكْرِ الْبهاِئمِ
فَتَكُون هذه الْفَرِيضةُ كَعالمة علَى يدك ورمزٍ علَى جبهتك، ١٦' .والدنَاكُلَّ بِكْرٍ من َأ

ةيرقَد دبِي رصم نم كجاَهللا َأخْر َأن".  
 البحر األحمر يعبرون

١٧الْف بِالد ي طَرِيقاُهللا ف مهقُدي لَم ،بالشَّع نوعرا َأطْلَقَ فلَما وَأنَّه عم ،ينيطسل
ِإنَّما ١٨." ِلَئال ينْدم الشَّعب ِإذَا تَعرض ِللْحربِ فَيرجِع ِإلَى مصر: "َألن اَهللا قَاَل. قَصيرةٌ

 خَرجوا وكَان بنُو ِإسراِئيَل قَد. قَاد اُهللا الشَّعب في طَرِيق الصحراء نَحو الْبحرِ اَألحمرِ
وَأخَذَ موسى عظَام يوسفَ معه، َألن يوسفَ كَان قَد ١٩. من مصر مسلَّحين ِللقتَاِل

ما قَاَل لَهلَم بِذَِلك ونَهدعيو لَه فُونلحاِئيَل يري ِإسنَل بعفَانْقُلُوا : "ج ،كُمنوي ِلعْأتياُهللا س
ي مظَامنَاعه نم كُمع".  

٢٠اءرحالص في طَرف ي ِإيثَاملُوا فنَزكُّوتَ وس نلُوا محر٢١. و يرسلَى يوالْم كَانو
 ،ملَه يرننَارٍ ِلي ودمي علًا فلَيو ،ي الطَّرِيقف مهيدهابٍ ِليحس ودمي عا فارنَه مهامَأم

ولَم يخْتَف عمود السحابِ نَهارا وعمود النَّارِ لَيلًا من ٢٢. السير نَهارا ولَيلًافَواصلُوا 
  .َأمامِ الشَّعبِ



 

١٤ 

قُْل ِلبني ِإسراِئيَل َأن يرجِعوا وينْزِلُوا َأمام فَم الْحيروثَ بين "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ِإنَّهم تَاهوا في 'فَيقُوُل فرعون، ٣. لْبحرِ، تَنْزِلُون مقَابَِل بعَل صفُون علَى الْبحرِمجدَل وا

مةً لَهديصم اءرحالص تحبَأصضِ، و٤' .اَألر دجفََأتَم ،مهعتْبفَي نوعرف ي قَلْبُأقَسو
  .فَفَعَل بنُو ِإسراِئيَل هذَا."  جيشه، ويعرِفُ الْمصرِيون َأنِّي َأنَا اُهللابِواسطَة فرعون وكُلِّ

، تَغَير فكْره هو .فَلَما سمع فرعون ملك مصر بَِأن بني ِإسراِئيَل هربوا ولَن يرجِعوا٥
فََأعد مركَبتَه، ٦" ا عملْنَا، فََأطْلَقْنَا بني ِإسراِئيَل من خدمتنَا؟ماذَ: "وحاشيته ضدهم وقَالُوا

هعم شَهيَأخَذَ جَأخَذ٧َ. و٦٠٠ و ةكَبرا  منْهلَى كُلٍّ معو رصم اتكَبرم ياقبو ةخْتَارم
مصر، فَتَبِع بني ِإسراِئيَل، وهم خَارِجون بِكُلِّ وقَسى اُهللا قَلْب فرعون ملك ٨. ضباطٌ

ةاع٩. شَج مقُوهلَحو ،هشيجو هانسفُرو هاتكَبرمو نوعرِل فبِكُلِّ خَي ونرِيصالْم مهفَتَبِع
م وثيرفَمِ الْح نبِ مرِ بِالْقُرحالْب نْدع نَازِلُون مهوفُونَل صعقَابَِل ب.  

فَلَما قَرب فرعون، نَظَر بنُو ِإسراِئيَل، ورَأوا الْمصرِيين قَادمين وراءهم، فَخَافُوا ١٠
هْل َألنَّه ال تُوجد قُبور في مصر، َأخْرجتَنَا ِإلَى : "وقَالُوا ِلموسى١١. وصرخُوا ِإلَى اِهللا

نَحن قُلْنَا لَك في ١٢صحراء ِلنَموتَ فيها؟ ماذَا فَعلْتَ بِنَا حتَّى َأخْرجتَنَا من مصر؟ ال
 ،رصم'ينرِيصالْم ماِلنَا، ِلنَخْدي حكْنَا فاتر. ' َأن نم ينرِيصالْم منَخْد لَنَا َأن نسَأح فَكَان

رحي الصوتَ فنَمب١٣ِ!" اءى ِللشَّعوسفَقَاَل م" : ذُكُمنْقيفَ سا كَيوتُوا فَتَرال تَخَافُوا، اثْب
دِإلَى اَألب دعا بيمف مهوتَر لَن ،موالْي منَهوتَر ينالَّذ ينرِيصالْم َألن ،مواُهللا ١٤. اُهللا الْي

اكس َأنْتُمو ،نْكُمع ارِبحيتُون".  
وَأنْتَ ارفَع ١٦. ما لَك تَصرخُ ِإلَي؟ قُْل ِلبني ِإسراِئيَل َأن يرحلُوا: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٥

عصاك ومد يدك علَى الْبحرِ وشُقَّه، فَيدخَُل بنُو ِإسراِئيَل في وسط الْبحرِ علَى اَألرضِ 
ةابِس١٧. الْيمهاءرو خُلُوندفَي ينرِيصالْم ي قُلُوبَأنَا ُأقَسو . نوعرف طَةاسوب دجفََأتَم



هانسفُرو هاتكَبرمو هشيكُلِّ ج١٨. و دجَأتَم ينَأنِّي َأنَا اُهللا، ح ونرِيصرِفُ الْمعفَي
اتكَبرمو نوعرف طَةاسبِوهانسفُرو ه".  

١٩مهاءرو ارساِئيَل، وري ِإسنشِ بيج امَأم يرسي ي كَانالَّذ الكانْتَقََل . فَانْتَقََل الْمو
مهاءرقَفَ ووو هِمامَأم نابِ محالس ودمي ٢٠. عنشِ بيجو ،ينرِيصشِ الْميج نيخََل بفَد

وصار عمود السحابِ مظْلما علَى جانبٍ، ومنيرا علَى الْجانبِ اآلخَرِ، فَلَم . ِئيَلِإسرا
  .يقْتَرِب جيشٌ من اآلخَرِ طُوَل اللَّيِل

وَل اللَّيِل، ومد موسى يده علَى الْبحرِ، فََأرسَل اُهللا علَى الْبحرِ رِيحا شَرقيةً شَديدةً ط٢١ُ
فَدخََل بنُو ِإسراِئيَل في ٢٢. وبِذَِلك انْشَقَّ الْماء. جعلَت الْبحر يتَراجع ويصير يابِسةً

اِلهِممش نعو هِمينمي نع ملَه ورس اءالْمو ،ةابِسضِ الْيلَى اَألررِ عحالْب طسو .
مصرِيون ودخَلُوا وراءهم ِإلَى وسط الْبحرِ، بِكُلِّ خَيِل فرعون ومركَباته وتَبِعهم ال٢٣ْ

هانسفُرشِ ٢٤. ويلَى جابِ، عحالسالنَّارِ و ودمع نفَ اُهللا محِ َأشْربطُلُوعِ الص نْدعو
تَبِكُونري ملَهعجو ينرِيص٢٥. الْمةوبعا بِصاقُوهفَس هِماتكَبرم التجطََّل ععقَاَل . وو

ونرِيصنَا: "الْمدض منْهع ارِبحاَهللا ي اِئيَل، َألنري ِإسنب نم برنَه".  
ين وعلَى مد يدك علَى الْبحرِ، ِليرجِع الْماء علَى الْمصرِي: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٢٦

هِمانسفُرو هِماتكَبر٢٧." م رحالْب عجحِ ربطُلُوعِ الص نْدعرِ، وحلَى الْبع هدى يوسم دفَم
ةيادالْع هالَتِإلَى ح . طسي وف مهحاَهللا طَر نلَك ،هاهيم نم ارِبِينه ونرِيصالْم كَانو

رِالْب٢٨. ح ي تَبِعالَّذ نوعرشِ فيكُلَّ جو انسالْفُرو اتكَبرالْم فَغَطَّت ،اهيالْم تعجرو
  .وال واحد نَجا. بني ِإسراِئيَل في الْبحرِ

والْماء سور لَهم وَأما بنُو ِإسراِئيَل فَمشَوا علَى اَألرضِ الْيابِسة في وسط الْبحرِ، ٢٩
اِلهِممش نعو هِمينمي ن٣٠. عينرِيصالْم ةضقَب ناِئيَل مري ِإسنمِ َأنْقَذَ اُهللا بوالْي ي ذَِلكف .

 الْفعَل ورَأى بنُو ِإسراِئيَل٣١. ورَأى بنُو ِإسراِئيَل الْمصرِيين َأمواتًا علَى شَاطِئ الْبحرِ
هدبى عوسبِمو نُوا بِهآماَهللا و بفَخَافَ الشَّع ،ينرِيصاُهللا بِالْم لَهي فَعالَّذ يمظالْع.  

  



 أغنية النصر

١٥ 

ِهللا َألنَّه علي عظيم،  ُأغَنِّي: ِهللا عنْد ذَِلك غَنَّى موسى وبنُو ِإسراِئيَل هذه اُألغْنية١َ
هو ربي . اُهللا قُوتي وُأغْنيتي، وقَد صار نَجاتي٢. الْفَرس وراكبه رماهما في الْبحرِ

هظِّمَأبِي فَُأع بر ،هحب٣. فَُأسهملَى اسونَّا، الْمع ارِبحلَى يو٤. الْم نوعراتُ فكَبرم
غَطَّتْهم الْمياه ٥. َأحسن قَادة فرعون غَرِقُوا في الْبحرِ اَألحمرِ. لْبحرِوجيشُه رماهم في ا

ةارجكَالْح اقموا ِإلَى اَألعيقَةُ، غَاصمالْع.  
٦ودالْع طِّمتُح با ري ينُكمةٌ، ييرةٌ قَدقَوِي با ري ينُكم٧. يالِلكج ةظَمبِع ينالَّذ عرتَص 

بِنَفْخَة َأنْفك تَراكَمت الْمياه، الْمياه الْجارِفَةُ ٨. يقَاوِمونَك، تُرسُل غَضبك فَيْأكُلُهم كَالْقَشِّ
  .انْتَصبتْ كَالْحاِئط، الْمياه الْعميقَةُ تَجمدتْ في قَلْبِ الْبحرِ

٩ ،ودَأ"قَاَل الْعمقُهَألْحو مهعا. تْبا جِدنْهم عَأشْبةَ ويمالْغَن مي. ُأقَسدي يهِمي فَتُفْنفيتَلُّ سَأس ".
١٠ةالْغَزِير اهيي الْماصِ فصوا كَالرغَاص ،رحالْب منَفَخْتَ نَفْخَةً فَغَطَّاه نَّكلَك.  
١١" ةاآلِله نيب ثْلُكم نا مي ،جِيدالْم وبها الْمهيُل، َأيلالْج وسا الْقُدهَأي ثْلُكم ن؟ مبا ري

بِرحمتك تَقُود الشَّعب الَّذي ١٣. مددتَ يمينَك، فَبلَعتْهم اَألرض١٢صانع الْعجاِئبِ؟ 
يستَوِلي الْخَوفُ . تَسمع الشُّعوب فَتَرتَعد١٤. لْمقَدسةفَديتَه، بِقُوتك تَهديهِم ِإلَى َأرضك ا

يذُوب كُلُّ . يستَوِلي الْهلَع علَى قَادة موآب. يرتَعب ُأمراء َأدوم١٥. علَى سكَّانِ فلسطَةَ
انكَّانِ كَنْعف١٦ُ. سالْخَوو بعلُّ بِهِمِ الرحي .تَّى بِقُوح ،ةارجكَالْح تُونمصي كاعرذ ة

تَهيي اشْتَرالَّذ بالشَّع ربعتَّى يح ،با ري كبشَع ربعي ١٧. يف مهتَغْرِسو ي بِهِمتَْأت
قَدكَانِ الْمي الْمف ،با ري كَنًا لَكسا ملْتَهعي جضِ الَّتي اَألرف ،كلبج تْهسي َأسسِ الَّذ

با ري اكد١٨. ييناآلبِد دِإلَى َأب كلماُهللا ي".  
فَلَما دخَلَتْ خَيُل فرعون ومركَباتُه وفُرسانُه ِإلَى الْبحرِ، رد اُهللا علَيهِم مياه الْبحرِ، ١٩

فََأخَذَتْ مريم النَّبِيةُ ٢٠.  اَألرضِ الْيابِسة في وسط الْبحرِوَأما بنُو ِإسراِئيَل فَمشَوا علَى
. ُأخْتُ هارون، الدفَّ في يدها، وخَرجتْ كُلُّ النِّساء وراءها بِالدفُوف والرقْصِ



٢١نتُغَنِّي لَه ميركَانَتْ مو :ظع يلع ي غَنُّوا ِهللا َألنَّها فماهمر هباكرو سالْفَر ،يم
  .الْبحرِ

  وإيليم في مارة

٢٢شُور اءرحوا ِإلَى صجخَررِ، ومرِ اَألححالْب ناِئيَل مري ِإسنى بوسم قَادوا . وارسو
اءوا مجِدي رِ َأنغَي نم اءرحي الصامٍ ف٢٣. ثَالثَةَ َأيا ووا فَلَمرقْدي ةَ، لَمارلُوا ِإلَى مص
: فَتَذَمر الشَّعب علَى موسى وقَالُوا٢٤. َأن يشْربوا ماءها َألنَّه مر، وِلذَِلك سميتْ مارةَ

ماء، فَصار فَتَضرع موسى ِإلَى اِهللا، فََأراه اُهللا شَجرةً، فَرماها في ال٢٥ْ" ماذَا نَشْرب؟"
  .الْماء عذْبا

 ،منَهتَحام نَاكهةً، وشَرِيعةً وبِ فَرِيضاُهللا ِللشَّع عضو نَاكقاَل٢٦هتَ : "وعمس ِإن
وا هلْتَ مفَعو ،لَى ِإلَهِكوالْم تولْتَ  ِلصمعو ،اهايصتَ ِإلَى وهانْتَبو ،ي نَظَرِهف اِلحص

كُلِّ فَراِئضه، فَال َأجعلُك تَمرض بَِأي من اَألمراضِ الَّتي َأنْزلْتُها علَى الْمصرِيين، بِ
يكفَِإنِّي َأنَا اُهللا شَاف." 

وا هنَاك اثْنَتَا عشْرةَ عين ماء وسبعون نَخْلَةً، فَنَصب ثُم جاءوا ِإلَى ِإيليم، وكَانَت٢٧ْ
اءالْم نبِ مبِالْقُر مهاميخ. 

  
 المن والسلوى

١٦ 

١ يمِإيل نيي بالَّت ينس اءرحوا ِإلَى صاءجو ،يمِإيل ناِئيَل مري ِإسنب ةاعملَتْ كُلُّ جحرو
فَتَذَمرتْ ٢. روجِهِم من مصروسينَاء، في الْيومِ الْخَامسِ عشَر من الشَّهرِ الثَّاني بعد خُ

 ،ونارهى ووسلَى مع اءرحي الصف ةاعما٣كُلُّ الْجماِئيَل لَهرنُو ِإسقَاَل بتْنَا : "وتَنَا ملَي
رصي ماِهللا ف دا! بِيالطَّع ننَْأكُُل ممِ، وورِ اللَّحَل قُدوح سلكُنَّا نَج نَاكفَه ،عتَّى نَشْبمِ ح

 ."لَكنَّكُما َأخْرجتُمانَا ِإلَى هذه الصحراء ِلتُميتَا هذه الْجماعةَ كُلَّها من الْجوعِ



فَيخْرج النَّاس كُلَّ يومٍ ِليجمعوا ما . سُأمطر لَكُم خُبزا من السماء: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٤
كْفمِيوالْي ال، . ي ِلذَِلك ي َأمكَالم ونيعطكَانُوا ي ى ِإنَألر ،منُهتَحَأمسمِ ٥ووي الْيفَف

." السادسِ عنْدما يجهزون ما يْأتُون بِه، يكُون ضعفَ ما يجمعونَه في اَأليامِ اُألخْرى
في الْمساء، تَعلَمون َأن اَهللا هو الَّذي : " بني ِإسراِئيَلفَقَاَل موسى وهارون ِلكُل٦ِّ

 ،رصم نم كُمج٧َأخْرهلَيع كُمرتَذَم عمس َألنَّه ،اللَهج نوحِ تَربي الصفو . نم نلَكو
ستَعلَمون َأنَّه هو اُهللا، حين يعطيكُم ": وقَاَل موسى َأيضا٨" نَحن حتَّى تَتَذَمروا علَينَا؟

هلَيع كُمرتَذَم عمس وا، َألنَّهعاحِ ِلتَشْببي الصا فزخُبِلتَْأكُلُوا، و اءسي الْما فملَح . نلَكو
  ."من نَحن؟ فََأنْتُم تَتَذَمرون علَى اهللا ال علَينَا

٩وسقَاَل موونارى ِله" : عمس اِهللا َألنَّه اموا َأمقْتَرِبي اِئيَل، َأنري ِإسنب ةاعمقُْل ِلكُلِّ ج
مهر١٠." تَذَم ،اءرحالص واِئيَل، التَفَتُوا نَحري ِإسنب ةاعمكُلَّ ج كَلِّمي وناره ا كَاننَميبو

الَل اِهللا قَدا جَأوابِفَرحي السف رى١١.  ظَهوسي "١٢: فَقَاَل اُهللا ِلمنب رتُ تَذَمعمس
في الْمساء تَْأكُلُون لَحما، وفي الصبحِ تَشْبعون خُبزا، فَتَعلَمون َأنِّي 'ِإسراِئيَل، فَقُْل لَهم، 

كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم.'"  
١٣اءسالْم ي ذَِلكف نقَةٌ محِ كَانَتْ طَببي الصفو ،مخَيالْم غَطَّتى ولْوالس ورتْ طُياءج 

ظَهر شَيء رقيقٌ علَى  ولَما راح النَّدى،١٤. النَّدى علَى اَألرضِ الَّتي حوَل الْمخَيمِ
ج يقٌ كََأنَّهقر ،قُشُور كََأنَّه اءرحالص هجضِولَى اَألرع يداِئيَل، ١٥. لرنُو ِإسب آها رفَلَم

هو الْخُبز : "فَقَاَل لَهم موسى. َألنَّهم لَم يعرِفُوا ما هو" من هو؟: "قَاَل بعضهم ِلبعضٍ
ِلتَْأكُلُوه اُهللا لَكُم طَاهي َأعاِهللا١٦. الَّذ رَأم وذَا ههو : َأن بسح داحكُلُّ و نْهم عمجي

هتاجا. حرمِلكُلِّ شَخْصٍ ع ،هتمي خَيف ينالنَّاسِ الَّذ ددع بسح داحْأخُذُ كُلُّ وفَي".  
ما كَالُوه ول١٨َ. فَفَعَل بنُو ِإسراِئيَل هذَا، فَمنْهم من جمع كَثيرا، ومنْهم من جمع قَليلًا١٧

ءشَي هنْقُصي يلًا لَمقَل عمي جالَّذو ،نْهْل عفْضي ا لَميركَث عمي جالَّذ وا َأندجرِ، ومبالْع .
هتاجح بسح داحكُلُّ و عمفَج.  

 ذَِلك، فَِإن بعضهم لَم ومع٢٠." ال تُبقُوا منْه شَيًئا ِإلَى الصبحِ: "وقَاَل لَهم موسى١٩
فَّنتَعو دوحِ، فَدبِإلَى الص نْها مقَوْل َأبى، بوسِلم عمسي .هِملَيى عوسم ب٢١. فَغَض فَكَان



وفي ٢٢. ومتَى حميت الشَّمس كَان يذُوب. كُلُّ واحد يجمع منْه حسب حاجته كُلَّ صبحٍ
داحنِ ِلكُلِّ ويرمع فَ َأيعوا الضعمسِ جادمِ السوالْي . ةاعمالْج اءَؤسكُلُّ ر اءفَج

غَدا يوم راحة، سبتٌ مخَصص 'هذَا هو ما َأمر بِه اُهللا، : "فَقَاَل لَهم٢٣. وَأخْبروا موسى
يدون َأن تَخْبِزوه واطْبخُوا ما تُرِيدون َأن تَطْبخُوه، واحفَظُوا ما اخْبِزوا ما تُرِ. ِهللا

. فََأبقَوه ِإلَى الصبحِ كَما َأمر موسى، فَلَم يتَعفَّن ولَم يدود٢٤" '.يفْضُل ِإلَى الصبحِ
.  تَجِدوه علَى اَألرضِ، َألن الْيوم سبتٌ ِهللاكُلُوه الْيوم، َألنَّكُم لَن: "فَقَاَل موسى٢٥
  ."ستَّةَ َأيامٍ تَجمعونَه، َأما في الْيومِ السابِعِ فَلَن تَجِدوه، َألنَّه سبت٢٦ٌ
فَقَاَل اُهللا ٢٨. يًئاومع ذَِلك خَرج بعض النَّاسِ في الْيومِ السابِعِ ِليجمعوه، فَلَم يجِدوا ش٢٧َ

اعلَموا َأنِّي َأنَا ٢٩ِإلَى متَى تَرفُضون َأن تَعملُوا بِوصاياي وشَراِئعي؟ : "ِلموسى
فَكُلُّ واحد . وضعتُ لَكُم السبتَ ِللراحة، ِلذَِلك ُأعطيكُم في الْيومِ السادسِ طَعام يومينِ

فَامتَنَعوا عنِ الْعمِل في الْيومِ ٣٠." في مكَانه وال يخْرج منْه في الْيومِ السابِعِيبقَى 
وكَان َأبيض كَبِزرِ الْكُزبرة، وطَعمه . وسمى بنُو ِإسراِئيَل ذَِلك الْخُبز منا٣١. السابِعِ

  .كَرِقَاق بِعسٍل
احفَظُوا مْلء الْعمرِ من الْمن ِلَألجياِل الْقَادمة، ِلكَي 'هذَا هو َأمر اِهللا، : "موسىوقَاَل ٣٢

رصم نم تُكُمجا َأخْرلَم ،اءرحي الصف بِه تُكُممي َأطْعالَّذ زا الْخُبورى ٣٣" '.يوسقَاَل مو
ونارِله" :و اءظَلَّ خُذْ وِعسٍ ِليقَدكَانٍ مي مف هعضو ،نالْم نرِ ممالْع ْلءم يهف عض

ةماِل الْقَاديفُوظًا ِلَألجحا ٣٤." مفَظَ كَمحدِ، ِليهالْع اتمكَل امَأم دعا بيمف وناره هعضفَو
الْمن َأربعين سنَةً، ِإلَى َأن وصلُوا ِإلَى َأرضٍ وَأكََل بنُو ِإسراِئيَل ٣٥. َأمر اُهللا موسى

انكَنْع وددلُوا ِإلَى حصو ِإلَى َأن نَأكَلُوا الْم َأي ،ةرام٣٦. عاِإليفَة شْرع وه رمالْعو.  
  



 ماء من الصخرة

١٧ 

١اءرحص ناِئيَل مري ِإسنب ةاعملَتْ كُلُّ جحررِ وَأم بسكَانٍ حكَانٍ ِإلَى مم نم ينس 
: فَخَاصموا موسى وقَالُوا٢. ونَزلُوا في رفيديم، ولَم يكُن هنَاك ماء ِليشْرب النَّاس. اِهللا

"بِلنَشْر اءطُونَا مى." َأعوسم ماذَا تَ: "فَقَاَل لَهِلمي؟ وونَنماذَا تُخَاصاَهللا؟ِلم نودتَح "
ِلماذَا َأخْرجتَنَا : "ولَكن الشَّعب كَان عطْشَان ِللماء هنَاك، فَتَذَمروا علَى موسى وقَالُوا٣

ماذَا : "فَصرخَ موسى ِإلَى اِهللا٤" من مصر ِلتُميتَنَا نَحن وَأوالدنَا ومواشينَا بِالْعطَشِ؟
يَأفْعونمجري َأن شْكلَى وع مبِ؟ ِإنَّهذَا الشَّعى٥!" ُل بِهوسفَقَاَل اُهللا ِلم" : ةمقَدي مف رس

 ،را النَّهتَ بِهبري ضالَّت اكصخُذْ عاِئيَل، وري ِإسنوخِ بشُي ضعب كعخُذْ مبِ، والشَّع
باذْهن٦َ. وه يكَأنَا ُأالقو جخْرةَ، فَيخْرالص رِبفَتَض ،ورِيبي حف ةخْرالص نْدع اك

النَّاس بشْرِلي اءا منْهاِئيَل." مري ِإسنوخِ بونِ شُييع امذَا َأمى هوسَل مى ٧. فَفَعمسو
اِئيَل تَخَاصري ِإسنب ةَ، َألنرِيبمةَ وسم كَانالْم قَالُواذَِلكوا اَهللا وراخْتَبوا وِل اُهللا : "مه

  "موجود معنَا َأم ال؟
  هزيمة العمالقة

٨يميدفي راِئيَل فري ِإسنوا ببارحاِلقَةُ ومالْع اءج٩. وشُوعى ِليوسفَقَاَل م" : ضعب بانْتَخ
." وَأنَا سَأقفُ علَى قمة التَّلِّ وعصا اِهللا في يدي. ةَرِجاِلنَا واذْهب غَدا وحارِبِ الْعماِلقَ

وصعد موسى وهارون وحور ِإلَى قمة . فَحارب يشُوع الْعماِلقَةَ كَما َأمر موسى١٠
. ذَا َأنْزَل يده ينْتَصر الْعماِلقَةُفَكَان ِإذَا رفَع موسى يده ينْتَصر بنُو ِإسراِئيَل، وِإ١١. التَّلِّ
١٢هلَيع لَسفَج ،تَهتَح اهعضوا ورجح ورحو ونارى، َأخَذَ هوسا مدتْ يبا تَعفَلَم . نَدسو

ابِتَتَينِ ِإلَى غُروبِ هارون وحور يديه، واحدا من هنَا واآلخَر من هنَاك، فَبقيتْ يداه ثَ
  .فَهزم يشُوع جيشَ الْعماِلقَة بِالسيف١٣. الشَّمسِ



اكْتُب هذَا النَّصر في كتَابٍ ِللذِّكْرى، واقْرْأه علَى يشُوع، َألنِّي " :فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٤
اءمالس تتَح ناِليقَ ممع كْرذ حسَأما١٥." ساهمسانٍ وبةَ قُرنَصى موسنَى مباُهللا : و

  ."رفَع الْعماِلقَةُ َأيديهم ضد عرشِ اِهللا، فَيحارِبهم اُهللا جِيلًا بعد جِيٍل: "وقَاَل١٦. رايتي
  

 زيارة يثرون

١٨ 

 ما عملَه اُهللا مع موسى وبني وسمع يثْرون حبر مديان وهو حمو موسى، بِكُل١ِّ
رصم نم مهجَأخْر فَ َأنَّهكَيو ،بِهاِئيَل شَعرةَ ٢. ِإسفُّورفَ صرص ى قَدوسم كَانو

 ،يهمح ونثْرِإلَى ي تَهجوو٣زم َألن ،شُوما جِرمهدَأح منِ اسا اللَّذَيهنَيا ابهعمى قَاَلوس :
"ةغَرِيب لَدي بفٌ فيقَاَل٤." َأنَا ض َألنَّه ،ارازاآلخَرِ َأِليع ماسي، : "ونوع َأبِي كَان ِإلَه

نوعرف فيس ني مَأنْقَذَن٥." و وهى ووسِإلَى م تُهجوزو نَاهابى ووسو ممح ونثْري اءفَج
اءرحي الصِل اِهللافبج نبِ منَازِلًا بِالْقُر ثُ كَاني٦.  حقُوُل لَهى يوسَل ِإلَى مسَأرَأنَا : "و

فَخَرج الستقْباِل حميه، وانْحنَى لَه ٧." حموك يثْرون قَادم ِإلَيك ومعي زوجتُك وابنَاها
لَهقَبا ا. ومنْهَأَل كُلٌّ مسوةخَال ِإلَى الْخَيمد ثُم ،هتالمس نع آلخَر.  

وقَص موسى علَى حميه كُلَّ ما صنَعه اُهللا بِفرعون والْمصرِيين من َأجِل بني ٨
فَفَرِح يثْرون ٩. ِإسراِئيَل، وكُلَّ ما تَعرضوا لَه من مشَقَّات الطَّرِيق، وكَيفَ َأنْقَذَهم اُهللا

ينرِيصالْم دي نم مثُ َأنْقَذَهياِئيَل، حري ِإسنب عاُهللا م هنَعي صرِ الَّذقَاَل ١٠. بِكُلِّ الْخَيو
ونثْري" :نوعرف دي نمو ينرِيصالْم دي نم ي َأنْقَذَكُماُهللا الَّذ كارا! تَب كاري َأنْقَذَ تَبُهللا الَّذ

ينرِيصالْم ةضقَب نم هب١١. شَع نَعص َألنَّه ،ةكُلِّ اآلِله نم ظَماَهللا َأع تُ َأنملع اآلن
وكُمظَلَم ينذَا بِالَّذا ِهللا١٢." هايحضانًا وبى قُروسو ممح ونثْري مقَدو . وناره اءجو

  . شُيوخِ بني ِإسراِئيَل ِليْأكُلُوا طَعاما مع حمي موسى في محضرِ اِهللاوكُلُّ
وفي الْغَد جلَس موسى ِليقْضي ِللشَّعبِ، وظَلَّ الشَّعب واقفًا عنْده من الصباحِ ِإلَى ١٣

اءس١٤. الْمم ا كَانكُلَّ م ونثْرَأى يا رىفَلَموسبِ، قَاَل ِلمِللشَّع هنَعصى يذَا : "وسا هم



الَّذي تَصنَعه ِللشَّعبِ؟ ِلماذَا تَجلس وحدك قَاضيا، وكُلُّ الشَّعبِ واقفٌ عنْدك من الصباحِ 
حين ١٦. ِليعرِفُوا ِإرادةَ اِهللاَألن كُلَّ الشَّعبِ يْأتي ِإلَي : "فََأجابه موسى١٥" ِإلَى الْمساء؟

تَكُون لَهم دعوى يْأتُون ِإلَي، فََأقْضي بين الْواحد واآلخَرِ، وُأعرفُهم فَراِئض اِهللا 
هاِئعشَرو".  

 وتُتْعب هذَا الشَّعب فََأنْتَ تُتْعب نَفْسك١٨! ما تَعملُه لَيس حسنًا: "فَقَاَل يثْرون ِلموسى١٧
كدحو بِه تَقُوم َأن رال تَقْدو ،كقَ طَاقَتفَو راَألم َألن ،كعي ١٩. مكَالم عمسا

كعكُنِ اُهللا ملْيي، وتيحنَصو .هِإلَي مهاوِيعد فَعاِهللا، ِلتَر امبِ َأمثِّلًا ِللشَّعمَأنْتَ م كُن .
وعلِّمهم الْفَراِئض والشَّرِاِئع، وعرفْهم الطَّرِيقَ الَّذي يسلُكُونَه، والْواجِبات الَّتي ٢٠

هِملَي٢١. ع ،نَاءاَهللا، ُأم خَافُونةُ، يالْكَفَاء مهنْدالًا عبِ رِجنِ كُلِّ الشَّعيب نم بنْتَخا اِإنَّم
الر ونهكْرياتشَرعو يناسخَمو َئاتمو ُألُوف اءَؤسبِ رلَى الشَّعع مهيمتُقةَ، وشْو .

٢٢يطَةسا الْبايي الْقَضلُوا ففْصيو قْتي كُلِّ وبِ فوا ِللشَّعقْضةُ . ِليبعا الصايا الْقَضَأم
كا ِإلَيبِه ْأتُونفَي .تُخَفِّفُ ع بِذَِلككعَل ممالْح لُونمحي مَألنَّه ،كنَفْس ذَا، ٢٣. نلْتَ هفَع ِإن

ينتَاحرم مارِهيِإلَى د ونبذْهالنَّاسِ ي ُؤالءكُلُّ هَل، وتَمتَح َأن رتَقْد ،اُهللا بِه كرَأمو".  
واخْتَار رِجالًا عنْدهم الْكَفَاءةُ من ٢٥. هفَسمع موسى كَالم حميه، وعمَل كُلَّ ما قَال٢٤َ

 يناسخَم اءَؤسرو َئاتم اءَؤسرو ُألُوف اءَؤسبِ، رةً ِللشَّعقَاد ملَهعجاِئيَل، وري ِإسنكُلِّ ب
اتشَرع اءَؤسر٢٦. وفْصيو قْتي كُلِّ وبِ فِللشَّع ونقْضا فَكَانُوا يايي الْقَضف لُون

يطَةسى. الْبوسا ِإلَى مبِه ْأتُونةُ فَكَانُوا يبعا الصايا الْقَض٢٧. َأم ،اهمى حوسم عدو ثُم
هلَدِإلَى ب عجفَر.  

  



 في صحراء سيناء

١٩ 

١ي ِإسنوجِ بِلخُر رِ الثَّاِلثالشَّه نِل ممِ اَألووي الْيفلُوا ِإلَى وصو ،رصم ناِئيَل مر
ينَاءس اءرحقَابَِل ٢. صم نَاكلُوا هنَزو ،اءرحوا ِإلَى الصاءج ،يميدفر نلُوا محا رمدعفَب

اءرحي الصِل فبالْج.  
تَقُوُل هذَا ِلبيت يعقُوب، : "وقَاَلونَاداه اُهللا من الْجبِل . فَصعد موسى ِليمثَُل َأمام اِهللا٣

َأنْتُم رَأيتُم ما فَعلْتُه بِالْمصرِيين، وكَيفَ حملْتُكُم علَى َأجنحة '٤وتُخْبِر بني ِإسراِئيَل، 
ِإلَي جِْئتُ بِكُمورِ و٥. النُّسهع ظْتُمفحي وكَالم تُمعمس ِإن ا فَاآلنبِلي شَع ي، تَكُونُوند

فَتَكُونُون ِلي مملَكَةَ َأحبارٍ وُأمةً ٦. َألن اَألرض كُلَّها ِلي. خَاصا من بينِ كُلِّ الشُّعوبِ
  ."هذَا هو الْكَالم الَّذي تَقُولُه ِلبني ِإسراِئيَل' .صاِلحةً

 الشَّعبِ، وَأعطَاهم كُلَّ هذَا الْكَالمِ الَّذي َأوصاه اُهللا ورجع موسى، واستَدعى شُيوخ٧َ
قَالُوا٨. بِها وعم موا كُلُّهاباُهللا: "فََأج ا قَالَهُل كُلَّ ممِإلَى اِهللا، ." نَع مهابوى جوسنَقََل مو
ثيفَة، ِلكَي يسمعني الشَّعب عنْدما ُأكَلِّمك سَأجِيء ِإلَيك في سحابة كَ: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٩

دِإلَى اَألب نُوا بِكْؤمبِ، ." فَيى اَهللا بِكَالمِ الشَّعوسم را َأخْب١٠فَلَمِإلَى : "قَاَل اُهللا لَه باذْه
يستَعدوا ِلليومِ الثَّاِلث، َألنَّه في و١١ولْيغْسلُوا ثيابهم، . الشَّعبِ وطَهرهم الْيوم وغَدا

ينَاءِل سبلَى جبِ عكُلِّ الشَّع امالُل اِهللا َأمنْزُِل جي مِ الثَّاِلثوبِ ١٢. الْيا ِللشَّعوددح عضو
 ،مقُْل لَهِل وبَل الْجووا طَ'حستَم َل َأوبوا الْجدعتَص َأن اكُمِإيفَهَل . ربالْج سم نفَكُلُّ م

وذَِلك من غَيرِ َأن تَمسه يد َأحد، بْل يرجم رجما َأو يرمى بِالسهامِ وال ١٣. يقْتَُل قَتْلًا
مكنُهم َأن يصعدوا ولَكن عنْدما يدوي صوتُ الْبوق، ي. يحيا، سواء كَان بهِيمةً َأو ِإنْسانًا

  ."ِإلَى الْجبِل
١٤مهابيلُوا ثغَسو مهرطَهبِ، وِل ِإلَى الشَّعبالْج نى موسَل مب١٥ِ. فَنَزقَاَل ِللشَّعو :

"مِ الثَّاِلثووا ِلليدتَعاس .كُماءسوا نراشا١٦." ال تُعلَم ،مِ الثَّاِلثوي الْيفو ،حبالص طَلَع 
فَارتَعد كُلُّ . حدثَ برقٌ ورعد، وسحابةٌ كَثيفَةٌ علَى الْجبِل، وصوتُ بوق شَديد جِدا



فَوقَفُوا عنْد سفْحِ . فََأخْرج موسى الشَّعب من الْمخَيمِ ِلمالقَاة اِهللا١٧. الَّذين في الْمخَيمِ
ِلالْجبِالنَّار١٨ِ. ب هلَيَل علَى نَزوالْم خَانٍ، َألنى بِدغَطم ينَاءُل سبج كَانو . خَانُهد دعصو

نْفبِع ُل كُلُّهبالْج تَزاهخَانِ اَألتُونِ، و١٩. كَد ا كَاننَميا، بجِد َأكْثَر وقتُ الْبوص تَفَعارو
  .م واُهللا يجِيبه بِصوت الرعدموسى يتَكَلَّ

٢٠ دعِل، فَصبالْج ةمِإلَى ق دعصى ِليوسى منَادو ،ينَاءِل سبج ةملَى قلَى عوَل الْمنَزو
مولَى، فَيهلك انْزِْل وحذِّرِ الشَّعب ِلَئال يقْتَحموا الْجبَل ِليروا الْ: "فَقَاَل اُهللا لَه٢١موسى، 

ونيركَث منْه٢٢. مطُشَ بِهِموا ِلَئال َأبرتَطَهي َأن ِإلَي ونقْتَرِبي ينارِ الَّذبقُْل ِللَْأحو ".
لْتَ ال يقْدر الشَّعب َأن يصعد ِإلَى جبِل سينَاء، َألنَّك َأنْتَ حذَّرتَنَا وقُ: "فَقَاَل موسى ِهللا٢٣

انْزِْل ثُم اصعد َأنْتَ : "فَقَاَل اُهللا لَه٢٤." لَنَا َأن نَضع حدودا حوَل الْجبِل ونَعتَبِره مقَدسا
ونارهو .طُشَ بِهِمِلَئال َأب ،ْأتُوا ِإلَيوا ِليمقْتَحفَال ي بالشَّعو اربا الَْأحَل ٢٥." َأمفَنَز
  .لَى الشَّعبِ وَأخْبرهمموسى ِإ

  
 الوصايا العشر

٢٠ 

َأنَا الْمولَى ِإلَهك الَّذي َأخْرجك من مصر، من "٢: ثُم قَاَل اُهللا كُلَّ هذَا الْكَالمِ ِللشَّعب١ِ
ةيودبنِ الْعجي٣. سعى مةٌ ُأخْرآِله لَك كُنا ٤. ال ينَمص لَك نَعال تَص لَى شَكِْل َأيع

اءي الْمف ضِ، َأولَى اَألرع َأو ،اءمي السف اءوس ءال ٥. شَينَمٍ وص َألي دجال تَس
تَعبده، َألنِّي َأنَا الْمولَى ِإلَهك ِإلَه غَيور، ُأعاقب ذُنُوب اآلباء في َأبنَاِئهِم ِإلَى الْجِيِل 

و يالثَّاِلثونَنهكْري ينالَّذ نابِعِ م٦. الر ايايصبِو لُونمعيي وونَنبحي ينِإلَى الَّذ نسُأحو
ال تَنْطقْ بِاسمِ الْمولَى ِإلَهِك بِعبث، َألن اَهللا ال يبرُِئ من ينْطقُ بِاسمه ٧. ِإلَى َألْف جِيٍل

ثب٨. بِعموي ا ِهللاذْكُرصخَصم لْهعاجو تبُل كُلَّ ٩.  السمتَعُل وا تَشْتَغيهامٍ فتَّةُ َأيس
اِلكم١٠. َأعلَى ِإلَهِكوتٌ ِللْمبس وفَه ابِعالس موا الْيٍل، ال َأنْتَ . َأممع َأي يهْل فمال تَع

 كدبال عو ال بِنْتُكو نُكال ابي وف ودجوالْم ال الْغَرِيبو كاِئمهال بو تُكارِيال جو



كينَتد١١. م لَما، ويها فكُلَّ مو رحالْبو ضاَألرو اءمالس نَعامٍ صَأي تَّةي ساَهللا ف َألن
َأكْرِم َأباك ١٢. ت وجعلَه مخَصصا لَهِلذَِلك بارك اُهللا يوم السب. يعمْل في الْيومِ السابِعِ

كلَى ِإلَهوالْم ا لَكيهطعي يضِ الَّتي اَألرف كرمطُوَل عي ِلكَي ،كُأمال ١٤. ال تَقْتُْل١٣. و
وال . كال تَشْتَه دار غَير١٧ِ. ال تَشْهد علَى َأحد شَهادةَ زور١٦ٍ. ال تَسرِق١٥ْ. تَزنِ

رِكا ِلغَيمم ءشَي ال َأيو هارمال حو هرال ثَوو تَهارِيال جو هدبال عو تَهجوز تَشْتَه".  
فَلَما رَأى الشَّعب الرعد والْبرقَ وسمعوا صوتَ الْبوق ورَأوا الْجبَل يدخِّن، ارتَعبوا ١٨

كَلِّمنَا َأنْتَ فَنَسمع، وال يظَلَّ اُهللا يكَلِّمنَا ِلَئال : "وقَالُوا ِلموسى١٩.  من بعيدووقَفُوا
ال تَخَافُوا، َألن اَهللا جاء ِليمتَحنَكُم ِلكَي تَتَّقُوه وال : "فَقَاَل موسى ِللشَّعب٢٠ِ." نَموتَ

قفًا من بعيد، َأما موسى فَاقْتَرب ِإلَى الضبابِ حيثُ كَان وظَلَّ الشَّعب وا٢١." تُخْطُئوا
  .اُهللا

  أعبدوا اهللا وحده

. َأنْتُم رَأيتُم بَِأنْفُسكُم َأنَّني كَلَّمتُكُم من السماء'. قُْل ِلبني ِإسراِئيَل: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٢٢
اصنَع ِلي منَصةَ ٢٤. هةً ُأخْرى معي، ال منْ فضة وال منْ ذَهبٍال تَصنَعوا لَكُم آِل٢٣

قَرِكبو كغَنَم نم ةبحا الصايحضو ابِينَكا قَرهلَيع حاذْبابِ، والتُّر نانٍ مبي . قُرَأنَا آتو
وِإن صنَعتَ ِلي منَصةَ قُربانٍ من حجارة، ٢٥. وُأبارِكُك في كُلِّ مكَانٍ يكْرم فيه اسمي

وال تَصعد ِإلَى ٢٦. فَال تَبنها من حجارة منْحوتَة، َألن استعماَل اِإلزميِل ينجسها
  .الْمنَصة بِدرجٍ، ِلَئال ينْكَشفَ عريك علَيها

  
 معاملة العبيد

٢١ 

١"ذهوما لَهيهطي تُعالَّت كَاماَألح يه ٢: ه يننتَّ سس كمخْدا، فَييانربا عدبتَ عيِإنِ اشْتَر
ِإن جاء ِإلَيك وحده، ٣. وفي السنَة السابِعة يخْرج حرا من غَيرِ َأن يدفَع لَك شَيًئا

هدحو جخْرفَي .َأمهعم جتَخْر ةٌ، فَهِيجوز هعمو اءج ةً ٤. ا ِإنجوز هديس طَاهَأع ِإن



هدحو جخْري وهو هديِلس كُونُونا يهالدَأوَأةُ ورفَالْم ،نَاتَأو ب يننب تْ لَهلَدوقَاَل ٥. و فَِإن
 ،دبالْع'جوزي وديس باُأحرح جَأخْر َأن ال ُأرِيدي، والدَأوي و٦' .ت امَأم هديس ْأخُذُهي

دِإلَى اَألب همخْدثْقَبِ، فَيبِالْم ُأذُنَه ثْقُبيو هتقَاِئم ابِ َأوِإلَى الْب هبقَريو ،اةالْقُض.  
ِإن لَم ٨. ال تُطْلَقُ حرةً كَما يحدثُ مع الْعبد الذَّكَرِِإن باع رجٌل بِنْتَه جارِيةً، فَِإنَّها ٧

تُعجِب سيدها الَّذي اخْتَارها ِلنَفْسه، ال يحقُّ لَه َأن يبِيعها َألجانب َألنَّه غَدر بِها، بْل 
وِإنِ اخْتَارها البنه، فَيجِب َأن يعاملَها ٩. هايجِب َأن يسمح لَها بَِأن يفْديها َأحد َأقَارِبِ

هنَتا١٠. كَابتَهاشَرعما وتَهوسكا وهامطَع صنْقى، فَال يُأخْر َأةربِام جوتَز ِإن١١. و فَِإن
هنْدع نم جتَخْر ،الثَّالثَة اءاَألشْي هذي ها فهعم رًئاقَصشَي لَه فَعتَد رِ َأنغَي نةً مرح .  

  على شخص االعتداء

ِإن كَان قَد قَتَلَه عن غَيرِ عمد، ِإنَّما ١٣. من ضرب ِإنْسانًا فَماتَ يجِب َأن يقْتََل"١٢
ِإلَي برهكَانًا يم لَك نيُأعاِهللا، فََأنَا س اءذَا بِقَضثَ هدحلَى ١٤. هع داحو رتَآم ِإن نلَكو

  .آخَر وقَتَلَه عمدا، خُذْه ِإلَى الْموت حتَّى ولَو لَجَأ ِإلَى منَصةَ الْقُربانِ في بيتي
طُوفُ من خَطَفَ ِإنْسانًا وباعه، َأو ضبِطَ والْمخ١٦ْ. من ضرب َأباه َأو ُأمه يقْتَُل١٥

ِإن تَشَاجر رجالنِ، فَضرب ١٨. من سب َأباه َأو ُأمه يقْتَُل١٧. عنْده، فَالْخَاطفُ يقْتَُل
ثُم قَام وتَمشَّى في ١٩. َأحدهما اآلخَر بِحجرٍ َأو لَكَمه، ولَم يمتْ بْل الزم الْفراشَ

كَّازِهلَى عِل، الْخَارِجِ عمنِ الْعع هطُّلا ِلتَعوِيضتَع لَه فَعدي نَّهلَك ،اقَبعال ي ارِبفَالض ،
الجِهلَى عقُ عنْفي٢٠. واقَبعاتَ، يا، فَمصبِالْع تَهارِيج َأو هدبع داحو برض ِإن .

ِإن تَشَاجر ٢٢.  يعاقَب الضارِب َألن الْعبد ملْكُهلَكن ِإن قَام بعد يومٍ َأو يومينِ، فَال٢١
بعض النَّاسِ، وصدموا امرَأةً حبلَى، فَسقَطَ الْجنين ولَم يحصْل ضرر آخَر، فَالَّذي 

لَكن ِإن ٢٣. موافَقَة الْقُضاةصدمها يدفَع الْغَرامةَ الَّتي يفْرِضها علَيه زوج الْمرَأة، بِ
وعينًا بِعينٍ، وسنا بِسن، ويدا بِيد، ورِجلًا بِرِجٍل، ٢٤حصَل ضرر، تَْأخُذُ نَفْسا بِنَفْسٍ، 

٢٥ضا بِرضرحٍ، ورا بِجحرجو ،قرقًا بِحرح٢٦. و هدبع نيع داحو برض ِإنو َأو
هنيع نع ا لَهوِيضا تَعرح قُهطْلي ا، فَِإنَّهفََأتْلَفَه هتارِي٢٧. ج َأو هدبع نقَطَ سَأس ِإنو

نِّهس نع ا لَهوِيضا تَعرح قُهطْلي فَِإنَّه ،هتارِيج.  



٢٨رثَو نَطَح ِإن راتَ، يَأةً فَمرلًا َأوِ امجرهمْؤكَُل لَحال يو رالثَّو مج . باحص كُونيو
ولَكن ِإن كَان ثَورا نَطَّاحا من قَبُل، وسبقَ ِإنْذَار صاحبِه ولَم يضبِطْه، ٢٩. الثَّورِ برِيًئا

وِإن طَالَبتَه بِغَرامة ِليفْدي بِها ٣٠. فَقَتََل رجلًا َأوِ امرَأةً، فَالثَّور يرجم وصاحبه يقْتَُل
نْهم ها تَطْلُبكُلَّ م فَعدفَي ،هبِنْتًا٣١. نَفْس ا َأولَدو رالثَّو نْطَبِقُ ِإذَا نَطَحكْمِ يذَا الْحه نَفْسو .

٣٢يرِ ِإلَى سالثَّو باحص فَعدةً، يارِيا َأو جدبع لَةً فَِإن نَطَحمع ينثَالث ةارِيَأوِ الْج دبالْع د
مجري رالثَّوو ةضالْف نم.  

٣٣ َأو را ثَويهف قَعةً، فَوفْتُوحا مكَهتَرا وبِْئر فَرح ِإن بِْئرٍ، َأو طَاءغ داحو فَتَح ِإن
 ،ارمالث٣٤َّح نثَم فَعدالْبِْئرِ ي باحفَصلَه كُونتُ ييالْمو ،بِهاحارِ ِلصمرِ َأوِ الْح٣٥. و ِإن

نَطَح ثَور ثَورا آخَر، فَصاحباهما يبِيعانِ الثَّور الْحي ويقْتَسمانِ ثَمنَه، وكَذَِلك يقْتَسمانِ 
ر نَطَّاح من قَبُل، ولَم يضبِطْه صاحبه، فَِإنَّه فَِإن كَان معروفًا َأنَّه ثَو٣٦. الثَّور الْميتَ

لَه كُونتُ ييالْمرٍ، وا بِثَورثَو ضوعي.  
  

 صيانة الممتلكات

٢٢ 

١بةً، وسرِ خَمَل الثَّودب ضوعي فَِإنَّه ،هاعَأو ب هحذَبوفًا وخَر ا َأورثَو داحقَ ورس َل ِإند
وِإن ضبِطَ السارِقُ وهو يسرِقُ فَضرِب وماتَ، فَهذه الْحالَةُ لَيستْ ٢. الْخَروف َأربعةً

يجِب َأن يدفَع . ولَكن ِإن حدثَ هذَا بعد طُلُوعِ الشَّمسِ، فَهِي جرِيمةُ قَتٍْل٣. جرِيمةَ قَتٍْل
وِيضارِقُ تَعالسرِقَةنِ السع ضوعِلي اعبي ،ءشَي هنْدع كُني لَم ِإن٤. ا، و تُمدجو ِإن

الْحيوان الْمسروقَ عنْده حيا، سواء كَان ثَورا َأو حمارا َأو خَروفًا، فَِإنَّه يعوض بدَل 
  .الْواحد اثْنَينِ

حد مواشيه ِلتَرعى في حقٍْل َأو كَرمٍ، فَرعتْ في حقِْل غَيرِه، فَِإنَّه يعوض ِإذَا سرح وا٥
همكَر َأو هقْلي حف هنْدا عم نسي٦. بَِأحتْ فتَدامو تْ نَارشَب ِإن  امقَتْ َأكْورَأح ثُم كالشَّو

الْم ححِ َأوِ الْقَمالْقَمضوعي َل النَّاري َأشْعقِْل، فَالَّذفَي الْح آخَر ءشَي َأي َأو وعر٧. ز ِإن



 ضوعارِقُ يالس جِدو فَِإن ،ارِهد نرِقَتْ مةً، فَسعتَأم ةً َأوضف آخَر نْدع داحو عدَأو
تي صاحب الدارِ َأمام الْقُضاة، ِليحكُموا ِإن كَان هو وِإن لَم يوجد السارِقُ، يْأ٨. ضعفَينِ

بِهاحص لْكِإلَى م هدي دي م٩. الَّذ رٍ َأوثِْل ثَوا، مهلَيعٍ عتَنَازم الكلَّقُ بَِأمتَتَع ةيكُلُّ قَض
 ،مهدقُوُل َأحفَي ،فْقُودم ءشَي بٍ َأوثَو َأو وفخَر ارٍ َأومذَا ِلي'حه ' ،اآلخَرذَا ِلي'وه' .

 ِإلَى الْقُضاة، ومن يحكُم الْقُضاةُ علَيه بَِأنَّه في هذه الْحالَة، يْأتي الطَّرفَانِ الْمتَنَازِعانِ
ِإن َأودع واحد عنْد آخَر حمارا َأو ثَورا َأو خَروفًا ١٠. مذْنب، يعوض اآلخَر ضعفَينِ

و وند نْهرِقَ مس َأو يبُأص اتَ َأوى، فَمُأخْر ةهِيمب َأي َأو ،دشَاه ود١١ج رى اَألموسي
بِهاحص لْكِإلَى م هدي دمي لَم اِهللا َأنَّه امَأم الشَّخْص ذَِلك مقْسي ا بَِأنمنَهيب . ُل اآلخَرقْبفَي

. وض اآلخَرولَكن ِإن سرِقَ من عنْده، فَيجِب َأن يع١٢. هذَا، وال يطَاِلب بِتَعوِيضٍ
َأما ِإن كَان قَد افْتُرِس، فَيجِب َأن يْأتي بِبقَاياه شَهادةً علَى ذَِلك، وال يدفَع تَعوِيضا ١٣

ِإنِ استَعار واحد من آخَر بهِيمةً فَُأصيبتْ َأو ماتَتْ في غيابِ ١٤. عنِ الْمفْتَرسِ
عا، يبِهاحاصهباحص ض١٥. وهضوعا فَال يودجوا مهباحص كَان ِإنكَانَتْ . و ِإنو

  .مستَْأجرةً، فَاُألجرةُ تُغَطِّي الْخَسارةَ
  اجتماعية مسئوليات

١٦يا وهرهم فَعدي ا، فَِإنَّههاشَرعو ةخْطُوبم رغَي اءذْرٌل عجى رَأغْر اِإنهجوتَز .
١٧ةضف نى مذَارالْع رهم ي اَألبطعي يتَدعفَالْم ،ا لَههيطعي ا َأنوهَأب فَضر فَِإن .
من قَدم ضحايا َألي ِإلَه ٢٠. كُلُّ من عاشَر بهِيمةً يقْتَُل١٩. ال تَدع ساحرةً تَعيش١٨ُ

حلَى وورِ الْمغَيلَكهي هد.  
٢١رصي مف اءبغُر كُنْتُم َألنَّكُم ،قْهايال تُضو الْغَرِيب طَهِد٢٢. ال تَض لَةً َأومَأر مال تَظْل

. ِإن فَعلْتَ هذَا، فَِإنِّي َأسمع صراخَ اَألرامِل واَأليتَامِ حين يصرخُون ِإلَي٢٣. يتيما
٢٤بىفََأغْضتَامي كُمالدَأوَل، وامَأر اُؤكُمسن يرفَتَص ،فيبِالس َأقْتُلُكُما، وجِد كُملَيع  .
ال تَفْرِض . ِإن َأقْرضتَ مالًا ِلواحد من فُقَراء شَعبِي الَّذين بينَكُم، فَال تَكُن كَالْمرابِي٢٥

َألن ٢٧.  ثَوب شَخْصٍ كَرهنٍ، رده ِإلَيه عنْد غُروبِ الشَّمسِِإن َأخَذْت٢٦َ. علَيه رِبا



همجِس غَطِّي بِهي يالَّذو ،هنْدي عالَّذ يدحالْو طَاءالْغ وذَا هه . ؟ فَِإننَامي ءشَي ي َأيِإال فو
نُونَألنِّي ح ،هعمَأس خَ ِإلَيرص.  

٢٨ال تَسبِكشَع ِئيسر نال تَلْعاَهللا، و رِ ٢٩. بديالْب نم وِلكصحاِئِل مَأو يمتَقْد ال تَُؤخِّر
سبعةَ . وكَذَِلك الْبِكْر من بقَرِك وغَنَمك٣٠. َأعطني الْبِكْر من َأوالدك. والْمعصرة ِلي

. كُونُوا شَعبِي الْمخَصص ِلي٣١. مه، وفي الْيومِ الثَّامنِ تُقَدمه ِليَأيامٍ تُبقي الْبِكْر مع ُأ
  .ال تَْأكُلُوا لَحم فَرِيسة مزقَها وحشٌ، بِل ارموه ِللْكالبِ

  
 والرحمة العدل

٢٣ 

ال تَتْبعِ اَألغْلَبِيةَ ٢. كُون شَاهد زورٍوال تَتَعاون مع واحد شريرٍ ِلتَ. ال تَنْقُْل خَبرا كَاذبا١
ِل الشَّرعِإلَى ف .ةاَألغْلَبِي عقَ مِلتَتَّف ةيي قَضف تَكادفْ شَهرال تُح٣. و عم زيال تَتَحو

اهوعي دينِ فكس٤. الْمشَارِد هارمح َأو كودع رفْتَ ثَوادِإذَا صهِإلَي هدِإذَا ٥. ا، فَرو
هعم هفَعِل ارب ،يضتَمو كْهفَال تَتْر ،هلمتَ حا تَحعاقو كضغبي نم ارمتَ حَأيال ٦. ر

اهوعي دِل فدالْع نم يررِمِ الْفَقِل٧. تَحاطامِ الْباالتِّه نع دتَعاب .بِالْم كُمال تَحلَى وع تو
بذْنرُِئ الْماِلحٍ، َألنِّي ال ُأبص َأو رِيءي ٨. شَخْصٍ بمةَ تُعشْوالر ةً، َألنشْوْل رال تَقْبو

يناِلحالص كَالم جوتُعو رِينصب٩. الْم بِه رشْعا يم رِفُونتَع فََأنْتُم ،الْغَرِيب قايال تُض
  .نَّكُم كُنْتُم غُرباء في مصرالْغَرِيب، َأل

  شريعة السبت واألعياد

وفي السنَة السابِعة تُرِيحها وتَتْركُها ١١. ستَّ سنين تَزرع َأرضك وتَحصد غَلَّتَها١٠
بِكشَع اءا فُقَرنْهْأكَُل مو. ِليحالْو تَْأكُلُه منْهُل عفْضا يمشُو . كمبِكَر ءالشَّي ُل نَفْستَفْعو

كتُونيزا ١٢. وضَأي تَاحري ِلكَي ،تَاحابِعِ تَرمِ السوي الْيفو ،لَكمُل عما تَعيهامٍ فتَّةَ َأيس
كنْدي عالَّذ الْغَرِيبو كدبع تَنَفَّسيو ،كارمحو كرلُوا ب١٣ِ. ثَوماعلَكُم ا قُلْتُهال . كُلِّ مو

كُمفَم نم عمسال يى، وُأخْر ةآِله موا استَذْكُر.  



١٤نَةي السف اتروا ِلي ثَالثَ مديا ١٥. عزخُب امٍ تَْأكُلُونةَ َأيعبيرِ، سالْفَط يدبِع لُونتَففَتَح
ِلك في الْوقْت الْمعينِ في شَهرِ َأبِيب، َألنَّكُم فيه خَرجتُم من بِال خَميرٍ، كَما َأمرتُكُم، وذَ

رصفَارِغَةٌ. م يكُمدَأيي واموا َأمرض١٦. ال تَح َل الْغَلَّةِلي َأو ونمفَتُقَد ،ادصالْح يدع ثُم
. ، في نهاية السنَة، حين تَجمعون غَلَّتَكُم من الْحقِْلثُم عيد الْجمعِ. الَّتي َأنْتَجها الْحقُْل

ال تُقَدموا ِلي دم ١٨. ثَالثَ مرات في السنَة، يحضر كُلُّ ذُكُورِكُم َأمامي ِليعبدوني١٧
يرخَم يهف ءشَي َأي عم ةيحض .مِ ضظُوا بِشَحتَفال تَحوِإلَى الْغَد يدالْع ةيوا ١٩. حرضَأح

لَى ِإلَهِكُموالْم تيِإلَى ب كُمضَأر َل غَلَّةَأو .هنِ ُأمي لَبا فيخُوا جِدال تَطْب.  
  بأن يحميهم اهللا يعد

تي بِكُم ِإلَى الْمكَانِ الَّذي انْظُروا، ِإنِّي ُأرسُل َأمامكُم مالكًا ِليحفَظَكُم في الطَّرِيق، ويْأ٢٠
تُهدد٢١. َأع يهف َألن ذُنُوبِكُم نع فَحصال ي َألنَّه ،هلَيوا عدرال تَتَمو وهيعَأطو وا لَهفَانْتَبِه

يعاديكُم وُأضايقُ من ولَكن ِإن َأطَعتُموه وعملْتُم بِكُلِّ كَالمي، ُأعادي من ٢٢. قُوةَ اسمي
قُكُمايض٢٣. ي ينيرِزالْفو ينثِّيالْحو ينورِياَألم بِالد لُكُمخديو ،كُمامي َأمالكم يرسيو

مهفَُأبِيد ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينيانالْكَنْعال٢٤. وو هِمتوا آلِلهدجال ال تَسا، ووهدبتَع 
ميلَهاثوا تَمطِّمحو موهْل َأبِيدب ،اِلهِمملُوا كََأعم٢٥. تَع ارِكبفَي ،كُملَى ِإلَهووا الْمدباع

كُمنيب نم ضرزِيُل الْميو ،كُماءمو كُمزال٢٦. خُبطُ وقةٌ تُسداحو كُمي بِالدف ال تَكُونو 
  .عاقر، وُأمتِّعكُم بِعمرٍ طَوِيٍل

٢٧" اِئكُمدُل كُلَّ َأععَأجو ،هِكُمجي وفُ فتَق ةكُلَّ ُأم جعُأزو ،كُمامبِي َأمعُل رسُأرو
نْكُمم ونبره٢٨. يالْكَنْعو ينيوالْح دِلتَطْر ،كُمامَأم نَابِيرُل الزسُأرو نم ينثِّيالْحو ينيان

كُمام٢٩. َأم كُملَيع ا، فَتَكْثُرابخَر ضاَألر يرِلَئال تَص ،ةداحو نَةي سف مهدنِّي ال َأطْرلَك
  .َألرضِإنَّما َأطْردهم من َأمامكُم بِالتَّدرِيجِ، ِإلَى َأن تَكْثُروا وتَملكُوا ا٣٠. الْوحوشُ

وَأجعُل حدودكُم تَمتَد من الْبحرِ اَألحمرِ ِإلَى الْبحرِ الْمتَوسط، ومن الصحراء ِإلَى ٣١
كُمامَأم نم مونَهدفَتَطْر ،الْبِالد كَّانس لَكُم لِّمُأسو ،اترِ الْفُرا ٣٢. نَهدهع مهعلُوا ممال تَع

وهِمتآِله ع٣٣. ال م تُمدبع ِإن َألنَّكُم ،ِإلَي ُئونتُخْط لُوكُمعجِلَئال ي كُمضي َأركُنُوا فسال ي
ا لَكُمفَخ ذَِلك كُوني ،متَهآِله".  



 وشعبه العهد بين اهللا

٢٤ 

نَاداب وَأبِيهو وسبعون من شُيوخِ اصعد ِإلَي َأنْتَ وهارون و: "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
يدعب نوا مدجاساِئيَل، ور٢. ِإسونقْتَرِبال ي وناآلخَرو ،هدحى ووسم ِإلَي قْتَرِبي ثُم .
كعم دعصفَال ي با الشَّعَأمو".  

فََأجاب الشَّعب بِصوت واحد، .  وَأحكَامهفَجاء موسى وَأخْبر الشَّعب بِكُلِّ كَالمِ اِهللا٣
ثُم قَام في الصباحِ . فَكَتَب موسى كُلَّ ما قَالَه اُهللا٤." كُلُّ ما قَالَه اُهللا نَعمُل بِه: "وقَالُوا

ي عشَر عمودا علَى عدد قَباِئِل الْباكرِ، وبنَى منَصةَ قُربانٍ عنْد سفْحِ الْجبِل وَأقَام اثْنَ
وَأرسَل شُبانًا من بني ِإسراِئيَل، فَقَدموا قَرابِين، وذَبحوا ٥. بني ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشْرةَ

عية، والنِّصفُ فََأخَذَ موسى نصفَ الدمِ ووضعه في َأو٦. ضحايا صحبة من الثِّيرانِ ِهللا
ةنَصلَى الْمع شَّهر بِ، فَقَالُوا٧. اآلخَرعِ الشَّعامسلَى مع َأهقَرو دهالْع تَابَأخَذَ ك كُلُّ : "ثُم
هيعنُطو لُهماُهللا نَع ا قَالَهقَاَل٨." مبِ ولَى الشَّعع شَّهرو مى الدوسَأخَذَ مو" :ذَا هه مد و

  ."الْعهد الَّذي عملَه اُهللا معكُم علَى كُلِّ هذَا الْكَالمِ
ورَأوا رب ١٠ثُم صعد موسى وهارون ونَاداب وَأبِيهو وسبعون من شُيوخِ ِإسراِئيَل، ٩

 من الْياقُوت اَألزرق الشَّفَاف، كََأنَّها السماء بني ِإسراِئيَل، وتَحتَ قَدميه ما يشْبِه َأرضيةً
  .فَرَأوا اَهللا ثُم َأكَلُوا وشَرِبوا. ولَكنَّه لَم يمد يده ِليهلك قَادةَ بني ِإسراِئيَل١١. في نَقَاِئها

ظر هنَاك فَُأعطيك لَوحينِ من الْحجرِ اصعد الْجبَل ِإلَي، وانْتَ: "وقَاَل اُهللا ِلموسى١٢
هِميملا ِلتَعتُهي كَتَبا الَّتايصالْوةُ وا الشَّرِيعهِملَيع١٣." و شُوعي هعَأخَذَ مى ووسم فَقَام

. حتَّى نَرجِع ِإلَيكُمانْتَظرونَا هنَا : "وقَاَل ِللشُّيوخ١٤ِ. مساعده وصعد ِإلَى جبِل اِهللا
  ."هارون وحور معكُم، فَمن كَان عنْده دعوى يذْهب ِإلَيهِما

وحلَّ جالُل اِهللا علَى جبِل ١٦. فَصعد موسى ِإلَى الْجبِل، فَغَطَّى السحاب الْجبَل١٥
ينَاءتَّةَ. سَل سبالْج ابحغَطَّى السو طسو نى موسى اُهللا مابِعِ، نَادمِ السوي الْيفامٍ، وَأي 

وكَان منْظَر جالِل اِهللا كَنَارٍ آكلَة علَى قمة الْجبِل، َأمام عيونِ بني ١٧. السحابِ



وَأقَام في الْجبِل . َلفَدخََل موسى في وسط السحابِ وهو يصعد الْجب١٨. ِإسراِئيَل
  .َأربعين نَهارا وَأربعين لَيلَةً

  
 خيمة العبادة التبرع لعمل

٢٥ 

قُْل ِلبني ِإسراِئيَل َأن يقَدموا ِلي هديةً، كُلُّ واحد وما يجود بِه "٢: وقَاَل اُهللا ِلموسى١
ها٣. قَلْبايدالْه يه هذهومنْها ملُونَهي تَقْبالَّت  : ،اسنُحةٌ وضفو بقُ ٤ذَهراشٌ َأزقُمو

وجلُود كباشٍ مصبوغَةٌ بِاللَّونِ اَألحمرِ، وجلُود ٥. وبنَفْسجِي وَأحمر، وكَتَّان وشَعر معزٍ
 ،نْطس خَشَبينٍ ولْف٦دو ،ةتٌ ِلِإلنَاريزرِ، وطخُورِ الْعِللبو ةحسالْم تيِلز ابَأطْي

٧هتردصرِ وبالْح اءيعِ رِدصى ِلتَرةٌ ُأخْرةٌ كَرِيمارجحعٍ وزةُ جارجحِلي ٨. و وننَعصفَي
منَهيب يما ُألقسقَدنًا مكس٩. مكُلَّ َأثَاثةَ ومالْخَي هذوا هنَعاصو ي ُأرِيهثَاِل الَّذالْم بسا حه

لَك.  
  الصندوق

١٠ هضرعو ،اتتْريمنْتةُ سشْرعو تْرم طُولُه نْطخَشَبِ الس نوقًا منْدص وننَعصي
ن الداخِل وتُغَشِّيه بِذَهبٍ نَقي م١١. سبعون سنْتيمتْرا، وارتفَاعه سبعون سنْتيمتْرا

وتَسبِك لَه َأربع حلَقَات من ذَهبٍ ١٢. وتَصنَع لَه ِإطَارا من الذَّهبِ يحيطُ بِه. والْخَارِجِ
وتَصنَع عصوينِ من خَشَبِ ١٣. تُثَبتُها علَى قَواِئمه اَألربعِ، حلَقَتَينِ من كُلِّ جانبٍ

ثُم تُدخلُهما في الْحلَقَات الَّتي علَى جانبيِ الصنْدوق ِليحمَل ١٤. غَشِّيهِما بِالذَّهبِالسنْط وتُ
وتَضع في الصنْدوق ١٦. وتَبقَى الْعصوانِ في الْحلَقَات، ال تُنْزعانِ منْها١٥. بِهِما

  .لَككَلمات الْعهد الَّتي ُأعطيها 
١٧ هضرعو ،اتتْريمنْتةُ سشْرعو تْرم طُولُه ،يبٍ نَقذَه نم وقنْدِللص طَاءغ نَعتَصو

. وتَصنَع علَى طَرفَي الْغطَاء مالكَينِ من ذَهبٍ مطْروق١٨. سبعون سنْتيمتْرا
١٩ ،الكم فلَى كُلِّ طَرع كُونفَي نم ءزكَج ،نَاكه نم اآلخَرنَا وه نم داحو َأي



طَاء٢٠. الْغ هجوو ،طَاءا الْغظَلِّالنِ بِهِمقُ، يا ِإلَى فَومتَهحننِ َأجطَياسالكَانِ بالْم كُونيو
طَاءِإلَى الْغِإلَى اآلخَرِ و داحقَ ٢١. الْوفَو طَاءالْغ عتَضِل واخي دا فَأم ،وقنْدالص

ا لَكيهطي ُأعالَّت دهالْع اتمكَل عفَتَض وقنْدنِ ٢٢. الصالكَيالْم نيب ،طَاءقَ الْغفَو نَاكفَه
ري ِإسنِلب ايايصبِكُلِّ و كُأكَلِّمو كعُل مَأتَقَاب ،دهالْع وقنْدلَى صنِ عاِئيَلاللَّذَي.  

  المائدة

٢٣ ونسا خَمهضرعا، وتْريمنْتس ونعسا تطُولُه نْطخَشَبِ الس نةً ماِئدم نَعتَصو
وتُغَشِّيها بِذَهبٍ نَقي، وتَصنَع لَها ِإطَارا من ٢٤. سنْتيمتْرا، وارتفَاعها سبعون سنْتيمتْرا

حبِ ياالذَّه٢٥. يطُ بِه نا مِإطَار افَةِللح نَعتَصو ،ربا شهضرا علَهوافَةً حا حلَه نَعتَصو
وتَصنَع ِللماِئدة َأربع حلَقَات من ذَهبٍ تُثَبتُها علَى زواياها اَألربعِ ٢٦. الذَّهبِ يحيطُ بِها

وتَكُون الْحلَقَاتُ قَرِيبةً من الْحافَة، وبِذَِلك يمكن ِإدخَاُل عصوينِ ٢٧. حيثُ تُوجد قَواِئمها
ةاِئدِل الْمما ِلحيهَل ٢٨. فمبِ، ِلتُحا بِالذَّهتُغَشِّيهِمو نْطخَشَبِ الس ننِ ميوصالْع نَعوتَص

لْماِئدة وصحونَها من ذَهبٍ نَقي، وكَذَِلك كُُؤوسها وتَصنَع َأطْباقَ ا٢٩. بِهِما الْماِئدةُ
ابِينا الْقَربِه كَبي تُسا الَّتتَهيعَأوي ٣٠. وف سقَدالْم زالْخُب ةاِئدالْم هذلَى هع عتَضو

  .محضرِ اِهللا، ِليكُون َأمامي داِئما
  المنارة

فَتَكُون هي وكَاساتُها . ارةً مطْروقَةً من ذَهبٍ نَقي، هي وقَاعدتَها وساقَهاوتَصنَع من٣١َ
ويتَفَرع من جانبيها ستُّ شُعبٍ، ثَالثُ شُعبٍ من ٣٢. وبراعمها وَأوراقُها قطْعةً واحدةً
ويكُون ِلكُلِّ شُعبة من الشُّعبِ الستِّ، ثَالثُ ٣٣.  اآلخَرِجانبٍ، وثَالثُ شُعبٍ من الْجانبِ

اقرَأوو ماعرزِ بِباللُّو ةرهلَى شَكِْل زع ات٣٤. كَاس عبا، َأرهنَفْس ةنَارالْم اقي سفو
اقرَأوو ماعرزِ بِباللَّو ةرهلَى شَكِْل زع ات٣٥. كَاسفَي ننِ متَيبتَ كُلِّ شُعتَح معرب كُون

ةنَارالْم نم ةعتَفَرتِّ الْمبِ السةً ٣٦. الشُّعداحةً وطْعا قكُلُّه بالشُّعو ماعرالْب تَكُونو
يبٍ نَقذَه نوقَةً مطْرم.  

٣٧تَضو ،ةنَارِللم ابِيحصةَ معبس نَعتَص اثُمهامي َأمالَّذ كَانالْم يءثُ تُضيا بِحهلَيا عهع .
٣٨يبٍ نَقذَه نا مهضنَافما وهاتطَفَّاي نَعتَصي ٣٩. والَّت يبِ النَّقةُ الذَّهيكَم تَكُونو



يجِب َأن ! انْتَبِه٤٠. ثين كيلُوجراماتَستَخْدمها ِلصنْعِ الْمنَارة وكُلِّ َأدواتها َأربعةً وثَال
  .تَعمَل كُلَّ شَيء حسب الْمثَاِل الَّذي َأريتُه لَك علَى الْجبِل

  
 الخيمة

٢٦ 

١ ،رمَأحو جِينَفْسبقَ وراشٍ َأزقُمومٍ وربكَتَّانٍ م نطَعٍ مشْرِ قع نةَ ممالْخَي نَعتَصو
رٍواهم اطنْعةُ خَيالِئكَةٌ، صا مهلَيا،٢. عداحا واسيطَعِ قكُلُّ الْق تَكُونثْنَا  وا ةداحطُوُل الْو

وتُوصُل خَمس قطَعٍ بعضها ٣. عشَر متْرا ونصفٌ، وعرضها متْر وثَمانُون سنْتيمتْرا
الْخَم كَذَِلكضٍ، وعىبِباُألخْر ٤. س ةطْعالْق ةياشلَى حقَ عراشٍ َأزقُم نى مرع نَعتَصو

فَتَصنَع خَمسين عروةً في طَرف ٥. الطَّرفية من كُلِّ مجموعة موصلَة بِبعضها
ي طَرةً فورع ينسخَمطَعِ، والْق ناُألولَى م ةوعمجالْمةيالثَّان ةوعمجالْم ف . تَكُونو

وتَصنَع خَمسين مشْبكًا من الذَّهبِ وتَضم بِها الْمجموعتَينِ معا، ٦. الْعرى متَقَابِلَةً
  .فَتَصيرانِ خَيمةً واحدةً

٧طْعةَ قشْرى عدِإح نم ،ةمقَ الْخَيفَو طَاءغ نَعتَصزِوعرِ الْمشَع نةً موجنْسةً م .
وتَكُون كُلُّ الْقطَعِ قياسا واحدا، طُوُل الْواحدة ثَالثَةَ عشَر متْرا ونصفٌ، وعرضها ٨

ى وتُوصُل خَمس قطَعٍ بعضها بِبعضٍ، ثُم الستَّةَ اُألخْر٩. متْر وثَمانُون سنْتيمتْرا
وتَصنَع خَمسين عروةً ١٠. وتَثْني الْقطْعةَ السادسةَ فَوقَ واجِهة الْخَيمة. بعضها بِبعضٍ

وتَصنَع خَمسين مشْبكًا من ١١. علَى حاشية الْقطْعة الطَّرفية من كُلٍّ من الْمجموعتَينِ
لُهختُداسٍ، وانُحداحو يرصا فَيعم طَاءالْغ متَضى، وري الْعي طُوِل ١٢. ا فف اِئدالزو

ةمَؤخَّرِ الْخَيي مف لِّيهتُد طَاء١٣. الْغ يبانلَى جع لِّيهتُد طَاءضِ الْغري عف اِئدالزو
وتَصنَع غطَاء آخَر فَوقَ هذَا ١٤.  من هنَاكالْخَيمة، نصفُ متْرٍ من هنَا ونصفُ متْرٍ

  .من جلُود كباشٍ مصبوغَة بِاللَّونِ اَألحمرِ، وغطَاء ثَاِلثًا فَوقَه من جلُود الدلْفينِ



١٥نْطخَشَبِ الس نم ةاحٍ قَاِئمَألْو نم هنَعفَتَص ةمالْخَي ارا جِدا ١٦ .َأمنْهم داحطُوُل الْو
وِلكُلِّ لَوحٍ من َألْواحِ الْخَيمة ١٧. َأربعةُ َأمتَارٍ ونصفٌ، وعرضه سبعون سنْتيمتْرا

ي فَتَصنَع عشْرِين لَوحا ِللجانبِ الْجنُوب١٨ِ. تَصنَع رِجلَينِ متَّصلَتَينِ الْواحدةَ بِاُألخْرى
ةمالْخَي نا١٩. محلَو شْرِينتَ الْعتَح ةضف نةً مدقَاع ينعبَأر نَعتَصتَانِ . ودحٍ قَاعِلكُلِّ لَو

هلَيتَ رِجاِل، ٢٠. تَحالشَّم ةجِه نبِ اآلخَرِ، مانا ِللجحلَو شْرِينع نَعتَص٢١و ينعبَأرو
نا مةً لَهدحٍقَاعتَ كُلِّ لَونِ تَحتَيدقَاع َأي ،ةض٢٢.  ف ،ةمَؤخَّرِ الْخَياحٍ ِلمتَّةَ َألْوس نَعتَصو

ويتَكَون كُلٌّ من ٢٤. وتَصنَع لَوحينِ ِللزاوِيتَينِ اللَّتَينِ في الْمَؤخَّر٢٣ِ. من جِهة الْغَربِ
ننِ ميحنِ اللَّوذَيهةمي الْقلْقَةً فتُ حتُثَبقُ، وتُ ِإلَى فَوتَح ننِ ملَيتَّصنِ ميحلَو  . كُوني

بِذَِلك يكُون هنَاك ثَمانيةُ َألْواحٍ لَها ستَّ عشْرةَ ٢٥. هذَا بِالنَّسبة ِللزاوِيتَينِ الْخَلْفيتَينِ
  .كُلِّ لَوحٍ قَاعدتَانِقَاعدةً من فضة، تَحتَ 

٢٦ ،نُوبِيبِ الْجاناحِ الْجا َأللْوسخَم ،نْطخَشَبِ الس نم ارِضوع نَعتَصا ٢٧وسخَمو
بِيبِ الَغَرانَؤخَّرِ َأيِ الْجاحِ الْما َأللْوسخَم ثُم ،اِليبِ الشَّماناحِ الْجةُ ٢٨. َأللْوارِضالْعو

الْوفِإلَى الطَّر فالطَّر ناحِ ماَأللْو فنْتَصي مطَى فب٢٩ٍ. سبِذَه احتُغَشِّي اَأللْوو .
ارِضوا الْعيهخَُل فبٍ، ِلتَدذَه نم لَقَاتا حلَه نَعتَصبٍ. وبِذَه ارِضوتُغَشِّي الْعو .

  .َأريتُه لَك علَى الْجبِلوتُقيم الْخَيمةَ حسب الشَّكِْل الَّذي ٣٠
وتَصنَع ستَارةً من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، وعلَيها مالِئكَةً، ٣١

مدة من وتُعلِّقُها علَى خَطَاطيفَ من ذَهبٍ، مثَبتَة في َأربعة َأع٣٢. صنْعةَ خَياط ماهرٍ
ةضف نم داعقَو عبا َأرلَهبٍ، وبِذَه غَشَّاةمو نْط٣٣. خَشَبِ الس نَاكةَ هتَارلِّقُ السفَتُع

شَابِكبِم .ةتَارالس اءرو دهوقَ العنْدص عتَض سِِ . ثُمقْدالْم نيةُ بتَارُل الستَفْص بِذَِلكو
ثُم ٣٥. وتَضع الْغطَاء فَوقَ صنْدوق العهد في الْمقْدسِ الْداخلي٣٤. دسِ الْداخليوالْمقْ

خَارِج الستَارة تَضع الْماِئدةَ في الْجانبِ الشَّماِلي من الْخَيمة، والْمنَارةَ مقَابِلَها في 
نُوبِيبِ الْجانالْج.  



وتَصنَع ستَارةً ِلمدخَِل الْخَيمة من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، ٣٦
وتَصنَع ِلهذه الستَارة خَطَاطيفَ من ذَهبٍ، وخَمسةَ َأعمدة من خَشَبِ ٣٧. صنْعةَ طَرازٍ

  .هبٍ، وتَسبِك لَها خَمس قَواعد من نُحاسٍالسنْط وتُغَشِّيها بِذَ
  

 منصة القربان

٢٧ 

وتَصنَع منَصةَ الْقُربانِ من خَشَبِ السنْط مربعةً، طُولُها متْرانِ وثَالثُون سنْتيمتْرا، ١
ا مهفَاعتارا، وتْريمنْتس ثَالثُونانِ وتْرا مهضرعاوتْريمنْتس ثَالثُونو ا ٢. تْرلَه نَعتَصو

ثُم . وتَكُون الْمنَصةُ والْقُرون قطْعةً واحدةً. قَرنًا علَى كُلِّ زاوِية من زواياها اَألربعِ
تي يرفَع فيها الرماد وتَصنَع كُلَّ َأدواتها من نُحاسٍ، اَألوعيةَ ال٣َّ. تُغَشِّيها بِنُحاسٍ

رامجالْممِ وَل اللَّحنَاشممِ وشِّ الدر كُُؤوسارِفَ وجالْم٤. و نكَةً مشَب ةنَصِللم نَعتَصو
ةعبا اَألرهافي َأطْراسٍ فنُح نم لَقَاتح عبا َأراسٍ لَه٥. نُحتَ حكَةَ تَحالشَّب عتَضو افَة

وتَصنَع عصوينِ ِللْمنَصة من خَشَبِ ٦. الْمنَصة من َأسفَُل، بِحيثُ تَرتَفع ِإلَى نصفها
وتُدخُل الْعصوينِ في الْحلَقَات الَّتي علَى جانبي الْمنَصة ٧. السنْط وتُغَشِّيهِما بِنُحاسٍ

َل بِهِمملَى ٨. اِلتُحع تُكيا َأرم بساحٍ، حَألْو نا مهنَعتَصفَةً، ووجةُ منَصالْم تَكُونو
  .الْجبِل

  الساحة

٩ةمةً ِللخَياحس نَعتَصو . تَاِئرس لَها، وتْرم ينعبَأرتَّةً وس نُوبِيبِ الْجانطُوُل الْج كُونفَي
بكَتَّانٍ م نومٍميفُ ١٠. رخَطَاطاسٍ، ونُح نةً مدقَاع ونشْرعا، وودمع ونشْرعو

ةضف نم ةدماَألع انبقُض١١. و لَها، وتْرم ينعبَأرتَّةً وا سضَأي اِليالشَّم بانالْج كُونيو
 من نُحاسٍ، وخَطَاطيفُ وقُضبان اَألعمدة ستَاِئر، وعشْرون عمودا، وعشْرون قَاعدةً

ةضف ن١٢. م لَها، وتْرم شْرِينعثَالثَةً و طُولُه كُونفَي ةاحالس نم بِيالْغَر بانا الْجَأم
داعقَو شْرعو ةدمةُ َأعشْرعو تَاِئر١٣. سالَّذ يقالشَّر بانالْجو وقةَ شُرينَاح وي ه



وعلَى جانبِ الْمدخَِل من هنَا، ١٤. الشَّمسِ، يكُون طُولُه ثَالثَةً وعشْرِين متْرا َأيضا
داعثَالثُ قَوو ،ةدمثَالثَةُ َأعتَارٍ، وةُ َأمعبا سطُولُه تَاِئر١٥. س نخَِل مدبِ الْمانلَى جعو

نَاكهداعثَالثُ قَوو ،ةدمثَالثَةُ َأعتَارٍ، وةُ َأمعبا سطُولُه تَاِئرس ،.  
١٦ جِينَفْسبقَ وراشٍ َأزقُم نتَارٍ مةُ َأمعسا تةً طُولُهتَارس هلَيع عفَتَض ةاحخَُل السدا مَأم

كُلُّ اَألعمدة ١٧. زٍ، ولَه َأربعةُ َأعمدة وَأربع قَواعدوَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، صنْعةَ طَرا
. الَّتي حوَل الساحة يكُون لَها قُضبان وخَطَاطيفُ من فضة، وقَواعد من نُحاسٍ

ةً وعشْرِين متْرا، وارتفَاعها فَيكُون طُوُل الساحة ستَّةً وَأربعين متْرا، وعرضها ثَالث١٨َ
وكُلُّ ١٩. متْرينِ وثَالثين سنْتيمتْرا، وستَاِئرها من كَتَّانٍ مبرومٍ، وقَواعدها من نُحاسٍ

 ةمالْخَي تَادكُلُّ َأوو ،ةمالْخَي ةمدي خُل فمتَعي تُسى الَّتاُألخْر ةياآلن تَكُون ،ةاحالس تَادَأوو
  .من نُحاسٍ

  زيت المنارة

٢٠ تَكُون ِلكَي ةا، ِلِإلنَاريورٍ نَقصعتُونٍ ميتَ زيز وا لَكرضحي اِئيَل َأنري ِإسنب رتَْأمو
لَةً َأمام اِهللا، في خَيمة هارون وبنُوه يحفَظُونَها مشْتَع٢١. الْمصابِيح مشْتَعلَةً داِئما

هذه . االجتماعِ خَارِج الستَارة الَّتي َأمام صنْدوق الْعهد، وذَِلك من الْمساء ِإلَى الصباحِ
  .فَرِيضةٌ تَدوم ِلبني ِإسراِئيَل جِيلًا بعد جِيٍل

  
 ثياب األحبار

٢٨ 

١ري ِإسنب نخُذْ مكُونُوا وِلي ،ارِإيثَامو ارازَأِلعو وَأبِيهو ابنَاد يهنبو َأخَاك وناراِئيَل ه
وقُْل ِلكُلِّ ٣. واصنَع ِلهارون َأخيك ثيابا طَاهرةً تُعطيه كَرامةً وجاللًا٢. َأحبارا ِلي

متُهطَيَأع ينالَّذ ةرهاِل الْممالْع هِلتَكْرِيس ونارا ِلهابيوا ثنَعصي ورِ، َأناُألم هذي هةً فارهم 
صدرةٌ ورِداء وجبةٌ وقَميص : فَهذه هي الثِّياب الَّتي يصنَعونَها٤. ِليكُون حبرا ِلي



امزحةٌ واممعو زطَرم .ا طَاهابيث وننَعصا فَياربكُونُوا َأحِلي يهنِلبو يكَأخ ونارةً ِلهر
  .ويستَعملُون في صنْعها ذَهبا وقُماشًا َأزرقَ وبنَفْسجِيا وَأحمر وكَتَّانًا٥. ِلي

  الرداء

٦ رمَأحو جِينَفْسبقَ وراشٍ َأزقُمبٍ وذَه نم اءدالر وننَعصةَ ينْعومٍ، صربكَتَّانٍ مو
والْحزام الَّذي يشَد ٨. ويكُون لَه كَتفَانِ متَّصلَانِ من الْجانبينِ ِليثَبتَ بِهِما٧. خَياط ماهرٍ

جِينَفْسبقَ وراشٍ َأزقُمبٍ وذَه نا مضَأي وه نَعصيو ،نْها مءزج كُوني كَتَّانٍ بِهو رمَأحو 
ثُم خُذْ حجري جزعٍ، وانْقُشْ علَيهِما َأسماء بني ِإسراِئيَل االثْنَي عشَر، ٩. مبرومٍ

١٠مهيالديبِ متتَر بسرِ . حجلَى الْحةَ عياقتَّةَ الْبالسرٍ، وجلَى حع اءمتَّةَ َأسس تَكْتُب
ثُم ثَبت . تَنْقُشُ َأسماءهم علَى الْحجرينِ حسب صنْعة الصاِئغِ نَقَّاشِ الْخَواتم١١ِ. اآلخَرِ

وضعهما علَى كَتفَيِ الرداء، ِليكُونَا حجري تَذْكَارٍ ١٢الْحجرينِ في طَوقَينِ من ذَهبٍ، 
وتَصنَع طَوقَينِ ١٣.  هارون َأسماءهم علَى كَتفَيه تَذْكَارا َأمام اِهللافَيحمُل. ِلبني ِإسراِئيَل

  .وسلْسلَتَينِ من ذَهبٍ نَقي مجدولَتَينِ كَالْحبِل، وتُعلِّقُهما بِالطَّوقَين١٤ِ. من ذَهبٍ
  الصدرة

اء، من ذَهبٍ وقُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ كَالرد. وتَصنَع صدرةَ الْقَرار١٥ِ
وتَكُون مربعةً، طُولُها شبر وعرضها شبر، ومثْنيةً ِإلَى ١٦. مبرومٍ، صنْعةَ خَياط ماهرٍ

عقيقٌ : الصفُّ اَألوُل. جارة الْكَرِيمةوتُرصع فيها َأربعةَ صفُوف من الْح١٧. طَبقَتَينِ
درمزو فَراقُوتٌ َأصيو رمي١٨. َأحفُّ الثَّانالصيقٌ : وقعقُ وراقُوتٌ َأزيو انمرهب

ضيفُّ الثَّاِلث١٩ُ. َأبالصشْتٌ: ومجو رماقُوتٌ َأحيو وزراب٢٠ِ. فَيفُّ الرالصوع :
اسالْمو عزجو دجرببٍ. زذَه نم اقي َأطْوةً فعصرةُ مارجالْح هذه تَكُون٢١. و يهو

  .بِعدد قَباِئِل بني ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشَرةَ، فَتَنْقُشُ اسم كُلِّ واحد علَى حجرٍ كَنَقْشِ الْخَاتمِ
وتَصنَع َأيضا حلَقَتَينِ ٢٣. صدرة سالسَل من ذَهبٍ نَقي مجدولَةً كَالْحبِلوتَصنَع ِلل٢٢

وتُدخُل سلْسلَتَيِ الذَّهبِ من طَرف ٢٤. من ذَهبٍ وتُثَبتُهما في طَرفَيِ الصدرة من فَوقُ
 ،ةردلَقَتَيِ الصي ح٢٥فالطَّر نمو نم ،اءدفَيِ الرلَى كَتنِ عنِ اللَّذَيقَيي الطَّواآلخَرِ ف ف

ثُم تَصنَع حلَقَتَينِ من ذَهبٍ ِلطَرفَيِ الصدرة من تَحتُ، وتَضعهما من الداخِل ٢٦. اَألمامِ



اءدالر ةينَاح نم لَق٢٧َ. َأيا حضَأي نَعتَص ثُم اءدفَيِ الري كَتا فمهعتَضبٍ، وذَه ننِ متَي
اءدامِ الرزح نبِ مامِ بِالْقُراَألم نمتُ وتَح نلَقَتَيِ ٢٨. مبِح ةردلَقَتَيِ الصبِطُ حتَرو

  .رجح عنِ الرداءالرداء بِشَرِيط َأزرقَ، فَتَكُون الصدرةُ فَوقَ الْحزامِ، وال تَتََأ
وبِذَِلك عنْدما يدخُُل هارون ِإلَى الْمقْدسِ، يحمُل َأسماء بني ِإسراِئيَل علَى قَلْبِه في ٢٩

لْبِ وتَضع النُّور واَألمان في الصدرة، فَيكُونَا علَى ق٣٠َ. داِئما َأمام اِهللا الصدرة، تَذْكَارا
وبِذَِلك يحمُل هارون داِئما علَى قَلْبِه َأمام اِهللا، . هارون عنْدما يدخُُل ِإلَى محضرِ اِهللا

  .هذه الْوسيلَةَ ِلعمِل الْقَرارات ِلبني ِإسراِئيَل
  الجبة

ويكُون في وسطها فَتْحةٌ ِللرْأسِ، ٣٢. وتَصنَع جبةَ الرداء كُلَّها من قُماشٍ َأزرق٣١َ
وتَصنَع َألذْياِلها رمانَات من قُماشٍ ٣٣. تُحيطُ بِها ياقَةٌ مقَواةٌ بِالْخياطَة، فَال تَتَمزقُ

انَاتمالر نيبٍ بن ذَها ماسرَأجو ،رمَأحو جِينَفْسبقَ ورنِ ف٣٤َ. َأزانَتَيمكُلِّ ر نيب كُوني
ةباِل الجَل َأذْيوبٍ حذَه نم سرتُ ٣٥. جوص عمسفَي ،مخْدا يمنْدةَ عبالْج وناره سلْبفَي

  .اَألجراسِ عنْدما يدخُُل ِإلَى الْمقْدسِِ َأمام اِهللا، وعنْدما يخْرج، ِلَئال يموتَ
  العمامة والقميص والحزام

وتَصنَع ِإكْليال، َأي صفيحةً من ذَهبٍ نَقي وتَنْقُشُ علَيها بِطَرِيقَة النَّقْشِ علَى الْخَاتمِ ٣٦
ى فَتَكُون عل٣٨َ. وتُثَبتُها بِشَرِيط َأزرقَ في الْعمامة من اَألمام٣٧ِ." ِهللا خَاص: "عبارةَ

وناره ةهبي . جف ميرِهي تَقْصاِئيَل فري ِإسنذَنْبِ ب نُئولًا عسم وناره كُوني بِذَِلكو
ابِينالْقَر هذا كَانَتْ همها ِهللا، مونَهمقَدي يالَّت ةسقَدابِينِ الْملَى . الْقَرةُ عيحفالص فَتَكُون

وناره ةهبجمنْهى اُهللا عضري ا، ِلكَياِئمكَتَّانٍ، ٣٩.  د نم زطَرالْم يصالْقَم نَعتَصو
ازطَر هنَعصي امزالْحكَتَّانٍ، و نةَ ماممالْعو.  

  ثياب أخرى

وبعد َأن ٤١. وجاللًاوتَصنَع قُمصانًا ِلبني هارون وَأحزِمةً وعماِئم تُعطيهِم كَرامةً ٤٠
. تُلْبِس هارون وبنيه هذه الثِّياب، تَمسحهم وتُكَرسهم وتُطَهرهم ِليكُونُوا َأحبارا ِلي

. وتَصنَع لَهم سراوِيَل من كَتَّانٍ ِلستْرِ الْعريِ، تَصُل من الْوسط ِإلَى الْفَخْذَين٤٢ِ



٤٣ ةنَصم نم ابِهِمراقْت نْدع اعِ، َأومتاالج ةمِإلَى خَي خُوِلهِمد نْدع نُوهبو ونارا ههسلْبفَي
هذه فَرِيضةٌ تَدوم ِلهارون ونَسله من . ِلَئال يذْنبوا فَيموتُوا. الْقُربانِ ِليخْدموا في الْمقْدسِ

دعبه.  
 

 تكريس األحبار

٢٩ 

. تَْأخُذُ عجلًا من الْبقَرِ وكَبشَينِ بِال عيبٍ: وتَصنَع هذَا ِلتُكَرسهم ِليكُونُوا َأحبارا ِلي١
وتَعمُل خُبزا بِال خَميرٍ من دقيق الْقَمحِ، وفَطيرا معمولًا بِالزيت وِرِقَاقًا مدهونًا ٢
  .وتَضع كُلَّ هذَا في سلَّة، وتُقَدمه في السلَّة مع الْعجِل والْكَبشَين٣ِ. الزيتبِ

٤اءبِم ملُهتَغْساعِ ومتاالج ةمابِ خَيِإلَى ب يهنبو وناره رضتُح ٥. ثُم ابتَْأخُذُ الثِّيو
و يصالْقَم وناره تُلْبِسامِوزبِالْح هتَشُدةَ وردالصو اءدالرةَ وبةَ ٦. الْجاممالْع عتَضو

ريَل الْطَّاها اِإلكْلهلَيتُ عتُثَبو ،هْأسلَى ر٧. ع هْأسلَى رع هبتَصو ،ةحستَ الْميتَْأخُذُ زو
هحستَم٨. وهتُلْبِسو يهنب رضتُحانًا، وصقُم ٩م ،اِئممع مهتُلْبِسو ،ةزِمبِاَألح مهتَشُدو

ومةً تَدفَرِيض مرِ لَهبةُ الْحمدخ فَتَكُون .يهنبو وناره ستُكَر بِذَِلكو.  
. يديهم علَى رْأسهثُم تُحضر الْعجَل َأمام خَيمة االجتماعِ، فَيضع هارون وبنُوه َأ١٠
وتَْأخُذُ من دمِ الْعجِل ١٢. وتَذْبح الْعجَل في محضرِ اِهللا، عنْد بابِ خَيمة االجتماع١١ِ

ةنَصالْم ةدقَاع نْدمِ عالد ياقب كُبتَسانِ، وبالْقُر ةنَصونِ ملَى قُرع هعتَضو كعببِِإص .
ثُم تَْأخُذُ كُلَّ الشَّحمِ الَّذي يغَشِّي اَألمعاء والَّذي يغَشِّي الْكَبِد، وكَذَِلك الْكُلْيتَينِ وما ١٣

ةنَصلَى الْما عرِقُهتَحمٍ وشَح نا مهِملَيا ١٤. عرِقُهفَتَح ،ثُهورو هجِلْدِل وجالْع ما لَحَأمو
  .ج الْمخَيمِ، َألن هذَا قُربان ِللتَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئةخَارِ
١٥هْأسلَى رع مهيدَأي نُوهبو وناره عضنِ، فَيشَيالْكَب دتَْأخُذُ َأحشَ، ١٦. والْكَب حتَذْب ثُم

وتُقَطِّع الْكَبشَ ِإلَى قطَعٍ، وتَغْسُل ١٧. حيةوتَْأخُذُ دمه وتَرشُّه علَى الْمنَصة من كُلِّ نَا



وتَحرِقُ الْكَبشَ كُلَّه علَى ١٨َأمعاءه وَأرجلَه وتَضعها مع الرْأسِ والْقطَعِ اُألخْرى، 
ةنَصالْم .قُر ِإنَّه ،رتَس تُهاِئحرقُ ِهللا، ورحي انبذَا قُره ُل ِهللاَألنشْعي انب.  

ثُم تَذْبح الْكَبشَ، ٢٠. رْأسه وتَْأخُذُ الْكَبشَ الثَّاني، فَيضع هارون وبنُوه َأيديهم علَى"١٩
م وتَْأخُذُ من دمه وتَضعه علَى شَحمات آذَانِ هارون وبنيه الْيمنَى، وعلَى َأباهمِ َأيديهِ

ثُم تَْأخُذُ من الدمِ ٢١. ثُم تَرشُّ باقي الدمِ علَى الْمنَصة من كُلِّ نَاحية. وَأرجلهِمِ الْيمنَى
 يهنلَى بعو ابِهيثو ونارلَى هع نْهم تُقَطِّرو ،ةحسالْم تيز نمو ،ةنَصلَى الْمي عالَّذ

 .هِم، فَيتَكَرس هو وبنُوه وثيابهموثيابِ
ثُم تَْأخُذُ الشَّحم من هذَا الْكَبشِ، اِإللْيةَ والشَّحم الَّذي يغَشِّي اَألمعاء والَّذي يغَشِّي ٢٢

الْفَخْذَ الْيمٍ، وشَح نا مهِملَيا عمنِ وتَيالْكُلْي لَككَذو ،شُ الْكَبِدكَب وذَا هه نَى، َألنم
وتَْأخُذُ من سلَّة الْفَطيرِ الَّتي َأمامِ اِهللا، رغيفًا واحدا من الْخُبزِ وفَطيرةً ٢٣. التَّكْرِيسِ

نيه وتَضعها كُلَّها في َأيدي هارون وب٢٤واحدةً معمولَةً بِالزيت ورِقَاقَةً واحدةً، 
ثُم تَْأخُذُها من َأيديهِم، وتَحرِقُها علَى الْمنَصة فَوقَ الْقُربانِ ٢٥. ِليقَدموها هديةً َأمام اِهللا

هرا تَستُهاِئحرُل ِهللا وشْعي انبا قُرِإنَّه ،وقرحالْم.  
ِهللا، فَيكُون هذَا  ذي ِلتَكْرِيسِ هارون، وتُقَدمه هديةًثُم تَْأخُذُ الصدر من الْكَبشِ ال٢٦َّ

كيب٢٧. نَصيهنبو وناري ِلتَكْرِيسِ هشِ الَّذالْكَب نا ِلي مهصتُخَص اءزاَألج هذهو :
فَيكُونَانِ نَصيب هارون وبنيه ٢٨. برعاالصدر الَّذي قَدمتَه هديةً، والْفَخْذُ الَّتي قَدمتَها تَ

 ةبحا الصايحض ناِئيَل ِهللا مرنُو ِإسب بِه عرتَبي يالَّذ ءزاِئيَل، َأيِ الْجري ِإسنب نم
  .ويكُون هذَا فَرِيضةً داِئمةً

٢٩ةَ ِلكَيرالْطَّاه وناره ابيث فَظُونتَحويهنب نم فُهخْلي نم سكَريا ويهف حسمي  .
فَاالبن الَّذي يخْلفُه كَرِئيسِ َأحبارٍ، يلْبسها سبعةَ َأيامٍ عنْدما يدخُُل ِإلَى خَيمة االجتماعِ ٣٠

  .ِليخْدم في الْمقْدسِ
ويْأكُُل هارون ٣٢. ذُه وتَطْبخُ لَحمه في مكَانٍ مقَدسٍوَأما كَبشُ التَّكْرِيسِ، فَتَْأخُ"٣١

هم وحدهم ٣٣. وبنُوه، لَحم الْكَبشِ والْخُبز الَّذي في السلَّة، عنْد بابِ خَيمة االجتماعِ
ا تَكَرلَم هطَتاسبِو منْهع كُفِّر َألنَّه ،ْأكُلُونَهوايرتَطَهوا وس . َألنَّه ،آخَر دَأح نْهْأكُُل مال يو



ر٣٤. طَاه رِقُهزِ، تَحالْخُب نم شِ التَّكْرِيسِ، َأومِ كَبلَح نم ءشَي ِإلَى الْغَد يقب ِإنو
رطَاه ْؤكَُل َألنَّهال يبِالنَّارِ، و.  

٣٥ح يهنبو ونارِله نَعفَتَصبِه تُكرا َأمكُلِّ م بامٍ. سةَ َأيعبس مهتَغْرِقُ تَكْرِيسسيو .
وتُطَهر الْمنَصةَ . وتُقَدم عجلًا في كُلِّ يومٍ، كَقُربانٍ عنِ الْخَطيَئة، ِللتَّكْفيرِ عنْها٣٦

رطَاه ا ِلتَكُونهحستَما، وهلَييرِ عا ٣٧. ةًبِالتَّكْفهرتُطَهو ةنَصلَى الْمع امٍ تُكَفِّرةَ َأيعبس
  .فَتَكُون طَاهرةً جِدا، وكُلُّ ما يمس الْمنَصةَ يكُون طَاهرا

٣٨نَةس نَينِ ابوفَيخَر ةنَصلَى الْممٍ عوكُلَّ ي ما تُقَداِئمد٣٩. وهما تُقَدمهدحِ، َأحبي الصف 
ةيشي الْعف اآلخَر٤٠. و خْلُوطالْم يققالد ننِ ميامريلُوجِل، كاَألو وفالْخَر عم متُقَدو

والْخَروفُ ٤١. بِلتْرٍ من زيت الزيتُونِ الْمعصورِ، وَأيضا ِلتْرا من الْخَمرِ قُربان شَرابٍ
ِإنَّه .  تُقَدمه في الْعشية، ومعه قُربان دقيق، وقُربان شَرابٍ، كَما فَعلْتَ في الصبحِالثَّاني

هرتَس تُهاِئحرُل ِهللا، وشْعي انب٤٢. قُر انبذَا الْقُرا هاِئمد ونمجِيٍل، تُقَد دعجِيلًا ب
وهنَاك ٤٣. بِ خَيمة االجتماعِ َأمام اِهللا، حيثُ َأتَقَابُل معك ُألكَلِّمكالْمحروقَ، عنْد با

بِذَِلك ُأقَدس خَيمةَ االجتماعِ ٤٤. َأيضا َأتَقَابُل مع بني ِإسراِئيَل، فَيتَقَدس الْمكَان بِجالِلي
وَأسكُن بين بني ٤٥. ارون وبنيه ِليكُونُوا َأحبارا ِليوُأكَرس ه. ومنَصةَ الْقُربانِ

مهِإلَه َأكُوناِئيَل، ور٤٦. ِإس ،رصم نم مهجي َأخْرالَّذ مهلَى ِإلَهوَأنِّي َأنَا الْم ونلَمعفَي
منَهيب كُنَألس .مهلَى ِإلَهوَأنَا الْم.  

  
 منصة البخور

٣٠ 

تَكُون مربعةً، طُولُها نصفُ ٢. وتَصنَع منَصةً من خَشَبِ السنْط ِإلحراق الْبخُورِ"١
وتَكُون هي وقُرونُها قطْعةً . متْرٍ، وعرضها نصفُ متْرٍ، وارتفَاعها تسعون سنْتيمتْرا

وتَصنَع لَها . وجوانبها من كُلِّ نَاحية وقُرونَها بِذَهبٍ نَقيوتُغَشِّي سطْحها ٣. واحدةً
وحلَقَتَينِ من ذَهبٍ تَحتَ اِإلطَارِ علَى هذَا الْجانبِ، ٤ِإطَارا من الذَّهبِ يحيطُ بِها، 



ِإد نكمي بِذَِلكبِ اآلخَرِ، وانلَى الْجنِ علَقَتَيحوةنَصِل الْمما ِلحيهنِ فيوصخَاُل ع .
وتَضع هذه الْمنَصةَ خَارِج ٦. وتَصنَع عصوينِ من خَشَبِ السنْط وتُغَشِّيهِما بِالذَّهب٥ِ

ث َأتَقَابيح ،وقنْدالص طَاءقَابَِل غم ،دهالع وقنْدص امي َأمالَّت ةتَارالسكعرِقُ ٧. ُل محفَي
وَأيضا في الْعشية، حين ٨علَيها هارون بخُورا عطرا كُلَّ صبحٍ، حين ينَظِّفُ الْمنَارةَ، 

ى هذه ال تُقَدموا عل٩َ. فَيظَلُّ الْبخُور يحتَرِقُ داِئما َأمام اِهللا جِيلًا بعد جِيٍل. يشْعُل الْمنَارةَ
 انبا قُرهلَيوا عكُبال تَسو ،يققد انبال قُروقًا، ورحانًا مبال قُرا، وا غَرِيبخُورب ةنَصالْم

ويكَفِّر هارون علَى قُرونها مرةً في السنَة، وذَِلك بِدمِ قُربانِ التَّكْفيرِ عنِ ١٠. شَرابٍ
  ."هذه منَصةٌ مكَرسةٌ تَماما ِهللا. هذه كَفَّارةٌ سنَوِيةٌ تَستَمر جِيلًا بعد جِيٍل. ةالْخَطيَئ

  ضريبة الفدية

عنْدما تَعمُل ِإحصاء ِلبني ِإسراِئيَل ِلتَعدهم، فَعلَى كُلِّ رجٍل "١٢: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١١
قَدي َأنهنَفْس نةً عيدف ِهللا، ِلَئال م اِئهِمصِإح نْدٌأ عبو مهيبص١٣. ي ربعا يمنْدع داحفَكُلُّ و

ِهللا، وذَِلك حسب الْوزنِ الرسمي  إلَى نَاحية الْمعدودين، يعطي نصفَ شَاقٍل قُربانًا
ونشْرع وهِل وةًِللشَّاق١٤.  جِير شْرِيننِ عنِ ابم ،ينوددعالْم ةيِإلَى نَاح ربعي نفَكُلُّ م

الْغَني ال يعطي َأكْثَر من نصف الشَّاقِل، والْفَقير ال ١٥. سنَةً وما فَوقُ، يعطي قُربانًا ِهللا
وتَْأخُذُ فضةَ الْكَفَّارة هذه من بني ١٦. روا عن َأنْفُسكُمَألنَّه قُربان ِهللا ِلتُكَفِّ. يعطي َأقَلَّ

فَتَكُون كَفَّارةً عن بني ِإسراِئيَل وبِسببِها . ِإسراِئيَل، وتُنْفقُها في خدمة خَيمة االجتماعِ
  ."يذْكُرهم اُهللا
  الحوض

اصنَع حوضا من نُحاسٍ ِلالغْتساِل، وتَكُون لَه قَاعدةٌ من "١٨: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٧
اءم يهف عتَضانِ، وبالْقُر ةنَصماعِ ومتاالج ةمخَي نيب هعتَضاسٍ، وُل ١٩. نُحغْسفَي

اءذَا الْمبِه ملَهجَأرو مهيدَأي نُوهبو ونار٢٠. ه لُونغْساعِ، يمتةَ االجمخَي خُلُوندا يمنْدفَع
. بِماء ِلَئال يموتُوا، وَأيضا عنْدما يقْتَرِبون من الْمنَصة ِليقَدموا ِهللا قُربانًا يحرقُ

رِيضةً تَدوم ِلهارون ونَسله جِيلًا ويكُون هذَا فَ. فَيغْسلُون َأيديهم وَأرجلَهم ِلَئال يموتُوا٢١
  ."بعد جِيٍل



  زيت المسحة

ستَّةَ كيلُوجرامات من الْمر الساِئِل، : خُذْ لَك َأطْيب الْعطُور٢٣ِ: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٢٢
امريلُوجثَالثَةَ كو ،فَةرالْق نم اتامريلُوجثَالثَةَ كو ،ودالْع نم ٢٤ات اتامريلُوجثَالثَةَ كو

يمسنِ الرزالْو بسح الطِّيبِ، كُلُّ ذَِلك نتُونِ. ميالز تيز نم اتةَ ِلتْرعبا َأرضَأيو .
٢٥انا، كَِإنْتَاجِ صرطا عزِيجم ،ةحسا ِللمرتًا طَاهيز ذَا كُلَّهه نَعاصطُورِوعِ الْع . كُونفَي

ةحسا ِللمرتًا طَاهي٢٦. ز ،دهوقَ العنْدصاعِ، ومتةَ االجمخَي بِه حسكُلَّ ٢٧فَتَمةَ واِئدالْمو
ها، ومنَصةَ الْقُربانِ وكُلَّ َأدوات٢٨َأدواتها، والْمنَارةَ وَأدواتها، ومنَصةَ الْبخُورِ، 

 ،تَهدقَاعو ضوالْحا٢٩ورةً جِدطَاه ا فَتَكُونهرتُطَها. ورطَاه كُونا يهسما يكُلُّ مو.  
هذَا 'وتَقُوُل ِلبني ِإسراِئيَل، ٣١. وتَمسح هارون وبنيه وتُكَرسهم ِليكُونُوا َأحبارا ِلي٣٠

فَال تَصبوه علَى جِسمِ ِإنْسانٍ، وال ٣٢. اهرا ِللمسحة جِيلًا بعد جِيٍليكُون ِلي زيتًا طَ
ثْلَهوا منَعتَص .كُمنْدا عرطَاه كُوني َأن جِبفَي ،رطَاه و٣٣. ه َأو ثْلَهم كَّبر نكُلُّ م

م ادبارِ، يبرِ الَْأحغَي نا مداحو بِه حسمبِهشَع ن.'"  
  البخور

خُذْ لَك َأطْيابا، َأجزاء متَساوِيةً من الصمغِ والْميعة والْقنَّة : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٣٤
 ،يانِ النَّقاللُّبو ةرط٣٥الْعلَّحمطُورِ، معِ الْعانا كَِإنْتَاجِ صرطا عخُورا بنْهم نَعاصا ويا نَق

واسحقْ بعضا منْه نَاعما، وضعه َأمام صنْدوق الْعهد في خَيمة االجتماعِ ٣٦. طَاهرا
كُمنْدا عا جِدرطَاه كُونفَي ،كعُل مثُ َأتَقَابيخُورِ ٣٧. حذَا الْبثَْل هوا منَعال تَصو

 ."كُلُّ من صنَع مثْلَه ِليشُمه يباد من شَعبِه٣٨. رونَه طَاهرا ِهللاَألنْفُسكُم، بْل تَعتَبِ

  
 عامالن ماهران

٣١ 

. اُنْظُر، ِإنِّي اخْتَرتُ بصلِْئيَل بن ُأورِي بنِ حور من قَبِيلَة يهوذَا"٢: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
ِليبتَكر ٤. عطَيتُه مهارةً ومقْدرةً ومعرِفَةً في كُلِّ َأنْواعِ الْحرفومْألتُه بِروحِ اِهللا فََأ٣



وينْحتَ الْجواهر ويرصعها، ويعمَل ٥تَصميمات يعملُها في الذَّهبِ والْفضة والنُّحاسِ، 
كَما عينْتُ َأهوِليآب بن َأخيساماك من ٦. الْحرففي نجارة الْخَشَبِ وفي كُلِّ َأنْواعِ 

ا لَهداعسم ،اند قَبِيلَة . تُكرا َأملُوا كُلَّ ممعنَّاعِ ِليةً ِلكُلِّ الصةً خَاصارهتُ مطَيا َأعضَأيو
٧: بِهطَاءالْغو ،دهوقَ العنْدصاعِ، ومتةَ االجمخَي ،ةمالْخَي كُلَّ َأثَاثو ،هلَيي عالَّذ 
والْماِئدةَ وَأدواتها، والْمنَارةَ الَّتي من ذَهبٍ نَقي وكُلَّ َأدواتها، ومنَصةَ الْبخُورِ، ٨
٩ ،تَهدقَاعو ضوالْحا، وهاتوكُلَّ َأدانِ وبةَ الْقُرنَصم١٠و ابيثةَ ورالطَّاه ابالثِّي ،ةمدالْخ

وزيتَ الْمسحة، والْبخُورِ الْعطر ١١. ِلهارون الْحبرِ، وثياب بنيه حين يخْدمون كََأحبارٍ
  ."يصنَعون هذه اَألشْياء كَما َأمرتُك. ِللْمقْدسِ
  السبت

احفَظُوا وصيةَ يومِ السبت، َألنَّه عالمةٌ 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، "١٣: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١٢
. بيني وبينَكُم جِيلًا بعد جِيٍل، ِلكَي تعرِفُوا َأنِّي َأنَا اُهللا الَّذي َأجعلُكُم شَعبا خَاصا ِلي

من يعتَبِره كَاَأليامِ اُألخْرى يقْتَُل، من . اص لَكُمفَاحفَظُوا يوم السبت، َألنَّه يوم خ١٤َ
بِهشَع نم ادبمِ يوذَا الْيي هٍل فمع ُل َأيمع١٥. ي موا الْيَأم ،لَكُمما عيهف لُونمامٍ تَعتَّةَ َأيس

. عمُل َأي عمٍل في يومِ السبت يجِب َأن يقْتََلمن ي. السابِع فَهو سبتُ راحة مخَصص ِهللا
هو ١٧. فَيحفَظُ بنُو ِإسراِئيَل السبتَ، ويحتَفلُون بِه من جِيٍل ِإلَى جِيٍل، كَعهد داِئم١٦ٍ

داِئيَل ِإلَى اَألبري ِإسنب نيبي ونيةٌ بالمع .تَّةي سَألنِّي ف ،ضاَألرو اءمتُ السنَعامٍ صَأي 
ولَما أنْهى اُهللا كَالمه مع موسى في ١٨." وفي الْيومِ السابِعِ امتَنَعتُ عنِ الْعمِل وارتَحتُ

هِملَيا عكْتُوبرِ مجالْح ننِ ميحلَو ،دهيِ العى لَوحوسطَى مَأع ،ينَاءِل سبعِ اِهللاجبا بِِإص. 
  

 عجل من الذهب

٣٢ 

ولَما رَأى الشَّعب َأن موسى َأبطََأ في النُّزوِل من الجبِل، اجتَمعوا علَى هارون وقَالُوا ١
ي َأ: "لَهالَّذ ذَا الشَّخْصى، هوسم رِنَا، َألنيي سينَا فدها يودبعلَنَا م نَعقُمِ اص ننَا مجخْر



ى لَهراذَا جم لَمال نَع ،رص٢." موناره مي آذَانِ : "فَقَاَل لَهي فبِ الَّتلَقَ الذَّهوا حعانْز
فَنَزع كُلُّ الشَّعبِ حلَقَ الذَّهبِ الَّتي في آذَانهِم ٣." زوجاتكُم وبنيكُم وبنَاتكُم، وهاتُوها ِلي

وونارا ِلههطَوٍل، ٤. َأعجلَى شَكِْل عي قَالَبٍ عا فهبصا وهرهصو ،يهِمدَأي نا مفََأخَذَه
فَلَما ٥!" يا بني ِإسراِئيَل، هذَا ربُكُم الَّذي َأخْرجكُم من مصر: "فَقَالُوا. وصنَع منْها صنَما
ذَِلك ونارَأى هقَاَلرى ونَادِل وجالْع امةً َأمنَصنَى منَا: "، ببِلر يدا عوا ٦." غَدقَامو

ةبحا صايحضو ابِينوا قَرمقَدا وراكب . قَام ثُم ،بشْريْأكَُل وِلي بالشَّع لَسج ذَِلك دعبو
حرمِلي.  

ضلُّوا بِسرعة ٨. نْزِْل، فَقَد فَسد شَعبك الَّذي َأخْرجتَه من مصرقُمِ ا: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى٧
 وا لَهدجسٍل، وجلَى شَكِْل عوكًا عبسا منَمص موا لَهنَعا، فَصبِه متُهري َأمالَّت نِ الطَّرِيقع

وقَاَل ٩" '.ِئيَل، هذَا ربُكُم الَّذي َأخْرجكُم من مصريا بني ِإسرا'وقَدموا الضحايا وقَالُوا، 
فَاتْركْني ِليشْتَد غَضبِي ١٠. تََأملْتُ هذَا الشَّعب، ورَأيتُ َأنَّه شَعب عنيد: "اُهللا ِلموسى

  ."علَيهِم وُأفْنيهم، وَأجعلَك َأنْتَ ُأمةً عظيمةً
يا رب، ِلماذَا يشْتَد غَضبك علَى شَعبِك : "تَضرع موسى ِإلَى الْمولَى ِإلَهِه وقَاَلف١١َ

ِلماذَا يشْمتُ الْمصرِيون فينَا ١٢الَّذي َأخْرجتَه من مصر بِقُوة عظيمة ويد قَوِية؟ 
ع مهتَاَل ِإلَهاح ،قُولُونيو هجو نع مهيفْنياِل، وي الْجِبف مقْتُلَهنَا، ِليه نم مهجَأخْرو ،هِملَي

بِكلَى شَعع اِئبصِل الْمسال تُرو جِعارو ،يدالشَّد بِكغَض نع عاجضِ؟ تَراَألر .
َأجعُل 'ذين َأقْسمتَ لَهم بِذَاتك وقُلْتَ، واذْكُر ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب عبِيدك ال١٣َّ

 ا، فَتَكُونبِه متُهدعي والَّت الْبِالد هذكُلَّ ه يهِمطُأعو ،ةي الْكَثْرف اءمومِ السكَنُج لَكُمنَس
دِإلَى اَألب مهيب١٤" '.نَصبِهلَى شَعْل عسري لَماُهللا و عجافَربِه مهددي هالَّت اِئبصالْم .  

١٥هدي يف دها العحلَوِل وبالْج نَل منَزى ووسفَ مرفَانْص . نا مهِملَيةُ عتَابالْك كَانَتو
 .نْقُوشَةٌ علَيهِمامن صنْعِ اِهللا، والْكتَابةُ هي كتَابةُ اِهللا م واللَّوحانِ هما١٦. النَّاحيتَينِ

!" صوتُ حربٍ في الْمخَيمِ: "وسمع يشُوع صوتَ هتَاف الشَّعبِ، فَقَاَل ِلموسى١٧
َأسمعه هو صوتُ  ال هذَا هتَافُ نَصرٍ وال صراخُ هزِيمة، بْل ما: "فََأجاب موسى١٨

نَاء١٩!" غوسم با اقْتَرى فَلَممرا، وجِد بغَض ،قْصالرَل وجَأى الْعرمِ، وخَيالْم نى م



ثُم َأخَذَ الْعجَل الَّذي صنَعوه، وَأحرقَه ٢٠. اللَّوحينِ من يديه وكَسرهما عنْد سفْحِ الْجبِل
اهذَرا، ومنَاع ارتَّى صح نَهطَحبِالنَّارِ و اِئيَل َأنري ِإسنب غَمَأرو ،اءالْم هجلَى وع 

نْهوا مبشْري.  
٢١ونارى ِلهوسقَاَل ميَئةَ: "والْخَط هذه هِملَيتَ علَبتَّى جح ،بذَا الشَّعه َل بِكاذَا فَعم 

يدي، َأنْتَ عارِفٌ َأن هذَا شَعب ال يشْتَد غَضبك يا س: "فََأجاب هارون٢٢" الْعظيمةَ؟
 ،يررفَقَالُوا ِلي، ٢٣ش' ذَا الشَّخْصى، هوسم رِنَا، َألنيي سينَا فدها يودبعلَنَا م نَعاص

ى لَهراذَا جم لَمال نَع ،رصم ننَا مجي َأخْر٢٤' .الَّذ ،مفَقُلْتُ لَه'ذَه هنْدع نم ب
هعنْزُل' .فَلْيجذَا الْعه جي النَّارِ، فَخَرف تُهيمفَر ،بي الذَّهنطَوفََأع"!  

٢٥ ماُؤهدفََأخَذَ َأع ،اممالز ملَه بيس وناره بِ َأفْلَتَ، َألنالشَّع امزِم ى َأنوسَأى مرو
هِملَيع كُونحض٢٦. ينْدقَفَ عقَاَلفَومِ وخَيخَِل الْمدي : " مْأتفِّ اِهللا يي صف نْكُمم نم

ِإلَي ".ينكُلُّ الالوِي لَهوح عتَم٢٧. فَاجماِئيَل، : "فَقَاَل لَهري ِإسنب بْل كُلُّ 'قَاَل اُهللا رمحِلي
نمِ مخَيي الْمف بذْهيو ،فَهيس نْكُمم داحو هباحصو تَّى َأخَاهقْتُْل حيو ،رِهِإلَى آخ ِلهَأو 

هارجى٢٨" '.ووسم را َأمكَم ونَل الالوِيفَفَع . الَيومِ حوالْي ي ذَِلكبِ فالشَّع نَل مقُتو
نْفُسكُم ِهللا، َألنَّكُم قُمتُم كُلُّ َأنْتُم الْيوم خَصصتُم َأ: "وقَاَل موسى ِلالوِيين٢٩.  رجٍل٣٠٠٠

  ."واحد ضد ابنه وضد َأخيه، فََأعطَاكُم اُهللا بركَةً
َأنْتُم ارتَكَبتُم خَطيَئةً عظيمةً، فَاآلن َأذْهب ِإلَى اِهللا، : وفي الْغَد قَاَل موسى ِللشَّعب٣٠ِ

خَط نع لِّي ُأكَفِّرلَعكُمقَاَل٣١." يَئتى ِإلَى اِهللا ووسم عجذَا : "فَره تَكَبار ،با ري آه
فَمن فَضلك اغْفر لَهم، َأوِ ٣٢. الشَّعب خَطيَئةً عظيمةً، وصنَعوا لَهم معبودا من ذَهبٍ

تَهي كَتَبالَّذ تَابِكك ني منحسمىفَقَاَل اُهللا٣٣." اوستَابِي: " ِلمك نم هحسَأم َأخْطََأ ِإلَي نم .
٣٤رِكيي سف يكدهي يالكمو ،نْهع ي قُلْتُ لَككَانِ الَّذِإلَى الْم بالشَّع قُدو باذْه فَاآلن .

هِميَئتلَى خَطع مهباقُأع يهف موي يْأتي َأن دال ب نلَك٣٥. و مٍإ، َألنَّهببِو باُهللا الشَع برضو
وناره هنَعي صَل الَّذجوا الْعدبع.  

  



 الرحيل من سيناء

٣٣ 

اذْهب من هنَا، َأنْتَ والشَّعب الَّذي َأخْرجتَه من مصر، واصعدوا : "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
دعي وضِ الَّتا قُلْتُ، ِإلَى اَألرمٍ، لَمبِقَس قُوبعياقَ وحِإسو يماهرا ِإبا 'تُ بِهيهطُأعس

كُمل٢. 'ِلنَس ينيرِزالْفو ينثِّيالْحو ينورِياَألمو ينيانالْكَنْع دَأطْرالكًا وم كامُل َأمسَأنَا ُأرو
ينيوسبالْيو ينيوالْحلًا٣. وسعنًا ولَب يضتَف ضا َأرِإنَّه . كُميِلَئال ُأفْن ،كُمعم بنِّي ال َأذْهلَك

يدنع بشَع َألنَّكُم ،ي الطَّرِيقف".  
٤زِينَتَه منْهم دَأح سلْبي لَمو وننُوحَأخَذُوا ي ،يالْقَاس ذَا الْكَالمه بالشَّع عما س٥. فَلَم َألن

َأنْتُم شَعب عنيد، ِإن ذَهبتُ معكُم ولَو 'قُْل ِلبني ِإسراِئيَل، : "اَهللا كَان قَد قَاَل ِلموسى
يكُمةً، ُأفْنداحظَةً ولَح .ُل بِكُما َأفْعى مَأرسو ،زِينَتَكُم نْكُموا عانْزِع نُو ٦" '.فَاآلنب فَخَلَع

رِإسورِيبِل حبج نْدع ماِئيَل زِينَتَه.  
  خيمة االجتماع

 وكَان كُلَّما نَزَل الشَّعب في مكَانٍ، يْأخُذُ موسى الْخَيمةَ وينْصبها خَارِج الْمخَيمِ بعيدا،٧
. ، يذْهب ِإلَيها خَارِج الْمخَيمِوكَان كُلُّ من يطْلُب مشُورةَ اِهللا. وسماها خَيمةَ االجتماعِ

وكَان كُلَّما خَرج موسى ِإلَى الْخَيمة، يقُوم كُلُّ واحد من الشَّعبِ ويقفُ علَى بابِ ٨
 ينْزُِل عمود فَعنْدما يدخُُل ِإلَى الْخَيمة،٩. خَيمته وينْظُر ِإلَى موسى حتَّى يدخَُل الْخَيمةَ

وكَان عنْدما يرى الشَّعب عمود ١٠. السحابِ ويقفُ علَى بابِ الْخَيمة، فَيكَلِّم اُهللا موسى
هتمابِ خَيب نْدع داحكُلُّ و وندجسيو مكُلُّه ونقُومي ،ةمابِ الْخَيلَى بفًا عاقابِ وحالس .

١١وهباحص داحالْو كَلِّما يكَم هجا ِلوهجى ووسم كَلِّماُهللا ي ى ِإلَى . كَانوسم عجِإذَا رو
  .الْمخَيمِ كَان مساعده الشَّاب يشُوع بن نُون، ال يفَارِقُ الْخَيمةَ

  موسى وجالل اهللا

نِّي َأن َأقُود هذَا الشَّعب، ولَكنَّك لَم تُعرفْني من َأنْتَ طَلَبتَ م: "ِهللا وقَاَل موسى١٢
فَِإن كُنْتَ فعلًا رضيتَ ١٣' .َأنَا عرفْتُك بِاسمك، ورضيتُ عنْك'ثُم قُلْتَ، ! ستُرسُل معي



واذْكُر َأن هذه اُألمةَ هي . عنِّي، علِّمني طَرِيقَك، ِلكَي َأعرِفَك وتَرضى عنِّي داِئما
كبفَقَاَل اُهللا١٤." شَع" :كفَُأرِيح كامَأم ي َأسيرى١٥." َأنَا نَفْسوسفَقَاَل م" : بتَذْه لَم ِإن

رضيتَ فَكَيفَ يمكن َألحد َأن يعرِفَ َأنَّك ١٦. َأنْتَ نَفْسك معنَا، فَال تُصعدنَا من هنَا
عنِّي وعن شَعبِك، ِإن لَم تَذْهب َأنْتَ معنَا؟ وكَيفَ نَتَميز َأنَا وشَعبك عن كُلِّ النَّاسِ 

هذَا اَألمر الَّذي : "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٧" اآلخَرِين الَّذين علَى وجه اَألرضِ ِإال بِهذَا؟
 ،لُهَأفْع تَهطَلَبكمبِاس فْتُكرعو نْكيتُ عضَألنِّي ر".  

َأمر َأمامك بِكُلِّ جودي، وُأعلن لَك : "فَقَاَل اُهللا١٩." َأرِني جاللَك: "فَقَاَل موسى١٨
 وهي وماس"اِئمالد "محَأر نم محَأرَأفُ وَأر نَأفُ بِمَأرا٢٠." وضقَاَل َأيَأ: "و رنْتَ ال تَقْد

يوجد مكَان : "ثُم قَاَل اُهللا٢١." َأن تَرى كُلَّ جالِلي، َألنَّه ِإن رآني ِإنْسان ال يعيشُ
ةخْرلَى صع يهفُ فنِّي تَقبِ م٢٢. بِالْقُر ةخْرالص ةوي فَجف كعالِلي، َأضج ربعا يمنْدفَع

بِي ُأغَطِّيكوربتَّى َأعي حالِلي ٢٣. دا كُلُّ جَأمالِلي، وج نا مسى قَبي، فَتَردي فَعَأر ثُم
دَأح اهرفَال ي".  

  
 لوحان آخران

٣٤ 

ا انْحتْ لَوحينِ من حجرٍ كَاللَّوحينِ اَألولَينِ، فََأكْتُب َأنَا علَيهِم: "اُهللا ِلموسى ثُم قَاَل١
وكُن مستَعدا في الصبحِ، ٢. الْوصايا الَّتي كَانَتْ علَى اللَّوحينِ اَألولَينِ اللَّذَينِ كَسرتَهما

وال يصعد َأحد معك، وال ٣. واصعد ِإلَى جبِل سينَاء، وتَعاَل عنْدي علَى قمة الْجبِل
فَنَحتَ ٤." ن علَى الْجبِل، والْغَنَم والْبقَر َأيضا ال تَرع بِاتِّجاه هذَا الْجبِليشَاهد ِإنْسا

موسى لَوحينِ من حجرٍ كَاَألولَينِ، وفي الصباحِ الْباكرِ، صعد ِإلَى جبِل سينَاء وَأخَذَ 
هيدي يرِ فجيِ الْححلَو هعم.  

٥ وهو هماس لَنَأعفًا، واقى ووسم ثُ كَانيح ةابحي السَل اُهللا ففَنَز"اِئماُهللا ٦." الد ربعو
الْمولَى هو اُهللا الرحمان الرحيم الْحليم، هو محب . َأنَا الْمولَى: "َأمام موسى ونَادى



ولَكنَّه ال يتْرك . فَظُ اِإلحسان ِلُألُوف، ويغْفر اِإلثْم والْمعصيةَ والْخَطيَئةَيح٧. ووفي جِدا
 ِإلَى الْجِيِل الثَّاِلث اءلَى ذُنُوبِ اآلبع فَاداَألحو نَاءاَألب باقعْل يقَابٍ، ببِال ع بذْنالْم

اللَّهم، ِإن كُنْتَ : "وقَاَل٩حنَى موسى ِإلَى اَألرضِ وسجد، وفي الْحاِل، ان٨ْ." والرابِعِ
ومع َأن هذَا شَعب عنيد، اغْفر لَنَا ِإثْمنَا وخَطيَئتَنَا، . رضيتَ عنِّي، فَسر معنَا يا ربنَا

كيبلْنَا نَصعاجو".  
َأصنَع َأمام كُلِّ شَعبِك عجاِئب لَم تَحدثْ : عمُل معكُم عهداها َأنَا َأ: "فَقَاَل اُهللا ِلموسى١٠

الْمِ كُلِّهي الْعف ةي ُأمي . فالَّذ يبهَل الرعالْف ،هطسي وي َأنْتَ فبِ الَّذى كُلُّ الشَّعرفَي
كعاُهللا م هنَعصا١١. ي بِه يكا ُأوصْل بِمماعمولْي . ينورِياَألم كامَأم نم دفَِإنِّي َأطْر

ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينيرِزالْفو ينثِّيالْحو ينيانالْكَنْع١٢. و عةً مداهعَل ممتَع َأن اكِإي
ا، ِلَئال يهِإلَي بي َأنْتَ ذَاهالَّت كَّانِ الْبِالدسا لَكوا فَخير١٣. ص ،مهابِدعوا ممدِل اهب

ال تَعبد ِإلَها غَيرِي، َألن اسم اِهللا ١٤. وحطِّموا تَماثيلَهم، وَأزِيلُوا اَألعمدةَ الَّتي يعبدونَها
 وه"،ورالْغَي "ورغَي ِإلَه و١٥. فَهداهعم دقتَع َأن اكِإي ينح مَألنَّه ،كَّانِ الْبِالدس عةً م

هِمتيحض نم فَتَْأكُلُون ونَكُمعدا، يايحا الضلَه ونمقَديو متَهآِله وندبعيو ونرفْج١٦. ي ثُم
آِله ندبعيو منَاتُهب رتَفْجو ،يكُمنِلب هِمنَاتب نم تَْأخُذُون نَفْس لُونمعي يكُمنب لْنعجيو نتَه

ءوكَة١٧ً. الشَّيبسةً مآِله وا لَكُمنَع١٨. ال تَص امٍ تَْأكُلُونةَ َأيعبيرِ، سالْفَط يدلُوا بِعتَفاح
ي شَهنِ فيعالْم قْتي الْوف ذَِلكو ،تُكُمرا َأميرٍ، كَما بِال خَمزخُب تُمجخَر يهف َألنَّكُم ،رِ َأبِيب

رصم نم.  
 وَأيضا كُلُّ بِكْرٍ ذَكَرٍ من الْبهاِئمِ، من بقَرٍ. َأوُل واحد يخْرج من الرحمِ هو ِلي١٩

تَفْدون كُلَّ . سروا رقَبتَهولَكن كُلُّ بِكْرِ حمارٍ تَفْدونَه بِحمٍل، وِإن لَم تَفْدوه فَاك٢٠ْ. وغَنَمٍ
كُمالدَأو نفَارِغَةٌ. بِكْرٍ م يكُمدَأيي واموا َأمرضي ٢١. ال تَحفُل، وا تَشْتَغيهامٍ فتَّةَ َأيس

تَاحابِعِ تَرمِ السومِ. الْيوي الْيف تَاحتَر ،ادصَأوِ الْح ةالحالْف قْتي وتَّى فابِعِحالس .  
٢٢الْغَلَّة ادصَل حِلي َأو ونمفَتُقَد ،ادصالْح يدلُوا بِعتَفاح . ةايهي نعِ، فمالْج يدع ثُم

نَةي ٢٣. السنب بلَى روي َأنَا الْمامَأم كُلُّ ذُكُورِكُم رضحي ،نَةي السف اترثَالثَ م
فَِإنِّي َأطْرد اُألمم من َأمامكُم وُأوسع بِالدكُم، وال يطْمع َأحد في َأرضكُم، ٢٤. ِإسراِئيَل



نَةي السف اترثَالثَ م لَى ِإلَهِكُموالْم اموا َأمرضِلتَح وندعتَص ين٢٥. ح موا ِلي دمال تُقَد
يهف ءشَي َأي عم ةيحضيرخَم  .حِ ِإلَى الْغَدصالْف يدع ةيحض نم ءظُوا بِشَيتَفال تَحو .

٢٦لَى ِإلَهِكُموالْم تيِإلَى ب كُمضَأر َل غَلَّةوا َأورضَأح .هنِ ُأمي لَبا فيخُوا جِدال تَطْب".  
، َألنِّي بِموجبِه عملْتُ عهدا معك ومع بني اكْتُب هذَا الْكَالم: "ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى٢٧

وكَان موسى هنَاك عنْد اِهللا َأربعين يوما وَأربعين لَيلَةً، ال يْأكُُل خُبزا وال ٢٨." ِإسراِئيَل
اءم بشْرلَ. يع ،شْرا الْعايصَأيِ الْو ،دهالْع كَالم كَتَبنِويحى اللَّو.  

  وجه موسى يلمع

٢٩ ههجو َأن لَمعي كُني لَم ،هيدي يف دها العلَوح هعمو ،ينَاءِل سبج نى موسَل ما نَزلَمو
هعم اَهللا تَكَلَّم َألن علْمي اراِئيَل ِإل٣٠َ. صري ِإسنكُلُّ بو وناره ا نَظَرى، فَلَموسى م

نْهوا مقْتَرِبي خَافُوا َأن ،علْمي ههجا وَأور٣١. و وناره هِإلَي عجفَر ،ماهى نَادوسم نلَك
وبعد ذَِلك اقْتَرب منْه كُلُّ بني ِإسراِئيَل، ٣٢. وكُلُّ رَؤساء الْجماعة، فَكَلَّمهم موسى

اهصفََأوينَاءِل سبي جف اُهللا لَه ا قَالَهبِكُلِّ م م.  
٣٣هِهجلَى وع طَاءغ عضو ،مهعالْكَالمِ م نى موسى ما انْتَهلَمخُُل ٣٤. ودا يمنْدع فَكَان

نم جخْرتَّى يح طَاءالْغ فَعري ،هعم تَكَلَّمرِ اِهللا ِليضحى ِإلَى موسمهنْدع  . نم جتَى خَرفَم
فَيرد موسى . كَانُوا يرون وجهه يلْمع٣٥عنْده ِليكَلِّم بني ِإسراِئيَل بِما َأوصاه بِه اُهللا، 

 .الْغطَاء علَى وجهِه، ِإلَى حينِ يدخُُل ِليكَلِّم اَهللا
  

 قوانين السبت

٣٥ 

هذه هي الْوصايا الَّتي َأمر اُهللا َأن : "كُلَّ شَعبِ بني ِإسراِئيَل وقَاَل لَهموجمع موسى ١
ستَّةَ َأيامٍ تَعملُون فيها عملَكُم، َأما الْيوم السابِع فَهو سبتُ راحة ِهللا، يوم ٢: تَعملُوا بِها
لَكُم ُل. خَاصمعي نقْتَُلمي يهٍل فمع ٣.  َأي موي كُمناكسي كُلِّ ما فلُوا نَارال تُشْع

تبالس".  



  الخيمة التبرع لبناء

 قَدموا مما عنْدكُم هدية٥ً: هذَا هو َأمر اِهللا: "وقَاَل موسى ِلكُلِّ جماعة بني ِإسراِئيَل٤
وقُماشٍ ٦ِهللا هديةً من ذَهبٍ وفضة ونُحاسٍ،  تْ نَفْسه سخيةً، يحضركُلُّ من كَانَ. ِهللا

وجلُود كباشٍ مصبوغَة بِاللَّونِ اَألحمرِ، ٧َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر، وكَتَّانٍ وشَعرِ معزٍ، 
نْطخَشَبِ سينٍ ولْفد لُودج٨. ويزرِ، وطخُورِ الْعِللبو ةحسالْم تيابٍ ِلزَأطْيو ،ةِلِإلنَار ت

٩هتردصرِ وبالْح اءيعِ رِدصى ِلتَرُأخْر ةكَرِيم ةارجحعٍ وزج ةارجحو.  
خَيمةَ من الداخِل ال١١ْ: ويْأتي كُلُّ الْماهرِين فيكُم ِليصنَعوا كُلَّ ما َأمر بِه اُهللا"١٠

. والْخَارِجِ وغطَاءها ومشَابِكَها وَألْواحها وعوارِضها وأعمدتَها وقَواعدها
والْماِئدةَ ١٣. والصنْدوقَ وعصويه والْغطَاء والستَارةَ الَّتي تَحجب الصنْدوق١٢َ

ومنَارةَ ١٤. دواتها والْخُبز الْمقَدس الَّذي يوضع في محضرِ اِهللاوعصويها وكُلَّ َأ
ومنَصةَ الْبخُورِ وعصويها، وزيتَ الْمسحة، ١٥. اِإلضاءة وَأدواتها ومصابِيحها وزيتَها
ومنَصةَ الْقُربانِ وشَبكَةَ النُّحاسِ الَّتي ١٦ِل الْخَيمة، والْبخُور الْعطر، وستَارة الْبابِ ِلمدخَ

 ،تَهدقَاعو ضوالْحا، وهاتوكُلَّ َأدا وهيوصعا وا ١٧لَههتدمَأعو ةاحالس تَاِئرسو
 ،ةاحخَِل السدةَ متَارسا وهداعقَو١٨وةمالْخَي تَادَأواومالَهبحو ةاحالس تَادَأو١٩.  و ابيثو

  ."الْخدمة، الثِّياب الطَّاهرةَ ِلهارون الْحبرِِ، وثياب بنيه حين يخْدمون كََأحبارٍ
نَتْ نَفْسه وكُلُّ من كَا٢١. ثُم انْصرفَتْ كُلُّ جماعة بني ِإسراِئيَل من عنْد موسى٢٠

 ةمدالْخ اتوكُلِّ َأداعِ، ومتاالج ةمِل خَيمةً ِهللا ِلعيده رضَأحو اءج ،هقَلْب ثَّهحةً، ويخس
ةرابِ الطَّاهالثِّيا، ويه٢٢. فاوِربَِأس ةيخوا بِنَفْسٍ سعرتَبو ،اءسنالًا ورِج النَّاس اءجو 

كُلُّ واحد منْهم قَدم هديةً من الذَّهبِ . وحلَق وخَواتم وقَالِئد وَأشْياء ُأخْرى من الذَّهبِ
وكُلُّ من كَان عنْده قُماشٌ َأزرقُ َأو بنَفْسجِي َأو َأحمر، َأو كَتَّان، َأو شَعر معزٍ، ٢٣. ِهللا

ومنْهم من قَدم ٢٤. ود كباشٍ مصبوغَةٌ بِاللَّونِ اَألحمرِ، َأو جلُود دلْفينٍ، تَبرع بِهاَأو جلُ
وكُلُّ من كَان عنْده خَشَب سنْط يصلُح ِلعمِل . هديةً من فضة َأو نُحاسٍ وَأحضره ِهللا

بِه عرا، تَبم ءيجٍ ٢٥. شَينَس نم تْهنَعا صتْ بِمعرتَبا وهدلَتْ بِيغَز ةراهم َأةركُلُّ امو
وكُلُّ امرَأة حثَّها قَلْبها وكَانَتْ ماهرةً، غَزلَتْ ٢٦. َأزرقَ َأو بنَفْسجِي َأو َأحمر َأو كَتَّانٍ



ةُ الشَّعبِ بِحجارة جزعٍ وحجارة كَرِيمة ُأخْرى ِلتَرصيعِ رِداء وتَبرع قَاد٢٧. شَعر معزٍ
هتردصرِ وبَر٢٨ِ. الْحطخُورِ الْعِللبو ةحسِللمو ةِلِإلنَار تيزابٍ وا بَِأطْيضوا َأيعرتَبو .

ِإسراِئيَل، رجلًا كَان َأوِ امرَأةً، تَبرع بِشَيء فَكُلُّ من كَانَتْ نَفْسه سخيةً من بني ٢٩
 .ِللعمِل الَّذي َأمرهم اُهللا بِه بِواسطَة موسى

  عامالن ماهران

اُنْظُروا، قَد اخْتَار اُهللا بصلِْئيَل بن ُأورِي بنِ حور من : "وقَاَل موسى ِلبني ِإسراِئيَل٣٠
. ومَأله بِروحِ اِهللا فََأعطَاه مهارةً ومقْدرةً ومعرِفَةً في كُلِّ َأنْواعِ الْحرف٣١. ة يهوذَاقَبِيلَ
وينْحتَ الْجواهر ٣٣. ِليبتَكر تَصميمات يعملُها في الذَّهبِ والْفضة والنُّحاس٣٢ِ

ي نَل فمعيا، وهعصريالْفُنُونِوو فراعِ الْحي كُلِّ َأنْوفالْخَشَبِ و ةاراُهللا، ٣٤. ج هنَحمو
يمِ اآلخَرِينللَى تَعةَ عرالْقُد ،اند قَبِيلَة نم اكاميسَأخ نب وِليآبَأهو وا ٣٥. همَألهمو

عانالص لُهمعا يال كُلَّ ممعِلي ةارهبِالْم جِينَفْسالْبو قراشِ اَألزي الْقُمف ازالطَّرو ،الْفَنَّانو 
فَةرحو ةنْعبِ صاحكُلِّ صاجِ، والنَّس فراِئرِ حسالْكَتَّانِ، ورِ وماَألحو.  

٣٦ 

١ادبالْع ةمخَي بِنَاء ةيلمع يذبِتَنْف قُوماُهللا، ي را َأمكُلُّ شَخْصٍ فَكَمو ،وِليآبَأهلِْئيُل وصب ،ة
  ."ماهرٍ َأعطَاه اُهللا مهارةً ومقْدرةً ِليعرِفَ َأن يصنَع صنْعةً ما

٢ َأن هقَلْب ثَّهحةً ورقْداُهللا م طَاهرٍ َأعاهكُلَّ شَخْصٍ مو وِليآبَأهلِْئيَل وصى بوسا معفَد
يْأتِليمبِالْع قُومي٣.  و يذاِئيَل ِلتَنْفرنُو ِإسا ببِه عري تَبا الَّتايدى كُلَّ الْهوسم نوا ملَّمفَتَس

ةمالْخَي بِنَاء ةيلمى. عُأخْر اتعرحٍ بِتَببكُلَّ ص ْأتُوني ظَلَّ النَّاساُل ٤. ومالْع اءفَج
وقَالُوا ٥قَاِئمون بِبِنَاء الْخَيمة وتَجهِيزِها، كُلُّ واحد جاء من محلِّ عمله، الْمهرةُ الْ

فََأمر موسى ٦." الشَّعب يعطي َأكْثَر مما يكْفي ِلتَنْفيذ الْعمِل الَّذي َأمر اُهللا بِه: "ِلموسى
فَتَوقَّفَ .  بَِأن يكُفَّ النَّاس، رِجالًا وِنساء، عنِ التَّبرعِ ِلخَيمة الْعبادةبَِأن ينَادى في الْمخَيمِ

  .وكَان ما تَبرعوا بِه كَافيا ِإلتْمامِ كُلِّ الْعمِل وَأكْثَر٧. الشَّعب عنِ التَّبرعِ



  صناعة الخيمة

عشْرِ قطَعٍ من كَتَّانٍ مبرومٍ وقُماشٍ  عماِل، بِصنَاعة الْخَيمة منوقَام كُلُّ الْمهرة من ال٨ْ
وكَانَتْ كُلُّ الْقطَعِ قياسا ٩. َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر، وعلَيها مالِئكَةٌ، صنْعةُ خَياط ماهرٍ

م شَرثْنَا عا ةداحا، طُوُل الْوداحاوتْريمنْتس انُونثَمو تْرا مهضرعفٌ، وصنا وتْر .
ثُم ١١. ووصلُوا خَمس قطَعٍ بعضها بِبعضٍ، ثُم الْخَمس اُألخْرى بعضها بِبعض١٠ٍ

 مجموعة موصلَة صنَعوا عرى من قُماشٍ َأزرقَ علَى حاشية الْقطْعة الطَّرفية من كُلِّ
فَصنَعوا خَمسين عروةً في طَرف الْمجموعة اُألولَى من الْقطَعِ، وخَمسين ١٢. بِبعضها

ةيالثَّان ةوعمجالْم في طَرةً فورتَقَابِلَةً. عى مرالْع كَانَت١٣. و ينسوا خَمنَعص ثُم
نكًا مشْبةًمداحةً ومتَا خَيارا، فَصعتَينِ موعمجا الْموا بِهمضبِ، والذَّه .  

. وصنَعوا غطَاء فَوقَ الْخَيمة، من ِإحدى عشَرةَ قطْعةً منْسوجةً من شَعرِ الْمعز١٤ِ
١٥ ةداحا، طُوُل الْوداحا وياسطَعِ قكَانَتْ كُلُّ الْقا وهضرعفٌ، وصنا وتْرم شَرثَالثَةَ ع

ووصلُوا خَمس قطَعٍ بعضها بِبعضٍ، ثُم الستَّةَ اُألخْرى ١٦. متْر وثَمانُون سنْتيمتْرا
كُلٍّ من وصنَعوا خَمسين عروةً علَى حاشية الْقطْعة الطَّرفية من ١٧. بعضها بِبعضٍ

. وصنَعوا خَمسين مشْبكًا من نُحاسٍ، ِلتَضم الْغطَاء معا فَيصير واحدا١٨. الْمجموعتَينِ
١٩ طَاءغرِ، ومنِ اَألحبِاللَّو وغَةبصاشٍ مبك لُودج نذَا مقَ هفَو آخَر طَاءوا غنَعصو

ج نم قَهينِثَاِلثًا فَولْفالد لُود.  
٢٠نْطخَشَبِ الس نم ةاحٍ قَاِئمَألْو نم وهنَعفَص ةمالْخَي ارا جِدا ٢١. َأمنْهم داحطُوُل الْو

 وِلكُلِّ لَوحٍ من َألْواحِ الْخَيمة٢٢. َأربعةُ َأمتَارٍ ونصفٌ، وعرضه سبعون سنْتيمتْرا
نَعىصةَ بِاُألخْرداحنِ الْولَتَيتَّصنِ ملَي٢٣. وا رِج نُوبِيبِ الْجانا ِللجحلَو شْرِينوا عنَعفَص

ةمالْخَي نا٢٤. محلَو شْرِينتَ الْعتَح ةضف نةً مدقَاع ينعبوا َأرنَعصحٍ . وِلكُلِّ لَو
هلَيتَ رِجتَانِ تَحداِل، ٢٥. قَاعالشَّم ةجِه نبِ اآلخَرِ، مانا ِللجحلَو شْرِينوا عنَعصو

وصنَعوا ستَّةَ َألْواحٍ ٢٧. وَأربعين قَاعدةً لَها من فضة، َأي قَاعدتَينِ تَحتَ كُلِّ لَوح٢٦ٍ
. حينِ ِللزاوِيتَينِ اللَّتَينِ في الْمَؤخَّرِوصنَعوا لَو٢٨. ِلمَؤخَّرِ الْخَيمة، من جِهة الْغَربِ

ويتَكَون كُلٌّ من هذَينِ اللَّوحينِ من لَوحينِ متَّصلَينِ من تَحتُ ِإلَى فَوقُ، وثَبتُوا حلَقَةً ٢٩



ةمي الْقنِ. فتَيينِ الْخَلْفتَياوِيِللز ةبذَا بِالنِّسةَ ٣٠. هشْرتَّ عا ساحٍ لَهةُ َألْويانثَم نَاكه بِذَِلك
  .قَاعدةً من فضة، تَحتَ كُلِّ لَوحٍ قَاعدتَانِ

٣١ ،نُوبِيبِ الْجاناحِ الْجا َأللْوسخَم ،نْطخَشَبِ الس نم ارِضووا عنَعصا ٣٢وسخَمو
اِليبِ الشَّماناحِ الْجَأللْوبِيبِ الْغَرانَؤخَّرِ َأيِ الْجاحِ الْما َأللْوسخَم ةُ ٣٣. ، ثُمارِضالْعو

فِإلَى الطَّر فالطَّر ناحِ ماَأللْو فنْتَصي مطَى فسب٣٤ٍ. الْوبِذَه احا اَأللْوغَشَّوو .
ا الْعيهخَُل فبٍ، ِلتَدذَه نم لَقَاتا حوا لَهنَعصوارِضبٍ. وا بِذَهضَأي ارِضوا الْعغَشَّوو.  

وصنَعوا الستَارةَ من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، وعلَيها مالِئكَةً، ٣٥
 وغَشَّوها بِذَهبٍ، وصنَعوا َأربعةَ َأعمدة من خَشَبِ السنْط٣٦. صنْعةَ خَياط ماهرٍ

  .وسبكُوا لَها َأربع قَواعد من فضة، وصنَعوا لَها خَطَاطيفَ من ذَهبٍ
وصنَعوا ستَارةً ِلمدخَِل الْخَيمة من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، ٣٧

نَعوا لَها خَطَاطيفَ من ذَهبٍ، وخَمسةَ َأعمدة من خَشَبِ السنْط، وص٣٨. صنْعةَ طَرازٍ
 .وصنَعوا ِلَألعمدة خَمس قَواعد من نُحاسٍ. وغَشَّوا رُؤوس اَألعمدة وقُضبانَها بِذَهبٍ

  
 الصندوق

٣٧ 

سنْط طُولُه متْر وعشْرةُ سنْتيمتْرات، وعرضه وصنَع بصلِْئيُل الصنْدوقَ من خَشَبِ ال١
وغَشَّاه بِذَهبٍ نَقي من الداخِل ٢. سبعون سنْتيمتْرا، وارتفَاعه سبعون سنْتيمتْرا

َأربع حلَقَات من ذَهبٍ وسبك لَه ٣. وصنَع لَه ِإطَارا من الذَّهبِ يحيطُ بِه. والْخَارِجِ
وصنَع عصوينِ من خَشَبِ السنْط ٤. وثَبتَها علَى قَواِئمه اَألربعِ، حلَقَتَينِ من كُلِّ جانبٍ

  .حمَل بِهِماثُم َأدخَلَهما في الْحلَقَات الَّتي علَى جانبيِ الصنْدوق ِلي٥. وغَشَّاهما بِالذَّهبِ
٦ هضرعو ،اتتْريمنْتةُ سشْرعو تْرم طُولُه ،يبٍ نَقذَه نم وقنْدِللص طَاءغ نَعصو

فَكَان علَى ٨. وصنَع علَى طَرفَي الْغطَاء مالكَينِ من ذَهبٍ مطْروق٧. سبعون سنْتيمتْرا
،الكم فكُلِّ طَرطَاءالْغ نم ءزكَج ،نَاكه نم اآلخَرنَا وه نم داحو ٩.  َأي كَانو



الْمالكَانِ باسطَينِ َأجنحتَهما ِإلَى فَوقُ، يظَلِّالنِ بِهِما الْغطَاء، ووجه الْواحد ِإلى اآلخَرِ 
طَاءِإلى الْغو.  

  المائدة

١٠ةَ ماِئدالْم نَعصو ونسا خَمهضرعا، وتْريمنْتس ونعسا تطُولُه نْطخَشَبِ الس ن
وغَشَّاها بِذَهبٍ نَقي، وصنَع لَها ِإطَارا من ١١. سنْتيمتْرا، وارتفَاعها سبعون سنْتيمتْرا

 عرضها شبر، وصنَع ِللحافَة ِإطَارا من وصنَع لَها حافَةً حولَها١٢. الذَّهبِ يحيطُ بِها
وسبك ِللماِئدة َأربع حلَقَات من ذَهبٍ وثَبتَها علَى زواياها اَألربعِ ١٣. الذَّهبِ يحيطُ بِها

وبِذَِلك يمكن ِإدخَاُل عصوينِ وكَانَت الْحلَقَاتُ قَرِيبةً من الْحافَة، ١٤. حيثُ تُوجد قَواِئمها
ةاِئدِل الْمما ِلحيهَل ١٥. فمبِ، ِلتُحا بِالذَّهمغَشَّاهو نْطخَشَبِ الس ننِ ميوصالْع نَعصو

ا وَأوعيتَها وصنَع َأدوات الْماِئدة من ذَهبٍ نَقي، َأطْباقَها وصحونَه١٦. بِهِما الْماِئدةُ
ابِينا الْقَربِه كَبي تُسا الَّتهكُُؤوسو.  

  المنارة

فَكَانَتْ هي وكَاساتُها . وصنَع الْمنَارةَ مطْروقَةً من ذَهبٍ نَقي، هي وقَاعدتَها وساقَها١٧
عتْ من جانبيها ستُّ شُعبٍ، ثَالثُ شُعبٍ من وتَفَر١٨. وبراعمها وَأوراقُها قطْعةً واحدةً

وكَان ِلكُلِّ شُعبة من الشُّعبِ الستِّ، ثَالثُ ١٩. جانبٍ، وثَالثُ شُعبٍ من الْجانبِ اآلخَرِ
اقرَأوو ماعرزِ بِباللَّو ِرهلَى شَكِْل زع ات٢٠. كَاسةنَارالْم اقي سفو عبا، َأرهنَفْس 

اقرَأوو ماعرزِ بِباللَّو ةرهلَى شَكِْل زع ات٢١. كَاس ننِ متَيبتَ كُلِّ شُعتَح معرب فَكَان
ةنَارالْم نم ةعتَفَرتِّ الْمبِ السة٢٢ً. الشُّعداحةً وطْعا قكُلُّه بالشُّعو ماعرالْب كَانَتو 

يبٍ نَقذَه نوقَةً مطْرم.  
٢٣يبٍ نَقذَه نا مهضنَافما وهاتطَفَّايو ةنَارِللم ابِيحصةَ معبس نَعصةُ ٢٤. ويكَانَتْ كَمو

  .الثين كيلُوجراماالذَّهبِ النَّقي الَّتي استَخْدمها ِلصنْعِ الْمنَارة وكُلِّ َأدواتها َأربعةً وثَ
  منصة البخور

٢٥نْطخَشَبِ الس نخُورِ مةَ الْبنَصم نَعصتْرٍ، . وفُ مصا نةً، طُولُهعبركَانَتْ م
. وكَانَتْ هي وقُرونُها قطْعةً واحدةً. وعرضها نصفُ متْرٍ، وارتفَاعها تسعون سنْتيمتْرا



٢٦يبٍ نَقا بِذَهونَهقُرو ةيكُلِّ نَاح نا مهبوانجا وهطْحغَشَّى سو . نا ما ِإطَارلَه نَعصو
وحلَقَتَينِ من ذَهبٍ تَحتَ اِإلطَارِ علَى هذَا الْجانبِ، وحلَقَتَينِ علَى ٢٧الذَّهبِ يحيطُ بِها، 
وصنَع الْعصوينِ ٢٨. ِلك يمكن ِإدخَاُل عصوينِ فيها ِلحمِل الْمنَصةالْجانبِ اآلخَرِ، وبِذَ

  .من خَشَبِ السنْط وغَشَّاهما بِالذَّهبِ
  .وصنَع َأيضا زيتَ الْمسحة الطَّاهر والْبخُور الْعطر، كَِإنْتَاجِ صانعِ الْعطُور٢٩ِ
 

  نمنصة القربا

٣٨ 

وصنَع منَصةَ الْقُربانِ من خَشَبِ السنْط مربعةً، طُولُها متْرانِ وثَالثُون سنْتيمتْرا، ١
وصنَع لَها ٢. وعرضها متْرانِ وثَالثُون سنْتيمتْرا، وارتفَاعها متْر وثَالثُون سنْتيمتْرا

. وكَانَت الْمنَصةُ والْقُرون قطْعةً واحدةً.  زاوِية من زواياها اَألربعِقُرونًا علَى كُلِّ
وصنَع كُلَّ َأدواتها من نُحاسٍ، اَألوعيةَ والْمجارِفَ وكُُؤوس رشِّ ٣. وغَشَّاها بِنُحاسٍ

رامجالْممِ وَل اللَّحنَاشممِ و٤. الدو نا مهافَتتَ حاسٍ تَحنُح نكَةً مشَب ةنَصِللم نَعص
وسبك َأربع حلَقَات من نُحاسٍ َألطْراف الشَّبكَة ٥. َأسفَُل، بِحيثُ ارتَفَعتْ ِإلَى نصفها

.  السنْط وغَشَّاهما بِنُحاسٍوصنَع عصوينِ من خَشَب٦ِ. اَألربعة، ِإلدخَاِل الْعصوينِ فيها
وصنَع الْمنَصةَ . وَأدخََل الْعصوينِ في الْحلَقَات الَّتي علَى جانبي الْمنَصة ِلتُحمَل بِهِما٧

  .مجوفَةً، من َألْواحٍ
  الحوض

٨ متَخْداساسٍ، ونُح نم تَهدقَاعو ضوالْح نَعصتْ وعري تَبةَ الَّتياسا النُّحايرالْم ي ذَِلكف
  .بِها النِّساء اللَّواتي كُن يخْدمن عنْد بابِ خَيمةَ االجتماعِ

  الساحة

 من كَتَّانٍ فَكَان طُوُل الْجانبِ الْجنُوبِي ستَّةً وَأربعين متْرا، ولَه ستَاِئر. وصنَع الساحة٩َ
وعشْرون عمودا، وعشْرون قَاعدةً من نُحاسٍ، وخَطَاطيفُ وقُضبان ١٠مبرومٍ، 



ةضف نم ةدم١١. اَألع ،تَاِئرس لَها، وتْرم ينعبَأرتَّةً وا سضَأي اِليالشَّم بانالْج كَانو
عا، وودمع ونشْرعوةضف نم ةدماَألع انبقُضيفُ وخَطَاطاسٍ، ونُح نةً مدقَاع ونشْر .

١٢ ةدمةُ َأعشْرعو تَاِئرس لَها، وتْرم شْرِينعثَالثَةً و طُولُه فَكَان بِيالْغَر بانا الْجَأم
دماَألع انبقُضيفُ وخَطَاطو ،داعقَو شْرعوةضف نم ١٣. ة وي هالَّذ يقالشَّر بانالْجو

وعلَى جانبِ الْمدخَِل ١٤. نَاحيةُ شُروق الشَّمسِ، كَان طُولُه ثَالثَةً وعشْرِين متْرا َأيضا
ثَالثُ قَوو ،ةدمثَالثَةُ َأعتَارٍ، وةُ َأمعبا سطُولُه تَاِئرنَا، سه نمدبِ ١٥. اعانلَى جعو

داعثَالثُ قَوو ،ةدمثَالثَةُ َأعتَارٍ، وةُ َأمعبا سطُولُه تَاِئرس ،نَاكه نخَِل مدكُلُّ ١٦. الْمو
وقَواعد اَألعمدة من نُحاسٍ، ١٧الستَاِئرِ حوَل الساحة كَانَتْ من كَتَّانٍ مبرومٍ، 

طيفُ اَألعمدة وقُضبانُها من فضة، ورُؤوس اَألعمدة مغَشَّاةٌ بِفضة، وكَانَتْ كُلُّ وخَطَا
ةضف نانٍ مبولَةً بِقُضصوم ةاحالس ةدمَأع.  

١٨َأحو جِينَفْسبقَ وراشٍ َأزقُم نةٌ متَارس هلَيع ةاحخَُل السدمومٍ، وربكَتَّانٍ مو رم
متْرانِ وثَالثُون سنْتيمتْرا،  صنْعةُ طَرازٍ، طُولُها تسعةُ َأمتَارٍ، وعرضها َأيِ ارتفَاعها

ةاحتَاِئرِ الساسِ سيق نَفْس ١٩. َأيداعقَو عبَأرو ةدمةُ َأععبَأر خَُل لَهدالْمخَطَ. ويفُ واط
ةضغَشَّاةٌ بِفم ةدماَألع ُؤوسرو ،ةضف نا مانُهبقُضو ةدم٢٠. اَألع ةمالْخَي تَادكُلُّ َأوو

  .وَأوتَاد الساحة الَّتي حولَها كَانَتْ من نُحاسٍ
  كمية المعادن

فَقَد َأمر . عملَتْ في بِنَاء الْخَيمة، َأي خَيمة الْعهدوهذه هي كَميةُ الْمعادنِ الَّتي است٢١ُ
وصنَع ٢٢. موسى بَِأن يسجلَها الالوِيون تَحتَ ِإشْراف ِإيثَامار بنِ هارون الْحبرِ

وكَان معه ٢٣.  بِه موسىبصلِْئيُل بن ُأورِي بنِ حور من قَبِيلَة يهوذَا كُلَّ ما َأمر اُهللا
َأهوِليآب بن َأخيساماك من قَبِيلَة دان، وهو خَياطٌ ومصمم وطَراز يعمُل في الْقُماشِ 

  .اَألزرق والْبنَفْسجِي واَألحمرِ والْكَتَّانِ
٢٤ري تَببِ الَّتةُ الذَّهيفَكَانَتْ كَم ةمخَي ِل ِلبِنَاءمي كُلِّ الْعلَتْ فمتُعاسو ا النَّاسبِه ع

يمسنِ الرزالْو بسح ذَِلكامٍ، وريلُوجَألْفَ ك ،ةادبتْ ٢٥. الْععري تَبةُ الَّتضالْف كَانَتو
 ،ماُؤهصِإح ا تَمةُ لَماعما الْجام٣٤٠٠ٍبِهريلُوجك  .يمسنِ الرزالْو بسح ذَِلك٢٦. و َألن



كُلَّ واحد منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما فَوقُ، عبر ِإلَى نَاحية الْمعدودين، َأعطَى نصفَ 
. رجلًا ٦٠٣٥٥٠وكَانَتْ جملَةُ الْمعدودين . شَاقٍل حسب الْوزنِ الرسمي ِللشَّاقِل

 ٣٤٠٠وكَان وزن الْفضة الْمستَعملَة في صب الْمَئة قَاعدة ِللْخَيمة وِللستَاِئرِ، ٢٧
وفَضَل بعد ذَِلك حوالَي عشْرِين ٢٨. ، َأي َأربعةً وثَالثين كيلُوجراما ِللقَاعدةكيلُوجرامٍ

ا، اسامريلُوجكةدمُؤوسِ اَألعر ةيِلتَغْشا وهانبقُضو ةدماَألع يفخَطَاط ةنَاعلَتْ ِلصمتُع.  
٢٩ وا بِهعري تَبالَّذ اسالنُّح كَانام٢٤٠٠ٍوريلُوج٣٠.  ك ةمخَِل خَيدم ةنَاعلَتْ ِلصمتُعاس

 وقَواعد الساحة الَّتي٣١تها النُّحاسية وكُلِّ َأدواتها، االجتماعِ، ومنَصة النُّحاسِ وشَبكَ
 .حوَل الْخَيمة، وقَواعد مدخَِل الساحة، وكُلِّ َأوتَاد الْخَيمة وَأوتَاد الساحة الَّتي حولَها

 
 ثياب األحبار

٣٩ 

١الْبو قراشِ اَألزالْقُم نماوكَم ،ةادبالْع ةمي خَيف ةمدا ِللخابيوا ثنَعرِ صماَألحو جِينَفْس 
فَصنَعوا الرداء من ذَهبٍ وقُماشٍ ٢. صنَعوا ثيابا طَاهرةً ِلهارون، كَما َأمر اُهللا موسى

وطَرقُوا الذَّهب ِإلَى صفَاِئح رقيقَة، وقَصوها ٣. َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ
 اطةَ خَينْعالْكَتَّانِ، صرِ وماَألحو جِينَفْسالْبو قراشِ اَألزي الْقُما فوهجنْسِلي ،وطِإلَى خُي

والْحزام الَّذي يشَد ٥. ينِ ِليثَبتَ بِهِماوصنَعوا ِللرداء كَتفَينِ متَّصلَينِ من الْجانب٤. ماهرٍ
بِه كَان جزءا منْه، وصنَعوه هو َأيضا من ذَهبٍ وقُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ 

طَوقَينِ من ذَهبٍ، ونَقَشُوا ثُم ثَبتُوا حجريِ الْجزعِ في ٦. مبرومٍ، كَما َأمر اُهللا موسى
ووضعوهما علَى كَتفَيِ ٧. علَيهِما َأسماء بني ِإسراِئيَل االثْنَي عشَر كَنَقْشِ الْخَاتمِ

  .الرداء، ِليكُونَا حجري تَذْكَارٍ ِلبني ِإسراِئيَل، كَما َأمر اُهللا موسى
  الصدرة

لصدرةَ كَالرداء، من ذَهبٍ وقُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ، وصنَعوا ا٨
. كَانَتْ مربعةً، طُولُها شبر وعرضها شبر، ومثْنيةً ِإلَى طَبقَتَين٩ِ. صنْعةَ خَياط ماهرٍ



عقيقٌ َأحمر : الصفُّ اَألوُل. صفُوف من الْحجارة الْكَرِيمةورصعوا فيها َأربعةَ ١٠
درمزو فَراقُوتٌ َأصيي١١. وفُّ الثَّانالصو :ضييقٌ َأبقعقُ وراقُوتٌ َأزيو انمرهب .

زبرجد : الصفُّ الرابِعو١٣. فَيروز وياقُوتٌ َأحمر وجمشْتٌ: والصفُّ الثَّاِلث١٢ُ
اسالْمو عزجبٍ. وذَه نم اقي َأطْوةً فعصرةُ مارجالْح هذاِئِل ١٤. كَانَتْ هقَب ددبِع يهو

  .بني ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشَرةَ، فَنَقَشُوا اسم كُلِّ واحدة علَى حجرٍ كَنَقْشِ الْخَاتمِ
وصنَعوا طَوقَينِ من ١٦. وصنَعوا ِللصدرة سالسَل من ذَهبٍ نَقي مجدولَةً كَالْحبِل١٥

وَأدخَلُوا ١٧. ذَهبٍ وحلَقَتَينِ من ذَهبٍ، وثَبتُوا الْحلَقَتَينِ في طَرفَيِ الصدرة من فَوقُ
ومن الطَّرف اآلخَرِ في الطَّوقَينِ ١٨رف في حلَقَتَيِ الصدرة، سلْسلَتَيِ الذَّهبِ من طَ

ثُم صنَعوا حلَقَتَينِ من ذَهبٍ ِلطَرفَيِ الصدرة ١٩. اللَّذَينِ علَى كَتفَيِ الرداء، من اَألمامِ
نَاح نم ِل َأياخالد نا مموهعضوتُ، وتَح نماءدالر ةنِ ٢٠. يلَقَتَيا حضوا َأينَعص ثُم

اءدامِ الرزح نبِ مامِ بِالْقُراَألم نمتُ وتَح نم اءدفَيِ الري كَتا فموهعضوبٍ، وذَه نم .
كَانَت الصدرةُ فَوقَ الْحزامِ، وربطُوا حلَقَتَيِ الصدرة بِحلَقَتَيِ الرداء بِشَرِيط َأزرقَ، ف٢١َ

  .ال تَتََأرجح عنِ الرداء، كَما َأمر اُهللا موسى
  الجبة

وكَان في وسطها ٢٣. وصنَعوا جبةَ الرداء كُلَّها من قُماشٍ َأزرقَ، صنْعةَ نَساج٢٢ٍ
وصنَعوا َألذْياِل الْجبة رمانَات ٢٤. الْخياطَة، فال تَتَمزقُفَتْحةٌ، تُحيطُ بِها ياقَةٌ مقَواةٌ بِ

وصنَعوا َأجراسا من ذَهبٍ نَقي، ٢٥. من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ مبرومٍ
رمانَتَينِ جرس حوَل َأذْياِل  فَكَان بين كُل٢٦ِّ. توثَبتُوها حوَل َأذْياِل الْجبة بين الرمانَا

  .الْجبة الَّتي تُلْبس ِللخدمة، كَما َأمر اُهللا موسى
 ثياب أخرى

وعماِئم من كَتَّانٍ، ٢٨وصنَعوا ِلهارون وبنيه قُمصانًا من كَتَّانٍ، صنْعةَ نَساجٍ، ٢٧
عومٍ، وربكَتَّانٍ م ناوِيَل مرسكَتَّانٍ، و ناِئمِ ممالْع اِئبومٍ ٢٩صربكَتَّانٍ م نةً مزِمَأحو

  .وقُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر، صنْعةَ طَرازٍ، كَما َأمر اُهللا موسى



٣٠يَل الطَّاهةَ َأيِ اِإلكْليحفوا الصنَعصلى وع ةتَابا كَالْكهلَينَقَشُوا عو ،يبٍ نَقذَه نم ،ر
ثُم ثَبتُوها بِشَرِيط َأزرقَ في الْعمامة، كَما َأمر اُهللا ٣١." خَاص ِهللا: "الْخَاتمِ عبارةَ

  .موسى
  إتمام العمل

٣٢ةادبكَانِ الْعم ِل ِلبِنَاءمكُلُّ الْع اعِفَتَممتاالج ةمخَي َأي ، . ءاِئيَل كُلَّ شَيرنُو ِإسَل بمعو
الْخَيمةَ وكُلَّ َأثَاثها من مشَابِك : ثُم َأحضروها ِإلَى موسى٣٣. تَماما كَما َأمر اُهللا موسى

 ،دقَواعو ةدمَأعو ارِضوعاحٍ وَألْوال٣٤َّو طَاءالْغو وغَةبصاشِ الْمبالْك لُودج ني مذ
بِاللَّونِ اَألحمرِ، والْغطَاء الَّذي من جلُود الدلْفينِ، والستَارةَ الَّتي تَحجب الصنْدوقَ، 

٣٥ ،هطَاءغو هيوصعو دهوقَ العنْدص٣٦والْخُبا وهاتوكُلَّ َأدةَ واِئدالْمي والَّذ سقَدالْم ز
والْمنَارةَ الَّتي من ذَهبٍ نَقي، ومصابِيحها مرتَّبةً علَيها، ٣٧. يوضع في محضرِ اِهللا

 ،ةتَ اِإلنَاريزا، وهاتوكُلَّ َأد٣٨و خُورالْبو ،ةحستَ الْميزبٍ، وذَه ني مةَ الَّتنَصالْمو
والْمنَصةَ الَّتي من نُحاسٍ، وشَبكَتَها النُّحاسيةَ ٣٩لْعطر، وستَارةَ مدخَِل الْخَيمة، ا

 ،تَهدقَاعو ضوالْحا، وهاتوكُلَّ َأدا وهيوصعا، ٤٠وهداعقَوا وتَهدمَأعو ةاحالس تَاِئرسو
ساحة، وحباَل الساحة وَأوتَادها، وكُلَّ اَألدوات الَّتي تُستَعمُل ِللخدمة وستَارةَ مدخَِل ال

وثياب الْخدمة، الثِّياب الطَّاهرةَ ِلهارون الْحبرِ، وثياب بنيه ٤١في خَيمة االجتماعِ، 
. مَل بنُو ِإسراِئيَل كُلَّ الشُّغِْل تَماما كَما َأمر اُهللا موسىفَع٤٢. عنْدما يخْدمون كََأحبارٍ

  .وفَحص موسى الْعمَل، ورَأى َأنَّهم عملُوا كُلَّ شَيء كَما َأمر اُهللا، فَباركَهم موسى٤٣
 

  إقامة الخيمة

٤٠ 

. خَيمةَ االجتماعِ، في الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ اَألوِلتُقيم الْخَيمةَ، "٢: ثُم قَاَل اُهللا ِلموسى١
٣ةتَاربِالس هبجتَحو دهوقَ العنْدا صيهف عا٤. فَتَضهاتوا َأدهلَيع تِّبتُرةَ، واِئدُل الْمختُدو .



هابِيحصا مهلَيع عتَضةَ، ونَارُل الْمختُد٥. او وقنْدص امبٍ َأمذَه ني مةَ الَّتنَصالْم عتَضو
ةمخَِل الْخَيدلَى مةَ عتَارالس عتَضو ،دهالع.  

وتَضع الْحوض بين خَيمة ٧ثُم تَضع منَصةَ الْقُربانِ َأمام بابِ خَيمة االجتماعِ، "٦
وتُقيم الساحةَ حولَها، وتَضع الستَارةَ علَى مدخَِل ٨. صة، وتَضع فيه ماءاالجتماعِ والْمنَ

ةاحالس.  
٩" ا فَتَكُونهاتوكُلَّ َأدا وهرتُطَها، ويها فكُلَّ مةَ ومالْخَي حستَمو ةحستَ الْميتَْأخُذُ زو

. سح منَصةَ الْقُربانِ وكُلَّ َأدواتها، وتُطَهر الْمنَصةَ فَتَكُون طَاهرةً جِداثُم تَم١٠. طَاهرةً
  .وتَمسح الْحوض وقَاعدتَه وتُطَهرهما١١
١٢"اءبِم ملُهتَغْساعِ ومتاالج ةمخَِل خَيدِإلَى م يهنبو وناره رضتُحث١٣ُ. و تُلْبِس م

وتُحضر بنيه وتُلْبِسهم ١٤. هارون الثِّياب الطَّاهرةَ وتَمسحه وتُطَهره، ِليكُون حبْرا ِلي
فَتَكُون هذه الْمسحةُ . وتَمسحهم كَما مسحتَ َأباهم، ِليكُونُوا َأحبارا ِلي١٥قُمصانًا، 

ةمدجِيٍلِلخ دعجِيلًا ب رتَماُهللا١٦."  تَس هرا َأما كَمامتَم ءى كُلَّ شَيوسَل ممفَع.  
١٧ةيالثَّان نَةالس نِل مرِ اَألوالشَّه نِل ممِ اَألووي الْيةُ فمالْخَي تيمُأقى ١٨. ووسم فََأقَام

ا فهداعقَو عضوةَ، وماالْخَيتَهدمَأع َأقَاما وهارِضوعا وهاحَألْو كَّبرا وهناكي َأم .
  .وبسطَ الْغطَاء فَوقَ الْخَيمة، ثُم الْغطَاء اآلخَر فَوقَه كَما َأمره اُهللا١٩
وينِ في مكَانهِما، ووضع في الصنْدوق، وَأدخََل الْعص وَأخَذَ كَلمات الْعهد ووضعها٢٠

وقنْدقَ الصفَو طَاءا ٢١. الْغبِه بجحةَ وتَارلَّقَ السعو ،ةموقَ ِإلَى الْخَينْدخََل الصَأد ثُم
 .صنْدوقَ العهد، كَما َأمره اُهللا

 في الْجانبِ الشَّماِلي من الْخَيمة خَارِج الْماِئدةَ في خَيمة االجتماعِ، ثُم وضع موسى٢٢
ةتَار٢٣. السهرا َأماِهللا كَم امَأم زا الْخُبهلَيع تَّبرو. 

٢٤ةاِئدقَابَِل الْمم ةمالْخَي نم نُوبِيبِ الْجاني الْجاعِ، فمتاالج ةمي خَيةَ فنَارالْم عضوو .
٢٥وهرا َأماِهللا كَم اما َأمهابِيحصا مهلَيع عضو.  
٢٦ةتَارالس اماعِ َأممتاالج ةمي خَيبٍ فذَه ني مةَ الَّتنَصى الْموسم عضوقَ ٢٧. ورَأحو

  .خَِل الْخَيمةووضع الستَارةَ علَى مد٢٨. علَيها بخُورا عطرا، كَما َأمره اُهللا



ووضع منَصةَ الْقُربانِ عنْد بابِ خَيمة االجتماعِ، وقَدم علَيها قَرابِين محروقَةً ٢٩
ووضع الْحوض بين خَيمة االجتماعِ والْمنَصة، ٣٠. وقَرابِين دقيق، كَما َأمره اُهللا

يهف عضواِلوسِلالغْت اء٣١.  م ،ملَهجَأرو مهيدَأي نُوهبو ونارهى ووسم نْهَل مغْسِلي
. حين يدخُلُون ِإلَى خَيمة االجتماعِ وعنْد اقْترابِهِم ِإلَى الْمنَصة، كَما َأمر اُهللا موسى٣٢
وبِهذَا َأتَم . لْخَيمة، ووضع الستَارةَ علَى مدخَِل الساحةوَأقَام موسى الساحةَ حوَل ا٣٣

  .موسى الْعمَل
  جالل اهللا

فَلَم يقْدر موسى َأن ٣٥. ثُم غَطَّت السحابةُ خَيمةَ االجتماعِ، ومَأل جالُل اِهللا الْخَيمة٣٤َ
فَفي كُلِّ ٣٦. ن السحابةَ حلَّتْ علَيها، وجالُل اِهللا مَأل الْخَيمةَيدخَُل خَيمة االجتماعِ، َأل

مهفَرس ونتَابِعي ةمنِ الْخَيةُ عابحالس تتَفَعِإذَا ار اِئيَل، كَانري ِإسنفَارِ ب٣٧. َأس لَم ِإنو
فَكَانَتْ سحابةُ اِهللا علَى الْخَيمة في ٣٨.  ارتفَاعهاتَرتَفع، يلْزمون مكَانَهم، ِإلَى يومِ

مفَارِهي كُلِّ َأسذَا فاِئيَل هري ِإسنَأى كُلُّ برِل، وي اللَّيف نَار ةابحي السف كَانارِ، والنَّه.  
  


