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وھذه اسماء بني اسرائیل الذین جاءوا الى مصر . مع  1
رأوبین وشمعون والوي  2 یعقوب جاء كل انسان وبیتھ .

ودان ونفتالي  4 ویّساكر وزبولون وبنیامین . 3 ویھوذا .
وكانت جمیع نفوس الخارجین من  5 وجاد واشیر .

 صلب یعقوب سبعین نفسا . ولكن یوسف كان في مصر .
واما  7 ومات یوسف وكل اخوتھ وجمیع ذلك الجیل . 6

بنو اسرائیل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثیرا جدا 
ثم قام ملك جدید على مصر  8 وامتألت االرض منھم .
فقال لشعبھ ھوذا بنو اسرائیل  9 لم یكن یعرف یوسف .

ھلم نحتال لھم لئال ینموا  10 شعب اكثر واعظم منا .
ت حرب انھم ینضمون الى اعدائنا فیكون اذا حدث

فجعلوا علیھم  11 ویحاربوننا ویصعدون من االرض .
رؤساء تسخیر لكي یذلّوھم باثقالھم . فبنوا لفرعون 

ولكن بحسبما  12 مدینتي مخازن فیثوم ورعمسیس .
 اذلّوھم ھكذا نموا وامتدّوا . فاختشوا من بني اسرائیل .

  نف .فاستعبد المصریون بني اسرائیل بع 13
ومّرروا حیاتھم بعبودیة قاسیة في الطین واللبن وفي  14

كل عمل في الحقل . كل عملھم الذي عملوه بواسطتھم 
وكلم ملك مصر قابلتي العبرانیات اللتین اسم  15 عنفا .

وقال حینما  16 احداھما شفرة واسم االخرى فوعة .
توّلدان العبرانیات وتنظرانھّن على الكراسي . ان كان 

ولكن القابلتین خافتا  17 نا فاقتاله وان كانت بنتا فتحیا .اب
هللا ولم تفعال كما كلمھما ملك مصر . بل استحیتا 

فدعا ملك مصر القابلتین وقال لھما لماذا  18 االوالد .
فقالت القابتان  19 فعلتما ھذا االمر واستحییتما االوالد .

لفرعون ان النساء العبرانیات لسن كالمصریات . فانھّن 
فاحسن هللا الى  20 قویات یلدن قبل ان تاتیھّن القابلة .
وكان اذ خافت  21 القابلتین . ونما الشعب وكثر جدا .
ثم امر فرعون  22 القابلتان هللا انھ صنع لھما بیوتا .

 نھ في النھر . لكنجمیع شعبھ قائال كل ابن یولد تطرحو
 كل بنت تستحیونھا .

  وذھب رجل من بیت الوي واخذ بنت الوي . 2
فحبلت المرأة وولدت ابنا . ولما رأتھ انھ حسن خبأتھ  2

ولما لم یمكنھا ان تخبئھ بعد اخذت لھ  3 ثالثة اشھر .
سفطا من البردي وطلتھ بالحمر والزفت ووضعت الولد 

ووقفت  4 فة النھر .فیھ ووضعتھ بین الحلفاء على حا
فنزلت ابنة فرعون  5 اختھ من بعید لتعرف ماذا یفعل بھ

الى النھر لتغتسل وكانت جواریھا ماشیات على جانب 
 النھر . فرأت السفط بین الحلفاء فارسلت أمتھا واخذتھ .

ولما فتحتھ رأت الولد واذا ھو صبي یبكي . فرقّت لھ  6
قالت اختھ البنة ف 7 وقالت ھذا من اوالد العبرانیین .

فرعون ھل اذھب وادعو لك امرأة مرضعة من 
فقالت لھا ابنة فرعون  8 العبرانیات لترضع لك الولد .

فقالت لھا ابنة  9 اذھبي . فذھبت الفتاة ودعت ام الولد .
فرعون اذھبي بھذا الولد وارضعیھ لي وانا اعطي 

ولما كبر  10 اجرتك . فاخذت المرأة الولد وارضعتھ .

الولد جاءت بھ الى ابنة فرعون فصار لھا ابنا . ودعت 
وحدث في  11 اسمھ موسى وقالت اني انتشلتھ من الماء .

تلك االیام لما كبر موسى انھ خرج الى اخوتھ لینظر في 
اثقالھم . فرأى رجال مصریا یضرب رجال عبرانیا من 

فالتفت الى ھنا وھناك ورأى ان لیس احد  12 اخوتھ .
ثم خرج في الیوم  13 ي وطمره في الرمل .فقتل المصر

الثاني واذا رجالن عبرانیان یتخاصمان . فقال للمذنب 
فقال من جعلك رئیسا  14 لماذا تضرب صاحبك .

وقاضیا علینا . أمفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري . 
فسمع  15 فخاف موسى وقال حقا قد عرف االمر .

فھرب موسى  فرعون ھذا االمر فطلب ان یقتل موسى .
من وجھ فرعون وسكن في ارض مدیان وجلس عند 

وكان لكاھن مدیان سبع بنات . فاتین واستقین  16 البئر .
فاتى الرعاة  17 ومألن االجران لیسقین غنم ابیھّن .

  وطردوھّن فنھض موسى وانجدھّن وسقى غنمھّن .
فلما اتین الى رعوئیل ابیھّن قال ما بالكّن اسرعتّن  18

فقلن رجل مصري انقذنا من ایدي  19 يء الیوم .في المج
فقال لبناتھ  20 الرعاة وانھ استقى لنا ایضا وسقى الغنم .

 واین ھو . لماذا تركتّن الرجل . ادعونھ لیاكل طعاما .
فارتضى موسى ان یسكن مع الرجل . فاعطى  21

فولدت ابنا فدعا اسمھ  22 موسى صفورة ابنتھ .
  یال في ارض غریبة .جرشوم . النھ قال كنت نز

وحدث في تلك االیام الكثیرة ان ملك مصر مات .  23
وتنّھد بنو اسرائیل من العبودیة وصرخوا . فصعد 

فسمع هللا انینھم  24 صراخھم الى هللا من اجل العبودیة .
ونظر  25 فتذّكر هللا میثاقھ مع ابراھیم واسحق ویعقوب .

   هللا بني اسرائیل وعلم هللا .

موسى فكان یرعى غنم یثرون حمیھ كاھن  واما 3
مدیان . فساق الغنم الى وراء البریة وجاء الى جبل هللا 

بلھیب نار من وسط إیوۇو وظھر لھ مالك  2 حوریب .
علیّقة . فنظر واذ العلیقة تتوّقد بالنار والعلیقة لم تكن 

فقال موسى امیل اآلن النظر ھذا المنظر  3 تحترق .
انھ إیوۇو فلما رأى  4 تحترق العلیقة .العظیم . لماذا ال 

مال لینظر ناداه هللا من وسط العلیقة وقال موسى 
فقال ال تقترب الى ھھنا . اخلع  5 موسى . فقال ھانذا .

حذائك من رجلیك . الن الموضع الذي انت واقف علیھ 
ثم قال انا الھ ابیك الھ ابراھیم والھ  6 ارض مقدسة .

موسى وجھھ النھ خاف ان اسحق والھ یعقوب . فغطى 
اني قد رأیت مذّلة شعبي إیوۇو فقال  7 ینظر الى هللا .

الذي في مصر وسمعت صراخھم من اجل مسّخریھم . 
فنزلت النقذھم من ایدي  8 اني علمت اوجاعھم .

المصریین واصعدھم من تلك االرض الى ارض جیدة 
وواسعة الى ارض تفیض لبنا وعسال . الى مكان 

والحثّیین واالموریین والفرّزیین والحّویین الكنعانیین 
واآلن ھوذا صراخ بني اسرائیل قد اتى  9 والیبوسیین .

  الّي ورأیت ایضا الضیقة التي یضایقھم بھا المصریون .
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فاآلن ھلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني  10
فقال موسى tّ من انا حتى  11 اسرائیل من مصر .

 اخرج بني اسرائیل من مصر .اذھب الى فرعون وحتى 
فقال اني اكون معك وھذه تكون لك العالمة اني  12

ارسلتك . حینما تخرج الشعب من مصر تعبدون هللا على 
فقال موسى v ھا انا آتي الى بني  13 ھذا الجبل .

اسرائیل واقول لھم الھ آبائكم ارسلني الیكم . فاذا قالوا لي 
قال هللا لموسى أھیھ الذي ف 14 ما اسمھ فماذا اقول لھم .

 أھیھ . وقال ھكذا تقول لبني اسرائیل أھیھ ارسلني الیكم
وقال هللا ایضا لموسى ھكذا تقول لبني اسرائیل  15

الھ آبائكم الھ ابراھیم والھ اسحق والھ یعقوب إیوۇو 
ارسلني الیكم . ھذا اسمي الى االبد وھذا ذكري الى دور 

إیوۇو ائیل وقل لھم اذھب واجمع شیوخ اسر 16 فدور .
الھ آبائكم الھ ابراھیم واسحق ویعقوب ظھر لي قائال اني 

فقلت اصعدكم  17 قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر .
من مذّلة مصر الى ارض الكنعانیین والحثّیین 

واالموریین والفرّزیین والحّویین والیبوسیین الى ارض 
انت فاذا سمعوا لقولك تدخل  18 تفیض لبنا وعسال .

و إیوۇوشیوخ بني اسرائیل الى ملك مصر وتقولون لھ 
الھ العبرانیین التقانا . فاآلن نمضي سفر ثالثة ایام في 

ولكني اعلم ان ملك  19 الھنا .یوۇو البریة ونذبح إل
فامدّ یدي  20 مصر ال یدعكم تمضون وال بید قویة .

واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فیھا . وبعد ذلك 
واعطي نعمة لھذا الشعب في عیون  21 یطلقكم .

المصریین . فیكون حینما تمضون انكم ال تمضون 
بل تطلب كل امرأة من جارتھا ومن نزیلة  22 فارغین .

بیتھا امتعة فضة وامتعة ذھب وثیابا وتضعونھا على 
   بنیكم وبناتكم فتسلبون المصریین .

فاجاب موسى وقال ولكن ھا ھم ال یصدقونني وال  4
فقال  2 .إیوۇویسمعون لقولي . بل یقولون لم یظھر لك 

فقال اطرحھا  3 ما ھذه في یدك . فقال عصا .إیوۇو لھ 
الى االرض . فطرحھا الى االرض . فصارت حیة . 

لموسى مدّ یدك إیوۇو ثم قال  4 فھرب موسى منھا .
وامسك بھ . فصارت عصا في  وامسك بذنبھا . فمدّ یده

الھ آبائھم الھ إیوۇو لكي یصدقوا انھ قد ظھر لك  5 یده .
إیوۇو ثم قال لھ  6 ابراھیم والھ اسحق والھ یعقوب .

ایضا ادخل یدك في عبك . فادخل یده في عّبھ . ثم 
ثم قال لھ رد یدك  7 اخرجھا واذا یده برصاء مثل الثلج .

ثم اخرجھا من عّبھ واذا الى عبك . فرد یده الى عّبھ . 
فیكون اذا لم یصدقوك ولم  8 ھي قد عادت مثل جسده .

یسمعوا لصوت اآلیة االولى انھم یصدقون صوت اآلیة 
ویكون اذا لم یصدقوا ھاتین اآلیتین ولم  9 االخیرة .

یسمعوا لقولك انك تأخذ من ماء النھر وتسكب على 
على  الیابسة فیصیر الماء الذي تأخذه من النھر دما

استمع ایھا السید . لست  یوۇوفقال موسى إل 10 الیابسة .
انا صاحب كالم منذ امس وال اول من امس وال من حین 

فقال لھ  11 كلمت عبدك . بل انا ثقیل الفم واللسان .

من صنع لالنسان فما او من یصنع اخرس او اصّم إیوۇو 
 فاآلن اذھب 12 . إیوۇواو بصیرا او اعمى . أما ھو انا 

فقال استمع  13 وانا اكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم بھ .
فحمي غضب  14 ایھا السید . ارسل بید من ترسل .

على موسى وقال ألیس ھرون الالوي اخاك . انا إیوۇو 
اعلم انھ ھو یتكلم . وایضا ھا ھو خارج الستقبالك . 

فتكلمھ وتضع الكلمات في  15 فحینما یراك یفرح بقلبھ .
اكون مع فمك ومع فمھ وأعلمكما ماذا فمھ . وانا 
وھو یكلم الشعب عنك . وھو یكون لك فما  16 تصنعان .

وتاخذ في یدك ھذه العصا التي  17 وانت تكون لھ الھا .
فمضى موسى ورجع الى یثرون  18 تصنع بھا اآلیات .

حمیھ وقال لھ انا اذھب وارجع الى اخوتي الذین في 
ال یثرون لموسى مصر ألرى ھل ھم بعد احیاء . فق

لموسى في مدیان اذھب إیوۇو وقال  19 اذھب بسالم .
ارجع الى مصر . النھ قد مات جمیع القوم الذین كانوا 

فأخذ موسى امرأتھ وبنیھ واركبھم  20 یطلبون نفسك .
على الحمیر ورجع الى ارض مصر . واخذ موسى عصا 

لموسى عندما تذھب لترجع إیوۇو وقال  21 هللا في یده .
الى مصر انظر جمیع العجائب التي جعلتھا في یدك 

واصنعھا قدام فرعون . ولكني اشدد قلبھ حتى ال یطلق 
 . اسرائیل إیوۇوفتقول لفرعون ھكذا یقول  22 الشعب .

فقلت لك اطلق ابني لیعبدني فأبیت ان  23 ابني البكر .
وحدث في الطریق في  24 تطلقھ ھا انا اقتل ابنك البكر .

فاخذت  25 التقاه وطلب ان یقتلھ .إیوۇو  المنزل ان
صفّورة صّوانة وقطعت غرلة ابنھا ومّست رجلیھ . 

فانفّك عنھ . حینئذ قالت  26 فقالت انك عریس دم لي .
لھرون إیوۇو وقال  27 عریس دم من اجل الختان .

اذھب الى البریة الستقبال موسى . فذھب والتقاه في جبل 
إیوۇو ى ھرون بجمیع كالم فاخبر موس 28 هللا وقّبلھ .

ثم مضى  29 الذي ارسلھ وبكل اآلیات التي اوصاه بھا .
  موسى وھرون وجمعا جمیع شیوخ بني اسرائیل .

ھ موسى بإیوۇو فتكلم ھرون بجمیع الكالم الذي كلم  30
فآمن الشعب .  31 وصنع اآلیات امام عیون الشعب .

تھم ظر مذّل افتقد بني اسرائیل وانھ نإیوۇو ولما سمعوا ان 
   خّروا وسجدوا .

وبعد ذلك دخل موسى وھرون وقاال لفرعون ھكذا  5
الھ اسرائیل اطلق شعبي لیعّیدوا لي في إیوۇو یقول 

حتى اسمع لقولھ إیوۇو فقال فرعون من ھو  2 البریة .
 3 واسرائیل ال اطلقھ .إیوۇو فأطلق اسرائیل . ال اعرف 

ام في فنذھب سفر ثالثة ایفقاال الھ العبرانیین قد التقانا . 
الھنا . لئال یصیبنا بالوبإ او  یوۇوالبریة ونذبح إل

فقال لھما ملك مصر لماذا یا موسى وھرون  4 بالسیف .
وقال  5 تبطالن الشعب من اعمالھ . اذھبا الى اثقالكما .

فرعون ھوذا اآلن شعب االرض كثیر وانتما تریحانھم 
الیوم مسّخري فامر فرعون في ذلك  6 من اثقالھم .

  الشعب ومدّبریھ قائال .
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ال تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس واول  7
ومقدار  8 من امس . لیذھبوا ھم ویجمعوا تبنا النفسھم .

اللبن الذي كانوا یصنعونھ امس واول من امس تجعلون 
علیھم . ال تنقصوا منھ . فانھم متكاسلون لذلك یصرخون 

لیثقل العمل على القوم حتى  9 اللھنا .قائلین نذھب ونذبح 
فخرج  10 یشتغلوا بھ وال یلتفتوا الى كالم الكذب .

مسّخرو الشعب ومدّبروه وكلموا الشعب قائلین ھكذا 
اذھبوا انتم وخذوا  11 یقول فرعون لست اعطیكم تبنا .

النفسكم تبنا من حیث تجدون . انھ ال ینقص من عملكم 
كل ارض مصر لیجمعوا فتفّرق الشعب في  12 شيء .

وكان المسّخرون یعّجلونھم  13 قشا عوضا عن التبن .
قائلین كّملوا اعمالكم امر كل یوم بیومھ كما كان حینما 

فضرب مدبرو بني اسرائیل الذین اقامھم  14 كان التبن .
علیھم مسّخرو فرعون وقیل لھم لماذا لم تكملوا فریضتكم 

  ول من امس .من صنع اللبن امس والیوم كاالمس وا
فأتى مدبرو بنو اسرائیل وصرخوا الى فرعون  15

التبن لیس یعطى  16 قائلین لماذا تفعل ھكذا بعبیدك .
لعبیدك واللبن یقولون لنا اصنعوه . وھوذا عبیدك 

فقال متكاسلون انتم  17 مضروبون . وقد اخطأ شعبك .
فاآلن  18 . یوۇومتكاسلون . لذلك تقولون نذھب ونذبح إل

 وا اعملوا . وتبن ال یعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونھ .اذھب
فرأى مدّبرو بني اسرائیل انفسھم في بلّیة اذ قیل لھم  19

وصادفوا  20 ال تنقصوا من لبنكم امر كل یوم بیومھ .
موسى وھرون واقفین للقائھم حین خرجوا من لدن 

الیكما ویقضي . إیوۇو فقالوا لھما ینظر  21 فرعون .
انتنتما رائحتنا في عیني فرعون وفي عیون عبیده النكما 

فرجع موسى  22 حتى تعطیا سیفا في ایدیھم لیقتلونا .
وقال یا سید لماذا اسأت الى ھذا الشعب . لماذا إیوۇو الى 

فانھ منذ دخلت الى فرعون التكلم باسمك  23 ارسلتني .
   اساء الى ھذا الشعب . وانت لم تخّلص شعبك .

لموسى اآلن تنظر ما انا افعل بفرعون . إیوۇو فقال  6
ثم  2 فانھ بید قویة یطلقھم وبید قویة یطردھم من ارضھ .

وانا ظھرت  3 . إیوۇوكلم هللا موسى وقال لھ انا 
البراھیم واسحق ویعقوب باني االلھ القادر على كل 

وایضا  4 فلم أعرف عندھم .إیوۇو شيء . واما باسمي 
ارض كنعان ارض اقمت معھم عھدي ان اعطیھم 

وانا ایضا قد سمعت أنین  5 غربتھم التي تغربوا فیھا .
بني اسرائیل الذین یستعبدھم المصریون وتذكرت 

. وانا  إیوۇولذلك قل لبني اسرائیل انا  6 عھدي .
اخرجكم من تحت اثقال المصریین وانقذكم من عبودیتھم 

واتخذكم  7 واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام عظیمة .
م الھكإیوۇو با واكون لكم الھا . فتعلمون اني انا لي شع

وادخلكم الى  8 الذي یخرجكم من تحت اثقال المصریین .
االرض التي رفعت یدي ان اعطیھا البراھیم واسحق 

فكلم  9 . إیوۇوویعقوب . واعطیكم ایاھا میراثا . انا 
موسى ھكذا بني اسرئیل . ولكن لم یسمعوا لموسى من 

إیوۇو ثم كلم  10 لعبودیة القاسیة .صغر النفس ومن ا

ادخل قل لفرعون ملك مصر ان یطلق  11 موسى قائال .
إیوۇو فتكلم موسى امام  12 بني اسرائیل من ارضھ .

قائال ھوذا بنو اسرائیل لم یسمعوا لي . فكیف یسمعني 
موسى إیوۇو فكلم  13 فرعون وانا اغلف الشفتین .

والى فرعون  وھرون واوصى معھما الى بني اسرائیل
 ملك مصر في اخراج بني اسرائیل من ارض مصر .

ھؤالء رؤساء بیوت آبائھم . بنو رأوبین بكر اسرائیل  14
 حنوك وفلو وحصرون وكرمي . ھذه عشائر رأوبین .

وبنو شمعون یموئیل ویامین وأوھد ویاكین وصوحر  15
وھذه  16 وشأول ابن الكنعانیة . ھذه عشائر شمعون .

وي بحسب موالیدھم . جرشون وقھات اسماء بني ال
ومراري . وكانت سنو حیاة الوي مئة وسبعا وثالثین 

 ابنا جرشون لبني وشمعي بحسب عشائرھما . 17 سنة .
وبنو قھات عمرام ویصھار وحبرون وعّزیئیل .  18

وابنا  19 وكانت سنو حیاة قھات مئة وثالثا وثالثین سنة .
ویین بحسب مراري محلي وموشي . ھذه عشائر الال

واخذ عمرام یوكابد عمتھ زوجة لھ .  20 موالیدھم .
فولدت لھ ھرون وموسى . وكانت سنو حیاة عمرام مئة 

وبنو یصھار قورح ونافج  21 وسبعا وثالثین سنة .
 وبنو عّزیئیل میشائیل وألصافان وستري . 22 وذكري .

واخذ ھرون ألیشابع بنت عّمیناداب اخت نحشون  23
 لدت لھ ناداب وابیھو والعازار وإیثامار .زوجة لھ . فو

وبنو قورح أّسیر وألقانة وابیأساف . ھذه عشائر  24
والعازار بن ھرون اخذ لنفسھ من بنات  25 القورحیین .

فوطیئیل زوجة . فولدت لھ فینحاس . ھؤالء ھم رؤساء 
ھذان ھما ھرون  26 آباء الالویین بحسب عشائرھم .

ھما أخرجا بني اسرائیل من لإیوۇو وموسى اللذان قال 
ھما اللذان كلما  27 ارض مصر بحسب اجنادھم .

فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائیل من مصر 
إیوۇو وكان یوم كلم  28 ھذان ھما موسى وھرون .

كلمھ قائال انا إیوۇو ان  29 موسى في ارض مصر .
  . كلم فرعون ملك مصر بكل ما انا اكلمك بھ . إیوۇو

ھا انا اغلف الشفتین . فكیف إیوۇو وسى امام فقال م 30
   یسمع لي فرعون .

لموسى انظر . انا جعلتك الھا لفرعون . إیوۇو فقال  7
انت تتكلم بكل ما آمرك .  2 وھرون اخوك یكون نبیّك .

وھرون اخوك یكلم فرعون لیطلق بني اسرائیل من 
ولكني اقّسي قلب فرعون واكثّر آیاتي  3 ارضھ .

وال یسمع لكما فرعون  4 في ارض مصر .وعجائبي 
حتى اجعل یدي على مصر فاخرج اجنادي شعبي بني 

فیعرف  5 اسرائیل من ارض مصر باحكام عظیمة .
حینما امد یدي على مصر إیوۇو المصریون اني انا 

ففعل موسى وھرون  6 واخرج بني اسرائیل من بینھم .
بن وكان موسى ا 7 . ھكذا فعال . إیوۇوكما امرھما 

ثمانین سنة وھرون ابن ثالث وثمانین سنة حین كلما 
  موسى وھرون قائال .إیوۇو وكلم  8 فرعون .
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اذا كلمكما فرعون قائال ھاتیا عجیبة تقول لھرون خذ  9
فدخل  10 عصاك واطرحھا امام فرعون فتصیر ثعبانا .

.  إیوۇوموسى وھرون الى فرعون وفعال ھكذا كما امر 
فرعون وامام عبیده فصارت طرح ھرون عصاه امام 

فدعا فرعون ایضا الحكماء والسحرة . ففعل  11 ثعبانا .
طرحوا كل  12 عّرافو مصر ایضا بسحرھم كذلك .

واحد عصاه فصارت العصي ثعابین . ولكن عصا ھرون 
فاشتدّ قلب فرعون فلم یسمع لھما  13 ابتلعت عصیھم .

عون لموسى قلب فرإیوۇو ثم قال  14 . إیوۇوكما تكلم 
اذھب الى فرعون  15 غلیظ . قد أبى ان یطلق الشعب .

في الصباح . انھ یخرج الى الماء . وقف للقائھ على حافة 
  النھر . والعصا التي تحولت حیة تاخذھا في یدك .

الھ العبرانیین ارسلني الیك قائال إیوۇو وتقول لھ  16
اطلق شعبي لیعبدوني في البریة . وھوذا حتى اآلن لم 

.  إیوۇوبھذا تعرف اني انا إیوۇو ھكذا یقول  17 . تسمع
ھا انا اضرب بالعصا التي في یدي على الماء الذي في 

ویموت السمك الذي في النھر  18 النھر فیتحول دما .
 وینتن النھر . فیعاف المصریون ان یشربوا ماء النھر .

لموسى قل لھرون خذ عصاك ومد یدك إیوۇو ثم قال  19
المصریین على انھارھم وعلى سواقیھم وعلى على میاه 

آجامھم وعلى كل مجتمعات میاھھم لتصیر دما . فیكون 
  دم في كل ارض مصر في االخشاب وفي االحجار .

. رفع  إیوۇوففعل ھكذا موسى وھرون كما امر  20
العصا وضرب الماء الذي في النھر امام عیني فرعون 

لذي في النھر . وامام عیون عبیده . فتحول كل الماء ا
ومات السمك الذي في النھر وأنتن النھر . فلم  21 دما .

یقدر المصریون ان یشربوا ماء من النھر . وكان الدم في 
وفعل عّرافو مصر كذلك  22 كل ارض مصر .

بسحرھم . فاشتدّ قلب فرعون فلم یسمع لھما كما تكلم 
ثم انصرف فرعون ودخل بیتھ ولم یوّجھ  23 . إیوۇو
وحفر جمیع المصریین حوالي  24 الى ھذا ایضا .قلبھ 

النھر الجل ماء لیشربوا . النھم لم یقدروا ان یشربوا من 
إیوۇو ولما كملت سبعة ایام بعدما ضرب  25 ماء النھر .

   النھر .

لموسى ادخل الى فرعون وقل لھ ھكذا یقول إیوۇو قال  8
وان كنت تأبى ان  2 اطلق شعبي لیعبدوني .إیوۇو 

  قھم فھا انا اضرب جمیع تخومك بالضفادع .تطل
فیفیض النھر ضفادع . فتصعد وتدخل الى بیتك والى  3

مخدع فراشك وعلى سریرك والى بیوت عبیدك وعلى 
علیك وعلى  4 شعبك والى تنانیرك والى معاجنك .

لموسى إیوۇو فقال  5 شعبك وعبیدك تصعد الضفادع .
والسواقي قل لھرون مدّ یدك بعصاك على االنھار 

فمدّ  6 واآلجام واصعد الضفادع على ارض مصر .
ھرون یده على میاه مصر . فصعدت الضفادع وغطت 

وفعل كذلك العرافون بسحرھم  7 ارض مصر .
فدعا فرعون  8 واصعدوا الضفادع على ارض مصر .

لیرفع الضفادع إیوۇو موسى وھرون وقال صلیا الى 

فقال  9 . یوۇوعني وعن شعبي فأطلق الشعب لیذبحوا إل
موسى لفرعون عّین لي متى اصلي الجلك والجل عبیدك 

وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بیوتك . ولكنھا تبقى 
فقال غدا . فقال كقولك . لكي تعرف ان  10 في النھر .
فترتفع الضفادع عنك وعن  11 الھنا .إیوۇو لیس مثل 

ثم  12 بیوتك وعبیدك وشعبك . ولكنھا تبقى في النھر .
خرج موسى وھرون من لدن فرعون وصرخ موسى الى 

  من اجل الضفادع التي جعلھا على فرعون .إیوۇو 
كقول موسى . فماتت الضفادع من إیوۇو ففعل  13

وجمعوھا كوما كثیرة حتى  14 البیوت والدور والحقول .
فلما رأى فرعون انھ قد حصل  15 أنتنت االرض .

ثم  16 . إیوۇوتكلم  الفرج اغلظ قلبھ ولم یسمع لھما كما
لموسى قل لھرون مدّ عصاك واضرب تراب إیوۇو قال 

 17 االرض لیصیر بعوضا في جمیع ارض مصر .
ففعال كذلك . مدّ ھرون یده بعصاه وضرب تراب 

االرض . فصار البعوض على الناس وعلى البھائم . كل 
  تراب االرض صار بعوضا في جمیع ارض مصر .

بسحرھم لیخرجوا البعوض فلم وفعل كذلك العرافون  18
 یستطیعوا . وكان البعوض على الناس وعلى البھائم .

فقال العرافون لفرعون ھذا اصبع هللا . ولكن اشتد  19
ثم قال  20 . إیوۇوقلب فرعون فلم یسمع لھما كما تكلم 

لموسى بّكر في الصباح وقف امام فرعون . انھ إیوۇو 
اطلق شعبي إیوۇو  یخرج الى الماء . وقل لھ ھكذا یقول

فانھ ان كنت ال تطلق شعبي ھا انا ارسل  21 لیعبدوني .
علیك وعلى عبیدك وعلى شعبك وعلى بیوتك الذّبان . 

فتمتلئ بیوت المصریین ذّبانا . وایضا االرض التي ھم 
ولكن أمّیز في ذلك الیوم ارض جاسان حیث  22 علیھا .

نا م اني اشعبي مقیم حتى ال یكون ھناك ذّبان . لكي تعل
واجعل فرقا بین شعبي وشعبك .  23 في االرض .إیوۇو 

ھكذا . فدخلت ذبان إیوۇو ففعل  24 غدا تكون ھذه اآلیة .
كثیرة الى بیت فرعون وبیوت عبیده وفي كل ارض 

فدعا فرعون  25 مصر خربت االرض من الذّبان .
موسى وھرون وقال اذھبوا اذبحوا اللھكم في ھذه 

موسى ال یصلح ان نفعل ھكذا . الننا فقال  26 االرض .
الھنا . ان ذبحنا  یوۇوانما نذبح رجس المصریین إل

نذھب  27 رجس المصریین امام عیونھم أفال یرجموننا .
ول الھنا كما یق یوۇوسفر ثالثة ایام في البریة ونذبح إل

ي الھكم ف یوۇوفقال فرعون انا اطلقكم لتذبحوا إل 28 لنا .
فقال  29 بوا بعیدا . صلّیا الجلي .البریة ولكن ال تذھ

. فترتفع  إیوۇوموسى ھا انا اخرج من لدنك واصلي الى 
الذبان عن فرعون وعبیده وشعبھ غدا . ولكن ال یعد 

  إیوۇو فرعون یخاتل حتى ال یطلق الشعب لیذبح ل
 . إیوۇوفخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى  30
ون ان عن فرعكقول موسى . فارتفع الذبإیوۇو ففعل  31

ولكن اغلظ فرعون  32 وعبیده وشعبھ . لم تبق واحدة .
   قلبھ ھذه المرة ایضا فلم یطلق الشعب .
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لموسى ادخل الى فرعون وقل لھ ھكذا إیوۇو ثم قال  9
فانھ  2 الھ العبرانیین اطلق شعبي لیعبدوني .إیوۇو یقول 

فھا ید  3 ان كنت تأبى ان تطلقھم وكنت تمسكھم بعد .
تكون على مواشیك التي في الحقل على الخیل إیوۇو 

ویمّیز  4 والحمیر والجمال والبقر والغنم وبأ ثقیال جدا .
بین مواشي اسرائیل ومواشي المصریین . فال إیوۇو 

إیوۇو وعّین  5 یموت من كل ما لبني اسرائیل شيء .
  ھذا االمر في االرض .إیوۇو وقتا قائال غدا یفعل 

ذا االمر في الغد . فماتت جمیع مواشي ھإیوۇو ففعل  6
المصریین . واما مواشي بني اسرائیل فلم یمت منھا 

وارسل فرعون واذا مواشي اسرائیل لم یمت  7 واحد .
منھا وال واحد . ولكن غلظ قلب فرعون فلم یطلق 

لموسى وھرون خذا ملء إیوۇو ثم قال  8 الشعب .
حو السماء امام ایدیكما من رماد األتون . ولیذّره موسى ن

لیصیر غبارا على كل ارض مصر .  9 عیني فرعون .
فیصیر على الناس وعلى البھائم دمامل طالعة ببثور في 

فأخذا رماد األتون ووقفا امام  10 كل ارض مصر .
فرعون وذراه موسى نحو السماء . فصار دمامل بثور 

ولم یستطع العرافون  11 طالعة في الناس وفي البھائم .
فوا امام موسى من اجل الدمامل . الن الدمامل كانت ان یق

إیوۇو ولكن شدّد  12 في العرافین وفي كل المصریین .
ثم  13موسى إیوۇو قلب فرعون فلم یسمع لھما كما كلم 

لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون إیوۇو قال 
الھ العبرانیین أطلق شعبي إیوۇو وقل لھ ھكذا یقول 

ي ھذه المرة ارسل جمیع ضرباتي الى الن 14 لیعبدوني .
قلبك وعلى عبیدك وشعبك لكي تعرف ان لیس مثلي في 

فانھ اآلن لو كنت امد یدي واضربك  15 كل االرض .
ولكن الجل  16 وشعبك بالوبإ لكنت تباد من االرض .

ھذا اقمتك لكي اریك قّوتي ولكي یخبر باسمي في كل 
  تطلقھ . انت معاند بعد لشعبي حتى ال 17 االرض .

ھا انا غدا مثل اآلن امطر بردا عظیما جدا لم یكن  18
فاآلن  19 مثلھ في مصر منذ یوم تاسیسھا الى اآلن .

أرسل احم مواشیك وكل ما لك في الحقل . جمیع الناس 
والبھائم الذین یوجدون في الحقل وال یجمعون الى 

فالذي خاف كلمة  20 البیوت ینزل علیھم البرد فیموتون .
من عبید فرعون ھرب بعبیده ومواشیھ الى وۇو إی

إیوۇو واما الذي لم یوّجھ قلبھ الى كلمة  21 البیوت .
إیوۇو ثم قال  22 فترك عبیده ومواشیھ في الحقل .

لموسى مدّ یدك نحو السماء لیكون برد في كل ارض 
مصر على الناس وعلى البھائم وعلى كل عشب الحقل 

اه نحو السماء . فمدّ موسى عص 23 في ارض مصر .
رعودا وبردا وجرت نار على االرض إیوۇو فاعطى 
فكان برد  24 بردا على ارض مصر .إیوۇو وامطر 

ونار متواصلة في وسط البرد . شيء عظیم جدا لم یكن 
فضرب  25 مثلھ في كل ارض مصر منذ صارت امة .

البرد في كل ارض مصر جمیع ما في الحقل من الناس 
البرد جمیع عشب الحقل وكسر جمیع والبھائم . وضرب 

اال ارض جاسان حیث كان بنو  26 شجر الحقل .
فارسل فرعون ودعا  27 اسرائیل فلم یكن فیھا برد .

ھو إیوۇو موسى وھرون وقال لھما اخطأت ھذه المّرة . 
وكفى إیوۇو صلّیا الى  28 البار وانا وشعبي االشرار .

  دوا تلبثون .حدوث رعود هللا والبرد فاطلقكم وال تعو
فقال لھ موسى عند خروجي من المدینة ابسط یدّي  29

فتنقطع الرعود وال یكون البرد ایضا لكي إیوۇو الى 
واما انت وعبیدك فانا  30 االرض . یوۇوتعرف ان إل

فالكتان  31 االلھ .إیوۇو اعلم انكم لم تخشوا بعد من 
 . والشعیر ضربا . الن الشعیر كان مسبال والكتان مبزرا

واما الحنطة والقطاني فلم تضرب النھا كانت  32
فخرج موسى من المدینة من لدن فرعون  33 متأخرة .

. فانقطعت الرعود والبرد ولم  إیوۇووبسط یدیھ الى 
ولكن فرعون لما رأى  34 ینصّب المطر على االرض .

ان المطر والبرد والرعود انقطعت عاد یخطئ واغلظ 
تدّ قلب فرعون فلم یطلق بني فاش 35 قلبھ ھو وعبیده .

   عن ید موسى .إیوۇو اسرائیل كما تكلم 

لموسى ادخل الى فرعون . فاني إیوۇو ثم قال  10
  اغلظت قلبھ وقلوب عبیده لكي اصنع آیاتي ھذه بینھم .

ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلتھ في  2
مصر وبآیاتي التي صنعتھا بینھم . فتعلمون اني انا 

فدخل موسى وھرون الى فرعون وقاال لھ  3 . إیوۇو
الھ العبرانیین الى متى تأبى ان تخضع إیوۇو ھكذا یقول 

فانھ ان كنت تأبى ان  4 لي . اطلق شعبي لیعبدوني .
  نا اجيء غدا بجراد على تخومك .تطلق شعبي ھا ا

فیغطي وجھ االرض حتى ال یستطاع نظر االرض .  5
ویأكل الفضلة السالمة الباقیة لكم من البرد . ویأكل جمیع 

ویمأل بیوتك وبیوت  6 الشجر النابت لكم من الحقل .
جمیع عبیدك وبیوت جمیع المصریین . االمر الذي لم 

م وجدوا على االرض الى یره آباؤك وال آباء آبائك منذ یو
فقال عبید  7 ھذا الیوم . ثم تحّول وخرج من لدن فرعون

فرعون لھ الى متى یكون ھذا لنا فّخا . اطلق الرجال 
  الھھم . ألم تعلم بعد ان مصر قد خربت .إیوۇو لیعبدوا 

فرد موسى وھرون الى فرعون . فقال لھما اذھبوا  8
  لذین یذھبون .الھكم ولكن من ومن ھم اإیوۇو اعبدوا 

فقال موسى نذھب بفتیاننا وشیوخنا . نذھب ببنینا  9
فقال لھما  10 . یوۇووبناتنا بغنمنا وبقرنا . الن لنا عیدا إل

معكم ھكذا كما أطلقكم واوالدكم . انظروا . إیوۇو یكون 
لیس ھكذا . اذھبوا انتم  11 ان قدام وجوھكم شرا .

البون . فطردا من . النكم لھذا ط إیوۇوالرجال واعبدوا 
لموسى مدّ یدك على إیوۇو ثم قال  12 لدن فرعون .

ارض مصر الجل الجراد . لیصعد على ارض مصر 
فمدّ  13 ویاكل كل عشب االرض كل ما تركھ البرد .

على إیوۇو موسى عصاه على ارض مصر . فجلب 
االرض ریحا شرقیة كل ذلك النھار وكل اللیل . ولما كان 

  ح الشرقیة الجراد .الصباح حملت الری
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فصعد الجراد على كل ارض مصر وحّل في جمیع  14
تخوم مصر . شيء ثقیل جدا لم یكن قبلھ جراد ھكذا مثلھ 

وغطى وجھ كل االرض حتى  15 وال یكون بعده كذلك .
اظلمت االرض . واكل جمیع عشب االرض وجمیع ثمر 

الشجر الذي تركھ البرد . حتى لم یبق شيء اخضر في 
فدعا  16 ر وال في عشب الحقل في كل ارض مصرالشج

إیوۇو فرعون موسى وھرون مسرعا وقال اخطأت الى 
واآلن اصفحا عن خطیتي ھذه المّرة  17 الھكما والیكما .

الھكما لیرفع عني ھذا الموت إیوۇو فقط . وصلّیا الى 
فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى  18 فقط .
غربیة شدیدة جدا . فحملت ریحا إیوۇو فرد  19 . إیوۇو

الجراد وطرحتھ الى بحر سوف . لم تبق جرادة واحدة 
قلب فرعون إیوۇو ولكن شدد  20 في كل تخوم مصر .

لموسى مدّ یدك إیوۇو ثم قال  21 فلم یطلق بني اسرائیل .
نحو السماء لیكون ظالم على ارض مصر . حتى یلمس 

ظالم دامس فمدّ موسى یده نحو السماء فكان  22 الظالم .
لم یبصر احد اخاه  23 في كل ارض مصر ثالثة ایام .

وال قام احد من مكانھ ثالثة ایام . ولكن جمیع بني 
فدعا فرعون  24 اسرائیل كان لھم نور في مساكنھم .

. غیر ان غنمكم  إیوۇوموسى وقال اذھبوا اعبدوا 
فقال  25 وبقركم تبقى . اوالدكم ایضا تذھب معكم .

ي ایضا في ایدینا ذبائح ومحرقات موسى انت تعط
فتذھب مواشینا ایضا معنا .  26 الھنا . یوۇولنصنعھا إل

 الھنا . ونحنإیوۇو ال یبقى ظلف . الننا منھا نأخذ لعبادة 
 27 حتى نأتي الى ھناك .إیوۇو ال نعرف بماذا نعبد 

 28 قلب فرعون فلم یشأ ان یطلقھم .إیوۇو ولكن شدّد 
ني . احترز . ال تر وجھي وقال لھ فرعون اذھب ع

فقال موسى نعما  29 ایضا . انك یوم ترى وجھي تموت .
   قلت . انا ال اعود ارى وجھك ایضا .

لموسى ضربة واحدة ایضا اجلب على إیوۇو ثم قال  11
فرعون وعلى مصر . بعد ذلك یطلقكم من ھنا . وعندما 

تكلم في مسامع  2 یطلقكم یطردكم طردا من ھنا بالتمام .
الشعب ان یطلب كل رجل من صاحبھ وكل امرأة من 

إیوۇو واعطى  3 صاحبتھا امتعة فضة وامتعة ذھب .
نعمة للشعب في عیون المصریین . وایضا الرجل موسى 
كان عظیما جدا في ارض مصر في عیون عبید فرعون 

اني إیوۇو وقال موسى ھكذا یقول  4 وعیون الشعب .
فیموت كل  5 . نحو نصف اللیل اخرج في وسط مصر .

بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسیھ الى بكر الجاریة التي خلف الرحى وكل بكر 

ویكون صراخ عظیم في كل ارض مصر لم  6 بھیمة .
ولكن جمیع بني  7 یكن مثلھ وال یكون مثلھ ایضا .

اسرائیل ال یسنن كلب لسانھ الیھم ال الى الناس وال الى 
یمّیز بین المصریین إیوۇو لموا ان البھائم . لكي تع

فینزل الّي جمیع عبیدك ھؤالء ویسجدون  8 واسرائیل .
لي قائلین اخرج انت وجمیع الشعب الذین في اثرك . 
وبعد ذلك اخرج . ثم خرج من لدن فرعون في حمّو 

لموسى ال یسمع لكما فرعون إیوۇو وقال  9 الغضب .
موسى وكان  10 لكي تكثر عجائبي في ارض مصر .

وھرون یفعالن كل ھذه العجائب امام فرعون . ولكن 
قلب فرعون فلم یطلق بني اسرائیل من إیوۇو شدّد 

   ارضھ .

 موسى وھرون في ارض مصر قائال .إیوۇو وكلم  12
ھذا الشھر یكون لكم راس الشھور . ھو لكم اول  2

كلّما كل جماعة اسرائیل قائلین في  3 شھور السنة .
الشھر یأخذون لھم كل واحد شاة بحسب العاشر من ھذا 

وان كان البیت صغیرا عن ان  4 بیوت اآلباء شاة للبیت .
یكون كفوا لشاة یأخذ ھو وجاره القریب من بیتھ بحسب 
 عدد النفوس . كل واحد على حسب اكلھ تحسبون للشاة .

تكون لكم شاة صحیحة ذكرا ابن سنة . تأخذونھ من  5
ویكون عندكم تحت الحفظ  6 الخرفان او من المواعز .

الى الیوم الرابع عشر من ھذا الشھر . ثم یذبحھ كل 
ویأخذون من الدم  7 جمھور جماعة اسرائیل في العشیة .

ویجعلونھ على القائمتین والعتبة العلیا في البیوت التي 
ویأكلون اللحم تلك اللیلة مشویا بالنار مع  8 یأكلونھ فیھا .

ال تأكلوا منھ نیئا او  9 كلونھ .فطیر . على اعشاب مّرة یا
طبیخا مطبوخا بالماء بل مشویا بالنار . راسھ مع اكارعھ 

وال تبقوا منھ الى الصباح . والباقي منھ الى  10 وجوفھ .
وھكذا تأكلونھ احقاؤكم  11 الصباح تحرقونھ بالنار .

مشدودة واحذیتكم في ارجلكم وعصیّكم في ایدیكم . 
فاني اجتاز في  12 . یوۇوح إلوتاكلونھ بعجلة . ھو فص

ارض مصر ھذه اللیلة واضرب كل بكر في ارض مصر 
من الناس والبھائم . واصنع احكاما بكل آلھة المصریین . 

ویكون لكم الدم عالمة على البیوت التي  13 . إیوۇوانا 
انتم فیھا . فأرى الدم واعبر عنكم . فال یكون علیكم 

ویكون  14 ضربة للھالك حین اضرب ارض مصر .
كم . في اجیال یوۇولكم ھذا الیوم تذكارا فتعّیدونھ عیدا إل

سبعة ایام تأكلون فطیرا .  15 تعّیدونھ فریضة ابدیة .
الیوم االول تعزلون الخمیر من بیوتكم . فان كل من اكل 
خمیرا من الیوم االول الى الیوم السابع تقطع تلك النفس 

االول محفل  ویكون لكم في الیوم 16 من اسرائیل .
مقدس وفي الیوم السابع محفل مقدس . ال یعمل فیھما 
  عمل ما اال ما تاكلھ كل نفس فذلك وحده یعمل منكم .

وتحفظون الفطیر الني في ھذا الیوم عینھ اخرجت  17
اجنادكم من ارض مصر . فتحفظون ھذا الیوم في 

في الشھر االول في الیوم  18 اجیالكم فریضة ابدیة .
شر من الشھر مساء تاكلون فطیرا الى الیوم الرابع ع

سبعة ایام ال  19 الحادي والعشرین من الشھر مساء .
یوجد خمیر في بیوتكم . فان كل من اكل مختمرا تقطع 

تلك النفس من جماعة اسرائیل الغریب مع مولود 
ال تأكلوا شیئا مختمرا في جمیع مساكنكم  20 االرض .

یع شیوخ اسرائیل وقال فدعا موسى جم 21تأكلون فطیرا 
لھم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا 

  الفصح .
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وخذوا باقة زوفا واغمسوھا في الدم الذي في الطست  22
ومّسوا العتبة العلیا والقائمتین بالدم الذي في الطست . 

  وانتم ال یخرج احد منكم من باب بیتھ حتى الصباح .
لمصریین . فحین یرى یجتاز لیضرب اإیوۇو فان  23

لباب عن اإیوۇو الدم على العتبة العلیا والقائمتین یعبر 
فتحفظون  24 وال یدع المھلك یدخل بیوتكم لیضرب .

ویكون  25 ھذا االمر فریضة لك والوالدك الى االبد .
كما تكلم انكم إیوۇو حین تدخلون االرض التي یعطیكم 

كم اوالدكم ویكون حین یقول ل 26 تحفظون ھذه الخدمة .
انكم تقولون ھي ذبیحة فصح  27 ما ھذه الخدمة لكم .

الذي عبر عن بیوت بني اسرائیل في مصر لما  یوۇوإل
 ضرب المصریین وخّلص بیوتنا . فخّر الشعب وسجدوا .

موسى إیوۇو ومضى بنو اسرائیل وفعلوا كما امر  28
فحدث في نصف اللیل ان  29 وھرون . ھكذا فعلوا .

ل بكر في ارض مصر من بكر فرعون ضرب كإیوۇو 
الجالس على كرسیھ الى بكر االسیر الذي في السجن 

فقام فرعون لیال ھو وكل عبیده  30 وكل بكر بھیمة .
وجمیع المصریین . وكان صراخ عظیم في مصر . النھ 

فدعا موسى وھرون لیال  31 لم یكن بیت لیس فیھ میت .
بنو اسرائیل وقال قوموا اخرجوا من بین شعبي انتما و

خذوا  32 كما تكلمتم .إیوۇو جمیعا . واذھبوا اعبدوا 
غنمكم ایضا وبقركم كما تكلمتم واذھبوا . وباركوني 

والّح المصریون على الشعب لیطلقوھم  33 ایضا .
  عاجال من االرض . النھم قالوا جمیعنا اموات .

فحمل الشعب عجینھم قبل ان یختمر ومعاجنھم  34
وفعل بنو اسرائیل  35 ثیابھم على اكتافھم .مصرورة في 

بحسب قول موسى . طلبوا من المصریین امتعة فضة 
نعمة للشعب في إیوۇو واعطى  36 وامتعة ذھب وثیابا .

 عیون المصریین حتى اعاروھم . فسلبوا المصریین .
فارتحل بنو اسرائیل من رعمسیس الى سكوت نحو  37

وصعد  38 والد .ست مئة الف ماش من الرجال عدا اال
 معھم لفیف كثیر ایضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا .

وخبزوا العجین الذي اخرجوه من مصر خبز ملة  39
فطیرا اذ كان لم یختمر . النھم طردوا من مصر ولم 

واما  40 یقدروا ان یتأخروا . فلم یصنعوا النفسھم زادا .
ع باقامة بني اسرائیل التي اقاموھا في مصر فكانت ار

وكان عند نھایة اربع مئة وثالثین  41 مئة وثالثین سنة .
خرجت من إیوۇو سنة في ذلك الیوم عینھ ان جمیع اجناد 

الخراجھ ایاھم  یوۇوھي لیلة تحفظ إل 42 ارض مصر .
. تحفظ من  یوۇومن ارض مصر . ھذه اللیلة ھي إل

لموسى إیوۇو وقال  43 جمیع بني اسرائیل في اجیالھم .
فریضة الفصح . كل ابن غریب ال یأكل  وھرون ھذه

ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنھ ثم یأكل  44 منھ .

في بیت  46 النزیل واالجیر ال یاكالن منھ . 45 منھ .
واحد یؤكل . ال تخرج من اللحم من البیت الى خارج . 

كل جماعة اسرائیل  47 وعظما ال تكسروا منھ .
ل وصنع فصحا واذا نزل عندك نزی 48 یصنعونھ .

فلیختن منھ كل ذكر ثم یتقدم لیصنعھ . فیكون  یوۇوإل
  كمولود االرض . واما كل اغلف فال یاكل منھ .

تكون شریعة واحدة لمولود االرض وللنزیل النازل  49
إیوۇو ففعل جمیع بني اسرائیل كما امر  50 بینكم .

وكان في ذلك الیوم  51 موسى وھرون . ھكذا فعلوا .
اخرج بني اسرائیل من ارض مصر یوۇو إعینھ ان 

   بحسب اجنادھم .

قدس لي كل بكر كل  2 موسى قائال .إیوۇو وكلم  13
فاتح رحم من بني اسرائیل من الناس ومن البھائم . انھ 

وقال موسى للشعب اذكروا ھذا الیوم الذي فیھ  3 لي .
خرجتم من مصر من بیت العبودیة . فانھ بید قویة 

الیوم انتم  4 ھنا . وال یؤكل خمیر . منإیوۇو اخرجكم 
إیوۇو ویكون متى ادخلك  5 خارجون في شھر ابیب .

ارض الكنعانیین والحثّیین واالموریین والحّویین 
والیبوسیین التي حلف آلبائك ان یعطیك ارضا تفیض لبنا 

سبعة  6 وعسال انك تصنع ھذه الخدمة في ھذا الشھر .
فطیرا  7 . یوۇوبع عید إلایام تأكل فطیرا وفي الیوم السا

یؤكل السبعة االیام وال یرى عندك مختمر وال یرى 
وتخبر ابنك في ذلك  8 عندك خمیر في جمیع تخومك .

حین اخرجني من إیوۇو الیوم قائال من اجل ما صنع الّي 
ویكون لك عالمة على یدك وتذكارا بین عینیك  9 مصر .

جك ویة اخرفي فمك . النھ بید قإیوۇو لكي تكون شریعة 
فتحفظ ھذه الفریضة في وقتھا من  10 من مصر .إیوۇو 

ارض إیوۇو ویكون متى ادخلك  11 سنة الى سنة .
  واعطاك ایاھا .    الكنعانیین كما حلف لك وآلبائك 

كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج  یوۇوانك تقدم إل 12
ولكن كل  13 . یوۇوالبھائم التي تكون لك . الذكور إل

تفدیھ بشاة . وان لم تفده فتكسر عنقھ . وكل  بكر حمار
ویكون متى سألك ابنك  14 بكر انسان من اوالدك تفدیھ .

من إیوۇو غدا قائال ما ھذا تقول لھ بید قویة اخرجنا 
وكان لما تقسى فرعون عن  15 مصر من بیت العبودیة .

قتل كل بكر في ارض مصر من بكر إیوۇو اطالقنا ان 
ن الذكور م یوۇوالبھائم . لذلك انا اذبح إلالناس الى بكر 

فیكون  16 كل فاتح رحم وافدي كل بكر من اوالدي .
عالمة على یدك وعصابة بین عینیك . النھ بید قویة 

وكان لما اطلق فرعون  17 من مصر .إیوۇو اخرجنا 
الشعب ان هللا لم یھدھم في طریق ارض الفلسطینیین مع 

ئال یندم الشعب اذ رأوا حربا انھا قریبة . الن هللا قال ل
فادار هللا الشعب في طریق  18 ویرجعوا الى مصر .

بریة بحر سوف . وصعد بنو اسرائیل متجھزین من 
واخذ موسى عظام یوسف معھ . النھ  19 ارض مصر .

كان قد استحلف بني اسرائیل بحلف قائال ان هللا سیفتقدكم 
ن وارتحلوا م 20 فتصعدون عظامي من ھنا معكم .

  سكوت ونزلوا في إیثام في طرف البریة .
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یسیر امامھم نھارا في عمود سحاب إیوۇو وكان  21
لیھدیھم في الطریق ولیال في عمود نار لیضيء لھم . 

لم یبرح عمود السحاب  22 لكي یمشوا نھارا ولیال .
   نھارا وعمود النار لیال من امام الشعب .

ني اسرائیل ان كلم ب 2 موسى قائال .إیوۇو وكلم  14
یرجعوا وینزلوا امام فم الحیروث بین مجدل والبحر امام 

فیقول فرعون  3 بعل صفون . مقابلھ تنزلون عند البحر .
عن بني اسرائیل ھم مرتبكون في االرض . قد استغلق 

واشدّد قلب فرعون حتى یسعى وراءھم .  4 علیھم القفر .
فاتمجد بفرعون وبجمیع جیشھ . ویعرف المصریون اني 

فلما أخبر ملك مصر ان  5 . ففعلوا ھكذا . إیوۇوانا 
الشعب قد ھرب تغیر قلب فرعون وعبیده على الشعب . 

فشدّ  6 فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائیل من خدمتنا .
واخذ ست مئة مركبة منتخبة  7 . مركبتھ واخذ قومھ معھ

  وسائر مركبات مصر وجنودا مركبّیة على جمیعھا .
قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء إیوۇو وشدّد  8

فسعى  9 بني اسرائیل وبنو اسرائیل خارجون بید رفیعة .
المصریون وراءھم وادركوھم . جمیع خیل مركبات 

 عند فمفرعون وفرسانھ وجیشھ وھم نازلون عند البحر 
فلما اقترب فرعون رفع  10 الحیروث امام بعل صفون .

بنو اسرائیل عیونھم واذ المصریون راحلون وراءھم . 
وقالوا  11 . إیوۇوففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائیل الى 

لموسى ھل النھ لیست قبور في مصر اخذتنا لنموت في 
  البریة . ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر .

ھو الكالم الذي كلمناك بھ في مصر قائلین  ألیس ھذا 12
كف عنا فنخدم المصریین . النھ خیر لنا ان نخدم 

فقال موسى  13 المصریین من ان نموت في البریة .
الذي إیوۇو للشعب ال تخافوا . قفوا وانظروا خالص 

یصنعھ لكم الیوم . فانھ كما رأیتم المصریین الیوم ال 
یقاتل عنكم إیوۇو  14 . تعودون ترونھم ایضا الى االبد

لموسى مالك تصرخ إیوۇو فقال  15 وانتم تصمتون .
وارفع انت  16 الّي . قل لبني اسرائیل ان یرحلوا .

عصاك ومدّ یدك على البحر وشّقھ . فیدخل بنو اسرائیل 
وھا انا اشدد قلوب  17 في وسط البحر على الیابسة .

 وكل المصریین حتى یدخلوا وراءھم . فاتمجد بفرعون
فیعرف المصریوناني انا  18 جیشھ بمركباتھ وفرسانھ .

  حین اتمجد بفرعون ومركباتھ وفرسانھ .إیوۇو 
فانتقل مالك هللا السائر امام عسكر اسرائیل وسار  19

وراءھم . وانتقل عمود السحاب من امامھم ووقف 
فدخل بین عسكر المصریین وعسكر  20 وراءھم .

م واضاء اللیل . فلم اسرائیل وصار السحاب والظال
ومدّ موسى یده على  21 یقترب ھذا الى ذاك كل اللیل .

البحر بریح شرقیة شدیدة كل اللیل إیوۇو البحر . فأجرى 
فدخل بنو اسرائیل  22 وجعل البحر یابسة وانشّق الماء .

في وسط البحر على الیابسة والماء سور لھم عن یمینھم 
ودخلوا وراءھم .  وتبعھم المصریون 23 وعن یسارھم .

 جمیع خیل فرعون ومركباتھ وفرسانھ الى وسط البحر .

اشرف على عسكر إیوۇو وكان في ھزیع الصبح ان  24
المصریین في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر 

وخلع بكر مركباتھم حتى ساقوھا بثقلة .  25 المصریین .
یقاتل إیوۇو فقال المصریون نھرب من اسرائیل . الن 

لموسى مدّ یدك على إیوۇو فقال  26 یین عنھم .المصر
البحر لیرجع الماء على المصریین على مركباتھم 

فمدّ موسى یده على البحر فرجع البحر  27 وفرسانھم .
عند اقفال الصبح الى حالھ الدائمة والمصریون ھاربون 

  المصریین في وسط البحر .إیوۇو الى لقائھ . فدفع 
مركبات وفرسان جمیع جیش فرجع الماء وغطى  28

فرعون الذي دخل ورائھم في البحر . لم یبق منھم وال 
واما بنو اسرائیل فمشوا على الیابسة في  29 واحد .

 وسط البحر والماء سور لھم عن یمینھم وعن یسارھم .
في ذلك الیوم اسرائیل من ید إیوۇو فخّلص  30

المصریین . ونظر اسرائیل المصریین امواتا على 
ورأى اسرائیل الفعل العظیم الذي  31 طئ البحر .شا

 وآمنواإیوۇو بالمصریین . فخاف الشعب إیوۇو صنعھ 
   وبعبده موسى . إیوۇوب

 یوۇوحینئذ رنم موسى وبنو اسرائیل ھذه التسبیحة إل 15
فانھ قد تعظم . الفرس وراكبھ  یوۇووقالوا . ارنم إل

وقد صار قّوتي ونشیدي .  إیو 2 طرحھما في البحر .
إیوۇو  3 خالصي . ھذا الھي فامّجده . الھ ابي فارفعھ .

مركبات فرعون وجیشھ  4 اسمھ .إیوۇو رجل الحرب . 
القاھا في البحر . فغرق افضل جنوده المركبّیة في بحر 

 تغطیھم اللجج . قد ھبطوا في االعماق كحجر . 5 سوف .
حطم تإیوۇو معتّزة بالقدرة . یمینك یا إیوۇو یمینك یا  6

وبكثرة عظمتك تھدم مقاومیك . ترسل سخطك  7 العدو .
وبریح انفك تراكمت المیاه . انتصبت  8 فیاكلھم كالقش .

قال  9 المجاري كرابیة . تجّمدت اللجج في قلب البحر .
العدو اتبع ادرك اقسم غنیمة . تمتلئ منھم نفسي . اجردّ 

. نفخت بریحك فغطاھم البحر  10 سیفي . تفنیھم یدي .
من مثلك بین  11 غاصوا كالرصاص في میاه غامرة .

. من مثلك معتّزا في القداسة . مخوفا  إیوۇواآللھة یا 
تمد یمینك فتبتلعھم  12 بالتسابیح . صانعا عجائب .

ترشد برأفتك الشعب الذي فدیتھ تھدیھ  13 االرض .
یسمع الشعوب فیرتعدون .  14 بقوتك الى مسكن قدسك .

حینئذ یندھش امراء  15 ن فلسطین .تاخذ الرعدة سكا
ادوم . اقویاء موآب تأخذھم الرجفة . یذوب جمیع سكان 

تقع علیھم الھیبة والّرعب . بعظمة ذراعك  16 كنعان .
 . حتى إیوۇویصمتون كالحجر . حتى یعبر شعبك یا 

تجيء بھم وتغرسھم في  17 یعبر الشعب الذي اقتنیتھ .
لسكنك .  إیوۇوا جبل میراثك المكان الذي صنعتھ ی
یملك الى إیوۇو  18 المقدس الذي ھّیأتھ یداك یا رب .

فان خیل فرعون دخلت بمركباتھ  19 الدھر واالبد .
علیھم ماء البحر . واما إیوۇو وفرسانھ الى البحر . وردّ 

  بنو اسرائیل فمشوا على الیابسة في وسط البحر .
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فاخذت مریم النبیة اخت ھرون الدف بیدھا .  20
  وخرجت جمیع النساء وراءھا بدفوف ورقص .

فانھ قد تعظم . الفرس  یوۇوواجابتھم مریم رنموا إل 21
ثم ارتحل موسى  22 وراكبھ طرحھما في البحر .

باسرائیل من بحر سوف وخرجوا الى بریة شور . 
فجاءوا  23 فساروا ثالثة ایام في البریة ولم یجدوا ماء .

ربوا ماء من ماّرة النھ مّر . الى ماّرة . ولم یقدروا ان یش
فتذمر الشعب على موسى  24 لذلك دعي اسمھا ماّرة .

إیوۇو . فاراه  إیوۇوفصرخ الى  25 قائلین ماذا نشرب .
شجرة فطرحھا في الماء فصار الماء عذبا . ھناك وضع 

فقال ان كنت  26 لھ فریضة وحكما وھناك امتحنھ .
ینیھ الھك وتصنع الحق في عإیوۇو تسمع لصوت 

وتصغي الى وصایاه وتحفظ جمیع فرائضھ فمرضا ما 
وۇو إیمما وضعتھ على المصریین ال اضع علیك فاني انا 

ثم جاءوا الى ایلیم وھناك اثنتا عشرة عین ماء  27 شافیك
   وسبعون نخلة . فنزلوا ھناك عند الماء .

ثم ارتحلوا من ایلیم واتى كل جماعة بني اسرائیل  16
الى بریة سین التي بین ایلیم وسیناء في الیوم الخامس 
  عشر من الشھر الثاني بعد خروجھم من ارض مصر .

فتذمر كل جماعة بني اسرائیل على موسى وھرون في  2
في و إیوۇوقال لھما بنو اسرائیل لیتنا متنا بید  3 البریة .

ذ كنا جالسین عند قدور اللحم نأكل خبزا ارض مصر ا
للشبع . فانكما اخرجتمانا الى ھذا القفر لكي تمیتا كل ھذا 

لموسى ھا انا امطر لكم إیوۇو فقال  4 الجمھور بالجوع
خبزا من السماء . فیخرج الشعب ویلتقطون حاجة الیوم 

 5 بیومھا . لكي امتحنھم أیسلكون في ناموسي ام ال .
السادس انھم یھیئون ما یجیئون بھ  ویكون في الیوم

فقال موسى  6 فیكون ضعف ما یلتقطونھ یوما فیوما .
ۇو إیووھرون لجمیع بني اسرائیل في المساء تعلمون ان 

وفي الصباح ترون مجد  7 اخرجكم من ارض مصر .
. واما نحن فماذا  إیوۇوالستماعھ تذّمركم على إیوۇو 

إیوۇو ذلك بان وقال موسى .  8 حتى تتذمروا علینا .
یعطیكم في المساء لحما لتاكلوا وفي الصباح خبزا 

تذّمركم الذي تتذمرون علیھ . إیوۇو لتشبعوا الستماع 
  . إیوۇوواما نحن فماذا لیس علینا تذّمركم بل على 

وقال موسى لھرون قل لكل جماعة بني اسرائیل  9
فحدث  10 النھ قد سمع تذّمركم .إیوۇو اقتربوا الى امام 

ذ كان ھرون یكلم كل جماعة بني اسرائیل انھم التفتوا ا
  قد ظھر في السحاب .إیوۇو نحو البریة . واذا مجد 

سمعت تذمر بني  12 موسى قائال .إیوۇو فكلم  11
اسرائیل . كلمھم قائال في العشیة تاكلون لحما وفي 

 . الھكمإیوۇو الصباح تشبعون خبزا . وتعلمون اني انا 
المساء ان السلوى صعدت وغطت المحّلة . فكان في  13

ولما  14 وفي الصباح كان سقیط الندى حوالي المحلّة .
ارتفع سقیط الندى اذا على وجھ البریة شيء دقیق مثل 

فلما رأى بنو  15 قشور . دقیق كالجلید على االرض .
اسرائیل قالوا بعضھم لبعض من ھو . النھم لم یعرفوا ما 

إیوۇو و الخبز الذي اعطاكم ھو . فقال لھم موسى ھ
التقطوا إیوۇو ھذا ھو الشيء الذي امر بھ  16 لتاكلوا .

منھ كل واحد على حسب اكلھ عمرا للراس على عدد 
ففعل بنو  17 نفوسكم تاخذون كل واحد للذین في خیمتھ .

ولما كالوا  18 اسرائیل ھكذا والتقطوا بین مكثّر ومقّلل .
ل لم ینقص . كانوا قد بالعمر لم یفضل المكثر والمقل

وقال لھم موسى  19 التقطوا كل واحد على حسب اكلھ .
لكنھم لم یسمعوا  20 ال یبقي احد منھ الى الصباح .

لموسى بل ابقى منھ اناس الى الصباح . فتوّلد فیھ دود 
وكانوا یلتقطونھ  21 وانتن . فسخط علیھم موسى .

یت صباحا فصباحا كل واحد على حسب اكلھ . واذا حم
ثم كان في الیوم السادس انھم  22 الشمس كان یذوب .

التقطوا خبزا مضاعفا عمرین للواحد . فجاء كل رؤساء 
إیوۇو فقال لھم ھذا ما قال  23 الجماعة واخبروا موسى .
. اخبزوا ما تخبزون  یوۇوغدا عطلة سبت مقدس إل

واطبخوا ما تطبخون . وكل ما فضل ضعوه عندكم 
فوضعوه الى الغد كما امر موسى .  24 لیحفظ الى الغد .

فقال موسى كلوه الیوم  25 فلم ینتن وال صار فیھ دود .
  الیوم سبتا . الیوم ال تجدونھ في الحقل . یوۇوالن إل

ستة ایام تلتقطونھ . واما الیوم السابع ففیھ سبت . ال  26
وحدث في الیوم السابع ان بعض الشعب  27 یوجد فیھ .

لموسى الى إیوۇو فقال  28 م یجدوا .خرجوا لیلتقطوا فل
انظروا .  29 متى تأبون ان تحفظوا وصایاي وشرائعي .

اعطاكم السبت لذلك ھو یعطیكم في الیوم إیوۇو ان 
السادس خبز یومین . اجلسوا كل واحد في مكانھ . ال 

فاستراح  30 یخرج احد من مكانھ في الیوم السابع .
بیت اسرائیل اسمھ ودعا  31 الشعب في الیوم السابع .

 مّنا . وھو كبزر الكزبرة ابیض وطعمھ كرقاق بعسل .
. ملء  إیوۇووقال موسى ھذا ھو الشيء الذي امر بھ  32

العمر منھ یكون للحفظ في اجیالكم . لكي یروا الخبز 
الذي اطعمتكم في البریة حین اخرجتكم من ارض 

وقال موسى لھرون خذ قسطا واحدا واجعل  33 مصر .
 للحفظ في اجیالكم .إیوۇو لء العمر مّنا وضعھ امام فیھ م

موسى وضعھ ھرون امام الشھادة إیوۇو كما امر  34
واكل بنو اسرائیل المّن اربعین سنة حتى  35 للحفظ .

جاءوا الى ارض عامرة . اكلوا المّن حتى جاءوا الى 
   واما العمر فھو عشر اإلیفة . 36 طرف ارض كنعان .

ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائیل من بریة سین  17
ونزلوا في إیوۇو بحسب مراحلھم على موجب امر 

فخاصم الشعب  2 رفیدیم . ولم یكن ماء لیشرب الشعب .
موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب . فقال لھم موسى لماذا 

وعطش ھناك  3 . إیوۇوتخاصمونني . لماذا تجربون 
لشعب على موسى وقالوا لماذا الشعب الى الماء . وتذّمر ا

  اصعدتنا من مصر لتمیتنا واوالدنا ومواشینا بالعطش .
قائال ماذا افعل بھذا الشعب . إیوۇو فصرخ موسى الى  4

  بعد قلیل یرجمونني .
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لموسى مّر قدّام الشعب وخذ معك من إیوۇو فقال  5
شیوخ اسرائیل . وعصاك التي ضربت بھا النھر خذھا 

ھا انا اقف امامك ھناك على  6 .في یدك واذھب 
الصخرة في حوریب فتضرب الصخرة فیخرج منھا ماء 

لیشرب الشعب . ففعل موسى ھكذا امام عیون شیوخ 
ودعا اسم الموضع مّسة ومریبة من اجل  7 اسرائیل .

ن قائلی یوۇومخاصمة بني اسرائیل ومن اجل تجربتھم إل
ب وأتى عمالیق وحار 8 ام ال .إیوۇو أفي وسطنا 

فقال موسى لیشوع انتخب لنا  9 اسرائیل في رفیدیم .
رجاال واخرج حارب عمالیق . وغدا اقف انا على راس 

ففعل یشوع كما قال لھ  10 التّلة وعصا هللا في یدي .
موسى لیحارب عمالیق . واما موسى وھرون وحور 

وكان اذا رفع موسى یده  11 فصعدوا على راس التلّة .
  ذا خفض یده ان عمالیق یغلب .ان اسرائیل یغلب وا

فلما صارت یدا موسى ثقیلتین اخذا حجرا ووضعاه  12
تحتھ فجلس علیھ . ودعم ھرون وحور یدیھ الواحد من 
ھنا واآلخر من ھناك . فكانت یداه ثابتتین الى غروب 

  فھزم یشوع عمالیق وقومھ بحد السیف . 13 الشمس.
الكتاب  لموسى اكتب ھذا تذكارا فيإیوۇو فقال  14

وضعھ في مسامع یشوع . فاني سوف امحو ذكر عمالیق 
فبنى موسى مذبحا ودعا اسمھ  15 من تحت السماء .

 یوۇو. إل إیووقال ان الید على كرسي  16 نّسي .إیوۇو 
   حرب مع عمالیق من دور الى دور .

فسمع یثرون كاھن مدیان حمو موسى كل ما صنع  18
اخرج إیوۇو شعبھ . ان هللا الى موسى والى اسرائیل 

فأخذ یثرون حمو موسى صفّورة  2 اسرائیل من مصر .
وابنیھا اللذین اسم احدھما  3 امرأة موسى بعد صرفھا .

واسم  4 جرشوم النھ قال كنت نزیال في ارض غریبة .
اآلخر ألیعازر النھ قال الھ ابي كان عوني وانقذني من 

 وأتى یثرون حمو موسى وابناه 5 سیف فرعون .
وامرأتھ الى موسى الى البریة حیث كان نازال عند جبل 

فقال لموسى انا حموك یثرون آت الیك وامرأتك  6 هللا .
فخرج موسى الستقبال حمیھ وسجد  7 وابناھا معھا .

وقّبلھ . وسأل كل واحد صاحبھ عن سالمتھ . ثم دخال الى 
إیوۇو فقّص موسى على حمیھ كل ما صنع  8 الخیمة .

مصریین من اجل اسرائیل وكل المشقة التي بفرعون وال
ففرح یثرون  9 . إیوۇواصابتھم في الطریق فخلصھم 

ذه الذي انقإیوۇو بجمیع الخیر الذي صنعھ الى اسرائیل 
إیوۇو وقال یثرون مبارك  10 من ایدي المصریین .

فرعون . الذي   الذي انقذكم من ایدي المصریین ومن ید 
اآلن علمت  11 المصریین .انقذ الشعب من تحت ایدي 

اعظم من جمیع اآللھة النھ في الشيء الذي إیوۇو ان 
فأخذ یثرون حمو موسى محرقة  12 بغوا بھ كان علیھم .

وذبائح v . وجاء ھرون وجمیع شیوخ اسرائیل لیأكلوا 
وحدث في الغد ان  13 طعاما مع حمي موسى امام هللا .

ى د موسموسى جلس لیقضي للشعب . فوقف الشعب عن
فلما رأى حمو موسى كل  14 من الصباح الى المساء .

ما ھو صانع للشعب قال ما ھذا االمر الذي انت صانع 
للشعب . ما بالك جالسا وحدك وجمیع الشعب واقف 

فقال موسى لحمیھ ان  15 عندك من الصباح الى المساء .
اذا كان لھم دعوى یاتون  16 الشعب یأتي الّي لیسأل هللا .

فاقضي بین الرجل وصاحبھ واعّرفھم فرائض هللا الّي 
فقال حمو موسى لھ لیس جیدا االمر الذي  17 وشرائعھ .

انك تكّل انت وھذا الشعب الذي معك  18 انت صانع .
جمیعا . الن االمر اعظم منك . ال تستطیع ان تصنعھ 

اآلن اسمع لصوتي فانصحك . فلیكن هللا  19 وحدك .
م هللا . وقدم انت الدعاوي الى معك . كن انت للشعب اما

وعلّمھم الفرائض والشرائع وعّرفھم الطریق  20 هللا .
وانت تنظر من  21 الذي یسلكونھ والعمل الذي یعملونھ .

جمیع الشعب ذوي قدرة خائفین هللا امناء مبغضین 
الرشوة وتقیمھم علیھم رؤساء الوف ورؤساء مئات 

ون فیقض 22 ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات .
للشعب كل حین . ویكون ان كل الدعاوي الكبیرة یجیئون 

بھا الیك وكل الدعاوي الصغیرة یقضون ھم فیھا . 
ان فعلت ھذا  23 وخفف عن نفسك فھم یحملون معك .

االمر واوصاك هللا تستطیع القیام . وكل ھذا الشعب ایضا 
فسمع موسى لصوت حمیھ  24 یأتي الى مكانھ بالسالم .

واختار موسى ذوي قدرة من  25 ال .وفعل كل ما ق
جمیع اسرائیل وجعلھم رؤوسا على الشعب رؤساء الوف 

 26 ورؤساء مئات ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات .
فكانوا یقضون للشعب كل حین . الدعاوي العسرة 

یجیئون بھا الى موسى وكل الدعاوي الصغیرة یقضون 
   .ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضھ  27 ھم فیھا .

في الشھر الثالث بعد خروج بني اسرائیل من ارض  19
ارتحلوا  2 مصر في ذلك الیوم جاءوا الى بریة سیناء .

من رفیدیم وجاءوا الى بریة سیناء فنزلوا في البریة . 
واما موسى فصعد  3 ھناك نزل اسرائیل مقابل الجبل .

من الجبل قائال ھكذا تقول لبیت إیوۇو الى هللا . فناداه 
انتم رأیتم ما صنعت  4 یعقوب وتخبر بني اسرائیل .

بالمصریین . وانا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم 
فاآلن ان سمعتم لصوتي وحفظتم عھدي تكونون  5 الّي .

 لي خاصة من بین جمیع الشعوب . فان لي كل االرض .
وانتم تكونون لي مملكة كھنة وامة مقدسة . ھذه ھي  6

فجاء موسى ودعا  7 كّلم بھا بني اسرائیل .الكلمات التي ت
شیوخ الشعب ووضع قدامھم كل ھذه الكلمات التي 

فاجاب جمیع الشعب معا وقالوا كل  8 . إیوۇواوصاه بھا 
نفعل . فرد موسى كالم الشعب الى إیوۇو ما تكلم بھ 

لموسى ھا انا آت الیك في ظالم إیوۇو فقال  9 . إیوۇو
نما اتكلم معك فیؤمنوا بك السحاب لكي یسمع الشعب حی

  بكالم الشعب .إیوۇو ایضا الى االبد . واخبر موسى 
لموسى اذھب الى الشعب وقدسھم الیوم إیوۇو فقال  10

ویكونوا مستعدین للیوم  11 وغدا . ولیغسلوا ثیابھم .
امام عیون إیوۇو الثالث . النھ في الیوم الثالث ینزل 

  جمیع الشعب على جبل سیناء .
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قیم للشعب حدودا من كل ناحیة قائال احترزوا من وت 12
ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفھ . كل من یمّس 

ال تمسھ ید بل یرجم رجما او یرمى  13 الجبل یقتل قتال .
رمیا . بھیمة كان ام انسانا ال یعیش . اما عند صوت 

فانحدر موسى من  14 البوق فھم یصعدون الى الجبل
  قدّس الشعب وغسلوا ثیابھم .الجبل الى الشعب و

وقال للشعب كونوا مستعدین للیوم الثالث . ال تقربوا  15
وحدث في الیوم الثالث لما كان الصباح انھ  16 امرأة .

صارت رعود وبروق وسحاب ثقیل على الجبل وصوت 
  بوق شدید جدا . فارتعد كل الشعب الذي في المحّلة .

مالقاة هللا . فوقفوا واخرج موسى الشعب من المحّلة ل 17
وكان جبل سیناء كلھ یدخن من اجل  18 في اسفل الجبل .

نزل علیھ بالنار . وصعد دخانھ كدخان األتون إیوۇو ان 
فكان صوت البوق یزداد  19 وارتجف كل الجبل جدا .

ونزل  20 اشتدادا جدا وموسى یتكلم وهللا یجیبھ بصوت .
إیوۇو دعا على جبل سیناء الى راس الجبل . وإیوۇو 

إیوۇو فقال  21 موسى الى راس الجبل . فصعد موسى .
إیوۇو لموسى انحدر حذّر الشعب لئال یقتحموا الى 

ولیتقدس ایضا الكھنة  22 لینظروا فیسقط منھم كثیرون .
فقال  23 . إیوۇولئال یبطش بھم إیوۇو الذین یقتربون الى 

ال یقدر الشعب ان یصعد الى جبل سیناء .  یوۇوموسى إل
فقال  24 النك انت حذرتنا قائال أقم حدودا للجبل وقدسھ .

اذھب انحدر ثم اصعد انت وھرون معك . واما إیوۇو لھ 
 لئالإیوۇو الكھنة والشعب فال یقتحموا لیصعدوا الى 

   فانحدر موسى الى الشعب وقال لھم . 25 یبطش بھم .

إیوۇو انا  2 بجمیع ھذه الكلمات قائال .ثم تكلم هللا  20
  الھك الذي اخرجك من ارض مصر من بیت العبودیة .

ال تصنع لك تمثاال  4 ال یكن لك آلھة اخرى امامي . 3
منحوتا وال صورة ما ّمما في السماء من فوق وما في 

ال  5 االرض من تحت وما في الماء من تحت االرض .
الھك الھ غیور إیوۇو تسجد لھّن وال تعبدھّن . الني انا 

افتقد ذنوب اآلباء في االبناء في الجیل الثالث والرابع من 
واصنع احسانا الى الوف من محبّي  6 مبغضّي .

الھك باطال إیوۇو ال تنطق باسم  7 وحافظي وصایاي .
اذكر یوم  8 ال یبرئ من نطق باسمھ باطال .إیوۇو الن 

 ستة ایام تعمل وتصنع جمیع عملك . 9 سبت لتقدسھ .ال
ع الھك . ال تصن یوۇوواما الیوم السابع ففیھ سبت إل 10

عمال ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبھیمتك 
الن في ستة ایام صنع  11 ونزیلك الذي داخل ابوابك .

السماء واالرض والبحر وكل ما فیھا . واستراح إیوۇو 
 یوم السبت وقدّسھ .إیوۇو ع . لذلك بارك في الیوم الساب

اكرم اباك وامك لكي تطول ایامك على االرض التي  12
ال  15 ال تزن . 14 ال تقتل . 13 الھك .إیوۇو یعطیك 
ال  17 ال تشھد على قریبك شھادة زور . 16 تسرق .

تشتھ بیت قریبك . ال تشتھ امرأة قریبك وال عبده وال امتھ 
وكان  18 وال شیئا مما لقریبك . وال ثوره وال حماره

جمیع الشعب یرون الرعود والبروق وصوت البوق 

والجبل یدّخن . ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من 
وقالوا لموسى تكلم انت معنا فنسمع . وال یتكلم  19 بعید .

فقال موسى للشعب ال تخافوا .  20 معنا هللا لئال نموت .
كم ولكي تكون مخافتھ امام الن هللا انما جاء لكي یمتحن
فوقف الشعب من بعید  21 وجوھكم حتى ال تخطئوا .

فقال  22 واما موسى فاقترب الى الضباب حیث كان هللا .
لموسى ھكذا تقول لبني اسرائیل . انتم رأیتم انني إیوۇو 

ال تصنعوا معي آلھة فضة  23 من السماء تكلمت معكم .
ا من تراب تصنع مذبح 24 وال تصنعوا لكم آلھة ذھب .

لي وتذبح علیھ محرقاتك وذبائح سالمتك غنمك وبقرك . 
في كل االماكن التي فیھا اصنع السمي ذكرا آتي الیك 

وان صنعت لي مذبحا من حجارة فال تبنھ  25 واباركك .
وال  26 منھا منحوتة . اذا رفعت علیھا ازمیلك تدّنسھا .

   . ھتصعد بدرج الى مذبحي لكیال تنكشف عورتك علی

اذا اشتریت  2 وھذه ھي االحكام التي تضع امامھم . 21
عبدا عبرانیا فست سنین یخدم وفي السابعة یخرج حرا 

ان دخل وحده فوحده یخرج . ان كان بعل  3 مجانا .
ان اعطاه سیده امرأة وولدت  4 امرأة تخرج امرأتھ معھ .

لھ بنین او بنات فالمرأة واوالدھا یكونون لسیده وھو 
ولكن ان قال العبد احب سیدي وامرأتي  5 وحده . یخرج

یقدمھ سیده الى هللا ویقربھ  6 واوالدي ال اخرج حرا .
الى الباب او الى القائمة ویثقب سیده اذنھ بالمثقب . 

واذا باع رجل ابنتھ امة ال تخرج  7 فیخدمھ الى االبد .

ان قبحت في عیني سیدھا الذي  8 كما یخرج العبید .
ھ یدعھا تفك . ولیس لھ سلطان ان یبیعھا لقوم خطبھا لنفس

وان خطبھا البنھ فبحسب حق  9 اجانب لغدره بھا .
ان اتخذ لنفسھ اخرى ال ینّقص  10 البنات یفعل لھا .

وان لم یفعل لھا ھذه  11 طعامھا وكسوتھا ومعاشرتھا .
من ضرب انسانا  12 الثالث تخرج مجانا بال ثمن .

الذي لم یتعّمد بل اوقع هللا في  ولكن 13 فمات یقتل قتال .
واذا بغى انسان  14 یده فانا اجعل لك مكانا یھرب الیھ .

 على صاحبھ لیقتلھ بغدر فمن عند مذبحي تاخذه للموت .
ومن سرق  16 ومن ضرب اباه او امھ یقتل قتال . 15

ومن شتم اباه  17 انسانا وباعھ او وجد في یده یقتل قتال .
واذا تخاصم رجالن فضرب  18 او امھ یقتل قتال .

احدھما اآلخر بحجر او بلكمة ولم یقتل بل سقط في 
فان قام وتمشى خارجا على عّكازه یكون  19 الفراش .

الضارب بریئا . اال انھ یعوض عطلتھ وینفق على 
واذا ضرب انسان عبده او امتھ بالعصا فمات  20 شفائھ .

یومین ال ولكن ان بقي یوما او  21 تحت یده ینتقم منھ .

واذا تخاصم رجال وصدموا  22 ینتقم منھ النھ مالھ .
امرأة حبلى فسقط ولدھا ولم تحصل اذّیة یغرم كما یضع 

وان حصلت  23 علیھ زوج المرأة ویدفع عن ید القضاة .
وعینا بعین وسنا بسن ویدا  24 اذّیة تعطي نفسا بنفس .

وكّیا بكي وجرحا بجرح ورّضا  25 بید ورجال برجل .
واذا ضرب انسان عین عبده او عین امتھ  26 ّض .بر

  فاتلفھا یطلقھ حرا عوضا عن عینھ .
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وان اسقط سن عبده او سّن امتھ یطلقھ حرا عوضا  27
واذا نطح ثور رجال او امرأة فمات یرجم  28 عن سّنھ .

 الثور وال یؤكل لحمھ . واما صاحب الثور فیكون بریئا .
قبل وقد أشھد على  ولكن ان كان ثورا نّطاحا من 29

صاحبھ ولم یضبطھ فقتل رجال او امرأة فالثور یرجم 
ان وضعت علیھ فدیة یدفع فداء  30 وصاحبھ ایضا یقتل .

او اذا نطح ابنا او نطح  31 نفسھ كل ما یوضع علیھ .
ان نطح الثور عبدا  32 ابنة فبحسب ھذا الحكم یفعل بھ .

  یرجم .او امة یعطي سیده ثالثین شاقل فضة والثور 
واذا فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا ولم یغطھا  33

فصاحب البئر یعوض ویرد  34 فوقع فیھا ثور او حمار .
واذا نطح ثور  35 فضة لصاحبھ والمیت یكون لھ .

انسان ثور صاحبھ فمات یبیعان الثور الحي ویقتسمان 
لكن اذا علم انھ ثور  36 ثمنھ . والمیت ایضا یقتسمانھ .

اح من قبل ولم یضبطھ صاحبھ یعّوض عن الثور نطّ 
   بثور والمیت یكون لھ .

اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحھ او باعھ یعّوض  22
  عن الثور بخمسة ثیران وعن الشاة باربعة من الغنم .

ان وجد السارق وھو ینقب فضرب ومات فلیس لھ  2
ولكن ان اشرقت علیھ الشمس فلھ دم . انھ  3 دم .
ان وجدت السرقة  4 ض . ان لم یكن لھ یبع بسرقتھ .یعوّ 

 في یده حّیة ثورا كانت ام حمارا ام شاة یعّوض باثنین .
اذا رعى انسان حقال او كرما وسّرح مواشیھ فرعت  5

  في حقل غیره فمن اجود حقلھ واجود كرمھ یعّوض .
اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او  6

اذا اعطى  7 قد الوقید یعّوض .زرع او حقل فالذي او
انسان صاحبھ فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بیت 

وان لم یوجد  8 االنسان فان وجد السارق یعّوض باثنین .
السارق یقدم صاحب البیت الى هللا لیحكم ھل لم یمدّ یده 

في كل دعوى جنایة من جھة ثور  9 الى ملك صاحبھ .
ا یقال ان ھذا ھو تقدم او حمار او شاة او ثوب او مفقود م

الى هللا دعواھما . فالذي یحكم هللا بذنبھ یعّوض صاحبھ 
اذا اعطى انسان صاحبھ حمارا او ثورا او  10 باثنین .

شاة او بھیمة ما للحفظ فمات او انكسر او نھب ولیس 
تكون بینھما ھل لم یمدّ یده الى إیوۇو فیمین  11 ناظر .

وان  12 یعّوض .ملك صاحبھ . فیقبل صاحبھ . فال 
ان افترس یحضره  13 سرق من عنده یعّوض صاحبھ .

واذا استعار انسان  14 شھادة . ال یعّوض عن المفترس .
من صاحبھ شیئا فانكسر او مات وصاحبھ لیس معھ 

وان كان صاحبھ معھ ال یعّوض . ان كان  15 یعّوض .
واذا راود رجل عذراء لم  16 مستأجرا اتى باجرتھ .

ان ابى  17 فاضطجع معھا یمھرھا لنفسھ زوجة .تخطب 
ال  18 ابوھاان یعطیھ ایاھا یزن لھ فضة كمھر العذارى .

كل من اضطجع من بھیمة یقتل  19 تدع ساحرة تعیش .
وال  21 وحده یھلك .إیوۇو من ذبح آللھة غیر  20 قتال .

تضطھد الغریب وال تضایقھ . النكم كنتم غرباء في 
ان  23 ئ الى ارملة ما وال یتیم .ال تس 22 ارض مصر .

  اسأت الیھ فاني ان صرخ الّي اسمع صراخھ .
فیحمى غضبي واقتلكم بالسیف . فتصیر نساؤكم  24

ان اقرضت فضة لشعبي  25 ارامل واوالدكم یتامى .
الفقیر الذي عندك فال تكن لھ كالمرابي . ال تضعوا علیھ 

شمس ان ارتھنت ثوب صاحبك فالى غروب ال 26 ربا .
النھ وحده غطاؤه . ھو ثوبھ لجلده . في  27 ترده لھ .

ماذا ینام . فیكون اذا صرخ الّي اني اسمع . الني 
 ال تسّب هللا . وال تلعن رئیسا في شعبك . 28 رؤوف .

ال تؤخر ملء بیدرك وقطر معصرتك . وابكار بنیك  29
كذلك تفعل ببقرك وغنمك . سبعة ایام  30 تعطیني .

  وفي الیوم الثامن تعطیني ایاه .یكون مع امھ 
وتكونون لي اناس مقدّسین . ولحم فریسة في  31

   الصحراء ال تأكلوا . للكالب تطرحونھ .

ال تقبل خبرا كاذبا . وال تضع یدك مع المنافق لتكون  23
ال تتبع الكثیرین الى فعل الشر . وال تجب  2 شاھد ظلم .

وال تحاب  3 .في دعوى مائال وراء الكثیرین للتحریف 
اذا صادفت ثور عدوك او  4 مع المسكین في دعواه .
اذا رأیت حمار مبغضك واقعا  5 حماره شاردا ترده الیھ .

ال  6 تحت حملھ وعدلت عن حلّھ فال بد ان تحل معھ .
ابتعد عن كالم الكذب .  7 تحّرف حق فقیرك في دعواه .

وال  8 وال تقتل البريء والبار . الني ال أبّرر المذنب .
تأخذ رشوة . الن الرشوة تعمي المبصرین وتعّوج كالم 

وال تضایق الغریب فانكم عارفون نفس  9 االبرار .
وست  10 الغریب . النكم كنتم غرباء في ارض مصر .

واما في السابعة  11 سنین تزرع ارضك وتجمع غلتھا .
فتریحھا وتتركھا لیأكل فقراء شعبك . وفضلتھم تاكلھا 

ستة  12 ة . كذلك تفعل بكرمك وزیتونك .وحوش البری
ایام تعمل عملك . واما الیوم السابع ففیھ تستریح لكي 
  یستریح ثورك وحمارك ویتنفس ابن امتك والغریب .

وكل ما قلت لكم احتفظوا بھ . وال تذكروا اسم آلھة  13
ثالث مرات تعّید لي في  14 اخرى وال یسمع من فمك .

طیر . تاكل فطیرا سبعة ایام كما تحفظ عید الف 15 السنة .
امرتك في وقت شھر ابیب . النھ فیھ خرجت من مصر . 

وعید الحصاد ابكار  16 وال یظھروا امامي فارغین .
غالتك التي تزرع في الحقل . وعید الجمع في نھایة 

ثالث مرات  17 السنة عندما تجمع غالتك من الحقل .
ال  18 . یوۇوإفي السنة یظھر جمیع ذكورك امام السید 

تذبح على خمیر دم ذبیحتي . وال یبیت شحم عیدي الى 
إیوۇو اول ابكار ارضك تحضره الى بیت  19 الغد .

ھا انا مرسل مالكا  20 الھك . ال تطبخ جدیا بلبن امھ .
امام وجھك لیحفظك في الطریق ولیجيء بك الى المكان 

احترز منھ واسمع لصوتھ وال تتمرد  21 الذي اعددتھ .
 22 لیھ . النھ ال یصفح عن ذنوبكم الن اسمي فیھ .ع

ولكن ان سمعت لصوتھ وفعلت كل ما اتكلم بھ اعادي 
فان مالكي یسیر امامك  23 اعداءك واضایق مضایقیك .

ویجيء بك الى االموریین والحثّیین والفرّزیین 
  والكنعانیین والحّویین والیبوسیین . فابیدھم .
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بدھا وال تعمل كاعمالھم . بل ال تسجد آللھتھم وال تع 24
الھكم . إیوۇو وتعبدون  25 تبیدھم وتكّسر انصابھم .

ال  26 فیبارك خبزك وماءك وأزیل المرض من بینكم .
 تكون مسقطة وال عاقر في ارضك . واكّمل عدد ایامك .

ارسل ھیبتي امامك وازعج جمیع الشعوب الذین  27
وأرسل  28 تاتي علیھم واعطیك جمیع اعدائك مدبرین .

امامك الزنابیر . فتطرد الحّویین والكنعانیین والحثّیین من 
ال اطردھم من امامك في سنة واحدة لئال  29 امامك .

  تصیر االرض خربة فتكثر علیك وحوش البریة .
قلیال قلیال اطردھم من امامك الى ان تثمر وتملك  30

واجعل تخومك من بحر سوف الى بحر  31 االرض .
ن البریة الى النھر . فاني ادفع الى ایدیكم فلسطین وم

ال تقطع معھم  32 سكان االرض فتطردھم من امامك .
ال یسكنوا في ارضك لئال  33 وال مع آلھتھم عھدا .

یجعلوك تخطئ الّي . اذا عبدت آلھتھم فانھ یكون لك 
   فخا .

انت وھرون وناداب إیوۇو وقال لموسى اصعد الى  24
 شیوخ اسرائیل . واسجدوا من بعید .وابیھو وسبعون من 

وھم ال یقتربون . واما إیوۇو ویقترب موسى وحده الى  2
فجاء موسى وحدّث الشعب  3 الشعب فال یصعد معھ .

وجمیع االحكام . فاجاب جمیع الشعب إیوۇو بجمیع اقوال 
إیوۇو بصوت واحد وقالوا كل االقوال التي تكلم بھا 

. وبكر في  إیوۇول فكتب موسى جمیع اقوا 4 نفعل .
الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثني عشر عمودا 

وارسل فتیان بني  5 السباط اسرائیل االثني عشر .
 ویوۇاسرائیل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سالمة إل

فأخذ موسى نصف الدم ووضعھ في  6 من الثیران .
واخذ كتاب  7 الطسوس . ونصف الدم رّشھ على المذبح .

ھد وقرأ في مسامع الشعب . فقالوا كل ما تكلم بھ الع
واخذ موسى الدم ورّش على  8 نفعل ونسمع لھ .إیوۇو 

معكم على إیوۇو الشعب وقال ھوذا دم العھد الذي قطعھ 
ثم صعد موسى وھرون وناداب  9 جمیع ھذه االقوال .

ورأوا الھ  10 وابیھو وسبعون من شیوخ اسرائیل .
ھ صنعة من العقیق االزرق اسرائیل وتحت رجلیھ شب

ولكنھ لم یمدّ یده  11 الشّفاف وكذات السماء في النقاوة .
  الى اشراف بني اسرائیل . فرأوا هللا وأكلوا وشربوا .

لموسى اصعد الّي الى الجبل وكن إیوۇو وقال  12
ھناك . فاعطیك لوحي الحجارة والشریعة والوصیة التي 

ویشوع خادمھ . وصعد فقام موسى  13 كتبتھا لتعلیمھم .
واما الشیوخ فقال لھم اجلسوا  14 موسى الى جبل هللا .

لنا ھھنا حتى نرجع الیكم . وھوذا ھرون وحور معكم . 
فصعد موسى  15 فمن كان صاحب دعوة فلیتقدّم الیھما .

إیوۇو وحّل مجد  16 الى الجبل . فغّطى السحاب الجبل .
. وفي الیوم على جبل سیناء وغّطاه السحاب ستة ایام 

وكان منظر  17 السابع دعي موسى من وسط السحاب .
كنار آكلة على راس الجبل امام عیون بني إیوۇو مجد 

  اسرائیل .

ودخل موسى في وسط السحاب وصعد الى الجبل .  18
   وكان موسى في الجبل اربعین نھارا واربعین لیلة .

 كلم بني اسرائیل ان 2 موسى قائال .إیوۇو وكلم  25
 یأخذوا لي تقدمة . من كل من یحثّھ قلبھ تأخذون تقدمتي .

وھذه ھي التقدمة التي تاخذونھا منھم . ذھب وفضة  3
واسمانجوني وارجوان وقرمز وبوص  4 ونحاس .

وجلود كباش محّمرة وجلود تخس  5 وشعر معزى .
وزیت للمنارة واطیاب لدھن المسحة  6 وخشب سنط .

زع وحجارة ترصیع وحجارة ج 7 وللبخور العطر .
فیصنعون لي مقدسا السكن في  8 للرداء والصدرة .

بحسب جمیع ما انا أریك من مثال المسكن  9 وسطھم .
فیصنعون تابوتا  10 ومثال جمیع آنیتھ ھكذا تصنعون .

من خشب السنط طولھ ذراعان ونصف وعرضھ ذراع 
وتغّشیھ بذھب  11 ونصف وارتفاعھ ذراع ونصف .

ومن خارج تغّشیھ . وتصنع علیھ اكلیال نقي . من داخل 
وتسبك لھ اربع حلقات من ذھب  12 من ذھب حوالیھ .

وتجعلھا على قوائمھ االربع . على جانبھ الواحد حلقتان 
وتصنع عصوین من  13 وعلى جانبھ الثاني حلقتان .

وتدخل العصوین في  14 خشب السنط وتغّشیھما بذھب .
  ل التابوت بھما .الحلقات على جانبي التابوت لیحم

 تبقى العصوان في حلقات التابوت . ال تنزعان منھا . 15
وتصنع  17 وتضع في التابوت الشھادة التي اعطیك . 16

غطاء من ذھب نقي طولھ ذراعان ونصف وعرضھ 
وتصنع كروبین من ذھب . صنعة  18 ذراع ونصف .

فاصنع كروبا  19 خراطة تصنعھما على طرفي الغطاء .
الطرف من ھنا . وكروبا آخر على الطرف  واحدا على

 من ھناك . من الغطاء تصنعون الكروبین على طرفیھ .
ویكون الكروبان باسطین اجنحتھما الى فوق مظّللین  20

باجنحتھما على الغطاء ووجھھما كل واحد الى اآلخر . 
وتجعل الغطاء  21 نحو الغطاء یكون وجھا الكروبین .

التابوت تضع الشھادة التي  على التابوت من فوق . وفي
وانا اجتمع بك ھناك واتكلم معك من على  22 اعطیك .

اللذین على تابوت الشھادة    الغطاء من بین الكروبین 
وتصنع مائدة  23 بكل ما اوصیك بھ الى بني اسرائیل .

من خشب السنط طولھا ذراعان وعرضھا ذراع 
 وتغّشیھا بذھب نقي . 24 وارتفاعھا ذراع ونصف .

وتصنع لھا  25 وتصنع لھا اكلیال من ذھب حوالیھا .
حاجبا على شبر حوالیھا . وتصنع لحاجبھا اكلیال من 

وتصنع لھا اربع حلقات من ذھب  26 ذھب حوالیھا .
وتجعل الحلقات على الزوایا االربع التي لقوائھما 

عند الحاجب تكون الحلقات بیوتا لعصوین  27 االربع .
تصنع العصوین من خشب السنط و 28 لحمل المائدة .

وتصنع  29 وتغّشیھما بذھب . فتحمل بھما المائدة .
صحافھا وصحونھا وكاساتھا وجاماتھا التي یسكب بھا . 

وتجعل على المائدة خبز  30 من ذھب نقي تصنعھا .
  الوجوه امامي دائما .
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وتصنع منارة من ذھب نقي . عمل الخراطة تصنع  31
ا . تكون كاساتھا وعجرھا المنارة قاعدتھا وساقھ

وست شعب خارجة من جانبیھا .  32 وازھارھا منھا .
من جانبھا الواحد ثالث شعب منارة . ومن جانبھا الثاني 

في الشعبة الواحدة ثالث كاسات  33 ثالث شعب منارة .
لوزیة بعجرة وزھر . وفي الشعبة الثانیة ثالث كاسات 

شعب الخارجة لوزیة بعجرة وزھر . وھكذا الى الست ال
وفي المنارة اربع كاسات لوزیة بعجرھا  34 من المنارة .
وتحت الشعبتین منھا عجرة وتحت  35 وازھارھا .

الشعبتین منھا عجرة وتحت الشعبتین منھا عجرة الى 
تكون عجرھا  36 الست الشعب الخارجة من المنارة .

 37 وشعبھا منھا . جمیعھا خراطة واحدة من ذھب نقي .
رجھا سبعة . فتصعد سرجھا لتضيء الى وتصنع س

من  39 ومالقطھا ومنافضھا من ذھب نقي . 38 مقابلھا .
وانظر  40 وزنة ذھب نقي تصنع مع جمیع ھذه االواني .

   فاصنعھا على مثالھا الذي أظھر لك في الجبل .

واما المسكن فتصنعھ من عشر شقق بوص مبروم  26
واسمانجوني وارجوان وقرمز . بكروبیم صنعة حائك 

طول الشقة الواحدة ثمان وعشرون  2 حاذق تصنعھا .
ذراعا وعرض الشقة الواحدة اربع اذرع . قیاسا واحدا 

تكون خمس من الشقق بعضھا موصول  3 لجمیع الشقق .
وتصنع  4 ض .ببعض وخمس شقق بعضھا موصول ببع

عرى من اسمانجوني على حاشیة الشقق الواحدة في 
الطرف من الموصل الواحد . وكذلك تصنع في حاشیة 

خمسین عروة  5 الشقة الطرفیة من الموّصل الثاني .
تصنع في الشقة الواحدة وخمسین عروة تصنع في طرف 

الشقة الذي في الموّصل الثاني . تكون العرى بعضھا 
وتصنع خمسین شظاظا من ذھب .  6 مقابل لبعض .

وتصل الشقتین بعضھما ببعض باالشظة . فیصیر 
وتصنع شققا من شعر معزى خیمة على  7 المسكن واحدا

طول الشقة  8المسكن . احدى عشرة شقة تصنعھا . 
الواحدة ثالثون ذراعا وعرض الشقة الواحدة اربع 

وتصل خمسا  9 اذرع . قیاسا واحدا لالحدى عشرة شقة .
الشقق وحدھا وستّا من الشقق وحدھا . وتثني الشقة  من

وتصنع خمسین عروة  10 السادسة في وجھ الخیمة .
على حاشیة الشقة الواحدة الطرفیة من الموّصل 

الواحدوخمسین عروة على حاشیة الشقة من الموصل 
وتصنع خمسین شظاظا من نحاس . وتدخل  11 الثاني .

  صیر واحدة .االشّظة في العرى وتصل الخیمة فت
واما المدّلى الفاضل من شقق الخیمة نصف الشقة  12

  الموصلة الفاضل فیدّلى على مؤخر المسكن .
والذراع من ھنا والذراع من ھناك من الفاضل في  13

طول شقق الخیمة تكونان مدالتین على جانبي المسكن 
وتصنع غطاء للخیمة  14 من ھنا ومن ھناك لتغطیتھ .

حمّرة . وغطاء من جلود تخس من من جلود كباش م
وتصنع االلواح للمسكن من خشب السنط  15 فوق .
طول اللوح عشر اذرع وعرض اللوح الواحد  16 قائمة .

وللّوح الواحد رجالن مقرونة  17 ذراع ونصف .
 احداھما باالخرى . ھكذا تصنع لجمیع الواح المسكن .

وتصنع االلواح للمسكن عشرین لوحا الى جھة  18
وتصنع اربعین قاعدة من فضة  19 جنوب نحو التیمن .ال

تحت العشرین لوحا . تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجلیھ 
ولجانب  20 وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجلیھ .

 المسكن الثاني الى جھة الشمال عشرین لوحا . 
واربعین قاعدة لھا من فضة . تحت اللوح الواحد  21

ولمؤخر  22 حد قاعدتان .قاعدتان وتحت اللوح الوا
وتصنع  23 المسكن نحو الغرب تصنع ستة الواح .

ویكونان  24 لوحین لزاویتي المسكن في المؤخر .
مزدوجین من اسفل . وعلى سواء یكونان مزدوجین الى 

راسھ الى الحلقة الواحدة . ھكذا یكون لكلیھما . یكونان 
فضة فتكون ثمانیة الواح وقواعدھا من  25 للزاویتین .

ست عشرة قاعدة . تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت 
وتصنع عوارض من خشب  26 اللوح الواحد قاعدتان .

وخمس  27 السنط . خمسا اللواح جانب المسكن الواحد .
عوارض اللواح جانب المسكن الثاني . وخمس عوارض 

  اللواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب .
االلواح تنفذ من  والعارضة الوسطى في وسط 28

وتغّشي االلواح بذھب .  29 الطرف الى الطرف .
وتصنع حلقاتھا من ذھب بیوتا للعوارض . وتغّشي 

وتقیم المسكن كرسمھ الذي أظھر  30 العوارض بذھب .
وتصنع حجابا من اسمانجوني  31 لك في الجبل .

وارجوان وقرمز وبوص مبروم . صنعة حائك حاذق 
جعلھ على اربعة اعمدة من سنط وت 32 یصنعھ بكروبیم .

مغّشاة بذھب . رززھا من ذھب . على اربع قواعد من 
وتجعل الحجاب تحت االشّظة . وتدخل الى  33 فضة .

ھناك داخل الحجاب تابوت الشھادة . فیفصل لكم الحجاب 
وتجعل الغطاء على  34 بین القدس وقدس االقداس .

لمائدة وتضع ا 35 تابوت الشھادة في قدس االقداس .
خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن 

  نحو التیمن . وتجعل المائدة على جانب الشمال .
وتصنع سجفا لمدخل الخیمة من اسمانجوني  36

  وارجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطّراز .
وتصنع للسجف خمسة اعمدة من سنط وتغّشیھا  37

ھا خمس قواعد من بذھب . رززھا من ذھب . وتسبك ل
   نحاس .

وتصنع المذبح من خشب السنط . طولھ خمس اذرع  27
وعرضھ خمس اذرع . مربعا یكون المذبح . وارتفاعھ 

وتصنع قرونھ على زوایاه االربع . منھ  2 ثالث اذرع .
وتصنع قدوره لرفع  3 تكون قرونھ . وتغّشیھ بنحاس .

ع آنیتھ رماده ورفوشھ ومراكنھ ومناشلھ ومجامره . جمی
وتصنع لھ شّباكة صنعة الشبكة  4 تصنعھا من نحاس .

من نحاس . وتصنع على الشبكة اربع حلقات من نحاس 
وتجعلھا تحت حاجب المذبح من  5 على اربعة اطرافھ .

  اسفل . وتكون الشبكة الى نصف المذبح .
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وتصنع عصوین للمذبح عصوین من خشب السنط  6
اه في الحلقات . وتدخل عصو 7 وتغّشیھما بنحاس .

  فتكون العصوان على جانبي المذبح حینما یحمل .
مجّوفا تصنعھ من الواح . كما أظھر لك في الجبل  8

وتصنع دار المسكن . الى جھة  9 ھكذا یصنعونھ .
الجنوب نحو التیمن للدار استار من بوص مبروم . مئة 

واعمدتھا عشرون  10 ذراع طوال الى الجھة الواحدة .
وقواعدھا عشرون من نحاس . رزز االعمدة وقضبانھا 

وكذلك الى جھة الشمال في الطول استار  11 من فضة .
مئة ذراع طوال . واعمدتھا عشرون وقواعدھا عشرون 

وفي  12 من نحاس . رزز االعمدة وقضبانھا من فضة .
عرض الدار الى جھة الغرب استار خمسون ذراعا . 

وعرض الدار الى  13 . اعمدتھا عشرة وقواعدھا عشر
وخمس  14 جھة الشرق نحو الشروق خمسون ذراعا .

عشرة ذراعا من االستار للجانب الواحد . اعمدتھا ثالثة 
وللجانب الثاني خمس عشرة ذراعا  15 وقواعدھا ثالث .

ولباب  16 من االستار . اعمدتھا ثالثة وقواعدھا ثالث .
وان الدار سجف عشرون ذراعا من اسمانجوني وارج

وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز . اعمدتھ اربعة 
لكل اعمدة الدار حوالیھا قضبان من  17 وقواعدھا اربع .

طول  18 فضة . رززھا من فضة وقواعدھا من نحاس .
الدار مئة ذراع وعرضھا خمسون فخمسون وارتفاعھا 

 خمس اذرع من بوص مبروم . وقواعدھا من نحاس .
كل خدمتھ وجمیع اوتاده  جمیع اواني المسكن في 19

وانت تامر بني  20 وجمیع اوتاد الدار من نحاس .
اسرائیل ان یقدموا الیك زیت زیتون مرضوض نقیا 

في خیمة االجتماع  21 للضوء الصعاد السرج دائما .
خارج الحجاب الذي امام الشھادة یرتّبھا ھرون وبنوه من 

 . فریضة دھریة في إیوۇوالمساء الى الصباح امام 
   اجیالھم من بني اسرائیل .

وقّرب الیك ھرون اخاك وبنیھ معھ من بین بني  28
اسرائیل لیكھن لي . ھرون ناداب وابیھو العازار 

واصنع ثیابا مقدسة لھرون اخیك  2 وایثامار بني ھرون .
وتكلم جمیع حكماء القلوب الذین  3 للمجد والبھاء .

دیسھ مألتھم روح حكمة ان یصنعوا ثیاب ھرون لتق
وھذه ھي الثیاب التي یصنعونھا صدرة  4 لیكھن لي .

ورداء وجّبة وقمیص مخّرم وعمامة ومنطقة . فیصنعون 
وھم  5 ثیابا مقدسة لھرون اخیك ولبنیھ لیكھن لي .

یاخذون الذھب واالسمانجوني واالرجوان والقرمز 
فیصنعون الرداء من ذھب واسمانجوني  6 والبوص .

  روم صنعة حائك حاذق .وارجوان وقرمز وبوص مب
  یكون لھ كتفان موصوالن في طرفیھ لیتّصل . 7
وزنار شدّه الذي علیھ یكون منھ كصنعتھ . من ذھب  8

وتاخذ حجري  9 واسمانجوني وقرمز وبوص مبروم .
ستة من  10 جزع وتنقش علیھما اسماء بني اسرائیل .

اسمائھم على الحجر الواحد واسماء الستة الباقین على 
صنعة نّقاش الحجارة  11 الحجر الثاني حسب موالیدھم .

نقش الخاتم تنقش الحجرین على حسب اسماء بني 
  اسرائیل . محاطین بطوقین من ذھب تصنعھما .

وتضع الحجرین على كتفي الرداء حجري تذكار  12
على إیوۇو لبني اسرائیل . فیحمل ھرون اسماءھم امام 

  من ذھب . وتصنع طوقین 13 كتفیھ للتذكار .
وسلسلتین من ذھب نقي . مجدولتین تصنعھما صنعة  14

  الضفر . وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقین .
وتصنع صدرة قضاء . صنعة حائك حاذق كصنعة  15

الرداء تصنعھا . من ذھب واسمانجوني وارجوان وقرمز 
تكون مربعة مثنیة طولھا  16 وبوص مبروم تصنعھا .

وترصع فیھا ترصیع حجر  17 شبر وعرضھا شبر .
اربعة صفوف حجارة . صف عقیق احمر ویاقوت اصفر 

والصف الثاني بھرمان  18 وزمّرد . الصف االول .
والصف الثالث عین  19 ویاقوت ازرق وعقیق ابیض

والصف الرابع زبرجد وجزع  20 الھر ویشم وجمشت .
وتكون  21 ویشب . تكون مطّوقة بذھب في ترصیعھا .

 اسماء بني اسرائیل اثني عشر على . الحجارة على
اسمائھم . كنقش الخاتم كل واحد على اسمھ تكون لالثني 

وتصنع على الصدرة سالسل مجدولة  22 عشر سبطا .
وتصنع على الصدرة  23 صنعة الضفر من ذھب نقي .

 حلقتین من ذھب . وتجعل الحلقتین على طرفي الصدرة .
 على طرفيوتجعل ضفیرتي الذھب في الحلقتین  24

وتجعل طرفي الضفیرتین اآلخرین في  25 الصدرة .
  الطوقین . وتجعلھا على كتفي الرداء الى قدامھ .

وتصنع حلقتین من ذھب وتضعھما على طرفي  26
 الصدرة على حاشیتھا التي الى جھة الرداء من داخل .

وتصنع حلقتین من ذھب . وتجعلھا على كتفي الرداء  27
  ند وصلھ من فوق زنار الرداء .من اسفل من قدامھ ع

ویربطون الصدرة بحلقتیھا الى حلقتي الرداء بخیط  28
من اسمانجوني لتكون على زنار الرداء . وال تنزع 

فیحمل ھرون اسماء بني  29 الصدرة عن الرداء .
اسرائیل في صدرة القضاء على قلبھ عند دخولھ الى 

في صدرة وتجعل  30 دائما .إیوۇو القدس للتذكار امام 
القضاء األوریم والتّمیم لتكون على قلب ھرون عند 

. فیحمل ھرون قضاء بني اسرائیل  إیوۇودخولھ امام 
وتصنع جبة الرداء كلھا  31 دائما .إیوۇو على قلبھ امام 

وتكون فتحة راسھا في وسطھا .  32 من اسمانجوني .
ویكون لفتحتھا حاشیة حوالیھا صنعة الحائك . كفتحة 

وتصنع على اذیالھا  33 كون لھا . ال تشق .الدرع ی
رمانات من اسمانجوني وارجوان وقرمز . على اذیالھا 

جلجل  34 حوالیھا . وجالجل من ذھب بینھا حوالیھا .
ذھب ورمانة جلجل ذھب ورمانة على اذیال الجبة 

فتكون على ھرون للخدمة لیسمع صوتھا  35 حوالیھا .
وعند خروجھ لئال إیوۇو عند دخولھ الى القدس امام 

وتصنع صفیحة من ذھب نقي . وتنقش علیھا  36 یموت .
  . یوۇونقش خاتم قدس إل
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وتضعھا على خیط اسمانجوني لتكون على العمامة .  37
فتكون على جبھة ھرون .  38 الى قدام العمامة تكون .

فیحمل ھرون اثم االقداس التي یقدسھا بنو اسرائیل جمیع 
وتكون على جبھتھ دائما للرضى عنھم عطایا اقداسھم 

وتخرم القمیص من بوص . وتصنع  39 . إیوۇوامام 
 العمامة من بوص . والمنطقة تصنعھا صنعة الطراز .

ولبني ھرون تصنع اقمصة وتصنع لھم مناطق  40
وتلبس ھرون  41 وتصنع لھم قالنس للمجد والبھاء .

قدسھم اخاك ایاھا وبنیھ معھ وتمسحھم وتمأل ایادیھم وت
وتصنع لھم سراویل من كتان لستر  42 لیكھنوا لي .

فتكون  43 العورة . من الحقوین الى الفخذین تكون .
على ھرون وبنیھ عند دخولھم الى خیمة االجتماع او عند 

اقترابھم الى المذبح للخدمة في القدس . لئال یحملوا اثما 
   ویموتوا . فریضة ابدیة لھ ولنسلھ من بعده

ما تصنعھ لھم لتقدیسھم لیكھنوا لي . خذ ثورا وھذا  29
وخبز فطیر  2 واحدا ابن بقر وكبشین صحیحین .

واقراص فطیر ملتوتة بزیت ورقاق فطیر مدھونة 
وتجعلھا في سلة  3 بزیت . من دقیق حنطة تصنعھا .

وتقدم  4 واحدة وتقدمھا في السلة مع الثور والكبشین .
  وتغسلھم بماء . ھرون وبنیھ الى باب خیمة االجتماع

وتاخذ الثیاب وتلبس ھرون القمیص وجبة الرداء  5
وتضع العمامة  6 والرداء والصدرة وتشده بزّنار الرداء .

  على راسھ . وتجعل االكلیل المقدس على العمامة .
  وتاخذ دھن المسحة وتسكبھ على راسھ وتمسحھ . 7
ھرون وتنّطقھم بمناطق  9 وتقدم بنیھ وتلبسھم اقمصة . 8

وبنیھ . وتشدّ لھم قالنص . فیكون لھم كھنوت فریضة 
وتقدم الثور الى  10 ابدیة . وتمأل ید ھرون وایدي بنیھ .

قدام خیمة االجتماع . فیضع ھرون وبنوه ایدیھم على 
عند باب خیمة إیوۇو فتذبح الثور امام  11 راس الثور .

وتأخذ من دم الثور وتجعلھ على قرون  12 االجتماع .
 مذبح باصبعك . وسائر الدم تصّبھ الى اسفل المذبح .ال

وتأخذ كل الشحم الذي یغّشي الجوف وزیادة الكبد  13
 والكلیتین والشحم الذي علیھما . وتوقدھا على المذبح .

واما لحم الثور وجلده وفرثھ فتحرقھا بنار خارج  14
وتاخذ الكبش الواحد .  15 المحّلة . ھو ذبیحة خطیة .

فتذبح  16 وبنوه ایدیھم على راس الكبش . فیضع ھرون
  الكبش وتاخذ دمھ وترّشھ على المذبح من كل ناحیة .

وتقطع الكبش الى قطعھ . وتغسل جوفھ واكارعھ  17
وتوقد كل الكبش  18 وتجعلھا على قطعھ وعلى راسھ .

. رائحة سرور . وقود  یوۇوعلى المذبح . ھو محرقة إل
الثاني . فیضع ھرون وتأخذ الكبش  19 . یوۇوھو إل

فتذبح الكبش وتاخذ  20 وبنوه ایدیھم على راس الكبش .
من دمھ وتجعل على شحمة اذن ھرون وعلى شحم آذان 

بنیھ الیمنى وعلى اباھم ایدیھم الیمنى وعلى اباھم ارجلھم 
  الیمنى . وترش الدم على المذبح من كل ناحیة .

لمسحة وتاخذ من الدم الذي على المذبح ومن دھن ا 21
وتنضح على ھرون وثیابھ وعلى بنیھ وثیاب بنیھ معھ . 

ثم تأخذ  22 فیتقدس ھو وثیابھ وبنوه وثیاب بنیھ معھ .
من الكبش الشحم وااللیة والشحم الذي یغشي الجوف 
وزیادة الكبد والكلیتین والشحم الذي علیھما والساق 

ورغیفا واحدا من الخبز  23 الیمنى . فانھ كبش ملء .
واحدا من الخبز بزیت ورقاقة واحدة من سلة وقرصا 

وتضع الجمیع في یدي  24 . إیوۇوالفطیر التي امام 
ثم  25 . إیوۇوھرون وفي ایدي بنیھ وتردّدھا تردیدا امام 

تأخذھا من ایدیھم وتوقدھا على المذبح فوق المحرقة 
ثم تأخذ  26 . یوۇو. وقود ھو إل إیوۇورائحة سرور امام 
ملء الذي لھرون وتردّده تردیدا امام القّص من كبش ال

وتقدس قّص التردید  27 . فیكون لك نصیبا . إیوۇو
وساق الرفیعة الذي ردّد والذي رفع من كبش الملء مما 

فیكونان لھرون وبنیھ فریضة ابدیة  28 لھرون ولبنیھ .
من بني اسرائیل النھما . رفیعة . ویكونان رفیعة من بني 

والثیاب  29 . یوۇوھم رفیعتھم إلاسرائیل من ذبائح سالمت
المقدسة التي لھرون تكون لبنیھ بعده لیمسحوا فیھا ولتمأل 

سبعة ایام یلبسھا الكاھن الذي ھو عوض  30 فیھا ایدیھم .
عنھ من بنیھ . الذي یدخل خیمة االجتماع لیخدم في 

واما كبش الملء فتاخذه وتطبخ لحمھ في  31 القدس .
ھرون وبنوه لحم الكبش والخبز فیأكل  32 مكان مقدس .

یأكلھا الذین  33 الذي في السلة عند باب خیمة االجتماع .
كّفر بھا عنھم لملء ایدیھم لتقدیسھم . واما االجنبي فال 

وان بقي شيء من لحم الملء او  34 یاكل النھا مقدسة .
من الخبز الى الصباح تحرق الباقي بالنار . ال یؤكل النھ 

لھرون وبنیھ ھكذا بحسب كل ما وتصنع  35 مقدس .
وتقدم ثور خطیة كل  36 امرتك . سبعة ایام تمأل ایدیھم .

یوم الجل الكّفارة . وتطھر المذبح بتكفیرك علیھ . 
سبعة ایام تكّفر على المذبح  37 وتمسحھ لتقدیسھ .

وتقدسھ . فیكون المذبح قدس اقداس . كل ما مّس المذبح 
على المذبح . خروفان  وھذا ما تقدمھ 38 یكون مقدسا .

الخروف الواحد تقدمھ  39 حولیان كل یوم دائما .
وعشر  40 صباحا . والخروف الثاني تقدمھ في العشیة .

من دقیق ملتوت بربع الھین من زیت الرض وسكیب 
والخروف  41 ربع الھین من الخمر للخروف الواحد .

الثاني تقدمھ في العشیة . مثل تقدمة الصباح وسكیبھ 
محرقة دائمة  42 . یوۇوع لھ . رائحة سرور وقود إلتصن

. حیث  إیوۇوفي اجیالكم عند باب خیمة االجتماع امام 
واجتمع ھناك ببني  43 اجتمع بكم الكلمك ھناك .
واقدّس خیمة االجتماع  44 اسرائیل فیقدّس بمجدي .

  والمذبح . وھرون وبنوه اقدّسھم لكي یكھنوا لي .
  سرائیل واكون لھم الھا .واسكن في وسط بني ا 45
الھھم الذي اخرجھم من ارض إیوۇو فیعلمون اني انا  46

   الھھم .إیوۇو مصر السكن في وسطھم . انا 

وتصنع مذبحا الیقاد البخور . من خشب السنط  30
طولھ ذراع وعرضھ ذراع . مربعا یكون .  2 تصنعھ .

  وارتفاعھ ذراعان . منھ تكون قرونھ .
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نقي سطحھ وحیطانھ حوالیھ وقرونھ .  وتغشیھ بذھب 3
وتصنع لھ حلقتین  4 وتصنع لھ اكلیال من ذھب حوالیھ .

من ذھب تحت اكلیلھ على جانبیھ . على الجانبین 
وتصنع  5 تصنعھما . لتكونا بیتین لعصوین لحملھ بھما .
وتجعلھ  6 العصوین من خشب السنط وتغشیھما بذھب .

ھادة . قدام الغطاء الذي قدام الحجاب الذي امام تابوت الش
فیوقد علیھ ھرون  7 على الشھادة حیث اجتمع بك .

  بخورا عطرا كل صباح . حین یصلح السرج یوقده .
وحین یصعد ھرون السرج في العشیة یوقده . بخورا  8

ال تصعدوا علیھ بخورا  9 في اجیالكم .إیوۇو دائما امام 
  سكیبا . غریبا وال محرقة او تقدمة . وال تسكبوا علیھ

ویصنع ھرون كّفارة على قرونھ مرة في السنة . من  10
دم ذبیحة الخطیة التي للكّفارة مرة في السنة یصنع كّفارة 

وكلم  11 . یوۇوعلیھ في اجیالكم . قدس اقداس ھو إل
اذا اخذت كمیة بني اسرائیل  12 موسى قائال .إیوۇو 

بحسب المعدودین منھم یعطون كل واحد فدیة نفسھ 
 عندما تعدّھم . لئال یصیر فیھم وبأ عندما تعدّھم . یوۇوإل

ھذا ما یعطیھ كل من اجتاز الى المعدودین نصف  13
الشاقل بشاقل القدس . الشاقل ھو عشرون جیرة . نصف 

كل من اجتاز الى المعدودین  14 . یوۇوالشاقل تقدمة إل
  . یوۇومن ابن عشرین سنة فصاعدا یعطي تقدمة إل

یكثر والفقیر ال یقلل عن نصف الشاقل حین الغني ال  15
وتأخذ  16 للتكفیر عن نفوسكم .إیوۇو تعطون تقدمة 

فضة الكّفارة من بني اسرائیل وتجعلھا لخدمة خیمة 
لتكفیر لإیوۇو االجتماع . فتكون لبني اسرائیل تذكارا امام 

وتصنع  18 موسى قائال .إیوۇو وكلم  17 عن نفوسكم .
وقاعدتھا من نحاس لالغتسال . مرحضة من نحاس 

 وتجعلھا بین خیمة االجتماع والمذبح وتجعل فیھا ماء .
عند  20 فیغسل ھرون وبنوه ایدیھم وارجلھم منھا . 19

دخولھم الى خیمة االجتماع یغسلون بماء لئال یموتوا . او 
 . یوۇوعند اقترابھم الى المذبح للخدمة لیوقدوا وقودا إل

لھم لئال یموتوا . ویكون لھم یغسلون ایدھم وارج 21
إیوۇو وكلم  22 فریضة ابدیة لھ ولنسلھ في اجیالھم .

وانت تأخذ لك افخر االطیاب . مّرا  23 موسى قائال .
قاطرا خمس مئة شاقل وقرفة عطرة نصف ذلك مئتین 

وسلیخة  24 وخمسین وقصب الذریرة مئتین وخمسین .
  ا .خمس مئة بشاقل القدس . ومن زیت الزیتون ھین

وتصنعھ دھنا مقدسا للمسحة . عطر عطارة صنعة  25
وتمسح بھ خیمة  26 العّطار . دھنا مقدسا للمسحة یكون .

والمائدة وكل آنیتھا  27 االجتماع وتابوت الشھادة .
ومذبح المحرقة  28 والمنارة وآنیتھا ومذبح البخور .

وتقدّسھا فتكون  29 وكل آنیتھ والمرحضة وقاعدتھا .
وتمسح  30 س . كل ما مّسھا یكون مقدسا .قدس اقدا

وتكلم بني  31 ھرون وبنیھ وتقدسھم لیكھنوا لي .
اسرائیل قائال . یكون ھذا لي دھنا مقدّسا للمسحة في 

على جسد انسان ال یسكب . وعلى مقادیره  32 اجیالكم .
  ال تصنعوا مثلھ . مقدّس ھو ویكون مقدّسا عندكم .

ل منھ على اجنبي یقطع كل من رّكب مثلھ ومن جع 33
لموسى خذ لك اعطارا . میعة إیوۇو وقال  34 من شعبھ .

 واظفارا وقّنة عطرة ولبانا نقیا . تكون اجزاء متساویة .
فتصنعھا بخورا عطرا صنعة العّطار مملحا نقیا  35

وتسحق منھ ناعما وتجعل منھ قدام الشھادة  36 مقدّسا .
س اقداس یكون في خیمة االجتماع حیث اجتمع بك . قد

والبخور الذي تصنعھ على مقادیره ال  37 عندكم .
كل  38 . یوۇوتصنعوا النفسكم . یكون عندك مقدّسا إل

   من صنع مثلھ لیشّمھ یقطع من شعبھ .

انظر . قد دعوت  2 موسى قائال .إیوۇو وكلم  31
  بصلئیل بن أوري بن حور من سبط یھوذا باسمھ .

بالحكمة والفھم والمعرفة وكل ومألتھ من روح هللا  3
الختراع مخترعات لیعمل في الذھب والفضة  4 صنعة .

ونقش حجارة للترصیع ونجارة الخشب .  5 والنحاس .
وھا انا قد جعلت معھ أھولیآب  6 لیعمل في كل صنعة .

بن اخیساماك من سبط دان . وفي قلب كل حكیم القلب 
االجتماع خیمة  7 جعلت حكمة لیصنعوا كل ما امرتك .

  وتابوت الشھادة والغطاء الذي علیھ وكل آنیة الخیمة .
والمائدة وآنیتھا والمنارة الطاھرة وكل آنیتھا ومذبح  8

ومذبح المحرقة وكل آنیتھ والمرحضة  9 البخور .
والثیاب المنسوجة والثیاب المقدسة  10 وقاعدتھا .

ودھن المسحة  11 لھرون الكاھن وثیاب بنیھ للكھانة .
لبخور العطر للقدس . حسب كل ما امرتك بھ وا

وانت تكلم  13 موسى قائال .إیوۇو وكلم  12 یصنعون .
بني اسرائیل قائال سبوتي تحفظونھا . النھ عالمة بیني 

 م .الذي یقدّسكإیوۇو وبینكم في اجیالكم لتعلموا اني انا 
فتحفظون السبت النھ مقدّس لكم . من دنّسھ یقتل  14

ن صنع فیھ عمال تقطع تلك النفس من بین قتال . ان كل م
ستة ایام یصنع عمل . واما الیوم السابع ففیھ  15 شعبھا .

. كل من صنع عمال في یوم  یوۇوسبت عطلة مقدّس إل
فیحفظ بنو اسرائیل السبت  16 السبت یقتل قتال .

ھو بیني  17 لیصنعوا السبت في اجیالھم عھدا ابدیا .
ى االبد . النھ في ستة ایام وبین بني اسرائیل عالمة ال

السماء واالرض وفي الیوم السابع استراح إیوۇو صنع 
ثم اعطى موسى عند فراغھ من الكالم معھ  18 وتنفّس .

في جبل سیناء لوحي الشھادة لوحي حجر مكتوبین 
   باصبع هللا .

ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من  32
الجبل اجتمع الشعب على ھرون . وقالوا لھ قم اصنع لنا 
آلھة تسیر امامنا . الن ھذا موسى الرجل الذي اصعدنا 

فقال لھم ھرون  2 من ارض مصر ال نعلم ماذا اصابھ .
انزعوا اقراط الذھب التي في آذان نسائكم وبنیكم وبناتكم 

فنزع كل الشعب اقراط الذھب التي في  3 .وأتوني بھا 
فاخذ ذلك من ایدیھم  4 آذانھم وأتوا بھا الى ھرون .

وصّوره باالزمیل وصنعھ عجال مسبوكا . فقالوا ھذه 
  آلھتك یا اسرائیل التي اصعدتك من ارض مصر .
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فلما نظر ھرون بنى مذبحا امامھ . ونادى ھرون وقال  5
الغد واصعدوا محرقات فبكروا في  6 . یوۇوغدا عید إل

وقدموا ذبائح سالمة . وجلس الشعب لالكل والشرب ثم 
لموسى اذھب انزل . النھ قد إیوۇو فقال  7 قاموا للّعب .

زاغوا  8 فسد شعبك الذي اصعدتھ من ارض مصر .
سریعا عن الطریق الذي اوصیتھم بھ . صنعوا لھم عجال 

یا مسبوكا وسجدوا لھ وذبحوا لھ وقالوا ھذه آلھتك 
إیوۇو وقال  9 ارض مصر . اسرائیل التي اصعدتك من 

 لموسى رأیت ھذا الشعب واذا ھو شعب صلب الرقبة .
فاآلن اتركني لیحمى غضبي علیھم وافنیھم .  10

إیوۇو فتضرع موسى امام  11 فاصّیرك شعبا عظیما .
یحمى غضبك على شعبك الذي  إیوۇوالھھ . وقال لماذا یا 

  ّوة عظیمة وید شدیدة .اخرجتھ من ارض مصر بق
لماذا یتكلم المصریون قائلین اخرجھم بخبث لیقتلھم  12

في الجبال ویفنیھم عن وجھ االرض . ارجع عن حمو 
اذكر ابراھیم  13 غضبك واندم على الشر بشعبك .

واسحق واسرائیل عبیدك الذین حلفت لھم بنفسك وقلت 
 لھم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل ھذه

فندم  14 االرض الذي تكلمت عنھا فیملكونھا الى االبد .
 15 على الشر الذي قال انھ یفعلھ بشعبھ .إیوۇو 

فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشھادة في یده . 
لوحان مكتوبان على جانبیھما . من ھنا ومن ھنا كانا 

واللوحان ھما صنعة هللا والكتابة كتابة هللا  16 مكتوبین .
وسمع یشوع صوت الشعب  17 شة على اللوحین .منقو

فقال  18 في ھتافھ . فقال لموسى صوت قتال في المحلّة .
لیس صوت صیاح النصرة وال صوت صیاح الكسرة . 

وكان عندما اقترب الى  19 بل صوت غناء انا سامع .
المحّلة انھ ابصر العجل والرقص . فحمي غضب موسى 

  في اسفل الجبل .وطرح اللوحین من یدیھ وكسرھما 
ثم اخذ العجل الذي صنعوا واحرقھ بالنار وطحنھ  20

حتى صار ناعما وذراه على وجھ الماء وسقى بني 
وقال موسى لھرون ماذا صنع بك ھذا  21 اسرائیل .

فقال ھرون  22 الشعب حتى جلبت علیھ خطیة عظیمة .
 ال یحم غضب سیدي . انت تعرف الشعب انھ في شر .

اصنع لنا آلھة تسیر امامنا . الن ھذا موسى فقالوا لي  23
الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر ال نعلم ماذا 

فقلت لھم من لھ ذھب فلینزعھ ویعطیني .  24 اصابھ .
ولما رأى  25 فطرحتھ في النار فخرج ھذا العجل .

موسى الشعب انھ معّرى . الن ھرون قد عّراه للھزء بین 
المحّلة . وقال من وقف موسى في باب  26 مقاومیھ .

فقال لھم  27 فإلّي . فاجتمع الیھ جمیع بني الوي . یوۇوإل
الھ اسرائیل ضعوا كل واحد سیفھ على إیوۇو ھكذا قال 

فخذه ومّروا وارجعوا من باب الى باب في المحّلة واقتلوا 
 28 كل واحد اخاه وكل واحد صاحبھ وكل واحد قریبھ .

 قع من الشعب فيففعل بنو الوي بحسب قول موسى . وو
وقال موسى امألوا  29 ذلك الیوم نحو ثالثة آالف رجل .

حتى كل واحد بابنھ وباخیھ . فیعطیكم  یوۇوایدیكم الیوم إل

وكان في الغد ان موسى قال للشعب انتم  30 الیوم بركة .
لعلي إیوۇو قد اخطأتم خطیة عظیمة . فاصعد اآلن الى 

. وقال آه قد  وۇوإیفرجع موسى الى  31 اكّفر خطیتكم .
اخطأ ھذا الشعب خطیة عظیمة وصنعوا النفسھم آلھة من 

واآلن ان غفرت خطیتھم . واال فامحني من  32 ذھب .
لموسى من اخطأ الّي إیوۇو فقال  33 كتابك الذي كتبت .
واآلن اذھب اھد الشعب الى حیث  34 امحوه من كتابي .

ي افتقاد كلمتك . ھوذا مالكي یسیر امامك . ولكن في یوم
الشعب . النھم إیوۇو فضرب  35 افتقد فیھم خطیتھم .

   صنعوا العجل الذي صنعھ ھرون .

لموسى اذھب اصعد من ھنا انت إیوۇو وقال  33
والشعب الذي اصعدتھ من ارض مصر الى االرض التي 

  حلفت البراھیم واسحق ویعقوب قائال لنسلك اعطیھا .
الكنعانیین واالموریین وانا ارسل امامك مالكا واطرد  2

الى ارض  3 والحثّیین والفرّزیین والحّویین والیبوسیین .
تفیض لبنا وعسال . فاني ال اصعد في وسطك النك شعب 

فلما سمع  4 صلب الرقبة . لئال افنیك في الطریق .
الشعب ھذا الكالم السوء ناحوا ولم یضع احد زینتھ 

ني اسرائیل قد قال لموسى قل لبإیوۇو وكان  5 علیھ .
انتم شعب صلب الرقبة . ان صعدت لحظة واحدة في 

وسطكم افنیتكم . ولكن اآلن اخلع زینتك عنك فاعلم ماذا 
فنزع بنو اسرائیل زینتھم من جبل  6 اصنع بك .
واخذ موسى الخیمة ونصبھا لھ خارج  7 حوریب .

المحّلة بعیدا عن المحّلة ودعاھا خیمة االجتماع . فكان 
یخرج الى خیمة االجتماع التي إیوۇو كل من یطلب 
وكان جمیع الشعب اذا خرج موسى  8 خارج المحلة .

الى الخیمة یقومون ویقفون كل واحد في باب خیمتھ 
وكان  9 وینظرون وراء موسى حتى یدخل الخیمة .

عمود السحاب اذا دخل موسى الخیمة ینزل ویقف عند 
جمیع  فیرى 10 باب الخیمة . ویتكلم الرب مع موسى .

الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخیمة . ویقوم كل 
ویكلم  11 الشعب ویسجدون كل واحد في باب خیمتھ ً .

موسى وجھا لوجھ كما یكلم الرجل صاحبھ . واذا إیوۇو 
رجع موسى الى المحّلة كان خادمھ یشوع بن نون الغالم 

 یوۇووقال موسى إل 12 ال یبرح من داخل الخیمة .
نت قائل لي أصعد ھذا الشعب . وانت لم تعّرفني انظر . ا

من ترسل معي . وانت قد قلت عرفتك باسمك . ووجدت 
فاآلن ان كنت قد وجدت نعمة  13 ایضا نعمة في عینّي .

في عینیك فعلّمني طریقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في 
فقال وجھي  14 عینیك . وانظر ان ھذه االمة شعبك .

ل لھ ان لم یسر وجھك فال تصعدنا فقا 15 یسیر فأریحك .
فانھ بماذا یعلم اني وجدت نعمة في عینیك  16 من ھھنا .

انا وشعبك . ألیس بمسیرك معنا . فنمتاز انا وشعبك عن 
إیوۇو فقال  17 جمیع الشعوب الذین على وجھ االرض .

لموسى ھذا االمر ایضا الذي تكلمت عنھ افعلھ . النك 
فقال أرني  18 باسمك .وجدت نعمة في عیني وعرفتك 

  مجدك .
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إیوۇو فقال أجیز كل جودتي قدامك . وانادي باسم  19
 قدامك . واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم .

وقال ال تقدر ان ترى وجھي . الن االنسان ال یراني  20
ھوذا عندي مكان . فتقف على إیوۇو وقال  21 ویعیش .

ني اضعك في ویكون متى اجتاز مجدي ا 22 الصخرة .
ثم  23 نقرة من الصخرة واسترك بیدي حتى اجتاز .

   ارفع یدي فتنظر ورائي . واما وجھي فال یرى .

لموسى انحت لك لوحین من حجر مثل إیوۇو ثم قال  34
االولین . فأكتب انا على اللوحین الكلمات التي كانت على 

وكن مستعدا  2 اللوحین االولین الذین كسرتھما .
واصعد في الصباح الى جبل سیناء وقف عندي للصباح . 

وال یصعد احد معك وایضا ال  3 ھناك على راس الجبل .
یر احد في كل الجبل . الغنم ایضا والبقر ال ترع الى جھة 

فنحت لوحین من حجر كاالولین . وبكر  4 ذلك الجبل .
موسى في الصباح وصعد الى جبل سیناء كما امره 

في إیوۇو فنزل  5 ي الحجر .. واخذ في یده لوح إیوۇو
  . إیوۇوالسحاب . فوقف عنده ھناك ونادى باسم 

الھ رحیم إیوۇو إیوۇو قدامھ ونادى إیوۇو فاجتاز  6
  ورؤوف بطيء الغضب وكثیر االحسان والوفاء .

حافظ االحسان الى الوف . غافر االثم والمعصیة  7
والخطیة . ولكنھ لن یبرئ ابراء مفتقد اثم اآلباء في 
  االبناء وفي ابناء االبناء في الجیل الثالث والرابع .

وقال ان  9 فاسرع موسى وخّر الى االرض وسجد . 8
وجدت نعمة في عینیك ایھا السید فلیسر السید في 

وسطنا . فانھ شعب صلب الرقبة . واغفر اثمنا وخطیتنا 
فقال ھا انا قاطع عھدا قدام جمیع  10 واتخذنا ملكا .

ئب لم تخلق في كل االرض وفي جمیع شعبك افعل عجا
االمم . فیرى جمیع الشعب الذي انت في وسطھ فعل 

احفظ ما انا  11 ان الذي انا فاعلھ معك رھیب .إیوۇو 
موصیك الیوم . ھا انا طارد من قدامك االموریین 

 والكنعانیین والحثّیین والفرّزیین والحّویین والیبوسیین .
سكان االرض التي انت احترز من ان تقطع عھدا مع  12

بل تھدمون  13 آت الیھا لئال یصیروا فخا في وسطك .
  مذابحھم وتكّسرون انصابھم وتقطعون سواریھم .

اسمھ غیور . الھ إیوۇو فانك ال تسجد اللھ آخر الن  14
احترز من ان تقطع عھدا مع سكان  15 غیور ھو .

االرض . فیزنون وراء آلھتھم ویذبحون آللھتھم فتدعى 
وتأخذ من بناتھم لبنیك . فتزني  16 تأكل من ذبیحتھم .و

 بناتھم وراء آلھتھّن ویجعلن بنیك یزنون وراء آلھتھّن .
تحفظ عید  18 ال تصنع لنفسك آلھة مسبوكة . 17

الفطیر . سبعة ایام تاكل فطیرا كما امرتك في وقت شھر 
لي  19 ابیب . النك في شھر ابیب خرجت من مصر .

وكل ما یولد ذكرا من مواشیك بكرا من كل فاتح رحم . 
واما بكر الحمار فتفدیھ بشاة . وان لم  20 ثور وشاة .

تفده تكسر عنقھ . كل بكر من بنیك تفدیھ . وال یظھروا 
ستة ایام تعمل . واما الیوم السابع  21 امامي فارغین .

  فتستریح فیھ . في الفالحة وفي الحصاد تستریح .

سابیع ابكار حصاد الحنطة . وتصنع لنفسك عید اال 22
ثالث مرات في السنة  23 وعید الجمع في آخر السنة .

  الھ اسرائیل .إیوۇو یظھر جمیع ذكورك امام السید 
فاني اطرد االمم من قدامك واوسع تخومك . وال  24

الھك إیوۇو یشتھي احد ارضك حین تصعد لتظھر امام 
دم ال تذبح على خمیر  25 ثالث مرات في السنة .

اول  26 ذبیحتي . وال تبت الى الغد ذبیحة عید الفصح .
الھك . ال تطبخ إیوۇو ابكار ارضك تحضره الى بیت 

لموسى اكتب لنفسك ھذه إیوۇو وقال  27 جدیا بلبن امھ .
الكلمات . النني بحسب ھذه الكلمات قطعت عھدا معك 

اربعین نھارا إیوۇو وكان ھناك عند  28 ومع اسرائیل .
لیلة لم یاكل خبزا ولم یشرب ماء . فكتب على واربعین 

وكان لما نزل  29 اللوحین كلمات العھد الكلمات العشر .
موسى من جبل سیناء ولوحا الشھادة في ید موسى عند 
نزولھ من الجبل ان موسى لم یعلم ان جلد وجھھ صار 

فنظر ھرون وجمیع بني  30 یلمع في كالمھ معھ .
وجھھ یلمع . فخافوا ان یقتربوا اسرائیل موسى واذا جلد 

فدعاھم موسى . فرجع الیھ ھرون وجمیع  31 الیھ .
وبعد ذلك  32 الرؤساء في الجماعة . فكلمھم موسى .

اقترب جمیع بني اسرائیل . فاوصاھم بكل ما تكلم بھ 
ولما فرغ موسى من  33 معھ في جبل سیناء .إیوۇو 

موسى وكان  34 الكالم معھم جعل على وجھھ برقعا .
لیتكلم معھ ینزع البرقع حتى إیوۇو عند دخولھ امام 

 35 یخرج . ثم یخرج ویكلم بني اسرائیل بما یوصى .
فاذا رأى بنو اسرائیل وجھ موسى ان جلده یلمع كان 
   موسى یرد البرقع على وجھھ حتى یدخل لیتكلم معھ .

وجمع موسى كل جماعة بني اسرائیل وقال لھم ھذه  35
ستة ایام یعمل  2 ان تصنع .إیوۇو امر الكلمات التي 

عمل . واما الیوم السابع ففیھ یكون لكم سبت عطلة مقدّس 
ال تشعلوا نارا  3 . كل من یعمل فیھ عمال یقتل . یوۇوإل

وكلم موسى كل  4 في جمیع مساكنكم یوم السبت .
جماعة بني اسرائیل قائال ھذا ھو الشيء الذي امر بھ 

. كل من  یوۇون عندكم تقدمة إلخذوا م 5 قائال .إیوۇو 
  ذھبا وفضة ونحاس .إیوۇو قلبھ سموح فلیات بتقدمة 

 واسمانجونّیا وارجوانا وقرمزا وبوصا وشعر معزى . 6
  وجلود كباش محمّرة وجلود تخس وخشب سنط . 7
 وزیتا للضوء واطیابا لدھن المسحة وللبخور العطر . 8
  والّصدرة .وحجارة جزع وحجارة ترصیع للرداء  9

وكل حكیم القلب بینكم فلیات ویصنع كل ما امر بھ  10
المسكن وخیمتھ وغطاءه واشظتھ والواحھ  11 . إیوۇو

والتابوت وعصویھ  12 وعوارضھ واعمدتھ وقواعده .
والمائدة وعصویھا وكل  13 والغطاء وحجاب السجف .

ومنارة الضوء وآنیتھا وسرجھا  14 آنیتھا وخبز الوجوه .
ومذبح البخور وعصویھ ودھن  15 الضوء .وزیت 

 المسحة والبخور العطر وسجف الباب لمدخل المسكن .
ومذبح المحرقة وشّباكة النحاس التي لھ وعصویھ  16

  وكل آنیتھ والمرحضة وقاعدتھا .
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 واستار الدار واعمدتھا وقواعدھا وسجف باب الدار 17
لثیاب وا 19 واوتاد المسكن واوتاد الدار واطنابھا . 18

المنسوجة للخدمة في المقدس والثیاب المقدسة لھرون 
فخرج كل جماعة بني  20 الكاھن وثیاب بنیھ للكھانة .

ثم جاء كل من انھضھ قلبھ  21 اسرائیل من قدام موسى .
لعمل خیمة إیوۇو وكل من سّمحتھ روحھ . جاءوا بتقدمة 

وجاء  22 االجتماع وكل خدمتھا وللثیاب المقدسة .
مع النساء . كل سموح القلب جاء بخزائم واقراط الرجال 

وخواتم وقالئد كل متاع من الذھب . وكل من قدم تقدمة 
وكل من وجد عنده اسمانجوني  23 . یوۇوذھب إل

وارجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش 
كل من قدم تقدمة  24 محّمرة وجلود تخس جاء بھا .

ن وجد عنده . وكل م إیوۇوفضة ونحاس جاء بتقدمة 
وكل النساء  25 خشب سنط لصنعة ما من العمل جاء بھ .

الحكیمات القلب غزلن بایادیھّن وجئن من الغزل 
وكل  26 باالسمانجوني واالرجوان والقرمز والبوص .

النساء اللواتي انھضتھّن قلوبھّن بالحكمة غزلن شعر 
والرؤساء جاءوا بحجارة الجزع وحجارة  27 المعزى .

وبالطیب والزیت للضوء  28 لرداء والصدرة .الترصیع ل
بنو اسرائیل جمیع  29 ولدھن المسحة وللبخور العطر .

الرجال والنساء الذین سّمحتھم قلوبھم ان یاتوا بشيء لكل 
ان یصنع على ید موسى جاءوا بھ إیوۇو العمل الذي امر 

وقال موسى لبني اسرائیل  30 . إیوۇوتبّرعا الى 
بصلئیل بن أوري بن حور من وۇو إیانظروا . قد دعا 

ومأله من روح هللا بالحكمة  31 سبط یھوذا باسمھ .
والختراع مخترعات .  32 والفھم والمعرفة وكل صنعة .

ونقش حجارة  33 لیعمل في الذھب والفضة والنحاس .
للترصیع ونجارة الخشب . لیعمل في كل صنعة من 

ولیآب وجعل في قلبھ ان یعلم ھو وأھ 34 المخترعات .
قد مألھما حكمة قلب  35 بن أخیساماك من سبط دان .

لیصنعا كل عمل النّقاش والحائك الحاذق والطّراز في 
االسمانجوني واالرجوان والقرمز والبوص وكل عمل 

   النّساج . صانعي كل صنعة ومخترعي المخترعات .

فیعمل بصلئیل وأھولیآب وكل انسان حكیم القلب قد  36
حكمة وفھما لیعرف ان یصنع صنعة ما إیوۇو جعل فیھ 

فدعا  2 . إیوۇومن عمل المقدس بحسب كل ما امر 
موسى بصلئیل وأھولیآب وكل رجل حكیم القلب قد جعل 

حكمة في قلبھ . كل من انھضھ قلبھ ان یتقدم الى إیوۇو 
فاخذوا من قدام موسى كل التقدمة  3 العمل لیصنعھ .

ل المقدس لكي التي جاء بھا بنو اسرائیل لصنعة عم
 یصنعوه . وھم جاءوا الیھ ایضا بشيء تبّرعا كل صباح .

فجاء كل الحكماء الصانعین كل عمل المقدس كل واحد  4
وكلموا موسى قائلین  5 من عملھ الذي ھم یصنعونھ .

یجيء الشعب بكثیر فوق حاجة العمل للصنعة التي امر 
فامر موسى ان ینفذوا صوتا في  6 بصنعھا .إیوۇو 

حّلة قائلین ال یصنع رجل او امرأة عمال ایضا لتقدمة الم
والمواد كانت  7 المقدس . فامتنع الشعب عن الجلب .

فصنعوا كل حكیم  8 كفایتھم لكل العمل لیصنعوه واكثر .
قلب من صانعي العمل المسكن عشر شقق . من بوص 
مبروم واسمانجوني وارجوان وقرمز بكروبیم صنعة 

طول الشقة الواحدة ثمان  9 حائك حاذق صنعھا .
وعشرون ذراعا وعرض الشقة الواحدة اربع اذرع . 

ووصل خمسا من الشقق  10 قیاسا واحدا لجمیع الشقق .
بعضھا ببعض . ووصل خمسا من الشقق بعضھا 

وصنع عرى من اسمانجوني على حاشیة  11 ببعض .
الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد . كذلك 

  لشقة الطرفیة من الموصل الثاني .صنع في حاشیة ا
خمسین عروة صنع في الشقة الواحدة وخمسین  12

عروة صنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني . 
وصنع خمسین  13 مقابلة كانت العرى بعضھا لبعض .

شظاظا من ذھب . ووصل الشقتین بعضھما ببعض 
وصنع شققا من  14 باالشّظة . فصار المسكن واحدا .

معزى خیمة فوق المسكن . احدى عشرة شقة  شعر
طول الشقة الواحدة ثالثون ذراعا وعرض  15 صنعھا .

الشقة الواحدة اربع اذرع . قیاسا واحدا لالحدى عشرة 
ووصل خمسا من الشقق وحدھا وستا من  16 شقة .

وصنع خمسین عروة على حاشیة  17 الشقق وحدھا .
خمسین عروة الشقة الطرفیة من الموصل الواحد وصنع 

وصنع خمسین  18 على حاشیة الشقة الموصلة الثانیة .
  شظاظا من نحاس . لیصل الخیمة لتصیر واحدة .

وصنع غطاء للخیمة من جلود كباش محّمرة .  19
وصنع االلواح  20 وغطاء من جلود تخس من فوق .
طول اللوح عشر  21 للمسكن من خشب السنط قائمة .

وللوح  22 راع ونصف .اذرع وعرض اللوح الواحد ذ
الواحد رجالن مقرونة احداھما باالخرى . ھكذا صنع 

وصنع االلواح للمسكن  23 لجمیع الواح المسكن .
وصنع  24 عشرین لوحا الى جھة الجنوب نحو التیمن .

اربعین قاعدة من فضة تحت العشرین لوحا تحت اللوح 
الواحد قاعدتان لرجلیھ وتحت اللوح الواحد قاعدتان 

ولجانب المسكن الثاني الى جھة الشمال  25 لیھ .لرج
واربعین قاعدة لھا من فضة .  26 صنع عشرین لوحا .

تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد 
ولمؤخر المسكن نحو الغرب صنع ستة  27 قاعدتان . .

 وصنع لوحین لزاویتي المسكن في المؤخر . 28 الواح .
. وعلى سواء كانا وكانا مزدوجین من اسفل  29

مزدوجین الى راسھ الى الحلقة الواحدة . ھكذا صنع 
فكانت ثمانیة الواح  30 لكلتیھما لكلتا الزاویتین .

وقواعدھا من فضة ست عشرة قاعدة . قاعدتین قاعدتین 
وصنع عوارض من خشب  31 تحت اللوح الواحد .

وخمس  32 السنط خمسا اللواح جانب المسكن الواحد .
لواح جانب المسكن الثاني . وخمس عوارض عوارض ال

وصنع  33 اللواح المسكن في المؤخر نحو الغرب .
العارضة الوسطى لتنفذ في وسط االلواح من الطرف الى 

  الطرف .



Exodus - خروج 

47 

 

وغّشى االلواح بذھب . وصنع حلقاتھا من ذھب بیوتا  34
وصنع  35 للعوارض . وغّشى العوارض بذھب .

وقرمز وبوص الحجاب من اسمانجوني وارجوان 
وصنع  36 مبروم . صنعة حائك حاذق صنعھ بكروبیم .

لھ اربعة اعمدة من سنط . وغّشاھا بذھب . رززھا من 
وصنع  37 ذھب . وسبك لھا اربع قواعد من فضة .

سجفا لمدخل الخیمة من اسمانجوني وارجوان وقرمز 
واعمدتھ خمسة  38 وبوص مبروم صنعة الطراز .

وقضبانھا بذھب . وقواعدھا ورززھا . وغّشى رؤوسھا 
   خمسا من نحاس .

وصنع بصلئیل التابوت من خشب السنط طولھ  37
ذراعان ونصف وعرضھ ذراع ونصف وارتفاعھ ذراع 

وغّشاه بذھب نقي من داخل ومن خارج .  2 ونصف .
وسبك لھ اربع  3 وصنع لھ اكلیال من ذھب حوالیھ .

الواحد حلقات من ذھب على اربع قوائمھ . على جانبھ 
وصنع عصوین  4 حلقتان وعلى جانبھ الثاني حلقتان .
وادخل العصوین  5 من خشب السنط وغّشاھما بذھب .

  في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت .
وصنع غطاء من ذھب نقي طولھ ذراعان ونصف  6

وصنع كروبین من ذھب .  7 وعرضھ ذراع ونصف .
كروبا  8 غطاء .صنعة الخراطة صنعھما على طرفي ال

واحدا على الطرف من ھنا وكروبا واحدا على الطرف 
  من ھناك .من الغطاء صنع الكروبین على طرفیھ .

وكان الكروبان باسطین اجنحتھما الى فوق مظللین  9
باجنحتھما فوق الغطاء ووجھاھما كل الواحد الى اآلخر . 

وصنع المائدة من  10 نحو الغطاء كان وجھ الكروبین .
ب السنط طولھا ذراعان وعرضھا ذراع وارتفاعھا خش

وغّشاھا بذھب نقي . وصنع لھا  11 ذراع ونصف .
وصنع لھا حاجبا على شبر  12 اكلیال من ذھب حوالیھا .

  حوالیھا . وصنع لحاجبھا اكلیال من ذھب حوالیھا .
وسبك لھا اربع حلقات من ذھب . وجعل الحلقات  13

عند  14 ائمھا االربع .على الزوایا االربع التي لقو
  الحاجب كانت الحلقات بیوتا للعصوین لحمل المائدة .

وصنع العصوین من خشب السنط . وغّشاھما بذھب  15
وصنع االواني التي على المائدة  16 لحمل المائدة .

صحافھا وصحونھا وجاماتھا وكاساتھا التي یسكب بھا 
عة وصنع المنارة من ذھب نقي . صن 17 من ذھب نقي .

الخراطة صنع المنارة قاعدتھا وساقھا . كانت كاساتھا 
وست شعب خارجة من  18 وعجرھا وازھارھا منھا .

جانبیھا . من جانبھا الواحد ثالث شعب منارة . ومن 
في الشعبة الواحدة  19 جانبھا الثاني ثالث شعب منارة .

ثالث كاسات لوزیة بعجرة وزھر . وفي الشعبة الثانیة 
لوزیة بعجرة وزھر . وھكذا الى الست ثالث كاسات 

وفي المنارة اربع  20 الشعب الخارجة من المنارة .
وتحت الشعبتین  21 كاسات لوزیة بعجرھا وازھارھا .

منھا عجرة وتحت الشعبتین منھا عجرة وتحت الشعبتین 
  منھا عجرة . الى الست الشعب الخارجة منھا .

اطة واحدة كانت عجرھا وشعبھا منھا . جمیعھا خر 22
وصنع سرجھا سبعة ومالقطھا  23 من ذھب نقي .

من وزنة ذھب نقي  24 ومنافضھا من ذھب نقي .
وصنع مذبح البخور . من  25 صنعھا وجمیع اوانیھا .

خشب السنط طولھ ذراع وعرضھ ذراع مربعا وارتفاعھ 
وغّشاه بذھب نقي  26 ذراعان . منھ كانت قرونھ .

. وصنع لھ اكلیال من  سطحھ وحیطانھ حوالیھ وقرونھ
وصنع لھ حلقتین من ذھب تحت اكلیلھ  27 ذھب حوالیھ .

 على جانبیھ . على الجانبین بیتین لعصوین لحملھ بھما .
 وصنع العصوین من خشب السنط وغّشاھما بذھب . 28
وصنع دھن المسحة مقدسا . والبخور العطر نقیا  29

   صنعة العّطار .

وصنع مذبح المحرقة من خشب السنط . طولھ  38
خمسة اذرع وعرضھ خمسة اذرع . مربعا . وارتفاعھ 

وصنع قرونھ على زوایاه االربع . منھ  2 ثالثة اذرع .
وصنع جمیع آنیة  3 كانت قرونھ . وغّشاه بنحاس .

المذبح القدور والرفوش والمراكن والمناشل والمجامر 
وصنع للمذبح شّباكة  4 جمیع آنیتھ صنعھا من نحاس .

صنعة الشبكة من نحاس تحت حاجبھ من اسفل الى 
وسكب اربع حلقات في االربعة االطراف  5 نصفھ .

وصنع العصوین من  6 لشباكة النحاس بیوتا للعصوین .

وادخل العصوین في  7 خشب السنط وغّشاھما بنحاس .
الحلقات على جانبي المذبح لحملھ بھما . مجّوفا صنعھ 

وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتھا من  8 اح .من الو
نحاس . من مراءي المتجندات اللواتي تّجندن عند باب 

وصنع الدار . الى جھة الجنوب نحو  9 خیمة االجتماع .
  التیمن استار الدار من بوص مبروم مئة ذراع .

اعمدتھا عشرون وقواعدھا عشرون من نحاس .  10
والى جھة الشمال  11 رزز االعمدة وقضبانھا من فضة .

مئة ذراع . اعمدتھا عشرون وقواعدھا عشرون من 
والى  12 نحاس . رزز االعمدة وقضبانھا من فضة .

جھة الغرب استار خمسون ذراعا . اعمدتھا عشرة 
  وقواعدھا عشر . رزز االعمدة وقضبانھا من فضة .

  والى جھة الشرق نحو الشروق خمسون ذراعا . 13
استار خمس عشر ذراعا . اعمدتھا للجانب الواحد  14

وللجانب الثاني من باب الدار  15 ثالثة وقواعدھا ثالث .
الى ھنا والى ھنا استار خمس عشرة ذراعا . اعمدتھا 

جمیع استار الدار حوالیھا  16 ثالث وقواعدھا ثالث .
وقواعد االعمدة من نحاس . رزز  17 من بوص مبروم .

ة رؤوسھا من فضة االعمدة وقضبانھا من فضة وتغشی
  وجمیع اعمدة الدار موصولة بقضبان من فضة .

وسجف باب الدار صنعة الطراز من اسمانجوني  18
وارجوان وقرمز وبوص مبروم . وطولھ عشرون ذراعا 

  وارتفاعھ بالعرض خمس اذرع بسویة استار الدار .
واعمدتھا اربعة وقواعدھا اربع من نحاس . رززھا  19

  وسھا وقضبانھا من فضة .من فضة وتغشیة رؤ
  وجمیع اوتاد المسكن والدار حوالیھا من نحاس . 20
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ھذا ھو المحسوب للمسكن مسكن الشھادة الذي حسب  21
بموجب أمر موسى بخدمة الالویین على ید ایثامار بن 

وبصلئیل بن أوري بن حور من سبط  22 ھرون الكاھن .
ومعھ  23 موسى .إیوۇو یھوذا صنع كل ما أمر بھ 

أھولیآب بن اخیساماك من سبط دان نّقاش ومّوشي 
 وطّراز باالسمانجوني واالرجوان والقرمز والبوص .

كل الذھب المصنوع للعمل في جمیع عمل المقدس .  24
وھو ذھب التقدمة . تسع وعشرون وزنھ وسبع مئة شاقل 

وفضة المعدودین من  25 وثالثون شاقال بشاقل المقدس .
ة والف وسبع مئة شاقل وخمسة الجماعة مئة وزن

للراس نصف نصف  26 وسبعون شاقال بشاقل المقدس .
الشاقل بشاقل المقدس . لكل من اجتاز الى المعدودین من 

ابن عشرین سنة فصاعدا . لسّت مئة الف وثالثة آالف 
وكانت مئة وزنة من الفضة  27 وخمس مئة وخمسین .

اعدة للمئة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب . مئة ق
وااللف والسبع مئة شاقل  28 وزنة . وزنة للقاعدة .

والخمسة والسبعون شاقال صنع منھا رززا لالعمدة 
ونحاس التقدمة  29 وغّشى رؤوسھا ووصلھا بقضبان .

ومنھ صنع  30 سبعون وزنة والفان واربع مئة شاقل .
قواعد باب خیمة االجتماع ومذبح النحاس وشّباكة 

وقواعد الدار  31 وجمیع آنیة المذبح . النحاس التي لھ
حوالیھا وقواعد باب الدار وجمیع اوتاد المسكن وجمیع 

   اوتاد الدار حوالیھا .

ومن االسمانجوني واالرجوان والقرمز صنعوا ثیابا  39
منسوجة للخدمة في المقدس وصنعوا الثیاب المقدسة التي 

 فصنع الرداء من 2 موسى .إیوۇو لھرون . كما امر 
  ذھب واسمانجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم .

ومدّوا الذھب صفائح وقدّوھا خیوطا لیصنعوھا في  3
وسط االسمانجوني واالرجوان والقرمز والبوص صنعة 

وصنعوا لھ كتفین موصولین . على طرفیھ  4 الموّشى .
وزنار شدّه الذي علیھ كان منھ كصنعتھ . من  5 اتّصل .

وبوص مبروم . كما امر  ذھب واسمانجوني وقرمز
وصنعوا حجري الجزع محاطین  6 موسى .إیوۇو 

بطوقین من ذھب منقوشین نقش الخاتم على حسب اسماء 
ووضعھما على كتفي الرداء حجري  7 بني اسرائیل .

وصنع  8موسى . إیوۇو تذكار لبني اسرائیل . كما امر 
الصدرة صنعة الموّشي كصنعة الرداء من ذھب 

كانت  9 رجوان وقرمز وبوص مبروم .واسمانجوني وا
مربعة مثنّیة صنعوا الصدرة طولھا شبر وعرضھا شبر 

ورّصعوا فیھا اربعة صفوف حجارة . صف  10 مثنیة .
  عقیق احمر ویاقوت اصفر وزمّرد . الصف االول .

والصف الثاني بھرمان ویاقوت ازرق وعقیق  11
 والصف الثالث عین الھر ویشم وجمشت . 12 ابیض .

والصف الرابع زبرجد وجزع ویشب محاطة باطواق  13
والحجارة كانت على اسماء  14 من ذھب في ترصیعھا .

بني اسرائیل اثني عشر على اسمائھم كنقش الخاتم . كل 
وصنعوا على  15 واحد على اسمھ لالثني عشر سبطا .

 الصدرة سالسل مجدولة صنعة الضفر من ذھب نقّي .
وحلقتین من ذھب وجعلوا وصنعوا طوقین من ذھب  16

وجعلوا ضفیرتي  17 الحلقتین على طرفي الصدرة .
وطرفا  18 الذھب في الحلقتین على طرفي الصدرة .

الضفیرتین جعلوھما في الطوقین . وجعلوھما على كتفي 
وصنعوا حلقتین من ذھب  19 الرداء الى قدامھ .

ووضعوھما على طرفي الصدرة . على حاشیتھا التي 
وصنعوا حلقتین من ذھب  20 لرداء من داخل .الى جھة ا

وجعلوھما على كتفي الرداء من اسفل من قدامھ عند 
وربطوا الصدرة بحلقتیھا  21 وصلھ فوق زنار الرداء .

الى حلقتي الرداء بخیط من اسمانجوني لیكون على زنار 
إیوۇو الرداء . وال تنزع الصدرة عن الرداء . كما امر 

داء صنعة النّساج كلھا من وصنع جبة الر 22 موسى
وفتحة الجبة في وسطھا كفتحة الدرع .  23 اسمانجوني .

وصنعوا على  24 ولفتحتھا حاشیة حوالیھا . ال تنشّق .
اذیال الجبة رّمانات من اسمانجوني وارجوان وقرمز 

وصنعوا جالجل من ذھب نقي . وجعلوا  25 مبروم .
 حوالیھا فيالجالجل في وسط الرمانات على اذیال الجبة 

جلجل ورمانة . جلجل ورمانة .  26 وسط الرمانات .
إیوۇو على اذیال الجبة حوالیھا للخدمة . كما امر 

وصنعوا االقمصة من بوص صنعة النّساج  27 موسى .
والعمامة من بوص . وعصائب  28 لھرون وبنیھ .

 القالنس من بوص . وسراویل الكتان من بوص مبروم .
مبروم واسمانجوني وارجوان  والمنطقة من بوص 29

  موسى .إیوۇو وقرمز صنعة الطراز . كما امر 
وصنعوا صفیحة االكلیل المقدس من ذھب نقي .  30

  . یوۇووكتبوا علیھا كتابة نقش الخاتم . قدس إل
وجعلوا علیھا خیط اسمانجوني لتجعل على العمامة  31

فكمل كل عمل  32 موسى .إیوۇو من فوق . كما امر 
خیمة االجتماع . وصنع بنو اسرائیل بحسب كل مسكن 
وجاءوا الى  33 موسى . ھكذا صنعوا .إیوۇو ما امر 

موسى بالمسكن الخیمة وجمیع اوانیھا اشّظتھا والواحھا 
والغطاء من جلود  34 وعوارضھا واعمدتھا وقواعدھا .

الكباش المحّمرة . والغطاء من جلود التخس . وحجاب 
  ھادة وعصویھ والغطاء .وتابوت الش 35 السجف .

والمنارة  37 والمائدة وكل آنیتھا وخبز الوجوه . 36
الطاھرة وسرجھا الّسرج للترتیب وكل آنیتھا والزیت 

ومذبح الذھب . ودھن المسحة . والبخور  38 للضوء .
ومذبح النحاس  39 العطر . والسجف لمدخل الخیمة .

ة والمرحضوشّباكة النحاس التي لھ وعصویھ وكل آنیتھ 
واستار الدار واعمدتھا وقواعدھا .  40 وقاعدتھا .

والسجف لباب الدار واطنابھا واوتادھا وجمیع اواني 
والثیاب المنسوجة  41 خدمة المسكن لخیمة االجتماع .

للخدمة في المقدس . والثیاب المقدسة لھرون الكاھن 
  وثیاب بنیھ للكھانة .
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ذا صنع بنو موسى ھكإیوۇو بحسب كل ما امر  42
فنظر موسى جمیع العمل واذا  43 اسرائیل كل العمل .

. ھكذا صنعوا . فباركھم  إیوۇوھم قد صنعوه كما امر 
   موسى .

في الشھر االول في  2 موسى قائال .إیوۇو وكلم  40
  الیوم االول من الشھر تقیم مسكن خیمة االجتماع .

  ب .اوتضع فیھ تابوت الشھادة وتستر التابوت بالحج 3
وتدخل المائدة وترتب ترتیبھا . وتدخل المنارة وتصعد  4

وتجعل مذبح الذھب للبخور امام تابوت  5 سرجھا .
وتجعل مذبح  6 الشھادة . وتضع سجف الباب للمسكن .

وتجعل  7 المحرقة قدام باب مسكن خیمة االجتماع .
 المرحضة بین خیمة االجتماع والمذبح وتجعل فیھا ماء .

  الدار حولھّن . وتجعل السجف لباب الدار .وتضع  8
وتأخذ دھن المسحة وتمسح المسكن وكل ما فیھ  9

وتمسح مذبح  10 وتقدسھ وكل آنیتھ لیكون مقدسا .
المحرقة وكل آنیتھ وتقدس المذبح لیكون المذبح قدس 

  وتمسح المرحضة وقاعدتھا وتقدسھا . 11 اقداس .
الجتماع وتغسلھم وتقدم ھرون وبنیھ الى باب خیمة ا 12

وتلبس ھرون الثیاب المقدسة وتمسحھ وتقدسھ  13 بماء .
  وتقدم بنیھ وتلبسھم اقمصة . 14 لیكھن لي .

وتمسحھم كما مسحت اباھم لیكھنوا لي . ویكون ذلك  15
ففعل  16 لتصیر لھم مسحتھم كھنوتا ابدیا في اجیالھم .

وكان  17 . ھكذا فعل . إیوۇوموسى بحسب كل ما امره 
في الشھر االول من السنة الثانیة في اول الشھر ان 

اقام موسى المسكن وجعل قواعده  18 المسكن أقیم .
  ووضع ألواحھ وجعل عوارضھ واقام اعمدتھ .

وبسط الخیمة فوق المسكن . ووضع غطاء الخیمة  19
 موسى .إیوۇو علیھا من فوق . كما امر 

لعصوین واخذ الشھادة وجعلھا في التابوت ووضع ا 20
  على التابوت . وجعل الغطاء على التابوت من فوق .

وادخل التابوت الى المسكن . ووضع حجاب السجف  21
وجعل  22 موسى .إیوۇو وستر تابوت الشھادة . كما امر 

المائدة في خیمة االجتماع في جانب المسكن نحو الشمال 
ورتب علیھا ترتیب الخبز امام  23 خارج الحجاب .

ووضع المنارة في  24 موسى .إیوۇو ما امر . ك إیوۇو
خیمة االجتماع مقابل المائدة في جانب المسكن نحو 

إیوۇو . كما امر  إیوۇوواصعد السرج امام  25 الجنوب .
ووضع مذبح الذھب في خیمة االجتماع قدام  26 موسى .

إیوۇو وبّخر علیھ ببخور عطر . كما امر  27 الحجاب .
ووضع  29 اب للمسكن .ووضع سجف الب 28 موسى .

مذبح المحرقة عند باب مسكن خیمة االجتماع . واصعد 
  موسى .إیوۇو علیھ المحرقة والتقدمة . كما امر 

ووضع المرحضة بین خیمة االجتماع والمذبح .  30
لیغسل منھا موسى  31 وجعل فیھا ماء لالغتسال .

عند دخولھم الى  32 وھرون وبنوه ایدیھم وارجلھم .
خیمة االجتماع وعند اقترابھم الى المذبح یغسلون . كما 

واقام الدار حول المسكن والمذبح  33 موسى .إیوۇو امر 
ثم  34 ووضع سجف باب الدار . واكمل موسى العمل .

 المسكن .إیوۇو غطت السحابة خیمة االجتماع ومأل بھاء 
. الن  فلم یقدر موسى ان یدخل خیمة االجتماع 35

وعند  36 مأل المسكن .إیوۇو السحابة حلّت علیھا وبھاء 
ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو اسرائیل یرتحلون 

وان لم ترتفع السحابة ال  37 في جمیع رحالتھم .
كانت إیوۇو الن سحابة  38 یرتحلون الى یوم ارتفاعھا .

على المسكن نھارا . وكانت فیھا نار لیال امام عیون كل 
   بیت اسرائیل في جمیع رحالتھم .


