
The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل١صفحة رقم  

  سفر الخروج
 ٥..........................................................................................................................................املقّدمة

 ٥..........................................................................................................................................١الفصل 
 ٥......................................................................................................................مصر يف إسرائيل بين اضطهاد

 ٥..........................................................................................................................................٢الفصل 
 ٥....................................................................................................................................موسى والدة
 ٥..........................................................................................................................مديان إىل يهرب موسى

 ٦..........................................................................................................................................٣الفصل 
 ٦..................................................................................................................................موسى يكلّم اهللا

 ٦..........................................................................................................................................٤الفصل 
 ٦...........................................................................................................................املعجزات يصنع موسى
 ٦..........................................................................................................................موسى سم با ينطق هرون
 ٦............................................................................................................................مصر إىل يرجع موسى
 ٦..................................................................................................................................بنه ا خينت موسى
 ٦...............................................................................................................................وهرون موسى لقاء
 ٦..........................................................................................................................................٥الفصل 

 ٦..........................................................................................................................فرعون حضرة يف موسى
 ٦...................................................................................................................بالقساوة املسّخرين يأمر فرعون
 ٦.....................................................................................................................لفرعون أمرهم يشكون الرقباء
 ٦.....................................................................................................................وهرون موسى يلومون الرقباء
 ٦.......................................................................................................................وموسى الّرّب بـني احلوار

 ٦..........................................................................................................................................٦لفصل ا
 ٦.............................................................................................................................وهرون موسى نسب
 ٦..................................................................................................................................احلوار إىل عودة
 ٦..........................................................................................................................................٧الفصل 
 ٦..........................................................................................................................حّية إىل تـتحّول العصا
 ٦.....................................................................................................................دماً ينقلب املاء :األوىل الضربة
 ٦..........................................................................................................................الضفادع :الثانية الضربة

 ٦..........................................................................................................................................٨الفصل 
 ٦...........................................................................................................................البعوض :الثالثة الضربة
 ٦...........................................................................................................................الذباب :الرابعة الضربة

 ٦..........................................................................................................................................٩الفصل 
 ٦....................................................................................................................املواشي موت :اخلامسة الضربة
 ٦.........................................................................................................................القروح :السادسة الضربة
 ٦.............................................................................................................................الربد :السابعة الضربة

 ٦........................................................................................................................................١٠الفصل 
 ٦.............................................................................................................................اجلراد :الثامنة الضربة
 ٦...........................................................................................................................الظالم :التاسعة الضربة

 ٦........................................................................................................................................١١الفصل 
 ٦........................................................................................................................بكر كل مبوت خيرب موسى

 ٦........................................................................................................................................١٢الفصل 
 ٦......................................................................................................................................الفصح عيد
 ٦......................................................................................................................................الفطري عيد

 ٦.....................................................................................................................األبكار موت :العاشرة الضربة
 ٦................................................................................................................................إسرائيل بين رحيل



The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل٢صفحة رقم  

 ٦....................................................................................................................................الفصح وصايا
 ٦........................................................................................................................................١٣الفصل 

 ٦............................................................................................................................للرب األبكار تكريس
 ٦.........................................................................................................................األمحر البحر طريق سلوك

 ٦........................................................................................................................................١٤الفصل 
 ٦...................................................................................................................اإلسرائيليـني يتبعون املصريون
 ٦......................................................................................................................................البحر عبور
 ٦........................................................................................................................................١٥الفصل 
 ٦.....................................................................................................................................النصر نشيد
 ٦..................................................................................................................................األمحِر البحِر يف
 ٦..............................................................................................................................الربية يف ِإسرائيل بنو

 ٦........................................................................................................................................١٦الفصل 
 ٦....................................................................................................................................والسلوى املن
 ٦........................................................................................................................................١٧الفصل 
 ٦............................................................................................................................الصخرة من خيرج املاء
 ٦...................................................................................................................................العماليق حماربة
 ٦........................................................................................................................................١٨الفصل 
 ٦...............................................................................................................................ويثرون موسى لقاء

 ٦..................................................................................................................................القضاة تعيـني
 ٦........................................................................................................................................١٩الفصل 
 ٦.............................................................................................................................سيناء يف ِإسرائيل بنو

 ٦....................................................................................................................................للعهد التمهيد
 ٦...........................................................................................................................سيناء جبل على التجلي

 ٦........................................................................................................................................٢٠الفصل 
 ٦...................................................................................................................................العشر الوصايا
 ٦.......................................................................................................................................املذبح بناء
 ٦........................................................................................................................................٢١الفصل 
 ٦................................................................................................................................العبـيد معاملة يف
 ٦................................................................................................................................والضرب القتل يف
 ٦.......................................................................................................................................السرقة يف
 ٦....................................................................................................................والضرر العطل عن التعويض يف
 ٦...............................................................................................................................والدين األخالق يف

 ٦........................................................................................................................................٢٣الفصل 
 ٦.............................................................................................................................العدو ومعاملة العدل
 ٦.......................................................................................................................السابع واليوم السابعة السنة
 ٦...................................................................................................................................الكربى األعياد

 ٦....................................................................................................................كنعان أرض لدخول اإلستعداد
 ٦........................................................................................................................................٢٤الفصل 
 ٦......................................................................................................................................العهد إبرام
 ٦...........................................................................................................................اجلبل ِإىل موسى صعود

 ٦........................................................................................................................................٢٥الفصل 
 ٦..............................................................................................................................املقدس لصنع التّربع
 ٦................................................................................................................................التقدمة خبز مائدة
 ٦...........................................................................................................................................املنارة
 ٦........................................................................................................................................٢٦الفصل 

 ٦....................................................................................................................................وأثاثه املسكن



The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل٣صفحة رقم  

 ٦........................................................................................................................................احلجاب
 ٦........................................................................................................................................٢٧الفصل 
 ٦...........................................................................................................................................املذبح
 ٦....................................................................................................................................سكنامل رواق
 ٦........................................................................................................................................٢٨الفصل 
 ٦.....................................................................................................................................الكهنة ثياب
 ٦...........................................................................................................................................األفود
 ٦...................................................................................................................................القضاء صدرة
 ٦............................................................................................................................................اجلبة
 ٦....................................................................................................................................املقدس التاج
 ٦.....................................................................................................................................الكهنة ثياب
 ٦........................................................................................................................................٢٩الفصل 

 ٦..............................................................................................................................وبنيه هرون تقديس
 ٦.........................................................................................................................................الذبائح
 ٦...................................................................................................................................الكهنة تكريس
 ٦...................................................................................................................................املقدس الطعام
 ٦...................................................................................................................................املذبح تكريس

 ٦................................................................................................................................اليومية الذبـيحة
 ٦........................................................................................................................................٣٠الفصل 
 ٦....................................................................................................................................البخور مذبح
 ٦...........................................................................................................................................الفدية
 ٦...................................................................................................................................النحاس مغسلة
 ٦...................................................................................................................................املقدس الزيت
 ٦..........................................................................................................................................البخور

 ٦........................................................................................................................................٣١الفصل 
 ٦...........................................................................................................................للقدس ماهران صانعان
 ٦..........................................................................................................................................السبت

 ٦........................................................................................................................................٣٢الفصل 
 ٦.................................................................................................................................الذهبـي العجل
 ٦.....................................................................................................................................موسى صالة
 ٦.......................................................................................................................الوصايا لوحي يكسر موسى
 ٦..........................................................................................................................ثانية للرب يصلي موسى

 ٦........................................................................................................................................٣٣الفصل 
 ٦................................................................................................................................سيناء عن الرحيل
 ٦..................................................................................................................................اإلجتماع خيمة
 ٦...................................................................................................................................شعبه مع الربُّ
 ٦........................................................................................................................................٣٤الفصل 
 ٦...............................................................................................................................آخرين حجر لوحا
 ٦.....................................................................................................................................العهد جتديد
 ٦............................................................................................................................اجلبل من موسى نزول
 ٦...................................................................................................................................السبت قوانني
 ٦.........................................................................................................................اإلجتماع خليمة تقدمات
 ٦..............................................................................................................................إسرائيل بين تقدمات
 ٦........................................................................................................................الشعب من كثرية تقدمات
 ٦.....................................................................................................................اِإلجتماع خيمة صنعت كيف
 ٦........................................................................................................................اخليمة أدوات صنعوا كيف



The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل٤صفحة رقم  

 ٦........................................................................................................................................٣٨الفصل 
 ٦........................................................................................................................للمسكن املستعملة املعادن

 ٦........................................................................................................................................٣٩الفصل 
 ٦.....................................................................................................................................الكهنة ثياب
 ٦...................................................................................................................................القضاء صدرة
 ٦...................................................................................................................................إليها وما اجلّبة
 ٦........................................................................................................................................٤٠الفصل 

 ٦...........................................................................................................................اإلجتماع خيمة تدشني
 ٦.............................................................................................................................اخليمة فوق السحاب

  



The Bible Society in Lebanon 
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 سفر الخروج
  املقّدمة

اهللا حّرر شعبه وأخرجه من : تاب وحمتواه تكشف لنا هذه اآلية معىن هذا الك.)2: 20(» أنا هو الّرّب إهلك الّذي أخرجك من مصر، من أرض العبودّية«
   .فاإلله الّذي حّرر حبّبه بين يعقوب، يطلب منهم أن يظهروا حّبهم له بالطاعة لشريعته:  وهذه اآلية أساس الوصايا العشر.الضيق والعبودّية

 فخاف ملك مصر منهم .باً كبـرياً، وصاروا هناك شع)11: 47، 20-17: 45تك(جلأ بنو يعقوب إىل مصر بعد جماعة حلّت يف أرض كنعان 
 كانت الصعوبات كثرية ولكن اهللا . إالّ أنّ اهللا أحّس بآالمهم كما حيّس بآالم كلّ املعذّبـني، فاختار واحداً منهم وهو موسى قائداً هلم.فاستعبدهم وضّيق عليهم

 وقاد الّرّب شعبه ومحاه .)21: 15-1: 1(لّربّية ليعبد الّرّب هناك حبرّية تدّخل بـيد قديرة بواسطة عبده موسى، فأخلى املصرّيون الشعب وتركوه يذهب إىل ا
 .)18: 24-1: 19( وهناك ارتبط معه بعهد فسّماه شعبه وأعطاه شرائعه ووصاياه .)27: 18-22: 15(يف مسريته عرب الّربّية حّتى وصل إىل جبل سينا 

 .، كان الشعب يصنع لنفسه عجالً ذهبـياً ويعبده)31-25ف( يرمز إىل حضور اهللا وسط شعبه وبـينما كان الّرّب يعلّم موسى كيف يـبين املعبد الّذي
   .)40-35ف( وبعد أن غفر اهللا لشعبه، صنع له موسى املعبد الّذي يتجلّى فيه وسط الغمام والضباب .)34-32ف(فعاقب اهللا الشعب عقاباً قاسياً 

العبودية والظلم يف كلّ زمان ومكان، وهو يعلّمنا ما هي احلرّية احلقيقّية اليت مينحها اهللا وحده، ليساعد هبا يتوّجه هذا الكتاب إىل كلّ شعب اخترب الضيق و
   .اإلنسان ليشاركه حياته ويشارك اآلخرين حياهتم، يف جو من التضامن واحملبة

  
  
 

  1الفصل 
  اضطهاد بين إسرائيل يف مصر

 الّذيَن دخلوا ِمْصَر مَع يعقوَب، كُلُّ واحٍد مَع  ِه أمساُء َبين ِإسراِئيلَ هِذ1
ويسَّاكَُر وَزُبولونُ 3َرأُوبـُني وِشمعونُ والوي وَيهوذا 2: أهِل َبيِتِه
وكانَ مجيُع الّذيَن ُهم ِمْن نسِل 5 . ودانُ ونفتايل وجاُد وأشُري4وَبنيامُني 

وماَت يوُسُف ومجيُع 6 .يوُسُف فكانَ يف ِمْصَر، وأمَّا  يعقوَب َسبعَني نفْساً
ولكنَّ َبين ِإسرائيلَ َنَموا وَتوالَدوا وكَثُروا 7 .إخوِتِه وساِئُر أبناِء جيِلِهم

  .مَتألت أرُض ِمْصَر ِمنُهم وَعظُموا حّتى ا
: فقالَ ِلشعِبِه9 . على ِمْصَر وكانَ ال يعِرُف يوُسَف وقاَم َمِلٌك جديٌد8
تعالَوا ُنحِكِم 10 .َف صاَر َبنو ِإسرائيلَ أكثَر وأعظََم ِمنَّاأُنظُروا كي«
 فإذا وقََعت حرٌب ينَضمُّونَ إىل ُخصوِمنا .لقَبَضةَ علَيِهم ِلئالَّ يكثُروا ا

ملَُسخِّريَن  فأوكَلوا أمَرُهم إىل ا11 .» وُيحاِرُبوَننا وُيَسيِطُرون على أرِضنا
 . ِلَخْزِن املُونِة ِفرَعونَ مديَنَتي فيثُوَم وَرْعَمسيَسألثقاِل، فَبنوا ِل ُيرِهقُوَنُهم ِبا

ولكنَُّهم كانوا كُلَّما أرَهقُوُهم يتكاثَرونَ وينَتِشرونَ حّتى ختَوََّف 12
فَنغَُّصوا حياَتُهم 14فأَخذُوا يسَتعِبُدوَنُهم بُعنٍف، 13اِملْصريُّونَ ِمنُهم، 

 وكانوا يف هذا . األشغاِل يف احلُقوِلِبأشغاٍل شاقٍَّة ِبالطِِّني واللِِّنب وساِئِر
  .كُلِِّه َيسَتخِدُموَنُهم ِمْن ُدوِن رَمحٍة

: وقالَ َمِلُك ِمْصَر ِلِشفَْرةَ وفُوَعةَ اللَّتِني كاَنتا ُتولِّداِن ِنساَء الِعربانيَِّني15
انَ ذكَراً ، فإنْ ك ْنظُرا َبَني الرُّكَبَتِني ِعنَدما ُتولِّداِن ِنساَء الِعربانيَِّني ا«16
وكاَنِت القاِبلَتاِن ختافاِن اَهللا، 17 .»قُْتالُه، وإنْ كاَنت أُنثى فأبقيا علَيها فا

سَتدَعى  فا18 .فما فعلَتا كما أَمَرُهما َمِلُك ِمْصَر، بل أبقَتا على الذُّكوِر
ِلماذا فََعلُتما هذا، فأبقيُتما على «: َمِلُك ِمْصَر القاِبلَتِني وقالَ هلُما

 »وِر؟الذُّك
فَعلْنا هذا ألنَّ ِنساَء الِعربانيَِّني غُري ِنساِء اِملْصِريَِّني، «:  فقالَتا ِلِفرَعون19َ

وكَثَُر َبنو ِإسرائيلَ 20 .»فُهنَّ قِويَّاٌت َيِلدنَ قَبلَ أنْ َتدُخلَ علَيِهنَّ القاِبلَةُ
ا ختافاِنِه، فَجَعلَ ألنَّهما كاَنت21 .وَعظَُم َشأُنُهم، وأحَسَن اُهللا إىل القاِبلََتِني

  . كُلَّ واحَدٍة ِمنُهما ربَّةَ َبيٍت

إطَْرحوا يف النَّهِر كُلَّ ذَكٍَر ُيولَُد لَبين «: فأَمَر ِفرَعونُ مجيَع شعِبِه قال22َ
   .» ِإسرائيلَ وأبقوا على كُلِّ أُنثى

  2الفصل 
  والدة موسى

فَحِبلَت وولَدِت 2بَنِة أحِد الالَّويَِّني،   ِبا وتَزوََّج َرُجلٌ ِمْن نسِل الوي1
وملَّا َعجَزت َعْن أنْ ُتخفَيُه 3 .  وملَّا رأْتُه َحَسَن املنظَِر أخفَْتُه ثالثةَ أشهٍر.بناً ا

 وطَلَْتها ِبالِقطْراِن والزِّفِت وأضَجَعِت  َبعُد، أَخذَت َسلَّةً ِمْن قَصِب املاِء
وَوقَفَت أُخُتُه ِمْن 4 .َن اخلَيَزراِن، على حافَِة النَّهِرالولََد فيها ووَضَعْتها َبْي
ْبَنةُ ِفرَعونَ إىل النَّهِر ِلَتغَتِسلَ، وكاَنت  فَنَزلَِت ا5 .بعيٍد ِلترى ما حيُدثُ لُه

وصيفاُتها يَتَمشََّني على الشَّاطئ، فرأِت الَسلَّةَ َبَني اخلَيَزراِن، فأرَسلَت 
ا فَتَحْتها َرأت فيها َصبـيا َيبكي، فأشفَقَت علَيِه ومل6َّ .جارَيَتها ِلتأُخذَها

هل «: بَنِة ِفرَعونَ فقالَت أُخُتُه ال7 .»هذا ِمْن أوالِد الِعربانيَِّني«: وقالَت
ْبَنةُ  فأجاَبْتها ا8» مرأةً ِمَن الِعربانيَّاِت ُترِضُع لَِك الولََد؟ أذَهُب وأدعو لِك ا

بَنةُ  فقالَت هلا ا9 .لفتاةُ وَدَعت أُمَّ الطِّفِلفذََهَبِت ا» !إذهبـي«: ِفرَعونَ
 فأَخذَِت .»ُخذي هذا الطِّفلَ فأرِضعيِه، وأنا أُعطيِك أُجَرَتِك«: ِفرَعونَ

ْبَنِة ِفرَعونَ فَتبنَّْتُه  وملَّا كُبَر جاَءت ِبه إىل ا10 .املرأةُ الطِّفلَ وأرَضَعْتُه
   .» ُه ِمَن املاِءْنَتَشلُْت ألنِّي ا«: ، قالت وَسمَّْتُه موسى

  موسى يهرب إىل مديان
وكانَ موسى شابا حَني خَرَج يوماً إىل َبين قوِمِه ِلـَينظَُر إىل حالِتِهم، 11

لَتفََت َيميناً  فا12 .فَرأى َرُجالً ِمْصريا يضِرُب َرُجالً ِعربانيا ِمْن َبين قوِمِه
وخَرَج يف 13 .حداً، فقََتلَ اِملْصريَّ وطََمرُه يف الرَّمِلومشاالً فما َرأى أ

ملاذا «: اليوِم الثَّاين، فرأى َرُجلَِني ِعربانيِِّني يَتشاَجراِن، فقالَ ِللُمعَتدي
َمْن أقاَمَك رئيساً وحاِكماً علَينا؟ أُتريُد «: فأجاَبُه14» بَن قوِمَك؟ تضِرُب ا

ذاَع «: فخاَف موسى وقالَ يف نفِْسِه» ؟أنْ تقُتلَين كما قَتلَت اِملْصريَّ
 فَهرَب .وَسِمَع ِفرَعونُ ِبهذا اخلَبِر، فحاولَ أنْ يقُتلَ موسى15 .»اخلَبُر

  . ، وقَعَد ِعنَد الِبئِر موسى ِمْن وجِه ِفرَعونَ إىل أرِض ِمديانَ
نَ ِمْن  كاهِن ِمديانَ َسْبُع َبناٍت، فِجئَْن إىل الِبئِر وأَخذْ وكانَ ِلـَيثُرون16َ

فجاَء الرُّعاةُ، 17 .ماِئها وَمألنَ األحواَض لَيسقَني غَنَم أبـيِهنَّ
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فلمَّا َرَجْعَن إىل 18 .وطََردوُهنَّ، فقاَم موسى إىل جندِتِهنَّ وَسقى غَنَمُهنَّ
: فقُلَْن19» ما بالُكُنَّ أسَرْعُتنَّ يف الرُّجوِع اليوَم؟«: َرعوئيلَ أبـيِهنَّ قالَ

 ِمْصريٌّ ِمْن أيدي الرُّعاِة، وفَوَق ذِلَك َمَأل لنا األحواَض أنقَذَنا َرُجلٌ«
وأيَن هَو؟ وملاذا َتَركُْتنَّ الرَُّجلَ؟ ادعوَنُه «: فقالَ لَبناِتِه20 .»وَسقى الغَنَم
  .»لَيأكُلَ طََعاماً

 فولَدِت22 .ْبَنَتُه فقَِبلَ موسى أنْ ُيقيَم ِعنَد الرَُّجِل، فَزوََّجُه َصفُّوَرةَ ا21
  .»ألنِّي نزيلٌ يف أرٍض غريـَبٍة«:  وقالَ بناً، فَسمَّاُه ِجرُشوَم ا

 وكانَ َبنو ِإسرائيلَ يرَزحونَ .وَبعَد ذِلَك بأّياٍم كثَريٍة ماَت َمِلُك ِمْصَر23
 .َبعُد حتَت نِري ُعبوديَِّتِهم، فَصَرخوا وَصِعَد ُصراُخُهم إىل اِهللا ِمْن ُعبوديَِّتِهم

ونظَر 25 . أنيَنُهم وذكََر َعهَدُه مَع إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَبفَسِمَع اُهللا 24
   . عتَرَف ِبِهم اُهللا إىل َبين ِإسرائيلَ وا

  3الفصل 
  اهللا يكلّم موسى

وكانَ موسى يرعى غَنَم َيثرونَ َحميِِّه كاهِن ِمديانَ، فساَق الغَنَم إىل ما 1
فَتراءى لَه َمالُك الّربِّ 2 .  وَصلَ إىل جَبِل اِهللا حوريـَبوراَء الربِّيَِّة حّتى

 ورأى موسى الُعلَّيقَةَ تـتوقَُّد بالنَّاِر .يف لَهيـِب ناٍر ِمْن وَسِط الُعلَّيقَِة
 ما بالُ .أميلُ وأنظُر هذا املَشهَد العظيَم«: فقالَ يف نفِْسه3 .وهَي ال حتَتِرُق

: أى الّربُّ أنَُّه مالَ لَينظَُر، فناداُه ِمْن وَسِط الُعلَّيقَِةوَر4» الُعلَّيقَِة ال حتَتِرُق؟
 إخلَْع .ال تقَتِرْب إىل ُهنا«: قال5َ .»نعم«:  فقالَ.»ُموسى، ُموسى«

 .»ِحذاءَك ِمْن ِرجلَيَك، ألنَّ املَوِضَع الّذي أنَت واِقٌف علَيِه أرٌض ُمقَدََّسةٌ
 فسَتَر موسى .» وإسَحَق ويعقوَب إلُه إبراهيَم.أنا إلُه آباِئَك«: وقال6َ

  .وجَهُه َخوفاً ِمْن أنْ َينظَُر إىل اِهللا
َنظَْرُت إىل ُمعاناِة شعبـي الّذيَن يف ِمْصَر، وَسِمْعُت «: فقالَ لَه الّرب7ُّ

فَنَزلُْت ُألنِقذَُهم 8ُصراَخُهم ِمْن ظُلِْم ُمَسخِّريِهم وَعِلمُت ِبــَعذاِبِهم، 
 وأُخِرَجُهم ِمْن ِتلَك األرِض إىل أرٍض َرْحبٍة َتدرُّ لََبناً ِمْن أيدي اِملْصريَِّني

، إىل موِطِن الكنعانيَِّني واِحلثِّيَِّني واألُموريَِّني والفَِرزِّيَِّني واِحلوِّيَِّني  وعَسالً
واآلنَ ها ُصراُخ َبين ِإسرائيلَ وَصلَ إيلَّ وَرأيُت كيَف َيُجوُر 9 .والَيبوسيَِّني
فَتعالَ أُرِسلَُك إىل ِفرَعونَ ِلُتخِرَج شعبـي َبين 10 علَيِهم، اِملْصريُّونَ

َمْن أنا حّتى أذهَب إىل ِفرَعونَ «: فقالَ موسى ِهللا11 .» ِإسرائيلَ ِمْن ِمْصَر
أنا أكونُ مَعَك، وهِذِه عالَمةٌ «: قال12َ» وأُخِرَج َبين ِإسرائيلَ ِمْن ِمْصَر؟

عُبدوا اَهللا  َرْجَت الشَّعَب ِمْن ِمْصَر، فاإذا أخ: لَك على أنِّي أنا أرَسلُتَك
  .»على هذا اجلَبِل

إلُه آباِئكُم : إذا ذَهْبُت إىل َبين ِإسرائيلَ وقلُت هلُم«: فقالَ موسى ِهللا13
فقالَ اُهللا 14» ؟ فماذا أُجيـُبُهم؟ ُمسُه أرسلَين إليكُم، فإنْ سألوين ما ا

هَو الّذي هَو :  َبين ِإسرائيلَ هكذا ُتجيـُب. أنا هَو الّذي هَو«: ِلموسى
  .»أرسلَين إليكُم

 إلُه آباِئكُم، إلُه  أنا الّربُّ: قُلْ ِلَبين ِإسرائيلَ«: وقالَ اُهللا ِلموسى ثانية15ً
مسي إىل األبِد، وهذا   هذا ا.إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب أرَسلُتَك إليِهم

:  ِإسرائيلَ وقُلْ هلُممجْع ُشيوَخ َبين إذَهْب وا16 .ِذكِْري مَدى األجياِل
تفقَّْدُتكُم : الّربُّ إلُه آباِئكُم، إلُه إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب، تراَءى يل وقالَ

فأنا أِعُدكُم أنْ أُخِرَجكُم ِمْن ِمْصَر 17 .وَرأيُت ما فَعلَ اِملْصريُّونَ ِبكُم
يَِّني والفَِرزِّيَِّني حيثُ ُتعانونَ الذُّلَّ إىل أرِض الكنعانيَِّني واحلثِّيَِّني واألُمور

فيسمعونَ لَك 18 . واِحلوِّيَِّني والَيبوسيَِّني، إىل أرٍض َتدرُّ لََبناً وعَسالً
الّربُّ إلُه : وتدُخلُ أنَت وُشيوُخ َبين ِإسرائيلَ على َمِلِك ِمْصَر وتقولونَ لَه

الربِّيَِّة وُنقَدُِّم ذبـيحةً الِعربانيَِّني قاَبلَنا، فَدْعنا اآلنَ نسُري َمسَريةَ ثالثِة أّياٍم يف 

وأنا أعلَُم أنَّ َمِلَك ِمْصَر ال يَدُعكُم تذَهبونَ إالَّ إذا أجَبَرْتُه 19 .ِللّربِّ إِهلنا
ِلذِلَك أُمدُّ َيدي وأضِرُب ِمْصَر جبميِع َعجائبـي الّيت أصَنُعها 20 .َيٌد قويَّةٌ

كُم ُحظوةً ِعنَد اِملْصريَِّني حّتى وأَهُب21فيها، وَبعَد ذِلَك ُيطِلقُكُم ِمَن الِبالِد 
مرأٍة ِعربانيٍَّة ِمْن  بل تطلُُب كُلُّ ا22إذا ذَهبُتم ال تذهبونَ وال شيَء مَعكُم 

جاَرِتها وِمَن النَّاِزلِة يف َبيِتها َمصاغَ ِفضٍَّة وذَهٍب وثياباً، فُتلِبسوَنها َبنيكُم 
   .»  وهكذا َتسلُبونَ اِملْصريَِّني.وَبناِتكُم

  4لفصل ا
  موسى يصنع املعجزات

ُهم ال ُيَصدِّقوَنين وال يسَمُعونَ ِلكالمي، بل «:  فقالَ موسى ِللّرب1ِّ
» ما هِذِه الّيت يف َيِدَك؟«: فأجاَبُه الّرب2ُّ .»مل يظَهْر لَك الّربُّ: يقولونَ
 على األرِض فصاَرت  فألقاها.»ألِقها على األرِض«: قال3َ .»عصاً«: قالَ

ُمدَّ َيَدَك وأمِسْك «: فقالَ لَه الّرب4ُّ . فَهرَب موسى ِمْن وجِهها.َحـيَّةً
: وقالَ لَه الّرب5ُّ . فَمدَّ موسى َيَدُه فأمَسكَها، فعاَدت عصاً يف َيِدِه.»ذَنَبها

هم، إلُه تفَعلُ هِذِه املُعِجَزةَ لُيَصدِّقوا أنَّ الّربَّ ظَهَر لَك، وهَو إلُه آباِئ«
أدِخلْ َيَدَك يف «: وقالَ لَه الّربُّ أيضا6ً .»إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب

 . فأدَخلَ َيَدُه يف َجيـِبِه ثُمَّ أخَرَجها، فإذا هَي َبرصاُء كالثَّلِج.»َجيـِبَك
 فَردَّ َيَدُه إىل َجيـِبِه ثُمَّ .»ُردَّ َيَدك إىل َجيـِبَك«: فقالَ لَه الّرب7ُّ

إنْ كانوا ال ُيَصدِّقوَنَك وال «: قالَ لَه8 .َدت كساِئِر َبَدِنهأخَرَجها فَعا
وإنْ كاُنوا ال 9 .َيقَتِنعونَ ِباملُعِجَزِة اُألوىل، فِباملُعِجَزِة الثَّانيِة يقَتِنعونَ

ُيَصدِّقونَ هاَتِني املُعِجَزَتِني وال يسمعونَ ِلكالِمَك، فَُخذْ ِمْن ماِء النَّهِر 
   .»، فَيصَري املاُء الّذي تأُخذُه ِمَن النَّهِر َدماًْسكُْب على األرِض وا

  سم موسى هرون ينطق با
 ال باألمِس . ما كُنُت يوماً َرُجالً فصيحاً!يا ربُّ«: فقال موسى للّرب10ِّ

 .»وال ِمْن يوَم كَلَّْمَتين أنا عبَدَك بل أنا بطيُء النُّطِْق وثقيلُ اللِّساِن
َمِن الذي خلََق لإلنساِن فَماً؟ وَمِن الّذي خلََق «: فقالَ لَه الّرب11ُّ

ذَهْب  فا12األخرَس أِو األصمَّ أِو الَبصَري أِو األعمى؟ أما هَو أنا الّربُّ؟ 
 !يا ربُّ«: فقالَ موسى13 .»وأنا أُعيُنَك على الكالِم وأَُعلُِّمَك ما تقولُ

:  الّربُّ على موسى غَضباً شديداً وقالَ لَهفَغِضَب14 .»أرِسلْ أحداً غَريي
أعِرُف هرونَ الالَّويَّ أخاَك أنَّه فصيُح اللِّساِن وها هَو اآلنَ خاِرٌج «

فَكلِّْمُه أنَت ِبما ُتريُد أنْ َينِطَق ِبِه، 15 .ِللقاِئَك وحَني يراَك يفَرُح يف قلِبه
هَو 16 .كُما ما تعَمالِنهوأنا أُعيُنكُما على ما تقوالِنه وأُعلُِّمكُما وأُري

ِمسَك، وأنَت تكونُ لَه كأنََّك اُهللا ُيوحي  ُيخاِطُب الشَّعَب َعنَك وَينِطُق با
   .»وُخذْ ِبَيِدَك هِذِه العصا، فِبها تصَنُع املُعِجزاِت17 .إليه

  موسى يرجع إىل مصر
َدْعين أرِجـُع إىل َبين قومي «:  لَهفَرَجَع موسى إىل َيثرونَ َحميِِّه وقال18َ

إذَهْب «:  فأجاَبُه َيثرونُ.»الّذيَن يف ِمْصَر ألرى هل ُهم أحياُء َبعُد
إرِجـْع إىل ِمْصَر، ألنَّ «:  وقالَ الّربُّ ِلموسى يف ِمْديان19َ .»ِبسالٍم

مرأَته وَولَديِه  فأخذَ موسى ا20 .»مجيَع الّذيَن ُيريدونَ قَتلََك ماتوا
  . وأخذَ موسى عصا اِهللا ِبَيِدِه.َبُهم على احلمِري وَرجَع إىل أرِض ِمْصَروأرك
ْصَنْع أماَم ِفرَعونَ مجيَع  أنَت راِجـٌع إىل ِمْصَر، فا«: وقالَ الّربُّ ملوسى21

الَعجائِب الّيت َجَعلُْتَك قاِدراً على ُصْنِعها وأنا أُقسِّي قلَبه فال ُيطِلُق شعَب 
ْبين  ِإسرائيلُ ا«: وقُلْ ِلِفرَعونَ هذا ما قالَ الّرب22ُّ .الِدِإسرائيلَ ِمَن الب
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ْبين ِمْن ِمْصَر ِلـيعُبَدين وإنْ رفَْضَت أنْ ُتطِلقَُه  أطِلِق ا: أقولُ لَك23 .الِبكُْر
   .» أقُتِل ابَنَك الِبكَْر

  بنه موسى خينت ا
 الّربُّ يف مكاٍن ِللَمبـيِت وحاولَ أنْ وبـينما موسى يف الطَّريِق القاُه24
بَنها ومسَّت ِبها ِرجلَي  مرأُته َصوَّاَنةً فخَتَنِت ا فأخذَت َصفُّوَرةُ ا25 .ُيميَته

فَعفَّ َعنُه الّربَّ ِعنَدما 26 .»أنَت اآلنَ عريُس َدٍم يل«: موسى وقالت
   . ، ِمْن أجِل اِخلتاِن»عريُس َدٍم يل«: قالت

  لقاء موسى وهرون
 فذَهَب ولَِقـيُه .»إذَهْب إىل الربِّيَِّة ِلِلقاِء موسى«: وقالَ الّربُّ هلَرون27َ

فأخَبر موسى هرونَ جبميِع ما كلََّمُه ِبِه الّربُّ حَني 28 . فقبَّلُه يف جَبِل اِهللا
هرونُ ومجعا فذَهَب موسى و29 .أرَسلَه، وجبميِع املُعِجزاِت الّيت أَمَرُه هبا

وخاطََبُهم هرونُ جبميِع ما كلََّم الّربُّ بِه 30 .ُشيوَخ َبين ِإسراِئيلَ كُلَُّهم
 وملَّا .فآَمنوا31 ثُمَّ صَنَع موسى املُعجزاِت أماَم ُعيوِن الشَّعِب .موسى

ِمسعوا أنَّ الّربَّ تفقََّد َبين ِإسرائيلَ ورأى ما ُيعاُنوَنه ِمَن الذُلِّ، ركَعوا 
   .َنساِجدي

  5الفصل 
  موسى يف حضرة فرعون

قالَ الّربُّ إلُه «:  وَبعَد ذِلَك دَخلَ موسى وهرونُ على ِفرَعونَ وقاال لَه1
َمْن هَو «: فقالَ ِفرَعون2ُ .»أطِلْق شعبـي ِلـُيَعيُِّدوا يل يف الربِّيَِّة: ِإسرائيلَ

 َبين ِإسرائيلَ؟ ال أعِرُف الّربَّ وال أُطِلُق َبين الّربُّ حّتى أَمسَع لَه وأُطِلَق
إلُه الِعربانيَِّني قاَبلَنا، فَدْعنا اآلنَ نسُري َمسَريةَ ثالثِة أّياٍم «: فقاال3 .»ِإسرائيلَ

 .»يف الربِّيَِّة وُنقَدُِّم ذبـيحةً للّربِّ إِهلنا، ِلئالَّ ُيعاِقَبنا ِبوباٍء أو ِبـَحدِّ السَّيِف
ملاذا يا موسى وهرونُ ُتَعطِّالِن شعَبكُما َعْن «: ما َمِلُك ِمْصَرفقالَ هل4ُ

البالُد تضيُق «: وقالَ ِفرَعون5ُ .»ذَهَبا وأعيداُهم إىل أشغاِلِهم أعماِلِهم؟ ا
  »اآلنَ ِبِهم، فكيَف إذا أَرْحُتماُهم ِمْن أثقاِلهم؟

  فرعون يأمر املسّخرين بالقساوة
ال «7: ويف ذِلَك اليوِم قالَ ِفرَعونُ ِلُمَسخِّري شعِب ِإسرائيلَ وُرقَباِئِهم6

، بل ليذَهبوا ُهم وجيَمعوا هلُم  ُتعطُوا الشَّعَب َبعَد اليوِم ِتْبناً ِلـيصَنعوا اللِّْبَن
قَبلُ وال فِْرضوا علَيِهم ِمقداَر اللِّْبِن الّذي كاُنوا يصَنعوَنُه ِمْن  وا8 .ِتْبناً

َدْعنا :  ُهم ُمتكاِسلونَ، وِلذِلَك يصُرخونَ ويقولونَ.ُتنِقصوا ِمنُه شيئاً
أرِهقوا هؤالِء القوَم بالَعمِل، فَيلَتهوا بِه 9 .نذَهُب وُنقَدُِّم ذبـيَحةً إلِهلنا

  .»َعِن الكالِم الباِطِل
ال : رَعونُقالَ ِف«: فَخرَج ُمَسخُِّرو الشَّعِب وُرقََباُؤُهم وقالوا هلُم10

ْجَمُعوا لكُم ِتْبناً ِمْن حيثُ ِجتدونَ، وِمقداُر  ذَهبوا أنُتم وا ا11 .أُعِطيكُم ِتْبناً
فتفَرََّق الشَّعُب يف 12 .»ما كُنُتم تصنعونَ ِمَن اللِّْبِن ال َينقُْص ِمنُه شيٌء
واملَُسخِّرونَ 13كُلِّ أرِض ِمْصَر ِلـيجَمُعوا قَشا ِعوَض التِّْبِن، 

ْصَنعوا ِمَن اللِّْبِن ِمقداَر ما كُنُتم تصنعونَ وقَت  ا«: عِجلوَنهم ويقولونَيسَت
وكانَ املَُسخِّرونَ يضِربونَ ُرقباَء َبين ِإسرائيلَ الَّذيَن 14 .»َتزويِدكُم بالتِّْبِن

ما بالُكُم قصَّْرُتم أمِس واليوَم يف «: والَُّهم علَيِهم ِفرَعونُ ويقولونَ هلُم
  »ِن َعّما قَبلُ؟ُصنِع اللِّْب

  الرقباء يشكون أمرهم لفرعون
ملاذا تفَعلُ «: فجاَء ُرقباُء َبين ِإسرائيلَ إىل ِفرَعونَ صاِرخَني وقالوا لَه15

 !ْصَنعوا ِلْبناً ا: ال ُنعطى ِتْبناً ويقالُ لنا16ِبنا، حنُن عبـيَدَك هكذا؟ 
أنُتم «: فأجاهُبم ِفرَعون17ُ .» حنُن عبـيُدَك ورعاياَكوُنضَرُب وُنقَهُر و

 !َدْعنا نذهُب وُنقَدُِّم ذبـيحةً ِللّربِّ: ُمتكاِسلونَ، وِلذِلَك تقولونَ
ْنَصِرفوا إىل َعمِلكُم، وِتْبٌن ال ُيعطى لكُم، وِمقداُر اللِّْبِن ذاُتُه  فا18

   .»ُتقَدِّموَنُه

  الرقباء يلومون موسى وهرون
ال َينقُْص «: فرأى ُرقباُء َبين ِإسرائيلَ أنَُّهم يف أسوإ حاٍل ِعنَدما قيلَ هلُم19

وصاَدفوا 20 .»ِمْن ِمقداِر اللِّْبِن شيٌء، بل ُتقَدِّموَنه كُلَّ يوٍم يف يوِمِه
: ا هلُمافقالو21موسى وهرونَ وُهما ينتِظراِن ُخروَجُهم ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ، 

 ألنَّكُما أفَسْدُتما ُسمَعَتنا ِعنَد ِفرَعونَ .الّربُّ يرى وحيكُُم علَيكُما«
   .» ِلـَيقتلونا وِرجاِله، وأعطَيُتماُهم ُحجَّةً

  احلوار بـني الّرّب وموسى
شعِبَك ملاذا يا ربُّ، ملاذا أسأَْت إىل «: فَرَجَع موسى إىل الّربِّ وقال22َ

ِمسَك، أخذَ ُيسيُء إليِهم  فُمنذُ دَخلُْت على ِفرَعونَ ألتكلََّم با23أرَسلَتين؟ 
   .»وأنَت ال تعَملُ شيئاً إلنقاِذِهم

  6الفصل 
 فهَو بـَيدي القديرِة .اآلنَ ترى ما أفَعلُ بِفرَعونَ«:  فقالَ الّربُّ ملوسى1

  .»ْن أرِضِهسُيطِلقُُهم، وبـَيدي القديرِة سَيطُرُدُهم ِم
تراَءيُت إلبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب إهلاً 3 .أنا الّربُّ«: وقالَ اُهللا ملوسى2

وعاَهْدُتُهم على أنْ أُعطَيُهم 4 . مسي يهَوه فما أعلَْمُتُهم بِه قديراً، وأمَّا ا
وَسِمعُت أنَني َبين ِإسرائيلَ الّذيَن 5 .أرَض كنعانَ، الّيت تَغرَّبوا فيها

أنا الّربُّ، «: فقُلْ لَبين ِإسرائيل6َ .ُهُم اِملْصريُّونَ فذَكَْرُت َعهدي هلُمْسَتعَبَد ا
وأنا أُخِرُجكُم ِمْن َتحِت نِري اِملْصريَِّني وأُنِقذُكُم ِمْن ُعبودّيِتِهم، وأرفَُع 

وأتَِّخذُكُم يل شعباً وأكونُ لكُم إهلاً 7 .ِذراعي وأُنِزلُ ِبِهم أحكاماً رهيـبةً
 .ي أنا الّربُّ إهلُكُم الّذي أخَرَجكُم ِمْن َتحِت نِري اِملْصريَِّنيوتعلمونَ أنِّ

وَسأُْدِخلُكُُم األرَض الّيت رفَْعُت َيدي وَحلَفُْت أنْ أُعِطَيها إلبراهيَم 8
فكلََّم موسى 9 .» أنا الّربُّ.وإسَحَق ويعقوَب، فأُعطيها لكُم أنُتم مرياثاً

عوا لَه ألنَُّهم فقَدوا َصَربُهم ِلكثَرِة ما َبين ِإسرائيلَ هذا الكالَم، فما َسِم
  .ُيعانوَنه ِمْن شقاِء الُعبوِدّيِة

أُدُخلْ على ِفرَعونَ َمِلِك ِمْصَر وقُلْ لَه أنْ «11: فقالَ الّربُّ ملوسى10
إذا كانَ َبنو ِإسرائيلَ «: فأجاَبُه موسى12 .»ُيطِلَق َبين ِإسرائيلَ ِمْن أرِضِه

فكلََّم 13»  يسمُع يل ِفرَعونُ وأنا ثقيلُ اللِّساِن؟ال يسَمعونَ يل، فكيَف
الّربُّ موسى وهرونَ وأَمرُهما أنْ يعَمال معاً لدى َبين ِإسرائيلَ وِفرَعونَ 

   .َملِك ِمْصَر على إخراِج َبين ِإسرائيلَ ِمْن ِمْصَر

  نسب موسى وهرون
َحنوُك : َرأوبـَني ِبكِْر ِإسرائيلََبنو : هؤالِء أنساُب موسى وهرون14َ

: وَبنو ِشمعون15َ .وفَلُّو وَحصرونُ وكَرمي، وُهم عشاِئُر َرأوبـَني
بُن الكنعانيَِّة، وُهم عشاِئُر  َيموئيلُ ويامُني وأُوَهُد وَياكُني وصوَحُر وشأولُ ا

ِجرشونُ وقَهاُت : وهِذِه أمساُء َبين الوي ِبـَحسِب مواليِدِهم16 .ِشمعونَ
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ِلْبين : وَبنو ِجرشون17َ . والوي عاَش مئةً وَسبعاً وثالِثـَني سَنةً.وَمراري
عمراُم وِيصهاُر وَحربونُ : وَبنو قَهاَت18 .وِشْمعي ِبــعشاِئرِهما

: وَبنو َمراري19 . وقَهاُت عاَش مئَةً وثالثاً وثالِثـَني سَنةً.وُعزِّيئيلُ
وتَزوََّج َعمراُم 20 . واليدِهمَمحلي وموشي، وُهم عشاِئُر الالَّويَِّني مب
 وعاَش َعمراُم مئةً وَسْبعاً .ُيوكاَبَد َعمََّته، فَولََدت لَه هرونَ وموسى

: وَبنو ُعزِّيئيل22َ .قُوَرُح ونافَُج وِذكْري: وَبنو ِيصهاَر21 .وثالِثـَني سَنةً
اَب وَتَزوََّج هرونُ أليشاَبَع ِبنَت َعمِّيناد23 .ميشائيلُ وألصافانُ وِستري

وَبنو 24 .أُخَت َنحشونَ، فَولَدت لَه ناداَب وأبـيُهو وأِلعاَزَر وإيثاماَر
وأِلعاَزُر بُن 25 . وُهم َعشاِئُر القُوَرحّيَني.أسُِّري وألقاَنةُ وأبـيأساُف: قُوَرَح

 أولِئَك ُهم .مرأٍة ِمْن َبناِت فوطيئيلَ، فَولَدت لَه ِفنحاَس هرونَ َتَزوََّج با
  . يَِّني ِبــَعشاِئرِهمأنساُب الالَّو

أَخِرجا َبين «: وهرونُ وموسى هذاِن ُهما اللّذاِن قالَ هلُما الّرب26ُّ
وُهما اللّذاِن طالبا ِفرَعونَ 27، »ِإسرائيلَ ِمْن أرِض ِمْصَر جبميِع عشاِئرِهم

   .َمِلَك ِمْصَر بأنْ ُيخِرَج َبين إسرائيلَ ِمْن ِمْصَر

  عودة إىل احلوار
 كلِّْم .أنا الّربُّ«: قالَ لَه29ويوَم كلََّم الّربُّ موسى يف أرِض ِمْصَر 28

أما تراين ثقيلَ «: فأجاَبه موسى30 .»ِفرَعونَ َمِلَك ِمْصَر بكُلِّ ما أقولُه لَك
  »اللِّساِن، فكيَف يسَمُع يل ِفرَعونُ؟

  7الفصل 
 ِبَمثاَبِة إلٍه ِلِفرَعونَ، ويكونُ هرونُ  جعلُْتَك.أُنظُْر« :  فقالَ الّربُّ ملوسى1

أنَت ُتكَلُِّم هرونَ ِبكُلِّ ما آُمُرَك ِبِه، وهرونُ ُيكَلُِّم 2 .أخوَك ِبَمثاَبِة َنبـيَِّك
ولكنِّي أُقَسِّي قلَب ِفرَعونَ، 3 .ِفرَعونَ أنْ ُيطِلَق َبين ِإسرائيلَ ِمْن أرِضِه

فلن يسَمَع لكُما 4،  رِض ِمْصَرومهما أكثْرُت ُمعِجزايت وَعجاِئبـي يف أ
حّتى أرفََع َيدي على أرِض ِمْصَر وأُخِرَج ُجموَع شعبـي َبين ِإسرائيلَ ِمْن 

فيعِرُف اِملْصريُّونَ أنِّي أنا 5 .ُهناَك ِبما أُنزلُُه ِباِملْصريَِّني ِمْن أحكاٍم رهيـبٍة
 .»ِمْن َبيِنِهمالّربُّ، مىت رفَْعُت َيدي علَيِهم وأخَرْجُت َبين ِإسرائيلَ 

بَن  وكانَ موسى ا7 .فأطاَع موسى وهرونُ الّربَّ وفَعال كما أَمرُهما6
   .بَن ثالٍث ومثانَني سَنةً حَني كلَّما ِفرَعونَ مثانَني سَنةً، وهرونُ ا

  العصا تـتحّول إىل حّية
ا ِفرَعونُ أُريُد عجيـَبةً إذا قالَ لكُم«9: وقالَ الّربُّ ملوسى وهرون8َ

فدَخلَ موسى 10 .»يأُخذُ هرونُ عصاُه وُيلقيها أماَم ِفرَعونَ ِلَتصَري َحـيَّةً
 ألقى هرونُ عصاُه أماَم ِفرَعونَ .وهرونُ على ِفرَعونَ وفَعال كما أمَر الّربُّ

م َسَحرةُ فَدعا ِفرَعونُ املَُنجِّمَني والَعرَّافَني وُه11 .وِرجاِلِه فصاَرت َحـيَّةً
ألقى كُلُّ واحٍد ِمنُهِم عصاُه فصاَرت 12 .ِمْصَر، فَصنُعوا كذِلَك ِبِسْحِرِهم

ْشَتدَّ  فا13 .بتلََعت ِعصيَُّهم كُلُّ عصاً َحـيَّةً عظيَمةً، ولِكنَّ عصا هرونَ ا
   .قلُب ِفرَعونَ قساَوةً حّتى ال يسَمَع ملوسى وهرونَ، كما قالَ الّربُّ

  اء ينقلب دماًامل: الضربة األوىل
قَسَي قلُب ِفرَعونَ وَرفَض أنْ ُيطِلَق شعبـي، «: فقالَ الّربُّ ملوسى14
نَتِظْرُه على  ذَهْب إىل ِفرَعونَ يف الصَّباِح، وهَو خاِرٌج إىل املاِء، وا فا15

سَبَق «: وقُلْ لَُه16نقَلَبت َحـيَّةً  شاطِئ النَّهِر، وُخذْ ِبَيِدَك العصا الّيت ا
ِه الِعربانيَِّني أنْ أرَسلَين إليَك ِألقولَ لَك أطِلْق شعبـي لَيعُبدوين يف للّربِّ إل
واآلنَ يقولُ لَك الّربُّ إنََّك ِبهِذِه 17 . ولِكنََّك مل تسَمْع لَه َبعُد.الربِّيَِّة

سأضِرُب ِبالعصا الّيت ِبَيدي ماَء النَّهِر فَينقَِلُب : املُعجَزِة تعِرُف أَنِّي أنا الّربُّ
والسََّمُك الّذي يف النَّهِر ميوُت، فُينِتُن النَّهُر وَيعاُف اِملْصريُّونَ ماَءُه 18 . ماًَد

  .»فال َيْشَربوَنُه
قُلْ ِلهرونَ أنْ يأُخذَ عصاَك وُميدَّ َيَدُه على مياِه «: وقالَ الّربَّ ملوسى19

صَري دماً، اِملْصريَِّني وأهناِرِهم وَسواقيِهم وُبَرِكِهم وأحواِض مياِهِهم فَت
 .»ويكونَ َدٌم يف مجيِع أرِض ِمْصَر وما فيها ِمْن أوعَيِة خَشٍب وِحجارٍة

 العصا وَضرَب املاَء  رفََع هرونُ: ففَعلَ موسى وهرونُ كما أمَر الّرب20ُّ
نقلَب مجيُع ماِء  الّذي يف النَّهِر على َمشَهٍد ِمْن ِفرَعونَ ومجيِع ِرجاِله، فا

لسََّمُك الّذي يف النَّهِر ماَت وأنَتَن النَّهُر، فلم يقِدِر وا21 .النَّهِر َدماً
وفَعلَ 22 .اِملْصريُّونَ أنْ يشَربوا ِمْن ماِئِه، وكانَ الدَُّم يف مجيِع أرِض ِمْصَر

زداَد قَلُب ِفرَعونَ َصالبةً ومل َيسَمع  كذِلَك َسَحرةُ ِمْصَر ِبسْحِرِهم، فا
  .ملوسى وهرونَ، كما قالَ الّربُّ

وَحفَر اِملْصريُّونَ 24 .نَصرَف ِفرَعونُ ودخلَ َبيَتُه غَري ُمباٍل ِبهذا أيضاً وا23
َحولَ النَّهِر ِلـيشَربوا ماًء، ألنَُّهم مل يكونوا قاِدريَن أنْ يشَربوا ِمْن ماِء 

   .وَمَضت َسْبَعةُ أّياٍم َبعَدما َضرَب اُهللا النَّهَر25 .النَّهِر

  الضفادع: الضربة الثانية
يقولُ لَك الّربُّ أنْ : أُدُخلْ على ِفرَعونَ وقُلْ لَه«: وقالَ الّربُّ ملوسى26

فإنْ رفَْضَت أنْ ُتطِلقَُهم يضِرُب 27 .ُتطِلَق شعبـي ِمْن ِمْصَر ِلـَيعُبدوين
فيفيَض النَّهُر ِبها، فتصَعَد وتنَتِشَر يف َبيِتك 28 .مجيَع أرِضَك بالضَّفاِدِع
يِرَك، ويف ُبيوِت ِرجاِلَك وشعِبَك، ويف أفراِنَك وغُرفَِة َنوِمَك وعلى سر

وتصَعَد الضَّفاِدُع علَيَك وعلى شعِبَك وعلى مجيِع 29 .وَمعاِجِنَك
   .»ِرجاِلَك

  8الفصل 
أنْ َيُمدَّ َيَدُه ِبــعصاُه على األهناِر : قُلْ ِلهرونَ«:  وقالَ الّربُّ ملوسى1

فََمدَّ هرونُ َيَدُه 2 .»لى أرِض ِمْصَروالَسواقي والُبَرِك وُيصِعَد الضَّفاِدَع ع
وَصنَع كذِلَك 3 .على مياِه ِمْصَر، فَصِعَدِت الضَّفاِدُع وغطَِّت األرَض

  .السََّحَرةُ بِسْحِرِهم وأصَعدوا الضَّفاِدَع على أرِض ِمْصَر
َتشفَّعا يفَّ إىل اِهللا، فَيرفَع الضَّفاِدَع «: فدعا ِفرَعونُ موسى وهرونَ وقال4َ
فقالَ 5 .»ي وَعْن شعبـي حّتى أُطِلَق شعَبكُما لُيقَدِّموا الذَّباِئـَح للّربِّعنِّ

أخِبْرين مىت أتَشفَُّع إىل اِهللا ِبَك وِبِرجاِلَك وشعِبَك، «: موسى ِلِفرَعونَ 
: قال6َ» فَيقطََع الضَّفاِدَع َعنَك وَعْن ُبيوِتَك وال تبقَى إالَّ يف النَّهِر؟

ِلـَيكُْن كما قُلَت ِلَتعرَف أنَّ الّربَّ إهلَنا ال «: ى فقالَ لَه موس.»غداً«
فَترَتِفـَع الضَّفَاِدُع َعنَك وَعْن ُبيوِتَك وَعْن ِرجاِلَك وَشعِبَك 7َنظَري لَه، 

  .»وال تبقَى إالَّ يف النَّهِر
وملَّا خَرَج موسى وهرونُ ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ، َصرَخ موسى إىل الّربِّ لَيرفَع 8

سَتجاَب اُهللا لَه وماتـِت الضَّفاِدُع  فا9 .ِدَع الّيت أنَزلَها على ِفرَعونَالضَّفَا
فَجَمعوها كَُوماً كَُوماً، وأنَتَنِت األرُض 10 .ِمَن الُبيوِت والدُّْوِر واحلُقوِل

فلمَّا رأى ِفرَعونُ أنَّ الفََرَج جاَءُه، قَسَّى قلَبُه ومل يسَمْع هلُما، 11 .ِمنها
   .كما قالَ الّربُّ

  البعوض: الضربة الثالثة
أنْ َيُمدَّ عصاُه ويضِرَب ُتراَب : قُلْ ِلهرونَ«: فقالَ الّربُّ ملوسى12

َمدَّ هرونُ : ففَعلَ كذِلَك13 .»األرِض فَيصَري َبعوضاً يف مجيِع أرِض ِمْصَر
 على النَّاِس  َيَدُه ِبــعصاُه وضَرَب ُتراَب األرِض، فَخرَج الَبعوُض



The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل٩صفحة رقم  

وحاَولَ 14 .اَر كُلُّ ُتراِب األرِض َبعوضاً يف مجيِع أرِض ِمْصَروالَبهاِئِم وص
 وكانَ الَبعوُض على .، فلم يقِدروا السََّحَرةُ ِبسْحِرِهم أنْ ُيخِرجوا الَبُعوَض

ْشَتدَّ قلُب   وا.» هِذِه إصَبُع اِهللا«: فقالَ السََّحَرةُ لِفرَعون15َ .النَّاِس والبهاِئِم
   .لم يسَمْع ملوسى وهرونَ، كما قالَ الّربُِّفرَعونَ قَساَوةً، فَ

  الذباب: الضربة الرابعة
َبكِّْر يف الغِد وِقْف أماَم ِفرَعونَ وهَو خاِرٌج إىل «: وقالَ الّربُّ ملوسى16

يقولُ لَك الّربُّ أطِلْق شعبـي ِمْن ِمْصَر ِلـَيعُبدوين «: النَّهِر وقُلْ لَه
لُ علَيَك وعلى ِرجاِلَك وشعِبَك وُبيوِتَك فإنْ رفَْضَت أنْ ُتطِلقَُهم أُرِس17

 . حّتى متَتلئَ ِمنَها ُبيوُت اِملْصريَِّني واألرُض الّيت ُهم علَيها الذَُّباَب
 الّيت ُيقيُم هبا شعبـي، فال  ولكنِّي أسَتثْين يف ذِلَك اليوِم أرَض جاَسان18َ

حَني أَُميُِّز َبَني 19  فَتعِرُف أنِّي أنا الّربُّ يف األرِض،.يكونُ ُهناَك ذُباٌب
 .ففَعلَ الّربُّ كذِلَك20 .» وغداً َتِتمُّ هِذِه العجيـَبةُ.شعبـي وشعِبَك

ودَخلَ الذُّباُب َبيَت ِفرَعونَ وُبيوَت ِرَجاِلِه ومجيَع أرِض ِمْصَر ِبكثَرٍة 
  .وأفَسَد األرَض

ـَح إلِهلكُم، ذَْهَبا قَدِّما الذَّباِئ ا«: فَدعا ِفرَعونُ موسى وهرونَ وقال21َ
ال َيحُسُن أنْ نفَعلَ هذا، «: فأجاَبُه موسى22 .»ولِكْن يف هِذِه األرِض

 فَهل نذَبُح أماَم ُعيوِنِهم .ألنَّنا نذَبُح ِللّربِّ إِهلنا ما هَو ِرْجٌس ِعنَد اِملْصريَِّني
ةَ أطِلقْنا فنسَري يف الربِّيَِّة َمسري23؟  ما هَو ِرْجٌس ِعنَدُهم وال يرُجموَننا

أنا «: فقال ِفرَعون24ُ .»ثالثِة أّياٍم وُنقَدَِّم الذَّبائَح للّربِّ إِهلنا كما أمَرنا
 تَشفََّعا .أُطِلقُكُم ِلُتقَدِّموا الذَّباِئـَح ِللّربِّ إِهلكُم يف الربِّيَِّة، ولِكْن ال َتبَتِعُدوا

 إىل اِهللا، سأخُرُج اآلنَ ِمْن ِعنِدَك وأتَشفَُّع فيَك«: فقالَ موسى25 .»يفَّ
 ولِكْن ال ختَدْعنا مرَّةً .فريفَُع الذُّباَب َعنَك وَعْن ِرجاِلَك وشعِبَك غداً

  .»أُخرى، فترفَُض أنْ ُتطِلَق الشَّعَب ِلـُيقَدِّموا الذَّباِئَح للّربِّ
سَتجاَب  فا27 .وخَرَج موسى ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ وتَشفََّع فيِه إىل الّرب26ِّ

َع الذُّباَب َعن ِفرَعونَ وَعن ِرجاِلِه وشعِبِه، حّتى مل َتبَق الّربُّ ملوسى ورفَ
وقَسَّى ِفرَعونُ قلَبُه هِذِه املرَّةَ أيضاً، فلم ُيطِلِق الشَّعَب 28 .ذُباَبةٌ واحَدةٌ

   .ِمْن أرِض ِمْصَر

  9الفصل 
  موت املواشي: الضربة اخلامسة

 لَه إنَّ الّربَّ إلَه الِعربانيَِّني أُدُخلْ على ِفرَعونَ وقُلْ«:  وقالَ الّربُّ ملوسى1
فإنْ رفَْضَت أنْ ُتطِلقَُهم وأصَرْرَت 2 .يقولُ لَك أطِلْق شعبـي ليعُبدوين

: فها َيدي أنا الّربُّ َتضِرُب َمواشَيَك الّيت يف الربِّيَِّة3ْحِتجاِزِهم،  على ا
يُِّز َبَني َمواشي وأم4 .اخلَيلَ واحلمَري واِجلمالَ والبقََر والغَنَم بوباٍء ُمميٍت

 .ِإسرائيلَ وَمواشي اِملْصريَِّني، فال ميوُت شيٌء ِمْن مجيِع ما هَو لَبين ِإسرائيلَ
فنفَّذَ 6 .»وعيََّن الّرُب يوَم غٍد موِعداً ُيَنفِّذُ فيِه هذا األمَر يف أرِض ِمْصَر5

ا َمواشي َبين الّربُّ هذا األمَر يف الغِد، فماَتت َمواشي اِملْصريَِّني كُلُّها، وأمَّ
ْسَتخَبَر ِفرَعونُ عمَّا جَرى، فعِلَم أنَّ  وا7 .ِإسرائيلَ فما ماَت منها واِحٌد

 ولكنَّ قلَبُه َبقَي قاسياً فلم ُيطِلْق شعَب .َمواشي ِإسرائيلَ مل ُميْت ِمنها واحٌد
   .ِإسرائيلَ ِمْن ِمْصَر

  القروح: الضربة السادسة
ذا ِملَْء كفَّيكُما ِمْن َرماِد األُتوِن، ُخ«: فقالَ الّربُّ ملوسى وهرون8َ

فيصَري غُباراً على مجيِع 9ولَيذُرَُّه موسى إىل السَّماِء أماَم عيَني ِفرَعونَ، 

فأخذَ 10 .» يف النَّاِس والَبهائِم كُلِّها أرِض ِمْصَر وُيخِرَج قُروحاً وُبثوراً
 وذَرَّاُه موسى إىل موسى وهرونُ ِمْن رماِد األُتوِن ووقَفا أماَم ِفرَعونَ،

ومل يقِدِر السَّحَرةُ أنْ 11 .السَّماِء فصاَر قُروحاً وُبثوراً يف النَّاِس والَبهاِئِم
يِقفُوا أماَم موسى بسبِب القُروِح الّيت كاَنت يف السََّحَرِة ويف مجيِع 

وقَسَّى الّربُّ قلَب ِفرَعونَ، فلم يسمْع ملوسى وهرونَ، كما 12 .اِملْصريَِّني
   . الّربُّ ملوسىقالَ

  الربد: الضربة السابعة
يقولُ : َبكِّْر يف الغِد َوِقْف أماَم ِفرَعونَ وقُلْ لَه«: وقالَ الّربُّ ملوسى13

وإالَّ فأنا يف هِذِه املرَِّة أُنِزلُ 14لَك إلُه الِعربانيَِّني أطِلْق شعبـي ليعُبدوين، 
 فَتعِرَف أنْ ال نظَري يل مجيَع ضَربايت علَيَك أنَت وعلى ِرجاِلَك وشعِبَك،

وإنْ كُنُت حّتى اآلنَ مل أُمدَّ َيدي وأضِرْبَك أنَت وشعَبَك 15 .يف األرِض
فألنِّي أردُت أنْ أُبِقـَيَك لَترى قُدَريت 16بالوباِء لتزولَ ِمَن األرِض، 

وما ُدمَت ُتقاوُم شعبـي وال ُتطِلقُهم 17 . مسي يف كُلِّ األرِض ويشَتِهَر ا
فسأُمِطُر غداً يف ِمثِل هذا الوقِت َبَرداً عظيماً ما عَرفَت 18ِدَك، ِمْن ِبال

َمجْع َمواشَيَك وكُلَّ  فأسِرْع وا19 .ِمْصُر لَه َمثيالً ِمْن يوِم تأسيِسها إىل اآلنَ
 فكُلُّ إنساٍن أو َبهيمٍة يف الربِّيَِّة ال يلجأُ إىل .ما لَك يف الربِّيَِّة إىل احلَظاِئِر

فكانَ أنَّ الّذيَن خافوا كالَم الّربِّ 20 .»ِرتلُ علَيِه الَبَرُد فيموُتاحلَظائِر َي
وأمَّا 21ِمْن ِرجاِل ِفرَعونَ هربوا بعبـيِدِهم وَمواشيِهم إىل البـيوِت، 

  .الّذيَن مل ُيبالُوا ِبكالِم الّربِّ فتَركوا عبـيَدُهم وَمواشَيُهم يف الربِّيَِّة
 َيَدَك َنحَو السَّماِء فيِرتلَ َبَرٌد يف مجيِع أرِض ُمدَّ«: وقالَ الّربُّ ملوسى22

فَمدَّ موسى عصاُه 23 .»ِمْصَر على النَّاِس والَبهاِئِم وأعشاِب الربِّيَِّة كُلِّها
 وأمطَر الّربُّ .حنَو السَّماِء، فأرَعَد الّربُّ وأبَرَق ناراً َجَرت على األرِض

لَبَرِد شيئاً عظيماً مل يكُْن لَه َمثيلٌ يف أرِض فكانَ الَبَرُد والنَّاُر َبَني ا24َبَرداً 
وَضرَب الَبَرُد يف مجيِع أرِض ِمْصَر كُلَّ ما يف 25 . ِمْصَر ُمنذُ سكَنَها بَشٌر

أمَّا أرُض 26 .الربِّيَِّة ِمَن النَّاِس والبهاِئِم واألعشاِب وكسََّر كُلَّ شَجَرٍة فيها
  .ِرتلْ علَيها الَبَرُد الّيت فيها َبنو ِإسرائيلَ فلم ي جاسانَ

 الّربُّ .َخِطئُت هِذِه املرَّةَ«: سَتدعى ِفرَعونُ موسى وهرونَ وقالَ هلُما فا27
َتشفَّعا إىل الّربِّ أنْ ُيوِقَف الرُّعوَد والَربَد، 28 .عادلٌ وأنا وشعبـي أشراٌر

 إذا«: فقالَ لَه موسى29 .»فأُطِلقَكُم ِمْن ِمْصَر وال ُتقيمونَ فيها َبعُد
َخرْجُت ِمَن املدينِة أبُسطُ َيدي إىل الّربِّ، فتـتوقَُّف الرُّعوُد وال يِرتلُ 

أمَّا أنَت ورجالَُك، فأعِرُف أنَّكم ال 30 .الَربُد، لَتعِرَف أنَّ األرَض للّربِّ
وكانَ الَربُد ضَرَب الكتَّانَ والشَّعَري، ألنَّ 31 .»ختافونَ الّربَّ اإللَه َبعُد

وأمَّا اِحلنطةُ والقَطاينُّ فما تِلفَت 32َبْعُد ُسنُبالً والكتَّانَ ِبْزراً، الشَّعَري كانَ 
  .ألنَّها تـتأخَُّر يف النُّضوِج

وخَرَج موسى ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ وِمَن املدينِة وبسطَ َيديِه إىل الّربِّ، 33
ملَّا رأى و34 .فَتوقَّفَِت الرُّعوُد والَربُد وما عاَد املَطُر َينصبُّ على األرِض

ِفرَعونُ أنَّ املَطَر توقََّف والَربَد والرُّعوَد أيضاً، عاَد إىل خطيئَِتِه، فقسَّى قلَبُه 
   .فلْم ُيطِلْق َبين ِإسرائيلَ ِمْن ِمْصَر، كما قالَ الّرب35ُّ .هَو وِرجالُه

  10الفصل 
  اجلراد: الضربة الثامنة

أنا الّذي قَسَّى قلَبُه وقلوَب أُدُخلْ على ِفرَعونَ، ف«:  وقالَ الّربُّ ملوسى1
بِنَك  بِن ا بِنَك وا وِلَتروَي على َمسَمِع ا2ِرجاِلِه ألصَنَع ُمعِجزايت هِذِه َبيَنُهم، 
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ما فَعلُْت باِملْصريَِّني، وما صنْعُت َبيَنُهم ِمَن املُعجزاِت، وتعلَُموا أنِّي أنا 
  .»الّربُّ

يقولُ لَك الّربُّ إلُه «: هفدَخلَ موسى وهرونُ على ِفرَعونَ وقاال ل3َ
وإنْ 4الِعربانيَِّني إىل مىت ترفُُض أنْ ختَضَع يل؟ أطِلْق شعبـي لَيعُبدوين، 

فُيغطَِّي اجلَراُد وجَه 5 .رفَْضَت أنْ ُتطِلقَُهم، أجِلُب اجلَراُد غداً على أرِضَك
  ِمَن الَربِداألرِض حّتى ال يقِدَر أحٌد أنْ يراها، ويأكُلَ البقيَّةَ الَّيت َسِلَمت 

وَيمَأل اجلَراُد ُبيوَتَك وُبيوَت مجيِع 6 .ومجيَع الشََّجِر النَّابِت لكُم يف الربِّيَِّة
 فال آباُؤَك وال آباُء آباِئَك َرأوا ِمثلَُه ُمنذُ يوَم .ِرجاِلَك ومجيِع اِملْصريَِّني

ِعنِد  وأداَر موسى ظهَرُه وخَرَج ِمْن .»ُوِجدوا على األرِض إىل هذا اليوِم
إىل مىت َنقُع يف حباِئِل هذا «: فقالَ ِرجالُ ِفرَعونَ لسيِِّدِهم7 .ِفرَعونَ

 أما عِلْمَت َبعُد .الرَُّجِل؟ أطِلْق هؤالِء القوَم ِمْن ِمْصَر ليعُبدوا الّربَّ إهلَُهم
 »أنَّ ِمْصَر َخِرَبت؟

ا الّربَّ عُبُدو ذَهبوا ا ا«: فأُعيَد موسى وهرونُ إىل ِفرَعونَ فقالَ هلُما8
نذَهُب بَشباِبنا «: فأَجاَبُه موسى9»  ولِكْن َمْن ُهُم الّذيَن يذَهبونَ؟.إهلَكُم

: فقالَ هلُما10 .»وُشيوِخنا وَبنينا وَبناِتنا وغَنِمنا وبقَِرنا، ألنَّنا سُنَعيُِّد للّربِّ
 .م فأنا أرى الشَّرَّ على وجوِهكُ.أُقِسُم بالّربِّ ال أُطِلقُكُم مَع عياِلكُم«

 .»ال، فلَيذَهِب الرِّجالُ ِمنكُم وحَدُهم، فَيعُبدونَ الّربَّ كما َتطلُبون11َ
  .وطَرَدُهما ِفرَعونُ ِمْن أماِمِه

ُمدَّ َيَدَك على أرِض ِمْصَر ِلـَيجيَء اجلَراُد «: فقالَ الّربُّ ملوسى12
فَمدَّ 13 .»ويصَعَد علَيها ويأكُلَ مجيَع ُعْشِب األرِض وكُلَّ ما تركَُه الَربُد

 وسيََّر الّربُّ رحياً شرقيَّةً على األرِض طولَ .موسى عصاُه على أرِض ِمْصَر
 وِعنَد الصُّبِح َمحلَِت الرِّيُح الشرقيَّةُ اجلَراَد، .ذِلَك النَّهاِر وطولَ اللَّيِل

فصِعَد على مجيِع أرِض ِمْصَر ونزلَ فيها بأعداٍد كثريٍة ال َمثيلَ هلا ِمْن 14
فغطَّى كُلَّ وجِه األرِض حىت أظلََمِت 15 . يكونَ هلا َمثيلٌ ِمْن َبعُدقَبلُ ولن
 وأكَلَ اجلَراُد مجيَع ُعْشِبها وكُلَّ ما َتَركُه الَربُد ِمْن ثَمِر الشََّجِر، فما .الدُّنيا

  . بقَي شيٌء ِمَن اخلُضَرِة يف الشََّجِر وال يف ُعْشِب الربِّيَِّة يف مجيِع أرِض ِمْصَر
َخِطئُت إىل الّربِّ «: رَع ِفرَعونُ ودعا موسى وهرونَ وقالَ هلُمافسا16

ْصفَحا َعْن خطيئَيت ِآلخِر مرٍَّة، وتشفَّعا إىل الّربِّ  فا17 .إِهلكُما وإليكُما
فَخرَج موسى ِمْن ِعنِد 18 .»إِهلكُما أنْ يرفََع عنِّي هِذِه الَضَرباِت املُميَتةَ

فَردَّ الّربُّ رحياً غربـيَّةً عاصفةً، 19بِّ، ِفرَعونَ وتشفََّع فيِه إىل الّر
فَحملِت اجلراَد وطرَحْتُه يف البحِر األمحِر، فما بِقـَيت َجرادةٌ واحدةٌ يف 

وقَسَّى الّربُّ قلَب ِفرَعونَ، فلْم ُيطِلْق َبين ِإسرائيلَ ِمْن 20 .كُلِّ أرِض ِمْصَر
   .تلَك األرِض

  الظالم: الضربة التاسعة
ُمدَّ َيَدَك حنَو السَّماِء فيكونَ على أرِض ِمْصَر «:  ملوسى وقالَ الّرب21ُّ

فَمدَّ موسى يَدُه حنَو السَّماِء، فخيََّم ظالٌم 22 .»ظالٌم كثيٌف َتلَمُسُه الَيُد
فما كانَ الواحُد ُيبِصُر اآلخَر، 23 . حاِلٌك على مجيِع أرِض ِمْصَر ثالثةَ أّياٍم

 أمَّا َبنو إسرائيلَ فكانَ هلُم نوٌر يف .ثالثةَ أّياٍموال كان أحٌد يقوُم ِمْن مكاِنِه 
  .َمساِكِنهم

عُبدوا الّربَّ، أنُتم  إذهبوا ا«: سَتدعى ِفرَعونُ موسى وقالَ لَه فا24
 .»وِنساُؤكُم وأطفالُكُم، وأمَّا غَنُمكُم وبقَُركُم فَتتركوَنها ُهنا يف ِمْصَر

 . وُمحَرقاٍت ُنقَدُِّمها للّربِّ إهلنا ذباِئـَح إذاً، فأعِطنا«: فقالَ لَه موسى25
 ال يـبقى ِمنها هنا . ال نرَضى إالَّ أنْ تذَهَب كُلُّ َمواشينا مَعنا.كال26َّ

 وحنُن ال نعِرُف أيا خنتاُر .رأٌس واحٌد ِألنَّنا ِمْنها نأُخذُ ما نعُبُد بِه الّربَّ إهلَنا

وقسَّى الّربُّ قلَب 27 .»اَكِمنها لَنعُبَد الّربَّ إهلَنا حّتى نِصلَ إىل ُهن
  . فأىب أنْ ُيطِلَق َبين ِإسرائيلَ.ِفرَعونَ

 إيَّاَك أنْ تنظَُر إىل وجهي َبعَد !إذَهْب عنِّي«: وقالَ ِفرَعونُ ملوسى28
 .حَسناً قُلَت«: فقالَ لَه موسى29 .» فيوَم تنظُُر إىل وجهي متوُت.اليوِم

   .»لن أرى وجَهَك َبعَد اليوِم

  11الفصل 
  وسى خيرب مبوت كل بكرم
بِقـَيت َضرَبةٌ واحدةٌ أُنِزلُها على ِفرَعونَ «:  وقالَ الّربُّ ملوسى1

 .واِملْصريَِّني، وَبعَد ذِلَك ُيطلقُكُم ِمْن ُهنا، ال بل يطُرُدكُم طَْرداً كُلَّكُم
مرأٍة  َرجٍل ِمْن صاِحبِه وكُلُّ افتكلَّْم على َمسامِع الشَّعِب أنْ يطلَُب كُلُّ 2

وأعطى الّربُّ الشَّعَب ُحظوةً ِعنَد 3 .»ِمْن صاحَبِتها َمصاغَ ِفضٍَّة وذَهٍب
 وكذِلَك موسى، كانَ عظيماً جدا يف أرِض ِمْصَر، ِعنَد رجاِل .اِملْصريَِّني

  .ِفرَعونَ وِعنَد عامَِّة الشَّعِب
سأُمرُّ ِعنَد ِنصِف اللَّيِل على أرِض : قالَ الّربُّ«: وقالَ موسى لِفرَعون4َ

فيموُت كُلُّ بكٍر فيها، ِمْن بكِْر ِفرَعونَ اجلالِس على عرِشِه إىل 5ِمْصَر، 
 . وميوُت أيضاً مجيُع أبكاِر الَبهاِئِم.بكِْر اجلاريِة الّيت وراَء حَجِر الطَّحِن

 ِمْن قَبلُ وال  مل يكُْن ِمثلُُه.ويرتفُع يف مجيِع أرِض ِمْصَر ُصراٌخ عظيٌم6
أمَّا يف َبين ِإسرائيلَ فحّتى الكلُب ال ُيَحرُِّك لساَنُه 7 .يكونُ ِمثلُه ِمْن َبعُد

على أحٍد ِمَن النَّاِس أِو الَبهاِئِم، لتعلَموا أنَّ الّربَّ ُيميُِّز َبَني اِملْصريَِّني وَبَني 
مجيُع ِرجاِلَك فيجيُء إيلَّ «: وختَم موسى كالَمه بقوِلِه8 .»َبين إسرائيلَ

 وَبعَد !أُخُرْج أنَت ومجيُع الشَّعِب الّذيَن يتبعوَنَك: وَيسجدونَ يل ويقولونَ
  . قالَ هذا وخرَج ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ بغَضٍب شديٍد.»ذِلَك أخُرُج

ال يسَمُع لكُما ِفرَعونُ حّتى تكثَُر َعجاِئبـي يف «: وقالَ الّربُّ ملوسى9
سى وهرونُ مجيَع هِذِه الَعجائَب أماَم ِفرَعونَ، وَصنَع مو10 .»أرِض ِمْصَر

   .وكانَ الّربُّ ُيقَسِّي قلَب ِفرَعونَ، فال ُيطِلُق َبين إسرائيلَ ِمْن أرِضِه

  12الفصل 
  عيد الفصح

 يكونُ لكُم  هذا الشَّهُر«2:  وقالَ الّربُّ ملوسى وهرونَ يف أرِض ِمْصَر1
أخِبْر مجيَع َبين ِإسرائيلَ أنْ يأُخذَ كُلُّ 3 .لَ ُشهوِر السََّنِةرأَس الشُّهوِر وأوَّ

فإنْ 4 .واحٍد ِمنُهم يف العاشِر ِمْن هذا الشَّهِر خروفاً واحداً عن أهِل َبيِتِه
كانَ أهلُ َبيِته أقلَّ ِمْن أن يأكُلوا خروفاً، فلُيشارْك فيه جاَره القريـَب مْن 

ويكونُ 5 . عَدٌد ِمَن النُّفوِس يكفي ألكْل خروٍفَمِرتِله حّتى جيتِمـَع علَيِه
وحتفَظوَنه 6 .بَن سَنٍة اخلروُف ِمَن الغَنِم أو املَعِز، وتأُخذوَنه صحيحاً ذَكَراً ا

ِعنَدكُم إىل اليوِم الرَّابَع عَشَر ِمْن هذا الشَّهِر، فيذَبُح كُلُّ مجاعِة َبين 
ويأُخذونَ ِمْن دِمِه ويرشُّوَنه على 7ِإسرائيلَ َمعاً ِخرافَُهم يف الَعشيَِّة، 

ويأكُلونَ لَحَمه 8 .جاِنَبـي الباِب وعتبِتِه الُعليا يف املَنازِل الّيت يأكُلوَنه فيها
ال تأكُلوا شيئاً 9 .يف تلَك اللَّيلِة َمشويا بالنَّاِر مَع ُخبٍز فطٍري وأعشاٍب ُمرٍَّة

ناٍر مَع رأِسِه وأكاِرِعه وَجوِفه، ِمنُه نيئاً وال َمسلوقاً مباٍء، بل َمشوِّياً ب
 فإنْ َبقَي شيٌء ِمنُه إىل الصَّباِح، .وال ُتبقُوا شيئاً ِمنُه إىل الصَّباِح10

وحَني تأكلوَنُه كونوا ُمَتأّهبـَني للرَّحيِل، أوساطُكُم 11 .فأحِرقوُه بالنَّاِر
 بَعَجلٍة، مشدودةٌ وأحذَيُتكُم يف أرُجِلكُم، وِعصيُّكُم يف أيديكُم، وكُلُوه

وأنا أعُبُر أرَض ِمْصَر يف ِتلَك اللَّيلِة وأقُتلُ كُلَّ بكٍْر 12 .فهَو ِفْصٌح للّربِّ
 .فيها ِمَن النَّاِس والَبهائِم، وأُنِزلُ ِعقابـي جبميِع آهلِة اِملْصريَِّني، أنا الّربُّ
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ُبُر َعنكُم  فأراُه وأع.فيكونُ الدَُّم على الُبيوِت الّيت أنُتم فيها عالمةً لكُم13
ويكونُ هذا اليوُم 14 . وال أفُتُك ِبكُم وأُهِلكُكُم إذا ضَرْبُت أرَض ِمْصَر

   .لكُم ِذكْراً، فُتَعيِّدوَنُه للّربِّ فريضةً لكُم مدى أجياِلكُم

  عيد الفطري
 اخلَمَري ِمْن  يف اليوِم األوَِّل ُتخِرجونَ.وتأكلونَ اخلُبَز الفطَري َسْبعةَ أّياٍم«15

مناِزِلكُم، فكُلُّ َمْن أكلَ َخمرياً ِمَن اليوِم األوَِّل إىل السَّابِع أقطَُعُه ِمْن َبين 
حتفاالً ُمقدَّساً، ويف اليوِم السَّابـِع  وُتقيمونَ يف اليوِم األوَِّل ا16 .ِإسرائيلَ

 ِمْن أجِل َتهيئِة  ويف هذَيِن اليومَيِن ال تعملونَ عَمالً إالَّ.حتفاالً ُمقدَّساً ا
حاِفظوا على عيِد الفطِري، ألنِّي يف هذا اليوِم 17 .الطَّعاِم ِلكُلِّ واحٍد ِمنكُم

 حاِفظوا عليِه فريضةً لكُم مَدى .ذاِته أخرجُتكُم مجيعاً ِمْن أرِض ِمْصَر
كُلوا فطرياً ِمْن َعشيَِّة اليوِم الرَّابَع عَشَر إىل َعشيَِّة اليوِم 18 .أجياِلكُم

وال َيكُْن َخمٌري يف ُبيوِتكُم َسْبَعةَ 19 .احلادي والِعْشريَن ِمَن الشَّهِر األوَِّل
 .أّياٍم، فَكُلُّ َمْن أكلَ َخمرياً أقطَُعُه ِمْن َبين إسرائيلَ، دخيالً كانَ أم أصيالً

  . »ال تأكُلوا شيئاً ُمختِمراً، بل يف مجيِع َمساِكِنكُم تأكلونَ فطريا20ً
قوموا ُخذوا لكُم «: مجيَع ُشيوِخ َبين ِإسرائيلَ وقالَ هلُمفدعا موسى 21

وُخذوا باقةَ 22غَنماً حبَسِب َعشاِئِركُم وقدِّموا ذبـيحةَ ِفْصٍح للّربِّ، 
غِمُسوها يف الدَِّم الّذي يف الطَّسِت وِرشُّوا ِمنُه على العتَبِة الُعليا  ُزوفا وا

 .ْن باِب َمرتِلِه حّتى الصَّباِح وال خيُرْج أحٌد ِمنكُم ِم.وجانَبـي الباِب
وُميرُّ الّربُّ لَيفُتَك باِملْصريَِّني، فإذا رأى الدََّم على العتَبِة الُعليا وجانَبـي 23

 . ِمْن أن َيدُخلَ ُبيوَتكُم ِلـَيفُتَك ِبكُم الباِب عَبَر عنُه وَمنَع مالَك املوِت
وِإذا دخلُتُم 25ألبِد، حفَظوا هذا األمَر فريضةً لكُم ولبنيكُم إىل ا وا24

وإذا 26 .حفَظوا هِذِه الِعباَدةَ فا: األرَض الّيت ُيعطيها لكُُم الّربُّ كما قالَ
هَي ذبـيَحةُ ِفْصٍح : فقولوا27ما معَنى هِذِه العباَدِة : قالَ لكُم َبنوكُم

 ملَّا فَتَك ُنقَدُِّمها للّربِّ الّذي عَبَر عْن ُبيوِت َبين ِإسرائيلَ يف ِمْصَر، فَخلََّصها
وذَهَب َبنو ِإسرائيلَ، فَعِملوا كما 28 فركََع الشَّعُب ساجديَن .»باِملْصريَِّني

   .أوصى الّربُّ موسى وهرونَ

  موت األبكار: الضربة العاشرة
 يف مجيِع أرِض ِمْصَر، ِمْن ِبكِْر  نَتصَف اللَّيلُ فَتَك الّربُّ بكلِّ بكٍْر وملَّا ا29

عرِشِه إىل ِبكِْر األسِري الّذي يف السِّجِن، وضَرَب مجيَع ِفرَعونَ اجلالِس على 
فأفاَق ِفرَعونُ يف اللَّيِل، هَو ومجيُع رجاِلِه وساِئُر 30 .أبكاِر الَبهاِئِم
رتفََع ُصراٌخ عظيٌم يف ِمْصَر، حيثُ ال َبيَت إالَّ وكانَ فيِه  اِملْصريَِّني، وا

قوما «: يف اللَّيِل وقالَ هلُماستدَعى ِفرَعونُ موسى وهرونَ  فا31 .َمْيٌت
عُبدوا الّربَّ كما  ذَهبوا ا  وا.ْخُرجا مْن َبِني شعبـي، أنُتما وَبنو ِإسرائيلَ ا

ذَهبوا، وال َتبقَوا  وغَنُمكُم وبقُركُم ُخذوها أيضاً كما قُلُتم، وا32 .قُلُتم
  .»ِعندي

: ْن أرِضِهم وقالُواستعَجلَ اِملْصريُّونَ َبين ِإسرائيلَ على الرَّحيِل َع وا33
فحَملَ الشَّعُب عجيَنهم قَبلَ أنْ َيختِمَر، فكاَنت 34 .»ِلئالَّ منوَت كلُنَّا«

وفَعلَ َبنو ِإسرائيلَ كما 35 .َمعاِجُنهم َمشدوَدةً يف ثياِبِهم على أكتاِفِهم
 .قالَ هلُم موسى، فطلَبوا ِمَن اِملْصريَِّني َمصاغَ ِفضٍَّة وذَهٍب وثياباً

 وهكذا .الّربُّ الشَّعَب ُحظوةً ِعنَد اِملْصريَِّني فوَهبوُهم ما طلَبواوأعطى 36
   . سلَبوا اِملْصريَِّني

  رحيل بين إسرائيل

 بَنحو ِستِّ مئِة ألِف  ورَحلَ َبنو ِإسرائيلَ ِمْن رْعَمسيَس إىل ُسكَّوَت37
َج أيضاً مَعُهم كثٌري ِمَن وخَر38 .راجٍل، ما عدا النِّساَء واألطفالَ

وخَبزوا العجَني الّذي َخرجوا بِه 39 .األغراِب، وغَنٌم وبقٌر ومواٍش كثريةٌ
ِمْن ِمْصَر وهَو َبعُد فطٌري، ألنَُّهم طُِردوا ِمنها، فما متَكَّنوا أنْ يَتَمهلوا حىت 

 مئٍة وثالثَني وكاَنت ُمدَّةُ إقامِة َبين ِإسرائيلَ ِبمْصَر أربَع40 .لتهِيئِة الزَّاِد
 ِمْن هِذِه املُدَِّة خَرجت مجيُع َعشائِر شعِب الّربِّ  ففي آخِر يوٍم41،  سَنةً

تلَك ليلةٌ َسِهَر فيها الّربُّ لُيخرَجُهم ِمْن أرِض ِمْصَر، 42 .ِمْن أرِض ِمْصَر
   .وهِذِه اللَّيلةُ يسهُر فيها للّربِّ مجيُع َبين ِإسرائيلَ مَدى أجياِلِهم

  لفصحوصايا ا
ال يأكلُ : هِذِه هَي فُروُض عيِد الِفْصِح«: وقالَ الّربُّ ملوسى وهرون43َ

وال يأكلُ منها العبُد املُشتَرى إالَّ إذا 44الغريـُب ِمْن ذبـيحِة الِفْصِح 
يف َبيٍت واحٍد ُتؤكَلُ 46والضَّيُف واألجُري ال يأكُالِن منها، 45 .ْخُتِتَن ا

  . ِمنها خرُج من حلِمها شيٌء إىل خارٍج، وعظُْمها ال ُيكَسُروال َي
وإذا نَزلَ ِبكُم دخيلٌ 48كُلُّ َجماعِة ِإسرائيلَ َيحفظونَ ِعيَد الِفْصِح «47

وأراَد أنْ ُيقدَِّم ذبـيحةَ الِفْصِح للّربِّ، فلُيخَتْنت كُلُّ ذَكٍَر ِمْن أهِل َبيتِه قَبلَ 
 . وغُري املَختوِن ال يأكلُ ِمنها.صيِل يف أرِضكُمأنْ ُيقدَِّمها، فيصَري كاأل

  .»شريعةٌ واحدةٌ تكونُ لألصيِل والدَّخيِل النَّازِل فيما َبيَنكُم49
ويف 51 .ففَعلَ مجيُع َبين ِإسرائيلَ كما أوصى الّربُّ موسى وهرون50َ

يِع  نفِْسِه أخَرَج الّربُّ َبين ِإسرائيلَ ِمْن أرِض ِمْصَر جبم ذِلَك اليوِم
   .َعشائِرِهم
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  تكريس األبكار للرب

كَرِّْس يل كُلَّ ِبكٍْر فاتِح َرْحٍم ِمَن النَّاِس «2:  وقالَ الّربُّ ملوسى1
  .» والَبهائِم يف َبين ِإسرائيلَ

، أذكُروا هذا اليوَم الّذي خَرْجُتم فيِه ِمْن ِمْصَر«: فقالَ موسى للشَّعِب3
 . بـَيٍد قديرٍة أخَرجكُُم الّربُّ، فال تأكُلوا ُخبزاً ُمختِمراً.ِمْن داِر الُعبوديَِّة

، أنُتم َتخُرجونَ ِمْن أرِض  يف هذا اليوِم ِمَن الشَّهِر األوَِّل، شهِر أبـيَب4
َني فإذا أدخلَكُُم الّربُّ أرَض الكنعانيَِّني واحلثِّيَِّني واألموريَِّني واحلوِّي5ِِّمْصَر، 

واليـبوسيَِّني الّيت حلََف الّربُّ أنْ ُيعطَيها آلباِئكُم أرضاً تدرُّ لَبناً وعَسالً، 
َسْبعةَ أّياٍم تأكلونَ ُخبزاً فطرياً، 6 . فاحَتِفظوا هبِذِه الِعبادِة يف هذا الشَّهِر

 فال ُيَرى لكم ُخبٌز فطٌري يف هِذِه السَّبعِة7 .ويف اليوِم السَّابِع عيٌد للّربِّ
وتقولونَ ألبناِئكُم يف ذِلَك 8 .األّياِم وال شيٌء ُمختِمٌر يف مجيِع دياِركُم

 .عِترافاً مبا عِملَ الّربُّ لنا حَني أخَرَجنا ِمْن ِمْصَر نفَعلُ هذا ا: اليوِم
ويكونُ هذا كالَوْشِم على أيديكُم أو كالعالمِة على ِجباِهكُم بـَني 9

 الّربِّ يف أفواِهكُم، ألنَّ الّربَّ بـَيٍد قديرٍة ُعيوِنكُم، َتذكاراً ُيبقي شريعةَ
  .حفَظوا هِذِه الفريضةَ يف وقِتها سَنةً َبعَد سَنٍة وا10 .أخرَجكُم ِمْن ِمْصَر

وإذا أدخلَكُُم الّربُّ أرَض كنعانَ، كما حلََف لكُم وآلباِئكُم، وأعطاها 11
وكُلَّ أوَِّل ذَكٍَر َتِلُده فخصِّصوا للّربِّ كُلَّ ذَكٍَر، فاتِح َرِحٍم، 12لكُم، 

فتدوا ِبكَْر احلمِري خبروٍف، وإنْ ِشئُتم أنْ ال تفتدوُه  وا13 .َبهاِئُمكُم
: وإذا سألَكُم َبنوكُم غدا14ً . فتدوا كُلَّ بكٍْر ِمْن َبنيكُم  وا.كِْسروا َرقبَتُه فا
 ِمْن داِر بـَيٍد قديرٍة أخَرَجنا الّربُّ ِمْن ِمْصَر،«: فقولوا هلُم» ما هذا؟«

وملَّا قَسا قلُب ِفرَعونَ ومل ُيطِلقْنا، قَتلَ الّربُّ كُلَّ ِبكٍْر ِمْن 15 .العبوديَِّة
 ولذِلَك نذبُح للّربِّ كُلَّ فاتِح َرِحٍم .ُبكوِر النَّاِس والَبهائِم يف أرِض ِمْصَر
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ْشِم فيكونُ ذِلَك كالَو16 .ِمْن ذُكوِر الَبهائِم ونفتدي كُلَّ بكٍْر ِمْن َبنينا
على أيدينا أو كالعالمِة على ِجباِهنا َبَني ُعيوِننا، ألنَّ الّربَّ بـَيٍد قديرٍة 

   .»أخَرَجنا ِمْن ِمْصَر

  سلوك طريق البحر األمحر
وملَّا أطلَق ِفرَعونُ شعَب ِإسرائيلَ، رأى اُهللا أنْ ال يسَري هبم يف طريِق 17

لعلَّ الشَّعَب يندُم «:  مَع أنَُّه قريـٌب، ألنَُّه قالَ يف نفِْسِه طيَِّنيأرِض الِفِلس
فأداَر اُهللا الشَّعَب يف طريِق 18 .»إذا واَجَهْتُهم حرٌب، فريجعونَ إىل ِمْصَر

   وكانوا ِعنَد ُصعوِدِهم ِمْن أرِض ِمْصَر ُمجهَّزيَن.الربِّيَِّة حنَو البحِر األمحِر
سى ِعظاَم يوُسَف مَعُه، ألنَّ يوُسَف قالَ لَبين ِإسرائيلَ وأخذَ مو19 .للقتاِل
  .» اُهللا سيتفقَُّدكُم يوماً، فأخِرجوا ِعظامي ِمْن ُهنا مَعكُم«: ُمحلِّفاً

وكانَ الّربُّ 21 . ونزلوا بإيثاَم يف طََرِف الربِّيَِّة وَرَحلوا ِمْن ُسكُّوَت20
 لَيهدَيُهم يف الطَّريِق، وليالً يف  يسُري أماَمُهم هناراً يف َعموٍد ِمْن َسحاٍب

وكانَ َعموُد 22 . فواصلوا السََّري هناراً وليالً.َعموٍد ِمْن ناٍر لُيضيَء هلُم
   .السَّحاِب هناراً وَعموُد النَّاِر ليالً ال يزوالِن ِمْن أماِم الشَّعِب
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ِرتلوا أماَم فَِم قُلْ لَبين ِإسرائيلَ أنْ يرجعوا وي«2:  وقالَ الّربُّ ملوسى1

فيظُنَّ 3 . على البحِر  والبحِر، ُتجاَه بْعلَ صفونَ  َبَني َمجُدلَ احلريوِث
 .نغلقت علَيِهم ِفرَعونُ أنَّ َبين ِإسرائيلَ تاِئهونَ يف األرِض وأنَّ الربِّيَّةَ ا

 وأُقسِّي قلَب ِفرَعونَ فيتبُعُهم، وأُجِهُز على ِفرَعونَ ومجيِع ُجنودِه، وَيعلُم4
   . ففَعلَ َبنو إسرائيلَ كما قيلَ هلُم.»اِملْصريُّونَ أنِّي أنا الّربُّ

  املصريون يتبعون اإلسرائيليـني
نقلَب رأُيُه  فلمَّا َسِمـَع ِفرَعونُ َمِلُك ِمْصَر بأنَّ َبين ِإسرائيلَ هربوا ا5

اذا َعِملْنا، فأطلَقْنا َبين إسرائيلَ ِمْن م«: ورأُي ِرجالِه علَيِهم وقالوا
ختاَر ِستَّ مئِة  وا7فشدَّ ِفرَعونُ مركبَتُه وأخذَ جيَشُه مَعُه، 6 .»ِخدمِتنا

 .مركبٍة ِمْن مركباتِه وأخذَ مَعها مجيَع مركباِت ِمْصَر وعلَيها قادُتها
سرائيلَ، وُهم وقَسَّى الّربُّ قلَب ِفرَعونَ َملِك ِمْصَر، حّتى َتِبـَع َبين ِإ8

فلِحقَُهُم اِملْصريُّونَ جبميِع مركباِت ِفرَعونَ 9،  خارجونَ بقوٍَّة عظيمٍة
وفُرسانِه وُجنودِه وُهم نازلونَ ِعنَد البحِر قرَب فَِم احلريوِث، أماَم بْعلَ 

قترَب ِفرَعونُ رفَع َبنو ِإسرائيلَ ُعيوَنُهم، فرأوا اِملْصريَِّني  وملَّا ا10 .صفونَ
أَما يف «: وقالوا ملوسى11 . فخافوا جدا وصرخوا إىل الّربِّ.َنهميتَبعو

ِمْصَر قُبوٌر ، فأخذَْتنا لنموَت يف هذِه الربِّيَِّة؟ ماذا عِملَت بنا، فأخرْجَتنا ِمْن 
أما قُلنا لَك يف ِمْصَر؛ َدْعنا خنِدُم اِملْصريَِّني، فِخْدَمُتنا هلُم َخٌري ِمْن 12ِمْصَر؟ 

نظروا اليوَم   ِقفوا وا.ال ختافوا«: فقالَ هلُم موسى13» الربِّيَِّة؟أنْ منوَت يف 
 . ستَرونَ اِملْصريَِّني اليوَم ولن تعودوا تَروَنهم إىل األبِد.خالَص الّربِّ

   .»الّربُّ ُيحارُب َعنكُم، وأنُتم ال ُتحرِّكونَ ساِكنا14ً

  عبور البحر
 .ما بالَُك تصُرُخ إيلَّ؟ قُلْ لَبين ِإسرائيلَ لريَحلوا «:فقالَ الّربُّ ملوسى15
وأنَت إرفْع عصاَك وُمدَّ َيَدَك على البحِر فينشقَّ لَيدُخلَ َبنو ِإسرائيلَ 16

وأنا أُقسِّي قُلوَب اِملْصريَِّني 17 .يف وَسِط البحِر على األرِض اليابسِة
 .ُجنودِه ومركباتِه وفُرسانِهفيدُخلونَ وراَءُهم، فأُجِهُز على ِفرَعونَ ومجيِع 

  .»فيعلَم اِملْصريُّونَ مىت أجَهْزُت علَيِهم أنِّي أنا الّرب18ُّ

نتقلَ  نتقلَ مالُك اِهللا ِمْن أماِم جيِش َبين ِإسرائيلَ وساَر وراَءُهم وا فا19
حبيثُ دخلَ َبَني جيِش اِملْصريَِّني 20 أيضاً ووقَف وراَءهم  َعموُد السَّحاِب

ين إسرائيلَ، فكانَ ِمْن جانِب أولئَك ُمظِلماً وِمْن جانِب هؤالِء وجيِش َب
وَمدَّ 21 .ُينُري اللَّيلَ حّتى ال يقترَب أحُد الفريقَِني ِمَن اآلخِر طُولَ اللَّيِل

موسى َيَدُه على البحِر، فأرسلَ الّربُّ على البحِر رحياً شرقيَّةً عاصفةً طُولَ 
ودَخلَ َبنو ِإسرائيلَ 22نشقَِّت املياُه   ِمـياهِه فااللَّيِل حّتى أيـبَس ما َبَني

 واملاُء هلُم سوٌر َعْن َيميِنهم وَعْن . يف وَسِط البحِر على األرِض اليابسِة
وَتِبــَعُهُم اِملْصريُّونَ جبميِع َخيِل ِفرَعونَ ومركباِتِه وفُرسانِه 23 .يساِرِهم

نَد طُلوِع الصُّبِح على جيِش وأشرَف الّربُّ ِع24 .ودخلوا إىل وَسِط البحِر
اِملْصريَِّني ِمْن َعموِد النَّاِر والسَّحاِب، فأوقَع الفوَضى يف ُصفوِفهم 

هنرُب ِمْن أماِم «:  دواليـَب مركباِتِهم فساقُوها بصعوبٍة، فقالوا وعطَّل25َ
  .»َبين ِإسرائيلَ، ألنَّ الّربَّ ُيقاتلُنا َعنُهم

 َيَدَك على البحِر فريتدَّ املاُء على اِملْصريَِّني ُمدَّ«: فقالَ الّربُّ ملوسى26
رتدَّ  فَمدَّ موسى يَدُه على البحِر، فا27 .»وعلى مركباِتِهم وفرساِنِهم

 فواَجَهُه اِملْصريُّونَ وُهم .البحُر ِعنَد طُلوِع الصُّبِح إىل ما كانَ علَيِه
ِملـياُه فغطَِّت ورَجعِت ا28 . فطرَحُهُم الّربُّ يف وَسِط البحِر.هاربونَ

املركباِت والفُرسانَ ومجيَع جيِش ِفرَعونَ الّذيَن دخلوا وراَء َبين إسرائيلَ يف 
ومشى َبنو ِإسرائيلَ على األرِض اليابسِة 29 .البحِر، وما بقَي ِمنُهم أحٌد

وخلََّص 30 .يف وَسِط البحِر، واملاُء هلُم سوٌر َعْن َيميِنِهم وَعْن مشاِلِهم
ِلَك اليوِم َبين ِإسرائيلَ ِمْن أيدي اِملْصريَِّني، ورأى َبنو ِإسرائيلَ الّربُّ يف ذ

وشاهَد َبنو ِإسرائيلَ الِفْعلَ العظيَم 31 .اِملْصريَِّني أمواتاً على شاطِئ البحِر
   .الّذي فَعلَُه الّربُّ باِملْصريَِّني، فخافوا الّربَّ وآمنوا بِه ومبوسى عبِدِه

  15الفصل 
  نشيد النصر

 :  فأنشَد موسى وَبنو ِإسرائيلَ هذا النَّشيَد للّرب1ِّ
  .أُنشُد للّربِّ َجلَّ َجاللُُه«

  . اخلَيلُ وفُرساُنها رماُهم يف البحِر
  .الّربُّ ِعزَّيت وتسبـيحي2

  . جاَء فخلََّصين
  .أمدُحُه فهَو إهلي
  .إلُه آبائي تعالَى

  .الّربُّ سيُِّد احلروِب3
  .ُمسُه الّربُّ ا

 مركباُت ِفرَعونَ وُجنوُدُه4
  .أخفاُهم يف البحِر
 ِنخبةُ قّواِدِه أغرقَُهم

  يف البحِر األمحِر
 غطَّتُهم مياُه اللُّجِج،5

  .فَهَبطوا يف األعماِق كاِحلجارِة
  .مييُنَك يا ربُّ قديرةٌ قادرة6ٌ

  . العُدوَّمييُنَك يا ربُّ ُتحطُِّم
 تسَحُق ُمقاِوميَك بكثرِة عظمِتَك،7

  .وُترِسلُ غَيظََك فيأكلُُهم كالقَِّش
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 بنفخِة أنِفَك تكوَّمِت املياُه8
 نتصَبت أمواُجها كالسَّدِّ، وا

  .ووقفِت اللُّجُج يف قلِب البحِر
  .أتبُعُهم فأحلقُُهم: قالَ العُدو9ُّ

 أُقسُِّم الغنيمةَ فتشبُع نفْسي،
  . سيفي فُتفنيِهم َيديوأستلُّ

 ولكْن بنفخٍة ِمنَك غطَّاُهُم البحُر،10
 وغِرقوا كالرَّصاِص يف غَْمِر املياِه

 َمْن ِمثلَُك يا ربُّ يف اآلهلِة؟11
 َمْن ِمثلَُك يا َجليلَ القداسِة؟
  .يا َمهيـباً َيليُق بِه التَّهليلُ
  .يا ربُّ، يا صانَع املُعِجزاِت

 َنَك،مَدْدَت علَيِهم ميي12
  .بتلََعْتُهُم األرُض فا

  .هَديَت برمحِتَك شعَبَك13
 فديَتُهم وأرشدَتُهم ِبــعزَِّتَك،

  .إىل داِرَك املُقدَّسِة
 ضطَرَبت، الشُّعوُب مسَعت فا14
  .نقطَع َحيلُ ُسكَّاِن ِفلَسطَني وا

 نَبَهروا، ُزعماُء أَدوَم ا15
 جبابَرةُ ُموآَب أَخذَْتُهُم الرَّعَدةُ،

  . ُسكَّانُ كنعانَوماَج
 الرُّعُب واهلَولُ َنزال هِبم،16

  .وبعظَمِة ذراِعَك َصَمتوا كاحلجاَرِة
 ليعُبْر شعُبَك يا ربُّ،

  .قتنيَتُه شعُبَك الّذي ا
 جتيُء هِبم فتغِرُسُهم17

 ، يف موضٍع أقمَتُه يف جَبِل ُملِْكَك
 َمسِكناً لَك يا ربُّ
  .وَمقِدساً هيَّأَْتُه َيداَك

  .»ّربُّ َيمِلُك إىل األبِدال18
وَبينما َخيلُ ِفرَعونَ وَمركباُتُه وفُرساُنُه تدُخلُ البحَر، َردَّ الّربُّ علَيِهم 19

  .مياَهُه، وأمَّا َبنو ِإسرائيلَ فساروا على األرِض اليابسِة يف وَسِط البحِر
نِّساُء وأخذَت مرُمي النَّبـيَّةُ أخُت هرونَ ُدفًّا يف َيِدها، وخَرجِت ال20

 : فغنَّت هلنَّ مرُمي21 .كلُُّهنَّ وراَءها بُدفوٍف ورقٍص
  .أنِشدوا للّربِّ َجلَّ َجاللُه«

   .»اخلَيلُ وفُرساُنها رماُهم يف البحِر

  بنو ِإسرائيل يف الربية
 فساروا . وَرورحلَ موسى ببين ِإسرائيلَ ِمَن البحِر األمحِر إىل برِّيَِّة ُش22

 وجدوا ماَءها  وملَّا وصلوا إىل مارَّة23َ .ثالثةَ أّياٍم يف الربِّيَِّة ومل جيدوا ماًء
فألقى الشَّعُب اللَّوَم 24 .ُمرا، فلم يقدروا أنْ يشربوُه، ولذِلَك ُسمِّيْت مارَّةَ

فصَرَخ إىل الّربِّ، فأراُه الّربُّ 25» ماذا نشرُب؟«: على موسى وقالوا
  . فلمَّا طرَحها يف املاِء صاَر عذْباً.ةًَشجر

إنْ «: وقال26َمتحَنُهم  مثَّ وَضَع الّربُّ للشَّعِب فرائَض وأحكاماً، وُهناَك ا
ستقامٍة أماَمُه، وأصغيُتم إىل وصاياُه،  ِمسعُتم لصوِت الّربِّ إِهلكُم، وِسرُتم با

لُْتها باِملْصريَِّني ال أُنِزلُها وعِملُتم جبميِع فراِئضِه، فجميُع الضََّرباِت الّيت أنَز
  .»بكُم، ألنِّي أرأُف بكُم أنا الّربُّ

ثَنتا َعْشرةَ عَني ماٍء وَسْبعونَ خنلةً،   وكانَ ُهناَك ا. مثَّ جاؤوا إىل إيليَم27
   .فنصبوا خياَمُهم عنَد املاِء

  16الفصل 
  املن والسلوى

،   وسيناَء  الّيت َبَني إيليَم ئيلَ ِمْن إيليَم إىل برِّيَِّة سَني ورحلَ مجيُع َبين ِإسرا1
فألقَوا 2 . خلروِجِهم ِمْن أرِض ِمْصَر يف اليوِم اخلامَس عَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاين

ليَتنا ُمْتنا بـيِد الّربِّ «: وقالوا هلُما3اللَّوَم على موسى وهرونَ يف الربِّيَِّة 
َك كُنَّا جنِلُس ِعنَد قُدوِر اللَّحِم ونأكُلُ ِمَن الطَّعاِم حّتى  فهنا.يف أرِض ِمْصَر

 »نشَبَع، فلماذا أخرجُتمانا إىل هِذِه الربِّيَِّة ِلُتميتا هذا اجلْمَع كلَُّه باجلُّوِع؟
اآلنَ أُمِطُر لكُم ُخبزاً ِمَن السَّماِء، وعلى الشَّعِب أنْ «: فقالَ الّربُّ ملوسى4

 هبذا أمتحُنُهم، فأعِرُف هل .طَعاَم كُلِّ يوٍم يف يوِمِهَيخرجوا ليلتقطوُه 
ويكونُ ما يلتقطوَنُه يف اليوِم السَّادِس ِضْعَف 5 . يسلُكونَ يف شريعيت أم ال

: فقالَ موسى وهرونُ جلميِع َبين ِإسرائيل6َ .» يف كُلِّ يوٍم قبلَُه ما التقطوُه
أخرَجكُم ِمْن أرِض ِمْصَر، ِعنَد الغروِب تعرفونَ أنَّ الّربَّ هَو الّذي «
 فَمْن حنُن .ويف الصَّباِح ُتشاهدونَ َمجَد الّربِّ ألنَُّه ِمسَع َمالمَتكُم علَيِه7

سُيعطيكُُم الّربُّ ِعنَد الغروِب «: وقالَ موسى8» حّتى ُتلقوا اللَّوَم علَينا؟
 . َمالمَتكُم علَيهلَحماً تأكلوَنُه، ويف الصَّباِح ُخبزاً َتشبعونَ ِمنُه، ألنَُّه ِمسـَع

  .»وأنُتم حَني تلوموَننا فإنَّما تلومونَ الّربَّ
قُلْ جلميِع َبين ِإسرائيلَ أنْ يقتربوا أماَم الّربِّ ألنَُّه «: وقالَ موسى هلرون9َ

لتفُتوا حنَو الربِّيَِّة فرأوا  فلمَّا كلََّمُهم هرونُ بذِلَك ا10 .»ِمسـَع َمالمَتُهم
ِمسعُت َمالمةَ َبين «12: فقالَ الّربُّ ملوسى11 . حاِبَمجَد الّربِّ يف السَّ
يف الَعشيَِّة تأكُلونَ لَحماً ويف الصَّباِح تشبعونَ ُخبزاً، : ِإسرائيلَ، فقُلْ هلُم

وِعنَد الغروِب صِعَد طُري السَّلْوى 13 .»فتعلمونَ أنِّي أنا الّربُّ إهلُكُم
رتفَع  وملَّا ا14 .ا َسقيطُ النَّدىفغطَّى املَحلَّةَ ويف الصَّباِح كانَ حوالَيه

َسقيطُ النَّدى، ترَك على وجِه الربِّيَِّة شيئاً ناعماً جامداً، ناعماً كاجلليِد 
غَري عارفَني » َمْن هَو؟«: فلمَّا رآُه َبنو ِإسرائيلَ تساَءلوا15 .على األرِض

هذا 16 .لوا لتأك هَو اخلُبُز الّذي أعطاكُُم الّربُّ«:  فقالَ هلُم موسى.ما هَو
 وليكْن .هَو الّذي أمَر الّربُّ أنْ تلتِقطوا ِمنُه، كُلُّ واحٍد حَسَب حاجِتِه

  .» واحداً لكلِّ واحٍد ِمْن أهِل بـيِتكُم غُْمراً
 .لتقطوا، فِمنُهم َمْن أكثَر وِمنُهم َمْن أقلَّ فعملَ َبنو ِإسرائيلَ ذِلَك وا17
لّذي أكثَر ال يفُضلُ لَه، والّذي أقلَّ ال وملَّا كَالوُه بالُغْمِر وجدوا أنَّ ا18

  . لتقطَُه كلُّ واحٍد ال ينقُُص َعْن حاجِتِه وال َيزيُد  فكانَ ما ا.ينقُُص َعنُه
فلم يسمعوا لَه 20 .»ال ُتبقُوا شيئاً منُه إىل الصَّباِح«: وقالَ هلُم موسى19

 . علَيِهم موسى فغِضَب.وأبقى منُه َبعُضُهم إىل الصَّباِح، فدوََّد وأنَتَن
وكانوا يلتقطوَنُه يف كُلِّ صباٍح، كُلُّ واحٍد على قَْدِر حاجِتِه، فإذا 21

وملَّا كانَ اليوُم السَّادُس التقطوا طَعاماً 22 .محَيِت الشَّمُس كانَ يذوُب
 .ُمضاعفاً، غُمَريِن لكُلِّ واحٍد، فجاَء مجيُع رؤساِء اجلماَعِة وأخربوا موسى

 ما .، َسْبٌت ُمقدٌَّس لَه غداً يوُم ُعطلٍَة«:  الّربَّ يقولُفقالَ هلُم إن23َّ
 وكُلُّ ما .طُبخوه خبزوُه، وما ُتريدونَ أنْ تطُبخوُه فا تريدونَ أنْ ختبزوُه فا

فتركوُه إىل الغِد كما أمَر موسى، فما 24 .»حفظوُه لكُم إىل الغِد فِضلَ ا
ُه اليوَم ألنَّ اليوَم َسْبٌت كُلو«: فقالَ موسى25 .أنَتَن وال كانَ فيِه دوٌد

ستَّةَ أّياٍم تلتقطوَنُه، ويف اليوِم 26 .للّربِّ، واليوَم ال جتدوَنُه يف الربِّيَِّة
وملَّا جاَء اليوُم السَّابُع خَرَج َبعُضُهم 27 .»السَّاِبـِع َسْبٌت ال جتدوَنُه فيِه
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 ترفُُضونَ أنْ إىل مىت«: فقالَ الّربُّ ملوسى28 .ليلتقطوا، فما وجدوا شيئاً
أما تَرونَ أنِّي أنا الّربُّ وضعُت لكُم 29تعَملوا بوصاياَي وشرائعي؟ 

السَّبَت، فأعطَيكُم يف اليوِم السَّادِس طَعاَم يوَمِني؟ فلَيلَزْم كُلُّ واحٍد ِمنكُم 
متنَع الشَّعُب عِن العمِل يف  فا30 .»مكاَنُه وال خيُرْج ِمنُه يف اليوِم السَّابِع

  .السَّابِعاليوِم 
، وهَو كبزِر الكُزبرِة أبـيُض،  ومسَّى َبنو ِإسرائيلَ ذِلَك اخلُبَز َمنا31

  .وطعُمُه كطعِم القطاِئِف بعَسٍل
ِملُء الغْمِر َمنا يـبقى لكم َمدى : هذا ما أمَر الّربُّ بِه«: وقالَ موسى32

يَِّة حَني أخرجُتكُم أجياِلكُم، فريى أبناُؤكُُم اخلُبَز الّذي أطعمُتكُم يف الربِّ
  .»ِمْن أرِض ِمْصَر

جعلْ فيها ِملَْء الغْمِر َمنا وَضْعُه أماَم  ُخذْ جرَّةً وا«: وقالَ موسى هلرون33َ
فوضَعُه هرونُ أماَم تابوِت الَعهِد 34 .» الّربِّ َمحفوظاً مَدى أجياِلكُم
نَّ أربعَني سنةً وأكلَ َبنو ِإسرائيلَ امل35َ .َمحفوظاً كما أمَر الّربُّ موسى

 . إىل أنْ وَصلوا إىل أرٍض آهلٍة بالسُّكاِن على حدوِد أرِض كنعانَ
   .وكانَ الغْمُر ُعشَر القُفَِّة36
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  املاء خيرج من الصخرة

، رحتلَ مجيُع َبين ِإسرائيلَ ِمْن برِّيَِّة سَني على مراحلَ، كما أمَر الّربُّ  وا1
: فخاصموا موسى وقالوا2 حيثُ ال ماَء يشربونُه  ونزلوا يف رفيدَمي

ملاذا ُتخاصموَنين؟ وملاذا جترِّبونَ «:  فقالَ هلُم موسى.» ماًء نشرُبُه أعطونا«
وعِطَش ُهناَك َبنو ِإسرائيلَ إىل املاِء وألقَوا اللَّوَم على موسى 3» الّربَّ؟
» َر لتميَتنا حنُن وَبنونا وَمواشينا بالَعطِش؟ملاذا أصعْدَتنا ِمْن ِمْص«: وقالوا

ماذا أفَعلُ هبؤالِء الشَّعِب؟ بعَد قليٍل «: فصرَخ موسى إىل الّرب4ِّ
أُعُبْر أماَم الشَّعِب ومَعَك بعُض ُشيوِخ «: فقالَ لَه الّرب5ُّ .»يرُجموَنين
فتجَدين واقفاً 6ذهْب،   وُخذْ َبيِدَك عصاَك الّيت ضرْبَت هبا النَّهَر وا.ِإسرائيلَ

أماَمَك ُهناَك على الصَّخرِة يف حوريـَب، فتضرب الصَّخرةَ فيخُرج منها 
 ففعلَ موسى كذِلَك، أماَم عيوِن ُشيوِخ .»ماٌء يشرُب ِمنه الشَّعُب

ومسَّى موسى ذِلَك املكانَ مسَّةَ وَمريـبة، ألنَّ َبين ِإسرائيلَ 7 .ِإسرائيلَ
  »؟ أَمَعنا الّربُّ أم ال«: وارتابوا بالّربِّ فقال َعِطشوا وا

  حماربة العماليق
: فقالَ موسى ليشوَع9 .، فحاربوا ِإسرائيلَ يف رفيدَمي وجاَء َبنو العماليِق8
خُرْج حملاربِة العماليِق، وغداً أِقُف على رأِس التلَِّة  ُخذْ خريةَ رجاِلَك وا«

يشوُع كما قالَ لَه موسى وحارَب ففَعلَ 10 .»وعصا اِهللا يف َيدي
فكانَ إذا رفَع 11 .العماليَق، وموسى وهرونُ وحوُر َصِعدوا إىل رأِس التلَِّة

وملَّا 12 .موسى يَدُه ينتِصُر َبنو ِإسرائيلَ، وإذا َحطَّ يَدُه ينتِصُر العماليُق
 تِعبت َيدا موسى، أقعَدُه هرونُ وُحوُر على حَجٍر وَسَندا يديِه، أحُدُهما

ِمْن ُهنا واآلخُر من ُهناَك، فكانت َيدا موسى ثابتـَتِني إىل غُروِب 
  .فهزَم يشوُع َبين عماليَق حبدِّ السَّيِف13 .الشَّمِس

أكتْب خَبَر هذا النَّصِر ِذكْراً يف الكتاِب وقُلْ «: وقالَ الّربُّ ملوسى14
 موسى مذحباً وَبىن15 .» سأحمو ِذكَْر عماليَق ِمْن حتِت السَّماِء«: ليشوَع
رفََع َبنو عماليَق أيدَيُهم على عرِش الّربِّ، «: وقال16َ .الّربُّ راييت: ومسَّاُه

   .»فسُيحارُبُهُم الّربُّ جيالً َبعَد جيٍل
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  لقاء موسى ويثرون
 ملوسى  وِمسَع َيثْرونُ كاهُن ِمديانَ وَحُمو موسى بكلِّ ما عِملَ الّرب1ُّ

بَنَتُه  سترَجَع ا وكانَ َيثْرونُ ا2 .وِإلسرائيلَ شعِبِه حَني أخرَجُهم ِمْن ِمْصَر
:  وقالَ  اللّذَيِن َسمَّى موسى أحَدُهما َجرشوَم بَنيها وا3مرأةَ موسى  َصفُّورةَ ا

:  وقالَ وَسمَّى اآلخَر أليعاَزَر4، »ألنِّي كنُت نزيالً يف أرٍض غريـَبٍة«
فجاَء َيثْرونُ هبؤالِء 5 .»أبـي نَصَرين وأنقَذَين ِمْن سيِف ِفرَعونَألنَّ إلَه «

: وملَّا قيلَ ملوسى6 . إىل موسى يف الربِّيَِّة حيثُ كانَ نازالً ِعنَد جَبِل اِهللا
خرَج موسى للقاِئِه 7بَنيَك،  مَرأِتَك وا ها َحُموَك َيثْرونُ قاِدٌم إليَك مَع ا«

 كُلُّ واحٍد ِمنُهما َعْن سالَمِة اآلَخِر وَدَخال إىل سَتفَسَر  وا.وسجَد وقبَّلُه
وقَصَّ موسى على َحمّيِه مجيَع ما فعلَ الّربُّ بِفرَعونَ واِملْصريَِّني 8 .اخلَيَمِة

مْن أجِل َبين ِإسرائيلَ، ومجيَع ما نالَُهم ِمَن املَشقَِّة يف الطَّريِق، وكيَف 
 عِملَه الّربُّ لَبين ِإسرائيلَ ِمْن إحساٍن فائٍق، فُسرَّ َيثْرونُ مبا9 .أنقَذَُهُم الّربُّ

َتبارَك الّربُّ الّذي «: وقالَ َيثْرون10ُحَني أنقذَُهم ِمْن أيدي اِملْصريَِّني، 
 َتبارَك الّربُّ الّذي جنَّى شعَبُه .جنَّاكُم ِمْن أيدي اِملْصريَِّني وِمْن َيِد ِفرَعونَ

نَ عِلمُت أنَّ الّربَّ أعظُم ِمْن مجيِع اآل11،  ِمْن َتحِت أيدي اِملْصريَِّني
  .» حَني طَغوا علَيكُم اآلهلَِة، ألنَّه صَنَع هذا باِملْصريَِّني

 وجاَء هرونُ ومجيُع ُشيوِخ َبين .وقدََّم َيثْرونُ ُمحرقَةً وذباِئـَح ِهللا12
   .ِإسرائيلَ ِلـيأكلوا مَعُه أماَم مذَبِح اِهللا

  تعيـني القضاة
وجلَس موسى يف اليوِم الثَّاين لَيقضَي للشَّعِب، فوقَف الشَّعُب أماَمُه 13

فلمَّا رأى َيثْرونُ كُلَّ ما كانَ على موسى أنْ 14 .ِمَن الصَّباِح إىل املساِء
ما هذا؟ وما بالَُك جالساً وحَدَك ِلَتقضَي جلميِع «: يفَعلَه ِللشَّعِب قالَ لَه

: فأجاَبُه موسى15» ِقفونَ أماَمَك ِمَن الصَّباِح إىل املساِء؟الشَّعِب وُهْم وا
إذا كاَنت هلُم دعوى جييئونَ 16 .جييُء إيلَّ الشَّعبُّ ليعلَموا إرادةَ اِهللا«

فقالَ َيثْرونُ 17 .»فأقضي َبَني الفريقَِني وأَُعرِّفُُهم فراِئَض اِهللا وشراِئَعُه
ُتتِعُب نفَْسَك وُتتِعُب هذا الشَّعَب فأنَت 18 .ال خَري يف ما تعَملُ«: ملوسى

ْسَمْع نصيَحيت  واآلنَ ا19 .مَعَك، ألنَّ اِحلْملَ أثقَلُ مْن أنْ َتحِملَُه وحَدَك
كُْن أنَت وسيطاً للشَّعِب ِعنَد اِهللا ترفُع إليِه دعاِوَيُهم، : فيكونَ اُهللا مَعَك

 الطَّريَق الّذي يسلُكوَنُه والنَّْهَج وُتعِلُن هلُُم الفَراِئَض والشَّراِئَع، وُتَعرِّفُُهُم20
خَتْر ِمَن الشَّعِب كُلِِّه ِرَجاالً أكْفَاَء خيافونَ اَهللا وأُمَناَء  وا21 .الّذي ينَهجوَنه

يكَرهونَ الرَّشوةَ، وَولِِّهم على الشَّعِب رؤساَء ألوٍف ومئاٍت وَخماسَني 
 إليَك كُلَّ أمٍر خطٍري َيقضونَ للشَّعِب يف كُلِّ وقٍت ويرفعون22َوَعَشراٍت 

 .وحيكمونَ ُهم يف كُلِّ أمٍر صغٍري، فيحِملونَ اِحلْملَ مَعَك وُيَخفِّفونَ َعنَك
 أمكَنَك االحِتمالُ، ومجيُع هذا .فإنْ أنَت عِملَْت هكذا وأَمَرَك اُهللا بِه23

  .» الشَّعِب ينَصرفونَ إىل ُبيوِتِهم بسالٍم
ْختاَر  فا25 .ِه وعِملَ بكُلِّ ما قالَ لَهفسِمَع موسى ِمْن َيثْرونَ َحمي24ِّ

ِرجاالً أكْفَاَء ِمْن مجيِع َبين ِإسرائيلَ َوَوالَُّهم على الشَّعِب رؤساَء ألوٍف 
فكانوا َيقضونَ للشَّعِب يف كُلِّ وقٍت، 26 .ومئاٍت وَخماسَني وَعَشراٍت

نَ ُهم وكُلِّ دعوى صعبٍة يرفعوَنَها إىل موسى، وكلِّ دعوى بسيطٍة حيكُمو
  .ِفـيها

   .مثَّ ودََّع َيثْرونُ موسى ورَجَع إىل أرِضِه27
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   صفحة ٢٩  من أصل١٥صفحة رقم  

  بنو ِإسرائيل يف سيناء
 ويف الشَّهِر الثَّالِث خلُروِج َبين ِإسرائيلَ مْن أرِض ِمْصَر جاؤوا يف أحِد 1

 ونَزلوا ُهناَك يف الربِّيَِّة ُتجاَه  جاؤوا مْن َرفيدَمي2 .اّألّياِم إىل برِّيَِّة سيناَء
 فناداُه الّربُّ ِمَن اجلَبِل وقالَ .وصِعَد موسى إىل اجلَبِل ملُالقاِة اِهللا3 .اجلَبِل
رأيُتم ما فعلُْت باِملْصريَِّني وكيَف 4: قُلْ لَبيِت يعقوَب َبين ِإسرائيلَ«: لَه

واآلنَ إنْ ِمسْعُتم كالمي 5 .َحَملُتكُم على أجِنَحِة النُّسوِر وِجئُت بكُم إيلَّ
 .وَحِفظُتم َعْهدي، فإنَّكُم تكونونَ شعبـَي اخلاصَّ َبَني مجيِع الشُّعوِب

 هذا هَو . وأُمَّةً ُمقَدََّسةً وأنُتم تكونونَ يل َمملَكةَ كَهنٍة6فاألرُض كُلُّها يل، 
وألقَى فدعا موسى ُشيوَخ الشَّعِب 7 .» الكالُم الّذي تقولُه لَبين ِإسرائيلَ

: فأجابوا كُلُُّهم8 .على َمساِمِعِهم مجيَع هذا الكالِم الّذي أمَرُه الّربُّ ِبِه
 فنقَلَ موسى إىل الّربِّ جواَب .»مجيع ما تكلَّم بِه الّربُّ نعَملُ بِه«

   .الشَّعِب

  التمهيد للعهد
 ليسَمَعين الشَّعُب  يفٍَةأجيُء إليَك يف سحاَبٍة كث«: وقالَ الّربُّ ملوسى9

 وملَّا نقلَ موسى إىل الّربِّ جواَب .»حَني أُخاِطُبَك فُيؤِمنوا ِبَك إىل األبِد
طَهِّروا ُنفوَسكُُم : إذهْب إىل الشَّعِب وقُلْ هلُم: قالَ لَه الّرب10ُّالشَّعِب، 

في اليوِم  ف.سَتِعدُّوا لليوِم الثَّاِلِث وا11غِسلوا ثياَبكُم،  اليوَم وغداً، وا
رُسْم للشَّعِب َحدا َحولَ اجلَبِل  فا12 .الثَّاِلِث أنِزلُ أماَمكُم على جَبِل سيناَء

إيَّاكُم أنْ تصَعدوا اجلَبلَ أو َتَمسُّوا طَرفَُه، فكُلُّ َمْن َمسَّ اجلَبلَ «: وقُلْ هلُم
ُيرمى بالسِّهاِم، ُيقَتلُ قَتالً ِمْن دوِن أنْ َتلَمَسُه َيُد أحٍد ُيرَجُم َرْجماً أو 13

  َسواٌء أكانَ هبيَمةً أِم انساناً فال حييا، أمَّا ِعنَد صوِت البوِق، فيجوُز للبعِض
  .» أنْ يصَعدوا

فَنَزلَ موسى إىل الشَّعِب وأمَرُهم أنْ ُيطَهِّروا ُنفوَسهم وَيغِسلوا ثياَبُهم 14
   .»ْمَرأةً وا اكونوا ُمسَتِعدِّيَن لليوِم الثَّاِلِث وال َتقَرُب«: وقال15َ

  التجلي على جبل سيناء
  وحَدثَ يف اليوِم الثَّاِلِث ِعنَد الصَّباِح أنْ كاَنت ُرعوٌد وُبروٌق وَسحاٌب16

ْرَتعَد مجيُع الّذيَن يف  كثيٌف على جَبِل سيناَء، وصوُت بوٍق شديٌد جدا، فا
َن املَحلَِّة ِلُمالقاِة اِهللا، فوقَفوا عنَد أسفَِل فأخَرَجُهم موسى ِم17 .املَحلَِّة

واجلَبلُ يلُفُُّه ُدخانٌ، ألنَّ الّربَّ َنزلَ علَيِه بالنَّاِر، فتصاعَد ُدخاُنُه 18اجلَبِل، 
وكانَ صوُت البوِق 19 .هِتَزازاً شديداً هَتزَّ اجلَبلُ ا كُدخاِن األتوِن وا

وَنزلَ الّربُّ 20 .ُيجيـُبُه بقصِف الرَّْعِديرَتِفـُع جدا وموسى يتكلُّم واُهللا 
فقالَ 21 .على رأِس جَبِل سيناَء ونادى موسى إىل رأِس اجلَبِل فَصِعَد

إنِزلْ إىل الشَّعِب وأنِذْرُهم أنْ ال ُيجاِوزوا احلَدَّ املَرسوَم «: الّربُّ ملوسى
لكَهنِة الذيَن وقُلْ ل22 .َحولَ اجلَبِل لَينظروا إيلَّ فَيهِلَك ِمنُهم كثريونَ
ال «: فقالَ موسى للّرب23ِّ .»يَتقَدمونَ إيلَّ أنْ َيَتطَهَّروا ِلئالَّ أبطَُش ِبِهم

: يقِدُر الشَّعُب أنْ َيصَعدوا إىل جَبِل سيناَء ألنََّك أنَت َهدَّْدَتنا وقُلَت
: بُّفقالَ لَه الّر24 .»أرُسْم َحدا َحولَ اجلَبِل وحرِّْم علَيِهم أنْ ُيَجاِوُزوُه«
ْصَعْد وهرونُ مَعَك، ولِكْن ال تَدِع الكَهنةَ والشَّعَب ُيجاِوزونَ  إنِزلْ وا«

فرتَلَ موسى إىل الشَّعِب 25 .»َحدَُّهم ِلـَيصَعُدوا إيلَّ ِلئالَّ أبطَُش ِبِهم
   .وكلََّمُهم ِبهذا الكالِم
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  الوصايا العشر
أنا الّربُّ إهلَُك الّذي أخَرَجَك ِمْن أرِض ِمْصَر، «2:  فقالَ وتكَلََّم الّرب1ُّ

  .ِمْن داِر الُعبوديَِّة
  .ال َيكُْن لَك آهلةٌ ِسواَي3
ال تصَنْع لَك ِتمثَاالً َمنحوتاً وال صوَرةَ شيٍء ِممَّا يف السَّماِء ِمْن فَوُق ، 4

ال 5 .ْن َتحِت األرِضوال ِممَّا يف األرِض ِمْن حتُت، وال ِممَّا يف املياِه ِم
تسُجْد هلا وال َتعُبْدها، ألنِّي أنا الّربُّ إهلَُك إلٌه غيوٌر أعاِقُب ذنوَب اآلباِء 

وأرَحُم إىل ألوِف 6،  يف األبناِء إىل اجليِل الثَّالِث والرَّابِع ِممَّْن ُيبِغضوَنين
  .  َمْن ُيِحبُّوَنين ويعَملونَ بوصاياَي األجياِل

ْسِمِه  ْسِم الّربِّ إِهلَك باطالً، ألنَّ الّربَّ ال ُيربُِّر َمْن َيحِلُف با ال َتحِلْف با7
  . باِطالً

يف ستَِّة أّياٍم تعملُ وُتنِجُز مجيَع أعماِلَك، 9 .أُذكُْر يوَم السَّبِت وكَرِّْسُه يل8
 بُنَك  ال َتقُْم فيِه بعَمٍل ما، أنَت وا.واليوُم السَّاِبـُع َسبٌت للّربِّ إهلَك10
بَنُتَك وعبُدَك وجارَيُتَك وَبهيَمُتَك ونزيلَُك الّذي يف داخِل أبواِبَك،  وا

ألنَّ الّربَّ يف ستَِّة أّياٍم خلََق السَّماواِت واألرَض والبحَر ومجيَع ما 11
 ولذِلَك باَرَك الّربُّ يوَم السَّبِت وكَرََّسُه .ستراَح فيها، ويف اليوِم السَّابِع ا

  . لَه
  . أَباَك وأُمََّك ِلـَيطولَ ُعمُرَك يف األرِض الّيت ُيعطيَك الّربُّ إهلَُكأكِرْم 12
  . ال تقُتل13ْ
  . ال تْزِن14
  . ال تسِرْق15
  . ال تشَهْد على غِريَك َشهاَدةَ ُزوٍر16
مَرأةَ غِريَك وال عبَدُه وال جارَيَتُه وال   ال تشَتِه ا.ال تشَتِه بـيَت غِريَك17

  .» ماَرُه وال شيئاً ِممَّا لُهثَوَرُه وال ِح
وكانَ مجيُع الشَّعِب ُيشاِهدونَ الرُّعوَد والُبروَق وصوَت البوِق واجلَبلَ 18

: وقالوا ِلموسى19 .ْضطََربوا وَوقَفوا على ُبعٍد يصَعُد ِمنُه الدُّخانُ، فا
: م موسىفقالَ هل20ُ .» كَلِّْمنا أنَت فَنسَمَع، وال ُيكَلِّْمنا اُهللا ِلئالَّ منوَت«
 جاَء اُهللا ِلـَيْمَتِحَنكُم وِلَتكونَ خمافَُتُه ُنْصَب ُعيوِنكُم ِلئالَّ .ال ختافوا«

 الّذي  فوقَف الشَّعُب على ُبعٍد، وتقدََّم موسى إىل الضََّباِب21 .»َتخطَأوا
   . كانَ فيِه اُهللا

  بناء املذبح
شاَهدُتْم أنِّي ِمَن السَّماِء :  لَبين ِإسرائيلَقُلْ هذا«: فقالَ الّربُّ ملوسى22

ال تصَنعوا لَكُم آهلَةً ِمْن ِفضٍَّة أو ذَهٍب ِلَتعُبدوها مَع 23 .خاطَبُتكُم
ذَْبُحوا علَيِه ُمحَرقاِتكُم   وا.إبنوا يل مذَبحاً ِمْن ُتراٍب24 .ِعباَدِتكُم يل

 إىل كُلِّ َموِضـٍع ُيذكَُر فيِه  وأنا.وذباِئـَح السَّالَمِة ِمْن غَنِمكُم وبقَِركُم
وإنْ َبَنيُتم يل مذَبحاً ِمْن ِحجاَرٍة فال 25 .ْسمي أجيُء وأُباِركُكُم ا

وال تصَعدوا إىل 26 . َتنَحتوها، ألنَّكُم إنْ رفَعُتم إزميالً علَيها َدنَّسُتموَها
   .» مذَبحي على َدَرٍج ِلئالَّ َتنكَِشَف َعوَرُتكُم علَيِه

  21الفصل 
  معاملة العبـيديف 

قَْتَنيَت  إذا ا2: هِذِه األحكاُم ُتعِلُنها إىل الشَّعِب«:  وقالَ الّربُّ ملوسى1
عبداً ِعربانيا، فلَيدُخلْ يف ِخدَمِتَك ِستَّ سنَني، ويف السَّاِبــَعِة خيُرُج ُحرا 
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مَرأٍة  ُه، وإنْ كانَ ُمَتَزوِّجاً ِباوإنْ دَخلَ وحَدُه فلَيخُرْج وحَد3 .ِبال مثٍَن
مَرأٍة فَولََدت لَه َبنَني وَبناٍت،  وإنْ َزوََّجُه سّيُدُه با4 .ْمَرأُتُه مَعُه فلَتخُرِج ا

أُحبُّ : وإنْ قالَ العبُد5 .فاملَرأةُ وأوالُدها يكونونَ ِلسّيِدِه وهَو خيُرُج وحَده
 سيُِّدُه إىل اِهللا  ُيقَدُِّمُه6، »خُرَج ُحراْمَرأيت وأوالدي وال أُريُد أنْ أ َسيِّدي وا

يف معَبِدِه، فيقوُدُه إىل الباِب أو قاِئَمِتِه وَيثقُُب أُذَُنُه باِملثقَِب فيخِدُمُه إىل 
 .بَنَتُه جاِرَيةً، فال ختُرُج ِمَن اِخلدَمِة ُخروَج العبـيِد وإنْ باَع رُجلٌ ا7 . األبِد

ْشَتراها ال  خطَبَها ِلنفِْسِه فلَْيقَبلْ ِبَبيِعها ِممِن اوإنْ كَِرَهها سّيُدها الّذي 8
 .بَنِتِه ْبِنِه فلُيَعاِملَْها كا وإنْ أعطاها خطيـَبةً ال9 .ِمْن غريـٍب ألنَُّه غَدَر ِبها

 .ْمَرأٍة أُخرى، فال ُينِقْص طَعاَمها وِكْسوَتها وُمعاَشَرهتا وإنْ تَزوََّج با10
   .ٍة ِمْن هِذِه الثَّالِث ختُرُج ِمْن ِعنِدِه ُحرَّةً ِبال ثَمٍنفإنْ أَخلَّ مَعها ِبواحد11

  يف القتل والضرب
فإنْ قَتلَُه َعن غِري َعْمٍد، 13 . َمْن ضَرَب إنساناً فماَت، فلُيقَْتلْ قَتالً«12

وإذا غَدَر أحٌد 14 . ليِهوإنَّما اُهللا أوقََعُه يف َيِدِه، فسأَُعيُِّن لَه َموِضعاً يهُرُب إ
  . إذا هَرَب إليِه ُيؤَخذُ ِلـُيقَتلَ ِبآَخَر وقَتلَُه َعْمداً، فَِمْن ِعنِد مذَبحي

  .َمْن ضَرَب أباُه أو أُمَُّه، فَلُيقتلْ قَتال15ً
  . َمْن خطََف أحداً فباَعُه أو ُوِجَد يف َيِدِه، فَلُيقَتلْ قَتال16ً
  . ، فلُيقَتلْ قَتالًَمْن لَعَن أباُه أو أُمَُّه17
إذا َتشاجَر َرُجالِن، فَضرَب أحُدُهَما اآلَخَر ِبـحَجٍر أو لَكَْمٍة فلم 18

فإنْ قاَم يوماً ومشى خارجاً على ُعكَّاِزِه، فال 19ُميْت بل لِزَم الِفراَش، 
 .الِجِهُيعاقَُب الضَّاِرُب، وإنَّما ُيَعوُِّضُه بدلَ ُعطْلَِتِه َعِن العَمِل وُينِفُق على ِع

 .إنْ ضَرَب أحٌد عبَدُه أو جارَيَتُه بقضيـٍب فماَت حتَت َيِدِه، ُيْنتقَُم ِمنُه20
إذا وقََع 22 .وإنْ عاَش يوماً أو يوَمِني فال ُينَتقُم ِمنُه، ألنَّ العبَد مالُُه21

مَرأةً ُحبلى فَسقطَ اجلنُني ِمْن دوِن ضَرٍر آَخَر،  ِخصاٌم وصَدَم أحُدُهم ا
 . الصَّاِدُم الغراَمةَ الّيت َيفِرُضها علَيِه َزوُج املَرأِة ِبُموافَقِة القُضاِةفلَيدفَِع

وعٌني ِبــعٍني، وِسنٌّ 24وإنْ وقَع ضَرٌر على املَرأِة فنفٌْس ِبنفٍْس، 23
وَحْرٌق َحبْرٍق، وُجْرٌح ُجبْرٍح، وَرضٌّ 25بِسنٍّ ، وَيٌد ِبيٍد، وِرْجلٌ بِرْجٍل، 

َب أحٌد عَني عبِدِه أو جارَيِتِه فأتلَفَها، فلُْيَحرِّْرُه َبدلَ وإنْ ضَر26 . ِبَرضٍّ
وإنْ 28 .وإنْ أسقَطَ ِسنَّ عبِدِه أو جارَيِتِه فَلُْيَحرِّْرُه َبدلَ ِسنِّه27 .عيِنِه

مرأةً فماَت، فلُيرَجِم الثَّوُر وال ُيؤكَلْ لَحُمُه، وصاحُب  نطََح ثَوٌر َرُجالً أِو ا
إنْ كان ثَوراً َنطَّاحاً ِمْن قَبلُ وأُنِذَر صاحُبُه فما َضبطَُه ف29 .الثَّوِر َبريٌء

وإنْ فُِرَضت علَيِه 30 .ْمرأةً، فلُيرَجِم الثَّوُر وُيقَتلْ صاحُبُه فقَتلَ َرُجالً أِو ا
وإنْ َنطَح الثَّوُر صبـيا أو 31 .ِدَيةٌ ِفداَء حياِتِه فليدفَْع مجيَع ما ُيفَرُض علَيِه

وإنْ نطََح عبداً أو جاريةً، 32 .َحَسِب هذا احلُكِْم ُيعاَملُصبـيَّةً، فِبـ
  .فلَيدفَْع إىل سّيِدِه ثَالثَني ِمثقاالً ِمَن الِفضَِّة، والثَّوُر ُيرَجُم

وإنْ فَتَح أحٌد ِبئراً، أو حفََر واحدةً وتَركَها مفتوَحةَ الِغطَاِء فوقََع فيها 33
ئِر مثََن الثَّوِر أِو احلماِر إىل صاحِبِه، فلَيدفَْع صاحُب الِب34ثَوٌر أو محاٌر، 

  .واحليوانُ املَْيُت يكونُ لُه
وإنْ َتناطَح ثَوراِن فقَتلَ أحُدُهما اآلَخَر، فلَيِبـْع صاحباُهما الثَّوَر احلَيَّ 35

فإنْ كانَ معروفاً أنَُّه ثَوٌر 36 . وكذِلَك الثَّوُر املَْيُت َيقَتِسماِنِه.وَيقَتِسما مثََنُه
طَّاٌح ِمْن قَبلُ وما َضَبطَُه صاحُبُه، فلُيَعوِّْضُه ثَوراً َبدلَ ثَوِرِه، والثَّوُر املَْيُت َن

   .يكونُ لُه

  يف السرقة
إذا سَرَق أحٌد ثَوراً أو خروفاً فذََحبُه أو باَعُه، فلُيَعوِّْض بَدلَ الثَّوِر 37

   .َخمَسةً وَبدلَ اخلروِف أرَبعةً

فإنْ 2 .إنْ ُوِجَد السَّارُق وهَو يسِرُق فُضِرَب وقُِتلَ، فَدُمُه َمهدوٌر و22
 فال ُيهَدُر َدُمُه، وإنَّما ُيَعوُِّض َبدلَ  قُِبَض علَيِه َبعَد ُشروِق الشَّمِس

وإنْ ُوِجَدِت السَِّرقَةُ 3 . وإنْ كانَ ال َيمِلُك شيئاً، فلُيَبْع ِبما سَرقَُه.املَسروِق
ـيَّةً، ِمْن ثَوٍر أو محاٍر أو خروٍف، فلُيَعوِّْض َبدلَ الواحِد يف َحوَزِته َح

   .ثَنِني ا

  يف التعويض عن العطل والضرر
إذا رعى أحٌد حقالً أو كَرماً، فأطلََق َمواشَيُه ِلَترعى يف حقِل غِريِه، فَِمْن 4

  .أجَوِد حقِلِه أو كَرِمِه ُيَعوُِّض
نَتَشرت يف الشَّوِك وأحرقَت أكداَس السُّنُبِل أِو السُّنُبلَ  وإنْ َشبَّت ناٌر وا5

  .يف احلُقوِل، فالّذي أوقَد النَّاَر ُيعوُِّض
إذا َسلََّم أحٌد إىل آَخَر ِفضََّتُه أو أمِتَعَتُه ِلـَيحفَظَها لَه فُسِرقَت يف َمِرتِله، 6

وإالَّ فلَيحِلْف صاحُب املَِرتِل باِهللا 7ِضعفَِني، فإنْ قُِبَض على السَّاِرِق َعوََّض 
  .أنَُّه مل َيُمدَّ َيَدُه إىل ُملِْك اآلَخِر

كُلُّ دعوى سوِء ائتماٍن يف ثَوٍر أو محاٍر أو خروٍف أو ثوٍب أو شيٍء «8
، ُترفَُع إىل اِهللا وَمْن َيحكُِم اُهللا علَيِه ُيَعوِِّض »هذا يل«: َمفقوٍد ُيقالُ فيِه

  .َر ِضعفَِنياآلَخ
إذا َسلََّم أحٌد إىل آَخَر محاراً أو ثَوراً أو خروفاً أو َبهيَمةً مَّا ِلـَيحفَظَُه «9

فلَيحِلْف َيميناً بالّربِّ أنَّه مل 10لَه فماَت أو َتَضرََّر أو ضاَع ِمْن غِري شاهٍد 
وإنْ 11 .يئاً اآلخُر، وهَو ال ُيَعوُِّض ش َيُمدَّ َيَدُه إىل ُملِْك اآلَخِر فيقبلها
فَترَسُه َوحٌش، فلُيحِضْرُه ُبرهاناً  فإنْ ا12 .ُسِرَق ِمْن ِعنِدِه ُيَعوِّْض صاحَبه

  .حّتى ال ُيَعوَِّض الفريَسةَ
ستعاَر أحٌد ِمْن آَخَر َبهيَمةً فَتَضرََّرت أو ماَتت يف غياِب  وإِن ا«13

 . فال ُيَعوُِّضوإنْ كانَ صاحُبها حاِضرا14ً .صاحِبها، فلُيَعوِّْض صاحَبها
  . ُمستأَجَرةً َخِسَر أُجَرَتها وإنْ كاَنت

إنْ أغرى رُجلٌ فتاةً ِبكْراً ال خطيـَب هلا فضاَجَعها، فلَيدفَْع َمْهَرها «15
فإنْ رفََض أبوَها أنْ ُيزوَِّجها بِه، فلَيدفَْع لَه َمْهراً كَمْهِر الفتاِة 16وَيَتزََّوْجها 

   .» الِبكِْر

  ينيف األخالق والد
  . ال َيجوُز لساِحَرٍة أنْ حتيا«17
  . كُلُّ َمْن ضاَجَع َبهيَمةً ، فلُيقَتلْ قَتالً«18
  . َمْن ذَبَح آلهلٍَة إالَّ للّربِّ ، فقَْتلُُه َحاللٌ«19
 .ال َتظِلِم الغريـَب وال ُتَضاِيقُْه، فأنُتم كُنُتم غَُرباَء يف أرِض ِمْصَر«20
فإنْ أسأَت إليِهما وصَرخا إيلَّ أَمسُع 22  ال ُتسئْ إىل أرملٍَة وال يتيٍم21

فَيشتدُّ غَضبـي وأقُتلُكم بالسَّيِف، فَتصُري ِنساُؤكُم أراِملَ 23ُصراَخُهما، 
  .وأبناُؤكُم يتامى

إنْ أقَرضَت ماالً ِملسكٍني ِمْن شعبـي، فال ُتعاِملُْه كاملُرابـي وال «24
ْسَترَهنَت ثوَب آَخَر، فِعنَد َمغيـِب الشَّمِس  وإذا ا25 .  ِرًبىَتفِرْض علَيِه
ألنَُّه ِكساُؤُه الوحيُد، ِكساُء جَسِدِه، ففي أيِّ شيٍء يناُم؟ إنْ 26ُردَُّه إليِه، 
  . سَتَجْبُت لَه ألنِّي َحنونٌ صَرَخ إيلَّ ا

  . ال َتلَعِن اَهللا، وال تشُتْم رئيَس شعِبَك«27
 تقدَمي باكوَرِة ِحصاِدَك وَمعَصَرِتَك يل، والِبكَْر ِمْن َبنيَك ال ُتؤخِّْر«28

َسْبَعةَ أّياٍم يكونُ مَع أُمِِّه، : وكذِلَك الِبكَْر ِمْن بقَِرَك وغَنِمَك29 .ُتعطيين
كونوا قوماً ُمكَرَّسَني يل، ولَحَم فريَسٍة يف 30 .ويف اليوِم الثَّاِمِن جتَعلُُه يل

   .» طَرحوُه ِللِكالِب ، بِل االصَّحراِء ال تأكُلوا
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  23الفصل 
  العدل ومعاملة العدو

ال 2 . ال تنقلْ َخرباً كاِذباً، وال تَضْع يَدَك ِبَيِد الشِّرِّيِر ِلَشهاَدِة ُزوٍر «1
ال و3تـتَبِع الكثَرةَ إىل السُّوِء، وال ُتَساِيْرها يف الدَّعاوي ِخالفاً ِللَحقِّ، 

إذا لَِقـيَت ثَوَر َعُدوَِّك أو محاَرُه شاِرداً، 4 . هتُدْر َحقَّ اِملسكِني يف دعواُه
وإذا رأيَت محاَر َمْن ُيبِغُضَك راِزحاً حتَت ِحْمِلِه، فال متَتِنـْع 5 .فَُردَُّه إليِه

  .  وَرفِْع اِحلْمِل مَعُه َعن ُمساَعَدِتِه
بَتِعْد عِن احلُكِْم يف  ا7 .دعواُه يف  ال تسكُْت َعن إنصاِف اِملسكِني«6

الدَّعاوي الكاِذَبِة، وال حتكُْم ِباملوِت على الَبريِء والصِّدِّيِق، وال ُتصدِِّق 
 وُتكَذُِّب أقوالَ  ال تأُخذْ َرشَوةً، فالرَّشَوةُ ُتعمي أبصاَر القُضاِة8 .الشِّرِّيَر

  . الصَّاِدقَني
نَ حقيقةَ ما يشُعُر ِبه الغريـُب،  فأنُتم تعِرفو.ال ُتضاِيِق الغريـَب«9

   .» ألنَّكُم كُنُتم غَُرباَء يف أرِض ِمْصَر

  السنة السابعة واليوم السابع
تُركَْها  ويف السَّاِبــَعِة ا11َمجْع غَلَّتها ِستَّ سنَني،  إزَرْع أرَضَك وا«10

 .شعِبَك، وما فََضلَ َعنُهم يأكُلُه َوحُش الربِّيَِّةُبوراً، فَيأكُلَ ِمنها ُبؤساُء 
  . وكذِلَك تفَعلُ ِبكرِمَك وزيتوِنَك

يف ِستَِّة أّياٍم تعَملُ عَملَك، ويف اليوِم السَّابِع تسَتريُح، ِلـَيستريَح «12
  . ثَوُرَك وِحماُرَك ويَتَنفََّس الصَُّعداَء عبُدَك والغريـُب الّذي يعَملُ ِعنَدَك

سَم إلٍه آَخَر ال تذكُروا وال ُيسَمْع ِمْن  عَملوا بِه، وا يُع ما قُلُتُه لكُم امج«13
   .»أفواِهكُم

  األعياد الكربى
، وكُلوا فطرياً  َعيِّدوا عيَد الفطِري15 .َعيِّدوا يل ثالثَ مرَّاٍت يف السَّنِة«14

َعـيٍَّن ِمْن شهِر أبـيَب، ألنَّكُم فيِه سْبَعةَ أّياٍم كما أمْرُتكُم، يف وقٍت ُم
وَعيِّدوا 16خَرْجُتم ِمْن ِمْصَر، وال حتُضروا أمامي وال شيَء يل يف أيديكُم 

عيَد َحصاِد َبواكِري غَالَِّتكُُم الّيت تزَرعوَنها يف احلقِل، وعيَد ْمجِع غَالَِّتكُم 
ُع الذُّكوِر هِذِه األعياَد الثَّالثةَ ولَيحُضْر مجي17 . ِمَن احلقِل ِعنَد ِنهاَيِة السَّنِة
  .ِلـَيعُبدوين أنا الّربُّ اإللُه

ال َتسِفكوا َدَم ذبـيَحيت َعشّيةَ الِفْصِح ما داَم اخلَمُري موجوداً، وال «18
  . طُولَ اللَّيِل إىل الصَّباِح َتحَتِفظوا ِبَشْحِمها

 ال تطُبخوا . إِهلكُم أرِضكُم إىل بـيِت الّربِّ إِمحلوا أواِئلَ َبواكِري«19
   .» اجلَدَي ِبلََبِن أُمِِّه

  اإلستعداد لدخول أرض كنعان
ها أنا سأُرِسلُ أماَمكُم مالكاً حيفَظُكُم يف الطَّريِق وَيجيُء ِبكُم إىل «20

ِه وال َتَتَمرَّدوا ْسَتِمعوا إىل صوِت ْنَتِبهوا لَه وا فا21 .املكاِن الّذي أعَدْدُتُه
ْسَتَمعُتم إىل  فإِن ا22 .ْسمي علَيِه، ألنَُّه ال َيصفَُح َعن ذُنوِبكُم، ألنَُّه يعَملُ با

صوِتِه وَعِملُْتم ِبكُلِّ ما أتكلَُّم بِه، عاَديُت َمْن ُيعاديكُم وضاَيقُْت َمْن 
 واِحلثِّيَِّني ويسُري مالكي أماَمكُم وُيدِخلُكُم أرَض األموريَِّني23 .ُيضايقُكُم

ال 24 .والِفرزِّيَِّني والكنعانيَِّني واحلوِّيَِّني والَيبوسيَِّني مجيعاً، بعَد أنْ أُزيلَُهم
 ال تعَملوا كأعماِلِهم، بل أزيلوُهم .تسُجدوا آلِلَهِتِهم وال تعُبدوها

ِئكُم ْعُبدوا الّربَّ إهلَكُم، فُيباِركَكُم يف ُخبِزكُم وما ا25 .وَحطِّموا أصناَمُهم

ال ُمسِقطَ وال عاِقَر تكونُ يف أرِضكُم، 26 .ويرفََع األمراَض ِمْن َبينكُم
  .وعَدُد أّياِم حياِتكُم أُكِْملُُه

والرُّعُب ِمّني أُرِسلُُه أماَمكُم، وأهِزُم مجيَع اُألَمِم اليت ُتواِجهوَنها، «27
 أماَمكُم فَتطُردونَ  ْعَروأُرِسلُ الذ28ُ .وأجَعلُ مجيَع أعداِئكُم ُيولّونَ ُمْدِبريَن

ال أطُرُدُهم ِمْن ُوجوِهكُم 29 .احلوِّيَِّني والكنَعانيَِّني واِحلثِّيَِّني ِمْن ُوجوِهكُم
 .يف سَنٍة واحدٍة ِلئالَّ تصَري األرُض قَفْراً، فَتكثَُر علَيكُم ُوحوُش الربِّيَِّة

َيكثَُر عَدُدكُم وَتمِلكونَ ولكنِّي أطُرُدُهم قليالً قليالً ِمْن أماِمكُْم إىل أنْ 30
وأجَعلُ ُحدوَد أرِضكُم ِمَن البحِر األمحِر َجنوباً إىل البحِر 31 . األرَض
 غَرباً، وِمَن الصَّحراِء َشرقاً إىل هنِر الفُراِت َشماالً، وأُسِلُم إىل  املُتوِسِط

وا هلُم ال تقطَُع32 .أيديكُم ُسكَّانَ األرِض فَتطُردوَنُهم ِمْن أماِم ُوجوِهكُم
وال ُيقيموا يف أرِضكُم ِلئالَّ جيعلوكُم َتخطَأونَ إيلَّ، 33 .وال آلِلَهِتِهم َعهداً

   .»فَتعُبدونَ آِلَهَتُهم ويكُونُ ذِلَك لَكُم َشَركاً

  24الفصل 
  إبرام العهد

بعونَ  وَس إصَعْد إيلَّ، أنَت وهرونُ وناداُب وأبـيهو«:  وقالَ اُهللا ملوسى1
وتقَتِرُب أنَت وحَدَك إيلَّ 2 .ْسُجدوا ِمْن بعيٍد ِمْن ُشيوِخ َبين ِإسرائيلَ، وا

  .»وُهم ال يقَتِربونَ، وأمَّا الشَّعُب فال يصَعُدوا مَعَك
فجاَء موسى وأخَبَر الشَّعَب ِبـجميِع كالِم الربِّ وأحكاِمِه، فأجاَبُه 3

فكَتَب 4 .»لََّم بِه الّربُّ نعَملُ بِهكُلُّ ما تك«: مجيُع الشَّعِب ِبصوٍت واحٍد
موسى مجيَع كالِم الّربِّ، وَبكََّر يف الصَّباِح، وَبىن مذَبحاً يف أسفَِل اجلَبِل، 

وأرَسلَ ُشبَّاناً ِمْن 5 .ثَني عَشَر َعموداً ِبــَعَدِد أسباِط َبين ِإسرائيلَ ورفََع ا
 سالَمٍة ِمَن الُعجوِل َبين ِإسرائيلَ فأصَعدوا ُمحَرقاٍت وذَبحوا ذباِئـَح

فأخذَ موسى ِنصَف الدَِّم وَصبَُّه يف أجراٍن وَرشَّ النِّصَف اآلَخَر 6 .للّربِّ
:  وَتالُه على َمساِمـِع الشَّعِب، فقالوا وأخذَ ِكتاَب الَعهِد7 .على املذَبِح

وَرشَُّه على فأخذَ موسى الدََّم 8 .»كُلُّ ما تكَّلََم الّربُّ بِه نعَملُُه وَنأَتِمُر بِه«
هذا هَو َدُم الَعهِد الّذي عاَهَدكُُم الّربُّ بِه على مجيِع هِذِه «: الشَّعِب وقالَ

  .» األقواِل
ثُمَّ َصِعَد موسى وهرونُ وناداُب وأبـيهو وَسْبعونَ ِمْن ُشيوِخ َبين 9

وِت فَرأوا إلَه َبين ِإسرائيلَ وحتَت قَدَميِه ِشبُه َرصيٍف ِمَن الياق10ِإسرائيلَ، 
 ثُمَّ .ولِكنَُّه مل َيُمدَّ َيَدُه علَيِهم ألنَُّهم َرأوُه11 .األزَرِق، َنقيٍّ كالسَّماِء ذاِتها

   .أكلوا وشِربوا معاً

  صعود موسى ِإىل اجلبل
ْنَتِظْر ُهناَك حّتى أُعِطَيَك  إصَعِد اجلَبلَ إيلَّ وا«: وقالَ الّربُّ ِلموسى12
فقاَم 13 .»وَحي اِحلجاَرِة وعلَيِهما الشَّريَعةُ والوصايا الّيت كََتبُتها ِلَتعليِمِهمل

وقالَ ِلُشيوِخ َبين 14 .موسى ومَعُه يشوُع خاِدُمُه وَصِعَد إىل جَبِل اِهللا
 وها هرونُ وحوُر مَعكُم، .إنَتِظرونا ُهنا حّتى نرِجـَع إليكُم«: ِإسرائيلَ

  .»َيذَهْب إليِهمافَمْن كاَنت لَه دعوى فل
وَحلَّ َمْجُد الّربِّ 16 . اجلَبلَ وَصِعَد موسى اجلَبلَ، فغطَّى السَّحاُب15

 ويف اليوِم السَّاِبـِع دعا اُهللا .على جَبِل سيناَء وغَطَّاُه السَّحاُب ِستَّةَ أّياٍم
وكانَ منظَُر َمجِد الّربِّ كناٍر آِكلٍَة يف 17 .موسى ِمْن وَسِط السَّحاِب

فَدخلَ موسى يف وَسِط السَّحاِب 18 . اجلَبِل أماَم ُعيوِن َبين ِإسرائيلَرأِس
   . وَصِعَد اجلَبلَ وأقاَم بِه أربعَني يوماً وأرَبعَني ليلةً

  25الفصل 
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  التّربع لصنع املقدس
 تقِدَمةً، كُلُّ قُلْ ِلَبين ِإسرائيلَ أنْ ُيقدِّموا يل«2:  وقالَ الّربُّ ِلموسى1

ذَهٌب : وهِذِه هَي التَّقِدَمةُ الّيت تقَبلُها ِمنُهم3 .واحٍد وما َتسخو ِبِه نفُْسُه
ونسيٌج َبَنفَْسجيٌّ وأُرجواينٌّ وِقْرِمزيُّ اللَّوِن وكتَّانٌ وَشْعُر 4وِفضَّةٌ وُنحاٌس، 

للَّوِن وخَشُب وُجلوُد ِكباٍش َمصبوغةٌ باحلُْمرِة وُجلوٌد َبَنفَْسجّيةُ ا5َمَعٍز 
وِحجاَرةُ 7وزيٌت لإلناَرِة وأطياٌب ِلزيِت اِملْسِح والَبخوِر الَعِطِر، 6َسْنٍط، 

فَيصنعونَ يل َمسِكناً ُمقدَّساً 8،   والصُّْدَرِة َعقيٍق وِحجاَرةُ ترصيٍع ِلُألفوِد
ويكونُ املَسِكُن ومجيُع أثاِثِه على اِملثاِل الّذي أنا 9ألسكَُن فيما َبيَنُهم 

   .أُريَك
 التابوت: املسكن املقدس وآثاثه

تصَنُع تابوتاً ِمْن خَشِب السَّْنِط، طولُُه ِذراعاِن وِنصٌف وَعرُضُه ِذراٌع 10
فُتَغشِّيِه ِبذَهٍب خالٍص ِمْن داخٍل وِمْن 11 .وِنصٌف وُسمكُُه ِذراٌع وِنصٌف

ه أرَبَع َحلَقَاٍت وتصوغُ ل12َ .خارٍج وَتصنُع علَيِه ِحلَيةً ِمْن ذَهٍب ُتحيطُ بِه
ِمْن ذَهٍب وجتَعلُها على أرَبِع قوائِمِه، َحلَقَتِني ِمْن جاِنِبه الواحِد وَحلَقَتِني 

وتصنُع قضيـَبِني ِمْن َخَشِب السَّْنِط وُتغشِّيِهما 13 .ِمْن جاِنِبه اآلَخِر
وُتدِخلُ القضيـَبِني يف احلَلَقاِت على جاِنَبـي التَّاُبوِت 14ِبذَهٍب، 

 .ويـبقى القضيـباِن يف احلَلَقاِت، ال َيزوالِن ِمنها15 .حَملَ ِبِهماِلـُي
وتصنُع ِغطاًء 17 .وتَضُع يف التَّابوِت لوَحي الوصايا الّيت أُعطيَك16

 .للتَّابوِت ِمْن ذَهٍب خالٍص، طُولُه ِذراعاِن وِنصٌف وَعرُضُه ِذراٌع وِنصٌف
فيكونُ على 19 ذَهٍب َمطروٍق، وتصنُع على طَرفَي الِغطاِء كَُروَبِني ِمْن18

ويكونُ الكَروباِن باِسطَِني 20 .كُلِّ طَرٍف كَروٌب ُمثَْبٌت كُجزٍء ِمَن الِغطاِء
 .أجِنَحَتُهما إىل فوُق على الِغطاِء ووجُه الواحِد إىل اآلَخِر وإىل الِغطاِء

ي وجتَعلُ الِغطاَء على التَّابوِت ِمْن فَوُق، ويف التَّابوِت تَضُع لوَح21
فأجَتِمـُع ِبَك ُهناَك وأُكَلُِّمَك ِمْن فَوِق الِغطاِء، 22 .الوصايا الّيت أُعطيَك

ِمْن َبِني الكَروَبِني اللّذَيِن على تابوِت الَعهِد، ِبـجميِع ما أوصيَك بِه إىل 
   .َبين ِإسرائيلَ

  مائدة خبز التقدمة
 السَّنِط، طولُها ِذراعاِن وَعرُضها ِذراٌع وتصنُع مائَدةً ِمْن خَشِب23

وُتَغشِّيها ِبذَهٍب خالٍص، وتصوغُ هلا ِحلَيةً 24 .وُسمكُها ِذراٌع وِنصٌف
وتصنُع هلا حافَةً ِمقداَر ِشٍرب ِمْن َحوِلها وِحلَيةً 25 .ِمْن ذَهٍب ُتحيطُ ِبها

َهٍب ِلزوايا وتصوغُ هلا أرَبَع َحلَقَاٍت ِمْن ذ26 .ِمْن ذَهٍب على ُمحيِطها
على أنْ تكونَ احلَلَقاُت ِعنَد احلافَِة مكاناً ِلقَضيـَبِني 27قوائِمها األرَبِع، 
وتصنُع القضيـَبِني ِمْن َخَشِب السَّنِط وُتَغشِّيِهما 28 .ِلَحمِل املاِئَدِة

وتصنُع ِللمائَدِة ُصحوناً وَمجاِمَر وكُؤوساً وجاماٍت ِللسَّكِْب 29 .ِبذَهٍب
   . وُتقَدُِّم على املائَدِة ُخبزاً أمامي دائما30ً .خالٍصِمْن ذَهٍب 

  املنارة
 .وتصنُع َمناَرةً َمطروقَةً ِمْن ذَهٍب خالٍص، هَي وقاِعَدُتها وساقُها31

 . وتكونُ كأساُتها، ِبما يف ذِلَك ُعقَُدها وأوراقَُها ِقطَعةً واحدةً ِمنها
املَناَرِة ِستُّ ُشَعٍب، ثالثٌ ِمْن جاِنِبها الواحِد ويَتفَرَُّع ِمْن جانَبـي 32

ويكونُ ِلكُلِّ ُشعَبٍة ِمَن الشَُّعِب الِستِّ ثَالثُ 33 .وثالثٌ ِمْن جاِنِبها اآلَخِر
  .كأساٍت على شكِل زهَرِة اللوِز ِبــُعقَدِتها وأوراِقها

للَّوِز ويف َعموِد املَناَرِة ذاِتها أرَبُع كأساٍت على شكِل زهَرِة ا34
وُعقَدةٌ َتحَت كُلِّ ُشعَبَتِني ِمَن الشَُّعِب الِستِّ 35ِبــُعقَدِتها وأوراِقها، 
  .املَُتفَرَِّعِة ِمْن َعموِد املَنارِة

 .وتكونُ الُعقَُد والشَُّعُب كُلُّها ِقطَعةً واحدةً َمطروقَةً ِمْن ذَهٍب خالٍص36
 .ُتضيَء على ِجَهِة وجِههاوتصنُع ُسُرَجها َسْبعاً، وجتَعلُها علَيها ِل37
ِمْن َوْزَنِة ذَهٍب 39 .وتكونُ َمالِقطُها وَمناِفُضها ِمْن ذَهٍب خالٍص38

حِرْص على أنْ  وا40 .خالٍص تصَنُع اِملْسَرجةَ مَع مجيِع هِذِه األَدواِت
   .» تصنَعها على ِمثاِل ما أَريُتَك يف اجلَبِل

  26الفصل 
  املسكن وأثاثه

وتصنُع املَسِكَن ذاَتُه َعْشَر ُشقٍَق ِمْن كتَّاٍن َمربوٍم ونسيٍج َبَنفَْسجيٍّ  «1
 .وأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن، ُمطَرٍَّز ِبكَروبـيَم تطريَز، َنسَّاٍج ماهٍر

ويكونُ طُولُ كُلِّ ُشقٍَّة مثاينَ وِعْشريَن ِذراعاً يف َعرِض أربِع أذُرٍع، 2
وتوِصلُ َخْمساً ِمَن الشُّقَِق، َبعَضها ِبَبعٍض، 3 .حٌد ِلكُلِّ الشُّقَِقوالقياُس وا

وتصنُع ُعرًى ِمْن خيٍط َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن 4 .وكذِلَك الشُّقَُق اخلَْمُس اُألخَرى
َخمسَني ُعرَوةً 5 .ِلحاشَيِة كُلٍّ ِمَن الشُّقَِق املَُتطَرِّفِة ِمَن املَُوصَِّل الواحِد

قَِّة الواحدِة وَخمسَني ُعروةً ِلطََرِف الشُّقَِّة ِمَن املَُوصَِّل الثَّاين، تصنُع ِللشُّ
وتصنُع َخمسَني َمشَبكاً ِمَن 6 .ِلتكونَ الُعرى ُمَتقاِبلَةً، إحداها إىل اُألخرى

 فَيصُري املَسِكُن .الذَّهِب وَتُضمُّ الشُّقََّتِني، الواحدةَ إىل اُألخرى، باملَشاِبِك
  .واحداً

طُولُ 8صنُع َخيَمةً على املَسِكِن، إحدى َعْشَرةَ ُشقَّةً ِمْن َشْعِر َمَعٍز، وت7
الواحدِة ثَالثونَ ِذراعاً يف َعرِض أرَبِع أذُرٍع، والقياُس واحٌد لإلحدى 

 وتُضمُّ َخْمَس ُشقٍَق على ِحَدٍة، وستَّ ستائَر على ِحَدٍة، 9 .َعْشَرةَ ُشقَّةً
وتصنُع َخمسَني ُعروةً على 10 . فَوَق وجِه اخلَيَمِةوَتثين الشُّقَّةَ السَّادَسةَ

وتصنُع َخمسَني َمشَبكاً 11 .حاشيِة الشُّقَِّة املُتطَرِّفَِة يف كُلٍّ ِمَن املَُوصَّلَِني
 .ِمْن ُنحاٍس وُتدِخلُ املَشاِبَك يف الُعرى وتُضمُّ اخلَيَمةَ، فَتصُري واحَدةً

صُف الشُّقَِّة املَوصولِة املَُتبقَِّيِة، فَُيَدلَّى والفاضلُ يف ُشقَِق اخلَيَمِة، أي ِن12
والذِّراُع الزاِئدةُ ِمْن ُهنا وُهناَك على طُوِل ُشقَِق 13 .على ُمؤخَِّر املَسِكِن

وتصنُع ِغطاًء ِللَخيَمِة 14 .اخلَيَمِة، ُيَدلَّى على َجواِنِب املَسِكِن ِلـُيَغطَِّيُه
َرِة، وِغطاًء آَخَر ِمْن ُجلوٍد َبَنفَْسجيَِّة اللَّوِن ِمْن ُجلوِد ِكباٍش َمصبوغٍَة باحلُْم

  .َتنُشُره فَوقَُه
طُولُ الواحِد 16وتصنُع للَمسِكِن ألواحاً قاِئَمةً ِمْن خَشِب السَّْنِط، 15

ويكونُ ِلكُلِّ لوٍح ِمْن 17 .ِمنها َعْشُر أذُرٍع وعرُضُه ِذراٌع وِنصُف الذِّراِع
ِعْشرونَ 18 .ُمَتقاِبلَتاِن، إحداُهما ِبإزاِء اُألخرىألواِح املَسِكِن ِرْجالِن 

وَتحَتها أرَبعونَ قاِعَدةً ِمَن 19لوحاً يكونُ ِللَمسِكِن ِمْن ِجَهِة اجلَنوِب، 
وِبـجاِنِب املَسِكِن الثَّاين 20 .الِفضَِّة، قاِعَدتاِن قاِعَدتاِن َتحَت كُلِّ لوٍح
وأرَبعَني قاعدةً ِمْن ِفضٍَّة، 21 ِمْن ِجَهِة الشَّماِل تصنُع ِعشريَن لوحاً
ويف ُمؤخَِّر املسِكِن ِمْن ِجَهِة الَغرِب 22 .قاعَدَتِني قاعَدَتِني َتحَت كُلِّ لوٍح

ِلكُلٍّ ِمنُهما 24وِلزاوَيَتيِه يف املُؤخَِّر تصنُع لوَحِني 23تصنُع ِستَّةَ ألواٍح، 
 .ُهما ِعنَد احلَلَقَِة األوىليكوناِن ُمنفَِصلَِني ِمْن أسفَلُ وُمتَِّحَديِن يف أعال

فيكونُ ُهناَك مثانَيةُ ألواٍح، قواِعُدَها 25 .كذِلَك يكوناِن ِكالُهما ِللزَّاوَيَتِني
  .السِّتَّ َعْشَرةَ ِمْن ِفضٍَّة، قاِعَدتاِن قاِعَدتاِن َتحَت كُلِّ لوٍح

احِد ِمَن وتصنُع َعواِرَض ِمْن خَشِب السَّْنِط، َخْمساً أللواِح اجلاِنِب الو26
وَخْمساً أللواِح اجلاِنِب اآلَخِر، وَخْمساً أللواِح جاِنِب 27املَسِكِن، 

والعاِرَضةُ الُوسطى يف وَسِط األلواِح 28 .املَسكِن يف املُؤخَِّر ِجَهةَ الَغرِب
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وُتَغشِّي األلواَح ِبذَهٍب، وتصنُع َحلَقاِتها ِمْن 29 .ِمَن الطََّرِف إىل الطََّرِف
هكذا َتبين املَسِكَن 30 . ِللَعواِرِض، وُتغّشي الَعواِرَض ِبذَهٍبذَهٍب مكاناً

   .على ِمثاِل ما أَريُتَك يف اجلَبِل

  احلجاب
 وتصنُع ِحجاباً ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن، ِمْن 31

وجتَعلُ اِحلجاَب 32 .اٍج ماهٍركتَّاٍن َمربوٍم، ُمطَرٍَّز ِبكَروبـيَم، تطريَز َنسَّ
على أرَبَعِة أعِمَدٍة ِمْن خَشِب السَّْنِط ُمَغشَّاٍة ِبذَهٍب، وَعقاقيفُها ِمْن ذَهٍب، 

وُتَعلُِّق اِحلجاَب ِبَمشاِبَك وَتضُع تابوَت 33 .وهلا أرَبُع قواِعَد ِمْن ِفضٍَّة
 فاِصالً َبَني القُْدِس الشَّهاَدِة ُهناَك داِخلَ اِحلجاِب، فيكونُ اِحلجاُب لكُم

 .وجتَعلُ الِغطاَء على تابوِت الَعهِد يف قُْدِس األقداِس34 . وقُْدِس األقداِس
وتَضُع املاِئَدةَ خارَج اِحلجاِب إىل اجلاِنِب الشَّمايل ِمَن املَسِكِن ُتجاَه 35

يَمِة وتصنُع ِستاَرةً ِلباِب اخل36َ .املَنارِة الّيت تَضُعها إىل اجلاِنِب اجلَنوبـي
 .ِمْن نسيٍج َبَنفَسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن، وِمْن كتَّاٍن َمَبروٍم ُمطرٍَّز

وتصنُع ِللسِّتاَرِة مخَْسةَ أعِمَدٍة ِمْن خَشِب السَّْنِط وُتَغشِّيها ِبذَهٍب، 37
   .»وتكونُ َعقاقيفُها ِمْن ذَهٍب، وتسُبُك هلا َخْمَس قواِعَد ِمْن ُنحاٍس

  27الفصل 
  املذبح

وتصنُع املذبَح ِمْن خَشِب السَّْنِط، ويكونُ ُمَربَّعاً طُولُه َخْمُس أذُرٍع  «1
وتصنُع قُروَنُه على أرَبِع 2 .وَعرُضُه َخْمُس أذُرٍع وُسْمكُُه ثَالثُ أذُرٍع

 وَمجاِرِفِه  وتصنُع مناِفَض ِلَرماِدِه3 .َزواياُه كِقطَعٍة ِمنُه وُتَغشِّيِه ِبُنحاٍس
وتصنُع لَه ِدْرعاً 4 .، ومجيُع أَدواِتِه ِمْن ُنحاٍس وأحواِضِه وَمالِقِطِه وَمجاِمِرِه

على حنِو شبكٍة ِمْن ُنحاٍس، وتصَنُع للشَّبكِة أرَبَع َحلَقاٍت ِمْن ُنحاٍس يف 
 وجتَعلُ الشَّبكَةَ َتحَت حافَِة املذَبِح ِمْن أسفَلُ، ِبـحيث5ُ .أرَبعِة أطراِفها

وتصنُع ِللمذَبِح قضيـَبِني ِمْن خَشِب السَّْنِط 6 .ترَتِفـُع إىل ِنصِف املذَبِح
وُتدِخلُ القِضيـَبِني يف احلَلَقاِت على جانَبـي 7وُتَغشِّيِهما ِبُنحاٍس، 
تصنُعُه ِمْن ألواٍح، ُمَجوَّفاً على ِمثاِل ما أريُتَك يف 8 .املذَبِح ِلـُيحَملَ ِبِهما

   .اجلَبِل

  سكنرواق امل
 ويكونُ لَه َستاِئُر ِمْن ِجهِة اجلَنوِب، طُولُها يف .وتصنُع ِرواَق املَسِكِن«9

وأعِمَدُتها ِعشرونَ 10اِجلَهِة الواحدِة مئَةُ ِذراٍع ِمْن كتَّاٍن َمربوٍم، 
 .ٍةوقواِعُدها ِعشرونَ ِمْن ُنحاٍس، وَعقاِقـيُف األعِمَدِة وقُضباُنها ِمْن ِفضَّ

وكذِلَك ِمْن ِجَهِة الشَّماِل يف الطُّوِل َستاِئُر طولُها مئةُ ِذراٍع، 11
وأعِمدُتها ِعشرونَ، وقواِعُدها ِعشرونَ ِمْن ُنحاٍس، وَعقاِقـيُف األعِمَدِة، 

ويف َعْرِض الرِّواِق ِمْن ِجَهِة الَغرِب تكونُ َستاِئُر 12 .وقُضباُنها ِمْن ِفضٍَّة
ويف َعْرِض 13 .راعاً، وأعِمَدُتها عَشَرةٌ وقواِعُدها َعْشٌرطُولُها َخمسونَ ِذ

ِمنها ِللجاِنِب 14الرِّواِق ِمْن ِجَهِة الشَّرِق ستاِئُر طُولُها َخمسونَ ِذراعاً، 
الواحِد ِمَن الباِب َخْمَس َعْشَرةَ ِذراعاً، َوأعِمَدُتها ثَالثَةٌ وقواِعُدها ثَالثٌ، 

ْشَرةَ ِذراعاً، وأعِمَدُتها ثَالثَةٌ وقواِعُدها وِللجاِنِب اآلَخِر َخْمَس َع15
وِمنها على باِب الرِّواِق ِستاَرةٌ َعْرُضها ِعشرونَ ِذراعاً ِمْن 16 .ثَالثٌ

نسيٍج َبَنفَْسجِّيٍّ وأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن، وِمْن كتَّاٍن َمربوٍم َصنَعةُ ُمطَرٍِّز، 
ِلجميِع أعِمَدِة الرِّواِق على ُمحيِطِه 17 .وأعِمَدُتُه أربَعةٌ وقواِعُدها أرَبٌع

طُولُ 18 .قُضبانٌ ِمْن ِفضٍَّة وَعقاِقـيُف ِمْن ِفضٍَّة وقواِعُد ِمْن ُنحاٍس

رِتفاُعُه َخْمُس أذرٍع، وَستاِئُرُه ِمْن  الرِّواِق مئةُ ِذراعٍِ، وَعْرُضُه َخمسونَ، وا
 أدواِت املَسِكِن على أنواِعها، ومجيُع19 .كتَّاٍن َمربوٍم وقواِعُدُه ِمْن ُنحاٍس

  .ومجيُع أوتاِدِه وأوتاِد الرِّواِق ِمْن ُنحاٍس
وتأُْمُر َبين إسرائيلَ أنْ َيجيئوَك ِبزيِت زيتوٍن َمعصوٍر نقيٍّ ِللِمسَرجِة «20

وعلى هرونَ وَبنيِه أنْ ُيبقوا السُُّرَج ُمضيئةً أماَم 21 .ِلُتوِقَد ِبِه السُُّرَج داِئماً
 ِمَن املساِء إىل الصَّباِح يف َخيَمِة االجتماِع، خارَج احلجاِب الّذي الّربِّ

 هِذِه فريَضةٌ أبديةٌ ُيؤدُّوَنها مَدى أجياِلِهم َعْن َبين .أماَم تابوِت الَعهِد
   .»ِإسرائيلَ

  28الفصل 
  ثياب الكهنة

ناداَب وأبـيهو وأِلعاَزَر وُخذْ ِمْن َبين ِإسرائيلَ هرونَ أخاَك وَبنيِه  «1
ْصَنْع ثياباً ُمقَدََّسةً ِلهرونَ أخيَك، ِللكراَمِة  وا2 .وإيثاماَر ِلـيكونوا كَهنةً يل

وقُلْ ِلكُلِّ حكيٍم ِممَّْن َمْألُت قلوَبُهم ِبروِح اِحلكَمِة أنْ يصَنعوا 3 .واجلَالِل
ُصْدَرةٌ : لّيت يصَنعوَنهاوهِذِه هَي الثِّياُب ا4 .ثياَب هرونَ ِلتكريِسِه كاهناً يل

وأفُوٌد وُجبَّةٌ وقميٌص ُمطَرٌَّز وِعماَمةٌ وِحزاٌم، فيصَنعونَ ثياباً ُمقَدََّسةً ِلهرونَ 
ويستعِملونَ يف ُصْنِعها الذََّهَب والنَّسيَج 5 .أخيَك وَبنيه ِلـيكونوا كَهنةً يل

   .انَالَبَنفَْسجيَّ واُألرُجواينَّ والِقرِمزيَّ اللَّوِن، والكتَّ

  األفود
 ِمْن ذَهٍب ونسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن  يصَنعونَ اَألفوَد«6

ويكونُ لَه يف طََرفَيِه كَِتفاِن َموصولتاِن 7 .وكتَّاٍن َمربوٍم ِبَيِد َنسَّاٍج ماهٍر
ِمثلَه، ِمْن ذَهٍب ونسيٍج والُزنَّاُر الّذي َيُشدُّ اَألفوَد يكونُ 8 .ِلـَيتَِّصلَ

وُخذْ حَجَري َعقيٍق 9 .َبَنفَْسجيٍّ وأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكتَّاٍن َمربوٍم
ِستَّةٌ ِمنها على احلَجِر 10ْنقُْش علَيِهما أمساَء أسباِط َبين ِإسرائيلَ،  َيماينٍّ وا

 .حَسَب َمواليِدِهمالواحِد والسِّتَّةُ األمساِء الباقَيةُ على احلَجِر اآلَخِر 
ِبَمهاَرِة الصَّاِئـِغ وَنقَّاِش اخلَواِتِم َتنقُُش احلَجَريِن على حَسِب أمساِء 11

وتَضُعهما على كَتفَي 12أسباط َبين ِإسرائيلَ وُتحيطُهما ِبطَوٍق ِمْن ذَهٍب 
 على اَألفوِد، ِذكْراً ِألسباِط َبين ِإسرائيلَ، فَيحِملُ هرونُ أمساَءُهم أماَم الّربِّ

وِسلِسلَتِني ِمْن ذَهٍب خالٍص، 14وتصنُع طَوقَِني ِمْن ذَهٍب، 13 .كَتفَيه
   .َمجدولَتِني َجْدلَ الضَّفاِئِر، وُتَعلِّقُهما بالطَّوقَِني

  صدرة القضاء
 ِبَيِد َنسَّاٍج ماِهٍر كَُصْنَعِة اَألفوِد، ِمْن ذَهٍب  وتصنُع ُصْدَرةَ قضاٍء«15
 .نُعها وِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيٍّ َوأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكتَّاٍن َمربوٍمتص
وُتَرصُِّع فيها 17 .تكونُ ُمَربَّعةً َمثِْنـيَّةً، طُولُها ِشْبٌر وَعْرُضها ِشْبٌر16

 الصَّفُّ األوَّلُ َعقيٌق أَمحُر وياقُوٌت .أربَعةَ ُصفوٍف ِمَن اِحلجاَرِة الكرميِة
 .والصَّفُّ الثَّاين َبْهَرمانٌ وياقوٌت أزرُق وَعقيٌق أبـيُض18 .وُزُمرٌُّدأصفَُر 

والصَّفُّ 20 .والصَّفُّ الثَّاِلثُ ياقوٌت َزْعفَراينٌّ وياقوٌت أَمحُر وَجَمْشٌت19
 وتكونُ احلجارةُ ُمحاطَةً ِبذَهٍب يف .الرَّابُع َزَبْرَجٌد وَعقيٌق َيماينٌّ وَيْشٌب

ــَعَدِد أمساِء أسباِط َبين ِإسرائيلَ، إثين عَشَر حَجراً، وهَي ِب21 .ترصيِعها
وتصنُع ِللصُّْدَرِة َسالِسلَ 22 .ُمسُه كََنقِْش اخلاَتِم ُينقَُش على كُلِّ حَجٍر ا

وتصنُع هلا حلقََتِني ِمْن 23 .َمجُدولَةً َجْدلَ الضَّفَاِئِر ِمَن الذََّهِب اخلالِص
وُتَعلُِّق 25ِسلِسلَتِي الذََّهِب يف احللقََتِني وُتدِخلُ 24ذَهٍب يف طََرفَيَها، 

وتصنُع 26 .طََرفَيِهما ِبالطَّوقَِني وجتَعلُُهما على كَتفَي اَألفوِد يف ُمقَدِِّمِه
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حلَقََتِني ِمْن ذَهٍب يف طََرفَي الصُّْدَرِة يف حاشَيِتها الّيت إىل ِجَهِة اَألفوِد ِمْن 
ٍب على كَِتفَي اَألفوِد ِمْن أسفَلُ يف وتصنُع حلَقََتِني ِمْن ذَه27 .داخٍل

وحتِْبُك الصُّْدَرةَ ِمْن حلَقََتيها إىل 28 .ُمقَدِِّمِه ِعنَد َوْصلَِتِه فَوَق ُزنَّاِر اَألفوِد
حلَقََتي اَألفوِد ِبـخيٍط ِمْن نسيٍج بَنفَْسجيِّ اللَّوِن حّتى تصَري على ُزنَّاِر 

فَيحِملُ هرونُ أمساَء أسباِط َبين ِإسرائيلَ 29 .اَألفوِد وال تنفَِصلُ َعِن اَألفوِد
 .يف ُصْدَرِة القضاِء على َصدِرِه، ِعنَد ُدخوِله القُْدَس، ِذكْراً أماَم الّربِّ دائماً

، فتكونُ على َصْدِر هرونَ  وجتَعلُ على ُصدَرِة القضاِء اُألورَمي والتُّميَِّم30
 َصدِره أماَم الّربِّ دائماً ما  وحيِملُ هرونُ على.ِعنَد ُدخوِله أماَم الربِّ

   .قضى بِه الّربُّ على أسباِط َبين ِإسرائيلَ

  اجلبة
ويكونُ هلا 32 .وتصنُع ُجـبَّةَ األفَوِد كُلَّها ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن«31

 يف وَسِطها فَتَحةٌ ِللرأِس ُتحيطُ ِبها حاشيةٌ ُتَحاُك كَفتَحِة الدِّرِع فال
وتصنُع ِألذياِلها ُرمَّاناٍت ِمْن نسيٍج بَنفَْسجيٍّ وأُرُجواينٍّ 33 .تـَتمزَُّق

: وِقرِمزيِّ اللًّوِن وأجراساً ِمْن ذَهٍب فيما َبَني الرُّمَّاناِت ِمْن َحوِلها
فيلَبُسها 35 .َجَرُس ذَهٍب َوُرمَّاَنةٌ َبعَده ِمْن أوَِّل أذياِل اجلُبَِّة إىل آِخِرها34

نَد اِخلدَمِة ِلـَيسمَع النَّاُس صوَت أجراِسها ِعنَد ُدخوِلِه املَقِْدَس هرونُ ِع
   .أماَم اِهللا وِعنَد ُخروِجِه ِمنُه ِلئالَّ ميوَت

  التاج املقدس
ُمقَدٌَّس : وتصنُع تاجاً ِمْن ذَهٍب خالٍص وتنقُُش علَيه كَنقِْش اخلاَتِم«36
 على خيٍط ِمْن نسيٍج َبَنفْسجيِّ اللَّوِن، فيكونُ على وتصنُعُه37 . للّربِّ

ويكونُ على َجبهِة هرونَ، فَيحِملُ هرونُ عاِقَبةَ 38 .الِعماَمِة ِمْن ُمقَدِِّمها
أيِّ قُصوٍر يف تقدِمي القرابـِني اليت ُيكَرُِّسها يل َبنو ِإسرائيلَ ِمْن َعطاياُهُم 

 .ُس على َجبهِتِه َعالَمةَ الرِّضى َعنُهم أماَم اِهللا ويـبقى التَّاُج املُقَدَّ.املُقَدََّسِة
وتصنُع القميَص املَُخرََّم ِمْن كَتَّاٍن، والِعماَمةَ ِمْن كَتَّاٍن، واِحلزاَم تصنُعُه 39

   .ِبَيِد ُمطرٍِّز

  ثياب الكهنة
 .ِة واجلَالِلوِلَبين هرونَ تصنُع قُمصاناً وأحِزَمةً وقالِنَس ِللَمهاَب«40
وهِذِه يلَبُسها هرونُ وَبنوُه مَعُه، ومتَسُحُهم وُتقَلُِّدُهم وظيفََتُهم 41

وتصنُع هلُم َسراويلَ ِمَن الكَتَّاِن ِلُتَغطَِّي 42 .وُتكَرُِّسُهم ِلـيكونوا كَهنةً يل
ُه ويلَبُس هرونُ وَبنو43 .الُعْرَي ِمْن أبداِنِهم ما َبَني احلَقَْويِن والفَْخذَيِن

قِتراِبِهم ِمَن املذَبِح  هِذِه السَّراويلَ، ِعنَد ُدخوِلِهم َخيَمةَ اإلجتماِع وِعنَد ا
 .ِلـَيخِدموا يف القُْدِس، ِلئالَّ حيِملوا عاِقَبةَ أيِّ ُعْرٍي يف أبداِنِهم فَيموتوا

   .»هِذِه فريضةٌ ِلهرونَ وِلنسِلِه ِمْن َبعِدِه إىل األبِد

  29الفصل 
  يهتقديس هرون وبن

 تأُخذُ ِعْجالً ِمَن .وهذا ما تصنُعه ِلهرونَ وَبنيِه حّتى ُتكَرَِّسُهم كَهنةً يل «1
وُخبَز فطٍري وأقراَص فطٍري َملتوَتةً ِبزيٍت، وِرقاَق 2البقَِر وكَبَشِني صحيَحِني 

وتَضُع هِذِه كُلَّها 3 .فطٍري َمدهوَنةً ِبزيٍت، على أنْ تكونَ ِمْن دقيِق اِحلنطَِة
  .يف َسلٍَّة وقدِّْمها يف السَّلَِّة مَع الِعْجل والكَبَشِني

وتأُخذُ 5َوُتقدُِّم هرونَ وَبنيِه إىل باِب َخيمِة اإلجتماِع وَتغِسلُُهم باملاِء، «4
الثِّياَب وُتلِبُس هرونَ القميَص واجلُـبَّةَ واَألفوَد والصُّْدَرةَ، وَتُشدُُّه ِبُزنَّاِر 

وتأُخذُ 7 .وتَضُع الِعماَمةَ على رأِسه والتَّاَج املُقَدََّس على الِعماَمِة6االَفوِد، 
وُتقَدُِّم َبنيِه وُتلِبُسُهم 8 .ِمْن زيِت اِملْسِح وتُصبُّ على رأِسِه ومتَسُحُه

، فيكونُ هلُُم الكَهنوُت  وتُشدُُّهم ِباألحِزَمِة وُتلِبُسُهم قالِنَس9قُمصاناً، 
   . هكذا ُتكَرُِّس يل هرونَ وَبنيِه. األبِدفريَضةً إىل

  الذبائح
وُتقَدُِّم الِعْجلَ أماَم َخيمِة اإلجتماِع، فيَضُع هرونُ وَبنوُه أيدَيُهم على «10
وتأُخذُ 12 .ذَبِح الِعْجلَ أماَم الّربِّ ِعنَد باِب َخيمِة اإلجتماِع وا11 .رأِسه

 على قُروِن املذَبِح ِبإصَبِعَك، وتُصبُّ ساِئَر الدَِّم على ِمْن َدِم الِعْجل وتُرشُّ
وتأُخذُ مجيَع الشَّْحِم الّذي ُيَغطِّي األمعاَء وِزياداِت الكَِبِد 13 .أسفِل املذَبِح

وأمَّا لَحُم 14 .والكلَيَتِني والشَّْحِم الّذي علَيِهما وحتُرقُها على املذَبِح
ُرقُها بالنَّاِر يف خارِج املَحلَِّة، ألنَّ هِذِه ذبـيَحةُ الِعْجِل وِجلُدُه وَروثُُه، فَتح
  .تكفٍري َعْن خطيئَِة الكَهنِة

وتأُخذُ أحَد الكَبَشِني، فيَضُع هرونُ وَبنوُه أيدَيهم على رأِْسِه، «15
وُتقَطُِّع الكَبَش ِقطَعاً 17 .وتذَبُحه وتُرشُّ َدَمُه على املذَبِح ِمْن كُلِّ ِجَهٍة16

وحتُرُق الكَبَش كُلَّه 18 .َجوفَُه وأكاِرَعه وُتضيفُها إىل ِقطَِعِه ورأِسِهوَتغِسلُ 
  . على املذَبِح، ألنَّ هِذِه ُمحَرقَةٌ ُترضي راِئَحُتها الّربَّ وذبـيَحةٌ ُتحَرُق لُه

وتأخذُ الكَبَش اآلَخَر، فيَضُع هرونُ وَبنوُه أيدَيهم على رأِسِه، «19
ِمِه وتَضُع على َشْحَمِة أُذُِن هرونَ، وعلى وتذَبُحُه وتأُخذُ ِمْن َد20

َشحماِت آذاِن َبنيِه الُيمىن، وعلى أباهيِم أيديِهم وأرُجِلِهم الُيمىن وتُرشُّ 
وتأُخذُ ِمَن الدَِّم الّذي على املذَبِح، 21 .الدََّم على املذَبِح ِمْن كُلِّ ِجَهٍة

لى َبنيِه وثياِبِهم، فيتقَدَّس وِمْن زيِت املَْسِح، وتُرشُّ على هرونَ وثياِبِه، وع
   .هَو وثياُبُه وَبنوُه وثياُبُهم

  تكريس الكهنة
 الّذي ُيَغطِّي اَألمعاَء،  وتأُخذُ ِمَن الكَْبِش الشَّْحَم واَأللَيةَ والشَّحَم«22

مىن، ألنَُّه وزياداِت الكَِبِد والِكلَيَتِني والشَّحَم الّذي علَيِهما، والكَِتَف الُي
ورغيفاً واحداً ِمَن اخلُبِز، وقُْرصاً واحداً ِمَن 23كَْبُش تكريِس الكَهنِة، 

وتَضُع كُلَّ 24 .اخلُبِز ِبزيٍت، وِرقاقَةً واحدةً ِمْن َسلَِّة الفطِري الّيت أماَم الّربِّ
ثُمَّ 25 .هذا على كَفَّْي هرونَ وعلى أكُفِّ َبنيِه وَحرِّكُْه تكراراً أماَم الّربِّ

تأُخذُُه ِمْن أيديِهم، وتُرشُُّه على املذَبِح فَوَق املُحَرقَِة، فُترضي َرائَحُتُه الّربَّ 
  .ويكونُ ذبـيحةً ُتحَرُق ِللّربِّ

وتأخذُ الصَّْدَر ِمْن كَْبِش التَّكريِس الّذي ِلهرونَ وَحرِّكُْه تكراراً أماَم «26
 يل َصْدَر التَّحريِك هذا وُتكَرُِّس27 .الّربِّ وهَو يكونُ لَك نصيـباً

 .والفَْخذَ الّيت رفَْعَتها جانباً ِمْن كَْبِش التَّكِريِس الّذي ِلهرونَ وَبنيِه
فيكوناِن ِلهرونَ وَبنيِه فريضةً أبديَّةً ِمْن َبين ِإسرائيلَ، َيرفعاِنها ِمْن ذبائِح 28

  .السَّالمِة الّيت ُيقَرِّبوَنها ِللّربِّ
دََّسةُ الّيت ِلهرونَ تكونُ لَبنيِه ِمْن َبعِدِه، ُيمَسحونَ فيها والثِّياُب املُقَ«29

وَيلَبُسها َسْبَعةَ أّياٍم كُلُّ َمْن خيِلُف هرونَ ِمْن َبنيِه، ويدُخلُ 30 .وُيكرَّسونَ
   .َخيمةَ اإلجتماِع ِلـَيخُدَم يف القُْدِس

  الطعام املقدس
 .يِس فتأخذُُه وتطُبُخ لَحَمه يف مكاٍن ُمقَدٍَّسأمَّا كَْبُش التَّكر«31
فيأكُل هرونُ وَبنوُه لَحَم الكَْبِش واخلُبَز الّذي يف السَّلَِّة ِعنَد باِب َخيمِة 32

يأكلونَ هذا الّذي كانَ كَفَّاَرةً هلُم ِلَتكريِسِهم وتقديِسِهم، 33 .اإلجتماِع
وإنْ بقَي شيٌء 34 .ُه ُمقَدٌَّس يلوال يأكُلُ ِمنُه أحٌد ِمْن عاَمِة الشَّعِب ألنَّ
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 ال ُيؤكَلُ ألنَُّه .ِمْن لَحِم التَّكريِس أو ِمَن اخلُبِز إىل الصَّباِح ُيحَرُق بالنَّاِر
  .ُمقَدٌَّس

   . يف َسْبعِة أّياِم تكريِسِهم.تصنُع هذا كُلَّه ِلهرونَ وَبنيِه كما أَمْرُتَك بِه«35

  تكريس املذبح
وُتقَرُِّب ِعْجالً يف كُلِّ يوٍم ذبـيَحةَ تكفٍري ِللخطايا، فَُتطَهُِّر املذَبَح «36

ُتكَفُِّر سْبَعةَ أّياٍم على املذَبِح 37 .ِبتكفِريَك علَيِه، ثُمَّ متَسُحُه ِلُتكرَِّسُه
يكونُ  كُلُّ ما َمسَّ املذَبَح .وُتكَرُِّسُه فيكون املذَبُح ُمقَدَّساً كُلَّ التَّقديِس

   .ُمقَدَّساً

  الذبـيحة اليومية
بنا سَنٍة يف كُلِّ يوٍم ِمَن األّياِم  خروفاِن ا: وهذا ما ُتقرُِّبُه على املذَبِح«38
 .أحُدُهما ُتقرُِّبه يف الصَّباِح، واآلَخُر ُتقرُِّبه يف الَعشيَِّة39 .نقطاٍع بغِري ا
 الواحِد ُعْشَر قُفٍَة ِمَن الدَّقيِق َملتوتاً ِبُربِع َهٍني ِمْن وُتقرُِّب مَع اخلروِف40

وُتقرُِّب اخلروَف 41 . ِمْن سكيـِب اخلَمِر زيِت زيتوٍن َمعصوٍر وُربَع َهٍني
اآلَخَر يف الَعشيَِّة وتصنُعُه كتقِدَمِة الصَّباِح وكسكيـِب َخمِرها، فَُترضي 

ويكونُ ذِلَك ُمحَرقَةً 42 .حَرُق للّربَِّراِئَحُتُه الّربَّ ويكونُ ذبـيَحةً ُت
دائمةً مَدى أجياِلكُم، ِعنَد باِب َخيمِة اإلجتماِع أماَم الّربِّ، َحيثُ أجتمُع 

 .ُهناَك أجتمُع ِبَبين ِإسرائيلَ فيتقدَُّس املكانُ ِبَمجدي43 .بَك ألكلَِّمَك
 .وا كَهنةً يلوأُقدُِّس َخيمةَ اإلجتماِع، واملذبَح وهرونَ وَبنيِه ِلـيكون44
فيعلمون أنِّي أنا 46 .وأسكُُن يف وَسِط َبين ِإسرائيلَ وأكونُ هلُم إهلا45ً

 أنا الّربُّ .الّربُّ إهلُُهُم الّذي أخرَجُهم ِمْن أرِض ِمْصَر ِلـيسكَُن فيما َبيَنُهم
   .»إهلُُهم

  30الفصل 
  مذبح البخور

ويكونُ 2 . ِمْن خَشِب السَّْنِط تصنُعُه.َبخوِروتصنُع مذَبحاً إلحراِق ال «1
ُمربَّعاً، طُولُه ِذراٌع وَعْرُضه ِذراٌع وُسْمكُه ِذراعاِن، وقُروُنه ِقطَعةٌ واحدةٌ 

 وتصنُع .وُتَغشِّي َسطَحُه وُجدراَنُه ِمْن َحوِلِه وقُروَنُه بذَهٍب خالٍص3 .ِمنُه
 ِمْن ذَهٍب حتَت اإلكليِل على وحلَقََتِني4لَه إكليالً ِمْن ذَهٍب ُمحيطاً بِه 

وتصنُع القضيـَبِني ِمْن 5 .جاِنَبيِه املَُتقاِبلَِني مكاناً ِللقضيـَبِني لُيحَملَ ِبِهما
وُتقيُم املذَبَح ُتجاَه الِغطاِء الّذي على 6 .خَشِب السَّنِط وُتَغشِّيِهما ِبذَهٍب

هرونُ َبخوراً َعِطراً فَيحُرُق علَيِه 7 .، َحيث أجَتِمـُع بَك تابوِت الَعهِد
ويف الَعشيَِّة حَني يرفَُعها إىل مكاِنها، 8كُلَّ صباٍح حَني ُيصِلُح السُُّرَج، 

ال حتُرقوا علَيِه َبخوراً 9 .فيكونُ َبخوراً دائماً أماَم الّربِّ مَدى أجياِلكُم
وُم ويق10 .، وال تُصبُّوا علَيِه سكيـَب َخمٍر َدِنساً وال ذبـيَحةً وال َتقِدَمةً

 ويكونُ ذِلَك مرَّةً يف .هرونُ ِبَتطهِري قُروِن املذَبِح ِبَدِم ذبـيَحِة اخلطيئِة
   .» فهَو ُمقَدٌَّس كُلَّ التَّقديِس يل، أنا الّربُّ.السََّنِة مَدى أجياِلكُم

  الفدية
ٍد إذا أحَصيَت َبين ِإسرائيلَ، فعلى كُلِّ واح«12: وقالَ الّربُّ ِلموسى11

 .أنْ ُيعطَي ِفدَيةً َعْن نفِْسه للّربِّ ِلئالَّ َتحلَّ ِبِهم َضرَبةٌ ِعنَد إحصاِئِهم
 الّذي هَو  ُيعطي كُلُّ َمْن يشَملُُه اإلحصاُء ِنْصَف ِمثقاٍل ِبَوزِنِه الرَّمسي13ِّ

ويشَملُ اإلحصاُء 14 .ِعشرونَ جَريةً، ويكونُ هذا النِّْصُف تقِدمةً للّربِّ
الغينُّ ال يزيُد 15 ِعشريَن سَنةً وما فَوُق، فُيعطي تقِدمةً ِللّربِّ بِن كُلَّ ا

والفقُري ال ُينِقُص َعْن ِنْصِف ِمثقاٍل حَني ُتعطونَ َتقِدمةً للّربِّ تكفرياً َعْن 
وُخذْ هذا املالَ ِمْن َبين ِإسرائيلَ وأنِفقُْه يف ِخدَمِة َخيَمِة 16 .أنفُِسكُم

   .»ونَ َعْن أنفُِسِهم ويذكُُرهُم الّربُّاإلجتماِع، فِبِه ُيكَفِّر

  مغسلة النحاس
تصنُع َمغسلةً تكونُ هَي وقاِعَدُتها ِمْن «18: وقالَ الّربُّ ِلموسى17
فَيغِسلُ 19 .، وُتقيُمها َبَني َخيمِة اإلجتماِع واملذَبِح، وتَضُع فيها ماًء ُنحاٍس

إذا دَخلوا َخيمةَ اإلجتماِع أو تقدَّموا 20لَُهم هرونُ وَبنوُه أيدَيُهم وأرُج
يغِسلونَ أيِدَيهُم 21 .إىل املذَبِح ِلـَيخُدموا وَيحُرقوا ذبـيحةً ِللّربِّ

   .» يكونُ ذِلَك فريَضةً أبديَّةً لَه وِلنسِلِه مَدى أجياِلِهم.وأرُجلَهم ِلئالَّ َيموتوا

  الزيت املقدس
 السَّاِئِل  ِمَن املُرِّ: تأخذُ لَك أفخَر األطياِب«23: لّربُّ ِلموسىوقالَ ا22

َخمَس مئَِة ِمثقاٍل، وِمَن الِقرفِة الَعِطَرِة مئتِني ومخسَني ِمثقاالً، وِمْن عوِد 
وِمْن مثَِر الباِن مخَْس مئَِة ِمثقاٍل ِبَوزِنِه 24الطِّْيِب مئَتِني ومخسَني ِمثقاالً، 

ْصَنْع هذا كُلَُّه زيتاً ُمقَدَّساً ِللَمْسِح،  وا25 . زيِت الزَّيتوِن َهيناًالرَّمسيِّ، وِمْن
ْمَسْح ِمنُه َخيَمةَ اإلجتماِع وتابوَت  وا26 .َعِطراً ُمَعطَّراً كما يصنُعُه الَعطَّاُر

واملاِئَدةَ ومجيَع أدواِتها، واملَناَرةَ وأدواِتها، ومذَبَح الَبخوِر، 27الشَّهاَدِة، 
وُتكَرُِّس هِذِه 29 .َح املُحَرقَِة ومجيَع أدواِتِه، واملَغسلَةَ وقاِعَدَتهاومذَب28

 . كُلُّ َمْن َمسَّها يكونُ ُمقَدَّساً.كُلَّها، فتكونُ ُمقَدََّسةً كُلَّ التَّقديِس
وقُلْ ِلَبين 31 .ْمَسْح هرونَ وَبنيِه وكَرِّْسُهم ِلـيكونوا كَهنةً يل وا30

ال ُيسكَُب 32 . زيتاً ُمقَدَّساً ِللَمْسِح مَدى أجياِلكُمهذا يكونُ يل: ِإسرائيلَ
 هَو ُمقَدٌَّس يل، فيكونُ ُمقَدَّساً .ِمنُه على بَدِن إنساٍن وال تصَنعوا مزجياً ِمثلَُه

كُلُّ َمْن مَزَج ِمثلَُه أو َسكَب ِمنُه على أحدٍِ ِمْن عامَِّة الشَّعِب 33 .ِعنَدكُم
   .»ينقَِطـُع ِمْن شعِبه

  ورالبخ
تأخذُ لَك ِمَن الطُّيوِب أجزاًء ُمَتساوَيةً ِمَن «: وقالَ الّربُّ ِلموسى34

ْصَنْعها َبخوراً َعِطراً كما  وا35 النَّقيِّ  الصَّمِغ واملَيَعِة والِقنَِّة الَعِطَرِة واللُّباِن
نُه ناِعماً وَضْعُه أماَم ْسَحق ِم وا36 . نقيا ُمقَدَّساً يصنُعُه الَعطَّاُر ُمَملَّحاً

 ويكونُ هذا الَبخوُر .تابوِت الَعهِد يف َخيَمِة اإلجتماِع َحيثُ أجتمُع ِبَك
ال تصَنعوا ِألنفُِسكُم َبخوراً ِمثلَُه، بل 37 .ُمقَدَّساً كُلَّ التَّقديِس ِعنَدكُم

َتَنشَّقَُه ينقَِطُع كُلُّ َمْن َصنَع ِمثلَُه ِلـَي38يكونُ ِعنَدكُم ُمقَدَّساً يل أنا الّربُّ 
   .» ِمْن شعِبِه

  31الفصل 
  صانعان ماهران للقدس

ْخَترُت َبَصلْئيلَ بَن أوري بَن   ها أنا ا.أُنظُْر«2:  وقالَ الّربُّ ِلموسى1
ةً وَمْألُتُه ِمْن ُروحي، أنا اُهللا، ِحكَمةً وفَهماً ومعِرف3َُحوَر ِمْن ِسْبِط َيهوذا 
ِمَن التَّفَنُِّن يف ِصناَعِة الذََّهِب والِفضَِّة والنُّحاِس، 4ِبـجميِع الصَّناِئـِع، 

إىل َنحِت اجلواِهر ِللتَّرصيِع، إىل ِنجاَرِة اخلَشِب، إىل العَمِل يف كُلِّ 5
وَعيَّنُت ِلُمساعَدِتِه أهوليآَب بَن أخيساماَك ِمْن ِسْبِط داٍن، 6 .َصنَعةٍِ

قلِب كُلِّ حكيٍم َمزيداً ِمَن اِحلكمِة ِلـَيصنَع مجيَع ما أَمْرُتَك وَجَعلُْت يف 
َخيَمةَ اإلجتماِع، وتابوَت الَعهِد والِغطاَء الّذي علَيِه، وساِئَر أثاِث 7: ِبه

واملاِئَدةَ وأدواِتها، واملَناَرةَ الطَّاهَرةَ ومجيَع أدواِتها، ومذَبَح 8اخلَيمِة، 
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وثياَب 10قَِة ومجيَع أَدواِته، واملَغسلَةَ وقاِعَدَتها، ومذَبَح املُحَر9الَبخوِر، 
وزيَت 11، والثِّياَب املُقَدََّسةَ ِلهرونَ الكاهِن، وثياَب َبنيِه ِللكهانِة،  اِخلدَمِة

 كُلُّ هذا يصَنعوَنُه على حَسِب ما .املَْسِح املُقَدََّس، والَبخوَر الَعِطَر ِللقُْدِس
   .»أَمْرُتَك بِه

  السبت
حاِفظوا على أّياِم السَّْبِت : قُلْ ِلبين ِإسرائيلَ«13: وقالَ الّربُّ ِلموسى12

ألنَّها عالَمةٌ َبيين وَبيَنكُم مَدى أجياِلكُم، ِلتعلَموا أنِّي أنا الّربُّ الّذي 
 .الًحافظوا على السَّْبِت ِألنَّه ُمكَرٌَّس يل، وَمْن دنََّسُه ُيقَتلُ قَت14 .قَدََّسكُم

يف ِستَِّة أياٍم تعَملُ، ويف 15 .كُلُّ َمْن يعَملُ فيِه عَمالً ينقَِطـُع ِمْن شعِبِه
 كُلُّ َمْن َعِملَ عَمالً يف يوِم .اليوِم السَّاِبـِع َسْبُت ُعطلٍَة ُمقَدٌَّس ِللّربِّ

فعلى َبين ِإسرائيلَ أَنْ ُيحاِفظوا على السَّْبِت، 16 .السَّْبِت ُيقَتلُ قَتالً
وهَو َبيين وَبَني بين 17 هذا َعهٌد أبديٌّ، .واِظبـَني علَيِه مَدى أجياِلهمُم

ِإسرائيلَ عالَمةٌ إىل األبِد، ألنِّي أنا الّربُّ الّذي يف ِستَِّة أّياٍم َصنَع السَّماواِت 
  .» ستراَح وتنفََّس الصَُّعداَء واألرَض ويف اليوِم السَّابِع ا

خاطَبِة موسى على جَبِل سيناَء أعطاُه لوَحي وملَّا فَرغَ اُهللا ِمْن ُم18
   .الوصايا، وُهما ِمْن حَجٍر مكتوَبِني بإصَبِع اِهللا

  32الفصل 
  العجل الذهبـي

جَتَمعوا على   وملَّا رأى الشَّعُب أنَّ موسى أبطأَ يف النُّزوِل ِمَن اجلَبِل ا1
 فهذا الرَّجلُ موسى الّذي . ا آِلَهةً تسُري أماَمناصَنْع لن قُِم ا«: هرونَ وقالوا لَه

إنَزعوا «: فقالَ هلُم هرون2ُ .»أخَرَجنا ِمْن أرِض ِمْصَر ال نعِرُف ماذا أصاَبُه
فرتََع 3 .»َحلََق الذََّهِب الّيت يف آذاِن ِنساِئكُم وَبنيكُم وبناِتكُم وجيئوين ِبها

 .ذاِن ِنساِئِهم وجاؤوا ِبها إىل هرونَمجيُع الشَّعِب َحلََق الذََّهِب الّيت يف آ
 فقالَ . فأخذَها مْن أيديِهم وأذاَبها وَسكَبها يف َصَنٍم على صوَرِة ِعْجٍل4

هِذِه آِلهُتكُم يا َبين ِإسرائيلَ، آِلهُتكُُم الّيت أخَرجْتكُم ِمْن أرِض «: الشَّعُب
: اً ونادى وقالَفلمَّا رأى هرونُ ذِلَك َبىن أماَم الصََّنِم مذَبح5 .»ِمْصَر

فبكَّروا يف الصَّباِح وأصَعدوا ُمحرقاٍت وقدَّموا 6 .»غداً عيٌد للّربِّ«
  . ذباِئـَح سالَمٍة وجلسوا يأكلُونَ ويشَربونَ، مثَّ قاموا ميَرحونَ

 فَسَد شعُبَك الّذيَن أخَرْجُتُهم ِمْن أرِض .ْنِزلْ قُِم ا«: فقالَ الّربُّ ِلموسى7
 َعِن الطَّريِق الّذي أَمرُتُهم ِبُسلوِكِه، فصَنعوا هلُم حادوا سريعا8ً .ِمْصَر

هِذِه آِلهُتكُم يا َبين «: ِعْجالً َمسبوكاً وسَجدوا لَه وقَدَّموا الذَّباِئـَح وقالوا
: وقالَ الّربُّ ِلموسى9 .»ِإسرائيلَ، آِلهُتكُُم الّيت أخَرَجْتكُم مْن أَرِض ِمْصَر

واآلنَ َدْع 10 . م شعٌب قُساةُ الرِّقاِبرأيُت هؤالِء الشَّعَب، فإذا ُه«
   .»غَضبـي يشَتدُّ علَيِهم فأُفنَيُهم وأجَعلََك أنَت أُمَّةً عظيَمةً

  صالة موسى
يا ربُّ، ملاذا يشَتدُّ غَضُبَك على «: فَتَضرََّع موسى إىل الّربِّ إِهلِه وقال11َ

أفَال 12ِمْصَر ِبقوٍَّة عظيَمٍة وَيٍد قديَرٍة؟ شعِبَك الّذيَن أخَرْجَتُهم ِمْن أرِض 
، ِلـَيقُتلَُهم يف  يقولُ اِملْصريُّونَ إنَّ ِإهلَُهم أخَرَجُهم ِمْن ُهنا ِبُسوِء ِنـيَّةٍِ

اِجلباِل وُيفِنـَيُهم َعْن وجِه األرِض؟ إرِجـْع َعْن ِشدَِّة غَضِبَك َوُعْد عِن 
َم وإسَحَق ويعقوَب عبـيَدَك الّذيَن ذكُر إبراهي وا13 .اإلساَءِة إىل شعِبَك

أقسْمَت هلُم ِبذاِتَك وقُلَت هلُم إنِّي أُكِثُر نسلَكُم كنجوِم السَّماِء وأُعطيكُم 

فعاَد الّربُّ 14 .» مجيَع هِذِه األرِض الّيت وَعدُتكم ِبها، فَتِرثوَنها إىل األبِد
   . َعِن السُّوِء الّذي قالَ إنَّه َسُيِرتلُُه ِبشعِبِه

  موسى يكسر لوحي الوصايا
نصرَف موسى ونَزلَ ِمَن اجلَبِل ولوحا الوصايا يف َيِدِه، وُهما  ثُمَّ ا15

صنَعُهما اُهللا ونقََش ِكتاَبَتُه 16لوحاِن مكتوباِن على كُلِّ جانٍب ِمنُهما، 
  .علَيِهما

صوُت حرٍب يف «:  ملوسىوَسِمَع يشوُع صوَت صياِح الشَّعِب فقال17َ
ما هذا صياُح َنصٍر وال صياُح هزَميٍة، بل «: فأجاَبه موسى18 .»املَحلَِّة

  .»صوُت ِغناٍء أنا ساِمـٌع
شَتدَّ غَضُبُه  قتَرَب موسى ِمَن املَحلَِّة رأى الِعْجلَ والرَّقَص، فا فلمَّا ا19

ثُمَّ أخذَ الِعْجلَ 20 .اجلَبِلورمى ِباللَّوَحِني ِمْن َيَديِه وكسََّرُهما يف أسفَِل 
الّذي صَنعوُه، فأحَرقَُه ِبالنَّاِر وطََحَنُه حّتى صاَر ناِعماً، وذَرَّاُه على وجِه 

  .املاِء وسقى َبين ِإسرائيلَ
ماذا صَنَع ِبَك هؤالِء الشَّعُب حّتى جلَْبَت «: وقالَ موسى ِلهرون21َ

 . يْشَتدَّ غَضُبَك يا سيِّديال«: فأجاَبُه هرون22ُ» علَيِهم خطيئةً عظيمةً؟
إصَنْع لنا آِلهةً تسُري : قالوا يل23 .أنَت تعِرُف الشَّعَب أنَّهم ِمَن الرَُّعاِع

أماَمنا، فهذا الرَّجلُ موسى الّذي أخَرَجنا ِمْن أرِض ِمْصَر ال نعلَُم ماذا 
ْحُته يف  فجاُؤوين بِه، فطََر.َمْن لَه ذَهٌب فلَيرتَْعُه: فقُلُت هلُم24 .أصاَبُه

  .»النَّاِر، فَخَرَج هذا الِعْجلُ
وملَّا رأى موسى أنَّ الشَّعَب خَرجوا على هرونَ فَتركَُهم ُيْمِعُنونَ يف 25

 .»َمْن ِمنكُم ِللّربِّ فَلَْيِجـئْ إيلَّ«وقَف على باِب املَحلَِّة وقالَ 26غَيِِّهم، 
على :  الّربُّ إلُه ِإسرائيلَقالَ«: فقالَ هلُم27ْجَتمَع إليِه مجيُع َبين الوي،  فا

كُلِّ واحٍد ِمنكُم أنْ حيِملَ سيفَه وَيطوَف املَحلَِّة ِمْن باٍب إىل باٍب وَيقُتلَ 
ففَعلَ َبنو الوي كما أمَر موسى، فَسقطَ ِمَن 28 .»أخاُه وصديقَه وجاَرُه

 اليوَم«: وقالَ هلُم موسى29 .الشَّعِب يف ذِلَك اليوِم ثَالثَةُ آالِف َرُجٍل
ْبِنه وأخيِه، فَمَنحكُُم   ِللّربِّ، كُلُّ واحٍد على ِحساِب ا كَرَّْسُتم ُنفوَسكُم

   .»الّربُّ َبَركََتُه

  موسى يصلي للرب ثانية
 واآلنَ أصَعُد .َخطئُتم خطيئةً عظيمةً«: ويف الغِد قالَ موسى للشَّعِب30

يا «: وَرجَع موسى إىل الّربِّ وقال31َ .» خطيئََتكُمإىل الّربِّ لَعلِّي أُكَفُِّر
 .ربُّ، َخِطـئَ هؤالِء الشَّعُب خطيئةً عظيَمةً وصَنعوا هلُم آِلهةً ِمْن ذَهٍب

فقالَ 33 .» فإمَّا تغِفُر خطيئََتُهم أو َتمحوين ِمْن ِكتاِبَك الّذي كَتبَتُه32
واآلنَ 34 . َخِطـئَ إيلَّال أحمو ِمْن ِكتابـي إالَّ الّذي«: الّربُّ ِلموسى

 .تذَهُب وتقوُد الشَّعَب إىل َحيثُ قُلُت لَك، وها هَو مالكي يسُري أماَمَك
وَبطََش الّربُّ بالشَّعِب 35 .»ولِكْن جييُء يوٌم أُعاِقُبُهم فيِه على خطيئَِتِهم
   .ألنَُّهم عَبدوا الِعْجلَ الّذي صنعُه هرونُ

  33الفصل 
  الرحيل عن سيناء

ْصَعْد، أنَت والشَّعُب الّذيَن  قُْم ِمْن ُهنا وا«:  وقالَ الّربُّ ِلموسى1
أخَرْجُتُهم ِمْن أرِض ِمْصَر، إىل األرِض الّيت أقَسْمُت أن أُعطَيها ِلنسِل 

  . إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب
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َني واِحلثِّيَِّني وأنا أُرِسلُ أماَمَك َمالكاً وأطُرُد الكنعانيَِّني واألموري2ِّ
 . ِمْن ِتلَك األرِض الّيت َتفيُض لَبناً وعَسال3ًوالِفرزِّيَِّني واحلوِّيَِّني والَيبوسيَِّني 

وأمَّا أنا فال أصَعُد إليها مَعكُم ِلئالَّ أُفنَيكُم يف الطَّريِق، ألنَّكُم شعٌب قُساةُ 
  .»الرِّقاِب

سَّيِّـئَ َحِزنوا ومل يلَبْس أحٌد ِمنُهم فلمَّا َسِمـَع الشَّعبُّ هذا اخلََرب ال4
أنُتم شعٌب قُساةُ : قُلْ ِلَبين ِإسرائيلَ«: ألنَّ الّربَّ قالَ ِلموسى5 .زيَنَتُه

نَزُعوا  الرِّقاِب، فإذا َصِعْدُت مَعكُم، ولو حلظةً واحدةً، أُفنيكُم؟ واآلنَ، فا
سرائيلَ زيَنَتُهم َبعَدما فَنزَع َبنو ِإ6 .»َعنكُم زيَنَتكُم وسأرى ما أفعلُ ِبكُم

   .تَركوا جَبلَ حوريـَب

  خيمة اإلجتماع
وكانَ كُلَّما نزلَ َبنو ِإسرائيلَ يف مكاٍن، أخذَ موسى اخلَيمةَ املُقدَّسةَ 7

 وَسمَّاها َخيمةَ اإلجتماِع، فكانَ .ونَصَبها يف خارِج املَحلَِّة على ُبْعٍد ِمنها
وكانَ موسى إذا خَرَج إليها 8 .طَلََب َمشورةَ الّربِّ خيُرُج إليهاكُلُّ َمْن 

يقوُم كُلُّ واحٍد ِمَن الشَّعِب ويقُف على باِب َخيمِتِه وينظُر إىل موسى 
  وكانَ موسى إذا دَخلَ اخلَيَمةَ يِرتلُ َعموُد السَّحاِب9 .حّتى يدُخلَ اخلَيمةَ

وكانَ إذا رأى الشَّعُب 10 .بُّ موسىويقُف على باِب اخلَيمِة، وُيكَلُِّم الّر
َعموَد السَّحاِب واقفاً على باِب اخلَيمِة يقومونَ ويسُجدونَ، كُلُّ واحٍد 

وُيكَلُِّم الّربُّ موسى وجهاً إىل وجٍه كما ُيكَلُِّم 11 .على باِب َخيمِته
شَّابُّ  وإذا رَجَع إىل املَحلَِّة كانَ خاِدُمه َيشوُع بُن ُنوٍن ال.اإلنسانُ صاحَبه
   .ال ُيفاِرُق اخلَيمةَ

  الربُّ مع شعبه
قُلَت يل أصِعْد هُؤالِء الشَّعَب إىل تلَك األرِض «: وقالَ موسى ِللّرب12ِّ

 .ْسِمَك وَرضيُت َعنَك ومل ُتخِبْرين َمْن ُترِسلُ معي، وقُلَت يل عَرفُْتَك ِبا
فأِرين طريقََك حّتى أعِرفََك وأحَتِفظَ فاآلنَ إنْ كُنَت َرضيَت عنِّي، 13

أنا أسُري «: فقالَ لَه الّرب14ُّ .» أال ترى أنَّ هِذِه األمَّةَ هَي شعُبَك.ِبِرضاَك
إنْ كُنَت ال تسُري معي، فال «: فأجاَب موسى15 .»مَعَك وأهديَك
َك كيَف َألحٍد أنْ يعِرَف أنََّك راٍض عنِّي وَعْن شعِب16 .ُتصِعْدنا ِمْن ُهنا

إنْ كُنَت ال تسُري مَعنا، فنَتميََّز أنا وشعُبَك َعْن كُلِّ شعٍب على وجِه 
 »األرِض؟

وهذا الّذي قُلَْتُه أفَعلُُه، ألنِّي َرضيُت َعنَك «: فقالَ الّربُّ ِلموسى17
: فقالَ الّرب19ُّ .»أِرين َمجَدَك«: فقالَ موسى18 .»ْسِمَك وعَرفُتك با

مسي أنا الّربُّ على مسَمِعَك،  َك وأُنادي باسأعِرُض كُلَّ َجاليل أماَم«
أمَّا وجهي فال «: وقال20َ .» وأَتَحنَُّن على َمْن أَتَحنَُّن وأرَحُم َمْن أرَحُم
ُهنا مكانٌ «: وقالَ الّرب21ُّ .»تقِدُر أنْ تراُه، ألنَّ الّذي يراين ال يعيُش
ي أجَعلَُك يف وحَني ُميرُّ َمجد22ِبـجانبـي تِقُف فيِه على الصَّخرِة، 
ثُمَّ أُزيُح َيدي، فتنظُُر 23 .فَجَوِة الصَّخرِة وأُغَطِّيَك ِبَيدي حّتى أُمرَّ

   .» وأما وجهي، فال تراُه.ظَهري

  34الفصل 
  لوحا حجر آخرين

إحنَْت لَك لوَحي حَجٍر كاألوَّلَِني، وأنا أكُتُب «:  وقالَ الّربُّ ِلموسى1
وكُْن 2 .  الكالَم الّذي كانَ على اللَّوَحِني األوَّلَِني اللَّذيِن كَسْرَتُهماعلَيِهما

ْصَعْد إىل جَبِل سيناَء وِقْف أمامي ُهناَك على رأِس  ُمسَتِعدا يف الصَّباِح، وا

وال يصَعْد أحٌد مَعَك وال يظَهْر أحٌد يف كُلِّ اجلَبِل، حّتى الغَنُم 3 .اجلَبِل
فَنَحَت موسى لوَحي حَجٍر كاَألوَّلَِني، وبكََّر 4 .»ُتجاَهُهوالبقَُر ال ترعى 

يف الصَّباِح وَصِعَد إىل جَبِل سيناَء، كما أَمَرُه الّربُّ، وأخذَ يف َيِدِه لَوَحي 
  .احلَجِر

 .»الّربُّ«: ْسَمُه  لَُه ا  ووقََف ِعنَده ُهناَك وأَعلََن فرتلَ الّربُّ يف السَّحاِب5
الّربُّ الّربُّ إلٌه رحيٌم حنونٌ، َبطيٌء َعِن «: اَمه ونادىومرَّ الّربُّ أم6

، ويغِفُر  حيفَظُ الرََّمحةَ ُأللوِف األجياِل7 .الغَضِب وكثُري املَراِحِم والَوفاِء
 ال ُيِربُئ األثيَم، بل ُيعاِقُب آثاَم اآلباِء يف البنَني .اإلثَْم واملَعصَيةَ واخلطيئةَ
  .» لثَّالِث والرَّابِعوَبين البنَني إىل اجليِل ا

يا ربُّ، إنْ «: وقال9َفأسَرَع موسى وأحىن رأَسه إىل األرِض ساجداً 8
 هُؤالِء الشَّعُب قُساةُ الرِّقاِب، .كنُت اآلنَ أحظى ِبِرضاَك، فَِسْر فيما َبيننا

   .»قَْبلْنا ُملْكاً لَك غِْفْر لنا آثاَمنا وخطايانا، وا فا

  جتديد العهد
أصَنُع أماَم مجيِع شعِبَك : ها أنا أقطَُع َعهداً«: فقالَ الّربُّ ِلموسى10

ُمعِجزاٍت مل ُيشاِهْد أحٌد ِمثلَها يف كُلِّ األرِض َبَني مجيِع اُألَمِم، فَيَرى كُلُّ 
 . وما أفَعلُُه َمَعكُم رهيـٌب.الشَّعِب الّذيَن أنَت فيما َبيَنهم ِفْعلَ الّربِّ

 ها أنا أطُرُد ِمْن أماِمكُم األموريِّني .لْ ِبما أنا آُمُرَك بِه اليوَمعَم فا11
ال ُتعاِهُدوا 12 .والكنعانيِّني واِحلثِّيِّني والِفرزِّيِّني واِحلوِّيِّني والَيُبوسيَِّني

ُسكَّانَ األرِض الّيت أنُتم ساِئرونَ إليها، ِلئالَّ يكونَ ذِلَك َشَركاً لكُم، 
قطَعوا غاباِتِهم املُقدََّسةَ  ذَاِبـَحُهم وحطِّموا أصناَمُهم، واهِدموا م بِل ا13

  . آلِلهِتِهم
ال ُتعاِهدوا ُسكَّانَ 15 .ال تسُجدوا إللٍه آَخَر ألنِّي أنا الّربُّ إلٌه غيوٌر«14

ِتلَك األرِض ِلئالَّ يدعوَنكُم حَني َيعُبدونَ آِلهَتُهم ويذَبحونَ هلُم فتأكُلُونَ 
وِلئالَّ تأُخذوا ِمْن َبناِتِهم ِلَبنيكُم، فَيجَعلَْنُهم يعُبدونَ 16م، ِمْن ذباِئِحِه

ْحفَظُوا عيَد  وا18،  ال تصَنعوا لَكُم آِلهةً َمسبوكَة17ً .آِلهَتُهنَّ الّيت يعُبْدَنها
 ففي شهِر . كما أَمْرُتكُم ، فكُلوا الفطَري َسْبَعةَ أّياٍم يف شهِر أبـيَب الفطِري

  .ِمْن ِمْصَرأبـيَب خَرْجُتم 
كُلُّ ِبكٍْر فاِتـِح َرِحٍم فهَو يل، وكُلُّ ِبكٍْر ذَكٍَر من ماشَيِتكُم ِمَن «19

أمَّا ِبكُر احلمِري فَتفُْدوَنه ِبـخروٍف، وإالَّ 20 . البقَِر والغَنِم فهَو يل
ال  وأمَّا ُبكوُر َبنيكُم مجيعاً فَتفْدوَنُهم، وال حتُضروا أمامي و.كِْسروا َرقَبَتُه فا

  . شيَء مَعكُم يل
يف ِستَِّة أّياٍم تعَملونَ، ويف اليوِم السَّاِبـِع تسَترحيونَ حّتى يف أوقاِت «21

 حَني حتُصدونَ بواكَري اِحلنطَِة،  َعيِّدوا عيَد احلصاِد22،  الِفالَحِة واحلصاِد
  . وعيَد َجْمِع الَغلَِّة يف هناَيِة السَّنِة

 حيُضُر مجيُع ِرجاِلكُم أمامي، أنا السَّيُِّد الّربُّ، ثَالثَ مرَّاٍت يف السَّنِة«23
وأنا أطُرُد الشُّعوَب ِمْن أماِمكُم وأَُوسُِّع ُحدوَد أرِضكُم، 24 .إلُه ِإسرائيلَ

وال يطَمُع أحٌد يف أرِضكُم حَني تصَعدونَ ِلَتحُضروا أماَم الّربِّ إِهلكُم 
  .ثَالثَ مرَّاٍت يف السَّنِة

يل ذبـيَحةً مَع ُخبٍز ُمخَتِمٍر، وال حتَتفظوا ِبشيٍء ِمْن ال ُتقَدِّموا «25
جيئوا ِبَبواكِري غَالَِّت أرِضكُم إىل َبيِت 26 . ذبـيَحِة عيِد الِفْصِح إىل الغِد

  .»  ال تطُبخوا اجلَْدَي ِبلََبِن أُمِِّه.الّربِّ إِهلكُم
ِبِه قطَْعُت َعهداً أُكُتْب هذا الكالَم ألنِّي ِبـَحَس«: وقالَ الّربُّ ِلموسى27

  .»مَعَك ومَع َبين ِإسرائيلَ
، ال يأكُلُ ُخبزاً  وأقاَم موسى ُهناَك ِعنَد الّربِّ أربعَني يوماً وأربعَني ليلة28ً

   . فكتَب على اللَّوَحِني كالَم الَعهِد وهَي الوصايا الَعْشُر.وال يشرُب ماًء
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  نزول موسى من اجلبل
وملَّا نَزلَ موسى ِمْن جَبِل سيناَء، ولوحا الوصايا يف َيِدِه، كانَ ال يعِرُف 29

وحَني نظََر هرونُ ومجيُع 30 .أنَّ وجَهُه صاَر ُمِشعا ِمْن ُمخاطََبِة الّربِّ لُه
 .َبين ِإسرائيلَ إىل موسى رأَوا وجَهُه ُمِشعا، فخافوا أنْ يقَتِربوا ِمنُه

ضَر إليِه هرونُ ومجيُع ُرؤساِء القَوِم، فكلََّمُهم ودعاُهم موسى، فَح31
وتقَدََّم ساِئُر َبين ِإسرائيلَ، فأخَبرُهم ِبـجميِع ما كلََّمُه الّربُّ 32 .موسى

وملَّا سكََت موسى َعْن ُمَخاطَبِتِهم، غطَّى وجَهه 33 .بِه يف جَبِل سيناَء
اِع ِلـُيكلَِّم الّربَّ، َرفَع وكانَ موسى كُلَّما دَخلَ َخيَمةَ اإلجتم34 .ِبُبرقٍُع

فكانَ َبنو 35 .الُبرقَُع إىل أنْ خيُرَج، فُيكَلَِّم َبين ِإسرائيلَ ِبما يأُمُرُه الّربُّ بِه
ِإسرائيلَ يَرونَ وجَه موسى ُمِشعا، فَيُردُّ الُبرقَُع على وجِهِه إىل وقِت ُدخوِلِه 

   . اخلَيَمةَ ِلـُيكَلَِّم الّربَّ

  قوانني السبت
هِذِه هَي الوصايا الّيت «:  وَمجَع موسى َبين ِإسرائيلَ كُلَّهم وقالَ هلُم35

يف ِستَِّة أّياٍم تعَملونَ، واليوُم السَّابُع يكونُ لكُم 2:  أمَر الّربُّ أن تعَملوا ِبها
ال 3 .  ُيقَتلُ كُلُّ َمْن عِملَ فيه عَمالً.سْبتاً ُمقَدَّساً وُعطلَةً يل أنا الّرّب

   .» ُتوِقدوا ناراً يف مجيِع َمساِكِنكُم يف يوِم السَّْبِت

  تقدمات خليمة اإلجتماع
َتأُخذونَ ِمْن 5: هذا ما أمَر الّربُّ بِه«: وقالَ موسى ِلجميِع َبين ِإسرائيل4َ

ُه َسخيَّةً َيجيُء ِبَتقِدَمٍة ِللّربِّ ِمْن  كُلُّ َمْن كاَنت نفُْس.ِعنِدكُم َتقِدَمةً ِللّربِّ
ونسيٍج بَنفَْسجيٍّ وأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وَشْعِر 6ذَهٍب وِفضٍَّة وُنحاٍس 

وُجلوِد ِكباٍش َمصبوغٍَة ِباحلُمَرِة وُجلوِد َمَعٍز وخَشِب َسْنٍط، 7َمَعٍز، 
وحجارِة َعقيٍق 9ِر الَعِطِر، وزيٍت ِلإلناَرِة وأطياٍب ِلزيِت املَْسِح وِللَبخو8

  .وغِريها ِمَن احلجاَرِة الكرَميِة ِلَترصيِع اَألفوِد والصُّدَرِة
املَسِكَن وَخيمَتُه وِغطاَءه 11: ويصَنُع املاهرونَ فيكُم ما أمَر الّربُّ بِه«10

، والتَّابوَت وقضيـَبيِه12وَمشاِبكَُه وألواَحُه وَعواِرَضُه وأعِمَدَتُه وقواِعَدُه، 
واملاِئَدةَ وقضيـَبيها، ومجيَع أَدواِتها وُخبَز 13والِغطاَء واِحلجاَب، 

ومذَبَح 15وِمسَرَجةَ اإلناَرِة وأَدواِتها وُسُرَجها وزيَتها، 14 .التَّقِدَمِة
الَبخوِر وقضيـَبيه، وزيَت املَْسِح، والَبخوَر الَعِطَر، وِستاَرةَ الباِب ِلَمدَخِل 

حَرقاِت وِوجاقَةَ النُّحاِس وقضيـَبيه ومجيَع أَدواِته، ومذَبَح امل16ُاملَسِكِن، 
وستاِئَر الرِّواِق وأعِمَدَتُه وقواِعَدُه، وِستاَرةَ َمدخِل 17واملَغسلَةَ وقاِعَدَتها، 

وثياَب اِخلدمِة ِللعباَدِة 19وأوتاَد املَسِكِن والرِّواِق وِحبالَُهما، 18الرِّواِق، 
   . ِلهرونَ الكاهِن وِلَبنيِه قَدََّسةَيف املَقِْدِس، والثِّياَب املُ

  تقدمات بين إسرائيل
ثُمَّ جاَء كُلُّ َمْن حرَّكَُه 21فَخرَج مجاَعةُ َبين ِإسرائيلَ ِمْن ِعنِد موسى، 20

  وجاؤوا.قلُبُه وَسَخْت نفُْسُه ِبتقِدَمٍة للّربِّ ِمْن أجِل ِبناِء َخيَمِة اإلجتماِع
وجاَء الرِّجالُ والنِّساُء ِممَّْن 22 .ِبكُلِّ ما َيلَزُم ِللِعباَدِة فيها وِللثِّياِب املُقَدََّسِة

َسَخْت ُنفوُسُهم ِبأساِوَر وَحلٍَق وَخواِتَم وقالِئَد وما إىل ذِلَك ِمْن أشياَء 
 وكُلُّ َمْن كانَ ِعنَده َنسيٌج َبَنفَْسجي23ٌّ .ذَهبـيٍة وقدَُّموها ِللّربِّ

وأُرُجواينٌّ وِقرِمزيُّ اللَّوِن جاَء بِه، وجاَء ِبَشْعِر َمَعٍز وُجلوِد ِكباٍش َمصبوغٍَة 
وكُلُّ َمْن كانَ ِعنَده تقِدَمةٌ ِمْن ِفضٍَّة 24 .ِباحلُمَرِة وُجلوٍد َبَنفَْسجيٍَّة

 . وكُلُّ َمْن كانَ ِعنَده خَشُب َسْنٍط َيلَزُم ِللعَمِل جاَء ِبِه.وُنحاٍس جاَء ِبها
مرأٍة ماهَرٍة غَزلَت ِبَيِدها وجاَءت ِبــَغْزٍل ِمَن النَّسيِج  وكُلُّ ا25

مرأٍة حرَّكَها قلُبها إىل  وكُلُّ ا26 .الَبَنفَْسجيِّ واُألرُجواينِّ والِقرِمزيِّ اللَّوِن
واألعيانُ جاؤوا ِبـحَجارِة الَعقيِق 27 .العَمِل ِبَمهاَرٍة غَزلَت َشْعَر َمَعٍز

وبالطِّْيِب والزَّيِت للَمناَرِة واملَْسِح 28لتَّرصيِع ِلَألفوِد وللصُّْدَرِة، وحجاَرِة ا
مرأٍة ِمْن َبين ِإسرائيلَ َسَخْت نفُْسُه جاَء  كُلُّ َرُجٍل أِو ا29 .والَبخوِر الَعِطِر

  . بشيٍء ِللعَمِل الّذي أمَر الّربُّ بأنْ يعَملَُه الشَّعُب على َيِد موسى
ختاَر َبَصلْئيلَ بَن أُوري بَن ُحوٍر  الّربُّ ا«: ين ِإسرائيلَوقالَ موسى ِلَب30

وَمألُه ِمْن روِحِه اإلهليِّ ِحكَمةً وفَْهماً ومعِرفَةً 31ِمْن ِسْبِط َيهوذا 
بتداِع أشكاٍل يصَنُعها ِمَن الذََّهِب والِفضَِّة  ال32ِبـجميِع الصَّناِئِع 

ِع، وِلَنشِر اخلَشِب، وِلكُلِّ َصنَعٍة ِمَن وِلَنْحِت جواِهَر ِللتَّرصي33والنُّحاِس، 
وأهلََمُه الّربُّ أنْ ُيَعلَِّم، هَو وأهوليآُب بُن أخيساماَك ِمْن ِسْبِط 34 .الصَّناِئِع

وَمَأل قلَبيِهما ِحكَمةً ِلـَيصَنعا كُلَّ َصنَعٍة ُيتِقُنها 35دانَ، اآلَخريَن ِحْرفََتها، 
طرُِّز يف النَّسيِج الَبَنفَْسجيِّ واُألرُجواينِّ والِقرِمزيِّ النَّجَّاُر واحلاِئُك املاِهُر واملُ

   .» اللَّوِن، وغِري ذِلَك ِممَّا ُيتِقُنه احلاِئُك وكُلُّ صاِحِب َصنَعٍة وفَنٍّ ِمَن الفُنوِن
ويكونُ على َبَصلْئيلَ وأهوليآَب وعلى كُلِّ ماهٍر أوَدَع الّربُّ يف قلِبِه  «36

 يعِرَف كيَف يصَنُع كُلَّ َصنَعٍة يف ِبناِء املَقِْدِس وجتهيِزِه، ِحكمةً وفَهماً حّتى
   .»أنْ يعَملوا مجيعاً ِبـحَسِب كُلِّ ما أمَر الّربُّ بِه

  تقدمات كثرية من الشعب
 وَدعا موسى َبَصلْئيلَ وأهوليآَب وكُلَّ صاِنٍع ماِهٍر أوَدَع الّربُّ ِحكمةً يف2

فَتَسلَّموا ِمْن موسى 3 .قلِبِه وكُلَّ َمْن حرَّكَُه قَلُبُه أنْ يَتقَدََّم ويـبدأَ العَملَ
 .مجيَع التَّقِدماِت الّيت جاَء ِبها َبنو ِإسرائيلَ ِلِبناِء اخلَيمِة املُقَدَّسِة وجتهيِزها
 .ِهوما زالَ الشَّعُب َيجيئونَ إىل موسى يف كُلِّ صباٍح ِبشيٍء يَتربَّعونَ ِب

فأقَبلَ مجيُع املََهَرِة الّذيَن َيقومونَ ِبِبناِء اخلَيمِة وجتهيِزها، كُلٌّ ِمْنُهم حَسَب 4
الشَّعُب يَتربَُّع ِبأكثََر ِممَّا حيتاُج إليِه العَملُ «: وقالوا ِلموسى5ِحْرفَِتِه، 

َع َرُجلٌ فأمَر موسى أنْ ُيذاَع يف املَحلَِّة أنْ ال يَترب6َّ .»الّذي أَمَر الّربُّ بِه
وكانَ 7 .ْمَتَنَع الشَّعُب َعِن التَُّربِع ْمَرأةٌ َبعُد بشيٍء ِللَخيمِة املُقَدَّسِة، فا وال ا

   .ما تَبرَّعوا بِه أكثََر ِمْن كاٍف إلمتاِم العَمِل

  كيف صنعت خيمة اِإلجتماع
ِع َمسِكَن الّربِّ َعْشُر ِشقٍَق ِمْن كتَّاٍن َمربوٍم فصنَع مجيُع املََهَرِة ِمَن الصُّنَّا8

ونسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن ُمطرٌَّز كُلُُّه بكروبـيَم ِبَيِد 
طولُ كُلِّ ِشقٍَّة مثاٍن وِعشرونَ ِذراعاً يف َعْرِض أرَبِع أذُرٍع، 9َنسَّاٍج ماهٍر، 

وَوَصلوا َخْمساً ِمَن الشِّقَِق، َبعضها 10 .والقياُس واحٌد ِلكُلِّ الشِّقَِق
وعِملوا ُعرًى ِمْن نسيٍج 11 .ِبَبعٍض، وكذِلَك الشِّقَُق اخلَْمُس اُألخرى

 .َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن على حاشَيِة الشِّقَِّة املُتطَرِّفَِة ِمَن املَُوصَِّل الواحِد
َدِة، وَخمسَني ُعرَوةً يف وَصَنعوا َخمسَني ُعرَوةً يف حاشَيِة الشِّقَِّة الواح12

وَصَنعوا َخْمسَني َمشَبكاً 13 .طََرِف الشِّقَِّة الّيت ُتقاِبلُها يف املَُوصَِّل اآلَخِر
  .ِمَن الذََّهِب وَضمُّوا املَُوصَّلِني باملَشاِبِك، فصاَر املَسِكُن واحداً

َعٍز، وَصَنعوا َخيمةً على املَسكِن، إحدى عْشَرةَ ِشقَّةً ِمْن َشْعِر َم14
طولُ الواحدِة ثَالثونَ ِذراعاً يف َعْرِض أربِع أذُرٍع، والقياُس َواِحٌد 15

وَضمُّوا َخْمَس ِشقٍَق على ِحَدٍة، وستَّ ِشقٍَق 16 .ِلإلحدى َعْشَرةَ ِشقَّةً
وَصَنعوا مخسَني ُعروةً على حاشَيِة الشِّقَِّة املُتطَرِّفَِة يف كُلٍّ 17 .على ِحَدٍة
وَصَنعوا َخمسَني َمشَبكاً ِمْن ُنحاٍس ِلَضمِّ املَُوصَّلَِني حّتى 18 .ِنيِمَن املَُوصَّلَ

وَصَنعوا فَوَق اخلَيمِة ِغطاَءيِن آخَريِن، أحُدُهما 19 .تصَري اخلَيمةُ واحَدةً
 .ِمْن ُجلوِد ِكباٍش َمصبوغٍَة ِباحلُمَرِة، واآلَخُر ِمْن ُجلوٍد َبَنفَسجيَِّة اللَّوِن

طولُ الواحِد ِمنها عْشُر 21 قَائَمةً ِمْن خَشِب السَّْنِط، وَصَنعوا ألواحا20ً
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وَعِملوا ِلكُلِّ لوٍح ِمنها ِرْجلَِني 22 .أذُرٍع يف َعْرِض ِذراٍع وِنْصٍف
 .ُمَتقاِبلََتِني، إحداُهما ِبإزاِء اُألخرى، ِلضَِّم األلواِح كُلِّها َبعضها إىل َبعٍض

وأربعونَ قاِعَدةً 24 ِجَهِة اجلَنوِب فكانَ ِللَمسِكِن ِعشرونُ لوحاً ِمْن23
 وِعشرونَ لوحاً ِمْن ِجَهِة 25َتحَتها ِمْن ِفضٍَّة، قاِعدتاِن َتحَت كُلِّ لوٍح، 

وأربعونَ قاعَدةً َتحَتها ِمْن ِفضٍَّة، قاِعدتاِن قاِعدتاِن َتحَت كُلِّ 26 .الشَّماِل
ويف 28ةَ ألواٍح، وَصَنعوا يف ُمؤخَِّر اخلَيمِة ِجَهةَ الغرِب ِست27َّ .لوٍح

ُمنفَِصلَِني ِمْن أسفَلُ وُمتَِّحَديِن يف أعالُهما 29َزاوَيَتيها يف املُؤخَِّر لوَحِني 
فكاَنت ُهناَك مثانَيةُ ألواٍح 30 . كذِلَك كانا ِللزَّاوَيَتِني.ِعنَد احلَلقَِة اُألوىل

  .حَت كُلِّ لوٍحقواِعُدها السِّتَّ عْشرةَ ِمْن ِفضٍَّة، قاِعَدتاِن قاِعَدتاِن َت
وَصَنعوا َعواِرَض ِمْن خَشِب السَّْنِط، مخْساً أللواِح اجلَاِنِب الواحِد ِمَن 31

وَخْمساً أللواِح اجلاِنِب اآلَخِر، وَخْمساً أللواِح املَسِكِن يف 32املَسِكِن، 
وَصَنعوا العاِرَضةَ الُوسطَى يف وَسِط األلواِح ِمَن 33 .املُؤخَِّر ِجَهةَ الَغرِب
وغَشَّوا األلواَح ِبذَهٍب، وَصَنعوا هلا حلَقَاٍت ِمْن 34 .الطََّرِف إىل الطََّرِف

  .ذَهبٍِ مكاناً ِللَعواِرِض وغَشَّوا الَعواِرَض ِبذَهٍب
وَصَنعوا ِحجاباً ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُْرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكتَّاٍن 35

وَصَنعوا ِللِحجاِب أرَبَعةَ 36 .ِد َنسَّاٍج ماهٍرَمربوٍم ُمطَرٍَّز ِبكروبـيَم، ِبَي
 وصاغوا .أعِمَدٍة ِمْن خَشِب السَّْنِط وغَشَّوها ذَهباً، وَعقاقيفُها ِمْن ذَهٍب

َصَنعوا ِستاَرةً لباِب املَسِكِن ِمْن نسيٍج 37 .ِلألعِمَدِة أرَبَع قواِعَد ِمْن ِفضٍَّة
وَصَنعوا 38 .وِن وكتَّاٍن َمربوٍم ُمطَرٍَّزَبَنفَْسجيٍّ وأُرجواِنـيٍّ وِقرِمزيِّ اللَّ

ِللِّستاَرِة َخْمَسةَ أعِمَدٍة ِبــَعقَاقيِفها وغَشَّوا ُرُؤوَسها وقُضباَنها ِبالذََّهِب، 
   . وَصَنعوا هلا َخْمَس قواِعَد ِمْن ُنحاٍس

  كيف صنعوا أدوات اخليمة
ابوَت الَعهِد ِمْن خَشِب السَّْنِط، طُولُه ِذراعاِن وِنْصٌف  وصنَع َبَصلْئيلُ ت37

وغَشَّاُه ِبذَهٍب خالٍص ِمْن داِخٍل 2وَعْرُضُه ِذراٌع وُسْمكُه ِذراٌع وِنْصٌف، 
وصاغَ لَه أرَبَع 3 .وِمْن خاِرٍج، وصنَع لَه إكليالً ِمْن ذَهٍب ُمحيطاً بِه

وصنَع 4 .حلَقََتِني ِمْن كُلِّ جاِنٍبحلَقَاٍت ِمْن ذَهٍب على أرِبـِع قواِئِمِه، 
وأدَخلَ القضيـَبِني يف 5قضيـَبِني ِمْن خَشِب السَّنِط وغَشَّاُهما ِبذَهٍب، 

وصنَع ِغطاًء ِمْن ذََهٍب 6 .احلُقِّ على َجانَبـي التَّابوِت ِلـُيحَملَ ِبِهما
َبِني وصنَع كُرو7 .خالٍص، طُولُه ِذراعاِن وِنْصٌف وَعْرُضه ِذراٌع وِنْصٌف

 .واحداً على كُلِّ طََرٍف ِمْن طََرفَيِه8 .ِمْن ذَهٍب َمطْروٍق على طََرفَي الِغطاِء
وكانَ الكروباِن باِسطَِني أجِنَحَتُهما إىل فوُق على الِغطاِء، ووجهاُهما 9

  . الواِحُد إىل اآلَخِر وإىل الِغطاِء
ها ِذراعاِن وَعْرُضها وصنَع َبَصلْئيلُ املاِئَدةَ ِمْن خَشِب السَّْنِط، طُول10ُ

وغَشَّاها بالذََّهِب اخلالِص وصنَع هلا 11ِذراٌع وُسْمكُها ِذراٌع وِنْصٌف، 
وَعِملَ هلا حافَةً على ِشْبٍر ِمْن حوِلها، 12 .إكليالً ِمْن ذَهٍب ُمحيطاً ِبها

وصاغَ هلا أرَبَع حلَقَاِت 13 .َعِملَ ِللَحافَِة إكليالً ِمْن ذَهٍب ُمحيطاً ِبها
ِمَن األماِم مكاناً 14ٍب وجَعلَها يف كُلٍّ ِمْن َزوايا قواِئِمها األرَبِع ذَه

وصنَع القضيـَبِني ِمْن خَشِب 15 .ِللقضيـَبِني اللّذَيِن ُتحَملُ ِبِهما املاِئَدةُ
وصنَع األواينَ الّيت على املائدِة ِمْن ذَهٍب 16 .السَّْنِط وغَشَّاُهما ِبذَهٍب

ها وجاماِتها وكُؤوَسها الّيت ُيسكَُب ِبها ِصحافَها وُصحوَن: خالٍص
  . سكيـُب اخلَمِر

 .وصنَع املَناَرةَ ِمْن ذَهٍب خالٍص َمطْروٍق، هَي وقاِعَدُتها وساقُها17
وُهناَك ستُّ 18 .وكاَنت كاساُتها وُعقَُدها وأوراقُها ِقطعةً واحدةً ِمنها

 ِمْن جاِنِبها الواحِد وثَالثٌ ِمْن ُشَعٍب ُمَتفَرَِّعٍة ِمْن جاِنَبـي املَناَرِة ثَالثٌ
وِلكُلِّ ُشعَبٍة ِمَن الشَُّعِب الستِّ ثَالثُ كاساٍت على 19جاِنِبها اآلَخِر، 

ويف ساِق اِملسَرَجِة ذاِتها أربُع 20 .شكِل َزهرِة اللَّوِز ِبــُعقَِدها وأوراِقها
 َتحَت كُلِّ وُعقَدة21ٌكاساٍت على شكِل زهرِة اللَّوِز بُعقَِدها وأوراِقها، 

وكاَنِت الُعقَُد والشَُّعُب كُلُّها 22 .ُشعَبَتِني ِمَن الشَُّعِب الستِّ املَُتفَرَِّعِة ِمنها
وصنَع ِللَمناَرِة َسْبَعةَ 23 .ِقطَعةً واِحدةً ِمنها َمطروقَةً ِمْن ذَهٍب خالٍص
 ِمْن َوزَنِة ذَهٍب خالٍص24 .ُسُرٍج وَمالِقطَ وَمناِفَض ِمْن ذَهٍب خالٍص

  . صنَع املَناَرةَ وكُلَّ أَدواِتها
وصنَع مذَبَح الَبخوِر ِمْن خَشِب السَّْنِط، طُولُه ِذراٌع وَعْرُضُه ِذراٌع، 25

وغَشَّاُه ِبالذَّهِب 26 .وهَو ُمَربٌَّع وُسْمكُه ِذراعاِن وقُروُنُه ِقطَعةٌ واِحَدةٌ ِمنُه
، وصنَع لَه إكليالً ِمَن الذََّهِب َسطُْحُه وُجدراُنُه ِمْن َحوِلِه وقُروُنُه: اخلالِص
وصنَع لَه حلَقََتي ذَهٍب َتحَت إكليِلِه على جاِنَبيِه املَُتقاِبلَِني 27 .ُمحيطاً بِه

وصنَع القضيـَبِني ِمْن خَشِب 28 .مكاناً ِللقضيـَبِني ِلـُيحَملَ ِبِهما
 والَبخوَر الَعِطَر وصنَع زيَت املَْسِح املُقَدَِّس29 . السَّْنِط وغَشَّاُهما ِبذَهٍب
   . خالصاً كما يصَنُعُه الَعطَّاُر

  38الفصل 
 َعِمل مذَبَح املُحَرقاِت ِمْن خَشِب السَّْنِط، ُمَربَّعاً طُولُه َخْمُس أذُرٍع 1

وصنَع قُروَنُه على أربِع 2 .وَعْرُضُه َخْمُس أذُرٍع وُسْمكُُه ثَالثُ أذُرٍع
: وصنَع كُلَّ أَدواِت املذَبِح ِمْن ُنحاٍس3 .حاٍسزواياُه كِقطَعٍة ِمنُه وغَشَّاُه ِبُن

وصنَع ِللمذَبِح ِدْرعاً 4 .القُدوَر واملَجاِرَف واألحواَض واملَالِقطَ واملَجاِمَر
وصاغَ 5 . َتحَت حافَِّته ِمْن أسفَلُ إىل ِنْصِفِه.على حنِو شَبكٍَة ِمْن ُنحاٍس

 .ِة أطراِفها مكاناً ِللقضيـَبِنيِللشََّبكَِة أرَبَع حلَقَاٍت ِمْن ُنحاٍس يف أربَع
وأدَخلَ 7 .وصنَع القضيـَبِني ِمْن خَشِب السَّْنِط وغَشَّاُهما ِبُنحاٍس6

 وصنَعُه ِمْن .القضيـَبِني يف احللَقَاِت على جاِنَبـي املذَبِح ِلـُيحَملَ ِبِهما
  . ألواٍح ُمَجوَّفاً

َدَم َمرايا النِّساِء اللَّوايت كُنَّ ْستخ وصنَع املَغسلَةَ وقاِعَدَتها ِمْن ُنحاٍس، وا8
  . َيخِدْمَن ِعنَد باِب َخيمِة اإلجتماِع

وِلرواِق املَسِكِن صنَع َستاِئَر ِمْن ِجَهِة اجلَنوِب، طُولُها مئَةُ ِذراٍع ِمْن 9
وأعِمَدُتها ِعشرونَ وقواِعُدها ِعشرونَ ِمْن ُنحاٍس، 10كتَّاٍن َمربوٍم، 

وَصنَع ستاِئَر ِمْن ِجَهِة الشَّماِل، 11 .ضباُنها ِمْن ِفضٍَّةوَعقاقيُف األعِمَدِة وقُ
طُولُها مئَةُ ِذراٍع، وأعِمَدُتها ِعشرونَ وقَواِعُدها ِعشرونَ ِمْن ُنحاٍس، 

وصنَع ِمْن ِجَهِة الَغرِب ستاِئَر، 12 .وَعقاقيُف األعِمَدِة وقُضباُنها ِمن ِفضٍَّة
ٌر وقواِعُدها َعْشٌر، وعقاقيُف الُعُمِد طُولُها َخمسونَ ِذراعاً وُعُمُدها َعْش

وصنَع ِمْن ِجَهِة الشَّرِق ستاِئَر طُولُها َخمسونَ 13 .وأطواقُها ِمْن ِفضٍَّة
ِمنها َخْمَس َعْشَرةَ ِذراعاً ِللجاِنِب الواحِد، وأعِمَدُتها ثَالثَةٌ 14ِذراعاً، 

الباَحِة َخْمَس وِللجاِنِب اآلَخِر على ِجَهَتي باِب 15وقواِعُدها ثَالثٌ، 
ومجيُع ستاِئِر الرِّواِق 16 .َعْشَرةَ ِذراعاً، أْعِمَدُتها ثَالثَةٌ وقواِعُدها ثَالثٌ

وقواِعُد األعِمَدِة ِمْن ُنحاٍس، وعقاقيُف 17 .على ُمحيِطِه ِمْن كَتَّاٍن َمربوٍم
قَةٌ كُلُّها األعِمَدِة وقُضباُنها ِمْن ِفضٍَّة، وِغطاُء ُرؤوِسها ِمْن ِفضٍَّة وهَي ُمطوَّ

وِمَن اخلَمِسَني ِذراعاً صنَع املُطَرِّزونَ ِستاَرةً ِلباِب الرِّواِق ِمْن 18 .ِبالِفضَِّة
َنسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكَتَّاٍن َمربوٍم طُولُها ِعشرونُ 

وأعِمَدُتها 19، ِذراعاً وُعلُوُّها َعْرضاً َخْمُس أذُرٍع بإزاِء ستاِئِر الرِّواِق
أرَبَعةٌ وقواِعُدها أرَبٌع ِمْن ُنحاٍس، وَعقاقيفُها ِمْن ِفضٍَّة وُرؤوُسها وقُضباُنها 

   . ومجيُع أوتاِد املَسِكِن والرِّواِق على ُمحيِطِه ِمْن ُنحاٍس20 .ُمَغشَّاةٌ ِبالِفضَِّة

  املعادن املستعملة للمسكن
ْسُتعِملَت ِللَخيمِة، َخيمِة اإلجتماِع  ِذِه قاِئَمةٌ ِبكِمـيَِّة املَعاِدِن الّيت اوه21

 .الّيت أمَر ِبها موسى وأَعدَّها الالَّويُّونَ ِبَتوجيٍه ِمْن إيثاماَر بِن هرونَ الكاهِن
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وصنَع َبَصلْئيلُ بُن أوري بِن حوَر ِمْن ِسْبِط َيهوذا كُلَّ ما أمَر الّربُّ بِه 22
وعاَوَنُه أهوليآُب بُن أخيساماَك ِمْن ِسْبط دانَ، وهَو َنجَّاٌر 23 .سىمو

وَنسَّاٌج ماِهٌر َوُمطرٌِّز ِللَنسيِج الَبَنفَْسجيِّ واألرجواينِّ والِقرِمزيِّ اللَّوِن 
  .والكَتَّاِن

ْسُتعِملَ ِلُصنِع اخلَيمِة املُقَدَّسِة، وهَو ذَهُب  وكانَ مجيُع الذَّهِب الّذي ا24
 .لتَّقِدَمِة، ِتْسعاً وِعشريَن َوزَنةً وَسْبَع مئٍَة وثَالثَني ِمثقاالً ِبَوزِنِه الرَّمسيِّا

وكانَ ِمقداُر الِفضَِّة الّيت َتربََّع ِبها الّذيَن أُحصَي َعَدُدهم ِمَن اجلماَعِة 25
 .مسيِّمئَةَ َوزَنٍة وألفاً وَسْبَع مئٍَة وَخْمَسةً وَسْبعَني ِمثقاالً ِبَوزِنِه الرَّ

فَتكونُ ِنسَبةُ ما تربََّع بِه كُلُّ واحٍد ِممَّْن أُحصَي َعَدُدُهم ِنْصَف ِمثقاٍل 26
ِبَوزِنِه الرَّمسيِّ، وكانوا ِستَّ مئِة ألٍف وثالثَةَ آالٍف وَخْمَس مئٍَة وَخمسَني 

 مئَةُ ْسُتعِملَت ِمْن هِذِه الِفضَِّة وا27 . بِن ِعشريَن سَنةً فما فَوُق َشخصاً ِمْن ا
َوزَنِة ِلَسْبِك قواِعِد املَسِكِن وقواِعِد اِحلجاِب وهَي مئَةُ قاِعَدٍة، ِلكُلِّ قاِعَدٍة 

وصَنَع َبَصلْئيلُ ِمَن الباقي وِمقداُرُه ألٌف وَسْبُع مئٍَة 28 .َوزَنةٌ َواحَدةٌ
 .وَخمَسةٌ وَسْبعونَ ِمثقاالً َعقاقيَف األعِمَدِة وأغشَيةَ ُرُؤوِسها وقُضباِنها

 .وأمَّا ُنحاُس التَّقِدَمِة فَبلغَ َسْبعَني َوزَنةً وألفَِني وأرَبَع مئَِة ِمثقَاٍل29
صنَع َبَصلْئيلُ ِمنُه قواِعَد باِب خيَمِة اإلجتماِع ومذَبَح النُّحاِس وشَبكَةَ 30

وصنَع ِمنُه أيضاً قواِعَد ِرواِق 31 .النُّحاِس الّيت لَه ومجيَع أَدواِت املذَبِح
 على ُمحيِطها وقواِعَد باِب الرِّواِق ومجيَع أوتاِد اخليمِة والرِّواِق اخلَيمِة

   .على ُمحيِطها

  39الفصل 
  ثياب الكهنة

 وِمَن النَّسيِج الَبَنفَْسجيِّ واُألرُجواينِّ والِقرِمزيِّ اللَّوِن صنَعوا ثياباً فاِخَرةً 1
القُْدِس، كما صنَعوا ثياَب هرونَ املُقَدَّسةَ على َيلَبُسها الكهَنةُ ِللِخدَمِة يف 
  .حنِو ما أمَر الّربُّ موسى

وصنَعوا اَألفوَد ِمْن ذَهٍب ونسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن 2
وطَرَّقوا الذََّهَب َصفاِئـَح وقَدُّوها ُخيوطاً، ِلـَيصَنعوها 3 .وكَتَّاٍن َمربوٍم
 ماهٍر يف وَسِط النَّسيِج الَبَنفَْسجيِّ واُألرُجواينِّ والِقرِمزيِّ اللَّوِن ِبَيِد َنسَّاٍج

 .وصنَعوا لَه يف طَرفَيِه كَِتفَِني َموُصولََتِني ِلـَيتَِّصل4َوالكَتَّاِن املَربوِم، 
وكانَ الُزنَّاُر الّذي َيُشدُّ اَألفوَد َمصنوعاً ِمْن ذَهٍب وَنسيٍج َبَنفَسجيٍّ 5

 . وِقرمزيِّ اللَّوِن وكَتَّاٍن َمربوٍم، على حنِو ما أمَر الّربُّ موسىوأُرجواينٍّ
وَعِملوا حَجَري الَعقيِق الَيماين وأحاطوُهما ِبطَوقَِني ِمَن الذََّهِب ُنِقَشت 6

وجَعلوُهما على كَتفَي 7علَيهما كََنقِْش اخلاَتِم أمساُء أسباِط َبين ِإسرائيلَ، 
   .ين ِإسرائيلَ، كما أمَر الّربُّ موسىاَألفوِد ِلَتذكِري أسباِط َب

  صدرة القضاء
وصَنعوا الصُّْدَرةَ ِبَيِد َنسَّاٍج ماِهٍر كَصنَعِة اَألفوِد، ِمْن ذَهٍب وِمْن َنسيٍج 8

، صَنعوها ُمَربََّعةً َمثنيَّة9ً .َبَنفَْسجيٍّ وأُرُجواينٍّ وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكَتَّاٍن َمربوٍم
وَرصَّعوا ِفـيها أربَعةَ ُصفوٍف ِمَن اِحلجاَرِة 10 .طُولُها ِشْبٌر وَعرُضها ِشْبٌر

والصَّفُّ 11الكرَميِة، الصفُّ األوَّلُ َعقيٌق أَمحُر وياقوٌت أصفَُر وُزُمرٌُّد، 
والصَّفُّ الثَّالثُ ياقوٌت 12الثَّاين َبهَرمانٌ وياقوٌت أزَرُق وَعقيٌق أبـَيُض، 

والصَّفُّ الرَّاِبـُع َزَبْرَجٌد وَعقيٌق 13وياقوٌت أَمحُر وَجَمْشُت، َزعفَراينٌّ 
وكاَنت هِذِه اِحلجاَرةُ 14 .َيماينٌ وَيْشٌب ُيحيطُ ِبها ذَهٌب يف َترصيِعها

ثين عَشَر حَجراً، ُينقَُش على كُلِّ  ِبــَعَدِد أمساِء أسباِط َبين ِإسرائيلَ ا
صَنعوا ِللصُّْدَرِة َسالِسلَ َمجدولَةً َجْدلَ و15 .ُمسُه كََنقِش اخلاَتِم حَجٍر ا

وصَنعوا طَوقَِني ِمَن الذَّهِب وَحلقََتِني ِمَن 16 .الضَّفاِئِر ِمَن الذََّهِب اخلالِص
وعلَّقوا ضفَريِيت الذََّهِب 17الذَّهِب وجَعلوا احللَقََتِني يف طَرفَِي الصُّْدَرِة، 

وعلَّقوا طَرفَِي الصُّْدَرِة ِبالطَّوقَِني 18ْدَرِة على احللَقَتِني اللَّتِني يف طَرفَِي الصُّ
وصَنعوا حلَقََتِني ِمْن ذَهٍب يف 19 .وجَعلوُهما على كَِتفَي اَألفوِد ِمَن األماِم

وصَنعوا 20 .طَرفَِي الصُّْدَرِة يف حاشَيِتها الّيت إىل ِجَهِة اَألفوِد ِمْن داِخٍل
وِد ِمْن أسفَلُ يف ُمقَدََّمِتِه ِعنَد َوْصلَِتِه فَوَق حلَقََتِني ِمْن ذَهٍب على كَِتفَي اَألف

وحَبكوا الصُّْدَرةَ ِمْن حلَقََتيها إىل حلَقََتِي اَألفوِد ِبـَخيٍط 21ُزنَّاِر اَألفوِد، 
ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن ِلَتصَري على ُزنَّاِر اَألفوِد وال تنفَِصلُ عن اَألفوِد، 

   .كما أمَر الّربُّ موسى

  اجلّبة وما إليها
وصَنعوا ُجـبَّةَ اَألفوِد ِبَيِد حائٍك، كُلُّها ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن 22
وكانَ هلا يف وَسِطها فُْتَحةٌ ِللرأِس ُتحيطُ ِبها حاشَيةٌ كَفُْتَحِة الدِّْرِع فال 23

ٍت ِمْن نسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرُجواينٍّ وصَنعوا ألذياِلها ُرمَّانا24تـَتَمزَُّق 
وصَنعوا أجراساً ِمْن ذَهٍب خالٍص فيما 25 .وِقرِمزيِّ اللَّوِن وكَتَّاٍن َمربوٍم

َجَرُس ذَهٍب َوُرمَّاَنةٌ َبعَدُه ِمْن 26: َبَني الرُّماناِت يف ذَيِل اجلُبَِّة ِمْن َحوِلها
وصَنعوا 27 . الّربُّ موسىأوَِّل أذياِل اجلُـبَِّة إىل آِخِرها، كما أمَر

والِعماَمةَ ِمْن كَتَّاٍن، 28القُمصانَ ِمْن كَتَّاٍن َصنَعةَ حاِئٍك ِلهرونَ وَبنيِه، 
واِحلزاَم ِمْن 29وَعصاِئَب القَالِنِس ِمْن كَتَّاٍن، والسَّراويلَ ِمْن كَتَّاٍن َمربوٍم، 

يِّ اللَّوِن َصنَعةَ ُمطَرٍِّز، كما كَتَّاٍن َمربوٍم ونسيٍج َبَنفَْسجيٍّ وأُرجواينٍّ وِقرِمز
وصَنعوا التَّاَج املُقَدََّس ِمْن ذَهٍب خالٍص وَنذَروُه 30 .أمَر الّربُّ موسى

ووَضعوا علَيِه 31 .ُمقَدٌَّس ِللّربِّ: ِللّربِّ وكََتبوا علَيِه ِكتاَبةً كََنقِْش اخلَاَتِم
 الِعماَمِة ِمْن ُمقَدِِّمها، كما َخيطاً ِمْن َنسيٍج َبَنفَْسجيِّ اللَّوِن، فيكونُ على

فكَُملَ العَملُ كُلُّه يف َمسِكِن َخيمِة اإلجتماِع، 32 . أمَر الّربُّ موسى
وجاؤوا 33 .وِبذِلَك َصنَع َبنو ِإسرائيلَ مجيَع ما أمَر الّربُّ بِه موسى

َض اخلَيَمِة ومجيِع أَدواِتها ِمْن َمشاِبَك وألواٍح وَعواِر: ِباملَسِكِن إىل موسى
والِغطاِء الّذي ِمْن ُجلوِد الِكباِش املَصبوغَِة باحلُمَرِة، 34وأعِمَدٍة وقواِعَد، 

وتابوِت الَعهِد 35والِغطاِء الّذي ِمَن اجلُلوِد الَبَنفَْسجيَِّة اللَّوِن، واِحلجاِب 
ِة واملَناَر37واملاِئَدِة ومجيِع أوانيها وُخبِز التَّقِدَمِة، 36وَعواِرِضِه وِغشاِئِه، 

ومذَبِح 38 .املُقَدََّسِة وعلَيها ُسُرُجها ومَعها مجيُع أَدواِتها وزيُت إناَرِتها
ومذَبِح 39الذََّهِب وزيِت املَْسِح والَبخوِر الَعِطِر وِستاَرِة باِب اخلَيمِة، 

النُّحاِس وشَبكَِة النُّحاِس الّيت لَه وقضيـَبيِه ومجيِع أَدواِته، واملَغسلَِة 
وستاِئِر رواِق املَسِكِن وأعِمَدِتِه وقواِعِدِه وِستاَرِة باِبِه وِحباِلِه 40وَمقَعِدها، 

وأوتاِدِه وساِئِر األَدواِت الّيت ُتسَتعَملُ يف َمسِكِن َخيمِة اإلجتماِع، 
وِثـياِب الكَهَنِة الفاِخَرِة ِللِخدَمِة يف القُْدِس، وثياِب الكاهِن املُقَدََّسِة 41

  .وثياِب َبنيِه الكهَنِة
 .وهكذا أكَملَ َبنو ِإسرائيلَ هذا العَملَ على حنِو ما أمَر الّربُّ بِه موسى42
 .فلمَّا نظََر إليِه موسى رأى أنَّهم صَنعوا على حنِو ما أمَر الّربُّ بِه43

   .فباَركَُهم موسى

  40الفصل 
  تدشني خيمة اإلجتماع

يف اليوِم األوَِّل ِمَن الشَّهِر األوَِّل تنُصُب َمسِكَن «2:  وقالَ الّربُّ ملوسى1
 .ْسُتِر التَّابوَت باِحلجاِب َضْع فيِه تابوَت الَعهِد وا3 .َخيَمِة اإلجتماِع

 . وُتدِخلُ املَناَرةَ وعلَيها ُسُرُجها.وُتدِخلُ املاِئَدةَ وُتَرتُِّب علَيها أوانَيها4



The Bible Society in Lebanon 
 
 

   صفحة ٢٩  من أصل٢٧صفحة رقم  

 وُتَعلُِّق ِستاَرةَ باِب .أماَم تابوِت الَعهِدوتَضُع مذَبَح الذَّهِب ِللَبخوِر 5
وَتضُع مذَبَح املُحَرقاِت أماِم باِب َمسِكِن َخيمِة اإلجتماِع، 6 .املَسِكِن

 .وَضِع املَغسلَةَ َبَني ِغطاِء اخلَيمِة واملذَبِح على أنْ يكونَ فيها ماٌء7
  .تاَرةً ِلباِب الرِّواِقْنُصْب ِرواَق املَسِكِن َحولَ هذا كُلِِّه، وُتَعلُِّق ِس وا8
وتأُخذُ زيَت املَْسِح وَتمَسُح املَسِكَن ومجيَع ما فيِه وُتكَرُِّسُه هَو ومجيَع 9

ومتَسُح مذَبَح املُحَرقاِت ومجيَع أَدواِته وُتكَرُِّس 10 .أثاِثِه فيصري ُمقَدَّساً
 وَمقَعَدها وَتمَسُح املَغسلَة11َ .املذَبَح، فيكون ُمقََّدساً كُلَّ التَّقديِس

  .وُتكَرُِّسُهما
وُتقَدُِّم هرونَ وَبنيِه إىل باِب َخيمِة اإلجتماِع وَتغِسلُُهم ِباملاِء، 12
 .وُتلِبُس هرونَ الثِّياَب املُقَدََّسةَ ومتَسُحُه وُتكَرُِّسُه ليكونَ يل كاهنا13ً
ُهم ومتَسُحُهم كما َمَسْحَت أبا15وُتقَدُِّم َبنيِه وُتلِبُسُهم قُمصاناً 14

  .»ليكونوا يل كَهَنةً، وليكونَ هلُم هذا املَْسُح كهنوتاً أبديا مَدى أجياِلهم
فلمَّا جاَء اليوُم األوَّلُ ِمَن 17 .فَعِملَ موسى ِبـجميِع ما أمَرُه الّربُّ بِه16

فوَضَع قواِعَدُه 18 .الشَّهِر األوَِّل يف السََّنِة التَّالَيِة َنَصَب موسى املَسِكَن
ثُمَّ َمدَّ اخلَيمةَ فَوَق 19 .َب علَيها ألواَحُه وَعواِرَضُه وأقاَم أعِمَدَتُهَوَركَّ

وأخذَ لوَحي 20 .املَسِكِن ووَضَع الِغطاَء علَيِه ِمْن فَوُق، كما أمَرُه الّربُّ
الوصايا فَوَضَعُهما يف تابوِت الَعهِد وأدَخلَ القضيـَبِني يف حلَقَاِتِه وألقى 

ثُمَّ َحملَ تابوَت الَعهِد إىل املَسِكِن وَعلََّق اِحلجاَب 21 .علَيِه ِغطاَءُه
ووَضَع املاِئَدةَ يف جاِنِب َخيمِة اإلجتماِع إىل 22وَسَتَرُه، كما أمَرُه الّربُّ، 

وَرتََّب علَيها ُخبَز التَّقِدَمِة أماَم 23 .ِجهِة الشَّماِل يف خاِرِج اِحلجاِب
 املَناَرةَ يف جاِنِب َخيمِة اإلجتماِع إىل ووَضَع24 .الّربِّ، كما أمَرُه الّربُّ

ثُمَّ 26 .وأصَعَد السُُّرَج أماَم الّربِّ، كما أمَرُه الّرب25ُِّجَهِة اجلَنوِب، 
وَبخََّر علَيِه 27وَضَع مذَبَح الذََّهِب يف َخيمِة اإلجتماِع أماَم اِحلجاِب 

 الباِب على اخلَيمِة، وَعلََّق ِستاَرة28َ .ِبَبخوٍر َعِطٍر، كما أمَرُه الّربُّ
ووَضَع مذَبَح املُحَرقَِة ِعنَد باِب َخيمِة اإلجتماِع وأصَعَد علَيِه املُحَرقَةَ 29

  .والتَّقِدَمةَ، كما أمَرُه الّربُّ
ووَضَع موسى املَغسلَةَ َبَني َخيَمِة اإلجتماِع واملذَبِح وجَعلَ فيها ماًء 30

ِعنَد 32نُ وَبنوُه أيدَيُهم وأرُجلَُهم ِلـَيغِسلَ ِمنُه موسى وهرو31ِللَغْسِل، 
قِتراِبِهم إىل املذَبِح، كما أمَر الّربُّ  ُدخوِلِهم َخيمةَ اإلجتماِع وِعنَد ا

  .موسى
وَنَصَب موسى الرِّواَق َحولَ اخلَيمِة واملذَبِح وَعلََّق ِستاَرةَ باِب الرِّواِق 33

   .وأكَملَ العَملَ كُلَّه

  السحاب فوق اخليمة
فلم 35 املَسِكَن،   َخيمةَ اإلجتماِع وَمَأل َمجُد الّربِّ ثُمَّ غَطَّى السَّحاُب34

ْرَتفََع السَّحاُب َعِن املَسِكِن  وكانَ إذا ا36 .يقِدْر موسى أنْ يدُخلَ إليِه
 .ِفـَعوإالَّ لَِزموا مكاَنُهم إىل أنْ يرَت37ُيتاِبـُع َبنو ِإسرائيلَ َسفََرُهم، 

فَسحاُب الّربِّ كانَ على املَسكِن هناراً، وكاَنِت النَّاُر يف السَّحاِب ليالً 38
   .أماَم ُعيوِن َبين ِإسرائيلَ يف مجيِع َمراِحِل َسفَِرِهم
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