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 عودة للجدول العدد مقدمة

 

جاات تسمياامذةسااافرسر يااددس سر ااادد س ااسسر مدجمااةسر يااذاذكذةاست كمااتسلحاافتس ااذسر مدجمااتتسر  دذ ااة ستاااف سر مياامذةس
رألتذستر يااتدوستر اياادذسسمااسسر يااددس ذاالستددساااحس ااذسمكممااتسص ااات س  ياااااسرح ااات سمكتياااسرحااا ت ذسس

يااكةستما ساااحسيامتذسمااتخاسهذاذسدحاات م سس93رألتذسما سااحسيااذكت سااحسر يااكةسر  تكذاةس حاادتجم استر  اتكحسذااادس اتر حس
تامتسر   ممتسسر درذاةسسلدضسر مذاتدسمذتيدة سلمتسر كيحةسر اذدذةساجت ساذمتسصي سافرسر يددس سذمدذتد سلىساحسر ذدذة 

تر حتميةساحسرحا تحسرألتذ ستر ميمذةسر اذدذةسماذدسذأ  دسدهةس متس تر سر يدداسذ تكهسيددسد التسر يااساحس
سر ذدذة 

 مميزات السفر
ياادرام س  ااحسلدضس -1 ذاادتىس كااتسااافرسر يااددسهاااةسمذااهسذكااحسصياادرءذذساااحسذدذااةسيااذكت ستتااات م سص ااحسمااتخاستر 

ستمياةسيمتد(سيكةس93ر مت د س)مدةسر يددس
كجدساحسافرسر يددس دضس امذسرهللسمعسر يااس ممذءمهس دحتذسلدضسر مت اداستماسساكاتسماأمحسلامذماهسااحس -2

 ذتمكااتاساااك سسرىسساااحسذدذااةسااافرسر ااات  سترهللساااتساااتسلمااوستر ذاات ستر  ااحسرألذاادسماات رذسذامااذسماكااتس ذمذءكااتس
ستستكدىساتدةسلذضًتس ماتمالمكتسمعسرهلل   دحتذسألتدي ذ سر يمتءذة سصفًرسكدىساذهسهاةسماتمالتسرهللسماك

 افرسر يددسذأمحسذادسيددسر حدتجست ذتدسر ذ دسرأل مدستافرسذم ذساحس ذتمكتسر مامتدذة  -3
كدىساحسافرسر يددس كتذةسرهللسر اجذذةسذياذهس)ر مسستر يا تىستر مات ستر ب ذاةسضادسل ادرءم    (ستكادىسمافمدس -4

 اماتدسيا تاسكماتدًرست ماتدسكاتدس اذاًل ست  اسسكادىسلذضاًتسسر يااسر ميممدستذت دغ سمسسمفمدا س تسسذقتدا 
رهللس مؤداس ياذهاستر مأدذذاتتسماسسم ذماهس ماحسذاددا س  ادذايسر اا ذتاستااحسمأدذذاهست كتذماهسكادىس د اهس

ستد ممهس
 كال ظسلسسر مفمدسذ دمكتسمسسذد تتسرهللس متس د سر مفمدسر يااسمسسذد تتسرهلل  -5
ص ت ااةس ال ااةسمالذاذسسيااحيسااحسذدذااةسهت  ااةست  اسساااؤ  سذكقااام سس قادسياا لسر ا مات سر م ااد تسساااحس ذدذاة -6

 رحذمتسسذأسسرهللس تسسهتءدسر د  ةستاتسذاتذسياذه 
 عالقة سفر العدد بما قبله

س111هاةسحدتجسر يااسمسسمادسص حسيذكت سادحسحدسس1113كجدساحسيددسر حدتجسمسسلت هسص حسحدس -1
سكجدسر يااسهدسجت سص حسذدذةسيذكت سسسسس
سلسيددسر حدتجس  متسمجدىساحسذدذةسيذكت ذتهحسل در -2
 صيمال سيدرءعاستل درلسيددسر التذذسسممتساحسافرسر م تساسذدذةسيذكت س -9
اكجدسلسسر يا تذةسهادسم د اتسس11111ذذدلسيددسر اددساحسذدذةسيذكت ساحسكدوسر م تسس محسكأمحسص حس دس -4

  ص الكًتس م سذت  د ةسمسسافرسر م تس 



 العدد ) المقدمة (

 

 
3 

 هاةسم دلسر يااسمسسيذكت سص حس دذتتسمتخا سكجدس(خحدسر يددس-11111 دس)مسس -5
سساياامدًرساماا ستااا ترس ماافرسر م ااتسساااحسر ياامدسر  ت االس حاادتجم س11هضااحسر يااااساااحسذدذااةسيااذكت س ااتر حس -6

دم  ترساحسر يمدر  تكحسمسسر يكةسر  تكذةس)حدس س(11111+س دسس1113تر 
ذةسياذكت س ماحستاات م سذتمًتسمسسذت سم د م سمسسذدسس11يكةست متكذةسيمتدستسس93هضحسر يااس تر حس -7

س(911+سملسس11111 دسس (  ضدةسر يدهذةس ألددسس) دذتتسمتخا(
خحاادسس-22 اادس)ياامتدساااحس دذااتتسمااتخاستكجاادسهاااةساااف سر ياامتدساااحسس4س-س9هضااحسر يااااس ااتر حس -8

س(ر يدد

 تسمية السفر بالعدد
م ذااتسسكدااو سس9-2يااكةسذحدجااتسسمكمااتسمااتسذقااداسمااسسس215كدااوستاااحسماادةسس01 جذاااسلسسذاادحذسمااادس -1

لت دسس4ف سااحسذد اةسرهلل ستاكاتلسماسسذيا لسااحساافرست ماحسك باحس اذسيالسا كمااتدسلسسيحااًتسلكجااسا
 درسر ذكتت س  س تسماتدكتسلسس ذست دسلكجااسااحسياسسر  ال اذسسلدذاعسلت د ست اتسمااتدكتس اد ستجاتدسلتذءاةس

ياااكةسس91لتسلسسذد ااةسرهللست كتذمااهسمياام م سيااكجدسلسسااافرسر يااحيس كااادسدحااتذسمااادس ااتسستر اادًرستذااادس
يااكةسذ ااتسسر اااددسس121تذااادسس64يااكةسذ ااتسسر اااددسس31تذااادسس16يااكةسذاااذدسر اااددسس61تذااادسس4ذاااذتس
يااكةسذ ااتسسس211تذااادسس4136يااكةسذ ااتسسر اااددسس131تذااادسس1124يااكةسذ ااتسسر اااددسس151تذااادسس256
كدياًتستماتفرسذ ادلس اتس اتسس اذسس21431 ستذإضتاةسجذ اذسستاافرسم مماذسجادًرسذ اتسسر ااددس16934ر اددس

ذااذسلذضااًتس ااذسسجاات ترسص ااحسمااادسجاات ترسماماا سمااعس ذذاادا ستاااؤ  سست د ليااحيسذكجاااسحمااوسلتسيااتس
س صفًرس سمذت بةساحسر ده سسصكضمترس م س 

س619551كيامةسص احسس611091ت  سس كدىسلذضًتسذدسرهللاسادحسحاالذسمتااتكم سااحسر ذدذاةس ردس اددا سماسس -2
ياكة ستر مدياذدسس41تيسر ايدذسسيكة(ستافرسحاالذسكيمةس)افرسذت كيذةس  دجتذس مسسا ساس1321لىسذ ذتدةس

ر  ذاااتتسذياااذاسمتجاااتدسدرحاااذسياااددسر ااااددسا تكاااتسرألتذءاااةسم اااادسماااكم سخ  سذياااذاسمااافمدا س  اااحسرهللستس
ذت مقتدكاةسسر محسمأمحسذت  اكةسمكم سر   ذد     ستا فرسكدىسمأ ذدسر حاذةسصذم اتذذسرألدضسار م دهةس ف لس

   ذسسذدضحسر داسمعسر ذد ة
ذيام تسسماسسر م اذسماسسددرياةسياددسر ااددسذياذاس  ادةسرأليامت سترأل ادردست  اسس كاتسااحساافرسما ذاةسس  ذدتس -0

 اكتسذأيمتءكتستر دًرستر دًر د سا س ذذدةساتهللسذ س
س
س
س
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سةيمة اإلجتماع وعمل المسيح للكنيمقارنة بين رحلة الخروج وخ  
ياتر سظمادسااحسحذماةسرحجمماتعسس(سااتسادذايسر حاالي3119ذيتعسر ميذتساتساتسلموستر ذت ستر  احسرألذادس) ااس
سلتسد  ةسحدتجسر يااس دم سلتساحس كذيمهس  قذقة 

 الكنيسة خيمة اإلجتماع رحلة الخروج
سحدت سر داتس/سر  ذةسر ك تيذة

سضدذةسرألذ تد/سغديسجذشساد تس
ساد تسسكديهس  سذم لس  كهسُا   س

ذيس)اااااااااالةسمتيااااااااحسا ذمااااااااةس ماااااااات 
سداسر يااسذقذتدةسذيتع( تس

س ذتدسر ذ د
سر مس

سر مت سمسسر احدة
س

سر حذمةستياسر يااسدرءمتًس
س

ساكظدسر يااس   ذةس ذيدتر
س

سفذتءتسميممدة
س ذتدسرألددس

 

سمفذتسر م دهة
س
س
سس
س
س

سمفذتسر ذحتدس)ر ميذتسر يدذع(
س

سر مد ضة
سر متءدة
سر مكتدة

س
سر مجدسرح محساحسهدوسرألهدرو
س ذسر حذت سمكظدس حذمةسرحجممتع

سفذتءتسميممدة
 دحتذسهدوسرألهدرو

س ا ذار
س

سا ذمةسر يذاتس
س

سر يذاتسس  سذكممحس ألذدسص حسرىس
سجمتدس+ساالةس كب اسصذ ذو

س
س

سر مامتدذة
سر مكتتذ

س مذسر دتحسر قدوساحسر  كذية
سر ميذتستياس كذيمه

س
سرحذمتسسذت ميذتسر مح ي

س
سهدريتتسميممدة

 ر متت
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 عودة للجدول اإلصحاح األول
 

 لنسب والعدد لشعب اهللتحديد ا
ذااادسلسسلحاادجسر ااداسياااذهسمااسسلدضسر اذتدذااةس)سيااددسر حاادتجس(ستل اااتا سر تاااتذتستر ياادرءعسلىسدياامتد سرح مااحس)س
يااددر التذذسس+سيااددر حدتجس(سكجااد ساااحسيااددسر اااددسمدراقااًتسياااذهسحااالذسد  ااةسغدذمااهساااحسر ذدذااةاسذدااذضس  ااذم سمااسس

س م سألدضسر مت د كامهست ذكمتسذك داتسسذؤدذم س محسذضمسستاتس
تكجدسرهللسذأمدسمتياحساكاتسذاأسسذ ااحسر ياااسذذكماتسلسسرهللستذاوسدرتدست تهذاهس ذكماتسل ااحسر ياااستر ياذاسلسس

 اأسسصكمااتدرمهسدرجااةس مافرسسار مادردسر فىسلجدر سدرتدس تسسذدراعسر  ذدذت س محسذيذعس ذدذات سه ذاهسذقتماهستهاتةسجذياه
سرسا اسرهللسر مادرد؟ر جذشست ذوس ماتكةسرهللس ُه ست  سس متف

كيامة سس01( سذاادسلسس اتكترس14123حست د سحذدراذ ستاتسكي هس مدراسرألدضس)مالس محسذظمدسلسسرهللستا س -1
ساإسس تسس م سصذمتسستمقتىسصذدراذ سيميم م سذد ةسرهللس

تياحساتسيح سما ىسجدًرسلسسذا اسرهللسر مادرد سامفرسر مادردس اذوسهللساسااتهللسذا ا سر ااددسهذاذسلسسذاادا سم -2
ت  اااسساااافرسر ماااادردسااااتس  يااااا سااااذا  س اااذسااااددسلكاااهسذكميااااس  ياااااسر ااافىسذمااام سذاااهسرهللستذاااأمدسذإ ااااتءهس
تذت ماات حسذيااادس ااذساااددسذأامذمااهس اادىسرهلل ساااتهللسذا اا س اا سيااحيسذكممااحس ماافرسر يااذاست اا سيااحيسذكممااحس

اممت سرهللسذت اددسذاكحسلسسرهللس سسذمدلستر دًرسمكم سذم لس)متس س( 91111  يذاسرىحداستر 
ترح ات ساذهسمااكذ سماسسذمذاعساافرسر ياذاستماسسذمذاعسرىحادساماسس سياذاس اهاسصفًرسااتسغدذااس سذادحذس -3

 إل ات  سصفًرسر مادردسااذسذذسسيااسرهللستر بدذت  ستذتح ات سذيادس ذستر دسلكاهسمكميااس ياااسرهللاس
ذياا  م ساااحسلكماا سلت دسرهللس ضااتساااحسر اتء ااةسر ياامتتذة ست ااكال ظسلسس اادتسر حذاادسذ ااتداسلت دسرهللسذأكااهس

سر فىسذمم سذم ستذدراقم 
ااتهللسذمام سذادذقااةسس99114 اتسس1رح اات سذادذس  احسادذقاةس مااذسرهللستلكاهسص اهسكظات ست اذوسص ااهسمياتذشس -4

 ماج ةسر حموسحذ رتس()يذدسياذهساحسر ذدذةست ددا ستمتهعس ذسيذاس
 ققاتسذمياجاتسسااحس ادتذم س ذد اترسرألدضس ذكمتسذدىسر يااسلسسر كذتةسرألت حسحذدراذ سذ ذتدةسكي هسهادسم -5

سامف ساحسر كذتةسسر  تكذةسحذدراذ اسلسسرألدضس كي ه 
(ساما سااحسممماةس دذذاةست  اظسلسس911افرسرح ات ساتسص ات س ي دىس دذح س ذسحتدجس   داس) ادس -6

ت ذتمكااتساااحسر  كذيااةسرىسسس جااذشساد ااتسسغااديساااحسر ذ اادست  ااسسر  مااتاس اا سذااف دسلسساد ااتسسغااديسذكديااه
ميااذهساااف سر د  ااةساااحسغدذااةسر ذدذااةس)ر ااات  (ساااك سساااحسجمااتدسدرءاا سضاادسر يااذاتسسر اافىسُااا  ساااحسماد ااةس

 كاتسس– اكاتتسذ اات سس–ماتخاسس–ر ا ذاسس  كهس  سذكممحس ألذدسذذسذظمدسدرءمًتساحساتدسمحم دةس) مات ذيس
( ستدرجعس111س6معسذكتتسمتخا   (ست  ظسلسسر  كذيةس ذيتسضاذدةسامحسمداذةس جذشسذأ تذةسسسسس)كش

س(س مدىسلسسرهللسذاد سحتامهستذإيمم 914+ساحسس1312محسس2)
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 سذحاتاتسسساسكدياًتسذذد اةسرهللس01ذاادسلسس اتكترسس111,611ياكةسااتدترسس215 ذسسذدىسر يااسلكم ساحس -7
سمسسر  دتاسر قتدمةس  ذم 

تسسُك ياااسذيااذدس   ماتذسر ذيادىسر كااتهي سااك سسذجمتدكاتسر ذياادىسممماتس اس6تدها سس111,611ر ااددس اتسس -8
ذيذدس  مااتددسر ذيادذةس  اداتعستر جماتدسضادسرأل ادر سس6كتهاذسسذدتسسكامةسرهللسات  داساحس  دا ساده س

ت  سسمعسلكهس  ذكتسصيمحدرممتساحسجمتدس محسر د اسص سلكهسذجااسلسسكا ا سلكماتسذادتسسكاماةسرهللس سياح س)س
  كاد ست كتمكتستكمتجدسذمتستكدذتسذكامةسرهللس(

 ستكال اظسلسسماادردس21111امتس  مقدذاس ماتسااحس ادسس111,611ت ذكمتسذقتذسس619551ر اددسر  قذقحس -9
س ذسرأليذتاس ددسدرءدىسصمتسذت مءتتسلتسر حميذس!ستاكتلسص ممت تس مفر

سرهللسيت سلسسذ تسسر ده سا فرس-لسسسسس
سصيمحد سمتيحسر مقدذاساحسف دسرألدهت س-اسسسسس
ست سذادسدؤيت سر مءتتسسصيمحد سمتيحسادذقةس  مادردسا فر سذقس-جسسسسس

س(25113تدؤيت سر حمتيذسسر فذسس ذكم سذدً سمسس دسر يااسكديهساددًرساددًرس)حدسسس
ذمت اذسر ااددسسس(ذادس ذسر ضدذتتسترألتذءةسر محس  قتسذت ياااسكجادسر ااددسااحسكمتذاةسر د  اةس)د  اةسر مذاهس-11

س سذما  سر يااسر دديسذذسسر ذد ةستر  اكةس  ساحسذدرذةسر د  ةسذذساتسل ذدسمكهستافرسذيذدس اكتذةسرهللسذياذه 
سمسسا سر مادتدتسس؟سسلىسمسسا سيااسرهللس-11

سمسسصجمت سر ذ دسرأل مدسس=سر مامتدذةس-لس
سمسسم ددسمسس ذتدذةساد تسسذد سحدت سر داتس=سمسسم ددسسس-اس

سذد سر ميذتسمسس ذتدذةسصذ ذوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسر  كذيةجممتعسس=سمسسذ ذتسدرحذسمسسذقذ سرهللستيام ساحسحذمةسرحس-جس
سمسسذات هسرهللسذت مسسسس=سمسسذمكتتذس-دس
سستاتذتىمسس ا ترس  حسر يدذاةستر تاتذتسس=سمسسذ ذكحسذ دظسس-هس

سمسسيداسمسسر مت سر حتدجسمسسر احدةس=سمسساتدساذ اًلس  دتحسسس-تسسسسسسسسسسسس
سر قدوسسسسسسس

سادس محسر د سسمسسذجت…س=سمسسحدجس   داسضدس مت ذيس/سمتخاس- 
سضدسصذ ذوسسس
سلسسذ تسسف دًرس=ساتحكتلس سذ تدذتسس ف لسذقتذسذت وسر ديتذسسس-حس

ستاف سمكاذيس  حسر دجتذسترحكتل س19116 تسس1 تكترسدجتً س
سيكةس=سمسسمحاحسدتدر ادت ةسر دت ذةسمكا قًتسس21ل ذدسمسسس-اسسس
س  ذتةسر كضجسر دت يسسسسسس
س  داس=ساك سساحس داسميممدةسمعسهترتسر يدسهتددتسس  حسرس-ىسسسسسسسسسسسسس



 ( ألصحاح األولالعدد ) ا
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سر دت ذةس
سمكميذتسس يااسرهللس=س تا ذسسذدتحسرهللس  حسر ذكتةسهللس-لسسسسسسسسسسسسس

ر التذااذسس سذ اااترسمااعسر ياااااساماا س ماا سدتدسخحاااداسااا سدتدااا سر ااااالة سم  مااتسسسسسسسسسسسسسسس ااتسسذياااتعسس-12
ر  ماتاسسر التذاذسسذاادسف السلسسص اات سستدس اف لسياكجدسااحتر ااالةسجماسذ تداس مت ذيستمتيحسدراعسذدذهسذا ح 

( ست تسسيادسكاادةسر ياااس  احسل ادرءم ستجاتدسر حذماةستياام  ست اتسسر التذاذسس2914ذقتذس كم سذمجكدتسس) دس
سذ ديتسسر حذمة 

 معانى أسماء رؤساء األسباط
 أبيدن = أبى يدين ألياب = إلهى أب أليصور = إلهى صخرة
 اجاذءذذس=سرهللسهتذ كح ر ذيمعس=سص محسيمع  ي تمذءذذس=سرهللسيال
 ل ذتيت س=سرهللسذضذ  جم ذءذذس=سرهللسم تاأمح ك كتءذذس=ساذةسرهلل

س---------------------------------------------------
 لحذدعس=سلححسيدذد لحذا د=سلححسماذس ك يتسس=س ذةس/س كش

سدسر ا متكذذسساحسمدذذدسلمتدسر  كذيةصحمذتدسدؤيت س  متكذذسس ذيت دترسمتيحسمأ ذدس دتس -1
ليمت سر دؤيت س متسمااتكحسدت ذاةساميااةسليامت سمحاميسذاالهمكاتسماعسرهللساداحسحاالذسد  مكاتسااحسذدذاةساافرس -2

ر ااات  سذدذاادكتسرهللسلسسكد اا سلكظتدكااتسك اات س ااأاسماااذسسهااتىست  ااسسحااالذسد  مكااتسيااكقتذذسصحتمكااتساااحسر ااات  س
 تذذسم تدذتتسمسسر يذتاذسس)ر  ذة(تمكم سر ماذسستمكم سر يدذد س ف لسيكق

 سبط يهوذا
جات سماادرد سل ذاادسماسسذااتهحسرألياذتاساماتسر اافىسياذمقد سر مت اااسك اتسر يادي ستااافرسر ياذاساااتسر افىسجاات س -1

مكاهسر ياذدسر ميااذتسذت جيادسا ااأسسر ياذدسر ميااذتسااتسهتءادسمت ذكااتسك اتسلتدياا ذ سر يامتءذة ستاااحساافرسم قذاايس
س3143ا11 كذتةسذاقتاسملس

(ستماكحسصيمهس9219ا99+س تس411اساتسك يتسسذسس مذكتدراستاتسمسسليال سر ميذتس)متسهتءدسر يذ -2
 تدم  ساحسافرسر يددس ذةسك تيذةساتسر فىس  سذاكعسحاذةستاتدسحاذةسألج كت س ذة سات ميذت

 
يَِّة ِسيَناَء، ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع، ِفي َأوَّ 1" -(:1) أية ِل الشَّْهِر الثَّااِني ِفاي السَّاَنِة الثَّاِنَياِة َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َبرِّ

س"ِلُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َقاِئاًل:
 

 "ِه،  َأْحُصوا ُكلَّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل ِبَعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء، ُكلَّ َذَكٍر ِبرَْأسِ »2 " -(:2) أية
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 تسس ذسيحيسذكممحس ذذاتسلذذاهستذذاتسرىاسذكمماحس  اياذدةستر اياذدةسمكمماحس  ياذااسس= آبائهم بعشائرهم وبيوت
ت  ماةس ياذدةسماكااحسهذذ اة ستكال ااظسلسسرحاممات سذت كياااس اتسس م دذادسكياااسر مياذت ست كيااأذساكاتسيااؤرذسااذس ااتسس

ستذكتمكااتس ااُهاساااك سساااحسل اادا سذياالساااحسكيااذهس ايااذدمهستذذااتسلذذااهستيااذاه س ااف لس  ذكااتسلسسكمأ اادسمااسسصكميااتذكتسهلل
 دتذكتساحسذدذةسافرسر ات  سمعسر يذاتسسك اتداسذت يالسااحسذكتمكاتستذأككاتس اسسكياماذعس افرست افر    سألسسرهللسمح احس
 كت ستادذقاةسر اددس  احسااف سر  اداسذأككاتس سكيام يسياذءًتسااك سسحااتةستكادذسسلكدياكتس اياتدذسستحااتةست ماتساااذس

كديااكتس ت ددذيااحستر  اايسر ذيااتدساكا اااسلسسك اااذس  ااحسمااتساااتسلاضااذسكظاادًرسر ايااتدستر  اايسر ذمااذسساست سكذااددسل
 ذدكاات ستك اايساااحسذكتمكااتستلككااتس أذكاات سك اااذس  ااحسلاضااذسيااح سمااسسرىاسر ياامتتىاستاكااتسذياامدسر اادتحسر قاادوساااحس

سدرح كتسذأككتسلذكت س
س=سلىسذمددد  كل ذكر برأسه

لَّ َخاااِرٍج ِلْلَحااْرِب ِفااي ِإْساارَاِئيَلب َتْحُسااُبُهْم َأْنااَت َوَهاااُروُن َحَسااَب ِمااِن اْبااِن ِعْشااِريَن َسااَنًة َفَصاااِعًدا، ُكاا3" -(:3) أياة
س َأْجَناِدِهْمب

س
س َوَيُكوُن َمَعُكَما َرُجٌل ِلُكلِّ ِسْبٍط،َرُجٌل ُهَو رَْأٌس ِلَبْيِت آَباِئِهب4" -(:4) أية

س س دلوس  يذا =س تسساحس ذسيذاس دةسدؤيت ستاتساكتسذحمتدسل يكم سلتسليمداسرجل هو رأس
س

ِلِشااْمُعوَن 6َوهااِذِ  َأْسااَماُء الرَِّجاااِل الَّااِذيَن َيِقفُااوَن َمَعُكَمااا: ِلاارَُأوَبْيَن أَِليُصااوُر ْبااُن َشااَدْيُئوَرب 5 "-(:15-5) األيااات
يَناَداَبب 7َشُلوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشدَّايب  َرب  ِلَيسَّااَكَر َنَثَناِئياُل ْبانُ 8ِلَيُهوَذا َنْحُشوُن ْبُن َعمِّ ََ ِلَزُبولُاوَن أَِلياُُب ْباُن 9ُصاو

يُهاوَد، َوِلَمَنسَّاى َجْمِليِئياُل ْباُن َفَدْهُصاوَرب 11ِحيُلوَنب  ِلَبْنَيااِميَن َأِبياَدُن ْباُن 11الْبَنْي ُيوُسَف: أَلْفرَاِيَم أَِليَشَمُع ْباُن َعمِّ
ِلَنْفتَاِلي 15ِلَجاَد أَِلَياَساُف ْبُن َدُعوِئيَلب 14ِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَنب أَلِشيَر َفجْ 13ِلَداَن َأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّيَشدَّايب 12ِجْدُعوِنيب 

س «بَأِخيَرُع ْبُن ِعيَننَ 
 

س هُؤاَلِء ُهْم َمَشاِهيُر اْلَجَماَعِة، ُرَؤَساُء َأْسَباِط آَباِئِهْمب ُرُؤوُس أُُلوِف ِإْسرَاِئيَلب16" -(:16) أية
س(21113ليتدس  ذهسذماذذسسدؤيت س)حدسس=س تسس متسمتيحسذ دتسسهدسرؤوس ألوف

 
س َفَأَخَذ ُموَسى َوَهاُروُن هُؤاَلِء الرَِّجاَل الَِّذيَن َتَعيَُّنوا ِبَأْسَماِئِهْم، 17 " -(:17) أية
 

ِل الشَّْهِر الثَّاِني ، َفاْنَتَسُبوا ِإَلى َعَشاِئرِِهْم َوُبيُ 18" -(:18) أية وِت آَباِئِهْم ِبَعَدِد َوَجَمَعا ُكلَّ اْلَجَماَعِة ِفي َأوَّ
  اأَلْسَماِء، ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِبُرُؤوِسِهْم،

س  ظسلسسمتيحسكدفسرألمدساتدًرسدتسسصذات ستذالسدحتتة
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يَِّة ِسيَناَءب19 "-(:51-19) األيات  َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب َفَعدَُّهْم ِفي َبرِّ
َكٍر َن ِبْكِر ِإْسرَاِئيَل، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِبُرُؤوِسِهْم، ُكلُّ ذَ َفَكاَن َبُنو رَُأوَبيْ 21

ًة َوَأْرَبِعيَن أَْلًفا َكاَن اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط رَُأوَبْيَن ِستَّ 21ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا، ُكلُّ َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 
 َوَخْمَس ِمَئٍةب

ُؤوِسِهْم، ُكلُّ َذَكٍر َبُنو ِشْمُعوَن، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهِم، اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِبرُ 22
اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط ِشْمُعوَن ِتْسَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا 23، ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا، ُكلُّ َخاِرٍج ِلْلَحْربِ 

 َوَثاَلُث ِمَئٍةب
ِعًدا، ُكلُّ َبُنو َجاَد، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصا24

 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َجاَد َخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍة َوَخْمُسوَنب25َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 
َصاِعًدا، ُكلُّ َبُنو َيُهوَذا، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة فَ 26

 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َيُهوَذا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍةب27َحْرِب، َخاِرٍج ِللْ 
َفَصاِعًدا، ُكلُّ َبُنو َيسَّاَكَر، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة 28

 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َيسَّاَكَر َأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب29َحْرِب، َخاِرٍج ِللْ 
َفَصاِعًدا، ُكلُّ َبُنو َزُبوُلوَن، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة 31
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َزُبوُلوَن َسْبَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب31ٍج ِلْلَحْرِب، َخارِ 

ْشِريَن َسَنًة َبُنو ُيوُسَف: َبُنو َأْفرَاِيَم، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن عِ 32
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َأْفرَاِيَم َأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب33اِعًدا، ُكلُّ َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، َفصَ 

ُكلُّ  َصاِعًدا،َبُنو َمَنسَّى، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة فَ 34
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َمَنسَّى اْثَناِن َوَثاَلُثوَن أَْلًفا َوِمَئتَاِنب35َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 

ُكلُّ  َفَصاِعًدا، َبُنو َبْنَياِميَن، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنةً 36
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َبْنَياِميَن َخْمَسٌة َوَثاَلُثوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب37َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 

، ُكلُّ ِعًداَبُنو َداَن، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصا38
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َداَن اْثَناِن َوِستُّوَن أَْلًفا َوَسْبُع ِمَئٍةب39َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 

 اِعًدا، ُكلُّ َبُنو َأِشيَر، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفصَ 41
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َأِشيَر َواِحٌد وَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب41َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 

َفَصاِعًدا، ُكلُّ َبُنو َنْفتَاِلي، َتَواِليُدُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، ِبَعَدِد اأَلْسَماِء ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة 42
 اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِلِسْبِط َنْفتَاِلي َثاَلَثٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب43َخاِرٍج ِلْلَحْرِب، 

ِت آَباِئِهب اِحٌد ِلَبيْ هُؤاَلِء ُهُم اْلَمْعُدوُدوَن الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن َوُرَؤَساُء ِإْسرَاِئيَل، اْثَنا َعَشَر َرُجاًل، َرُجٌل وَ 44
 َخاِرٍج ِلْلَحْرِب َفَكاَن َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا، ُكلُّ 45

ا الالَِّويُّوَن َحَسَب ِسْبِط آَباِئِهْم َفَلْم ُيَعدُّوا َوَأمَّ 47ِستَّ ِمَئِة أَْلٍف َوَثاَلَثَة آاَلٍف َوَخْمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَنب 46ِفي ِإْسرَاِئيَل 
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َبْل َوكِِّل 51َأمَّا ِسْبُط اَلِوي َفاَل َتْحُسُبُه َواَل َتُعدَُّ  َبْيَن َبِني ِإْسرَاِئيَلب »49ِإْذ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 48َبْيَنُهْم، 
َوَعَلى َجِميِع َأْمِتَعِتِه َوَعَلى ُكلِّ َما َلُهب ُهْم َيْحِمُلوَن اْلَمْسَكَن َوُكلَّ َأْمِتَعِتِه، َوُهْم الالَِّويِّيَن َعَلى َمْسَكِن الشََّهاَدِة 

س َيْخِدُموَنُه، َوَحْوَل اْلَمْسَكِن َيْنِزُلوَنب
 

َمْسَكِن ُيِقيُمُه الالَِّويُّوَنب َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َفِعْنَد اْرِتَحاِل اْلَمْسَكِن ُيَنزُِّلُه الالَِّويُّوَن َوِعْنَد ُنُزوِل الْ 51"  -(:51) أية
 "َيْقَتِرُب ُيْقَتُلب

س=سلىس ذسمسس ذوسمسسيذاس تىساألجنبى
 

س َوَيْنِزُل َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُكلٌّ ِفي َمَحلَِّتِه َوُكلٌّ ِعْنَد رَاَيِتِه ِبَأْجَناِدِهْمب 52 " -(:52) أية
 

ِويُّوَن َفَيْنِزُلوَن َحْوَل َمْسَكِن الشََّهاَدِة ِلَكْي اَل َيُكوَن َسَخٌط َعَلى َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوَأمَّا الالَّ 53"  -(:53) أية
 "«بَفَيْحَفُظ الالَِّويُّوَن َشَعاِئَر َمْسَكِن الشََّهاَدةِ 

س(95-1116=سهذ تسكدوسر   مةسذادسمتضتعسهتدحستدر تس  س)سسخط
س-1ملحوظة

س(ستر حتيسذم دذدساضةسر  دتدة 25193ا26سسافرسر مادردساتسر ميتدسص ذهساحس)حدسص ممتذسلسسذ تس
س

 َفَفَعَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َكذِلَك َفَعلُواب54" -(:54) أية
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى
س

 الرايات واألعالم
 ااددسر يااااسكيااذهستمااادرد اسلىسماا سم دذاادسمااسسااا سيااااسرهللسذا اااسرهللسمااسسمتيااحساكااتسلسسذ ااتسس ياااذهسسذااادسلس

 ساااك سسيااددر س  ميااذتسك مااذس  مااهسلىسصيااتدمهسلماات سسدرذااتتستل ااال  ستااافرسذااف دكتسذيذااةسر كيااذدس س  مااهساااتهحسم ذااة
دض ست  ااظسلسسرحااا تحسرألتذسر ااات  ستهاادسم ااتسسرأل ااال ساااحسااا ذاس  ميااذتسلتس ذتمكااتس كااتدس  ااات  ستم ااتس ااأل

س (سذماتس15110ذجاسلسسذيذيسر  اتكحسلىسذجااسلسسكم قايسماسسصكمياتذكتسهللسهذاذسلسسكادحذسم اتسدرذماهستدرجاعس)حادس
سكيحس=سر داسدرذمح 

 رسم توضيحى لمحالت األسباط حول خيمة اإلجتماع
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
سس
س
س
س
س
س
س
س
س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
َيْنِزُل َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُكلٌّ ِعْنَد رَاَيِتِه ِبَأْعاَلٍم ِلُبُيوِت آَباِئِهْمب »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَنَ َقاِئاًل: 1 "-(:34-1) األيات

َفالنَّاِزُلوَن ِإَلى الشَّْرِق، َنْحَو الشُُّروِق، رَاَيُة َمَحلَِّة َيُهوَذا َحَسَب َأْجَناِدِهْم، 3َمِة االْجِتَماِع َحْوَلَها َيْنِزُلوَنب ُقَباَلَة َخيْ 
ْبُعوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍةب َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َأْرَبَعٌة َوسَ 4َوالرَِّئيُس ِلَبِني َيُهوَذا َنْحُشوُن ْبُن َعمِّيَناَداَب، 

َر، 5 ََ َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُه َأْرَبَعٌة 6َوالنَّاِزُلوَن َمَعُه ِسْبُط َيسَّاَكَر، َوالرَِّئيُس ِلَبِني َيسَّاَكَر َنَثَناِئيُل ْبُن ُصو
َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُه 8َبِني َزُبوُلوَن أَِليُُب ْبُن ِحيُلوَن، َوِسْبُط َزُبوُلوَن، َوالرَِّئيُس لِ 7َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب 

 رئيس المحلة أخيعزر
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ب
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ق
شر

 

 جنوب )تيمن(

 رئيس المحلة أليصور

 محلة دان   دان / أشير / نفتالى

 المراريون

خيمة 

 اإلجتماع

محلة 

 إفرايم

 

 

 إفرايم

 منسى

 بنيامين

ن
يو

ون
ش

ر
ج

اال
 

يه
بن

و
ن 

و
هر

و
ى 

س
و
 م

 القهانيون

ين     رأوبين   / شمعون  / جادمحلة رأوب  

محلة 

 يهوذا

 

 

 يهوذا

 يساكر

 زبولون

 رئيس

 حلةالم

 نحشون
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َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِلَمَحلَِّة َيُهوَذا ِمَئُة أَْلٍف َوِستٌَّة َوَثَماُنوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍة 9َسْبَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب 
 ِحُلوَن َأوَّاًلبِبَأْجَناِدِهْمب َيْرتَ 

َوُجْنُد ُ 11ُئوَر، رَاَيُة َمَحلَِّة رَُأوَبْيَن ِإَلى التَّْيَمِن َحَسَب َأْجَناِدِهْم، َوالرَِّئيُس ِلَبِني رَُأوَبْيَن أَِليُصوُر ْبُن َشَديْ »11
َمَعُه ِسْبُط ِشْمُعوَن، َوالرَِّئيُس ِلَبِني ِشْمُعوَن َوالنَّاِزُلوَن 12اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُه ِستٌَّة َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب 

َوِسْبُط َجاَد، َوالرَِّئيُس 14َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِتْسَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَثاَلُث ِمَئٍةب 13َشُلوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشدَّاي، 
َجِميُع 16ْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍة َوَخْمُسوَنب َوجُ 15ِلَبِني َجاَد أَِلَياَساُف ْبُن َرُعوِئيَل، 

 بِهْم، َوَيْرَتِحُلوَن ثَاِنَيةً اْلَمْعُدوِديَن ِلَمَحلَِّة رَُأوَبْيَن ِمَئُة أَْلٍف َوَواِحٌد َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمُسوَن ِبَأْجَنادِ 
ُلوَنب ُكلٌّ ِفي ُثمَّ َتْرَتِحُل َخْيَمُة االْجِتَماِعب َمَحلَُّة الالَِّويِّيَن ِفي َوَسِط اْلَمَحالَِّتب َكَما َيْنِزُلوَن َكذِلَك َيْرَتحِ »17

 َمْوِضِعِه ِبرَاَياِتِهْمب
َوُجْنُد ُ 19ُس ِلَبِني َأْفرَاِيَم أَِليَشَمُع ْبُن َعمِّيُهوَد، رَاَيُة َمَحلَِّة َأْفرَاِيَم َحَسَب َأْجَناِدِهْم ِإَلى اْلَغْرِب، َوالرَِّئي»18

َوَمَعُه ِسْبُط َمَنسَّى، َوالرَِّئيُس ِلَبِني َمَنسَّى َجْمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر، 21اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب 
َوِسْبُط َبْنَياِميَن، َوالرَِّئيُس ِلَبِني َبْنَياِميَن َأِبيَدُن ْبُن 22ْثَناِن َوَثاَلُثوَن أَْلًفا َوِمَئتَاِنب َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهُم ا21

رَاِيَم ِمَئُة أَْلٍف َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِلَمَحلَِّة َأفْ 24َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َخْمَسٌة َوَثاَلُثوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب 23ِجْدُعوِني، 
 َوَثَماِنَيُة آاَلٍف َوِمَئٌة ِبَأْجَناِدِهْم، َوَيْرَتِحُلوَن ثَاِلَثًةب

َوُجْنُدُ  26رَاَيُة َمَحلَِّة َداَن ِإَلى الشَِّماِل َحَسَب َأْجَناِدِهْم، َوالرَِّئيُس ِلَبِني َداَن َأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّيَشدَّاي، »25
َوالنَّاِزُلوَن َمَعُه ِسْبُط َأِشيَر، َوالرَِّئيُس ِلَبِني َأِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن 27ُم اْثَناِن َوِستُّوَن أَْلًفا َوَسْبُع ِمَئٍةب اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنهُ 

الرَِّئيُس ِلَبِني َنْفتَاِلي َوِسْبُط َنْفتَاِلي، وَ 29َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َواِحٌد َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب 28ُعْكَرَن، 
َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِلَمَحلَِّة َداَن 31َوُجْنُدُ  اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َثاَلَثٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب 31َأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن، 

 «بوَن َأِخيرًا ِبرَاَياِتِهمْ ِمَئُة أَْلٍف َوَسْبَعٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍةب َيْرَتِحلُ 
َأْجَناِدِهْم ِستُّ هُؤاَلِء ُهُم اْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْمب َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمَن اْلَمَحالَِّت بِ 32

ِويُّوَن َفَلْم ُيَعدُّوا َبْيَن َبِني ِإْسرَاِئيَل، َكَما َأَمَر الرَّبُّ َوَأمَّا الالَّ 33ِمَئِة أَْلٍف َوَثاَلَثُة آاَلٍف َوَخْمُس ِمَئٍة َوَخْمُسوَنب 
اب ُكلٌّ َحَسَب َفَفَعَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه الرَّبُّ ُموَسىب هَكَذا َنَزُلوا ِبرَاَياِتِهْم، َوهَكَذا اْرَتَحُلو 34ُموَسىب 

 "ِئِهبَعَشاِئرِِ  َمَع َبْيِت آَبا

سجتدذةس ذءةسصذسسسسسسسسسسلت دس ذءةسسسسسسسسسسسسسسس
 جدول يوضح ترتيب إرتحال الشعب

س)ل ذدا س ددًرس  داتع(س136411)احسر مقدمة(سسمحلة يهوذاس-لتً 1
سذ م تسسر مي سسحهتممهس-1الجرشونيون والمراريونس- تكذًت1
سس151451س-1سمحلة رأوبينس- ت  ًت1
سم تسسميممالتسهدوسرألهدروستر قدوذ س-1القهاتيونس-درذاًت1



 (ألصحاح الثانيالعدد ) ا
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س113111س-1محلة إفرايمس-حتميًت1
س)ر مد  سر  تكحساحسر ادداسا ساحسر ح  س  داتع(س150611س-1س(محلة دان )فى المؤخرةس-يتديًت1

د تءذذساتسد تءذذ سدذمتسصيمتسس يحيستر دسلتس د سر در ستر ادرذسهادذذذسسااحسس14:2،14:1ملحوظة فى آية 
سر اذدذة
سماداةسرهللسسسسسسسسسد تءذذس=ادذيسرهللسسسسسسسسسس=سد تءذذسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 ملحوظات على الترتيب 
ر حذمةساحسر تياست ت متسر التذذسس  حسي ذسا ذاسابذدس  سم التسرأليذتاس  حسي ذسا ذاس -1

تياسر يااس ذذد ست  مةسم  ةسماكحسر حذت  ساتهللستياسياذهس)ر حذمة( ستر االةستر  ذتةسر دت ذةساحس
سلىسه اسر يااسترهللسذا اسر ق ا س)ر التذذسساحسر تيا( 

 ذسم  ةسميمذسرألهتداسذقددسرحم تسس محسذم سسر ماتتسس)م  ةسصادرذ سميمذسصادرذ ستمكيحستذكذتمذساس -2
 لت دسدر ذذ 

 ر  مكةستر التذذسسم ذاذسسذت حذمةس محسذيماذاترسر حدمةسذيمت ةسدرح مت  -3

س41110ذةس  م سذي كتسسحذت سألكم سغدذت س=س)ر جيدساتسحذممكت(سم ساحسحالذسد  مم ساحسر ذدس -4
ر حذت س  متسمكظدس  حذمةس=س)لكظتدكتسذجاسلسسممجهس  يمت ( ستر د  ةس  متسممجمةسص حسلتدي ذ ستك سس -5

ساداكتسلتدي ذ سر يمتتذة
سر ي تذةساحسر محسم د م =سر دتحسر قدوساتسر فىسذقتدسر  كذية -6
 سمسسهتذسلكمتسدمت سميمت تةستذسر محس  حسر درذتتسر محسممذ س ذسيذا ستمكمصحم  سر مديدتسساحسرألي  -7

ستةسذاقتاسألذكتءه كذمسس
  تسسمدمذاسر حذت سدرءاًتسحاتاًتسلسسرهللستيام ستذقتدا  سا ذسسدخا سذ ات سهتذسمتسل  حسحذت سذاقتاس -8

 (سس512 تسس(ستمتسل  حس كذيةسر ميذتس كذيةسر قدذيذس)س5124 ددس)

ةس تكتس أكمتسمدذكةسمم د ةسك تساد  ست  ظسي ذسر ا ذا سامحسمم ذسر  كذيةسر مقديةساف سر جمت  -9
جيدسر ميذتسر ما تاسمم دلسدتمًتسمسسلدضسر اذتدذةسممجمةسألتدي ذ سر يمتتذة ستاحس قت سرححتةساحس

سر م  ةساتس ذتةسر يد ةستر  اساحسر ميذت 
سحيست  سساكتلسم تمذسذذسسر جمذع ستسر محم دةسميذدس  مترااسر محم دةس  ذسيتر درذس-11
س(س1519ملسألسسيدسر ا ذاساتسيدسم اذ سر  ذةسر قدذمةس)سنحشوندءذوسم  ةسذمتفرساتسس-11
س=سص محساحدةسلتسيتدساذادسم اذ سأليصورفدرعسر ا ذاسرألذمسسذم  هسم  ةسدلتذذسسم تسهذتدةسس-12

سر  ذةساتدس كتسلسسك مجأسهللستاذهسكجدس متذمكت 
س=سلححسماذسساتهللسل اتكتسدتحسر يد ةستر م ذةسذاضكتس ذاضسسأخيعزررألذيدسذقذتدةسر فدرعسس-19

 =سرهللسذيمعساتهللساتدسذيمعس كتساحسصذكهستذإذكهسيماكتساتمهساليشمعم  ةسصادرذ سذقذتدةسس-14



 (ألصحاح الثالثالعدد ) ا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

س
 خدمة الالويين وعددهم ونسبهم

م سمتيحسضمسسر يااسألسس م م سمحم   سام س م سحدممم سر دت ذة سكتس مادردسر التذذس سام س  سذ ااكأمحس
تذذدلسرحا تحسذاقتذةسكتدراستلذذمت ست كال ظسلسسصحمذتدسرهللسأل دس ذحدمهس سذيدعس ُهسذذسذاذتس دضةسل  دس

سةستهدسم تسسحاذمممتسصمتس1مسسغذد س يحاسر داس  ذه سامكتسمتتس الامتسذت كتدس مقدذمممتسكتدًرسغدذذ
ل(سمقدذممتستا سي تدىس سسا(سمقدذ سكتدسغدذذةساااًلسغذدسر كتدسر كت  ةسمسسر يمت س سسج(سحدممممتسدتسسصدردةسس

لذذممتس مفرسلمدسر داسلسسذق سر التذتسسلمت سادتسسر  تاسس ذحدمت  ستر  مكةسر ميذ ذذسس سذحدمتسسيتىسذ ذس
سوسر  كذية حتيسمسسليقدم ستذادذد م سلىسدءذ

  سذااحسرهللسر التذذسسس3ت  سذادسر التذتسسضمسسر يذاسلذضًتسام سمتاتذتسسهللساذةسمسس كدسذكحسصيدرءذذسخذةس
 مدتس سرهللساحس ذهس إلكيتسسذدذدسلسسذدحذسدتمًتساحسماتمالتسماهاساذمتس ات ستلحفاسا متسذا سسرهللس ذهس كتس

سسلذدذكتس س اج ساحسصم تكذتمهسذذس  دحتذسمعسرحكيتسساحسذت اات سذمذكتساداةس ددسر  اسذت  اسذأسسذأحفسم
 الهةس اسميمدل ستر ميذتساتس اذةسرهللس كتستجيد ساتسمأحتفسمسسر ذيد ستك سساحسر قدروس سكجدسيذءًتس

سل ظ سكقدمهس آلاسيتىسصذكهسر فىسل ات ساتس كت 
  حسر مفذت سا سذادتسسر ذحتدستر  مكةستر التذذسسا س ت يمتميةسرىس سم تسسر التذذسسذفذ تسستر  مكةسذضاتسس

سذقدمتكهس 
ت تىسكديهس تسسذاقتاسلذذهسغذدسدرضذًتس كُهس ساحسمج يممتس سمدحذسكديي س  سسلت دس تىسل ذمترسلكم سذيم قتسس

( ستذ دحسلسسمكم سمتيحستادتس ستدرجعس)سس23-25192افرسرححمذتدسام سر فذسسغتدترس  دا سدرجعس)سحد
دةساذك توسذسسر ات ردسذسسادتس سمته سلذكت س تىسذم ذسر متذةسر مقذت ةسلمت سرهللس)سمذس(س مدىسغذس0125 د
(ستكال ظسذف لسلسسرهللسمدلسدلتذذسسر ذ دستيماتسسر مت حستلحفسر  ت لستاتس تىستا فرساكعساسامتسمدلسس412-6

يدسذذسذ ياسرحيمادردسصيمت ذذستلحفسصي يساستمدلس ذيتستلحفسذاقتا ساتهللس سذمم سذت ذ تدذةسذ ياسر ج
ترحيم قتي ستا فرسصحمتدسرهللسرألم ستمدلسر ذمتدس)سصذكهسر ذ دس(سذذساتدتسر  كذيةستر مؤمكذسسلذ تدًرساحسر ميذتس

سر ذ د 
س–( ست تسسافرسذت مت س)سمامتدذةس0-513ت  سسر التذذسساحس دسفرمم سا س ذيترسذاتادذسستذ متجتسس مامذدس) دس

سيادس)سك عسمتساتسكمتسذت اذذاةس(سمتذةس( ستذت متوس   يسر 
ستر متوساكتسذم ذس  مةسرهللسر محساحسلمضحسمسس ذسيذ سفىس دذسستمااحسمذ ذتس  كدوستغيذسر  ذتاس

س)سر مامذدسمسسر اتدرتسر يذءةس ت اكتدستر قيتتةس(س  سر فذتءتس)سد سر ميذتس( 



 (ألصحاح الثالثالعدد ) ا
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 إقامة الالويين حول الخيمة
متيحس(ستدءذوسر  مكةس)سادتسس)يحستادتسسدم س  ميذتس  مةسرهللسسدلوسر ا ذاس كد سكجدسمتسس-كت ذةسر يديس1

سس( 
سذكتسجديتسس=سلىسر مادتدةسلتسر مكدحسات ميذتس مذسا ذذهسحتدجسر م  ةست تسسمداتضًت س-كت ذةسر بدا1
ساذت ميذتساتدسرح كذسستر دًرستاتدتسيد ةسهللسمعسر كتوسس ذكت سر مجمعلذكتسهمتتس=سلىسس-كت ذةسر جكتا1

سذكتسمدردىس=سصيتدةس  مدسر فىسص مم هسر ميذتسألج كتستم مم هسر  كذية س-ر يمتذ1سكت ذة
س

 "َوهِذِ  َتَواِليُد َهاُروَن َوُموَسى َيْوَم َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َجَبِل ِسيَناَءب 1 " -(:1) أية

سلتً سات حدمةسر ميتدس متساكتاسلىسر حدمةسهذ  تواليد هرون وموسى ر  مكتمذةساحسحدممهساتسس=سادتسسُف  د 
تلت د  ستاتسر ميءتذس سساف سر حدمة ستلت د سلتسمتر ذد ساتسر  مكةستلت دا سيذاذدتسس مكة ست  ظس د سف دس

سلت دسمتيحسام س تكترسمجددس تذذس ستمتيحس  سذ ماس سسلت د سامفرس ذوس متاسذيدىس
يثَاَماُرب َوهِذِ  َأْسَماُء َبِني َهاُروَن: َناَدابُ 2" -(:2) أية س اْلِبْكُر، َوَأِبيُهو َوأَِلَعازَاُر َواِ 
 

 "هِذِ  َأْسَماُء َبِني َهاُروَن اْلَكَهَنِة اْلَمْمُسوِحيَن الَِّذيَن َمأَل َأْيِدَيُهْم ِلْلَكَهاَنِةب3 " -(:3) أية
س=سلىسم سم دذيم مأل أيديهم 

س
يَِّة ِسيَناَء، َوَلْم َيُكْن َولِكْن َماَت َناَداُب َوَأِبيُهو َأَماَم ا4" -(:4) أية ِريَبًة َأَماَم الرَّبِّ ِفي َبرِّ ََ َبا َنارًا  لرَّبِّ ِعْنَدَما َقرَّ

يثَاَماُر َفَكَهَنا َأَماَم َهاُروَن َأِبيِهَماب  "َلُهَما َبُنوَنب َوَأمَّا أَِلَعازَاُر َواِ 
سلذضًتس=س تسسر متتس قتذةست د ستجتدسذكتسس قتذةس ذذدةسسلم يكن لهما بنون 

س=سلىسم تسي امهستهذتدمهستمتجذمتمه سأمام هرون أبيهما
 

س َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 5" -(:5) أية
 

َفَيْحَفُظوَن َشَعاِئَرُ  َوَشَعاِئَر ُكلِّ 7َقدِّْم ِسْبَط اَلِوي َوَأْوِقْفُهْم ُقدَّاَم َهاُروَن اْلَكاِهِن َوْلَيْخِدُموُ ب »6 "-(:7-6) األيات
 "اْلَجَماَعِة ُقدَّاَم َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوَيْخِدُموَن ِخْدَمَة اْلَمْسَكِن،

ديتدرمه سسفيحفظون شعائر =ساف سم ذسلمت سادتسسلذذممتسر يتذقةستمديدات سسوليخدمو  وشعائر كل =سلىسلترمد ستر 
س=سلىسمكدذفس ذسر اقتوس  ذسر جمت ة سالجماعة

 
س َأْمِتَعِة َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوِحرَاَسِة َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَيْخِدُموَن ِخْدَمَة اْلَمْسَكِنب  َفَيْحُرُسوَن ُكلَّ 8" -(:8) أية
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 "َفُتْعِطي الالَِّويِّيَن ِلَهاُروَن َوِلَبِنيِهب ِإنَُّهْم َمْوُهوُبوَن َلُه ِهَبًة ِمْن ِعْنِد َبِني ِإْسرَاِئيَلب9" -(:9) أية
  (1313سس)سدرجعسلىس مدتسس= موهوبون لهُ 

  «بَوُتَوكُِّل َهاُروَن َوَبِنيِه َفَيْحُرُسوَن َكَهُنوَتُهْم، َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب ُيْقَتلُ 11" -(:11) أية
س=سلىسُمادساحسكدوسر   مةساحسر اذدذة ستوكل

 
 "َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 11" -(:11) أية
ي َقْد َأَخْذُت الالَِّويِّيَن ِمْن َبْيِن َبِني ِإْسرَاِئيَل، َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر َفاِتِح َرِحٍم ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَها ِإنِّ »12" -(:12) أية

 "َفَيُكوُن الالَِّويُّوَن ِليب
سر التذذسساكتسذدً س سسرألذ تدسذ تكتسس  دا ساتألذ تدساحسمادس  م سمتمترس ذ ةسر حدتجست تسسمددتضًتسلسسذمتت
ر التذذسستغذدا سمسسلذ تدسر ذمتدساحسكدوسر  ذ ةس  سسحدت سر داتسادرا  سترهللساكتس سذا اس ذسرألذ تدسذذس
ر التذذساسذا ذم س كديه ست أسسر ماكحسلسسر ميذتس ذسسادركتسمسسر متتسذا اسمكتسلسسك تسس ُهسكيذ هستكحدمهس

س سسر يااسر فذسساذهسات ستر ميذتسذددرءهساتدس تضًت سمأمذسحتيسذت حدر  ساا حسسردتس ذس ذتمكت لذ تدًر ستاكت
ر التىسلسسذمدلس ذسكاذاس ُهست ذس مذس ُهسمسسلجذسلسسذقت سذحدمةسر يااستا فرس ذسحتد سذجاسلسسذمدلس

س در مهست درممهسألجذسحاليسمحدتمذه
 

َر َقدَّْسُت ِلي ُكلَّ ِبْكٍر ِفي ِإْسرَاِئيَل أَلنَّ ِلي ُكلَّ ِبْكٍرب َيْوَم َضَرْبُت ُكلَّ ِبْكٍر ِفي َأْرِض ِمصْ 13 "-(:14-13) األيات
يَِّة ِسيَناَء َقاِئاًل: 14«بِمَن النَّاِس َواْلَبَهاِئِمب ِلي َيُكوُنوَنب َأَنا الرَّبُّ   "َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َبرِّ

    «بَذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا َتُعدُُّهمْ ُعدَّ َبِني اَلِوي َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْم َوَعَشاِئرِِهْمب ُكلَّ »15" -(:15) أية
سمسسصذسسس-1من إبن شهر س دا  س تسسر دجتذساحسذتهحسرأليذتاسذم  سر  ال س سسس21ذذكمت سامكت ساات دًر  يكة

ر التذذسسر فذسسذحدمتسسر داستذيذ ت  ستحدمةسر ميذذتسغذدسمدمذاةسذيسسذذسمسسلاتر سرألادتذستر دضاتسساذأتس
 يذ ًتس 

دمذت سص سذذسلسسرهللسهدوس14113ت سممكاتا سألسس م ذساؤ  سم  تتسر يمترتسمتسسد ترسرألت دسذأمتسسص ح س ستس
(ستذت كتسر مامدرسسصممألسس2411ا 1 س  مذ ذسذمجددسلسسُاا   س)س(ستامتءذذسُهد سس511دصتاتساحسذاسسلمهس)س

س( س1519محس2ماستاتسادذس)س(ست تسسمذمت تتوسذاد سر  س1511ذت دتحسر قدوستاتساحسذاسسلمهس)س ت
تألسسر التذذسس تكترسادر س ذتهحسرأليذتاس)سلىسلذ تدسذتهحسرأليذتاس(ست تسساؤ  سرألذ تدسذتجدسمكم سمسس ذس مدس

سا تسسذجاسلسسر التذذسسذم  تسس ذسرأل متدستذضت س ف لسات ذ دس تسسذددىسصفرس تسس مد سيمدًرس
س س(س15113ا16)س دس

س
س
س
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ستف يذةسمامدسرألادتذستمكتت م  ت ف لسات  كذيةسرألد 
س تىسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسس
رشون سمدردىسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهمتتسسسسسسسسسسسسسسسسسسج

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
س ذكحسسيماح

س مدر سسسذامتدسس ذدتسسس  ذءذذسسسسسسسم  حسسسسسسسمتيحسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس6211سسسسسسسسسسسسسسسس3611سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس0511سسسس

سر مي سستر حذمةستغاتؤات
سيج سذتاسحذمةسرحجممتع

ليااااااامتدر دردستيااااااااج سذاااااااتاسر اااااااادردسس
سر  ترمحس تذسر مي سست تذسر مفذت

سترألاكتاسمعس ذسحدممه
  ذدرسس4+س تسس م س ج متساس

ر مااااتذتتس/سر متءاااادةس/سر مكااااتدةستذاااااتهحس
سمماةسر قدوستر  جتاسل

+سا سذ م تكماتس  احسرأل مات سل كات س
ر د ذااذسذااادسلسسذباذمااتسر  مكااةس ماافرس

   سذتااس  قمتمذسس جالتست ذدرس

ستل مدمهسسهل ترحسر مي سست تردض
س=سهتر د سوفرضه

ست ذسلمماةسر مي سست ذسحدممه
تل مااااااادةسر ااااااادردستادضااااااامتستلتمتدااااااااتس

ستلاكتذمت
  ذدرسسس3 جالتاسس4+س تسس م س

 
َوَكااَن هاُؤاَلِء َبِناي اَلِوي ِبَأْسااَماِئِهْم: 17َفَعادَُّهْم ُموَسااى َحَساَب َقاْوِل الارَّبِّ َكَماا ُأِمااَرب 16 "-(:31-16) األياات 

َب َوَبُنو َقَهاَت َحَسا19َوهَذاِن اْسَما اْبَنْي َجْرُشوَن َحَسَب َعَشاِئرِِهَما: ِلْبِني َوِشْمِعيب 18َجْرُشوُن َوَقَهاُت َوَمرَاِريب 
يِئيااُلب  َواْبَنااا َماارَاِري َحَسااَب َعَشاااِئرِِهَما: َمْحِلااي َوُموِشاايب هااِذِ  ِهااَي 21َعَشاااِئرِِهْم: َعْماارَاُم َوِيْصااَهاُر َوَحْبااُروُن َوُعزِّ

 َعَشاِئُر الالَِّويِّيَن َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْمب
اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِبَعَدِد ُكلِّ 22يَنب هِذِ  ِهَي َعَشاِئُر اْلَجْرُشوِنيِّيَنب ِلَجْرُشوَن َعِشيَرُة اللِّْبِنيِّيَن َوَعِشيَرُة الشِّْمِعيِّ 21

َعَشاِئُر اْلَجْرُشوِنيِّيَن َيْنِزُلوَن َورَاَء 23َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا، اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َسْبَعُة آاَلٍف َوَخْمُس ِمَئٍةب 
َوِحرَاَسُة َبِني َجْرُشوَن ِفي َخْيَمِة 25َوالرَِّئيُس ِلَبْيِت َأِبي اْلَجْرُشوِنيِّيَن أَِلَياَساُف ْبُن اَلِيَلب 24ْرِب، اْلَمْسَكِن ِإَلى اْلغَ 

َطاُؤَها، َوَسْجُف َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع،  َِ الدَّاِر اللََّواِتي  َوَأْستَاُر الدَّاِر َوَسْجُف َبابِ 26االْجِتَماِع: اْلَمْسَكُن، َواْلَخْيَمُة َو
 َحْوَل اْلَمْسَكِن َوَحْوَل اْلَمْذَبِح ُمِحيًطا َوَأْطَناُبُه َمَع ُكلِّ ِخْدَمِتِهب

يئِ 27 اِئُر يِليِّيَنب هِذِ  َعشَ َوِلَقَهاَت َعِشيَرُة اْلَعْمرَاِميِّيَن َوَعِشيَرُة اْلِيْصَهاِريِّيَن َوَعِشيَرُة اْلَحْبُروِنيِّيَن َوَعِشيَرُة اْلُعزِّ
َوَعَشاِئُر 29ِبَعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا َثَماِنَيُة آاَلٍف َوِستُّ ِمَئٍة َحاِرِسيَن ِحرَاَسَة اْلُقْدِسب 28اْلَقَهاِتيِّيَن، 

ي َعِشيَرِة اْلَقَهاِتيِّيَن أَِليَصاَفاُن ْبُن َوالرَِّئيُس ِلَبْيِت َأبِ 31َبِني َقَهاَت َيْنِزُلوَن َعَلى َجاِنِب اْلَمْسَكِن ِإَلى التَّْيَمِن، 
يِئيَلب  َواْلِحَجاُب َوُكلُّ َوِحرَاَسُتُهُم التَّاُبوُت َواْلَماِئَدُة َواْلَمَناَرُة َواْلَمْذَبَحاِن َوَأْمِتَعُة اْلُقْدِس الَِّتي َيْخِدُموَن ِبَها، 31ُعزِّ
س ِخْدَمِتِهب
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 "اِء الالَِّويِّيَن أَِلَعازَاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن َوَكاَلُة ُحرَّاِس ِحرَاَسِة اْلُقْدِسبَوِلَرِئيِس ُرَؤسَ 32" -(:32) أية
=ست ت ةسلىسدءتية ست دروس دريةسر قدوسا سر دؤيت سر  ال ةس  جديتكذذسستر قمتمذذسسسوكالة حراس حراسة القدس

 ات ردسدءذيًتس  حسر  ال ةسدؤيت  ستكال ظسلسسر اماذستر مدردذذساسا س تكترسدؤيت س ايتءدا ست دريًتس ام م  ست تسسر
احسذذتسر داسذيمحست ت ةست دريةسألسسر اتمذساحس د سر داست ذذسليكدتسص ذاهسلماتدسحاذادةستذا ااسماسسر ت ذاذس

س لسسذ تسسلمذكًتاس متسلكهس تدوسلذضًتاساحس مدمهسكدتوسصيمدراتسرهللسذدمه
 مالحظات على أعداد الالويين

س ددًرساكاذاسرهللساتسر قاذعسر ابذدا سلهذسرأليذتاس -1
ات ااااااددسرحجمااااات حسس93ذذكماااااتسااااااحسخذاااااةسس22911=سس6211+سس3611+سس0511جماااااعسلدهااااات سر اياااااتءدسذ -2

 تمديذدسافرسل دسص ممت ذسس22111
تاااتس211تدهاا سس6تاااتسذت اذدذااةسس511حاااأساااحسر كيااوستذدجااعسر مدياادتسسلكااهسذااذسسدهاا س -1

س0211 تضًتس سسس0511اديسذيذاستذ تسسر كتيوسهدس ماسسسس6ذت اذدذةس
ا سلذ تدسر التذذسسلكديم سر افذسساادرا سلذاتؤا سماعسلذ اتدسرألياذتاسرألحادىسذكات سس911سار  -2

س (سذمقدذوس ذسلذ تدسذكحسصيدرءذذس2-1119حدس)  حسلمدسر داس اذد سمتيحساحسس
ستهدس تسسف لسهذذسلسسذأمدسذأحفسر التذذسس تضًتس سسرألذ تد سسس
 ددر سمسسهذذساإكم سريم كترسمسسر يدذاةسر محسل اذتساكتسألسست ف لسامتسدرمترسهدس مم سرسسس

سلذت ا سهدسهدمترسر ددر س كم سا  سذاتدترسذدذ ذسس سسلذ تدر ياا 
س

 َواْلَمْعُدوُدونَ 34َوِلَمرَاِري َعِشيَرُة اْلَمْحِليِّيَن َوَعِشيَرُة اْلُموِشيِّيَنب هِذِ  ِهَي َعَشاِئُر َمرَاِريب 33 "-(:43-33) األيات
َوالرَِّئيُس ِلَبْيِت َأِبي َعَشاِئِر َمرَاِري ُصوِريِئيُل 35ِمْنُهْم ِبَعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا ِستَُّة آاَلٍف َوِمَئتَاِن، 

َمرَاِري: أَْلَواُح اْلَمْسَكِن َوَعَواِرُضُه َوَوَكاَلُة ِحرَاَسِة َبِني 36ْبُن َأِبَيَحاِيَلب َيْنِزُلوَن َعَلى َجاِنِب اْلَمْسَكِن ِإَلى الشَِّماِلب 
 َوَأْعِمَدُة الدَّاِر َحَواَلْيَها َوُفَرُضَها َوَأْوتَاُدَها َوَأْطَناُبَهاب37َوَأْعِمَدُتُه َوُفَرُضُه َوُكلُّ َأْمِتَعِتِه َوُكلُّ ِخْدَمِتِه، 

َخْيَمِة االْجِتَماِع، َنْحَو الشُُّروِق، ُهْم ُموَسى َوَهاُروُن َوَبُنو ُ،  َوالنَّاِزُلوَن ُقدَّاَم اْلَمْسَكِن ِإَلى الشَّْرِق ُقدَّامَ 38
 َحاِرِسيَن ِحرَاَسَة اْلَمْقِدِس ِلِحرَاَسِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب ُيْقَتُلب

َسى َوَهاُروُن َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ ِبَعَشاِئرِِهْم، ُكلُّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمَن الالَِّويِّيَن الَِّذيَن َعدَُّهْم ُمو 39
 َشْهٍر َفَصاِعًدا، اْثَناِن َوِعْشُروَن أَْلًفاب

َماِئِهْمب ُعدَّ ُكلَّ ِبْكٍر َذَكٍر ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا، َوُخْذ َعَدَد َأسْ »َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 41
ب َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر ِفي َبِني ِإْسرَاِئيَلب َوَبَهاِئَم الالَِّويِّيَن َبَدَل 41 ُكلِّ ِبْكٍر ِفي َبَهاِئِم َبِني َفتَْأُخُذ الالَِّويِّيَن ِليب َأَنا الرَّبُّ

َفَكاَن َجِميُع اأَلْبَكاِر الذُُّكوِر ِبَعَدِد اأَلْسَماِء 43اِئيَلب َفَعدَّ ُموَسى َكَما َأَمَرُ  الرَّبُّ ُكلَّ ِبْكٍر ِفي َبِني ِإْسرَ 42«ب ِإْسرَاِئيلَ 
 "ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًدا، اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُهُم اْثَنْيِن َوِعْشِريَن أَْلًفا َوِمَئَتْيِن َوَثاَلَثًة َوَسْبِعيَنب

ِذ الالَِّويِّيَن َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر ِفي َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوَبَهاِئَم خُ »45َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 44   "-(:45-44) األيات
ب  "الالَِّويِّيَن َبَدَل َبَهاِئِمِهْم، َفَيُكوَن ِلَي الالَِّويُّوَنب َأَنا الرَّبُّ
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س=س ذسمتس التذذسسامتس  داسبهائم الالويين بدل بهائم الشعب
س11-3199ملسس-1بركة موسى لالوى

 ت سر يذدسر ميذتسمسس سذذبضسلذت ستلمه    ساالسذيم قكحاحسم مذسمدم
  محسرىسسكجدسلسسر يااس ددسكيذهست دد ست تسس ُهسدرذتتستحدمةس مكتمذةست يااسرهلل

اتدي سذقضتسسر ميذ حسام سذكميذترسهللسلذذم سذدمدعساتهم س  مهستا س م سحدمةس مكتمذةس  حساقوسم  حس
س يمت  سسمدكمذسس ذتكم سك تسر ذذ ذتمم سمي

 
يَل، َوَأمَّا ِفَداُء اْلِمَئَتْيِن َوالثَّاَلَثِة َوالسَّْبِعيَن الزَّاِئِديَن َعَلى الالَِّويِّيَن ِمْن َأْبَكاِر َبِني ِإْسرَائِ 46 "-(:51-46) األيات

َة ِلَهاُروَن 48يَرًة الشَّاِقُلب َفتَْأُخُذ َخْمَسَة َشَواِقَل ِلُكلِّ رَْأٍسب َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس تَْأُخُذَهاب ِعْشُروَن جِ 47 َوُتْعِطي اْلِفضَّ
َة ِفَداِئِهْم ِمَن الزَّاِئِديَن َعَلى ِفَداِء الالَِّويِّيَنب 49«ب َوَبِنيِه ِفَداَء الزَّاِئِديَن َعَلْيِهمْ  ِمْن َأْبَكاِر َبِني 51َفَأَخَذ ُموَسى ِفضَّ

َة أَْلًفا َوَثاَلَث  َة اْلِفَداِء ِلَهاُروَن 51ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوِستِّيَن َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِإْسرَاِئيَل َأَخَذ اْلِفضَّ َوَأْعَطى ُموَسى ِفضَّ
، َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب  َوَبِنيِه َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

س
 تحالتنظيم خدمة الالويين أثناء اإلر 

يكة سات جكدىسر اتدىسذمجكدستااتسااحسياسسر ايادذسسلماتسس51يكةس محسس91ذ ددساكتسيسسحدمةسر التذذسسمسسصذسس
(سااحسلاضاذسمد  اةسماسسمدر اذسر امادس51-91ر التىسحتد سر اداساذجااسلسسذ اتسسل  ادسكضاجًت ستمد  اةسر ياسس)

سمسسكت ذةسر كضجستر ا ة ستذادسيسسر حميذسسذ متجسر دددس  در ة 
 ال ذسس كدسر ذماتدسااتسياسسر دجت اةستر كضاجستاذاهسذذادلسر  اتاسستر كذاحس م اه سغت ذاًتسذمدذاحسر  مكاةسترألكذذات ستيسسر 

(سذ ما  سر التذاذسسذذاد سر اماذسااحسياسسس2413 ) تذسر حذمةسلتسر مذ ذس محسياسسر  ال اذسساذذادلتسسر حدماة ستااحس
لىس1ذت سدرتدس تكترسذذادلتسسااحسياسسر ايادذسس)يكترتسم تسر ممدذس ستذادسف لساحسلس5ر حتميةستر ايدذسس ذقضترس

سيكترت ستر ميذتسذدلساحسيسسر  ال ذس س11(س  حسذذقترسم تسر ممدذسسس319+س  س24129
ذياذدس يامةسلذات سرألياذتع س اف لسس6تده سس اتسده سر ميءت ذةستر كامةستر  تروسر حموس5تده سسسس6×5=سس91تده س
ااتسدها سر ذتذذاذستاذاهسذم اددسر اذذادستذ ادلسس51ت س مدسر  تاسستده سذيذدس  ذتةسر مقدذوسر درح ذةس ذسلذس91ده س

 دتسيتمذس م ست ألدرضحست  مدذتكذسسامتس ت سدر ة ستاذهس ذسر ادتحسر قادوس  احسر  كذياةس ذمااسر  كذياةساذذااةس
سياامتتذةسجدذاادةسمم ااددةسمااسسر حاذءااةس مااتسهااتةسرحكااااليسك ااتسر ياامتتذتت ستم ااذسر يااذدسر ميااذتس ااتسس اادرءسسماادذكتس

ذدراذ سذدلساحسيدت مهس سسيادت سذااس ت اأسسر التذاذسسذاداتسسماسسر حدماةسس51  حسر تر دسحميتسساتسده سر ادتساستر 
ساحساف سر يسس ذيمادترس إلكااليس حدمةسر مذ ذسر يمتتىس

+س قدس ددسرهللس  ذس يذدةسمتسم م ه سامكتلسمسسذ مذسر متذتتستاكتلسماسسذ ماذسرألتماتدسترألاكاتا ست سذجااسلسس
حدسمااسسذ مااذسر مااتذتتست سمااابدسكدااوسمااسسذ مااذسرألاكااتاسات  ااذسذم تمااذساااحس م ااه ست ااذسحاادر سر  كذيااةسذمداات

حاتد سخحادس  احسمتراذاهسساسذم تمذس م م  ساتأليمتدس سماكاحس ماتسذادتسسلتماتدستر ا او سااالسذجااسلسسذ يادسحاتد 
سحراساة حملهامستعادون أمتعاةباألساماء (سس9214ت م هسذذسذدضحس ذستر دسذمتس دد س ُهسرهلل سذذسكجدساحس)س ادد

لىساحس مدةستمي ذ ستمي  اس مدةس  ذسيحيسذ مذستمي  س ُهسذتحيا  ستااف سر اذاتدةسهذ اتس اسسلاابدسلتسلذيااس
رأليذت ساحسر حذمةستله متسلامذةس ميذدسحاممت سرهللسذأاابدسرألياذت ستااحسر حدماة سااتهللسذدذادكتسلسسك اتسسلمكات سااحس

سر ق ذذ 
س
س
س
س
س
س
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 لهيةتغطية المقدسات اال 
 ثوب اسمانجونى  َطاء تخس    تخس 
 َطاء تخس    ثوب قرمز   ثوب اسمانجونىسس
          حجاب السقف  ثوب اسمانجونىسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  الخبز الدائم                 س              سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
سالمائدةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمنارة سسسسسسسسس

 تخس    تخس    تخسس
 ثوب اسمانجونى             ثوب اسمانجونى    ثوب ارجوانى    
س
س
س
س

يمتكجتكحسصيتدةس  ميذتسرىمحسمسسر يمت  س  سس سذظمدسااحسر حاتدجسص+ستكال ظسلسس ذسر مقديتتسمباتةسذ تاس
ر ااهس ااسسر حاذااة ستاااتسجاااذس كذياامهسياامتتذةستذ مذمااتسمااسس ااذسظاادت سر ااات  سر ااااذةسيااتىسر اامحوسصيااتدةسحكا س

ستمؤ درمهس)سر محوس(
+سكجاادسر مااتذتتس ااُهستضااعسحااتيساتحياامتكجتكحسمااسسحااتدجسات مااتذتتسذيااذدس  ميااذتسر ياامتتىسر اافىسلحاافسجياادًرسس)س

س جتاسر يج س(ست  كهس تدس  يمت ستاتسرىسساحسر يمت س سسذمذسسلذذهساحسمجد 
فذتسر م دهةسذباذهس تاسلدجترسسامفذتسر م دهةسذيذدس  ا ذاسترألدجترسس ذوسر م تلساستر مياذتسم الس  ذكاتس+سم

سذا ذذهسر فىس تسس  حسرألدض
+سر متءدةس  ذمتسر حذ سر درء ست تاسهدم سات حذ سر مقد س كاتسااتسجيادسر مياذتسستدماهسر ميادتلساات قدم سذياذدس  اد س

سر ميدتلسألج كت
ىسغاات س  مد ضاةساماحسمياذدس  مامتدذاةستر متذاةس  احسذدرااتسر جمذاعساميادعسر ذيادذةسص ذماتاسصفًرسدر  متاسأل+س  سذيا

ساحسد تةس  جمذع 
+ستميااذدسمباذااةسر مقديااتتسص ااحس ذااتةسر مااؤمكذسست الهاامم سذااتهللستلكمااتسذجاااسلسسم ااتسسياادذةسات اااالةساااحسر محاادعس

ستر ات س سذ تسس الكذة 
س

ُخْذ َعَدَد َبِني َقَهاَت ِمْن َبْيِن َبِني اَلِوي َحَسَب َعَشااِئرِِهْم »2ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل:  َوَكلََّم الرَّبُّ 1 "-(:2-1) األيات
س َوُبُيوِت آَباِئِهْم، 

 مذبح الذهب األمتعة كالمالبس مذبح المحرقة

تابوت 

 الشهادة
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ِفاي َخْيَماِة  ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة، ُكلِّ َداِخل ِفي اْلُجْنِد ِلَيْعَماَل َعَماالً 3"  -(:3) أية
س االْجِتَماِعب

س=سات التذذسسلذضًتسمجكدذسس  سس حدمةسرهلل سكل داخل فى الجند
 

َيْأِتي َهاُروُن َوَبُنوُ  ِعْنَد اْرِتَحاِل 5هِذِ  ِخْدَمُة َبِني َقَهاَت ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع: ُقْدُس اأَلْقَداِسب 4 "-(:9-4) األيات
َطااااًء ِماااْن ِجْلاااِد ُتَخاااٍس، 6ِحَجااااَب السَّاااْجِف َوُيَغطُّاااوَن ِباااِه تَااااُبوَت الشَّاااَهاَدِة، اْلَمَحلَّاااِة َوُيَنزِّلُاااوَن  َِ َوَيْجَعلُاااوَن َعَلْياااِه 

، َوَيَضُعوَن ِعِصيَُّهب  ٍن، َوَعَلى َماِئاَدِة اْلُوُجاوِ  َيْبُساُطوَن ثَاْوَب َأْساَماْنُجو7َوَيْبُسُطوَن ِمْن َفْوُق َثْوًبا ُكلُُّه َأْسَماْنُجوِنيٌّ
ُحوَن َواأَلْقَداَح َوَكاَساِت السَِّكيِب، َوَيُكاوُن اْلُخْباُز الادَّاِئُم َعَلْياِه،  َحاَف َوالصُّ َوَيْبُساُطوَن َعَلْيَهاا 8َوَيَضُعوَن َعَلْيِه الصِّ

اْوِء  َوَيْأُخُذوَن َثْوبَ 9َثْوَب ِقْرِمٍز َوُيَغطُّوَنُه ِبِغَطاٍء ِمْن ِجْلِد ُتَخٍس َوَيَضُعوَن ِعِصيَُّهب  َأْسَماْنُجوٍن َوُيَغطُّوَن َمَناَرَة الضَّ
س َوُسُرَجَها َوَماَلِقَطَها َوَمَناِفَضَها َوَجِميَع آِنَيِة َزْيِتَها الَِّتي َيْخِدُموَنَها ِبَهاب 

 
َطاٍء ِمْن ِجْلِد ُتَخٍس، َوَيْجَعُلوَنُه َعلَ 11"  -(:11) أية َِ   ى اْلَعَتَلِةبَوَيْجَعُلوَنَها َوَجِميَع آِنَيَتَها ِفي 

=ساحس مت ةسمتضعس  ذمتسر مكتدةستاحسهضذذذسسماسسحيااسم ذماتسسذااتردضسحياذذةستااحسميامامذسماعسماتسسالعتلة
س ذوس هس اح

س
َوَعَلى َمْذَبِح الذََّهِب َيْبُسُطوَن َثْوَب َأْسَماْنُجوٍن، َوُيَغطُّوَنُه ِبِغَطاٍء ِمْن ِجْلِد ُتَخٍس 11 "-(:12-11) األيات
َوَيْأُخُذوَن َجِميَع َأْمِتَعِة اْلِخْدَمِة الَِّتي َيْخِدُموَن ِبَها ِفي اْلُقْدِس، َوَيْجَعُلوَنَها ِفي َثْوِب 12َن ِعِصيَُّهب َوَيَضُعو

 "َأْسَماْنُجوٍن َوُيَغطُّوَنَها ِبِغَطاٍء ِمْن ِجْلِد ُتَخٍس، َوَيْجَعُلوَنَها َعَلى اْلَعَتَلِةب 
 

 "َن َرَماَد اْلَمْذَبِح، َوَيْبُسُطوَن َعَلْيِه َثْوَب ُأْرُجواٍن،َوَيْرَفُعو13"  -(:13) أية
 قتءهسلتس مذسماتسيات سذدم اذسماما ساات مادت سلسسر مافذتسمداد ستذ اتسسدرح اهسا سذدااتكهسصمتسحس= رماد المذبح

سدمذستدمتد ستاحسرحدم تذسذ مذسر مفذتسمددغًت ستكال ظسلسسر دمتدسذيذدس جيدسر ميذتسذادسمتمه 
 
َمَناِضَح، َوَيْجَعُلوَن َعَلْيِه َجِميَع َأْمِتَعِتِه الَِّتي َيْخِدُموَن َعَلْيِه ِبَها: اْلَمَجاِمَر َواْلَمَناِشَل َوالرُُّفوَش َوالْ 14" -(:14) ةأي

َطاًء ِمْن ِجْلِد ُتَخٍس، َوَيَضُعوَن ِعِصيَُّهب َِ  "ُكلَّ َأْمِتَعِة اْلَمْذَبِح، َوَيْبُسُطوَن َعَلْيِه 
ْأِتي َوَمَتى َفَرَغ َهاُروُن َوَبُنوُ  ِمْن َتْغِطَيِة اْلُقْدِس َوَجِميِع َأْمِتَعِة اْلُقْدِس ِعْنَد اْرِتَحاِل اْلَمَحلَِّة، يَ 15"  -(:15) ةأي

 "اَت ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعبَبْعَد ذِلَك َبُنو َقَهاَت ِلْلَحْمِل َولِكْن اَل َيَمسُّوا اْلُقْدَس ِلَئالَّ َيُموُتواب ذِلَك ِحْمُل َبِني َقهَ 
س-131ص س   مكةسلسسذدترسر مقديتت سلمتسر التذذسساذ م تكمتسذادسلسسذم سمباذممت ستافرسماكحسخذةستًس  سذ سسميمت 

 ال تقرضا سبط عشائر القهاتيين من بين الالويينب
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تااافرسمااتس اادلسمااعس اا ةس ذكمااتسسلىسصفرس اا سمباااترسر مقديااتتست م مااتسر التذااذسسمااسسر قمااتمذذسسذمتمااتسس= ال تقرضاااس
س(سس616ا س2 موسمتذتتسر امدس)س

س
 فك الخيمة واإلرتحال

(س ستكقضسر حذمةساحساف سرىذةسذيذدس متتسرحكيتسستلتذسيح سذ دلسهذذسالسس115 ت2ر حذمةسميذدس  جيدس)س
ت دتحستذياذدسر حذمةساتس مذسر مقديتتستمباذممتسلىسصحدتءمتساستاافرسااتسماتسذ ادلسماعسرحكياتسس كادسر ماتتساساا

 متساكتسر مقديتتسمدتديسر جيدستمحمدحس س  سمداعسرأليمتدستمظمدسر اتردضستافرسمتسذ دلسذت متتسذحمداحسر   ا س
تذظمدسر اظت  ستذادسافرسماتدسر حذمةستمكااست سذضذعسمكمتسيح ستا فرسيكأحفسجيدًرسجدذادًرس  احسيا ذسجيادس

سر ميذتسذادسر قذتمة 
س

 المرحضة
سر مقديتتسذدجعسص حسص ممت ذسس د سف دسر مد ضةسضمس

ستذضاتكمتس  حسر ام ةس12هدسم تسسضمسسرألمماةسر مف تدةساحسخذة -1
ر فىسذذدلسذإ دردسر مكتدةس محسمضح س  سذم   س سسس3هدسذ تسسصغدتذسف داتسمقاتدًرس متس دلساحسصا تحسس-س2

اتسر فىسذادا ستذامدا  سلسسر دتحسر قدوسس3 ذدذةسصدحتذسر التذذسس حدممم ستمامذدا  ستر ماكحساحسصا تحس
ساكجدسر  ال ساكتس سس مذسر مكتدةسصيتدةس امذسر دتحسر قدوساحسر  كذيةساحس ذسيح سذمتساحسف لسرأليدرد 

س
ْوِء َواْلَبُخوُر اْلَعِطُر َوالتَّْقِدَمُة الدَّا16 "-(:49-16) األيات ِئَمُة َوِوَكاَلُة أَِلَعاَزاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن ِهَي َزْيُت الضَّ

 «بَوُدْهُن اْلَمْسَحِة، َوِوَكاَلُة ُكلِّ اْلَمْسَكِن َوُكلِّ َما ِفيِه ِباْلُقْدِس َوَأْمِتَعِتهِ 
 َبِل اْفَعاَل َلُهمْ 19اَل َتْقِرَضا ِسْبَط َعَشاِئِر اْلَقَهاِتيِّيَن ِمْن َبْيِن الالَِّويِّيَن، »18َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 17

ُكلَّ ِإْنَساٍن َعَلى ِخْدَمِتِه  هَذا َفَيِعيُشوا َواَل َيُموُتوا ِعْنَد اْقِترَاِبِهْم ِإَلى ُقْدِس اأَلْقَداِس: َيْدُخُل َهاُروُن َوَبُنوُ  َوُيِقيُموَنُهمْ 
 «بَواَل َيْدُخُلوا ِلَيَرْوا اْلُقْدَس َلْحَظًة ِلَئالَّ َيُموُتوا21َوِحْمِلِهب 

ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن 23ُخْذ َعَدَد َبِني َجْرُشوَن َأْيًضا َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْم َوَعَشاِئرِِهْم، »22بُّ ُموَسى َقاِئاًل: َوَكلََّم الرَّ 21
ًة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعب مَ َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة َتُعدُُّهْم، ُكلَّ الدَّاِخِليَن ِلَيَتَجنَُّدوا َأْجَناًدا، ِلَيْخِدُموا ِخدْ 

َطاَءَها، 25هِذِ  ِخْدَمُة َعَشاِئِر اْلَجْرُشوِنيِّيَن ِمَن اْلِخْدَمِة َواْلِحْمِل: 24 َِ َيْحِمُلوَن ُشَقَق اْلَمْسَكِن، َوَخْيَمَة االْجِتَماِع َو
َطاَء التَُّخِس الَِّذي َعَلْيَها ِمْن َفْوُق، َوَسْجَف َباِب َخْيَمِة اال َِ َوَأْستَاَر الدَّاِر َوَسْجَف َمْدَخِل َباِب الدَّاِر 26ْجِتَماِع، َو

ب َوُكلُّ َما ُيْعَمُل َلُهنَّ َفُهْم َيْصَنُعوَنُه،  اللََّواِتي َحْوَل اْلَمْسَكِن َوَحْوَل اْلَمْذَبِح ُمِحيَطًة، َوَأْطَناَبُهنَّ َوُكلَّ َأْمِتَعِة ِخْدَمِتِهنَّ
َوَبِنيِه َتُكوُن َجِميُع ِخْدَمِة َبِني اْلَجْرُشوِنيِّيَن ِمْن ُكلِّ َحْمِلِهْم َوِمْن ُكلِّ ِخْدَمِتِهْمب َوُتَوكُِّلُهْم  َحَسَب َقْوِل َهاُرونَ 27

َيِد ِإيثَاَماَر ْبِن هِذِ  ِخْدَمُة َعَشاِئِر َبِني اْلَجْرُشوِنيِّيَن ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوِحرَاَسُتُهْم بِ 28ِبِحرَاَسِة ُكلِّ َأْحَماِلِهْمب 
 َهاُروَن الَكاِهِنب
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ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة 31َبُنو َمرَاِري َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم َتُعدُُّهْم، »29
َوهِذِ  ِحرَاَسُة َحْمِلِهْم َوُكلُّ ِخْدَمِتِهْم ِفي َخْيَمِة 31ْيَمِة االْجِتَماِعب َتُعدُُّهْم، ُكلَّ الدَّاِخِليَن ِفي اْلُجْنِد ِلَيْخِدُموا ِخْدَمَة خَ 

َوَأْعِمَدُة الدَّاِر َحَواَلْيَها َوُفَرُضَها َوَأْوتَاُدَها َوَأْطَناُبَها َمَع 32االْجِتَماِع: أَْلَواُح اْلَمْسَكِن َوَعَواِرُضُه َوَأْعِمَدُتُه َوُفَرُضُه، 
هِذِ  ِخْدَمُة َعَشاِئِر َبِني َمرَاِريب ُكلُّ 33ْمِتَعِتَها َوُكلِّ ِخْدَمِتَهاب َوِباأَلْسَماِء َتُعدُّوَن َأْمِتَعَة ِحرَاَسِة َحْمِلِهْمب ُكلِّ أَ 

 «بِخْدَمِتِهْم ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِبَيِد ِإيثَاَماَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهنِ 
ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن 35ُرَؤَساُء اْلَجَماَعِة َبِني اْلَقَهاِتيِّيَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، َفَعدَّ ُموَسى َوَهاُروُن وَ 34

ُدوَن َفَكاَن اْلَمْعُدو 36َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة، ُكلَّ الدَّاِخِليَن ِفي اْلُجْنِد ِلْلِخْدَمِة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعب 
هُؤاَلِء ُهُم اْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َعَشاِئِر اْلَقَهاِتيِّيَن، ُكلُّ اْلَخاِدِميَن 37ِمْنُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم أَْلَفْيِن َوَسْبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَنب 

 ُموَسىب ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َعْن َيدِ 
ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن 39َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َبِني َجْرُشوَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، 38

وُدوَن ِمْنُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َكاَن اْلَمْعدُ 41َخْمِسيَن َسَنًة، ُكلُّ الدَّاِخِليَن ِفي اْلُجْنِد ِلْلِخْدَمِة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعب 
هُؤاَلِء ُهُم اْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َعَشاِئِر َبِني َجْرُشوَن، ُكلُّ اْلَخاِدِميَن ِفي 41َوُبُيوِت آَباِئِهْم أَْلَفْيِن َوِستَّ ِمَئٍة َوَثاَلِثيَنب 

بَخْيَمِة االْجِتَماِع الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن َحَسَب قَ   ْوِل الرَّبِّ
ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى 43َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َعَشاِئِر َبِني َمرَاِري َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، 42

َكاَن اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم 44اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة، ُكلَّ الدَّاِخْليَن ِفي اْلُجْنِد ِلْلِخْدَمِة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعب 
هُؤاَلِء ُهُم اْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َعَشاِئِر َبِني َمرَاِري الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن َحَسَب َقْوِل 45َثاَلَثَة آاَلٍف َوِمَئَتْيِنب 
 الرَّبِّ َعْن َيِد ُموَسىب

ِويِّيَن الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن َوُرَؤَساُء ِإْسرَاِئيَل، َحَسَب َعَشاِئرِِهْم َوُبُيوِت آَباِئِهْم، َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن الالَّ 46
ِل ِفي َمَل اْلَحمْ ِمِن اْبِن َثاَلِثيَن َسَنًة َفَصاِعًدا ِإَلى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة، ُكلُّ الدَّاِخِليَن ِلَيْعَمُلوا َعَمَل اْلِخْدَمِة َوعَ 47

َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َعْن َيِد ُموَسى 49َكاَن اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َثَماِنَيَة آاَلٍف َوَخْمَس ِمَئٍة َوَثَماِنيَنب 48َخْيَمِة االْجِتَماِعب 
بُعدَّ ُكلُّ ِإْنَساٍن َعَلى ِخْدَمِتِه َوَعَلى َحْمِلِه، الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َكَما َأَمَرُ  الرَّ  "بُّ
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس
 

 عزل الخطية لتقديس المحلة
(ست مااا سحدماااةسس2(ساستلااااذتس مااا س الماااةستيااامةسممذااا ةس)سر درذاااتتسيس1 قااادسم اااددسكيااااست اااددسياااااسرهللس)سي

رهللسذمقدياااتمهسااااحسدضسر اذتدذاااةسممجماااتسسألتديااا ذ سر يااامتتذةستسل(ساستاااا سدر  اااتسسياااتءدتسسماااسسس9 مكتمذاااةس)سي
ت محسممضحسر د  ةساحسادذقمتسذجااسلسسذياممدسر ياااسااحس ت اةسهدرياةستذاا ذسلىسحاذاةسس (سس4تيام س)سي
ذااذس مااحسر ياالساذمااتساااتسحاذااةس ستر ميااذ حسُذ ااددسكيااذهستذكتمااهسذت مامتدذااةستلاااذتس ااُهسياامةسممذاا ةسسسامااسستياااه

تتجااتدس سسدذقااهسك ااتسر ياامت ستمجتااادًرسضاادسر حاذااةذاات مذدتسستاااتسذ ذااتسميااذ ًتسرهللس)س مكااتتس اات س(سيااتءدًرساااحسا
تيماترسهتذسرهللساحستيالس سس(س0 مفرسصكم  سر يااسلمت س تىس)سذشساحاذةسذ دمكتسمسسذد تتستجتدسرهللستياكت

(ستاااحسااافرسرحااا تحسذات اااسرهللسذتجااتاسمامذاادسر م  ااةس1915 اات1+سس1619ا10 اات1 اادر سذااتسصياادرءذذستدرجااعس)
سر يحاحستر اتء ح   متس  حسر ميمتىسر ات ستس

تذت دجتعس يددسر التذذسسكجدسلسسر ذديساتسدم س  حاذةسااا ذسرألذاديساكاتسااتسدما س اا ذسر ياد ست اتسس  ُذاديس
حذتمم سر حتاةسحتدجسر م  ةس أتذسماذذيساحسر متدذوس امذسميميدحس ا ذسر مدضحست  سذ سسمسسر مماتدسص قت س

 ياااحيسر حاااتاح سر ااافىسذياااذاس  ااادةس آلحااادذسستذ اااتسسرألذاااديسااااحسر اااا در  ستا ااافرس  اااحسر  كذياااةسلسسماااا ذسر
 حمذااادةساياااتد سا ماااتس اااتسسرهللسااااحستيااااسيااااذهسا ااافرسرهللسااااحستيااااسر  كذياااةسرىسست سياااد ةس  كاااتدسماااعسر ظ ماااةس

ت  سسذادسلسسيدتسر ميذتس ذسلكترعسر مدضس)سساس( ست تسساحس ادسر كتمتوسم ذساف سرألمدرضس اكة1416 ت2)
ت تسس ذسافرسذامذدسكجتيةساحسر امدسر قدذ اسا  سذادسر مادضسكجتياةسسسالهت سر متمحس(ر ذديساستكت اةسر د    سذذس

ست سر متتس اكةس 
لهيت سذحميس ذسمكمتسذكتعسمسسر يدسذجاسلسسذ رذسمسسر م  ةس محسميمقدسذد ةسس9تذ متىسافرسرحا تحس  حس

س مقدذوسرأليدةستر  ت لسسساتر  تكحسمقدذوس  يحيسارهللس  ذمت سرألتذساذهسمقدذوس  جمت ةس
سذحميسذأكتوسكجيذسسا ذًتسلتساقيذًتسستافرسذيذدس  يدسر ترضتسهللستر كتوس-1األول 
سذحميسذت كجتيةسر كتيءةسذإذقتعسرألفىسذتىحدذسس ت يدهةستافرسذيذدس يدس  سذدر سر كتوسذذسرهلل س-1سالثانى
سس سذ ممذس محسيذهسر يد ذحميسذت يلساحسر حاذةس)سر بذدةسر  تجذةس(ستافرسذيذدسألسسرهللس-1سالثالث

ستكال ظسلسسرهللسذا اسرح مدر ستدذكتكةسر فرتستددسر مبمااست  ذسر يد 
س

َأْوِص َبِني ِإْسرَاِئيَل َأْن َيْنُفوا ِمَن اْلَمَحلَِّة ُكلَّ َأْبَرَص، َوُكلَّ ِذي »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:4-1) األيات
ُسوا َمَحالَِّتِهْم َحْيُث َأَنا 3ٍس ِلَمْيٍتب َسْيل، َوُكلَّ ُمَتَنجِّ  الذََّكَر َواأُلْنَثى َتْنُفوَنب ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحلَِّة َتْنُفوَنُهْم ِلَكْياَل ُيَنجِّ

الرَّبُّ ُموَسى هَكَذا َفَعَل َبُنو َفَفَعَل هَكَذا َبُنو ِإْسرَاِئيَل َوَنَفْوُهْم ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحلَِّةب َكَما َكلََّم 4«ب َساِكٌن ِفي َوَسِطِهمْ 
 "ِإْسرَاِئيَلب
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 تسسر ذديسذيمحساحسر اذدذةساادرتسلىس تد ةسألكهسجت سمسسهذاذسر اداس كمذجاةس حاذاةسر ياحيست سيادت سمكاهس
سيتىسذترياةسر داس)سمدذ سلحتسمتيح   س(

هللس تسسذمم سذاأسسذدما ستر ذديس هسمدمت سا حساست  ذسر مدذضس تسس محس سذكميدسر مدضساحسر م  ة ست  سسر
ر كتوسلسسر مم سلسس سذمالميترسمعسر حاذةستذا  تات ستمتسذقتذس سسر ذاديسذقاتذس اسسفىسر ياذذسلتسر امالموسماعس

سمذتس)سات متتسكمذجةسر حاذةسامتسماتدذس متس(
س

َل َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة َشْيًئا ِمْن َجِميِع ُقْل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: ِإَذا َعمِ »6َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 5 "-(:11-5) األيات
، َفَقْد َأْذَنَبْت ِتْلَك النَّْفُسب  َفْلُتِقرَّ ِبَخِطيَِّتَها الَِّتي َعِمَلْت، َوَتُردَّ َما َأْذَنَبْت ِبِه 7َخَطاَيا اإِلْنَساِن، َوَخاَن ِخَياَنًة ِبالرَّبِّ

ْن َكاَن َلْيَس ِللرَُّجِل َوِليٌّ ِلَيُردَّ ِإَلْيِه اْلُمْذَنَب ِبِه، َفاْلُمْذَنُب 8َفْعُه ِللَِّذي َأْذَنَبْت ِإَلْيِهب ِبَعْيِنِه، َوَتِزْد َعَلْيِه ُخْمَسُه، َوَتدْ  َواِ 
َرِفيَعٍة َمَع ُكلِّ َأْقَداِس  َوُكلُّ 9ِبِه اْلَمْرُدوُد َيُكوُن ِللرَّبِّ أَلْجِل اْلَكاِهِن، َفْضاًل َعْن َكْبِش اْلَكفَّاَرِة الَِّذي ُيَكفُِّر ِبِه َعْنُهب 

َواإِلْنَساُن َأْقَداُسُه َتُكوُن َلُهب ِإَذا َأْعَطى ِإْنَساٌن َشْيًئا ِلْلَكاِهِن َفَلُه 11َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي ُيَقدُِّموَنَها ِلْلَكاِهِن َتُكوُن َلُهب 
 "«بَيُكونُ 

يد ستر حاذةساكتس  سذدرااتسصكياتسسذاذسرهلل ستر حاذاةس متماًتس=سر مقاتدسذت   مةساحسر حدت سلتسر سخان خيانة بالرب
سكتيءةس سسهيتتةسر ق اس ف لسا اسرهللسمسسر حتاح سلسسذ م  سذمقدذ سمتذةساتدهةست م ذةستيدتامت

(ساتح مدر سذجاذسر ق اسر قتيحسذ ذسستكال ظسس0)سخذةسفلتقر بخطيتها التى عملتلسسذامد س=س - أ
س   تاسستر يحيسر فىسلحاأسك ت سلسسرح مدر سذ تسسلمت سرهللستر

 ستُذظ  سر ذدى  سذذسذداعسماتسيا ذهستذ ذادس  ذاهسإةتسسذيمدذدسمسسحاذددسمتسلفكاسذهسلتسصغماذهساال - ب
سر حموس اقتذةس ذاد سلسسر حاذةس سمدذد 

س سألسسر حاذةسمتجمةسهللسكديهسلتً ست س ذسص سذمقدذ سفذذ ةكبش كفارةمقدذ سفذذ ةسص  س=سس-ج
ر ميدذعسج  س رءدس سسمتستددساحسيددسر التذذسسلسسر ت حسلتسر  تاسسذم سسلسسذقذ ترسر بدرمةسصسس  سستذتجدساحسافر

س فدس اد سر يدرد س ذم سسرحيمد ذس  حسر يحيسر مفكاساحس قه ساالسذ تسسغذتاسر يحيسلتس تكهسغدذذًت
ستذظمدساكتسلكهس سميتمتساحس ت ةسلسسذ تسسر حاأساحس يسر بدذت  

س
َواإِلْنَساُن 11َوُكلُّ َرِفيَعٍة َمَع ُكلِّ َأْقَداِس َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي ُيَقدُِّموَنَها ِلْلَكاِهِن َتُكوُن َلُهب 9 "-(:11-9) األيات

كجدسر كيس  حس قتيسر  مكة ستل مقدسلسسس"«بَأْقَداُسُه َتُكوُن َلُهب ِإَذا َأْعَطى ِإْنَساٌن َشْيًئا ِلْلَكاِهِن َفَلُه َيُكونُ 
ضتاممتساكتس ُهسماكحسلسسرهللسذامذدسلسس د سر تات سذمتساتسحاذةساحسكظدسرهلل ست قتيسر  مكةسمسسر فذتءتسر محسص

 ستر داذاةسممضمسسيتيسر داذاةستاددسر مددذدسترألهدروساحسرأليذت سر محسذقديمتسرفيعة وأقداسذقدمتكمتسميمحس
سر يااس  داسم ذسر كفتدستر كتراذستلج ر سر فذتءتسر مقددة 

=سلىسرأليذت سر محسذكفدسرحكيتسسلتسذااذمتسهللسم تسس   تاسسصفرس تسسهدسكفداتس   تاسسسواإلنسان أقداسه تكون له
 إذا أعطى شيئًا للكاهن فله يكون=س
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ِت ا»12َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 11 "-(:31-11) األيات ََ ْمرََأُة َرُجل َوَخاَنْتُه َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإَذا زَا

 َواْضَطَجَع َمَعَها َرُجٌل اْضِطَجاَع َزْرٍع، َوُأْخِفَي ذِلَك َعْن َعْيَنْي َرُجِلَها، َواْسَتَتَرْت َوِهَي َنِجَسٌة َوَلْيَس 13ِخَياَنًة، 
اَر َعَلى ا14َشاِهٌد َعَلْيَها، َوِهَي َلْم ُتْؤَخْذ،  ََ اَر َفاْعَترَاُ  ُروُح اْلَغْيَرِة َو ََ ْمرََأِتِه َوِهَي َنِجَسٌة، َأِو اْعَترَاُ  ُروُح اْلَغْيَرِة َو

َيْأِتي الرَُّجُل َباْمرََأِتِه ِإَلى اْلَكاِهِن، َوَيْأِتي ِبُقْرَباِنَها َمَعَها: ُعْشِر اإِليَفِة ِمْن 15َعَلى اْمرََأِتِه َوِهَي َلْيَسْت َنِجَسًة، 
ْيَرٍة، َتْقِدَمُة َتْذَكاٍر ُتَذكُِّر َذْنًباب َطِحيِن َشِعيٍر، اَل َيُصبُّ َعَليْ  ََ َفُيَقدُِّمَها 16ِه َزْيتًا َواَل َيْجَعُل َعَلْيِه ُلَباًنا، أَلنَُّه َتْقِدَمُة 
 ، ِمَن اْلُغَباِر الَِّذي ِفي  َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن َماًء ُمَقدًَّسا ِفي ِإَناِء َخَزٍف، َوَيْأُخُذ اْلَكاِهنُ 17اْلَكاِهُن َوُيوِقُفَها َأَماَم الرَّبِّ

، َوَيْكِشُف رَْأَس اْلَمْرَأِة، َوَيْجَعُل ِفي َيَدْيَها 18َأْرِض اْلَمْسَكِن َوَيْجَعُل ِفي اْلَماِء،  َوُيوِقُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة َأَماَم الرَّبِّ
ب َتْقِدَمَة التَّْذَكاِر الَِّتي ِهَي َتْقِدَمُة اْلَغْيَرِة، َوِفي َيِد ا َوَيْسَتْحِلُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة َوَيُقوُل 19ْلَكاِهِن َيُكوُن َماُء اللَّْعَنِة اْلُمرُّ

ْن ُكْنِت َلْم َتِزيِغي ِإَلى َنَجاَسٍة ِمْن َتْحِت َرُجِلِك، َفُكوِني بَ  ِريَئًة ِمْن َماِء َلَها: ِإْن َكاَن َلْم َيْضَطجْع َمَعِك َرُجٌل، َواِ 
ب  اللَّْعَنِة هَذا ْيُر َرُجِلِك َمْضَجَعُهب 21اْلُمرِّ ََ ْسِت، َوَجَعَل َمَعِك َرُجٌل  ِت ِمْن َتْحِت َرُجِلِك َوَتَنجَّ َولِكْن ِإْن ُكْنِت َقْد ُزَْ

َوَحْلًفا َبْيَن َشْعِبِك، ِبَأْن َيْجَعَل َيْسَتْحِلُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة ِبَحْلِف اللَّْعَنِة، َوَيُقوُل اْلَكاِهُن ِلْلَمْرَأِة: َيْجَعُلِك الرَّبُّ َلْعَنًة 21
َوَيْدُخُل َماُء اللَّْعَنِة هَذا ِفي َأْحَشاِئِك ِلَوَرِم اْلَبْطِن، َوإِلْسَقاِط اْلَفْخِذب َفَتُقوُل 22الرَّبُّ َفْخَذِك َساِقَطًة َوَبْطَنِك َواِرًماب 

،  َوَيْكُتُب اْلَكاِهُن هِذ ِ 23اْلَمْرَأُة: آِميَن، آِميَنب  َوَيْسِقي اْلَمْرَأَة َماَء 24اللَّْعَناِت ِفي اْلِكتَاِب ُثمَّ َيْمُحوَها ِفي اْلَماِء اْلُمرِّ
، َفَيْدُخُل ِفيَها َماُء اللَّْعَنِة ِلْلَمرَاَرِةب  تَّْقِدَمَة َأَماَم َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َيِد اْلَمْرَأِة َتْقِدَمَة اْلَغْيَرِة، َوُيَردُِّد ال25اللَّْعَنِة اْلُمرَّ

َوَيْقِبُض اْلَكاِهُن ِمَن التَّْقِدَمِة َتْذَكاَرَها َوُيوِقُدُ  َعَلى اْلَمْذَبِح، َوَبْعَد ذِلَك َيْسِقي اْلَمْرَأَة 26الرَّبِّ َوُيَقدُِّمَها ِإَلى اْلَمْذَبِحب 
َسْت 27اْلَماَءب  َوَخاَنْت َرُجَلَها، َيْدُخُل ِفيَها َماُء اللَّْعَنِة ِلْلَمرَاَرِة، َفَيِرُم َبْطُنَها َوَمَتى َسَقاَها اْلَماَء، َفِإْن َكاَنْت َقْد َتَنجَّ

َسْت َبْل َكاَنْت َطاِهَرًة، َتَتَبرَُّأ 28َوَتْسُقُط َفْخُذَها، َفَتِصيُر اْلَمْرَأُة َلْعَنًة ِفي َوَسِط َشْعِبَهاب  ْن َلْم َتُكِن اْلَمْرَأُة َقْد َتَنجَّ َواِ 
 َبُل ِبَزْرٍعبَوَتحْ 

َسْت، »29 ِت اْمرََأٌة ِمْن َتْحِت َرُجِلَها َوَتَنجَّ ََ ْيَرٍة َفَغاَر َعَلى 31هِذِ  َشِريَعُة اْلَغْيَرِة، ِإَذا زَا ََ َأْو ِإَذا اْعَتَرى َرُجاًل ُروُح 
، َوَيْعَمُل َلَها اْلَكاِهُن ُكلَّ هِذ ِ  َفَيَتَبرَُّأ الرَُّجُل ِمَن الذَّْنِب، َوِتْلَك اْلَمْرَأُة 31الشَِّريَعِةب  اْمرََأِتِه، ُيوِقُف اْلَمْرَأَة َأَماَم الرَّبِّ

 "«بَتْحِمُل َذْنَبَها

 شريعة الغيرة
سرأليدةساحساتدةسمابدةس  جمت ة سترهللسلدردسذقدريةسرأليدةسهدريةسر جمت ةس  مت 

حسر دا ستر  كتسر اتء حسهدسذااذدسمااددستر  كتساتسلذيعسحاذةسحال متسذك ذسر ذذتستذدقدسر دجذستر مدلةست دمممتسا
 ممدذدسر يال ساحسر م  ةس  مت سامتسمتضتعسدهذيستيتءلستهدسذقمذسر دجذس تجمهسلتسمسسيلساحسلكمتسحتكمهسماه س
ت ااف لستضااعسرهللساااف سر ياادذاةستاذمااتسمظماادسذاادسرهللسذإ جاات سص مااح سا مااتسلسسرهللسماادحذسذإ جاات ساااحسمتضااتعسر مااسس

 مااات ذي    (ست ماااتس ااادلسااااحسذاااد سس–جاااذشساد اااتسسس–تدس  اااحس اااذسر اقذاااتتس)سر ذ ااادستر يااا تىستر مااات سترحكماااا
ر ميذ ذةس محس سذم تسر يذاتسسر مياذ ذةسياتدتسر ماجا رتاسا افرس ماحسذ داظسرهللسياال سر م  اةستهدرياممتس اتسس
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تكااتسذماادحذسذاااتدةسماج ذااةساااحساااف سر ياادذاة سا مااتسمااتتس كتكذااتستياادذدةس ذكمااتس اافذتس  ااحسر اادتحسر قاادوسا اافرس 
سممدضسذذسممتتسر  تجةسر حتءكةسصفرساحسلادتس  حسصك تدسحاذممت

 المحاكمات الدينية العالمية
تر  تكذااااةساااااحسسTRIALااااحسر  بااااةسرحكج ذ ذااااةس  ممااااتسست الامااااتسذاكذااااتسسم ت مااااة سرألت ااااحساااااحسر م ت مااااةسر اتدذااااةس

حتدهااةس  اذذاااةسيااات ستذامقاادسمكدااافتسااافرسر كااتعسماااسسر م ت مااتتسلسساكااتلسهاااتىسسORDEALر م ت مااتتسر دذكذااةس
سم ي سذدر ةسر ممم سلتس ذتتسر مممةس  ذه 

لذضاااًتسسDEALتااااحسماكاااحسذت المذكذاااةسر  ذذااادسلتسر مقااادوسلتسرأل ذااادست  ماااةسسORمكقيااا سص اااحسسORDEALت  ماااةس
 مذكذةستماكحسم ت مة ستدذمتسصكميدتساف سر م ت متتس مق ذدس  اقوسر ذمتدىساحسيدذاةسر بذدةست  سسيمتسسر دديس

سذمدحذسدتسسمافذاسلتستيتءذسمد ذةس  سساحسر اقتوسر ات مذةسر ت كذةس تكتسمتجدستيتءذسمافذاسم ذسلسسامكتسرهلل
ذيذدسر مفكاس  حسا  سميماذساإسسكجتست  سذ مديس تسسذدذءًتس)ستافرسغت ذًتسمتسصمذعسماعسر ذتذاتسر ماادىسدذممدذاتوس

ك مياادتساااف سر اااتدرتستياااسر ياااتاسر ت كذااة سر  اادر س(ساسلتسذمياالسر ماافكاسذ دذاادسميااماذسلتسذجاات ساااحسر كااتد ستر 
ت  ظسر دديسا تكتسر مدلةسر مفكذةس كدسر ذمتدسماتاسذذدسرهللست  سس كدسر ت كذذسس ذلس سص هس تكترسمضادذسس م ذس

ساف سر ممتديتتسر ذياةس
حسكداوستذف دسر مق ذدسر ذمتدىسلسسر دجذسر فىساكعسااذسر  كتسمعسر مدلةس تكتسم دلس هسكدوسرأل درضستذمتتساا

ذت سمتتسر مدلةست تكتس الامتسذمتماتسسااحس ت اةسل ذماةسكمذجاةسر  اكاةستااحسامادةسهااذدة ست اتسسر مق ذادسر ذماتدىسلذضاًتس
ذقتذسلكهسصفرس اتسسر دجاذسااتسرذضاًتسهادس كاحستذاادساافرسيالسااحس تجماهستفاااس ذيام ذمتس تكاتس سمظمادس  ذماتسلىس

ذذسلسسرهللسكدياهسسساااسلاذ تساف سر يدذاةسغذدسماذقةل درضس محس تس تكتس ركذة ست متسصكميدسر  كتستياسر ي
فرس ا سس1914ا14لاذتس سذاتهاس)ساتس (ستافرسلذيعسمتسذم سسماتد ساسلسسرهللس سذاتهاساماسسذ ذاهسرهللسذؤدذاه ستر 

تذااف لساقاادس  اا س  ذااهسذاات مالل ست ااتسسر مق ذاادسذقااتذسلذضااًتسصسسر دجااذسر اافىساسذااؤداسامااتسذااأوسممتمااًتسمااسسر يااحيس
تس تجمااهسلماات سر  ااتاسس ااتسس  ذااهسلسسذااف دسمذددرمااه سترهللس ااسسذاااد سادذقااةسذظماادسذمااتسر ذاادى  سلمااتسمااسسذاافااس ذياا 

سسص مداتسر مدلةسذحاذممتس تكتسما يست سمأحفسممداتست  كمتس سمقمذ  سذديدساذ ذسصذسسرهللسذديد سرهللس ستر 
س

ِت اْمرََأُة َرُجل َوَخاَنْتُه ِخَياَنًة، َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإذَ »12 "-(:13-12) األيات ََ َواْضَطَجَع َمَعَها 13ا زَا
 "َوِهَي َلْم ُتْؤَخْذ، َرُجٌل اْضِطَجاَع َزْرٍع، َوُأْخِفَي ذِلَك َعْن َعْيَنْي َرُجِلَها، َواْسَتَتَرْت َوِهَي َنِجَسٌة َوَلْيَس َشاِهٌد َعَلْيَها،

ساذ ستذقحسرألمدسحتاذًت =سلىس  سمضذاساحسفرتسر دسوهى لم تؤخذ
س

ااَر َعَلاى امْ 14 " -(:14) أياة ََ ااَر َعَلاى اْمرََأِتاِه َوِهااَي َنِجَساٌة، َأِو اْعتَارَاُ  ُروُح اْلَغْياَرِة َو ََ رََأِتااِه َفااْعَترَاُ  ُروُح اْلَغْياَرِة َو
س َوِهَي َلْيَسْت َنِجَسًة،

س=سلىسم تسسهدس كتسذت داذ  وهى نجسة
س
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ي الرَُّجُل َباْمرََأِتِه ِإَلى اْلَكاِهِن، َوَيْأِتي ِبُقْرَباِنَها َمَعَها: ُعْشِر اإِليَفِة ِمْن َطِحيِن َشِعيٍر، اَل َيْأتِ 15 " -(:15) أية
ْيَرٍة، َتْقِدَمُة َتْذَكاٍر ُتَذكُِّر َذْنبً  ََ  "ابَيُصبُّ َعَلْيِه َزْيتًا َواَل َيْجَعُل َعَلْيِه ُلَباًنا، أَلنَُّه َتْقِدَمُة 

=سامااحسم ت مااةساااحس ضااتدسرهلل ستألسسر حاذااةساااحسر مقاات سرألتذساااحسمتجمااةسضاادسرهللساذ اا  سرحمذااتسسسلكاااهنإلااى ا
سذمقدمةست سذظمدترساتدغذسسلمت سرهلل

=سر ياااذدساااات سر دقاادر ستذياامحد ساااحسل مكااةسر ق اااستر ضااذياستااافرسر ظااد اسظااد سر حذتكااةسسماان طحااين شااعير
=سات  ذاتسدما س  ادتحسر قادوستماسس ماتد ساادحستر  ذاتسسياه زيتااً وال يصاب علر  تجذةساتسظاد سضاذيست اذوساادح س

ذاذاسر جدر تتستك سسرىسسلمت سصمدلةس سمدذدسلسسمامد ستاتساحسمقذ ةس  حساقوسذدضا متسااالسذتجادس ماتس ذاتس
=سات  ذتسسلتسر ذحتدسدما س  اا ترتسر كقذاةستااحسذاالسص مادر س سمتجادسااالةسسوال يجعل عليه لباناً ذاذاسجدر تممتس

سدعساذمت سافرسكاذاسمسسذ م سحاتذت ساالسذكجت مي
سس

ِن َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن َماًء ُمَقدًَّسا ِفي ِإَناِء َخَزٍف، َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن ِمَن اْلُغَباِر الَِّذي ِفي َأْرِض اْلَمْسكَ 17 " -(:17) أية
 "َوَيْجَعُل ِفي اْلَماِء، 

سمت سذهسمسسدمتدسر ذقدةسر  مدر س=سذ ممذسلسسذ تسسمسسر مد ضةسلتسسماء مقدساً 
=ساتسمقدوسألكهسمسسلدضسر مي س ستر بذتدسصيتدةسص حسر  اكةسامسسكمتءجسر حاذاةسسالغبار الذى فى أرض المسكن

س(سسسسس1419لسسر  ذةسميذدس  حسذاكمتستمأ ذسمدرذًتس)سملس
لدحاايسيااح ستاااتسذيااذدس=سامااتسسإناااء خاازفتر بذاتدسصيااتدةس إلكياا تيسر اافىسذيااادسذااهسر حااتاح ست قااتدةسر حاذااة س

س  جيد ست  ظسر امذس  هسمقدوسات مت سمقدوستر بذتدس ف ل 
س

، َوَيْكِشُف رَْأَس اْلَماْرَأِة، َوَيْجَعاُل ِفاي َياَدْيَها َتْقِدَماَة التَّاذْ 18 " -(:18) أية َكاِر الَِّتاي َوُيوِقُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة َأَماَم الرَّبِّ
بِهَي َتْقِدَمُة اْلَغْيَرِة،    "َوِفي َيِد اْلَكاِهِن َيُكوُن َماُء اللَّْعَنِة اْلُمرُّ
=ساااافرسذ اااتسستهاااتسر  ااادردستر  ااا سستر كاااد  ستااااحسر ياااديسذ اااتسس يااا سر ااادلوس الماااةس  اااحسسيكشاااف راس المااارأة

س=سألكهسيذم تذسص حسمدردةساحسجت سر حتاءةستاف س قتذةسر حاذة سماء اللعنة المررح مقتد س
س

ْن ُكْنِت َلْم َتِزيِغي ِإَلى َوَيْستَ 19 " -(:19) أية ْحِلُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة َوَيُقوُل َلَها: ِإْن َكاَن َلْم َيْضَطجْع َمَعِك َرُجٌل، َواِ 
ب  "َنَجاَسٍة ِمْن َتْحِت َرُجِلِك، َفُكوِني َبِريَئًة ِمْن َماِء اللَّْعَنِة هَذا اْلُمرِّ

سم تسي اتكه =سلىسلحاأتساحس يسر دجذسر فىسلكتسسمن تحت رجلك
سس

ْلًفا َبْيَن َيْسَتْحِلُف اْلَكاِهُن اْلَمْرَأَة ِبَحْلِف اللَّْعَنِة، َوَيُقوُل اْلَكاِهُن ِلْلَمْرَأِة: َيْجَعُلِك الرَّبُّ َلْعَنًة َوحَ 21 " -(:21) أية
 "َشْعِبِك، ِبَأْن َيْجَعَل الرَّبُّ َفْخَذِك َساِقَطًة َوَبْطَنِك َواِرًماب 

س=سلىسم   سر كيت سا فرسذجا كحسر داس دالكةسصسس كتسهدساا تس فرست فر   سلعنة وحلفاً يجعلك الرب 
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ساتسكتعسمسسر ي ذسلتسيقتاسر د  ستاتس تدسلمت سر  ذ س= فخذك ساقطةس
سس

 "َتُقوُل اْلَمْرَأُة: آِميَن، آِميَنبَوَيْدُخُل َماُء اللَّْعَنِة هَذا ِفي َأْحَشاِئِك ِلَوَرِم اْلَبْطِن، َوإِلْسَقاِط اْلَفْخِذب فَ 22 " -(:22) أية
سر م دردساتسكتعسمسسر مأ ذد سلتسص درامتس  ذد تتسترألحدىس  اكتت س= أمين أمين

 تأمل روحى فى هذا الطقس 
 تسساكتلسيلسهذذسلسسماأمحسر  اكاةساإ مكاتسسصفر+سر  تجساتسرهللستر  تجةساتسلكت ست  ذكتسلسسكد يسكدتيكتستكامد س

سص هسغذتد 
(ستر ماات سس014 اات2)سسسسيااتسساااتسرحكاات سر ح اااحسر اافىسذ ااتىس كاا س ست  ااسس كااتسااافرسر  كاا ساااحسلترسسح اذااةس+سترحك

ذيذدس  دتحسر قدوست م هساحسه تذكتاست  مةسرهللسر محسمدضتستم ي سرألا تدسااحسرأل ماتيس)س=س يا سدلوسر مادلةس
فرسداضكتسر متذةسذاذدسد رح كتسمدًر ست  ظسلسسر اقوسذام سااحس ضاتدس(سات دتحسر قدوسذف دكتسذ  مةسرهللستذذ مكت ستر 

لىسسا تاسستافرسصيتدةس إل مدر س)سيدسرح مدر س(ستيدسرح مدر ساتسص مدر سهللسااحستجاتدس اتاسستذياذقهسمتذاةس
تهدااةسلماات سرهللستلماادلس اادتحسرهللسلسسذقااتذكحساااأمتا ستر  كااتسر دت ااحساااتس اااسيااح سل  اادسمااسس اااسرهللستر ماادلةسمقااد س

تر قدذتسسذالس ذتست س ذتسسألكهساتدسس ذتسر فىسهد سفرمهس سسر حاتةستر  كتةس محس  فذسسحتكت هدذتسستاتسدم س  مي
 سمكظادس اُهست سجمااتذساكياممذه ستر بذاتدسدماا س  ماتتستاافرس مااذسر ادتحسر قادوساذكااتساماتسذجا كاتسكمااتتس اسسر ااات  س

ستاتسمتتسميممدسمسسمتتسر ميذت ستمسسذداضسذ تسسدرح هسمدًر 
=سلىس سذيماذعسر يذدساحسادذيسرهلل سصفًرس  مةسرهللسذامذسسوالفخذ ساقطذكمدوسمسسر  ذدذت ساس=سسوبطنه تتورم

 ر دتحسر قدوسمدضتسرحكيتسسصسس تسسمم ذدًرسلتساتادًرساذ تسس ُهس متدسر دتح
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس
س

 نذير الرب
  ذستر دسيمةسحتاةس)سر درذةس(ساستلسسيااسرهللساتسيااس ُهسحدمةس مكتمذةستاتسذادس ي س قذقةسذكتمكتسهللستلسس

يااساحسغدذاةسمدم اذسمجات سلتديا ذ سر يامتءذةساسرهللسااحستيااه ستاافرسر ياااسهادس ا ذسر حاذاةسماسستيااهسكاأمحس
ساكتس كدىسلسس  ذكتسلسسك دوسفترمكتسهللسممتمًت 

 دوسلتسمحاي ستذاقتاسلا يس قاسكفذدس  حسذتي س)سمالسا  مةسكفذدسمأحتفةسمسسر داذسر اذدىس سكفد سلىسم
(سألسسه ذااهس ااتسسهاادسمحااايس  اادا ست  ااظسلسسمااسس اادوسه ذااهس  ااداسم ااذسذتياا سمكمااتذس  ذااهسر ذد ااتتسس26143
سم  ه 

تااافرسرحااا تحسذااأمحسمذتياادةسذااادسياادذاةس ياا سر حتاءااةساساكجاادساكااتسمااسسذكاافدسكديااهسذإدردمااهسهلل ست ااأسسر حاذااةس
مااتساسلمااتسمااسسذمقاادوستذم اادوسهللسذضااح ستياااسصحتمااهسم ااذسذتياا  ستدرجااعسمدر ااحسلدمذاات س)سميااذاسر اااتدس مدم ذ

(سامادىسااتدةسر كافذدسر  قذقاحس)سلكقاحسماسسر ا  ج   س ا سصفرسليا  سفرماهس  حاذاةسامااذدسااتدمهسليادسظالماًتسس014ا3
سمسسر يترد 

 كافذدسدما سىد سهذاذسر ياقتا ساتس ت متس تسسر ذاديسدما س  حاذاةستكمتءجماتساسترألذاديسدما س إلكياتسسذاادسر ياقتا
ديا كح ست  اظسلسسلت سذتجدسكفذدس قذقحساحسافرسر ات  سيتىسر ميذتسر فىسهاتذس ساااتمحسلسسلااكعسمياذءةسر افىس

سخد س تسسممكت ًتسمسسيجدةساستر كفذدسممكتعسمسسر  دت سلىسيجدةسلذضًت 
سسسم تسس  ذهسيمتتسر داسذيتع ت متس تسسر كفذدس ُهسيمتتسماذكةسم ذسر يادسر اتذذسا فرسر ميذ حسذجاسل

كمفردسرأليحتيس  داس تسسذ اللساديس1 ستر 
 سلسسذحمتدسر داسيحاًتسذفرمهس ذحدمهسم ذسيميتسساستذت كتسر مامدرسس - أ

س)سرحمذدترستا ساحسر ذاسس(
س(1111ا11ا 1لسسذكفدسرألذت سلت دا س  داسم ذسل سامتءذذس) - ب
ستضتعسافرسرحا تحسلسسذكفدسيحيسكديهس  داسامدةسمسس ذتمهستافرساتسمس-ج

ست تسسر كفذدساحسر امدسر قدذ سذكفدسكديهس دمدةسماذكةسلمتسر ميذ حسامتسم دوسهللس ذسر  ذتة 
تدذمتس تكتسيدذاةسر كفذدساحسرأليتوس   د تتسر داذتكذةساحسر ميذ ذةستاذمتسذمح حسر درااس سس اذسدذاتاسدماتىس

سذتاجسر ات   ذدذاهسذت ات  س)سرألاسترأل ستر  تجة   (ستذمح حس سس ذسم
 

س َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل:1" -(:1) أية
،َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإَذا اْنَفَرَز َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة ِلَيْنُذَر َنْذَر النَِّذيِر، ِلَيْنَتِذَر لِ »2"   -(:2) أية  "لرَّبِّ

ر كافذدسذقضاحستهماهسااحسددرياةسر يادذاةستممتدياةسر اذاتدةستل ماتذس=ساحسد تةسصحمذتدذاةس ماسسذدذادست اتسسسإذا إنفرز
سر م ذةس آلحدذس
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س
 َفَعاِن اْلَخْماِر َواْلُمْساِكِر َيْفتَاِرُز، َواَل َيْشاَرْب َخالَّ اْلَخْماِر َواَل َخالَّ اْلُمْساِكِر، َواَل َيْشاَرْب ِماْن َنِقياعِ 3 "-(:4-3) األيات

ُكلَّ َأيَّاِم َنْذرِِ  اَل َيْأُكْل ِمْن ُكلِّ َما ُيْعَمُل ِماْن َجْفَناِة اْلَخْماِر ِماَن اْلَعَجاِم َحتَّاى 4ا َواَل َياِبًساب اْلِعَنِب، َواَل َيْأُكْل ِعَنًبا َرْطبً 
س اْلِقْشِرب

ر حمدسذيذدس  ددحسر ات محستاكتسذمكعس سسر كفذدسلسسذددحسذأادرحسر ات  ساذممكعس سسر حمدست ذسماتسذماتس اُهسذاا ةس
اتسمسسلجاذسر اداسذمادلس ماحسماتسااتسم  اذسذم اضسصدردماهس س ياح سدكاوسذاذسألكاهسممام سسبلعجما محسر ذفردس=س

ذت اااات سرىحاادس سهااتءاًلسمااعسر ميااذتس1سااااتمحسلسسل ماااذسميااذءةسر اافىسلدياا كحستلمماا س م ااه ست ااااذسرهللسلدردسلسس س
تم فرماهساماتسألسس ذكاهس(ساستر ميذ حس اذسسذمح احس اسسمذاتاجسر اات  سس5191ذي دسر كفذدساذكيحستاتذتسرهللس)سل س

س  حسر يمت ستلادر متس)ستافرسمتسكدا هساحسر اذت س(
س

بِّ َيُكوُن ُكلَّ َأيَّاِم َنْذِر اْفِترَازِِ  اَل َيُمرُّ ُموَسى َعَلى رَْأِسِهب ِإَلى َكَماِل اأَليَّاِم الَِّتي اْنَتَذَر ِفيَها ِللرَّ 5 " -(:5) أية
 "رَْأِسِهب ُمَقدًَّسا، َوُيَربِّي ُخَصَل َشْعرِ 
(ساذ ااتسسمااسسذماادلسياااد سماا اًلس مااسسذمح ااحس ااسسر مجاادسر ااات محستر  درمااةس14111 اات1ماادلسر يااادس ذاااس  دجااذس)

ر  مكذةس ذكيبذسذت  درمةستر مجدسر يمتتىس)سر ميذتسداضسر م لساحسر ات  س(ست د سهيسر يادسصيتدةسحاماتذس ذكاةس
سر جيدسترحكداتذس سسر ات  

س
ْس ِماْن 7َأيَّااِم اْنِتاَذارِِ  ِللارَّبِّ اَل َياْأِتي ِإَلاى َجَساِد َمْياٍتب  ُكالَّ 6   "-(:8-6) األيات اُه َوَأُخاوُ  َوُأْختُاُه اَل َيتَاَنجَّ َأُباوُ  َوُأمُّ

 "بِإنَُّه ُكلَّ َأيَّاِم اْنِتَذارِِ  ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ 8َأْجِلِهْم ِعْنَد َمْوِتِهْم، أَلنَّ اْنِتَذاَر ِإلِهِه َعَلى رَْأِسِهب 
ر ماتتسذياتتىسر حاذاةستر ماكاحسلسس سذاامالموسماسس ادوسكدياهسهللسماعسر حاذااة ستلذضاًتسما اتاسماسسر كاافذدسلسس س
ذكيابذسذت االهااتتسر جياادذةساماتسمكياابذسرىسسذااتهللساقااستااافرسماكااحس اال سر يااذدسر ميااذتس سماسسل اااسلذااًتسلتسلمااًت   س

ر دمتذةسذذسذدذدكتسلسسكدمدعسذأا تدكاتسذأككاتسل ضات سااحسل  دسمكحساالسذيم قكح  ست  ظسلسسرهللس سذداضسر االهتتس
اكتسكدىسلسس سس(س40112+سمتسس6113ر اتء ةسر يمتتذةستلسسر فىسمتتس كتساتساحسر يمت ستلككتسفراذتسسص ذه س)س ت

سر يد ةسر دت ذةسمذم عس ذس الهةسجيدذةستمدمدعسذمت 
حسلسساافرسر ياحيسكافذدس  ادااستر كاتوسذادتسس=س اتسسر ياادسغذادسر   ذايس الماةس  اسألن إنتذار إلهه على رأسه

ر يااادسر ميمديااذستذا مااتسسااافر ساااإفرسمالمااوسر كاافذدسمااعسمذااتسذ ااتسسااافرسلماات سر كااتوساذااهسصاتكااةسهللسامااتساااحسماادةس
م دذيااهسهاادسمحااايسذت  تمااذسهلل ستااافرس كااتسك ااسسر ميااذ ذذسس ااُهسماكااحسلسسر كااتوسماادىساذكااتسلككااتسيااااسر ميااذتساااالس

سسكحاح سذذس س ذدىسر كتوسل مت   سر ات  ةساذمجدترسلذت  سر افىسااحسر يامترت س)سمماحسذجاسلسسذدركتسر كتوستك 
ت  ااظسلسسر كاافذدسما ااتاسمكااهسل  اادسممااتسذا اااسمااسسر  ااتاسساااحسر اماادسر قاادذ سا ااتسسذياامتس   ااتاسسلسسس(س116س5

سذيداسر حمدس  سسذاذدًرس سسر حذمة ستاحس موسر مذتسميتذمتسيدذاةسر كفذدسمعسدءذوسر  مكة 
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َس رَْأَس اْنِتاَذارِِ ، َيْحِلاُق رَْأَساُه َياْوَم ُطْهارِِ ب ِفاي 9  "-(:12-9) ياتاأل َذا َماَت َمْيٌت ِعْنَدُ  َبْغتَاًة َعَلاى َفْجاَأٍة َفاَنجَّ َواِ 
اْلَكاِهِن ِإَلى َباِب َخْيَماِة االْجِتَمااِع، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن َيْأِتي ِبَيَماَمَتْيِن َأْو ِبَفْرَخْي َحَماٍم ِإَلى 11اْلَيْوِم السَّابِع َيْحِلُقُهب 

ُيَقادُِّس رَْأَساُه ِفاي ذِلاَك َفَيْعَمُل اْلَكاِهُن َواِحًدا َذِبيَحَة َخِطيٍَّة، َواآلَخَر ُمْحَرَقًة َوُيَكفُِّر َعْنُه َما َأْخَطَأ ِبَسَبِب اْلمْيِت، وَ 11
اَس َفَمتَاى َناَذَر ِللارَّبِّ َأيَّااَم اْنِتاذَ 12اْلَيْوِمب  ارِِ  َياْأِتي ِبَخاُروٍف َحاْوِلَي َذِبيَحاَة ِإثْاٍم، َوَأمَّاا اأَليَّااُم اأُلوَلاى َفَتْساُقُط أَلنَّاُه َنجَّ
 "اْنِتَذاَرُ ب

س=سلىسدليهساحسلذت سصكمفرد سرأس إنتذار 
سترىسس ذ سذمامدسر كفذدس تسمالموسمعسمذتسمتتساجأةستمالموسماُهسدتسسلسسذقاد ساماعسلسسماتس ادلس سفكاا
 ُهساذهست  سسص حسافرسر  دسذدذدسرهللسلسسذيدحس دراذمهس  حاذةست ذهس  امتدةستر كقاتتة ستااحسااف سر  ت اةس  احسر كافذدس
لسسذ  يسدليهستاحسر ذت سر  تمسسذقد سفذتءت ست ذلسلسسر فذتءتسميذدس  ميذتساالسمامذدسيتىسذد سر ميذت ست  ايس

ر مياذتس ذكماتسماتتستهات ستهمكاتسمااُهسا اتسس كاتسذدرذاةسجدذادة سر دلوستر ذد سمسسجدذدسمعسر فذذ اةساافرسماتس ادلسماعس
ألكهس تسه كتسلسسر كافذدسذياذهسخد سهذاذسر ياقتاساات مالموسماعسمذاتسذياذهسر ياقتا ساداحسر ذدرذاةسر جدذادةسماعسر فذذ اةس
تاااحسر ذاات سر  ااتمسس)سذاات سر قذتمااةس(سكاادىساااتدةس مااتس اادلسمااعسر ميااذتست كذياامه ست  ااظسلسسر حاذااةسمجا كااتسكحياادس

   ذدساقدسحيدسر كفذدسمدةسصكمفرد سرألت حس ذذادلسماسسجدذاد ست  احسر كافذدسلسسذقاد سفذذ اةسص ا سذاادسلسسذقاددسلسسذذادلسر
س( سذمضتساكتسر ادرمةساحسر قدرية س12 تكذةسامتسهدسلحاأساحس يسر داس)سخذة

 

ِتَذارِِ  ُيْؤَتى ِبِه ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوهِذِ  َشِريَعُة النَِّذيِر: َيْوَم َتْكُمُل َأيَّاُم انْ »13   "-(:24-13) األيات
 َذِبيَحَة َخِطيٍَّة، َوَكْبًشا َفُيَقرُِّب ُقْرَباَنُه ِللرَّبِّ َخُروًفا َواِحًدا َحْوِليًّا َصِحيًحا ُمْحَرَقًة، َوَنْعَجًة َواِحَدًة َحْوِليًَّة َصِحيَحةً 14

َوَسلَّ َفِطيٍر ِمْن َدِقيق َأْقرَاًصا َمْلُتوَتًة ِبَزْيٍت، َوِرَقاَق َفِطيٍر َمْدُهوَنًة ِبَزْيٍت َمَع 15 َواِحًدا َصِحيًحا َذِبيَحَة َساَلَمٍة،
َذِبيَحَة  َواْلَكْبُش َيْعَمُلهُ 17َفُيَقدُِّمَها اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ َوَيْعَمُل َذِبيَحَة َخِطيَِّتِه َوُمْحَرَقَتُهب 16َتْقِدَمِتَها َوَسَكاِئِبَهاب 

َوَيْحِلُق النَِّذيُر َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع رَْأَس 18َساَلَمٍة ِللرَّبِّ َمَع َسلِّ اْلَفِطيِر، َوَيْعَمُل اْلَكاِهُن َتْقِدَمَتُه َوَسِكيَبُهب 
َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن السَّاِعَد َمْسُلوًقا 19ْحَت َذِبيَحِة السَّاَلَمِةب اْنِتَذارِِ ، َوَيْأُخُذ َشْعَر رَْأِس اْنِتَذارِِ  َوَيْجَعُلُه َعَلى النَّاِر الَِّتي تَ 

، َوُرَقاَقَة َفِطيٍر َواِحَدًة، َوَيْجَعُلَها ِفي َيَدِي النَِّذيِر بَ  ْعَد َحْلِقِه َشْعَر ِمَن اْلَكْبِش، َوُقْرَص َفِطيٍر َواِحًدا ِمَن السَّلِّ
ب ِإنَُّه ُقْدٌس ِلْلَكاِهِن َمَع َصْدِر التَّْرِديِد َوَساِق الرَِّفيَعِةب َوَبْعَد ذِلكَ َوُيَردُِّدَها الْ 21اْنِتَذارِِ ،   َكاِهُن َتْرِديًدا َأَماَم الرَّبِّ

ا َتَناُل َيُدُ ب َحَسَب َنْذرِِ  هِذِ  َشِريَعُة النَِّذيِر الَِّذي َيْنُذُر، ُقْرَباُنُه ِللرَّبِّ َعِن اْنِتَذارِِ  َفْضاًل َعمَّ 21َيْشَرُب النَِّذيُر َخْمرًاب 
 «بالَِّذي َنَذَر َكذِلَك َيْعَمُل َحَسَب َشِريَعِة اْنِتَذارِ ِ 

 ُيَباِرُكاَك الارَّبُّ 24َكلِّْم َهاُروَن َوَبِنيِه َقاِئاًل: هَكَذا ُتَباِرُكوَن َبِني ِإْسرَاِئيَل َقااِئِليَن َلُهاْم: »23َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 22
 "َوَيْحُرُسَكب

 كدمتسم ممذسلذت سر كفدسر محسكفداتسر كفذدس)سهتذسر م متدسلسسلهذسمدةساحس ال تسسذتمًتس(س تسس  ذهسلسسذ م  سذاقاوس
سماذسسكدر ساحساف سرىذتت 

فرس تسسر ميذ حساتسكفذدسهللس ذسر امدساذ تسسلسسمدةسصكممت سلذت سر كفدساحسصيتدةس متمه  ستر 
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س ذسجمتدكتس  حسرألدضس سذقذذسص ساحسفذذ ةسر ميذتذقد سر كفذدسفذتءتسا أسس -1
اتسذقد سفذتءتس)سدم س مقدذ سر ميذتسكديهسفذذ ةس(ستذقد سااذدسدم س  ذتةسر ميذتسر ماحس تكاتسذاالسحاذاةس -2

سات ميذتسل اتكتس ذتمه 
=سلىسيااادسدليااهسر ااافىس ااتسسميمدياااًلسلذااات سصكماافرد س ستذ ااديسيااااد ساااحسكااتدسفذذ اااةسسيحلااق رأس إنتاااذار  -3

اااتسذ  قااهسدماا ًرس اااتدةس درممااهس س  ااحسليااتوس مكااحسسإسس ااتسسصدحاات سر يااادس ذاااست ااتدسامااتمة سااار يااال
 ت محسذذس درمةسيد ةسرألمجتدسرألذدذة ستر يادسذ ديسمعسفذذ ةسر يالمة سافذذ ةسر ياالمةسمياذدس ياد ةس

 ستاكتلسماكحستاف سر اتدةسم تسسرىسساحسر مكتتذست  كمتسيم ممذساحسر يمت س ر  كذيةس  متس مكةستياا
خحدسذدر سر كفذدساحسر امدسر قدذ سلكهساتس كفذدسذدذدس تسهد سكديهسفذذ ةست ذالسلكاهس اسسذقاددساماتسااتسذقاد س
ياد س  حسر مفذت ستر كفدس متمًتسكتعسمسسمقدذ سرحكيتسسسكدياهسفذذ اة ستمقادذ سر ياادس  احسر مافذتسصياتدةس

تمقدذممتسماعسفذذ اةسر ياالمةسذياذدسلسس اذسماتسكقدماهس قذتذسرهللس مف سر فذذ ةسات كتدساحسكتدسص مذةسمقدية س
مت سر داس)سر  ذسل سذقذذسيتىسذت فذذ ةستر مددذدسلمت سر داس المةس ادضسر كفذدس م هستم دذيهستمقدمتمهس

يمدرلسر  تاسسمعسر كفذد  سمكلستر  ذلس(س  سذأحفسر  تاسسكاذذهس المةسهذتذسر كفذدستر 
ذيااذهسهااتذسيااددسر دؤذااتس ساكااتلسذميااتسرهللس ااذسدماااةسمااسس ذااتكم س سذيااداسحماادًرسدماا ًرس  مممااعسذاات ددحستااافرس -4

اكاتلساااحسر يامت سر داادحسر  قذقاحس ذاالسككياحس ااذسل ا رسستل  سر ااات  ستذياذهسهااتذسر ياذدسر ميااذتس صكاحسمااسس
رىسس سليااداسمااسسكمااتجسر  دمااةسااافرسص ااحسف االسر ذاات س ذكمااتسلياادذُهسما اا سجدذاادًرساااحسم  ااتتسلذااحس سمااتس

هس  سهذتممهس  سااتد س  يامت سصكمماتسلذات سصكمافرد س  احسرألدض ستذاادسصكممات سمادةس سات ميذتسذمتم23126
سيذيداسر ميذتسمعسياذهس أوسر ددحسر  قذقح ساصكمفردكتسك سسلذضًتس

ذقد سر كفذدسمقدمتتسلحدىسصحمذتدذةسهددسصم تكذتمه سافذذ ةسر ميذتسل مذتسه تاسياذهسذم ذمهساما سذدذادتسس -5
تلسماكااحسخحاادسات ياادذاةساكااتسم اا  سر كاافذدسلسسذقااد س مااحس سذيااادسلكااهسذكاافد سلسسذقاادمترس ااُهس ااذسيااح  ستاكاا

سلاذتسمدذكًتسهللسذذسذظذسمدذتكًتس ه 

 ملحوظات
(سكجدسلسسذت وسذدىسلسسر مدلةسر محس سم  يسدليامتسامافرسمجادس مات سااإفرساممكاتسلسسر مادلةس15111 ت1احس) -1

سدوستمحيعس ادذيمتميذدس  كدوسر ذيدذةست دذيمتسر ميذتسامجدسر ادتوسلسسمم 
مدلس تسسذم سس يحيسلسسذ تسسكفذدًرسذت كذتذةس سسخحدذسس أسسذم مذسكدقتتسكفد ستمسساكتسكدم س ذ سصيا -2

سس(26-29121عس)لسذت وسمعسخحدذسساحسكفدسلكديم 
 متستضعسرهللسيدذاةسر كفذدساحسر امدسر قادذ ستا ااسماسسصذادراذ سلسسذمادلسلا اهستذ اد س ذاما ذسر ياد سا افرس -3

س(س115س2ذتسس1 قدذ سذقتذسما مكتسذت كتس س سم ذترسر ات  ست سرأليذت     س)ساحسر امدسر
كدىساحسر يادسلذضًتسدم س  قتةس)سيميتسس(سادحستهتسر كافدسذ اتسسرحكياتسسهتذاًتسذاتهللساسجمذاذسلسسذكمماحس -4

سافرسرحا تحسذت ذد ةسا متسه كتاسذتي سألكهس تسسكفذدس تسسذد ةست ذسمسس دوسكديهسهللسذجدسذد ة
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 "ُيَباِرُكَك الرَّبُّ َوَيْحُرُسَكب24 " -(:24) أية
س=سذد تتسدت ذةستمتدذةستاحس ذسمتسمممدسص ذهسذد ستر ذد ةساحس ذسمتساتسحذدستجذدستات ت يباركك
س(س3-51121حادسذد تلسرهللس)سم سسلىس=سمسسل در سر جيدستر دتحستمسسيحرسك

س
 "َوَيْرَحُمَكب  ُيِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيكَ 25 " -(:25) أية

س=سلىسذيديسذكتد س  ذلساذمأللسمسسر دم ستذكذدسذاذدملستذمدذلسيضىء الرب بوجهه عليك
س=سذكظدسص حسضادلستر  مذتجلس هستمجدسكامةساحس ذكذهستذاتم لسذت د مة سويرحمك

س
 "َيْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعَلْيَك َوَيْمَنُحَك َساَلًماب26 " -(:26) أية

س=سلىسذكظدسص ذلسكظدةسحتاةستذكظدسص ذلساتذسر يكةسذذس ذسر امد  ه عليكيرفع الرب وجه
سيال سدت حستكديحستمتدىستجيدى سيال سمعسرهللستر كتوستر كدوس=ويمنحك سالمًا 

 مالحظات على هذ  البركة الكهنوتية
كدمماهسسماجاسر ذمتدسمسسف دسصي سر داساحساف سر ذد ةس اللسمدرتستر  مذدت سيدسص محسذدتيسر اقتذستافر -1

هادتوسهادتوسهادتوس+سدؤسسس6شص س قتذسر يذدراذ سااح)سر قدتوسك سس ميذ ذذسسامتسصيتدةس يدسر  ت تل
س(314

1سحتاااةسذااتىاستاااحسر ذد ااةستر  متذااةستر  دريااةسامااتسذ اادوسمتذاذااهسامااتسر قااتددس  ااحس ااذسسالبركااة األولااى -2
يااا هسرىاس كاااتدس  اااات  س1سحتااااةسذاااتحذسسر كاااتدسر  قذقاااحسر ااافىسذضاااح ستر ااافىسلدسسوالبركاااة الثانياااةياااح  س

1سسوالبركاة الثالثاةتذا ذذهس تكتسر مدر  سرح مذةسا  متتسر كتدستر د مةساحسر ذد ةسر  تكذةسمحميسذتحذس س
حتااااةسذااات دتحسر قااادوست م اااهساساماااسس ماااتد سر ياااال ساستر ياااال سر ااافىسذداااتيس اااذس قاااذسسسسسسسسسسسسسس)غاااذس

ر ااادتحسر قااادوس ذيااا سساذكاااتستااااتسذأحااافسماااسس(ساستدااااعسر اااداستجماااهس  ذكاااتسذياااذدسحدياااتذسس014+ااااحس2215
سرأليذت سر محس  ميذتستذا كمتس كت

ر ا ذةسر  تكذةساحسكمذجةس ألت حسم تذسذ ديلساحسكمذجةسلكهسذذتدلستاتسد مكتسذادسلسسليديسكتدسر ميذتس -3
سلىسذادسلسسمجيد

ر  ااتاسسسر مياذتسهذاذساااتد سذاتدلسر مالمذاافستذد اةسر  اتاسسااحسكماتفجس امااذسر مياذتس  احسرألدضساذد اة -4
سم تسسذإيمحدر سصي سر دا

ذكت س  حساف سر ذد ةسر  ت ت ذةسكدم س متفرسلمدسر ميذتسر مالمذفس ذسسذامدتسسلسسذامادترسذإيا سرىاسترحذاسس -5
س(س14119 ت2تر دتحسر قدو س)سدرجعس

سا فرسماكعسر  كذيةسادرءمًتس1سذا حسر  تاسس سر يال س جمذا  س ستذددسر يااس ت دت ل  -6
سمسسكديهسذذساتسذيممداتسمسسرهللسترااسر ذد ةسر  تاسس سذذتدل -7
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اف سر ذد ةسر  ت ت ذةسكدىساذمتسكتعسمسسر مددجسات ذد ةسرألت حسلسسذ دوسر داستذ محستذمكعسرألفىساحسمد  ةس
لت ذةساستر ذد ةسر  تكذةسكجدساذمتسماذذدسل ميسذدذس  حسذد سم تذسس الهةسيحاذةسمعسرهللساستلسسرهللسذضح سفاسس

رحكيتسست  سسافرس دلس جمذعسر ميذ ذذسساس  سكأمحس  ذد ةسر  ت  ةساأسسذداعسر داستجمهسحكيتسستذديدستذقتدس
تذذذسسدضت ستذ ذتسيالمهس ُهس)سافرسماكحسر   مةسرألا حس(ساكتسكاذس  متذس مذسرهللسمعسرحكيتسستكدىساذهس

عسر ادر سذذسمدذس  حسر ممت سمدىسحاتاذةسر االهة سذذسلسس  مةسيال سر اذدذةسايسيت ت س سماكحسمجددسصكقات
ستر  متذستر يالمة 

س
"«بَفَيْجَعُلوَن اْسِمي َعَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوأََنا ُأَباِرُكُهمْ 27" -(:27) أية
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع
س

 قرابين وعطايا الشعب
ر يااسهللسم ددةسذكدوسر   متتستذكممحسذأسسذقد س يتذًتسكجدساكتساحسصا تحساتذذسجدًرسم دردس ااتذتسدؤيت س

صجمت ذًتس  ذس اتذتا  ساكتسذدىسر ذاضسماتذذس   ال ست  سسافرس ُهسماكحسخحدسدرءعاساك سسكدىسرهللساكتسذددحس
ذااتذتسلت د س سألكهسذ متجمتس  سسألكمتس المةسم ذمم ستذكتمم  سترهللسر فىس سذكيحس أوسمت سذتددس سذكيحس

تذتسياذهستم ذمم سذذسذيج متس م ساحسر  متاسر مقدوس ذقدلاتس ذسجذذس متسيجذسليمت سياذهساحسيددسر  ذتةس ا
ا تح29ا 2رألذدذة ستافرسرحا تحسم ذس) (ستاذهس16)سدتسس(ستاذهسميجذذسأليمت سلا تاسدرتدستل مت م ستر 

كتعس كمتس ذوسحاذةس)ستافرسم ذسليمت سلا تاسذت وسر ديتذ ستكال ظسلسسرهللسذددحسذمذتتسياذهسمعسلسسرحمم
سر ات س(ست ك يسلسسرهللس سذذقحسمدذتكًتسامتسذدذضسمسسكامهسر   ذد 

س–س11)ذتتسترىسسسسس(سميمذسمقدمةس تمةسلتسهدذتسس ت س3س-1)رىذتتسس-1تكجدساحسافرسرحا تحسمقدممذسس
سرىحدس(سمقدمةس ذسيذاسذمددد  

س
ْن ِإَقاَمِة اْلَمْسَكِن، َوَمَسَحُه َوَقدََّسُه َوَجِميَع َأْمِتَعِتِه، َواْلَمْذَبَح َوَجِميَع َوَيْوَم َفَرَغ ُموَسى مِ 1 "-(:9-1) األيات

َقرََّب ُرَؤَساُء ِإْسرَاِئيَل، ُرُؤوُس ُبُيوِت آَباِئِهْم، ُهْم ُرَؤَساُء اأَلْسَباِط الَِّذيَن َوَقُفوا َعَلى 2َأْمِتَعِتِه َوَمَسَحَها َوَقدََّسَها، 
: ِستَّ َعَجاَلٍت ُمَغطَّاًة، َواْثَنْي َعَشَر َثْورًاب ِلُكلِّ َرِئيَسْيِن َعَجَلةٌ 3ُدوِديَنب اْلَمعْ  ، َوِلُكلِّ َواِحٍد َأَتْوا ِبَقرَاِبيِنِهْم َأَماَم الرَّبِّ

َفَتُكوَن ِلَعَمِل ِخْدَمِة َخْيَمِة االْجِتَماِع، ُخْذَها ِمْنُهْم »5َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 4َثْوٌر، َوَقدَُّموَها َأَماَم اْلَمْسَكِنب 
اْثَنتَاِن ِمَن 7َفَأَخَذ ُموَسى اْلَعَجاَلِت َوالثِّيرَاَن َوَأْعَطاَها ِلالَِّويِّيَن: 6«ب َوَأْعِطَها ِلالَِّويِّيَن، ِلُكلِّ َواِحٍد َحَسَب ِخْدَمِتهِ 

َوَأْرَبٌع ِمَن اْلَعَجاَلِت َوَثَماِنَيٌة ِمَن الثِّيرَاِن 8ا ِلَبِني َجْرُشوَن َحَسَب ِخْدَمِتِهْم، اْلَعَجاَلِت َوَأْرَبَعٌة ِمَن الثِّيرَاِن َأْعَطاهَ 
َوَأمَّا َبُنو َقَهاَت َفَلْم ُيْعِطِهْم، أَلنَّ ِخْدَمَة 9َأْعَطاَها ِلَبِني َمرَاِري َحَسَب ِخْدَمِتِهْم ِبَيِد ِإيثَاَماَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِنب 

 "ْلُقْدِس َكاَنْت َعَلْيِهْم، َعَلى اأَلْكتَاِف َكاُنوا َيْحِمُلوَنبا
 القربان العام

مقد سر دؤيت سذدتحستر دس ذقدمترس اذةسصجمت ذةستاف سيذقتساحسف داتسر ااتذتسر حتاةسذ ذسيذاساتهللسذدذدس الهةس
كذعسمسسحالذسر دتحسر جمت ذةسيحاذةسذذكهستذذسس ذس ضتساست  سس  حسلسس سم تسس الهةساددذةسصكا ر ذةسذذسم

ساسدتحسر يد ةسر محسمدذاسر  كذيةس جيدستر د 
مماةسر حذمةسا مت مم س قذ ةستر قمتمذذسس سلذكتسجديتسسذيم متسسا ستذكتسمدردىس جالتست ذدرسس  مذسس -1

 متام  سر قمتمذذسسلكديم ساتدترسمد ذةس  مذسلذيم متسس جالتست ذدرسسألكم سذ م تسسرألهدروس  حس
سيتت ستا فرسادكتس  دتحسر قدو ر مقد

سرهللس  سذتاحسذي ذسر ادذتتست س دداتستمدلسافرس    مةسر ذيدذةسر محسذديداتسر دتحسر قدوسس-2
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س
=سترضتسلسسافرسرحا تحس ذوساحسمتضاهسر  مكحس  سسرهللساكتس سذممهسر مي يذسسيوم فرغ موسىس-:1آية

وسر ق اسهللسذ  مكتس سسر ااتذتسر يحاذة ساتهللسذددحسذااتذتسر  مكحسذذسر مدمذاسر مكاقح ساذادسلسسم   س سسم دذ
مسسحايست دوسه ذهسهلل ستهدسم تسس  مةسذت ساكتسم ذسلذت سيددسر م تذسسلىسغذدسم دتدةستذ تسسماكتاتسذادس

سذتمًت س12لسسصكممحسمتيحسمسسصهتمةسر حذمة سحاتاًتسلسسمقدمتتسرأليذتاسصيممدتس
س

مقدمةسر اتمةسا سصهميمترس مكمتسماًتسذت ميتتى ست  ظسلكم سهدمترسمتسم متجهس=ساحسر سأتوا بقرابينهمس-:3آية
سر حدمة ساا حسمسسذقد س  ذهسلسسذدىسمتسم متجهسر  كذية 

س=سا سل اترس اتذتا سهللسقدموها أمام المسكن
دؤيت سس=س محس سذيادسر التذذسسلكم سلحفتاتسمسسرأليذتاسلتسذيادسخذها منهمببب وأعطها لالويينس-: 5آية 

سرأليذتاسلكم سمدض ترسذيح س  حسر التذذس سذذسلحفاتسر التذتسسمسسرهلل 
 

 قربان كل سبط سس(88-11) األيات
َؤَساُء َقرَاِبيَنُهْم َأَماَم اْلَمْذَبِحب 11 "-(:88-11) األيات َؤَساُء ِلَتْدِشيِن اْلَمْذَبِح َيْوَم َمْسِحِهب َوَقدََّم الرُّ َوَقرََّب الرُّ

ُبوَن َقرَاِبيَنُهْم ِلَتْدِشيِن اْلَمْذَبحِ »الرَّبُّ ِلُموَسى:  َفَقالَ 11  «بَرِئيًسا َرِئيًسا ِفي ُكلِّ َيْوٍم ُيَقرِّ
ِل َنْحُشوُن ْبُن َعمِّيَناَداَب، ِمْن ِسْبِط َيُهوَذاب 12 َوُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن 13َوالَِّذي َقرََّب ُقْرَباَنُه ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، فِ  ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ ِكْلتَاُهَما ضَّ
َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن 15َبُخورًا،  َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوءٌ 14َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة 17َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمَعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 16َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
يَناَداَببَثْورَاِن َوَخْمَسُة ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف حَ   ْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َنْحُشوَن ْبِن َعمِّ

َر َرِئيُس َيسَّاَكَرب 18 ََ ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 19َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِني َقرََّب َنثََناِئيُل ْبُن ُصو َقرََّب ُقْرَباَنُه َطَبًقا َواِحًدا ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبِعيَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلَتاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحًة َواِحَدًة مِ  ْن ِفضَّ

َوَثْورًا َواِحًدا اْبَن َبَقٍر َوَكْبًشا َواِحًدا 21َوَصْحًنا َواِحًدا َعَشَرَة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوًّا َبُخورًا، 21ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَْاِن َوَخْمَسُة 23َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 22ُروًفا َواِحًدا َحْوِليًّا ِلُمْحَرَقٍة، َوخَ 

َرب ََ  ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َنَثَناِئيَل ْبِن ُصو
ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة َوَثاَلُثوَن 25ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َرِئيُس َبِني َزُبوُلوَن أَِليُُب ْبُن ِحيُلوَنب وَ 24 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوءَ  تَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا ِبَزْيٍت َشاِقاًل َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ
َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد َوَخُروٌف َواِحٌد 27َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 26ِلَتْقِدَمٍة، 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة ِكَباٍش َوَخْمَسُة 29َخِطيٍَّة، َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة 28َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
 ُتُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن أَِليَُب ْبِن ِحيُلوَنب
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ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة ُقْرَباُنُه 31َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِع َرِئيُس َبِني رَُأوَبْيَن أَِليُصوُر ْبُن َشَدْيُئوَرب 31 َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوءَ  تَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد 33ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل 32ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 35َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 34َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 

 َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن أَِليُصوَر ْبِن َشَدْيُئوَرب ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوسٍ 
ٍة َوْزُنُه 37َوِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َرِئيُس َبِني ِشْمُعوَن َشُلوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشدَّايب 36 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا  ِمَئٌة َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحةٌ  َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ
ٌد َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواحِ 39َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 38َمْلُتوتًا ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 41َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 41َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
 ايبِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َشُلوِميِئيَل ْبِن ُصوِريَشدَّ 

ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 43َوِفي اْلَيْوِم السَّاِدِس َرِئيُس َبِني َجاَد أَِلَياَساُف ْبُن َدُعوِئيَلب 42 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا  َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد 45َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 44ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 47َذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز لِ 46َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 

 ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن أَِلَياَساَف ْبِن َدُعوِئيَلب
ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 49ب َوِفي اْلَيْوِم السَّابِع َرِئيُس َبِني َأْفرَاِيَم أَِليَشَمُع ْبُن َعمِّيُهودَ 48 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوءَ  تَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ
َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد 51َشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، َوَصْحٌن َواِحٌد عَ 51ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 53َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 52َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
 َخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن أَِليَشَمَع ْبِن َعمِّيُهوَدبِكَباٍش وَ 
ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 55َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن َرِئيُس َبِني َمَنسَّى َجْمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَرب 54 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلتُ َوَثاَلُثوَن َشاِقالً  وتًا ، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ
َوَكْبٌش َواِحٌد َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر 57َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 56ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 59َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 58َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
 َفَدْهُصوَرب ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َجْمِليِئيَل ْبنِ 

ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 61َوِفي اْلَيْوِم التَّاِسِع َرِئيُس َبِني َبْنَياِميَن َأِبيَدُن ْبُن ِجْدُعوِنيب 61 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدسِ  ، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد 63َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 62ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 65َن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َوَتْيٌس َواِحٌد مِ 64َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 

 ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َأِبيَدَن ْبِن ِجْدُعوِنيب



 (ألصحاح السابعالعدد ) ا

 

 
40 

ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 67يَشدَّايب َوِفي اْلَيْوِم اْلَعاِشِر َرِئيُس َبِني َداَن َأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّ 66 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوءَ  تَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد 69اِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، َوَصْحٌن وَ 68ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 71َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 71َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 

 ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َأِخيَعَزَر ْبِن َعمِّيَشدَّايب
ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 73َوِفي اْلَيْوِم الَحاِدي َعَشَر َرِئيُس َبِني َأِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَنب 72 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ
ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدقِ َوَثاَلثُ  يًقا َمْلُتوتًا وَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

ْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد َوَثْوٌر َواِحٌد ا75َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 74ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة، 
َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة 77َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 76َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 

 ِعيِئيَل ْبِن ُعْكَرَنبِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َفجْ 
ٍة َوْزُنُه ِمَئٌة 79َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِني َعَشَر َرِئيُس َبِني َنْفتَاِلي َأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَنب 78 ُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ

ٍة َسْبُعوَن َشاِقاًل َعَلى َشاِقلِ  اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا  َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ
َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر َوَكْبٌش َواِحٌد َوَخُروٌف 81َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا، 81ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة 

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة ِكَباٍش َوَخْمَسُة 83اِحٌد ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّةب َوَتْيٌس وَ 82َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، 
 ُتُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا ُقْرَباُن َأِخيَرَع ْبِن ِعيَنَنب

ٍة اْثَنتَا َعشَرَة، هَذا َتْدِشيُن اْلَمْذَبِح َيْوَم َمْسِحِه ِمْن ُرَؤَساِء ِإسْ 84 ٍة اْثَنا َعَشَر، َوَمَناِضُح ِفضَّ رَاِئيَلب َأْطَباُق ِفضَّ
ِة اآلِنَيِة 85َوُصُحوُن َذَهٍب اْثَنا َعَشَر،  ٍة، َوُكلُّ ِمْنَضَحٍة َسْبُعوَنب َجِميُع ِفضَّ ُكلُّ َطَبق ِمَئٌة َوَثاَلُثوَن َشاِقَل ِفضَّ

َوُصُحوُن الذََّهِب اْثَنا َعَشَر َمْمُلوَءٌة َبُخورًا، ُكلُّ َصْحٍن َعَشَرٌة َعَلى َشاِقِل 86اِقِل اْلُقْدِسب أَْلَفاِن َوَأْرَبُع ِمَئٍة َعَلى شَ 
ُحوِن ِمَئٌة َوِعْشُروَن َشاِقاًلب  َعَشَر، ُكلُّ الثِّيرَاِن ِلْلُمْحَرَقِة اْثَنا َعَشَر َثْورًا، َواْلِكَباُش اْثَنا 87اْلُقْدِسب َجِميُع َذَهِب الصُّ

َوُكلُّ الثِّيرَاِن ِلَذِبيَحِة 88َواْلِخرَاُف اْلَحْوِليَُّة اْثَنا َعَشَر َمَع َتْقِدَمِتَها، َوتُُيوُس اْلَمْعِز اْثَنا َعَشَر ِلَذِبيَحِة اْلَخِطيَِّةب 
اْلِخرَاُف اْلَحْوِليَُّة ِستُّوَنب هَذا َتْدِشيُن اْلَمْذَبِح السَّاَلَمِة َأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َثْورًا، َواْلِكَباُش ِستُّوَن، َوالتُُّيوُس ِستُّوَن، وَ 

 "َبْعَد َمْسِحِهب
 
َؤَساُء َقرَاِبيَنُهْم َأَماَم اْلَمْذَبِحب11س" -(:11) أية َؤَساُء ِلَتْدِشيِن اْلَمْذَبِح َيْوَم َمْسِحِهب َوَقدََّم الرُّ  "َوَقرََّب الرُّ

ر  تاسر جدذد سصفًرساحس  مةسماكحسر ذتوسر يح س تذًتسجدذدًرس مكتيذةسمت سس=س ا متسمسسر ديسسر دتديذةسلىستدشين
ستكيمحدممتسذماكحسم دذوسر يح سر جدذدس حدمةسرهلل 

=ساحس اتذتسر يااس  سذأمدا سرهللسذمتسذذسهدمتاتسمسسلكديم ستيمذتسهدرذذسسألكمتسهدذتسسقدم الرؤساء قرابينهم
سهلل 
ُبوَن َقرَاِبيَنُهْم ِلَتْدِشيِن اْلَمْذَبحِ »ُموَسى: َفَقاَل الرَّبُّ لِ 11س" -(:11) أية س«بَرِئيًسا َرِئيًسا ِفي ُكلِّ َيْوٍم ُيَقرِّ
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 ذسذت سذقد سدءذوسهدرذذكهساذددحسرهللسذه ست كال ظسلسس اتذتسرأليذتاس  متسمميتتذةس محس سذكمدوسل دست سذابدس
سر قدو سل دساحس ذكحسكديهست محس سذماتدسل دسلسس هسكاذاسل ذدساح

س
يَناَداَب، ِمْن ِسْبِط َيُهوَذاب12س" -(:12) أية ِل َنْحُشوُن ْبُن َعمِّ  "َوالَِّذي َقرََّب ُقْرَباَنُه ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ

ذدلسيذاسذمتفرسذت مقدذ سامسسافرسر يذاسيذأمحسر ميذتست محس سذكمدوسك يتسس تسساتسر ت ذدسر فىس  سذضت س
ا ستاتسلسسر ميذتساتسدءذوسذمتفرسر  قذقح ساتر دءذوسر دت حسامتسرأليدسحيمهس قاسدءذو ستاكتلسيذاسل

ر حتدجسمسسيذاسذمتفر ستكال ظسلسسمدمذاسف دسرأليذتاس تسسذ ياسصهتممم ساحسر م  ةساذدلسذت يديس ذلسيذاس
سذمتفرس  سر جكتاس  سر بداس  سر يمتذ 

س
ةٍ 13 س" -(:13) أية ٍة َسْبُعوَن  َوُقْرَباُنُه َطَبٌق َواِحٌد ِمْن ِفضَّ َوْزُنُه ِمَئٌة َوَثاَلُثوَن َشاِقاًل، َوِمْنَضَحٌة َواِحَدٌة ِمْن ِفضَّ

 "َشاِقاًل َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِس، ِكْلتَاُهَما َمْمُلوَءتَاِن َدِقيًقا َمْلُتوتًا ِبَزْيٍت ِلَتْقِدَمٍة،
حسميمحد س  مذسر ذحتدسص حسمفذتسدرحذسر مقدمتتسر دضذةسميمحد سمعسمفذتسر م دهةساحسر حتدج سلمتسر فاذذةسام

س=سحيمقذتذسد سر فذذ ة سوالمنضحةر حذمةساس
سس

 "َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َبُخورًا،14س" -(:14) أية
س=س اجسسر دهذي سترألاذتيس تضعسر   ت  سالصحون
َوَتْيٌس َواِحٌد ِمَن 16َوَكْبٌش َواِحٌد َوَخُروٌف َواِحٌد َحْوِليٌّ ِلُمْحَرَقٍة، َوَثْوٌر َواِحٌد اْبُن َبَقٍر 15س"-(:17-15) األيات

َوِلَذِبيَحِة السَّاَلَمِة َثْورَاِن َوَخْمَسُة ِكَباٍش َوَخْمَسُة تُُيوٍس َوَخْمَسُة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب هَذا 17اْلَمَعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 
 "مِّيَناَداَببُقْرَباُن َنْحُشوَن ْبِن عَ 

(سافذذ ةسر ميذتساحس5مقدذ سر فذتءتسذيذدس اد سهذتذس اتذتكتسص سمسسحالذسر ميذتسر ما تاست  ظسم دردسده س)
سيذاسر كامةسر محسك سساذمت 

ذت سذمادذسذت س  ذسيذاساسصيمم تس  حسلذت سس12احس ماسر مديذدسذمدددس  ذدًرساذسلذت سر مقدذ ستا سس-ملحوظة:
سرسيؤرذس سم ذس ُهس سامقدذ سهدرذذسس  مذ ذساتس مذسمقدو ر يذتت؟ساستاف

س
ْوَت ُيَكلُِّمُه ِمْن َعَلى اْلغِ 89س" -(:89) أية َطاِء َفَلمَّا َدَخَل ُموَسى ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَيَتَكلََّم َمَعُه، َكاَن َيْسَمُع الصَّ

 "وَبْيِن، َفَكلََّمُهبالَِّذي َعَلى تَاُبوِت الشََّهاَدِة ِمْن َبْيِن اْلَكرُ 

 ال سرهللسمعسمتيحسص الكًتسمكهسلكهسهذذسهدرذذسسياذهستادحسذمت ساتهللساكتسذ   س ذسر يااسمسسحالذسمتيح س
تاكتلسمسسذقتذسلسسرهللس تسسذ   سمتيحسمسس  حسر بات سذذكمتس تسسر يااسذأ ذسمسس   سفذذ ةسر يالمة ستاكتس

( 111ا2س تسسذ   سرألكذذت ساست  سساحسرألذت سرألحذدةس  مكتساحسصذكهس) اسرهللسذ   سمتيحساستاحسر امدسر قدذ سرهلل
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن
 

 سيامة الالويين
ات مكتدةسميذدساستدةسر فاذذةسر مكهذذسلسسذ د كتسر ت حسرح محس سساقوسيذتمةسر التذذس   سذ د كتس سس

احسر  كذية ساالسمتجدسحدمةس كيذةست سليدرداسذدتسس مذسر دتحسر قدو س ف لس تسسذكذبحسلسسس  دتحسر قدوست م ه
سلىس مذسر دتحسر قدوس ذ تسسر  دذلس سسر مكتدةسيتذقًتس اقوسيذتمةسر التذذس ستر  دذلساكتس سسصضت ةسر ُيدج 

ذت دتحسر قدوس محسذ تكترسمكذدذسسحالذسر التذذس ستذدم سمسسافرسلسسر التذذسسا سر مكتدرتسر  ذةسذجاسلسسذمم ءترس
متهدةست تسسر  تاسسذضح سر مكتدةسمسسكتدسر مفذتسسهتم تسس حدممم س متد سامسسذمقد س  حدمةسذجاسلسسم تسسيدج

ذياذسه تذكتسذكتدسدت هسستر ماكحسلسسرحيمكتدةساحس ذتةسلت دسرهللسصكمتسمم قيسذت ميذتسذيتعس تاككتسرأل ظ سر فى
ستاف سر كتدسمياذسر  اساحسه تذكتستم ديسليترلسر حاذة اسا ذاسلتسر مفذتسر قدتوسمسسحالذسكتدسر 

س
َكلِّْم َهاُروَن َوُقْل َلُه: َمَتى َرَفْعَت السُُّرَج َفِإَلى ُقدَّاِم اْلَمَناَرِة ُتِضيُء »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:4-1) األيات

َوهِذِ  ِهَي َصْنَعُة 4وُن هَكَذاب ِإَلى ُقدَّاِم اْلَمَناَرِة َرَفَع ُسُرَجَها َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب َفَفَعَل َهارُ 3«ب السُُّرُج السَّْبَعةُ 
َل بُّ ُموَسى هَكَذا َعمِ اْلَمَناَرِة: َمْسُحوَلٌة ِمْن َذَهٍبب َحتَّى َساُقَها َوَزْهُرَها ِهَي َمْسُحوَلٌةب َحَسَب اْلَمْنَظِر الَِّذي َأرَاُ  الرَّ 

 "اْلَمَناَرَةب

 ب=سادتسسدءذوسر  مكةستر ميذتساتسدءذوس مكمكتسر  قذقحسر فىسلديذسدت هسر قدتوس كتسكلم هرون
ضت ممتسلىسمكظذدمتستمإلس= متى رفعت السرج  ساتسذت  ذتستر 

=سر مقااتدسذت مكاتدةساكاتسر ياتيسر تيااحساماحسمامذادسجيا سر مكاتدةستر ما اتاسلسسسإلى قدام المناارة تضاىء السارج
يا سصم تسسر ُيادجسمياما ةسذ ذالسم اتسسامتذ ماتسمجات سر ياتي ستر ماكاحسر دت احسلسسلىسحدماةسذجااسلسسم اتسس مجادس

ساكتس تسسر مالمذفسُيُدجسمتهدةسمجت سر يتيسا(سس1219لعسر ميذت س مفرسهتذسر م مذفرسس متفرسميحاتسسص ذكتس)
ترسذ تساذيااتذمترسر اات كذذسس مااتسيااذيستيااتاتياا ت ةسر اافااسلىسذدردمااه ست سذيااذ اسذاات مذددسسه=سلىسمك تمااسمسااحولة

سرهللسياذهستحدرمهس س سساذضذءترس مكتدرتستياسر ات  اسر اجذسر فاذح ست  ظسلكهسذت مجتداسذ ذ ُدد 
س  سداذذةسل=سه كتسلسسر يتيسميذدس  ميذتستاتسلذضًتسص ممذسسحتى ساقها وزهرها

س=سياذهستا س متدس م ه سوهكذا الزهر
س

َوهَكَذا َتْفَعُل َلُهاْم 7ُخِذ الالَِّويِّيَن ِمْن َبْيِن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَطهِّْرُهْمب »6َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: وَ 5س"-(:19-5) األيات
وا ُموَسى َعَلى ُكلِّ َبَشارِِهْم، َوَيْغِساُلوا ِثَيااَبُهمْ  ثُامَّ َيْأُخاُذوا 8َيَتَطهَّاُرواب فَ  ِلَتْطِهيرِِهِم: اْنِضْح َعَلْيِهْم َماَء اْلَخِطيَِّة، َوْلُيِمرُّ

َفُتَقادُِّم الالَِّويِّايَن َأَمااَم َخْيَماِة 9ب َثْورًا اْبَن َبَقٍر َوَتْقِدَمَتُه َدِقيًقا َمْلُتوتًا ِبَزْيٍتب َوَثْورًا آَخَر اْبَن َبَقٍر تَْأُخُذ ِلَذِبيَحِة َخِطيَّةٍ 
، َفَيَضااُع َبُنااو ِإْساارَاِئيَل َأْيااِدَيُهْم َعَلااى 11رَاِئيَل، االْجِتَماااِع، َوَتْجَمااُع ُكاالَّ َجَماَعااِة َبِنااي ِإْساا َوُتَقاادُِّم الالَِّويِّاايَن َأَماااَم الاارَّبِّ
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ب َمَة الارَّ َوُيَردُِّد َهاُروُن الالَِّويِّيَن َتْرِديًدا َأَماَم الرَّبِّ ِمْن ِعْنِد َبِني ِإْسرَاِئيَل َفَيُكوُنوَن ِلَيْخِدُموا ِخدْ 11الالَِّويِّيَنب  ثُامَّ 12بِّ
، ِللتَّْكِفياِر َعااِن َيَضاُع الالَِّويُّاوَن َأْيااِدَيُهْم َعَلاى رَْأَسااِي الثَّاْوَرْيِن، َفُتَقاارُِّب اْلَواِحاَد َذِبيَحااَة َخِطيَّاٍة، َواآلَخااَر ُمْحرَ  َقاًة ِللاارَّبِّ

ب َفُتوِقُف الالَِّويِّيَن َأَماَم َهاُروَن َوَبِنيِه َوُتَردُِّدهُ 13الالَِّويِّيَنب  َوُتْفِرُز الالَِّويِّيَن ِماْن َباْيِن َبِناي ِإْسارَاِئيَل 14ْم َتْرِديًدا ِللرَّبِّ
أَلنَُّهاْم 16َوَبْعَد ذِلاَك َياْأِتي الالَِّويُّاوَن ِلَيْخاِدُموا َخْيَماَة االْجِتَمااِع َفُتَطهِّاُرُهْم َوتُاَردُِّدُهْم َتْرِدياًدا، 15َفَيُكوُن الالَِّويُّوَن ِليب 

أَلنَّ 17ُتُهْم ِلايب وَن ِلي ِهَبًة ِمْن َبْيِن َبِني ِإْسرَاِئيَلب َبَدَل ُكلِّ َفاِتِح َرِحٍم، ِبْكِر ُكال  ِماْن َبِناي ِإْسارَاِئيَل َقاِد اتََّخاذْ َمْوُهوبُ 
ْرِض ِمْصااَر َقدَّْسااُتُهْم ِلاايب ِلااي ُكاالَّ ِبْكااٍر ِفااي َبِنااي ِإْساارَاِئيَل ِمااَن النَّاااِس َوِمااَن اْلَبَهاااِئِمب َيااْوَم َضااَرْبُت ُكاالَّ ِبْكااٍر ِفااي أَ 

َوَوَهْبُت الالَِّويِّيَن ِهَبًة ِلَهاُروَن َوَبِنيِه ِمْن َبْيِن َبِني ِإْسرَاِئيَل، 19َفاتََّخْذُت الالَِّويِّيَن َبَدَل ُكلِّ ِبْكٍر ِفي َبِني ِإْسرَاِئيَلب 18
اِع، َوِللتَّْكِفيِر َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِلَكْي اَل َيُكوَن ِفي َبِناي ِإْسارَاِئيَل َوَباٌأ ِلَيْخِدُموا ِخْدَمَة َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َخْيَمِة االْجِتمَ 

س س«بِعْنَد اْقِترَاِب َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإَلى اْلُقْدسِ 
تاكااتسكجاادسرهللسكديااهسذقاادوساااف سر كدااتوسسا(ستددساقااوسيااذتمةسر  مكااةستاكااتسكجاادساقااوسيااذتمةسر التذااذسس3اااحس) 

س دممهس ف لسذقدمتسس كم سفذتءتسحاذةستفذتءتسم دهةس  م دذدس كم  ممأاذس ح
س

وا ُموَسى َعَلى ُكلِّ َبَشارِِهْم،7س" -(:7) أية َوَيْغِساُلوا  َوهَكَذا َتْفَعُل َلُهْم ِلَتْطِهيرِِهِم: اْنِضْح َعَلْيِهْم َماَء اْلَخِطيَِّة، َوْلُيِمرُّ
س ِثَياَبُهْم َفَيَتَطهَُّرواب

تهادسذ ااتسسماسسر مد ضاةسلتسمااسسر مات سر اافىسذاهسذاااضسماسسدمااتدسسالىسمات سر مامذاادسماسسر حاذااةس=سسمااء الخطيااة
=سر ذياادساااتسر ذياادةسلىسر ج ااد سر مقاااتدسلسسذ  قااترس ااذسيااادسسوليمااروا موسااى علااى كاال بشاارهمر ذقاادةسر  ماادر  س

اذةسيت كةساحسجيمم  ستر يادساتسكمتساذذاحس  جي ست  قهسذيذدس ك عس ذسمتساتسمما يسذت جيدسمسسدكوسات ح
ستا فرس تسسرألذديساحساقوسمامذد سذ  يس ذسياد سصيتدةس ك عس ذسص  سمسس ذتمه س(0دتسر جيدس)

 ما رمم سذت  ذاتةسر مقدياةسر ااتادةست اتسسر  مكاةسذبميا تسس  ما سص=س المةسسويغسلوا ثيابهمتذكتظدسافرسرىسسر متذة س
س لمتسر التذذسساذ مدترسذبيذس ذتذم 

س
 "دُِّم الالَِّويِّيَن َأَماَم َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوَتْجَمُع ُكلَّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، َفُتقَ 9س" -(:9) أية

س (913 س+12141س+4123=سلتسكتراسر جمت ةس)حدستجمع كل جماعة
س

، َفَيَضُع َبُنو ِإْسرَاِئيَل َأْيِدَيهُ 11س" -(:11) أية  "ْم َعَلى الالَِّويِّيَنبَوُتَقدُِّم الالَِّويِّيَن َأَماَم الرَّبِّ
ر اقوسذيذهسم  ذةس =سا س اذةسر يااسهللسلتسا سم ذسر فذتءتسذقدممتسر يااستافرسفيضع بنو إسرائيل أيديهم

فرساممكتسلسسر التذذسس تكترسذدً س سسرألذ تدسام ساااًلس أكم سذقدمتكم س ر  تاسسر جدذدسلتسمديذتسر يااسأليق  ستر 
 فذتءت 
ب َردُِّد َهاُروُن الالَِّويِّيَن َتْرِديًدا َأَماَم الرَّبِّ ِمْن ِعْنِد َبِني ِإْسرَاِئيَل َفَيُكوُنوَن ِلَيْخِدُموا ِخْدَمةَ َويُ 11س" -(:11) أية  "الرَّبِّ
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=سافرسمتسذدا هسادتسسمعسر فذتءتستر ماكحس)ا سمكلستر  ذل(ستاكتسر يااسذاااحسر التذاذسسهللسسيردد هرون الالويين
س مدتس ست  ظسلسسرهللساتسر فىسح قم س ف لسا ذسمتسل ات سرهللس كتستكقدمهس هسذاذد س كتس تكذةترهللسذااذم س اس
س

 ِفاي َوَوَهْبُت الالَِّويِّيَن ِهَبًة ِلَهاُروَن َوَبِنيِه ِماْن َباْيِن َبِناي ِإْسارَاِئيَل، ِلَيْخاِدُموا ِخْدَماَة َبِناي ِإْسارَاِئيلَ 19س" -(:19) أية
يَل ِإَلاى ، َوِللتَّْكِفيِر َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِلَكاْي اَل َيُكاوَن ِفاي َبِناي ِإْسارَاِئيَل َوَباٌأ ِعْناَد اْقِتارَاِب َبِناي ِإْسارَائِ َخْيَمِة االْجِتَماعِ 

س «باْلُقْدسِ 
=ساذكحسصيدرءذذسمقادذسساحسحدمةسر اداستذقات سر التذاذسسذت حدماةسذادً س اكم  ستاا سااحسسللتكفير عن بنى إسرائيل

س سذمكاتسسر يااسمسسرحهمدراسمسسر حذمةستلدترممتساالسذمتتسر ياا دريمم س
تاحسكدوسر تهتساتسس ساف سر اتدةسمدي س كتساتدةسر ميذتسر حتد سر  يسر فىساتس اذةسرىاس  ذيدذةس حالامت

الذسفذذ ةس اسمقد س آلاسذإي سر ذيدذةسذمقذ متس المةسدضتس كت ستاحسيدسرحاحتديمذتسذمقذذسرهللسهدرذذسسياذهسح
سصذكهستدمهسيدسصم تدسماهستمقدذوس م  ساتس المةس اسميمدلساذهس ستذمقذذسر يااسمسسرىاسجيد ر ا ذا 

سذمالهحسرىاسمعسر ذيدذة ستذ تسساتسمقدمةس ذساد س آلحد 

س

لِّ َما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َفَفَعَل ُموَسى َوَهاُروُن َوُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل ِلالَِّويِّيَن َحَسَب كُ 21 "-(:24-21) األيات
ََسَُّلوا ِثَياَبُهْم، َوَردََّدُهْم َهاُروُن َتْرِديًدا َأَماَم 21َعِن الالَِّويِّيَنب هَكَذا َفَعَل َلُهْم َبُنو ِإْسرَاِئيَلب  َفَتَطهََّر الالَِّويُّوَن َو

، َوَكفََّر َعْنُهْم َهاُروُن ِلَتْطِهيرِِهْمب  ِلَك َأَتى الالَِّويُّوَن ِلَيْخِدُموا ِخْدَمَتُهْم ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم َوَبْعَد ذ22الرَّبِّ
هَذا َما »24َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 23 َهاُروَن َوَأَماَم َبِنيِه، َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َعِن الالَِّويِّيَن هَكَذا َفَعُلوا َلُهْمب

 "اْبِن َخْمٍس َوِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا َيْأُتوَن ِلَيَتَجنَُّدوا َأْجَناًدا ِفي ِخْدَمِة َخْيَمِة االْجِتَماِعب ِلالَِّويِّيَن: ِمنِ 

 "َوِمِن اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة َيْرِجُعوَن ِمْن ُجْنِد اْلِخْدَمِة َواَل َيْخِدُموَن َبْعُدب 25س" -(:25) أية
س دمتتسر ذدكذةسر  قذ ة=سر مقاتدسر حسوال يخدمون بعد

س
ُيواِزُروَن ِإْخَوَتُهْم ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَحَرِس ِحرَاَسٍة، لِكْن ِخْدَمًة اَل َيْخِدُموَنب هَكَذا َتْعَمُل 26س" -(:26) أية

 "«بِلالَِّويِّيَن ِفي ِحرَاَساِتِهمْ 
 25=سكدوسر ماكحساحسخذةسسلكن خدمة ال يخدمون
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع
 

 العيادة اإللهية
رهللسلهاات سمتيااحستااادتسستر التذااذسس حدمااةسر يااااس  ااسسر د تذااةسر  قذقذااةساااحساااحسذاادسرهللسر اافىسذامااذساااحسحدرمااهس

ستحال م سذد حسياذهستكجدساكتساحسافرسرحا تح 
سسذحذد سذمتسذداذسمي  ةسمظمدس متيحساذ جأسهللاساتسذا اسميتدةسرهللس سر كتو سترهلل -1
سر ي تذةسمقتدسر ياا ساتهللس سذمدلسياذهساحس ذدةسذذسذمت حسهذتدمم سذكديه س -2

تر اادتحسر قاادوساااتسر اافىسذقااتدسر  كذيااةس مااحسلسس  ذاادًرسمااسسر مدياادذسسلا قااترس  ااحسيااددسل مااتذسر ديااذسيااددسل مااتذس
يااح ستذااف د  سذ ااذسمااتسه مااهس  اا س سسر اادتحسر قاادو ستذت اااالةسذدياادسرهللسحاادر سر  كذيااةسااات دتحسر قاادوس سذا م اا س ااذ

تر دتحسر قدوساتسر ي تذةسر محسمقتدسر  كذياةستر دااتسر ماف تدساكاتسااتسجيادسر مياذتستدماهسااحسس (سس126س14)ذت
ستياكتسدرءمًتاسمدراقًتس كتساحسد  ةسغدذمكتس

س
يَِّة ِسيَناَء، ِفي السََّنِة الثَّ 1 "-(:5-1) األيات اِنَيِة ِلُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِفي الشَّْهِر َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َبرِّ

ِل َقاِئاًل:  ِفي اْلَيْوِم الرَّابَع َعَشَر ِمْن هَذا الشَّْهِر َبْيَن اْلَعَشاَءْيِن 3َوْلَيْعَمْل َبُنو ِإْسرَاِئيَل اْلِفْصَح ِفي َوْقِتِهب »2اأَلوَّ
َفَكلََّم ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل َأْن َيْعَمُلوا اْلِفْصَحب 4«ب ِضِه َوُكلِّ َأْحَكاِمِه َتْعَمُلوَنهُ َتْعَمُلوَنُه ِفي َوْقِتِهب َحَسَب ُكلِّ َفرَائِ 

يَّ 5 ِل ِفي اْلَيْوِم الرَّابَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر َبْيَن اْلَعَشاَءْيِن ِفي َبرِّ  ِة ِسيَناَء، َحَسَب ُكلِّ َفَعِمُلوا اْلِفْصَح ِفي الشَّْهِر اأَلوَّ
 "َما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى هَكَذا َفَعَل َبُنو ِإْسرَاِئيَلب

صاممت سرهللسذحدت سر داتستاقتيهساتسلسسذاد سر يااسلسس ذسمتس تسس م ساض هسدرجعس فذذ ةسر ددر  سترهللس
ذةس=سلتساحسر ايسبين العشاءينذااحساف سرحديتدرتسهذذسيددسر ذدذةسذيمةسلذت س محسمذقحسمت  ةساحسلفاتكم  س

سذ  تذسر ميت ستر ايت سر  تكحس سر تهتستهتسر ميت سر ترهعساحسر دمدةسمسسر ايت سرألتذسر فىسذذدل تر مقاتدسذمفر
س=سافرسذظمدسصاممت سرهللسذت اقو سحسب كل فرائضهر فىسذ تسساحسمبذاسر يمو س

س
ُسوا إِلْنَساٍن َمْيٍت، َفَلْم 6  "-(:8-6) األيات َيِحلَّ َلُهْم َأْن َيْعَمُلوا اْلِفْصَح ِفي ذِلَك اْلَيْوِمب لِكْن َكاَن َقْوٌم َقْد َتَنجَّ

ُسوَن إِلْنَساٍن َميٍِّتب ِلَماَذا ُنْتَرُك »َوَقاُل َلُه ُأولِئَك النَّاُس: 7َفَتَقدَُّموا َأَماَم ُموَسى َوَهاُروَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم،  ِإنََّنا ُمَتَنجِّ
ِقُفوا أَلْسَمَع َما َيْأُمُر ِبِه الرَّبُّ ِمْن »َفَقاَل َلُهْم ُموَسى: 8« ِفي َوْقِتِه َبْيَن َبِني ِإْسرَاِئيَل؟ َحتَّى اَل ُنَقرَِّب ُقْرَباَن الرَّبِّ 

 "«بِجَهِتُكمْ 
كدىساكتسصاممت سر يااسذفذذ ةسر داتستمسسُ د سمكمتس يذاسحتدجس سسصدردمهسذمم ساكتسذأسس سُذ د سمكمت!!ساذس

تذ ستمسس ظمةسمتيحسلكهسهتذس سل د ستفااسذا حستذيأذسرهلل ساالسذتجدسمسسذاد سكمم سكدوسرحاممت سذت مكت
س ذسيح  
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س
َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيل َقاِئاًل: ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َأْو ِمْن َأْجَياِلُكْم َكاَن »11َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 9 "-(:14-9) األيات

ب  َنِجًسا ِلَمْيٍت، َأْو ِفي ِفي الشَّْهِر الثَّاِني، ِفي اْلَيْوِم الرَّابَع َعَشَر َبْيَن 11َسَفٍر َبِعيٍد، َفْلَيْعَمِل اْلِفْصَح ِللرَّبِّ
َباِح َواَل َيْكِسُروا َعْظًما ِمْنُهب12اْلَعَشاَءْيِن َيْعَمُلوَنُهب َعَلى َفِطيٍر َوُمرَاٍر َيْأُكُلوَنُهب  َحَسَب ُكلِّ  اَل ُيْبُقوا ِمْنُه ِإَلى الصَّ

لِكْن َمْن َكاَن َطاِهرًا َوَلْيَس ِفي َسَفٍر، َوَتَرَك َعَمَل اْلِفْصِح، ُتْقَطُع ِتْلَك النَّْفُس ِمْن 13َفرَاِئِض اْلِفْصِح َيْعَمُلوَنُهب 
ِريٌب َفْلَيْعَمْل 14يََّتُهب َشْعِبَها، أَلنََّها َلْم تَُقرِّْب ُقْرَباَن الرَّبِّ ِفي َوْقِتِهب ذِلَك اإِلْنَساُن َيْحِمُل َخطِ  ََ َذا َنَزَل ِعْنَدُكْم  َواِ 

ب َحَسَب َفِريَضِة اْلِفْصِح َوُحْكِمِه َكذِلَك َيْعَمُلب َفِريَضٌة َواِحَدٌة َتُكوُن َلُكْم ِلْلَغِريِب َولِ   "«بَوَطِنيِّ اأَلْرضِ ِفْصًحا ِللرَّبِّ
ددسذاذدسمسسصهتمةسر داتس  كهسهد س م ساداةسممتديمهس  سذ د سرهللسمسسمكجوسذمذتسذبذدسصدردمهاسلتس تسساحسي

س1ساحسر يمدسر  تكحسذدً سمسسرألتذاسلمتسمسسذممكعس سسممتديةساقيهسذالسيذاسمقاعسم لسر كدوسمسسيااسرهلل
 اتسس ذاادسلسس سذياامتسرهللس ماسسدكااوسكديااهسلسسذأ اذسر داااتسامااسسذمكاتتذسذاادتسسصياام قتيسذاااذتس - أ

س( سترهللسذااحساداةس  متذةس  سكمكتتذ 20111 ت1مجدمًتساحسجيدسر داستدمهس)
(ستاافرسدما س حااليس13112 تسسر بدذت سذم كم سلسسذقدمترسر داتسذادسلسسذحممكترستذممتدترس)حد - ب

س ذسرألم ستهذت م  
سعسلسسذ مدذسذتألتذسامذسكمم سم ذساؤ  سذت مكتتذسامرهللسذيمتسذداتس تسس مسس  سذيس-ج
سيكةسس41ر مت حساحسلدضسر مذاتدستحاذمم س تسسكمذجممتسر مذهس تسسر مددتضسلسسذ مد ترسذت داتسس-د
(سذت دااتسممقاد سااحسر  ماتسس اسس ادسذكاحسصيادرءذذسر ماف تدسااحسسر ميتدسص ذهساكتسافرسرح مدتذس)س-ه

ص ادردسس  كهسمف تدساكتسااحسر مكاايسر افىسذياذدس  ذاهسياددسر اادد ساذاادسلسسص مماذساسرحا تحسرألتذ
س سسر مكتتذ سر حدر س  مفذتسذأمحسر  ال 

سا هسكدوسر قدريةساس  ظسلكهس كدسف د سر داتسر  تكحسذف دسذاضساقتيهس إلاممت سذهسس-ت
لهت س  هذتسر داتساحسر يمدسر  اتكحسألسسر  مكاةس اتكترس ا سذمقدياترسذااد ستااتسااحساافرسصيامبذسااف سس- 

س(2191ا21لىس2ر تاذةس)
دست ذاتدا سر ذ ادستحادت سر دااتسصاممت سرهللسذمتضتعسر داتس محس سذاذتسم ددا سمسسمااس-ح

ساحساف سر  ذ ةسيذءًتسذكيت سمعسر تهتسذذسذظذس ذًتساحسفر دمم س سصاكاترسافرس ف دىس 
 

ََطَِّت السََّحاَبُة اْلَمْسَكَن، َخْيَمَة الشََّهاَدِةب َوِفي اْلَمَساِء َكاَن 15س "-(:23-15) األيات َوِفي َيْوِم ِإَقاَمِة اْلَمْسَكِن، 
َباِحب َعَلى اْلمَ  َوَمَتى اْرَتَفَعِت 17هَكَذا َكاَن َداِئًماب السََّحاَبُة ُتَغطِّيِه َوَمْنَظُر النَّاِر َلْياًلب 16ْسَكِن َكَمْنَظِر َناٍر ِإَلى الصَّ

السََّحاَبُة ُهَناَك َكاَن َبُنو  السََّحاَبُة َعِن اْلَخْيَمِة َكاَن َبْعَد ذِلَك َبُنو ِإْسرَاِئيَل َيْرَتِحُلوَن، َوِفي اْلَمَكاِن َحْيُث َحلَّتِ 
 َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاَن َبُنو ِإْسرَاِئيَل َيْرَتِحُلوَن، َوَحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاُنوا َيْنِزُلوَنب َجِميَع َأيَّامِ 18ِإْسرَاِئيَل َيْنِزُلوَنب 

ذَ 19ُحُلوِل السََّحاَبِة َعَلى اْلَمْسَكِن َكاُنوا َيْنِزُلوَنب  ا َتَماَدِت السََّحاَبُة َعَلى اْلَمْسَكِن َأيَّاًما َكِثيَرًة َكاَن َبُنو ِإْسرَاِئيَل َواِ 
َذا َكاَنِت السََّحاَبُة َأيَّاًما َقِليَلًة َعَلى اْلَمْسَكِن، َفَحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاُنوا 21َيْحُرُسوَن ِحرَاَسَة الرَّبِّ َواَل َيْرَتِحُلوَنب  َواِ 
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َباِح، ُثمَّ اْرَتَفَعِت السََّحاَبُة 21َوَحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاُنوا َيْرَتِحُلوَنب َيْنِزُلوَن،  َذا َكاَنِت السََّحاَبُة ِمَن اْلَمَساِء ِإَلى الصَّ َواِ 
َباِح، َكاُنوا َيْرَتِحُلوَنب َأْو َيْوًما َوَلْيَلًة ُثمَّ اْرَتَفَعِت السََّحاَبُة َكاُنوا َيْرَتِحلُ  َأْو َيْوَمْيِن َأْو َشْهرًا َأْو َسَنًة، 22وَنب ِفي الصَّ

َمَتى اْرَتَفَعْت َكاُنوا َمَتى َتَماَدِت السََّحاَبُة َعَلى اْلَمْسَكِن َحالًَّة َعَلْيِه، َكاَن َبُنو ِإْسرَاِئيَل َيْنِزُلوَن َواَل َيْرَتِحُلوَنب وَ 
وَن، َوَحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاُنوا َيْرَتِحُلوَنب َوَكاُنوا َيْحُرُسوَن ِحرَاَسَة الرَّبِّ َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َكاُنوا َيْنِزلُ 23َيْرَتِحُلوَنب 

 "َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ ِبَيِد ُموَسىب
ا س تسسكظدا س  ي تذةسممحسذدم  تس ست  ذكتسر كظدس  يمت ست ذوس ألدضسك تسر مدراس ت  ذترس س  ذكتسدرءمًتس

ح سر دتدىسلتسادتدسرألمدسذأسسكدلسر حذمةستكد ذسك سس  يمت  سر ي تذةسماكحسر كظدس  يمت سمكمظدذسسمج
    يااس س م سسميذءمل



 (ألصحاح العاشرالعدد ) ا
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر
 

 األبواق وبداية الرحلة
تاااحسر  ااداسساتاااحسر د ذااذسسالماادسرهللسمتيااحسر كذااحسلسسذاااكعسذااتهذسسمااسسر دضااةسذياامحدمتسساااحسمكااتدرةسر جمت ااةس

ست  ذسكبمةسماذكةس)سصمتسذتيستر دسلتسذتهذسسلتسامت    (ساتاحسرأل ذتدس
ت م ماا سلسسذياامحدمترس  مااةسرهللسدرءمااًتساااحسما ااذ سسا(ساااف ساااحس بااةسر  مكااةسس6112تر دضااةسميااذدس   مااةسرهللس)سماا س

 ادذم سر دت ذاةستااحستمذ ذتسر يااست  م س  حسر جمتدسل كت سيذدا ساحسذدذةسافرسر ات   ستااحسيادسكاادمم سااحس
سيدساد م ستمم ذ م  

تااااتتسر ذاااتيسذذاااالسااااحسرحكياااتسسر ذقظاااةستر داذاااةستا ااافرس  ماااةسرهللست مااافرسصدماااادسااااذ  وسر اااتر حسماااسس اااال سذااات وس
(ستاكااتلسس16113( ست ااف لس ااذسسدلىسر يااااسكااتدساااحسر جذااذسيااماترساااتتسلذااتريس)سحاادسس25124ر ديااتذس)سلعس

(سس1153شسص ذ دظتات ست  ظسصهمدرسسر تاتذتسذاتتسر ذتيساكت ستدرجعس)سصدمادتر ستمسس  سل اذتس م سر يدذاةس
اااتهللسذا اااساكااتسلسسذ ااتسسر مااتذذوس ذااتي ساااإفرس ااتسسر ذااتيسذاذاادس ااسس مااذس  مااةسرهللساااحسر ااكدوستلكمااتساااحسر مااحسس‘

سذادسف ل سمقتداسصفًرسات ي تذةستر ذتيسذقت سسكدوسر يح ساسرهللساتسر فىسذقتد ست  ساتس تدسحيدرءذذسلسسذمت 
س2 تاكاًتسذضادذتسسذاتألذتريس)س121ألسساكاتلس اتاكذسسص كاذسساقااسلماتسلذات سيا ذمتسسا اتسسساغت ذاًتس تكاتسذاتهذسسص كاذسس

( سترألذتريسمي ت ةسلىسهاااةساضاةستر ادةسذذددتكماتسذات مذدد ست اتسساكاتلسرألذاتريست تكاتسميامقذمةسلماتسس1215لى
سر قدتسسا تكتسمك كذةس

س
س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
س516ذشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسذت اذدذةس قدسس=سيتاذدرسسسسس(سسسسسسسسسسسسسس11ذدذةس) در ذتيس=س اتادةسذت اس
سادتدةاحس  مةسهدذذةسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات متسفدرعسمقدذذتًسسسسسسسسسسسسس

 
ٍةب َمْسُحوَلْيِن َتْعَمُلُهَما، َفَيُكوَناِن َلَك »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1 "-(:4-1) األيات اْصَنْع َلَك ُبوَقْيِن ِمْن ِفضَّ
َذا 4َفِإَذا َضَرُبوا ِبِهَما َيْجَتِمُع ِإَلْيَك ُكلُّ اْلَجَماَعِة ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِعب 3اِة اْلَجَماَعِة َوالْرِتَحاِل اْلَمَحالَِّتب ِلُمَنادَ  َواِ 

َؤَساُء، ُرُؤوُس أُُلوِف ِإْسرَاِئيَلب  "َضَرُبوا ِبَواِحٍد َيْجَتِمُع ِإَلْيَك الرُّ
 



 (ألصحاح العاشرالعدد ) ا
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سسسسسضربتم هتافاً 
َذا َضَرْبُتْم ُهتَاًفا َتْرَتِحُل اْلَمَحالَُّت النَّاِزَلُة ِإَلى الشَّْرِقب5س" -(:5أية) س َواِ 

س(3114 تس1لىساتتس تٍذسمماذستاتسد تةس  د ذذس)

 َرض الضرب فى البوق أو األبواق
س مكظذ سصدم تذسر جمت ة -1
سذيمامذساكتسذتهذسس ذجممعسجمت ةسصيدرءذذس دىسذتاسحذمةسرحجممتعس -2
س(2ا9صفرسضدذترسذتر دسذجممعسدؤيت سرأل ت  س)ضداسممقاعساحس ت ةسس-س9
ضداسر ممت س  د ذذست ما سمدمذااسلتذسمادةس م  اةسذماتفرساستر  تكذاةس ادلتذذسساستمضاذ سر ياذاذكذةستر  ت  اةسس-4

سحادرذ ستر درذاةس درس 
ساحسذاضسرأل ذتسس تكترسذممدتسسذتألذتريساحسممتذجسر م لس-س5
 مجت سص ذهسصذف دترستاتذتسر داستامتام ساكتساتسس-اس م مذوسر جكتدسسس-داسذضدذتسسسل كدسفاتذم س   -س6

سترهللسذدىسات مم ساذ دظس مد سمام ستذكادا  سا ذ دظسمتر ذد س
ساحسلادر م س متس دلساحسمديذسساذ ذسي ذمتسس-س0
سس(احس ذسلادر كتس سككيحسلسسكا حست سككيبذسذت ددحس سسرهلل)احسل ذتدا  س-س3
=ساحسذدرذةسر مذهاساحسجكتاس كاتسستغدذمتسيمذسر ادذشس)سذدذةسيتدس(ستيدهمتسذدذةسااذسستجكتذماتسسة فارانبري

سيذهسج ذدةسيذكت ستح ذجسر اقذة
 

َذا َضَرْبُتْم ُهتَاًفا ثَاِنَيًة َتْرَتِحُل اْلَمَحالَُّت النَّاِزَلُة ِإَلى اْلَجُنوِبب ُهتَاًفا َيْضِرُبونَ 6 "-(:11-6) األيات ِلِرْحاَلِتِهْمب  َواِ 
َوَبُنو َهاُروَن اْلَكَهَنُة َيْضِرُبوَن ِباأَلْبَواِقب َفَتُكوُن َلُكْم 8َوَأمَّا ِعْنَدَما َتْجَمُعوَن اْلَجَماَعَة َفَتْضِرُبوَن َواَل َتْهِتُفوَنب 7

َذا َذَهْبُتْم ِإَلى َحْرٍب ِفي َأْرِضكُ 9َفِريَضًة َأَبِديًَّة ِفي َأْجَياِلُكْمب  ْم َعَلى َعُدَو َيُضرُّ ِبُكْم، َتْهِتُفوَن ِباأَلْبَواِق، َفُتْذَكُروَن َواِ 
َوِفي َيْوِم َفَرِحُكْم، َوِفي َأْعَياِدُكْم َوُرُؤوِس ُشُهوِرُكْم، َتْضِرُبوَن 11َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َوُتَخلَُّصوَن ِمْن َأْعَداِئُكْمب 

 "«بَوَذَباِئِح َساَلَمِتُكْم، َفَتُكوُن َلُكْم َتْذَكارًا َأَماَم ِإلِهُكْمب َأَنا الرَّبُّ ِإلُهُكمْ ِباأَلْبَواِق َعَلى ُمْحَرَقاِتُكْم 
س

َوِفي السََّنِة الثَّاِنَيِة ِفي الشَّْهِر الثَّاِني، ِفي اْلِعْشِريَن ِمَن الشَّْهِر، اْرَتَفَعِت السََّحاَبُة َعْن 11 "-(:28-11) األيات
يَِّة َفارَاَنب 12اَدِةب َمْسَكِن الشَّهَ  يَِّة ِسيَناَء، َفَحلَِّت السََّحاَبُة ِفي َبرِّ اْرَتَحُلوا 13َفاْرَتَحَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي ِرْحاَلِتِهْم ِمْن َبرِّ

َسَب َأْجَناِدِهْم، َوَعَلى ُجْنِدِ  َفاْرَتَحَلْت رَاَيُة َمَحلَِّة َبِني َيُهوَذا َأوَّاًل حَ 14َأوَّاًل َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َعْن َيِد ُموَسىب 
يَناَداَب،  َر، 15َنْحُشوُن ْبُن َعمِّ ََ َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني َزُبوُلوَن 16َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني َيسَّاَكَر َنَثَناِئيُل ْبُن ُصو

ُثمَّ اْرَتَحَلْت رَاَيُة 18َوَبُنو َمرَاِري َحاِمِليَن اْلَمْسَكَنب  ُثمَّ أُْنِزَل اْلَمْسَكُن َفاْرَتَحَل َبُنو َجْرُشونَ 17أَِليُُب ْبُن ِحيُلوَنب 
َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني ِشْمُعوَن َشُلوِميِئيُل ْبُن 19َمَحلَِّة رَُأوَبْيَن َحَسَب َأْجَناِدِهْم، َوَعَلى ُجْنِدِ  أَِليُصوُر ْبُن َشَدْيُئوَر، 

ُثمَّ اْرَتَحَل اْلَقَهاِتيُّوَن َحاِمِليَن اْلَمْقِدَسب َوُأِقيَم 21ِط َبِني َجاَد أَِلَياَساُف ْبُن َدُعوِئيَلب َوَعَلى ُجْنِد ِسبْ 21ُصوِريَشدَّاي، 
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َعمِّيُهوَد،  ُثمَّ اْرَتَحَلْت رَاَيُة َمَحلَِّة َبِني َأْفرَاِيَم َحَسَب َأْجَناِدِهْم، َوَعَلى ُجْنِدِ  أَِليَشَمُع ْبنُ 22اْلَمْسَكُن ِإَلى َأْن َجاُءوا 
ثُمَّ 25َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني َبْنَياِميَن َأِبيَدُن ْبُن ِجْدُعوِنيب 24َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني َمَنسَّى َجْمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر، 23

َوَعَلى 26َوَعَلى ُجْنِدِ  َأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّيَشدَّاي، اْرَتَحَلْت رَاَيُة َمَحلَِّة َبِني َداَن َساَقِة َجِميِع اْلَمَحالَِّت َحَسَب َأْجَناِدِهْم، 
هِذِ  ِرْحاَلُت َبِني 28َوَعَلى ُجْنِد ِسْبِط َبِني َنْفتَاِلي َأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَنب 27ُجْنِد ِسْبِط َبِني َأِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَنب 

 "ِإْسرَاِئيَل ِبَأْجَناِدِهْم ِحيَن اْرَتَحُلواب
يمتداسد  ةسر مذه ستكظت سرحدم تذسميدتحساكتستمديت سمعسرحا تحسر  تكحسس)سس3يكةستسس93مذدلسد  ةسرذسساكت

س( 1122صيممدتسر د  ةس محسس
س

يَِّة َفارَ 12س" -(:12) أية يَِّة ِسيَناَء، َفَحلَِّت السََّحاَبُة ِفي َبرِّ  "اَنب َفاْرَتَحَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي ِرْحاَلِتِهْم ِمْن َبرِّ
سا سصكمق ترسمسسذدذةسيذكت س ذدذةساتدرس ساف ساذذاةس ذتمكتسككمقذسمسسذدذةسص حسذدذة 

س
 "اْرَتَحُلوا َأوَّاًل َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َعْن َيِد ُموَسىب13سس" -(:13) أية

سلىس ياسر مدذاسر فىسذذكهسرهللس متيحساحسرحا تحسر  تكح
 

 "َهاِتيُّوَن َحاِمِليَن اْلَمْقِدَسب َوُأِقيَم اْلَمْسَكُن ِإَلى َأْن َجاُءواُثمَّ اْرَتَحَل اْلقَ 21س" -(:21) أية
=س تسسر التذذسسمسسر جدياتكذذسستر مادردذذسسذذادلترسر د ذاذسلتً ساذاا ترسهذاذسر قماتمذذسسسوأقيم المسكن إلى أن جاءوا

سحذمةسص حسلسسذاذسر قمتمذتس  تم حسرألهدرو ست تسسر جديتكذذسستر مدردذذسساتدستات م سذذدلتسساحسصهتمةسر 
س

ُر ْبُن ُثمَّ اْرَتَحَلْت رَاَيُة َمَحلَِّة َبِني َداَن َساَقِة َجِميِع اْلَمَحالَِّت َحَسَب َأْجَناِدِهْم، َوَعَلى ُجْنِدِ  َأِخيَعزَ 25س" -(:25) أية
س َعمِّيَشدَّاي،

س=سمؤحدةسجمذعسر م الت سساقة جميع المحالت
س

ِإنََّنا رَاِحُلوَن ِإَلى اْلَمَكاِن »َقاَل ُموَسى ِلُحوَباَب ْبِن َرُعوِئيَل اْلِمْدَياِنيِّ َحِمي ُموَسى: وَ 29س"-(:32-29) األيات
َفَقاَل َلُه: 31«ب اِئيَل ِباإِلْحَسانِ الَِّذي َقاَل الرَّبُّ ُأْعِطيُكْم ِإيَّاُ ب ِاْذَهْب َمَعَنا َفُنْحِسَن ِإَلْيَك، أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َتَكلََّم َعْن ِإْسرَ 

َلى َعِشيَرِتي َأْمِضي» يَِّة »َفَقاَل: 31«ب اَل َأْذَهُب، َبْل ِإَلى َأْرِضي َواِ  اَل َتْتُرْكَنا، أَلنَُّه ِبَما َأنََّك َتْعِرُف َمَناِزَلَنا ِفي اْلَبرِّ
ْن َذَهْبَت َمَعَنا َفِبَنْفِس اإِلْحَساِن الَِّذي ُيحْ 32َتُكوُن َلَنا َكُعُيوٍنب   "«بِسُن الرَّبُّ ِإَلْيَنا ُنْحِسُن َنْحُن ِإَلْيكَ َواِ 

احساد ةسمتيحسذت م دلسك تسلدضسر مذاتدسد تس تذتاس ذفاا ست تذتاسافرسهدسذ تسس متسمتيحسلىسذ دتسس
سامحسميتتىساحس سلتس ممت  سم ذسلذتات سر مدلة سا  مةس محسذت اذدذةسماكحس ذسمسس تسسمسس تء ة كديهسلتسصذكه 

 ستد تةسمتيحس  مذهس  متسصذمتسسذت دسرهلل ستاكتس  سُذف دسصسس تسسصيمجتاس متيحسل س ساسر اذدذةس  مةسامد
( ستد تةسمتيحساحسد تةسر  كذيةس  ذسس6115ا سس1اس1114اس1611ت  سسمتسذ ذتسصيمجتذمهس)سدرجعسهضس
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مسسلسسذمذعستر د ستداضس تذتاسلتً سر فاتاسمعسمتيحسذم ذسر يحيسر فىسماتههسر االهتتسر جيدذةسر ذيدذةس
ا متفرسذ تسس تذتاس ُهس اذتسسذذكمتسساةسمتيحس  تذتاساذمتسيح سمسسر ضا ر ميذت ستاكتلسمسسذدىسلسسد تس

ر ي تذةسمقتدا س؟سس  سسمتساتسلهداس  مكايسلسسمتيحسذدذدسلسسذددس م سجمذ م ستم ذمم سام سيتدترسماهسمدةس
سذد تا سذادذقةس ا س ياذهس ذسم ذةسامتساكت سرهللستدراقت ستلظمدتر ساحسلدضسر مذاتد ستاذسهذتدة س  مممعسماًت ذدة

 ياذهسممكعسمسسرحيمدتدةسذأا تاسر مترااستر حذدرتسام سذاداتسسلمت سسر مذت ستر تهتد   سر و ستاكتسا سذقدمتسس
ذذسذااذهسساتر يااسذقتدا س ادذيسر حالي ستمتيحس  سذقذس  تذتاسلسسذديد سلذسسذفااسساحدمتتس  ياا
سمذاهساحس درمة سد تةسمتيحس  تذتاساحسد تمكتس  ذسصكيتسس ذمممعسذت  ذتةسرألذدذة يذذًتسماقتً س ذ

س
َفاْرَتَحُلوا ِمْن َجَبِل الرَّبِّ َمِسيَرَة َثاَلَثِة َأيَّاٍم، َوتَاُبوُت َعْهِد الرَّبِّ رَاِحٌل َأَماَمُهْم َمِسيَرَة 33س"-(:34-33) األيات

 "َوَكاَنْت َسَحاَبُة الرَّبِّ َعَلْيِهْم َنَهارًا ِفي اْرِتَحاِلِهْم ِمَن اْلَمَحلَِّةب34َمْنزاًِلب  َثاَلَثِة َأيَّاٍم ِلَيْلَتِمَس َلُهمْ 
لذت سممتر ذةساإكهس سذم ككتسرحكااليسك تسلدضسر مت دسمتس  سك مذسس9=ساحسذد سر د  ةسيتدترسسمسيرة ثالثة أيام

سذدم س  قذتمةس(س9هتةسهذتمةسر ميذتساذكتس)سده س
=ساتسم تكهستياسر جمت ةستذ م هسر قمتمذتسست  كهساتسر قتءدسر حدحس  جمت ةسست عهد الرب راحل أمامهمتابو 

تيدسهتةستمقدذوسر ميذدة ستدذمتس تكتسر ي تذةساتيسر متذتتستاحسكدوسر تهتسمظ ذساتيسافرسر جذشسم مذهسمسس
ساحس سذأكه ستاكتلسدلىسخحد ستاحسكدوسر تهتسمقتدا   س ذاًل  س م  ستمضح  ساكتلسر  د س تس س  جمت ة لتذس د ة

سر متذتتسر يااس ميجذام سص ت  سسر دلىسرألتذسلدجتستذ تسسهت هسدر ذسلمتمم س هسماكحسدت حسسايم كت ستمقد 
جا تسر داسلمتمحساحس دم ىسمجت ىستماكت سلسسرهللسدر ذسلمتمم ستمام ستتيام س ذديدا  ستافرسذم ذسهتذسدرتدس

ا ذ سذ تسسر داسلمتمهستاحسكدوسر تهتس سسذمذكهسصفرس  سذ سسر ماكحس سس ذس ذسسألكهس سسذمذكحساالسلم   ع
سلسس قت م ست ذتكم سم ذمةس  ذه سامجت ى ستذاكحسلكهسدر ذسلمتمم س

س
، َفْلَتَتَبدَّْد َأْعَداُؤَك َوَيْهُرْب مُ »َوِعْنَد اْرِتَحاِل التَّاُبوِت َكاَن ُموَسى َيُقوُل: 35س"-(:36-35) األيات ْبِغُضوَك ُقْم َيا َربُّ

س «باْرِجْع َيا َربُّ ِإَلى ِرَبَواِت أُُلوِف ِإْسرَاِئيلَ »َوِعْنَد ُحُلوِلِه َكاَن َيُقوُل: 36«ب ِمْن َأَماِمكَ 
ذد ةسمتيحستاالمهساكتسميذهساسذذساحس  متتسلتيذةسرحجممت تتساحس كذيمكت سترأل در سا سرأل در سر جيدذذسس

سلستككمحس ذسيح سذت االة تر دت ذذس ستاف سر االةسما مكتسلسسكذد
 =س يدرتسل ت سل ت سصيدرءذذسربوات ألوف إسرائيلس
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر
س

 تذمر الشعب
ا اافرسكجاادسر يااااساكااات سسااااحسكدااوسر قاااةسر م اااددةسدرءمااًتاسا مااتسح اايسرهللسخد سااااحسر جكااةس اا سلحاااأسخد ستياااقاسس

سرهللس ياذهسلتسذتأل دىسمتسل ات سرهللس كتست ك ددسمتسل ات س
سسسسسسسسسسسسسسس(1ك سسمكميذذسسهللسككممحس ُهس)ي -1

س(2  مُهساتهحسم ذةس)يس-2س
س(سس9 كتسحدمةس مكتمذةستر ميذتسدءذوس مكمكتس)يس-9
س(4رهللساحستياكتسحالذسر د  ةس)يس-4
س(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس5 كا ذسر حاذةس)ر ذدي   (س)يس-5
س(6س سلكتس  ذذذحست ذذذحس حس س)يك سسهللس-6
س(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس0األهد سهللسممتسل اتكحسس)يس-0
س(3ر دتحسر قدوسذكذدستذامدس)يس-3س
س(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس3رهللسذقتدسر  كذيةستر ميذدةس)يس-3

س(11  مةسرهللسمكفدستمذ تس)يس-11
سدةسألدضسر مذاتدسذيال ست  سساكتلسمفمد!!دس محسم مذسر ميذصفًرس ذسيح س تسسُما س

اتهللسهادسل ادسر م  اةس ذيا سساذماتس  ككاتسكجادا ساكاتسمممماذسسذيامتةسذااتكم  ستا افرسيا دسكاتحستماادى ستا افرسيا دس
سر  مكاةساقادمترسكاتدًرسغدذذاة ست اكال ظسلسسرحدمادردس  يامترتسر قدذماةس ر يااست ااسلمت سر اجاذسر افاذح ستا افرسي ا  د 

تل دهتسساتسخد ستكي هستدح تسر  اكةسذذتسكتحس) كاتس(ستا لس  ذدسمسسر يااسذيذاسر اجذسر فاذحهتمذ ساقدسمت
تاااتسم اا سسلسسكاادىسرهللستهاادسم ااتذس ااادتسذضااداسياااذهساااتهللس سر كااتدسر  ااتاكذس ستا اافرسكاادىسر ياامترتسهتم ااةسماادمدةس

ر تسمتجتدةست  سسمسسذياممذمتسقدتوس سذ ممذسر حاذة ستافرسر يددسذ ي سر ضادتتسر ذيدذة ستلسسر حاذةسمت سر 
ُذدمدسكديه س قدسمأم كاتسهذاذسف السااحسص ياتكتتسرهللستااتسك اسسكمااد س  احسادذايسرحكياتسسر ماتجاة ستياكال ظسلسس
اكتلسمددجساحسر اقتذتتستاكتلسمددجسااحسر حاذاةساقادسذادلتسر حاذاةسااحسر ادرحذسذمافمدسدرح احس ا ستاا تس  مافمدس

سر ما سستر ممدد 
 

َضُبُه، َفاْشَتَعَلْت 1سس"-(:3-1) األيات ََ ب َوَسِمَع الرَّبُّ َفَحِمَي  َوَكاَن الشَّْعُب َكَأنَُّهْم َيْشَتُكوَن َشرًّا ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ
ِت النَّاُرب َفَصَرَخ الشَّْعُب ِإَلى ُموَسى، َفَصلَّى ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ َفَخَمدَ 2ِفيِهْم َناُر الرَّبِّ َوَأْحَرَقْت ِفي َطَرِف اْلَمَحلَِّةب 

 "أَلنَّ َناَر الرَّبِّ اْشَتَعَلْت ِفيِهْمب« َتْبِعيَرةَ »َفُدِعَي اْسُم ذِلَك اْلَمْوِضِع 3
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=س اأسسحادتجم سماسسماادست اذسماتس ادلس ما سااتسياد سدذماتس تكاتسر يا تىسماسسر ياذدسااحسسكأنهم يشتكون شراً 
كيتسسر قدذ ساذكتاسصكهسدرء سر ي تىستر مفمدسذاالسر ادذيستر جتس تدسلتسألكم سمد ترستردىسر كذذ ستاف ساحساذذاةسرح

يذاس قذقحست  سسر يذاسر  قذقحساتسادر سر ق اسصفسلاقدمهسر حاذءاةسياالمهسر ادرح حساماتسذام موسلىس  اةس  مافمدس
س-تر ق ي ستر يااسيذيس ُهسلسسمفمدس دةسمدرتس  سسرهللس  سذضدذم ست تسسف لس يذذذس1

سدةسترهللسذاذذسلكتمهس مسس كد سل فردسُمدةا سحتدجذسسمسسلدضس ذتدذةستكديذمم سمُس -1
 تكترس  سذ ا ترس  حسر يدذاةسترىسسذادسلسس ا ترس  ذمتستدلترسص ياتكتتسرهللس اتسسمافمدا سذامذادسماادىاس -2

ستافرسذ متجس مأدذاسحاتاًتسذادس ذسمتسغمدا سرهللسذهسمسسص يتكتت 
 ككتسككيحسذادسلسسكددحستكامتدس  احسر ذد اةسر ماحست كال ظسلكهس تسساكتلسمفمدسذادس ذس اذةساتهللسذااذكتسر   ذدس 

ل اتاااتسرهللساكذاادلسذت ماافمد س ااف لسما مكااتسر  كذيااةسلسسكياا دس ااذس ااذسس كمااف دسص يااتكتتسرهللس  ذكااتسدرءمااًتست سكااااحس
سحذ ذوسر ميم حساداةسلسسذجا كتسكيم ح 

ق اس  اسسرهللسلدردس يادهس ذاااحسادااةس=سيمتسرهللسذمفرس ذؤدذم  س تسسر مفمدسدرح ذًتساحسر سإشتعلت فيهم نار الرب
  متذةست سذذقحسر ديتدس تمكًتساحسر درحذسذالس الج سا ذسسكيام حس الياح ساماسسر اادذسلسسذااذكاتسرهللسياذءًتسكااد س

 سادحترسألكم ساي ترساحسصادت سر كتدستياتدا سذأكمتسهتةساتيسر اذذااةستدذماتس تكاتسصرخوا لموسىمكهست ف لسا س
=سغت ذااًتس ذاالس ااتسساكااتلسر مماافمدذسست ااكال ظسلكماا سمترجاادترس كاادسسأطااراف المحلااة تساااحساااتر ي ستر كااتدسصيااما

س= تبعياارةلااادر سر م  ااةسا ذ مااتسصذمااادكتس ااسسرهللسمكداامتسه تذكااتس  يااد ست ااكال ظسياادت ةسمتيااحستد تذمااهستاااالمهسسس
س مدىسكمذجةسر يمتةس( س116صيماتً س)سدرجعسم متدس

س
َمْن »الَِّذي ِفي َوَسِطِهِم اْشَتَهى َشْهَوًةب َفَعاَد َبُنو ِإْسرَاِئيَل َأْيًضا َوَبَكْوا َوَقاُلوا: َواللَِّفيُف 4 سس"-(:9-4) األيات

اًنا، َواْلِقثَّاَء َواْلَبطِّيَخ َواْلُكرَّاَث َواْلبَ 5ُيْطِعُمَنا َلْحًما؟  َوالثُّوَمب َصَل َقْد َتَذكَّْرَنا السََّمَك الَِّذي ُكنَّا َنْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َمجَّ
6! ْيَر َأنَّ َأْعُيَنَنا ِإَلى هَذا اْلَمنِّ ََ َوَأمَّا اْلَمنُّ َفَكاَن َكِبْزِر اْلُكْزَبَرِة، َوَمْنَظرُ ُ 7«ب َواآلَن َقْد َيِبَسْت َأْنُفُسَناب َلْيَس َشْيٌء 

َنُه ِبالرََّحى َأْو َيُدقُّوَنُه ِفي اْلَهاَوِن َوَيْطُبُخوَنُه ِفي َكاَن الشَّْعُب َيُطوُفوَن ِلَيْلَتِقُطوُ ، ُثمَّ َيْطَحُنو 8َكَمْنَظِر اْلُمْقِلب 
َوَمَتى َنَزَل النََّدى َعَلى اْلَمَحلَِّة َلْياًل َكاَن َيْنِزُل اْلَمنُّ 9اْلُقُدوِر َوَيْعَمُلوَنُه َمالٍَّتب َوَكاَن َطْعُمُه َكَطْعِم َقَطاِئَف ِبَزْيٍتب 

 "َمَعُهب
 حستاتسذيذاسكقيسر    ستغت ذًتسا س تسس م سمتريذم ست  كم س ذح م س  سذفذ ترسمكمتس ذأ  ترسكجدساكتسر مفمدسر مت

سذدذدتسسماج ة س =ساف ساحس اذةسر يذاتسسلسسذجمعسه ةساتيدةس يااسرهللسسواللفيف الذى فى وسطهمذذس تكتر
سمسسر مادذذ سغت ذًت سمسسمادستا  سمام  سر فذسسحدجتر سر  دذ سا  ستافر س  ديتد  ستاؤ  س93112سس)حدمقتدا  )

ذم  تسسرألا تدسر بدذذةسر محسمدحذس  كدوسامديدسل متهمت س ف لس تسسر داسذا اسمسسياذهسلكم سممحسدح ترسمدذكةس
سلت دس سمس سا  سلت سامذاتا  سهتمه سدلتر س ذكمت سر ذمتد سذإ ه سل جذتر سدذمت سر مادذذس سر  دذ سمس ستافر سممتمًت  ذذذدتات

ستممأ دس سمادذتت سكيت  سمس ستا سر اذدركذذس سر مقتى ساتدة س م  س تكت سذذ سدت ذًت سذكضجتر س   ستاؤ   سذأممتمم  ذس
ذك دتسسهتممت ست كال ظسلكهس  سذ سساكتلسحادسمسسر ياتاسر فذسسا سمسسحتدجس) مت ذي   (س  سسر حادسمسس
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 تاسر فذسسا سمسسدرحذ سصفًرسر مم سلسسككقحسر ق است سكيم حسمسسهتةسر ممتجمذس سامفرسر  دذ سصيماتعسلسسذددسه
سر   ذدذسسمسسر يااسص حسردضسر اذتدذة 

س
اًنا، َواْلِقثَّاَء َواْلَبطِّيَخ َواْلُكرَّاَث َواْلبَ 5س" -(:5) أية س َصَل َوالثُّوَمب َقْد َتَذكَّْرَنا السََّمَك الَِّذي ُكنَّا َنْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َمجَّ

سدتسسلسسذفذ ترأ=سا سذدذدتسسلسسذسالسمكببب مجاناً  سمجتكًت سذذسس  تر متريذم  ست  ظسلسسر يملس  سذ سسمجتكًت
سر حاذةسدتسسلسسذف دكتسذأذت سر ماتيةستر يقت ساذمت سةف  سسا فرسر يذاتسسدرءمًتسذف دكتسذذإف ذست ذتدذةستيحدة س 

س
ْيَر َأنَّ َأْعُيَنَنا ِإَلى هَذا اْلَمنِّ 6س" -(:6) أية ََ س !«بَواآلَن َقْد َيِبَسْت َأْنُفُسَناب َلْيَس َشْيٌء 

=سلىسيءمكتستيءمتسلكديكتسافرسر مسساسافرس مسسذقتذس سل ذوساكتلسسنا إلى هذا المننيليس شىء َير أن أع
يح سيتىسر ميذتستر دت ذتتاس د تكتس سسيح سل  دسمي ذةستظداًت سات مسساتسصيتدةس  ميذتسحذ سر  ذتةس  سس

سر جيدسذا اسممامهسر مؤهمة 
 

 "َكاَن َكِبْزِر اْلُكْزَبَرِة، َوَمْنَظُرُ  َكَمْنَظِر اْلُمْقِلبَوَأمَّا اْلَمنُّ فَ 7س" -(:7) أية
سذمذذس  اددةسكبزر الكزبرة س تكمت سلاددس والمقلس س=س تسس ذتاس دتذةسابذدة =سكتعسمسسر امغس تكهسلذضًت

 ؤ ؤسسممدج سلذضًتسددسلتسالمقلت  مةس سسميداسذت ذذتضستدرء مهساذذةس)غت ذًتساتسر  ذتسسر ف د(ستذيمامذس ذحتد
س سر  مس تر ميذتساتسر  ؤ ؤةسر   ذدة

س
ي اْلُقُدوِر َكاَن الشَّْعُب َيُطوُفوَن ِلَيْلَتِقُطوُ ، ُثمَّ َيْطَحُنوَنُه ِبالرََّحى َأْو َيُدقُّوَنُه ِفي اْلَهاَوِن َوَيْطُبُخوَنُه فِ 8س" -(:8) أية

 "ِبَزْيٍتبَوَيْعَمُلوَنُه َمالٍَّتب َوَكاَن َطْعُمُه َكَطْعِم َقَطاِئَف 
تادهس  التمهس ذحجذسر فذسسصيم ترسمكهستمفمدترسضد  ست  سذ سسر اذاساحسا اسر    سات    س ذوسحاذةستر  س

سمتس تسسرهللسل اتا س  مًتست  سسر حاذةساكتساحسصيمحدتام ستر  ددرءم سذااذةسرهللستر مفمدسضد  
سح لتساحسر دمتدسر م م(ساتسحذ سغذدسمحممدستذحمدس  حسر  جدسر م محسس6113)سملسس-: مالت
َََضُب 11س"-(:15-11) األيات َفَلمَّا َسِمَع ُموَسى الشَّْعَب َيْبُكوَن ِبَعَشاِئرِِهْم، ُكلَّ َواِحٍد ِفي َباِب َخْيَمِتِه، َوَحِمَي 

: 11الرَّبِّ ِجدًّا، َساَء ذِلَك ِفي َعْيَنْي ُموَسىب  َعْبِدَك؟ َوِلَماَذا َلْم َأِجْد ِنْعَمًة ِفي ِلَماَذا َأَسْأَت ِإَلى »َفَقاَل ُموَسى ِللرَّبِّ
؟  أََلَعلِّي َحِبْلُت ِبَجِميِع هَذا الشَّْعِب؟ َأْو َلَعلِّي َوَلْدُتُه، َحتَّى 12َعْيَنْيَك َحتَّى َأنََّك َوَضْعَت ِثْقَل َجِميِع هَذا الشَّْعِب َعَليَّ

ِمْن َأْيَن ِلي َلْحٌم َحتَّى 13َربِّي الرَِّضيَع، ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَلْفَت آلَباِئِه؟ َتُقوَل ِلي اْحِمْلُه ِفي ِحْضِنَك َكَما َيْحِمُل اْلمُ 
اَل َأْقِدُر َأَنا َوْحِدي َأْن َأْحِمَل َجِميَع 14ُأْعِطَي َجِميَع هَذا الشَّْعِب؟ أَلنَُّهْم َيْبُكوَن َعَليَّ َقاِئِليَن: َأْعِطَنا َلْحًما ِلَنْأُكَلب 

ب هَذا ال َفِإْن ُكْنَت َتْفَعُل ِبي هَكَذا، َفاْقُتْلِني َقْتاًل ِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك، َفاَل َأَرى 15شَّْعِب أَلنَُّه َثِقيٌل َعَليَّ
 "«بَبِليَِّتي
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كدىساكتسمتيحسر اظذ سذمدسذ  ظتتسضا سامتسذمم سرهللسذأكهسريت سص ذهست قذس  ذهسذمفرسر يااسذذسصيممحسلسس
ذات م ستذ مذسلماتذم    س أسسساسذقم هسهماًل سذذساتسظسسلكهساتسر فىس ذذسذمفرسر يااستت د سامتسر م م  سذم سرهلل

سرهللس سذد حسياذه!!
س  سذبضاسرهللسمسسساتستمتيحساكتسكيحسلكهسهذذسرألذتةس ااذةسمسسرهللسر فى ت د سلاس ذسر ذيدذة ستمعسافر

 س س(س10سس4)كش    ذذة تس ذذذميس ذوساذل  لسجمذذسذمتيحسذذسل ات س اًلسذدذ هس س
=ساحسصفًرسمؤرمدةسدكذءةس قذدةسضدسرهللاساؤ  سذم  تسسمسسذذ حس  حسحيتدةسيح ساحسافرسر ات  سسيبكون بعشائرهم

سر يااس سامتيحس سذيماذعسلسسذاا سافر است سذمم سلسسذذ حس  حسحاتذت ست سذ  سس  حسذد ةسحيدات ست قًت
ذكظدسهللسر قتدد س  سسُذف دسلسسمتيحسهدسغضاستُف دسلكهسيت سف لساحس ذكذهسذادسلسسسجمذاهس  سس تسس  ذهسلس

سُف دسلسسر داسغضاسمسسمفمدسر ياا ساتسصفًرسغضاسمقدو 
 

نَُّهْم اْجَمْع ِإَليَّ َسْبِعيَن َرُجاًل ِمْن ُشُيوِخ ِإْسرَاِئيَل الَِّذيَن َتْعَلُم أَ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 16س"-(:31-16) األيات
َفَأْنِزَل َأَنا َوَأَتَكلََّم َمَعَك ُهَناَك، َوآُخَذ 17ُشُيوُخ الشَّْعِب َوُعَرَفاُؤُ ، َوَأْقِبْل ِبِهْم ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َفَيِقُفوا ُهَناَك َمَعَكب 

وِح الَِّذي َعَلْيَك َوَأَضَع َعَلْيِهْم، َفَيْحِمُلوَن َمَعَك ِثْقَل الشَّ  َوِللشَّْعِب َتُقوُل: 18ْعِب، َفاَل َتْحِمُل َأْنَت َوْحَدَكب ِمَن الرُّ
ًما؟ ِإنَُّه َكاَن َلَنا َخْيٌر ِفي ِمْصَرب َتَقدَُّسوا ِلْلَغِد َفتَْأُكُلوا َلْحًما، أَلنَُّكْم َقْد َبَكْيُتْم ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ َقاِئِليَن: َمْن ُيْطِعُمَنا َلحْ 

تَْأُكُلوَن اَل َيْوًما َواِحًدا، َواَل َيْوَمْيِن، َواَل َخْمَسَة َأيَّاٍم، َواَل َعَشَرَة َأيَّاٍم، َواَل ِعْشِريَن 19ْحًما َفتَْأُكُلوَنب َفُيْعِطيُكُم الرَّبُّ لَ 
َرَفْضُتُم الرَّبَّ الَِّذي ِفي َوَسِطُكْم  َبْل َشْهرًا ِمَن الزََّماِن، َحتَّى َيْخُرَج ِمْن َمَناِخِرُكْم، َوَيِصيَر َلُكْم َكرَاَهًة، أَلنَُّكمْ 21َيْوًما، 

ِستُّ ِمَئِة أَْلِف َماٍش ُهَو الشَّْعُب الَِّذي َأَنا ِفي »َفَقاَل ُموَسى: 21« َوَبَكْيُتْم َأَماَمُه َقاِئِليَن: ِلَماَذا َخَرْجَنا ِمْن ِمْصَر؟
َنٌم َوَبَقٌر ِلَيْكِفَيُهْم؟ َأْم ُيْجَمُع َلُهْم 22َشْهرًا ِمَن الزََّماِنب َوَسِطِه، َوَأْنَت َقْد ُقْلَت: ُأْعِطيِهْم َلْحًما ِلَيْأُكُلوا  ََ َأُيْذَبُح َلُهْم 

؟ اآلَن َتَرى َأُيواِفيَك َكاَلِمي َأْم الَ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 23« ُكلُّ َسَمِك اْلَبْحِر ِلَيْكِفَيُهْم؟  «بَهْل َتْقُصُر َيُد الرَّبِّ
، َوَجَمَع َسْبِعيَن َرُجاًل ِمْن ُشُيوِخ الشَّْعِب َوَأْوَقَفُهْم َحَواَلِي اْلَخْيمَ َفَخَرَج ُموسَ 24 ِةب ى َوَكلََّم الشَّْعَب ِبَكاَلِم الرَّبِّ
وِح الَِّذي َعَلْيِه َوَجَعَل َعَلى السَّْبِعيَن َرجُ 25 اًل الشُُّيوَخب َفَلمَّا َحلَّْت َفَنَزَل الرَّبُّ ِفي َسَحاَبٍة َوَتَكلََّم َمَعُه، َوَأَخَذ ِمَن الرُّ

وُح َتَنبَُّأوا، َولِكنَُّهْم َلْم َيِزيُدواب  َوَبِقَي َرُجاَلِن ِفي اْلَمَحلَِّة، اْسُم اْلَواِحِد أَْلَداُد، َواْسُم اآلَخِر ِميَداُد، َفَحلَّ 26َعَلْيِهِم الرُّ
وُحب َوَكاَنا ِمَن اْلَمْكُتوِبيَن، لِكنَّ  اَلٌم َوَأْخَبَر 27ُهَما َلْم َيْخُرَجا ِإَلى اْلَخْيَمِة، َفَتَنبَُّ ِفي اْلَمَحلَِّةب َعَلْيِهَما الرُّ َُ َفَرَكَض 

َيا »َفَأَجاَب َيُشوُع ْبُن ُنوَن َخاِدُم ُموَسى ِمْن َحَداثَِتِه َوَقاَل: 28«ب أَْلَداُد َوِميَداُد َيَتَنبَُِّن ِفي اْلَمَحلَّةِ »ُموَسى َوَقاَل: 
َهْل َتَغاُر َأْنَت ِلي؟ َيا َلْيَت ُكلَّ َشْعِب الرَّبِّ َكاُنوا َأْنِبَياَء ِإَذا َجَعَل »َفَقاَل َلُه ُموَسى: 29« وَسى، اْرَدْعُهَما!َسيِِّدي مُ 

 س"ُثمَّ اْنَحاَز ُموَسى ِإَلى اْلَمَحلَِّة ُهَو َوُشُيوُخ ِإْسرَاِئيَلب 31«بالرَّبُّ ُروَحُه َعَلْيِهمْ 
س ذ ممذسر مكظذ سر  كيحس)سكذحس/سدءذوس مكةس/س مكةس/سس01ر  تدلس ذكذتسسر جمت ةستلهت سصيمبذسرهللسافرس يذحًت

سدؤيت سليذتاس/س سصيمدرلسر ا متكذذسساحسر مدذذدسمعسس01 تذذسس/ ساكت ستكجد ساحسر مدذذد( يذوس  متكحسذيمد تر
سرح  ذدتو 
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سيكةستدؤذتسدركذتذس س01ده س تمذستكجدسيكترتسر يذحسس01=سسرجالً  71 كح ةسس01ليذت ًتستكجدساحسصذ ذ سس01ا
سذذس م سكاذاسمسسر ماداةس وعرفاؤ ديتً  سا سيذت س  يااسس01تر ميذتسلديذس ساقاس ذتدسيكًت س ذيتر =سام 

ستميمتدس م سذت   مة 
س

وِح الَِّذي َعَلْيَك َوأَ 17س" -(:17) أية َضَع َعَلْيِهْم، َفَيْحِمُلوَن َمَعَك ِثْقَل َفَأْنِزَل َأَنا َوَأَتَكلََّم َمَعَك ُهَناَك، َوآُخَذ ِمَن الرُّ
 "الشَّْعِب، َفاَل َتْحِمُل َأْنَت َوْحَدَكب

ذدىسر ذاضسااحساافرسلسسمتياحسهادسحيادسجا  ًرسماسسر ادتحسر افىس  ذاهستحيادسذمات سص  ذ اهساقادسهاذسذماتؤ س ماتس اتسس
ماذس اذسسذقات سلياقدًتسذدياتمةس اتاسسهذاًل ست  سسافرس ال س سماكحس ُهسات ديتمتتسااحسر  كذياةسمام سذاكدوسر ادذقاةسا

اااذسذقااذسر اادتحسر اافىس  ذااه؟سذت مأ ذاادسااافرس سذ اادل ست  ااسسر ماكااحسلسسذيااادساااؤ  سر يااذت سذااأذتةسمتيااحستذت اادةس
اسلتسيماةسلضاأكتسمكماتسسر دتحسذذكم سافرسم ذسماذتحسيتاعستلضءكتسمكهس دةسماتذذتسا سسذمأ دسر ماذتحسرألتذ

 سمااسسر اادتحسر قاادوسر اافىسيااذيستل ااات س متيااحستر اجذاااسلسسرهللسذداااذسااافرس ااسس ساكااتسرهللسذااااذمياامتعسا ااسسممااأ د
سادذيسمتيحساذيادسر يذت سذم مفمم ستذكتمم س متيحستذقمدترسذهستذتهدت  

س=ساحسماذذدسذيدىستهدسذم سسلسسذ تسسر يااسهدسدلىسر ي تذةسميمقدس  حسحذمةسمتيح سأنزل
سس

دَُّسوا ِلْلَغِد َفتَْأُكُلوا َلْحًما، أَلنَُّكْم َقْد َبَكْيُتْم ِفي ُأُذَنِي الرَّبِّ َقاِئِليَن: َمْن ُيْطِعُمَنا َوِللشَّْعِب َتُقوُل: َتقَ 18س" -(:18) أية
 "َلْحًما؟ ِإنَُّه َكاَن َلَنا َخْيٌر ِفي ِمْصَرب َفُيْعِطيُكُم الرَّبُّ َلْحًما َفتَْأُكُلوَنب 

 ترسمالذيام ستلجياتدا سااتهللسياذااذم سر   ا سغادًرسذماجا ة ستمتياحس=سذمتذترستذامداترسذحاتذاتا ستذبياستقدسوا َداً 
سهدسصيماااسر  ذس  سسرهللس سذيم ذذس  ذهسيح  

س
 "،تَْأُكُلوَن اَل َيْوًما َواِحًدا، َواَل َيْوَمْيِن، َواَل َخْمَسَة َأيَّاٍم، َواَل َعَشَرَة َأيَّاٍم، َواَل ِعْشِريَن َيْوًما19س" -(:19) أية

=ساااافرسذياااذدسلسسر يااا تىس اااذسسجااات مم سهذاااذسف ااالس تكاااتس مااادةسهااااذدةسذتماااًتسلتسذاااتمذسس)سس يوماااًا واحاااداً تااااكلون ال
س(سلمتساحساف سر مدةسايم تسس مدةسيمدسذت  تمذ س19116حد
سس

وِح الَِّذي َعَلْيِه َوَجَعلَ 25س" -(:25) أية َعَلى السَّْبِعيَن َرُجاًل  َفَنَزَل الرَّبُّ ِفي َسَحاَبٍة َوَتَكلََّم َمَعُه، َوَأَخَذ ِمَن الرُّ
وُح َتَنبَُّأوا، َولِكنَُّهْم َلْم َيِزيُدواب  "الشُُّيوَخب َفَلمَّا َحلَّْت َعَلْيِهِم الرُّ

تر ست  مةسكذتساحسر اذدذةسماكتاتسذاا حسلتسذمضادعستمكماتسأترسيذءًتسيتىسلكم سمكذ=ساف سماكتاتس  سذام سسولم يزيدوا
ياااذه ست اااذس  مااةسذمكذااأتسسماكااحسلكماا سهااتمترسذام ماا ساااحسهذااتدةسر يااااستذاادلترسكذااحسألسسر كذااحسذااا حستذمياادعس ااسس

لذضاًتسماكاحسلكما س اا سسولام يزيادوامدجماتسذ ر اترس=ستر ماكاحسلكما سمات ر ترسذمكذاأتس سسيزيادوا ذت ااالةستر مياذذت ست  ماة
 تكات ساذماتسذاادسسياذحًتس اتكترساا سلياتوسمجماعسر ياكمددذ سر افىس01ساذاكاترسماج رتسم ذسمتياح ست اكال ظسلسسر ا

س ذ تسسذم تذةسر م  مةسر ا ذتسلتسر مج وسرأل  حسلتسر ذد متس 
س
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وُحب َوكَ 26س" -(:26) أية اَنا ِمَن َوَبِقَي َرُجاَلِن ِفي اْلَمَحلَِّة، اْسُم اْلَواِحِد أَْلَداُد، َواْسُم اآلَخِر ِميَداُد، َفَحلَّ َعَلْيِهَما الرُّ
 "ْم َيْخُرَجا ِإَلى اْلَخْيَمِة، َفَتَنبَُّ ِفي اْلَمَحلَِّةباْلَمْكُتوِبيَن، لِكنَُّهَما لَ 

 سكاد س متفرسذقحسافذسسر يذحذسساحسر م  ةستدذمتس مترضام ستياتدا سلكم سغذادسميام قذس ست  اسس  اتذسر ادتحس
تدج س اتسسر قدوس  ذممتس تكتسصيتدةس   تذسر دتحسر قدوس  حس ذسرألم س ذسسض سرهللسص ذهسر فذسس تكترسهاذاًلسااحسر حا

سافرسكذتةس متس دلس   كذيةساحسذت سر حميذس 
سس

 "« َيا َسيِِّدي ُموَسى، اْرَدْعُهَما!»َفَأَجاَب َيُشوُع ْبُن ُنوَن َخاِدُم ُموَسى ِمْن َحَداَثِتِه َوَقاَل: 28س" -(:28) أية
سافرسمتس دلسمعسمالمذفسذت كتس ذسسغتدرسمسسر ميذتستم  متسمعسذت كتسر مامدرس 

س
َهْل َتَغاُر َأْنَت ِلي؟ َيا َلْيَت ُكلَّ َشْعِب الرَّبِّ َكاُنوا َأْنِبَياَء ِإَذا َجَعَل الرَّبُّ ُروَحُه »َفَقاَل َلُه ُموَسى: 29س" -(:29) أية

 "«بَعَلْيِهمْ 
ساف ساحس ظمةسمتيحسامتس  سذبتدسمسسر يذت ستهتدسسمعسر حتد سر فىسذبذدسمسس مذ ه 

 
ْت ِريٌح ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َوَساَقْت َسْلَوى ِمَن اْلَبْحِر َوأَْلَقْتَها َعَلى اْلَمَحلَِّة، َنْحَو َفَخَرجَ 31سس"-(:35-31) األيات

لَّ َفَقاَم الشَّْعُب كُ 32ِضب َمِسيَرِة َيْوٍم ِمْن ُهَنا َوَمِسيَرِة َيْوٍم ِمْن ُهَناَك، َحَواَلِي اْلَمَحلَِّة، َوَنْحَو ِذرَاَعْيِن َفْوَق َوْجِه اأَلرْ 
َوَسطَُّحوَها َلُهْم َمَساِطَح ذِلَك النََّهاِر، َوُكلَّ اللَّْيِل َوُكلَّ َيْوِم اْلَغِد َوَجَمُعوا السَّْلَوىب الَِّذي َقلََّل َجَمَع َعَشَرَة َحَواِمَرب 

ْذ َكاَن اللَّْحُم َبْعُد َبْيَن َأْسَناِنِهْم َقْبَل َأْن َيْنقَ 33َحَواَلِي اْلَمَحلَِّةب  َََضُب الرَّبِّ َعَلى الشَّْعِب، َوَضَرَب َواِ  ِطَع، َحِمَي 
أَلنَُّهْم ُهَناَك َدَفُنوا اْلَقْوَم الَِّذيَن « َقَبُروَت َهتََّأَوةَ »َفُدِعَي اْسُم ذِلَك اْلَمْوِضِع 34الرَّبُّ الشَّْعَب َضْرَبًة َعِظيَمًة ِجدًّاب 

س َحَل الشَّْعُب ِإَلى َحَضْيُروَت، َفَكاُنوا ِفي َحَضْيُروَتبَوِمْن َقَبُروَت َهتََّأَوَة اْرتَ 35اْشَتَهْواب 
سات دذتسميتيسسسلوى سميذءمه س ذكدف سهتركذسساذذاذةسيذيساتضامت ست  ظسلسسرهللسذيمحد  =ساحساذتدسر يمتس 

سا سذأ  تسس سميقاسلمت سر يااساتهللسذ ذسميت  كتسذاديس سكماتداتاستات  مذتتسضحمةسمسسر اذتدستمجا مت
=ستهدسماكحسسنحو ذراعين فوق وجه األرض ذوسذيملست س   سمتريحس متسهتذسمتيحست  ظس  دةسر اذتدس  مًتس

 ترمدس=سس11=ستر جمعس ترمدساحس مذس متداسسالحومرلسسر يااس ذسسفذ ترسر اذتدست تمتاتس تكتسفدر ذس س
سص سلكم س  سذادهترستجماترس  أ ج ساذت دغ سلسسرهللسهتذس م سمس251 ذدًرسجدًر ستدذمتس تكترسذم  تسساف س  ترسيمدًر

س مجدذدمت سثم سطحوها على مساطحر اذتدس  دظمتسمسسر ديتدس
سس

َََضُب الرَّبِّ َعَلى الشَّْعِب، َوَضَرَب 33سس" -(:33) أية ْذ َكاَن اللَّْحُم َبْعُد َبْيَن َأْسَناِنِهْم َقْبَل َأْن َيْنَقِطَع، َحِمَي  َواِ 
 "َعِظيَمًة ِجدًّاب الرَّبُّ الشَّْعَب َضْرَبةً 

 قدسهد س م سرهللس  مًتس  ذادًرست  اكم سصكقضاترسذيادراةستيامتةسابضااسر اداس  اذم ستضادذم سضادذةس ظذماةسجادًرسألسس
ر ياامتةسمم  ااتس  ااذم ست ااذوسألكماا سل  ااترس  مااًت ستمتيااحس اا سذااف دس ذاا سمااتمترست  ااسساكااتلسص ممااتذسلكماا سمااتمترسمااسس

(سكجادسلسسر ياامتةسممياذاساااحساا رذس  ااكدوس اذسسماام  ستااحسم مااتدس116ر محماةسذاادسماااتدا س  احسر مااس ستااحس)ماا 
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اا4121) دس  ذمااتست  ااسس س(س سذااذاالسر ااداس ياااسه ذاالس ساأ ذتكااًتسذااذكااتسر ااداسا ذااتتستياامترتسه تذكااتس ااذسسُكا 
سذ تسسافرساحسات  كتستذاتدس  ذكتسذت ضددساا ذكتسلسسكقتذس  م سسميذءمل  

سس
  َهتََّأَوَة اْرَتَحَل الشَّْعُب ِإَلى َحَضْيُروَت، َفَكاُنوا ِفي َحَضْيُروَتبَوِمْن َقَبُروَت 35سس" -(:35) أية

 =سهذتدسر يمتةسصفًرسر يمتةسميذاسر متتس تس تكتسحتاءةسقبروت هتأوة
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر
س

 تذمر القيادات مريم وهرون
رهللسا ذوس جذذًتسلسسذ دلسمفمدس  حسحتد سرهللسمتيح سامتيحسم تجسذ تيذةستهدسصفرس تسسر يااسهدسمفمدس  حس

م تسسمسسضمسسر  تيذتتسر  ترمحسحدجسسمعسذكحسصيدرءذذسمسسماداستهدسذ تسسافرسذادسمتتسادتدةسهذذس
 ترجهسمسسر  تيذةاستاكتلسدلىسخحدسذأكمتساحسكديمتسادتدةسر ادذذةساستم تسسمسسهذتءذس تشسر محسي كتستياس

سر ادا س
ذجمعسذذسس تشستمدذتسساستغت ذًتسسب" درذتسحذت س تيتسسم تسذ ذةسدجدتسيقيسردضسمدذتسس س(019 اس)تاحس

يذاسر مفمدس ذوساتسر يذاسر مف تدساستاتس ترجسمتيحسذت  تيذةسذذسدذمتسذدجعسلسسمتيحساحسصحمذتد س  يذت س
 ر يذاذسس  سذيميدامتسادذتسر بذدةستر  يدساحسه ذذممت 

دساكتسيذذًتساحسلحات س  ذدةساساممتسص مقدرسمتاذةسمتيحست ظمتس اذممماتس ذباذاتس  احس ظماةسمتياحاستكجدسر  ي
  ااسساااذس ااتسساكااتلسم ااذسمتيااحسر اافىس مااعستجمااهسابااات س ذحدااحسمجااد ساست  ااسساااتسماادذ ساكااتسمحدااحستجممااتسلذضااًتس

ست  سس ح ذمتس)سر فىسذ يدس سذددحس حذدسرىحدذسستُذيدسذذ ترا س( 
س

َخَذ اْمَرَأًة َتَكلََّمْت َمْرَيُم َوَهاُروُن َعَلى ُموَسى ِبَسَبِب اْلَمْرَأِة اْلُكوِشيَِّة الَِّتي اتََّخَذَها، أَلنَُّه َكاَن َقِد اتَّ وَ 1" -(:1) أية
 "ُكوِشيًَّةب 

س=سُف دتسمدذ سلتً س ا متساحسر محسذدلتست ف لساحسر محس تهذت سمريم وهرون
سس

ب« لََّم الرَّبُّ ُموَسى َوْحَدُ ؟ أََلْم ُيَكلِّْمَنا َنْحُن َأْيًضا؟َهْل كَ »َفَقااَل: 2" -(:2) أية  "َفَسِمَع الرَّبُّ
تااافرسر  ااال سذظماادسلسسيااذاسساكااتسامااتسذاظمااتسسلكديااممتساستذكمدحااتسسذمااتسل ااات سرهللس ممااتستااافرساااتسذدرذااةسر يااقتا 

سر ممددساتسدءتيةسمتيحست ذوس تجمهسر  تيذةس 
 "ُجُل ُموَسى َفَكاَن َحِليًما ِجدًّا َأْكَثَر ِمْن َجِميِع النَّاِس الَِّذيَن َعَلى َوْجِه اأَلْرِضبَوَأمَّا الرَّ 3" -(:3) أية

الرجال =ساحسر اذدذةسماكحسممترضعس سذد ادسااحسماا  مهسر يحااذةست سذد ادسااحسلامذماهستد ذاذساافرسهت اهسسحليماً 
لكهسص ممذسر مجت س  ذهسذاذدسدتسسلسسذددسمتد ًتسست  سذقذسمتيحسر قتءدسر فىسلكقفسياذه ستذ تسسر ماكحس= موسى

رهللس ااذ   س ااُه ستمتيااحس ماااسااافرسذإديااتدسر اادتحسر قاادوس ااذوسصظمااتدًرس ااادتمهسذااذس ااكدم سددوسااافرسرحااا تح س مااتس
حمذتدسرهللس ُهسمدرتس دذدةس ذ ذاتسااديسصديات ذمهس  دلسمعسذت وسر فىسصضادس ف دسكيذهستل مهست اتذتسرهللس هستر 

س يسمات ذمهس محس سذكمتدسرحذمتستذت مت حساد
سكذلك نرى حلم موسى فى شفاعته عن مريم فقد نسى سريعًا إهانتها لُهب

س



 (ألصحاح الثاني عشرالعدد ) ا

 

 
60 

َفَخَرُجوا ُهُم «ب اْخُرُجوا َأْنُتُم الثَّاَلَثُة ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماعِ »َفَقاَل الرَّبُّ َحااًل ِلُموَسى َوَهاُروَن َوَمْرَيَم: 4" -(:4) أية
 "بالثَّاَلَثةُ 

  ذدًرسمتسذي تسرهللس سسظ  سصكيتسست سذدراعس كُهس دمدةس ات  هسر دت حست  كهساكتسذدراعس سسمتياحسااتدًرس ماحس س
سذميذاسر مجت س  حسمتيحستمسسصحتمهساحسلىسح ذساحسر قذتدة 

 
س اُروَن َوَمْرَيَم َفَخَرَجا ِكاَلُهَمابَفَنَزَل الرَّبُّ ِفي َعُموِد َسَحاٍب َوَوَقَف ِفي َباِب اْلَخْيَمِة، َوَدَعا هَ 5س" -(:5) أية

ْؤَيا َأْسَتْعِلُن َلُهب ِفي اْلُحْلِم ُأَكلُِّمُهب »َفَقاَل: 6" -(:8-6) األيات ، َفِبالرُّ اْسَمَعا َكاَلِميب ِإْن َكاَن ِمْنُكْم َنِبيٌّ ِللرَّبِّ
َفًما ِإَلى َفٍم َوَعَياًنا َأَتَكلَُّم َمَعُه، اَل ِباأَلْلَغاِزب َوِشْبَه 8َبْيِتيب  َوَأمَّا َعْبِدي ُموَسى َفَلْيَس هَكَذا، َبْل ُهَو َأِميٌن ِفي ُكلِّ 7

 "«بالرَّبِّ ُيَعاِيُنب َفِلَماَذا اَل َتْخَشَياِن َأْن َتَتَكلََّما َعَلى َعْبِدي ُموَسى؟

ااتهللسس سحسماسسمترضااهمسسلجذس   سمتيحستتدر مهست ذسادتمهسكتذسمتس  سذك هسل دستاكاتسل  اسسرهللسماتسحذاأ سمتيا
ل  سساكتسلكهس ذوسم ذسمتيحس)سجذدسلسسكاامتسك اسست سكادراعس اسسلكدياكتسترهللسذا اسسذدكاتس( ست  اظسر ياذاسااحس

سم ذةسرهللس ستدر مهستمترضاهست  مهس 
(سصيااتدةس امااذسر ميااذتساااحسصهمدركااهس29119دص=ساااحس ترجسمتيااحسمااسس تيااذةس)ست تيااذةسماكااحسيااتدر س(س)سملحوظااة

لماتسدااضساادتسستمادذ س مافرسر ا ترجساماتسذدما سس(511ذادسااحسحاذمماتسمظ ماةسم اذسر  تياذةس)سكاشسسذ كذيمهستاح
ااافرسمااسسكت ذااةسر دماا ست  ااسس تجااةسمتيااحس اا سم ااسسحتاءااةسس ااداضسر ذمااتدسر يااذدسر ميااذتستدحت ااهسرألماا س إلذمااتس 

مممهسر اظذمةس اتسس سذم اسسلسسذت مأ ذدسامسسذاتيدسافرسر قدذوسر اظذ س سذم سسلسسحتائساسترهللسصفس تسسُذا د  س م
ذيمتسذ ترجسذاا هس سسممممهس س تكذتساحس  سم سسيتدر ساسامكتلس قتس تشسلا متس تكم سلياتدستاافرسماتسذياذدس اهس

س(ستمكم سحدجتسهذذ ةس تجةسمتيحس 119سس2صدمذت سر كذحساس  سس تسساكتلس تشسلحدىساحسمكاقةسر ادريس)مل
س

َََضُب الرَّبِّ 9" -(:9) أية س َعَلْيِهَما َوَمَضىب  َفَحِمَي 
سمتسلحادسر  دذلس سسحدر سرهلل سام س م سمسسذ تيذم ساالسدر حسلسسكحيدسر م  تتسذيذذم  

س
َذا هِ َفَلمَّا اْرَتَفَعِت السََّحاَبُة َعِن اْلَخْيَمِة ِإَذا َمْرَيُم َبْرَصاُء َكالثَّْلِجب َفاْلَتَفَت َهاُروُن ِإَلى َمْرَيَم 11 " -(:11) أية َي َواِ 

 "َبْرَصاُءب
ر ذديس ذس  ذمتس ذكمتسصدمداتسر ي تذةاسصفًرسر ذديس المةس  حسصذماتدسرهللاستف لسذيذاسر حاذة سااكدمتسممد كتس

سكامةسرهللسذظمدسذديسر حاذءة 
س

س ِتي َحِمْقَنا َوَأْخَطْأَنا ِبَهابَأْسأَُلَك َيا َسيِِّدي، اَل َتْجَعْل َعَلْيَنا اْلَخِطيََّة الَّ »َفَقاَل َهاُروُن ِلُموَسى: 11 " -(:11) أية
ك يتد سال تجعل علينا الخطية تدذمتسلسسرهللس  سس س=سلىس سمجاذس  ذكتس قتذممتستترضتساكتسمترضعسادتسستر 

سذاتهاسادتسسلذضًتس محس سذال سر  مكتتس  ذستدذمتس مي  هسر ممترضعسافر 



 (ألصحاح الثاني عشرالعدد ) ا

 

 
61 

 ساااإسسر ذمااتدسذداضاام سر ميااذتسظماادس  ااذم سر يااتذقةسر حتاااةسذ تجااةسمتيااحاااحسصيمديااتذس ااكدوسمأمااذسر م  تظااةس
ذديسر حاذةستذديس د سرحذمتسستاتدهم سدتحسر دا سلمتس تدةسمدذ سذادسليذتعسصيتدةس اتدمم ساحسكمتذةسرأل مكاةس

س( س25111)سدتس
س

ِه َقْد ُأِكلَ 12 " -(:12) أية  "«بِنْصُف َلْحِمهِ  َفاَل َتُكْن َكاْلَمْيِت الَِّذي َيُكوُن ِعْنَد ُخُروِجِه ِمْن َرِحِم ُأمِّ
سر ذديس ت متتساتألذديسممكتعسمسسمحت اةسر كتوستمسس ميهسذمكجوستل ضتؤ سممتتس  حسر متر حستميقا 

س
َوَلْو َبَصَق »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 14«ب الل ُهمَّ اْشِفَها»َفَصَرَخ ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ َقاِئاًل: 13 "-(:15-13) األيات

«ب َجعُ ِفي َوْجِهَها، َأَما َكاَنْت َتْخَجُل َسْبَعَة َأيَّاٍم؟ ُتْحَجُز َسْبَعَة َأيَّاٍم َخاِرَج اْلَمَحلَِّة، َوَبْعَد ذِلَك ُترْ َأُبوَها َبْصًقا 
 "َفُحِجَزْت َمْرَيُم َخاِرَج اْلَمَحلَِّة َسْبَعَة َأيَّاٍم، َوَلْم َيْرَتِحِل الشَّْعُب َحتَّى ُأْرِجَعْت َمْرَيُمب 15

س سلسسمتيحس ا سذتذحماتسذ  ماةسذاذساا حس ماتستميادعس كماتس ميادحساس  اسسرهللسذا ا سمماحسذاأمحسر مأدذااسذ ماتد س  ظ
رأليذتعساتسر مقددس  ذسلذدي ستحالذسرأليذتعسمذ تسكديمتستمماتاس ا سمحضاعس  يادذاةسم اذسذاتهحس=سسسبعة أيام

سر كتو ستر ذايساكتسذيذدس  مح ح ستر ذمتدسرىسسذالساذ ذ 
سس

يَِّة َفارَاَنب16 " -(:16) أية  "َوَبْعَد ذِلَك اْرَتَحَل الشَّْعُب ِمْن َحَضْيُروَت َوَنَزُلوا ِفي َبرِّ
   ظس ذ سلسسر حاذةس تهتسر ميذدةسليذت ت
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر
س

 التجسس على كنعان
(سلدردسر اداسلسسذ يا س ما سسر  ادرتستر ذااذسألدضسر اذتدذاةس)سذادسلسسياقاسر ياااسااحسمجدذاةسر يامتةسترحيامذتي

تلدردترسلسسذمأ ادترساسترس سسحذدرتسلدضسر مذاتد ست تسس  ذم سلسسذؤمكترسذأكمتسلدضسمدذضس ذكًتست ياًلست  كم سي  س
تمتياحسياأذسر اداستااتسك اسسكادىسلسساس(سس2211ا29مالسسذأسسذدي ترسجتريذوس مف سرألدضساا ذترسمسسمتياحس)

ديتذسجتريذو ستك سس كتسجتريذوسمجييترس كتسماتسااحسلتديا ذ سر يامتتذةسم اذسذات وس سماتس ا سماد سصذترايس  حسرهللس
ا كاديسلسساكتلسلادرح سات جتريذوس تدترسمام سس ياذت ست  هذتذر ستذت كتساحسدؤذت ستساسس  ذسست  سميمعسذهسلفس  

همكت كت سساتهللسذدذدكتسلساسمتدترستر  دت سدم سر ددح ست  ظسلسسرهللسيمتس م سذت مجيوس ذحاسذ دت س كحمتد سذ دذمكتستر 
 متس مذسمعساستر اجذاسلسسذا ذترسر مجيوس  حسلدضسيذيسرهللستمجييمتس م س  سسرهللسذيمتسذمفرس ذ ذدسصذمتكم س

سمتمت سلمتسمتيحس ذسسلدي م س تسستر قًتس متس تسسذت كتسر مامدرسستر قًتساحسر ميذتس ذسسلديذسمالمذف س ه 
س

َأْرِسْل ِرَجااًل ِلَيَتَجسَُّسوا َأْرَض َكْنَعاَن الَِّتي َأَنا ُمْعِطيَها ِلَبِني »2ُثمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س"-(:16-1) األيات
يَِّة َفارَاَن  َفَأْرَسَلُهمْ 3«ب ِإْسرَاِئيَلب َرُجاًل َواِحًدا ِلُكلِّ ِسْبٍط ِمْن آَباِئِه ُتْرِسُلوَنب ُكلُّ َواِحٍد َرِئيٌس ِفيِهمْ  ُموَسى ِمْن َبرِّ

ب ُكلُُّهْم ِرَجاٌل ُهْم ُرَؤَساُء َبِني ِإْسرَاِئيَل،  ِمْن 5َوهِذِ  َأْسَماُؤُهْم: ِمْن ِسْبِط رَُأوَبْيَن َشمُّوُع ْبُن َزكُّوَرب 4َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ
ِمْن 8ِمْن ِسْبِط َيسَّاَكَر َيْجُُل ْبُن ُيوُسَفب 7ُب ْبُن َيُفنََّةب ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا َكالِ 6ِسْبِط ِشْمُعوَن َشاَفاُط اْبُن ُحوِريب 

ِمْن 11ِمْن ِسْبِط َزُبوُلوَن َجدِّيِئيُل ْبُن ُسوِديب 11ِمْن ِسْبِط َبْنَياِميَن َفْلِطي ْبُن رَاُفوب 9ِسْبِط َأْفرَاِيَم ُهوَشُع ْبُن ُنوَنب 
يِئيُل ْبُن َجَملِّيب 12ي ْبُن ُسوِسيب ِسْبِط ُيوُسَف: ِمْن ِسْبِط َمَنسَّى ِجدِّ  ِمْن ِسْبِط َأِشيَر َسُتوُر 13ِمْن ِسْبِط َداَن َعمِّ

هِذِ  َأْسَماُء الرَِّجاِل 16ِمْن ِسْبِط َجاَد َجُأوِئيُل ْبُن َماِكيب 15ِمْن ِسْبِط َنْفتَاِلي َنْحِبي ْبُن َوْفِسيب 14ْبُن ِميَخاِئيَلب 
 "«بَيُشوعَ »َسى ِلَيَتَجسَُّسوا اأَلْرَضب َوَدَعا ُموَسى ُهوَشَع ْبَن ُنوَن الَِّذيَن َأْرَسَلُهْم ُمو 

 متسصمضتسلسسرهللسهتذس متيحسلسسذديذسجتريذوس ياسا ذم س ذ ذدسصذمتكم سص سلسسرهللس تسسذدضذس تسخمكترسدتسس
ياا ساتيااعس ذيااتعسلسسذاادترسذت اذااتس ستكال ااظسلسسر جتريااذوس ذيااترسااا سدؤياات سرأليااذتا ستكال ااظسلسسمتيااحسغذاادسص

 ذيذهسصي سذيتع ست كال ظسلسسر جتيتيذسسر مممت ذسسامتسذيتعست ت ا ستذيتعسماكتاتسمح ايساماتسدما س  مياذتس
( سسمتياااحسااااك سسكااادحذسر يااامت سذت كاماااةست اااذوسذت كاااتمتوس)سر مح ااايستذياااتعسااااتسر ااافىسلدح مااا سلدضسر مذااااتدس)

دمذاتاسذياتعست ت اسصيمهسذاكحسه اسامتسذاماذسر اماذسذ اذسه ذاهسااحسصحااليستذا السحات ستر قاًتسااحسمتر ذادسرهلل ستر 
ذ ت اااسماكاات سلككااتسصفرسل اذكااتسه ذكااتس ذيااتعسكاادحذسر ياامت  سلىسذ ااتسسه ذكااتسجااتدًرسمح اااًتساااف ساااحسر كت ذااةسر ذياادذةس
تذم اااذسذياااتعسكاماااةسر مياااذتسر مجتكذاااة ساااادحتذسر يااامت سذيااامداس ماااذسكاماااةسر مياااذتسماااعسرحدردةسر  ااادةسر ق ذذاااةسماااسس

س رحكيتس
س



 (عشرألصحاح الثالث العدد ) ا

 

 
63 

اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا ِإَلى اْلَجُنوِب »َفَأْرَسَلُهْم ُموَسى ِلَيَتَجسَُّسوا َأْرَض َكْنَعاَن، َوَقاَل َلُهُم: 17س"-(:21-17) اتاألي
َأْم َكِثيٌر؟  َواْنُظُروا اأَلْرَض، َما ِهَي: َوالشَّْعَب السَّاِكَن ِفيَها، َأَقِويٌّ ُهَو َأْم َضِعيٌف؟ َقِليلٌ 18َواْطَلُعوا ِإَلى اْلَجَبِل، 

َها، َأُمَخيََّماٌت َأْم َوَكْيَف ِهَي اأَلْرُض الَِّتي ُهَو َساِكٌن ِفيَها، َأَجيَِّدٌة َأْم َرِديَئٌة؟ َوَما ِهَي اْلُمُدُن الَِّتي ُهَو َساِكٌن ِفي19
َوَأمَّا «ب َوَتَشدَُّدوا َفُخُذوا ِمْن َثَمِر اأَلْرضِ  َوَكْيَف ِهَي اأَلْرُض، َأَسِميَنٌة َأْم َهِزيَلٌة؟ َأِفيَها َشَجٌر َأْم اَل؟21ُحُصوٌن؟ 

 "اأَليَّاُم َفَكاَنْت َأيَّاَم َباُكورَاِت اْلِعَنِبب

 ست ااذسما اا سذكذبااحسلسسذاااكعسكدااوسوخااذوا ماان ثماار األرضسإصااعدوا وتشااددواماام حيسرألترماادسر اااتددةس ماا سذااأسس
دمدت ا هس  احسجذاذسر تااذةستم  ذقاهسااحسر يامتتذتتستذمياددسر يح س ذيمدس   ياساا ذهسلسسذمفتههسذااتد سذق ذاهستر 

سذتحذمتسستر قًتسلسسرهللسيذكدفست تد  ستذادسلسسذمفتيساتسر  مدس  ذهسلسسذادضس محدتمذه 
(ست  مااةسصاااادرسماكتاااتسصفاذااتسسجكااتاس كاااتسس=ستااافرسغدذاااسألكماا سااا سرىسساااحسر جكااتاس)سإصااعدا إلااى الجنااوب

متساذادسلسسمفاذترس  يامتذسصفاذاترس  جكاتاستغت ذاًتساقادسصكقيامتسر جمت اةس  يمتذ س  سسر مقاتدسمجييترسرألدضس  
س جمت تتسابذدة س ذسجمت ةسفاذتس م تس 

=سذم سسمديذداتس داذًت ستذم سسمديذداتسدت ذًتسذماكحسلكم س تكترس  حستيلسسوأما األيام فكانت أيام باكورات العنب
سسساحسذت تدةسر ددح لسسذدد ترسذدحت م س  ددحسر دت حستر جيدى ستك سسرى

س
يَِّة ِصيَن ِإَلى َرُحوَب ِفي َمْدَخِل َحَماَةب 21س"-(:24-21) األيات َصِعُدوا ِإَلى 22َفَصِعُدوا َوَتَجسَُّسوا اأَلْرَض ِمْن َبرِّ

ا َحْبُروُن َفُبِنَيْت َقْبَل ُصوَعِن اْلَجُنوِب َوَأَتْوا ِإَلى َحْبُروَنب َوَكاَن ُهَناَك َأِخيَماُن َوِشيَشاُي َوَتْلَماُي َبُنو َعَناقب َوَأمَّ 
َوَأَتْوا ِإَلى َواِدي َأْشُكوَل، َوَقَطُفوا ِمْن ُهَناَك َزَرُجوَنًة ِبُعْنُقوٍد َواِحٍد ِمَن اْلِعَنِب، َوَحَمُلوُ  23ِمْصَر ِبَسْبِع ِسِنيَنب 

ِبَسَبِب اْلُعْنُقوِد الَِّذي « َواِدَي َأْشُكولَ »َفُدِعَي ذِلَك اْلَمْوِضُع 24يِنب ِبالدُّْقرَاَنِة َبْيَن اْثَنْيِن، َمَع َشْيٍء ِمَن الرُّمَّاِن َوالتِّ 
 "َقَطَعُه َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِمْن ُهَناَكب

=س ماتةس  احسسومادخل حمااةيعستاحسمدذكةسلدرمذةس  حس دتدس كااتسسر يامت ذة سم=سماكحسم تسسد اسلتسمسرحوب
=سماكاحساا ذةسلتسدذاتاس وحبارونذاكحسر ادذيسر ماؤدىس  ماتة سسمذذسيمتذسيديسدمييستمدحذس متةس191ذادس

ستميمحس ت ذًتسمدذكةسر ح ذذسكيذةسحذدراذ ساسيكةسس0س2/1تاحس تكتسلتذس ديحس درتدستم لساذمتس
=سماكااحس كقااتدست سذاااد ساااذسااافرسرحياا س ااتسسهذااذسمتيااحسل سلا اايس  ذمااتسذااادساااف سر  تد ااةستاااتستردىسسوأشااكول

سمذذ س13تست ذدتسسجكتاسغداسلتدي ذ ستمذادس كمتسيمتذس ذدتسسذت قداسمكم
د  اةس اذسكداوسمدذادسسح(سص حسلسس ا ترس  حسر اكقتدساستماكتاتسمجدذةس)سستاف سر مد  ةس  جتريذوسمسسذدذةساذ

 ذااالسسسمكاااتذسر ياااذدسر ميااذتسكدياااهس اكقاااتدس كااااسذمااااس ذاااتة سامااحسماذااادس اااسسذدذاااةسااااذ لسسماذاادسص اااحسر م  اااتتس
 حسد تاسلىس سماذشساحس يذةستمفمدسذذسمم تذسر مجتداس ما ذتت ستذفااس مدحذسر مجتداستر ضذقتتستمفااسص

تاااتساااحس ذاادتسسممممااعسذااا ذةسر ميااذت ست مااحسذكااحس كااتيسر جذااتذدةسلىساس مااتةسلىساااتسممممااعسذت  متذااةسرح مذااةس
ترسر اكقتدستر اجذاسلكم س م اسر يذتاذسس سذقددتسس  ذه ستماذساف سر كدوستماذدسألي تذستم مذس كقتدسر  ذتةس

=ساد ااًتسماسسيااجدةسر اكااستر حياذةسدماا سر اا ذاسر اافىسُ  ايس  ذااهسسوزرجوناة ب ااات=سسدقراناة  احسحياذةسا  مااةس
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وحبارون =سر اترذسر قتمةسرألهتذات  سسوبنى عناقر  دمةسر  قذقذةسر فىسي اسدمهس يدراسذماسحالاًتس  مؤمكذس س
سااتذتسرهللس ياذهسلجتدسر ااتذت امادسلهد سر  ضتدرتست  سس ذدتسسلهد  ساس= بنيت قبل صوعن

س
َفَساُروا َحتَّى َأَتْوا ِإَلى ُموَسى 26 ُثمَّ َرَجُعوا ِمْن َتَجسُِّس اأَلْرِض َبْعَد َأْرَبِعيَن َيْوًماب25س"-(:29-25) األيات

يَِّة َفارَاَن، ِإَلى َقاَدَش، َوَردُّ  َلى ُكلِّ اْلَجَماَعِة َوَأَرْوُهْم َوَهاُروَن َوُكلِّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِإَلى َبرِّ وا ِإَلْيِهَما َخَبرًا َواِ 
َقْد َذَهْبَنا ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْرَسْلَتَنا ِإَلْيَها، َوَحقًّا ِإنََّها َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل، َوهَذا »َوَأْخَبُروُ  َوَقاُلوا: 27َثَمَر اأَلْرِضب 

ْيَر َأنَّ الشَّعْ 28َثَمُرَهاب  ، َواْلُمُدُن َحِصيَنٌة َعِظيَمٌة ِجدًّاب َوَأْيًضا َقْد رََأْيَنا َبِني َعَناَق ََ َب السَّاِكَن ِفي اأَلْرِض ُمْعَتزٌّ
، لِ اْلَعَماِلَقُة َساِكُنوَن ِفي َأْرِض اْلَجُنوِب، َواْلِحثِّيُّوَن َواْلَيُبوِسيُّوَن َواأَلُموِريُّوَن َساِكُنوَن ِفي اْلَجبَ 29ُهَناَكب 

 "«ب َواْلَكْنَعاِنيُّوَن َساِكُنوَن ِعْنَد اْلَبْحِر َوَعَلى َجاِنِب اأُلْرُدنِّ 

متسدرمتسرألدضسجذدةسامتسر افدسص سه ةسرحذمتسساس(ساف ساحسر مي  ةسدرءمًتس23خذةساحس)سَير أن  ظسهت م س
 يسر ماتفذدسألكديكت سا سحاتاًتسذادسلسسدلترس مذسرهللساحسييسر ذ دستا ذمةس مت ذيستمت ر تساحسمي  مكتسح

س  دترسمسساديست تدسرهللس  سسمتسلضا سصذمتكم أم
س

س «ب ِإنََّنا َنْصَعُد َوَنْمَتِلُكَها أَلنََّنا َقاِدُروَن َعَلْيَها»لِكْن َكاِلُب َأْنَصَت الشَّْعَب ِإَلى ُموَسى َوَقاَل: 31 س" -(:31) أية
 اددساافرسذاادسف الستاافرسألسسذياتعسمت اد سدتسسذياتعستسس=ساكاتسكجادسمد ذا س  احس ت ااسسلكن كالب أنصات الشاعب

تااافرسمااادت ستياااسر يااااستك ااسسرىسسلماات س ااتدةسضاادسمتيااحست ااسسذد ااتسداااتعسذيااتعس كااهسلماات سساماادمذاسذمتيااح
مم سلمت سر يااساالسذاتسلسسذدراعس كهسادذقهسذيتع ست  مةسم تمتيحسذق سرىسستسساسر يااس ا مهسذهستمتيح

 سإننا نصعد ونمتلكهاذيماترسمتيحسام س تكترساحس ت ةس تدة ست  ظسصذمتسس ت اس=س سسدلا ماكحساسالشعبسأنصت
(ساماسس ا سذادلسرألدض س9(ستُذاذدسرحكيتسسياتادًرس   ايس2(سذااحسر ق اس قةستيجت ةس11سامسسذد تتسرحذمتسس

ستافرسمتس دلسمعس ت ا 
 

س «باَل َنْقِدْر َأْن َنْصَعَد ِإَلى الشَّْعِب، أَلنَُّهْم َأَشدُّ ِمنَّا»َقاُلوا: َوَأمَّا الرَِّجاُل الَِّذيَن َصِعُدوا َمَعُه فَ 31س" -(:31) أية
(سمتتس4(سمأدذاس9(سحيتدةستاقدرسس2(سحت ستد اسس1س1ساكتسكدىسكمتءجس د سرحذمتس=س الرجال قالوا ال نقدر

سس (سر داس سذ تسسمام سصفًرس سمذدرل5
(ستافرسمتسيكدر سلكهسذيذاس د سصذمتكم سافرس16سس11صدضتؤ  س) اس ف لسهتذسذت وسر ديتذس ذدتسسصذمتسس سذم س

س  سذدح ترسلدضسر مذاتدس)دم سر يمت (س 
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اأَلْرُض الَِّتي َمَرْرَنا ِفيَها »َفَأَشاُعوا َمَذمََّة اأَلْرِض الَِّتي َتَجسَُّسوَها، ِفي َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئِليَن: 32 " -(:32) أية

 "َأْرٌض تَْأُكُل ُسكَّاَنَها، َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذي رََأْيَنا ِفيَها ُأَناٌس ِطَواُل اْلَقاَمِةب  ِلَنَتَجسََّسَها ِهيَ 
=سهدسذ تسسافرسذيذاسرألتذءةسلتس   دةسر  دتاسسذذكم ستافرسلتسفرلسذيذاسر حاذةسر ممديذةسسأرض تأكل سكانها

س هللسذق ذس ددسل درءم تيام  ستافرسر حذدس سسضادم س تسسر مددتضسلسسذيجام سات
س

نَّا ِفي َوَقْد رََأْيَنا ُهَناَك اْلَجَباِبَرَة، َبِني َعَناق ِمَن اْلَجَباِبَرِةب َفُكنَّا ِفي َأْعُيِنَنا َكاْلَجرَاِد، َوهَكَذا كُ 33 " -(:33) أية
 "«بَأْعُيِنِهمْ 

كتسجدردستافرسمسسكمتءجس د سرحذمتساس=سلىس ذكمتسدلذكتسهتمم سص مقدكتسلكديكتس متس تس سكنا فى أعيننا كالجراد
ك اس ابدسر كدو سا س ضا سصذمتكم سصدماذترستلد ذترس ذسر جمت ةسات جمت ةس  متسصذمتكمتسضاذ سلذضًت ستر 

سس تكترسضادت سام س سذكظدتسسأل كديم ستهتمم سامحس سيح  س  كم سذكظدتسسص حسر جمذعس  ذأو سلمتسر مؤمكتسستر 
  تذدراعس كمرهللسر يت سساذم ستذمقدمم س
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر
 

 شهوة الرجوع إلى العبودية
 

َوَتَذمََّر َعَلى ُموَسى 2َفَرَفَعْت ُكلُّ اْلَجَماَعِة َصْوَتَها َوَصَرَخْت، َوَبَكى الشَّْعُب ِتْلَك اللَّْيَلَةب 1س"-(:11-1) األيات
َلْيَتَنا ُمْتَنا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َأْو َلْيَتَنا ُمْتَنا ِفي هَذا »يُع َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوَقاَل َلُهَما ُكلُّ اْلَجَماَعِة: َوَعَلى َهاُروَن َجمِ 

نِ 3اْلَقْفِر!  ََ يَمًةب أََلْيَس َخْيرًا َلَنا َأْن َوِلَماَذا َأَتى ِبَنا الرَّبُّ ِإَلى هِذِ  اأَلْرِض ِلَنْسُقَط ِبالسَّْيِف؟ َتِصيُر ِنَساُؤَنا َوَأْطَفاُلَنا 
 «بُنِقيُم َرِئيًسا َوَنْرجُع ِإَلى ِمْصرَ »َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: 4« َنْرجَع ِإَلى ِمْصَر؟

َكاِلُب ْبُن َوَيُشوُع ْبُن ُنوَن وَ 6َفَسَقَط ُموَسى َوَهاُروُن َعَلى َوْجَهْيِهَما َأَماَم ُكلِّ َمْعَشِر َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَلب 5
اأَلْرُض الَِّتي َمَرْرَنا »َوَكلََّما ُكلَّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئَلْيِن: 7َيُفنََّة، ِمَن الَِّذيَن َتَجسَُّسوا اأَلْرَض، َمزََّقا ِثَياَبُهَما 

َنا ِإَلى هِذِ  اأَلْرِض َوُيْعِطيَنا ِإيَّاَها، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا ِإْن ُسرَّ ِبَنا الرَّبُّ ُيْدِخلْ 8ِفيَها ِلَنَتَجسََّسَها َجيَِّدٌة ِجدًّا ِجدًّاب 
، َواَل َتَخاُفوا ِمْن َشْعِب اأَلْرِض أَلنَُّهْم ُخْبُزَناب َقْد زَاَل َعْنُهْم ِظلُّ 9َوَعَساًلب  ُهْم، َوالرَّبُّ َمَعَناب ِإنََّما اَل َتَتَمرَُّدوا َعَلى الرَّبِّ

 «باَل َتَخاُفوُهمْ 
س  َبِني ِإْسرَاِئيَلبَولِكْن َقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة َأْن ُيْرَجَما ِباْلِحَجاَرِةب ُثمَّ َظَهَر َمْجُد الرَّبِّ ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلُكلِّ 11

كقياامتر سر مجمت ااةسر مؤمكااةسااادهتسمتر ذاادسرهللستااا سذيااتعست ت اااساقاااستمجمت ااةس ذااادسلسسهااد سر دجااتذسمقدذاادا  ستر 
رفعات كةاساديسر يااسر مجمت ةسر  تكذةسألسسه اذم ساا سلذضاًتس اتسسغذادسماؤمس سا ادلسمافمدستذ ات س=سغذدسمؤم

تيا  ترسااحسسبليتناا متناا فاى أرض مصارذاذسصياممترس اتس اتكترسااحسماادسم اتسر اذتدذاةس=سب كل الجماعة صاوتها
 ذاااتدسذماا سص ااحسلدضسس سذااذساااممترس  ااحسصحمذااتدسهذااتدةسجدذاادةسغذاادسمتيااحلماااذا أتااى بنااا الاارب؟م ذااةسرهللس ماا اسس

ولكان قاال كال الجماعاة أن س=سماد سكقذ سدءذيًتستكدجعسص حسماد سذذسهددترسدج سمتيحستادتسستذياتعست ت اا
 س قًتس  سمادةسلددتسساكتسكجدسكقاةسم تذساسظمدساذمتس د سصيمادردسر يااس دحتذسلدضسر مذاتدسُيرجما بالحجارةب

اقاادسياااقاسمتيااحستااادتسسلمتممماااتستماا يسذياااتعسساسمت ااةسر ممماااددةت اااتتذسدجااتذسرهللسصدياااتدساااف سر جس ت اا سمدذاادترس 
ت ت اس ذتذممتسلمتمم  ست تكتسم اتت تسحادر سر اداسااف سااحسم اتت تسماسسرهللسذتريااةسحدرماهس اقادساا تسماما س
تلحفترسذيد تسس م سلسسرهللس اسسذمح احس اكم ستلسسااؤ  سرأل ادر س سذقاددترسلسسذاؤفتا سات ماتسلسسرهللسماما ستذظمادس

س(سلكم سصحمتدترساااًلسدءذيًتسخحدسغذدسمتيح س1013كتسسمسس)
س

س َفَرَفَعْت ُكلُّ اْلَجَماَعِة َصْوَتَها َوَصَرَخْت، َوَبَكى الشَّْعُب ِتْلَك اللَّْيَلَةب1س" -(:1) أية
=س  سسر ات  سذكيح سمتمًت سمتسلاتاساف سر جمت ةس سذدجاعس اادتسماسسر حاتدجسذاذسماسس اد سصذماتكم سسبكى الشعب

ذيماذعسل دسلسسذؤفىسرحكيتسسمتس  سذؤفساتسكديهست  ظسلسسيدسمدردمم سذدجعس مدضسر ق ااسر ادرح حست اذوسساال
س  ظدت سر م ذاة 
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س
َلْيَتَنا ُمْتَنا ِفي »َوَتَذمََّر َعَلى ُموَسى َوَعَلى َهاُروَن َجِميُع َبِني ِإْسرَاِئيَل، َوَقاَل َلُهَما ُكلُّ اْلَجَماَعِة: 2س" -(:2) أية
 "ْرِض ِمْصَر، َأْو َلْيَتَنا ُمْتَنا ِفي هَذا اْلَقْفِر!أَ 

س تضسر ي دسهللس سس ذسمتس م ُهسمام ساتسا سذمفمدتسس  ذهستمقيترسه تذم سضد س
 

 "َفَسَقَط ُموَسى َوَهاُروُن َعَلى َوْجَهْيِهَما َأَماَم ُكلِّ َمْعَشِر َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَلب5س" -(:5) أية
سدتسس تسس ممدءةسر جمت ةست اد سدتحسر بضاس سسرهللس محس سذدكذم سيقتاسمتيحستا

 
َوَكلََّما ُكلَّ 7َوَيُشوُع ْبُن ُنوَن َوَكاِلُب ْبُن َيُفنََّة، ِمَن الَِّذيَن َتَجسَُّسوا اأَلْرَض، َمزََّقا ِثَياَبُهَما 6س"-(:9-6) األيات

ِإْن ُسرَّ ِبَنا الرَّبُّ ُيْدِخْلَنا ِإَلى 8الَِّتي َمَرْرَنا ِفيَها ِلَنَتَجسََّسَها َجيَِّدٌة ِجدًّا ِجدًّاب اأَلْرُض »َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئَلْيِن: 
، َواَل َتَخاُفوا ِمْن َشْعبِ 9هِذِ  اأَلْرِض َوُيْعِطيَنا ِإيَّاَها، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًلب  اأَلْرِض  ِإنََّما اَل َتَتَمرَُّدوا َعَلى الرَّبِّ

 "«بأَلنَُّهْم ُخْبُزَناب َقْد زَاَل َعْنُهْم ِظلُُّهْم، َوالرَّبُّ َمَعَناب اَل َتَخاُفوُهمْ 

=سسزال عانهم ظلهامب  ظمةسذيتعست ت اسلكم س  سذاكاتسم ذسذتهحسر جتريذوست  سذحتاتسمسسر دج سذذسيمدرس   ي
تهللسمح ااحس ااكم سذيااذاسحاتذااتا استااا سكضااجترساااتسماذذاادسياادهحسذاذاادس ااسسر  متذااة سلىسلكماا سرىسسذااالس متذااةسااا

+س سس16115+سمااالسس51121+سس1131 اااتسسرهللسيااا تذةسمظ اااذس  اااحسيااااذه سدرجاااعس)مااا سس اااذسس  حااادرا ستر ا اااو
س( 29121+س سس25113

س
ي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلُكلِّ َبِني َولِكْن َقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة َأْن ُيْرَجَما ِباْلِحَجاَرِةب ُثمَّ َظَهَر َمْجُد الرَّبِّ فِ 11س" -(:11) أية

 "ِإْسرَاِئيَلب
( ستداااضسر يااااس  المماا ساااتسداااضسر كااتوس11دجاا س ت اااستذيااتعساكااتسميااتتىس قمااذسيااتادىسيااددسر دؤذااتس)سدؤس

  ااال سرهللس  ااحس يااتسسحدرمااه ستهاادسذ ااتسسداااضسد ااتةسر متذااةساااحسخحاادساداااةس إلكيااتسسهذااذسلسسُذا ااسسرهللسغضااذه س
سيكةسذادسلسس تكترس  حسميذدةسلذت سمسسلدضسر مذاتدس41حدر سرهللسمتاترساحسر ذدذةسسامؤ  سذداضم س ال 
=س ذسسلاتكترسرهللسي تسرهللاس  سس ذسس تت ترسهمذستدج سدجتذسرهللس تكترس مسسموس دهةس ذكهسسثم ظهر مجد الرب

ساأ تاسذحدرمهسرألمكت س ذ مذم ساكتسميتكدةسص مذةس محس تسداضم س ذسر كتو 
سس

َحتَّى َمَتى ُيِهيُنِني هَذا الشَّْعُب؟ َوَحتَّى َمَتى اَل ُيَصادُِّقوَنِني ِبَجِمياِع »َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 11 "-(:19-11) األيات
َفَقااَل 13«ب َم ِماْنُهمْ ِإنِّاي َأْضاِرُبُهْم ِباْلَوَباِإ َوُأِبياُدُهْم، َوُأَصايُِّرَك َشاْعًبا َأْكَباَر َوَأْعَظا12اآلَياِت الَِّتي َعِمْلاُت ِفاي َوَساِطِهْم؟ 

 : ِتااَك هااَذا الشَّااْعَب ِمااْن َوَسااِطِهْم، »ُموَسااى ِللاارَّبِّ َوَيُقولُااوَن ِلُسااكَّاِن هااِذِ  14َفَيْسااَمُع اْلِمْصااِريُّوَن الَّااِذيَن َأْصااَعْدَت ِبُقوَّ
ْنااَت َيااا َربُّ َقااْد َظَهااْرَت َلُهااْم َعْيًنااا ِلَعااْيٍن، اأَلْرِض الَّااِذيَن َقااْد َسااِمُعوا َأنَّااَك َيااا َربُّ ِفااي َوَسااِط هااَذا الشَّااْعِب، الَّااِذيَن أَ 

َفِإْن َقَتْلَت هَذا الشَّْعَب َكَرُجل 15َوَسَحاَبُتَك َواِقَفٌة َعَلْيِهْم، َوَأْنَت َساِئٌر َأَماَمُهْم ِبَعُموِد َسَحاٍب َنَهارًا َوِبَعُموِد َناٍر َلْياًلب 
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أَلنَّ الرَّبَّ َلاْم َيْقاِدْر َأْن ُياْدِخَل هاَذا الشَّاْعَب ِإَلاى اأَلْرِض الَِّتاي 16َسِمُعوا ِبَخَبِرَك َقاِئِليَن:  َواِحٍد، َيَتَكلَُّم الشُُّعوُب الَِّذينَ 
وِح َكثِ 18َفاآلَن ِلَتْعُظْم ُقْدَرُة َسيِِّدي َكَما َتَكلَّْمَت َقاِئاًل: 17َحَلَف َلُهْم، َقَتَلُهْم ِفي اْلَقْفِرب  ياُر اإِلْحَسااِن، الارَّبُّ َطِوياُل الارُّ

ِاْصاَفْح َعاْن 19اِلاِث َوالرَّاباِعب َيْغِفُر الذَّْنَب َوالسَّيَِّئَة، لِكنَُّه اَل ُيْبِرُئب َبْل َيْجَعُل َذْنَب اآلَباِء َعَلى اأَلْبَناِء ِإَلاى اْلِجياِل الثَّ 
َفْرَت ِلهَذا الشَّْعبِ  ََ  "«بِمْن ِمْصَر ِإَلى هُهَنا َذْنِب هَذا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتَك، َوَكَما 

مدةسلحدىسكدىس ظمةسمتيحسلكهسذداضسمجد سر يحاحستذيدعساحسياذهساتسذم اذسر مياذتسماسسجمماذسسات مياذتس
=ساافرسسأنى أضربهم وأبيدهم وأصيِّرك شاعبًا أكبارمدلسمجد س ذاذدسيدذاًتس سسر ذيدستمسسكت ذةسلحدىساقاتذسرهللس

يذتساحسر مامتدذةستكقت س كاذتسياذًتسل ذدسذذسكاذتسجيادسر مياذت سذاذسم ساااًلسمعسر ميذتساك سسكمتتسمعسر م
س تسسمتيحساحسيدت مهاس ذكهس  حسمجدسرهللس 

س
س أَلنَّ الرَّبَّ َلْم َيْقِدْر َأْن ُيْدِخَل هَذا الشَّْعَب ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَلَف َلُهْم، َقَتَلُهْم ِفي اْلَقْفِرب 16س" -(:16) أية
متيحس سذ ممذسلسسذ  يسحي سر داسلىسسبهذا الشعب إلى األرضسألن الرب لم يقدر أن يدخلسمقتذسر ياتاس

صاتكةسمسسر ياتاسر ت كذة ست  ظسلسسادحسر ت كذذسسذماللسيااسرهللساتسكديهسادحسر يذاتسسذمتتسرحكيتسس
لسسذدح كتس كاذذكتستاال ه ست تسسمتتسرحكيتسسم دىس اقذسرهللستادحسر يذتاذسستيمتممم سلسسرهللس  سذقددس

ر يمتتىست مفرسصكذدىس قذسرهللاسر  تجتواس  مةسرهللسر ميذتس ذاذدس كتسذيدت مهسكاذذكتسر يمتتىسا تكتسيدت ةس
لسسرهللس م ذمهس متيحسذحذد سذا مهس  حسمأدذاسس-(111ا12متيحساكتسدم ًرس يدت ةسر ميذت ست  ظساكتساحسخذةس)

  ساكتسرهللسذااحسمتيحساداةس  يدت ة ست  ظسلسسر يااسرأل ذدسر يااس متسااذسمعسصذدراذ ساحسمتضتعسيدتس
سترأل ظ ساتسيااسر ميذت 

س
وِح َكِثيُر اإِلْحَساِن، َيْغِفُر الذَّْنَب َوالسَّيَِّئَة، لِكنَُّه اَل ُيْبِرُئب َبْل َيْجَعُل َذْنبَ 18س" -(:18) أية اآلَباِء  الرَّبُّ َطِويُل الرُّ

 "اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّابِعبَعَلى اأَلْبَناِء ِإَلى 
ياكة سم اذسس41سس مادةساترسااحسر ذدذاةسماعسلذاتءم سر مافكذذاكاتسكادىسمدياذد1س ذا سذ مماذسرألذكات سفكااسرألذات ؟ساما سمات

 ساااتمم ست  اسسااف سرألذاةس سمكاذايسماسسر كت ذاةسر دت ذاةسص س اتس ذحاح ستمضذعسكقتد ساالسذجادسلذكاتسرألاسر فى
سكتسم اًلسدحذسرألذكت سألدضس كاتسست  سذدحذسرألذت  صهمدىسرحذسسذأذذه ستا

س
: 21 "-(:35-21) األيات َولِكْن َحيٌّ َأَنا َفُتْمأُل ُكلُّ اأَلْرِض ِمْن َمْجِد 21َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلَكب »َفَقاَل الرَّبُّ
 ، يَِّة، َوَجرَُّبوِني اآلَن َعَشَر ِإنَّ َجِميَع الرَِّجاِل الَِّذيَن رََأْوا َمْجِدي َوآَياِتي الَّ 22الرَّبِّ ِتي َعِمْلُتَها ِفي ِمْصَر َوِفي اْلَبرِّ

َوَأمَّا 24َلْن َيَرْوا اأَلْرَض الَِّتي َحَلْفُت آلَباِئِهْمب َوَجِميُع الَِّذيَن َأَهاُنوِني اَل َيَرْوَنَهاب 23َمرَّاٍت، َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَقْوِلي، 
ُعُه َأنَُّه َكاَنْت َمَعُه ُروٌح ُأْخَرى، َوَقِد اتََّبَعِني َتَماًما، ُأْدِخُلُه ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َذَهَب ِإَلْيَها، َوَزرْ  َعْبِدي َكاِلُب َفِمْن َأْجلِ 

ًدا َواْرَتِحُلوا ِإَلى الْ 25َيِرُثَهاب  ََ ِذ اْلَعَماِلَقُة َواْلَكْنَعاِنيُّوَن َساِكُنوَن ِفي اْلَواِدي، َفاْنَصِرُفوا  َقْفِر ِفي َطِريِق َبْحِر َواِ 
 «بُسوفَ 
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؟ َقْد َسِمْعُت »27َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 26 يَرِة اْلُمَتَذمَِّرِة َعَليَّ ِفُر ِلهِذِ  اْلَجَماَعِة الشِّرِّ َْ َحتَّى َمَتى َأ
ب  ب ُقْل لَ 28َتَذمَُّر َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّذي َيَتَذمَُّروَنُه َعَليَّ ، أَلْفَعَلنَّ ِبُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم ِفي ُأُذَنيَّ ِفي 29ُهْم: َحيٌّ َأَنا َيُقوُل الرَّبُّ

الَِّذيَن َتَذمَُّروا  هَذا اْلَقْفِر َتْسُقُط ُجَثُثُكْم، َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَدِدُكْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا
ب  َوَأمَّا 31ب َلْن َتْدُخُلوا اأَلْرَض الَِّتي َرَفْعُت َيِدي أُلْسِكَننَُّكْم ِفيَها، َما َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنََّة َوَيُشوَع ْبَن ُنونٍ 31َعَليَّ

ِنيَمًة َفِإنِّي َسُأْدِخُلُهْم، َفَيْعِرُفوَن اأَلْرَض الَِّتي اْحَتقَ  ََ َفُجَثُثُكْم َأْنُتْم َتْسُقُط ِفي 32ْرُتُموَهاب َأْطَفاُلُكُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َيُكوُنوَن 
ْفِرب َوَبُنوُكْم َيُكوُنوَن ُرَعاًة ِفي اْلَقْفِر َأْرَبِعيَن َسَنًة، َوَيْحِمُلوَن ُفُجوَرُكْم َحتَّى َتْفَنى ُجثَُثُكْم ِفي اْلقَ 33هَذا اْلَقْفِر، 

َض َأْرَبِعيَن َيْوًما، ِللسََّنِة َيْوٌمب َتْحِمُلوَن ُذُنوَبُكْم َأْرَبِعيَن َسَنًة َفَتْعِرُفوَن َكَعَدِد اأَليَّاِم الَِّتي َتَجسَّْسُتْم ِفيَها اأَلرْ 34
ب ِفي هَذا 35اْبِتَعاِديب  يَرِة اْلُمتَِّفَقِة َعَليَّ ْوَن، اْلَقْفِر َيْفنَ َأَنا الرَّبُّ َقْد َتَكلَّْمُتب أَلْفَعَلنَّ هَذا ِبُكلِّ هِذِ  اْلَجَماَعِة الشِّرِّ

 "«بَوِفيِه َيُموُتونَ 
كدىساكتسادذقةسرهللس سرهللسادتس  سساكتلسمأدذاسذكذبحسلسسذم س مفرسر ياا ستجمذ ةساحسماتمالتسرهللساساتهللس
ذؤدذم سذ دمتكم سمسسلدضسر مذاتدستذمتمم ساحسر ذدذةس  كهس  سذمد م ستظذسذقتدا  ست متفرسذيم حسذيتعست ت اس

سسرهللسمام ساحسر ذدذة ساتهللسذؤداسلذكتؤ س  كهس سذمح حس كم ستذدتدهم  ست  ظسلسسمسسمتاتكم ستا سلمكت سصفرس ت
احسددسرهللس  حسمتيحسميدذداستاتس سسذبذدسهدرد ساستر  س متسلمحسر مأدذاسذ متد ست  سسيدت ةسمتيحسلا  تساحس

ذيما سسرهللسهتمهس د ساال م ساحسر متستر   ظةستاحسلسسرهللسادتس  سس  حسلسسذ مذسمأدذاسر ياا ست ذسس
تاد هستهدريمهسممألسرألدضس  متسمسسمجد  سا متسلسسمجدسرهللسذظمدساحسر ادتسامتسُذظمدسمجد سلذضًتساحس

 فتمأل كل األرض من مجد الرب(س=س3133 د سهذت هس  حاذةست قتذمهس أليدردس)م س
 

ُبوِني اآلَن ِإنَّ َجِميَع الرَِّجاِل الَِّذيَن رََأْوا َمْجِدي َوآَيا22س" -(:22) أية يَِّة، َوَجرَّ ِتي الَِّتي َعِمْلُتَها ِفي ِمْصَر َوِفي اْلَبرِّ
 "َعَشَر َمرَّاٍت، َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَقْوِلي،

ااتسدها سر تااتذتسلىسس11=سغت ذًتس يدسمدرتسلىس ددس تمذسذماكحسلكم سجدذتكحس  ذدًرستدها سسجربونى عشر مرات
(س1111ا4+س اادسس92+سحاادسس1110+سس2116+سس29115+سس11114ا12ااا س ياادترس ااذسر تاااتذت ستدرجااعس)حاادس
س(ستفاذترساحسر يذتس جمعسر مس 21116ت تكم س ج ترس  مسس اذتحسر بدس)حدس

س
ْرِض َوَأمَّا َعْبِدي َكاِلُب َفِمْن َأْجِل َأنَُّه َكاَنْت َمَعُه ُروٌح ُأْخَرى، َوَقِد اتََّبَعِني َتَماًما، ُأْدِخُلُه ِإَلى األَ 24 س" -(:24) أية

 "الَِّتي َذَهَب ِإَلْيَها، َوَزْرُعُه َيِرُثَهاب 
=سهاااًتسا ت ااسدحاذسماعسذياتع ست  اسسااف سرىذاةس ماتسدكاذسسحاتيسا ت ااسماسسياذاسذماتفر سسعبدى كالبببب يرثها

س( 211تاتسدم س  ميذتسر فىسجا ُهسترد ًتس  ذسيح س) اس
س

ِذ اْلَعَماِلَقُة َواْلَكْنَعاِنيُّ 25س" -(:25) أية ًدا َواْرَتِحُلوا ِإَلى اْلَقْفِر ِفي َطِريِق َواِ  ََ وَن َساِكُنوَن ِفي اْلَواِدي، َفاْنَصِرُفوا 
 "«بَبْحِر ُسوفَ 
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=ساكتسمظمدسد مةسرهللستلذتمهسامتسذؤداست  كهساتسااتسذمجياوس ما سرمات سسل ادرءم سسالعمالقة ساكنون فى الوادى
ماكاااحسصهتماااةستهمذاااة سابت ذاااًتساااا سياااماترسذتجاااتدا ساحدجاااترس ذ ماااذم س ماااحس سذقااااترسااااحسلذااادذم ست  ماااةسيااات كتسساكاااتس

 ذضدذتا ست مكترس م ساحسر تردىسترهللسذا اسمكم سلسسذيذدترساحسادذيسخحدساحسادذيسذ دسيات س ماحس سذقااترس
ساحسر يدل 

سيت كذسساحسر جذذست  كم ساكتساحسر تردىساحس مذسس  ياا س49ات امت قةستر  كاتكذذسس متسذظمدسمسسخذةس
سس

ِفي هَذا اْلَقْفِر َتْسُقُط ُجثَُثُكْم، َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَدِدُكْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن 29 س"-(:31-29) اتاألي
ب  َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنََّة  َلْن َتْدُخُلوا اأَلْرَض الَِّتي َرَفْعُت َيِدي أُلْسِكَننَُّكْم ِفيَها، َما31َسَنًة َفَصاِعًدا الَِّذيَن َتَذمَُّروا َعَليَّ

ِنيَمًة َفِإنِّي َسُأْدِخُلُهْم، َفَيْعِرُفوَن اأَلْرَض الَِّتي اْحَتقَ 31َوَيُشوَع ْبَن ُنوٍنب  ََ س ْرُتُموَهابَوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َيُكوُنوَن 
تاحسكدوسر اقتذةسر محستهاتس  ذم  سس تكتس قتذةسر يااساحسحاذمم سكديمتاسام سهت ترس سكدحذسلدضسر مذاتد

تلت دا سر فذسسحتاترس  ذم سا سدح تر ست تسساكتءم ساحسر قددس محسذكممحسف لسر جذذسر فىسماتدسر اذتدذةساحس
سمادس مسسذكقفكحسمسسجيدسافرسر متت  

س
ب ِفااي هااَذا اْلَقْفااِر َأَنااا الاارَّبُّ َقااْد َتَكلَّْمااُتب أَلْفَعَلاانَّ هااَذا ِبُكاالِّ هااِذِ  اْلَجمَ 35س" -(:35) أيااة يَرِة اْلُمتَِّفَقااِة َعَلاايَّ اَعااِة الشِّاارِّ

س «بَيْفَنْوَن، َوِفيِه َيُموُتونَ 
سمقتذذسرألذت سر محسكاذيمتساحسر حاذة ساحسر اقتذةسيؤرذس كت!!س  سمسسر يكذس

 
ااا الرَِّجاااُل الَّااِذيَن َأْرَسااَلُهْم ُموَسااى ِلَيَتَجسَُّسااوا اأَلْرَض 36س" -(:36) أيااة ُسااوا َعَلْيااِه ُكاالَّ اْلَجَماَعااِة َأمَّ ، َوَرَجُعااوا َوَسجَّ

س ِبِإَشاَعِة اْلَمَذمَِّة َعَلى اأَلْرِض،
 

ب37س" -(:37) أية  "َفَماَت الرَِّجاُل الَِّذيَن َأَشاُعوا اْلَمَذمََّة الرَِّديَئَة َعَلى اأَلْرِض ِباْلَوَبِإ َأَماَم الرَّبِّ
س=سضدذةسمدتجءة سالوبأ سر ذتهذسسر ددو سضدذةسترض ةس مسس تكترسر يذاس محسذدم

 س
َوَأمَّا َيُشوُع ْبُن ُنوَن َوَكاِلُب ْبُن َيُفنََّة، ِمْن ُأولِئَك الرَِّجاِل الَِّذيَن َذَهُبوا ِلَيَتَجسَُّساوا اأَلْرَض، 38 "-(:39-38) األيات
س ِني ِإْسرَاِئيَل َبَكى الشَّْعُب ِجدًّابَوَلمَّا َتَكلََّم ُموَسى ِبهَذا اْلَكاَلِم ِإَلى َجِميِع بَ 39 َفَعاَشاب

ُهَوَذا َنْحُن! َنْصَعُد ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي َقاَل »ُثمَّ َبكَُّروا َصَباًحا َوَصِعُدوا ِإَلى رَْأِس اْلَجَبِل َقاِئِليَن: 41س" -(:41) أية
س«بالرَّبُّ َعْنُه، َفِإنََّنا َقْد َأْخَطْأَنا
سذكتس ذسسذقتذسر داسصاادترس سذاادترست ذسسذقتذس سماادترسذاادترساحساذذاةسر ااذتسسر محسا

س ت اسذد حسر قك ىست  مةسهك سميذهسهديساحسر ادذذةسذماكحساذتد سات قك ذذسس=ساذتدذس س-1ملحوظة
س
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؟ َفهَذا اَل َيْنَجُحب »َفَقاَل ُموَسى: 41س"-(:45-41) األيات َتْصَعُدوا، أَلنَّ الرَّبَّ  الَ 42ِلَماَذا َتَتَجاَوُزوَن َقْوَل الرَّبِّ
أَلنَّ اْلَعَماِلَقَة َواْلَكْنَعاِنيِّيَن ُهَناَك ُقدَّاَمُكْم َتْسُقُطوَن ِبالسَّْيِفب ِإنَُّكْم 43َلْيَس ِفي َوَسِطُكْم ِلَئالَّ َتْنَهِزُموا َأَماَم َأْعَداِئُكْمب 

، َفالرَّبُّ اَل َيُكوُن مَ  لِكنَُّهْم َتَجبَُّروا َوَصِعُدوا ِإَلى رَْأِس اْلَجَبِلب َوَأمَّا تَاُبوُت َعْهِد الرَّبِّ 44«ب َعُكمْ َقِد اْرَتَدْدُتْم َعِن الرَّبِّ
َفَنَزَل اْلَعَماِلَقُة َواْلَكْنَعاِنيُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي ذِلَك اْلَجَبِل َوَضَرُبوُهْم 45َوُموَسى َفَلْم َيْبَرَحا ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّةب 

س ُروُهْم ِإَلى ُحْرَمَةبَوَكسَّ 
س
س

لمتس تسسرهللسهتددسلسسُذم لسلاذس كاتسستذدحذسر يااسدتسس داسلتمقتتمةس؟ستلمتس تسسرهللسهتددسسسؤال للتأمل ببب
سلسسذم لسر يذاتسستذحدذهسذادسر ا ذاس؟س

ا سذادسف لساحساا ذكتسذت جمتدسترهللسذااحسكامةستماتكةس ستافرسمتسصحمذد سلذكتؤسسولكن هذا ليس أسلوب اهلل ببب
دحت م سص حس كاتسس سترىسسرهللسهذ دسر يذاتسستذقتدكتساحسجمتدكتسضد ساستافرساتسهتكتسسر  دذةس ساأكتسذ دذمحس

سلحمتدسرهللسلتسلهذذس دتضسر يذاتسسلىسم فرتسافرسر ات   س 
ت  حستجمتدكتسذم حيساحسداضس دتضسر يذاتسستر مميلسذيدةسذت ميذتس سر فىسحدجسغت ذتس)احسر ا ذا(س

ذب اس)اذكت(س س ذكءفسلجدسر كامةسميتكدكحس)ذمفرسذب اسر ميذتساذكت(ساستافرسر كتعسمسسرحذمتسسلىسلسسلداضس
سر حاذةسماممدرس  حسلككحسيأجدسماتكةساتسمتسذيمذهسر قدذوسذاقتاساحسديت مهسرحذمتسسر  حس س

كهسصذمتسسمذتس سا  سذادهترس=س  ست  ظسلسسر ذمتدساكتس تسسصذمتكم سمسسر كتعسر فىسهتذس كهسر قدذوسذاقتاسل
ذؤمكترسلسسرهللسيذيت دا سضدسر  كاتكذذسس سام  ترسألسسصذمتكم سمذتساستلمتسلذكتءم سادح ترسألسسصذمتكم س تسسصذمتسس

  حس 
تدلذكتساكتسا ذممم سلمت سر  كاتكذذسستاف سميذدسألسس د سرحذمتسسلتسكقيسرحذمتسسذجا كتسذالسهتةسلمت س دتاس

(سلسسمدوسرحذمتسساتسيالحسمسسلي  ةس دتاسر يذتاذسس 116سس6كما  سمسس)ل ر يذتاذسس ستس
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر
س

 وصايا للتقديس
(ستاتسذ  مكتس سسر مقدذو س16افرسرحا تحسذمتياسمفمدسر يااسذيذاسر جتريذوستمفمدسخحدسذقذتدةسهتدحس)ي

( س11كامةسرهللسميم كتستميامذسر اات  س  اهسدغماًتس اسس اذسماادذتمكتسامذاتتسرهللسذاالسكدرماةس)دتسستماكحستجتد ساكتسلس
ست  سسافرس سذمكعسر مأدذا 

تفذتءتسر م دهةستر حاذةسميذدس  ميذتسر فىسهاد سكدياهسفذذ اةستمقدماةسر ادهذيسمياذدس  ذاتةسر مياذتسر كقذاةستر يا ذاس
س(614سمحس2ذيذدس مي ذمهسفرمهسهللسمي ذمًتس تماًلس)

تافرسرحا تحسذأمحساكتسذادسر قدردسر اتددسذت متاتسساحسر ذدذةس ذداعسرهللسدتحسياذهسر ماكتذةستذذالساذم سر دجت س
سرهللس سذت تد ستر مممع سر مقذ ة سر دت ذة س  م تيا سذيمادتر سذذ ستمدردمه سر متضح سيقاتت ساح سذد دتر ست  سجدذد مس

سر  ت حس ساإسس تسس اذتكم ساتسيدسصك يتدا  سفذذ ةسرألمذكةا س) س سر دت ذةساحسر االجس تر متضحساإسس ذتدمم 
سر ميذتسمدح كتسرألدض( 

 
س َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س" -(:1) أية
س

س َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َمَتى ِجْئُتْم ِإَلى َأْرِض َمْسَكِنُكُم الَِّتي َأَنا ُأْعِطيُكْم،»2س" -(:2) أية
ك ياادس) مااتسصك ياادسرحكيااتسسلماات سسإلااى أرض مسااكنكم متااى جئااتم =سرهللسذ  اا سرىسسيااااسُااا   سلماات سر  كاااتكذذسستر 

ياكةسااتسك اسسااحسذدذاةساافرسر اات  ستياكمتتساذمات س  اسسس41ر يذاتس(ست متسُ     س  حسر يااسذأسسذمات سااحسر ذدذاةس
كهستك ااسس كااتست اادسذااأسسكاادلسمااعساااف سرىذااةسما ذااةسجاادًرسامااحست اادس مااذسسذااأسسر يااااسيذاااذسذت مأ ذاادسألدضسمياا 

 ستاااف سر ت ااتدسذت اادحتذس ااألدضس مااحس سذاااذاس(121سس3ت  ااحسدجاات س)دتسر ميااذت ساااك سسلياا مكتس  ذتاااذسج ءذااتًس
 سكادىسااحسااف سرىذاةسكلام بناى إسارائيل وقال لهامر ذأوسر يااس ف لس تسسر  ال س  يااست اذوس متياحستاادتسس=س

ساتست   دستيذكدف س سهلللمتكةسرهلل سااد سلمتكمكتس سذذاذسلمتكةسر
 

، ُمْحَرَقًة َأْو َذِبيَحًة، َوَفاًء ِلَنْذٍر َأْو َناِفَلًة َأْو ِفي َأْعَياِدُكْم، ِلَعَمِل 3س" -(:3) أية رَاِئَحِة َسُروٍر َوَعِمْلُتْم َوُقوًدا ِللرَّبِّ
  ِللرَّبِّ ِمَن اْلَبَقِر َأْو ِمَن اْلَغَنِم،

سساحسذدذاةساافرسر اات  سااحسامادةسر مذاهس  اسس  ذكاتسلسسكمميالسذت فذذ اةستكجادسرهللساكاتس قًتسك س-1سوعملتم وقودًا للرب
سذمكتيحسحاأا سر متضحسيدذاًتست  كهسذتاحسذت مميلسذت تاتذتستذت فذتءت 
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س ف دسر م دهةسلتً سامحسمحيسرهللتمسسكت ذةسر اقوس تكتسفذذ ةسر حاذةسمقد سهذذسر م دهةست  سسمُس
س

ْيااِت، ُيَقاا4س"-(:12-4) األيااات رُِّب الَّااِذي َقاارََّب ُقْرَباَنااُه ِللاارَّبِّ َتْقِدَمااًة ِمااْن َدِقيااق، ُعْشاارًا َمْلُتوتًااا ِبُرْبااِع اْلِهاايِن ِمااَن الزَّ
ُل َتْقِدَماًة ِماْن لِكاْن ِلْلَكاْبِش َتْعَما6َوَخْمرًا ِللسَِّكيِب ُرْباَع اْلِهايِنب َتْعَماُل َعَلاى اْلُمْحَرَقاِة َأِو الذَِّبيَحاِة ِلْلَخاُروِف اْلَواِحاِدب 5

ْياِت،  ب 7َدِقيق ُعْشَرْيِن َمْلُتوَتْيِن ِبُثْلاِث اْلِهايِن ِماَن الزَّ َذا 8َوَخْمارًا ِللسَّاِكيِب ُثْلاَث اْلِهايِن ُتَقارُِّب ِلرَاِئَحاِة َساُروٍر ِللارَّبِّ َواِ 
، َعِمْلَت اْبَن َبَقٍر ُمْحَرَقًة َأْو َذِبيَحًة َوَفااًء ِلَناْذٍر َأْو َذِبيَحاَة َسا ُتَقارُِّب َعَلاى اْباِن اْلَبَقاِر َتْقِدَماًة ِماْن َدِقياق 9اَلَمٍة ِللارَّبِّ

ْيِت،  ب 11َثاَلَثَة َأْعَشاٍر َمْلُتوَتًة ِبِنْصِف اْلِهيِن ِمَن الزَّ َوَخْمرًا ُتَقرُِّب ِللسَِّكيِب ِنْصاَف اْلِهايِن َوقُاوَد رَاِئَحاِة َساُروٍر ِللارَّبِّ
اْأِن َأْو ِماَن اْلَمْعاِزب  هَكَذا ُيْعَمُل ِللثَّْورِ 11 َكاْلَعاَدِد الَّاِذي َتْعَملُاوَن هَكاَذا 12اْلَواِحِد َأْو ِلْلَكْبِش اْلَواِحِد َأْو ِللشَّاِة ِماَن الضَّ

ب س َتْعَمُلوَن ِلُكلِّ َواِحٍد َحَسَب َعَدِدِهنَّ
ساذسسحمدسس4/1اذسس ذتس+سس4/1دهذيسسم متتسذاسس11/1معسر حدت سذقد سس

ساذسسحمدس9/1اذسس ذتس+س9/1دهذيسم متتسسسذاسس11/2سسسمعسر  ذشسذقد 
ساذسسحمدس2/1اذسس ذتس+سس2/1دهذيسم متتسسسسسسسذاسس11/9معسر  تدسذقد س

س مدس391,9 مد ستر مذسسُذ تذسذهسر يترءذس=سس233,22ر ايدساتس يدسرحذدةسترحذدةس=س
دداتسر ااداستلكماا سذ دمتكااهسذمااتستمقاادذ ساس االمااةس  ااحسلكماا سذقاادتسسذااأسسهااتمم ستم تاااذ م سمااا تكااتسر مقدمااةسمقااد س

سر ي ذاسذيذدسص حس1
سا سذ دمتسسر داسمسس دتمم سر محسل اتاتس م سرهلل  -1
سر حمدسذيذدس  ددح ساد م سذاذتدةسر داستادحسر داسذاذتدمم ستهدرذذكم   -2
سذيذدسر ي ذاس د سر ميذتسر فىسيد هس  حس تدسر ا ذاستر فىسل ات س مالمذف س ذيدذت   -3
( ستذيااذدس ياا اسحاادر سر ميااذتس614مااحس2(س+س)1012ياامدر سدمااتءم سألجااذسر ميااذتس)اااحسذيااذدس ياادلسر  -4

 لكديم ست ذتمم ستهتمم سته تذم ساحسحدمةسر داستألجذسمجد  
س

ب12س" -(:12) أية  "َكاْلَعَدِد الَِّذي َتْعَمُلوَن هَكَذا َتْعَمُلوَن ِلُكلِّ َواِحٍد َحَسَب َعَدِدِهنَّ
داس مذتتسر دهذيستر  ذتستر حمدساحس ددسر فذتءتستر  ذتسذيذدس  دتحسر قدو س=سلىسمضسكالعدد الذى تعملون

ت جسسر دهذيسذت  ذتسذيذدس إلم تدسرألهكتمحسذذسسر ميذتستر دتحسر قدو ستر ي ذاسمعسر اجذسسذيذدس  ميذتسر فىس
ذجدس كديهسي اسكديهس ذس ذتمهس  حسرألدضسألجذسمالمذف  سامتستاتسيت سسر يمت اسجتذسذاكعسحذدًرسدتسسلسس

سلذسسذيكدسدليهسممتكًتسمسسر جمذعستمداتضًت ستر  ذترسسر فذذتس) تدس/س ذشس/سحدت (
ذيذدسلكهساحسر كمتذةسُهد  سفذذ ة ستمسسذمكتتذسجيدسر ميذتسات دتحسر قدوسذااذهس ذتةسر ميذتستذااذهسلسسذماتدس

س سكديه سي اسر ميذت س مت سر ميذت سلجذ سمس سذي اسكديه سلس سص ح ستذاذ ساذه سذددحسر ميذت سلس ستذااذه ألج كت
سذت ميذت 
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تك سس ذسسكقد س  داسكقداس هسر ميذتسر فىسل ات ساتس كتسا ذوس كدكتسمتساتسل مسس كقدمهست  ظسلسسرهللسا اس
سمكم سر دهذيس ذسسذدح تسسرألدضسام ساحسر ذدذةس سذتجدس دذم سدهذي 

س
ب ُكلُّ َوَطِنَي َيْعَمُل هِذِ  هَكَذا، ِلتَ 13 "-(:16-13) األيات َذا َنَزَل ِعْنَدُكْم 14ْقِريِب َوُقوِد رَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّبِّ َواِ 

، َفَكَما َتْفَعُلونَ  ِريٌب، َأْو َكاَن َأَحٌد ِفي َوَسِطُكْم ِفي َأْجَياِلُكْم َوَعِمَل َوُقوَد رَاِئَحِة ُسُروٍر ِللرَّبِّ َأيَُّتَها 15َكذِلَك َيْفَعُلب  ََ
ب ْلَغِريِب النَّاِزِل ِعْنَدُكْم َفِريَضٌة َواِحَدٌة َدْهِريٌَّة ِفي َأْجَياِلُكْمب َمَثُلُكْم َيُكوُن َمَثَل اْلَغِريِب َأَمااْلَجَماَعُة، َلُكْم َولِ  َم الرَّبِّ

س «بَشِريَعٌة َواِحَدٌة َوُحْكٌم َواِحٌد َيُكوُن َلُكْم َوِلْلَغِريِب النَّاِزِل ِعْنَدُكمْ 16
حممسس)حدسساتسمسسصكممحس ياا=سسالغريب (س  سس سُذف دساكتسافرسر يدا ستر ماكحسلكهسذذكمتس43112رهللستممتدستر 

سرألم استر  كذيةسرىسسمض سر  ذسماًتسر ذمتدسترألم سر فذسسخمكترستر  ذس19ا14ُ   س  حسر ذمتدسذت مذهس)ي (سُهذ ذ 
سذيمدلساحسكدوسر فذذ ة 

س
َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َمَتى َدَخْلُتُم اأَلْرَض الَِّتي َأَنا »18اًل: َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقائِ 17  "-(:21-17) األيات

ب 19آٍت ِبُكْم ِإَلْيَها،  َل َعِجيِنُكْم َتْرَفُعوَن ُقْرًصا َرِفيَعًة، 21َفِعْنَدَما تَْأُكُلوَن ِمْن ُخْبِز اأَلْرِض َتْرَفُعوَن َرِفيَعًة ِللرَّبِّ َأوَّ
ِل َعِجيِنُكْم ُتْعُطوَن ِللرَّبِّ َرِفيَعًة ِفي َأْجَياِلُكْمب21اْلَبْيَدِر هَكَذا َتْرَفُعوَنُهب  َكَرِفيَعةِ   "ِمْن َأوَّ

سلترءذس سمس سذت تدة سذقد  سذجاسلس سلكه ستكدىساكت سر ذتهح  ساح سُذذتدل سرهللسكاذذه سذأحف سا ذكمت سر ذ تد سيدذاة اف 
سمحذت  ر م اتذسر مددتوساحسر ذذددستمسسلترءذسر حذ سر 

س
َذا َسَهْوُتْم َوَلْم َتْعَمُلوا َجِميَع هِذِ  اْلَوَصاَيا الَِّتي َكلََّم ِبَها الرَّبُّ ُموَسى، »22  "-(:26-22) األيات َجِميَع َما 23َواِ 

َفِإْن ُعِمَل ُخْفَيًة َعْن َأْعُيِن 24ِلُكْم، َأَمَرُكْم ِبِه الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَسى، ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َأَمَر ِفيِه الرَّبُّ َفَصاِعًدا ِفي َأْجَيا
، َمعَ   َتْقِدَمِتِه َوَسِكيِبِه َكاْلَعاَدِة، اْلَجَماَعِة َسْهًوا، َيْعَمُل ُكلُّ اْلَجَماَعِة َثْورًا َواِحًدا اْبَن َبَقٍر ُمْحَرَقًة ِلرَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّبِّ

َفُيَكفُِّر اْلَكاِهُن َعْن ُكلِّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، َفُيْصَفُح َعْنُهْم أَلنَُّه َكاَن 25َخِطيٍَّةب  َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيَحةَ 
، َوِبَذِبيَحِة َخِطيَِّتِهْم َأَماَم الرَّبِّ أَلْجِل َسْهِوِهْم، لِّ َجَماَعِة َبِني ُيْصَفُح َعْن كُ 26 َسْهًواب َفِإَذا َأَتْوا ِبُقْرَباِنِهْم َوُقوًدا ِللرَّبِّ

 "ِإْسرَاِئيَل َواْلَغِريِب النَّاِزِل َبْيَنُهْم، أَلنَُّه َحَدَث ِلَجِميِع الشَّْعِب ِبَسْهٍوب
اكتسفذتءتسر يمتس تسلحاأتس ذسر جمت ةستممدج س  مةسيمتساحسمدجمتتسلحدىسذجمذ ستافرسذيذدس قدريةسرهللس

يمتسذكمجس سس د سر يمدستر المذت ةست د سر مدهذيست  سس  ذكتسر ما قةسامتس سذاذيسر حاذةس محس تسذيمتساستر 
سلسسكقددسهذمةس ذتةسر قدريةستر تجتدساحس ضدةسرهللستذمفرس سككيحستاتذت ساكحيدسر يد ةسمعسرهلل 

 
ْن َأْخَطَأْت َنْفٌس َواِحَدٌة َسْهًوا، ُتَقرِّْب َعْنزًا َحْوِليًَّة َذِبيَحَة خَ »27  "-(:29-27) األيات َفُيَكفُِّر اْلَكاِهُن 28ِطيٍَّة، َواِ 

ِلْلَوَطِنيِّ ِفي َبِني 29َعِن النَّْفِس الَِّتي َسَهْت ِعْنَدَما َأْخَطَأْت ِبَسْهٍو َأَماَم الرَّبِّ ِللتَّْكِفيِر َعْنَها، َفُيْصَفُح َعْنَهاب 
 "ِلْلَعاِمِل ِبَسْهٍوب ِإْسرَاِئيَل َوِلْلَغِريِب النَّاِزِل َبْيَنُهْم َتُكوُن َشِريَعٌة َواِحَدةٌ 
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(ساتهللسهدتوستذدذدكتسلسسك تسسهدذيذس ستر حاتذتسر كتيءةس سسيمتس متس119ذاس2اف سفذذ ةسحاذةسر يمتس دددس)
س ذسذت فذذ ة 

س
ب َوَأمَّا النَّْفُس الَِّتي َتْعَمُل ِبَيٍد َرِفيَعٍة ِمَن اْلَوَطِنيِّيَن َأْو ِمَن اْلُغَرَباِء فَ 31 "-(:36-31) األيات ِهَي َتْزَدِري ِبالرَّبِّ

أَلنََّها اْحَتَقَرْت َكاَلَم الرَّبِّ َوَنَقَضْت َوِصيََّتُهب َقْطًعا ُتْقَطُع ِتْلَك النَّْفُسب َذْنُبَها 31َفُتْقَطُع ِتْلَك النَّْفُس ِمْن َبْيِن َشْعِبَها، 
 «بَعَلْيَها

يَِّة وَ 32 َفَقدََّمُه الَِّذيَن َوَجُدوُ  َيْحَتِطُب 33َجُدوا َرُجاًل َيْحَتِطُب َحَطًبا ِفي َيْوِم السَّْبِتب َوَلمَّا َكاَن َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي اْلَبرِّ
َفَقاَل الرَّبُّ 35َفَوَضُعوُ  ِفي اْلَمْحَرِس أَلنَُّه َلْم ُيْعَلْن َماَذا ُيْفَعُل ِبِهب 34َحَطًبا ِإَلى ُموَسى َوَهاُروَن َوُكلِّ اْلَجَماَعِةب 

َفَأْخَرَجُه ُكلُّ اْلَجَماَعِة ِإَلى َخاِرِج 36«ب َقْتاًل ُيْقَتُل الرَُّجُلب َيْرُجُمُه ِبِحَجاَرٍة ُكلُّ اْلَجَماَعِة َخاِرَج اْلَمَحلَّةِ »ى: ِلُموسَ 
 "اْلَمَحلَِّة َوَرَجُموُ  ِبِحَجاَرٍة، َفَماَت َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب

س متسلمتسمسسذدم اسحاذمهسر كدوسر محسمضا ستمدم اسحاذةسمجدسا =سلىسسبيٍد رفيعةحسفذذ ةسر ميذتس الجًت
=سذادتدس   سمسسر جمت ةسضداتسسالنفس ُتقطع من شعبهامدم اسر حاذةس مدًرستذالسحت ستذم دىسم ذساف س

لتسذدد ساف سر كدوسذاذدًرس سسر جمت ةستمدلساف سر كدوسهللسذ تيذمت سصفًرس ذيتس ذسحاذةس  متتسصكمتساقاسمتس
سذمامدستمتساتسذااذتسس  كح ستحاتذتسر يمتسمم حسذت د  اتس

ت ماذذيس  حسافرسُف دتسهاةس تيدسر يذتستافرسُدج    ست  ظسلكهس تسسذ مااساستر  ااسُذيمحد ساحسصياتذس
ر كتد ست جذاساتسرحكيتسسر فىسذمدلسر در ةسر محسذاداتسرهللس ُهستذحمتدس كديهسكتدسر دذكتكةس سامتسذ د هسرحكيتسس

سذت سذ ادس س ستهيتةسر اقتاساكتس محسذدمدعسر جمذعس)م ذس تد ةس كتكذتستيدذدة(اإ
 

َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: َأْن َيْصَنُعوا َلُهْم َأْهَداًبا ِفي »38َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 37  "-(:41-37) األيات
َفَتُكوُن َلُكْم ُهْدًبا، َفَتَرْوَنَها 39َيْجَعُلوا َعَلى ُهْدِب الذَّْيِل ِعَصاَبًة ِمْن َأْسَماْنُجوِنَيب َأْذَياِل ِثَياِبِهْم ِفي َأْجَياِلِهْم، وَ 

ِلَكْي 41ا، َفاِسُقوَن َورَاَءهَ َوَتْذُكُروَن ُكلَّ َوَصاَيا الرَّبِّ َوَتْعَمُلوَنَها، َواَل َتُطوُفوَن َورَاَء ُقُلوِبُكْم َوَأْعُيِنُكُم الَِّتي َأْنُتْم 
َأَنا الرَّبُّ ِإلُهُكُم الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِلَيُكوَن 41َتْذُكُروا َوَتْعَمُلوا ُكلَّ َوَصاَياَي، َوَتُكوُنوا ُمَقدَِّسيَن إِللِهُكْمب 

 "«بَلُكْم ِإلًهاب َأَنا الرَّبُّ ِإلُهُكمْ 
رذتتسلتسُيد سس=سأهدابساهس ذدحذسمسسر دلوست تكتسمتضعس  ذه تسسددر سر ذمتدسر حتدجحسمدذاًتستذهسام ةساحستي

امداسسعصابة اسمانجونيةيدريذاسم ذسر محسما يساحسر يمتءدسلتساحسكمتذةسر ميذ ة ست  حساداسر فذذسمتضعس
ر فذذسذاذسص حسر مدرا ستتضعس اتذةسريمتكجتكذةس  ذهسذف دكتسذت يمتتذتتس محسصسس كتسكاذشسذت جيدس)ر  تاس

س (سا ذسسذكظدسرحكيتسسأليدذسذدىسر  تسسرحيمتكجتكحسر يمتتىساذف دسر يمتتذتتستذف دستاذةسرهلل  حسرألدض
س
س
س
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سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
سسسسسسسسسسسسسسس)صيمتكجتكذة(س اتذةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيد رذتتس)لادرا(سمالموسرألدضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
(سر جد ذ سلتسر جدرءذسامحسحذتاسمجدت ة سلمتسر ددذيذذسسا تكترسذاذ تسسلاادراس12122احس)سملسساألهدابتميمحس

س( ست تسس تم ةسر ذمتدسذامقدتسساحس5122 ذتذم س ذظمدترسيدةسم تاظمم س  حسر تاتذتستر يدذاةس درمةس م س)سمتس
( سااإسس اتسسرهللسذا ااستضاعسلاادراس2113هدريةسم لسرألادراس مفرس ميتسر مدلةساداس تاسر يذدسر مياذتس)سمات

 كف دسر تاذةسترح م ر سذماتستكاف دسر يامتتذتتسا ماتفرسذاذااس  احسر  كذياةسرألد تف ياذةسر اذاضس اذسسمضاعسااتدس
سكمتذةسيذدمم    ر قدذيذذسس ذف دسر يااسلكم سذقدريمم سا سرىسساحسر يمت س سذكظدترس

س=سلىسما ذتسسصددرلسمتسميممذهسه تذ  سمسسر م ظتدرت تطوفون وراء قلوبكم
سرهللسذا  سلسساذذاةسرحكيتسساحسر كيذتسستاف سر ااتءاس  مف دة

 
 -:  15ملحوظة على ص 

دضس(ساحسذدذةساتدرسستاحسغت ذًتسهتدشسذدكذعستلمتمم سلذت س  تاتذسأل26119 تسسر يااسرىسساحسهتدشس) ددس
(س ذسس14121يكةست تسسافرسرحا تحسذدرذةسد  ةسر مذهستكمتذممتساحس)س93ر مذاتد ستذحاذمم سمتاترسأل  دسمسس

 ذدلتسر د  ةسذت يذدسص حس كاتس
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر
س

 إَتصاب الكهنوت
ك سسكدىساكتسممددسر ذيدسضدسكظت ستضاهسرهلل ستدلذكتسيتذقًتسسدلذكتساحسرحا تحسر يتذيسلمتكةسرهللساحست تد استات

مفمدسر يااس  سساتسك سسكدىسمفمدسر التذذسستر دؤيت ستغت ذاًتساماف سر دمكاةسمد ذاةساقاتدحسااتس تىسماسسر قماتمذذس س
تذذادتس(ست اتسسهاتدحستااتس تىسذا ااس مكتماًتاس3-5126لمتسدر تسستلذذدر سام سلت دسر ذياسذسسا اتسذاسسدلتذاذسس) ادس

دءذوس  جمت ةاستافرسذتضتسلسسس251لسسهتدحس تسس  ذمًتسفتسم تكةستيحاذةسمؤ دةسامتسصيماتعسلسسذؤ دس  حس
 تىسلسسس251ر يذاتسسذامذسجتادًرس  حسصيمبالذسر  دت رتسر  ذذدةستفتىسر متراا ستا اسهتدحسمعسجمت ماهسر ااس

غاتدترسماسسياذاسذماتفرسألكاهسااحسر مقدماةستاا سذامذادتسسسمسسيذاسدلتذذسسابت ذاتًسستذ تكترس مكة سلمتسدر تسستلذذدر ستام
لكديااام سلت دسدلتذاااذسسر ذ ااادستاااا سل ااايسذت دءتياااةسامااا سذا ذاااتسسيااا اةس مكذاااة ست اااتسسر قماااتمذذسسمجاااتتدذسس  ااادلتذذكذذسس

ساإم دتسر مجمت متسساحسم دىسي اةسمتيحسر دذكذةستر مدكذة 
 اا سغضاااس  ااحس  ذااتسر م االستضاادذهس ااكدوسساذذ ااةفسر م االس سيااتتذتهاادس اادلسذااادسف االسلسسغضاااسرهللس ذكمااتسهااد س

ر يااذا سر مماا سلككااتسلماات س ت ااةسامااعساااحسمكتااااسل  ااحستمترااااسل  ااحساقااتدحس ااتسس ااُهس مااذس  كااهسامااعساااحس مااذس
متيااحستااادتس ستك ااسس حاادر سهللس  ذكااتسلسسك ااتسسلمكاات ساااحسر ق ذااذسر اافىسل ااات س كااتسرهللسدتسسلسسك ياادسرىحاادذسس

تحدممااهست سذجاااسلسسذامااعساااحسدتدسرىحاادس تحاااتدةسر  ياادسلكااهسذااؤدىس  امااحستكامااعساااحسحاادممم  سا  ااٍذسدتد س
هادسذ تكاترسماسسلياذتاسس251ر دت حستر فاكحاساقدسدلىساؤ  سر  تيدذسسلسسمتيحسر   ذ سسلكهسممي استمدمداع ستر ااس

تسسمسسهذاذسصيدرءذذست  م سمسسر دؤيت سر ات ذذسسلسسذ تسسر  مكتتس م  سلتسلسسذ تسسر  مكتتساحس ذسليدةس متس 
)سكظااات سر ذاتد اااةس(س اااذسس اااتسسداس اااذسليااادةسااااتس تاكمااات ستف ااالسذديااادستجاااتدسمجاااتمدسمامااا  ستدذماااتسمتدياااترسذماااتس

سر  مكتتسهذذسلسسذ ددسرهللسيذاًتستليدةسذاذكمتساحسليدةسادتسس   مكتت 
ستدذمتسمتديترسر  مكتتساااًلس ذساحسذذمهسهذذساف سر  تدةسر اتمةسر دراضةس كظت سرهلل 

دستااحسلسس تمةسر يااسمفمدترسذيذاسذاتكم س)س   س/سذااذ   (سلماتسر دؤيات ساما سذضادذتسسذضادذةسلم ات كال ظس
سر  ذدذت ست مفرسُماد سر  ذدذت سذأكمتسر ااتدسص حسليدذ 

س
وُن ْبُن َفاَلَت، َبُنو رَُأوَبْيَن،  َوَأَخَذ ُقوَرُح ْبُن ِيْصَهاَر ْبِن َقَهاَت ْبِن اَلِوي، َوَداثَاُن َوَأِبيرَاُم اْبَنا أَِليَُب، َوأُ 1" -(:1) أية
" 

ست سذف دسذادسف لسادذمتسهد سمتذة  أون بن فالتذف دساكتسصي س
س

يَن 2 " -(:2) أية ُيَقاِوُموَن ُموَسى َمَع ُأَناٍس ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن ُرَؤَساِء اْلَجَماَعِة َمْدُعوِّ
 "ِلالْجِتَماِع َذِوي اْسٍمب
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=سافرسمتسذجا كتسكدم سلسسر  تدةس تكتسميمذسدؤيت سمسس ذسرأليذتاسمأ دترسذ تدةسهتدحستدر تسسسمن بنى إسرائيل
س=سماكحسمكمحذذس سمدعوين لإلجتماعتلذذدر  س

س
ْسرَِها ُمَقدََّسٌة َوِفي َكَفاُكَما! ِإنَّ ُكلَّ اْلَجَماَعِة ِبأَ »َفاْجَتَمُعوا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن َوَقاُلوا َلُهَما: 3" -(:3) أية

؟ ب َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعاِن َعَلى َجَماَعِة الرَّبِّ  "«بَوَسِطَها الرَّبُّ
سافرسر  ال سذيذهسمسسذقتذسرىسس س  كتسم تلست مكةسا متفرسذدمدعسر  مكةس  ذكت 

سصمضتعست ذوسصدمدتعسات حتد سر  قذقح سلسسر  مكتتستر حدمةس متمًت ُممضعسذذ لس سسر حدمةسستاؤ  س  سذدممتر
سسُلحمذدس  دءتيةسذدم سلكمتسميءت ذةسيذدذكهسرهللس  ذمتست ذيتس تذ جأسهللساحسر االةس سذيب هسمكااست سدءتية ستر 

سر ُم ذ س سر حتد  سلمت سذمذتاحسذه  سر حتد سمكاذًت سلمت س دلساكت  سذفدرعسذيدىس مت ستذ تسسافر سكديه  ساذا اسمجد
ساحسر ظ  سر ترهعس  ذه سر حتد سر  قذقحسممضعستر حتد سر م ذ سمم ذد سر  قذقحسامتسذ جأسهللس ذ   س هُس

س
 

 "َفَلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعَلى َوْجِهِهب4 " -(:4) أية
سلمت سرهللس ذ   س ُه  فهو سقط على وجههاكتسذظمدسمتيحس حتد س قذقحس

 
َباُه »اًل: ُثمَّ َكلََّم ُقوَرَح َوَجِميَع َقْوِمِه َقائِ 5س"-(:6-5) األيات ًدا ُيْعِلُن الارَّبُّ َماْن ُهاَو َلاُه، َوَماِن اْلُمَقادَُّس َحتَّاى ُيَقرِّ ََ

ُبُه ِإَلْيِهب  س"ِاْفَعُلوا هَذا: ُخُذوا َلُكْم َمَجاِمَرب ُقوَرُح َوُكلُّ َجَماَعِتِهب 6ِإَلْيِهب َفالَِّذي َيْختَاُرُ  ُيَقرِّ
س

اًداب َفالرَُّجاُل الَّاِذي َيْختَااُرُ  الارَّبُّ ُهاَو اْلُمَقادَُّسب َواْجَعُلوا ِفيَها َنارًا، َوضَ 7" -(:7) أية ََ ُعوا َعَلْيَهاا َبُخاورًا َأَمااَم الارَّبِّ 
س «بَكَفاُكْم َيا َبِني اَلِوي!
س(س دت مت 9=ساف سددس  حسهت م س متيحستادتسس) كفاكم يا بنى الوى

سس
س َبِني اَلِويب  اْسَمُعوا َيا»َوَقاَل ُموَسى ِلُقوَرَح: 8س" -(:8) أية
 

َبُكْم ِإَلْيِه ِلَكْي َتْعمَ 9" -(:9) أية ُلوا ِخْدَمَة َمْسَكِن َأَقِليٌل َعَلْيُكْم َأنَّ ِإلَه ِإْسرَاِئيَل َأْفَرَزُكْم ِمْن َجَماَعِة ِإْسرَاِئيَل ِلُيَقرِّ
، َوَتِقُفوا ُقدَّاَم اْلَجَماَعِة ِلِخْدَمِتَها؟  س الرَّبِّ

سهست  ذهسلسسذقت سذمتسذأمتكة صفًرس  ذستر دسحدمم
 

َبَك َوَجِميَع ِإْخَوِتَك َبِني اَلِوي َمَعَك، َوَتْطُلُبوَن َأْيًضا َكَهُنوتًا!11س" -(:11) أية س َفَقرَّ
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ب َوَأمَّا َهاُروُن َفَما ُهَو َحتَّى َتَتَذمَّ 11 " -(:11) أية س «ُروا َعَلْيِه؟ِإَذْن َأْنَت َوُكلُّ َجَماَعِتَك ُمتَِّفُقوَن َعَلى الرَّبِّ
ساف سادةسلحدىس  حتد سر  قذقحسات مفمدسمسسر يااس ذوساتسضدسر حتد سذذسضدسرهلل 

س
 "اَل َنْصَعُد!»َفَأْرَسَل ُموَسى ِلَيْدُعَو َداثَاَن َوَأِبيرَاَم اْبَنْي أَِليَُبب َفَقااَل: 12" -(:12) أية

سدر تسستلذذدر ساحس ذدذتءممتسداضتسلسسذفاذتس ذقتذالسمتيح 
س

يَِّة َحتَّى َتَترََأَس َعَليْ 13" -(:13) أية ُؤًسا؟ َأَقِليٌل َأنََّك َأْصَعْدَتَنا ِمْن َأْرٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل ِلُتِميَتَنا ِفي اْلَبرِّ  "َنا َترَّ
=سذقادتسسمادستا ساكتسذيحدتسسمسسلسسر داستا سلدضسر مذاتدسسأصعدتنا من أرض تفيض لبنًا وعسالً 

ضس ذكًتست ياًلسام سذادتسسلدضسر اذتدذةسذأتات سلدضسر مذاتدسذذكمتسمادسميمتدةسذت ذاذستر  ت  سذأكمتسمدذ
ستاؤ  سظكترسلكم سيذذقتسساحسر ذدذةسص حسرألذد 

س
وٍمب َهْل َتْقَلُع َكذِلَك َلْم َتْأِت ِبَنا ِإَلى َأْرٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل، َواَل َأْعَطْيَتَنا َنِصيَب ُحُقول َوُكرُ 14" -(:14) أية

 "«بَأْعُيَن هُؤاَلِء اْلَقْوِم؟ اَل َنْصَعُد!
=س متسماكذذسسرألتذسلكهسذادسلسسل ضدمكتس مفرسر قددس  سذذيس لسلسسمداذسيتىسافرسسهل تقلع أعين هؤالء القوم

ميماذعسلسستر  تكحسلكلسجا تسر قت س ت امذتسسذيذدتسستدر لس ذدمتسيءتس ستدذمتسماكيسرسس مفرسر يااس ذتسست س
سمذتسذكتسر ذمتسايسمدذضس ذكتست يال لميممدسذتسمتييسايسحدر م سذأسساف سر ذدذةسر قت  ةسر ميس

س
: 15" -(:15) أية تَاَظ ُموَسى ِجدًّا َوَقاَل ِللرَّبِّ َْ اَل َتْلَتِفْت ِإَلى َتْقِدَمِتِهَماب ِحَمارًا َواِحًدا َلْم آُخْذ ِمْنُهْم، َواَل َأَسْأُت »َفا

س «بَحٍد ِمْنُهمْ ِإَلى أَ 
سال تلتفت إلى تقدمتهمامتيحساكتساحسغذظهسذظمدس مدراعس سسر  مكتتس كظت سص محسذ تت تسسصغماتذه ستهت هس

=سصيتدةس  تد ةسداضسهدرذذسسهتذذساستمتيحساتس تماسر قاةستد ذذسلسسمتيحس  سذبمتظسألجذس درممهسلكهس تدس
ستميدعس م  

 
ًدا، »ِلُقوَرَح:  َوَقاَل ُموَسى16 "-(:18-16) األيات ََ ، َأْنَت َوُهْم َوَهاُروُن  ُكْن َأْنَت َوُكلُّ َجَماَعِتَك َأَماَم الرَّبِّ

َئَتْيِن َوَخْمِسيَن ِمْجَمَرًةب َوُخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُه، َواْجَعُلوا ِفيَها َبُخورًا، َوَقدُِّموا َأَماَم الرَّبِّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُهب مِ 17
َفَأَخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُه َوَجَعُلوا ِفيَها َنارًا َوَوَضُعوا َعَلْيَها َبُخورًا، َوَوَقُفوا 18«ب َأْنَت َوَهاُروُن ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتهُ وَ 

 "َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َمَع ُموَسى َوَهاُروَنب 

 "ُكلَّ اْلَجَماَعِة ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع، َفَترَاَءى َمْجُد الرَّبِّ ِلُكلِّ اْلَجَماَعِةب َوَجَمَع َعَلْيِهَما ُقوَرحُ 19" -(:19) أية
سهتدحسذجمعس ذسر جمت ةس ذيتكدت  ستاف سغذتتةسامذسذقتترس  حسرهلل 
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ْيِن هاِذِ  اْلَجَماَعاِة َفاِإنِّي ُأْفِنايِهْم ِفاي اْفتَاِرزَا ِماْن َبا»21 َوَكلَّاَم الارَّبُّ ُموَساى َوَهااُروَن َقااِئاًل:21 "-(:23-21) األيات
الل ُهمَّ، ِإلَه َأْرَواِح َجِميِع اْلَبَشِر، َهْل ُيْخِطُئ َرُجاٌل َواِحاٌد َفَتْساَخَط َعَلاى ُكالِّ »َفَخرَّا َعَلى َوْجَهْيِهَما َوَقااَل: 22«ب َلْحَظةٍ 

  َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل:23« اْلَجَماَعِة؟
 

َفَقااَم ُموَساى 25«بَكلِِّم اْلَجَماَعَة َقاِئاًل: اْطَلُعاوا ِماْن َحاَواَلْي َمْساَكِن قُاوَرَح َوَداثَااَن َوَأِبيارَامَ »24 "-(:25-24) األيات
 "َوَذَهَب ِإَلى َداثَاَن َوَأِبيرَاَم، َوَذَهَب َورَاَءُ  ُشُيوُخ ِإْسرَاِئيَلب

مددذسسفااساتس در تسستلذذدر سر  فرسسياذقتساداضاتساماتسر افاتاس متياح س ذكمتس      سمتيحسذكذ ةسرهللساحسضداسر مم
س تافرسمسسمترضعسمتيحستم ذمهس

 
اا َلُهاْم »َفَكلََّم اْلَجَماَعَة َقاِئاًل: 26س"-(:29-26) األيات اْعَتِزُلوا َعْن ِخَياِم هُؤاَلِء اْلَقاْوِم اْلُبَغااِة، َواَل َتَمسُّاوا َشاْيًئا ِممَّ
َفَطَلُعوا ِمْن َحَواَلْي َمْسَكِن ُقوَرَح َوَداثَاَن َوَأِبيرَاَم، َوَخَرَج َداثَااُن َوَأِبيارَاُم َوَوَقَفاا ِفاي 27«ب ُكوا ِبَجِميِع َخَطاَياُهمْ ِلَئالَّ َتْهلِ 

نَّ الارَّبَّ َقاْد َأْرَساَلِني أَلْعَماَل ُكالَّ ِبهَذا َتْعَلُموَن أَ »َفَقاَل ُموَسى: 28َباِب َخْيَمَتْيِهَما َمَع ِنَساِئِهَما َوَبِنيِهَما َوَأْطَفاِلِهَماب 
ِإْن َماَت هُؤاَلِء َكَمْوِت ُكلِّ ِإْنَساٍن، َوَأَصاَبْتُهْم َمِصيَبُة ُكلِّ ِإْنَساٍن، َفَلاْيَس 29هِذِ  اأَلْعَماِل، َوَأنََّها َلْيَسْت ِمْن َنْفِسيب 

س الرَّبُّ َقْد َأْرَسَلِنيب 
س ذسسكام ذسرأليدردستيدا سككجتسمسسماذدا  س= واإعتزلتاكتسذااذم ساداةسلحذدةس

س
 ِإَلى َولِكْن ِإِن اْبَتَدَع الرَّبُّ ِبْدَعًة َوَفَتَحِت اأَلْرُض َفاَها َواْبَتَلَعْتُهْم َوُكلَّ َما َلُهْم، َفَهَبُطوا َأْحَياءً 31" -(:31) أية

 "«بْوا ِبالرَّبِّ اْلَهاِوَيِة، َتْعَلُموَن َأنَّ هُؤاَلِء اْلَقْوَم َقِد اْزَدرَ 
 ج ذ  سامتس دسم تسرألدضسهذدًرس م ست سميذدس=سر متتذةساكتسميذدسص حسر م تسسلتسذاذسهبطوا أحياء إلى الهاوية

=سامسسذامدىس  حسكظت ستضاهسرهللسذ ددىسسقد إزدروا بالربتر مكت ذسترألمماةس سمفااس  ج ذ سسبوكل ما لهمهتذس
سذتهلل 
 

َوَفَتَحِت اأَلْرُض 32ا َفَرَغ ِمَن التََّكلُِّم ِبُكلِّ هَذا اْلَكاَلِم، اْنَشقَِّت اأَلْرُض الَِّتي َتْحَتُهْم، َفَلمَّ 31س"-(:34-31) األيات
اًء ِإَلى اْلَهاِوَيِة، َفَنَزُلوا ُهْم َوُكلُّ َما َكاَن َلُهْم َأْحيَ 33َفاَها َواْبَتَلَعْتُهْم َوُبُيوَتُهْم َوُكلَّ َمْن َكاَن ِلُقوَرَح َمَع ُكلِّ اأَلْمَواِل، 

َوُكلُّ ِإْسرَاِئيَل الَِّذيَن َحْوَلُهْم َهَرُبوا ِمْن َصْوِتِهْم، أَلنَُّهْم َقاُلوا: 34َواْنَطَبَقْت َعَلْيِهِم اأَلْرُض، َفَباُدوا ِمْن َبْيِن اْلَجَماَعِةب 
 «ب َلَعلَّ اأَلْرَض َتْبَتِلُعَنا»

س
 "ِعْنِد الرَّبِّ َوَأَكَلِت اْلِمَئَتْيِن َواْلَخْمِسيَن َرُجاًل الَِّذيَن َقرَُّبوا اْلَبُخوَرب َوَخَرَجْت َناٌر ِمنْ 35" -(:35) أية

=سذاكحس ذسسكل من كان لقورح هت ه(سس92ر كتدسل  تسهتدحست ذسمسسذحدسذإيمحدر سر مجمدةست  سساحسخذةس)سخذة
سمسسيتدستدر سامكةسهتدح
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مااسر  مكتتاسترألدضسام تساتاتس مسسدح هسر  ذدذت اسر كتدس تكتساك سساكتسلمت س قتذمذسسر كتدسل  تسمسسصغ
س قتدح ستام تسرألدضساتاتس در تسستلذذدر ستلت دا ست ذسمت م 

تذذدتسلسسهتدحسحالذساف سر دمكةس تسس ُهسصهتمةستي سس كدسدر تسستلذذدر سذدتسس تجمهستلت د ساأت دسهتدحس  سذم  ترس
مسسلت دا سمبكذسساحسر مذ ذست م سم رمذدسس تسذت ستداضترسحاذةسلذذم سهتدح سذذساحساف سر دمكةسام سذت مأ ذدسلذدس

ستمسسذكجتسمسس(س  سسلت دسدر تسستلذذدر سمت11126)درجعس د ا  مترسمعسلذتءم  سرهللست د سذا  سر ق تاستذاد سمسسُذض 
(ست  ظسااللس101116ا13+سم سس6111ر اقتا ستافرسددسخحدس  حسم مذسرألذكت س فكتاسلذتءم س)سدرجعسملس

ساحس سذق ذذممت سصدمدات ساحسمجمدمهساإ مديسذكتدستدر تسستلذذدر  سكتدًر ساقتدحسهد  سذه  سذت اكادسر فىسلحاأ  ذستر د
 ذدذت سايقاترسم تسرألدضستيتذمترسر يذتاذساسات يذتاذسسا سمسسذمذاترسم تسرألدض ستر ا وسام رمذدسلت دس

سهتدحس  متسادحسام س  سذقتتمترس أذذم  
 

س ُثمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 36س" -(:36) أية
 

َقْد  ُقْل أَلِلَعازَاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن َأْن َيْرَفَع اْلَمَجاِمَر ِمَن اْلَحِريِق، َواْذِر النَّاَر ُهَناَك َفِإنَُّهنَّ »37" -(:37) أية
س َتَقدَّْسَنب 

ساتدتسسامتدتسس سذجاسلسسذمكجوسذ ميهسر متمح رهللسذ   سر ات ردسذجمعسر مجتمدست  سذ   س
س

َشاًء ِلْلَمْذَبِح، أَلنَُّهْم 38" -(:38) أية َِ َقْد َمَجاِمَر هُؤاَلِء اْلُمْخِطِئيَن ِضدَّ ُنُفوِسِهْم، َفْلَيْعَمُلوَها َصَفاِئَح َمْطُروَقًة 
س «بِني ِإْسرَاِئيلَ َقدَُّموَها َأَماَم الرَّبِّ َفَتَقدََّسْتب َفَتُكوُن َعاَلَمًة ِلبَ 

سر مجتمدس تكتسمف تدرتس اقتذتتسر داس متس تسسهياسر مسسمف تدًرسح يتكتمه 
لكهس محسااف سر مجاتمدسألكاهس( ست  ظسلسسرهللسذامذدس0119 ف لسذقتذسذت وسر ديتذس سلكظدترس كمتذةسيذدمم س) اس

س  ساذمتسذحتدسحيمهسامحسهدسمقديتهدسُهد س
سدر س ذدةس محسلسسذكتتسا د تدسهت ترسك سس يكتسمسسلت دا  اتدتسهاةسهتدحستدر تسستلذذ

َشاًء ِلْلَمْذَبِح،39س"-(:41-39) األيات َِ  َفَأَخَذ أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن َمَجاِمَر النَُّحاِس الَِّتي َقدََّمَها اْلُمْحَتِرُقوَن، َوَطَرُقوَها 
، َفَيُكوَن ِمْثَل  َتْذَكارًا ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل، ِلَكْي اَل َيْقَتِربَ 41 َر َبُخورًا َأَماَم الرَّبِّ َرُجٌل َأْجَنِبيٌّ َلْيَس ِمْن َنْسِل َهاُروَن ِلُيَبخِّ

 "ُقوَرَح َوَجَماَعِتِه، َكَما َكلََّمُه الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَسىب

س
َأْنُتَماا َقاْد َقَتْلُتَماا َشاْعَب »ى َوَهااُروَن َقااِئِليَن: َفَتَذمََّر ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي اْلَغِد َعَلاى ُموَسا41" -(:41) أية
س «بالرَّبِّ 

ر جمت ةس  متسممفمدس  حسمتمم سمم تسذ ي س سسمدىسمأ ذدا  ستر اجذاسلكم س  سذدمد ترسااذذاةسرحكيتسسلكهسدرء س
سر مفمد 
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س
َذا ِهاَي َقاْد َوَلمَّا اْجَتَمَعِت اْلَجَماَعُة َعَلى ُموَسى َوهَ 42 "-(:45-42) األيات اُروَن اْنَصاَرَفا ِإَلاى َخْيَماِة االْجِتَمااِع َواِ 

ب  َفَكلَّاَم الارَّبُّ ُموَساى 44َفَجااَء ُموَساى َوَهااُروُن ِإَلاى قُادَّاِم َخْيَماِة االْجِتَمااِعب 43ََطَّْتَها السََّحاَبُة َوَترَاَءى َمْجاُد الارَّبِّ
س َفَخرَّا َعَلى َوْجَهْيِهَماب «ب َماَعِة، َفِإنِّي ُأْفِنيِهْم ِبَلْحَظةٍ ِاْطَلَعا ِمْن َوَسِط هِذِ  اْلجَ »45َقاِئاًل: 

س
ُخِذ اْلِمْجَمَرَة َواْجَعْل ِفيَها َنارًا ِمْن َعَلى اْلَمْذَبِح، َوَضاْع َبُخاورًا، »ُثمَّ َقاَل ُموَسى ِلَهاُروَن: 46 "-(:48-46) األيات

ب َقاِد اْبتَااَدَأ اْلَوَباأُ  َواْذَهاْب ِبَهاا ُمْساارًِعا ِإَلاى اْلَجَماَعاةِ  َفَأَخااَذ 47«ب َوَكفِّااْر َعاْنُهْم، أَلنَّ السَّاَخَط َقااْد َخاَرَج ِماْن ِقَبااِل الارَّبِّ
َذا اْلَوَبُأ َقِد اْبَتَدَأ ِفاي الشَّاْعِبب َفَوَضاَع الْ   َبُخاوَر َوَكفَّاَر َعانِ َهاُروُن َكَما َقاَل ُموَسى، َوَرَكَض ِإَلى َوَسِط اْلَجَماَعِة، َواِ 

س َوَوَقَف َبْيَن اْلَمْوَتى َواأَلْحَياِء َفاْمَتَنَع اْلَوَبُأب48الشَّْعِبب 
دسذيد ةستياسر جمت ةس ذمته سر تذأستكدىساكتسلسسمجدسر داسهادسظمادسذاكدوس متيحسذيدعساحسياذه ستادتسسُذذح 

س(2913ر ادذقةسر محسظمدسذمتسيتذقًتسذت سم دذوسادتسس) 
حين وقف بين األحياء لمت ساؤ  سر ممفمدذس ستاكتسادتسسته سدم ًرس  ميذتسستاتسذظمدساكتس ذ ذمهساحس م ه

تاتسا سر ممفمدذسسهدسصمممترسمتيحستادتسسذأكم سذدذدتسسهم م ستر  مقدترس مكتتسادتسست  سساكتسكجدسب واألموات
سادتسساتسر فىسلكقفا سذ مكتمه 

س
َأْرَبَعَة َعَشَر أَْلًفا َوَسْبَع ِمَئٍة، َعَدا الَِّذيَن َماُتوا ِبَسَبِب ُقوَرَحب  َفَكاَن الَِّذيَن َماُتوا ِباْلَوَبإِ 49 "-(:51-49) األيات

 ُثمَّ َرَجَع َهاُروُن ِإَلى ُموَسى ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َواْلَوَبُأ َقِد اْمَتَنَعب51
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر
س

 نعصا هرو
رهللس د سا ادا  ساما سا ادترسصفرس اتسساادتسس ادلوس  اتء اةسااتدس تاكاًتسا ماتفرس سكااذدس  كاتس مكاة ستهادسياذيسرهللس

ةسلحدىساذم  تر ستاكتسلدردسحهكتعس محس سذ تدترسمد سرتل  سس سسصدردمهسذمأدذاسر مممددذسست  ككتسكجد ساكتسذقت سذدتدس
( سترهللس سذماتمااذسذات قتةساقاااس مااتساااحس ت ااةس415هسيحاااذًتس) اااسرهللسلسسذؤ ادس   ااذسلسسصحمذااتدسر  مكااةسلمادسذحااا

هتدحسذذسذماتمذسذتحهكتعس سلهكامكحسذتسداساإهمكاتس سات قتةست داتس سم دح ساإ اتدس اتسادتسسلظمدسلسسمتيحس
فرستادتسس سذد ذتسسيذءًتس ذوس ممتسذذساتسصحمذتدسص مح س  ستضاعسر اااتسلمات سر ماتذتتسهاادسرهللسذاهسلسسذ اتسساا

سرححمذتدس هسادةسر دتر  
تر اااتس تكااتسمم ااذس ااتسر دءتيااةسلتسرألذااتةس  يااذا ست ااتسيااذاس تىس ماااس  ذمااتسصيا سااادتس ست تكااتسر ااااحس

سر محسذيمحدمتكمتسمسسحياسيجدسر  ت  
 

ا َعًصا ِلُكلِّ َبْيِت َأٍب ِمْن َجِميِع َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُخْذ ِمْنُهْم َعصً »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س"-(:4-1) األيات
َواْسُم َهاُروَن َتْكتُُبُه َعَلى 3ُرَؤَساِئِهْم َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهِمب اْثَنَتْي َعَشَرَة َعًصاب َواْسُم ُكلِّ َواِحٍد َتْكتُُبُه َعَلى َعَصاُ ب 

 "َوَضْعَها ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع َأَماَم الشََّهاَدِة َحْيُث َأْجَتِمُع ِبُكْمب 4َعَصا اَلِوي، أَلنَّ ِلرَْأِس َبْيِت آَباِئِهْم َعًصا َواِحَدًةب 

س
س"«با َعَلْيُكَماَفالرَُّجُل الَِّذي َأْختَاُرُ  ُتْفِرُخ َعَصاُ ، َفُأَسكُِّن َعنِّي َتَذمُّرَاِت َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي َيَتَذمَُّروَنهَ 5" -(:5) أية

س ي تسمفمدرمم لىس ذسسلهكام سم
 

َفَكلَّاَم ُموَساى َبِناي ِإْسارَاِئيَل، َفَأْعَطااُ  َجِمياُع ُرَؤَسااِئِهْم َعًصاا َعًصاا ِلُكالِّ َرِئايٍس َحَساَب ُبُيااوِت 6س"-(:7-6) األياات
الرَّبِّ ِفي َخْيَمِة الشَّاَهاَدِةب  َفَوَضَع ُموَسى اْلِعِصيَّ َأَمامَ 7آَباِئِهِمب اْثَنَتْي َعَشَرَة َعًصاب َوَعَصا َهاُروَن َبْيَن ِعِصيِِّهْمب 

س 
س

َذا َعَصااا َهاااُروَن ِلَبْيااِت اَلِوي َقااْد َأْفَرَخااْتب َأْخَرَجااْت 8" -(:8) أيااة َوِفااي اْلَغااِد َدَخااَل ُموَسااى ِإَلااى َخْيَمااِة الشَّااَهاَدِة، َواِ 
س ُفُروًخا َوَأْزَهَرْت َزْهرًا َوَأْنَضَجْت َلْوزًاب
يمذدذسر ااتسذااتسم ادة س  سسر ماج ةس ذيتساقاساحسلسسر اا تسل ادتسادذمتسهتذسر يااسلسسمتيحسلمحس ذاًلستر 

تهتسمسسلتهتتسر يكةاسساحستجتدسر ددت ستر  ادستر  ت سماًتساحستهتستر د ستاحسر  مدستر  ادستر ذدر  ست  ذٍس
سماج ةستا فرس تكتسر مكتدةسر فاذذة ستتجتدسر  ال ةس)ر  مدستر ذدر  ستر  اد(س سذ تسسلذدًرسيتىسذ
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مياذدسر ذاادر  س  دغذااتتسر ااات  ةستر  ااادس  قاادردرتسر مقدياةستر  ماادس إلذمااتسستر م ذااةست  ات ااةسر  تم ااةستااافرس -1
سكتمجسمسس مذسر ميذتسر قتددسلسسذ تذسر متتس  ذتة

ص ااااتدس ااااتسااااتدتسسياااح سمكتيااااس   مكاااتتساذجااااسلسسذ اااتسسر  مكاااتتسم مااادًرستدجت اااهسذجااااسلسسم اااتسس -2
س(16115ةس)ذتدرح م س اتدةس ذ س

سيجدةسر  ت سصيتدةس  ذقظةسامحسم ادسمذ دًرستر  تاسسذجاسلسسذ تسسذقظساحسحدممهس -3
ستجتدسر ذدر  سمعسر  مدسميذدسألسسر  كذيةسذمتس متدستذمتسذدر  سمذيدسذ متد -4
س(1111شسص)سحاف سر ااتسميذدس  ميذتسامتسهضذاسحدجسمسسجفعسذي -5
سلسسمكجاست  كمتسهدمتس كتس مدةسر  ذتةستاحسميذدس  افدر سمدذ سر محساحس ت ااتساحسفرممتس سمقدد -6
تاحسميذدس   كذيةسر جتماةستر افدر سل ساف سر  كذيةستر ميذتساتدسيت كًتساحساف سر  كذية سك سس ااحس -7

سجتاةست  كهساتسل اتكتس ذتة
كاةستضعسر ااتسلمت سر يمتدةسذإيممدردس ذف دسر  مكةسلسس مكتمم سمسسرهللستذف دسر يااسف لسلذضًتسااالسذم ذادسر  م

ست سذمفمدسر ياا
)ر  ذااتساااتس ذااتسر مياا ةستذقااتذسر مق ذاادسر ذمااتدىسلسسذتيااذتسلماادسذتضاااهسمااعسر ااااتسست دااظسر ااااتستر مااسستر  ذاات

احسر متذتت(سسذدم س تجاتدسرأليادردسااحسر  كذياةسلىسكاماةسرهللست ماذسر ادتحسر قادوساذمات سا اتسسر ياااسذادىسسر مستس
ألسسغت ذاًتسضامتس ااحسس12ك اسسااحسرأليادرد ستر اااحس اتكترسسر ااتساحسر متذتتساذاف دس ماذسكاماةسرهللستا افر

س لادرذ ستمكيحسذإي سذتي 
س

َفَأْخَرَج ُموَسى َجِميَع اْلِعِصيِّ ِمْن َأَماِم الرَّبِّ ِإَلى َجِميِع َبِني ِإْسرَاِئيَل، َفَنَظُروا َوَأَخَذ ُكلُّ 9س"-(:11-9) األيات
ُردَّ َعَصا َهاُروَن ِإَلى َأَماِم الشََّهاَدِة أَلْجِل اْلِحْفِظ، َعاَلَمًة ِلَبِني التََّمرُِّد، »ى: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموسَ 11َواِحٍد َعَصاُ ب 

ب َكذِلَك َفَعَلب11«ب َفَتُكفَّ َتَذمُّرَاُتُهْم َعنِّي ِلَكْي اَل َيُموُتوا  "َفَفَعَل ُموَسى َكَما َأَمَرُ  الرَّبُّ

 
 "ِإنََّنا َفِنيَنا َوَهَلْكَناب َقْد َهَلْكَنا َجِميًعاب»رَاِئيَل ُموَسى َقاِئِليَن: َفَكلََّم َبُنو ِإسْ 12" -(:12) أية

ذذدتسلكهسهدس دلسا عس التذذسستر  مقدترسلكم سات  تسسجمذاًتسذت دغ سمسس دتلسر ماج ةساتحكيتسسذم ذدس ذ متس
ذامءكم سس13جدسرهللساحسيذكذبحسلسسذمترضعستمابدسكديهستذذأوس ذ متسذجاسلسسذ يساحسكامةسرهلل س ف لسك

   ا سس م سر حذدسر فىسل ات س متذُس

 

"«بُكلُّ َمِن اْقَتَرَب ِإَلى َمْسَكِن الرَّبِّ َيُموُتب َأَما َفِنْيَنا َتَماًما؟13 " -(:13) أية
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر
 

 مسئولية الكهنة وحقوقهم
حسرحا تحسر يتذيساحس ت ةسحت سذيأ تسساحسد اسلمتساكذكتسممتمًتست  ككتسكجدسرهللساحسم ذمهسذددسدلذكتسر التذذسسا

  ااحسيااؤر م ستذضااعس ماا ساكااتسمدمذذااتتس مااحسُذماادءم ستُذا ااسس ماا سصيااممدردسهذت ااهس ماا  ست مااحس سذحااتاترسمااسسر مااتتس
ر اافىسيااكترسر ممااددس  ذااهساااتسر اافىسس  ااذم سرح ماا ر سذمااف سر مدمذذااتتاستر يااااسذاادىساااحساااف سر مدمذذااتتسلسسر  مكااتت

(ستااتسُم ما  سذاأسسذاات م س  اسس  اذم سلسسذ تكاترسااتادذسس21ذ مذم ستكجدسرهللساكتسُذا اسس ما سلكاهسااتسكااذذم س)خذاة
س م رمتمم ست قتهم  ص( سرهللساكتسذؤ دس م س11)خذة

) اتساادتس(سسإقناعتلس)هتدح(ستاكسعقوباتتكدىساحس ذسافرستمتسيذيساديسرهللساحسر ماتمذسمعسياذهس1سامكتلس
س)افرسرحا تح(س سمالطفةتاكتلس

س
َأْنااَت َوَبُنااوَك َوَبْيااُت َأِبيااَك َمَعااَك َتْحِملُااوَن َذْنااَب اْلَمْقااِدِس، َوَأْنااَت َوَبُنااوَك َمَعااَك »َوَقاااَل الاارَّبُّ ِلَهاااُروَن: 1" -(:1) أيااة

س َتْحِمُلوَن َذْنَب َكَهُنوِتُكْمب 
 س الامتسذم م اتسسبيت أبيك=ساف سماكحسر  مكةس)لكتستذكتل(+سر التذذسس=سسأنت وبنوكبب تحملون ذنب المقدس

تر  مكةستر حدر سا سر  دروسس سميءت ذةسلىسمدكذوسذ  يسذت مقدوسمسسصهمدراسلىسغدذاسص ذهسام سم م متسسذ دريمه
تر اادتحسسر اادت ذذسس  يااااستااا سميااءت تسس ااسس ااذسحاااأسذدم ذااهسر ياااااسات يااااساااتسمياا سسرهللس سلكاام ساذ ااذسرهلل

 ااتس1=س ااأسس ااذسلماادسغدذاااسذدم ذااهس ااتاسسذ ماا  سذااهسجمذااعسر  مكااةس)ستحملااون ذنااب كهنااوتكمر قاادوسياات سساااذ  س س
س(015-19

س-تاف سرىذةستافرسرحا تحسذيذهسر متهدذسسرىمذذس1
سُذا سسممحسجءم س ألدضسس15(سجت سي19ا14ذادسمفمدسر يااساحسمتضتعسر جتريذوس)ي -1
لىسلسسرهللسذاااادسغضاااذهس  اااذم سس اااُهسر مياااذتسصدعسحدرااااحس)ذاذاااد س  د تذاااة(سذاااادوسذاااادسصك اااتد سر مياااذتسذقاااتذ -2

اا دترساااحسما ااذ سذيااذاسر ماافمدساااحسمتضااتعسهااتدحسذاذاادا س  د تذااةس تكذااةساكاات ستااا سذ م ااتسسر اافكاسصفرسها 
سمترسر يااستلكفدت س  سلحاأسر يااسذإدردمهسام سلذدذت  ر يااست  سسصفرس   س

س
ْبُهْم َمَعَك َفَيْقَتِرُنوا ِبَك َوُيواِزُروَك، َوَأْنَت َوَبُنوَك ُقدَّاَم َخْيَمِة َوَأْيًضا ِإْخَوتُ 2" -(:2) أية َك ِسْبُط اَلِوي، ِسْبُط َأِبيَك، َقرِّ

 "الشََّهاَدِة،
(ساتسكدوسر داذسر فىسصيمحدممهس ذءةس ذكمتسلا قتسصي س94123=س  مةس تىسماكتاتسذقمدسس)ملسسفيقترنوا بك

كيجت سمعسر  مكةستدءذوسر  مكة  تىس  ذه ستر ماكحسل سسسذام ترس  م ساحسمترايستر 
س
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َلاى اْلَماْذَبِح اَل َيْقتَ 3" -(:3) أية ِرُباوَن، ِلاَئالَّ َفَيْحَفُظوَن ِحرَاَسَتَك َوِحرَاَسَة اْلَخْيَمِة ُكلَِّهاب َولِكْن ِإَلاى َأْمِتَعاِة اْلقُاْدِس َواِ 
س َيُموُتوا ُهْم َوَأْنُتْم َجِميًعاب

 دريملسر يحاذةست دريةسس= فيحفظون حراستكت دا س م سافرسر  يس)  ذستر دسحدممهستدتد (سات  مكةس
سر حذمة 

س
 "ْب ِإَلْيُكْمبَيْقَتِرُنوَن ِبَك َوَيْحَفُظوَن ِحرَاَسَة َخْيَمِة االْجِتَماِع َمَع ُكلِّ ِخْدَمِة اْلَخْيَمِةب َواأَلْجَنِبيُّ اَل َيْقَترِ 4" -(:4) أية

ستر دسحتدجسيذاس تىس)  ذستر دسحدممهستدتد ( س=س ذساألجنبى
 

َبْل َتْحَفُظوَن َأْنُتْم ِحرَاَسَة اْلُقْدِس َوِحرَاَسَة اْلَمْذَبِح، ِلَكْي اَل َيُكوَن َأْيًضا َسَخٌط َعَلى َبِني 5س"-(:6-5) األيات
، ِلَيْخِدُموا ِخْدَمَة َخْيَمِة  هَأَنَذا َقْد َأَخْذُت ِإْخَوَتُكُم الالَِّويِّيَن ِمْن َبْينِ 6ِإْسرَاِئيَلب  َبِني ِإْسرَاِئيَل َعِطيًَّة َلُكْم ُمْعَطْيَن ِللرَّبِّ
س االْجِتَماِعب 

س
 َن ِخْدَمًةبَوَأمَّا َأْنَت َوَبُنوَك َمَعَك َفَتْحَفُظوَن َكَهُنوَتُكْم َمَع َما ِلْلَمْذَبِح َوَما ُهَو َداِخَل اْلِحَجاِب، َوَتْخِدُمو7" -(:7) أية

س «بَعِطيًَّة َأْعَطْيُت َكَهُنوَتُكْمب َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب ُيْقَتلُ 
س=سر  مكتتس اذةسمسس كدسرهللستكامةس دذمة سعطية أعطيت كهنوتكم

س
سخحد سكاذاسر التذذس س–س21احسكاذاسر  مكةستمسسس21-3ترىذتتسمسس

س
ا َقْد َأْعَطْيُتَك ِحرَاَسَة َرَفاِئِعي، َمَع َجِميِع َأْقَداِس َبِني ِإْسرَاِئيَل َلَك َوهَأَنذَ »َوَقاَل الرَّبُّ ِلَهاُروَن: 8" -(:8) أية

س َأْعَطْيُتَها، َحقَّ اْلَمْسَحِة َوِلَبِنيَك َفِريَضًة َدْهِريًَّةب 
سر داا ستر التذذسس حدمة ستاتسميءتذس سسمدذذدسلمتدا سس محسذمدد سر  مكة سذإ ت مم  سُم م   سلكه ات داسُذا سساكت

أعطيتك حراسة ر متدذةس ذمددغترسا س  حدمة سامتس د سر ايتدستر ذ تدس  حسر يااستحاامتس   مكةستر التذذس س
لتسر فذذ ةسلىس مدتسذمتسص ذلس م تسسم  ًتس    ستر داتءعسجمعسداذاةستاحسر ج  سلتسرألج ر سمسسر مقدمةسس= رفائعى

س م تسسهللسلتس   مكةستم ت متسيتيسر داذاةستاددسر مددذدسمسسفذتءتسر يالمة ستُذف دسلسس ر محسمداعس)مؤحف(سجتكذًت
=س ت كفتدستر ذ تد سسمع جميع أقداس بنى أسرائيلر كاذاسر فىسذااحس   مكةسذامذدس أكهسذااحس  داسكديه س

سلتسأعطيتها لك حق المسحة س  ي ساف  س ذ سل اذ   س   سسلى سل اح سر فى سر  مكتت س حدمة سلجد سلت م تاأة
س سذت داسسذت مقدو  سر مقدية س سسسفريضة دهريةذت مي ة سلذضًت ستاحسكذت ة سر  مكتتسر التىسهتء  سدر  =سلىسمت

سذام ترس س  سألكم  سرألكاذة ساف  سذااذم  ساتهلل سر ميذ ذة ساح س   مكة ستر ت د سر مي ة يممدرد ر  مكتتسر ميذ حستر 
ستسر حدمة  ذدم هترسذذس م م سا
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سس-1تأمل سذأ  تكمتسس"هأنذا قد أعطيتك حراسة رفائعى   سلكم  سمع سر دا سداتءع سذ درية سذقتمتس س ذ    س
تذيمم  تكمت؟!سصكمتسدم س  ذت تدةسر مقديةسر محس سُميمم لسلىسر يذدسر ميذتسكديهسر فىساتسذت تدةسر درهدذسسر فىس

سيمم ل جا كتساذهسلذ تدًرسافرساتسر ذ دسر فىسكمممعسذهست سذُس
س

َطاَياُهْم هَذا َيُكوُن َلَك ِمْن ُقْدِس اأَلْقَداِس ِمَن النَّاِر، ُكلُّ َقرَاِبيِنِهْم َمَع ُكلِّ َتْقِدَماِتِهْم َوُكلِّ َذَباِئِح خَ 9" -(:9) أية
 "َوُكلِّ َذَباِئِح آثَاِمِهُم الَِّتي َيُردُّوَنَها ِليب ُقْدُس َأْقَداٍس ِهَي َلَك َوِلَبِنيَكب

=سرأليذت سرىمذةسص ذلسمامذدسهدوسلهدروسلىس تم ةسر قدريةستاحسمأحتفةسممتسذقد سسقدس األقداس من النار من
س=سر فذتءتست ذسمقدمتمم س=سر مقدمتتسر ااتمذةستر يدرذذة سكل قرابينهم  حسكتدسر مفذت س

س
 "ُقْدًسا َتُكوُن َلَكبِفي ُقْدِس اأَلْقَداِس تَْأُكُلَهاب ُكلُّ َذَكٍر َيْأُكُلَهاب 11" -(:11) أية

س=سلىساحسر حذمة سر م تسسر اتادسر كقح سفى قدس األقداس تأكلها
س

اِتَك َمَعَك َوهِذِ  َلَك: الرَِّفيَعُة ِمْن َعَطاَياُهْم َمَع ُكلِّ َتْرِديَداِت َبِني ِإْسرَاِئيَلب َلَك َأْعَطْيُتَها َوِلَبِنيَك َوَبنَ 11" -(:11) أية
س ب ُكلُّ َطاِهٍر ِفي َبْيِتَك َيْأُكُل ِمْنَهاب َفِريَضًة َدْهِريَّةً 
س=سرألج ر سر محس تكتسمدددسلمت سر داسم ذسيتيسر داذاةستاددسر مددذد سمع كل ترديدات

س
ْيِت َوُكلُّ َدَسِم اْلِمْسَطاِر َواْلِحْنَطِة، َأْبَكاُرُهنَّ الَِّتي ُيْعُطوَنَها ِللرَّ 12 "-(:18-12) األيات ، َلَك ُكلُّ َدَسِم الزَّ بِّ

ُكلُّ ُمَحرٍَّم ِفي 14َأْبَكاُر ُكلِّ َما ِفي َأْرِضِهِم الَِّتي ُيَقدُِّموَنَها ِللرَّبِّ َلَك َتُكوُنب ُكلُّ َطاِهٍر ِفي َبْيِتَك َيْأُكُلَهاب 13َأْعَطْيُتَهاب 
ْيَر َأنََّك  ُكلُّ َفاِتِح َرِحٍم ِمْن ُكلِّ َجَسٍد ُيَقدُِّموَنهُ 15ِإْسرَاِئيَل َيُكوُن َلَكب  ََ ، ِمَن النَّاِس َوِمَن اْلَبَهاِئِم، َيُكوُن َلَكب  ِللرَّبِّ

ًة، 16َتْقَبُل ِفَداَء ِبْكِر اإِلْنَساِنب َوِبْكُر اْلَبِهيَمِة النَِّجَسِة َتْقَبُل ِفَداَءُ ب  َوِفَداُؤُ  ِمِن اْبِن َشْهٍر َتْقَبُلُه َحَسَب َتْقِويِمَك ِفضَّ
ْأِن َأْو ِبْكُر اْلَمْعِز اَل َتْقَبْل 17َعَلى َشاِقِل اْلُقْدِسب ُهَو ِعْشُروَن ِجيَرًةب  َخْمَسَة َشَواِقلَ  لِكْن ِبْكُر اْلَبَقِر َأْو ِبْكُر الضَّ

ب  َوَلْحُمُه َيُكوُن َلَك، 18ِفَداَءُ ب ِإنَُّه ُقْدٌسب َبْل َتُرشُّ َدَمُه َعَلى اْلَمْذَبِح، َوُتوِقُد َشْحَمُه َوُقوًدا رَاِئَحَة َسُروٍر ِللرَّبِّ
 "َكَصْدِر التَّْرِديِد َوالسَّاِق اْلُيْمَنى َيُكوُن َلَكب

سس تسسصكيتسسلتس رهللسذااذم سر ذ تدسمسس ذسيح ست ذسمتساتسم د سم ذسر ايتد ست ذسذ دسذأحفتسسادر  ستر 
ركًتساتادًرساذفذتستذقد سي مهس ذترسسكجوس) ت  متدسم اًل(ستادر  سلىسذأحفتسسكقتدًرس)اضة(سذد ُه سلمتس تس تسس ذتس

 م  س كال ظسس  حسر مفذتستذدشسدمُهس)افرسكاذاسرهللسكديهستر    س   مكةاسم  متسلسسيتيسر داذاةستاددسر مددذد
لسسرهللسل احس درمةس ظذمةس   مكتتست اتذتسمتدذةس  ذدةست  سستضعس  ذم سميءت ذةس ذذدةساا ذم سلسسذي دترسرهللس

ذذسذحتاترسر ميءت ذةست متسذيذعسر  مكةسمسسحدممم س)  ت سر فذتءت(سا فرس ذسحتد سذيذعس  حسكاممهست سذم ذدترس
س سات ُمدتىساتسلذضتسُذدت ى س متسهتذسر   ذ ساحسرألم تذس سدت ذًتسمسسحدممه
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ٌم ِفي َوَسِطِهْمب َأَنا ِقْسُمَك اَل َتَناُل َنِصيًبا ِفي َأْرِضِهْم، َواَل َيُكوُن َلَك ِقسْ »َوَقاَل الرَّبُّ ِلَهاُروَن: 21" -(:21) أية
 "َوَنِصيُبَك ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَلب

=ساحسر امدسر جدذدسُد حسر  مكةسص  ذدتوستاحس  مةسذتكتكذةسماكحسكاذااسات داسكاذذم سسأنا قسمك ونصيبك
يح  س  سسألسستا سكاذاسر دا ست تسسذ دحسلسسذف دسرهللساف سر اذتدةساإسس تسسر داسكاذذحساقدسصمم  تس ذس

ر يااس تسساحسادت مهسر دت ذةسجاذسرهللساف سر اذتدةساحسخحدس ذتدةستذادسلسس ددس ذسر ااتذتسر متدذةس م س محس
سس ذامءكتر

س
ِتَك َمَعَك َحقًّا َجِميُع َرَفاِئِع اأَلْقَداِس الَِّتي َيْرَفُعَها َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِللرَّبِّ َأْعَطْيُتَها َلَك َوِلَبِنيَك َوَبَنا19" -(:19) أية

 "«ب َدْهِريًّاب ِميثَاَق ِمْلٍح َدْهِريًّا َأَماَم الرَّبِّ َلَك َوِلَزْرِعَك َمَعكَ 
=سر م تسذتضعس  حسر يح س محس سذديد سصفًرسر ماكحسلسسذد تتسرهللساف ساحسذالسدجتعاساتسسميثاق ملح دهرياً 

س(912+س س5119لىسس2 مدس سذكقضاس مدست ذيس)
سةس ذسر ميذ ذذسس مكةسذت مدمت سر ات سترهللسكاذذكتستم م  سذ ذتمكتستكدقتمكتستاحسر ميذ ذ

س
َوَأمَّا َبُنو اَلِوي، َفِإنِّي َقْد َأْعَطْيُتُهْم ُكلَّ ُعْشٍر ِفي ِإْسرَاِئيَل ِميرَاثًا ِعَوَض ِخْدَمَتِهْم الَّتِي »21  "-(:24-21) األيات

َفاَل َيْقَتِرُب َأْيًضا َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع ِلَيْحِمُلوا َخِطيًَّة ِلْلَمْوِت، 22َماِعب َيْخِدُموَنهَا، ِخْدَمِة َخْيَمِة االْجتِ 
ِفي َوَسِط اِلُكْمب وَ َبِل الالَِّويُّوَن َيْخِدُموَن ِخْدَمَة َخْيَمِة االْجِتَماِع، َوُهْم َيْحِمُلوَن َذْنَبُهْم َفِريَضًة َدْهِريًَّة ِفي َأْجيَ 23

ِإنَّ ُعُشوَر َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي َيْرَفُعوَنَها ِللرَّبِّ َرِفيَعًة َقْد َأْعَطْيُتَها ِلالَِّويِّيَن َنِصيًباب 24ِإْسرَاِئيَل اَل َيَناُلوَن َنِصيًباب 
 "«بِلذِلَك ُقْلُت َلُهْم: ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل اَل َيَناُلوَن َنِصيًبا

=سلىسُمداعسمسسر م اتذس  يتاسر داستاحس)سسيرفع العشور رفيعةذذسسذأحفتسسر ايتد ست  حسر يااسلسسر التس
س(سم فذدس  يااسل سذقمداستر  سذمتت س22خذة
س

 "َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 25 " -(:25) أية
 

َأَخْذُتْم ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل اْلُعْشَر الَِّذي َأْعَطْيُتُكْم ِإيَّاُ  ِمْن َوالالَِّويُّوَن ُتَكلُِّمُهْم َوَتُقوُل َلُهْم: َمَتى »26" -(:26) أية
: ُعْشرًا ِمَن اْلُعْشِر، س ِعْنِدِهْم َنِصيًبا َلُكْم، َتْرَفُعوَن ِمْنُه َرِفيَعَة الرَّبِّ
 بلهرون الكاهن(س23ر التذذسسذااتسس يتدا س  داسلذضًتستاحسمفااس   مكةس)خذة

سس
 "َفُيْحَسُب َلُكْمب ِإنَُّه َرِفيَعُتُكْم َكاْلِحْنَطِة ِمَن اْلَبْيَدِر، َوَكاْلِمْلِء ِمَن اْلِمْعَصَرِةب27" -(:27) أية

س)ر ُجدس(س سر ذذدد سمس سر ياا سذقدممت سر مح س ت  كاة سر دا س م  سذ يذه س   مكة سر التذذس سذقدمه سر فى سر ُايد صس
ستادا ت ت حمدسر  تم ةسر جذدةسر محسذقدممتسر يااسمسسما
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تمعسلسسر التذذسس  سذ د ترست  سذاادتراس  سسر داسذامذدسلسسمتسلمحس م سمسس يتدسر يااس أكم سماذترساذهسألسس
سذمأل ستمذ سر يح س مت هستممتمه س ف لساقدسُد حسسكالملء من المعصرةماذم ساتسحدممم  س =سمذ سرحكت سمت

ممالؤرسا سذكامةسر  ذشسر فىسُفذتساحسديتمةسادتسستذكذهس ذشسر مذ سلتس ذشس ر م دذوسألكهسذهسهدسم سم دذيم ستر 
س قذقذًت( ستر ماكحساكتسلسس312ر  مكتتستا ساتدترسذ تم م سم  ًتسهللس) تس (سماكحسلسسمجيدسر ميذتس تسسمجيدًر

سر ايدسر فىسذقدمهسر التذذسس هسكدوسر مد  ستكدوسر م تكةس  ايدسر فىسذقدمهسر يااسمسسماتادا س التذذس 
 

ب َفهَكَذا َتْرَفُعوَن َأْنُتْم َأْيًضا َرِفيَعَة الرَّبِّ ِمْن َجِميِع ُعُشوِرُكُم الَِّتي تَْأُخُذوَن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيلَ 28س" -(:28) أية
 "ُتْعُطوَن ِمْنَها َرِفيَعَة الرَّبِّ ِلَهاُروَن اْلَكاِهِنب 

 

، َدَسَمُه اْلُمَقدََّس ِمْنُهبِمْن َجِميِع َعَطاَياُكْم َتْرَفُعوَن ُكلَّ َرفِ 29" -(:29) أية  "يَعِة الرَّبِّ ِمَن اْلُكلِّ
=سلىسحذدسمتس كد  سمسسر حذدرتستلاض متستهدسص مذدسافرسر اات سر دي سمقديًتسألكهسم دوس  داسسدسمه المقدس

سمسسكت ذةستاتسمقد س   مكةس  يسمسس قتهم  
 

 "ُه ِمْنُه ُيْحَسُب ِلالَِّويِّيَن َكَمْحُصوِل اْلَبْيَدِر َوَكَمْحُصوِل اْلِمْعَصَرِةب َوَتُقوُل َلُهْم: ِحيَن َتْرَفُعوَن َدَسمَ 31" -(:31) أية
لىسذ تسس   سكاذذًتسذادسلسسمحدجترسسبوكمحصول المعصرة حين ترفعون دسمهسهو يحسب لكم كمحصول البيدر

سمكهسكاذاسر دا 
 "ُبُيوُتُكْم، أَلنَُّه ُأْجَرٌة َلُكْم ِعَوَض ِخْدَمِتُكْم ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِعب َوتَْأُكُلوَنُه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َأْنُتْم وَ 31" -(:31) أية

س تسسر التذذسسذأ  تسسمكُهساحسلىسم تسست ذوس ت  مكةسر فذسسذأ  تسساحسر حذمة 
سس

مَّا َأْقَداُس َبِني ِإْسرَاِئيَل َفاَل ُتَدنُِّسوَها ِلَئالَّ َواَل َتَتَحمَُّلوَن ِبَسَبِبِه َخِطيًَّة ِإَذا َرَفْعُتْم َدَسَمُه ِمْنُهب َوأَ 32" -(:32) أية
 "«بَتُموُتوا

=سصفسهدمم سر ُايدسر دتحدسر دي سمسس اتذت  سص حسر  مكةاساإك  س تتحملون بسببه خطية إذا رفعتم دسمه منهُ سال
فرس  سمدا ترسامف سحاذةس سم تكتسسلذدذت سلمت سرهللاستر 

=سرألهدروساحس ذسمتساتس يس  داسممتسذقدمهسر يااسيتر سصجذتدىسلتسستدنسوهاوأما أقداس بنى إسرائيل فال 
(ستمسسذماد س22صحمذتدىاستاحسلهدروسألكمتسهدسمحااتس ُه ست  ذسمسساف سرألهدروسادذقةس  ماد ساذمتس) 

 محسل اتاتسذادذقةسحتاءةسذدكيمتسام اًلسصفرس  سُذحدجسر التذذسس يتدا س   مكةسام سذدكيتسسلهدروسذكحسصيدرءذذسر
س م سذكحسصيدرءذذ

افرسر كظت سر فىستضاهسرهللس ذاتذسحدرمهاسكظت سذ  دظس درمةسحدرمه ساالسذيُادسر يااسلكهساتسر فىسس-ملحوظة:
ُذااحسلجتدسر التذذسسذذسر يااسذداعس  داستر داسُذااحس حدرمهست سذيادسر التذذسسلكم سذااترس   مكةسذذسا س

 ذااترسر داستر داسذااحسر  مكة
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س
  

 فريضة البقرة الحمراء

ص مادرضسس–مفمدستس د سصذمتسسس–ذأمحسافرسرحا تحسذادسي ي ةسمسسضادتتسيااسرهللس)حت سمسسلدضسر مت دس
صغماتاس   مكتت   (ساكتسذظمدسايذسرحكيتسسماعسلسسرهللسياذيستهاتذس اكم س سصيادرءذذسصذكاحسس–  حسهذتدةسمتيحس

تحاتذااتسما قكااتسذكجتيااتتسااافرسر ااات  سحااالذسسكتاسلىسظمااتدسضااادتمسذكااتيااتسسر امذاايسار ذ اادس ستااافرسذيااذهسظمااتدسرحك
   حسر ذكتةسذت مامتدذة سسكتذادسلسس ا سكتس  حسرألدض ذتمسد  ة

ت اتسسممااتدًرسلسسساستر ذقادةسر  مادر سااحسفذذ اةسحاذاةاستهادسُف ادتسفذاتءتسر حاذاةست اذسر افذتءتسااحسياددسر التذاذس
سف سر ددذضااةاسادذضااةسر ذقاادةسر  ماادر سضاامسسر اافذتءتس  كااهسف داااتساكااتساااحسيااددسر اااددسذااف دسيااددسر التذااذسسلذضااًتسااا

اساد  ةسس ذا سسرهللسلسساكتلس الجس ضادتمحسر محسيمظمدسحالذسد  ةس ذتمحسا  تذادسلسسظمدتسضادتتسر ياا
س رألدذاذسس تمتساحسر ذدذةسمم ذسد  ةس ذتةسغدذمكتس  حسرألدضس

(س13( ستدلذكتساحس)ي19110(سلسس ذسمسسصهمداسمسسمي سسر داسذمتتس)19110 تكتسي تىسر التذذسساحس) د
لكهسذم سسرحهمدراسحالذسر  مكاتتسر االتى ستاكاتسذ يا س اسسر  تجاةس  مقادذوسر افىسذدتكاهس سذقاددسل ادسلسسذااتذسس

تد س سااات ذقدةسر  ماادر ساااف س ذيااتس  م دذاادس ااسسر حاتذااتسذااذس  مامذاادسمااسسر كجتيااةسلتس  قدريااة س(114سس12) ااسرهلل
س ر ميذتسذ ددس سسحاتذتكتستذامدكتسمسسكجتيتمكت

 ماذا تعنى كلمة التقديس

 صكحسلكتسر داسص م ا ساممقدياتسستم تكاتسسهدذياذسسألكاحسلكاتسهادتوس ست سمكجياترسلكديا  سذادذذاسذاداس  احسرألدض س
س(س 144سس11) 

أ كتكذاةسلجذاتو  س  تماكاحس بتذاتسذقتذس سسرهللسلكهسهدتوساستاحس  مةس سمقتذسيتىس سسرهللساقا ستهدتوسااحسر ذتس
=سر ااااالسلدضااااحسلىسر ياااامتتىسر مدمدااااعس ااااسسسأجيااااوس=سلدضااااحس ساماااااذتسسجيااااوس=سلدضساستسجااااى=س سساست

د اسذت يادتدس)ذاع (س سذذكماتسذقاتذس اسسر ذيادس119سس1رألدضذتتستذكتظداتسهتذسر قدذوسذاقتاس سسرهللسلكهسغذدسُمج 
ذتتسمتد اًتسرحاممات سذتألدضاذتتساست  ماتسمياتمحسرحكياتسس اسسهدذوستميذدسر   مةس مسسذياحسألسسذكيبذسذت يمتتس

ر متدذتتسم دردسددجةسهدريمهس ستاحسر اذدذةسماكحس سهدوس  داس سلسسافرسر يائسلتساافرسر ياحيسااتسمحاايسلتس
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م ادوس  اداس ستذمافرسذم تماذسر ماكاحسر ذتكااتكحسماعسر اذادىساستذ اتسسرحكياتسسر قاادذوسااتسماسسذذماادس اسسكجتيااتتس
سمذتس كمتساسات ذتسر يمتتذتتسم ديتسكديهسهللس رألدضسمميت

 ساااإسس كام سهاادسهماام سمااعسر ميااذتساااأا ذترسمااتساااتيس ذاالس(س5س–س11سس9ت حايسر قاادذوسذاات وسر ديااتذسااافرساااحس) اات
ر ميذتسجات وس اسسذماذسسرهلل سرامماترسذماتسااتيس سذماتس  احسرألدض    ااأمذمترسل ضات   سر ماحس  احسرألدضسر  كاتس

سر كجتيةسر متى       

(س144سس11   مياحس  حسذاتكمتسامأ اذسماسسمادراسرألدضس ستذ اتسسماكاحسرىذاةس) ستر دذذاس ت  اتذذسستر ي ت ح
لسسص مكااتستلذتكاااتسر يااامتتىسهاادتوسممياااتمحس اااسسكجتيااتتسرألدضساا ذكاااتسك اااسسلذكتءااهسلسسكمياااذهسذاااهست سكيااااحستدر س

س(س 5س–س11سس9يمترتسرألدض ساستسكدوسر ماكحسكجد ساحس) ت

لسسادذضةسر ذقدةسر  مدر سميذدس مقدذياكتس  ماتسمالمياكتسماعسكجتياةسرألدضاذتتسحاالذسد  اةس ذاتةسغدذمكاتستذمفرسكدم س
س  حسرألدضس 

س-تكجدساقتوسلتسادرءضسر فذتءتساحس اللسلمت سساحسر  متاسر مقدوست ذسمكمتس ُهسغدض1

  دذااةسمااسسد سر ميااذتسذااذكااتسرس     يااددسر  دذااةسمااسس ذتدذااةساد ااتسسيااددسر حاادتج    سخااروف الفصااح -1
س ذتدذةسصذ ذو

ستااتسياددسر قدرياةسياددسر التذاذسس     واإلثام والساالمة الخطياةوذباائح / وتقدمة الدقيقذبائح المحرقة  -2
تذضاكتس  حسلتذسددجتتسي  سر قدرياةساستاافرسماتساا اهسر ياذدسر مياذتسس سسحاتذتكتسد سر ميذتسذ ددس    

سساذااهسُك ياااساااتءاذسستغداادسحاتذتكااتستل اتكااتسذمقاادذ سكديااهسفذذ ااةسامااتسهاادسلدضااحسه اااسرهللسذات مااهستك اا
س ذتمهس كي لسذت ذد 

 متمكاتسس)ر افىسذياذدستااتسياددسر متااتسسااحسر ذدذاةس ماحس ذاتدسكمادسرألددسسيددسر ادد     سالبقرة الحمراء -3
ةس ذتمكتس ذااذكتسماتكةسلسسكدمقحس  حسي  سر قدريةسذاأسسكقا سد سر ميذتسذقديكتسحالذسد  س      ذت جيد(
سمت سكجتيتتسر ات سات ذذسسر يمتتذتتساستافرسذيم   سجمتدكتس  أمترتسل

اك سس سذم ككتسلسسكقمداس مي سسر داسلتسكمممعسذت يد ةسماهستر  ذتتساذهسص سمسسحالذسفذذ ةسر ا ذاستر دحتذس
ااحسص ادردسدسر  تاسسر دمتدسماسس اديسر ذقادةستذيامحد سر دماتدساحس ذتةسر مقدذو سادحسافرسر اقوس)ر ذقدةسر  مدر (سُذا س
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مذت سر مقدذوسلتس متسذيمذمتسمت سر كجتيةسألسسافرسر مت سذامادسماسسر كجتياةستذكقاذسرحكياتسسماسس ت اةسر ادكوسص احس
س س ت ةسر قدرية

ت تسسدمتدسر ذقدةسر كتمجسماسس دهماتستيا يسكاترمجسر  دذايسذ داظسمكاهسجا  سااحس اذسمدذكاةس اماذسر مامذادرتسر ال ماةس
  ذااه ستذقااتذس  ماات سر ذمااتدسلكااهس اا سمقااد سيااتىسذقاادةس ماادر ستر اادةسلذاات س  ااذسمااسسمااكجوست ذياامذس  يااااسر  اااتذس

ذدمتداتس ماحسلذات سر مياذتس)ر ذقادةسر  تكذاةسسترمتيحستر  مدظترسذدمتداتس محسلذت سر يذحس ذسسهدمترسذقدةسلحدىسص مدظ
س سُهدمتسذادسر اتدةسمسسر يذح(

ات  مااتاس اا سذااف دساااف سر ددذضااةس  ذقاادةسساسغذاادسااا ذتسااا ذتسلتست مااحس ااتس ااتسسااافرسر مااتدذوسلتسر مق ذاادسر ذمااتدى
ر  مادر سيااتىسااحسااافرسر م اتسستااافرسصياتدةس  ميااذتسر افىسهُااد  سفذذ اةسماادةستر ادةست ااسس اذسر ااات   سا ا سذ ااسس اذسمااسس

تاااف س ماتس اا سذااف دسر  ماتاسيااتىسماادةستر اادةسلسسسذحااح سذقااد سذقاادةس مادر سذااذس ااتسسااحسذقاادةس ماادر ستر ادةسر  دتذااة 
سمدةستر دةس ذكي اسر دتحس  حسر  كذيةس متيحسضداسر احدةساأ سحدجتسمت ساسألسسر ميذتسُا  ا 

  كاهسم داتظس كادا سااحس اذسم اتسستاافرسذياذدسص احسليادردساسر دمتدسفدرتسه ذ ةس  حسر مت سسافرسذضاتسسمسسترت تك
كاتددةسجادًرست اتسسسر  كذيةسر م دتظةستر متجتدةسدرءمًتستر محسميممدسهتممتسمسسسفذذ ةسر ميذتسر تر دةستر ذقدةسر  مادر 

داضسر ذقادة ستاافرسصياتدةسألسسر مياذتس سذتجادسم ذاذس اُه سر ذمتدسذقت اتسس اتستجادتسذات ذقدةسياادمتسسياتدسلتسذاذضسمُا
تاااحس تكااتس ماادر سات ميااذتسلحاافسجيااد سمااسسرألدضست ذتذااهس ماادر سمااسسد سكديااهستمااسسد سل درءااه ست تكااتسر ذقاادةس

  جمذاع سذاذسلذضاًتساات جمذعاسجمذاعسر ذماتدسهادمت سسحر دسامر  مدر سمقد سمسسمتذسر جمت ةست ذوس  يتاسيحيستس
صفًرساحسصيتدةس  مياذتسس( 9-1169شص  ا ذا ست ديسر ذقدةسذيذدس أل  سر كديذةستر جيدذةسر محسص مم متسر ميذتس)

سر فىسصجمت سماادةسر بضاسرح محست د  

 مفاعيل األسرار الكنسية

س(س 14س–س11سس6)درجعسدتساحسمتتستداسس  سهذتمةسمعسر ميذت -المعمودية :

س(126سس3+سدتس13سس16ذذ تس  حسر حاذةستذاذسسضادتمكتس)ذت ي كحسر دتحسر قدوساذكتسر فى -الميرون   :

ااااتسهااادردسذمبذذااادسمياااتدسر  ذاااتةسذااات متتس اااسسر حاتذاااتسر م ذتذاااةسترح مااادر سذماااتس   اااتاسساسس-1سالتوباااة واإلعتاااراف
سر ميذتسر فىسذقد سكديهسفذذ ةس  حسر مفذتساحسيدسرحاحتديمذت تذاالةسر م  ذذسذكقذسر دتحسر قدوسحاتذتكتسص حس

سر فىسذااحسغددركتس  حاتذتست ذتةسلذدذةس مسسذمكتتذسمكه س-1اإلفخارستيا 
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تذ تسسدمتدسر ذقادةسر  مادر سصياتدةس جيادسر مياذتسر افىسماتتس  احسر اا ذاستر مات سااحسادذضاةسر ذقادةسر  مادر سصياتدةس
ذاذسسرحكيتسساس  حسلسسذظذسرحكيتسسر امذيسر فىسمتتساحسر مامتدذةسمذماًتسلتس  دتحسر قدوسر فىسذامذس  حسلسس

دمتدًرست سذدمدس  كجتيةسمدةسلحدىس سلىسلسسذظذسجيد سمداتكتسمعسر مياذتسحاالذسد  اةسغدذاةس ذتماهس  احسرألدضاس
 سيات ذتسألسساذا اسر يمتتذتتساستذمافرسذمقادوستذدمقاحسددجاتتس  احسيا  سر قدرياةسمذماادرس اسسكجتياتتساافرسر اات 

سذ ذتس ذتةسيمتتذةس 

ت  ااسسر اادتحسر قاادوس سذامااذست ااد سدتسسصدردةسرحكيااتسستااافرسذما اااسجمااتدسرحكيااتسساااحسلسسذامذاادسكديااهسمذمااتسلماات س
ر حاذةس)ليسذامذدسكديهسدمتدًر(ستر جمتدسذاكحسر مبااس  حسااذسافرساكدذتسر  ذاتةستر م  اتتسر افىسهاتذس كاهسداس

(ساستمسسذداذسمظمدساذاهس ذاتةسس19اسس126سس3(ستر دتحسذاذسسمسسذداذس)دت112سس11)متسس سلكهسذُبااس ر مجدس
س-ر ميذتس ست كيمعسمتفرسذقتذسر  متاساحسافرسس1

 س(11سس12هدمترسلجيتد  سفذذ ةس ذة   )دت
 س(111سس6ص يذترسلكدي  سلمترمتس سسر حاذةس    سس)دت
 س(15سس9لمذمترسل ضت   سر محس  حسرألدضسر  كتسر كجتيةس    س) ت
 س(119سس3ت  سسصسس كم سذت دتحسممذمتسسل متذسر جيدسايم ذتسس   )دت
 س(126سس3ر دتحسذاذسسضادتمكتس   )دت
 (س111سس4 ت2 تم ذسساحسر جيدس ذس ذسسصمتمةسر داسذيتعس  حسمظمدس ذتةسذيتعساحسجيدكتسر متءتس)س
 تسذ دذماهسر يحااذةسترحمتمةساحسهذتذسرحكيتسسلسسذمتتسمعسر ميذتسذإدردمهستلسسذقا سلمات سر حاذاةس مذا

 س ذكءفسذجدسماتكةسمسسر دتحسر قدوس)ر مت (س ذظذسرحكيتسسر امذيساذهسمذمتستمداتكتسمعسر ميذتستاافرسذادلس
س121سس5 ات2ذت مامتدذةس)دمتدسر ذقدةسر  مدر (ست ذكءفسمظمدس ذتةسر ميذتسرألذدذةساذهساذي لساحسذدسر   اهس

سجتيةسر حاذةس استذمفرسذمقدوسليسذمحايستذم دوسهللستذمامدسمسسك
 احسر مامتدذةسكمتتستكداسسماعسر مياذتساست  اسسر مامتدذاةس ست اسسم باحس دذمكاتسااك سسح قكاتس  احسااتدةس

رهللسل دردًرس ست  سسذادسر مامتدذةسذاتدسرحكيتسستذ ملسذت كجتياتتسر ماحسااحسر اات  ساذاتهظسرحكياتسسر امذايس
ت متتس سسم فرتسر ات  سر كجيةستافرسماتسكيامذهسر فىساذهس ست ذظذساحس ذتةسر قدريةس  ذهسلسسذمحفسهدرد سذ

ستلهتذسمعسذت وسر ديتذس  معسرحمتمة س ف لساقدردسرحمتمةساتسهدردىسلكتست ذكءفسمظذس ذتةسر ميذتس تذمةساح 
( ست  مةسا ذتساحساف سرىذةساحسهادردىس121سس2)غذسر ميذتسا ذتساأ ذتس سلكتسذذسر ميذتسذ ذتساح س 

 س ماااااتدسر ااااادتحسر قااااادوسم ذاااااةسجتياااااةسر اااااات  س ست اااااف لسذقاااااتذسذااااات وسر دياااااتذسذااااات متتسرححمذاااااتدىس اااااسسك
(س سصفًرسر ادتحس124سس22س5)غاذستر يامترتس سادح    ت  سسر فذسسا س  مياذتسهادساا ذترسر جيادسماعسرألااتر 
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ر قدوسذامذستذاذسسمسسذقذذسلسسذا اسلاتر ستيمترتسجيد ستذق س مذتسلمت سر حاذةستر كجتيةساذاذكاهس
سم تذس دمتدساستافرساتسمتسذيمحسذامذسر كامةس ر دتحس  حسلسسذ

س

س َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاِئاًل: 1" -(:1) أية

 َرًة َحْمارَاءَ هِذِ  َفِريَضاُة الشَّاِريَعِة الَِّتاي َأَماَر ِبَهاا الارَّبُّ َقااِئاًل: َكلِّاْم َبِناي ِإْسارَاِئيَل َأْن َيْأُخاُذوا ِإَلْياَك َبَقا»2" -(:2) أية
 "َصِحيَحًة اَل َعْيَب ِفيَها، َوَلْم َيْعُل َعَلْيَها ِنيٌر، 

استر ياذدسر مياذتس=س ا سذياقاسم اتسكذادسحاذاةسسلم يعل عليها نير=سات ميذتست د س تسسذالسحاذة سسال عيب فيها
سامفرسر فىساتسذالس ذاس ذسسذ مديساماتس سذ ماديس حاذماه(س س146سس3هتذس سمسسمك  سذذ مكحس  حسحاذةس س)ذت

سذذسمسسلجذسرىحدذساسادرً س كم  

ذاذسااتدتسر  كذياةسست  ظسلسسر ذقدةساحسلك حستافرسذيذدسلكهسصمحفس اهسجيادًرسماسسذيادذمكتستااتسجيادس تماذس قذقاح
س س(191سس5احسجيدسر ميذتس سل ضت سجيمهسمسس  مهستمسس ظتمهس س)ل 

س َلى َخاِرِج اْلَمَحلَِّة َوُتْذَبُح ُقدَّاَمُهب َفُتْعُطوَنَها أَلِلَعازَاَر اْلَكاِهِن، َفُتْخَرُج إِ 3 " -(:3) أية

=س مااتسُااا  اسر ميااذتسحااتدجسلتدياا ذ  ستحااتدجسر م  ااةسذتجاادسر ُذااديسامااتساااتدسحاذااةسألج كاات سسإلااى خااارج المحلااة
س(121سس5 ت2+سس 14-12119+س اسس12111+سس29ا24-1113+سس4-113) ا

س=س متفرس  سذااتكمتس مدتس؟ستعطونها أللعازار

س وس   مكةس سذحدجسص حسحتدجسر م  ةادتسس دءذ - أ

مااسسهاادممتسذاااذدسكجيااًتسص ااحسر مياات ست اتسهاات سااادتسسذااف لسذمااكجوستهمذااًتساذممكااعس م ااهسس0ااحسخذااةس - ب
س  دءذوس مكةسامدةسكجتيمه

سس دذمتسليتدسافرسألسسر  مكتتسر متدتكحسيذم سصيمذدر هسذ مكتتسخحدس-ج

ذس قدوسرألهدروستاكتسذيد متسر اقوسذأسسر ميذتسُفذتسحتدجسلتدي ذ ست تسساحسكدوسر   ظةسذدحس-د
ر ات ردستر ذقدةسحتدجسر م  ةستادتسسدرحذسر م  ة سات ميذتس دءذوس مكةس سذكداذس سسلذذهست سذمدلس
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ذالاتماهسيامترمهست  كااهس  احسر اا ذاسحااتدجسر م  اةسألج كاتسذ داادس اسسحاتذتكاتاستاااتسااحس ضاسسلذذااهس
س  ذضمكتسص حسذد 

س تذمفرسمكجيترسكيذسادتسسا سر فذسسهدمترسر ميذتس  ا ذاستُفذتسهدرمم ا مكةسر ذمتدسس= وتذبح قدامه

 َساْبَع َوَيْأُخُذ أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن ِمْن َدِمَها ِبِإْصِبِعِه َوَيْنِضُح ِماْن َدِمَهاا ِإَلاى ِجَهاِة َوْجاِه َخْيَماِة االْجِتَمااعِ 4" -(:4) أيةس
س َمرَّاٍتب

س0وس كذياامهسمقدذيااًتس ااتماًل ستدهاا سماا س   كذيااة ستااافرسذاكااحسلسسر ميااذتسهااد سدهاا س تمااذ ستحذمااةسرحجممااتعسمدسس0دهاا س
ذيااذدس  ااذسلذاات سرأليااذتعسات ميااذتسهاادوس كذياامهس ااذسرألذاات ستر  ااحسصكقضاات سر ااداد ستذت كااتسدلىسر ميااذتس ماااًلس أكااهس

اح سلسسد سمفذتحسألسسدمهسمت رذسذقدوس كذيمهستذ ددس كمت سات اد س سمكقااعسات  ذماه سذاذساافرسذاااحسدجات س  حات
سر ميذتستذد سل ظ سمسسحاذمح ستاتسذامدسمسس ذسحاذة 

 "َوُتْحَرُق اْلَبَقَرُة َأَماَم َعْيَنْيِهب ُيْحَرُق ِجْلُدَها َوَلْحُمَها َوَدُمَها َمَع َفْرِثَهاب 5" -(:5) أية

سس =سر كتدساحسكتدسدذكتكةسرهللسر محسك  تس  حسر ميذتسذدً سمكح ساتسهذذسر دذكتكةس كحسُتحرق

س=سذقتذتسر اات سر فىساحسجتامت سر  ديس  ذسيح سصيتدةسألسسجيدسر ميذتس تسس تماًلست ذوسحذت ذًت سفرثها

 "َوَيْأُخُذ اْلَكاِهُن َخَشَب َأْرٍز َوُزوَفا َوِقْرِمزًا َوَيْطَرُحُهنَّ ِفي َوَسِط َحِريِق اْلَبَقَرِة،6" -(:6) أية

 ستم   سي ذمتسس سسرأليجتدسمسسرألد سص حسر  تاتسر كتذتساحسساتسلابدسكذتتسالزوفااتسل  حسكذتتستساألرز
ت محسألابدسمتساذهس س)األرز(ات ا ذاساتسداضس  ات  سذ ذسمجد ست ذدذتؤ سس(س 199سس4مذ1)سر  تءاس 
س  سُا اسر ات  س حستلكتس  ات  س سس)الزوفا(

كجدسر ماكحسلسسحاتذتكتسص مدهتس ذسساذيذدس  حاذةس سصسس تكتسحاتذت  س ت قدم    سستذيذدس  د  ساسالقرمزلمتس
س دمتدسر قدم سذيذدسألسسحاذمحسهدسص مدهتسصفرسص مديسر  تسسر قدم ىاسكجدساحسر دمتدس دذيسر قدم  س

س+سترألد ستر  تاتستر قدم س تكتسذيمحدمتسساحساقوسمامذدسرألذديسذكدوسر مدمت  

سذ تاتل(ستر قدم س  د  سسح س+ستهدسذيذدسحياسرألد س  ا ذاستر  تاتس  بيذس)مكضتس  

لككااحسذجاااسلسسل ااديس ذدذااتءحس)رألد (سمااعسااابدسكديااحس)ر  تااات(سمااعس ااذسمجاادسر ااات  ستياامتمهسسص ااحس+ستهاادسذيااذد
ستذدذقهس)ر قدم (ساقدس تسسر قدم سددر سم تلسر ذمتدسترألدجترسس م تلسرألم  
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س ميذتس  سذدىسايتدًر +سترألد سألكهسُذام دساتذاًلسجدًرسذيذدس دتر سات  ذةسر د استألسسجيدسر

ُثمَّ َيْغِساُل اْلَكااِهُن ِثَياَباُه َوَياْرَحُض َجَساَدُ  ِبَمااٍء، َوَبْعاَد ذِلاَك َياْدُخُل اْلَمَحلَّاَةب َوَيُكاوُن اْلَكااِهُن 7 "-(:11-7) األيات
َوَيْجَماُع 9ُ  ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجًساا ِإَلاى اْلَمَسااِءب َوالَِّذي َأْحَرَقَها َيْغِسُل ِثَياَبُه ِبَماٍء َوَيْرَحُض َجَسدَ 8َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِءب 

يَل ِفاي ِحْفاٍظ، َمااَء َرُجٌل َطااِهٌر َرَمااَد اْلَبَقاَرِة َوَيَضاُعُه َخااِرَج اْلَمَحلَّاِة ِفاي َمَكااٍن َطااِهٍر، َفَتُكاوُن ِلَجَماَعاِة َبِناي ِإْسارَائِ 
ي َجَماَع َرَماااَد اْلَبَقاَرِة َيْغِساُل ِثَياَبااُه َوَيُكاوُن َنِجًسااا ِإَلاى اْلَمَساااِءب َفَتُكاوُن ِلَبِنااي َوالَّااذِ 11َنَجاَساٍةب ِإنََّهاا َذِبيَحااُة َخِطيَّاٍةب 

 "ِإْسرَاِئيَل َوِلْلَغِريِب النَّاِزِل ِفي َوَسِطِهْم َفِريَضًة َدْهِريًَّةب

داات(سر  اذسذماكجو سا اذستر افىسجماعسدمتستر افىسل دهماتس– ذسمسسصهمداسمكمتسذمكجوسلمتسدمتداتساذقدوس)ر  اتاسس
مسسصهمداسمسسر ا ذاسذيادسذكجتيامهاستر  مذتجاهس  مامذاد سلماتسر ذماتدساقادسل  كاترسماسسحاالذسمدتياذدا سلكما سغذادس
هاااتددذسس  اااحسامااا سااااف سر ددذضاااةستهااات ترس ماااحسيااا ذمتسس ااا سذياااماعسمدياااذدات س ذااا سلسسماااسسذقااادمتسسااااف سر فذذ اااةس

سذمكجيتسسذذكمتساحسمامذدس مسسمكجو

س ساذةسألج كتس ذقديكتاساتس  سذحاح ست  كهساتدس تماًلس حاتذتكتر ميذتساتدسح -1

س سر ذمتدسمكجيترسذا ذم سر ميذتست  سس م م س تسس مامذدسر ذيدذةسذد سر ميذت -2

سلىس  ذسمؤمسس=سالغريبذمتدسترألم س=سر  ذسر سفذذ ةسر ميذتس م تسحاتذتسر ات  س  هستاحسيدسمامذد -3

سس
َيَتَطهَّااُر ِبااِه ِفااي اْلَيااْوِم 12ْيتًااا َمْيتَااَة ِإْنَساااٍن َمااا، َيُكااوُن َنِجًسااا َسااْبَعَة َأيَّاااٍمب َمااْن َمااسَّ مَ »11 "-(:19-11) األيااات

ْن َلْم َيَتَطهَّْر ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َفِفي اْلَيْوِم السَّ  لُّ كُ 13ابِع اَل َيُكوُن َطاِهرًاب الثَّاِلِث، َوِفي اْلَيْوِم السَّابِع َيُكوُن َطاِهرًاب َواِ 
ب َفُتْقَطُع ِتْلَك الانَّْفُس  ُس َمْسَكَن الرَّبِّ ِماْن ِإْسارَاِئيَلب أَلنَّ َمااَء  َمْن َمسَّ َمْيتًا َمْيَتَة ِإْنَساٍن َقْد َماَت َوَلْم َيَتَطهَّْر، ُيَنجِّ

ِهَي الشَِّريَعُة: ِإَذا َماَت ِإْنَساٌن ِفي َخْيَماٍة،  هِذ ِ »14 النََّجاَسِة َلْم ُيَرشَّ َعَلْيَها َتُكوُن َنِجَسًةب َنَجاَسُتَها َلْم َتَزْل ِفيَهاب
َوُكالُّ ِإَنااٍء َمْفتُاوٍح َلاْيَس َعَلْياِه ِساَداٌد 15َفُكلُّ َمْن َدَخَل اْلَخْيَمَة، َوُكلُّ َمْن َكاَن ِفي اْلَخْيَمِة َيُكوُن َنِجًسا َساْبَعَة َأيَّااٍمب 

ْحرَاِء َقِتياًل ِبالسَّْيِف َأْو َمْيتًا َأْو َعْظَم ِإْنَسااٍن َأْو َقْبارًا، َيُكاوُن  َوُكلُّ َمنْ 16ِبِعَصاَبٍة َفِإنَُّه َنِجٌسب  َمسَّ َعَلى َوْجِه الصَّ
َباِر َحِريِق َذِبيَحِة اْلَخِطيَِّة َوَيْجَعُل َعَلْيِه َماًء َحيًّا ِفاي ِإَنااٍءب 17َنِجًسا َسْبَعَة َأيَّاٍمب  َُ َوَيْأُخاُذ 18َفَيْأُخُذوَن ِللنَِّجِس ِمْن 

ِس الَّاِذيَن َكااُنوا َرُجٌل َطاِهٌر ُزوَفا َوَيْغِمُسَها ِفاي اْلَمااِء َوَيْنِضاُحُه َعَلاى اْلَخْيَماِة، َوَعَلاى َجِمياِع اأَلْمِتَعاِة َوَعَلاى اأَلْنفُا
الطَّااِهُر َعَلاى الانَِّجِس ِفاي اْلَياْوِم الثَّاِلاِث  َيْنِضاحُ 19ُهَناَك، َوَعَلى الَِّذي َماسَّ اْلَعْظاَم َأِو اْلَقِتياَل َأِو اْلَمْياَت َأِو اْلَقْباَرب 

  " اْلَمَساِءب َواْلَيْوِم السَّابِعب َوُيَطهُِّرُ  ِفي اْلَيْوِم السَّابِع، َفَيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْرَحُض ِبَماٍء، َفَيُكوُن َطاِهرًا ِفي
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اذةسكيأس كمتسمتتساسات حاذةساحسصكداتذس سسات حسمتتسر جيدساحسر امدسر قدذ س تسسدم ًرس  حاذةسر قتم ةس  كدو
 ماادةسيااذاةسلذاات سدماا ًرس اااد سستًس س ماافرسصسس مااوسل اادسمذمااًتسذاااذدسكجيااًت ستاااتسذاااذدسكجياارهللسر قاادتوسترهللساااتسر  ذااتة

ر مامذدسمسسر حاذةس ذسلذت سغدذمكتسماتس ا سذمادحذساافرسر دماتدستر مات  ستر مامذادسذام سااحسر ذات سر  ت السذتريااةسمات س
ر م مااتىس  ااحسر دمااتد ستر ماكااحسلسسمامذدكااتسذاام سذمذاات سر مامتدذااةسر مااحسلحاافتسهتممااتسمااسسفذذ ااةسر ميااذتسر كجتيااةس

اسات مامتدذةسااحسماتتسماعسر مياذتستاافرسذاااحسغددركاتس  حاتذاتس ستااحستحالذسر قذتمةسمعسر ميذتس)ر ذت سر  ت ل(س
م تدسذهسام تسس كتس ذتمهساكي لساحسذد س س  سذم سمامذد ساحسر ذت سر  ت لس اسسذامادسستمسلذضتسهذتمةسمعسر ميذتستر 
تمااسسذماماادساااحسر ذاات سر  ت االسمظااذسات  ذااةسس ساااحسر ذاات سر يااتذعسلىس مااحسذااادسلسسمكممااحساماادةس ذتمااهس  ااحسرألدض

) سذكممااحسسُتقطااع تلااك نفااس ماان الشااعبر مامذادسر اماادس  ااهست مااحس ذتدكااتس   ذااتةسرألحاادىسذااذسصسسمااسس سذماماادس
س    كذيةس دتوسر ميذت(

ظسلسسذيااممدساااتادًرسمااسسمقاادوساااحسر ذاات سر  ااتمسسلىسذاات سر قذتمااة سادت  ذممااتسلذدذااةسامااسسذاادلسمامذااد سذت قذتمااةست  اا
رألت حس)ر ذت سر  ت ل(سذ مذسمامذد سذت قذتمةسر  تكذةس)ر ذات سر  اتمس(سا يااسر اقاوسر ذماتدىسذكمماحساقاوسر مامذادس

ذسامدةس ذتمكتس)رألذت سر يذاةسذ متجس ذسمسسذ موسمذمًتسلسسذكمتذةسر ذت سر يتذعسر فىسذامذدسذدرذةسر ذت سر  تمس ستحال
سذمامدستافرسذم سذمت سر كجتية( س

     سلسسكذقتدذماتوستذتياا سر درمااحس ااذسس دكاترسر ميااذتستذ ياااساااف سر يادذاةساقاادسمكجيااترسصفسمالميااترسوالعجيااب 
س(س 121سس5 ت2معسمذتس ست مفرسهتذسذت وسر ديتذسلسسر ميذتساتدسحاذةسألج كتس)

 تحملت ألجلنا يا رب !! كم

هِذِ  ِهَي الشَِّريَعُة: ِإَذا َماَت ِإْنَساٌن ِفي َخْيَمٍة، َفُكالُّ َماْن َدَخاَل اْلَخْيَماَة، َوُكالُّ َماْن َكااَن »14 "-(:15-14) األيات
س اٌد ِبِعَصاَبٍة َفِإنَُّه َنِجٌسب َوُكلُّ ِإَناٍء َمْفُتوٍح َلْيَس َعَلْيِه ِسدَ 15ِفي اْلَخْيَمِة َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة َأيَّاٍمب 

كدىسذيت ةسر حاذةساإسسر متتسذكجوس ذسمسسدحذس  حذمةسذذس ذسصكت سمدمتحسذمكجو ستاف س متسمدمت ساذحسس
ا حسات مذتسهدسذ تسسمدذضسذمدضسمادىست ذسمسس ميهسلتسرألتركحسر ميمام ةسذجاسلسسممامد سترىكذةس

ف سمكجوسر جي سصفرسصكدم تس  حسحاتذتسر ات  س سضعسذتسداس تاظًتسر مدمت ةسميذدسلذضًتس   تروسر مدمت ةستا
ست سُممذسه ذحسص حسر يد  ست كدىس ت تسمماددةس  متتس دمحستذتذًتس اذكًتس يدمح س

مسسمتتسدرحذسحذمة   سافرسذيذدس مادضسميا ذسحدذاةسااأدىس ضاا ستدهاتدستياذحتحةسدت ذاةستاافرسذاأمحس - أ
س اسر ابذدة(  مدةس إلامتذستر دمتدسر دت حس)ر  ات
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مااسسذقمااذسذت يااذ ساااحسر ااا در     سذم ااذسمااسساتجممااهسر حاذااةسذاكاا ستاااحس  ظااتتسليااقامه ستاااتساااحس - ب
س ذتذمهستكيتاه

سر اظت سر ذتذية         ساف سميذدس مسس تشساحسر حاذةس متكًتساتذاًلس محسلكمس س-ج

َباِر َحِريِق َذِبيَحِة 17" -(:17) أية َُ س"اْلَخِطيَِّة َوَيْجَعُل َعَلْيِه َماًء َحيًّا ِفي ِإَناٍءبَفَيْأُخُذوَن ِللنَِّجِس ِمْن 

سر مت سذيذدس  مامتدذةسبالماء + الغبارر مامذدسذم س سسوالماء الحى   امذسر دتحسر قدوس=سلىسمت سجتدىسصيتدة
سر ميممدسمعسر مؤمسسر مامدستر مميتحسذ ذتسر مذدتسس ذجددساذذامهساستذامذس  حسماتكمهساحسهدردسرحمتمةسلى
سلسسر مت سر جتدىساحسر كمدسذجد ستذ كوس س مت سر ات  ستكجتيتمهس مذتساستافر ساحسلسسذق سلمت سحاتذت جمتد 

سذام هسر دتحسر قدوساحسه اسرحكيتسس سمت سكقذتمجدىسر كمدسمسسر قتفتدرتسر محساذهساذكظدهستذكقذهساستافر سه ذت س 
سذتسرهللستدت تسميمقذمتسجددساحسدرح حس  سحياً سماءً  ست تسسر ذمتدسذيمتسسر مت سر جتدىسس(111سس51)م سصح يساح 

(س ست امذسر دتحسر قدوسافرساحسر مؤمسسامتسذ ذمهساحسر ميذتستذامد ساترذسد  ةس ذتمهسمسس111سس4)تدرجعسذت
كجتيتتسر ات  سر محسمميداسص ذهسكقتذس سسر دتحسر قدوسر دتحسر م ذحس سات دتحسذامذسدرءمتس  حسماتكةسرحكيتسس

سر  سر ميذتقر متتستس  ح سمع سمعسسذتمة سذتحم تد سلحفكتات سر مح سر ميذت سذ ذتة ستر  ذتة سر امذي سذتحكيتس سر متت ا
ذيذدس متسل احسر مت سهتةس  حسر ت دةسر جدذدة ست  سسر دمتدسذيذدس يح سخحدسسوالغبار سر ميذتساحسر مامتدذةس

س)ر قدم (ستضادتم هس)ر  تات(سات مامتدذةساحسذدرذةستاتس مذسر متذةستر متتس سسر ات  سذ ذدذتءهس)رألد (ستمجد 
سر متذةتسس ستم مذسذت متذةسر ميممدة سمتذكحسذتسداساأمتاس احس مذسميمدلسمعسرهللسس ذتة اتهللسذد تستذاذسساسس 

سلكتسلسسليمجذاس)صد ذت دتحسممذمتسسل متذسس سصسس كم (ستذيدحسافرسر قدذوسذت وسر ديتذساذقتذس113سس91ت  ح 
س(س 119سس3)دتسر جيدس 

  ذاهسلسسذاؤمسسلسسحاذماهسهادسُغد اد ت  ستر حاذاةسساتسساتسر  تاتسر فىسذهسُكامدسضامتءدكت ساماسسص ماد ستماتاترحذم
كديمتس ذيتسهتم ةسامسس موسمذمًتس سمقاعسم لسر كدوسمسسياذمتسذذسمسسلاماذسااحسر مامذادسلىسماسسدااضسر متذاةس

كاتمتو سااف سر يادذاةسُماااحسدجات س  اذس(سألكاهسلااذتسمجدماًتسااحس ايسرهللستر 12مُقاعسم لسر كدوسمسسياذمتس)خذاة
س(ساحسلسساكتلسادذقًتس  مقدذو ةمسس موسمذمًتس)اكعسحاذ

 وكل هذا يشرح فكرة مفاعيل البقرة الحمراء

ِة َوَعَلى َوَيْأُخُذ َرُجٌل َطاِهٌر ُزوَفا َوَيْغِمُسَها ِفي اْلَماِء َوَيْنِضُحُه َعَلى اْلَخْيَمِة، َوَعَلى َجِميِع اأَلْمِتعَ 18" -(:18) أية
 "اأَلْنُفِس الَِّذيَن َكاُنوا ُهَناَك، َوَعَلى الَِّذي َمسَّ اْلَعْظَم َأِو اْلَقِتيَل َأِو اْلَمْيَت َأِو اْلَقْبَرب
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س سذتجدسدجذساتادسص ستر دستاتسر ميذتسر فىسامدكتسمسسحاتذتكت ستاف سرىذةسمكذذهس  ذسحتد س ذ ذتساتادرًس

 -ملحوظة:

ستستفاذتسيت مه  اهساحسر امدسر جدذدساقاسصذم  سذادس  متتسكجتيم

ُس َواَل َيَتَطهَُّر، َفُتَباُد ِتْلَك النَّْفُس ِمْن َبْيِن اْلَجَماَعِة أَلنَُّه َنجَّ 21 "-(:21-21) األياتس َس َوَأمَّا اإِلْنَساُن الَِّذي َيَتَنجَّ
ب َماُء النََّجاَسِة َلْم ُيَرشَّ َعَلْيِهب ِإنَّ  َفَتُكوُن َلُهْم َفِريَضاًة َدْهِريَّاًةب َوالَّاِذي َرشَّ َمااَء النََّجاَساِة 21ُه َنِجٌسب َمْقِدَس الرَّبِّ

 "َيْغِسُل ِثَياَبُه، َوالَِّذي َمسَّ َماَء النََّجاَسِة َيُكوُن َنِجًسا ِإَلى اْلَمَساِءب 

دلس ا س اتسسكجياتس اذسسامسسذقمداسمسسر ا ذاستذددلس ظ سر  مسسر اجذاسر فىسدااهسر ميذتسذيذاسحاتذتكتسذد
سااذسر حاذةستلكهسم متجس  مامذد

ُس، َوالنَّْفُس الَِّتي َتَمسُّ َتُكوُن َنِجَسًة ِإَلى اْلَمَساءِ 22" -(:22) أيةس  "«بَوُكلُّ َما َمسَُّه النَِّجُس َيَتَنجَّ

جيًت س=سلىسلسسلىسيح سذ ميهسر يحيسر ممكجوسذيذاسر مذتسذ تسسافرسر يح سكسكل ما مسه النجس يتنجس
فرس تكتس  بنجسة إلى المساء كوننفس تتر 

  -واآلن بعد أن شرح الكتاب كل الذبائح فلنرى كيف أن :

 الذبائح تشير لعمل الصليب 

سر متتس)ك سساحسر ميذتسادكت -خروف الفصح : سصذ ذوستذكجحسرألذ تدسمس سر ميذتسذ ددسمسس ذتدذة  د 
 (129سس12 كذيةسلذ تدس ا

1سس1ت ةسر  تم ةساستك سساس مسساتس تذتساحسر ميذتسك ياس تم ذسستذالس ت س)ل ميذدس  ا -ذبيحة المحرقة :
(سسألكهس تسسذدىساحسفذذ ةس13سس1(س ست ف لس تسسرهللساحسفذذ ةسر م دهةسذمكي سدرء ةسر يدتدس) 123سس1+س تس9

سسر ات ةس المةس اسألس-ر ميذتسلسسلت د سذاذدترساتءاذسس تم ذسساست متفرسُذي دسرهللسذات ةسرحكيتسس؟سلت س1
ألسسمسسذاذعستاتذتسرهللسامفرسذح يساتاتذتسرهللسادامتسم ددسس-ت قةسرحكيتسساحسرهللساذاذعستاتذت س    تكذتس1

رحكيتسسمسس ذتدذةسصذ ذوستذت مت حسحاليسكديهس ستهذذس سسر ميذتسلكهسلاتعس محسر متتسمتتسر ا ذاس س
احسمامتدذةسر ميذتسهتذسرىاس سافرساتسس-تمالس س ت  تس1(س ستاتدسرهللسذ ياسمسساتساحسر ميذتس 13سس2)اح

سصذكحسر  ذذاسر فىسذهسيددتس ساتىاسادحسذاتمكتساحسر ميذتس أذكت س تكترسضت ذسس 
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+  121سس1+ساحس121سس2ك سسك ذتساحسذدس) تسسر دهذيسرألذذض(سذ ذتةسر ميذتساذكتس)غذ -تقدمة الدقيق  :
 (س 121سس5 ت2

 ذتسذامدكتسمسسر حاذةسرألا ذةسلتسر جدذةس د سر مي -ذبيحة الخطية :

د سر ميذتسذامدكتسمسسحاتذتكتسر كتمجةس سسايتدساذذامكتسذيذاسر حاذةسر جدذةسر محست دكتسذمتس -ذبيحة اإلثم   :
 " ب  سذت حاذةست دمكحسلمح

ممدردس مت -ذبيحة السالمة :  ب  ميذدس إلاحتديمذتسر محساحسكديمتسفذذ ةسر ا ذاستر 

مقدذوسر دتحسر قدوس كتسحالذسد  ةسغدذةس ذتمكتس  حسرألدضسذأسسذااحسماتكةسألسسكمتتس -اء  :البقرة الحمر 
 ب  سسيمترتسر جيدسذذس سسر ات  سات ذذسسر يمتتذتت

سكامةسس-1كبش الملء      س هساست تسسرهللسذمألا  س ذ مكتر سر فذذ ةس تسسرهللسذمألا  سحتيسذت  مكةستذمف  افر
سر  ستذا متر سذحدممم  س يااس ذقتمتر سر يدذاة سمؤحف سر  تاس سا  سامس سس2)مالس  سر  تاسس10 سذ دلسمع سمت ستافر )

سر ميذ حس 

يددسر م ددسمسس ذتدذةساد تسساس=سمسسسيددسر حدتجسس23تددتساحسرحا تحسسكبش الملءتكال ظسلسسيدذاةس
ذقت سذدتد ساحستافرسألسسرهللسذمألسر  تاسس محسس تاد تسساتسدم س  يذاتسستر حاذةسر  فرسسذيماذدرسسرحكيتسس

 حدمةسرأليدردستاحسر ما ذ ستافرسذيت دسر يااساحسلسسذم ددسمسسحاتذت س
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون
س

سرحا تحسذذدلسل درلسر يكةسرألدذاذسستل در متساتذ ةس ت يكةسرألت حسافرس
تاحسذدرذةسد  مم س  سذجدترسمت ستا فرساحسكمتذةسد  مم سامفرسر ات  سذكقاهسليذت س  ذدةست سذيذاكتساذهسيتىسمدر  س

سرهلل 
ر مذااتد ست ا سستمسسل درلسافرسرحا تحسر مممةسمتتسمدذ ستادتسست دمتسسمتيحسكديهسر اظذ سمسسدحتذسلدض

م سس كاتسسرألدضذةساحسلاضذسمتست دسرهللسذهس مسسل ذت سذد ذذس دمتسسل يسسر مؤمكذسسمكمتستا سمتياحستاادتسس
تمااادذ  ستمااادذ س تكاااتسكذذاااةس ظذماااةستهاااتدتسر ياااااسااااحسر مياااذذتس ماااتسهاااتدسمتياااحسر ياااااسذااااات ستاااادتسسهاااتدا س

ستكترسدمات ًرس  امادسر قادذ سامتياحسدما ًرس  كاتمتو( ست  اسسااؤ  سر قدذياذسس ا416+سمذحتس21115ذ مكتمه سدرجعس)حد
=سضاداسر ااحدةسااحسس15سس13)ت ياسر كتمتوساأىسحاذةسمممتس تكتسذيذاةسلتس سسجماذسممكاعسماسسر  ذاتةس 

س سافرسرحا تح(
تادتسسدما س   مكاتتسر االتىستمادذ سدما سألكذذات سر امادسر قادذ  ست اذسااؤ  س سذادح تسسذادتسسكاماةسر مياذت س اف لس

سذت يااس تسسذيتعسدم ًرس ذيتع مسسدحذس
س

ِلب َوَأَقاَم الشَّْعُب ِفي قَ 1س" -(:1) أية يَِّة ِصيَن ِفي الشَّْهِر اأَلوَّ اَدَشب َوَأَتى َبُنو ِإْسرَاِئيَل، اْلَجَماَعُة ُكلَُّها، ِإَلى َبرِّ
س َوَماَتْت ُهَناَك َمْرَيُم َوُدِفَنْت ُهَناَكب

(ستاكتسكجدا سلمترسص حس26119يكةساحسر ذدذةس)س41احسهتدشسذت مذهسساحسهتدشس=ساددسر    س  حسر يااستا 
هتدشسلذضًتس مكممحسد  ةسر مذهساذمتس متسذدلتسمكمت ست سكيمعسلسسمتيحسذ حس  حسمدذ سلتسادتسست ذوسافرسألكهس

مهست  سسمتيحس سذيجذسميت د سر يحاذةسمجت سليدمهساإاممتساسات ميذتسذ حس  حسهذدس ات دساس  سذذ حسااالًس
رألتذسمجدسرهلل ست ف لس تسسذيجذسادرحهس  حسر يااسصفرسلحاأساحس يسرهللس محسذمتاسر يااستذممجدسرهلل س
س تسس تر حس سيتذهسمتيحسر يذدسر ميذتس ذسسذ حس  حسذكتتسلتدي ذ  ستمدذ سل ذدسمسسمتيحستيكمت تاحسافر

سيكةس ذسسمتمتسامحسر محسمتذاتسمتيحستاتساحسر يداسر ذددى س191
س

َوَخاَصَم الشَّْعُب ُموَسى َوَكلَُّموُ  3َوَلْم َيُكْن َماٌء ِلْلَجَماَعِة َفاْجَتَمُعوا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَنب 2 "-(:13-2) األيات
ب »َقاِئِليَن:  يَِّة ِلَكْي َنُموَت ِفيَها َنْحُن ِلَماَذا َأَتْيُتَما ِبَجَماَعِة الرَّبِّ ِإَلى هِذِ  اْلَبرِّ 4َلْيَتَنا َفِنيَنا َفَناَء ِإْخَوِتَنا َأَماَم الرَّبِّ

 َوَكْرٍم َوِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلتَْأِتَيا ِبَنا ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن الرَِّديِء؟ َلْيَس ُهَو َمَكاَن َزْرٍع َوِتينٍ 5َوَمَواِشيَنا؟ 
 «بَوُرمَّاٍن، َواَل ِفيِه َماٌء ِللشُّْرِب!

وُن ِمْن َأَماِم اْلَجَماَعِة ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَسَقَطا َعَلى َوْجَهْيِهَما، َفَترَاَءى َلُهَما َمْجُد َفَأَتى ُموَسى َوَهارُ 6
ب  ْخَرةَ »8َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 7الرَّبِّ َأَماَم َأْعُيِنِهْم  ُخِذ اْلَعَصا َواْجَمِع اْلَجَماَعَة َأْنَت َوَهاُروُن َأُخوَك، َوَكلَِّما الصَّ
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ْخَرِة َوَتْسِقي اْلَجَماَعَة َوَمَواِشَيُهمْ  َفَأَخَذ ُموَسى اْلَعَصا ِمْن َأَماِم 9«ب َأْن ُتْعِطَي َماَءَها، َفُتْخِرُج َلُهْم َماًء ِمَن الصَّ
ْخَرِة، فَ 11الرَّبِّ َكَما َأَمَرُ ،  اْسَمُعوا َأيَُّها اْلَمَرَدُة، َأِمْن هِذِ  »َقاَل َلُهُم: َوَجَمَع ُموَسى َوَهاُروُن اْلُجْمُهوَر َأَماَم الصَّ

ْخَرِة ُنْخِرُج َلُكْم َماًء؟ ِزيٌر، َفَشِرَبِت 11«ب الصَّ ََ ْخَرَة ِبَعَصاُ  َمرََّتْيِن، َفَخَرَج َماٌء  َوَرَفَع ُموَسى َيَدُ  َوَضَرَب الصَّ
ِمْن َأْجِل َأنَُّكَما َلْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني َأَماَم َأْعُيِن َبِني »ى َوَهاُروَن: َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموسَ 12اْلَجَماَعُة َوَمَواِشيَهاب 

هَذا َماُء َمِريَبَة، َحْيُث َخاَصَم َبُنو 13«ب ِإْسرَاِئيَل، ِلذِلَك اَل ُتْدِخاَلِن هِذِ  اْلَجَماَعَة ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطْيُتُهْم ِإيَّاَها
، َفَتَقدََّس ِفيِهْمبِإسْ   "رَاِئيَل الرَّبَّ

 ماء مريبة
سرألت حسميذدس  ميذتس س تكتسر احدة س مت سميذدس  ميذتا ستر احدة سلحدىسذمفمدسر يااس  حسكقيسر مت   مدة
سر مدة(س سرألت حستاف  سذيدذتسسمسساحدةسدت ذةسمتذامم س)لىسر مدة س ف لسذقتذسذت وسر ديتذس ألكم س تكتر لذضًت 

س تكت ستدم ًرسستر احدة ساحسجكذه سر ميذت س ااس سدم ًر سذت اات سر احدة سرألت حسضداسمتيح سر مدة ساح ر ميذت 
ساحس سلمت سمسسجكاسر ميذتس مامذدكت  سر  فرسسحدجت س  مت ستر د   ا ذهاستحدجسمت سمسسر احدةسمعسر ضدذةسدم ًر

 سر احدةسامااحسمتً  سر مدةسر  تكذةساقدسا اسرهللسلسسذأحفسمتيحسماُهسر ااتساقاسدتسسلسسذضداسر احدةستذ  
ستكا حس)ك  س ذسسكأمحس  ميذتس)ر احدة( سذإيم قتهتتسر ا ذاس)ر اات( سلكه سذدم  سذديذس كتس تافر سر احدة(  

( ست تسسحاأسمتيحسلكهسضداسر احدةست  سذيممعس  ال سرهلل ستر حاأساحس93-9010ر دتحسر قدوسر ما ىس)ذت
كدات هسضداسا اسمدمذسست سذُسافرسدم ذًتاسألسسر ميذتس سذُس ساحسغضذهسمكم ستر  مدمذس ستدذمتساكعسمتيحسافر

(ست  مةسمدذذةسماكحسمحتامة سات يااسحتا سمتيحستحتامترس921116ا99ايحاس  ذم ستاتسر   ذ س)م س
سسليتنا فنينا فناء إخوتنارهللسذد ذذسهت م س

ستدر تسأمام الرب سهتدح سم ذ سلى سسس= سلكديم  سذامذدتر سلس ست جذا سر ممفمدذس  س  س4)خذةسلربجماعة اتيتءد )
س ذي  تسساحسلسسر داسذات م 

مسسر مكاقحسلكهساترذسر د  ةس تسسمتيحسذضداساحدةسذديد س متسرهللساذحدجسمت س  يااساست  سسافرس  سذف دس
 ذم سر دم سلسسر ميذتسذا اسمدةستر دةساساذكي اسر دتحس  حسر  كذيةس سذادسف لسرهللسذااحسر دتحس مسسذيأ تكهس

س س
 

ْخَرَة َأَماَم َأْعُيِنِهْم َأْن ُتْعِطَي َماءَ خُ »8س" -(:8) أية َها، ِذ اْلَعَصا َواْجَمِع اْلَجَماَعَة َأْنَت َوَهاُروُن َأُخوَك، َوَكلَِّما الصَّ
ْخَرِة َوَتْسِقي اْلَجَماَعَة َوَمَواِشَيُهمْ  س «بَفُتْخِرُج َلُهْم َماًء ِمَن الصَّ

يمت سذم   سمعسمتيحستر احدةسدم س  ميذت ستر مت سدم س  دتحساتىاسمسسر سقدتوسااذمتسدم س امذسر  ت تلسر 
=سرىاسذااحسر دتحسر قدوسسر قدوس) متس دلسذت س متدسر ميذت( ستك سسك   سر احدةسذاالمكتستمتذمكتستر  مدراكت

س(س 119سس11 مسسذيأ تكهس) ت
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سيذتسر مضدتاسألج كتضداسذمتسمتيحسر كمدس ذم تذسص حسد سدم س  مس)دم سر ا ذا(س=ساف سر ااتسخذ العصا
( س2613ا20(س+س) اس316ا11ت  سس سذجاسضداسر احدةسمدمذسسات ميذتس سذمتتسيتىسمدةستر دةس)دتس 

ستدذمتس تكتسحاذةسمتيحس
حمذداتسي ه سايكةسس41مدردًرسحالذسد  ةسر اسسلسسرهللسيذااحسمت سذدتسسصيمامتذسر ااتستاحسر ادذقةسر محسيذيستر 

لتساتسكياسر مجدس كديهس=سس سلسسرهللسيذااحسمت س مفرسر جذذسر مممددلتس دذدة س  سسرهللس كد ساديسممكت ةستس
 تسسافرسذيذاسر بضاستمعسمسس!سمعسمتيحسر   ذ  ساا ذكتسلسسكحيحسألسسسبأمن هذ  الصخرة نخرج لكم ماء

مذسسكهس ذسسذضداسر احدةسمدسلسسمتييس  سذدم سلتدذمتسس محسكقتاسهتمكتسهدسماذتسيذاسيقتاكتسصسس  سك مدو 
 ذدس س  سس تسس دمتسسمتييسذيذاسافرسامتسذديدسر دم سرفسذجاذسر ميذتسذا اسمدمذسساستافرساتسر  ممتذسرأل

متسدحتذسلسساف سايسادذقةسر كتمتوسايسم تيذةسر ذيدساستمتييساتسمم ذسر كتمتوساسل الكتسصر حاأسر ذيذاس
مجتدسسسذاتذسسرأللذم سس  كتمتوسسهايسمتلتسس كاتسس)تايسدم سر يمت س كاتسسر يمتتذة(سامتسذذيتعسدم رس  ميذت 

  سسمسسر كت ذةسر ترهاذةسساسدضسر مذاتدسمسساتيسر جذذس سافرسمسسر كت ذةسر دم ذةل تذسسمتييسس متسمسسذاذدسا
سسسس  ظ سر جمذعسذيمتدةسرهللسكديهساستظمدسمعسر ميذتس  يسجذذسر مج يلامتييس

س
، َفَتَقدََّس ِفيِهْمبهَذا َماُء َمِريَبَة، َحْيُث خَ 13" -(:13) أية  "اَصَم َبُنو ِإْسرَاِئيَل الرَّبَّ

=سرهللسمقدوسذك تذسر مت سدغ س د سصيم قتهم  ستمقدوسذ دمتسسمتيحستادتسسمسسدحتذسلدضسسفتقدس فيهم
سر مذاتدساتهللس سذقذذسلىسحاأ 

س
هَكَذا َيُقوُل َأُخوَك ِإْسرَاِئيُل: َقْد َعَرْفَت »َم: َوَأْرَسَل ُموَسى ُرُساًل ِمْن َقاَدَش ِإَلى َمِلِك َأُدو 14 "-(:21-14) األيات

ِإنَّ آَباَءَنا اْنَحَدُروا ِإَلى ِمْصَر، َوَأَقْمَنا ِفي ِمْصَر َأيَّاًما َكِثيَرًة َوَأَساَء اْلِمْصِريُّوَن ِإَلْيَنا 15ُكلَّ اْلَمَشقَِّة الَِّتي َأَصاَبْتَناب 
َلى آَباِئَنا،  ى الرَّبِّ َفَسِمَع َصْوَتَنا، َوَأْرَسَل َماَلًكا َوَأْخَرَجَنا ِمْن ِمْصَرب َوَها َنْحُن ِفي َقاَدَش، َمِديَنٍة َفَصَرْخَنا ِإلَ 16َواِ 

ِك َدْعَنا َنُمرَّ ِفي َأْرِضَكب اَل َنُمرُّ ِفي َحْقل َواَل ِفي َكْرٍم، َواَل َنْشَرُب َماَء ِبْئٍرب ِفي َطِريِق اْلَملِ 17ِفي َطَرِف ُتُخوِمَكب 
اَل َتُمرُّ ِبي ِلَئالَّ َأْخُرَج ِلِلَقاِئَك »َفَقاَل َلُه َأُدوُم: 18«ب َنْمِشي، اَل َنِميُل َيِميًنا َواَل َيَسارًا َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ 

َذا َشِرْبَنا َأَنا َوَموَ »َفَقاَل َلُه َبُنو ِإْسرَاِئيَل: 19«ب ِبالسَّْيفِ  اِشيَّ ِمْن َماِئَك َأْدَفُع َثَمَنُهب اَل َشْيَءب ِفي السِّكَِّة َنْصَعُد، َواِ 
ِفيٍر َوِبَيٍد َشِديَدٍةب «ب اَل َتُمرُّ »َفَقاَل: 21«ب َأُمرُّ ِبِرْجَليَّ َفَقطْ  ََ َوَأَبى َأُدوُم َأْن َيْسَمَح 21َوَخَرَج َأُدوُم ِلِلَقاِئِه ِبَشْعٍب 

لَ   "ِإْسرَاِئيُل َعْنُهب إِلْسرَاِئيَل ِباْلُمُروِر ِفي ُتُخوِمِه، َفَتَحوَّ
ساحس د سمق ذدذةرلدت  سحيدرءذذسيااسرهللس درتة سذداضسمدتدسساستمه سلدت  ست تس س  يذاتس  سذدم  سات تاحسافر

دت سماكحسلصيدرءذذسامفرسذدم س  يذاتسسر فىسذضعس درهذذساحسادذقكتسألتدي ذ سر يمتتذةس ذمكاكتسمسسر تاتذ س
سستل  قترسذم س  ذدًرسمسسرألفىسذادسف ل دمتىسام سم ت دترسمعسياتاسلحدىسضدسيااسرهلل
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س) دسطريق الملك سر م لس ذدسلدرضذه ساتسادذيسدءذيحسذيقه ستغت ذًت ( س22121=ستذيمحسر ادذيسر ي اتكذة 
دت سر يذءةسحيدرءذذسكدىسم ذةسمتيحستميتم هساقدسلتاحسر يااسلسس سذكمقمترسمسسلدت سلتذت دغ سمسسماتم ةس

س (0129)مل
 

َل ِإْسرَاِئيُل َعْنُهبوَ 21" -(:21) أية  "َأَبى َأُدوُم َأْن َيْسَمَح إِلْسرَاِئيَل ِباْلُمُروِر ِفي ُتُخوِمِه، َفَتَحوَّ
س تسساكتلسادذيسخحدسغذدسر مترجمسفتحول إسرائيل عنه س سكيمام هستكمداسمسسر =سصفر سا متفر يد ستا فرسة

ساداسر ميذتستاتسادذسمسساذدتدو 
س

 "َبُنو ِإْسرَاِئيَل، اْلَجَماَعُة ُكلَُّها، ِمْن َقاَدَش َوَأَتْوا ِإَلى َجَبِل ُهوٍربَفاْرَتَحَل 22" -(:22) أية
ياكةست اتكترسذد  اتسسغت ذاًتستدر سر مات ستر  األستذاأمدسرهللسس93ر د  ةسذدلتسذقتدشستمكممحسذقتدشاسد  ةسر مذهس تر حس

س)ر ي تذة( ستمسساكتسذدلتسر د  ةس تكذة 
س

ُيَضمُّ »24لََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَن ِفي َجَبِل ُهوٍر َعَلى ُتُخِم َأْرِض َأُدوَم َقاِئاًل: َوكَ 23  "-(:29-23) األيات
 ُخذْ 25ِعْنَد َماِء َمِريَبَةب  َهاُروُن ِإَلى َقْوِمِه أَلنَُّه اَل َيْدُخُل اأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيُت ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل، أَلنَُّكْم َعَصْيُتْم َقْوِلي

َواْخَلْع َعْن َهاُروَن ِثَياَبُه، َوأَْلِبْس أَِلَعازَاَر اْبَنُه ِإيَّاَهاب َفُيَضمُّ 26َهاُروَن َوأَِلَعازَاَر اْبَنُه َواْصَعْد ِبِهَما ِإَلى َجَبِل ُهوٍر، 
، َوَصِعُدوا ِإَلى َجَبِل هُ 27«ب َهاُروُن َوَيُموُت ُهَناكَ  َفَخَلَع 28وٍر َأَماَم َأْعُيِن ُكلِّ اْلَجَماَعِةب َفَفَعَل ُموَسى َكَما َأَمَر الرَّبُّ

مَّ اْنَحَدَر ُموَسى ُموَسى َعْن َهاُروَن ِثَياَبُه َوأَْلَبَس أَِلَعازَاَر اْبَنُه ِإيَّاَهاب َفَماَت َهاُروُن ُهَناَك َعَلى رَْأِس اْلَجَبِل، ثُ 
َجَماَعِة َأنَّ َهاُروَن َقْد َماَت، َبَكى َجِميُع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َعَلى َهاُروَن َثاَلِثيَن َفَلمَّا رََأى ُكلُّ الْ 29َوأَِلَعازَاُر َعِن اْلَجَبِلب 

 "َيْوًماب
اادسمتيحستادتسستر ات ردساتيسر جذذس ذيم  سجذذسجدذدسر  مكتتسمسسجذذسهدذ ست تسسافرسلمت س ذسر جمت ةس

متتسر قدذيذس سمي ذ سر  مكتتسذمتيحسمسسس محس سذامعسل دساحس مكتتسر ات رد ستمتتسادتسس  حسجذذسات
ساادتسسأل ات ردساتسمي ذ سر  مكتتسمسسر ميذتس  ديذس ح دتءم ستكجدساكتسادتسسدءذوسر  مكةسذمتتس  حسجذذ
ك دردسص حسليدذ س دمدتعستكمتذةسرأليدردسصكمذتدستر  تدر تسستلذذدر سذك  تسسم تسرألدض سامتتسرألذدردسااتدستر 

لسسذمتتسألكهس تسمتتست ذتذهس  ذهسممكجوست سذ ذيمتسر ات رد ست ضتدسر جمت ةسستمتيحسح عس ذتاسادتسسهذذ
 رذضًتساف سر مدري ساذمتسم  ذةسمسسر جمت ةس دءذوسر  مكةسر جدذد
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون
 

 رحلة النصرة
فر ذااةسصفرس ااتسسرهللساااحسحااالذسر د  ااةسم ااتسساكااتلسغ دحااذسر ماافمدسم ااتسسا ذمااةسذااذسم ااتسساكااتلس ذااتتسستياااكتاستر 

سم دهةست  سسلذضتسذ تسساكتلسدجت  ستسر  ذةسر ك تيذةسدم سر ميذتسر ما تا 
س

يَم، َوَلمَّا َسِمَع اْلَكْنَعاِنيُّ َمِلُك َعرَاَد السَّاِكُن ِفي اْلَجُنوِب َأنَّ ِإْسَراِئيَل َجاَء ِفي َطِريِق َأتَارِ 1 "-(:3-1) األيات
ِإْن َدَفْعَت هُؤاَلِء اْلَقْوَم ِإَلى َيِدي ُأَحرُِّم »َفَنَذَر ِإْسرَاِئيُل َنْذرًا ِللرَّبِّ َوَقاَل: 2َحاَرَب ِإْسرَاِئيَل َوَسَبى ِمْنُهْم َسْبًياب 

 "«بُحْرَمةَ »َوُمُدَنُهْمب َفُدِعَي اْسُم اْلَمَكاِن  َفَسِمَع الرَّبُّ ِلَقْوِل ِإْسرَاِئيَل، َوَدَفَع اْلَكْنَعاِنيِّيَن، َفَحرَُّموُهمْ 3«ب ُمُدَنُهمْ 
كلمة ذ تدا س)سملك عراددلذكتسر يذاتسسمم اًلساحسلدت سذضعسااتذتتساحسر ادذي ست  ككتساكتسكجد سمم اًلساحس

ماكحسرأل دسامتسهت س  متدست يحسمممذاًتسل تدا س ذضدذم ستذمتجمم  سترهللسسأتاريم=س متدست يح(ست  مةس عراد
سسيمت سيذءًت سذيماذاتر س س سذدتكه سلكه سر يااس ذاداتر ستم دذ سسوبعد النذر بتحريم المدنذم ذمة سذإ م رذ سكفد =

سر حاذةسذذيت ةساس س  ذم  ستم لسُ دردساتسل دسم تلسر ياتاسر  كاتكذةسر محسمديتساذمت سصكمادتر ر حاذة     
يكةساحس تد ةسس93 فىسُا مترساذهسمسستذالد سجكتاسا ياذسساحسر كقا ستر م تسسر فىسصكمادترساذهساتسكديهسر

س(45114) د ُحْرمهر جتريذوستاتس
سصفًرسرهللسهتددسلسسذ تذسر م ذمةس كادستاحسكدوسر م تس 

س
َواْرَتَحُلوا ِمْن َجَبِل ُهوٍر ِفي َطِريِق َبْحِر ُسوٍف ِلَيُدوُروا ِبَأْرِض َأُدوَم، َفَضاَقْت َنْفُس الشَّْعِب 4 "-(:6-4) األيات
يَِّة؟ أَلنَُّه »َوَتَكلََّم الشَّْعُب َعَلى اهلِل َوَعَلى ُموَسى َقاِئِليَن: 5ِريِقب ِفي الطَّ  ِلَماَذا َأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَنُموَت ِفي اْلَبرِّ

ِت َفَأْرَسَل الرَّبُّ َعَلى الشَّعْ 6«ب اَل ُخْبَز َواَل َماَء، َوَقْد َكرَِهْت َأْنُفُسَنا الطََّعاَم السَِّخيفَ  ََ ِب اْلَحيَّاِت اْلُمْحِرَقَة، َفَلَد
 "الشَّْعَب، َفَماَت َقْوٌم َكِثيُروَن ِمْن ِإْسرَاِئيَلب 

 الحية النحاسية
ذيذاسدااضسلدت س  ياااسذات مدتدسااحسلدضاهسدردترسدتدةساتذ اةسااحسر اا در ساااتدترس  مافمد ست اذسسذذادلسرحكياتسس

ت هس ءذاسذذكمتس ذسمتسل تد ساتسيح ستر دستهدسذ اتسسذياذاًتساحسر مفمدسذدحذساحسدرءدةسجمكمذةساذدىس ذسيح س 
لتسمؤهمًت سامكتسكجدس م س فدساحسر ضذيسمسسر جتسر  تدسته ةسر مت ست  كمتسمياأ ةسلذات ساقاا ست  اسسماتس الهاةساافرس

ت كادا سر ماس ستاافرسر مافمدستر ضاذيسصفرسذادلسذم رذادسذ اتسسااتسسال خباز ستماتسماكاحساألكل السخيفمسسي ترا سمسس
اذمااتتسرحكيااتسستذضااذعسصفرسساساااحس اادسفرمااهسمؤ مااًتس  اادغتتسر  ذااتتستهااتماًلسألكااهسذدياادسر االهااةسذااذسسرحكيااتسسترهلل

حياادسرهلل سترهللسذياادحسااافرسذااأسسذياامتس   ذااتتسلسسم ااد سر يااااسر مماافمد ستر ذدذااةسمم اات ةس ذااتتسترهللس مااتا سمكمااتس
حضاعس ااُهسر اذذاااةست اذسر مح تهااتت ستهادسم ااتسس ذااتتسااترذسد  اامم ست  كاهساكااتسكجاد سذماادلس  ااذم سر  ذاتتاساااتهللسم
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لدي متسرهللسحاذاًتسذادذقةسغذدساذذاذةس مأدذاسياذه ست ماتسلسسر ااالجس اتسسذادذقاةسغذادساذذاذاةس)ر كظادس  ذاةس
سك تيذة(سادذمتسر  ذتتسكديمتسغذدساذذاذة

ست  مةس ذتتسم دهةسذت اذدذةساتكتاتيذ سسساتيذدراذ  سسستكتاتيذ سميذهس كش
(ستر داااذس611(ستمكمااتسهااتذسذاات وسلسسر مالء ااةس مذاااسكااتدس) اااس6راذ سمااسسر داااذسيااتدر سلىسذيااماذس)لشستيااذدسس

 تدهةساكتسألسس دغةساف سر  ذتتسماذاسر جي سذ دردةسيدذدةست دغممتس تدهاةسجادًرس ت كاتدستمااذاسذاااشسيادذد س
ست كال ظسلسسر يمترتسر مممددةسمكجاس ذتتسمكدلسيمًتسذمذتسمسسم دغه 

س
َقْد َأْخَطْأَنا ِإْذ َتَكلَّْمَنا َعَلاى الارَّبِّ َوَعَلْياَك، َفَصالِّ ِإَلاى الارَّبِّ ِلَيْرَفاَع »َفَأَتى الشَّْعُب ِإَلى ُموَسى َوَقاُلوا: 7 " -:(7) أية

س َفَصلَّى ُموَسى أَلْجِل الشَّْعِبب«ب َعنَّا اْلَحيَّاتِ 
س( 311ذتس1تذبددس)س ظذ ساتسرحهدردسذت فكاسترح مدر  سترهللسُذيدسجدًرسذمفر

س
اْصَنْع َلَك َحيًَّة ُمْحِرَقًة َوَضْعَها َعَلى رَاَيٍة، َفُكلُّ َمْن ُلِدَغ َوَنَظَر ِإَلْيَها »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 8س"-(:9-8) األيات
ْت َحيٌَّة ِإْنَساًنا َوَنَظَر ِإَلى َحيَِّة َفَصَنَع ُموَسى َحيًَّة ِمْن ُنَحاٍس َوَوَضَعَها َعَلى الرَّاَيِة، َفَكاَن َمَتى َلدَ 9«ب َيْحَيا ََ

س النَُّحاِس َيْحَياب
سًرسارهللس  سذمكعسر  ذتتسر م دهةسذذستضعسادذيس  حاليسمكمت سات حاذةسمت ر تسمتجتدةستر مفمدسمت رذسمتجتد
سر ح سر ميذتسر فىسجت ساحسيذهسجيد سر ك تيذة  سر  ذةست  سساكتلس ذساحسر  ذة سم دغه اذةستمسسذيقاساذممت

سر  قذقذةس سر  ذة ساح سات حاذة سممذمة  سغذد س دغتممت سجاذ س  كه سر  ذتت سذقمذ س   سات سر  ذة  سي ذ ا مذ
س(1419ا15)ذت

سلسسكؤمسس تاكتلسمسسمتتسمسسر يااسألكهسا دلكهسمسسغذدسر ماقتذسلكهسذكظدس  ذةسك تيذةساذذدل ست  سس  ذكت
سذيدةستككظدس  ميذتسذإذمتسستساتسهتددسلسسذح ي 

)احسلا متسص مذس لسيتدر (ساام متسمتيحسمسسك توستدذمتس تسسسإعمل لك حية محرقةسهتذس ُهست  ظسلسسرهلل
 تسسر  ذتتسك توستمكهس تكتسر   مةسك توسا ذةسماكحسك توستك تيذةسماكحسك تيذت ستر  ذةسر ك تيذةسميذدس

س( 12-4116  ميذتسامتساتدس هسي  كتس  سس ذوساذهسي سر  ذة ستدرجعسيددسر   مةس)
س
َواْرَتَحُلوا ِمْن ُأوُبوَت َوَنَزُلوا ِفي َعيِّي َعَباِريَم 11َواْرَتَحَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل َوَنَزُلوا ِفي ُأوُبوَتب 11 "-(:13-11) ياتاأل

يَِّة، الَِّتي ُقَباَلَة ُموآَب ِإَلى ُشُروِق الشَّْمِسب  ِمْن ُهَناَك 13اَرَدب ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُلوا َوَنَزُلوا ِفي َواِدي زَ 12ِفي اْلَبرِّ
يَِّة، َخاِرًجا َعْن ُتُخِم اأَلُموِريِّيَنب أَلنَّ َأْرُنونَ  ُهَو ُتْخُم ُموآَب، َبْيَن  اْرَتَحُلوا َوَنَزُلوا ِفي َعْبِر َأْرُنوَن الَِّذي ِفي اْلَبرِّ

س ُموآَب َواأَلُموِريِّيَنب 
متدذذسسيمتذسر كمدستافرسر كمدسذااساحسر ذ دسكمدسلدكتسسذداذسمتخاس سسرألمتدذذس سمتخاسجكتاسر كمدسترأل

سر مذتس كدسمكمادهسمسسكت ذةسر يدي
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=س ميسر اذتدس أسسر مؤمسس  ذهسلسسذ تسسسعيي عباريم=سممتذعسر كمتسس أوبوتاكتلسمديذدسدم ىس مف سرأليمت س
ساحس ت ةسكمتسدرء سذبذدسصكقاتعست  ذهسلسسذدحذس  اميس ذاذدس  يمت  

َوَمَصاابِّ 15َواِهااٌب ِفااي ُسااوَفَة َوَأْوِدَيااِة َأْرُنااوَن «: »ُحااُروِب الاارَّبِّ »ِلااذِلَك ُيَقاااُل ِفااي ِكتَاااِب 14 "-(:15-14) األياااتس
 "«باأَلْوِدَيِة الَِّذي َماَل ِإَلى َمْسَكِن َعاَر، َواْسَتَنَد ِإَلى ُتُخِم ُموآبَ 

ذس كتذمااهسذياااذهساااحسر ذدذااةستكياامعساكااتس ااسسيااددس اادتاسر ااداستغت ذااًتساااتسيااددسيااادىس ميااذذتسر ااداس  ااحسل ماات
  تهذتدمم سص حس كاتسست سكاد س كهسيتىسمتسُ ماساكت

 متسسوسوفة سس متساكع متسمديذدرسسامحسصمتسصي سم تسسلتسمدذكةسغذدسمادتاةسرىساسلتساحس  مةسذماكحس سسواهب
ذكمتساذمتسسمت سلتهدسلا قترس  حسر ذ دسرأل مدسذ دسيت سألكهسذهسسر قااسالذضًتسماكذتس1سامحسهدسماكحس

   تادةر قاا ستهدسم تسسماكحس  مةسذماكحس
 ماتسااكعسااحسذ ادس=سسواهب فى ساوفة وأودياة أرناونايدتسر جم ةسا افرسسسس-ت ياسمديذدسر يذاذكذة1 -1

  سيت سذاكعساحسلتدذةسلدكتس
سلىس متسكادا ساحسذ دسيت سيذكادا ساكتسسسسس

 ذدترسترااسماكحسر اتادةساديدتاتسا فرسص مذدترسترااسصي سمدذكةستيتاةسذس-ت ياسر مدجمةسر ذيت ذة1 -2
س ذتدسر اتادةستلتدذةسلدكتس 

تدذماتسد ذاتسساتهدسذدم س ال سمسسترااستيتاةسلكممتسمدذكةساحسمقتااةسصيممتسيتاةستاتسصه ذ سااحسماتخا -3
 ستااافرسر مديااذدس أكااهسذ ااددسر م ااتسسر اافىسااا ساذااهسجبدراذااًت سذأكااهساااحسر كمااتسر مقااااساذمااتاااحسلذضااًتسا اافرس

الذى مال خا(ستاحسمااسرألتدذةسلىسمك ددسر تردىستذقادساحسر بت استردىسلدكتسستكمذدرمه سيتاةس)متس
=سلىسصمماادسمااااسرألتدذاااةسااافرسص اااحس ااتدستاااحسصماااتس تااامةسمااتخاسلتسص ااادىسماادكمتسر  ذااادىسسعاااارسإلااى

ستند إلى تخم موآب( س9612تد ذتس دت ذدس)مل =سلىسلسسمااسرألتدذةسذك ددسذ ا سك تس ادتدسسوا 
 متخا 

س
س س«ب اْجَمِع الشَّْعَب َفُأْعِطَيُهْم َماءً »َوِمْن ُهَناَك ِإَلى ِبْئٍرب َوِهَي اْلِبْئُر َحْيُث َقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 16 " -(:16) ةأي

تهدسد ذتسا فرسكيذةس ذءدس دداتسدؤيت سر يااسذمتسذكت س  حسلمدسر داسسبئرصدم  ترسمسستردىسلدكتسسص حسذ دةس
رذضًتستاكتسرهللساتسر فىسذجمام س ذااذم سمت  ساتهللسذدذدسلسسذااذكتستاتسيذااذكتسدتسس م  ستاحسمقعساحسمتخاس
سلسسكمفمدسلتس محسكا ا

ت كال ظسلسسصادردسرهللسلسسذجمعسر يااس ذااذم سمت س ُهسماكحسدت حسلسسمسسصكمادس  حسي سر  ذتتستاذهسل تدس
م تسس ُهسذءدس ذةستذدذضسمسسذاكهسلكمتدسمت س حسر  دغتتس  كهسكجتس ذكمتسكظدس   ذةسر ك تيذةسذااذهسرهللسلسس

)دم س  دتحسر قدو( ساف سرألذتدساحس مقمتسميذدس  حذدةسر محسيم تسس إلكيتسساذماد س  حسلذتةسرىاسر يمتتىس
ستر يد ةساُذيذ تسر ق اسس ست  حسلسسرحذسساتسر ادذوسرألذدىسر ُمح   ي تذاد سر دتحسر قدوسذ تكهسترااسر كذتة

ظسلسس قت سداقةسذادذيمتس تسس كدسذءد ساأذتدسر ماداةسرح مذةسادامتسدحتذسر كدوس إلم تدسمعس دذيمتساد ًتست  
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ر يمتتىسر يذدسر ميذت ستاكتلسمأمذساحسلسسهتذسر داس متيحسصجمعسر يااسذيذدسألسسرهللسذدذدسمسسمتيحسلسس
سذيمدس يااسر امدسر قدذ س سسيحيسر مح يس سمتيحس ماس كح  

سس
ِبْئٌر َحَفَرَها 18ِاْصَعِدي َأيَُّتَها اْلِبْئُر! َأِجيُبوا َلَهاب »ِحيَنِئٍذ َتَرنََّم ِإْسرَاِئيُل ِبهَذا النَِّشيِد: 17 "-(:21-17) األيات

يَِّة ِإَلى َمتَّاَنَة، «ب ُرَؤَساُء، َحَفَرَها ُشَرَفاُء الشَّْعِب، ِبَصْوَلَجاٍن، ِبِعِصيِِّهمْ  َنَة ِإَلى َنْحِليِئيَل، َوِمْن َوِمْن َمتَّا19َوِمَن اْلَبرِّ
َوِمْن َباُموَت ِإَلى اْلِجَواِء الَِّتي ِفي َصْحرَاِء ُموآَب ِعْنَد رَْأِس اْلِفْسَجِة الَِّتي ُتْشِرُف َعَلى 21َنْحِليِئيَل ِإَلى َباُموَت، 

يَِّةب  "َوْجِه اْلَبرِّ
دمداحسإصعدى أيتها البئر امسأجيبوا لهاب =سلىساذضحستر  س مت=سغكترستر  جذدسلسسكيذتسر داس  حسل مت هستسس دتر

س(س21119ذتد حسذتسكديحسر داست سمكيحس ذس يكتمهس)م 
ا س ددتاتسذااحسسبعصيهم ،بصولجان=ساحسذدسج ذ ةسألسسر فىس دداتسا سدؤيت سر ياا سسبئر حفرها رؤساء

سر دءتيةسلتس احسر د تذةسر محسماذدس سسي اتكم  
سلديدا س م تسسر مت ستا اسمكم سلسسذ ددترس ذ ا ترس  ذهاستمال ظةسلحدىستكدىساكتس مذسر كامةستر جمتدساتهلل

سات داسلحفسمسسر دتحسر فىس  حسمتيحستتضعس  حسر دؤيت ساام ترسم ذسمتس مذسمتيحسلحدجترسمت سذااذم س 
كةسهدسم تسسممتسومن باموت إلى الجواءسومن البرية إلى متانة ومن متانة إلى َليئيل ومن َليئيل إلى باموت
ستك  ءذذستذتمتتساحسليمت سلمت سسجت س متسر يااساااًلسحالذسد  مه 

مسسيددسر اددستافرسهدسذ اتسسدرجااًتسلكماتسلمات سسس99تاف سرألمت سس  سذف داتسمتيحساحسيجذسر د  ةساحسصا تحس
سر ذءد سغذدسمممةسلتس  سذقذمترساذمتس  ذدًرسا  سذف دات سلتسم تسس متسماتكحسدم ذةستم تسسمسسضمسس  متتسكيذد

ماكحس اتذتسلتسادذةساتهللسكق م سمسسر ذدذةس ذلسر ااشستجت سذم سص حس ذلسر ذءادسر افىسذداذضسمات سسمتانةا  مةس
ستافرسمسس اتذت ستاتسادذةس م  

تاااحسماكااحستردىسرهلل سترهللساكااتسذااكق م س م ااتسساااتساذااهاساااتستردىسرهللستهاادسماكااحسر مجااتدىسر اظذمااةسسنحلئياالت  مااةس
سمسسلذتدستمذت  ر محسل اتاتسرهللس

تاااحسماكااحسمدمداااتتسلتسمجااح سر مااتت ستر ماكااحسلسسرهللسذ دظماا ساااحستردذااهسص ااحسلسسذااأمحسذماا سص ااحسسباااموتت  مااةس
ر مدمداااتتسر يااامتءذة سرهللسذاااااذم سيااامتًرس ت مدمدااااتتساكاااتس  اااحسرألدضاستذاااادسر ماااتتسذاااكق م س  يااامتترتس)ر مدياااذدس

سر دت ح(
اا سذادتسسر ماكاحسس ساكاحستردىس ذذاد سصفسسجاتر سماكاحسلتدذاةسمميااةااحسجماعسجاتستجاحسذت اذدذاةسمسالجاواءت  مةس

لكم سذاذيتسس  حسرألدضساحسلدرضسترياةستر ماكحسر دت حسلكهسذادسر متتساكاتلسر داددتو ستهادسم اتسسجاتر سهادس
سلمتسمسسمالا سرألاتذةسر ا درتذةسذمت 

ةسدلىسمتياحس اذسلدضسر مذااتدسااحسصهتماةس ت ذاةسيامتتذةس  احسجذاذسر  ماتذ ستماسسدلوسر دياجسعند رأس الفسجة
س(ستلدضسر مذاتدساحسدم سلتدي ذ سر يمتتذةس1194)ملس
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َدْعِني َأُمرَّ ِفي َأْرِضَكب اَل »22َوَأْرَسَل ِإْسرَاِئيُل ُرُساًل ِإَلى ِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن َقاِئاًل: 21 "-(:23-21) األيات
َفَلْم َيْسَمْح 23«ب َنْشَرُب َماَء ِبْئٍرب ِفي َطِريِق اْلَمِلِك َنْمِشي َحتَّى َنَتَجاَوَز ُتُخوَمكَ  َنِميُل ِإَلى َحْقل َواَل ِإَلى َكْرٍم َوالَ 

يَِّة، َفَأَتى ِإلَ ِسيُحوُن إِلْسرَاِئيَل ِباْلُمُروِر ِفي ُتُخوِمِه، َبْل َجَمَع ِسيُحوُن َجِميَع َقْوِمِه َوَخَرَج ِلِلَقاِء ِإْسرَاِئيَل ِإلَ  ى ى اْلَبرِّ
س َياَهَص َوَحاَرَب ِإْسرَاِئيَلب 

جت تسمسسمدردة ستاتسدم س  يذاتسسر مم ذدسر مم ت سسأموريونذاكحسر مميتمو ستلسس  مةسسسيحوناكتلسدلىسذأسس
" ال نميل إلى حقل وال إلى مدردةسضدسرحكيتس ستك سس ذسسج دكتسر يذاتسساحسر مامتدذةس أككتسكدددستدر سمتيحس

 ساك سسيتءدذسساحسذدذةسافرسسبل نسلك فى طريق الملك نمشى حتى نتجاوز تخومك سكرم وال نشرب ماء بئر
ر ات  ساحسادذيسر ميذتسم  كتسامتسر ادذيس محسكمجتت سمحت سر يذاتسسلسسكمدلسافرسر ات  سات ات  ساتسمم  ةس

سر يذاتسستاتسدءذوسافرسر ات   ستاحسميذدمكتس سكقذذسيذءًتسمسسذد س)مت /س دت   (
حسصممااات سر تااااتذتسلتسمتضااااًتسمادتهاااًتسذتألهااادر ستمدماااتحسااااإفرساممكاااتسر ماكاااحسرألتذسام اااتسس دذكاااتسماااعستذاااتايسماكااا

ذت ماكحسر  تكحسامحسماكحسلككتسذكذباحسلسسكيا لسر ادذايسر افىسيا  هسرألذات سذاتسساتساحسمجتذسمممذ سر تاتذتستسر ي
كممتس ذتةس  استر ميذتسا  سر يذاتسسذ  مةسرهللسر محسذت يذسسيحونهذ كت سا سدح ترساذهست تدذترسر يذاتسستغ ذترستر 

ساحسلمضحسمسسر يذ س
س=سكمدسذداذسمتخاس)جكتذًت(سترألمتدذذسسيمتً ستهدس ذسدلتذذسسم تسسرألمتدذذس سأرنون
=ساااتسااادعسياادهحس كماادسرألددسس) ت ذااًتسكماادسر  دهاات ست ااتسسذم ااذسر  اادسر بدذااحس ذكااحس مااتسستذدااا م س ااسسسيبااوق

فرسر م اتسسياذاسجاتدس اتضسرألماتدذذساسلماتسر جا  سر يامت حسا اتسسذم  اهس اتجسر افىستذادسف لستدلسااس سرألمتدذذس
سيذاسمكيح س2/1لحف سمكه

س
َبِني  َفَضَرَبُه ِإْسرَاِئيُل ِبَحدِّ السَّْيِف َوَمَلَك َأْرَضُه ِمْن َأْرُنوَن ِإَلى َيبُّوَق ِإَلى َبِني َعمُّوَنب أَلنَّ ُتُخمَ 24" -(:24) أية

 "ِويًّابَعمُّوَن َكاَن قَ 
سرهللس تسسهدسل احسلدضسذكحس متسسمذدر ًتس م ساالس ذاسلسسذأحفاتسمكم سصيدرءذذستذضت س مفرسلكم س تكترسلهتذت  

 
 لِّ َفَأَخَذ ِإْسرَاِئيُل ُكلَّ هِذِ  اْلُمُدِن، َوَأَقاَم ِإْسرَاِئيُل ِفي َجِميِع ُمُدِن اأَلُماوِريِّيَن ِفاي َحْشاُبوَن َوِفاي ُكا25 س" -(:25) أية

س ُقرَاَهاب 
 

َل َوَأَخاَذ ُكالَّ 26" -(:26) أية  أَلنَّ َحْشُبوَن َكاَنْت َمِديَنَة ِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن، َوَكاَن َقْد َحااَرَب َمِلاَك ُماوآَب اأَلوَّ
س َأْرِضِه ِمْن َيِدِ  َحتَّى َأْرُنوَنب 

 سصفًرس يذتسس تكتسحشبونتخاست تسسذهسمدذكةسرحه ذ سر يمت حسمسسمسسيحونص مذسرألمتدذتسسم تسهذتدةسم  م س
يمت حس  ذمتسرألمتدذتس ستذادسصكماتدسصيدرءذذس  حسيذ تسساتدتس ذساف سرألدرضحس م  ست  ظسلسس متخذذةستر 

سصكماتدسرألمتدذذسس  حسر متخذذذسساتسص داتدسمؤهتس  يدسذاقذهسكادةسلت دسرهلل 
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سس-مأمالتس1
سدت (س تجدكتسخحدسلةست تسلغ يسر يذاتسسذتذتس)اكتلساديس  ذدةسألتدي ذ سر يمتتذس-1
س ذكمتسكقمداسمسسلتدي ذ سر يمتتذةسذديدكتسرهللس ذءدس مذيسذمدايسمت س)مت س+س مي(س-2

سات ميذتسُذدم س هسذت م ذةستر دتحسر قدوسذدم س ُهسذت ذءد 
س

ُبوَن َفتُْبَنى، َوُتْصَلَح َمِديَنُة ِسيُحوَنب ِايُتوا ِإَلى َحشْ »ِلذِلَك َيُقوُل َأْصَحاُب اأَلْمثَاِل: 27 "-(:31-27) األيات
َوْيٌل َلَك َيا 29ب أَلنَّ َنارًا َخَرَجْت ِمْن َحْشُبوَن، َلِهيًبا ِمْن َقْرَيِة ِسيُحوَنب َأَكَلْت َعاَر ُموآَبب َأْهَل ُمْرَتَفَعاِت َأْرُنونَ 28

لِكْن َقْد 31اِرِبيَن َوَبَناِتِه ِفي السَّْبِي ِلَمِلِك اأَلُموِريِّيَن ِسيُحوَنب ُموآُبب َهَلْكِت َيا ُأمََّة َكُموَشب َقْد َصيََّر َبِنيِه هَ 
 "«بَرَمْيَناُهْمب َهَلَكْت َحْشُبوُن ِإَلى ِديُبوَنب َوَأْخَرْبَنا ِإَلى ُنوَفَح الَِّتي ِإَلى ِميَدَبا

سكجدساكتسهاذدةسيادذةسلحدىساتدتسم اًلسذددد سر كتوس
ستر يحدذةسر محسهت متسرألمتدذتسس ذكمتسا مترسر متخذذذس ذيجذسرحاتكتتسس20ا23

سذاذدس سسماتا ستيدقةسرحيدرءذ ذذسس  حسحدراسمتخاسمعسيحدذةس  حسص مم س متشس23
سصكمقت سصيدرءذذسمسسيذ تسساحس ذسذ دةسمسس يذتسسص حسدذذتسستمسسكتاتسص حسمذدذت س91
س

س ِايُتوا ِإَلى َحْشُبوَن َفتُْبَنى، َوُتْصَلَح َمِديَنُة ِسيُحوَنب: »ِلذِلَك َيُقوُل َأْصَحاُب اأَلْمثَالِ 27" -(:27) أية
سهتذسافرسر اددسيادر سرألمتدذذسسلىسذادسلسسحدذكتاتساحسر  داسا  سكذكذمتس ما تس م  كتسيذ تس 

 
 اَر ُموآَبب َأْهَل ُمْرَتَفَعاِت َأْرُنوَنبأَلنَّ َنارًا َخَرَجْت ِمْن َحْشُبوَن، َلِهيًبا ِمْن َقْرَيِة ِسيُحوَنب َأَكَلْت عَ 28" -(:28) أية
" 

سمدسسمتخاسم ذس تدسمتخاسلىس تدسر محس متخا س س  حسذقذة سلسسصمم لسيذ تسسمدذكةس يذتسسلديذسكتدًر ذاد
ستلا  تسلاذسمدمداتتسلدكتس 

س
اِرِبيَن َوَبَناِتِه ِفي السَّْبِي ِلَمِلِك َوْيٌل َلَك َيا ُموآُبب َهَلْكِت َيا ُأمََّة َكُموَشب َقْد َصيََّر َبِنيِه هَ 29" -(:29) أية

س اأَلُموِريِّيَن ِسيُحوَنب
=سسويل لك يا موآب س91اكتسر يادسر فىسكظمهسذكحسصيدرءذذست ردت س  حسهاذدةسرألمتدذذس ساحساف سرىذةسترىذة

سلىسمتسليدس فرذلس ذكمتسا ملسيذ تس
سقد صير بنيهر متخذذذسست تكترسذقدمتسس هسلادت م  س=س  سذيماعسص ملسلسسذكقفلست متشسص هسسهلكت يا أمة كموش

س=سافرسرح هسر م ذ ساذدسمتذاذهسلىسذكذهساتدذذسست  سذقددس  حس متذمم  سهاربين
س

 "«بلِكْن َقْد َرَمْيَناُهْمب َهَلَكْت َحْشُبوُن ِإَلى ِديُبوَنب َوَأْخَرْبَنا ِإَلى ُنوَفَح الَِّتي ِإَلى ِميَدَبا31" -(:31) أية
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س سذمتخاست متشستمع سافر سر فىسااذ سيذ تس سرألمتدذذس سسقد رميناهمهتة سلىسضد س م  سضدذتمكت سلىساتذكت =
ستضدذكتسر مدسسر محس تكترسهدسصيمت ترس  ذمتسمسس يذتسسص حسدذذتس 

س َفَأَقاَم ِإْسرَاِئيُل ِفي َأْرِض اأَلُموِريِّيَنب 31س" -(:31) أية
 

س سََّس َيْعِزيَر، َفَأَخُذوا ُقرَاَها َوَطَرُدوا اأَلُموِريِّيَن الَِّذيَن ُهَناَكبَوَأْرَسَل ُموَسى ِلَيَتجَ 32" -(:32) أية
سمتيحسص حسلسسصيمماس هسلذا ذدس تكتسمدذكةس متدذةسم اكةسامحس  حس دتدسذكحس متسسرألهتذت س ف لسمد مت

سرألمدساحس ذسلدضسرألمتدذذس سااتدتسرألدضس  متس م  
(ساإفرساممكتسلسسيذ تسسذدم س  يذاتسسامتسهدسم لس  حسيااسرهللس91-20)ستاكتلسماكحسدم ىس  قااةسر يادذة

ستضدذم سر  متس سمس ستس امدة سلمح سرهلل س  س سلىسجيد ضا سر مدذكة سذكت  ستل تد سذ يذتسسس)ر  كذية(سدذه س مت تذدم 
س( 311ا11دصتحدجتسكتدسر دتحسر قدوس ماذدسر ذكت س)

س
ُلوا َوَصِعدُ 33 "-(:35-33) األيات وا ِفي َطِريِق َباَشاَنب َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك َباَشاَن ِلِلَقاِئِهْم ُهَو َوَجِميُع َقْوِمِه ُثمَّ َتَحوَّ

اَل َتَخْف ِمْنُه أَلنِّي َقْد َدَفْعُتُه ِإَلى َيِدَك َمَع َجِميِع َقْوِمِه َوَأْرِضِه، »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 34ِإَلى اْلَحْرِب ِفي ِإْذَرِعيب 
َفَضَرُبوُ  َوَبِنيِه َوَجِميَع َقْوِمِه َحتَّى َلْم 35«ب ِه َكَما َفَعْلَت ِبِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن السَّاِكِن ِفي َحْشُبونَ َفَتْفَعُل بِ 

س َيْبَق َلُه َشاِرٌد، َوَمَلُكوا َأْرَضُهب
يحس ذمدتتضساالس=سص تجتجست ف لس  سذديذس متسمتسسعوجذتيتسسماكحس تدستاحسمم ذسر اديسر ماتجةستم  متس

افرس تسسضحمًتسجدًرستهتذًتسجدًرس)دم س  يذاتسسر قتى(ست  سسمتساحساف سر قتةسرمت سهتةسسعوجمدتتضسمعسر يد ست
 (ست تجستيذ تسس الامتسرمتدذذس1119رهللس)ملس



 (ألصحاح الثاني والعشرونا العدد )

 

 
112 

 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون
س

 بلعام
اسرىسسم دذضسلدت س  سُذيقاسذمتسر ذيدساذمكام سمسسدحتذسلتدي ذ سر يمتتذة ستهدسجد سر يذاتسس ُهساديسمماددةس 

ذ ااداس ااتجستيااذ تس ستاااتساااتساكااتسُذجااد اسيااالحسر  اكااة سام االسمااتخاس ااذسسدلىسصياادرءذذستهاادسااا  سجذدركااهسحاات س
يمد حسم  م سذت يسكذذًتسصيمهسذ ات س ذ اسس ُهسر يااس ستر 

لجذدسذ ات سلسسذكايسذت ذد اةسس-2  سذقذذسلسسذ اسسل دسياذهسس-1ذمهسذياذه سامت1ست  سسرهللسر ُم ااست كمأمذس كت
س-5اامتساا سذ اات س ذكاايسذت ذد اةسدغا سصدردماهسس-4ذدمتسرهللسا سرألمتسس ذم   س  حسغذادساذذاماهسس-9ذدً سمسسر  اكةس

 س س ا سذذاادسص ماًتسااحسذاقاتاسرهللسذاتهاسياذهسصفرسلحاأست  كهسلمت سر ياتاسر بدذذةسذدراعس كم ست كيمعسهتذسذ ات
س(21129)

(س312ت تسسرهللسهدسمكعسمتيحسمسسلسسُذ تداسمتخاسااتهللسل اتااتسمذدر اًتس ذكاحس اتاس ماتساااذسماعسذكاحس ماتسس)مال
(س ا سحاتاترس10111  سسذت يسم لسمتخاسصدمااسامتس سذا  ساافر سااداضسلتً سص اات سصفسسذات مدتدس  ياااس)هاض

حتاح سدرءمًتساحس ت ةسحت سمسس سيح ست قةسذت يساحس اكتتسذ ات س مسسذ يساف سمكم سألحذتدسصكماتدرمم  ستر 
سرألذت ساحسهتةسرأل متذستر  يدستر ي دسترأل جذة   سر و

 شخصية بلعام بن بعور
(سهاتذسماسسلدر س0129(ستااتسااحس) اد4129اتس ذوسمسسيااسرهللسذذسمسسامتدسر محساحسلدر سر كمدذسس)مال -1

ذقاتذساماتدسر ماحس  احسر كماد ساماتسماسسلدر سذاذسسر كمادذسستلدر سكياذةسألدر سذاسسس(5122لمحسذحسذت يستااحس)
(س ا سصممادتس ماحسياتدذتست ذكاتس ستلدر سذاذسسر كمادذسسلىسذاذسسكمادىس22111ا29يت سر فىسي كمتسلتً س)ملس

دج ااةستر داادرت سا ااذسسذقااتذسر كماادذسسذقااادسدج ااةستر داادرتست ااذسسذقااتذسر كماادساقاااسات مقاااتدسذااهسر داادرت س
تسسامتدساف س  حسكمدسر ددرتساحسر اادريستذاف لسم اتسسد  اةسر دياذسميامبديسيامدًر ستم اتسسلدر سذادلتسام 

سلتً ساحسلدضسر ادريستيمذتسلدر سذذسسر كمدذسس  سصممدتس يتدذتست ذكتساستميمحس ذكءفسلدر ساقا 
سذذدتسلكهس تسسميمتدًرسذأ مت هسر حتدهةس  اذذاة ستتا تسلحذتد س متخاساإيمد ت   -2
ر ااذاضسلسسذ ااات س ااتسسكذذااًتس قذقذااًتستهاادسدحااذساااحسماااتمالتسمااعسرهللست ااتسسذيميااذد سهذااذسلىسماااد سسذاادى -3

ذتحضتاةسلسسكذترتسذ ات س تكتساحسس12+ساقتذسرهللس ذ ات سس3تد ذ م ساف سرىذتتس ساأمحسرهللسص حسذ ات س سع
 ادلساافرسماعسكذتحافسكاادسسغتذةسر دت ة ستاؤ  سذضذدتسسلكاهس اذوسغدذذاًتسلسسذماتماذسرهللسماعسرألما اساقاد

تلدياذسذتكااتسس كذكااتى ستااحسر اااادسر دياات حستجاادكتس دكذ ذاتوسر اافىس ااتسسذاذادسرهللسذمقااتى ساااتهللس سذقااادس
كديهس  حسيااسماذسسلتسيحيسماذس ستذا  تسسا ةسكذتمهسلكهس تس تسسيت دًرسا متفرسصام سرهللسذإادردس

لت دسرهللس سهذماةس اُه سلماتس اتسسذ اات سهادسلحااأسسل سذ اسسياذهساإسسمتسذحدجسمسسا سر يذاتسستلمذت اهسضاد
كممتس ذتمهسذجدذمةس ذدىسصدم ذمتساحس يسرهللستلت د اساإكم سذدتسسلسس  ماةسكذاحس سماكاحس تم ددسحاأ ستر 
كمتسذم سسلسسذتااسدتحسر كذتةس دمادةسماذكاةس م قذايس تظذدةسدرءمةسممحسُل اذتسحكيتسسدراقمهس ذس ذتمهاستر 
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ااافرسترألكذذاات سلكدياام س ماا سلحاااتؤا ساااحس ذااتمم سر يحاااذةستاااحسسامااكم سااافرسر اادتححاااةسماذكااةس اا سذكاا عس
س(ستُذضت س مفرسلسسرهللسذيمحد سل يسسر متجتدسااحس اذسم اتسس  احسمااذسديات مه16-110ا 2ر حدمةس)

تهاادستجاادساااحسذ ااات س دماادةسماذكااةسلاضااذسيااحيسذم كااهسلسسذماتمااذسماااُه س مااتس ااتسسيااتتذسر م االسلاضااذسس 
ةستمأل سرهللسمسسر دتحسر قدوست  سس ذكمتسلحاأسك عسمكهسر دتحستافرسمتس دلسماعسذ اات سيحيس دمدةسماذك

سسلحادسمتسذاذاسدجتذسر دذسس متمًتس ااسر ماتذس اتهللسماتمذسماُهسامدةساتذ ةس  سس ذهس  متذسليقاه ستر 
س( ستافرسمتس دلسمعسذمتفرسم مذفسر ميذتس11+سذهس16-14ذاس2)

ت دراًتست  اسسرهللسصيامحدمهس م قذايسمقتاادسص مذاةس  تذاةستاكاتسااتهللسلحادجسسدلىسذاضسرألذت سلكهس تسسيت درًس -4
مااسسر جااتاحس ااالتة ستلكااهس ااتسسذ مااذسهااتةسيااذاتكذةستلتضااتسرهللس جاا سهااتىسر يااذاتسس ااسسلسسذ  اايسرألفىس
ذأت د سذذس تذسر  اكةسص حسذد ة ستيمتسرهللسذمفرسهذذسلسسذادحذسر ياااسألدضسر مت ادس اذا سسلسسرحكياتسس

سسذااتهللسر ممذاااددسذااد سر ميااذتستذيااا سساذااهسر اادتحسر قااادوستذدمدااعسك ااتسلتديااا ذ سر ياامتتذةس سمقاااددسر ُمم ااا
ر يااذتاذسسلسسم اكااهسرتسمدماادىس  ذااهاسذااذسذيااديسر كااتدسرح مااحساذااهستذياامدسر  ااذس ااُه ستلااا تاسااافرسر اادلىس

مدمدااتتسذااذسذ ذمتسسلكهسيت دسذأكهسهذاذس  اترسسر ادرااةسلىسلجادةسر يا د ستا ذاهسذكات سياذاةسمافرذتس  احس
(سذاكااحسلسسصم تكذتمااهساااحسر ادراااةسهاادسمتهدااتس29129اااتسماااد سياا دة ستهت ااهس ااذوس ذتاااةس  ااحسذاقااتاس)

فرس تسسرهللسهدسذتدلسصذدراذ ستكي هسا ذ سمؤ دس اكةسل دساذم   سممتمًت ستر 
ًتسافرسر كذحسلتسر يت دساتدس ُهسمالمذفسص مدظترسذكذترمهستمكمتس د سر مجتوس سسر يذدسسر ميذتسحاتا -5

س(س10124اف سر كذتةس سذذد س ت اسمسسذاقتاستذقت سهضذاسمسسصيدرءذذس)
 تسساا ذ ًت س سسر ميذتسمسسر فىس تسسذ   سذ ات ساذسرهللس قًتسل سر يذاتس؟سر مم سلسس ذسمتسهت ُهسذ ات س -6

ااتسر افىسذ  ماهس اذسسل ااحسذات يسمياتدةسس ست اتسسر ياذاتسماهسركذتسل  اسسس اذس تسسرهللساتسر افىسذ  ماهسا
دةس ست تسس ذهس  متذسااتسر ادراعسر قاتىسألحاات  ستماسساكاتسمب ااس  ذاهسر ياذاتسساست  اسسمكااهسرهللسلسسيدذ

ذقتذس  مةس  حسياذهساستاف سااحس متذاةسرهللس يااذهس سرهللس اتسسهاتددرسلسسذمادلسذ اات سذام   ستذ ااسسر ياااس
سستذ محساتسياذهساس  سسافرسذظمدسمدىس كتذةسرهللسذكت 

ات سذسسذاتدستذيمذهسذادوسذ ات سذسسذاتد ستافرسدرجعسألسس ُهسصيمذسسلتسلسساف سذف دسرحي ساكتسلكهسذ  -7
ر ميمذةساحسر ميمذةسر ذتكتكذاةسلتسااتسصيا سيامدةسذاذسسر ذماتدستاا سغذادترسصيامهسماسسذااتدس ذااتد ستماكاحس

تذاذتسر ماكاحسلكاهسلم ا سسس تذاتدس=سلم  ستلا لسسسسسسسسسس س)ر ياا(=سخ سسسسسسسصيمهسذ ات س=سذ عس+س
ستلا لستذ عسر ياا 

ذمضتسمسسر قاةسلسسمتخاس تسسمم ت دًتسمعسهذتءذسمدذتسستا سهذتءذس  ذدةست  ذدىسر مجاتذسااحسر اا در  س -8
تغت ذااًتس ااذسسحاات سم االسمااتخاسمااسسصياادرءذذسميااتتدسمااعسيااذت سماادذتسستااا سليااتدترس  ذااهسذمااف سر ميااتدةستااا س

ذاادسلسسلكماحسمممماهستلياتدس  احسماتخاس تكتس م سا ةسذذ ات سذ   سمجت م ساحس ذسم تسستد ذذسافرسلكهس
 ميتدمهسر يذءةسفااستلهت س كدسلادهتءهسمسسيااسمدذتس 

س
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س"َواْرَتَحَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل َوَنَزُلوا ِفي َعَرَباِت ُموآَب ِمْن َعْبِر ُأْرُدنِّ َأِريَحاب1" -(:1) أية
ر فىسمقعس  ذاهسردذ اتستااحسر مكاقاةس=سر ج  سمسسكمدسرألددسسسعبر أردن أريحا=سلىسيمتذسمتخا سسعربات موآب

سر م اتدةسذذسسر ذ دسرأل مدستر ذ دسر مذت ست  مةس دذةسماكحسر قدد 
س

َفِزَع ُماوآُب ِماَن الشَّاْعِب ِجادًّا 3َوَلمَّا رََأى َبااَلُق ْبُن ِصفُّوَر َجِميَع َما َفَعَل ِإْسرَاِئيُل ِباأَلُموِريِّيَن، 2 "-(:3-2) األيات
  َوَضَجَر ُموآُب ِمْن ِقَبَل َبِني ِإْسرَاِئيَلب أَلنَُّه َكِثيٌر،

س
«ب اآلَن َيْلَحُس اْلُجْمُهوُر ُكلَّ َما َحْوَلَنا َكَما َيْلَحُس الثَّْوُر ُخْضَرَة اْلَحْقلِ »َفَقاَل ُموآُب ِلُشُيوِخ ِمْدَياَن: 4" -(:4) أية

س َماِنب َوَكاَن َبااَلُق ْبُن ِصفُّوَر َمِلًكا ِلُموآَب ِفي ذِلَك الزَّ 
سذت يسذيم حس يذت سمدذتسسحتاهسمسسر يااس

 
َقاِئاًل:  َفَأْرَسَل ُرُساًل ِإَلى َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَر، ِإَلى َفُتوَر الَِّتي َعَلى النَّْهِر ِفي َأْرِض َبِني َشْعِبِه ِلَيْدُعَو ُ 5س" -(:5) أية
ََشَّ » س "ى َوْجَه اأَلْرِض، َوُهَو ُمِقيٌم ُمَقاَبِليبُهَوَذا َشْعٌب َقْد َخَرَج ِمْن ِمْصَرب ُهَوَذا َقْد 

سلسس سلددل سهد سمتخا سم ل سذت ي سلس ستذذدت سمدذتس  سيذت  سا  سر ميتدة سلا تا سلس ساذ تس س ذ ات  سذديذ كجد 
ساذذاذة سغذد سصكماتدرت ساح سر ياا سضدسساسصكماتدرت سلي  ة سذيمحدمتر س   سام  سمات ذم  سحتاة سذد ة تلس

الةستر مضد تت س مفرساذت يس  سذجم سجذيًتسذ تداسذهسذذس جأس  ادراةستر ي دساد تس سذذسا سذكمادترسذقتةسر ا
س ذترجهسذممتسر ذد ة 

س
َن اأَلْرِض، َفاآلَن َتَعاَل َواْلَعْن ِلي هاَذا الشَّاْعَب، أَلنَّاُه َأْعَظاُم ِمنِّاي، َلَعلَّاُه ُيْمِكُنَناا َأْن َنْكِساَرُ  َفاَأْطُرَدُ  ِما6" -(:6) أية

س «بُت َأنَّ الَِّذي ُتَباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالَِّذي َتْلَعُنُه َمْلُعونٌ أَلنِّي َعَرفْ 
س=سغت ذًتساف س  متتسيذت سمدذتس  الذى تباركه مبارك والذى تلعنُه ملعون

سس
ِإَلاى َبْلَعااَم َوَكلَُّماوُ  ِبَكااَلِم َفااْنَطَلَق ُشاُيوُخ ُماوآَب َوُشاُيوُخ ِماْدَياَن، َوُحْلاَواُن اْلِعرَاَفاِة ِفاي َأْياِديِهْم، َوَأتَاْوا 7" -(:7) أية

 "َبااَلَقب
سذد تسسذ ات  سشيوخ مديان مع شيوخ موآبمدةسلحدىساتسك سسكدىس

 
 َفَمَكاَث ُرَؤَسااُء ُماوآَب ِعْنادَ «ب ِبيتُاوا ُهَناا اللَّْيَلاَة َفاَأُردَّ َعَلاْيُكْم َجَواًباا َكَماا ُيَكلُِّمِناي الارَّبُّ »َفَقاَل َلُهْم: 8 س" -(:8) أية

س َبْلَعاَمب
 

 "«َمْن ُهْم هُؤاَلِء الرَِّجاُل الَِّذيَن ِعْنَدَك؟»َفَأَتى اهلُل ِإَلى َبْلَعاَم َوَقاَل: 9" -(:9) أية
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س=س ذوسلسسرهللس سذا  ست  سسرهللسذكذمهس ءالسذيقاستذفااسمام  سمن هؤالء
 

ُهااَوَذا الشَّااْعُب 11َمِلااُك ُمااوآَب َقااْد َأْرَسااَل ِإَلاايَّ َيقُااوُل:  َبااااَلُق ْبااُن ِصاافُّورَ »َفَقاااَل َبْلَعاااُمِ هلِل: 11 "-(:11-11) األيااات
ََشَّى َوْجَه اأَلْرِضب َتَعاَل اآلَن اْلَعْن ِلي ِإيَّاُ ، َلَعلِّي َأْقِدُر َأْن ُأَحاِرَبُه وَ  س «بَأْطُرَد ُ اْلَخاِرُج ِمْن ِمْصَر َقْد 

س
َفَقاَم َبْلَعاُم َصَباًحا 13«ب  َتْذَهْب َمَعُهْم َواَل َتْلَعِن الشَّْعَب، أَلنَُّه ُمَباَركٌ الَ »َفَقاَل اهلُل ِلَبْلَعاَم: 12س"-(:14-12) األيات

َفَقاَم ُرَؤَساُء ُموآَب 14«ب اْنَطِلُقوا ِإَلى َأْرِضُكْم أَلنَّ الرَّبَّ َأَبى َأْن َيْسَمَح ِلي ِبالذََّهاِب َمَعُكمْ »َوَقاَل ِلُرَؤَساِء َبااَلَق: 
س «بَأَبى َبْلَعاُم َأْن َيْأِتَي َمَعَنا»ا ِإَلى َبااَلَق َوَقاُلوا: َوَأَتوْ 

سر كقذس ست  ظسمي يذ سذأمتكة سرهللسلسس سككق ه س ال  سذيت  سمت ستافر س   ال  س  كقذسر حتاح  سترض ًت سكدىسم تً  اكت
سر حتاح      ستاف سادذقةسر يذاتس ستافرسمتس دلسمعس تر ستر  ذة سسسس

سالشعب ألنه مباركسال تذهب معهم وال تلعنس-رهللسهتذس ذ ات 1
س    سافرسلهذسممتسهت ُهسرهللس ُهسالرب أبى أن يسمح لى بالذهاب معكمس-ذ ات سذقتذس  ديذ1

س              سافرسلهذسممتسهت ُهسذ ات س م  أبى بلعام أن يأتى معناس-ر ديذسذقت تسس  م ل1
س

َفَأَتْوا ِإَلى َبْلَعاَم َوَقاُلوا َلُه: 16َل َأْيًضا ُرَؤَساَء َأْكَثَر َوَأْعَظَم ِمْن ُأولِئَكب َفَعاَد َبااَلُق َوَأْرسَ 15سس"-(:18-15) األيات
« ، ب أَلنِّي ُأْكِرُمَك ِإْكرَاًما َعِظيًما، َوُكلَّ َما َتُقوُل ِلي َأْفَعُلهُ 17هَكَذا َقاَل َبااَلُق ْبُن ِصفُّوَر: اَل َتْمَتِنْع ِمَن اإِلْتَياِن ِإَليَّ

ًة »َفَأَجاَب َبْلَعاُم َوَقاَل ِلَعِبيِد َبااَلَق: 18«ب َفَتَعاَل اآلَن اْلَعْن ِلي هَذا الشَّْعبَ  َوَلْو َأْعَطاِني َبااَلُق ِمْلَء َبْيِتِه ِفضَّ
 "َوَذَهًبا اَل َأْقِدُر َأْن َأَتَجاَوَز َقْوَل الرَّبِّ ِإلِهي أَلْعَمَل َصِغيرًا َأْو َكِبيرًاب

ت  ظسلسسذ ات سذقتذسست سر ترض ةستر قتذةساكتسمتذوسر مؤمكذس ست  سس ألي س تسسذادجسذذسسر ددهمذس صجتذةسذ ا
سصفسساتسذاد سرهلل س(13)سإلهىالرب، 

س
 "«ب َفاآلَن اْمُكُثوا ُهَنا َأْنُتْم َأْيًضا هِذِ  اللَّْيَلَة أَلْعَلَم َماَذا َيُعوُد الرَّبُّ ُيَكلُِّمِني ِبهِ 19" -(:19) أية

ساف سر جم ةسلتض تسمددد  سامذسرهللسيذبذدسدلذهسألسسذت يس ردسر م تاأة ساتس تسسذأمذسافراسلسسذيمتسرهلل س
ِإْن َأَتى الرَِّجاُل ِلَيْدُعوَك َفُقِم اْذَهْب َمَعُهْم، ِإنََّما َتْعَمُل اأَلْمَر »َفَأَتى اهلُل ِإَلى َبْلَعاَم َلْياًل َوَقاَل َلُه: 21" -(:21) أية
 "«بِذي ُأَكلُِّمَك ِبِه َفَقطْ الَّ 

(س سي ممم س12131(ستدرجعس)م 4121 قدسمد هسر داس دغذمهسر حتاة سات داسذااحس ذستر دس ياسه ذهس)م س
(سلسسرهللستضعسر  ال ساحسامهست ذوس5129ص حسهيتتةسه تذم س ذي  ترساحسمؤرمدرتسلكديم س  ست ف لسكجدساحس) د

ستر متذ احسه ذهسات ق اسميبتذسذم ذةسر دضةس
س=سرهللسذا  سلكهسمماجذسر فاتاسمام س ذ اذس  حسر متذ ست  سسرهللسذ تتذس ذتسجمت هسإن أتى الرجال ليدعوك
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 َفَقاَم َبْلَعاُم َصَباًحا َوَشدَّ َعَلى َأَتاِنِه َواْنَطَلَق َمَع ُرَؤَساِء ُموآَبب21س"-(:31-21) األيات
َََضُب اهلِل أَلنَُّه ُمْنَطِلقٌ 22 اَلَماُ  َمَعُهب َفَحِمَي  َُ ، َوَوَقَف َماَلُك الرَّبِّ ِفي الطَِّريِق ِلُيَقاِوَمُه َوُهَو رَاِكٌب َعَلى َأتَاِنِه َو
 ِريِق َوَمَشْت ِفيَفَأْبَصَرِت اأَلتَاُن َماَلَك الرَّبِّ َواِقًفا ِفي الطَِّريِق َوَسْيُفُه َمْسُلوٌل ِفي َيِدِ ، َفَماَلِت اأَلتَاُن َعِن الطَّ 23

ُثمَّ َوَقَف َماَلُك الرَّبِّ ِفي َخْنَدق ِلْلُكُروِم، َلُه َحاِئٌط ِمْن ُهَنا 24اْلَحْقِلب َفَضَرَب َبْلَعاُم اأَلتَاَن ِلَيُردََّها ِإَلى الطَِّريِقب 
ِرْجَل َبْلَعاَم ِباْلَحاِئِط، َفَضَرَبَها  َفَلمَّا َأْبَصَرِت اأَلتَاُن َماَلَك الرَّبِّ َزَحَمِت اْلَحاِئَط، َوَضَغَطتْ 25َوَحاِئٌط ِمْن ُهَناَكب 

َفَلمَّا 27 ُثمَّ اْجتَاَز َماَلُك الرَّبِّ َأْيًضا َوَوَقَف ِفي َمَكاٍن َضيِّق َحْيُث َلْيَس َسِبيٌل ِللنُُّكوِب َيِميًنا َأْو ِشَمااًلب26َأْيًضاب 
، َرَبَضْت َتْحَت َبْلَعامَ  َضُب َبْلَعاَم َوَضَرَب اأَلتَاَن ِباْلَقِضيِبب َأْبَصَرِت اأَلتَاُن َماَلَك الرَّبِّ ََ َفَفَتَح الرَّبُّ َفَم 28ب َفَحِمَي 

أَلنَِّك »َفَقاَل َبْلَعاُم ِلأَلتَاِن: 29«ب َماَذا َصَنْعُت ِبَك َحتَّى َضَرْبتَِني اآلَن َثاَلَث َدَفَعاٍت؟»اأَلتَاِن، َفَقاَلْت ِلَبْلَعاَم: 
أََلْسُت َأَنا َأتَاَنَك الَِّتي َرِكْبَت »َفَقاَلِت اأَلتَاُن ِلَبْلَعاَم: 31«ب َن ِفي َيِدي َسْيٌف َلُكْنُت اآلَن َقْد َقَتْلُتكِ اْزَدَرْيِت ِبيب َلْو َكا

ْدُت َأْن َأْفَعَل ِبَك هَكَذا؟  «بالَ »َفَقاَل: « َعَلْيَها ُمْنُذ ُوُجوِدَك ِإَلى هَذا اْلَيْوِم؟ َهْل َتَعوَّ
سر مالل  ظسمي يذسضباس

لىسمماادسضااذيسذ ااذاسذااهسجااددرسستمظ  ااهسسبخناادق للكااروماااحسادذقااهسماادسس-2ساألتااان تمياال عاان الطريااق -1
ك يادتسدجاذسذ اات سااحسر  اتءاسس لىسسمكاان ضايق لايس سابيل للنكاوب مناهس-9ر  دت  سامت تسرألماتسستر 

سر مذذس كهسلتس ذوستيذ ةسلحدىس  م تذس سسر ادذي
حمتداتست سذ تسسرهللسدرضذًتس كمت ساماتسذضاعس درهذاذسااحسلحسلىسادذيستاف ساحسادذقةسرهللسح السس د سدضتؤ سا

ر ادذايس ااذسرحكياتسسذدما سلسسرهللسغذاادسدرضاح ست  اسسصفرس اتسسرحكياتسسياات ذًتستدر سيامتمهس ذ اات س سذمام ستذظااذس
هاادسذضاداسر  ماتدسلىسذظااذسغذادسم مد ااًتسذماف سر ضااذقتتست  اظس اا سسذ اات ست تدمااهسماسساااف سر ماتهاتتسذذكمااتسااحس

س دظتس ذتمه
س=سماكحسمكفسذدلتسمد اسلتسمكفست دمل سإلى هذا اليوم كمنذ وجود

ت  ظسلسسذ ات سهتذساحسكذترمهسلكهسمدمتحسر اذكاذسست  كاهسرىسسُمب ايسر اذكاذسسذياذاسيامتةسر ماتذسر ماحسمم  اتس  ذاهس
سذذكمتسرألمتسسكجداتستهدسصكدم تس ذكذمتستدلتسر ماللسذذسصكدمتساممت 

ماام   سرألمااتسساقاادسم  اا سر يااذاتسس  ااحسااا سر  ذ ااةسمااسسهذااذ سامااذس  ذاادسلسسرهللسسذجاااذسلمااتسسماام    سست ااذوس جذذااًتسلس
تماكحس ال سرألمتسسلسساكتلسيذءًتسمتساتيساتهمهسهدسمكاهسمسسر يذد ستاكتلسمياتؤ تس اسس ذا س ا سذكاداشسذ اات س

سمسسلسسلمتكهسذم   ؟
دس متس تس تسساحس   ستذادسافرسذياادسذافاتذسمماتسغت ذًتسادحستهتسر ماج ةسذ تسسرحكيتسس ت كتء سلتسذيا -1

  دل سس
 دذمتسُداشساااًلستر  متاس  سذيجذسافرستدذمتسام سلسسافرسذذدسرهلل -2
تكترسذم  ماااتسسماااعسر  ذتركاااتتسدذماااتسااااتس اااادر سص ماااتدس  اااحسم اااذسااااف سر ممتدياااتتسر اجذذاااة ساااات ت كذذسس ااا -3

مجتاتممااات ستدذماااتستذحاااهسر تذمدااات  اااداسذااافرتسر تياااذ ةسر ماااحس اااتسسذيااامام متس تسستذمياااتءمتسس اااسس د تمماااتستر 
  تر ت كذتسسهااًتس ذسسذماتم تسسمعسر  ذتركتتسذمفرسرألي تاسذ تسسر  ذترسسترهاًتسم تسمأ ذدسيذاتكح
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س
َََضُب اهلِل أَلنَُّه ُمْنَطِلٌق، َوَوَقَف َماَلُك الرَّبِّ ِفي الطَِّريِق ِلُيَقاِوَمُه َوُهَو رَاِكٌب 22" -(:22) أية َعَلى َأتَاِنِه َفَحِمَي 

اَلَماُ  َمَعُهب َُ  "َو
 

ُثمَّ َكَشَف الرَّبُّ َعْن َعْيَنْي َبْلَعاَم، َفَأْبَصَر َماَلَك الرَّبِّ َواِقًفا ِفي الطَِّريِق َوَسْيُفُه َمْسُلوٌل 31س"-(:35-31) األيات
:32ِفي َيِدِ ، َفَخرَّ َساِجًدا َعَلى َوْجِهِهب  ِلَماَذا َضَرْبَت َأتَاَنَك اآلَن َثاَلَث َدَفَعاٍت؟ هَأَنَذا َقْد » َفَقاَل َلُه َماَلُك الرَّبِّ

َفَأْبَصَرْتِني اأَلتَاُن َوَماَلْت ِمْن ُقدَّاِمي اآلَن َثاَلَث َدَفَعاٍتب َوَلْو َلْم 33َخَرْجُت ِلْلُمَقاَوَمِة أَلنَّ الطَِّريَق َوْرَطٌة َأَماِمي، 
: 34«ب َقْد َقَتْلُتَك َواْسَتْبَقْيُتَها َتِمْل ِمْن ُقدَّاِمي َلُكْنُت اآلنَ  َأْخَطْأُتب ِإنِّي َلْم َأْعَلْم َأنََّك َواِقٌف »َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَماَلِك الرَّبِّ

نََّما اْذهَ »َفَقاَل َماَلُك الرَّبِّ ِلَبْلَعاَم: 35«ب ِتْلَقاِئي ِفي الطَِّريِقب َواآلَن ِإْن َقُبَح ِفي َعْيَنْيَك َفِإنِّي َأْرجعُ  ْب َمَع الرَِّجاِل، َواِ 
 "َفاْنَطَلَق َبْلَعاُم َمَع ُرَؤَساِء َبااَلَقب«ب َتَتَكلَُّم ِباْلَكاَلِم الَِّذي ُأَكلُِّمَك ِبِه َفَقطْ 

س لىسادذقلستجدممتسمؤدذةس  مالل=  الطريق ورطة أمامى
 
س

، َخَرَج الْسِتْقَباِلِه ِإَلى َمِديَنِة ُموآَب الَِّتي َعَلى َتْخِم َفَلمَّا َسِمَع َبااَلُق َأنَّ َبْلَعاَم َجاءَ 36 س"-(:41-36) األيات
؟ َأَحقًّا اَل َأْقِدُر »َفَقاَل َبااَلُق ِلَبْلَعاَم: 37َأْرُنوَن الَِّذي ِفي َأْقَصى التُُّخوِمب  أََلْم ُأْرِسْل ِإَلْيَك أَلْدُعَوَك؟ ِلَماَذا َلْم تَْأِت ِإَليَّ

هَأَنَذا َقْد ِجْئُت ِإَلْيَكب أََلَعلِّي اآلَن َأْسَتِطيُع َأْن َأَتَكلََّم ِبَشْيٍء؟ اَْلَكاَلُم الَِّذي »َقاَل َبْلَعاُم ِلَبااَلَق: فَ 38« َأْن ُأْكِرَمَك؟
َنًما، فَ 41َفاْنَطَلَق َبْلَعاُم َمَع َبااَلَق َوَأَتَيا ِإَلى َقْرَيِة َحُصوَتب 39«ب َيَضُعُه اهلُل ِفي َفِمي ِبِه َأَتَكلَّمُ  ََ َذَبَح َبااَلُق َبَقرًا َو

َؤَساِء الَِّذيَن َمَعُهب َلى الرُّ  "َوَأْرَسَل ِإَلى َبْلَعاَم َواِ 
ظكهسر م لسذدذدسل  دس متس دلسسبه أتكلمسما يضعه اهلل فى فمىمسسر مؤ دسلسسذ ات س ذسستات هس ذت يستهت ُهس

سر بك ساتسكتعسمسسر اقتوسر دذكذةسغت ذًت مسسهذذست ف لسذدلسذإ درمهسذت ت ء  ستفذتسذت يس  ذقدستس
س

َباِح َأَخَذ َبااَلُق َبْلَعاَم َوَأْصَعَدُ  ِإَلى ُمْرَتَفَعاِت َبْعل، َفرََأى ِمْن ُهَناَك َأْقَصى الشَّْعبِ 41" -(:41) أية  "بَوِفي الصَّ
تسذدىسر يااسمسس=س تسسذت يسذظسسلسس اكةسذ ات سيم تسسليدسمسس  حسمدمداتتسذاذسذذكمتساسمرتفعات بعل

   حسر مذسذ  دةس ددا س)افرسذيذهسر  يد(
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون
س

 نبوات بلعام
 

 "«بْبَعَة ِكَباشٍ اْبِن ِلي هُهَنا َسْبَعَة َمَذابَح َوَهيِّْئ ِلي هُهَنا َسْبَعَة ِثيرَاٍن َوسَ »َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَبااَلَق: 1 " -(:1) أية
(سذذكمااتس ااتسسرألذاات سذقذمااتسسماافذ ًتستر اادًر ستهاادسماااتدس1113  اادةسر ماافرذتس المااةسترضاا ةس  ااحسر اذااتدةسر ت كذااةس)ااات

ساتسده س تمذس كدس  ذدسمسسر ياتا س0استده سءاتدمترسفذتءتسى ممم سذبذةسداعسر مر ت كذتسسلسسذق
تذاذسسر ياذاتسسساسذات يستذ اات ستياذت سماتخاستياذت سمادذتسكجدساكتسمؤرمدةسمم سااحسر حدات سذاذسسس-1ملحوظة هامة

ر فىسذ دلس ذساؤ  ستر يااس سذا ا س  اسسرهللسر افىس سذاكاوست سذكات سااتسذ ماحسيااذهسدتسس ماحسلسسذا ماترسلتس
سذا ذتر 

 

َفَقاَل َبْلَعاُم 3رًا َوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍحب َفَفَعَل َبااَلُق َكَما َتَكلََّم َبْلَعاُمب َوَأْصَعَد َبااَلُق َوَبْلَعاُم َثوْ 2س"-(:3-2) األيات
ُثمَّ اْنَطَلَق ِإَلى رَاِبَيٍةب «ب ِقْف ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك، َفَأْنَطِلَق َأَنا َلَعلَّ الرَّبَّ ُيواِفي ِلِلَقاِئي، َفَمْهَما َأرَاِني ُأْخِبْرَك ِبهِ »ِلَبااَلَق: 

" 
س

 "«بَقْد َرتَّْبُت َسْبَعَة َمَذاِبَح َوَأْصَعْدُت َثْورًا َوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبحٍ »اَم، َفَقاَل َلُه: َفَواَفى اهلُل َبْلعَ 4" -(:4) أية
لتساتسذمم ايسرهللس ذتراايس اُهس  احسلسسسقد رتبت= مفرذتستهد سفذتءتس  ذمتسس0دذمتسذمدتحدساكتسذ ات سذأكهسلهت س  داس

سكتلسلحات سص سلسسرهللسلدردسلسسذيمدسذ ات س   يسلمت سرألم  ذ اسسر يااساذ اذس  حسر م تاأة ستمعسلسسا
س

َذا ُهاَو 6«باْرجْع ِإَلى َباااَلَق َوَتَكلَّاْم هَكاَذا»َفَوَضَع الرَّبُّ َكاَلًما ِفي َفِم َبْلَعاَم َوَقاَل: 5 "-(:6-5) األيات َفَرَجاَع ِإَلْياِه َواِ 
س اِء ُموآَببَواِقٌف ِعْنَد ُمْحَرَقِتِه ُهَو، َوَجِميُع ُرَؤسَ 

س
 -النبوة األولى :

ِمْن َأرَاَم َأَتى ِبي َبااَلُق َمِلُك ُموآَب، ِماْن ِجَبااِل اْلَمْشاِرِق: َتَعااَل اْلَعاْن »َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 7س"-(:11-7) األيات 
؟ َكْيَف أَْلَعُن َمْن َلْم َيْلَعْنُه اهللُ 8ِلي َيْعُقوَب، َوَهُلمَّ اْشِتْم ِإْسرَاِئيَلب  ِإنِّي ِماْن رَْأِس 9؟ َوَكْيَف َأْشِتُم َمْن َلْم َيْشِتْمُه الرَّبُّ

ااُخوِر َأرَاُ ، َوِمااَن اآلَكاااِم ُأْبِصااُرُ ب ُهااَوَذا َشااْعٌب َيْسااُكُن َوْحااَدُ ، َوَبااْيَن الشُّااُعوِب اَل ُيْحَسااُبب  َمااْن َأْحَصااى تُاارَاَب 11الصُّ
س «بَتُمْت َنْفِسي َمْوَت اأَلْبرَاِر، َوْلَتُكْن آِخَرِتي َكُِخَرِتِهمْ َيْعُقوَب َوُرْبَع ِإْسرَاِئيَل ِبَعَدٍد؟ لِ 
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 الكنيسة جسد المسيح
=سيااسر ميذتسجيد سر يادىسر افىس اتسسصيادرءذذسدما ًرس اُهس سُذ ااسسااالسيا اتسسأل ادس كيف ألعن من لم يلعنه اهلل

يام ساذذااةسمذاددتستمقدياتسااحسد سر ياذدس  ذه ساماتس اهساذذااةسجدذادةس  احسااتدةسحت قاهست سذم اسسلسسُم ااسسلتسمُس
سر ميذت

 إنى من رأس الصخور أرا ببببب هو ذا شعب يسكن وحدُ  وبين الشعوب ال ُيحسب
يادرءذذس اتكترسااحسسذ ات سرىسس  حسر جذذسذدىسيااسر اداسماا تً س اسسر يااتاسر ت كذاةسمممذا ًرس كماتست سذياذممت  تر 

اااحسماااد سترهللس دظماا سذاااتدةس جذذااةس مااحسذااادسر يااذحساقاادسمااادسمااا ت ذسس ااسسر ياااتاسر ت كذااةسر مااحس اات م س
س تدترس يااسمممذ ستذتدتسلم سهتذةسم ذس كاتسستذتذذستاتد   

س(13115تيااسرهللسدرءمًتسمممذ سما تذس سسحاتذتسر ات  س سألك  س يم سمسسر ات  س س)ذت
سذ ذتساحسر يمتتذتتس ف لس ءذذسر دت حسذقعس  حسر جذتذساإيدرسرآ  من رأس الصخورتيااسرهللسمميتمحسدت ذًت

سلىس سر  قذقذة سمأييتس  حسر احدة سهد ستر  كذية سر احدة ستر ميذتسات ساتض ة  سيمتتذة س ذتة سلىسذ ذت ر مدمداة
تمكذأسصياذت سر كذحس سسر ميذتس لسسجذذسذذتسر داسذ تسس تذمتساحسدلوسر جذتذستذدمدعساتيسر مالذس سر ميذت س

تسدلوس كذيمهسر م تكةسمسسلكتوس تذمذسساحسصذمتكم س ت جذتذساس ف لس(ستاف سماكحسلسسر ميذتسجذذستا12سس2)صش
س سلكمتس سسر ميذتسدلوسر  كذية إنى من رأس الصخور أرا كدم سكذتةسذ ات ساكتس
س ساحسر يمتتذتتسال ُيحسب بين الشعوبسيااساتتيااسر ميذت سيااسذ ذت سر  مكحسألكه س)ر جذتذ(سذت مدمت 

ستذ مقدسرألدضذتت س
مت رذسمكا ً س محسر ذت سا محسمسسكت ذةسصيدرءذذسات كذتةسمت ر تسيتدذةستا ذ ةس محسسامتسدرءذذيااسصيلمتس سس
سر ذت  

 من أحصى تراب يعقوب وُربع إسرائيل بعدد
(س5115ا6(س المةس  حس  دةسر اددستمدةس تكذةس)مل16119هتذسر داسحذدراذ س سلجاذسكي لس مدراسرألدضس س)مل

سر اددسجدًراسامسسذيماذعسلسسذ احس محسم  ةست تكتسحذت سصيدرءذذسمكقيمةس ألدذعسم التست ذسم  ةس  ذدة
سهذذس سسيااسرهللساحسر يمت س سمت سد ذذس  دةس ددا  ستافر سرألدذاةسافر تر دةسلىسُدذعسصيدرءذذسلتسل دسلهيتممت

س(س310)دؤ
 لتمت نفسى موت األبرار، ولتكن آخرتى كُخرتهم

ر ميذتسذددكت ستدذمتساتس  سذدم سلسسر  كذيةسمتمتسمعسر ميذتستهتمتساتستا سر يااسذتألذدردسات داسصحمتدا ستس
يممحسافرسر متت ذمتتسمعسر ميذتس ذ ذتسهللسام تسسسمسسلتساتسكايسدتسسام  ست  سسماكحسمتسهت ُهساتسلسساستر 

ذت يسسخحدمهساحسر يمت سذت سر قذتمةسرألذدذةس  ذيدذة س  سس ألي سا  سمم قيسدغذمهسلتسكذتمهساف ساقدسليتدس  ح
سر دا سياا سذذد سمدذتس سياا سمع سمتمه سكمذجممت ست تس سددذة سر متذ سس سذميتدة ساح س م ذمه سات  ًت تمتت

(ست  سس جذاسلسسذيممحسذ ات سر متتساحستهتس تسسر متتساذهس اكةس محس كدسر ذمتداس11+سذهس3191ا16) د
سمترس  ميذتسمؤ دذسسم  تمهست مكتمه ت  كمتسر كذتةستمتساقد سذ ات سذيذاسميتدمهس  سذدقد سمالمذف سر مجتوساقدسل



 (ألصحاح الثالث والعشرونالعدد ) ا

 

 
120 

س

«ب َماَذا َفَعْلَت ِبي؟ ِلَتْشِتَم َأْعَداِئي َأَخْذُتَك، َوُهَوَذا َأْنَت َقْد َباَرْكَتُهمْ »َفَقاَل َبااَلُق ِلَبْلَعاَم: 11س"-(:12-11) األيات
 "«بْن َأَتَكلََّم ِبِه؟َأَما الَِّذي َيَضُعُه الرَّبُّ ِفي َفِمي َأْحَتِرُص أَ »َفَأَجاَب َوَقاَل: 12
س

َهُلمَّ َمِعي ِإَلى َمَكاٍن آَخَر َترَاُ  ِمْنُهب ِإنََّما َتَرى َأْقَصاَءُ  َفَقْط، َوُكلَُّه اَل »َفَقاَل َلُه َبااَلُق: 13 "-(:17-13) األيات
ِفْسَجِة، َوَبَنى َسْبَعَة َمَذابَح، َوَأْصَعَد َثْورًا َفَأَخَذُ  ِإَلى َحْقِل ُصوِفيَم ِإَلى رَْأِس الْ 14«ب َتَرىب َفاْلَعْنُه ِلي ِمْن ُهَناكَ 
َفَواَفى الرَّبُّ َبْلَعاَم َوَوَضَع 16«بِقْف ُهَنا ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك َوَأَنا ُأواِفي ُهَناكَ »َفَقاَل ِلَبااَلَق: 15َوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍحب 
َذا ُهَو َواِقٌف ِعْنَد ُمْحَرَقِتِه، َوُرَؤَساُء ُموآَب 17«ب َق َوَتَكلَّْم هَكَذااْرجْع ِإَلى َباالَ »َكاَلًما ِفي َفِمِه َوَقاَل:  َفَأَتى ِإَلْيِه َواِ 
؟»َمَعُهب َفَقاَل َلُه َبااَلُق:    «َماَذا َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ

م ى سذم سلاذاسر م لسذد عستغضاس  حسذ ات  سترهللسهتددسلسسذجاذسل در سياذهسذحم دتسستذكقيمتسستاتسذيم
تذ محسياذه ستلحف سذت يس م تسسخحدسذدىسمكهسج  سمسسجمت ةسيااسر داست ذوسر  ذساقدسظسسذت يسلسسذ ات س
س)ماد س سمتخا سذب ا س كدمت سر ياا سص ذه ساذيح  سر ياا سذ اس سلس سذحيح سا تس سر جممتدا س  دة سمس مدماا

كمت ستمسسدلوسر ديجةسدلىسمتيحسلدضسر كاتمة(ست  سسرهللس سذقذذس اسست ساددستر دسمسسر جمت ةست ذوسج  سم
سر مذاتد 

س
 -النبوة الثانية:

َلْيَس اهلُل 19ُقْم َيا َبااَلُق َواْسَمْعب ِاْصَغ ِإَليَّ َيا اْبَن ِصفُّوَرب »َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 18   "-(:24-18) األيات
ِإنِّي َقْد ُأِمْرُت َأْن ُأَباِرَكب َفِإنَُّه َقْد 21وُل َواَل َيْفَعُل؟ َأْو َيَتَكلَُّم َواَل َيِفي؟ ِإْنَساًنا َفَيْكِذَب، َواَل اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنَدَمب َهْل َيقُ 

َاهلُل 22َلْم ُيْبِصْر ِإْثًما ِفي َيْعُقوَب، َواَل رََأى َتَعًبا ِفي ِإْسرَاِئيَلب الرَّبُّ ِإلُهُه َمَعُه، َوُهتَاُف َمِلٍك ِفيِهب 21َباَرَك َفاَل َأُردُُّ ب 
ْئِمب  ِإنَُّه َلْيَس ِعَياَفٌة َعَلى َيْعُقوَب، َواَل ِعرَاَفٌة َعَلى ِإْسرَاِئيَلب ِفي اْلَوْقِت 23َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصَرب َلُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّ

َوَيْرَتِفُع َكَأَسٍدب اَل َيَناُم َحتَّى َيْأُكَل َفِريَسًة  ُهَوَذا َشْعٌب َيُقوُم َكَلْبَوٍة،24ُيَقاُل َعْن َيْعُقوَب َوَعْن ِإْسرَاِئيَل َما َفَعَل اهلُلب 
 "«بَوَيْشَرَب َدَم َقْتَلى

 الفداء يغسل األثام 
 قم يا باالق، إصغ إلَى يا إبن صفور

سر محس س ألم  ساحسد تة سصفًر سر محدا  سذت يسماكحسر مم  سلت سا  مة سات ماكحسدم ى  سر مفذت  س كد س تسسترهدًت ات
سمم س يتتذس تيتساتذاًل سهذذ سمت ستافر سرألمترت  سمس سر قتء  سر ميذت سمع سمقت  سلس سااتدتسمحدذةا س ألت تس اذد

تذادسر قذتمةاسذدحذسر دتحسر قدوساحسر قتء ساذيمعسمتسذقت ُهسس(1415+سل سس613ر اديتيحسه ستلدحذسر مدذكةس)لع
س(س112ا2+س  سس012)دؤ=سسإصغ إلىَّ يا إبن صفورر دتحس   كتءوس
 فيكذبببب إنى قد ُأمرت أن أباركليس اهلل إنسانًا 
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 قدست   د سرهللسياذهسذت ذد ةستاتسم م  سذت د  ستهدست   د سلسسكيذسر مدلةسذي يسدلوسر  ذةس ماتدسر ذد ة ستاف سر ذد ةس
سس سيُم   سرهللسمجيد ستا ذه

ذقذ سياذهسست  سساذسذدجعس سست د س!س تيتساتسُا اس ذ مذسر  اكةس كحستذااذكحسر ذد ةس تضًتس سسر  اكةسات
س   ذتةسر ُمذتد ةسر جدذدةس
 لم يبصر إثمًا فى يعقوب

صيدرءذذسذت كيذةس  ياتاسر ت كذةسلاضذسذمدر ذ سترهللس سذدىساذم سمتسذيم يسر  اس سلتسماكحسلسسرهللسغددس ياذهس
هسذدمه سلتساتسكظدسألذتءم ستذدرا سمسسحالذسلذتءم  ست  سسر مديذدسر دت حس مف سرىذةسلسسر ميذتس ددس سسياذ

ستا سذممماتسسذذد س تضسص مم س
 الرب إلهه معه وهتاف ملٍك فيه 

تامدترس هس=سس  حسياذهسذا ذذهسادد ترستيذ ت سل س  سا سذيذ تسسرهللسر فىساتساحستيام ستذ تداس دتذم ساتسم سسس
س سلم يبصر إثمااسذممدتسس  حسحالام ستغددرسسحاتذتا س=سستياسياذهسم   لسلى هتاف ملك فيه

 رجُه من مصرب له سرعة الرئماهلل أخ
رهللسلحدجسر يااسمسسمادس ذ ةسر داتسااذدترس   دذةاستذا ذاسر ميذتس ددكتسمسس ذتدذةسصذ ذواستكق كتسمسس
سر اذتدسرح محساحس ذتةسر مؤمكذسسذم سذقتةستيد ةسامتس هسيد ةس لدضسر اذتدذةسص حس دذةسمجدسلت دسرهلل ستافر

س ساح سر مديدذس سصحم   ستر دء  سر ت يحسر دء ا سر  تد سمس سكتع سص ممت ذس1 سل د ستات سر مقاتد سر  ذترس سكتع مديذد
سر كتعس سذم سسص كت س كقهس12-3193صكقدضسمسسر ات  ست تسسذممذ سذيد مهستهتمهسر اظذمةستدرجعس)لى (سامفر

دسر قدسستهدسذ تسست ذس س(0199  كذدسلتسميحذد س حدمةسرحكيتسساذ تسسدم ًرس  ميذتسر قتء سمسسرألمترتسذقتةس)ملس
س(س م م  س  حسلجك ةسر كيتد ساإسس تسسرهللسلحدجهس ذ سمتهدهسذتسذت ي 4113تدرجعس)حد

 ليس عيافة على يعقوب وال عرافة على إسرائيل
ر ادراةساحسماداةسر بذاس سسادذيسر ي د ستر اذتاةسماداةسر بذاسذإيمحدر س ذتركتتستاذتدسماذكة ستاف س دممتس

سدكو ستاكتسكدى سر قتىسر يدذدةس  حسلت دسرهللسامحس سمؤفذم س)متسرهللستر  مذدات +سس13116لسس سي اتسس مف 
سس(س 113سس11ذذسرهللسل احسياذهسي اتسسلسسذدتيترسافرسر ادتس) تس(1616+سر س10154لش

 فى الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل اهلل
س ذسسذ دلسافراسيذقتذساحسافرسر تهتسمتسل ظ سمتسااذسرهللس م  

 ذا شعب يقوم كلبوة يرفع كأسدب ال ينام حتى يأكل فريسةهو 
س دذيمتس سهذتمة سذقتة سممممع سر حتدجسمسسيذاسذمتفر ساحس دتوسر ميذتسرأليد ستر  كذية سرأليد  ساحسصمدلة ر  ذتة
سادذيةس ُه س سر يااس سذيمدذتس محسذكمادس  حسل درءهسر يذتاذسسر فذسساتدتر تمدمدعسماهسص حسيمترمه ستافر

 محسذبمااسر م  تتستهت هسذيداسد سهم حس سمديدسذت ماكحسر  داح ستاف سلذضتسكذتةسذم ذمةسسذجتادسضدا 
سر يااس  كاتس 
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سذاقتاس ذمتفر سكذتة سميذه سر كذتة سصذ ذوسر فىسجا هسس43)ملستاف  س دتكت س كم   ساك سسكمتتسمعسر ميذتستكقت  )
س سممدذاتسذقتةس  ددذية(ستدذضس)هت  تافرسماكحسهتذسذاقتاساحسكذتمهسج تس)ا ا( فريسةر ميذتس

 
أََلْم »َفَأَجاَب َبْلَعاُم َوَقاَل ِلَبااَلَق: 26«ب اَل َتْلَعْنُه َلْعَنًة َواَل تَُباِرْكُه َبَرَكةً »َفَقاَل َبااَلُق ِلَبْلَعاَم: 25س"-(:26-25) األيات

 "«ب؟ُأَكلِّْمَك َقاِئاًل: ُكلُّ َما َيَتَكلَُّم ِبِه الرَّبُّ َفِإيَّاُ  َأْفَعلُ 
 

َهُلمَّ آُخْذَك ِإَلى َمَكاٍن آَخَر، َعَسى َأْن َيْصُلَح ِفي َعْيَنِي اهلِل َأْن »َفَقاَل َبااَلُق ِلَبْلَعاَم: 27  "-(:31-27) األيات
يَّ 28«ب َتْلَعَنُه ِلي ِمْن ُهَناكَ  َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَبااَلَق: 29ِةب َفَأَخَذ َبااَلُق َبْلَعاَم ِإَلى رَْأِس َفُغوَر اْلُمْشِرِف َعَلى َوْجِه اْلَبرِّ

َفَفَعَل َبااَلُق َكَما َقاَل َبْلَعاُم، َوَأْصَعَد 31«ب اْبِن ِلي هُهَنا َسْبَعَة َمَذابَح، َوَهيِّْئ ِلي هُهَنا َسْبَعَة ِثيرَاٍن َوَسْبَعَة ِكَباشٍ »
 "َثْورًا َوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍحب
=سلىسهمةسر دجتداساكتلس أخذ  إلى رأس فغور  مدةسر  تكذةس اذست يح ستاتساكتسسكجدساكتسذت يسُذبذ دسر م تس

 تسسماذدسح مم سذاذسابتدستغت ذًتساتسظسسلسسافرسر م تسسر مقدوسيذقكعسرهللسذمبذذدسدلذه ست  ظسلسسهمةسر دجتدس
 تر م فرتسر  مكذةسميد س  حسر ذدذةسا ذلسر دجتدسذتجدسر جدت سر دت ح
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 عودة للجدول والعشرون اإلصحاح الرابع

س
 نبوات بلعام )بقية(

 
وَلى َفَلمَّا رََأى َبْلَعاُم َأنَُّه َيْحُسُن ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ َأْن ُيَباِرَك ِإْسرَاِئيَل، َلْم َيْنَطِلْق َكاْلَمرَِّة األُ 1 "-(:2-1) األيات

يَِّة َوْجَهُهب َوالثَّاِنَيِة ِلُيواِفَي َفْأاًل،  َوَرَفَع َبْلَعاُم َعْيَنْيِه َورََأى ِإْسرَاِئيَل َحااُل َحَسَب َأْسَباِطِه، َفَكاَن 2َبْل َجَعَل َنْحَو اْلَبرِّ
 "َعَلْيِه ُروُح اهلِل،

ذذدتسلكهس تسسممدتءاًلسذت م تسسر فىسذفااسص ذهسلسسر داسيذبذدسهدرد ستذجا هسذ اسسر يااساذ ااذس  احسر م تااأة س
ست متستجدسصادردسرهللس  حسر ذد ةسصيمي  ست  سذفااس تكذةسص حسم تسسمكا ذسذذسفااسمذتيدةسممجمًتسك تسر ياا 

س
 -النبوة الثالثة:

َيْسَمُع  َوْحُي الَِّذي4َوْحُي َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَرب َوْحُي الرَُّجِل اْلَمْفُتوِح اْلَعْيَنْيِنب »َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 3 "-(:9-3) األيات
َما َأْحَسَن ِخَياَمَك َيا َيْعُقوُب، َمَساِكَنَك َيا 5َأْقَواَل اهلِلب الَِّذي َيَرى ُرْؤَيا اْلَقِديِر، َمْطُروًحا َوُهَو َمْكُشوُف اْلَعْيَنْيِن: 

َرَسَها الرَّ 6ِإْسرَاِئيُل!  ََ ب َكَأْرزَاٍت َعَلى ِمَياٍ ب َكَأْوِدَيٍة ُمْمَتدٍَّةب َكَجنَّاٍت َعَلى َنْهٍر، َكَشَجرَاِت ُعوٍد  َيْجِري َماٌء ِمْن 7بُّ
ِزيَرٍة، َوَيَتَساَمى َمِلُكُه َعَلى َأَجاَج َوَتْرَتِفُع َمْمَلَكُتُهب  ََ َاهلُل َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصَرب َلُه 8ِداَلِئِه، َوَيُكوُن َزْرُعُه َعَلى ِمَياٍ  

ْئِمب َيْأُكُل ُأَمًما، مُ  َجَثَم َكَأَسٍدب َرَبَض َكَلْبَوٍةب َمْن ُيِقيُمُه؟ 9َضاِيِقيِه، َوَيْقِضُم ِعَظاَمُهْم َوُيَحطُِّم ِسَهاَمُهب ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّ
 "«بُمَباِرُكَك ُمَباَرٌك، َواَلِعُنَك َمْلُعونٌ 

 
 الروح القدس يحل على الكنيسة

  س سس مذسر دتحسألسسر كذتةسحتاةسذت دتحسر قدوسكيمعساكتسلسسذ ات س ذس  ذهسدتحسرهللس ذ ي
س وحى الرجل المفتوح العينيين

ذذكمتسلسسر حاذةسمامحسر اذكذسسايمتةسر متذسل متس ذكحسذ ات س اسسدؤذاةسر مااللسااحسر ادذايسكادىساكاتسلسس ذكذاهس
مدمت ةسألكهس ذس  ذهسدتحسرهللسات دتحسر قدوسذدامتسر اذاتسس  احسرألماتدسر يامتتذة سذذكماتسلسسر حاذاةسمدامتسر اذاتسس

س  حسر يد 
 وحى الذى يسمع أقوال اهللببب مطروحاً 

س متسلسسر دتحسذدمتسرأل ذسسامتسذااحسرألفرسسلسسميمع ستمادت ًتسلىسمفاتً ستيتهاًتسمسسيدةسر دؤذتستداذممت
 ما أحسن خيامك يا يعقوبب  مساكنك يا إسرائيل

يامقدردا س تجاتدسرهللستياام  س ماتسدلىسذ اات  مت ذاعسحذاتمم سااااًل ستاافرسساحسهدسماكحسجمتذسمدمذاسحذت سصيدرءذذستر 
 تذسر  كذيةست أكمتسمقتذس سلكتسيتدر س  سسجمذ ةس سايدسجمت متساتسر ميذت ستهاتدسسماعس سل سما ماتسسلك ا ساذ اذس
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صم ااتدسذذككااتستذااذسسسرهللسترهللسياات سساااذ  س ساجمااتذسر حذاات س ياا سسرهللساذماات سر اادتحسر قاادوسياات سساااحسر  كذيااةستذااذكاات
م تدسمعسرتسسذاضكتسر ذاض تهتدسسماعس ااتفرسماتسل ياسستماتسس( س10س4هللساحسصذكهس سلكتسجمذ ةس س ذاساذل س)كشسر 
س(س 122(س+ساد تسذت قتء ذسس ح      سلتدي ذ سر مذكذةس مدذكةسمما ةس  مت)م 199لجمذ   س س)م 

 كأودية ممتدة كجنات على النهر كشجرات عوٍد َرسها الرب كأرزات على ميا 
دذااةسممماادة ستااا سكتضاادتسس جكااتتسلىسااا سلمااةسم ماادة ستيااجدرتسر اااتدساااحسيااجدسم  اامم سممدرمذااةسرألااادر س أتس

ضح سدرء مهسجمذ ةسجدًرستر اتدسذيمحد س ذحتدس)هدسذ تسسحياسر اكدذ(ستافرسر يجدسيتههساتذ اةسجادًرستادت اهس
امدساتذاًلسدرءمةسر حضدةستحيذمتسلغ حسرألكترعستذسامممدةسجدًرساذذدتس حذمة سترألد سليجتدس ت ذةسميمقذمةسدرءمتًس

تدرء مهسجمذ ةستاتسذكمتسل  حسجذتذس ذكتسسااحسل  احسهما سجذت ماتستياتههسذ اذاسذماتسحمياةسدجاتذسذاااتذةستلاد اهس
( سر  كذيااةساكاتس بتذااتتسمظ  اةستجكااتتس  ااحس12132مكماتساااحساادت سممتر ذااةس ت حذات سا مااتسيا ذسمحدتاااحس)ما 

 كذيااةساقاادسكااااسرهللسكديااهسحذتممااتس  ااحسرألكمااتدسكماادسمداادحسه اااسرحكيااتسستماذاادسص ذااهسيااالمهسر مدقااتد سمااتسلجمااذسر 
تذبادوس اذسمامادس ضاتًرسااحسجيادسر مياذتستذااذد سسر مقدية ساتهللسغدوسر مؤمكذسساحسمذت سر مامتدذاةسر مقدياةسا

 ستم ذسافرسرحكيتسسذ جأسص ذهسر جمذاعسذيامدذ ترسم اتسظال اهسماسسضادذتتسر ياموسر مت سر  حساذ اًلس  دتحسر قدو
س( ست  ظسرألد ساكتس سذم ذسر  ذدذت  115س+1614ر  تدهةس)كشس

 يجرى ماء من دالئه ويكون زرعه على ميا  َزيرة ويتسامى َمِلكُه على أجاج
ر ماتذدساكتسذت ادذقةسر يدهذةسا تكترسذ ا تسس  حسر مت س سسادذيسرألذتد ستاكتسُذاتدسصيدرءذذسذدجاذسلماحسص احس

ذت ماات س كتذااةس ااسسر ذد ااةستر كجااتحست  دمااهستذد تمااه ستهاادسماكااحسسر ذءاادس ااتماًلسد ااتذسستمألااا سذت ماات ست تكااتسذدذضااتس
(سات ماات سدماا س93س–س190سس0=سمااسسخمااسسذااحسمجاادىسمااسسذاكااهسلكمااتدسماات س ااحس)ذااتسر اااتدةسلسسرهللسذدااذضس  ااذم 

 ستذ تسس د هسلىسذ تسسكيذسصيدرءذذسيت كًتس  حسمذت س كاتسسترد ًتسر ذد تتست د هستاذدسات مذت ستاذدةس  دتحسر قدو
ف سر كذتةسجات تسااحسر ياذاذكذة سذاأمحسدجاذسماسس د اهستذ  ا س  احسلما س  ذادةس ساذ اتسسر ماكاحسلسسر ياذدسر مياذتستا
(س312محسممجياادًرسمااسسذذااتسصياادرءذذستذم االسدت ذااًتس  ااحسلماا س  ذاادةسحااالذس مااذسر اادتحسر قاادوساااحس كذياامهس)ماا سأذاا

يادرءذذسساامت قةس تكترسلهتىسر ياتاتذميتمحسم  هس  حسلجتج ستلجتجسصي س م تلس مت ذيسم ذساد تسس مادستر  تر 
سذي قم ستر ميذتسي يسر متتستر يذاتسستر حاذةسل ذدسل در سر ذيدذة س

 اهلل أخرجه من مصر لُه مثل سرعة الرئم
ترىسس م مااتسس ستر اادتحسر قاادوس ااذس  ذمااتساساااف سر ماادةسيااد ةسر اادء سمحم اا س ااسسر ماادةسر يااتذقةسات  كذيااةسهاادسم تكاات

د ةسر ااادء ستذقاااتةس ظذمااة ستغااادضسر  ااادر ةساااحسم دذااادسر اااكدوسمااسسر اذتدذاااةس ذم ااالس  ذماااتسر  اادر ةستهااادسصكميااادتسذياا
س(10199ر ميذتسص حسلهتاحسرألدضس)مل

 يأكل أمما مضايقيه ويقضم عظامهم ويحطم سهامه
رألماا سر مااحسمضااتذيسر ااكدوساااحسلا ااتدسر ياادسر مااحسمقااتت سرحكيااتس ستحااالذساااف سر  اادر ةسذ ااا سر اادتحسر قاادوساااف س

تذقضاا س ظااتمم سلىسر ياامترتسر جياادذةستذ ااا سياامت سر مجاتداسر ياادذدةساذكقااذسرحكيااتسسكديااًتستجياادًرسص ااحسرألا اتد س
سر  ذتةسر مقدية ستراذًتسصذت سدتحسر ب ذةستر كادة 
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 جثم كأسد ربض كلبوة من يقيمهب مباركك مبارك
دذضااتسمااهس دتيااه سذ ادلسر اادذوستر ااادتوساكاتسماااًتاسألكمماتسمم اادرسساقادسج اتسر ااادذوس أيادس  ااحسر اا ذاستس

امذدرسسر ماد ةسمعسصذ ذوس تسسر ا ذاسيتر س  مياذتسلتس  كذيامهس سماسسلدردسلسسذااذدس احسم مذافًرسا ذ ماذساا ذذهس
تمسسذاكعسافرسم اتسس اُهسهاتةسر قذتماةسذمذماتس اُهسر مياذت ستذااذاهسر مياذتسستذمذاكحس سلىسات ذتسلاترءهسمعسيمترمه 

سصم تكذتمهساذ تسسمذتد ًت 
سس

َضُب َبااَلَق َعَلى َبْلَعااَم، َوَصافََّق ِبَيَدْياِه َوَقااَل َباااَلُق ِلَبْلَعااَم: 11" -(:11) أية ََ ِلَتْشاِتَم َأْعاَداِئي َدَعْوتُاَك، »َفاْشَتَعَل 
س َوُهَوَذا َأْنَت َقْد َباَرْكَتُهُم اآلَن َثاَلَث َدَفَعاٍتب

ستسغضاسذت يست ذدمهسر يدذدةست ج  س سسر ماد  تض سمُس
س

س «بَفاآلَن اْهُرْب ِإَلى َمَكاِنَكب ُقْلُت ُأْكِرُمَك ِإْكرَاًما، َوُهَوَذا الرَّبُّ َقْد َمَنَعَك َعِن اْلَكرَاَمةِ 11" -:(11) أية
ذقادسر ااتذتسر متدذةسر محس تسسسإهرب إلى مكانكببب الرب منعك عن الكرامةتاذسرألمدسذذت يسذأسسذمددسذ ات س=س

سيذمذمتس هُس
سممم ءًتسذت دتحساإيممدساحسكذترمهسغذدس تذءًتسذممدذدرتسذت ي ت  سسألسسذ ات س تسس

 
َوَلااْو َأْعَطاااِني 13أََلااْم ُأَكلِّااْم َأْيًضااا ُرُسااَلَك الَّااِذيَن َأْرَسااْلَت ِإَلاايَّ َقاااِئاًل: »َفَقاااَل َبْلَعاااُم ِلَبااااَلَق: 12 "-(:14-12) األيااات

ًة َوَذَهًبا اَل َأْقدِ  ُر َأْن َأَتَجاَوَز َقْوَل الرَّبِّ أَلْعَماَل َخْيارًا َأْو َشارًّا ِماْن َنْفِسايب الَّاِذي َيَتَكلَُّماُه الارَّبُّ َبااَلُق ِمْلَء َبْيِتِه ِفضَّ
س "«باأَليَّامِ َواآلَن ُهَوَذا َأَنا ُمْنَطِلٌق ِإَلى َشْعِبيب َهُلمَّ ُأْنِبْئَك ِبَما َيْفَعُلُه هَذا الشَّْعُب ِبَشْعِبَك ِفي آِخِر 14ِإيَّاُ  َأَتَكلَُّمب 

 
 -النبوة الرابعة:

َوْحُي 16َوْحُي َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَرب َوْحُي الرَُّجِل اْلَمْفُتوِح اْلَعْيَنْيِنب »ُثمَّ َنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 15  "-(:25-15) األيات
ب الَِّذي َيَرى رُ  َأرَاُ  َولِكْن 17ْؤَيا اْلَقِديِر َساِقًطا َوُهَو َمْكُشوُف اْلَعْيَنْيِن: الَِّذي َيْسَمُع َأْقَواَل اهلِل َوَيْعِرُف َمْعِرَفَة اْلَعِليِّ

َحطُِّم َطَرَفْي ُموآَب، َلْيَس اآلَنب ُأْبِصُرُ  َولِكْن َلْيَس َقِريًباب َيْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َيْعُقوَب، َوَيُقوُم َقِضيٌب ِمْن ِإْسرَاِئيَل، َفيُ 
 ََ َوَيَتَسلَُّط 19َوَيُكوُن َأُدوُم ِميرَاثًا، َوَيُكوُن ِسِعيُر َأْعَداُؤُ  ِميرَاثًاب َوَيْصَنُع ِإْسرَاِئيُل ِبَبْأٍسب 18ىب َوُيْهِلُك ُكلَّ َبِني اْلَو

 «بالَِّذي ِمْن َيْعُقوَب، َوَيْهِلُك الشَّاِرُد ِمْن َمِديَنةٍ 
ُل الشُُّعوِب، َوَأمَّا آِخَرُتُه َفِإَلى اْلَهاَلكِ َعَماِليُق أَ »ُثمَّ رََأى َعَماِليَق َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 21 ُثمَّ رََأى اْلِقيِنيَّ 21«ب وَّ

لِكْن َيُكوُن َقاِيُن ِللدََّماِرب َحتَّى َمَتى 22ِلَيُكْن َمْسَكُنَك َمِتيًنا، َوُعشَُّك َمْوُضوًعا ِفي َصْخَرٍةب »َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 
َوتَْأِتي ُسُفٌن ِمْن َناِحَيِة ِكتِّيَم 24آْ ! َمْن َيِعيُش ِحيَن َيْفَعُل ذِلَك؟ »ُثمَّ َنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: 23«ب َيْستَْأِسُرَك َأشُّوُر؟

َبااَلُق َأْيًضا ُثمَّ َقاَم َبْلَعاُم َواْنَطَلَق َوَرَجَع ِإَلى َمَكاِنِهب وَ 25«بَوُتْخِضُع َأشُّوَر، َوُتْخِضُع َعاِبَر، َفُهَو َأْيًضا ِإَلى اْلَهاَلكِ 
 َذَهَب ِفي َطِريِقِهب
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 الذى يسمع أقوال اهلل ويعرف معرفة العلىببب مكشوف العينين
تر ادتحسسر قدوساسذقددسمتسمب يسر حاذةس تروسرحكيتسسذقددسمتسذدم متسر دتحسر قدو سترىسسذ ات سمم ت سمسسر دتح

سر قدوسذا م  س ذسيح ستذف د  سذ ذسمتسه مهس    
اولكن لي أرا  ويكون أدوم ب  س اآلنببب يبرز كوكب من يعقوبببب فيحطم طرفى موآب ويهلك كل بنى الَو

 ميراثًاببب ويصنع إسرائيل ببأسببب ويتسلط الذى من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة 
اتسذم   س سسيحيس ذوسمتجتدًرسرىسستياسصيدرءذذ ستاف سرىذتتسهدسمكاذيس  حسدرتد ستدرتدساتسر فىسضداس

س1+سس91اا س1+سس3-1115اا 1 ذيسضادذةسيادذدةسذاادسلسس اتسسياتتذسهادساا مم س ا سم اتا س  هذاتسممتماًتس) مت
(ست  اااسسااااف سر كذاااترتسمياااذدسألذاااادسماااسسدرتد ساماااحسمياااذدس213اااا 2( ستدرتدسضاااداسر ماااتخذذذسس)49-4114لىس

 مكذاااادسيااااكةساااااحسمااااذ سر  مااااتس ستر ميااااذتساااااتس ت اااااسر اااااذتسرس1511  ميااااذتسر اااافىسلمااااحسذااااادساااااف سر ذكااااترتسذاااااس
م  اًتسسماكحسلكهسادعسلتسغاسسمسس تء ةسدرتدسر محسُهاات  ستمياذدس  تكاهسقضيب من إسرائيل(ست تكهس16122)دؤ

تةسغت ذًتساحسر محسايداتسسر مجتوس  حسمت تدسذذتس   سادممترسلكاهسياذ تسسم  اًتستاايسكذذم لست هسي اتس ستاف سر 
ااسلطرفى موآبتحطيمه ريدرءذذساس ذسسذظمدسافرسر  ت اسلتسر كج  سلماتس اذياذدس م اذماهسمم  اةسسو كل بناى الَو

سر يذتاذس س
ساتس ا  سحدر تمم سر ذمذكذةس)ر ذدسر فرمح(ستر ذيتدذةس)ر حاتذت(س  ستافذسسامتسر اداذس

(ست  ماةسر اتغحسماكاحسر  ادا س1512اتس امم س ذسسجددسر دذتيتتستر يالاذسسليمدا سجمتدًرس  حسا ذذهس) اتس
 افذسس سذ داترس اسسص االسسر  اداس  احسذكاحسر ذياد ستذاا ذاسسر مياذتسصمم السر ذيادذةسات يذتاذسسا سذكحسر اتغحسر

= ر مااحس تكااتسهاادسصذمااادتس كااهستاااتدتسمذدر ااًتس ااُهسترحيااتدةس مااتساكااتسذااأدت سلتسياااذد ستذ ت مااتسحياادرءذذسر دت ااحس
ر مااؤمكذسسستاااتسذميا استذم االسذااذستذمااتدساااحسمتذاذااهستذظمادساااذم  ساااتسذمج احساااحس ذااتةسإساارائيل ببااأسسويصاانع

ذذماات سمجااد استذمااداسر يااذاتسسر يااتددسمااسسمدذكااةسرهللس)ر ق ااا(سا ااذسسذاادحذسر ميااذتس  ق اااس سذ ااتسساكااتلسمتضاااًتس
  يذاتسسدرحذسر كدو ستهدسميذدسلدت ستياذدس  جيدسذ تسسلدت سميذدس  د س)ر جيد(ستياذدس  ياد سات جيدسذقتت س

حس ذ تسس اُهسكااذاسااحسر قذتماة سذاذسذااذدسر  اذسجيادس(ست  سسذكامةسر ميذتسذحضعسر جيدس  دتس1015ر دتحس)غذ
س يصنع إسرائيل ببأس=سسر  كذيةسر قتذةسر ميذت

ىت  سسذم الس اذس جات تسااحسر ياذاذكذةس اذسذكاحسياذلسر افىسحادجسمكاُهس اذسذكاحسر ذيادسألسسكياذسهاتذذسسسبناى الاَو
فرسلضادكتس  ماةسذااكعسصيادرءذذسذذاأوسكادىسااتدةسدرءااةس اماذسر ميا ذتسات مامتدذاةسااحسدااسسماعسلا  ُهسر اتااتس ستر 

س ببأس=سس(س  سهذتمةسر ميذتس ذاكعسر ميذتسصيدرءذذسر جدذدصذسسيذلسر ميذتستمتتسماهس) ذم لسرحكيتسسر قدذ 
 أول الشعوب واما آخرته فإلى الهالك فقال عماليق عماليقثم رأى 

مسسا سلهد سماسسف السذ  ذادساكتلسل  دسمسسف دس امت ذيسامكتلسجمت ةس مت ذيسذسسر ذدت سذ دس ذيتست  سساكتلس
اماا سمتجااتدذسسهذااذسصذاادراذ سا ااددس اااتمدسضااداسذااالدسر امت قااة ست متمااًتسر امت قااةسهاادسميااذدس ياا تسسر تدذااتس ستااا س
ياااتاسهتذااةستمااكم سر م يااتوسر اافذسس  مااترسمااادستمااكم سمااسسليااوسدت ااةسرألكذااتاساااحسا ياااذسستدت ااةسماادمدساااحس

ت ستاتساتيسدلوسر جذذسهدسدخا سمسسذاذدستهت هسلتذسر ياتاسهدسيتدذتستدت ةس متدرذحساحسذتذذ ستدذمتساتسلىسذ ا
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ميذدسص حسلكم سل  دا سهتةسلتسلسسلتذس داسممتساحسر ذدذةس تكتسضدس مات ذيستهادسصياممدتس ادتذم سماعسصيادرءذذس
س(4914لىسس1 محسصكممحس مت ذيساحسلذت س  هذتس)

قتتمااةسهللساااحسياااذهس مااتس ااتسسر يااذدسر ميااذتست  ااسس ماات ذيسااافرس ااأتذسيااااسذقااتت سيااااسرهللسامااتسذم ااذسذاات تدةسر م
(س ذم االسذاات تدةسر ياادسلىس92115 اات1ذاات تدةسر ات ااةسهللساااحسياااذه س ااف لسجاات سر يااذدسر ميااذتسر اافىساااتسر ذاات تدةس)

 ماات ذيست ااتسس ماات ذيسااافرسذظااذسهتءمااًتسذ ااتداسياااااسرهللس مااحسذم  ااهس  هذااتساماافرسصيااتدةسحيااممدردسر ااادرتةسذاااذسس
 وأما آخرته فإلى الهالكقضحسر ميذتسممتمًتس  ذهساحسخحدسرألذت س=سر يذاتسسترحكيتسس محسذ

لكان يكااون قاايين للاادماربب حتاى متااى  ب لاايكن مساكنك متينااًا وعشاك موضااوعًا فاى صااخرةثام رأى القينااى فقاال 
 يستأسرك أشوربب آ  من يعيش حين يفعل ذلك

(ست اتسسماكم س13115احسلذت سصذدراذ س)ملسر قذكحسكيذسدجذسصيمهسهتذذسست تكترسهتمًتسد ذسصيمقدترساحسلدضس كاتس
ذ دتسس تاسسمدذتسستافرسذيذدسلكم س تيترستياسر مدذتكذذس ست تء ةس تذتاس تيترستياسر ذماتدستماكم سر د اتذذتس س
تاؤ  سر قذكذذسس تسسمتاكم سم ااكًتستيااسرألمات سسر ااحدذة ست اتسسدماتدسر قذكذاذسسماعسدماتدسصيادرءذذس اذسسجات س

سا تسسر قذكذذسسذاذيتسستياسصيدرءذذس متسه كتستلحفا س  يذح يذحسليتدس  حس  ذممتس
  سساكتلسمديذدسخحدسلكهسمممتس تسسر يذاتسسم اكًتست يهسااحسااحدةساياذأمحستهاتس اذسسذاأمحسر مياذتستذادمدس

حتاى  اف لسااتسذميات ذسس(س 116سس43استاف ساحسكدوسكذتةسصدمذت س)س يهسر مم اسساذهستذ ددسياذهسمسسر يذح
لىس ااذسسذداااذسرهللسسآ  ماان يعاايش حااين يفعاال ذلااك  ستاااحسدؤذماهسألااادرحسم االسر  دذااةسذقااتذسورمتااى يستأساارك أشاا

سف ل ساتسلددلسلكهسذم   س سس مذسر ميذتساحسم دذدسياذه
 وتأتى سفن من ناحية كتيم وتخضع أشوربب وعابر فهو أيضًا للهالك

تكح ستر دتمااتسس ااتكترسهاادسيااتدترسر ااات  ساااف سر كذااتةسل مقاادسلكمااتسم ااددسمذاااتدسمجااح سر ميااذتسذأكااهسحااالذسر اااادسر دتماا
ميذدسص حسر بداس  هستر  حسج ذدةس دذتستر  احسهذاديسسكتيم  ذسسجت تسيدكم ست م تسجذتيم س  ذسر ات   سا تكت

ذات ذتاستيددسر م تذذذسسلا يس  حسمقدتكذتسمتاسسرحي كددس مذ سلذضاًتس) (ستااؤ  سر دتماتسسلحضااترس111م اتس1تر 
دسمااكم سر ذمااتدستمااكم سخحاادذسست ااتسسليااتدست ااتذدسمااسسكيااذسياات است ااتسسليااتدسذم ااذس ماا سليااتدست ااتذداستكيااذس ااتذ

ذسسا سر ياتمذذسسر افذسسيا كترسك  اترس  بادا ستر ماكاحسلسسر مياذتسياذأمحسر فذسسي كترسيديسر ددرتستر اتذدسسر يتمذذس
تةسمياذهسكذا لىسر دتماتسس  مااللسااف سرسهاو أيضااً احسافرسر تهتس ذسسمحضاعسجذاتشسر دتماتسسلياتدست اتذد ست  اسس

س   سكذتحفسكادستدؤىسدركذتذ س)هدسميذدسلذضًتس  ب تسر ذتكتكحس  ات  ( 
سس

 -ملحوظة:
 "«بامِ َواآلَن ُهَوَذا َأَنا ُمْنَطِلٌق ِإَلى َشْعِبيب َهُلمَّ ُأْنِبْئَك ِبَما َيْفَعُلُه هَذا الشَّْعُب ِبَشْعِبَك ِفي آِخِر اأَليَّ 14" -(:14) أية

 س  سس  سذفااس ياذهسذذسم  أستي سسذذسسر مدذتكذذسس محسهمذست تسسيذذًتسنطلق إلى شعبىهوذا أنا مهتذسذ ات س
( 1412+سدؤسس16191ذميتدرمهسر ددذةساحسحدراسصيدرءذذس) د
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون
س

 السقوط مع الموآبيات والمديانيات
سسر ياااساذأحافسم تاأماهسر ماحسذ  ا سذماتاسهاد س ذات يسمياتدةسيادذدةستااتسلسسذ قاحسما ادةسصفس ا سذياماعسذ اات سلسسذ اا

 مفرسر يااسحالذسر متخذذتتساذ اذسذما سغضااسرهللساذكم ماتر ستاكاتسكجادسر ماؤرمدةسذاذسسماتخاستمادذتسس  احسميامتىس
حسر  كات ست تكاتسم لسمتخاستيذت سمادذتس سذاذسصممادتسألسسممايمدسذكاتتسماتخاسماعسذكاتتسمادذتسس ذياقاترسر ياااساا

تسس ر اذتدةسر ت كذةسم متىساقتوس كتساحسماتذدا ساأ ذمتسر يااسر ذماتدى ست  اظسلسسر ياااس ا سذقا سلمتماهسياذ
كحادعسماسسيامتمهس)ذاعجاد ست س تجست س مت ذياس  سسيمتمم سليقامم س س اذستر ادسذُس (ستذقاتذس1412اسصفرسصكجافاستر 

اا  سر قاادذوسلغياااذكتوس ستدر س ااذسمُس  ااتتذسلسسذماادى سضاامذد سذإك ااتد ستجااتدسرهلل ست ااكال ظسلكااهس سدسياامتةاسامااتسذ  
صفرسس(سذااذسر حااادسمااسسر ياامتةسر  تمكااةساااح ستس/س ااتجس/سذ ااات    ياا اتسسأل اادسضاادىسمااسسر اافذسسااا سمااسسحااتدجس)يااذ

صكجافذتس ماات ستكجاادساكااتسمد  اةسجدذاادةسمااسس اادتاسصذ ااذوساذاادسلسسايااذساااحسر مجاات سماسسحااتدجس مااكام سمااسسدحااتذس
 تةسر ياااس  ياجتدسلتسمد  ةسر  داسمسسدرحاذسلىسيامترمم  ستر كيات س ا سذ مداذسسذت  كاتسذاذسذادرألدضسر مقديةسذد

تد(ستر يااسهذذسافرسمسسلجذسلسسذدضترسيمترمم س سل اذالس اذسااف سصسسحاددتستياجدتس احس  سدج ذاذسابتدس)ر 
ذميا سليامذست  سر مُساذذسس ذسرأل  سر محسم تداسا دسرحكيتسس ذوسيح سلهتىسمسسمدضسر م فرتاسات يقتاسمعسر اا

سمسسر يقتاسمعسر ات  سر اتذوس س ف لس كمداسمسسمدضسر م فرتس
س (11+سذهس1412+سدؤس16191)درجعس دس

 
س َوَأَقاَم ِإْسرَاِئيُل ِفي ِشطِّيَم، َواْبَتَدَأ الشَّْعُب َيْزُنوَن َمَع َبَناِت ُموآَبب 1س" -(:1) أية
س

بَفَدَعْوَن الشَّْعَب ِإَلى َذبَ 2" -(:2) أية ، َفَأَكَل الشَّْعُب َوَسَجُدوا آلِلَهِتِهنَّ س اِئِح آِلَهِتِهنَّ
سافرسمتس دلسمعسر م لسي ذمتسسمعس ذس  ممهسامتس ر سألكهسمدلسكديهس   ذدسمسسر كيت  

 
َََضُب الرَّبِّ َعَلى ِإْسرَاِئيَلب3" -(:3) أية  "َوَتَعلََّق ِإْسرَاِئيُل ِبَبْعِل َفُغوَرب َفَحِمَي 

س ذيذاسر  كتساحساذت  هسدبتسذذاذساسا سما قتر
س

َََضِب »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 4" -(:4) أية ُخْذ َجِميَع ُرُؤوِس الشَّْعِب َوَعلِّْقُهْم ِللرَّبِّ ُمَقاِبَل الشَّْمِس، َفَيْرَتدَّ ُحُموُّ 
  «بالرَّبِّ َعْن ِإْسرَاِئيلَ 
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=سلىسااحستضاتسر كماتدسسمقابل الشمسسامتتسرحكياتساحسلترمدسهتيذةس  سسذمدسر اضتسر دتيدسحذدسمسسااللستس
=سات دءذوساتسهتضس هسي اةس قتاسر محاح سا متفرسسخذ جميع رؤوس الشعب محسذدىسر جمذعستذأحفترس ذدة س

س  سذمكعسر حاأاستر ترضتسلكم سا سلذضًتسلحاأتر 
يس  ااحسهذااذسم اااتسس ااذسمااسسُ   اا حاذمااهس ااف لس=س ااتسسر ما اايسذقمااذسلتً سذت يااذ سلتسر اادج س اا سذا اايسص الكااًتسسعلقهاام

س( ست  ظسلسسما ذقم سمقتذذسر يموسدم س ذت سر دذكتكةسلمت سيموسر ذد 22121ا29حيذةس)مل
س

 "«باْقُتُلوا ُكلُّ َواِحٍد َقْوَمُه اْلُمَتَعلِِّقيَن ِبَبْعِل َفُغورَ »َفَقاَل ُموَسى ِلُقَضاِة ِإْسرَاِئيَل: 5" -(:5) أية

س ذسمسسما يسذذاذسابتد ستمسسر مؤ دسلسسمتيحس ددسمسسذقت سذت مممة س=سلىسإقتلوا كل واحد قومه
س

َذا َرُجٌل ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َجاَء َوَقدََّم ِإَلى ِإْخَوِتِه اْلِمْدَياِنيََّة، َأَماَم َعْيَنْي ُموَسى َوَأْعُينِ 6" -(:6) أية ُكلِّ َجَماَعِة  َواِ 
 "َدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِعبَبِني ِإْسرَاِئيَل، َوُهْم َباُكوَن لَ 

تدسافرسر دجذسلكهسلمحسذمسسذ كحسمامتسدذمتس ذمداتحدسذجمت ماتسلتسكياذمتسلمات سصحتماهساماحسذكاتسدءاذوسااحسجتاذسا
صهم  سر م  ةست  سذمام سذكاتمتوسرهللست سذتجاتدسمتياحسس-2ةسمذر احسه ذهسحت سرهللسسس  سذ س-1س1سمدذتس ست كال ظ

ااتستضاعس  ادةسجدذادةسس-4صيامممدسذت اذاتدةستر ااالةسماعسلسسر  اذس اتسسذاا حسس-9ر  ذست سذ ت سر جمذعستم دىس
سلمت سر ياا 

 
َفَلمَّا رََأى ذِلَك ِفيْنَحاُس ْبُن أَِلَعازَاَر ْبِن َهااُروَن اْلَكااِهُن، َقااَم ِماْن َوَساِط اْلَجَماَعاِة َوَأَخاَذ ُرْمًحاا 7 "-(:9-7) األيات
اْمَتَنَع اْلَوَباُأ لرَُّجِل اإِلْسرَاِئيِليِّ ِإَلى اْلُقبَِّة َوَطَعَن ِكَلْيِهَما، الرَُّجَل اإِلْسرَاِئيِليَّ َواْلَمْرَأَة ِفي َبْطِنَهاب َفاَوَدَخَل َورَاَء ا8ِبَيِدِ ، 

س َوَكاَن الَِّذيَن َماُتوا ِباْلَوَبِإ َأْرَبَعًة َوِعْشِريَن أَْلًفاب9َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَلب 
)درجعسفسلمدسرهللسر يتذيستمسسر مؤ دسلكهس تسسمسسر فذسس ذكم سمتيحسات قمذس ذوسمذت ًتس  ذسل دساذك توساكتسذكد

 ب سسابتدسذذاذسر مما قذس هتمهستر دس ذسرهم ترسريدرءذذس قضتةسمتيحساقتذ"  = (5خذة
ذاًتس اذسسف ادست  سس  سكااد سمماحسذادلستغت سالوبأ إمتنعلمتسك سساا ذكتسلسسكا حساقاس مكعسر يد ستكيمعساكتسلسسس

تر قدذيذذسسذا ترمم ساحسلمت سس  ذدةسذمكاتسس  ذدًرسمسسر يدتد س اددسس= فحمى َضب الرب على إسرائيلر ت حس
س3111 تس1+سس24111ر فذسسمتمترس

 
س َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 11س" -(:11) أية
 

اَر ِفيْنَحاُس ْبُن أَِلَعازَاَر ْبِن َهاُرو»11  "-(:13-11) األيات ََ َن اْلَكاِهُن َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِبَكْوِنِه 
ْيَرِتي ِفي َوَسِطِهْم َحتَّى َلْم ُأْفِن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِبَغْيَرِتيب  ِلذِلَك ُقْل: هَأَنَذا ُأْعِطيِه ِميثَاِقي ِميثَاَق السَّاَلِم، 12ََ

اَرِ هلِل َوَكفََّر َعْن َبِني ِإْسرَاِئيلَ َفَيُكوُن َلُه َوِلَنْسِلِه ِمْن َبْعدِ 13 ََ س «بِ  ِميثَاَق َكَهُنوٍت َأَبِدَي، أَلْجِل َأنَُّه 
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اذك توسذبذدمهسذيذدس  ميذتسر فىسهتذس سغذدةسذذملسل  مكحس سا تسس كي هسر دت حسلىسر ميذ ذذسس مكتتسلذدىاس
حسلمدلس      ستاتساكعسم دذدًرس) دتدة(ساأكقفستر ميذتسم لسر يال س سيالمساسحاتاًتسات امدسماهس تسس مدسيال 

س ياذه
 

َوَكاَن اْسُم الرَُّجِل اإِلْسرَاِئيِليِّ الَِّذي ُقِتَل َمَع اْلِمْدَياِنيَِّة، ِزْماِرَي ْباَن َسااُلو، َرِئايَس َبْياِت َأٍب 14س"-(:15-14) األيات
س ِة اْلَمْقُتوَلِة ُكْزِبَي ِبْنَت ُصوٍر، ُهَو َرِئيُس َقَباِئِل َبْيِت َأٍب ِفي ِمْدَياَنبَواْسُم اْلَمْرَأِة اْلِمْدَياِنيَّ 15ِمَن الشِّْمُعوِنيِّيَنب 

 
أَلنَُّهْم َضاَيُقوُكْم 18َضاِيُقوا اْلِمْدَياِنيِّيَن َواْضِرُبوُهْم، »17ُثمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 16  "-(:18-16) األيات

َبِب وُكْم ِبَها ِفي َأْمِر َفُغوَر َوَأْمِر ُكْزِبي ُأْخِتِهْم ِبْنِت َرِئيٍس ِلِمْدَياَن، الَِّتي ُقِتَلْت َيْوَم اْلَوَبِإ ِبسَ ِبَمَكاِيِدِهِم الَِّتي َكادُ 
 "«بَفُغورَ 

اكااتسر ااداسذااأمدسذضااداسماادذتسس  مااتسذيااذاسر ياادسر اافىستضااات س دااوس ماااللسر يااااستكجاادسمكدذاافسااافرسرألماادساااحس
+سس9129ا4ماااتخاسااااالسذااادحذسل ااادسمكماااتس جمت اااةسر اااداس ماااحسر جذاااذسر اتيااادس)مااالس سلماااتسذت كياااذةس 91صاااا تحس

س(1119ا2كت
س(99ر اتدسر فىس  يسذيماتسسجاذسمتيحس سذكايسذذد ةس ُهس)ملس-1س-1ملحوظات

ماكتاتس فا سصفًرسر ما تاساتسصذتدةسر يدستداضهسات دجذس تسسسوكذبىذاكحسمسسذيذهسذقدسر ت شسسزمرى -1
  سذد دست سذماقذستر مدلةس تكتس تفذةستمحتد ةسسيمتركذًتسم ذسذقدسر ت ش

24111تيددسر اددسذف دسر اددسرحجمت حسس29111ذت وسذف دسمسسمتمترساحسذت ستر دستا س -2
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 عودة للجدول رونلعشاإلصحاح السادس وا
س

ُخَذا َعَدَد ُكلِّ َجَماَعِة »2َوأَِلَعازَاَر ْبَن َهاُروَن اْلَكاِهِن َقاِئاًل:  ُثمَّ َبْعَد اْلَوَبِإ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى1س"-(:65-1) األيات
َفَكلََّمُهْم 3«ب لَ َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْم، ُكلِّ َخاِرٍج ِلْلُجْنِد ِفي ِإْسرَاِئي

ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًداب َكَما َأَمَر »4ُن ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعَلى ُأْرُدنِّ َأِريَحا َقاِئَلْيِن: ُموَسى َوأَِلَعازَاُر اْلَكاهِ 
ِشيَرُة رَُأوَبْيُن ِبْكُر ِإْسرَاِئيَل، َبُنو رَُأوَبْيَن: ِلَحُنوَك عَ 5َوَبِني ِإْسرَاِئيَل اْلَخاِرِجيَن ِمْن َأْرِض ِمْصَر: «ب الرَّبُّ ُموَسى

هِذِ  َعَشاِئُر 7ِلَحْصُروَن َعِشيَرُة اْلَحْصُروِنيِّيَنب ِلَكْرِمي َعِشيَرُة اْلَكْرِميِّيَنب 6اْلَحُنوِكيِّيَنب ِلَفلُّو َعِشيَرُة اْلَفلُِّويِّيَنب 
َوَبُنو أَِليَُب: 9َواْبُن َفلُّو أَِليُُبب 8ِمَئٍة َوثاَلِثيَنب الرَُّأوَبْيِنيِّيَن، َوَكاَن اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َثاَلَثًة َوَأْرَبِعيَن أَْلًفا َوَسْبَع 

ى َوَهاُروَن ِفي َجَماَعِة َنُموِئيُل َوَداثَاُن َوَأِبيرَاُم، َوُهَما َداثَاُن َوَأِبيرَاُم اْلَمْدُعوَّاِن ِمَن اْلَجَماَعِة اللََّذاِن َخاَصَما ُموسَ 
 ، َتَحِت اأَلْرُض َفاَها َواْبَتَلَعْتُهَما َمَع ُقوَرَح ِحيَن َماَت اْلَقْوُم ِبِإْحرَاِق النَّاِر، ِمَئَتْيِن َففَ 11ُقوَرَح ِحيَن َخاَصُموا الرَّبَّ

 َوَأمَّا َبُنو ُقوَرَح َفَلْم َيُموُتواب11َوَخْمِسيَن َرُجاًلب َفَصاُروا ِعْبَرًةب 
النَُّموِئيِليِّيَنب ِلَياِميَن َعِشيَرُة اْلَياِميِنيِّيَنب ِلَياِكيَن َعِشيرَُة  َبُنو ِشْمُعوَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلَنُموِئيَل َعِشيَرةُ 12

هِذِ  َعَشاِئُر الشِّْمُعوِنيِّيَن، اْثَناِن َوِعْشُروَن 14ِلزَاَرَح َعِشيَرُة الزَّاَرِحيِّيَنب ِلَشُأوَل َعِشيَرُة الشَُّأوِليِّيَنب 13اْلَياِكيِنيِّيَنب 
 اِنبأَْلًفا َوِمَئتَ 

يِّيَنب ِلُشوِني َعِشيَرةُ 15 ي َعِشيَرُة اْلَحجِّ ُفوِنيِّيَنب ِلَحجِّ الشُّوِنيِّيَنب  َبُنو َجاَد َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلِصُفوَن َعِشيَرُة الصِّ
هِذِ  18ب أَلْرِئيِلي َعِشيَرُة اأَلْرِئيِليِّيَنب أَلُروَد َعِشيَرُة اأَلُروِديِّينَ 17أُلْزِني َعِشيَرُة اأُلْزِنيِّيَنب ِلِعيِري َعِشيَرُة اْلِعيِريِّيَن 16

 َعَشاِئُر َبِني َجاَد َحَسَب َعَدِدِهْم، َأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب
ْم: ِلِشيَلَة َفَكاَن َبُنو َيُهوَذا َحَسَب َعَشاِئرِهِ 21ِاْبَنا َيُهوَذا: ِعيُر َوُأوَناُن، َوَماَت ِعيُر َوُأوَناُن ِفي َأْرِض َكْنَعاَنب 19

َوَكاَن َبُنو َفاَرَص: ِلَحْصُروَن َعِشيرَُة 21َعِشيَرُة الشِّيِليِّيَنب َوِلَفاَرَص َعِشيَرُة اْلَفاَرِصيِّيَنب َوِلزَاَرَح َعِشيَرُة الزَّاَرِحيِّيَنب 
َحَسَب َعَدِدِهْم، ِستٌَّة َوَسْبُعوَن أَْلًفا َوَخْمُس  هِذِ  َعَشاِئُر َيُهوَذا22اْلَحْصُروِنيِّيَنب َوِلَحاُموَل َعِشيَرُة اْلَحاُموِليِّيَنب 

 ِمَئٍةب
يِّيَنب 23 َوِلَياُشوَب َعِشيرَةُ 24َبُنو َيسَّاَكَر َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلُتواَلَع َعِشيَرُة التُّواَلِعيِّيَنب َوِلُفوََّة َعِشيَرُة اْلُفوِّ

هِذِ  َعَشاِئُر َيسَّاَكَر َحَسَب َعَدِدِهْم، َأْرَبَعٌة َوِستُّوَن أَْلًفا َوَثاَلُث 25ْمُروِنيِّيَنب اْلَياُشوِبيِّيَنب َوِلِشْمُروَن َعِشيَرُة الشِّ 
 ِمَئٍةب
 ْلِئيَل َعِشيَرةُ َبُنو َزُبوُلوَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلَساَرَد َعِشيَرُة السَّاَرِديِّيَنب َوإِليُلوَن َعِشيَرُة اإِليُلوِنيِّيَنب َوِلَياحِ 26

ُبوُلوِنيِّيَن َحَسَب َعَدِدِهْم، ِستُّوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب27اْلَياِحْلِئيِليِّيَنب   هِذِ  َعَشاِئُر الزَّ
ِجْلَعاَدب َبُنو َمَنسَّى: ِلَماِكيَر َعِشيَرُة اْلَماِكيِريِّيَنب َوَماِكيُر َوَلَد 29ِاْبَنا ُيوُسَف َحَسَب َعَشاِئرِِهَما َمَنسَّى َوَأْفرَاِيُمب 28

هُؤاَلِء َبُنو ِجْلَعاَد: إِليَعَزَر َعِشيَرُة اإِليَعَزِريِّيَنب ِلَحاَلَق َعِشيَرُة اْلَحاَلِقيِّيَنب 31َوِلِجْلَعاَد َعِشيَرُة اْلِجْلَعاِديِّيَنب 
َع َعِشيَرُة الشَِّميَداِعيِّيَنب ِلَحاَفَر َعِشيَرُة ِلَشِميَدا32أَلْسِريِئيَل َعِشيَرُة اأَلْسِريِئيِليِّيَنب ِلَشَكَم َعِشيَرُة الشََّكِميِّيَن 31
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 َوُحْجَلُة َوَأمَّا َصُلْفَحاُد ْبُن َحاَفَر َفَلْم َيُكْن َلُه َبُنوَن َبْل َبَناٌتب َوَأْسَماُء َبَناِت َصُلْفَحاَد: َمْحَلُة َوُنوَعةُ 33اْلَحاَفِريِّيَنب 
 سَّى، َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهُم اْثَناِن َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَسْبُع ِمَئٍةبهِذِ  َعَشاِئُر َمنَ 34َوِمْلَكُة َوِتْرَصُةب 

يِّيَنب ِلتَاَحَن َعِشيرَةُ َوهُؤاَلِء َبُنو َأْفرَاِيَم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلُشوتَاَلَح َعِشيَرُة الشُّوتَاَلِحيِّيَنب ِلَباَكَر َعِشيَرُة اْلَباَكرِ 35
هِذِ  َعَشاِئُر َبِني َأْفرَاِيَم َحَسَب َعَدِدِهِم، اْثَناِن 37هُؤاَلِء َبُنو ُشوتَاَلَح: ِلِعيرَاَن َعِشيَرُة اْلِعيرَاِنيِّيَنب وَ 36التَّاَحِنيِّيَنب 

 َوَثاَلُثوَن أَْلًفا َوَخْمُس ِمَئٍةب هُؤاَلِء َبُنو ُيوُسَف َحَسَب َعَشاِئرِِهْمب
: ِلَباَلَع َعِشيَرُة اْلَباَلِعيِّيَنب أَلْشِبيَل َعِشيَرُة اأَلْشِبيِليِّيَنب أَلِحيرَاَم َعِشيَرةُ َبُنو َبْنَياِميَن َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ 38

ْرَد َوَكاَن اْبَنا َباَلَع: َأْرَد َوُنْعَماَنب ألَ 41ِلَشُفوَفاَم َعِشيَرُة الشَُّفوَفاِميِّيَنب ِلُحوَفاَم َعِشيَرُة اْلُحوَفاِميِّيَنب 39اأَلِحيرَاِميِّيَنب 
هُؤاَلِء َبُنو َبْنَياِميَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم، َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َخْمَسٌة 41َعِشيَرُة اأَلْرِديِّيَن، َوِلُنْعَماَن َعِشيَرُة النُّْعَماِنيِّيَنب 

 َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوِستُّ ِمَئٍةب
َجِميُع 43َعِشيَرُة الشُّوَحاِميِّيَنب هِذِ  َقَباِئُل َداَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْمب  هُؤاَلِء َبُنو َداَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلُشوَحامَ 42

 َعَشاِئِر الشُّوَحاِميِّيَن َحَسَب َعَدِدِهْم، َأْرَبَعٌة َوِستُّوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب
ِلِيْشِوي َعِشيَرُة اْلِيْشِويِّيَنب ِلَبِريَعَة َعِشيَرُة اْلَبِريِعيِّيَنب  َبُنو َأِشيَر َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلِيْمَنَة َعِشيَرُة اْلِيْمِنيِّيَنب44

هِذِ  َعَشاِئُر 47َواْسُم اْبَنِة َأِشيَر َساَرُحب 46ِلَبِني َبِريَعَة: ِلَحاَبَر َعِشيَرُة اْلَحاَبِريِّيَنب ِلَمْلِكيِئيَل َعِشيَرُة اْلَمْلِكيِئيِليِّيَنب 45
 َب َعَدِدِهْم، َثاَلَثٌة َوَخْمُسوَن أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةبَبِني َأِشيَر َحسَ 

ِلِيِصَر َعِشيَرةُ 49َبُنو َنْفتَاِلي َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلَياَحْصِئيَل َعِشيَرُة اْلَياَحْصِئيِليِّيَنب ِلُجوِني َعِشيَرُة اْلُجوِنيِّيَنب 48
لِّي هِذِ  َقَباِئُل َنْفتَاِلي َحَسَب َعَشاِئرِِهْم، َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن 51ِميِّيَنب اْلِيِصِريِّيَنب ِلِشلِّيَم َعِشيَرُة الشِّ

 هُؤاَلِء اْلَمْعُدوُدوَن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِستُّ ِمَئِة أَْلٍف َوأَْلٌف َوَسْبُع ِمَئٍة َوَثاَلُثوَنب51أَْلًفا َوَأْرَبُع ِمَئٍةب 
اَْلَكِثيُر ُتَكثُِّر َلُه َنِصيَبُه، 54ِلهُؤاَلِء ُتْقَسُم اأَلْرُض َنِصيًبا َعَلى َعَدِد اأَلْسَماِءب »53َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: ُثمَّ 52

اْلُقْرَعِة ُتْقَسُم اأَلْرُضب َحَسَب ِإنََّما بِ 55َواْلَقِليُل ُتَقلُِّل َلُه َنِصيَبُهب ُكلُّ َواِحٍد َحَسَب اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُه ُيْعَطى َنِصيَبُهب 
 «بَحَسَب اْلُقْرَعِة ُيْقَسُم َنِصيُبُهْم َبْيَن َكِثيٍر َوَقِليل56َأْسَماِء َأْسَباِط آَباِئِهْم َيْمِلُكوَنب 

يَنب ِلَقَهاَت َعِشيَرُة اْلَقَهاِتيِّيَنب َوهُؤاَلِء اْلَمْعُدوُدوَن ِمَن الالَِّويِّيَن َحَسَب َعَشاِئرِِهْم: ِلِجْرُشوَن َعِشيَرُة اْلِجْرُشوِنيِّ 57
هِذِ  َعَشاِئُر اَلِوي: َعِشيَرُة اللِّْبِنيِّيَن َوَعِشيَرُة اْلَحْبُروِنيِّيَن َوَعِشيَرُة اْلَمْحِليِّيَن َوَعِشيرَُة 58ِلَمرَاِري َعِشيَرُة اْلَمرَاِريِّيَنب 

َواْسُم اْمرََأِة َعْمرَاَم ُيوَكاَبُد ِبْنُت اَلِوي الَِّتي ُوِلَدْت ِلاَلِوي 59مَّا َقَهاُت َفَوَلَد َعْمرَاَمب اْلُموِشيِّيَن َوَعِشيَرُة اْلُقوَرِحيِّيَنب َوأَ 
يثَا61ِفي ِمْصَر، َفَوَلَدْت ِلَعْمرَاَم َهاُروَن َوُموَسى َوَمْرَيَم ُأْخَتُهَماب  َماُرب َوِلَهاُروَن ُوِلَد َناَداُب َوَأِبيُهو َوأَِلَعازَاُر َواِ 

ب 61 ِريَبًة َأَماَم الرَّبِّ ََ َبا َنارًا  َوَكاَن اْلَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َثاَلَثًة َوِعْشِريَن أَْلًفا، ُكلَّ 62َوَأمَّا َناَداُب َوَأِبيُهو َفَماتَا ِعْنَدَما َقرَّ
 ِئيَل، ِإْذ َلْم ُيْعَط َلُهْم َنِصيٌب َبْيَن َبِني ِإْسرَاِئيَلبَذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعًداب أَلنَُّهْم َلْم ُيَعدُّوا َبْيَن َبِني ِإْسرَا

ُأْرُدنِّ َأِريَحااب  هُؤاَلِء ُهُم الَِّذيَن َعادَُّهْم ُموَساى َوأَِلَعاازَاُر اْلَكااِهُن ِحايَن َعادَّا َبِناي ِإْسارَاِئيَل ِفاي َعَرَبااِت ُماوآَب َعَلاى63
يَّاِة ِسايَناَء،  َوِفي هُؤاَلِء َلْم َيُكْن ِإْنَساٌن ِمنَ 64 الَِّذيَن َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن اْلَكاِهُن ِحيَن َعادَّا َبِناي ِإْسارَاِئيَل ِفاي َبرِّ
يَِّة، َفَلْم َيْبَق ِمْنُهْم ِإْنَساٌن ِإالَّ َكاِلُب ْبُن َيفُ 65 س ُنوَنب نََّة َوَيُشوُع ْبنُ أَلنَّ الرَّبَّ َقاَل َلُهْم ِإنَُّهْم َيُموُتوَن ِفي اْلَبرِّ
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 التعداد الثانى
سمتيحس سذادسر يااسص سذأمدسمسسرهلل  -1
كال اااااظسلسسرأل ااااادردسم رذااااادتسااااااحسماااااادسذيااااادةست  اااااسسحاااااالذسد  اااااةسر ذدذاااااةسذاااااذسسر ماااااادردسرألتذستر  اااااتكحس -2

يااكة(س تكااتسر  ذااتدةس ااتر حسل اا سكياامة سذيااذاس  اادةسر ضاادذتتسضاادا س حاتذااتا  ساااالسحاات سمااسس93)لى
س(1211تهتسرحضامتدس)حدصضامتدسحتدجحساتهللسذذتدلساحس

(ساكدم سلسسكقيسرحذمتسساتسر يذاساحس ذسمتس دلاستر فذسسذ ذمتسساحسرحذمتسس214+سس019درجعس) ا -3
سه ذ تسستاؤ  سذدح تسسلدضسر مذاتد 

 ماؤ  سمقيا سس59سافرسر ماادردسادااهسرأليتياحسم دذادسرأل ادردستليامت سر اياتءدسر ماحسمادحذس مادل ساداحسخذاة -4
ذمؤ  سمب اسرأل در  ساتهللس متسجاذس ددا سذ ذدساتسذكادا س  احسل ادرءم است  اسسسرألدض ست  سذقذسرهلل

سر مقاتدساكتسلسسرهللسيذااذم سرألدضس ياست د  
ت تكتسرألدضسيمقي سذت قد ةس  سسرهللستدر سم دذدسر كاذاست د ستا فرساحسرألذدذة ستم دذدسرأليمت ساكتس -5

 قد ااةسذتألياامت  ستاااف سميااذهسمااسسذ ماااسصياامهساااحسيااددس)تااافرس اا سذ اادلساااحسر قد ااةسرألت ااح(س مااحسم قااحسر
سر  ذتةسرألذدذة 

لتسهادسمتها سر تذاأساااددسرألمادسذت ماادرد ستك اسسسا ادحتذ سأرىسسصكممتسامدةسر مأدذذتتستاتدسر يااسممذا -6
س ذسسمكممحسامدةسمأدذذكتسك تسسمسسضمسسر مادتدذسسر فذسسذدح تسسلتدي ذ سر يمتتذة 

حس تكاااتسم اااتس اااتر سم  اااةسذماااتفرستاااا سذماااتفرستذيااات دست ذت اااتساسهااادسم رذااادسكال اااظسلسسجمذاااعسرألياااذتاسر مااا -7
ظذسر يذدسر ميذتسذكمتسسمادردا  ستذمتفرساتسر فىسذحدجسمكهسر ميذتسذت جيد ستر ماكحسلسسمسسذ ممحساح

ستذم رذدست سذم ل ست كذيةسر ميذتس كذيةسمم رذدة 
ر تذااأسرألحذاادسا ماادىسمااسسااافرساماافرسذيااذاسس(س22111(سر اايس)53911س اا سذااكقيسيااذاسم ااذسيااماتسس)ماا -8

سر يذا ست كال ظسلسسر يمتةسهتم ة
كتدراستلذذمات(س اأسسر يادسااتسياذاسس–لتكتسستسس ذدس–اسحاتذتا س)در تسستلذذدر سُف دساكتسر فذسسمتمترسذيذ -9

سر مالل 
سمتيحسذذدلسذت مادردستر  دردسادذقةسر مت ذعس  سسر دحتذسذذيتعس)دم س ذيتع(سس-11
 ت اااس)ذااشسسمااعسس اادلسسستذسر جذااتشسذأحاافتسسلكاااذمم سذاادتسسهد ااةستااافرسمااتسمااسسدجااستس ااتسسر ممماات سس-11

س(ست كال ظسلسسكجمًتسذ دردس سسكج ساحسر مجد 6114-15
لدضسر مذاااتدسسذاادحذست  ااسس اادا ساكااتس ااكدوسر مدماات سامااسسر التذااذسس ااسسذد ااترساااحسرألدضساااتهللسكاااذذم س-12

ذ اتسسسماسسلسساست سكااذاسل ظا سيم ة(س159=س)ر قاذعسر ابذدسسليمتؤا سم ددةستمادتاذسسذت اددسترحي 
سر داسكاذذم 

 ميذدسلكهس سم تسساحسرألذدذةس أليدردس-641ا65رىذتتسس-19
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 عودة للجدول إلصحاح السابع والعشرونا
 

قامة يشوع )اإليمان القوى(فحبنات صل  اد وا 
 كقتدسسذذسسمتره س د سصذمتسسر يااساحسر ادذدسماسسر مترها ستدساسسكمتفجسدرءعس إلذمتسسر قتى ستسد ذكتتسا 

ذضاًتسلتدساحسف لستا ذمسسلسسذ تسس ماسسكااذا ستسد ر محسي  ترساذمتساحسدحت م سرألدضستذذسس قةسذكتتسا 
ذسر ميذدةس محسلدضسر مذاتد س  م س م سصذمتسس  س ُهسذ م سحاذذسسمكجدساكتسكمتفجس إلذمتسساحسصاممت سمتيحسذ

سدسرهللسيذم   حساحسلسست 
ا ا سذادحذسااحسر ماادرد ساأماتسذكتماهسساستدس ا سذ اسس اُهسذكاتسسذاذسذكاتتد (سكجادسلسساا 99126تذت دجتعسص حس) د

مضتع تل  سسلسسلذتاسسمتتسمذمةساذذاذاةس ماتسماتتسس سذادضسسهضذممسسذقتةس جةستذيجت ةس  سساحستهتدستر 
سس متفرسذ اف سمماتاسر  مكتتست تسسيؤر  ذسر جذذسر يتذيست  كهس  سذ سسمسسجمت ةسهتدحسر فذسس تت ترسصغ

تااافرسذداامتسر يااامت سساصياامهسمااسسذااذسسترد ااحسرألدضسر جدذاادة سا تكااتس  مااتممسس  مااتسصذمااتسستممياالسذت ااتدسرهلل
سس  سذ سس هسصذكةساإحتمهسلتسل متمهسلتسسا إليمجتذة ت تسسهتكتسسجدذدسلكهسصسس  سذ سس  ممتاحسصذسسامد هسذكمهستر 

سس-1سال ظلهداسمسس ُهساحس يذدمهستك
ذمتسس -1 سرهللست دكتسذت مذدرلس  كهسذدذدكتسلسسكاتدعساحسر ا اسمكهستاحسر االةسذ جتجةستر 
ساؤ  سر ذكتتسذم  سسر افردىسر   ذمتتسامسسمألسسخكذممسسذ ذتسرحذمتس  -2
تدسلذااذمسسصياا سدغمااًتس ااسسمتمااهسمذمااةساذذاذااةسلىسكمذجااةسد  ااتسسلسسرهللسترااايس  ااحسا ااذمسسذااأسسذذقااحس ااا  -3

 ذةسامااافرسذدااامتس كاااتسذاااتاسر دجااات سلسس اااذسماااسسذماااتتسمذماااةساذذاذاااةس اااهسكااااذاسااااحسر مذااادرلسر حاذءاااةسرألاااا
احاتذتكتسر اتدذةسر محسذقد س كمتسمتذةس سممكعسكاذذكتسذذسذمكاهسم دىسرهللستداضسر متذةستدرجعسسار يمتتى
س(ساك سس كتسمذدرل2319ا23)غذس

اافرس اات م س  احسهاتكتسسجدذادسس اتسسذد اةساستدس  احسر  ااتذس  احسكااذذمسد كمذجةسصادردسذكتتساا  -4
س  مذدرلس

اماافرساااتس ت كااتسا  كااتست اادكتساااحسظااذسس سحاات س/اااحس/ ااتدس=سظااذس/اااحس/تدس=ساااذد ماااتكحسرألياامت سااا  -5
تدسد (ستكال ظساحسليمت سذكتتساا 1512ر حاذةسحتءدذسسمسسر متتست كتسهذذسر ميذتساحس ذتدذةس) اس

(س ج اااةس=س9(سات اااةس=سمجااترذس2ضااا سس(سم  اااةسس=س جاا س/ستااااسس/1س1سر كمااتسااااحسر كامااةسماااعسر ميااذت
تر ماكااحسلكاهساااحسظاذست دمكاتسم ااتسر حاذاةس كااتسسا(سسمدااةس=سمقذت اة5(سم  اةس=سم     ااةس4سمادهيسااحسااادح
ذيذاسحاتذتكتست كتسكمجتذس مسسذذ لس اسس اذستما ذاةستماتكاةستاافرستجادكت سااحسر مياذتسساحس  سسه ذح

 قذت ذسسلمتمهستذالس ذاساذه   ككتس ددحستاتسجا كتسم ت ًتست مكةستيك تسسمسام تذ

 

َفَتَقدََّمْت َبَناُت َصُلْفَحاَد ْبِن َحاَفَر ْبِن ِجْلَعاَد ْبِن َماِكيَر ْبِن َمَنسَّى، ِمْن َعَشاِئِر َمَنسَّى ْبِن 1س"-(:11-1) األيات
َوَوَقْفَن َأَماَم ُموَسى َوأَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوَأَماَم 2 ُيوُسَفب َوهِذِ  َأْسَماُء َبَناِتِه: َمْحَلُة َوُنوَعُة َوُحْجَلُة َوِمْلَكُة َوِتْرَصُةب
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َؤَساِء َوُكلِّ اْلَجَماَعِة َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع َقاِئاَلٍت:  يَِّة، َوَلْم َيُكْن ِفي اْلَقْوِم الَِّذيَن »3الرُّ َأُبوَنا َماَت ِفي اْلَبرِّ
ِلَماَذا ُيْحَذُف اْسُم َأِبيَنا ِمْن َبْيِن 4ِة ُقوَرَح، َبْل ِبَخِطيَِّتِه َماَت َوَلْم َيُكْن َلُه َبُنوَنب اْجَتَمُعوا َعَلى الرَّبِّ ِفي َجَماعَ 

ب5«ب َعِشيَرِتِه أَلنَُّه َلْيَس َلُه اْبٌن؟ َأْعِطَنا ُمْلًكا َبْيَن ِإْخوِة َأِبيَنا  َفَقدََّم ُموَسى َدْعَواُهنَّ َأَماَم الرَّبِّ
، َوَتْنُقُل »7لرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: َفَكلََّم ا6 ِبَحق  َتَكلََّمْت َبَناُت َصُلْفَحاَد، َفُتْعِطيِهنَّ ُمْلَك َنِصيٍب َبْيَن ِإْخَوِة َأِبيهنَّ

ب  ْن َلْم 9ُلوَن ُمْلَكُه ِإَلى اْبَنِتِهب َوُتَكلُِّم َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: َأيَُّما َرُجل َماَت َوَلْيَس َلُه اْبٌن، َتْنقُ 8َنِصيَب َأِبيِهنَّ ِإَلْيِهنَّ َواِ 
ْن َلْم َيُكْن َلُه ِإْخَوٌة، ُتْعُطوا ُمْلَكُه إلخَوِة َأِبيِهب 11َتُكْن َلُه اْبَنٌة، ُتْعُطوا ُمْلَكُه إِلْخَوِتِهب  ْن َلْم َيُكْن أَلِبيِه ِإْخَوٌة، 11َواِ  َواِ 

َفَصاَرْت ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل َفِريَضَة َقَضاٍء، َكَما َأَمَر الرَّبُّ «ب ِه ِمْن َعِشيَرِتِه َفَيِرُثهُ ُتْعُطوا ُمْلَكُه ِلَنِسيِبِه اأَلْقَرِب ِإَليْ 
 "ُموَسىب
اْصَعْد ِإَلى َجَبِل َعَباِريَم هَذا َواْنُظِر اأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيُت َبِني »َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 12 "-(:23-12) األيات

يَِّة ِصيَن، ِعْنَد 14َوَمَتى َنَظْرَتَها، ُتَضمُّ ِإَلى َقْوِمَك َأْنَت َأْيًضا َكَما ُضمَّ َهاُروُن َأُخوَكب 13 ِإْسرَاِئيَلب أَلنَُّكَما ِفي َبرِّ
يَِّة ِصيَنب ذِلَك َماُء َمِريَبِة «ب ُمَخاَصَمِة اْلَجَماَعِة، َعَصْيُتَما َقْوِلي َأْن ُتَقدَِّساِني ِباْلَماِء َأَماَم َأْعُيِنِهمْ  َقاَدَش ِفي َبرِّ

َيْخُرُج َأَماَمُهْم َوَيْدُخُل 17ِلُيَوكِِّل الرَّبُّ ِإلُه َأْرَواِح َجِميِع اْلَبَشِر َرُجاًل َعَلى اْلَجَماَعِة، »16َفَكلََّم ُموَسى الرَّبِّ َقاِئاًل: 15
ُخْذ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 18«ب ُة الرَّبِّ َكاْلَغَنِم الَِّتي اَل رَاِعَي َلَهاَأَماَمُهْم َوُيْخِرُجُهْم َوُيْدِخُلُهْم، ِلَكْياَل َتُكوَن َجَماعَ 

َوَأْوِقْفُه ُقدَّاَم أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوُقدَّاَم ُكلِّ اْلَجَماَعِة، َوَأْوِصِه َأَماَم 19َيُشوَع ْبَن ُنوَن، َرُجاًل ِفيِه ُروٌح، َوَضْع َيَدَك َعَلْيِه، 
َفَيِقَف َأَماَم أَِلَعاَزاَر اْلَكاِهِن َفَيْسَأُل َلُه 21َواْجَعْل ِمْن َهْيَبِتَك َعَلْيِه ِلَيْسَمَع َلُه ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل، 21ِنِهْمب َأْعيُ 

ب َحَسَب َقْوِلِه َيْخُرُجوَن، َوَحَسَب َقْوِلِه َيْدُخُلوَن، هُ  َو َوُكلُّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َمَعُه، ُكلُّ ِبَقَضاِء اأُلوِريِم َأَماَم الرَّبِّ
ب َأَخَذ َيُشوَع َوَأْوَقَفُه ُقدَّاَم أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوُقدَّاَم ُكلِّ اْلَجمَ 22«ب اْلَجَماَعةِ  َوَوَضَع 23اَعِة، َفَفَعَل ُموَسى َكَما َأَمَرُ  الرَّبُّ

 "بُّ َعْن َيِد ُموَسىبَيَدْيِه َعَلْيِه َوَأْوَصاُ  َكَما َتَكلََّم الرَّ 
رهللسمتيحسلسسذاادس  جذذس ذكظدسلدضسر مذاتدسمسساتيسامتس سسذدح متستمتيحس  سذكدفسافرسرألمدساتدًرسذذسسمدل

سرهللس99ملسس–س23تضعسذاضسر مدمذذتتستمدلسذاضسر ت ظتتسر محسصيممدتساترذسيددسر م كذةس) د ( ستاكت
ااتدسأل  ح ستاحسر ااتدسكدىستدلىسسسرساتسمتتسر قدذيذذا اسمكهسلسسذاادسر جذذس متس دلسمعسادتسستاف

س متيحسلدضسر مذاتداستميمدذتسكديهسص حسلسسمتسجتادسألج هسيكذسس دذدةسدخ سلحذدًر ساف سم تاأةس متيح
س

س َوَمَتى َنَظْرَتَها، ُتَضمُّ ِإَلى َقْوِمَك َأْنَت َأْيًضا َكَما ُضمَّ َهاُروُن َأُخوَكب13" -(:13) أية
س=سصفًرسر متتس ذوساكت ساقتمهسمت ر ترسمتجتدذسساحسم تسسمت سهرون أخيك كما ُضمَ 

س
 "ِلُيَوكِِّل الرَّبُّ ِإلُه َأْرَواِح َجِميِع اْلَبَشِر َرُجاًل َعَلى اْلَجَماَعِة،»16" -(:16) أية

اف سمظمدساكتس ظمةسمتيحسامتس  سذا اسمسسرهللس سسكديهسذذس سسر يااس محس سذيممدسذالسدر حساذميمت س
ر حتد سكديهسمسسلجذسر جمت ة ستمسس ظممهسلذضًتسلكهس  سذتاحسذأسسذ مذسسحاحسر د تذةستافرساتسر  اسلسسذكي
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لذكتؤ سمدر  سر قذتدة سذذساتسذمدلسر داسذحمتدسمسسذدر  ستا فرسر  كذيةساحسصحمذتدسل دسر د تةسذكذبحسلسسما حس
س  ذدًر 

س
 "ْذ َيُشوَع ْبَن ُنوَن، َرُجاًل ِفيِه ُروٌح، َوَضْع َيَدَك َعَلْيِه،خُ »َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 18" -(:18) أية

(ستاااف ساااحسر م ماافة ستاااتسر اافىس11199ت اا سذ ااسسذدااتديسحذممااهس)حاادس سستم مذاافمااذيااتعسر اافىس ااتسسفدرعسمتيااحسرألذ
ذتمةس=س مفرسصدماذاستضاعسرألذادىسذياسضع يدك عليهدحذسلدضسر مت دستجت سذقد سححتمهس دذتسسر  ذتةسر جدذدة س

حاادر سرهللستمياا ذ سذد ااةسص مذااةس)ذاقااتاستلت دسذتياا (ستياادت سر مدضااحستاااحسر  كذيااةسذياامامذساااحسر يااذتمةست  ااتذس
+س تسس2913ا516+سم سس1611مح2+سس2215محس1+سس9119اس616ر دتحسر قدوستاالةسر م  ذذس  مامداذسس)لعس

س (19113ا15اس1313+سمتسس19119اس414
س

 اَم أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوُقدَّاَم ُكلِّ اْلَجَماَعِة، َوَأْوِصِه َأَماَم َأْعُيِنِهْمب َوَأْوِقْفُه ُقدَّ 19" -(:19) أية
=ساكتسكدىسر دتدسرحذجتذحس   مكةستر يااسااحسر ياذتمتت سات ياااسسأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة

سمذستر ماتتسسمام   متسر  مكةس سذقدترسممددجذسسذذسذ م متسسذت ميتامةساحسافرسر ا
س

 "َواْجَعْل ِمْن َهْيَبِتَك َعَلْيِه ِلَيْسَمَع َلُه ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسرَاِئيَل،21" -(:21) أية
=سصسس تسسمتيحسذضعسرألذدى س  سسرهللسر فىستااسمتيحسدت هستممتذمهسااتسر افىسذمااسسأجعل من هيبتك عليه

سسذيتعستادتمهسر ج ذ ةسلمت سر يااساذمتذهسر يااسم ذسمتيحسذيتعسفرتسر ااتذت ست تسس  حسمتيحسلسسذم   س 
ستذيد هسماهساحسر د تذةساحسامدةس ذتمهساالسذحم  س  ذهسل دسذادسمتتسمتيح 

س
ب َحَسَب َقْوِلِه َيْخرُ 21" -(:21) أية ُجوَن، َوَحَسَب َفَيِقَف َأَماَم أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َفَيْسَأُل َلُه ِبَقَضاِء اأُلوِريِم َأَماَم الرَّبِّ

 "«بَقْوِلِه َيْدُخُلوَن، ُهَو َوُكلُّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َمَعُه، ُكلُّ اْلَجَماَعةِ 
اسصيتدةس امذسر دتحسر قدوس(  حسذيتعسلسسذماتتسسمعسدءذوسر  مكةسر فىسذيأذسذتألتدذ ستر ممذ س)رألكتردستر  مت ت

  تسسذ   سرهللسدتسسدءذوس مكةسذذستجمًتس تجهلمتسمتيحست د ساتسس ر فىسذماسرحكيتسسصيمكتدةست متذس
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون
 

 : األعياد وذبائحها وتقدماتها
افرسرحا تحسترحا تحسر فىسذ ذهسذ د كتس سسرأل ذتدستر فذتءتستاافرسذكتيااسممتماًتسم تكاهس ذالسذاأمحسذاادسلسسما س

تدسدلذكااتاسسذإذمااتسس  ااحس قااةسد  اااحسلترمااد سذمقيااذ سرألدضستماا سمقيااذ سر يااااس ايااتءد ستذكااتتسااا ترهللسلسار مااادرد
 دسرهللس سذدجعساتستمتيحسذاذسسهتءدسر ميذدةسامتسر فىسذمكعسمسسر ددحسس سلكمسسيذدح سستذد سستذيأ سس سس قتهمس

  ستذذكمتس تسسمسسر ممتهعسلسسذأمحساكاتسلحذاتدسصفًرس سصاد ترستلهتذس   سلذضًتسصاد ترس صفًرسا سذت مأ ذدسيذدح تسس سلذدرًس
ر  ادتاس  اسسرهللسذااتدسلسسذد ا س  ااحسلسسر مياذتسفذذ مكااتسر  قذقذاةسااتسياادساد كاتسحااالذسغدذاةسااافرسر اات  ستذإذمااتسس
ك ذتسااحساادحسص احسلسسكادحذسلتديا ذ سر يامتتذة ست اف لسااتسذ اددسرأل ذاتدسر ياتذيسف دااتسااحسياددسر التذاذسستذاف دس

 محسمقد سااحسااف سرأل ذاتدستر ماحس ا سم اسسهادسف ادتسااحسياددسر التذاذس ستر ماكاحسلسسر مياذتسر مافذتحسمامتسر فذتءتسر
ااتسااات سرهللستتهتءاد  سساتس ذتمكتستيدساد كت ستل  دسمتسذددحسه اسرهللساتسر ميذتسر فىساتسدرء ةسيادتدس اُهستاافر

س كتسمتسكقدمهسيتر سا ذوس  كقد س آلاسر ميذتسات مفرسادحس ذسمكتيذةسمقذ سر  كذيةسهدريتت
يسرىاساماحسدرء اةسيادتدس  اداس ا سحاف دسر م دهاةسلتً سألكماتسمت تكتسر فذتءتساحسر م دهتتستفذتءتسر حاذة ستمُس

مأمحسفذذ ةسر حاذةسر محسممم سذدااعسر حاذاةس اسسر ذياد ستذذادتسلسسر ياااسااحسحاالذسمجتر اهسااحسر ذدذاةس اتسسذقاد س
ساحسجذذسيذكت  سمامت ة( سم دهةسدرءمةساحسر 6123م دهتتساقاس) د
(ساذذاادتسلسسر يااااسلامااذسحااالذسمتاتكااهساااحسر ذدذااةسمقاادذ س4210ا49عل(ستم ااددسااافرساااحس)2515تدرجااعس ااتمتوس)

قذ ااةسلتسصياامقدردا ساااحسيااتر سر  اادتاسر مُسسار اافذتءتستاكااتسذيااددسر ااداس  ااحسلامذممااتساااحسلدضاام ست سذادااذم سمااسسااافر
 ذمااتس ذيااتساااحسدر ااةسصر اادحتذسمذتياادةسات در ااةسر مااحسااا سدرح ااذسسلدضسمدااذضس ذكااًتست ياااًلس ااف لسذااف دا سذماافرسهذااذس

اات  ةستر  ااسر ماحسمقاد سااذت ًتستمياتً سذتمذاًتستلياذت ذًتسياممدسحاالذسفذاتءتسر مُسر م تيذستر مدرححسذذسدر ةساادحسمُس
ستيمدذًتستيكتذًت سلدردسرهللسلسسم تسس ذتمم سل ذتدسذبذدسصكقاتعس المةسر ددحسر درء  

 ذاسر حمداسر فىس تسسذجاسلسسذ تسسهتذاًتساماتسدما س اماذسر مياذتسر قاتىسااحسيا ذهسدماهستااحستر جدذدساكتساتسي
ياا ذهسدت ااهسر قاادتوسدتحسر قااتةستر داادحس  ااحسياااذهسذإياام قتهتتسدمااهسر مياا تاستذدماا س ااد سر ياامدر سر اافذسسياا ذترس

دًرسم ااد كتس ااسس اادس01(سكجاادس23ا23تاااحسرحااا ت ذسس)س ماات ا ستر قدذيااذسسر اافذسسياا ذترس ذااتمم ساااحسهااتةستااادحد
 ددساقااسمم ادلس اسسس19 ددًرسمم دلس سسدرء ةسيدتدس  دا سذذكمتساكتلسس53ر فذتءتستر مقدمتتسر ميممدةسمكمتس

تاافرسمما ست  ااسسرألاا سااتسدضاتسرىاستيادتد سامااتسسافذذ اةسر حاذاة سافذذ اةسر حاذاةسمم ادلس ااسسغدادرسسر حاذاة
سذفذذ ااةسر ميااذتس ت ااةسر ااادرتةس  ت ااةسااادحسرىاسذكااتستياادتد ستدضاات س كااتسحااالذستلذضااًتساااحسر ميااذتسُكق كااتسمااسس س اااد ح 

سصذكه 
 

س"َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س" -(:1) أية
س
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ُ  َأْوِص َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ُقْرَباِني، َطَعاِمي َمَع َوَقاِئِدي رَاِئَحُة َسُروِري، َتْحِرُصوَن َأْن تَُقرُِّبو »2" -(:2) أية
  ِفي َوْقِتِهب ِلي

س–هدذااتكحسس–دذمااتسر مااف ذدساكااتسلذضااًتسذيااذاسمااتتسر جذااذسر اافىسيااذيستلحاافساااف سر تاااتذت ست  ااظسم اادردسااااتمحس
تهتءدى  سات ميذتساتساات سرهللستاتسيدتد ستاد هستاف سماذذدرتسم ي س اسسياتيسرهللسص احسرحكياتساستيادتد سذاهس

سسمتسذقدمهسرحكيتسسصكمتس ذوسمسس كدذتمهسذذسماسسصساسخحدحالذسصذكهسر  ذذاسر فذذت ستافرسمسسجتكاستمسسجتكاس
س اتذتسرهللس ه 

س
: َخُروَفاِن َحْوِليَّاِن َصاِحيَحاِن ِلُكالِّ َياْوٍم ُمْحَرَقا3  "-(:8-3) األيات ُبوَن ِللرَّبِّ ًة َوُقْل َلُهْم: هَذا ُهَو اْلَوُقوُد الَِّذي ُتَقرِّ
َوُعْشَر اإِليَفِة ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت 5ُه َصَباًحا، َواْلَخُروُف الثَّاِني َتْعَمُلُه َبْيَن اْلَعَشاَءْيِنب اْلَخُروُف اْلَواِحُد َتْعَملُ 4َداِئَمًةب 

ب ُمْحَرَقٌة َداِئَمٌةب ِهَي اْلَمْعُموَلُة ِفي َجَبِل ِسيَناَءب ِلرَاِئَحِة َسُروٍر، َوقُاودً 6ِبُرْبِع اْلِهيِن ِمْن َزْيِت الرَّضِّ َتْقِدَمًةب  ا ِللارَّبِّ
ب 7 َواْلَخاُروُف الثَّااِني َتْعَملُاُه َباْيَن 8َوَسِكيُبَها ُرْباُع اْلِهايِن ِلْلَخاُروِف اْلَواِحاِدب ِفاي اْلقُاْدِس اْساُكْب َساِكيَب ُمْساِكٍر ِللارَّبِّ

َباِح، َوَكَسِكيِبِه َتْعَمُلُه َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّ  باْلَعَشاَءْيِن َكَتْقِدَمِة الصَّ س بِّ
 : المحرقة الدائمة

مقدذ سحدتاذسس ت ذذسس ذسذت اسحدت ساحسر ااذتحستخحادسذاذسسر اياتءذسس أككاتسااحس تجاةسص احسم دهاةسذاالسصكقااتعس
  حسك تسساحسمات  ةسمعسرهللس ذذسكمتدسذبذادسمتها  ستكال اظسلسسمقادذ سم دهاةسااذت ذةستلحادىسمياتءذةسذياذدرسس

ا اتسسر امادسر قادذ سااتسميات س الهمكاتسذاتهللسلماتسر امادسر جدذادساماتسااذتحسس  فذتءتسر امدسر قدذ ستفذتءتسر امدسر جدذاد
س43-41تستذادسرسسليديس  ذكتسكتدسيموسذدكتسر ميذت ست ف لسكجدسلسسيددس  هذتذسااحسرحاا ت سااف سر االهة

(ستمامااذس ااذسذاات سم دهااةس  ااداس ماااًلس ت ذااًتس19146شصتر مااحسم ااد كتس ااسس كذيااةسر ميااذتسلىسجيااد سذقااتذساااحس)
ذ ًت ساذت ًتسمام ُه ساتىسس سمتجدسم دهةسميتءذةسذادسلسسُهد سر ميذتسااحسميات سذات سر جمااةسفذذ اةسمياتءذة سا 

ترىسسر  كذياااةسمقاااذ سهدرياااتتسااااذت ذةساقااااسذمااافرسر مدمااات     سااااذت ًتسمام اااُهسصياااتدةس  مياااذتسر كاااتدستياااموسر ذااادس
اما حسر  كذيةساالةسداعسذحتدسر ايذةس دما سست محس سم بحساقوسر فذذ ةسر ميتءذةسر متجتدسدرءمًتساحس كذيمه 

 مفرسر اقوس ستداعسذحتدسذت دس دم س  فذذ ةسر اذت ذةساستذا ذهسر  تاسسذات مالذوسر ياتدر ستماسسحاتدجسر مذ اذس
س مسساتس سذ رذساحسر امدسر قدذ استاتس سذدحذسص حسر مذ ذسص ستماهسر  مذسس 

س
َخُروَفاِن َحْوِليَّاِن َصِحيَحاِن، َوُعْشرَاِن ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت َتْقِدَمًة  َوِفي َيْوِم السَّْبتِ »9  "-(:11-9) األيات

 "ُمْحَرَقُة ُكلِّ َسْبٍت، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَسِكيِبَهاب11َمَع َسِكيِبِه، 

 
 

 : السبت
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ذسفذذ ااةسصذكااهسر ت ذااد ستلذضااًتساااتساااتسذقااذ س كااتس ذاادًرس ااتسسلذتمكااتس  مااتسل ذااتدًرس ااهسذداادحساذمااتسذكااتسحااالمرهللسذدذاادسلسس
س ذقذاتسدر اةس ياااسرهللسليذت ذًتساتس ذدسر يذتسلتس ذدسر در اةسااتس دذاتسسر در اةسر  قذقذاةسااحسر اذادسرألذادىس سصفرًس

ستلذضًتسذقد س ذسيذتسفذتءت س(سس314) ا
س

ُبوَن ُمحْ »11 "-(:15-11) األيات : َثْوَرْيِن اْبَنْي َبَقٍر، َوَكْبًشا َواِحًدا، َوَسْبَعَة َوِفي ُرُؤوِس ُشُهوِرُكْم تَُقرِّ َرَقًة ِللرَّبِّ
َوَثاَلَثَة َأْعَشاٍر ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت َتْقِدَمًة ِلُكلِّ َثْوٍرب َوُعْشَرْيِن ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت 12ِخرَاٍف َحْوِليٍَّة َصِحيَحٍة، 
َوُعْشرًا َواِحًدا ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت َتْقِدَمًة ِلُكلِّ َخُروٍفب ُمْحَرَقًة رَاِئَحَة َسُروٍر 13ْلَواِحِدب ِبَزْيٍت َتْقِدَمًة ِلْلَكْبِش ا

ب  ْن َخْمٍرب هِذِ  َوَسَكاِئُبُهنَّ َتُكوُن ِنْصَف اْلِهيِن ِللثَّْوِر، َوُثْلَث اْلِهيِن ِلْلَكْبِش، َوُرْبَع اْلِهيِن ِلْلَخُروِف مِ 14َوُقوًدا ِللرَّبِّ
ب َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة 15ُمْحَرَقُة ُكلِّ َشْهٍر ِمْن َأْشُهِر السََّنِةب  َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيَحَة َخِطيٍَّة ِللرَّبِّ

 "ُيَقرَُّب َمَع َسِكيِبِهب

س1سعيد رأس كل شهر
لمااتسفذذ ااةسدلوسر ياامدسامااحسمكظاادس  اكتذااةسرح مذااة سااات قمدسذ ااددسر داااتذسر يااذتسذيااذدس ح قااةسرهللس  ااات  ستر در ااة س

لسس ككياحسل ماتذسرهللست كتذماهسسر محسممتر ح سات قمدساحسدتدمهسذ ددسااتذ ست ف لستك اسسكدرهااسدتدةسر قمادسذجاا
ر اذاادسس( سااافرسااات190س33ت كتذمااهس)ماا ساستكياا د س  ذمااتس ست ااأسسر قماادسيااتادسلمااذسساااحسر ياامت س  ااحسد تذااةسرهللس

لماااتساكاااتساذقاااتذسدؤتوسساياااذتمحسذقاااتذسجاااذسلسسر ياااذتسدمااا س  در اااةسااااتهلللتماااسسسر يااامدىستلذضاااتسمقاااد ساذاااهسفذاااتءتس 
تافرسيذكممحسذكمتذةسر ات  س ذالس سذااتدسياح سسامسسيمدسص حسيمدسممبذديمتد  سألسسر يمدسذيذدسص حسر  مسسر 

سص سكمتدسيميهس سمبذااسذت سيذتسغذدسمكقاعسذت سدر ةسلذدذة
ممم ءااةسمااسسكااتد سا ااأسسرح مدااتذسسحتر قماادسذدماا س   كذيااةسات ميااذتسيااموسر ذاادسذااكا وسكااتد سمااسس  ااحس كذياامه ستااا

س رحكيتسسر جدذدستمد متسر امذيسذيمتر يمدىسذمفرسر اذدسذيذدسح مدتذسر  كذيةسذ 
ِل، ِفي اْلَيْوِم الرَّابَع َعَشَر ِمنَ »16  "-(:25-16) األيات ب  َوِفي الشَّْهِر اأَلوَّ َوِفي اْلَيْوِم 17الشَّْهِر ِفْصٌح ِللرَّبِّ

ِل َمْحَفٌل ُمَقدٌَّسب َعَماًل َما ِمَن 18اْلَخاِمَس َعَشَر ِمْن هَذا الشَّْهِر ِعيٌدب َسْبَعَة َأيَّاٍم ُيْؤَكُل َفِطيٌرب  ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ
ُبوَن َوُقوًدا ُمْحَرَقًة لِ 19الشُّْغِل اَل َتْعَمُلواب  : َثْوَرْيِن اْبَنْي َبَقٍر، َوَكْبًشا َواِحًدا، َوَسْبَعَة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب َوُتَقرِّ لرَّبِّ

َوَتْقِدَمُتُهنَّ ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت: َثاَلَثَة َأْعَشاٍر َتْعَمُلوَن ِللثَّْوِر، َوُعْشَرْيِن ِلْلَكْبِش، 21َصِحيَحًة َتُكوُن َلُكْمب 
َفْضاًل َعْن 23َوَتْيًسا َواِحًدا َذِبيَحَة َخِطيٍَّة ِللتَّْكِفيِر َعْنُكْمب 22َتْعَمُل ِلُكلِّ َخُروٍف ِمَن السَّْبَعِة اْلِخرَاِف، َوُعْشرًا َواِحًدا 21

َباِح الَِّتي ِلُمْحَرَقٍة َداِئَمٍة َتْعَمُلوَن هِذِ ب  ٍم َطَعاَم َوُقوِد رَاِئَحِة َسُروٍر هَكَذا َتْعَمُلوَن ُكلَّ َيْوٍم، َسْبَعَة َأيَّا24ُمْحَرَقِة الصَّ
، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة ُيْعَمُل َمَع َسِكيِبِهب  َوِفي اْلَيْوِم السَّابِع َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدٌَّسب َعَماًل َما ِمَن 25ِللرَّبِّ

 "الشُّْغِل اَل َتْعَمُلواب

 : عيد الفصح والفطير
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تذياذدساكاتس ياذاةسلذات سر داذادسسا ذاتدسر ياكتذة ستاافرسااتسر اذادسرألتذسااحسر يامدسرألتذسماسسر ياكةاذدلسمسساكتسذتأل
(ساذ اتسس كاتسر  ذاتةسر جدذادةستر مياذذتس2214ا24(س+س)ل 315 ات1ذدلسيكةسجدذدةس سمدمذاسذات حمذدسر امذايس)كلىس 

س( 111سس16+سمتسس16سس16استر يدسدم  سر حمذدس)متسر جدذدسدراضذسسر يدسر فىسمضح
س

ُبوَن َتْقِدَمًة َجِديَدًة ِللرَّبِّ ِفي َأَساِبيِعُكْم، َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل »26 "-(:31-26) األيات َوِفي َيْوِم اْلَباُكوَرِة، ِحيَن تَُقرِّ
ُبوَن ُمْحَرَقًة ِلرَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّ 27ُمَقدٌَّسب َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلواب  : َثْوَرْيِن اْبَنْي َبَقٍر، َوَكْبًشا َواِحًدا، َوتَُقرِّ بِّ

َوَتْقِدَمُتُهنَّ ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت: َثاَلَثَة َأْعَشاٍر ِلُكلِّ َثْوٍر، َوُعْشَرْيِن ِلْلَكْبِش اْلَواِحِد، 28َوَسْبَعَة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب 
َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة 31َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز ِللتَّْكِفيِر َعْنُكْم، 31َعِة اْلِخرَاِفب َوُعْشرًا َواِحًدا ِلُكلِّ َخُروٍف ِمَن السَّبْ 29

 "الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َتْعَمُلوَنب َمَع َسَكاِئِبِهنَّ َصِحيَحاٍت َتُكوُن َلُكْمب

س1س(عيد الخمسين )األسابيع
  ماةسر يااذد سذاذسااحساافرسر اذادسذقاد س  اداسسددساذاهدسر ذت تدةسر فىس تكتسمادستذيمذهساكتسذت سر ذت تدةستاتس ذوس ذ
تىسسك ااسساااحس اااتدسر  كاااةست  ااظسلكااهسألجااذسمقاادذوسر اا مساس م ااتسسلذاات سااالذ ااتدسر بااالتسذمكتيااذةس ذاادسر  كاااةس

مقااادوسر ذااات سر ياااتذعسذساساذمقااادذوسر ذماااتدسر ذااات سر ياااتذعسياااذتس  اااداسكااادرحكيااتسس  ماااتسمقدياااةس  ااادااسجااااذسر اااداس 
سع(سلىسيذاةذتسرأليذتعس  هاسألسس  مةسليذتعسمأمحسمسسده سيذاةسحتاةساحسر اذدذةسصفسُذد حس)ي

ساليتذذعسمسسذد سر  اتدس0  سهدوسر داسرأليتذذعسذإهتمةس ذدسرأليتذذعسر فىساتس ذدسر حميذسسألكهسذادس
 سذت سر  اتدس مفرسصيمقدسرألمدسم دذدسذدساااتذ ياسيذمًتس  دا س تسس ذدًرسمدمذاًتسذت  در ةاست متس تسسمسسر 

سااتدسر ذت سر حميذسسمسس ذدسر دات ستاذهسذقدذتسسهللسمسسر  اتدسر جدذد سسا ياسمسس ذدسر داتلسسذُس
ماذةسكدو ساتسدحذسذت كدتوسر مُسس9111)م ذسمسس سذفااس   كذيةسص ستماهسصحتمه(ستاحسافرسر ذت سهد سذادوس

 يمدسر يتذعسر مم ت سذتأل ذتدستهدوسر داسر يكةسر يتذاةستاحسذادس ميمدذتساحسل ضتسسر داست ف لسهدوسر داسر
 ويكترتس ذ تسسر امدس  هسمقدس0×0ساستر يكةسر حميتسسذاديكترتس0
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون
 

 ألعياد وذبائحها وتقدماتهاا
ِل ِمَن الشَّْهِر، َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدٌَّسب َعَماًل َما ِماَن الشُّاْغِل َوِفي الشَّْهِر السَّاب»1 "-(:5-1) األيات ِع، ِفي اأَلوَّ

: َثْورًا َواِحًدا اْبَن َبَقٍر، َوَكْبًشا َواِحًدا، 2اَل َتْعَمُلواب َيْوَم ُهتَاِف ُبوق َيُكوُن َلُكْمب  َوَتْعَمُلوَن ُمْحَرَقًة ِلرَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّبِّ
َوَتْقااِدَمَتُهنَّ ِمااْن َدِقيااق َمْلتُااوٍت ِبَزْيااٍت: َثاَلثَااَة َأْعَشاااٍر ِللثَّااْوِر، َوُعْشااَرْيِن ِلْلَكااْبِش، 3َوَسااْبَعَة ِخاارَاٍف َحْوِليَّااٍة َصااِحيَحٍةب 

 "َة َخِطيٍَّة ِللتَّْكِفيِر َعْنُكْم،َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيحَ 5َوُعْشرًا َواِحًدا ِلُكلِّ َخُروٍف ِمَن السَّْبَعِة اْلِخرَاِفب 4
س: عيد الهتاف

كذدلسمسساكتسل ذتدسر كا سر  تكحسمسسر يكةستاحسحالذسر يمدسر يتذعسك مدذسذ اللسل ذتدست تكتساف سر دمادةسدر اةس
 سر دمدةسدد ةساحسافذت كيذةس  اتم ذسساحسر  در ةاسمتسذذسسر  اتدستذفدسر ذفتدست أسسرهللسلدردسلسسذددغم س  اذتدةسر مُس

س ) ف لسذكذبحسلسسكقدوس االمكتسهلل(
س

 والحظ فى
نَّ رَاِئَحَة َفْضاًل َعْن ُمْحَرَقِة الشَّْهِر َوَتْقِدَمِتَها َواْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َمَع َسَكاِئِبِهنَّ َكَعاَدِتهِ 6" -(:6) أية

ب  "َسُروٍر َوُقوًدا ِللرَّبِّ
ر ممات س سذاداذم سماسسفذاتءتسدلوسر يامدستر م دهاةسر ذتمذاةاسااماذسياح سمقادوس سذادذكاحسلسسمقدذمم س فذتءتسذت س

مسسذتهحسترجذتمحسر مقديةسم اًلس تسفاذتس   كذيةسافرس سذادذكحسمسساالمحسر مك  ذةساحسافرسر ذت  ست ذدسرألذتريس
س  دتدةست ذدسر مظتذ ا سس ياذهسلسسذيمادترس  اذدذسسر اظذمذسس ذدسراذهسذضدذتسسرألذتريس أسسرهللسذُس

س
َوِفي َعاِشِر هَذا الشَّْهِر السَّابِع، َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدٌَّس، َوُتَذلُِّلوَن َأْنُفَسُكْمب َعَماًل َما اَل »7  "-(:11-7) األيات

ُبوَن ُمْحَرَقًة ِللرَّبِّ رَاِئَحَة َسُروٍر: َثْورًا َواِحًدا8َتْعَمُلواب  سَوُتَقرِّ
َوَتْقِدَمُتُهنَّ ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت: َثاَلَثُة 9ٍر، َوَكْبًشا َواِحًدا، َوَسْبَعَة ِخرَاٍف َحْوِليٍَّةب َصِحيَحًة َتُكوُن َلُكْمب اْبَن َبقَ 

َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن 11رَاِفب َوُعْشٌر َواِحٌد ِلُكلِّ َخُروٍف ِمَن السَّْبَعِة اْلخِ 11َأْعَشاٍر ِللثَّْوِر، َوُعْشرَاِن ِلْلَكْبِش اْلَواِحِد، 
باْلَمْعِز َذِبيَحَة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعْن َذِبيَحِة اْلَخِطيَِّة ِلْلَكفَّاَرِة َواْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتهَ   "ا َمَع َسَكاِئِبِهنَّ

س1سعيد الكفارة
جسمااف  م سذاات ددحسصفسُذياادسرهللسذماا س سمااسسلجااذس(سا اافرسذمماا س3اذااهسذمااف  تسستاذااهسذقدذااتسسم دهااةس  ااداسدرء ااةسياادتدس)

تكال ظساكتسلسسفذذ اةسر  داتدةسااحسفذذ اةسس قيسذذكهستذذكم سحالذسر م دهةم مف  م س  سسمسسلجذسر مات  ةسر محسم
ت  سسذقد سذجتكذمتسفذذ ةسحاذةسلحدىستر يذاسلكم سااحسمقادذمم سفذذ اةسر  داتدةسدذماتسذحاءاترساذ ماتجترس ماتسساحاذة

ااحسمتذاةساذماتسصيامممتدستااف سحاذاةسستم اتسسمتذاةس قذقذاةسلساسر ست كياأذسلكدياكتسااذس ذكماتسكقاد سمتذاةذ ددس اسسااف
سجدذدةسم متجسمتذةس  ذمت 
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ت(سذجاااسلسسم ااتسسل ذككااتس  ااحسمجاادسرهللسمكااتذقاادمتسساااحسذاات سر  دااتدةسم دهااتتسألكااهساااحس ااذسيااح س) مااحساااحسمتذ
ستيدتد  

س
َخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر السَّابِع، َيُكوُن َلُكْم َمْحَفٌل ُمَقدٌَّسب َعَماًل َما َوِفي اْلَيْوِم الْ »12   "-(:38-12) األيات

: َثاَلَثَة َعَشَر 13ِمَن الشُّْغِل اَل َتْعَمُلواب َوُتَعيُِّدوَن ِعيًدا ِللرَّبِّ َسْبَعَة َأيَّاٍمب  ُبوَن ُمْحَرَقًة، َوُقوَد رَاِئَحِة َسُروٍر ِللرَّبِّ َوتَُقرِّ
َوَتْقِدَمُتُهنَّ ِمْن َدِقيق َمْلُتوٍت ِبَزْيٍت: 14ْورًا َأْبَناَء َبَقٍر، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر َخُروًفا َحْوِليًّاب َصِحيَحًة َتُكوُن َلُكْمب ثَ 

َوُعْشٌر َواِحٌد ِلُكلِّ َخُروٍف ِمَن 15اْلَكْبَشْيِن،  َثاَلَثُة َأْعَشاٍر ِلُكلِّ َثْوٍر ِمَن الثَّاَلَثَة َعَشَر َثْورًا، َوُعْشرَاِن ِلُكلِّ َكْبٍش ِمنَ 
 َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيَحَة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَهاب16اأَلْرَبَعَة َعَشَر َخُروًفا، 

َوَتْقِدَمَتُهنَّ 18َر َثْورًا َأْبَناَء َبَقٍر، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر َخُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِني: اْثَنْي َعشَ »17
ٍة، َفْضاًل َوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز َذِبيَحَة َخِطيَّ 19َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثِّيرَاِن َواْلَكْبَشْيِن َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكاْلَعاَدِةب 

ب َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث: َأَحَد َعَشَر َثْورًا، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر »21 َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َمَع َسَكاِئِبِهنَّ
َوَتْيًسا 22َكْبَشْيِن َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكاْلَعاَدِةب َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثِّيرَاِن َوالْ 21َخُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب 

َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِع: َعَشَرَة ِثيرَاٍن، »23 َواِحًدا ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَهاب
َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثِّيرَاِن َواْلَكْبَشْيِن َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ 24ُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر خَ 

َوِفي اْلَيْوِم »26 َسِكيِبَهابَوَتْيًسا َواِحًدا ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها وَ 25َكاْلَعاَدِةب 
َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثِّيرَاِن َواْلَكْبَشْيِن 27اْلَخاِمِس: ِتْسَعَة ِثيرَاٍن، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر َخُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب 

 ًدا ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَهابَوَتْيًسا َواحِ 28َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكاْلَعاَدِةب 

َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ 31َوِفي اْلَيْوِم السَّاِدِس: َثَماِنَيَة ِثيرَاٍن، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبَعَة َعَشَر َخُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب »29
َوَتْيًسا َواِحًدا ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة 31يرَاِن َواْلَكْبَشْيِن َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكاْلَعاَدِةب ِللثِّ 

َة َعَشَر َخُروًفا َحْوِليًّا َصِحيًحاب َوِفي اْلَيْوِم السَّابِع: َسْبَعَة ِثيرَاٍن، َوَكْبَشْيِن، َوَأْرَبعَ »32 َوَتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَهاب
ب 33 َوَتْيًسا َواِحًدا ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، 34َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثِّيرَاِن َواْلَكْبَشْيِن َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكَعاَدِتِهنَّ

ِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن: َيُكوُن َلُكُم اْعِتَكاٌفب َعَماًل َما ِمَن الشُّْغِل اَل »35 َسِكيِبَهابَفْضاًل َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها وَ 
: َثْورًا َواِحًدا، َوَكْبًشا َواِحًدا، َوَسْبَعَة ِخرَاٍف َحوْ 36َتْعَمُلواب  ُبوَن ُمْحَرَقًة َوُقوًدا رَاِئَحَة َسُروٍر ِللرَّبِّ ب ِليٍَّة َصِحيَحةٍ َوتَُقرِّ

َوَتْيًسا َواِحًدا ِلَذِبيَحِة َخِطيٍَّة، َفْضاًل 38َوَتْقِدَمَتُهنَّ َوَسَكاِئَبُهنَّ ِللثَّْوِر َواْلَكْبِش َواْلِخرَاِف َحَسَب َعَدِدِهنَّ َكاْلَعاَدِةب 37
 "َعِن اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوَتْقِدَمِتَها َوَسِكيِبَهاب 

 
 

س1سعيد المظال
تااااحس ذااادسر  داااتدةسكااادرا سذماااف  تس سلماااتسس ذااادسر مظاااتذسا  اااهسلاااادرحساماااسسذااا دعسذت ااادمتعسذ اااادسساذاقااااس ذااادسر  داااتدة

ذتحذممتج ستكال ظسلسسلذات سر دادحسذجااسلسسم اتسسلذات سفذاتءت ستك اسسذجااسلسسم اتسسلذات ساد كاتسلذات سلاادرحسدت ذاةس
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ح ستاكتس اذسلذات سصهاتممم سااحسر مظاتذسذدسر ددس سكددحسذأسسم تسس كتساذمتس الهةسذتهللسامفرساتسر ددحسر  قذقحاسذذسافرسذ
س)تر مظتذسميذدسألذت سغدذمكتسذت جيد(سكجدا سذقدمتسسفذتءت ستا فرسمامذسر  كذيةسهدريتتسميممدة 

ت ذدسر  دتدةسذيذدس  ا ذاس مفرسصدمذاسذت ات ستر ماف ذسلماتس ذادسر مظاتذساماتسذياذدسص احس ماتدسر اا ذاسذماتسذ م اهس
يممدردسر اذدسمسسهتةسهذتمةستااتدستمممعسذت دتحس لذت سذيذدسص حسر  ذتةسر مقتمةساحسر ميذتسلىسر  ذتةسس3ر قدو ستر 

س01لذات سذقاد سس0رألحدىاسااتس ذادسر دادحسترحكاااليسك اتسر يامتتذتتستكال اظس  ادةسر افذتءتستر مقادمتتساداحسحاالذس
 ذادرسساذ اتسسس0ر ياتذعسذقاد س تدًرستا فرس محسر ذات سس12 تدًرستاحسر ذت سر  تكحسذقد سس19 تدًر سادحسر ذت سرألتذسذقد س

ساتاااتسدها سر حاذااةس19(ستااتسدهاا س تماذ ست  اظسلسسر اافذتءتسمذادلسذااس01=0+3+3+11+11+12+19رحجمات حس)
تاتسده س متذ ست  دةس ددسر فذتءتسميذدسألسسر ددحسر  قذقحسذكذعسمسس مذسر فذذ ةسر  قذقذاةسر مياذت سس0تمكممحسذاس

ذس كذيمهسمسس ت ةسكقكا سذت ددحسر يمتتى ستاف سر فذتءتسميذدس  ميذتسر فىستةسر فذذ ةسكهذماكحسخحدس  متسص ميدكتس
( ستكجاادساااحسر ذاات سر  ااتمسسلكااهسذقااد سفذذ ااةستر اادةسذااادسلسسهاادمتسفذااتءتس  ذاادةس0ذس)ت(سص ااحس ت ااةسر  ماا19ر حاذااةس)

ت  اظسلسسر فذذ اةستر ماكحسلسسفذتءتسر امدسر قدذ سر   ذدةستر ممااددةسمكمماحسذفذذ اةسر مياذتسر تر ادةس  احسر اا ذااس
(سااتسدها سر قذتماةسألسسر مياذتسفذذ مكاتسر  قذقذاةسهات سماسسرألماترت ستكال اظس3تدها س)سار تر دةسمقد ساحسر ذت سر  اتمس

مكتهيسر فذتءتسمسسذت سص حسذت سد ذاًلس  حسمكتهيسلامذةسفذتءتسر امادسر قادذ سص احسلسسمحمداحسممتماًتست سذتجادسياتىس
سفذذ ةسر ميذت 

س
ُبوَنَها ِللرَّبِّ ِفي َمَواِسِمُكْم، َفْضاًل َعْن ُنُذوِرُكْم َوَنَواِفِلُكْم ِمْن ُمْحَرَقاِتُكْم َوَتْقِدَماتِ 39  "-(:41-39) األيات ُكْم هِذِ  ُتَقرِّ

 "ُموَسىب َفَكلََّم ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَرُ  ِبِه الرَّبُّ 41«ب َوَسَكاِئِبُكْم َوَذَباِئِح َساَلَمِتُكمْ 

 التقدمات الشخصية
متجدسر كفتدسسات ذسيكةسات ذسليذتعست ذسيمدساذجتكاساف سر فذتءتستر مقدمتتسر جمت ذةس  حسميمتىس ذسذت 

تر مقدمتتستر ي تءاستر فذتءتسر محسذقدممتسرحكيتسسذإدردمهسر يحاذةس ذمم سر امذسر جمت حسمعسر يحيست ذتدةس
 ر جمت ةسمعس ذتدةس ذس ضتساذمت
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 عودة للجدول ونصحاح الثالثاإل
 

 : ذورنال
سذذسسساصفسحم س دذ هس سسر مقدمتتستر فذتءت ذت مقدمتتسر يحاذةسلدردسلسسذتضتسمدىسص م ر سر مؤمسسذكفتد سممذ ًر

ساذاةس دج مت دجذسر كتضجستذذسسرحذكةسر محسم تستاتذةسلذذمتستر  تجةسر مُس ر
سذمم سذت  دتظس  حسر االهتتسر اتء ذةسات مدلةسترألادتذسحتضاذسس داسرأليدةاسذذسلسسرهللسذمم ستكال ظساكتسلسسرهلل

(س515ذمفرسل  دسمسسر كفتدسمعسلامذةسر كفتد سامعسلسسر  متاسذقتذسلسس سمكفدسحذدسمسسلسسمكفدست سمتاحس)جت
س تجمهسمسسكفداتسصفرسدلىااحسر  يس   تجسلتس ألاسلسسُذ  سذُسسرهللسكجد افراسات دجذساتسر ميءتذس سسر ذذتسمت ذًتسسذ 

جممت ذًتستدذمتستجدسلسسرحم تكذتتسر مت ذةس سميمتسذأسسذتاترسر كفدسر فىسكفدمهسر مدلةسلتسر ذكت سلمتسر دجذسصفرس تر 
سةست ذيتسم تسي اتسسدجذسخحدسا قةسصفرس تكتسُ د سكفدساا ذهسلسسذتاح ستا فرسر مُس

س-رسكفدت1ل ترذس  مدلةسصفس4تكال ظسلسساكتلس
س( 5-9 تسسر مدلةسغذدسمم تجةستمت ر تساحسذذتسلذذمت س)لذتتس -1
س( 3-6 تسسر مدلةسهدسكفدتسهذذسلسسمم تجس  سم تجتسهذذسلسسمتاحسكفداتس)لذتتس -2
س( 3 تسسر مدلةسما قةسلتسلدم ةس)لذة -3
س( 12-11 تسسر مدلةسمم تجةس)لذتتس -4

اسل متهكتست ذكتاستلسسكمقحسرهللستكي لساحسادههستك ذهسرهللسذدذدسر ق اس تمالًسس1س؟وما هو النذر الذى يطلبه الرب
س(9112ا س1+سس12111تكاذد س)ملس

تر ميذتساتسر دجذسر فىست   د سذأسسذقد سر حاليستهدمهسذأسسهد سفرمه ستك سسلذضًتسصفسك مذسافرسر كفذدسر ددذدساحس
اساالسكاذشسذادس فترمكتسذذسهللسر فىسدرح كتسكقذذسيمتتسكفد ساذكتاساك مذسا ذذهساحسدرح كتستكقد س ذتمكتس تم ةسهلل

(سلمتسر مدلةساميذدس   كذية ست كذيةسر امدسر قدذ سميذدس  ذكتساحس2112ت المةسكفدكتسهذت كتس  ا ذاس)غذس صامدركت
سات ميذتس سر ميذ ذةساحسر ادتوساحسذذتس دذيمت ستر  كذية ستاي ت  سامحسكفدتسلسسم دظسر تاتذت ذذتسلذذمتا

سسسكتاحسكفتدكتاسذذساتسر فىسهت سذتات سر كفدستذقت سذإ م رمتمكت ذي سساذكتستذهسكيماذعسل
 

: »َوَكلََّم ُموَسى ُرُؤوَس َأْسَباِط َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: 1س"-(:12-1) األيات ِإَذا َنَذَر َرُجٌل َنْذرًا 2هَذا َما َأَمَر ِبِه الرَّبُّ
، َأْو َأْقَسَم َقَسًما َأْن ُيْلِزَم َنفْ  َوَأمَّا اْلَمْرَأُة 3َسُه ِباَلِزٍم، َفاَل َيْنُقْض َكاَلَمُهب َحَسَب ُكلِّ َما َخَرَج ِمْن َفِمِه َيْفَعُلب ِللرَّبِّ

َزَمْت َنْفَسَها َوَسِمَع َأُبوَها َنْذَرَها َوالالَِّزَم الَِّذي أَلْ 4َفِإَذا َنَذَرْت َنْذرًا ِللرَّبِّ َواْلَتَزَمْت ِباَلِزٍم ِفي َبْيِت َأِبيَها ِفي ِصَباَها، 
ْن َنَهاَها َأُبوَها َيْوَم 5ُتب ِبِه، َفِإْن َسَكَت َأُبوَها َلَها، َثَبَتْت ُكلُّ ُنُذورَِهاب َوُكلُّ َلَواِزِمَها الَِّتي أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبَها َتْثبُ  َواِ 

ْن 6ا اَل َتْثُبُت، َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعْنَها أَلنَّ َأَباَها َقْد َنَهاَهاب َسْمِعِه، َفُكلُّ ُنُذورَِها َوَلَواِزِمَها الَِّتي أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبهَ  َواِ 
َوَسِمَع َزْوُجَها، َفِإْن َسَكَت ِفي َيْوِم َسْمِعِه 7َكاَنْت ِلَزْوٍج َوُنُذوُرَها َعَلْيَها َأْو ُنْطُق َشَفَتْيَها الَِّذي أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه، 

ْن َنَهاَها َرُجُلَها ِفي َيْوِم َسْمِعِه، َفَسَخ َنْذَرَها الَِّذي َعَلْيَها 8اب َوَلَواِزُمَها الَِّتي أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبَها َتْثُبُتب َثَبَتْت ُنُذوُرهَ  َواِ 
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ٍة َأْو ُمَطلََّقٍة، َفُكلُّ َما أَْلَزَمْت َنْفَسَها َوَأمَّا َنْذُر َأْرَملَ 9َوُنْطَق َشَفَتْيَها الَِّذي أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه، َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعْنَهاب 
َوَسِمَع َزْوُجَها، َفِإْن َسَكَت 11َولِكْن ِإْن َنَذَرْت ِفي َبْيِت َزْوِجَها َأْو أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِباَلِزٍم ِبَقَسٍم، 11ِبِه َيْثُبُت َعَلْيَهاب 

ْن َفَسَخَها َزْوُجَها ِفي َيْوِم َسْمِعِه، َفُكلُّ َما 12َوُكلُّ اَلِزٍم أَْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه َيْثُبُتب َلَها َوَلْم َيْنَهَها ثََبَتْت ُكلُّ ُنُذورَِهاب  َواِ 
 "َعْنَهابَخَرَج ِمْن َشَفَتْيَها ِمْن ُنُذورَِها َأْو َلَواِزِم َنْفِسَها اَل َيْثُبُتب َقْد َفَسَخَها َزْوُجَهاب َوالرَّبُّ َيْصَفُح 

س
ْن َفَسَخَها َزْوُجَها ِفي َيْوِم َسْمِعِه، َفُكلُّ َما َخَرَج ِمْن َشَفَتْيَها ِمْن ُنُذورَِها َأْو َلَواِزِم َنْفِسَها 12" -(:12) أية اَل َواِ 

 "َيْثُبُتب َقْد َفَسَخَها َزْوُجَهاب َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعْنَهاب
 ت =سلىس تدضمتستلذاذسكفداسفسخها 

 "ْذٍر َوُكلُّ َقَسِم اْلِتزَاٍم إِلْذاَلِل النَّْفِس، َزْوُجَها ُيْثِبُتُه َوَزْوُجَها َيْفَسُخُهبُكلُّ نَ 13" -(:13) أية
س ر كدوسغذه=سلىسات سلتسرحممكتعس سسيح سممتسمدسسإلذالل النفس

 

ْن َسَكَت َلَها َزْوُجَها ِمْن َيْوٍم ِإَلى َيْوٍم َفَقْد َأْثَبَت ُكلَّ 14 "-(:16-14) األيات ُنُذورَِها َأْو ُكلَّ َلَواِزِمَها الَِّتي َواِ 
هِذِ  ِهَي اْلَفرَاِئُض 16«ب َفِإْن َفَسَخَها َبْعَد َسْمِعِه َفَقْد َحَمَل َذْنَبَها15َعَلْيَهاب َأْثَبَتَها أَلنَُّه َسَكَت َلَها ِفي َيْوِم َسْمِعِهب 
ْوِج َوَزوْ  "َجِتِه، َوَبْيَن اأَلِب َواْبَنِتِه ِفي ِصَباَها ِفي َبْيِت َأِبيَهابالَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ُموَسى، َبْيَن الزَّ
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 عودة للجدول وناإلصحاح الحادى والثالث
 

 حرب ضد المديانيين وتوزيع الغنائم :
تسستاؤ  س تسسمكم سر مدذتكذذسسا سكيذسصذدراذ سمسسهاتدةاستا س تكترسهذتءذسمماددةسامكم سج  س تشسجكتاس كا

ك ددساؤ  س ستر  س تشسيديس كاتس س  داست  سس تسساكتلسج   س  حس ذتدمم  سظ تر ذ دتسس محسمتيحستاؤ  
  ت كذةسا تكترسل در سهللستا سغت ذًتسلا تاسر م ت  سر كجوسمعسر متخذذذسسضدسر يااسر فذسسم ت دترستميمدترس مكدذفس

مسساف سر قذتءذاسات مدذتكذذسسظمدترسذادسف لستضتذقترسر ياا سميتدةسذ ات  ستاحساف سر  داسضداسر يااسج  س
س(21119 ف لس  مةسم تلسمدذتسساكتسماكحسدؤيت سمدذتسس متسجت ساحس)ذشس

تاف سر  داسضدسمدذتسس  سم سساحسمحااسر  دتاسر محسيذدح متسر يااسحمماللسرألدضسذذساحس داسلمدس
دحذسماتدلس س  ت س متسذيذاسر يمترت ستألسساف سر  داس(سكمذجةسر حاذة ستا فرساك سسك10125ذمتسر داساحس)

احس داسدت ذةسا  سُذف دسلسسذيتعسهتءدسر يااساذمتس  سسف دسلسسر فىسهتدساف سر  داساتسساذك تو ستمتدر س
ر قتءدس تاكًتاسامد سر  داساتسص ر ةسر اتدسر فىسكيأس سسر حاذةاسافرس  حسر دغ سمسسلسسذيتعسر فىسيذح  س

سسهتءدًرس مف سر  داسص سلسسف دساذك توست د سف دسذيتعسذااحسا دةس سسلسساف سر  داساحسضدسمتيحسدذمتس ت
ر حاذة س متسلككتس سكيمعس سسلي  ةسيذت ستدمتح   سر واسذذسلسسرألي  ةسر ميمحدمةساحسلمماةسر قدوس  حس

 ذة ستاذك توساتسر فىسر دغ سلكهس س داسذدتسسيذت س  سس د سف داتسلذضًتسُذااحسافرسر مدمت سلكمتس داسدتس
غتدسغذدةسر دا سصفًرساحس داس  داسلذضًتاستاتسهتءدساف سر  داسر  قذقحسألككتسكجدسلسساذك توسلحفسماهسرألتدذ س
 ذاد سميتدةسر دا ستألسسر داساتسهتءدساف سر  داسا  سذقمذسمكم سل دسر فذسسل اذمكحس دظمم ست  سذم لسمكم س

س92111اد ةس  سم سسماد ةسذيذاةسات افردىسر ميذذتتس سس( ستر م12110ل دسص سصذسسر ماللس)ذت
تك سساحسر ات  سكا دس  ذدًرستك متجس  حدمةسر  مكتمذةس)هذتدةساذك تو(ساحس دذكتسضدساف سر ا درت ستاذاًتس تسس
ساحس سر ات  سك جسذأكديكت سافرس سذ دلستك سساحسافر سمكدا ذسس سسر ات  ست  درمهاست  سس م ذًت ُذدضذسلسسك ذت

رتسر ات  ستيمترمه ست  سس جذاساتسرهللسر فىسذحدجسمسسر جتاحس التةاساكمذجةساف سر  داسكجدسر يااستهدسمذتدس
سحدجسذبكتء  ستك سساحس دتذكتسر دت ذةسذادس ذسصكماتدسكجدسغكتء  

ستداضهس سلىس دضسيال  س  ذم  س  مدذتكذذسس تدضًت سذديذ سامتيحس   سم سسمق ذدذةا سر  داس   تكال ظسلسساف 
سملسر مدذتكذذ س)درجع سر يدذد سمع سيال  ست  سر  داسضدا  سُكا س سليدرد ساكت سات مدذتكذذس س س11121س  سات يد  )

سذذس  ذكتسلسسُكا سسر  داسضد سامتس سسذد مكت سامدتتضسماهُس
(سصفًرساحسكقمةستر دةسذيذاست دةسرهللس2ا9ت  ظسرسسرهللسهتذس متيحسكقمةسصيدرءذذستمتيحسهتذسكقمةسر داس)خذتتس

سمعسياذه 
احس داسمقدذوسغتذممتسصذتدةسر ا دةسر محس امتسر ياا س  سذ سساد سر  داساجتمذًتست سي اسغكتء س  سسسصفرًس

سهمذسر فذسسصكات ترس   متتسذ ات  ستافرسصيتدةسص حسضدتدةسذمدسر ا دةساحس ذتةسر مؤمكذس 
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س َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س" -(:1) أية
س

 "«بْقَمًة ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِمَن اْلِمْدَياِنيِّيَن، ُثمَّ ُتَضمُّ ِإَلى َقْوِمكَ ِاْنَتِقْم نَ »2" -(:2) أية
مسسر مؤ دس ذوساحسر قذداساقذدسمتيحس سل دسذا  سم تكه ساتألمترتسكدتيم ساحسم تسس سس-1سثم تضم إلى قومك

ي يستذاقتاستا سل ذت ست ذي سرت لمتسسترذاداهسيتىسرهللسر فىسذكياسكديهسحذدراذ ستر 
 

َجرُِّدوا ِمْنُكْم ِرَجااًل ِلْلُجْنِد، َفَيُكوُنوا َعَلى ِمْدَياَن ِلَيْجَعُلوا َنْقَمَة الرَّبِّ »َفَكلََّم ُموَسى الشَّْعِب َقاِئاًل: 3س" -(:3) أية
س َعَلى ِمْدَياَنب

 "«بُتْرِسُلوَن ِلْلَحْربِ أَْلًفا َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل 4" -(:4) أية
 ست  سسر اددسذيذدسذادذقةسدم ذةس يااس111,611ذذكمتسلسسجذشسصيدرءذذسل  دسمسسس111,12 ددسر م تدذذسس

س) سيمتتذة س ذتة سذ ذت سر فى سس9رهلل سذتهللا سر مؤمكذس سر ات  س4= س ذ سس س= سيااسرهللس12صفًر سسا  ده سس1111ا
ذدتسس داست سم تدذذسسظتادذساسلمتسس111,24ذةسمتتسمكم سر يمتتذتت(ستذذكمتسلسسر يااس ذسسيقاساحسر حا

س امحس ذيتس داسر اددسر  ذذدست سرألي  ةسر  دذذةسذذسس611111رىسستهدسمقدوسر يااساالسدر حس حدتجسر ا
ساحس داسر قدريةس داسر  ذتةسر يمتتذةسر محسمدمدعساتيس ذسصغدر رتسر ات   

 
س ْسرَاِئيَل أَْلٌف ِمْن ُكلِّ ِسْبٍطب اْثَنا َعَشَر أَْلًفا ُمَجرَُّدوَن ِلْلَحْرِبب َفاْخِتيَر ِمْن أُُلوِف إِ 5س" -(:5) أية
س

ِب، َفَأْرَسَلُهْم ُموَسى أَْلًفا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِإَلى اْلَحْرِب، ُهْم َوِفيْنَحاَس ْبَن أَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن ِإَلى اْلَحرْ 6" -(:6) أية
  َواُق اْلُهتَاِف ِفي َيِدِ بَوَأْمِتَعُة اْلُقْدِس َوَأبْ 

ستلذتريس ستُكادمكت  سمقدذيكت سرهللس يد سص حس ضدة سر متذتتسُذيذد سر قدوسحتاة ستلمماة سر قتءد اذك توسر بذتدسات
سرهللس) اس س   مة سيمتتىستر ياتدس1214ر ممت سصيتدة سذد د سر  ذتة سات س   داسر دت ذة سر  قذقح سرح درد سصفًر )
س  مةسرهلل ذ ضدةسرهللسر درءمةستر مميلسذ

 
 "َفَتَجنَُّدوا َعَلى ِمْدَياَن َكَما َأَمَر الرَّبُّ َوَقَتُلوا ُكلَّ َذَكٍرب 7س" -(:7) أية
 

َبْلَعاَم َوُمُلوُك ِمْدَياَن َقَتُلوُهْم َفْوَق َقْتاَلُهْم: َأِوَي َورَاِقَم َوُصوَر َوُحوَر َورَابَعب َخْمَسَة ُمُلوِك ِمْدَياَنب وَ 8"  -(:8) أية
س َبُعوَر َقَتُلوُ  ِبالسَّْيِفب ْبنَ 

ذذدتسلسسذ ات س  سذدجعس ياذهساحسلدر سر كمدذسسذذسفااسص حسمدذتسسذمتذعسكمذجةسميتدرمهسر ددذةس ذقذضسر م تاأةس
ا تسسج رؤ سر متتست  سمم قيسلمكذمهسلسسذمتتسمتتسرألذدرد ستاكتلسص ممتذسخحدسلسسر مدذتكذذسس ذسسيادترسلسس

سصيمد  ستر م تلسر يااسيذ تدذم  سر كمدذسس ذذدة سذذسسمدذتسستلدر  سات ميتاة سص ممتذسذاذد س ذيت دا ستافر سذ ات  تر
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-2315ر حميةسذيذدترس   تروسر حميةسر محسذكذبحسلسسممتتس سسر حاذةس  مممعسذت  ذتةسر مقديةستدرجااعس)متس
سس (91

سماتك ستاكتل س تريكت س  ح سي اتكًت س  يذاتس سذ تس س  سر حمية سر م تل سذمتت سر م تلست ذكمت سأليمت  سدم ذة ح
=سذيذدسصيمهسص حسل دسص ممت ذسس1سر دغذةسلتس ذترسسمدمدوستذ تسسر ما تاساتسلسسكجاذس آوىر حمية سات م لس

=سذاكحسم تذسساما تاس د سر م تسستمجتدرةسسراقمدغذتمكتسمقديةست ذيتسدغذتتس ذتركذةسممت ية ستر م لسر  تكحس
=ساحدةستذاكحسلكهسذجاسلسسكك عسمسسدرح كتسه اسر  جدسسصورر  ت لسسر كتوسلىس سكادجسذذسسر ددهمذس ستر م ل

سه اس    ستر م لسر درذعس26196)  س سر دت ذةس حور(ستذ تسس كت =سادذستر مقاتدسلسسك تسسدجتً ساحس ذتمكت
حسذيذدس   ذتةسر  مكذةسر مس4=سر درذعستده س رابعتر م لسر حتموسس س(ست سكمتدوس ذتدمكتسذإيمممتد19116 تس1)

سذجاسلسس سككجفاسص ذمت 
سس

 َوَسَبى َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِنَساَء ِمْدَياَن َوَأْطَفاَلُهْم، َوَنَهُبوا َجِميَع َبَهاِئِمِهْم، َوَجِميَع َمَواِشيِهْم َوُكلَّ 9 " -(:9) أية
 "َأْماَلِكِهْمب 

سيذذًتساحسيقتام ست تسسر ميمتحس   ذمتدسلسسذ تسس م سجتردىست تسس تسسر مددتضسلسسذقم ترسر كيت سر  ترمحسُ س 
سذم سس م سلسسذم تجترسمكم  

س
س"َوَأْحَرُقوا َجِميَع ُمُدِنِهْم ِبَمَساِكِنِهْم، َوَجِميَع ُحُصوِنِهْم ِبالنَّاِرب11" -(:11) أية

 ديسر مدسستر  اتسس محس سذاتدترسذي كتسساذمتسذادسف ل ستر ماكحسر دت حساتسمكظذ سر ق اسممتمًتسمسسر يدس
س سكاتدسص ذه س مح
 

َوَأَتْوا ِإَلى ُموَسى َوأَِلَعازَاَر اْلَكااِهِن 12َوَأَخُذوا ُكلَّ اْلَغِنيَمِة َوُكلَّ النَّْهِب ِمَن النَّاِس َواْلَبَهاِئِم، 11س"-(:15-11) األيات
َلااى َجَماَعااِة َبِنااي ِإْساارَاِئيَل ِبالسَّااْبِي َوالنَّْهااِب َواْلَغِنيَمااِة ِإَلااى اْلَمَحلَّاا  ِة ِإَلااى َعَرَباااِت ُمااوآَب الَِّتااي َعَلااى ُأْرُدنِّ َأِريَحااابَواِ 

َفَساَخَط ُموَسااى َعَلااى 14َفَخاَرَج ُموَسااى َوأَِلَعاازَاُر اْلَكاااِهُن َوُكاالُّ ُرَؤَسااِء اْلَجَماَعااِة الْسااِتْقَباِلِهْم ِإَلاى َخاااِرِج اْلَمَحلَّااِةب 13
َهاْل َأْبَقْياُتْم ُكالَّ »َوَقاَل َلُهْم ُموَسى: 15ِء اْلِمَئاِت اْلَقاِدِميَن ِمْن ُجْنِد اْلَحْرِبب ُوَكاَلِء اْلَجْيِش، ُرَؤَساِء اأُلُلوِف َوُرَؤَسا

س سُأْنَثى َحيًَّة؟
س

اَن اْلَوَبأُ ِإنَّ هُؤاَلِء ُكنَّ ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل، َحَسَب َكاَلِم َبْلَعاَم، َسَبَب ِخَياَنٍة ِللرَّبِّ ِفي َأْمِر َفُغوَر، َفكَ 16 " -(:16) أية
ب  "ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ

سذجاسهمذس ست تس سذت تذأا سصيدرءذذ سدجتذ سمس سر  كتة سرهلل سهمذ ستهد سُذقمالس ستر  ركحس الامت  ياسر كتمتوسات  ركذة
سيذاس  دةس  ياااس مفرساقدسلمدسمتيحسذقمذس ذسصمدلةسهدمتسجيداتس  يدس  يااستل  دمه  سر  ركذتتسر  ترمحسُ س 

س
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 "َفاآلَن اْقُتُلوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن اأَلْطَفاِلب َوُكلَّ اْمرََأٍة َعَرَفْت َرُجاًل ِبُمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتُلوَهاب 17 " -(:17) أية
ساسر ف دسذقم تكهسألكهس ذسسذ ذدسيذ تداسر ياا ستذ تسسلسسهمذسر ف تدستر  ركذتتست ديسر مدسس ُهسكدوسر ماكح

سا سذم سسلسسذ تسسيذذًت سماكحسداضس ذسليذتاسصغدر رتسحسر  داسضدسرحكيتستاتسهمذس ذسمت  ستذت كيذةس كت
س ر حاذة

س
لِكْن َجِمياُع اأَلْطَفااِل ِماَن النَِّسااِء اللَّاَواِتي َلاْم َيْعاِرْفَن ُمَضااَجَعَة َذَكاٍر َأْبقُاوُهنَّ َلُكاْم َحيَّااٍتب 18س"-(:19-18) األيات

ِة َسْبَعَة َأيَّاٍم، َوَتَطهَُّروا ُكلُّ َمْن َقَتَل َنْفًسا، َوُكلُّ َمْن َماسَّ َقِتاياًل، ِفاي اْلَياْوِم الثَّاِلاِث َوَأمَّا َأْنُتْم َفاْنِزُلوا َخاِرَج اْلَمَحلَّ 19
س َوِفي السَّابِع، َأْنُتْم َوَسْبُيُكْمب

س
َوُكلُّ َمتَاٍع ِمْن َخَشٍب،  َوُكلُّ َثْوٍب، َوُكلُّ َمتَاٍع ِمْن ِجْلٍد، َوُكلُّ َمْصُنوٍع ِمْن َشْعِر َمْعٍز،21" -(:21) أية

 "«بُتَطهُِّروَنهُ 
 ذساف سرأليذت سذجاسمامذداتسامحسصيُما م  تسذترياةسر ت كذذسسلتساحسمالميتسمعسمتمحسمسسهم حسر  دا سكجدس
سمتيحس سر م  ةستاذمت سص حسر يمت س)دم ات سدم ذةسدرءاةس جذشسرهللسر دت حسر فىسغ اسر حاذةسمكا قًت اكتساتدة

ذت بكتء (س ذيمدذ ترسمعس دذيم سذ م تسسمام سغكتءمم سمسسفااس) ذتةسيمتتذة(ستاضةس) در ةسذ  مةسسر فىسلمترس هُس
رهلل(ست ذتاس)لجيتدكتسر محسمقديتساحسد سر ميذت( ستر اجذاسلسسر يدذاةس يذتساؤ  سر مجتادذسسر فذسساتد ترس

ذت سر يتذعس ذدح ترسر م  ة س أسسر داسلدردسمعسر حاذةستغ ذترسلكم ساحس ت ةسكجتيةاسذ  مم سلسسمبميذس ذتذم ساحسر 
سر دت ذةسذمادضتسس  ضا ستا سم متجتسسص حسر ميُمدساحسد س سذ بتسهتممم  سلسس ذسر مجتادذسسمممت لسسذؤ د
ذترسلذاتً س  سسدحت م سر م  ةس)ر يمت (س سسذ تسسهتكتكذًتسص سحالذس سسُ ي  ر ميذتسر ُما م دسمسس ذسحاذة سصكم ستر 

سمد ر ميذتسر فىسذا
سادذقةسمت ذعسر بكتء 

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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(سلىسلسس611111(ستر كا سذت عس  حسذتهحسر يااس)12111كا سر بكتء سمت عس  حسدجتذسر  داس) -1
س سذ  ذسس51ر دجذسر فىس تداستجتادسذأحف سا فر سذ تداا ر بت ذذسسذإممذت رتسسالمجاهدينضا سمسس  

س(14115 ت1(س+س)2114حتاةس)ذت
سر مجتادذسسذقدمتسس ذسمسس  -2 سلتسداتءعس  داا سلىس  تة سلحف  اذس  حسيح سذجاسلسسُذااحسهللسمم ت

س0ذف درسسذم ذسر يذدسر ميذتس) تس51ا511ممتسلحفت ستده سس5111ممتسلحفت سلمتسر يااساذقد سس51111
 حس م  (سامتسدهمتسسذيذدرسس   دذة س أسسمتسذدااهساؤ  سذجا م سل دردًرساحسمادام ساذمتسمذقس42اسس141س

 
هِذِ  َفِريَضُة الشَِّريَعِة الَِّتي َأَمَر »َوَقاَل أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن ِلِرَجاِل اْلُجْنِد الَِّذيَن َذَهُبوا ِلْلَحْرِب: 21س"-(:47-21) األيات

ُة َوالنَُّحاُس َواْلَحِديُد َواْلَقْصِديُر َوالرََّصا22ِبَها الرَّبُّ ُموَسى:  ُكلُّ َما َيْدُخُل النَّاَر، ُتِجيُزوَنُه ِفي 23ُص، اَلذََّهُب َواْلِفضَّ
ْيَر َأنَُّه َيَتَطهَُّر ِبَماِء النََّجاَسِةب َوَأمَّا ُكلُّ َما اَل َيْدُخُل النَّاَر َفُتجِ  ََ َوَتْغِسُلوَن 24يُزوَنُه ِفي اْلَماِءب النَّاِر َفَيُكوُن َطاِهرًا، 

 «بُكوُنوَن َطاِهِريَن، َوَبْعَد ذِلَك َتْدُخُلوَن اْلَمَحلَّةَ ِثَياَبُكْم ِفي اْلَيْوِم السَّابِع َفتَ 
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َأْحِص النَّْهَب اْلَمْسِبيَّ ِمَن النَّاِس َواْلَبَهاِئِم، َأْنَت َوأَِلَعاَزاُر اْلَكاِهُن َوُرُؤوُس آَباِء »26َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 25
ِف النَّْهَب َبْينَ 27اْلَجَماَعِةب  َواْرَفْع َزَكاًة 28الَِّذيَن َباَشُروا اْلِقتَاَل اْلَخاِرِجيَن ِإَلى اْلَحْرِب، َوَبْيَن ُكلِّ اْلَجَماَعِةب  َوَنصِّ

ب ِمْن ِرَجاِل اْلَحْرِب اْلَخاِرِجيَن ِإَلى اْلِقتَاِل َواِحَدًةب َنْفًسا ِمْن ُكلِّ َخْمِس ِمَئٍة ِمَن النَّاِس وَ  يِر َواْلَغَنِمب اْلَبَقِر َواْلَحمِ ِللرَّبِّ
ب 29 َوِمْن ِنْصِف َبِني ِإْسرَاِئيَل تَْأُخُذ َواِحَدًة َمْأُخوَذًة 31ِمْن ِنْصِفِهْم تَْأُخُذوَنَها َوُتْعُطوَنَها أَلِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َرِفيَعًة ِللرَّبِّ

ِميِع اْلَبَهاِئِم، َوُتْعِطيَها ِلالَِّويِّيَن اْلَحاِفِظيَن َشَعاِئَر َمْسَكِن ِمْن ُكلِّ َخْمِسيَن ِمَن النَّاِس َواْلَبَقِر َواْلَحِميِر َواْلَغَنِم ِمْن جَ 
 «بالرَّبِّ 
َتَنَمَها ِرَجاُل 32َفَفَعَل ُموَسى َوأَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب 31 َْ َوَكاَن النَّْهُب َفْضَلُة اْلَغِنيَمِة الَِّتي ا

َوِمَن اْلَحِميِر َواِحًدا 34َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن أَْلًفا، 33َغَنِم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوَسْبِعيَن أَْلًفا، اْلُجْنِد: ِمَن الْ 
وِس اْثَنْيِن َوَثاَلِثيَن َوِمْن ُنُفوِس النَّاِس ِمَن النَِّساِء اللََّواِتي َلْم َيْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر، َجِميِع النُّفُ 35َوِستِّيَن أَْلًفا، 

ْمَس ِمَئٍةب َوَكاَن النِّْصُف َنِصيُب اْلَخاِرِجيَن ِإَلى اْلَحْرِب: َعَدُد اْلَغَنِم َثاَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن أَْلًفا َوخَ 36أَْلًفاب 
َواْلَبَقُر ِستًَّة َوَثاَلِثيَن أَْلًفا، َوَزَكاُتَها ِللرَّبِّ اْثَنْيِن 38يَن، َوَكاَنِت الزََّكاُة ِللرَّبِّ ِمَن اْلَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوَسْبعِ 37

َوُنُفوُس النَّاِس ِستََّة َعَشَر أَْلًفا، 41َواْلَحِميُر َثاَلِثيَن أَْلًفا َوَخْمَس ِمَئٍة، َوَزَكاُتَها ِللرَّبِّ َواِحًدا َوِستِّيَن، 39َوَسْبِعيَن، 
َفَأْعَطى ُموَسى الزََّكاَة َرِفيَعَة الرَّبِّ أَلِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىب 41اْثَنْيِن َوَثاَلِثيَن َنْفًساب  َوَزَكاُتَها ِللرَّبِّ 

ِمَن اْلَغَنِم َثاَلَث ِمَئٍة  َفَكاَن ِنْصُف اْلَجَماَعةِ 43َوَأمَّا ِنْصُف ِإْسرَاِئيَل الَِّذي َقَسَمُه ُموَسى ِمَن الرَِّجاِل اْلُمَتَجنِِّديَن: 42
َوِمَن اْلَحِميِر َثاَلِثيَن أَْلًفا َوَخْمَس ِمَئٍة، 45َوِمَن اْلَبَقِر ِستًَّة َوَثاَلِثيَن أَْلًفا، 44َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن أَْلًفا َوَخْمَس ِمَئٍة، 

ْن ِنْصِف َبِني ِإْسرَاِئيَل اْلَمْأُخوِذ َواِحًدا ِمْن ُكلِّ َخْمِسيَن َفَأَخَذ ُموَسى مِ 47َوِمْن ُنُفوِس النَّاِس ِستََّة َعَشَر أَْلًفاب 46
، َكَما َأَمَر الرَّبُّ   " ُموَسىبِمَن النَّاِس َوِمَن اْلَبَهاِئِم، َوَأْعَطاَها ِلالَِّويِّيَن اْلَحاِفِظيَن َشَعاِئَر َمْسَكِن الرَّبِّ

س
 "ُوَكاَلُء الَِّذيَن َعَلى أُُلوِف اْلُجْنِد، ُرَؤَساُء اأُلُلوِف َوُرَؤَساُء اْلِمَئاِت،ُثمَّ َتَقدََّم ِإَلى ُموَسى الْ 48 " -(:48) أية

 تسسلكهس  سذدقدسمكم سصكيتسسامفرسُذظمدسذدسرهللسر محس تدذتسمام  سامفرسص جت سص مح س ف لسا سهدمترس ذسمتساتس
سفااسهللسات فااسذيذدس   ذتةسر يمتتذة 

 
س َعِبيُدَك َقْد َأَخُذوا َعَدَد ِرَجاِل اْلَحْرِب الَِّذيَن ِفي َأْيِديَنا َفَلْم ُيْفَقْد ِمنَّا ِإْنَساٌنب »ُموَسى: َوَقاُلوا لِ 49 -(:49) أية
 

، ُكلُّ َواِحٍد َما َوَجَدُ ، َأْمِتَعَة َذَهٍب: ُحُجواًل َوَأَساِوَر َوَخَواِتَم وَ 51 " -(:51) أية َأْقرَاًطا َوَقاَلِئَد، َفَقْد َقدَّْمَنا ُقْرَباَن الرَّبِّ
  «بِللتَّْكِفيِر َعْن َأْنُفِسَنا َأَماَم الرَّبِّ 

سحذذستايسجمعسح حتذست تسسر كيت سذ ذيتكهس   ذكة =سحالسحجول
س

لُّ َذَهِب َوَكاَن كُ 52َفَأَخَذ ُموَسى َوأَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن الذََّهَب ِمْنُهْم، ُكلَّ َأْمِتَعٍة َمْصُنوَعٍةب 51س"-(:54-51) األيات
أُلُلوِف َوُرَؤَساِء اْلِمَئاِتب الرَِّفيَعِة الَِّتي َرَفُعوَها ِللرَّبِّ ِستََّة َعَشَر أَْلًفا َوَسْبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َشاِقاًل ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء ا
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َتَنُموا ُكلُّ َواِحٍد ِلَنْفِسِهب 53 َْ أَِلَعازَاُر اْلَكاِهُن الذََّهَب ِمْن ُرَؤَساِء اأُلُلوِف َواْلِمَئاِت َفَأَخَذ ُموَسى وَ 54َأمَّا ِرَجاُل اْلُجْنِد َفا
ب  َوَأَتَيا ِبِه ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َتْذَكارًا ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل َأَماَم الرَّبِّ
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 عودة للجدول وناإلصحاح الثانى والثالث
س

 أراضى شرق األردن
تدسم تسمظ ةسدرذةستر دةسلىس م سكدوسر م  ة ست متسلمترسص حسلدضسج اتدستاحسر محس تسسجذاسدلتذذسستس تسسي

ستيذ س تج سذمتس ذم  مت سذقذمتر سلس ساا ذتر س  ذدة سمتريٍح سذم  تس سلدضسد حستا  سلكمت سدلتر سرألمتدذذسا سم تل تس
رست  سذمد ترسرححمذتدسهللسا تكترست  سسر مي  ةسلكم سا سر فذسسصحمتدتسسا تضًتس سس ذتدسرألددسستاحسلدضسجذدة

م ذس تاس ذكمتسصحمتدسلدضسيدت ست متدةس جتدممتاسا تسسصحمذتدسذيدىسذ ياسر مكظدست تسسرهللسهدسل دس م س
فرس تسس ذتدسرألددسسذيذدس اذتدكتسسي ذدسرألددس ستغت ذًتساقدسا اسماممتسكا سيذاسمكيستلدض كدوسر ا ا ستر 

سر  سات سا ذ سسصحمذتدكت سلسسككا يستك تسسمعسص حسر يمت  سيمتة سذذسلسسم تسس كت سلدضذًتا يمت ست سكا اسكاذذًت
ر ميذتسافرلسلاضذسجدًر ستج اتدساحس ذسمكاقةسيديسرألددسستاحسلدضسغتذتتست قتذستتدذتسستمجتدىسمذت  س

سميممدسذكتعسمسسرأليجتدسذحدجسمكهسمتدةسامبذةسميمحسذ يتسسج اتدسفرتس516س+114ما تس  د حس)كشس )
س(25190+سملس11146+سس2213دصةستهذذسلسس اذد س تسسذيمحد س االجس إل ممتذتتس)حتريساذذ

ساحسرألدضسر محسمدذضس ذكًتس سكاذذممت سر ذيدىساقدر سذ ياسر مكظتد سدلتذذسستجتد س ذسسصحمتدسيذات ت تسسلكه
س  مدحذس سصحتمممت سصضاد س مح سرأل در  ساجمتت سمس سم مذم  ساذذاذة س دتد سلدضسذال س  ح ست اال ت ياًل

  ة سذذس تكتسلتذسادسرألدضس سسر جمت ةسااتدرس مسساحس ُس(سذجتكاسذُس9122مذ1+سس11-1ا س1امتسس)حكقتف
سذذكم ستذذسس سذصكدات م س سسصحتممس تسس(سترأل  دسمسسافرس  ه2615لىسس1ا سم لسليتدس)د سمسسلي س يذاس دذًت

دسص+سس2115شصدجتعسص حس)(ستذت 612ذتس1( سافرسصفسسج ر سيمتةسر اذتسستماظ سر ماذيةس)22ذقذةسصحتمم س)ذشس
س(سكجدسلسسذاضسر مدسسر مف تدةساكتسهدسيقاتساحسذدسمتخا 13143ا13

ذ تدذمهستجتدسسدقتذسلسساكتلسيذاسكديحسححمذتدسر يذاذسسألدضسج اتدساتسياتدسدلتذذسسصذسسذاقتاسلكهساقتذُس
ادسلسسيادترسلسسكاذذم سدرذ سذدتههساحسر ذد ة سا تتذساؤ  سذالسسلحت سرسحاتسذ دس  دةسر جتدذةستر  يتوسمكي

سيذ تسسه ذاًلسصفس ذيترساحسهتةسرىحدذسستا سذيادتسسلكم سل يس أذ تدسلسسذحمتدترسألكديم  
سذدىت  اال س س اذ سامت سلتدذجتكتوسمأمذ سرألددسسصيتدةسس1سمة سكمد سذاذدتر سر يذاذسستكا سر يذاسر فذسس   لس

ذدس  كمتس ذيتساحسغكحسذد تتس كذيةسر امدسر جدذدس  كذيةسر امدسر قدذ ستاحس كذيةستر دةسمعس كذيةسر امدسر جد
سر مقديتتساحساتدة سر مامتدذةست م تساحستيامت سكتذسسدرءاةسر محس ذدتسمذت    جكوسر ذيدىسر مؤمساسج  

س  حسذدذه س ذلسممتسر ب ذة سر كتمتوس)متيح( سهذتدمهس)كاذاسحالذ عستسستت  س   حس تجستيذس(لىساحسلذت 
س سر يذاذسستكا   س  ح سص حسلمال ممت سذم  سر فىسدحذ سم قيس  حسذدىسذيتعس)ذيتع( ساقد سرأل ظ  سر ج   لمت

رألدضس ذكمتسر محسمدذضس ذكًتست ياًل سرألت تسسلذ تدس  كم سكت ترسمذدرلسمتيحسلمتسرىحدتسساكت ترسمذدرلسذيتعس
س)ر ميذتسدذكت( 
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ر اذذاحسلسسذقذذسمتس دتحستر يذاسر فىسهذذسححمذتدا ساف سرألدضسلسس م سمتريحس  ذدة ساالسذيماذعسرحكيتسس
(س ف لسامؤ  سصحمتدترسألكديم ستاتدترسغدذت س سسرألدضس1412 ت1رهللاسألسس كد سجمت ةست سذقددسلسسذاداهس س)

س ر مقدية سات متريحسر   ذدةسميذدسحدمذتاسيااسر امدسر قدذ سذتألمتدسر جيدذةسر م متية
 

ُنو َجاَد َفَكاَن َلُهْم َمَواٍش َكِثيَرٌة َواِفَرٌة ِجدًّاب َفَلمَّا رََأْوا َأْرَض َيْعِزيَر َوَأْرَض َوَأمَّا َبُنو رَُأوَبْيَن َوبَ 1س"-(:4-1) األيات
َذا اْلَمَكاُن َمَكاُن َمَواٍش،  ِة َأَتى َبُنو َجاَد َوَبُنو رَُأوَبْيَن َوَكلَُّموا ُموَسى َوأَِلَعازَاَر اْلَكاِهِن َوُرَؤَساِء اْلَجَماعَ 2ِجْلَعاَد، َواِ 

اأَلْرُض الَِّتي َضَرَبَها الرَّبُّ 4َعَطاُروُت َوِديُبوُن َوَيْعِزيُر َوِنْمَرُة َوَحْشُبوُن َوأَِلَعاَلُة َوَشَباُم َوَنُبو َوَبُعوُن، »3َقاِئِليَن: 
س «بُقدَّاَم َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِهَي َأْرُض َمَواٍش، َوِلَعِبيِدَك َمَواشٍ 

 
ِإْن َوَجْدَنا ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك َفْلُتْعَط هِذِ  اأَلْرُض ِلَعِبيِدَك ُمْلًكا، َواَل ُتَعبِّْرَنا »اُلوا: ُثمَّ قَ 5س"-(:15-5) األيات
َفِلَماَذا 7َهْل َيْنَطِلُق ِإْخَوُتُكْم ِإَلى اْلَحْرِب، َوَأْنُتْم َتْقُعُدوَن هُهَنا؟ »َفَقاَل ُموَسى ِلَبِني َجاٍد َوَبِني رَُأوَبْيَن: 6«باأُلْرُدنَّ 

؟  هَكَذا َفَعَل آَباُؤُكْم ِحيَن َأْرَسْلُتُهْم ِمْن 8َتُصدُّوَن ُقُلوَب َبِني ِإْسرَاِئيَل َعِن اْلُعُبوِر ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّ
َوَصدُّوا ُقُلوَب َبِني ِإْسرَاِئيَل َعْن ُدُخوِل  َصِعُدوا ِإَلى َواِدي َأْشُكوَل َوَنَظُروا اأَلْرَض 9َقاَدَش َبْرِنيَع ِلَيْنُظُروا اأَلْرَضب 
ب  َََضُب الرَّبِّ ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَأْقَسَم َقاِئاًل: 11اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّ َلْن َيَرى النَّاُس الَِّذيَن َصِعُدوا 11َفَحِمَي 

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب، أَلنَُّهْم َلْم َيتَِّبُعوِني ِمْن ِمْصَر، ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا، األَ  ْرَض الَِّتي َأْقَسْمُت إِلْبرَاِهيَم َواِ 
َََضُب الرَّبِّ َعَلى 13َما َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنََّة اْلِقِنزِّيَّ َوَيُشوَع ْبَن ُنوَن، أَلنَُّهَما اتََّبَعا الرَّبَّ َتَماًماب 12َتَماًما،  َفَحِمَي 
يَِّة َأْرَبِعيَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ اْلِجيِل الَِّذي َفَعَل الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّ ِإْسرَائِ  ب يَل َوَأتَاَهُهْم ِفي اْلَبرِّ َفُهَوَذا َأْنُتْم َقْد 14بِّ

 ََ ِإَذا اْرَتَدْدُتْم 15َضِب الرَّبِّ َعَلى ِإْسرَاِئيَلب ُقْمُتْم ِعَوًضا َعْن آَباِئُكْم، َتْرِبَيَة ُأَناٍس ُخَطاٍة، ِلَكْي َتِزيُدوا َأْيًضا ُحُموَّ 
يَِّة، َفُتْهِلُكوَن ُكلَّ هَذا الشَّْعبِ   "«بِمْن َورَاِئِه، َيُعوُد َيْتُرُكُه َأْيًضا ِفي اْلَبرِّ

  ظساحسمأكذاسمتيحس م س  حسافرسرححمذتدسلكهسذمم سذدحت م سلدضسر مذاتدستاتسكديهسذا  سلكهسم دت سمكمتس
تكال ظسمدتكمهست ترد سمام سساس حتد سر  قذقحسذمم سذحاليسكدتوسرىحدذسسغذدس تذح سذميت  هسر يحاذةات

يكةسس41(ستاتسر فىس تشس5)سوال تعبرنا األردنت ذوساحسميدد ست تسسرألمدسر فىسل  سسه اسمتيحسهت م س
رلسرهللسمسسلجذسيمتةسه تذم سذيممحس ذتد استمتسلهيحس  حسه ذهسلسسذيادسذم سذ مقدتسسلدضسر مت دسمتد ذسسمذدس

س ر  مكذةاسممممذسسذمتريذم ست  سذمممترسذمتر ذدسرهللست سلسسذيتكدترسصحتمم 
س

َنٍم ِلَمَواِشيَنا هُهَنا َوُمُدًنا أَلْطَفاِلَناب »َفاْقَتَرُبوا ِإَلْيِه َوَقاُلوا: 16 "-(:19-16) األيات ََ َوَأمَّا َنْحُن 17َنْبِني ِصَيَر 
َنةٍ َفَنَتَجرَُّد مُ   ِمْن َوْجِه ُسكَّاِن ْسرِِعيَن ُقدَّاَم َبِني ِإْسرَاِئيَل َحتَّى َنْأِتَي ِبِهْم ِإَلى َمَكاِنِهْم، َوَيْلَبُث َأْطَفاُلَنا ِفي ُمُدٍن ُمَحصَّ
نََّنا اَل َنْمِلُك َمَعُهْم ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ إِ 19اَل َنْرجُع ِإَلى ُبُيوِتَنا َحتَّى َيْقَتِسَم َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُكلُّ َواِحٍد َنِصيَبُهب 18اأَلْرِضب 

 "«بَوَما َورَاَءُ ، أَلنَّ َنِصيَبَنا َقْد َحَصَل َلَنا ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ ِإَلى الشَّْرقِ 
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سمم  ذسس ساتدتر ستاحسافر سصحتمم  ساحسمقدمة سلسسذ تكتر سذذس دضتر س هحسهذتذسمتيح  سمكم  س دضسجدذد افر
ذمتكم  ستهدسذر محس  سمكا يسص حسلدضسر مت دسذذسيتكدترسصحتمم سمسسحالذس مذم ستكس  كذيةسر امدسر قدذ  ترمم ستر 
سس111111ذذكمتسلسس ددا سل ذدسمسسس41111فااسمكم س  كاتسس

 
 "ِإْن َفَعْلُتْم هَذا اأَلْمَر، ِإْن َتَجرَّْدُتْم َأَماَم الرَّبِّ ِلْلَحْرِب،»َفَقاَل َلُهْم ُموَسى: 21 " -(:21) أية

س متيحساكتسذؤ دسلكم سلمت سر داسصفًرسا سذ تدذتسس إ السس حضت م ستجمتدا سرمت سر دا
س

َوُأْخِضَعِت 22َوَعَبَر اأُلْرُدنَّ ُكلُّ ُمَتَجرٍِّد ِمْنُكْم َأَماَم الرَّبِّ َحتَّى َطَرَد َأْعَداَءُ  ِمْن َأَماِمِه، 21س"-(:38-21) األيات
، َوَبعْ  َد ذِلَك َرَجْعُتْم، َفَتُكوُنوَن َأْبِرَياَء ِمْن َنْحِو الرَّبِّ َوِمْن َنْحِو ِإْسرَاِئيَل، َوَتُكوُن هِذِ  اأَلْرُض اأَلْرُض َأَماَم الرَّبِّ
ب  ، َوَتْعَلُموَن َخِطيََّتكُ 23ُمْلًكا َلُكْم َأَماَم الرَّبِّ ُم الَِّتي ُتِصيُبُكْمب َولِكْن ِإْن َلْم َتْفَعُلوا هَكَذا، َفِإنَُّكْم ُتْخِطُئوَن ِإَلى الرَّبِّ

ْنُفِسُكْم ُمُدًنا أَلْطَفاِلُكْم َوِصَيرًا ِلَغَنِمُكْمب َوَما َخَرَج ِمْن َأْفَواِهُكُم اْفَعُلوا24 َفَكلََّم َبُنو َجاَد َوَبُنو رَُأوَبْيَن 25«ب ِاْبُنوا أَل
َفاُلَنا َوِنَساُؤَنا َوَمَواِشيَنا َوُكلُّ َبَهاِئِمَنا َتُكوُن ُهَناَك ِفي ُمُدِن َأطْ 26َعِبيُدَك َيْفَعُلوَن َكَما َأَمَر َسيِِّديب »ُموَسى َقاِئِليَن: 

 «بَوَعِبيُدَك َيْعُبُروَن، ُكلُّ ُمَتَجرٍِّد ِلْلُجْنِد َأَماَم الرَّبِّ ِلْلَحْرِب َكَما َتَكلََّم َسيِِّدي27ِجْلَعاَدب 
َوَقاَل َلُهْم 29َوَيُشوَع ْبَن ُنوٍن َوُرُؤوَس آَباِء اأَلْسَباِط ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَلب َفَأْوَصى ِبِهْم ُموَسى أَِلَعازَاَر اْلَكاِهَن 28

، َفَمَتى ُأخْ »ُموَسى:  ِضَعِت اأَلْرُض ِإْن َعَبَر اأُلْرُدنَّ َمَعُكْم َبُنو َجاَد َوَبُنو رَُأوَبْيَن، ُكلُّ ُمَتَجرٍِّد ِلْلَحْرِب َأَماَم الرَّبِّ
َولِكْن ِإْن َلْم َيْعُبُروا ُمَتَجرِِّديَن َمَعُكْم، َيَتَملَُّكوا ِفي َوَسِطُكْم ِفي َأْرِض 31ْعُطوَنُهْم َأْرَض ِجْلَعاَد ُمْلًكاب َأَماَمُكْم، تُ 

َنْحُن َنْعُبُر 32َك َنْفَعُلب الَِّذي َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ َعْن َعِبيِدَك َكذلِ »َفَأَجاَب َبُنو َجاٍد َوَبُنو رَُأوَبْيَن َقاِئِليَن: 31«ب َكْنَعانَ 
َفَأْعَطى ُموَسى َلُهْم، ِلَبِني 33«ب ُمَتَجرِِّديَن َأَماَم الرَّبِّ ِإَلى َأْرِض َكْنَعاَن، َولِكْن ُنْعَطى ُمْلَك َنِصيِبَنا ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ 

ِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن َوَمْمَلَكَة ُعوٍج َمِلِك َباَشاَن،  َجاٍد َوَبِني رَُأوَبْيَن َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ْبِن ُيوُسَف، َمْمَلَكةَ 
 اأَلْرَض َمَع ُمُدِنَها ِبُتُخوِم ُمُدِن اأَلْرِض َحَواَلْيَهاب

َة َوَبْيَت َهارَاَن َوَبْيَت ِنْمرَ 36َوَعْطُروَت ُشوَفاَن َوَيْعِزيَر َوُيْجَبَهَة 35َفَبَنى َبُنو َجاَد: ِديُبوَن َوَعَطاُروَت َوَعُروِعيَر 34
َنٍمب  ََ َنًة َمَع ِصَيِر  َوَنُبَو َوَبْعَل َمُعوَن، ُمَغيََّرَتِي االْسِم، 38َوَبَنى َبُنو رَُأوَبْيَن: َحْشُبوَن َوأَِلَعاَلَة َوَقْرَيتَاِيَم 37ُمُدًنا ُمَحصَّ

س َوَسْبَمَة، َوَدَعْوا ِبَأْسَماٍء َأْسَماَء اْلُمُدِن الَِّتي َبَنْواب
س
 "َوَذَهَب َبُنو َماِكيَر ْبِن َمَنسَّى ِإَلى ِجْلَعاَد َوَأَخُذوَها َوَطَرُدوا اأَلُموِريِّيَن الَِّذيَن ِفيَهاب39 " -(:39) يةأ

 ذسستجدسجتدستدلتذذسسهدسصمم  ترسميجعستامتسذاضسر ذالدسااتدتس م سلتس تكترسضمسسسح اذسكا سيذاسمكي
  ف دترسص سمؤحدرًسرحمدتيست  سذُس

َوَذَهَب َياِئيُر اْبُن َمَنسَّى َوَأَخَذ 41َفَأْعَطى ُموَسى ِجْلَعاَد ِلَماِكيَر ْبِن َمَنسَّى َفَسَكَن ِفيَهاب 41 "-(:42-41) تاأليا
وَث َياِئيَرب  : َحوُّ  َوَذَهَب ُنوَبُح َوَأَخَذ َقَناَة َوُقرَاَها َوَدَعاَها ُنوَبَح ِباْسِمِهب42َمزَارَِعَها َوَدَعاُهنَّ
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س

هِذِ  ِرْحاَلُت َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُجُنوِدِهْم َعْن َيِد ُموَسى َوَهاُروَنب 1س"-(:56-1) األيات
ب َوهِذِ  ِرْحاَلُتُهْم ِبَمَخاِرِجِهْم: َوَكَتَب ُموَسى َمَخاِرَجُهْم ِبِرْحاَلِتِهْم َحَسَب َقوْ 2 ِاْرَتَحُلوا ِمْن َرَعْمِسيَس ِفي 3ِل الرَّبِّ

ِد اْلِفْصِحب َخَرَج َبُنو ِإْسرَاِئيَل  ََ ِل، ِفي  ِل، ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر اأَلوَّ ِبَيٍد َرِفيَعٍة َأَماَم الشَّْهِر اأَلوَّ
ِإْذ َكاَن اْلِمْصِريُّوَن َيْدِفُنوَن الَِّذيَن َضَرَب ِمْنُهُم الرَّبُّ ِمْن ُكلِّ ِبْكٍر، َوالرَّبُّ َقْد َصَنَع 4ِمْصِريِّيَن، َأْعُيِن َجِميِع الْ 
 ِبُِلَهِتِهْم َأْحَكاًماب

ُسكُّوَت َوَنَزُلوا ِفي ِإيثَاَم الَِّتي ِفي ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن 6َفاْرَتَحَل َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِمْن َرَعْمِسيَس َوَنَزُلوا ِفي ُسكُّوَتب 5
يَِّةب  ثُمَّ 8ب ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِإيثَاَم َوَرَجُعوا َعَلى َفِم اْلِحيُروِث الَِّتي ُقَباَلَة َبْعَل َصُفوَن َوَنَزُلوا َأَماَم َمْجَدل7َطَرِف اْلَبرِّ

يَِّة ِإيثَاَم َوَنَزُلوا اْرَتَحُلوا ِمْن َأَماِم اْلِحيُروِث َوَعَبُروا ِفي وَ  يَِّة، َوَساُروا َمِسيَرَة َثاَلَثِة َأيَّاٍم ِفي َبرِّ َسِط اْلَبْحِر ِإَلى اْلَبرِّ
ب َفَنَزُلوا ْخَلةً ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َمارََّة َوَأَتْوا ِإَلى ِإيِليَمب َوَكاَن ِفي ِإيِليَم اْثَنتَا َعَشَرَة َعْيَن َماٍء، َوَسْبُعوَن نَ 9ِفي َمارََّةب 
يَِّة ِسيٍنب 11ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِإيِليَم َوَنَزُلوا َعَلى َبْحِر ُسوَفب 11ُهَناَكب  ثُمَّ 12ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َبْحِر ُسوَف َوَنَزُلوا ِفي َبرِّ

يَِّة ِسيٍن َوَنَزُلوا ِفي ُدْفَقَةب  ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن أَُلوَش َوَنَزُلوا 14َة َوَنَزُلوا ِفي أَُلوَشب ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ُدْفقَ 13اْرَتَحُلوا ِمْن َبرِّ
يَِّة ِسيَناَءب 15ِفي َرِفيِديَم، َوَلْم َيُكْن ُهَناَك َماٌء ِللشَّْعِب ِلَيْشَرَبب  ُثمَّ اْرَتَحُلوا 16ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َرِفيِديَم َوَنَزُلوا ِفي َبرِّ

يَِّة ِسيَناَء وَ  ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن 18ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َقَبُروَت َهتََّأَوَة َوَنَزُلوا ِفي َحَضْيُروَتب 17َنَزُلوا ِفي َقَبُروَت َهتََّأَوَةب ِمْن َبرِّ
ُلوا ِمْن ِرمُّوَن َفاِرَص ُثمَّ اْرَتحَ 21ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِرْثَمَة َوَنَزُلوا ِفي ِرمُّوَن َفاِرَصب 19َحَضْيُروَت َوَنَزُلوا ِفي ِرْثَمَةب 

ُثمَّ اْرَتَحُلوا 23ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِرسََّة َوَنَزُلوا ِفي ُقَهْياَلَتَةب 22ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِلْبَنَة َوَنَزُلوا ِفي ِرسََّةب 21َوَنَزُلوا ِفي ِلْبَنَةب 
ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َحرَاَدَة َوَنَزُلوا 25َحُلوا ِمْن َجَبِل َشاَفَر َوَنَزُلوا ِفي َحرَاَدَةب ُثمَّ اْرتَ 24ِمْن ُقَهْياَلَتَة َوَنَزُلوا ِفي َجَبِل َشاَفَرب 

ثُمَّ 28ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َتاَحَت َوَنَزُلوا ِفي تَاَرَحب 27ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َمْقَهْيُلوَت َوَنَزُلوا ِفي تَاَحَتب 26ِفي َمْقَهْيُلوَتب 
ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َحْشُموَنَة َوَنَزُلوا 31ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِمْثَقَة َوَنَزُلوا ِفي َحْشُموَنَةب 29ا ِمْن تَاَرَح َوَنَزُلوا ِفي ِمْثَقَةب اْرَتَحُلو 

َبِني َيْعَقاَن َوَنَزُلوا ِفي ُحوِر  ثَُّم اْرَتَحُلوا ِمنْ 32ُثمَّ اْرتَحُلوا ِمن ُمِسيُروَت َوَنَزُلوا ِفي َبِني َيْعَقاَنب 31ِفي ُمِسيُروَتب 
ثمَّ 35ثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ُيْطَباَت َوَنَزُلوا ِفي َعْبُروَنَةب 34ثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ُحوِر اْلِجْدَجاِد َوَنَزُلوا ِفي ُيْطَباَتب 33اْلِجْدَجاِدب 

ي ِة ِصيٍن َوِهَي ث36اْرَتَحُلوا ِمْن َعْبُروَنَة َوَنَزُلوا ِفي ِعْصُيوَن َجاَبَرب  مَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِعْصُيوَن َجاَبَر َوَنَزُلوا ِفي برِّ
 ثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َقاَدَش َوَنَزُلوا ِفي َجَبِل ُهوٍر ِفي َطَرِف َأْرِض َأُدوَمب37َقاَدُشب 
، َوَماَت هُ 38 َناَك ِفي السََّنِة اأَلْرَبِعيَن ِلُخُروِج َبِني َفَصِعَد َهاُروُن اْلَكاِهُن ِإَلى َجَبِل ُهوٍر َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ

ِل ِمَن الشَّْهِرب  َوَكاَن َهاُروُن اْبَن ِمَئٍة وَثاَلٍث َوِعْشِريَن 39ِإْسرَاِئيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر، في الشَّْهِر الَخاِمِس ِفي اأَلوَّ
ُك َعرَاَد َوُهَو َساِكٌن ِفي اْلَجُنوِب ِفي َأْرِض َكْنَعاَن ِبَمِجيِء َوَسِمَع اْلَكْنَعاِنيُّ َملِ 41َسَنًة ِحيَن َماَت ِفي َجَبِل ُهوٍرب 

 َبِني ِإْسرَاِئيَلب
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ُثمَّ اْرَتَحُلوا 43ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َصْلُموَنَة َوَنَزُلوا ِفي ُفوُنوَنب 42ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َجَبِل ُهوٍر َوَنَزُلوا ِفي َصْلُموَنَةب 41
ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن 45ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ُأوُبوَت َوَنَزُلوا ِفي َعيِّي َعَباِريَم ِفي ُتْخِم ُموآَبب 44َنَزُلوا ِفي ُأوُبوَتب ِمْن ُفوُنوَن وَ 

ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن َعْلُموَن 47ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِديُبوَن َجاَد َوَنَزُلوا ِفي َعْلُموَن ِدْباَلتَاِيَمب 46َعيِّيَم َوَنَزُلوا ِفي ِديُبوَن َجاَدب 
ُثمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِجَباِل َعَباِريَم َوَنَزُلوا ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعَلى ُأْرُدنِّ 48ِدْباَلتَاِيَم َوَنَزُلوا ِفي ِجَباِل َعَباِريَم َأَماَم َنُبوب 

 ى آَبَل ِشطِّيَم ِفي َعَرَباِت ُموآَببَنَزُلوا َعَلى اأُلْرُدنِّ ِمْن َبْيِت َيِشيُموَت ِإلَ 49َأِريَحاب 
َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإنَُّكْم َعاِبُروَن »51َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعَلى ُأْرُدنِّ َأِريَحا َقاِئاًل: 51

اأَلْرِض ِمْن َأَماِمُكْم، َوَتْمُحوَن َجِميَع َتَصاِويرِِهْم، َوتُِبيُدوَن ُكلَّ  َفَتْطُرُدوَن ُكلَّ ُسكَّانِ 52اأُلْرُدنَّ ِإَلى َأْرِض َكْنَعاَن، 
َتْمِلُكوَن اأَلْرَض َوَتْسُكُنوَن ِفيَها أَلنِّي َقْد َأْعَطْيُتُكُم اأَلْرَض 53َأْصَناِمِهِم اْلَمْسُبوَكِة َوُتْخِرُبوَن َجِميَع ُمْرَتَفَعاِتِهْمب 

 َلُه َوَتْقَتِسُموَن اأَلْرَض ِباْلُقْرَعِة َحَسَب َعَشاِئِرُكْمب اَْلَكِثيُر ُتَكثُِّروَن َلُه َنِصيَبُه َواْلَقِليُل ُتَقلُِّلونَ 54ِلَكْي َتْمِلُكوَها، 
ْن َلمْ 55َنِصيَبُهب َحْيُث َخَرَجْت َلُه اْلُقْرَعُة َفُهَناَك َيُكوُن َلُهب َحَسَب َأْسَباِط آَباِئُكْم َتْقَتِسُموَنب  َتْطُرُدوا ُسكَّاَن  َواِ 

، َوُيَضاِيُقوَنُكْم َعَلى اأَلْرِض ِمْن َأَماِمُكْم َيُكوُن الَِّذيَن َتْسَتْبُقوَن ِمْنُهْم َأْشَواًكا ِفي َأْعُيِنُكْم، َوَمَناِخَس ِفي َجَواِنِبُكمْ 
 "«بَما َهَمْمُت َأْن َأْفَعَل ِبِهمْ َفَيُكوُن َأنِّي َأْفَعُل ِبُكْم كَ 56اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َساِكُنوَن ِفيَهاب 

 ملخص للرحلة
 33الرحلة بحسب سفر العدد إصحاح 

سا سر  ذدتل 4سصذ ت  3سي تت 2سد ميذو 1
سذدذةسيذس 8سذ ديت  7سصذ ذ  6سمتدة 5
سذدذةسيذكت  12سداذدذ  11سل تش 11سداقة 9
سدمتسساتدي 16سد مة 15س ضذدتت 14سهذدتتسامأتة 13
سجذذسيتاد 21سهمذالمة 19سدية 18س ذكة 17
سمتدح 24سمت تس29سمقمذ تتس22س دردة 21
سذكحسذاقتس 28سميذدتت 27س يمتكة 26سم قة 25
س اذتسسجتذدس92س ذدتكة 31سذاذتت 31س تدسر جدجتد 29
ساذس/س 33 ذدذة

سهتدش
ساتكتس 36سا متكة 35سجذذساتدس94

س  متسسدذالمتذ  41سدذذتسسجتد 39س ذيس ذتدذ  38سلتذتت 37
سسسسس دذتتسمتخاس/سخذذسياذ  42سجذتذس ذتدذ  41

 الرحلة بحسب سفر الخروج والعدد
س(سضدذةسرألذ تدس/سر دات90112)حدس-1رعمسيسس-1 (1
س(سضدذةسرألذ تدس/سر دات90112)حدسسسس-1سسكوتس-2 (2
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س(13119)حدسس-1سطريق برية بحرسوف)   (س (3
ساست ذاًلساحس متدسكتد (سر داسذيذدسلمتمم سكمتدًرساحس متدسي ت21119)حدسس-1إيثام-9 (4
(س محسذض ذساد تسستذقتذسا سمدمذ تسستاكتسم سييس2114)حدس-ذذسسمجدذستر ذ د1سفم الحيروثس-4 (5

س(س)  ظسلكهس تسسذجاسلسسذكا قترسيمتً س د ياذس(21114ر ذ دس)حد
سلذت ست  سذجدترسمت  س9(سيتدترس22115)حدس-1سبرية شور)  (س (6
سمفمدترستادحساذهسمتيحسيجدةسااتدس فذتًس(ستجدترسمت سمدسا29115)حدس-1مارةس-5 (7
سكح ةساك  ترس كدسر مت س01 ذسسمت س+سس12(ساكتستجدترس20115)حدس-1إيليمس-6 (8
(ساحسذذسسصذ ذ ستيذكت  ستمفمدسر يااس كقيسر حذ  سترهللسذااذم سر مسس1116)حدس-1برية سينس-3 (9

س(4116ا19)حد
سر ياا1110)حدس-:رفيديمس-11 (11 ستمفمد سر يااسمت  سذجد س   سذت ااتسساس( تمتيحسذضداسر احدة

(س3110 ذحدجسمت  ستد تةسر م تسسميةستمدذذةس)مجدذةستمحتامة( س مت ذيسذأمحس ذ تداسصيدرءذذس)حد
ذكذهس ستر  سادتدة سذ تجمه س ه سذأمح سذ دتسس محسمتيح سر  داستمتيحسذا ح  سر يااساح سذقتد تذيتع

سجديت ستر ذات داستذااحسميتدةس متيحسذإحمذتدسيذت س ذيت دت  
سك تذسصيدرءذذسمقتذذسر جذذس)حدس1113)حدس-1برية سيناءس-12 (11 سص حسرهلل2113( سا(ستمتيحسذااد

تر يااسذمقدوس ذ  مم سرهلل ستاتدتسد تدستذدتيستي تاس قذذس  حسر جذذستاتتسذتيسيدذدسجدًرس
سر يااس)حد سمتيحس16113اإدماد سرهللسد ت سلس س   سدلوسر جذذ  سص ح سر داسك ذ سألس سذدحس ستر جذذ )

تذتسر ايدستذاضسر يدرءع ستر يااساحسحتاهسذا اسمسسمتيحسلسسذ   ساتسرهللستذكقذس م ستل ات سر تا
يدرءعسرهللست سذ  مم سرهللس ءالسذمتمتر س  سلسسرهللسد تسمتيحستادتسستكتدراستلذذمتستيذاتسسمسسيذت س

تذقد سستر يااسذترايس  حس ذسيدذاةسرهللس سصيدرءذذس  ااتدستلسسذيجدترسمسسذاذدستذقمداسمتيحست د 
س س  سذدىسمتيحستادتسستكتدراستلذذمتستمام  سص هسصيدرءذذستذأ  تسستذيدذتسسس01متيحسفذتءت  يذحًت

متسادتسستمسسل  سلسسرهللسد تسمتيحس ذاادس  جذذست د س ذااذهس ت حسر يدذاةستسس س(11-1124)حدس
س)حد س  ياا سذقضتس سا تكتر ستم14124ماه سدلوسر جذذ  س  ح سخ  ة س كتٍد سر دا سمكظد ست تس تيحس(

سر يااسذيقاساحسحاذةسس41ذقضحس  حسر جذذس سترهللسذااحس متيحسمدتاذذسحذمةسرحجممتع  ذتمًت 
(سمتيحسذ يدس15192(سترهللسذااحس متيحس ت حسر يمتدةس ذك ذسذممتس)حدس1192ر اجذسر فاذحس)حد

س)حد س)13192ر  ت ذس سذكحس تىسذضداسر يااسر حتاح  ستذأمد سر اجذ ستذ دي س  سس9111( دجذ(
(ستا اسمتيحسمسسرهللس دةسا ذتتسخحداتسلسسذدىسمجد س)حدس91192ر يااسلمت سرهللس)حدسسذيدعساح
( سصهتمةس95194(سترهللسذ ماس  ذمت ستجهسمتيحسذ معس)حدس1194متيحسذك تس ت ذسس)حدس س(13199

س1 سر التذذس سيدد س) دس-ر حذمة سرألتذ سر مادرد سيذكت   سذدذة س تكتساح سر يدد سل درلستيدرءع (س211 ذ
س(11111يدرءعسمكممحساحس) دستذاضسر 

سلذت سس9(سمتيحسذا اسمسس تذتاسلسسذذقحسماه سصدم  ترس12111) دسس-1برية فاران)    (س (12
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س(سر يااسذيم حسيدًر ستر كتدسميماذساحساد سر م  ة 1111) دسس-1ستبعيرة)   (س (13
سر    ستر داسذااذم سر ي تىس  سذضدذم  سصحمذتدس4111ا94) دس-1قبروت هتأوةس-19 (14 يذت س(سيمتة

س(25111 ذيت دترسمتيحست  تذسر دتحس  ذم س) دس
سلذت  س0(سمدذ ستادتسسذم  متسس  حسمتيحسترهللسذضداسمدذ سذت ذديس95111) دس-1سحضيروتس-14 (15
(ستمسساكتلسلدي ترسر جتريذوستمفمدسر يااس26119(ستاحسهتدشس) د16112) دس-1برية فاران)  (س (16

سلس41تر اقتذةسذت مذهس س  حسر ااتدس  كاتسستذاضسر يدرءعستدج سر دجذسيكةس  سا ذممم س ذكمت ادتر
س(13-15ر فىسدكوسر يذت سامكةسهتدحستدر تسستلذذدر  س  س اتسادتسسم ادس) د

(ساكتسمتمتسمدذ  ستمفمدسر يااسذيذاسر مت ستمتيحسذحت  س1121) دس-:برية صين/ قادشس-99 (17
تادتسسذاد سدحت ممتس ألدضس  سسرهللستذضداسر احدةسمدمذس ستميمذةسر مت سمت سمدذذة ست قتذةسمتيح

س(13121دت سداضسمدتدا ساحسلدضهس) دللسس
س   مكة ستر  داسمعسم لس دردس22121) دسس-1جبل هورس-94 (18 (سمتتسادتس ستر ذات دسذاذتسدءذيًت

س(9121( سر م تسسُذيمحسُ دمةس) د1121ر  كاتكحس) دس
سر  ذتتسر م دهةس(سمفمدا ستضدذة4121) دسس-1الدوران بأدوم فى طريق بحرسوف)   (س (19
س(11121) دس-1سأوبوتس-90 (21
س(11121) دسس-1عين عباريمس-93 (21
س(12121) دسس-1وادى زارد)  (س (22
س(19121) دس-1عبر أرنون)  (س (23
س(س ذلسهتذسر داس متيحسصجمعسر يااساأ اذم سمت ًس16121) دس-1سبئر)  (س (24
س(13121) دس-:متانة)  (س (25
س(13121) دس-1 نحلئيل)  (س (26
س(13121)  (  1_س) دس (27
ر محساحسا در سمتخاس كدسدلوسر ديجةسر محسميد س  حستجهسر ذدذة سرحكماتدس  حسسلجواءر  (س) (28

هتمةسصيدرءذذساذمت  سيذ تسست تجسم تلسرألمتدذذسستلحفسلدضم ستر 
( س  س كحسر يااسمعس24-22(سهاةسذ ات س) ددس1122) دس-1عربات موآب عبر أردن أريحاس-42 (29

( سماذذسسذيتعس2126  سر مادردسر  تكحس) دس24111االلس(ستر ضدذةسضدا ستس1125ذكتتسمتخاس) دس
(سجتدستدلتذذسستكا سيذاسمكيحسذأحفتسسيديس2191(سضداسمدذتسس) دس13120ح ذدةس متيحس) دس

س(5192رألددسس)لدضسج اتد(سكاذذًتس م س) دس
 
 

 -ويمكن تقسيم الرحلة إلى األقسام اآلتية:
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صفرس  سذف دسيتادسخحد سد ميذوسس99حس ددسرألدهت سميذدس ده سرىذةساس-1من مصر إلى سيناء -1
سر  ذدتلس-6صذ ت س-5ي تتس-9 سس-0ا  ستميذدا  سرأل مد سر ذ د سذدذةسس9 ذتدا  ساح لذت 

سس-3صذ ت  سس-3متدة سس-3صذ ذ  سيت  سذ د سيذسس-11  ح س-19ل تشس-12داقةس-11ذدذة
س 15ذدذةسيذكت سس-14داذدذ 

سهذذسر متاتسس-1من سيناء إلى قادش -2
اسهتدشساحسذدذةساتدرسس10اس ضذدتتس16(سهذدتتسامأتةس9111مذاذدةس) داس16مسسذدذةسيذكت س

س( ستمسساكتسذدلتسد  ةسر مذه 26119+سس16112) دس
سيكةس93 تر حسس-1رحلة التيه -3

س س13د مة ساتدي سدمتس س13ا س ذكة سدية21ا سهمذالمة21ا سيتاد22ا سجذذ اس24 دردةس29ا
اس تدس91اسذكحسذاقتسس91يذدتتس23اس يمتكة23اسم قة20اسمتدح26اسمت تس25مقمذ تتس

س 96اسهتدش95 اذتسسجتذدس94اس ذدتكةس99اسذاذتتس92جتدسجدر 
 من قادش إلى األردن -4

سلذتدسذكحسذاقتسس)مل90مسسهتدشس (ستاكتلسمتتس6111)ملسساسمتيذد90(سجذذساتد6111ا
(س  حسصذ ةست اذتسس9121(سادذيسذ ديت س)0111(سذاذتتس)ملس0111جتدس)ملادتساسر جد
س(سا 312جتذدس)ملس ساتكتس41متكة سلتذتت42ا سلتس ذذ س49ا س ذيس ذتدذ  ستردىس44ا45ا ا

(اسذءدساحسر ذدذةس46(س  متسسدذالمتذ س)45(سدذذتسسجتدس)19121(ستردىسلدكتسس)12121 رددس)
اسر ديجةستاحسل دسدؤتوسجذتذس13121اسذتمتتس13121اسغ ذءذذس13121اسممتكةس16121ا13

ذتيتسسص حس دذتتسمتخاسمسس ذدسلددسسلدذ تس س  ساحسادذيس40تسكذتاحسرمت سس21121 ذتدذ س
س(99121) دس43

س
 -تأمالت وتعليقات على الرحلة:

س متاسيددسر اددسذامذدسلتذس ماسر د الت  -1
سم ذتسسكيمة(س ذساف سر د  ةساحسر ذدذةساتسماج ةسذ ذسر مقتذذوس9-2م دذلسيااس) -2
 اد سصيمقدردكتساحساف سر  ذتةسس د سصيمقدردا ساحسم تسسماذساسذذسمجدا س ذسامدةساحسم تسسمحم  سذيذد -3

س س ذيتس كتساكتسمدذكةسذتهذة سذذسك سساحسد  ةسغدذة 
متاتسسر يااسمعسمتيحساتسمتاتكم سم تسر كتمتوسرمتسرحيمقدردستدحتذسلدضسر مذاتدسامعسذيتعس)دم ًرس -4

س ذيتع(
ذالد ساحسحدتجسر ذمتدس يااسهللسمسسمادس  س ذتمم ساحساف سر د  ةسمدم س  ذتةسر ميذ حسمسسلتذسم -5

ر مامتدذةس) ذتدسر ذ دسرأل مد(ستم دد سمسسر يذاتسس)صذ ذوسدم  ساد تس(ستيدسر مكتتذس)ر مس(ستر دتحس
ر قدوسذي سساذكتس)ر مت سمسسر احدة(ستر  دتاسر ميممدةسضدكتسمسسصذ ذوس) دتاسمماددةسمسس مت ذيس
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سذدل سر و( ستر ميذتستياس كذيمهس)ر حذمةستيام (ست ذسافر ذحدت سر داتس)ر ا ذا(سستر  كاتكذذس   
ساحسد  ةس ساف  سرألددس(  سكمد س) ذتد سر يمتتذة سلتدي ذ  سر امذيسذت متتس كدحذ سصكيتككت تذجاسلسسكح ع
سمسسدحتذسر يااس سمذدل سر  كذية سلتس ذتة س ذتمكت س د  ة سلحدىسميذدسلذضًت ساكتلسد  ة غدذمكت سغذدسلكه

حسمأييتسذت سر حميذسستميممدس محسألدضسر مذاتدستمكممحسذمجح سر ميذتسرألتذس دم س   كذيةسر م
اسمجح سر ميذتسر  تكح ساك سسكدىسر يااسذادسدحت هسرألدضاسكجدساحستيام سذاضسر ياتاسر ت كذة

تاؤ  سذيذدترس  حاذةسر يت كةسساسا سمد تا سدتسسلسسذذذدتا ست تكترسيذاسميت ذس س ادس متس  يااتس
سساح س ستر ج0)دت سر دتح سذذس سادرع ستر محسميذاسدرءمًت س( س)غذ س ذاضس1015يد سرهللسذيمت س تس ست مت )

سامكتلس قتذتتسمماددةس   كذيةست  ددداستاف س متسغدضس ر ياتاسر ت كذةسذمأدذاسياذهسا فرسرىسسلذضًت
تر دستاتسر مأدذا ستهدسماذس  دمتسسر يااسمسسلدضهس)ر يذح(س متسذا اسذت وسر ديتذسذا ذسر حذذلس

(ستكال ظساحسذد سصهتمةسر يااساحسرألدضس3-612تس س2+سس515ا11ا19 تسس1ص حسلسسذا تساذاتدس)
سر  داس)هضس س س سذذ  تس ساحس111لكم  سر دت ذة سر يد سصذ ذوس)هتى سضد س داسميممدة ساح ساك س )

ر يمتتذتتسر محسم ذتاتسر  كذيةس  حسرألدض( ستامدةسر مأدذذتتساف سصكممتسذمجح سر ميذتسرألتذستمكممحس
ال ظسلسسر فذسس تدترسمسسر يذحس تكترسه ةس)ه ذ تسسا سر فذسسذت كيذةس   كذيةسذمجح سر ميذتسر  تكح ستك

س س س)ات ممضاذس سر ميت ذس سا  س  يذح سذفاذتر سرألدضست   ساح سذقتر سر فذس سلس سلذضًت ستكال ظ ذح اتس(
سذاتهذم سرهلل(

سر يااساحسصيتدةس   دتاسر دت ذةسمسسرأل در سر دت ذذسستمسسر جيد ستر ااتذتس -6 ر  دتاسر محسترجممت
يااستماتكتتسرهللس م سدم س ااتذتسرهللستم ذمهسر ميممدةستر مجتداسدم س أل  ستر مجتداسر محسر   ذدةس  

س(511 تسس2+سس114ا2+سس13-1019+س اس1111ا11 ت1+سس22144علذمتسذكذبحسلسسكح يس)
سات متسلسسرهللساتسر قتءدسام سيذا تسس ممًتستاحسلمتس ؟س-مدتسذمتسر د  ة1سسأماكن مختلفةاكتلس -7

س12سس14)حدسم ذسا سر  ذدتلستذاضمتساديسم متذةسذمذام ساذمتسر ادتستذ ادا سذاضمتسضذي - أ
س(س 11س–

سذاضمتستريعسم ذسيمتذسمتخا  - ب
سذاضمتس تسساذهسجتعست اشسم ذسداذدذ  س-ج
سذاضمتسُمكاشستمجد دس  قتىسم ذسصذ ذ ستذءد س-د
سذاضمتس دتاسم ذسداذدذ  س-ه
سذاضمتس تسس م ساذهسدر ةسم ذسجذذسيذكت  س-ت
سذاضمتس تكترسذيذدتسساحسحاسميمقذ سم اًلسمسسيذكت سص حسهتدشسذدكذعس- 
سمسسهتدشسذدكذعس  ذ د س     ذاضمتس تكترسذدمدتسسم الًسس-ح
سل ذتكًتس تكترسذفاذتسس  جذذسم ذسيذكت /سيتادس/س تدسر جدجتدس-ا
سل ذتكًتس تكترسذفاذتسس ألتدذةسم ذسمت تس-ى
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سد ةس)متدة(ل ذتكًتس تكترسذفاذتسسألمت سسمذت سمُسس-ل
سل ذتكتس تكترسذفاذتسسألمت سسمذت س فذةسمي ة س-ذ

س(س)ا سل  كترسرهلل(4103)م سس-ت تكتسم اًل1سخطايا الشعبماددتس -8
س(25 ذتدةست كذةسم ذسر اجذسر فاذحستذاذسابتدس) د - أ

سمفمدترس  حس ذسيح س)رأل ذس/سر يدا/سر مسسر فىس دات ستاتس  ت( - ب
سصيممترسر اتدةسألدضسر اذتدذةسمادس-ج
سممددترس  حسرهللست  حسمتيحس-د
س د سصذمتسسذقددةسرهللستاديست تد س-ه
سستدحس/سر دؤيت سم ذسادتسس/سمدذ س/سر التذذسسم ذسهس-ر  ذسل  سسرهللس1س-ت

 محسمتيحسل  سسرهللسستر  دذ سسر فىساحستيام س/سر جتريذوس/سر يااس  هس/سذذسدر تسستلذذدر سسسس
سسس 
سر  كتسمعسذكتتسمتخا س- 

س(س سلاكحسلذتمم سذت ذتاذستيكذم سذت د ا 99103)م س-ضدا 1سلعقوباترتماددتس -9
سيذ سر ادتس) مت ذيس/سر  كاتكذذس   ( - أ

سيذ سصحتمم س)ر التذذسس/ساذك تو( - ب
سر ذاضسص مديسذت كتدس)هتدحس/سكتدراستلذذمت   (س-ج
سدذمتسمتتسر ذاضسذت ُمحمةاسمسسل ذسر    س-د
سمتتسر ذاضسذت  ذتتسر ُم دهةس-ه
ساضسذت تذأمتتسر ذس-ت
سرألدضسذ اتسر ذاضسل ذت س)در تسستلذذدر   (س- 

سر   ذدس مماظ سمدر مهس م ست كي م سقدم لهمترهللس ذممجدسصيمهسس-11
سييسر ذ دستلغديسل درءم  سسسسسسسسس - أ

سهتدا سذي تذةست متدسكتد - ب
سل اتا سر مسسذتمذًتس  سر ي تىس-ج
سييسر احدةس ذااذم سمت س-د
س تذسر مت سر مدس مت س فاس-ه
سلكقفا سمسسيذ سرأل در س-ت
س(413  سذ متجترس يح س)ملس- 
سلكقفا سمسسر  ذتتس-ح
سلكقفا سمسس اكةسذ ات سذذس ت متس ذد ةس-ا
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س  مم سمسس  حسجذذسيذكت س-ى
سل اتا سر يدذاةستر كتمتوستر تاتذتس-ل
سم حالذسغضذهسيم مم سمدر مهسا  سذدكس-ذ
سل اتا سلممًتستلدرضحستممت لس ذمم  تاتس- 
سدسكي م س كجت سر يمت   س-ت

سس99كال ظسلكهساكتلسحال ساحستا سر د  ةس متسجت تساحسيددسر اددسيس-11
سسسستا سر د  ةس متسجت ساحسليدتدسر حدتجستر اددستر م كذةستر يذاسلسسسمعسسسسسسس
سج ممت مدتاذذس  سمف داتسرألمت سسذذسلتسسرألمت سسُف دتسذاضاحسسسسسسسس

س
ب َوهِذِ  ِرْحاَلُتُهْم ِبَمَخاِرِجِهْم:َوَكَتَب ُمو 2 " -(:2) أية -12  "َسى َمَخاِرَجُهْم ِبِرْحاَلِتِهْم َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ
سلسسمتيحسيجذسافرسسحسب قول الربس سر داستماكحسلذضًت س تكتس ياسهتذ سم د تمم  سماكحسلسس ذ =

سذ ما سر داسلس سس سر يجذس ياسهتذ سر داتلامذة سذكت ساكع سمت س ذ سكف د سلس سسافر سمتدذو سمسساح  ذتمكت
( ساتهللسر فىسدراقم ستهتدا ستل تكم سساحس ذسحاتةساتسذيجذسد المم سر محس213ص يتكتتستمسسمأدذذتتس)مل

سدراقم ساذمتس ذيجذس م سلكهساتسر فىس دظم ستاحس ذسضذقم سمضتذي 
س
 "ِبُجُنوِدِهْم َعْن َيِد ُموَسى َوَهاُروَنبهِذِ  ِرْحاَلُت َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن َأْرِض ِمْصَر 1 " -(:3) أية -13
س=سلىسحدجترس دجتذس داسدت ذذسسذقذتدةسسسخرجوا من مصر بجنودهم   
 ت ذيترس متدذذسسصكمتسم تسهذتدةسرهللسكديه ستحدجترسذ ذسمت م  متيحستادتسسسس

سرحا تحسس-14 سذ ياسافر سس42م اتتسر د  ة ستافرم اة سلدضسر مت د  ذأسسسذف دكتسمكممحسذدحت م 
جذذ س أسساف سر م اتتسمم ذسر حاليستمتدذحهسحالذسر ذيدذة سس42رألجذتذسمسسلذتكتسصذدراذ سص حسر ميذتس

كممتسر اسذذسمسسمادسذم ذسحدتجسصذدراذ سمسستحدتجسذكحسصيدرء كممتسس42لتدسر   دركذذسستر  جذذسذت ميذتاستر 
سم اةسذدحتذسر يااس ألدض س42ر اس
وساحسماتكحسر م اتتسذ تتذسلسسذ ذتسذهسلسسماتكحسرأل دتظس  م اتتساكتلسمأمذس  اال مةسلتدذجتكتسس-15

ميذدس ماتكحسدت ذةسذجمت اتسر مؤمسسحالذسد  ةسغدذمهساذمتسذكمتسمسسمد  ةسص حسلحدىستمسسمجدسص حسمجدس
س(س01341تمسسهتةسص حسهتةس)م 

سذتدذة=سغت ذًتساحسص دىسمدسسر محت سسر محسذكتاتساحس ذتدذةسامحسميذدس م تسسر اسرعمسيس -1
س=سصي س ذدركحسذاكحسحذت  سامسسم ددسمسسر اذتدذةسذاذشسُممبداس سذيمدذتسص ساحسر ميذتسسكوت -2
س=سماكحسمضذي ساك سساحسغدذمكتساحسماتد ةسدرءمةسإيثام -3
سر مت تسسفم الحيروث -4 ستمتؤ  سذأمترجه ستر ذ د ستاحسمقعسذذسسمجدذس)ر ذدج( سر قتيح  =سماكحسر ااتد

سر ذ دس  يمتتذتتساك سسكاادساحسجمتدكتسمسسميمتى
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لذت ستاذمتسهااةسحياسم تذسر مت سر مدس مت س فاسصيتدةس مممعسس9=سماكحسمد ستا ترس متسذادسسمارة -5
سلذت (سحالذسداكهساحسر مامتدذةس9ر مؤمسسذت  ذتةسر ُمقتمةساحسر ميذتس)

ةسر اس ذسسمت سصيتدةس   در ةسذتحكجذذسذترياس12=سصي س ذدىسذاكحسليجتدًرسضحمة ست تسسذمتسسإيليم -6
سكح ةسصيتدةس  يذاذسسديتً سصفًرساحسد  ةسر كدوسر محسممممعسذدم سدت حس إلكجذذس01م مذفًرستس12

ماكحسهااسر بتاسس= سوفيت  سس=سر ميمذةسر اذدركذةس  ذ دسرأل مدساحسذ دسشواطىء بحرسوف -7
 ذ د ات مكاقةسر يمت ذةسمسسر ذ دسم  دسذمتسر ميمكقاتت ساكتسذف دتسس مذسرهللسمام ساحسييسر 

س
ْن َلْم َتْطُرُدوا ُسكَّاَن اأَلْرِض ِمْن َأَماِمُكْم َيُكوُن الَِّذيَن َتْسَتْبُقوَن ِمْنُهْم َأْشَواًكا ِفي 55 " -(:55) أية -16 َواِ 

 "َأْعُيِنُكْم، َوَمَناِخَس ِفي َجَواِنِبُكْم، َوُيَضاِيُقوَنُكْم َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َساِكُنوَن ِفيَهاب
فرس  سكي  سيمترمكتس  متتسلي ممكتسص سسس  سكاددسر حاذةسمسس ذتمكتساددمكتسر حاذة ستر 

 يمترمكتس  متت
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والثالثون
س

: ِإنَُّكْم َداِخُلوَن ِإَلى َأْرِض َكْنَعاَنب َأْوِص َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل َلُهمْ »2َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 1س"-(:29-1) األيات
يَِّة ِصيَن َعَلى 3هِذِ  ِهَي اأَلْرُض الَِّتي َتَقُع َلُكْم َنِصيًباب َأْرُض َكْنَعاَن ِبُتُخوِمَها:  َتُكوُن َلُكْم َناِحَيُة اْلَجُنوِب ِمْن َبرِّ

َوَيُدوُر َلُكُم التَّْخُم ِمْن َجُنوِب َعَقَبِة 4ِف َبْحِر اْلِمْلِح ِإَلى الشَّْرِق، َجاِنِب َأُدوَم، َوَيُكوُن َلُكْم ُتْخُم اْلَجُنوِب ِمْن َطرَ 
َوَيْعُبُر ِإَلى  َعْقِربِّيَم، َوَيْعُبُر ِإَلى ِصيَن، َوَتُكوُن َمَخاِرُجُه ِمْن َجُنوِب َقاَدَش َبْرِنيَع، َوَيْخُرُج ِإَلى َحَصِر َأدَّاَر،

َوَأمَّا ُتْخُم اْلَغْرِب َفَيُكوُن 6التَّْخُم ِمْن َعْصُموَن ِإَلى َواِدي ِمْصَر، َوَتُكوُن َمَخاِرُجُه ِعْنَد اْلَبْحِرب ُثمَّ َيُدوُر 5َعْصُموَنب 
ْلَكِبيِر َتْرُسُموَن َوهَذا َيُكوُن َلُكْم ُتْخُم الشَِّماِلب ِمَن اْلَبْحِر ا7اْلَبْحُر اْلَكِبيُر َلُكْم ُتْخًماب هَذا َيُكوُن َلُكْم ُتْخُم اْلَغْرِبب 

ُثمَّ َيْخُرُج 9َوِمْن َجَبِل ُهوَر َتْرُسُموَن ِإَلى َمْدَخِل َحَماَة، َوَتُكوُن َمَخاِرُج التَّْخِم ِإَلى َصَدَدب 8َلُكْم ِإَلى َجَبِل ُهوَرب 
َوَتْرُسُموَن َلُكْم َتْخًما ِإَلى 11ْم ُتْخُم الشَِّماِلب التَّْخُم ِإَلى ِزْفُروَن، َوَتُكوُن َمَخاِرُجُه ِعْنَد َحَصِر ِعيَناَنب هَذا َيُكوُن َلكُ 

َوَيْنَحِدُر التَّْخُم ِمْن َشَفاَم ِإَلى َرْبَلَة َشْرِقيَّ َعْيٍنب ُثمَّ َيْنَحِدُر التَّْخُم َوَيَمسُّ 11الشَّْرِق ِمْن َحَصِر ِعيَناَن ِإَلى َشَفاَمب 
، َوَتُكوُن َمَخاِرُجُه ِعْنَد َبْحِر اْلِمْلِحب هِذِ  َتُكوُن َلُكُم 12َجاِنَب َبْحِر ِكنَّاَرَة ِإَلى الشَّْرِقب  ُثمَّ َيْنَحِدُر التَّْخُم ِإَلى اأُلْرُدنِّ

 «باأَلْرُض ِبُتُخوِمَها َحَواَلْيَها
ِة، الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ َأْن ُتْعَطى هِذِ  ِهَي اأَلْرُض الَِّتي َتْقَتِسُموَنَها ِباْلُقْرعَ »َفَأَمَر ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: 13

أَلنَُّه َقْد َأَخَذ ِسْبُط َبِني رَُأوَبْيَن َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْم، َوِسْبُط َبِني َجاَد َحَسَب 14ِللتِّْسَعِة اأَلْسَباِط َوِنْصِف السِّْبِطب 
اَلسِّْبَطاِن َوِنْصُف السِّْبِط َقْد َأَخُذوا َنِصيَبُهْم ِفي َعْبِر 15ُهْمب ُبُيوِت آَباِئِهْم، َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّىب َقْد َأَخُذوا َنِصيبَ 

 «بُأْرُدنِّ َأِريَحا َشْرًقا، َنْحَو الشُُّروقِ 
ِهُن َوَيُشوُع ْبُن هَذاِن اْسَما الرَُّجَلْيِن اللََّذْيِن َيْقِسَماِن َلُكُم اأَلْرَض: أَِلَعازَاُر اْلَكا»17َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 16
َوهِذِ  َأْسَماُء الرَِّجاِل: ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا َكاِلُب ْبُن 19َوَرِئيًسا َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط تَْأُخُذوَن ِلِقْسَمِة اأَلْرِضب 18ُنوَنب 
َوِمْن ِسْبِط 22ْنَياِميَن أَِليَداُد ْبُن َكْسُلوَنب َوِمْن ِسْبِط بَ 21َوِمْن ِسْبِط َبِني ِشْمُعوَن َشُموِئيُل ْبُن َعمِّيُهوَدب 21َيُفنََّةب 

َوِمْن 24َوِمْن َبِني ُيوُسَف: ِمْن ِسْبِط َبِني َمَنسَّى الرَِّئيُس َحنِّيِئيُل ْبُن ِإيُفوَدب 23َبِني َداَن الرَِّئيُس ُبقِّي ْبُن ُيْجِليب 
َوِمْن 26َوِمْن ِسْبِط َبِني َزُبوُلوَن الرَِّئيُس أَِليَصاَفاُن ْبُن َفْرَناَخب 25ب ِسْبِط َبِني َأْفرَاِيَم الرَِّئيُس َقُموِئيُل ْبُن ِشْفَطانَ 
َوِمْن ِسْبِط 28َوِمْن ِسْبِط َبِني َأِشيَر الرَِّئيُس َأِخيُهوُد ْبُن َشُلوِميب 27ِسْبِط َبِني َيسَّاَكَر الرَِّئيُس َفْلِطيِئيُل ْبُن َعزَّاَنب 

هُؤاَلِء ُهُم الَِّذيَن َأَمَرُهُم الرَّبُّ َأْن َيْقِسُموا ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َأْرِض 29«ب يُس َفَدْهِئيُل ْبُن َعمِّيُهودَ َبِني َنْفتَاِلي الرَّئِ 
 "َكْنَعاَنب

 حدود أرض الميعاد
س متفرسذ ددسرهللس دتدسلدضسر مذاتد؟

ساذذكتساحسر يمت ( ميجذام ساالسذم تي ترس سسلسسذمم  تاتسامحسلدضم س)ا كجتادسمسسلجذسك -1
سرهللسذا سسلكهس تسستهتسمأدذاساف سر ياتاس يدتداتسر دظذاة  -2
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 محس سذ تداسصيدرءذذسياتذًتس سذدذدسرهللسلسسذضدذمت ساالسذمادىسصيدرءذذس دتد ستذ تداسجذدركهسذذس -3
سذاددساقاسر ياتاسر محس ددسرهللس م سلمت كمت 

سدد سرهللس كتست سكيممحسمتس ذوس كت رهللسذضعس دتدًرس متسكم  هساحسرألدضسا كقكعسذمتس  -4
اف ساحسرألدضسر محسماظ ساذمتسصي سرهللس قدتسس دذدةسذذكمتسر ات  س  هسغتديساحست كذمه سترهللسذقذذس -5

سر كاذاسر ق ذذ ست  كهسذمأل سذد ةس) ذكًتست ياًل(ساحس اتذتسر دا 
س(16190ميذدسألسسر ق ةسر محسماذدسر داسم تسساحسادحستذد ةس)م س -6
ستدرجعس)دؤترهللسذ -7 +سدؤسس1111ا2مم سذم دذدسرألدضسامحسظذسألتدي ذ سر يمتتذةستافرسيدسلامذممت

سرألدضساحسر محس15121ا16 سلسساف  ستماكحسر م دذد ساحسلذضًت  سم ددة سر يمتتذة ساأتدي ذ  سصفًر  )
سي ذمتسس س   سدرتد سمحضعسحيدرءذذسص ساحس مد س   ست  ظسلسسرألدضسذ تمذس دتدات سر دا  ذ  ممت

ذدم رسس  ميذت سصفًرسافرسيدس ظمةساف سرألدضسلكمتسمد  سر اذتدةسرح مذةسترهللساحستيامتست الامتس
س(1106)م 

ستاتس س -8 سذاكحسلسساكتلسيدتاسماذكةس  درح ذسسص ذمتسألسسرهللساحستيامت اكتلس دتدس ألدضاستافر
سر يمتتذةستاتسكديهسذق20121ذقذذساحسلدضهسدكوسلتسكجوس)دؤ س سسلتدي ذ  سافر سذس سسلدضتس(

س( 13116( ستمسسذدكوسرألدضسذاتهاس)لد99195ا94ر مذاتدساحسدم س  يمت س) د
سذقم  سسسسس سمسسذدحذسذدكوسص ذمت سلدضسرهللستمي كها سصكمت ساحسر  دتدا ستاف  س  كتدسمعسر ظ مة  االسيد ة

سمم  ةسرهللستلدضه 
رهللسس متذة سكال ظسلسسرألدضس متس دتدساذذاذةسذيمذسر داتعس كمتس)ذ دس/سكمدس/سجذتذ(ستافرسذدم  -9

ساح امتسساس ياذه ت دتدسرألدضساحسسس(512ستيامتس)  دذتس  كذيةسيتدسمسسكتدستاتسذ تسسمجدًر
سر ذ دسر ممتياسغدذًتستر ذ دسر مذتستكمدسرألددسسيدهًتستذدذةساذسسجكتذًتس

ستكا سيذاسس- 11 سيذاحسدلتذذسستجتد سلمت سرأليذتاستكا سر يذا  سر مياة ر ترد ذسس ألدضسا 
سسمكيحساالسذد تس سلحف    سهد سذقتذس كم سألكه سصف سيذءًتا احس ذدسرألددسسسقد أخذوا نصيبهماذمت

(س مدىسم دردسلكم سلحفترس اللسمدرت سا سصحمتدترسألكديم ساالسذممماتسس14ا15يدهًت سدرجعسخذتتس)
سذمتسصحمتد سرهللس ياذه 

سكمس- 11 ساذدتذمت سحذدرت  ستمم ت ة ساذذاذة س متذة سامحسلدضس مت سر اي دذة سر  متذة سرألددسسغذد د
سر يتحكةسافرس سمتجدسمجمت ةسجذتذسم محسرألدضسر مقديةسمسسر دذتحسر ادذذة ر حاذاستجكتذمت
ذتحضتاةس   متذةسر اذذاذة ستاحسر يمتذسمتجدسجذتذس ذكتسستاف سم محسرألدضسر مقديةسمسسر دذتحس

دتدسر ذتددةسر يمت ذة سامحسلدضسحاذةستم ذامتسا درترتس)امتسحتدجسر  كذيةسحدرا( ست متس 
ستمكممحس سرألدضسمذدل ست دتد س تمحسياذه  سات سر اذذاة سترهللسحت ي سكتد( سيتد س كت س)اتهلل اذذاذة
ذت ذ دسر مذتسر فىسذ مذسم ت مهسيمتدةسذحدراسيدت ست متدةسذادسلسس تكتسلحااسرألدرضح س
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فرسحدجترسمكمتسذحدجتسس  حدراستذ تكتسسذالس متذة س تافرسذااذم سص يتوسلسسلدضم س  متسذد ةستر 
س(3-013رجعسملس)دس
س ددسرهللسر مجمت ةسر محسمقي سرألدضسذتحي  س-1هيئة التقسيم 12

a  سدءذوسر  مكةسر ات ردس=سرهللسل تس
b  سذيتعسذسسكتسس=سرهللسذح ي
c  مفتهتس مدسسويشوع وكالبسسسسسسس=سه اس)ميذدس  ق اسر مح يستر بذتد(سس ت اسذسسذدكة

ست اممتس ذيتغدذت س كمس رألدضستسذ التةرألدضستيمدرسححتممم
d  سيمتءذذس=سرهللسهدسيمع
e  سر ذدردس=سمسسذ ذهسص مح
f  سذقحس=سمسسذحمذد سر دا
g  سحذءذذس=سرهللس كتس
h  سهمتءذذس=سمجمعسرهلل
i  سر ذاتاتسس=سص محسلحدح
j  سا اذءذذس=سرهللسهدسكجح
k   سلحذمتدس=سلححس ظذ
l  ساداذءذذس=سرهللسصامدى

 ذس ذةسلتسحالاه سذذسرأليمت سكال ظسصحمدت سليمت سم ذسلححسيدذدس ت محساتدامكتساحسلتذسر د  ةسلتسليمت سم
  متسم مذسماكحستم ي س سسيمتتسر فذسسذكامتسسذت مذدرلستذيكدتسسصحتمم ساحسر مممعسذهسترهللسيماكتساحسصذكهس

سلحت ستسجيد س)م سسسمك ست ستاتسذكجذكتستاتسادركتست  س ساذهسمحدذذسس)ص محسلحدح( ستاذهسذدىس ذسمكت جمعسرهلل(ستادكت
ستدسرىحدذس ظذمًتساذددحسذهستذيدسذأمج

سرهللس 19 سرألدضسذاكتذة سادحتذساف  سذذسكيمعس مسسذت عسرألدض  س ي دذة س سسهذتدة  سكيمعساكت
تر قتدةسا سر ات ردستذيتعسر قتءدستامتسذم السسذيتعسدءذوسر  مكةستر م لاسهتءدسد  ةسر دحتذس  كاتسس

سر يمتتذةاستذيتعساتسر فىسذقي س كتس كاتسسر يمتتذة 
سذسس ذماتتكترسماًت دسيذتاسر ممدتامةساحسجتردسذاضمتسلىسممجتتسكال ظساحسر مت ذعستضعسرأل 14

ستلادرذ س)لت دسذتي (سيمكيس-2ذمتفرستيماتسس)لت دس ذءة(سسسسسسسس-1سسسسسسسسسسس
سليذدستكدمت حس)لت دسر جتدذمذس(س-4 ذت تسستذيت دس)لت دس ذءة(سسسسسسس-9سسسسسسسسسسس

سذكذتمذسستدرسس)لت دسدر ذذستحتدمممت(سس-س5
س

سس   ظسلسسدرسس ُهسج  سيديسرألددسستج  سخحدسغداسرألدد-15سسسسسسسسسس
س
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والثالثون
س

 مدن الالويين ومدن الملجأ
احسرحا تحسر يتذيسيدحس دتدسرألدضستركمتسلدضسحاذةستمتس ت متسحدرا ستاحسافرسرحا تحسكدىسلسسرهللس

 سساحساف سرألدضستلسسذمتسمدسسم جأسم محسمسسر متت ستر ماكحسلككتساحس ذتمكتساحسر ميذتس كتسذد ةستكجتةسيت
س( 14-12121(ستافرسرحا تحساتسمكدذفس ت دسر داس)حدس1214مسسر متتسلىس ذتةسلذدذةس)لعس

ر فذسس سذد تسسلدضًتستاحسرحا تحسر يتذيس ددسرألدضسر مقديةستمسسذقيممت ستاكتسُذا سسرهللسصاممتمهسذحدرمهس
ستر مدسسميممذس  حسميتدحس سيمتًر  س  فذسسذقم تسسصكيتكًت س م جأ سذي كتسساحسمدسسماذكةسحايسذاضمت   كم 

ىسلسسر كذتةسهدس  ذمتء ساتهللس سذدذدسألت د س ذتةسر اد  ست تكتسكذتةسذاقتاس سس تىس سلهيمهساحسذاقتا   ستكدس
امتسهت هسذاقتاسكدر ساكتسامدسسر التذذسسمقيمةس  حس ذسرأليذتا ستذد ةسذسر كذتةسص حسذد ة سممتست  سسرهللس ت س

س)مل سر ياا سذما ذ  سذقتمتس سر التذذس سلس ستياس11199افر سر قتمذ ستجتد سلس س مت سر ياا ستيا سهضتة ستا   )
سر التذذسستا سذيذ تسستذدم تسستذيد تسسر يدذاةستذا متسساتسما ىسجدًرس ه 

س
 صحاحنظرة اهلل للخطية من خالل هذا اإل

س( 2916رهللس سذادحسر قتمذس مدًر   ستلجدةسر حاذةسمتتس)دت -1
دس هسم جأ  -2 سس تسسيمتًرساتهللسُذا  سرهللسذقددسمته سر حتاح ساإسس تسس مدًرسُذقمذستر 
س محسر قتمذسيمتًرسذاتهاسذكدذهس سسليدمهستذذمهس)ا ك فدس محسمسسر يمت(  -3
ست س -4 ذددذمتسديتةسذت متذ سذذس سذددذمتسيتىسد سر ميذت س سمقذذسادذةسذت متذ ساكدوسرحكيتسسغت ذةسجدًر

ت متفرسيمتسرهللسذقمذسر قتمذ؟سافرس محس سذ تسسرحكمقت سمسس يذدةسلتس تء ةسر قتمذس  متسام تدسر  دتاس
سذذكم  

 متسلسساكتلسهمذسُذاتهاس  ذهسذت متتستهمذس ُهسدجت ساحسمدسسر م جأاسا فرساكتلسحاتذتس  متتستحاتذتس -5
س(1615ذت1) ذيتس  متتس

سرهللس سذ محسر قتمذس مدًرس=سرهللس سذ محسر حتاح سر ممامد  -6
 مسسذقمذسيمتًرستذفااستذامد س=سمسسذحاح س سسضا ستذمتاستذامد ساذقذ هسرهلل ؟ -7
8-  
س ُثمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعَلى ُأْرُدنِّ َأِريَحا َقاِئاًل: 1س" -(:1) أية
 

اَلْيَها َأْوِص َبِني ِإْسرَاِئيَل َأْن ُيْعُطوا الالَِّويِّيَن ِمْن َنِصيِب ُمْلِكِهْم ُمُدًنا ِللسََّكِن، َوَمَساِرَح ِلْلُمُدِن َحوَ »2 " -(:2) أية
 "ُتْعُطوَن الالَِّويِّيَنب
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 سلا ذترسسصسس تسسرهللسذا اسمسسحدرمهسلسسم تسسلا تدا سمكا قةسك تسر يمتتذتتسامتس سذكييسص مذتجتمم سر  مكذة
س)متس س     سم رد س  مت ستاف  سم  تتسرهللستذد  سذالسمدسس9916لتً  سذمد م  س   س  كه سلدضذًت سمذدر ًت سذاام  ساتهللس   )

س(416ذي كتسساذمتس)لعس
س=ساحسيت تتس تذسر مدسسرتسضتر حساف سر مدسستاف سم تسس ذمتءمم  سومسارح للمدن

س
  ِن َوَمَساِرُحَها َتُكوُن ِلَبَهاِئِمِهْم َوَأْمَواِلِهْم َوِلَساِئِر َحَيَواَناِتِهْمبَفَتُكوُن اْلُمُدُن َلُهْم ِللسَّكَ 3" -(:3) أية

سميمذسر اذذدستمحت سسر بالذستر بك ستر مت  س= وأموالهم=س ت ذقدسسسلبهائمهم
س=س ذتركتتسر  مذس ت  مذدستر ذبتذستر جمتذ سلسائر حيواناتهم

س
الَِّتي ُتْعُطوَن الالَِّويِّيَن َتُكوُن ِمْن ُسوِر اْلَمِديَناِة ِإَلاى ِجَهاِة اْلَخااِرِج أَْلاَف ِذرَاٍع  َوَمَساِرُح اْلُمُدنِ 4 "-(:5-4) األيات

ْلَفْي ْلَغْرِب أَ َفَتِقيُسوَن ِمْن َخاِرِج اْلَمِديَنِة َجاِنَب الشَّْرِق أَْلَفْي ِذرَاٍع، َوَجاِنَب اْلَجُنوِب أَْلَفْي ِذرَاٍع، َوَجاِنَب ا5َحَواَلْيَهاب 
س بِذرَاٍع، َوَجاِنَب الشَِّماِل أَْلَفْي ِذرَاٍع، َوَتُكوُن اْلَمِديَنُة ِفي اْلَوَسِطب هِذِ  َتُكوُن َلُهْم َمَساِرَح اْلُمُدنِ 

ذيذدس  يمتتذتتسا ذسمتسذحيسحدر سرهللسذجاسس1111تده سس سفدرعس2111اسسفدرعس1111اف سر ميتدحسلذاتداتس
ترأل  سفدرعسمحايس ميت سس  اذذدست ظتءدس  متريحسترألغكت ستر  ذتركتتستمحت سسلسسذمي سذت اتذعسر يمتتى س

  بالذستر  متدستدذمتس د ترسذمتسذيتمذسست دت  سترأل دحسفدرعسميمحد س مدر حس  متيذةسترألغكت ست  در ةسكذتمتتس
س(94125أل ذسر  ذتركتتستغت ذًتساحس قتذسر ميتدحس) 

س سممممتسسذت حدمةس  سس ذذدا سذ د تسس م  تر التذذسس سذ د تسسذأكديم سام
س

س
س
س
س
س
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+ لزراعة بعض المزروعات التى                                       

             تأكلها الحيوانات

 

 

                             ذراع 0222

 

 

 
 

 

 مساكن للعبيد

حظائر للمواشى واألغنام   

 مخازن للغالل والثمار

 المدينة

 

 

0
2

2
2

 
ع

را
ذ

  
 

 
0

2
2

2
 

ع
را

ذ
  
  

  
 



 (ألصحاح الخامس والثالثونالعدد ) ا

 

 
171 

ا َواْلُمُدُن الَِّتي ُتْعُطوَن الالَِّويِّيَن َتُكوُن ِستٌّ ِمْنَها ُمُدًنا ِلْلَمْلَجِأب ُتْعُطوَنَها ِلَكْي َيْهُرَب ِإَلْيهَ » 6  "-(:7-6) األيات
َجِميُع اْلُمُدِن الَِّتي ُتْعُطوَن الالَِّويِّيَن َثَماِني َوَأْرَبُعوَن َمِديَنًة َمَع 7ِعيَن َمِديَنًةب اْلَقاِتُلب َوَفْوَقَها ُتْعُطوَن اْثَنَتْيِن َوَأْربَ 

 "َمَساِرُحَهاب
جذاًلسمسسصذدراذ س  ميذت ست أسسمدسسر التذذسسميذدسص حسلسسحدمةسس42اسمدةسلحدىسميذدس  امدينة لالويين 42

 كدوسر ذيدذةسمسسمجدسص حسمجدستمسسهتةسص حسهتةس محسمداامتسص حسر التذذسساحسمجددسم اتتسمؤهمةسمدحذسذت
لتدي ذ سر ا ذتساحس ضسسرىاسر يمتتى ستافرساتس مذسر حدر سلسسذدح ترسذ ذسكدوسذيدذةسص حس ذتةسر يد ةسمعس

سرهللساحسصذكهسذت دتحسر قدو 
س12 كتس)ر  كذيةستدهممتسكجد س م جأسسده سر امتمذة(س4)سميذدسألسسر ميذتساحس ذسم تسس=4×12=سسمدينة 48

ساحسجيدسر ميذت(
=س تسسر قتمذسذمداس مدسسر م جأسلىسذكدحسمسستاكهستا فرسك سسكدذكتسمسسل ضتسسرىاسر يمتتىسسمدن للملجأ 6

سدءذوس مكمكت( ستكال ظسلسسر مداس تسس مدسسر التذذسساقاستمدسسر التذذسساحسكاذاسر دااس ) محسمتتس كت
جأكت ست تسسر التذذسسذ متسسر قتمذسذ ياسر يدذاةستاتسذاذشستيام  ست ف لستر داسحايساف سر مدسساتهللسم 

 تسسهمذسصكيتسسذ ممحسذمدسسر م جأساتسصاتكةسهللس)رهللسلمذسست تدذسصسسص مداكتسذحاتذتكتسذبدداتس كت( ست سذتجدسلىس
اذمتس متذةس تاذةس كتسسيالحسذ محسر قتمذسدرحذسر م جأسيتىس  مةسرهللستت د ستافرسذيذدسص حسلسست دسرهللست  ممه

( ستذيتعساتسم جأكتسترهللسلديذس كتس مكمهسذديدتككتس ادذيسر حالياس319+ساحس1316صسسص مداكتسذحاتذتكتس) اس
س سر  مكة )م  سر داساحس ضتد سرح مدر سلمت  سذيذه سر يذت  سلمت  سر د تى هتمة سس3153ا16ا10تر  +سس9161+

ت أسسرحكيتسسمادضساحس م هسلسسذحائس مفرسذجدس ذسلذت سسذيذدسألذت سر امذسر  تم ةس إلكيتساس6(ستده س0101
سغدذمهساحسرهللسم جأس ُه سلفدعسرهللسمدمت ةس ُهس ذسلذتمهاس سذب قممتسلذدًر 

 
َقلُِّلوَنب ُكلُّ َواْلُمُدُن الَِّتي ُتْعُطوَن ِمْن ُمْلِك َبِني ِإْسرَاِئيَل، ِمَن اْلَكِثيِر ُتَكثُِّروَن، َوِمَن اْلَقِليِل تُ 8س"-(:11-8) األيات

َكلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل َوُقْل »11َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئاًل: 9«بَواِحٍد َحَسَب َنِصيِبِه الَِّذي َمَلَكُه ُيْعِطي ِمْن ُمُدِنِه ِلالَِّويِّينَ 
ْنُفِسُكْم ُمُدًنا َتُكوُن ُمُدَن َمْلَجٍأ َلُكْم، ِلَيْهُرَب ِإَلْيَها اْلَقاِتُل َفُتَعيُِّنوَن ألَ 11َلُهْم: ِإنَُّكْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلى َأْرِض َكْنَعاَنب 

 الَِّذي َقَتَل َنْفًسا 
  َسْهًواب 

 
، ِلَكْياَل َيُموَت اْلَقاِتُل َحتَّى َيِقَف َأَماَم اْلَجَماَعِة ِلْلقَ 12" -(:12) أية   َضاِءبَفَتُكوُن َلُكُم اْلُمُدُن َمْلَجًأ ِمَن اْلَوِليِّ

اسلىسذد هاستذددىسلمال هسسالولى د  =ساتسلهداسصكيتسس  يحيست ُهسلسسذات اسذدمهسصفرسُهمذستذددذهسصفرسذذعسلتسُلي 
+سل سس25113ر مذت ةسلتسر مداتكةسصفرس ج س سسا متستر ت حس  مؤمكذسساتسر داسذيتعستاتست حس حس دؤس)لىس

س(ساتهللساتسر م جأ 1213+س لسس11113ا24
 



 (ألصحاح الخامس والثالثونالعدد ) ا

 

 
172 

س َواْلُمُدُن الَِّتي ُتْعُطوَن َتُكوُن ِستَّ ُمُدِن َمْلَجٍأ َلُكْمب 13س" -(:13) أية
 

، َوَثاَلثًا ِمَن اْلُمُدِن ُتْعُطوَن ِفي َأْرِض َكْنَعاَنب ُمُدَن 14 " -(:14) أية َثاَلثًا ِمَن اْلُمُدِن ُتْعُطوَن ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ
 "َمْلَجٍأ َتُكونُ 

 ساذبضسر كظدس سسلسسجتدستدلتذذسسلحاأترسصفسصحمتدترسألكديم ساإسسَرب األردنمدن  3مدن شرق األردن،  3
رهللسل دس م سم جأ ستر مدسسمت  ةساحس ذسم تسسألسسذيتعسم جأكتساحس ذسم تس س ذسصكيتسسذيماذعسلسسذمداس

سص ذه 
اتسصديتدا سست تسسمدسسر م جأسمسسكاذاسمدسسدجتذسر  مكتت س أسسرهللسلدردسلسسذاد سر يااسلسسغتذةسر  مكة

سر م جأسر  قذقحاساذهسذحمدحسر مؤمكتسسمسسر يد تسسدءذوس مكمكتسص حسر يذدسر ميذت
س

ْهُرَب ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل َوِلْلَغِريِب َوِلْلُمْسَتْوِطِن ِفي َوَسِطِهْم َتُكوُن هِذِ  السِّتُّ اْلُمُدِن ِلْلَمْلَجِأ، ِلَكْي يَ 15" -(:15) أية
س َتَل َنْفًسا َسْهًوابِإَلْيَها ُكلُّ َمْن قَ 

س=سافرسصيتدةس امتمذةسر حاليسللغريب وللمستوطن
 

 تأمل روحى فى مدن الملجأ :
ساتسحتدجس ساتساحسحادسات مت سصفًر سذ تسس دضةسألسسذقم هست حسر د ا سحتدجسمدسسر م جأ سر قتمذسيمتًر د  سُتج  صفر

حيساحسلسسسذاذس مدسسر م جأس تسسر م جأاستك سساحسحادسات متسك سس يكتساحسر ميذتس تذمذس ستمقاذدسر ي
سلسسذ جأسذيد ةسص حسلهداسمدذكةسم جأاسصفسصيمداساحس)ملس (سلسس9113ذيذاس ُهسر قمذاسا تسس  حسر قتمذسيمتًر

فرس تكتساكتلسس21م تسسر اديسر مؤدذةسص حسمدسسر م جأسات  ةاستذقتذسلسس دضمتس تسسذذ غس تر حس فدر ًتاستر 
 متسمتضعس امتتسم متاس  ذمتس سم جأ   سم جأس ست تكتسر مدسسمت  ةساحسسمذت سمامدضمتسمقت س  ذمتسر جيتد 

 ذسرألدضس محسذيمذس  حس ذسمسسذدغاساحسر  جت سلسسذمداسص ذمتاستاف سر اديسميذدسص حسلسسادذيسر  جت س
ذح اكحس  ميذتسذت متذةسمدمتحست المتمهسترض ةست كتسيؤرذ!ساذسذم سس  قتمذسيمتًرسلسسذقتذسصسس تسسرهللسذدذدسلسس

دسُما سسا ذح اكحسدتسسلسسذجدىستذمداستذ ممحسذت م جأ؟سافرسغذدسا ذت سا تسس  ذهسلسسذجدىسات متسر ادذي
ستك سس  ذكتسلسسكجتادست محسر د س محسكظذساحس متذةسد سر ميذت 

 
ْن َضَرَبُه ِبَحَجِر َيٍد ِممَّا 17ُيْقَتُلب  ِإْن َضَرَبُه ِبَأَداِة َحِديٍد َفَماَت، َفُهَو َقاِتٌلب ِإنَّ اْلَقاِتلَ »16س "-(:21-16) األيات َواِ 

َأْو َضَرَبُه ِبَأَداِة َيٍد ِمْن َخَشٍب ِممَّا ُيْقَتُل ِبِه، َفُهَو َقاِتٌلب ِإنَّ اْلَقاِتَل 18ُيْقَتُل ِبِه َفَماَت، َفُهَو َقاِتٌلب ِإنَّ اْلَقاِتَل ُيْقَتُلب 
ْن َدَفَعُه ِبُبْغَضٍة َأْو أَْلَقى َعَلْيِه َشْيًئا ِبَتَعمٍُّد َفَماَت، 21اِتَلب ِحيَن ُيَصاِدُفُه َيْقُتُلُهب َوِليُّ الدَِّم َيْقُتُل اْلقَ 19ُيْقَتُلب  َأْو 21َواِ 

اِرُب أَلنَُّه َقاِتٌلب َوِليُّ الدَِّم َيْقُتُل اْلَقاِتَل حِ   "اِدُفُهبيَن ُيصَ َضَرَبُه ِبَيِدِ  ِبَعَداَوٍة َفَماَت، َفِإنَُّه ُيْقَتُل الضَّ
ساكتسر قمذسذمامداستاحساف سر  ت ةس سمكقف سمدسسر م جأ 



 (ألصحاح الخامس والثالثونالعدد ) ا

 

 
173 

َأْو َحَجرًا َما ِممَّا 23َولِكْن ِإْن َدَفَعُه َبْغَتًة ِباَل َعَداَوٍة، َأْو أَْلَقى َعَلْيِه َأَداًة َما ِباَل َتَعمٍُّد، 22  "-(:23-22) األيات
 "ِه َفَماَت، َوُهَو َلْيَس َعُدوًّا َلُه َواَل َطاِلًبا َأِذيََّتُه،ُيْقَتُل ِبِه ِباَل ُرْؤَيٍةب َأْسَقَطُه َعَليْ 

( سلسسر قتمذس  سذقادسافرسذذسرهللساتسر فىسلدردس سذذس19121اكتسر قمذسذدتسسمامد ستكجدساحسمديذدس مفرساحس)حد
سلتهعسرهللساحسذد  

يمحدمتس كدوسر بدضسهذذسم دذدس(س ستمسس كدسمفذ حسمأحف س  متتس ساذذدتسلسسهدتسسر مفذتسص14121تاحس)حد
سمدسسر م جأ ستر ماكحسلسس سهدتسسر مفذتست سمدسسر م جأسم محسر قتمذسذمامد 

س
َوُتْنِقُذ اْلَجَماَعُة 25َتْقِضي اْلَجَماَعُة َبْيَن اْلَقاِتِل َوَبْيَن َوِليِّ الدَِّم، َحَسَب هِذِ  اأَلْحَكاِمب 24  "-(:25-24) األيات

ِت اْلَكاِهِن ِد َوِليِّ الدَِّم، َوَتُردُُّ  اْلَجَماَعُة ِإَلى َمِديَنِة َمْلَجِئِه الَِّتي َهَرَب ِإَلْيَها، َفُيِقيُم ُهَناَك ِإَلى َموْ اْلَقاِتَل ِمْن يَ 
 "اْلَعِظيِم الَِّذي ُمِسَح ِبالدُّْهِن اْلُمَقدَِّسب

سساكتلسيتادذسس  حسرألهذسلمت سر قضت اسكجدسلكهسذجاسلسسذ تسس91 تسسر قتمذسذ ت  سلمت سر جمت ة سذذساحسخذةس
 ف لسل مقدسلكهسمتس تسس ت حسر د سلسسذقمذسر قتمذسصسس  سذ سساكتلسيمتدستلسسذ تسسهدسم سر    س  ذهسمسسهذذس

سر جمت ةسا ذوس ذسمسسذدذدسلسسذقمذسا ذقمذسدتسس   ساتددسمسسر جمت ةسلىسمسسر قضت 
ضسد تر سلمت سيذت سر مدذكةساذضمتكهسص ذم سصسسدلت سهدسص مد ست تسسر يحيسر قتمذسذ جأس  مدذكةس  سذاتدستذادس

سلكهسهمذستم ققترسلسسر قمذسهدسم سيمتًراست ذوس سس مد 
تذذقتكهساحسمدذكةسر م جأساحس متذمم اسدرحذسليتردسر مدذكةسُذقذ ست سذ يس  ت حسلسسذكمق س د سر قمذذ سذذقحسا فرس

سدذكة سهدسذقتذسر ذاضسلكهسيجذسست  كهسيجذسس  حسدجت  محسذمتتسدءذوسر  مكةساذ يس هسر حدتجسمسسر م
س

 ولكن لماذا ينتظر حتى موت رئيس الكهنة؟
سذيذدس -1 ستاحسافر سر يااس  ه س س س دتدة سر فىسذقد  سدءذوسر  مكة ست متذة سذ دتدة سذمممع سر قتمذسيمتًر  تس

س  ميذتسر فىسذيدعساذكتسذدر ةسدمه 
وسر  مكةست أسسر قتمذسيجذسسدءذوسر  مكةست ذسسذمتتسمدسسر م جأس  متسممذعسر التذذسستدءذيم ساتسدءذ -2

سذاذتسمسس قهسر حدتج
 يمتسمد  سدءذوسر  مكةساإكهس ذسسذمتتسات   سس  ذهسذذم عسلىس  سسخحدساذمدلسر ت حسر قتمذسصفرسحدجس -3

سمسسمدذكةسر م جأ 
سذت امي -4 مسسلجدةسسمتتسدءذوسر  مكةسذيذدس متتسدءذوسر  مكةسر  قذقحستاتسر ميذتسر فىسذمتمهس مقكت

سر  تم ة سر  دذة ستتاذكت سص حسساسر حاذة سدجاكت سذمتتسر ميذت ستك س س تء مه سأل ضتس سذاتد سر قتمذ ت تس
س ضسسرىاسر يمتتى 

س
س
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 التشديد :
س ءالسذظسسل دسلسسيدذاةسمدسسر م جأسماكحسر ممتتسسمعسجدذمةسر قمذساتهللسذتضتسحاتدممتس

سح در  ستافرسذيذدسألسس قتذةسر حاذةسمتت  سم ذتسيتىسذيمتدةسيمتدسل  دسمسستر دسااقتذممتسر -1
 سذم سسهذتذسادذةس سسكدوسر قتمذسر مفكاس  متتاس محس سذظسسر بكحسلكهسذأمتر هسهتددسلسسذقمذستذداعس -2

سادذة   سصكمتسمسسهمذسُذقمذ سات كدوسغت ذةسجدًرس سمددىسذمتذ 
سر داسكديهسيت سساحستيامت ر ممتتسساحس قتاسر قتمذسُذامذدسمدكذيًتس ألدضسر محسذقذمتسساذمتاستس -3

سر ميذتس سذاكحسر ممتتسسمعس ساإسسر حاليسذد  سرىحدذسا سرحيمممتدسذ ذتة سر يدتاسماكحس د  س تكتساف  فر تر 
يمحدتاكتسذإدم تذمتساأجدةسر حاذةسمتت  سر حاذةستر 

س
اْلَجَماَعُة ِإَلى َمِديَنِة َمْلَجِئِه الَِّتي َهَرَب ِإَلْيَها، َوتُْنِقُذ اْلَجَماَعُة اْلَقاِتَل ِمْن َيِد َوِليِّ الدَِّم، َوَتُردُُّ  25" -(:25) أية

 "َفُيِقيُم ُهَناَك ِإَلى َمْوِت اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم الَِّذي ُمِسَح ِبالدُّْهِن اْلُمَقدَِّسب
سذ ممحسذمت ميذدسص حسلسسر قتمذسيمتًرس تس جأس  قضت سحتدجسمدذكةسر م جأست  مترسصكهسذدى سذاذدتكهس مدذكةسر م جأس

 
َوَوَجَدُ  َوِليُّ الدَِّم 27َولِكْن ِإْن َخَرَج اْلَقاِتُل ِمْن ُحُدوِد َمِديَنِة َمْلَجِئِه الَِّتي َهَرَب ِإَلْيَها، 26س"-(:31-26) األيات

ِفي َمِديَنِة َمْلَجِئِه ُيِقيُم ِإَلى َمْوِت اْلَكاِهِن  أَلنَّهُ 28َخاِرَج ُحُدوِد َمِديَنِة َمْلَجِئِه، َوَقَتَل َوِليُّ الدَِّم اْلَقاِتَل، َفَلْيَس َلُه َدٌم، 
َفَتُكوُن هِذِ  َلُكْم َفِريَضَة ُحْكٍم ِإَلى »29 اْلَعِظيِمب َوَأمَّا َبْعَد َمْوِت اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم َفَيْرجُع اْلَقاِتُل ِإَلى َأْرِض ُمْلِكِهب

َمْن َقَتَل َنْفًسا َفَعَلى َفِم ُشُهوٍد ُيْقَتُل اْلَقاِتُلب َوَشاِهٌد َواِحٌد اَل َيْشَهْد َعَلى َنْفٍس  ُكلُّ 31َأْجَياِلُكْم ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْمب 
  ِلْلَمْوِتب

 
 "َواَل تَْأُخُذوا ِفْدَيًة َعْن َنْفِس اْلَقاِتِل اْلُمْذِنِب ِلْلَمْوِت، َبْل ِإنَُّه ُيْقَتُلب31" -(:31) أية

سىسر فىسلفكاستفكذهسلكهسهمذست ذدسلسسذمتت =سلسالقاتل المذنب للموت
س

َواَل تَْأُخُذوا ِفْدَيًة ِلَيْهُرَب ِإَلى َمِديَنِة َمْلَجِئِه، َفَيْرجَع َوَيْسُكَن ِفي اأَلْرِض َبْعَد َمْوِت 32س"-(:34-32) األيات
َدنُِّس اأَلْرَضب َوَعِن اأَلْرِض اَل ُيَكفَُّر أَلْجِل الدَِّم الَِّذي اَل ُتَدنُِّسوا اأَلْرَض الَِّتي َأْنُتْم ِفيَها، أَلنَّ الدََّم يُ 33اْلَكاِهِنب 

ُسوا اأَلْرَض الَِّتي َأْنُتْم ُمِقيُموَن ِفيَها الَِّتي َأَنا َساِكٌن ِفي َوَسِطَهاب ِإنِّي َأَنا 34ُسِفَك ِفيَها، ِإالَّ ِبَدِم َساِفِكِهب  َواَل ُتَنجِّ
 «بِني ِإْسرَاِئيلَ الرَّبُّ َساِكٌن ِفي َوَسِط بَ 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والثالثون
س

ُموا َوَتَقدََّم ُرُؤوُس اآلَباِء ِمْن َعِشيَرِة َبِني ِجْلَعاَد ْبِن َماِكيَر ْبِن َمَنسَّى ِمْن َعَشاِئِر َبِني ُيوُسَف، َوَتَكلَّ 1س"-(:13-1) األيات
َقْد َأَمَر الرَّبُّ َسيِِّدي َأْن ُيْعِطَي اأَلْرَض ِبِقْسَمٍة ِباْلُقْرَعِة ِلَبِني »َوَقاُلوا: 2ُقدَّاَم ُرَؤَساِء اآلَباِء ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، ُقدَّاَم ُموَسى وَ 

َفِإْن ِصْرَن ِنَساًء أَلَحٍد ِمْن َبِني َأْسَباِط َبِني 3ب ِإْسرَاِئيَلب َوَقْد ُأِمَر َسيِِّدي ِمَن الرَّبِّ َأْن ُيْعِطَي َنِصيَب َصُلْفَحاَد َأِخيَنا ِلَبَناِتهِ 
َوَمَتى 4َعِة َنِصيِبَنا ُيْؤَخُذب ِإْسرَاِئيَل، ُيْؤَخُذ َنِصيُبُهنَّ ِمْن َنِصيِب آَباِئَنا َوُيَضاُف ِإَلى َنِصيِب السِّْبِط الَِّذي ِصْرَن َلُهب َفِمْن ُقرْ 

يَل ُيَضاُف َنِصيُبُهنَّ ِإَلى َنِصيِب السِّْبِط الَِّذي ِصْرَن َلُه، َوِمْن َنِصيِب ِسْبِط آَباِئَنا ُيْؤَخُذ َكاَن اْلُيوِبيُل ِلَبِني ِإْسرَائِ 
 «بَنِصيُبُهنَّ 

الرَّبُّ َعْن َبَناِت  هَذا َما َأَمَر ِبهِ 6ِبَحق  َتَكلََّم ِسْبُط َبِني ُيوُسَفب »َفَأَمَر ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ َقاِئاًل: 5
ُل َنِصيٌب ِلَبِني 7اًءب َصُلْفَحاَد َقاِئاًل: َمْن َحُسَن ِفي َأْعُيِنِهنَّ َيُكنَّ َلُه ِنَساًء، َولِكْن ِلَعِشيَرِة ِسْبِط آَباِئِهنَّ َيُكنَّ ِنسَ  َفاَل َيَتَحوَّ

َوُكلُّ ِبْنٍت َوَرَثْت َنِصيًبا ِمْن َأْسَباِط َبِني 8يَل ُكلُّ َواِحٍد َنِصيَب ِسْبِط آَباِئِهب ِإْسرَاِئيَل ِمْن ِسْبٍط ِإَلى ِسْبٍط، َبْل ُياَلِزُم َبُنو ِإْسرَائِ 
ْل 9َب آَباِئِه، ِإْسرَاِئيَل َتُكوُن اْمرََأًة ِلَواِحٍد ِمْن َعِشيَرِة ِسْبِط َأِبيَها، ِلَكْي َيِرَث َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُكلُّ َواِحٍد َنِصي َنِصيٌب ِمْن َفاَل َيَتَحوَّ

 «بِسْبٍط ِإَلى ِسْبٍط آَخَر، َبْل ُياَلِزُم َأْسَباُط َبِني ِإْسرَاِئيَل ُكلُّ َواِحٍد َنِصيَبهُ 
َحاَد َفَصاَرْت َمْحَلُة َوِتْرَصُة َوَحْجَلُة َوِمْلَكُة َوُنوَعُة َبَناُت َصُلفْ 11َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َكذِلَك َفَعَلْت َبَناُت َصُلْفَحاَدب 11

ب  ب12ِنَساًء ِلَبِني َأْعَماِمِهنَّ  ِصْرَن ِنَساًء ِمْن َعَشاِئِر َبِني َمَنسَّى ْبِن ُيوُسَف، َفَبِقَي َنِصيُبُهنَّ ِفي ِسْبِط َعِشيَرِة َأِبيِهنَّ
ِد ُموَسى، ِفي َعَرَباِت ُموآَب َعَلى ُأْرُدنِّ هِذِ  ِهَي اْلَوَصاَيا َواأَلْحَكاُم الَِّتي َأْوَصى ِبَها الرَّبُّ ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل َعْن يَ 13
 "َأِريَحاب

س
س

سشريعة ميراث النساء
(سمقد سدؤيت سرىذت سمسس يذدةسذكحسج اتدسذسس20 يسمذدرلسكاذاسلذذمسس)يسحتدسمسسيذاسمكيد صفساتدس ذكتتسا 

سحج  سمسسمذدرلسيذاسمكيستدسصسسم تجسسمسسيذاسخحدسذكمقذد ص حسمتيحسر كذحسذيم تسسذأسسذكتتسا سحمت ذدسذسسمكي
س-ص حسر يذاسرىحد سذمفرسذم سسلسسذقمكحسيذاس  حس يتاسخحد ساأجتاسمتيحس ياسلمدسر داسمؤ دًرسمذدلذس1

س6خذة من حسن فى أعينهن يكن لُه نساءمسسذحمدساساإسسر  ترجس سذ تسسص  رمًتس=سذ يسر ذكتتسلسسذم تجسسسسم -1
سذم تجسسذدجذسمسسيذامسس=ست  سسصسسلددسسرح مدتظسذكاذذمسساحسرألدضساا -2 ولكن لعشيرة سبط  ذمسسلس

(ساإسسم تجسسمسسدرحذس6ا0)رىذتتسسيتحول نصيب لبنى إسرائيل من سبط إلى سبط الأبائهن يكن نساء ف
سسم تجسسمسسحتدجسر يذاسذضذعسمكمسسر مذدرلس محسذذقحسر مذدرلسدرحذسر يذاسذذقحسر يذا س مسسر مذدرلستر 

س
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اْلُيوِبيُل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ُيَضاُف َنِصايُبُهنَّ ِإَلاى َنِصايِب السِّاْبِط الَّاِذي ِصاْرَن َلاُه، َوِماْن َنِصايِب ِساْبِط  َوَمَتى َكانَ 4" -(:4) أية
س «بآَباِئَنا ُيْؤَخُذ َنِصيُبُهنَّ 
(ست  سسافرس سذكاذيساحس ت ةسمسسم تجتس23-29125=ساحسر ذتذذذسماتدسرألدضسألا تذمتس) سومتى كان اليوبيل

دجذسمسسحتدجسيذامت ساتألدضساحساف سر  ت ةسمفااس  يذاسرىحدس ذوسذت داسسلتسذت ذذع سادحسر ذتذذذسماتدسرألدضسذ
ر مذت ةسلتسر مداتكةساقا سلمتساحساف سر  ت ةساتألدضسفاذتسمعسر ذكتسر مم تجةساماذتس قًتسيد ذًتسأل ترجمسستاحسافرس

سحدتجس  حسر قد ةسر محسهيمتسلدضًتسماذكةس  ذسيذا 
س

حتجاج رؤوس أباء سبط منس     -هنا رائع: يوا 
س(سام سمممي ذسسذمذدر م 9121مذس1ا سذمفرسذيذمتسسكتذتتسر ذ د ذ حس) - أ

سا سمممي ذسسذمذدر م سر فىس  سذأحفت سذاداستافرسذ ذتسلسسصذمتكم س ظذ   - ب
تؤذسذحاتيسظمدساحسمتهدم سمدىسذقظمم ستغذدمم س  حسياذم ستاممم س  يدذاةستر كتمتو ست  سس تسس م سمي - ج

ساف سر يدذاةستا سذيأ تسساحسجدلةسمعسصذمتسساأت دسرهللس ذيترسخ تسامت سذذسلكتوسل ذت  
ت متفرسلمتساف سر قاةساحسكمتذةسيددسس20تدساحسصا تحسد تاكتلسيؤرذس متفرس  سذ  يسافرسرحا تحسذقاةسذكتتسا 

سر ادد؟
ةساذمتسسسحتدجسر يذاسذحيدسسمذدرلسلذتءمس ست ذسذكتسُ د سذذيتاةساإسسماكحسر قاةسلسسر ذكتتسر  ترمحسذددسسلسسذم تجسسم

سمقدد اساذسمدذدسمذدر متسل سمدذدس تجًت 
فرسدت ذًتساحسكمتذةساف سر د  ةسلسسمسسذدذدسلسسذ مايسذت  كذيةساحسحالذسد  ةساف سر  ذتةس سسذحيدسمذدر هساتمديذدس

يذتسر فىساتسمسسكدوسيذامتس)اتس دذوسر يمتتىاسلتسذماكحسخحدسا ذسكدوسم مايسذادذيمتسر يمتتىسذيتعسر م
( ست  سس ذسصكيتسس دسلسسذحمتدس1013ر  كذية(ساف سر كدوسمدلسمعسر ميذتاسماذدسر كدوسترد ةسهللسمعسر ميذتس)دتس

ر ميذتساذذقحس ُهسمذدر هسلتسذحمتدسخحدستذضذعسمذدر ه ستافرسرحا تحسذادسصا تحسر م جأس أكهسد تةسلسسكظذساحس متذةس
( سلىسذادسلسسهد سرهللس ذس11122يذهسحمت سيددسر دؤذتسمسسذظ  سا ذظ  سذاد    س)دؤكحيدسمذدر كت ستاتسذُسسر ميذتس محس 

  يح ستل دسر مذدرلسمد كتسل دردرًس


