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  موسى وكلّمھ من خیمة االجتماع قائال.إیوۇو ودعا  1
كلم بني اسرائیل وقل لھم. اذا قّرب انسان منكم قربانا  2
  من البھائم فمن البقر والغنم تقّربون قرابینكم. یوۇوإل
ان كان قربانھ محرقة من البقر فذكرا صحیحا یقّربھ.  3

  .وإیوۇالى باب خیمة االجتماع یقدمھ للرضا عنھ امام 
ویضع یده على راس المحرقة فیرضى علیھ للتكفیر  4

ویقّرب بنو ھرون  إیوۇوویذبح العجل امام  5 عنھ.
الكھنة الدم ویرّشون الدم مستدیرا على المذبح الذي لدى 

ویسلخ المحرقة ویقطعھا الى  6 باب خیمة االجتماع.
ویجعل بنو ھرون الكاھن نارا على المذبح  7 قطعھا.

ویرتب بنو ھرون الكھنة  8 على النار.ویرتبون حطبا 
القطع مع الراس والشحم فوق الحطب الذي على النار 

واما احشاؤه واكارعھ فیغسلھا بماء  9 التي على المذبح.
ویوقد الكاھن الجمیع على المذبح محرقة وقود رائحة 

وان كان قربانھ من الغنم. الضأن او  10 .یوۇوسرور إل
ویذبحھ على  11 یقّربھ. المعز. محرقة فذكرا صحیحا

. ویرّش بنو ھرون إیوۇوجانب المذبح الى الشمال امام 
ویقّطعھ الى قطعھ  12 الكھنة دمھ على المذبح مستدیرا.

مع راسھ وشحمھ ویرتّبھّن الكاھن فوق الحطب الذي 
واما االحشاء واالكارع  13 على النار التي على المذبح.

ویوقد على المذبح. فیغسلھا بماء ویقّرب الكاھن الجمیع 
وان كان  14 .یوۇوانھ محرقة وقود رائحة سرور إل

من الطیر محرقة یقّرب قربانھ من الیمام  یوۇوقربانھ إل
یقدّمھ الكاھن الى المذبح ویحّز  15 او من افراخ الحمام.

 راسھ ویوقد على المذبح ویعصر دمھ على حائط المذبح.
 ب المذبحوینزع حوصلتھ بفرثھا ویطرحھا الى جان 16

ویشّقھ بین جناحیھ. ال یفصلھ.  17 شرقا الى مكان الرماد.
ویوقده الكاھن على المذبح فوق الحطب الذي على النار. 

   . یوۇوانھ محرقة وقود رائحة سرور إل

یكون قربانھ من  یوۇوإلواذا قّرب احد قربان تقدمة  2
ویاتي بھا  2 دقیق. ویسكب علیھا زیتا ویجعل علیھا لبانا.

لى بني ھرون الكھنة ویقبض منھا ملء قبضتھ من ا
دقیقھا وزیتھا مع كل لبانھا ویوقد الكاھن تذكارھا على 

والباقي من التقدمة  3 .یوۇوإلالمذبح وقود رائحة سرور 
واذا  4 .إیوۇوھو لھرون وبنیھ. قدس اقداس من وقائد 

قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون اقراصا من 
 5 توتة بزیت ورقاقا فطیرا مدھونة بزیت.دقیق فطیرا مل

وان كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقیق 
تفتھا فتاتا وتسكب علیھا زیتا. انھا  6 ملتوتة بزیت فطیرا.

وان كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقیق  7 تقدمة.
فتاتي بالتقدمة التي تصطنع من ھذه الى  8 بزیت تعملھ.

ویاخذ  9 كاھن فیدنو بھا الى المذبح.وتقدمھا الى الإیوۇو 
الكاھن من التقدمة تذكارھا ویوقد على المذبح وقود 

والباقي من التقدمة ھو لھرون  10 .یوۇوإلرائحة سرور 
كل التقدمات التي  11 .إیوۇووبنیھ قدس اقداس من وقائد 

ال تصطنع خمیرا. الن كل خمیر وكل  یوۇوإلتقّربونھا 

قربان اوائل  12 .یوۇوإلودا عسل ال توقدوا منھما وق
. لكن على المذبح ال یصعدان لرائحة یوۇوإلتقّربونھما 

وكل قربان من تقادمك بالملح تمّلحھ وال تخل  13 سرور.
تقدمتك من ملح عھد الھك. على جمیع قرابینك تقّرب 

ففریكا  یوۇوإلوان قّربت تقدمة باكورات  14 ملحا.
  دمة باكوراتك.مشویا بالنار جریشا سویقا تقّرب تق

  وتجعل علیھا زیتا وتضع علیھا لبانا. انھا تقدمة. 15
فیوقد الكاھن تذكارھا من جریشھا وزیتھا مع جمیع  16

   .یوۇوإللبانھا وقودا 

وان كان قربانھ ذبیحة سالمة فان قّرب من البقر ذكرا  3
یضع یده على  2 .إیوۇواو انثى فصحیحا یقّربھ امام 

لدى باب خیمة االجتماع ویرّش بنو راس قربانھ ویذبحھ 
ویقّرب من  3 ھرون الكھنة الدم على المذبح مستدیرا.

الشحم الذي یغّشي االحشاء  یوۇوإلذبیحة السالمة وقودا 
والكلیتین والشحم  4 وسائر الشحم الذي على االحشاء.

الذي علیھما الذي على الخاصرتین وزیادة الكبد مع 
بنو ھرون على المذبح على ویوقدھا  5 الكلیتین ینزعھا.

المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة 
وان كان قربانھ من الغنم ذبیحة سالمة  6 .یوۇوإلسرور 

ان قّرب قربانھ  7 ذكرا او انثى فصحیحا یقّربھ. یوۇوإل
یضع یده على راس  8 .إیوۇومن الضأن یقدمھ امام 

رّش بنو ھرون دمھ قربانھ ویذبحھ قدام خیمة االجتماع وی
ویقّرب من ذبیحة السالمة  9 على المذبح مستدیرا.

األلیة صحیحة من عند العصعص  یوۇوإلشحمھا وقودا 
ینزعھا والشحم الذي یغّشي االحشاء وسائر الشحم الذي 

والكلیتین والشحم الذي علیھما الذي  10 على االحشاء.
  على الخاصرتین وزیادة الكبد مع الكلیتین ینزعھا.

  .یوۇوإلویوقدھا الكاھن على المذبح طعام وقود  11
  .إیوۇووان كان قربانھ من المعز یقدمھ امام  12
یضع یده على راسھ ویذبحھ قدام خیمة االجتماع  13

ویقّرب  14 ویرّش بنو ھرون دمھ على المذبح مستدیرا.
الشحم الذي یغّشي االحشاء  یوۇوإلمنھ قربانھ وقودا 

والكلیتین والشحم  15 على االحشاء . الشحم الذي وسائر.
الذي علیھما الذي على الخاصرتین وزیادة الكبد مع 

ویوقدھّن الكاھن على المذبح طعام  16 الكلیتین ینزعھا.
فریضة  17 .یوۇوإلوقود لرائحة سرور. كل الشحم 

دھریة في اجیالكم في جمیع مساكنكم ال تاكلوا شیئا من 
   الشحم وال من الدم.

كلم بني اسرائیل قائال. اذا  2 موسى قائال.إیوۇو  وكلم 4
التي إیوۇو اخطأت نفس سھوا في شيء من جمیع مناھي 

ان كان الكاھن  3 ال ینبغي عملھا وعملت واحدة منھا.
الممسوح یخطئ الثم الشعب یقّرب عن خطیتھ التي اخطأ 

یقدم الثور  4 ذبیحة خطیة. یوۇوإلثورا ابن بقر صحیحا 
ویضع یده على راس إیوۇو االجتماع امام  الى باب خیمة

ویاخذ الكاھن الممسوح  5 .إیوۇوالثور ویذبح الثور امام 
  من دم الثور ویدخل بھ الى خیمة االجتماع.
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ویغمس الكاھن اصبعھ في الدم وینضح من الدم سبع  6
ویجعل الكاھن  7 لدى حجاب القدس.إیوۇو مّرات امام 

العطر الذي في خیمة من الدم على قرون مذبح البخور 
. وسائر دم الثور یصّبھ الى اسفل إیوۇواالجتماع امام 

وجمیع  8 مذبح المحرقة الذي لدى باب خیمة .االجتماع.
شحم ثور الخطیة ینزعھ عنھ. الشحم الذي یغّشي االحشاء 

والكلیتین والشحم  9 وسائر الشحم الذي على االحشاء.
ة الكبد مع الذي علیھما الذي على الخاصرتین وزیاد

كما تنزع من ثور ذبیحة السالمة  10 الكلیتین ینزعھا.
واما جلد الثور  11 ویوقدھّن الكاھن على مذبح المحرقة.

  وكل لحمھ مع راسھ واكارعھ واحشائھ وفرثھ.
فیخرج سائر الثور الى خارج المحّلة الى مكان  12

طاھر الى مرمى الرماد ویحرقھا على حطب بالنار. 
وان سھا كل جماعة  13 رماد تحرق.على مرمى ال

اسرائیل وأخفي امر عن اعین المجمع وعملوا واحدة من 
ثم  14 التي ال ینبغي عملھا واثموا.إیوۇو جمیع مناھي 

عرفت الخطیة التي اخطأوا بھا یقّرب المجمع ثورا ابن 
  بقر ذبیحة خطیة. یأتون بھ الى قدام خیمة االجتماع.

ھم على راس الثور امام ویضع شیوخ الجماعة ایدی 15
ویدخل الكاھن  16 .إیوۇوویذبح الثور امام إیوۇو 

ویغمس  17 الممسوح من دم الثور الى خیمة االجتماع.
إیوۇو الكاھن اصبعھ في الدم وینضح سبع مّرات امام 

ویجعل من الدم على قرون المذبح  18 لدى الحجاب.
ى ھ الفي خیمة االجتماع وسائر الدم یصّب إیوۇو الذي امام 

  اسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خیمة االجتماع.
  وجمیع شحمھ ینزعھ عنھ ویوقده على المذبح. 19
ویفعل بالثور كما فعل بثور الخطیة. كذلك یفعل بھ.  20

ثم یخرج الثور  21 ویكّفر عنھم الكاھن فیصفح عنھم.
الى خارج المحلّة ویحرقھ كما احرق الثور االول. انھ 

اذا اخطأ رئیس وعمل بسھو  22 ة المجمع.ذبیحة خطی
الھھ التي ال ینبغي عملھا إیوۇو واحدة من جمیع مناھي 

ثم أعلم بخطیتھ التي اخطأ بھا یاتي بقربانھ تیسا  23 واثم.
ویضع یده على راس التیس  24 من المعز ذكرا صحیحا.

. إیوۇوویذبحھ في الموضع الذي یذبح فیھ المحرقة امام 
ویأخذ الكاھن من دم ذبیحة الخطیة  25 .انھ ذبیحة خطیة

باصبعھ ویجعل على قرون مذبح المحرقة ثم یصّب دمھ 
وجمیع شحمھ یوقده على  26 الى اسفل مذبح المحرقة.

المذبح كشحم ذبیحة السالمة ویكّفر الكاھن عنھ من 
وان اخطأ احد من عامة االرض  27 خطیتھ فیصفح عنھ.

التي ال ینبغي عملھا  إیوۇوسھوا بعملھ واحدة من مناھي 
ثم أعلم بخطیتھ التي اخطأ بھا یأتي بقربانھ  28 واثم.

  عنزا من المعز انثى صحیحة عن خطیتھ التي اخطأ.
ویضع یده على راس ذبیحة الخطیة ویذبح ذبیحة  29

ویأخذ الكاھن من دمھا  30 الخطیة في موضع المحرقة.
 باصبعھ ویجعل على قرون مذبح المحرقة ویصّب سائر

وجمیع شحمھا ینزعھ كما  31 دمھا الى اسفل المذبح.
نزع الشحم عن ذبیحة السالمة ویوقد الكاھن على المذبح 

  ویكّفر عنھ الكاھن فیصفح عنھ. یوۇوإلرائحة سرور 
وان أتى بقربانھ من الضأن ذبیحة خطیة یأتي بھا  32

ویضع یده على راس ذبیحة الخطیة  33 انثى صحیحة.
یة في الموضع الذي یذبح فیھ ویذبحھا ذبیحة خط

ویاخذ الكاھن من دم ذبیحة الخطیة باصبعھ  34 المحرقة.
ویجعل على قرون مذبح المحرقة ویصّب سائر الدم الى 

وجمیع شحمھ ینزعھ كما ینزع شحم  35 اسفل المذبح.
الضأن عن ذبیحة السالمة ویوقده الكاھن على المذبح 

ن خطیتھ التي . ویكّفر عنھ الكاھن مإیوۇوعلى وقائد 
   اخطأ فیصفح .عنھ

واذا اخطأ احد وسمع صوت حلف وھو شاھد یبصر  5
او اذا مّس احد  2 او یعرف فان لم یخبر بھ حمل ذنبھ.

شیئا نجسا جثّة وحش نجس او جثّة بھیمة نجسة او جثّة 
او اذا مّس  3 دبیب نجس وأخفي عنھ فھو نجس ومذنب.

 نجس بھا وأخفينجاسة انسان من جمیع نجاساتھ التي یت
او اذا حلف احد مفترطا بشفتیھ  4 عنھ ثم علم فھو مذنب.

لإلساءة او لإلحسان من جمیع ما یفترط بھ االنسان في 
  الیمین وأخفي عنھ ثم علم فھو مذنب في شيء من ذلك.

  فان كان یذنب في شيء من ھذه یقّر بما قد اخطأ بھ. 5
أ التي اخطبذبیحة الثمھ عن خطیتھ إیوۇو ویاتي الى  6

بھا انثى من االغنام نعجة او عنزا من المعز ذبیحة خطیة 
وان لم تنل یده كفایة  7 فیكّفر عنھ الكاھن من خطیتھ.

لشاة فیأتي بذبیحة الثمھ الذي اخطأ بھ یمامتین او فرخي 
  احدھما ذبیحة خطیة واآلخر محرقة.إیوۇو حمام الى 

 اوال. یحزّ  یأتي بھما الى الكاھن فیقّرب الذي للخطیة 8
وینضح من دم ذبیحة  9 راسھ من قفاه وال یفصلھ.

الخطیة على حائط المذبح. والباقي من الدم یعصر الى 
واما الثاني فیعملھ  10 اسفل المذبح. انھ ذبیحة خطیة.

محرقة كالعادة فیكّفر عنھ الكاھن من خطیتھ التي اخطأ 
 وان لم تنل یده یمامتین او فرخي حمام 11 فیصفح عنھ.

فیأتي بقربانھ عما اخطأ بھ عشر اإلیفة من دقیق قربان 
خطیة. ال یضع علیھ زیتا وال یجعل علیھ لبانا النھ 

یاتي بھ الى الكاھن فیقبض الكاھن منھ  12 قربان .خطیة.
. وۇوإیملء قبضتھ تذكاره ویوقده على المذبح على وقائد 

فیكّفر عنھ الكاھن من خطیتھ التي  13 انھ قربان خطیة.
خطأ بھا في واحدة من ذلك فیصفح عنھ. ویكون للكاھن ا

اذا خان احد  15 موسى قائال .إیوۇو وكلم  14 كالتقدمة.
إیوۇو یأتي الى إیوۇو خیانة واخطأ سھوا في اقداس 

بذبیحة الثمھ كبشا صحیحا من الغنم بتقویمك من شواقل 
ویعّوض عما  16 فضة على شاقل القدس ذبیحة اثم.

س ویزید علیھ خمسھ ویدفعھ الى الكاھن اخطأ بھ من القد
واذا اخطأ  17 فیكّفر الكاھن عنھ بكبش االثم فیصفح عنھ.

التي ال ینبغي إیوۇو احد وعمل واحدة من جمیع مناھي 
فیاتي بكبش  18 عملھا ولم یعلم كان مذنبا وحمل ذنبھ.

صحیح من الغنم بتقویمك ذبیحة اثم الى الكاھن فیكّفر 
 الذي سھا وھو ال یعلم فیصفح عنھ. عنھ الكاھن من سھوه

   .إیوۇوانھ ذبیحة اثم. قد اثم اثما الى  19
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اذا اخطأ احد وخان خیانة  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  6
وجحد صاحبھ ودیعة او امانة او مسلوبا او  بإیوۇو

او وجد لقطة وجحدھا وحلف  3 اغتصب من صاحبھ.
  ا بھ.كاذبا على شيء ما كل من یفعلھ االنسان مخطئ

فاذا اخطأ واذنب یرد المسلوب الذي سلبھ او  4
المغتصب الذي اغتصبھ او الودیعة التي أودعت عنده او 

او كل ما حلف علیھ كاذبا. یعّوضھ  5 اللقطة التي وجدھا.
براسھ ویزید علیھ خمسھ. الى الذي ھو لھ یدفعھ یوم 

بذبیحة الثمھ كبشا إیوۇو ویأتي الى  6 ذبیحة اثمھ.
فیكّفر  7 ن الغنم بتقویمك ذبیحة اثم الى الكاھن.صحیحا م

فیصفح عنھ في الشيء من كل ما إیوۇو عنھ الكاھن امام 
أوصي  9 موسى قائال.إیوۇو وكلم  8 فعلھ مذنبا بھ.

ھرون وبنیھ قائال. ھذه شریعة المحرقة. ھي المحرقة 
تكون على الموقدة فوق المذبح كل اللیل حتى الصباح 

ثم یلبس الكاھن ثوبھ من كتان  10 علیھ. ونار المذبح تتقد
ویلبس سراویل من كتان على جسده ویرفع الرماد الذي 
صّیرت النار المحرقة ایاه على المذبح ویضعھ بجانب 

ثم یخلع ثیابھ ویلبس ثیابا اخرى ویخرج  11 المذبح.
والنار  12 الرماد الى خارج المحّلة الى مكان طاھر.

تطفأ. ویشعل علیھا الكاھن على المذبح تتقد علیھ. ال 
حطبا كل صباح ویرتّب علیھا المحرقة ویوقد علیھا شحم 

 نار دائمة تتقد على المذبح. ال تطفأ. 13 ذبائح السالمة.
إیوۇو وھذه شریعة التقدمة. یقدمھا بنو ھرون امام  14

ویأخذ منھا بقبضتھ بعض دقیق  15 الى قدام المذبح.
على التقدمة ویوقد على  التقدمة وزیتھا وكل اللبان الذي
والباقي منھا  16 .یوۇوإلالمذبح رائحة سرور تذكارھا 

یاكلھ ھرون وبنوه. فطیرا یؤكل في مكان مقدس. في دار 
ال یخبز خمیرا. قد جعلتھ  17 خیمة االجتماع یاكلونھ.

نصیبھم من وقائدي. انھا قدس اقداس كذبیحة الخطیة 
یاكل منھا. كل ذكر من بني ھرون  18 وذبیحة االثم.

. كل من مّسھا إیوۇوفریضة دھریة في اجیالكم من وقائد 
ھذا قربان  20 موسى قائال.إیوۇو وكلم  19 یتقدس.

یوم مسحتھ. عشر  یوۇوإلھرون وبنیھ الذي یقّربونھ 
اإلیفة من دقیق تقدمة دائمة نصفھا صباحا ونصفھا 

على صاج تعمل بزیت مربوكة تاتي بھا.  21 مساء.
  .یوۇوإلفتاتا تقربھا رائحة سرور  ثرائد تقدمة

والكاھن الممسوح عوضا عنھ من بنیھ یعملھا  22
وكل تقدمة كاھن  23 توقد بكمالھا. یوۇوإلفریضة دھریة 

 موسى قائال.إیوۇو وكلم  24 تحرق بكمالھا. ال تؤكل.
كلم ھرون وبنیھ قائال. ھذه شریعة ذبیحة الخطیة. في  25

ة تذبح ذبیحة الخطیة امام المكان الذي تذبح فیھ المحرق
الكاھن الذي یعملھا للخطیة  26 . انھا قدس اقداس.إیوۇو

 یاكلھا. في مكان مقدس تؤكل. في دار خیمة االجتماع.
كل من مّس لحمھا یتقدس. واذا انتثر من دمھا على  27

واما اناء  28 ثوب تغسل ما انتثر علیھ في مكان مقدس.
طبخت في اناء الخزف الذي تطبخ فیھ فیكسر. وان 

كل ذكر من الكھنة یاكل  29 نحاس یجلى ویشطف بماء.

وكل ذبیحة خطیة یدخل من  30 منھا. انھا قدس اقداس.
دمھا الى خیمة االجتماع للتكفیر في القدس ال تؤكل. 

   تحرق بنار.

في  2 وھذه شریعة ذبیحة االثم. انھا قدس اقداس. 7
 بیحة االثم.المكان الذي یذبحون فیھ المحرقة یذبحون ذ

ویقرب منھا كل  3 ویرّش دمھا على المذبح مستدیرا.
والكلیتین  4 شحمھا األلیة والشحم الذي یغّشي االحشاء .

والشحم الذي علیھما الذي على الخاصرتین وزیادة الكبد 
ویوقدھّن الكاھن على المذبح  5 مع الكلیتین ینزعھا.

كھنة یاكل كل ذكر من ال 6 . انھا ذبیحة اثم.یوۇوإلوقودا 
ذبیحة  7 منھا. في مكان مقدس تؤكل. انھا قدس اقداس.

االثم كذبیحة الخطیة. لھما شریعة واحدة. الكاھن الذي 
والكاھن الذي یقّرب محرقة انسان  8 یكّفر بھا تكون لھ.

وكل تقدمة خبزت  9 فجلد المحرقة التي یقّربھا یكون لھ.
ون في التنور وكل ما عمل في طاجن او على صاج یك

وكل تقدمة ملتوتة بزیت او ناشفة  10 للكاھن الذي یقّربھ.
وھذه  11 تكون لجمیع بني ھرون كل انسان كأخیھ.

ان قّربھا  12 .یوۇوإلشریعة ذبیحة السالمة. الذي یقّربھا 
الجل الشكر یقّرب على ذبیحة الشكر اقراص فطیر 

ملتوتة بزیت ورقاق فطیر مدھونة بزیت ودقیقا مربوكا 
مع اقراص خبز خمیر یقّرب  13 ملتوتة بزیت.اقراصا 

ویقّرب منھ واحدا  14 قربانھ على ذبیحة شكر سالمتھ.
. یكون للكاھن الذي یرّش دم یوۇوإلمن كل قربان رفیعة 

ولحم ذبیحة شكر سالمتھ یؤكل یوم  15 ذبیحة السالمة.
وان كانت  16 قربانھ. ال یبقي منھ شیئا الى الصباح.

. او نافلة ففي یوم تقریبھ ذبیحتھ تؤكلذبیحة قربانھ نذرا 
واما الفاضل من لحم  17 وفي الغد یؤكل ما فضل منھا.

وان اكل من  18 الذبیحة في الیوم الثالث فیحرق بالنار.
لحم ذبیحة سالمتھ في الیوم الثالث ال تقبل. الذي یقربھا ال 

تحسب لھ. تكون نجاسة. والنفس التي تاكل منھا تحمل 
لحم الذي مّس شیئا ما نجسا ال یؤكل. یحرق وال 19 ذنبھا.

واما النفس التي  20 بالنار. واللحم یاكل كل طاھر منھ.
ونجاستھا  یوۇوإلتأكل لحما من ذبیحة السالمة التي 
والنفس التي تمّس  21 علیھا فتقطع تلك النفس من شعبھا.

شیئا ما نجسا نجاسة انسان او بھیمة نجسة او مكروھا ما 
طع تق یوۇوإلمن لحم ذبیحة السالمة التي  نجسا ثم تأكل

  موسى قائال.إیوۇو وكلم  22 تلك النفس من شعبھا.
كلم بني اسرائیل قائال. كل شحم ثور او كبش او  23

واما شحم المیتة وشحم المفترسة  24 ماعز ال تأكلوا.
ان كل من  25 فیستعمل لكل عمل لكن اكال ال تأكلوه.

طع تق یوۇوإلقّرب منھا وقودا اكل شحما من البھائم التي ی
وكل دم ال تأكلوا في  26 من شعبھا النفس التي تاكل.

كل نفس تاكل  27 جمیع مساكنكم من الطیر ومن البھائم.
إیوۇو وكلم  28 شیئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبھا.

كلم بني اسرائیل قائال. الذي یقّرب  29 موسى قائال.
یحة من ذبإیوۇو بانھ الى یأتي بقر یوۇوإلذبیحة سالمتھ 

  سالمتھ.
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. الشحم یأتي بھ مع الصدر. إیوۇویداه تأتیان بوقائد  30
فیوقد  31 .إیوۇواما الصدر فلكي یردده تردیدا امام 

 الكاھن الشحم على المذبح ویكون الصدر لھرون وبنیھ.
والساق الیمنى تعطونھا رفیعة للكاھن من ذبائح  32

ذبیحة السالمة والشحم من  الذي یقّرب دم 33 سالمتكم.
الن صدر  34 بني ھرون تكون لھ الساق الیمنى نصیبا.

التردید وساق الرفیعة قد اخذتھما من بني اسرائیل من 
ذبائح سالمتھم واعطیتھما لھرون الكاھن ولبنیھ فریضة 

تلك مسحة ھرون ومسحة  35 دھریة من بني اسرائیل.
  .یوۇوإلا یوم تقدیمھم لیكھنوإیوۇو بنیھ من وقائد 

ان تعطى لھم یوم مسحھ ایاھم من إیوۇو التي امر  36
تلك شریعة  37 بني اسرائیل فریضة دھریة في اجیالھم.

المحرقة والتقدمة وذبیحة الخطیة وذبیحة االثم وذبیحة 
بھا موسى إیوۇو التي امر  38 الملء وذبیحة السالمة.

 مفي جبل سیناء یوم امره بني اسرائیل بتقیرب قرابینھ
   في بریة سیناء. یوۇوإل

خذ ھرون وبنیھ معھ  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  8
والثیاب ودھن المسحة وثور الخطیة والكبشین وسل 

 واجمع كل الجماعة الى باب خیمة االجتماع. 3 الفطیر.
. فاجتمعت الجماعة الى إیوۇوففعل موسى كما امره  4

ذا ما امر ثم قال موسى للجماعة ھ 5 باب خیمة االجتماع.
فقدم موسى ھرون وبنیھ وغسلھم  6 ان یفعل. إیوۇو
وجعل علیھ القمیص ونّطقھ بالمنطقة وألبسھ  7 بماء.

  الجبة وجعل علیھ الرداء ونّطقھ بزّنار الرداء وشدّه بھ.
ووضع علیھ الصدرة وجعل في الصدرة االوریم  8

ووضع العمامة على راسھ ووضع على  9 والتّّمیم.
جھة وجھھ صفیحة الذھب االكلیل المقدس العمامة الى 

ثم اخذ موسى دھن المسحة  10 موسى. إیوۇوكما امر 
ونضح منھ على  11 ومسح المسكن وكل ما فیھ وقدسھ.

المذبح سبع مرات ومسح المذبح وجمیع آنیتھ والمرحضة 
وصب من دھن المسحة على  12 وقاعدتھا لتقدیسھا.

وسى بني ثم قدم م 13 راس ھرون ومسحھ لتقدیسھ.
ھرون والبسھم اقمصة ونّطقھم بمناطق وشدّ لھم قالنس 

ثم قدّم ثور الخطیة ووضع  14 موسى. إیوۇوكما امر 
فذبحھ  15 ھرون وبنوه ایدیھم على راس ثور الخطیة.

واخذ موسى الدم وجعلھ على قرون المذبح مستدیرا 
باصبعھ وطھر المذبح ثم صّب الدم الى اسفل المذبح 

واخذ كل الشحم الذي على  16 عنھ. وقدّسھ تكفیرا
االحشاء وزیادة الكبد والكلیتین وشحمھما واوقده موسى 

واما الثور جلده ولحمھ وفرثھ فاحرقھ  17 على المذبح.
ثم قدم  18 موسى.إیوۇو بنار خارج المحّلة كما امر 

كبش المحرقة فوضع ھرون وبنوه ایدیھم على راس 
لى المذبح فذبحھ ورّش موسى الدم ع 19 الكبش.

وقطع الكبش الى قطعھ واوقد موسى  20 مستدیرا.
واما االحشاء واالكارع  21 الراس والقطع والشحم.

فغسلھا بماء واوقد موسى كل الكبش على المذبح. انھ 
إیوۇو . كما امر یوۇوإلمحرقة لرائحة سرور. وقود ھو 

ثم قدّم الكبش الثاني كبش الملء فوضع  22 موسى.
فذبحھ واخذ  23 ھم على راس الكبش.ھرون وبنوه ایدی

موسى من دمھ وجعل على شحمة اذن ھرون الیمنى 
ثم  24 وعلى ابھام یده الیمنى وعلى ابھام رجلھ الیمنى.

قدّم موسى بني ھرون وجعل من الدم على شحم آذانھم 
الیمنى وعلى اباھم ایدیھم الیمنى وعلى اباھم ارجلھم 

ثم  25 بح .مستدیرا.الیمنى. ثم رّش موسى الدم على المذ
اخذ الشحم األلیة وكل الشحم الذي على االحشاء وزیادة 

ومن سل  26 الكبد والكلیتین وشحمھما والساق الیمنى.
اخذ قرصا واحدا فطیرا وقرصا إیوۇو الفطیر الذي امام 

واحدا من الخبز بزیت ورقاقة واحدة ووضعھا على 
كّفي  وجعل الجمیع على 27 الشحم وعلى الساق الیمنى.

ثم  28 .إیوۇوھرون وكفوف بنیھ ورددھا تردیدا امام 
اخذھا موسى عن كفوفھم واوقدھا على المذبح فوق 
المحرقة. انھا قربان ملء لرائحة سرور. وقود ھي 

ثم اخذ موسى الصدر وردده تردیدا امام  29 .یوۇوإل
إیوۇو من كبش الملء لموسى كان نصیبا كما امر إیوۇو 
وسى من دھن المسحة ومن الدم ثم اخذ م 30 موسى.

الذي على المذبح ونضح على ھرون وعلى ثیابھ وعلى 
بنیھ وعلى ثیاب بنیھ معھ وقدّس ھرون وثیابھ وبنیھ 

ثم قال موسى لھرون وبنیھ اطبخوا  31 وثیاب .بنیھ معھ.
اللحم لدى باب خیمة االجتماع وھناك تأكلونھ والخبز 

ال ھرون وبنوه الذي في سل قربان الملء كما امرت قائ
 والباقي من اللحم والخبز تحرقونھ بالنار. 32 یأكلونھ.

ومن لدن باب خیمة االجتماع ال تخرجوا سبعة ایام  33
  الى یوم كمال ایام ملئكم النھ سبعة ایام یمأل ایدیكم.

 ان یفعل للتكفیرإیوۇو كما فعل في ھذا الیوم قد امر  34
مون نھارا ولیال ولدى باب خیمة االجتماع تقی 35 عنكم.

فال تموتون الني ھكذا إیوۇو سبعة ایام وتحفظون شعائر 
على إیوۇو فعمل ھرون وبنوه كل ما امر بھ  36 أمرت.

   ید موسى.

وفي الیوم الثامن دعا موسى ھرون وبنیھ وشیوخ  9
وقال لھرون خذ لك عجال ابن بقر لذبیحة  2 اسرائیل.

  .إیوۇوم خطیة وكبشا لمحرقة صحیحین وقدّمھما اما
وكلم بني اسرائیل قائال خذوا تیسا من المعز لذبیحة  3

  خطیة وعجال وخروفا حولیّین صحیحین لمحرقة.
 وتقدمةإیوۇو وثورا وكبشا لذبیحة سالمة للذبح امام  4

فاخذوا ما  5 الیوم یتراءى لكم.إیوۇو ملتوتة بزیت. الن 
عة امر بھ موسى الى قدام خیمة االجتماع وتقدم كل الجما

. إیوۇوفقال موسى ھذا ما امر بھ  6 .إیوۇوووقفوا امام 
ثم قال موسى لھرون  7 .إیوۇوتعملونھ فیتراءى لكم مجد 

تقدم الى المذبح واعمل ذبیحة خطیتك ومحرقتك وكّفر 
عن نفسك وعن الشعب واعمل قربان الشعب وكّفر عنھم 

فتقدم ھرون الى المذبح وذبح عجل  8 .إیوۇوكما امر 
وقدّم بنو ھرون الیھ الدم فغمس  9 الذي لھ.الخطیة 

اصبعھ في الدم وجعل على قرون المذبح ثم صّب الدم 
  الى اسفل المذبح.
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والشحم والكلیتین وزیادة الكبد من ذبیحة الخطیة  10
واما اللحم  11 موسى.إیوۇو اوقدھا على المذبح كما امر 

رقة ثم ذبح المح 12 والجلد فاحرقھما بنار خارج المحّلة.
ثم  13 فناولھ بنو ھرون الدم فرّشھ على المذبح مستدیرا.

 ناولوه المحرقة بقطعھا والراس. فاوقدھا على المذبح.
وغسل االحشاء واالكارع واوقدھا فوق المحرقة  14

ثم قدم قربان الشعب واخذ تیس الخطیة  15 على المذبح.
ثم قدم  16 الذي للشعب وذبحھ وعملھ للخطیة كاالول.

ثم قدم التقدمة ومأل كّفھ  17 ة وعملھا كالعادة.المحرق
ثم  18 منھا واوقدھا على المذبح عدا محرقة الصباح.

ذبح الثور والكبش ذبیحة السالمة التي للشعب وناولھ بنو 
والشحم من  19 ھرون الدم فرّشھ على المذبح مستدیرا.

الثور ومن الكبش األلیة وما یغّشي والكلیتین وزیادة 
ووضعوا الشحم على الصدرین فاوقد الشحم  20 الكبد.

واما الصدران والساق الیمنى فرددھا  21 على المذبح.
ثم رفع  22 كما امر موسى.إیوۇو ھرون تردیدا امام 

ھرون یده نحو الشعب وباركھم وانحدر من عمل ذبیحة 
ودخل موسى  23 الخطیة والمحرقة وذبیحة السالمة.

وباركا الشعب.  وھرون الى خیمة االجتماع ثم خرجا
وخرجت نار من  24 لكل الشعب.إیوۇو فتراءى مجد 

واحرقت على المذبح المحرقة والشحم. فرأى إیوۇو عند 
   جمیع الشعب وھتفوا وسقطوا على وجوھھم .

واخذ ابنا ھرون ناداب وابیھو كل منھما مجمرتھ  10
إیوۇو وجعال فیھما نارا ووضعا علیھا بخورا وقربا امام 

إیوۇو فخرجت نار من عند  2 ة لم یامرھما بھا.نارا غریب
فقال موسى لھرون ھذا ما  3 .إیوۇوواكلتھما فماتا امام 

قائال في القریبین مني اتقدس وامام جمیع إیوۇو تكلم بھ 
فدعا موسى میشائیل  4 الشعب اتمجد. فصمت ھرون.

والصافان ابني عّزیئیل عم ھرون وقال لھما تقدما ارفعا 
فتقدما  5 دام القدس الى خارج المحّلة.اخویكما من ق

ورفعاھما في قمیصیھما الى خارج المحّلة كما قال 
وقال موسى لھرون وألعازار وإیثامار ابنیھ ال  6 موسى.

تكشفوا رؤوسكم وال تشقوا ثیابكم لئال تموتوا ویسخط 
على كل الجماعة. واما اخوتكم كل بیت اسرائیل 

ومن باب  7 .إیوۇوفیبكون .على الحریق الذي احرقھ 
خیمة االجتماع ال تخرجوا لئال تموتوا. الن دھن مسحة 

 إیوۇووكلم  8 علیكم. ففعلوا حسب كالم موسى. إیوۇو
خمرا ومسكرا ال تشرب انت وبنوك معك  9 ھرون قائال.

عند دخولكم الى خیمة االجتماع لكي ال تموتوا. فرضا 
محلل وللتمییز بین المقدس وال 10 دھریا في اجیالكم.

ولتعلیم بني اسرائیل جمیع  11 وبین النجس والطاھر.
وقال  12 بھا بید موسى. إیوۇوالفرائض التي كلمھم 

موسى لھرون وألعازار وایثامار ابنیھ الباقیین خذوا 
وكلوھا فطیرا بجانب إیوۇو التقدمة الباقیة من وقائد 

كلوھا في مكان مقدّس  13 المذبح النھا قدس اقداس.
ي . فاننإیوۇوتك وفریضة بنیك من وقائد النھا فریض
واما صدر التردید وساق الرفیعة  14 ھكذا أمرت.

فتاكلونھما في مكان طاھر انت وبنوك وبناتك معك. 
النھما جعال فریضتك وفریضة بنیك من ذبائح سالمة 

ساق الرفیعة وصدر التردید یأتون بھما  15 بني اسرائیل.
. فیكونان لك إیوۇومام مع وقائد الشحم لیردّدا تردیدا ا

واما تیس  16 .إیوۇوولبنیك معك فریضة دھریة كما امر 
الخطیة فان موسى طلبھ فاذا ھو قد احترق. فسخط على 

ما لكما لم  17 ألعازار وایثامار ابني ھرون الباقیین وقال.
تاكال ذبیحة الخطیة في المكان المقدس النھا قدس اقداس 

الجماعة تكفیرا عنھم امام  وقد اعطاكما ایاھا لتحمال اثم
انھ لم یؤت بدمھا الى القدس داخال. اكال  18 .إیوۇو

فقال ھرون لموسى.  19 تأكالنھا في القدس كما امرت.
و إیوۇانھما الیوم قد قربا ذبیحة خطیتھما ومحرقتھما امام 

وقد اصابني مثل ھذه. فلو اكلت ذبیحة الخطیة الیوم ھل 
فلما سمع موسى حسن  20 .إیوۇو كان یحسن في عیني .

   في عینیھ.

جمیع  2 موسى وھرون قائال لھما. إیوۇووكلم  11
البھائم التي على االرض. كلما بني اسرائیل قائلین. ھذه 

كل ما شق ظلفا  3 ھي الحیوانات التي تأكلونھا من
اال ھذه  4 وقسمھ ظلفین ویجتّر من البھائم فاّیاه تأكلون.

یشق الظلف الجمل. النھ یجتّر  فال تأكلوھا مما یجتّر ومما
والوبر. النھ یجتّر  5 لكنھ ال یشق ظلفا. فھو نجس لكم.
واالرنب. النھ  6 . لكنھ ال یشق ظلفا فھو نجس لكم. 

والخنزیر. النھ  7 یجتّر لكنھ ال یشق ظلفا فھو نجس لكم.
  یشق ظلفا ویقسمھ ظلفین لكنھ ال یجتّر. فھو نجس لكم.

 جثثھا ال تلمسوا. انھا نجسة لكم.من لحمھا ال تأكلوا و 8
وھذا تأكلونھ من جمیع ما في المیاه. كل ما لھ زعانف  9

 وحرشف في المیاه في البحار وفي االنھار فایاه تاكلون.
لكن كل ما لیس لھ زعانف وحرشف في البحار وفي  10

االنھار من كل دبیب في المیاه ومن كل نفس حیة في 
كروھا یكون لكم. من لحمھ وم 11 المیاه فھو مكروه لكم.

كل ما لیس لھ زعانف  12 ال تاكلوا وجثتھ تكرھون.
وھذه تكرھونھا  13 وحرشف في المیاه فھو مكروه لكم.

من الطیور. ال تؤكل. انھا مكروھة. النسر واالنوق 
وكل  15 والحدأة والباشق على اجناسھ. 14 والعقاب.

والباز  والنعامة والظلیم والّسأف 16 غراب على اجناسھ.
والبجع  18 والبوم والغّواص والكركي. 17 على اجناسھ.

واللقلق والببغا على اجناسھ والھدھد  19 والقوق والرخم.
وكل دبیب الطیر الماشي على اربع فھو  20 والخفاش.

اال ھذا تأكلونھ من جمیع دبیب الطیر  21 مكروه لكم.
الماشي على اربع. ما لھ كراعان فوق رجلیھ یثب بھما 

ھذا منھ تأكلون. الجراد على اجناسھ  22 على االرض.
والدبا على اجناسھ والحرجوان على اجناسھ والجندب 

لكن سائر دبیب الطیر الذي لھ اربع  23 على اجناسھ.
من ھذه تتنجسون. كل من  24 ارجل فھو مكروه لكم.

وكل من حمل من  25 مّس جثثھا یكون نجسا الى المساء.
  كون نجسا الى المساء.جثثھا یغسل ثیابھ وی
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وجمیع البھائم التي لھا ظلف ولكن ال تشّقھ شّقا او ال  26
وكل  27 تجتّر فھي نجسة لكم. كل من مّسھا یكون نجسا.

ما یمشي على كفوفھ من جمیع الحیوانات الماشیة على 
اربع فھو نجس لكم. كل من مّس جثثھا یكون نجسا الى 

ابھ ویكون نجسا ومن حمل جثثھا یغسل ثی 28 المساء.
وھذا ھو النجس لكم من  29 الى المساء. انھا نجسة لكم.

الدبیب الذي یدّب على االرض. ابن عرس والفار 
والحرذون والورل والوزغة  30 والضب على اجناسھ.

ھذه ھي النجسة لكم من كل  31 والعظایة والحرباء.
 الدبیب. كل من مّسھا بعد موتھا یكون نجسا الى المساء.

كل ما وقع علیھ واحد منھا بعد موتھا یكون نجسا. و 32
كل متاع  من كل متاع خشب او ثوب او جلد او بالس. 

یعمل بھ عمل یلقى في الماء ویكون نجسا الى .المساء ثم 
وكل متاع خزف وقع فیھ منھا فكل ما فیھ  33 یطھر.

ما یاتي علیھ ماء من كل  34 یتنجس واما ھو فتكسرونھ.
نجسا. وكل شراب یشرب في كل متاع  طعام یؤكل یكون

وكل ما وقع علیھ واحدة من جثثھا یكون  35 یكون نجسا.
نجسا. التنور والموقدة یھدمان. انھا نجسة وتكون نجسة 

اال العین والبئر مجتمعي الماء تكونان طاھرتین.  36 لكم.
واذا وقعت واحدة من  37 لكن ما مّس جثثھا یكون نجسا.

  ر زرع یزرع فھو طاھر.جثثھا على شيء من بز
لكن اذا جعل ماء على بزر فوقع علیھ واحدة من  38

واذا مات واحد من البھائم التي  39 جثثھا فانھ نجس لكم.
  ھي طعام لكم فمن مّس جثتھ یكون نجسا الى المساء.

ومن اكل من جثتھ یغسل ثیابھ ویكون نجسا الى  40
 الى المساء. ومن حمل جثتھ یغسل ثیابھ ویكون نجسا

وكل دبیب یدّب على االرض فھو مكروه ال  41 المساء.
كل ما یمشي على بطنھ وكل ما یمشي على  42 یؤكل.

اربع مع كل ما كثرت ارجلھ من كل دبیب یدّب على 
ال تدنسوا انفسكم  43 االرض ال تأكلوه النھ مكروه.

  بدبیب یدّب وال تتنجسوا بھ وال تكونوا بھ نجسین.
الھكم فتتقدسون وتكونون قدیسین الني إیوۇو اني انا  44

 انا قدوس. وال تنجسوا انفسكم بدبیب یدّب على االرض.
الذي اصعدكم من ارض مصر لیكون إیوۇو اني انا  45

ھذه  46 لكم الھا. فتكونون قدیسین الني انا قدوس.
شریعة البھائم والطیور وكل نفس حیة تسعى في الماء 

ییز بین النجس للتم 47 وكل نفس تدب على االرض.
والطاھر وبین الحیوانات التي تؤكل والحیوانات التي ال 

   تؤكل.

كلم بني اسرائیل قائال.  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  12
اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ایام. كما 

وفي الیوم الثامن  3 في ایام طمث علتھا تكون نجسة.
وثالثین یوما فیدم ثم تقیم ثالثة  4 یختن لحم غرلتھ.

تطھیرھا. كل شيء مقدس ال تمّس والى المقدس ال تجيء 
وان ولدت انثى تكون نجسة  5 حتى تكمل ایام تطھیرھا.

اسبوعین كما في طمثھا. ثم تقیم ستة وستین یوما في دم 
ومتى كملت ایام تطھیرھا الجل ابن او ابنة  6 تطھیرھا.

امة ذبیحة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او یم
فیقدمھما  7 خطیة الى باب خیمة االجتماع الى الكاھن.

ویكّفر عنھا فتطھر من ینبوع دمھا. ھذه إیوۇو امام 
وان لم تنل یدھا كفایة  8 شریعة التي تلد ذكرا او انثى.

لشاة تاخذ یمامتین او فرخي حمام الواحد محرقة واآلخر 
   ذبیحة خطیة فیكّفر عنھا الكاھن فتطھر.

اذا كان انسان  2 موسى وھرون قائال.إیوۇو لم وك 13
في جلد جسده ناتئ او قوباء او لمعة تصیر في جلد جسده 
ضربة برص یؤتى بھ الى ھرون الكاھن او الى احد بنیھ 

فان رأى الكاھن الضربة في جلد الجسد وفي  3 الكھنة.
الضربة شعر قد ابیّض ومنظر الضربة اعمق من جلد 

فمتى رآه الكاھن یحكم جسده فھي ضربة برص. 
لكن ان كانت الضربة لمعة بیضاء في جلد  4 بنجاستھ.

جسده ولم یكن منظرھا اعمق من الجلد ولم یبیّض 
فان رآه  5 شعرھا یحجز الكاھن المضروب سبعة ایام.

الكاھن في الیوم السابع واذا في عینھ الضربة قد وقفت 
 ثانیة. امولم تمتد الضربة في الجلد یحجزه الكاھن سبعة ای

فان رآه الكاھن في الیوم السابع ثانیة واذا الضربة  6
كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد یحكم الكاھن 

لكن  7 بطھارتھ انھا حزاز. فیغسل ثیابھ ویكون طاھرا.
ان كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضھ على الكاھن 

ن فان رأى الكاھ 8 لتطھیره یعرض على الكاھن ثانیة.
ھ. بنجاست   واذا القوباء قد امتدّت في الجلد یحكم الكاھن 

ان كانت في انسان ضربة برص فیؤتى بھ  9 انھا برص.
فان رأى الكاھن واذا في الجلد ناتئ  10 الى الكاھن.

ابیض قد صّیر الشعر ابیض وفي الناتئ وضح من لحم 
فھو برص مزمن في جلد جسده فیحكم الكاھن  11 حّي.

لكن ان كان البرص  12  یحجزه النھ نجس.بنجاستھ. ال
قد افرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من 

  راسھ الى قدمیھ حسب كل ما تراه عینا الكاھن.
ورأى الكاھن واذا البرص قد غطى كل جسمھ یحكم  13

لكن  14 بطھارة المضروب. كلھ قد ابیض. انھ طاھر.
تى رأى الكاھن فم 15 یوم یرى فیھ لحم حّي یكون نجسا.

 اللحم الحي یحكم بنجاستھ. اللحم الحّي نجس. انھ برص.
  ثم ان عاد اللحم الحي وابیّض یاتي الى الكاھن. 16
فان رآه الكاھن واذا الضربة قد صارت بیضاء یحكم  17

واذا كان  18 الكاھن بطھارة المضروب. انھ طاھر.
وصار في موضع  19 الجسم في جلده دّملة قد برئت.

ّملة ناتئ ابیض او لمعة بیضاء ضاربة الى الحمرة الد
فان رأى الكاھن واذا منظرھا  20 یعرض على الكاھن.

اعمق من الجلد وقد ابیّض شعرھا یحكم الكاھن بنجاستھ. 
لكن ان رآھا  21 انھا ضربة برص افرخت في الدّملة.

الكاھن واذا لیس فیھا شعر ابیض ولیست اعمق من الجلد 
فان  22 یحجزه الكاھن سبعة ایام. وھي كامدة اللون

كانت قد امتدّت في الجلد یحكم الكاھن بنجاستھ. انھا 
لكن ان وقفت اللمعة مكانھا ولم تمتد فھي اثر  23 ضربة.

  الدّملة فیحكم الكاھن بطھارتھ.
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او اذا كان الجسم في جلده كّي نار وكان حّي الكّي  24
ورآھا  25 لمعة بیضاء ضاربة الى الحمرة او بیضاء.

الكاھن واذا الشعر في اللمعة قد ابیّض ومنظرھا اعمق 
من الجلد فھي برص قد افرخ في الكّي فیحكم الكاھن 

لكن ان رآھا الكاھن  26 بنجاستھ. انھا ضربة برص.
واذا لیس في اللمعة شعر ابیض ولیست اعمق من الجلد 

ثم یراه  27 وھي كامدة اللون یحجزه الكاھن سبعة ایام.
في الیوم السابع فان كانت قد امتدّت في الجلد الكاھن 

لكن ان  28 یحكم الكاھن بنجاستھ. انھا ضربة برص.
وقفت اللمعة مكانھا لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون 

 فھي ناتئ الكي فالكاھن یحكم بطھارتھ النھا اثر الكي.
واذا كان رجل او امرأة فیھ ضربة في الراس او في  29

رأى الكاھن الضربة واذا منظرھا اعمق من و 30 الذقن .
الجلد وفیھا شعر اشقر دقیق یحكم الكاھن بنجاستھ. انھا 

لكن اذا رأى الكاھن  31 قرع. برص الراس او الذقن.
ضربة القرع واذا منظرھا لیس اعمق من الجلد لكن لیس 

فیھا شعر اسود یحجز الكاھن المضروب بالقرع سبعة 
الضربة في الیوم السابع واذا فان رأى الكاھن  32 ایام.

القرع لم یمتد ولم یكن فیھ شعر اشقر وال منظر القرع 
فلیحلق لكن ال یحلق القرع. ویحجز  33 اعمق من الجلد.

فان رأى الكاھن  34 الكاھن االقرع سبعة ایام ثانیة.
االقرع في الیوم السابع واذا القرع لم یمتدّ في الجلد ولیس 

كم الكاھن بطھارتھ فیغسل منظره اعمق من الجلد یح
لكن ان كان القرع یمتد في الجلد  35 ثیابھ ویكون طاھرا.
ورآه الكاھن واذا القرع قد امتدّ  36 بعد الحكم بطھارتھ.

 في الجلد فال یفتش الكاھن على الشعر االشقر. انھ نجس.
لكن ان وقف في عینیھ ونبت فیھ شعر اسود فقد برئ  37

واذا كان  38 كاھن بطھارتھ.القرع. انھ طاھر فیحكم ال
ورأى  39 رجل او امرأة في جلد جسده لمع لمع بیض.

الكاھن واذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بیضاء فذلك 
واذا كان انسان قد  40 بھق قد افرخ في الجلد. انھ طاھر.

وان ذھب  41 ذھب شعر راسھ فھو اقرع. انھ طاھر.
  اھر.شعر راسھ من جھة وجھھ فھو اصلع. انھ ط

لكن اذا كان في القرعة او في الصلعة ضربة بیضاء  42
ضاربة الى الحمرة فھو برص مفرخ في قرعتھ او في 

فان رآه الكاھن واذا ناتئ الضربة ابیض  43 صلعتھ.
ضارب الى الحمرة في قرعتھ او في صلعتھ كمنظر 

فھو انسان ابرص. انھ نجس  44 البرص في جلد الجسد.
  ھ. ان ضربتھ في راسھ.فیحكم الكاھن بنجاست

واالبرص الذي فیھ الضربة تكون ثیابھ مشقوقة  45
وراسھ یكون مكشوفا ویغطي شاربیھ وینادي نجس 

كل االیام التي تكون الضربة فیھ یكون نجسا.  46 نجس.
واما  47 انھ نجس. یقیم وحده. خارج المحّلة یكون مقامھ.

الثوب فاذا كان فیھ ضربة برص ثوب صوف او ثوب 
في السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او  48 تان.ك

وكانت الضربة  49 في جلد او في كل مصنوع من جلد.
ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة في الثوب او في 

الجلد في السدى او اللحمة او في متاع ما من جلد فانھا 
فیرى الكاھن  50 ضربة برص فتعرض على .الكاھن.

فمتى رأى  51 سبعة ایام. الضربة ویحجز المضروب
الضربة في الیوم السابع اذا كانت الضربة قد امتدّت في 

الثوب في السدى او اللحمة او في الجلد من كل ما یصنع 
  من جلد للعمل فالضربة برص .مفسد. انھا نجسة

فیحرق الثوب او السدى او اللحمة من الصوف او  52
 ة النھا برصالكتان او متاع الجلد الذي كانت فیھ الضرب

لكن ان رأى الكاھن واذا  53 مفسد. بالنار یحرق.
الضربة لم تمتد في الثوب في السدى او اللحمة او في 

یأمر الكاھن ان یغسلوا ما فیھ الضربة  54 متاع الجلد.
فان رأى الكاھن بعد غسل  55 ویحجزه سبعة ایام ثانیة.

المضروب واذا الضربة لم تغّیر منظرھا وال امتدّت 
ضربة فھو نجس. بالنار تحرقھ. انھا نخروب في جردة ال

لكن ان رأى الكاھن واذا الضربة  56 باطنھ او ظاھره.
كامدة اللون بعد غسلھ یمزقھا من الثوب او الجلد من 

ثم ان ظھرت ایضا في الثوب في  57 السدى او اللحمة.
السدى او اللحمة او في متاع الجلد فھي مفرخة. بالنار 

واما الثوب السدى او اللحمة  58 الضربة.تحرق ما فیھ 
او متاع الجلد الذي تغسلھ وتزول منھ الضربة فیغسل 

ھذه شریعة ضربة البرص في ثوب  59 ثانیة فیطھر.
الصوف او الكتان في السدى او اللحمة او في كل متاع 

   من جلد للحكم بطھارتھ او نجاستھ.

ھذه تكون شریعة  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  14
ویخرج  3 االبرص یوم طھره یؤتى بھ الى الكاھن.

الكاھن الى خارج المحّلة فان رأى الكاھن واذا ضربة 
یأمر الكاھن ان یؤخذ  4 البرص قد برئت من االبرص.

للمتطّھر عصفوران حّیان طاھران وخشب ارز وقرمز 
ویامر الكاھن ان یذبح العصفور الواحد في  5 وزوفا.

اما العصفور الحّي فیاخذه  6 اناء خزف على ماء حّي.
مع خشب االرز والقرمز والزوفا ویغمسھا مع العصفور 

.  7 الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي�
وینضح على المتطھر من البرص سبع مرات فیطھره ثم 

فیغسل  8 یطلق العصفور الحي على وجھ الصحراء.
. ثم رالمتطّھر ثیابھ ویحلق كل شعره ویستحّم بماء فیطھ

وفي  9 یدخل المحّلة لكن یقیم خارج خیمتھ سبعة ایام.
الیوم السابع یحلق كل شعره. راسھ ولحیتھ وحواجب 

عینیھ وجمیع شعره یحلق. ویغسل ثیابھ ویرحض جسده 
ثم في الیوم الثامن یاخذ خروفین  10 بماء فیطھر.

صحیحین ونعجة واحدة حولّیة صحیحة وثالثة اعشار 
فیوقف الكاھن  11 بزیت ولّج زیت. دقیق تقدمة ملتوتة

لدى باب إیوۇو المطّھر االنسان المتطّھر وایاھا امام 
ثم یأخذ الكاھن الخروف الواحد  12 خیمة االجتماع.

ویقربھ ذبیحة اثم مع لّج الزیت. یرددھما تردیدا امام 
ویذبح الخروف في الموضع الذي یذبح فیھ  13 .إیوۇو

كان المقدس. الن ذبیحة ذبیحة الخطیة والمحرقة في الم
  االثم كذبیحة الخطیة للكاھن. انھا قدس اقداس.
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ویأخذ الكاھن من دم ذبیحة االثم ویجعل الكاھن على  14
شحمة اذن المتطّھر الیمنى وعلى ابھام یده الیمنى وعلى 

ویأخذ الكاھن من لّج الزیت  15 ابھام رجلھ الیمنى.
كاھن ویغمس ال 16 ویصّب في كف الكاھن الیسرى.

اصبعھ الیمنى في الزیت الذي على كفھ الیسرى وینضح 
ومما  17 .إیوۇومن الزیت باصبعھ سبع مرات امام 

فضل من الزیت الذي في كّفھ یجعل الكاھن على شحمة 
اذن المتطّھر الیمنى وعلى ابھام یده الیمنى وعلى ابھام 

والفاضل من  18 رجلھ الیمنى على دم ذبیحة االثم.
ي كّف الكاھن یجعلھ على راس المتطّھر الزیت الذي ف

ثم یعمل الكاھن ذبیحة  19 .إیوۇوویكّفر عنھ الكاھن امام 
الخطیة ویكّفر عن المتطّھر من نجاستھ. ثم یذبح 

ویصعد الكاھن المحرقة والتقدمة على  20 المحرقة.
لكن ان كان فقیرا  21 المذبح ویكّفر عنھ الكاھن فیطھر.

واحدا ذبیحة اثم لتردید تكفیرا  وال تنال یده یأخذ خروفا
عنھ وعشرا واحدا من دقیق ملتوت بزیت لتقدمة ولّج 

ویمامتین او فرخي حمام كما تنال یده فیكون  22 زیت.
ویاتي بھا في  23 الواحد ذبیحة خطیة واآلخر محرقة.

الیوم الثامن لطھره الى الكاھن الى باب خیمة االجتماع 
بش االثم ولّج الزیت فیأخذ الكاھن ك 24 .إیوۇوامام 

ثم یذبح كبش  25 .إیوۇوویرددھما الكاھن تردیدا امام 
االثم ویاخذ الكاھن من دم ذبیحة االثم ویجعل على شحمة 

اذن المتطّھر الیمنى وعلى ابھام یده الیمنى وعلى ابھام 
ویصّب الكاھن من الزیت في كّف  26 رجلھ الیمنى.

ھ الیمنى من وینضح الكاھن باصبع 27 الكاھن الیسرى.
  .إیوۇوالزیت الذي في كّفھ الیسرى سبع مرات امام 

ویجعل الكاھن من الزیت الذي في كّفھ على شحمة  28
اذن المتطّھر الیمنى وعلى ابھام یده الیمنى وعلى ابھام 

والفاضل  29 رجلھ الیمنى على موضع دم ذبیحة االثم.
من الزیت الذي في كف الكاھن یجعلھ على راس 

ثم یعمل واحدة من  30 .إیوۇور تكفیرا عنھ امام المتطھّ 
ما تنال  31 الیمامتین او من فرخي الحمام مما تنال یده.

یده. الواحد ذبیحة خطیة واآلخر محرقة مع التقدمة 
ھذه شریعة  32 .إیوۇوویكّفر الكاھن عن المتطّھر امام 

  الذي فیھ ضربة برص الذي ال تنال یده في تطھیره
متى جئتم الى  34 موسى وھرون قائال.إیوۇو وكلم  33

ارض كنعان التي اعطیكم ملكا وجعلت ضربة برص في 
یأتي الذي لھ البیت ویخبر  35 بیت في ارض ملككم.

فیأمر  36 الكاھن قائال قد ظھر لي شبھ ضربة في البیت.
الكاھن ان یفرغوا البیت قبل دخول الكاھن لیرى الضربة 

ى د ذلك یدخل الكاھن لیرلئال یتنجس كل ما في البیت وبع
فاذا رأى الضربة واذا الضربة في حیطان  37 البیت.

البیت نقر ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة ومنظرھا 
یخرج الكاھن من البیت الى باب  38 اعمق من الحائط.

فاذا رجع الكاھن في  39 البیت ویغلق البیت سبعة ایام.
ت في حیطان الیوم السابع ورأى واذا الضربة قد امتدّ 

یأمر الكاھن ان یقلعوا الحجارة التي فیھا  40 البیت.

  الضربة ویطرحوھا خارج المدینة في مكان نجس.
ویقشر البیت من داخل حوالیھ ویطرحون التراب  41

  الذي یقشرونھ خارج المدینة في مكان نجس.
ویأخذون حجارة اخرى ویدخلونھا في مكان الحجارة  42

فان رجعت الضربة  43 ّین البیت.ویأخذ ترابا آخر ویط
وافرخت في البیت بعد قلع الحجارة وقشر البیت 

وأتى الكاھن ورأى واذا الضربة قد امتدّت  44 وتطیینھ.
  في البیت فھي برص مفسد في البیت. انھ نجس.

فیھدم البیت حجارتھ واخشابھ وكل تراب البیت  45
 ومن 46 ویخرجھا الى خارج المدینة الى مكان نجس.

دخل الى البیت في كل ایام انغالقھ یكون نجسا الى 
ومن نام في البیت یغسل ثیابھ ومن اكل في  47 المساء.

لكن ان اتى الكاھن ورأى واذا  48 البیت یغسل ثیابھ.
الضربة لم تمتد في البیت بعد تطیین البیت یطھر الكاھن 

فیاخذ لتطھیر البیت  49 البیت. الن الضربة قد برئت.
ویذبح  50 عصفورین وخشب ارز وقرمزا زوفا.

ویاخذ  51 العصفور الواحد في اناء خزف على ماء حّي.
خشب االرز والزوفا والقرمز والعصفور الحي ویغمسھا 
في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي وینضح البیت 

ویطھر البیت بدم العصفور وبالماء  52 سبع مرات.
بالعصفور الحي وبخشب االرز وبالزوفا الحي و

ثم یطلق العصفور الحي الى خارج المدینة  53 وبالقرمز.
ھذه  54 على وجھ الصحراء ویكّفر عن البیت فیطھر.
  ھي الشریعة لكل ضربة من البرص وللقرع.

 وللناتئ وللقوباء وللمعة. 56 ولبرص الثوب والبیت. 55
ارة. ھذه شریعة للتعلیم في یوم النجاسة ویوم الطھ 57

   البرص .

كلما بني  2 موسى وھرون قائال.إیوۇو وكلم  15
اسرائیل وقوال لھم. كل رجل یكون لھ سیل من لحمھ 

وھذه تكون نجاستھ بسیلھ. ان كان لحمھ  3 فسیلھ نجس.
  یبصق سیلھ او یحتبس لحمھ عن سیلھ فذلك نجاستھ.

كل فراش یضطجع علیھ الذي لھ السیل یكون نجسا  4
ومن مّس فراشھ  5 ل متاع یجلس علیھ یكون نجسا.وك

  یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.
ومن جلس على المتاع الذي یجلس علیھ ذو السیل  6

  یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.
ومن مّس لحم ذي السیل یغسل ثیابھ ویستحم بماء  7

ن بصق ذو السیل على وا 8 ویكون نجسا الى المساء.
 طاھر یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.

وكل  10 وكل ما یركب علیھ ذو السیل یكون نجسا. 9
من مّس كل ما كان تحتھ یكون نجسا الى المساء ومن 

حملھّن یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى 
اء وكل من مّسھ ذو السیل ولم یغسل یدیھ بم 11 المساء.

  یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.
واناء الخزف الذي یمّسھ ذو السیل یكسر. وكل اناء  12

  خشب یغسل بماء.
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واذا طھر ذو السیل من سیلھ یحسب لھ سبعة ایام  13
 لطھره ویغسل ثیابھ ویرحض جسده بماء حّي فیطھر.

مام حوفي الیوم الثامن یاخذ لنفسھ یمامتین او فرخي  14
الى باب خیمة االجتماع ویعطیھما إیوۇو ویأتي الى امام 

فیعملھما الكاھن الواحد ذبیحة خطیة واآلخر  15 للكاھن.
واذا  16 من سیلھ.إیوۇو محرقة ویكّفر عنھ الكاھن امام 

حدث من رجل اضطجاع زرع یرحض كل جسده بماء 
وكل ثوب وكل جلد یكون  17 ویكون نجسا الى المساء.

جاع زرع یغسل بماء ویكون نجسا الى علیھ اضط
والمرأة التي یضطجع معھا رجل اضطجاع  18 المساء.

  زرع یستحمان بماء ویكونان نجسین الى المساء.
واذا كانت امرأة لھا سیل وكان سیلھا دما في لحمھا  19

فسبعة ایام تكون في طمثھا وكل من مّسھا یكون نجسا 
ي طمثھا یكون وكل ما تضطجع علیھ ف 20 الى المساء.

وكل من مّس  21 نجسا وكل ما تجلس علیھ یكون نجسا.
فراشھا یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى 

وكل من مّس متاعا تجلس علیھ یغسل ثیابھ  22 المساء.
وان كان على  23 ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.

الفراش او على المتاع الذي ھي جالسة علیھ عندما یمّسھ 
وان اضطجع معھا رجل  24 یكون نجسا الى المساء.

فكان طمثھا علیھ یكون نجسا سبعة ایام. وكل فراش 
واذا كانت امرأة یسیل  25 یضطجع علیھ یكون نجسا.

سیل دمھا ایاما كثیرة في غیر وقت طمثھا او اذا سال بعد 
طمثھا فتكون كل ایام سیالن نجاستھا كما في ایام طمثھا. 

كل فراش تضطجع علیھ كل ایام سیلھا  26 انھا نجسة.
یكون لھا كفراش طمثھا. وكل االمتعة التي تجلس علیھا 

وكل من مّسھّن یكون  27 تكون نجسة كنجاسة طمثھا.
 نجسا فیغسل ثیابھ ویستحم بماء ویكون نجسا الى المساء.

واذا طھرت من سیلھا تحسب لنفسھا سبعة ایام ثم  28
خذ لنفسھا یمامتین او وفي الیوم الثامن تأ 29 تطھر.

فرخي حمام وتأتي بھما الى الكاھن الى باب خیمة 
فیعمل الكاھن الواحد ذبیحة خطیة واآلخر  30 االجتماع.

 من سیل نجاستھا.إیوۇو محرقة ویكّفر عنھا الكاھن امام 
فتعزالن بني اسرائیل عن نجاستھم لئال یموتوا في  31

ھذه  32 نجاستھم بتنجیسھم مسكني الذي في وسطھم.
شریعة ذي السیل والذي یحدث منھ اضطجاع زرع 

والعلیلة في طمثھا والسائل سیلھ الذكر  33 فیتنجس بھا.
   واالنثى والرجل الذي یضطجع مع نجسة.

موسى بعد موت ابني ھرون عندما إیوۇو وكلم  16
لموسى كلم ھرون إیوۇو وقال  2 وماتا.إیوۇو اقتربا امام 

الى القدس داخل الحجاب امام اخاك ان ال یدخل كل وقت 
الغطاء الذي على التابوت لئال یموت. الني في السحاب 

بھذا یدخل ھرون الى القدس.  3 اتراءى على .الغطاء.
یلبس  4 بثور ابن بقر لذبیحة خطیة وكبش لمحرقة.

قمیص كتان مقدسا وتكون سراویل كتان على جسده 
 ا ثیابویتنّطق بمنطقة كتان ویتعمم بعمامة كتان. انھ

ومن جماعة بني  5 مقدسة. فیرحض جسده بماء ویلبسھا.

اسرائیل یاخذ تیسین من المعز لذبیحة خطیة وكبشا واحدا 
ویقّرب ھرون ثور الخطیة الذي لھ ویكّفر  6 لمحرقة.

ویأخذ التیسین ویوقفھما امام  7 عن نفسھ وعن بیتھ.
ویلقي ھرون على  8 لدى باب خیمة االجتماع.إیوۇو 
  وقرعة لعزازیل. یوۇوإلقرعتین قرعة  التیسین

 یوۇوإلویقّرب ھرون التیس الذي خرجت علیھ القرعة  9
واما التیس الذي خرجت علیھ  10 ویعملھ ذبیحة خطیة.

لھ لیكّفر عنھ لیرسإیوۇو القرعة لعزازیل فیوقف حّیا امام 
ویقدم ھرون ثور الخطیة  11 الى عزازیل الى البریة.

سھ وعن بیتھ ویذبح ثور الخطیة الذي لھ ویكّفر عن نف
ویأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح  12 الذي لھ.
وملء راحتیھ بخورا عطرا دقیقا ویدخل إیوۇو من امام 

ویجعل البخور على النار  13 بھما الى داخل الحجاب.
فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على إیوۇو امام 

لثور وینضح ثم یأخذ من دم ا 14 الشھادة فال یموت.
باصبعھ على وجھ الغطاء الى الشرق. وقدام الغطاء 

ثم یذبح تیس  15 ینضح سبع مرات من الدم باصبعھ.
الخطیة الذي للشعب ویدخل بدمھ الى داخل الحجاب 

ویفعل بدمھ كما فعل بدم الثور ینضحھ على الغطاء وقدام 
فیكّفر عن القدس من نجاسات بني اسرائیل  16 الغطاء.

تھم مع كل خطایاھم. وھكذا یفعل لخیمة ومن سّیآ
وال یكن  17 االجتماع القائمة بینھم في وسط نجاساتھم.

انسان في خیمة االجتماع من دخولھ للتكفیر في القدس 
الى خروجھ. فیكّفر عن نفسھ وعن بیتھ وعن كل جماعة 

 ویكّفرإیوۇو ثم یخرج الى المذبح الذي امام  18 اسرائیل.
ثور ومن دم التیس ویجعل على قرون عنھ. یاخذ من دم ال

وینضح علیھ من الدم باصبعھ سبع  19 المذبح مستدیرا.
  مرات ویطّھره ویقدسھ من نجاسات بني اسرائیل.

ومتى فرغ من التكفیر عن القدس وعن خیمة  20
ویضع  21 االجتماع وعن المذبح یقدم التیس الحي.

وب نھرون یدیھ على راس التیس الحي ویقّر علیھ بكل ذ
بني اسرائیل وكل سّیآتھم مع كل خطایاھم ویجعلھا على 

لیحمل  22 راس التیس ویرسلھ بید من یالقیھ .الى البریة.
التیس علیھ كل ذنوبھم الى ارض مقفرة فیطلق التیس في 

ثم یدخل ھرون الى خیمة االجتماع ویخلع  23 البریة.
ثیاب الكتان التي لبسھا عند دخولھ الى القدس ویضعھا 

ویرحض جسده بماء في مكان مقدس ثم یلبس  24 ناك.ھ
ثیابھ ویخرج ویعمل محرقتھ ومحرقة الشعب ویكّفر عن 

وشحم ذبیحة الخطیة یوقده على  25 نفسھ وعن الشعب.
والذي اطلق التیس الى عزازیل یغسل ثیابھ  26 المذبح.

  ویرحض جسده بماء وبعد ذلك یدخل الى المحّلة.
خطیة اللذان أتي بدمھما للتكفیر وثور الخطیة وتیس ال 27

في القدس یخرجھما الى خارج المحّلة ویحرقون بالنار 
والذي یحرقھما یغسل  28 جلدیھما ولحمھما وفرثھما.

  ثیابھ ویرحض جسده بماء وبعد ذلك یدخل الى المحّلة.
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ویكون لكم فریضة دھریة انكم في الشھر السابع في  29
عمل ال تعملون عاشر الشھر تذللون نفوسكم وكل 

النھ في ھذا  30 الوطني والغریب النازل في وسطكم.
الیوم یكّفر عنكم لتطھیركم. من جمیع خطایاكم امام 

سبت عطلة ھو لكم وتذّللون نفوسكم  31 تطھرون.إیوۇو 
ویكّفر الكاھن الذي یمسحھ والذي  32 فریضة دھریة.

اب ییمأل یده للكھانة عوضا عن ابیھ. یلبس ثیاب الكتان الث
ویكّفر عن مقدس القدس. وعن خیمة  33 المقدسة.

االجتماع والمذبح یكّفر. وعن الكھنة وكل شعب الجماعة 
وتكون ھذه لكم فریضة دھریة للتكفیر عن بني  34 یكّفر.

اسرائیل من جمیع خطایاھم مرة في السنة. ففعل كما امر 
   موسى.إیوۇو 

وجمیع كلم ھرون وبنیھ  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  17
بني اسرائیل وقل لھم. ھذا ھو االمر الذي یوصي بھ 

كل انسان من بیت اسرائیل یذبح بقرا او  3 قائال.إیوۇو 
  غنما او معزى في المحّلة او یذبح خارج المحّلة ?

والى باب خیمة االجتماع ال یأتي بھ لیقّرب قربانا  4
یحسب على ذلك االنسان دم. قد إیوۇو امام مسكن  یوۇوإل

لكي یأتي بنو  5 دما فیقطع ذلك االنسان من شعبھ. سفك
اسرائیل بذبائحھم التي یذبحونھا على وجھ الصحراء 

الى باب خیمة االجتماع الى الكاھن  یوۇوإلویقدموھا 
ویرّش الكاھن الدم  6 .یوۇوإلویذبحوھا ذبائح سالمة 

لدى باب خیمة االجتماع ویوقد الشحم إیوۇو على مذبح 
وال یذبحوا بعد ذبائحھم للتیوس  7 .وۇویإللرائحة سرور 

التي ھم یزنون وراءھا. فریضة دھریة تكون ھذه لھم في 
وتقول لھم. كل انسان من بیت اسرائیل ومن  8 اجیالھم.

الغرباء الذین ینزلون في وسطكم یصعد محرقة او 
وال یأتي بھا الى باب خیمة االجتماع لیصنعھا  9 ذبیحة.

وكل انسان من  10 من شعبھ. یقطع ذلك االنسان یوۇوإل
بیت اسرائیل ومن الغرباء النازلین في وسطكم یأكل دما 
 اجعل وجھي ضد النفس اآلكلة الدم واقطعھا من شعبھا.

الن نفس الجسد ھي في الدم فانا اعطیتكم ایاه على  11
  المذبح للتكفیر عن نفوسكم. الن الدم یكّفر عن النفس.

اكل نفس منكم دما وال لذلك قلت لبني اسرائیل ال ت 12
وكل انسان من  13 یأكل الغریب النازل في وسطكم دما.

بني اسرائیل ومن الغرباء النازلین في وسطكم یصطاد 
 صیدا وحشا او طائرا یؤكل یسفك دمھ ویغطیھ بالتراب.

الن نفس كل جسد دمھ ھو بنفسھ. فقلت لبني اسرائیل  14
دمھ. كل من ال تأكلوا دم جسد ما. الن نفس كل جسد ھي 

وكل انسان یأكل میتة او فریسة وطنیا  15 اكلھ یقطع.
كان او غریبا یغسل ثیابھ ویستحم بماء ویبقى نجسا الى 

وان لم یغسل ولم یرحض  16 المساء ثم یكون طاھرا.
   جسده یحمل ذنبھ.

كّلم بني اسرائیل وقل  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  18
رض مصر التي مثل عمل ا 3 الھكم.إیوۇو لھم. انا 

سكنتم فیھا ال تعملوا ومثل عمل ارض كنعان التي انا آت 

  بكم الیھا ال تعملوا وحسب فرائضھم ال تسلكوا.
احكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فیھا. انا  4

فتحفظون فرائضي واحكامي التي اذا  5الھكم. إیوۇو 
الى ال یقترب انسان  6 .إیوۇوفعلھا االنسان یحیا بھا. انا 

عورة ابیك  7 .إیوۇوقریب جسده لیكشف العورة. انا 
  وعورة امك ال تكشف. انھا امك ال تكشف عورتھا.

عورة  9 عورة امرأة ابیك ال تكشف. انھا عورة ابیك. 8
اختك بنت ابیك او بنت امك المولودة في البیت او 

عورة ابنة ابنك  10 المولودة خارجا ال تكشف عورتھا.
عورة  11 تكشف عورتھا. انھا عورتك.او ابنة بنتك ال 

بنت امرأة ابیك المولودة من ابیك ال تكشف عورتھا انھا 
 عورة اخت ابیك ال تكشف. انھا قریبة ابیك. 12 اختك.

  عورة اخت امك ال تكشف. انھا قریبة امك. 13
عورة اخي ابیك ال تكشف. الى امرأتھ ال تقترب. انھا  14

انھا امرأة ابنك. ال عورة كّنتك ال تكشف.  15 عمتك.
عورة امرأة اخیك ال تكشف. انھا  16 تكشف عورتھا.

عورة امرأة وبنتھا ال تكشف. وال تاخذ  17 عورة اخیك.
ابنة ابنھا او ابنة بنتھا لتكشف عورتھا. انھما قریبتاھا. انھ 

وال تأخذ امرأة على اختھا للضّر لتكشف  18 رذیلة.
ب الى امرأة في وال تقتر 19 عورتھا معھا في حیاتھا.

وال تجعل مع امرأة  20 نجاسة طمثھا لتكشف عورتھا.
وال تعط من  21 صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بھا.

 .إیوۇوزرعك لالجازة لمولك لئال تدنس اسم الھك. انا 
  وال تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. انھ رجس. 22
وال تجعل مع بھیمة مضجعك فتتنجس بھا وال تقف  23

بكل ھذه ال  24 مة لنزائھا. انھ فاحشة.امرأة امام بھی
تتنجسوا النھ بكل ھذه قد تنجس الشعوب الذین انا 

فتنجست االرض. فاجتزي ذنبھا  25 طاردھم من امامكم.
لكن تحفظون انتم  26 منھا فتقذف االرض سكانھا.

فرائضي واحكامي وال تعملون شیئا من جمیع ھذه 
  وسطكم. الرجسات ال الوطني وال الغریب النازل في

الن جمیع ھذه الرجسات قد عملھا اھل االرض الذین  27
فال تقذفكم االرض بتنجیسكم  28 االرض. قبلكم فتنجست

بل كل من عمل  29 ایاھا كما قذفت الشعوب التي قبلكم.
شیئا من جمیع ھذه الرجسات تقطع االنفس التي تعملھا 

فتحفظون شعائري لكي ال تعملوا شیئا من  30 من شعبھا.
لرسوم الرجسة التي عملت قبلكم وال تتنجسوا بھا. انا ا

   الھكم.إیوۇو 

كلم كل جماعة بني  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  19
إیوۇو اسرائیل وقل لھم تكونون قدیسین الني قدوس 

تھابون كل انسان امھ واباه وتحفظون سبوتي.  3 الھكم.
ة ال وكال تلتفتوا الى االوثان وآلھة مسب 4 الھكم.إیوۇو انا 

ومتى ذبحتم ذبیحة  5 الھكم.إیوۇو تصنعوا النفسكم. انا 
یوم تذبحونھا  6 فللرضا عنكم تذبحونھا. یوۇوإلسالمة 

 تؤكل وفي الغد. والفاضل الى الیوم الثالث یحرق بالنار.
  واذا اكلت في الیوم الثالث فذلك نجاسة ال یرضى بھ. 7
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. یوۇوإومن اكل منھا یحمل ذنبھ النھ قد دنّس قدس  8
وعندما تحصدون حصید  9 فتقطع تلك النفس من شعبھا.

ارضكم ال تكمل زوایا حقلك في الحصاد. ولقاط حصیدك 
وكرمك ال تعّللھ ونثار كرمك ال تلتقط.  10 ال تلتقط.

ال تسرقوا  11 الھكم.إیوۇو للمسكین والغریب تتركھ. انا 
وال تحلفوا  12 وال تكذبوا وال تغدروا احدكم بصاحبھ.

ال تغصب  13 .إیوۇوسمي للكذب فتدنّس اسم الھك. انا با
 قریبك وال تسلب. وال تبت اجرة اجیر عندك الى الغد.

ال تشتم االصم وقدام االعمى ال تجعل معثرة. بل  14
ال ترتكبوا جورا في القضاء.  15 .إیوۇواخش الھك. انا 

ال تأخذوا بوجھ مسكین وال تحترم وجھ كبیر. بالعدل 
ال تسع في الوشایة بین شعبك. ال تقف  16 .تحكم لقریبك

ال تبغض اخاك في قلبك.  17 .إیوۇوعلى دم قریبك. انا 
ال تنتقم  18 انذارا تنذر صاحبك وال تحمل الجلھ خطیة.

وال تحقد على ابناء شعبك بل تحب قریبك كنفسك. انا 
فرائضي تحفظون. ال تنّز بھائمك جنسین  19 .إیوۇو

ال یكن علیك ثوب مصّنف من وحقلك ال تزرع صنفین و
واذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع  20 صنفین.

زرع وھي امة مخطوبة لرجل ولم تفد فداء وال أعطیت 
ویأتي  21 حریتھا فلیكن تادیب. ال یقتال النھا لم تعتق.

بذبیحة الثمھ الى باب خیمة االجتماع كبشا إیوۇو الى 
 إیوۇوثم امام فیكّفر عنھ الكاھن بكبش اال 22 ذبیحة اثم.

 من خطیتھ التي اخطأ فیصفح لھ عن خطیتھ التي اخطأ.
ومتى دخلتم االرض وغرستم كل شجرة للطعام  23

تحسبون ثمرھا غرلتھا. ثالث سنین تكون لكم غلفاء. ال 
وفي السنة الرابعة یكون كل ثمرھا قدسا  24 یؤكل منھا.

وفي السنة الخامسة تاكلون ثمرھا.  25 .إیوۇولتمجید 
ال تأكلوا بالدم. ال  26 الھكم.إیوۇو زید لكم غلتھا. انا لت

ال تقّصروا رؤوسكم مستدیرا وال  27 تتفاءلوا وال تعیفوا.
وال تجرحوا اجسادكم لمیت. وكتابة  28 تفسد عارضیك.

ال تدنس ابنتك  29 .إیوۇووسم ال تجعلوا فیكم. انا 
بتعریضھا للزنى لئال تزني االرض وتمتلئ االرض 

 .إیوۇوسبوتي تحفظون ومقدسي تھابون. انا  30 رذیلة.
ال تلتفتوا الى الجان وال تطلبوا التوابع فتتنّجسوا بھم.  31
من امام االشیب تقوم وتحترم وجھ  32 الھكم.إیوۇو انا 

واذا نزل عندك  33 .إیوۇوالشیخ وتخشى الھك. انا 
كالوطني منكم یكون  34 غریب في ارضكم فال تظلموه.

لنازل عندكم وتحبھ كنفسك النكم كنتم غرباء لكم الغریب ا
ال ترتكبوا جورا  35 الھكم.إیوۇو في ارض مصر. انا 

 في القضاء ال في القیاس وال في الوزن وال في الكیل.
میزان حق ووزنات حق وإیفة حق وھین حق تكون  36

  الھكم الذي اخرجكم من ارض مصر.إیوۇو لكم. انا 
امي وتعملونھا. انا فتحفظون كل فرائضي وكل احك 37

   .إیوۇو

وتقول لبني اسرائیل. كل  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  20
انسان من بني اسرائیل ومن الغرباء النازلین في اسرائیل 
اعطى من زرعھ لمولك فانھ یقتل. یرجمھ شعب االرض 

واجعل انا وجھي ضد ذلك االنسان واقطعھ  3 بالحجارة.
ك لكي ینجس من شعبھ النھ اعطى من زرعھ لمول

وان غمض شعب  4 مقدسي ویدنس اسمي القدوس.
االرض اعینھم عن ذلك االنسان عندما یعطي من زرعھ 

فاني اضع وجھي ضد ذلك االنسان  5 لمولك فلم یقتلوه.
وضد عشیرتھ واقطعھ وجمیع الفاجرین وراءه بالزنى 

والنفس التي تلتفت الى الجان  6 وراء مولك من شعبھم.
تزني وراءھم اجعل وجھي ضد تلك النفس والى التوابع ل

فتتقدّسون وتكونون قدیسین الني  7 واقطعھا من شعبھا.
وتحفظون فرائضي وتعملونھا. انا  8 الھكم .إیوۇو انا 

كل انسان سّب اباه او امھ فانھ یقتل. قد  9 مقدّسكم.إیوۇو 
واذا زنى رجل مع امرأة  10 سّب اباه او امھ. دمھ علیھ.

  مرأة قریبھ فانھ یقتل الزاني والزانیة.فاذا زنى مع ا
واذا اضطجع رجل مع امرأة ابیھ فقد كشف عورة  11

واذا  12 ابیھ. انھما یقتالن كالھما. دمھما علیھما.
اضطجع رجل مع كنّتھ فانھما یقتالن كالھما. قد فعال 

واذا اضطجع رجل مع ذكر  13 فاحشة. دمھما علیھما.
رجسا. انھما یقتالن. اضطجاع امرأة فقد فعال كالھما 

واذا اتخذ رجل امرأة وامھا فذلك  14 دمھما علیھما.
 رذیلة. بالنار یحرقونھ وایاھما لكي ال یكون رذیلة بینكم.

واذا جعل رجل مضجعھ مع بھیمة فانھ یقتل والبھیمة  15
واذا اقتربت امرأة الى بھیمة لنزائھا تمیت  16 تمیتونھا.

واذا اخذ  17 . دمھما علیھما.المرأة والبھیمة. انھما یقتالن
رجل اختھ بنت ابیھ او بنت امھ ورأى عورتھا ورأت 

ھي عورتھ فذلك عار. یقطعان امام اعین بني شعبھما. قد 
واذا اضطجع رجل  18 كشف عورة اختھ. یحمل ذنبھ.

مع امرأة طامث وكشف عورتھا عّرى ینبوعھا 
 ھي ینبوع دمھا یقطعان كالھما من شعبھما.   وكشفت 

عورة اخت امك او اخت ابیك ال تكشف انھ قد عّرى  19
واذا اضطجع رجل مع امرأة  20 قریبتھ. یحمالن ذنبھما.

عمھ فقد كشف عورة عمھ. یحمالن ذنبھما. یموتان 
واذا اخذ رجل امرأة اخیھ فذلك نجاسة. قد  21 عقیمین.

فتحفظون جمیع  22 كشف عورة اخیھ. یكونان عقیمین.
ي وتعملونھا لكي ال تقذفكم فرائضي وجمیع احكام

وال  23 االرض التي انا آت بكم الیھا لتسكنوا فیھا.
تسلكون في رسوم الشعوب الذین انا طاردھم من امامكم. 

وقلت لكم ترثون  24 النھم قد فعلوا كل ھذه فكرھتھم.
انتم ارضھم وانا اعطیكم ایاھا لترثوھا ارضا تفیض لبنا 

  زكم من الشعوب.الھكم الذي مّی إیوۇو وعسال. انا 
فتمّیزون بین البھائم الطاھرة والنجسة وبین الطیور  25

النجسة والطاھرة. فال تدنسوا نفوسكم بالبھائم والطیور 
وال بكل ما یدّب على االرض ّمما مّیزتھ لكم .لیكون 

 .إیوۇووتكونون لي قدیسین الني قدوس انا  26 نجسا.
ذا كان في وا 27 وقد مّیزتكم من الشعوب لتكونوا لي.

رجل اوامرأة جان او تابعة فانھ یقتل بالحجارة یرجمونھ. 
   دمھ علیھ.
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لموسى كلم الكھنة بني ھرون وقل لھم. إیوۇو وقال  21
االقرب الیھ امھ  2 ال یتنجس احد منكم لمیت في قومھ.

واختھ العذراء  3 وابیھ وابنھ وابنتھ واخیھ. اال القربائھ
كزوج  4 ل. الجلھا یتنجس.القریبة الیھ التي لم تصر لرج

ال یجعلوا قرعة في رؤوسھم  5 ال یتنجس باھلھ لتدنیسھ.
وال یحلقوا عوارض لحاھم وال یجرحوا جراحة في 

مقدسین یكونون اللھھم وال یدنسون اسم  6 اجسادھم.
طعام الھھم فیكونون إیوۇو الھھم النھم یقّربون وقائد 

وال یأخذوا امرأة امرأة زانیة او مدنّسة ال یأخذوا  7 قدسا.
فتحسبھ مقدسا  8 مطلقة من زوجھا. النھ مقدس اللھھ.

النھ یقرب خبز الھك. مقدسا یكون عندك الني قدوس انا 
واذا تدنست ابنة كاھن بالزنى فقد  9 مقدسكم.إیوۇو 

والكاھن االعظم بین  10 دنست اباھا. بالنار تحرق.
اخوتھ الذي صّب على راسھ دھن المسحة وملئت یده 

وال یأتي  11 یلبس الثیاب ال یكشف راسھ وال یشق ثیابھ.ل
وال یخرج من  12 الى نفس میتة وال یتنجس البیھ او امھ.

المقدس لئال یدنس مقدس الھھ. الن اكلیل دھن مسحة الھھ 
اما  14 ھذا یأخذ امرأة عذراء. 13 .إیوۇوعلیھ. انا 

ذ االرملة والمطلقة والمدنسة والزانیة فمن ھؤالء ال یأخ
وال یدنس زرعھ بین  15 بل یتخذ عذراء من قومھ امرأة.

 موسى قائال.إیوۇو وكلم  16 مقدسھ.إیوۇو شعبھ الني انا 
كلم ھرون قائال. اذا كان رجل من نسلك في اجیالھم  17

الن كل رجل فیھ  18 فیھ عیب فال یتقدم لیقّرب خبز الھھ.
عیب ال یتقدم. ال رجل اعمى وال اعرج وال افطس وال 

وال  20 وال رجل فیھ كسر رجل او كسر ید. 19 زوائدي
احدب وال اكشم وال من في عینھ بیاض وال اجرب وال 

كل رجل فیھ عیب  21 اكلف وال مرضوض الخصى.
ھ . فیإیوۇومن نسل ھرون الكاھن ال یتقدم لیقّرب وقائد 

خبز الھھ من قدس  22 عیب ال یتقدم لیقّرب خبز الھھ.
لكن الى الحجاب ال یأتي  23 كل.االقداس ومن القدس یا

والى المذبح ال یقترب الن فیھ عیبا لئال یدنّس مقدسي. 
فكلم موسى ھرون وبنیھ  24 مقدّسھم.إیوۇو الني انا 

   وكل بني اسرائیل.

كلم ھرون وبنیھ ان  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  22
یتوقّوا اقداس بني اسرائیل التي یقدسونھا لي وال یدنّسوا 

قل لھم. في اجیالكم كل  3 .إیوۇوقدوس. انا اسمي ال
انسان من جمیع نسلكم اقترب الى االقداس التي یقدسھا 

ونجاستھ علیھ تقطع تلك النفس من  یوۇوإلبنو اسرائیل 
كل انسان من نسل ھرون وھو  4 .إیوۇوامامي. انا 

ابرص او ذو سیل ال یأكل من االقداس حتى یطھر. ومن 
انسان حدث منھ اضطجاع مّس شیئا نجسا لمیت او 

او انسان مّس دبیبا یتنجس بھ او انسانا یتنجس  5 زرع.
فالذي یمّس ذلك یكون نجسا الى المساء  6 بھ لنجاسة فیھ.

فمتى  7 وال یأكل من االقداس بل یرحض جسده بماء.
غربت الشمس یكون طاھرا ثم یأكل من االقداس النھا 

 .وۇوإیبھا. انا میتة او فریسة ال یأكل فیتنجس  8 طعامھ.

فیحفظون شعائري لكي ال یحملوا الجلھا خطیة  9
وكل  10 مقدسھم.إیوۇو یموتون بھا النھم یدنسونھا. انا 

 اجنبي ال یأكل قدسا. نزیل كاھن واجیره ال یاكلون قدسا.
لكن اذا اشترى كاھن احدا شراء فضة فھو یأكل منھ  11

اذا و 12 والمولود في بیتھ. ھما یاكالن من طعامھ.
صارت ابنة كاھن لرجل اجنبي ال تأكل من رفیعة 

واما ابنة كاھن قد صارت ارملة او مطلقة  13 االقداس.
ولم یكن لھا نسل ورجعت الى بیت ابیھا كما في صباھا 

  فتأكل من طعام ابیھا. لكن كل اجنبي ال یاكل منھ.
واذا اكل انسان قدسا سھوا یزید علیھ خمسھ ویدفع  14

فال یدنسون اقداس بني اسرائیل التي  15 القدس للكاھن.
فیحملونھم ذنب اثم باكلھم اقداسھم.  16 .یوۇوإلیرفعونھا 
  موسى قائال.إیوۇو وكلم  17 مقدسھمإیوۇو الني انا 

كلم ھرون وبنیھ وجمیع بني اسرائیل وقل لھم. كل  18
انسان من بیت اسرائیل ومن الغرباء في اسرائیل قّرب 

م وجمیع نوافلھم التي .یقّربونھا قربانھ من جمیع نذورھ
فللرضا عنكم یكون ذكرا صحیحا من  19 محرقة یوۇوإل

كل ما كان فیھ عیب ال  20 البقر او الغنم او المعز.
واذا قّرب انسان  21 تقّربوه النھ ال یكون للرضا عنكم.

وفاء لنذر او نافلة من البقر او  یوۇوإلذبیحة سالمة 
 كل عیب ال یكون فیھا.االغنام تكون صحیحة للرضا. 

االعمى والمكسور والمجروح والبثیر واالجرب  22
وال تجعلوا منھا وقودا  یوۇوإلواالكلف ھذه ال تقربوھا 

واما الثور او الشاة الزوائدي او  23 .یوۇوإلعلى المذبح 
 24 القزم فنافلة تعملھ ولكن لنذر ال یرضى بھ.

ومرضوض الخصیة ومسحوقھا ومنزوعھا ومقطوعھا 
ومن ید  25 . وفي ارضكم ال تعملوھا.یوۇوإلال تقربوا 

ابن الغریب ال تقربوا خبز الھكم من جمیع ھذه الن فیھا 
إیوۇو وكلم  26 فسادھا. فیھا عیب ال یرضى بھا عنكم.

متى ولد بقر او غنم او معزى یكون  27 موسى قائال.
سبعة ایام تحت امھ ثم من الیوم الثامن فصاعدا یرضى 

واما البقرة او الشاة فال  28 .یوۇوإلوقود بھ قربان 
ومتى ذبحتم ذبیحة  29 تذبحوھا وابنھا في یوم واحد.

في ذلك الیوم  30 فللرضا عنكم تذبحونھا. یوۇوإلشكر 
فتحفظون  31 .إیوۇوتؤكل. ال تبقوا منھا الى الغد. انا 

وال تدنسون اسمي  32 .إیوۇووصایاي وتعملونھا. انا 
إیوۇو سط بني اسرائیل. انا القدوس فاتقدس في و

الذي اخرجكم من ارض مصر لیكون لكم  33 مقدسكم.
   .إیوۇوالھا. انا 

كلم بني اسرائیل وقل  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  23
التي فیھا تنادون محافل مقدسة ھذه ھي إیوۇو لھم. مواسم 

ستة ایام یعمل عمل واما الیوم السابع ففیھ  3 مواسمي.
دس. عمال ما ال تعملوا. انھ سبت سبت عطلة محفل مق

المحافل إیوۇو ھذه مواسم  4 في جمیع مساكنكم. یوۇوإل
في الشھر االول  5 المقدسة التي تنادون بھا في اوقاتھا.

  .ۇویوإلفي الرابع عشر من الشھر بین العشاءین فصح 
 



Leviticus - الالویین 

63 

 

وفي الیوم الخامس عشر من ھذا الشھر عید الفطیر  6
في الیوم االول یكون  7 یرا.. سبعة ایام تأكلون فطیوۇوإل

وسبعة  8 لكم محفل مقدس. عمال ما من الشغل ال تعملوا.
. في الیوم السابع یكون محفل یوۇوإلایام تقربون وقودا 

إیوۇو وكلم  9 مقدس. عمال ما من الشغل ال تعملوا.
كلم بني اسرائیل وقل لھم. متى جئتم  10 موسى قائال.

تم حصیدھا تاتون الى االرض التي انا اعطیكم وحصد
فیردد الحزمة امام  11 بحزمة اول حصیدكم الى الكاھن.

  للرضا عنكم. في غد السبت یرددھا الكاھن.إیوۇو 
وتعملون یوم تردیدكم الحزمة خروفا صحیحا حولّیا  12

وتقدمتھ عشرین من دقیق ملتوت  13 .یوۇوإلمحرقة 
رائحة سرور. وسكیبھ ربع الھین من  یوۇوإلبزیت وقودا 

وخبزا وفریكا وسویقا ال تأكلوا الى ھذا الیوم  14 مر.خ
عینھ الى ان تأتوا بقربان الھكم فریضة دھریة في اجیالكم 

ثم تحسبون لكم من غد السبت من  15 في جمیع مساكنكم.
  یوم اتیانكم بحزمة التردید سبعة اسابیع تكون كاملة.

الى غد السبت السابع تحسبون خمسین یوما. ثم  16
من مساكنكم تاتون  17 .یوۇوإلتقدمة جدیدة  تقّربون

بخبز تردید رغیفین عشرین یكونان من دقیق ویخبزان 
وتقّربون مع الخبز سبعة  18 .یوۇوإلخمیرا باكورة 

خراف صحیحة حولیة وثورا واحدا ابن بقر وكبشین 
مع تقدمتھا وسكیبھا وقود رائحة سرور  یوۇوإلمحرقة 

من المعز ذبیحة خطیة  وتعملون تیسا واحدا 19 .یوۇوإل
فیرددھا الكاھن مع  20 وخروفین حولیین ذبیحة سالمة.

مع الخروفین فتكون إیوۇو خبز الباكورة تردیدا امام 
وتنادون في ذلك الیوم عینھ  21 .یوۇوإلللكاھن قدسا 

محفال مقدسا یكون لكم. عمال ما من الشغل ال تعملوا. 
  .فریضة دھریة في جمیع مساكنكم في اجیالكم

وعندما تحصدون حصید ارضكم ال تكمل زوایا  22
حقلك في حصادك ولقاط حصیدك ال تلتقط. للمسكین 

موسى إیوۇو وكلم  23 الھكم.إیوۇو والغریب تتركھ. انا 
كلم بني اسرائیل قائال. في الشھر السابع في  24 قائال.

اول الشھر یكون لكم عطلة تذكار ھتاف البوق محفل 
الشغل ال تعملوا لكن تقّربون  عمال ما من 25 مقدس.
اما  27 موسى قائال.إیوۇو وكلم  26 .یوۇوإلوقودا 

العاشر من ھذا الشھر السابع فھو یوم الكّفارة محفال 
 .یوۇوإلمقدسا یكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا 

عمال ما ال تعملوا في ھذا الیوم عینھ النھ یوم كّفارة  28
ان كل نفس ال تتذلل  29 الھكم.إیوۇو للتكفیر عنكم امام 

وكل نفس تعمل  30 في ھذا الیوم عینھ تقطع من شعبھا.
  عمال ما في ھذا الیوم عینھ ابید تلك النفس من شعبھا.

عمال ما ال تعملوا فریضة دھریة في اجیالكم في  31
انھ سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم.  32 جمیع مساكنكم.

مساء الى المساء في تاسع الشھر عند المساء من ال
كلم بني  34 موسى قائال.إیوۇو وكلم  33 تسبتون سبتكم.

اسرائیل قائال. في الیوم الخامس عشر من ھذا الشھر 
في الیوم االول  35 .یوۇوإلالسابع عید المظال سبعة ایام 

سبعة ایام  36 محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا.
 ن یكون لكم محفل. في الیوم الثامیوۇوإلتقّربون وقودا 

. انھ اعتكاف. كل عمل شغل یوۇوإلمقدس تقّربون وقودا 
التي فیھا تنادون إیوۇو ھذه ھي مواسم  37 ال تعملوا.

محرقة وتقدمة  یوۇوإلمحافل مقدسة لتقریب وقود 
إیوۇو عدا سبوت  38 وذبیحة وسكیبا امر الیوم بیومھ.

وعدا عطایاكم وجمیع نذوركم وجمیع نوافلكم التي 
اما الیوم الخامس عشر من الشھر  39 .یوۇوإلطونھا تع

السابع ففیھ عندما تجمعون غلة االرض تعّیدون عیدا 
سبعة ایام. في الیوم االول عطلة وفي الیوم الثامن  یوۇوإل

وتأخذون النفسكم في الیوم االول ثمر اشجار  40 عطلة.
بھجة وسعف النخل واغصان اشجار غبیاء وصفصاف 

  ایام. الھكم سبعة.إیوۇو ن امام الوادي. وتفرحو
سبعة ایام في السنة فریضة  یوۇوإلتعّیدونھ عیدا  41

في  42 دھریة في اجیالكم. في الشھر السابع تعّیدونھ.
مظال تسكنون سبعة ایام. كل الوطنیین في اسرائیل 

لكي تعلم اجیالكم اني في مظال  43 یسكنون في المظال.
من ارض مصر. انا اسكنت بني اسرائیل لما اخرجتھم 

فاخبر موسى بني اسرائیل بمواسم  44 الھكم.إیوۇو 
   . إیوۇو

اوص بني اسرائیل ان  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  24
یقدموا الیك زیت زیتون مرضوض نقیا للضوء إلیقاد 

خارج حجاب الشھادة في خیمة االجتماع  3 السرج دائما.
دائما و إیوۇیرتبھا ھرون من المساء الى الصباح امام 

على المنارة الطاھرة یرتب  4 فریضة دھریة في اجیالكم.
وتأخذ دقیقا وتخبزه اثني  5 دائما.إیوۇو السرج امام 

وتجعلھا  6 عشر قرصا. عشرین یكون القرص الواحد.
  .إیوۇوصفّین كل صّف ستة على المائدة الطاھرة امام 

وتجعل على كل صف لبانا نقیا فیكون للخبز تذكارا  7
إیوۇو في كل یوم سبت یرتبھ امام  8 . یوۇوإل وقودا

فیكون لھرون  9 دائما من عند بني اسرائیل میثاقا دھریا.
وبنیھ فیاكلونھ في مكان مقدس. النھ قدس اقداس لھ من 

وخرج ابن امرأة  10 فریضة دھریة.إیوۇو وقائد 
اسرائیلیة وھو ابن رجل مصري في وسط بني اسرائیل 

  االسرائیلیة ورجل اسرائیلي. وتخاصم في المحّلة ابن
فجدّف ابن االسرائیلیة على االسم وسّب. فأتوا بھ الى  11

 موسى. وكان اسم امھ شلومیة بنت دبري من سبط دان.
  .إیوۇوفوضعوه في المحرس لیعلن لھم عن فم  12
اخرج الذي سّب الى  14 موسى قائال.إیوۇو فكلم  13

م على راسھ خارج المحّلة فیضع جمیع السامعین ایدیھ
وكلم بني اسرائیل قائال كل من  15 ویرجمھ كل الجماعة.

إیوۇو ومن جدف على اسم  16 سّب الھھ یحمل خطیتھ.
فانھ یقتل. یرجمھ كل الجماعة رجما. الغریب كالوطني 

واذا امات احد انسانا  17 عندما یجدف على االسم یقتل.
 س.ومن امات بھیمة یعّوض عنھا نفسا بنف 18 فانھ یقتل.

واذا احدث انسان في قریبھ عیبا فكما فعل كذلك یفعل  19
  بھ .
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كسر بكسر وعین بعین وسّن بسن. كما احدث عیبا  20
من قتل بھیمة یعّوض  21 في االنسان كذلك یحدث فیھ.

حكم واحد یكون لكم.  22 عنھا ومن قتل انسانا یقتل.
فكلم  23 الھكم.إیوۇو الغریب یكون كالوطني. اني انا 

بني اسرائیل ان یخرجوا الذي سّب الى خارج  موسى
ویرجموه بالحجارة. ففعل بنو اسرائیل كما امر  المحّلة.
   موسى.إیوۇو 

كلم بني  2 موسى في جبل سیناء قائال.إیوۇو وكلم  25
اسرائیل وقل لھم. متى أتیتم الى االرض التي انا اعطیكم 

ست سنین تزرع حقلك  3 .یوۇوإلتسبت االرض سبتا 
واما السنة  4 سنین تقضب كرمك وتجمع غلتھما.وست 

. ال ۇویوإلالسابعة ففیھا یكون لالرض سبت عطلة سبتا 
زّریع حصیدك ال  5 تزرع حقلك وال تقضب كرمك.

تحصد وعنب كرمك المحول ال تقطف. سنة عطلة تكون 
ویكون سبت االرض لكم طعاما. لك ولعبدك  6 لالرض.

  ین عندك.والمتك والجیرك ولمستوطنك النازل
ولبھائمك وللحیوان الذي في ارضك تكون كل غلتھا  7

وتعدّ لك سبعة سبوت سنین. سبع سنین سبع  8 طعاما.
مرات. فتكون لك ایام السبعة السبوت السنویة تسعا 

ثم تعبر بوق الھتاف في الشھر السابع  9 واربعین سنة.
في عاشر الشھر في یوم الكّفارة تعّبرون البوق في جمیع 

وتقدسون السنة الخمسین وتنادون بالعتق  10 م.ارضك
في االرض لجمیع سكانھا. تكون لكم یوبیال وترجعون 

یوبیال تكون  11 كل الى ملكھ وتعودون كل الى عشیرتھ.
لكم السنة الخمسون ال تزرعوا وال تحصدوا زّریعھا وال 

انھا یوبیل. مقدسة تكون لكم.  12 تقطفوا كرمھا المحول.
في سنة الیوبیل ھذه  13 ون غلتھا.من الحقل تأكل

فمتى بعت صاحبك مبیعا او  14 ترجعون كل الى ملكھ.
حسب  15 اشتریت من ید صاحبك فال یغبن احدكم اخاه.

عدد السنین بعد الیوبیل تشتري من صاحبك وحسب سني 
على قدر كثرة السنین تكثر ثمنھ وعلى  16 الغلة یبیعك.

فال  17 دد الغالت یبیعك.قدر قلّة السنین تقلل ثمنھ النھ ع
 الھكم.إیوۇو یغبن احدكم صاحبھ بل اخش الھك. اني انا 

فتعملون فرائضي وتحفظون احكامي وتعملونھا  18
وتعطي االرض ثمرھا  19 لتسكنوا على االرض آمنین.

واذا قلتم ماذا  20 فتاكلون للشبع وتسكنون علیھا آمنین.
  مع غلتنا.ناكل في السنة السابعة ان لم نزرع ولم نج

فاني آمر ببركتي لكم في السنة السادسة فتعمل غلة  21
فتزرعون السنة الثامنة وتاكلون من  22 لثالث سنین.

الغلة العتیقة الى السنة التاسعة. الى ان تاتي غلتھا تاكلون 
واالرض ال تباع بتّة. الن لي االرض وانتم  23 عتیقا.

 بل في كل ارض ملككم 24 غرباء ونزالء عندي.
اذا افتقر اخوك فباع من ملكھ  25 تجعلون فكاكا لالرض.

ومن لم یكن  26 یاتي ولّیھ االقرب الیھ ویفك مبیع اخیھ.
یحسب سني  27 لھ ولي فان نالت یده ووجد مقدار فكاكھ.

 بیعھ ویرد الفاضل لالنسان الذي باع لھ فیرجع الى ملكھ.
 وان لم تنل یده كفایة لیرد لھ یكون مبیعھ في ید 28

شاریھ الى سنة الیوبیل ثم یخرج في الیوبیل فیرجع الى 
واذا باع انسان بیت سكن في مدینة ذات سور  29 ملكھ.

  فیكون فكاكھ الى تمام سنة بیعھ. سنة یكون فكاكھ.
وان لم یفك قبل ان تكمل لھ سنة تامة وجب البیت  30

الذي في المدینة ذات السور بتّة لشاریھ في اجیالھ. ال 
لكن بیوت القرى التي لیس لھا  31 الیوبیل.یخرج في 

سور حولھا فمع حقول االرض تحسب یكون لھا فكاك 
واما مدن الالویین بیوت مدن  32 وفي الیوبیل تخرج.

والذي یفكھ من  33 ملكھم فیكون لھا فكاك مؤّبد لالویین.
الالویین المبیع من بیت او من مدینة ملكھ یخرج في 

الویین ھي ملكھم في وسط بني الیوبیل الن بیوت مدن ال
واما حقول المسارح لمدنھم فال تباع النھا  34 اسرائیل.

واذا افتقر اخوك وقصرت یده عندك  35 ملك دھري لھم.
ال تأخذ منھ  36 فاعضده غریبا او مستوطنا فیعیش معك.

  ربا وال مرابحة بل اخش الھك فیعیش اخوك معك.
 بالمرابحة. فضتك ال تعطھ بالربا وطعامك ال تعط 37
الھكم الذي اخرجكم من ارض مصر إیوۇو انا  38

واذا افتقر  39 لیعطیكم ارض كنعان فیكون لكم الھا.
  اخوك عندك وبیع لك فال تستعبده استعباد عبد.

كاجیر كنزیل یكون عندك. الى سنة الیوبیل یخدم  40
ثم یخرج من عندك ھو وبنوه معھ ویعود الى  41 عندك.

النھم عبیدي الذین  42 آبائھ یرجع. عشیرتھ. والى ملك
ال  43 اخرجتھم من ارض مصر ال یباعون بیع العبید.

واما عبیدك  44 تتسلط علیھ بعنف. بل اخش الھك.
واماؤك الذین یكونون لك فمن الشعوب الذین حولكم. 

وایضا من ابناء  45 منھم تقتنون عبیدا واماء.
رھم عشائ المستوطنین النازلین عندكم منھم تقتنون ومن

 الذین عندكم الذین یلدونھم في ارضكم فیكونون ملكا لكم.
وتستملكونھم البنائكم من بعدكم میراث ملك.  46

تستعبدونھم الى الدھر. واما اخوتكم بنو اسرائیل فال 
واذا طالت ید غریب  47 یتسلط انسان على اخیھ بعنف.

او نزیل عندك وافتقر اخوك عنده وبیع 
  ندك او لنسل عشیرة الغریب.المستوطن ع للغریب

  فبعد بیعھ یكون لھ فكاك. یفكھ واحد من اخوتھ. 48
او یفكھ عمھ او ابن عمھ او یفكھ واحد من اقرباء  49

  جسده من عشیرتھ او اذا نالت یده یفك نفسھ.
فیحاسب شاریھ من سنة بیعھ لھ الى سنة الیوبیل  50

 ویكون ثمن بیعھ حسب عدد السنین. كایام اجیر یكون
ان بقي كثیر من السنین فعلى قدرھا یرد فكاكھ  51 عنده.

وان بقي قلیل من السنین الى سنة  52 من ثمن شرائھ.
كاجیر  53 الیوبیل یحسب لھ وعلى قدر سنیھ یرد فكاكھ.

من سنة الى سنة یكون عنده. ال یتسلط علیھ بعنف امام 
وان لم یفك بھؤالء یخرج في سنة الیوبیل ھو  54 عینیك.

الن بني اسرائیل لي عبید ھم عبیدي  55 ه معھ.وبنو
   الھكم.إیوۇو الذین اخرجتھم من ارض مصر. انا 
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ال تصنعوا لكم اوثانا وال تقیموا لكم تمثاال منحوتا او  26
نصبا وال تجعلوا في ارضكم حجرا مصّورا لتسجدوا لھ. 

سبوتي تحفظون ومقدسي  2 الھكم.إیوۇو الني انا 
اذا سلكتم في فرائضي وحفظتم  3 .إیوۇوتھابون. انا 

اعطي مطركم في حینھ وتعطي  4 وصایاي وعملتم بھا.
ویلحق  5 االرض غلتھا وتعطي اشجار الحقل اثمارھا.

دراسكم بالقطاف ویلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبزكم 
واجعل سالما في  6 للشبع وتسكنون في ارضكم آمنین.

حوش االرض فتنامون ولیس من یزعجكم. وابید الو
  الردیئة من االرض وال یعبر سیف في ارضكم.

یطرد  8 وتطردون اعداءكم فیسقطون امامكم بالسیف. 7
خمسة منكم مئة ومئة منكم یطردون ربوة ویسقط 

والتفت الیكم وأثمركم  9 اعداؤكم امامكم بالسیف.
فتأكلون العتیق المعتّق  10 واكثركم وافي میثاقي معكم.

واجعل مسكني  11 جدید.وتخرجون العتیق من وجھ ال
واسیر بینكم واكون  12 في وسطكم وال ترذلكم نفسي.

الھكم الذي إیوۇو انا  13 لكم الھا وانتم تكونون لي شعبا.
اخرجكم من ارض مصر من كونكم لھم عبیدا وقطع قیود 

لكن ان لم تسمعوا لي ولم  14 نیركم وسّیركم قیاما.
ائضي وان رفضتم فر 15 تعملوا كل ھذه الوصایا.

وكرھت انفسكم احكامي فما عملتم كل وصایاي بل نكثتم 
فاني اعمل ھذه بكم. اسلّط علیكم رعبا وسال  16 میثاقي.

وحمى تفني العینین وتتلف النفس وتزرعون باطال 
واجعل وجھي ضدكم  17 زرعكم فیاكلھ اعداؤكم.

فتنھزمون امام اعدائكم ویتسلط علیكم مبغضوكم 
وان كنتم مع ذلك ال  18 .وتھربون ولیس من یطردكم

تسمعون لي ازید على تأدیبكم سبعة اضعاف حسب 
فاحطم فخار عزكم واصیر سماءكم  19 خطایاكم.

فتفرغ باطال قوتكم  20 كالحدید وارضكم كالنحاس.
وارضكم ال تعطي غلتھا واشجار االرض ال تعطي 

وان سلكتم معي بالخالف ولم تشاءوا ان  21 اثمارھا.
علیكم ضربات سبعة اضعاف حسب  تسمعوا لي ازید

اطلق علیكم وحوش البریة فتعدمكم االوالد  22 خطایاكم.
وان لم  23 وتقرض بھائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم.

فاني انا  24 تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخالف.
اسلك معكم بالخالف واضربكم سبعة اضعاف حسب 

لمیثاق اجلب علیكم سیفا ینتقم نقمة ا 25 خطایاكم.
فتجتمعون الى مدنكم وأرسل في وسطكم الوبأ فتدفعون 

بكسري لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء  26 بید العدو.
خبزكم في تنور واحد ویرددن خبزكم بالوزن فتأكلون 

وان كنتم بذلك ال تسمعون لي بل سلكتم  27 وال تشبعون.
فانا اسلك معكم بالخالف ساخطا  28 معي بالخالف.

فتأكلون لحم  29 بعة اضعاف حسب خطایاكم.وأؤدّبكم س
واخرب مرتفعاتكم واقطع  30 بنیكم. ولحم بناتكم تأكلون.

شمساتكم والقي جثثكم على جثث اصنامكم وترذلكم 
واصّیر مدنكم خربة ومقادسكم موحشة وال  31 نفسي.

وأوحش االرض فیستوحش  32 اشتم رائحة سروركم.

ّریكم بین االمم واذ 33 منھا اعداؤكم الساكنون فیھا.
واجّرد وراءكم السیف فتصیر ارضكم موحشة ومدنكم 

حینئذ تستوفي االرض سبوتھا كل ایام  34 تصیر خربة.
وحشتھا وانتم في ارض اعدائكم. حینئذ تسبت االرض 

كل ایام وحشتھا تسبت ما لم تسبتھ  35 وتستوفي سبوتھا.
والباقون منكم ألقي  36 من سبوتكم في سكنكم علیھا.

جبانة في قلوبھم في اراضي اعدائھم فیھزمھم صوت ال
ورقة مندفعة فیھربون كالھرب من السیف ویسقطون 

ویعثر بعضھم ببعض كما من امام  37 ولیس طارد.
  السیف ولیس طارد وال یكون لكم قیام امام اعدائكم.

  فتھلكون بین الشعوب وتاكلكم ارض اعدائكم. 38
اراضي اعدائكم.  والباقون منكم یفنون بذنوبھم في 39

لكن ان اقّروا  40 وایضا بذنوب آبائھم معھم یفنون.
بذنوبھم وذنوب آبائھم في خیانتھم التي خانوني بھا 

واني ایضا  41 وسلوكھم معي الذي سلكوا بالخالف.
سلكت معھم بالخالف وأتیت بھم الى ارض اعدائھم اال 

ان تخضع حینئذ قلوبھم الغلف ویستوفوا حینئذ عن 
اذكر میثاقي مع یعقوب واذكر ایضا میثاقي  42 .ذنوبھم

  مع اسحق ومیثاقي مع ابراھیم واذكر االرض.
واالرض تترك منھم وتستوفي سبوتھا في وحشتھا  43

منھم وھم یستوفون عن ذنوبھم النھم قد أبوا احكامي 
ولكن مع ذلك ایضا متى  44 وكرھت انفسھم فرائضي.

كرھتھم حتى  كانوا في ارض اعدائھم ما أبیتھم وال
بل  45 الھھم.إیوۇو ابیدھم وانكث میثاقي معھم. الني انا 

اذكر لھم المیثاق مع االولین الذین اخرجتھم من ارض 
  .إیوۇومصر امام اعین الشعوب الكون لھم الھا. انا 

ھذه ھي الفرائض واالحكام والشرائع التي وضعھا  46
   سى.وبینھ وبین بني اسرائیل في جبل سیناء بید مإیوۇو 

كلم بني اسرائیل وقل  2 موسى قائال.إیوۇو وكلم  27
  .یوۇوإللھم. اذا افرز انسان نذرا حسب تقویمك نفوسا 

فان كان تقویمك لذكر من ابن عشرین سنة الى ابن  3
ستین سنة یكون تقویمك خمسین شاقل فضة على شاقل 

 وان كان انثى یكون تقویمك ثالثین شاقال.  4 المقدس.
ن من ابن خمس سنین الى ابن عشرین سنة وان كا 5

 یكون تقویمك لذكر عشرین شاقال والنثى عشرة شواقل.
وان كان من ابن شھر الى ابن خمس سنین یكون  6

تقویمك لذكر خمسة شواقل فضة والنثى یكون تقویمك 
وان كان من ابن ستین سنة  7 ثالثة شواقل فضة.

. شاقال فصاعدا فان كان ذكرا یكون تقویمك خمسة عشر
وان كان فقیرا عن تقویمك  8 واما لالنثى فعشرة شواقل.

یوقفھ امام الكاھن فیقومھ الكاھن. على قدر ما تنال ید 
وان كان بھیمة ّمما یقّربونھ قربانا  9 الناذر یقّومھ الكاھن.

ال  10 یكون قدسا. یوۇوإلفكل ما یعطي منھ  یوۇوإل
ید. وان ابدل یغّیره وال یبدلھ جیدا برديء او ردیئا بج

وان كان بھیمة  11 بھیمة ببھیمة تكون ھي وبدیلھا قدسا.
یوقف البھیمة امام  یوۇوإلنجسة مما ال یقربونھ قربانا 

  الكاھن.
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فیقومھا الكاھن جیدة ام ردیئة. فحسب تقویمك یا  12
فان فكھا یزید خمسھا على  13 كاھن ھكذا یكون.

یقومھ  ۇویوإلواذا قدس انسان بیتھ قدسا  14 تقویمك.
  الكاھن جیدا ام ردیئا وكما یقّومھ الكاھن ھكذا یقوم.

فان كان المقدس یفك بیتھ یزید خمس فضة تقویمك  15
وان قدّس انسان بعض حقل ملكھ  16 علیھ فیكون لھ.

یكون تقویمك على قدر بذاره. بذار حومر من  یوۇوإل
ان قدس حقلھ من سنة  17 الشعیر بخمسین شاقل فضة.

وان قدس حقلھ بعد سنة  18 سب تقویمك یقوم.الیوبیل فح
الیوبیل یحسب لھ الكاھن الفضة على قدر السنین الباقیة 

فان فك الحقل  19 الى سنة الیوبیل فینّقص من تقویمك.
لكن  20 مقدّسھ یزید خمس فضة تقویمك علیھ فیجب لھ.

  ان لم یفك الحقل وبیع الحقل النسان آخر ال یفك بعد.
 وۇویإلعند خروجھ في الیوبیل قدسا  بل یكون الحقل 21

وان قدّس  22 كالحقل المحرم. للكاھن یكون ملكھ.
یحسب  23 حقال من شرائھ لیس من حقول ملكھ. یوۇوإل

لھ الكاھن مبلغ تقویمك الى سنة الیوبیل فیعطي تقویمك 
وفي سنة الیوبیل یرجع  24 .یوۇوإلفي ذلك الیوم قدسا 

  الذي لھ ملك االرض. الحقل الى الذي اشتراه منھ الى
وكل تقویمك یكون على شاقل المقدس عشرین جیرة  25

 من یوۇوإللكن البكر الذي یفرز بكرا  26 یكون الشاقل.
  .یوۇوإلالبھائم فال یقدسھ احد. ثورا كان او شاة فھو 

وان كان من البھائم النجسة یفدیھ حسب تقویمك  27
  .مكویزید خمسھ علیھ. وان لم یفك فیباع حسب تقوی

من كل ما لھ من  یوۇوإلاما كل محّرم یحرمھ انسان  28
الناس والبھائم ومن حقول ملكھ فال یباع وال یفك. ان كل 

كل محّرم یحّرم للرب  29 .یوۇوإلمحرم ھو قدس اقداس 
وكل عشر االرض من  30 من الناس ال یفدى. یقتل قتال.

 .یوۇوإل. قدس یوۇوإلحبوب االرض واثمار الشجر فھو 
  وان فك انسان بعض عشره یزید خمسھ علیھ. 31
واما كل عشر البقر والغنم فكل ما یعبر تحت العصا  32

ال یفحص أجید ھو ام  33 .یوۇوإلیكون العاشر قدسا 
 رديء وال یبدلھ. وان ابدلھ یكون ھو وبدیلھ قدسا. ال یفك.

بھا موسى الى إیوۇو ھذه ھي الوصایا التي اوصى  34
   سیناء .بني اسرائیل في جبل 


