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موسى في بریة سیناء في خیمة االجتماع  إیوۇووكلم  1
في اول الشھر الثاني في السنة الثانیة لخروجھم من 

احصوا كل جماعة بني اسرائیل  2 ارض مصر قائال
  بعشائرھم وبیوت آبائھم بعدد االسماء كل ذكر براسھ

من ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب في  3
ویكون  4 ن حسب اجنادھم.اسرائیل. تحسبھم انت وھرو

  معكما رجل لكل سبط. رجل ھو راس لبیت آبائھ.
وھذه اسماء الرجال الذین یقفون معكما. لرأوبین  5

لشمعون شلومیئیل بن صور  6 ألیصور بن شدیئور.
لیساكر نثنائیل  8 لیھوذا نحشون بن عمیناداب. 7 یشدّاي.

البني  10 لزبولون ألیآب بن حیلون. 9 بن صوغر.
ف الفرایم ألیشمع بن عمیھود ولمنّسى جملیئیل بن یوس

لدان  12 لبنیامین ابیدن بن جدعوني. 11 فدھصور.
 ألشیر فجعیئیل بن عكرن. 13 أخیعزر بن عمیشدّاي.

لنفتالي اخیرع بن  15 لجاد ألیاساف بن دعوئیل. 14
ھؤالء ھم مشاھیر الجماعة رؤساء اسباط  16 عینن.

فاخذ موسى وھرون  17 آبائھم. رؤوس الوف اسرائیل.
وجمعا كل  18 ھؤالء الرجال الذین تعیّنوا باسمائھم.

الجماعة في اول الشھر الثاني فانتسبوا الى عشائرھم 
وبیوت آبائھم بعدد االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا 

موسى. فعدّھم في بریة  إیوۇوكما امر  19 برؤوسھم
سب ھم حفكان بنو رأوبین بكر اسرائیل توالید 20 سیناء

عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد االسماء برؤوسھم كل ذكر 
كان  21 من ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب

المعدودون منھم لسبط رأوبین ستة واربعین الفا وخمس 
بنو شمعون توالیدھم حسب عشائرھم وبیوت  22 مئة

آبائھم المعدودون منھم بعدد االسماء برؤوسھم كل ذكر 
  سنة فصاعدا كل خارج للحرب من ابن عشرین

المعدودون منھم لسبط شمعون تسعة وخمسون الفا  23
بنو جاد توالیدھم حسب عشائرھم وبیوت  24 وثالث مئة

آبائھم بعدد االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا كل 
المعدودون منھم لسبط جاد خمسة  25 خارج للحرب

یدھم بنو یھوذا توال 26 واربعون الفا وست مئة وخمسون
حسب عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد االسماء من ابن 

المعدودون  27 عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب
بنو  28 منھم لسبط یھوذا اربعة وسبعون الفا وست مئة

یّساكر توالیدھم حسب عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد 
 االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب

ط یّساكر اربعة وخمسون الفا المعدودون منھم لسب 29
بنو زبولون توالیدھم حسب عشائرھم  30 واربع مئة

وبیوت آبائھم بعدد االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا 
المعدودون منھم لسبط زبولون  31 كل خارج للحرب

بنو یوسف بنو افرایم  32 سبعة وخمسون الفا واربع مئة
 السماء منتوالیدھم حسب عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد ا

  ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب
 المعدودون منھم لسبط افرایم اربعون الفا وخمس مئة 33
بنو منّسى توالیدھم حسب عشائرھم وبیوت آبائھم  34

بعدد االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج 
المعدودون منھم لسبط منّسى اثنان وثالثون  35 للحرب

بنیامین توالیدھم حسب عشائرھم  بنو 36 الفا ومئتان
وبیوت آبائھم بعدد االسماء من ابن عشرین سنة فصاعدا 

المعدودون منھم لسبط بنیامین  37 كل خارج للحرب
بنو دان توالیدھم  38 خمسة وثالثون الفا واربع مئة

حسب عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد االسماء من ابن 
دودون المع 39 عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب

بنو اشیر  40 منھم لسبط دان اثنان وستون الفا وسبع مئة
توالیدھم حسب عشائرھم وبیوت آبائھم بعدد االسماء من 

  ابن عشرین سنة فصاعدا كل خارج للحرب
المعدودون منھم لسبط اشیر واحد واربعون الفا  41

بنو نفتالي توالیدھم حسب عشائرھم  42 وخمس مئة
ماء من ابن عشرین سنة فصاعدا وبیوت آبائھم بعدد االس

المعدودون منھم لسبط نفتالي ثالثة  43 كل خارج للحرب
ھؤالء ھم المعدودون الذین  44 وخمسون الفا واربع مئة

عدّھم موسى وھرون ورؤساء اسرائیل اثنا عشر رجال 
فكان جمیع المعدودین من بني  45 رجل واحد لبیت آبائھ

ا شرین سنة فصاعداسرائیل حسب بیوت آبائھم من ابن ع
كان جمیع المعدودین  46 كل خارج للحرب في اسرائیل

  ست مئة الف وثالثة آالف وخمس مئة وخمسین.
  واما الالویون حسب سبط آبائھم فلم یعدّوا بینھم 47
اما سبط الوي فال  49 موسى قائال إیوۇواذ كلم  48

بل وّكل الالویین  50 تحسبھ وال تعدّه بین بني اسرائیل.
ى مسكن الشھادة وعلى جمیع امتعتھ وعلى كل ما لھ. عل

ھم یحملون المسكن وكل امتعتھ وھم یخدمونھ وحول 
فعند ارتحال المسكن ینزلھ الالویون  51 المسكن ینزلون.

وعند نزول المسكن یقیمھ الالویون واالجنبّي الذي 
وینزل بنو اسرائیل كّل في محلتھ وكّل  52 یقترب یقتل.

واما الالویون فینزلون حول  53 ادھم.عند رایتھ باجن
مسكن الشھادة لكي ال یكون سخط على جماعة بني 

ففعل  54 اسرائیل فیحفظ الالویون شعائر مسكن الشھادة.
  موسى. كذلك فعلوا إیوۇوبنو اسرائیل حسب كل ما امر 

ینزل بنو اسرائیل  2 موسى وھرون قائال إیوۇووكلم  2
بائھم. قبالة خیمة االجتماع كّل عند رایتھ بأعالم لبیوت آ

فالنازلون الى الشرق نحو الشروق  3 حولھا ینزلون.
رایة محّلة یھوذا حسب اجنادھم. والرئیس لبني یھوذا 

وجنده المعدودون منھم اربعة  4 نحشون بن عمیناداب.
والنازلون معھ سبط یّساكر.  5 وسبعون الفا وست مئة.

وجنده  6 والرئیس لبني یّساكر نثنائیل بن صوغر.
وسبط  7 المعدودون منھ اربعة وخمسون الفا واربع مئة.

  زبولون. والرئیس لبني زبولون ألیآب بن حیلون.
 وجنده المعدودون منھ سبعة وخمسون الفا واربع مئة. 8
جمیع المعدودین لمحلة یھوذا مئة الف وستة وثمانون  9

رایة محّلة  10 الفا واربع مئة باجنادھم. یرتحلون اوال
رأوبین الى التیمن حسب اجنادھم. والرئیس لبني رأوبین 

وجنده المعدودون منھ ستة  11 الیصور بن شدیئور
والنازلون معھ سبط  12 واربعون الفا وخمس مئة.

شمعون. والرئیس لبني شمعون شلومیئیل بن 
وجنده المعدودون منھم تسعة وخمسون  13 صوریشدّاي.

رئیس لبني جاد وسبط جاد. وال 14 الفا وثالث مئة.
وجنده المعدودون منھم خمسة  15 ألیاساف بن رعوئیل.

  واربعون الفا وست مئة وخمسون.
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جمیع المعدودین لمحلة رأوبین مئة الف وواحد  16
وخمسون الفا واربع مئة وخمسون باجنادھم. ویرتحلون 

ثم ترتحل خیمة االجتماع محلة الالویین في  17 ثانیة
ون كذلك یرتحلون. كّل في وسط المحالت. كما ینزل

رایة محّلة افرایم حسب اجنادھم  18 موضعھ برایاتھم
  الى الغرب. والرئیس لبني افرایم ألیشمع بن عّمیھود.

  وجنده المعدودون منھم اربعون الفا وخمس مئة. 19
ومعھ سبط منّسى. والرئیس لبني منّسى جملیئیل بن  20

وثالثون الفا  وجنده المعدودون منھم اثنان 21 فدھصور.
وسبط بنیامین. والرئیس لبني بنیامین ابیدن  22 ومئتان.

وجنده المعدودون منھم خمسة وثالثون  23 بن جدعوني.
جمیع المعدودین لمحلة افرایم مئة  24 الفا واربع مئة.

  الف وثمانیة آالف ومئة باجنادھم. ویرتحلون ثالثة
الرئیس رایة محّلة دان الى الشمال حسب اجنادھم. و 25

وجنده المعدودون  26 لبني دان اخیعزر بن عّمیشدّاي.
والنازلون معھ  27 منھم اثنان وستون الفا وسبع مئة.

  سبط اشیر. والرئیس لبني اشیر فجعیئیل بن عكرن.
وجنده المعدودون منھم واحد واربعون الفا وخمس  28

وسبط نفتالي. والرئیس لبني نفتالي اخیرع بن  29 مئة.
وجنده المعدودون منھم ثالثة وخمسون الفا  30 عینن.

وجمیع المعدودین لمحلة دان مئة الف  31 واربع مئة.
  وسبعة وخمسون الفا وست مئة. یرتحلون اخیرا برایاتھم

ھؤالء ھم المعدودون من بني اسرائیل حسب بیوت  32
آبائھم. جمیع المعدودین من المحالت باجنادھم ست مئة 

واما  33 مئة وخمسونالف وثالثة آالف وخمس 
 إیوۇوالالویون فلم یعدّوا بین بني اسرائیل كما امر 

 وإیوۇففعل بنو اسرائیل حسب كل ما امر بھ  34 موسى.
موسى. ھكذا نزلوا برایاتھم وھكذا ارتحلوا. كّل حسب 

   عشائره مع بیت آبائھ

موسى في  إیوۇووھذه توالید ھرون وموسى یوم كلم  3
ماء بني ھرون. ناداب البكر وھذه اس 2 جبل سیناء.

ھذه اسماء بني ھرون  3 وابیھو وألعازار وایثامار.
ولكن مات  4 الكھنة الممسوحین الذین مأل ایدیھم للكھانة.

امام  عندما قّربا نارا غریبة إیوۇوناداب وابیھو امام 
في بریة سیناء ولم یكن لھما بنون. واما الیعازار  إیوۇو

موسى  إیوۇووكلم  5 ابیھما امام ھرون وایثامار فكھنا
قدم سبط الوي واوقفھم قدام ھرون الكاھن  6 قائال

فیحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام  7 ولیخدموه.
فیحرسون كل  8 خیمة االجتماع ویخدمون خدمة المسكن

امتعة خیمة االجتماع وحراسة بني اسرائیل ویخدمون 
یھ. انھم فتعطي الالویین لھرون ولبن 9 خدمة المسكن.

وتوكل  10 موھوبون لھ ھبة من عند بني اسرائیل.
ھرون وبنیھ فیحرسون كھنوتھم واالجنبي الذي یقترب 

وھا اني قد اخذت  12 موسى قائال إیوۇووكلم  11 یقتل
الالویین من بین بني اسرائیل بدل كل بكر فاتح رحم من 

الن لي كل بكر.  13 بني اسرائیل فیكون الالویون لي.
ت كل بكر في ارض مصر قدست لي كل بكر یوم ضرب

 إیوۇوفي اسرائیل من الناس والبھائم. لي یكونون. انا 
عدّ بني  15 موسى في بریة سیناء قائال إیوۇووكلم  14

الوي حسب بیوت آبائھم وعشائرھم. كل ذكر من ابن 

 إیوۇوفعدّھم موسى حسب قول  16 شھر فصاعدا تعدّھم.
الوي باسمائھم. جرشون وكان ھؤالء بني  17 كما أمر.

وھذان اسما ابني جرشون حسب  18 وقھات ومراري.
وبنو قھات حسب عشائرھم  19 عشائرھما لبني وشمعي.

وابنا مراري  20 عمرام ویصھار وحبرون وعّزیئیل.
حسب عشائرھما محلي وموشي. ھذه ھي عشائر 

لجرشون عشیرة اللبنیین  21 الالویین حسب بیوت آبائھم
  ین. ھذه ھي عشائر الجرشونیین.وعشیرة الشمعی

المعدودون منھم بعدد كل ذكر من ابن شھر فصاعدا  22
عشائر  23 المعدودون منھم سبعة آالف وخمس مئة.

  الجرشونیین ینزلون وراء المسكن الى الغرب.
 والرئیس لبیت ابي الجرشونیین ألیاساف بن الیل. 24
وحراسة بني جرشون في خیمة االجتماع المسكن  25

  والخیمة وغطاؤھا وسجف باب خیمة االجتماع
واستار الدار وسجف باب الدار اللواتي حول المسكن  26

ولقھات  27 وحول المذبح محیطا واطنابھ مع كل خدمتھ
عشیرة العمرامیین وعشیرة الیصھاریین وعشیرة 

 الحبرونیین وعشیرة العزیئیلیین. ھذه عشائر القھاتیین
فصاعدا ثمانیة آالف  بعدد كل ذكر من ابن شھر 28

وعشائر بني  29 وست مئة حارسین حراسة القدس.
  قھات ینزلون على جانب المسكن الى التیمن.

والرئیس لبیت ابي عشیرة القھاتیین ألیصافان بن  30
وحراستھم التابوت والمائدة والمنارة  31 عزیئیل.

والمذبحان وامتعة القدس التي یخدمون بھا والحجاب 
ولرئیس رؤساء الالویین ألعازار بن  32 وكل خدمتھ.

ولمراري  33 ھرون الكاھن وكالة حّراس حراسة القدس.
عشیرة المحلیین وعشیرة الموشیین. ھذه ھي عشائر 

والمعدودون منھم بعدد كل ذكر من ابن  34 مراري.
والرئیس لبیت ابي  35 شھر فصاعدا ستة آالف ومئتان.

نب لون على جاعشائر مراري صوریئیل بن ابیحایل. ینز
ووكالة حراسة بني مراري  36 المسكن الى الشمال.

الواح المسكن وعوارضھ واعمدتھ وفرضھ وكل امتعتھ 
واعمدة الدار حوالیھا وفرضھا واوتادھا  37 وكل خدمتھ

والنازلون قدام المسكن الى الشرق قدام  38 واطنابھا
الشروق ھم موسى وھرون وبنوه  خیمة االجتماع نحو

ي واالجنب راسة المقدس لحراسة بني اسرائیل.حارسین ح
جمیع المعدودین من الالویین الذین  39 الذي یقترب یقتل

بعشائرھم كل  إیوۇوعدّھم موسى وھرون حسب قول 
وقال  40 ذكر من ابن شھر فصاعدا اثنان وعشرون الفا

لموسى عدّ كل بكر ذكر من بني اسرائیل من ابن  إیوۇو
فتأخذ الالویین لي.  41 ئھم.شھر فصاعدا وخذ عدد اسما

. بدل كل بكر في بني اسرائیل. وبھائم الالویین إیوۇوانا 
فعدّ موسى كما  42 بدل كل بكر في بھائم بني اسرائیل.

فكان جمیع  43 كل بكر في بني اسرائیل. إیوۇوامره 
االبكار الذكور بعدد االسماء من ابن شھر فصاعدا 

ومئتین وثالثة  المعدودین منھم اثنین وعشرین الفا
خذ الالویین  45 موسى قائال إیوۇووكلم  44 وسبعین

بدل كل بكر في بني اسرائیل وبھائم الالویین بدل بھائمھم 
واما فداء المئتین  46 .إیوۇوفیكون لي الالویون. انا 

والثالثة والسبعین الزائدین على الالویین من ابكار بني 
  اسرائیل
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. على شاقل القدس فتأخذ خمسة شواقل لكل راس 47
وتعطي الفضة  48 تأخذھا. عشرون جیرة الشاقل.

فأخذ موسى فضة  49 لھرون وبنیھ فداء الزائدین علیھم.
من ابكار بني  50 فدائھم من الزائدین على فداء الالویین

اسرائیل اخذ الفضة الفا وثالث مئة وخمسة وستین على 
یھ واعطي موسى فضة الفداء لھرون وبن 51 شاقل القدس
   موسى إیوۇوكما امر  إیوۇوحسب قول 

خذ عدد بني قھات  2 موسى وھرون قائال إیوۇووكلم  4
من  3 من بین بني الوي حسب عشائرھم وبیوت آبائھم

ابن ثالثین سنة فصاعدا الى ابن خمسین سنة كل داخل 
ھذه خدمة  4 في الجند لیعمل عمال في خیمة االجتماع.

یأتي  5 دس االقداس.بني قھات في خیمة االجتماع ق
ھرون وبنوه عند ارتحال المحّلة وینّزلون حجاب السجف 

ویجعلون علیھ غطاء من  6 ویغطون بھ تابوت الشھادة
جلد تخس ویبسطون من فوق ثوبا كلھ اسمانجوني 

وعلى مائدة الوجوه یبسطون ثوب  7 ویضعون عصّیھ.
اسمانجون ویضعون علیھ الصحاف والصحون واالقداح 

ویبسطون  8 لسكیب. ویكون الخبز الدائم علیھ.وكاسات ا
علیھا ثوب قرمز ویغطونھ بغطاء من جلد تخس 

ویاخذون ثوب اسمانجون ویغطون  9 ویضعون عّصیھ.
منارة الضوء وسرجھا ومالقطھا ومنافضھا وجمیع آنیة 

ویجعلونھا وجمیع آنیتھا في  10 زیتھا التي یخدمونھا بھا.
وعلى  11 العتلة. غطاء من جلد تخس ویجعلونھ على

مذبح الذھب یبسطون ثوب اسمانجون ویغطونھ بغطاء 
ویأخذون جمیع  12 من جلد تخس ویضعون عصیھ.

امتعة الخدمة التي یخدمون بھا في القدس ویجعلونھا في 
ثوب اسمانجون ویغطونھا بغطاء من جلد تخس 

ویرفعون رماد المذبح  13 ویجعلونھا على العتلة.
ویجعلون علیھ جمیع  14 جوانویبسطون علیھ ثوب ار

والمناشل  امتعتھ التي یخدمون علیھ بھا المجامر
والرفوش والمناضح كل امتعة المذبح ویبسطون علیھ 

ومتى فرغ  15 ویضعون عصیھ. غطاء من جلد تخس
 ھرون وبنوه من تغطیة القدس وجمیع امتعة القدس عند
 ارتحال المحّلة یاتي بعد ذلك بنو قھات للحمل ولكن ال

یموتوا. ذلك حمل بني قھات في خیمة  یمّسوا القدس لئال
ووكالة ألعازار بن ھرون الكاھن ھي زیت  16 االجتماع.

والتقدمة الدائمة ودھن المسحة  الضوء والبخور العطر
وكلم  17 ووكالة كل المسكن وكل ما فیھ بالقدس وامتعتھ

ال تقرضا سبط عشائر  18 موسى وھرون قائال إیوۇو
بل افعال لھم ھذا فیعیشوا  19 من بین الالویین. القھاتیین

وال یموتوا عند اقترابھم الى قدس االقداس. یدخل ھرون 
وال  20 وبنوه ویقیمونھم كل انسان على خدمتھ وحملھ

 إیوۇووكلم  21 یدخلوا لیروا القدس لحظة لئال یموتوا
خذ عدد بني جرشون ایضا حسب بیوت  22 موسى قائال

من ابن ثالثین سنة فصاعدا الى  23 آبائھم وعشائرھم
ابن خمسین سنة تعدھم. كل الداخلین لیتجندوا اجنادا 

ھذه خدمة عشائر  24 لیخدموا خدمة في خیمة االجتماع.
یحملون شقق  25 الجرشونیین من الخدمة والحمل.

المسكن وخیمة االجتماع وغطاءھا وغطاء التخس الذي 
واستار  26 علیھا من فوق وسجف باب خیمة االجتماع

الدار وسجف مدخل باب الدار اللواتي حول المسكن 
المذبح محیطة واطنابھّن وكل امتعة خدمتھّن.  وحول

حسب قول ھرون  27 وكل ما یعمل لھّن فھم یصنعونھ
وبنیھ تكون جمیع خدمة بني الجرشونیین من كل حملھم 

ھذه  28 ومن كل خدمتھم. وتوّكلھم بحراسة كل احمالھم.
بني الجرشونیین في خیمة االجتماع خدمة عشائر 

بنو مراري  29 وحراستھم بید ایثامار بن ھرون الكاھن
من ابن ثالثین  30 حسب عشائرھم وبیوت آبائھم تعدھم

سنة فصاعدا الى ابن خمسین سنة تعدھم كل الداخلین في 
وھذه حراسة  31 الجند لیخدموا خدمة خیمة االجتماع.

تماع. الواح المسكن حملھم وكل خدمتھم في خیمة االج
واعمدة الدار حوالیھا  32 وعوارضھ واعمدتھ وفرضھ

وفرضھا واوتادھا واطنابھا مع كل امتعتھا وكل خدمتھا. 
ھذه خدمة  33 وباالسماء تعدون امتعة حراسة حملھم.

عشائر بني مراري. كل خدمتھم في خیمة االجتماع بید 
فعدّ موسى وھرون  34 ایثامار بن ھرون الكاھن

ساء الجماعة بني القھاتیین حسب عشائرھم وبیوت ورؤ
من ابن ثالثین سنة فصاعدا الى ابن خمسین  35 آبائھم

 سنة كل الداخلین في الجند للخدمة في خیمة االجتماع.
فكان المعدودون منھم حسب عشائرھم الفین وسبع  36

ھؤالء ھم المعدودون من عشائر  37 مئة وخمسین.
خیمة االجتماع الذین عدھم  القھاتیین كل الخادمین في

  عن ید موسى إیوۇوموسى وھرون حسب قول 
والمعدودون من بني جرشون حسب عشائرھم  38

من ابن ثالثین سنة فصاعدا الى ابن  39 وبیوت آبائھم
خمسین سنة كل الداخلین في الجند للخدمة في خیمة 

كان المعدودون منھم حسب عشائرھم  40 االجتماع
ھؤالء ھم  41 ین وست مئة وثالثین.وبیوت آبائھم الف

المعدودون من عشائر بني جرشون كل الخادمین في 
خیمة االجتماع الذین عدّھم موسى وھرون حسب قول 

والمعدودون من عشائر بني مراري حسب  42 إیوۇو
من ابن ثالثین سنة فصاعدا  43 عشائرھم وبیوت آبائھم

ي مة فالى ابن خمسین سنة كل الداخلین في الجند للخد
كان المعدودون منھم حسب عشائرھم  44 خیمة االجتماع

ھؤالء ھم المعدودون من عشائر  45 ثالث آالف ومئتین.
بني مراري الذین عدّھم موسى وھرون حسب قول 

جمیع المعدودین الالویین الذین  46 عن ید موسى إیوۇو
عدھم موسى وھرون ورؤساء اسرائیل حسب عشائرھم 

ابن ثالثین سنة فصاعدا الى ابن من  47 وبیوت آبائھم
خمسین سنة كل الداخلین لیعملوا عمل الخدمة وعمل 

كان المعدودون منھم  48 الحمل في خیمة االجتماع
 إیوۇوحسب قول  49 ثمانیة آالف وخمس مئة وثمانین.

عن ید موسى عدّ كل انسان على خدمتھ وعلى حملھ 
   إیوۇوالذین عدّھم موسى كما امره 

اوصي بني اسرائیل ان  2 موسى قائال ۇوإیووكلم  5
ینفوا من المحّلة كل ابرص وكل ذي سیل وكل متنجس 

الذكر واالنثى تنفون. الى خارج المحّلة تنفوھم  3 لمیت
 4 لكي ال ینجسوا محالتھم حیث انا ساكن في وسطھم.

ففعل ھكذا بنو اسرائیل ونفوھم الى خارج المحّلة كما كّلم 
  بنو اسرائیلموسى ھكذا فعل  إیوۇو



Numbers - عدد 

70 

 

قل لبني اسرائیل اذا عمل  6 موسى قائال إیوۇووكلم  5
رجل او امرأة شیئا من جمیع خطایا االنسان وخان خیانة 

فلتقّر بخطیتھا التي عملت  7 فقد اذنبت تلك النفس بإیوۇو
وتردّ ما اذنبت بھ بعینھ وتزد علیھ خمسھ وتدفعھ للذي 

لیرد الیھ المذنب وان كان لیس للرجل ولّي  8 اذنبت الیھ.
الجل الكاھن فضال  إلیوۇوبھ فالمذنب بھ المردود یكون 

وكل رفیعة مع  9 عن كبش الكّفارة الذي یكّفر بھ عنھ.
 كل اقداس بني اسرائیل التي یقدمونھا للكاھن تكون لھ.

واالنسان اقداسھ تكون لھ. اذا اعطى انسان شیئا  10
كلم بني  12 موسى قائال إیوۇووكلم  11 للكاھن فلھ یكون

  اسرائیل وقل لھم اذا زاغت امرأة رجل وخانتھ خیانة
واضطجع معھا رجل اضطجاع زرع وأخفي ذلك  13

عن عیني رجلھا واستترت وھي نجسة ولیس شاھد علیھا 
فاعتراه روح الغیرة وغار على  14 وھي لم تؤخذ.

امرأتھ وھي نجسة او اعتراه روح الغیرة وغار على 
یاتي الرجل بامرأتھ الى  15 جسةامرأتھ وھي لیست ن

اإلیفة من طحین شعیر  الكاھن ویاتي بقربانھا معھا عشر
یرة غ ال یصّب علیھ زیتا وال یجعل علیھ لبانا النھ تقدمة

فیقدّمھا الكاھن ویوقفھا امام  16 تقدمة تذكار تذّكر ذنبا.
ویأخذ الكاھن ماء مقدسا في اناء خزف ویأخذ  17 إیوۇو

ر الذي في ارض المسكن ویجعل في الكاھن من الغبا
ویكشف راس  إیوۇوویوقف الكاھن المرأة امام  18 الماء

یدیھا تقدمة التذكار التي ھي تقدمة  المرأة ویجعل في
  المّر. الغیرة وفي ید الكاھن یكون ماء اللعنة

ویستحلف الكاھن المرأة ویقول لھا ان كان لم  19
جاسة من وان كنت لم تزیغي الى ن یضطجع معك رجل

  المّر. تحت رجلك فكوني بریئة من ماء اللعنة ھذا
ولكن ان كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست  20

یستحلف  21 وجعل معك رجل غیر رجلك مضجعھ.
الكاھن المرأة بحلف اللعنة ویقول الكاھن للمرأة یجعلك 

 فخذك إیوۇولعنة وحلفا بین شعبك بان یجعل  إیوۇو
یدخل ماء اللعنة ھذا في و 22 ساقطة وبطنك وارما.

احشائك لورم البطن والسقاط الفخذ. فتقول المرأة آمین 
ویكتب الكاھن ھذه اللعنات في الكتاب ثم  23 آمین.

ویسقي المرأة ماء اللعنة المّر  24 یمحوھا في الماء المرّ 
ویأخذ الكاھن من ید  25 فیدخل فیھا ماء اللعنة للمرارة.

ویقدمھا الى  إیوۇولتقدمة امام المرأة تقدمة الغیرة ویردد ا
ویقبض الكاھن من التقدمة تذكارھا ویوقده  26 المذبح.

ومتى  27 على المذبح وبعد ذلك یسقي المرأة الماء.
سقاھا الماء فان كانت قد تنجست وخانت رجلھا یدخل 

ماء اللعنة للمرارة فیرم بطنھا وتسقط فخذھا فتصیر  فیھا
وان لم تكن المرأة قد  28 شعبھا. المرأة لعنة في وسط

ھذه  29 تنجست بل كانت طاھرة تتبرأ وتحبل بزرع
 شریعة الغیرة. اذا زاغت امرأة من تحت رجلھا وتنجست

او اذا اعترى رجال روح غیرة فغار على امرأتھ  30
ویعمل لھا الكاھن كل ھذه  إیوۇویوقف المرأة امام 

 لفیتبّرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحم 31 الشریعة
   ذنبھا

 

كلم بني اسرائیل وقل لھم.  2 موسى قائال إیوۇووكلم  6
  وإلیوۇاذا انفرز رجل او امرأة لینذر نذر النذیر لینتذر 

فعن الخمر والمسكر یفترز وال یشرب خل الخمر وال  3
خل المسكر وال یشرب من نقیع العنب وال یاكل عنبا 

ما یعمل كل ایام نذره ال یأكل من كل  4 رطبا وال یابسا
كل ایام نذر  5 من جفنة الخمر من العجم حتى القشر.

افترازه ال یمّر موسى على راسھ. الى كمال االیام التي 
 یكون مقدسا ویربي خصل شعر راسھ. إلیوۇوانتذر فیھا 

ابوه  7 ال یاتي الى جسد میت. إلیوۇوكل ایام انتذاره  6
ن وامھ واخوه واختھ ال یتنجس من اجلھم عند موتھم ال

انھ كل ایام انتذاره مقدس  8 انتذار الھھ على راسھ.
واذا مات میت عنده بغتة على فجأة فنجس  9 .إلیوۇو

راس انتذاره یحلق راسھ یوم طھره. في الیوم السابع 
وفي الیوم الثامن یاتي بیمامتین او بفرخي  10 یحلقھ.

فیعمل  11 حمام الى الكاھن الى باب خیمة االجتماع
ذبیحة خطیة واآلخر محرقة ویكّفر عنھ ما  الكاھن واحدا

فمتى  12 اخطأ بسبب المیت ویقدس راسھ في ذلك الیوم.
ایام انتذاره یاتي بخروف حولي ذبیحة اثم  إلیوۇونذر 

وھذه  13 واما االیام االولى فتسقط النھ نجس انتذاره
شریعة النذیر. یوم تكمل ایام انتذاره یؤتى بھ الى باب 

خروفا واحدا  إلیوۇوفیقّرب قربانھ  14 خیمة االجتماع
حولّیا صحیحا محرقة ونعجة واحدة حولیة صحیحة 

  ذبیحة خطیة وكبشا واحدا صحیحا ذبیحة سالمة
وسل فطیر من دقیق اقراصا ملتوتة بزیت ورقاق  15

فیقدمھا  16 فطیر مدھونة بزیت مع تقدمتھا وسكائبھا
  ویعمل ذبیحة خطیتھ ومحرقتھ. إیوۇوالكاھن امام 

مع سل الفطیر  إلیوۇووالكبش یعملھ ذبیحة سالمة  17
ویحلق النذیر لدى باب  18 ویعمل الكاھن تقدمتھ وسكیبھ.

خیمة االجتماع راس انتذاره ویأخذ شعر راس انتذاره 
ویأخذ  19 ویجعلھ على النار التي تحت ذبیحة السالمة.

الكاھن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطیر واحدا من 
قاقة فطیر واحدة ویجعلھا في یدي النذیر بعد السل ور

. إیوۇوویرددھا الكاھن تردیدا امام  20 حلقھ شعر انتذاره
انھ قدس للكاھن مع صدر التردید وساق الرفیعة. وبعد 

ھذه شریعة النذیر الذي  21 ذلك یشرب النذیر خمرا.
عن انتذاره فضال عما تنال یده.  إلیوۇوینذر. قربانھ 

 نذر كذلك یعمل حسب شریعة انتذارهحسب نذره الذي 
كلم ھرون وبنیھ قائال  23 موسى قائال إیوۇووكلم  22

 إیوۇویباركك  24 ھكذا تباركون بني اسرائیل قائلین لھم.
  بوجھھ علیك ویرحمك. إیوۇویضيء  25 ویحرسك.

 27 وجھھ علیك ویمنحك سالما. إیوۇویرفع  26
   ھمفیجعلون اسمي على بني اسرائیل وانا ابارك

ویوم فرغ موسى من اقامة المسكن ومسحھ وقدسھ  7
  وجمیع امتعتھ والمذبح وجمیع امتعتھ ومسحھا وقدّسھا

قّرب رؤساء اسرائیل رؤوس بیوت آبائھم ھم رؤساء  2
اتوا بقرابینھم  3 االسباط الذین وقفوا على المعدودین.

ست عجالت مغّطاة واثني عشر ثورا. لكل  إیوۇوامام 
  ولكل واحد ثور وقدموھا امام المسكن. رئیسین عجلة

  موسى قائال إیوۇوفكلم  4
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خذھا منھم فتكون لعمل خدمة خیمة االجتماع واعطھا  5
فاخذ موسى العجالت  6 لالویین لكل واحد حسب خدمتھ.

اثنتان من العجالت واربعة  7 والثیران واعطاھا لالویین.
  من الثیران اعطاھا لبني جرشون حسب خدمتھم.

واربع من العجالت وثمانیة من الثیران اعطاھا لبني  8
  مراري حسب خدمتھم بید ایثامار بن ھرون الكاھن.

واما بنو قھات فلم یعطھم الن خدمة القدس كانت علیھم  9
وقّرب الرؤساء لتدشین  10 على االكتاف كانوا یحملون

 المذبح یوم مسحھ. وقدم الرؤساء قرابینھم امام المذبح.
لموسى. رئیسا رئیسا في كل یوم یقربون  إیوۇوفقال  11

والذي قّرب قربانھ في الیوم  12 قرابینھم لتدشین المذبح
وقربانھ  13 االول نحشون بن عّمیناداب من سبط یھوذا.

 طبق واحد من فضة وزنھ مئة وثالثون شاقال ومنضحة
واحدة من فضة سبعون شاقال على شاقل القدس كلتاھما 

وصحن واحد  14 بزیت لتقدمة توتامملوءتان دقیقا مل
وثور واحد ابن  15 عشرة شواقل من ذھب مملوء بخورا

وتیس  16 بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران  17 واحد من المعز لذبیحة خطیة

وخمسة كباش وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا 
الثاني قّرب وفي الیوم  18 قربان نحشون بن عّمیناداب

قّرب قربانھ طبقا  19 نثنائیل بن صوغر رئیس یّساكر
ومنضحة واحدة  واحدا من فضة وزنھ مئة وثالثون شاقال

من فضة سبعین شاقال على شاقل القدس كلتاھما 
وصحنا واحدا  20 ملتوتا بزیت لتقدمة مملوءتان دقیقا

وثورا واحدا  21 عشرة شواقل من ذھب مملّوا بخورا
  بشا واحدا وخروفا واحدا حولّیا لمحرقةابن بقر وك

ولذبیحة  23 وتیسا واحدا من المعز لذبیحة خطیة 22
السالمة ثورین وخمسة كباش وخمسة تیوس وخمسة 

وفي  24 خراف حولّیة. ھذا قربان نثنائیل بن صوغر
  الیوم الثالث رئیس بني زبولون ألیآب بن حیلون.

الثون شاقال قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ مئة وث 25
واحدة من فضة سبعون شاقال على شاقل  ومنضحة

  بزیت لتقدمة القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتا
 وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب مملوء بخورا 26
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد  27

 وتیس واحد من المعز لذبیحة خطیة 28 حولي لمحرقة
ن وخمسة كباش وخمسة تیوس ولذبیحة السالمة ثورا 29

  وخمسة خراف حولیة. ھذا قربان ألیآب بن حیلون
وفي الیوم الرابع رئیس بني رأوبین ألیصور بن  30

قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ مئة  31 شدیئور.
واحدة من فضة سبعون شاقال  وثالثون شاقال ومنضحة

ت بزی على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتا
وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب مملوء  32 دمةلتق

وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف  33 بخورا
وتیس واحد من المعز لذبیحة  34 واحد حولي لمحرقة

ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش وخمسة  35 خطیة
تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان ألیصور بن 

شمعون  وفي الیوم الخامس رئیس بني 36 شدیئور
قربانھ طبق واحد من  37 شلومیئیل بن صوریشدّاي.

واحدة من فضة  فضة وزنھ مئة وثالثون شاقال ومنضحة
سبعون شاقال على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا 

وصحن واحد عشرة شواقل من  38 بزیت لتقدمة ملتوتا
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  39 ذھب مملوء بخورا
وتیس واحد من المعز  40 ي لمحرقةوخروف واحد حول

ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  41 لذبیحة خطیة
وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان 

وفي الیوم السادس رئیس  42 شلومیئیل بن صوریشدّاي
قربانھ طبق واحد من  43 بني جاد ألیاساف بن دعوئیل.

ن فضة واحدة م فضة وزنھ مئة وثالثون شاقال ومنضحة
سبعون شاقال على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا 

وصحن واحد عشرة شواقل من  44 بزیت لتقدمة ملتوتا
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  45 ذھب مملوء بخورا

وتیس واحد من المعز  46 وخروف واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  47 لذبیحة خطیة

سة خراف حولّیة. ھذا قربان ألیاساف وخمسة تیوس وخم
وفي الیوم السابع رئیس بني افرایم  48 بن دعوئیل

قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ  49 ألیشمع بن عّمیھود.
واحدة من فضة سبعون  مئة وثالثون شاقال ومنضحة

 شاقال على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتا
واقل من ذھب وصحن واحد عشرة ش 50 بزیت لتقدمة
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  51 مملوء بخورا

وتیس واحد من المعز  52 وخروف واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  53 لذبیحة خطیة

وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان الیشمع 
وفي الیوم الثامن رئیس بني منّسى  54 بن عّمیھود

قربانھ طبق واحد من فضة  55 ور.جملیئیل بن فدھص
واحدة من فضة  وزنھ مئة وثالثون شاقال ومنضحة

سبعون شاقال على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا 
وصحن واحد عشرة شواقل من  56 بزیت لتقدمة ملتوتا

وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  57 ذھب مملوء بخورا
لمعز وتیس واحد من ا 58 وخروف واحد حولي لمحرقة

ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  59 لذبیحة خطیة
وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان جملیئیل 

وفي الیوم التاسع رئیس بني بنیامین  60 بن فدھصور
قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ  61 ابیدن بن جدعوني.

واحدة من فضة سبعون  مئة وثالثون شاقال ومنضحة
 لقدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتاشاقال على شاقل ا

وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب  62 بزیت لتقدمة
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  63 مملوء بخورا

وتیس واحد من المعز  64 وخروف واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  65 لذبیحة خطیة

یدن بن وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان اب
وفي الیوم العاشر رئیس بني دان اخیعزر  66 جدعوني

قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ مئة  67 بن عّمیشدّاي.
واحدة من فضة سبعون شاقال  وثالثون شاقال ومنضحة

ت بزی على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتا
وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب مملوء  68 لتقدمة
واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف  وثور 69 بخورا

وتیس واحد من المعز لذبیحة  70 واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش وخمسة  71 خطیة

تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان اخیعزر بن 
  عمیّشدّاي
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وفي الیوم الحادي عشر رئیس بني اشیر فجعیئیل بن  72
ضة وزنھ مئة قربانھ طبق واحد من ف 73 عكرن.

واحدة من فضة سبعون شاقال  وثالثون شاقال ومنضحة
ت بزی على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا ملتوتا

وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب مملوء  74 لتقدمة
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف  75 بخورا

وتیس واحد من المعز لذبیحة  76 واحد حولي لمحرقة
السالمة ثوران وخمسة كباش وخمسة  ولذبیحة 77 خطیة

تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان فجعیئیل بن 
وفي الیوم الثاني عشر رئیس بني نفتالي  78 عكرن

قربانھ طبق واحد من فضة وزنھ  79 اخیرع بن عینن.
واحدة من فضة سبعون  مئة وثالثون شاقال ومنضحة

 املتوتشاقال على شاقل القدس كلتاھما مملوءتان دقیقا 
وصحن واحد عشرة شواقل من ذھب  80 بزیت لتقدمة
وثور واحد ابن بقر وكبش واحد  81 مملوء بخورا

وتیس واحد من المعز  82 وخروف واحد حولي لمحرقة
ولذبیحة السالمة ثوران وخمسة كباش  83 لذبیحة خطیة

وخمسة تیوس وخمسة خراف حولّیة. ھذا قربان اخیرع 
ذبح یوم مسحھ من رؤساء ھذا تدشین الم 84 بن عینن

اسرائیل. اطباق فضة اثنا عشر ومناضح فضة اثنتا 
كل طبق مئة  85 عشرة وصحون ذھب اثنا عشر

وثالثون شاقل فضة وكل منضحة سبعون. جمیع فضة 
وصحون  86 اآلنیة الفان واربع مئة على شاقل القدس.

الذھب اثنا عشر مملوءة بخورا كل صحن عشرة على 
 ذھب الصحون مئة وعشرون شاقال. شاقل القدس. جمیع

كل الثیران للمحرقة اثنا عشر ثورا والكباش اثنا  87
عشر والخراف الحولّیة اثنا عشر مع تقدمتھا وتیوس 

وكل الثیران لذبیحة  88 المعز اثنا عشر لذبیحة الخطیة
السالمة اربعة وعشرون ثورا والكباش ستون والتیوس 

تدشین المذبح بعد ستون والخراف الحولّیة ستون. ھذا 
فلما دخل موسى الى خیمة االجتماع لیتكلم  89 مسحھ

معھ كان یسمع الصوت یكلمھ من على الغطاء الذي على 
   تابوت الشھادة من بین الكروبین فكلّمھ

كلم ھرون وقل لھ. متى  2 موسى قائال إیوۇووكلم  8
  رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبعة.

ون ھكذا. الى قدام المنارة رفع سرجھا كما ففعل ھر 3
وھذه ھي صنعة المنارة مسحولة من  4 موسى إیوۇوامر 

ذھب. حتى ساقھا وزھرھا ھي مسحولة. حسب المنظر 
 إیوۇووكلم  5 موسى ھكذا عمل المنارة إیوۇوالذي اراه 

خذ الالویین من بین بني اسرائیل  6 موسى قائال.
طھیرھم. انضح علیھم ماء وھكذا تفعل لھم لت 7 وطّھرھم.

الخطیة ولیمّروا موسى على كل بشرھم ویغسلوا ثیابھم 
ثم یاخذوا ثورا ابن بقر وتقدمتھ دقیقا ملتوتا  8 فیتطّھروا.

فتقدم  9 بزیت. وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبیحة خطیة.
الالویین امام خیمة االجتماع وتجمع كل جماعة بني 

فیضع بنو  إیوۇو وتقدم الالویین امام 10 اسرائیل
ویردّد ھرون الالویین  11 اسرائیل ایدیھم على الالویین

من عند بني اسرائیل فیكونون لیخدموا  إیوۇوتردیدا امام 
ثم یضع الالویون ایدیھم على راسي  12 .إیوۇوخدمة 

الثورین فتقّرب الواحد ذبیحة خطیة واآلخر محرقة 

یین امام فتوقف الالو 13 للتكفیر عن الالویین. إلیوۇو
وتفرز الالویین  14 .إلیوۇوھرون وبنیھ وتردّدھم تردیدا 

وبعد ذلك  15 من بین بني اسرائیل فیكون الالویون لي.
یاتي الالویون لیخدموا خیمة االجتماع فتطّھرھم 

النھم موھوبون لي ھبة من بین بني  16 وترددھم تردیدا.
 داسرائیل. بدل كل فاتح رحم بكر كل من بني اسرائیل ق

الن لي كل بكر في بني اسرائیل من  17 اتخذتھم لي.
الناس ومن البھائم. یوم ضربت كل بكر في ارض مصر 

فاتخذت الالویین بدل كل بكر في بني  18 قدّستھم لي.
ووھبت الالویین ھبة لھرون وبنیھ من بین  19 اسرائیل.

لیخدموا خدمة بني اسرائیل في خیمة  بني اسرائیل
ي بني یكون ف عن بني اسرائیل لكي ال االجتماع وللتكفیر

  اسرائیل وبأ عند اقتراب بني اسرائیل الى القدس
ففعل موسى وھرون وكل جماعة بني اسرائیل  20

موسى عن الالویین.  إیوۇولالویین حسب كل ما امر 
فتطّھر الالویون وغسلوا  21 ھكذا فعل لھم بنو اسرائیل.

وكّفر عنھم  وإیوۇثیابھم وردّدھم ھرون تردیدا امام 
وبعد ذلك اتى الالویون لیخدموا  22 ھرون لتطھیرھم.

خدمتھم في خیمة االجتماع امام ھرون وامام بنیھ. كما 
وكلم  23 موسى عن الالویین ھكذا فعلوا لھم إیوۇوامر 

ھذا ما لالویین. من ابن خمس  24 موسى قائال. إیوۇو
 وعشرین سنة فصاعدا یاتون لیتجندوا اجنادا في خدمة

ومن ابن خمسین سنة یرجعون من  25 خیمة االجتماع.
یوازرون اخوتھم في  26 جند الخدمة وال یخدمون بعد.

خیمة االجتماع لحرس حراسة لكن خدمة ال یخدمون. 
   ھكذا تعمل لالویین في حراساتھم

موسى في بریة سیناء في السنة الثانیة  إیوۇووكلم  9
  ائال.لخروجھم من ارض مصر في الشھر االول ق

في الیوم  3 ولیعمل بنو اسرائیل الفصح في وقتھ. 2
الرابع عشر من ھذا الشھر بین العشاءین تعملونھ في 

فكلم  4 وقتھ. حسب كل فرائضھ وكل احكامھ تعملونھ.
فعملوا الفصح  5 موسى بني اسرائیل ان یعملوا الفصح.

بین  في الشھر االول في الیوم الرابع عشر من الشھر
 موسى إیوۇوي بریة سیناء حسب كل ما امر العشاءین ف

لكن كان قوم قد تنجسوا النسان  6 ھكذا فعل بنو اسرائیل
میت فلم یحل لھم ان یعملوا الفصح في ذلك الیوم فتقدموا 

وقال لھ اولئك  7 امام موسى وھرون في ذلك الیوم.
الناس اننا متنجسون النسان میت. لماذا نترك حتى ال 

فقال لھم  8 في وقتھ بین بني اسرائیل. إیوۇونقّرب قربان 
فكلم  9 من جھتكم إیوۇوموسى قفوا ألسمع ما یامر بھ 

كلم بني اسرائیل قائال. كل انسان  10 موسى قائال. إیوۇو
منكم او من اجیالكم كان نجسا لمیت او في سفر بعید 

في الشھر الثاني في الیوم  11 .إلیوۇوفلیعمل الفصح 
ین یعملونھ. على فطیر ومرار الرابع عشر بین العشاء

ال یبقوا منھ الى الصباح وال یكسروا عظما  12 یأكلونھ.
لكن من كان  13 منھ. حسب كل فرائض الفصح یعملونھ.

 طاھرا ولیس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك
ھ. في وقت إیوۇوالنفس من شعبھا النھا لم تقّرب قربان 

  خطیتھ. ذلك االنسان یحمل
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 . حسبإلیوۇوعندكم غریب فلیعمل فصحا  واذا نزل 14
فریضة الفصح وحكمھ كذلك یعمل. فریضة واحدة تكون 

وفي یوم اقامة المسكن  15 لكم للغریب ولوطنّي االرض
غطت السحابة المسكن خیمة الشھادة. وفي المساء كان 

ھكذا كان  16 على المسكن كمنظر نار الى الصباح.
ومتى  17 لیال. دائما. السحابة تغطیھ ومنظر النار

ارتفعت السحابة عن الخیمة كان بعد ذلك بنو اسرائیل 
یرتحلون. وفي المكان حیث حّلت السحابة ھناك كان بنو 

كان بنو اسرائیل  إیوۇوحسب قول  18 اسرائیل ینزلون.
كانوا ینزلون. جمیع ایام  إیوۇویرتحلون وحسب قول 

واذا  19 حلول السحابة على المسكن كانوا ینزلون.
تمادت السحابة على المسكن ایاما كثیرة كان بنو اسرائیل 

واذا كانت  20 وال یرتحلون. إیوۇویحرسون حراسة 
انوا ك إیوۇوالسحابة ایاما قلیلة على المسكن فحسب قول 

واذا كانت  21 كانوا یرتحلون إیوۇوینزلون وحسب قول 
ي ف السحابة من المساء الى الصباح ثم ارتفعت السحابة

كانوا یرتحلون. او یوما ولیلة ثم ارتفعت السحابة الصباح 
او یومین او شھرا او سنة متى  22 كانوا یرتحلون.

تمادت السحابة على المسكن حالّة علیھ كان بنو اسرائیل 
  ینزلون وال یرتحلون ومتى ارتفعت كانوا یرتحلون.

 إیوۇوكانوا ینزلون وحسب قول  إیوۇوحسب قول  23
حسب  إیوۇوا یحرسون حراسة كانوا یرتحلون وكانو

   بید موسى إیوۇوقول 

اصنع لك بوقین من  2 موسى قائال. إیوۇووكلم  10
فضة مسحولین تعملھما فیكونان لك لمناداة الجماعة 

فاذا ضربوا بھما یجتمع الیك كل  3 والرتحال المحالت.
واذا ضربوا بواحد  4 الجماعة الى باب خیمة االجتماع.

واذا  5 رؤوس الوف اسرائیل. یجتمع الیك الرؤساء
واذا  6 ضربتم ھتافا ترتحل المحالت النازلة الى الشرق.

ضربتم ھتافا ثانیة ترتحل المحالت النازلةالى الجنوب. 
واما عندما تجمعون  7 ھتافا یضربون لرحالتھم.

وبنو ھرون الكھنة  8 الجماعة فتضربون وال تھتفون.
 یالكم.یة في اجیضربون باالبواق. فتكون لكم فریضة ابد

واذا ذھبتم الى حرب في ارضكم على عدّو یضّر بكم  9
الھكم وتخّلصون  إیوۇوتھتفون باالبواق فتذكرون امام 

وفي یوم فرحكم وفي یوم اعیادكم  10 من اعدائكم.
باالبواق على محرقاتكم  ورؤوس شھوركم تضربون

 ۇوإیو وذبائح سالمتكم فتكون لكم تذكارا امام الھكم. انا
وفي السنة الثانیة في الشھر الثاني في العشرین  11 ھكمال

  من الشھر ارتفعت السحابة عن مسكن الشھادة.
فارتحل بنو اسرائیل في رحالتھم من بریة سیناء  12

ارتحلوا اوال حسب  13 فحلت السحابة في بریة فاران.
فارتحلت رایة محّلة بني  14 عن ید موسى. إیوۇوقول 

دھم وعلى جنده نحشون بن یھوذا اوال حسب اجنا
وعلى جند سبط بني یّساكر نثنائیل بن  15 عّمیناداب.

وعلى جند سبط بني زبولون ألیآب بن  16 صوغر.
ثم أنزل المسكن فارتحل بنو جرشون وبنو  17 حیلون

ثم ارتحلت رایة محّلة  18 مراري حاملین المسكن.
 رأوبین حسب اجنادھم وعلى جنده ألیصور بن شدیئور.

على جند سبط بني شمعون شلومیئیل بن و 19

وعلى جند سبط بني جاد ألیاساف بن  20 صوریشدّاي.
ثم ارتحل القھاتیون حاملین المقدس وأقیم  21 دعوئیل.

ثم ارتحلت رایة محّلة بني  22 المسكن الى ان جاءوا.
  افرایم حسب اجنادھم وعلى جنده ألیشمع بن عّمیھود.

 لیئیل بن فدھصور.وعلى جند سبط بني منّسى جم 23
  وعلى جند سبط بني بنیامین ابیدن بن جدعوني. 24
ثم ارتحلت رایة محّلة بني دان ساقة جمیع المحالت  25

  حسب اجنادھم وعلى جنده اخیعزر بن عّمیشدّاي.
  وعلى جند سبط بني اشیر فجعیئیل بن عكرن. 26
ھذه  28 وعلى جند سبط بني نفتالي اخیرع بن عینن. 27

وقال  29 ني اسرائیل باجنادھم حین ارتحلوارحالت ب
موسى لحوباب بن رعوئیل المدیاني حمي موسى اننا 

اعطیكم ایاه. اذھب  إیوۇوالى المكان الذي قال  راحلون
تكلم عن اسرائیل  قد إیوۇومعنا فنحسن الیك الن 

فقال لھ ال اذھب بل الى ارضي والى  30 باالحسان.
ا النھ بما انك تعرف فقال ال تتركن 31 عشیرتي امضي.

وان ذھبت معنا  32 منازلنا في البریة تكون لنا كعیون.
 كالینا نحسن نحن الی إیوۇوفبنفس االحسان الذي یحسن 

مسیرة ثالثة ایام وتابوت  إیوۇوفارتحلوا من جبل  33
راحل امامھم مسیرة ثالثة ایام لیلتمس لھم  إیوۇوعھد 

ارا في ارتحالھم علیھم نھ إیوۇووكانت سحابة  34 منزال.
وعند ارتحال التابوت كان موسى یقول  35 من المحّلة.

 فلتتبدد اعداؤك ویھرب مبغضوك من امامك. إیوۇوقم یا 
الى ربوات  إیوۇووعند حلولھ كان یقول ارجع یا  36

   الوف اسرائیل

 إیوۇووكان الشعب كأنھم یشتكون شرا في اذني  11
 إیوۇونار  فحمي غضبھ. فاشتعلت فیھم إیوۇووسمع 

فصرخ الشعب الى موسى  2 واحرقت في طرف المحلّة.
فدعي اسم ذلك  3 فخمدت النار. إیوۇوفصلى موسى الى 

واللفیف  4 اشتعلت فیھم إیوۇوالموضع تبعیرة الن نار 
الذي في وسطھم اشتھى شھوة. فعاد بنو اسرائیل ایضا 

قد تذكرنا السمك الذي  5 وبكوا وقالوا من یطعمنا لحما.
ا ناكلھ في مصر مجانا والقثاء والبطیخ والكّراث كن

واآلن قد یبست انفسنا. لیس شيء غیر  6 والبصل والثوم.
واما المّن فكان كبزر الكزبرة  7 ان اعیننا الى ھذا المّن.
كان الشعب یطوفون لیلتقطوه ثم  8 ومنظره كمنظر المقل

یطحنونھ بالرحى او یدقونھ في الھاون ویطبخونھ في 
ویعملونھ مالت. وكان طعمھ كطعم قطائف  القدور
ومتى نزل الندى على المحّلة لیال كان ینزل  9 بزیت.

فلما سمع موسى الشعب یبكون بعشائرھم  10 المّن معھ
جدا ساء  إیوۇوكل واحد في باب خیمتھ وحمي غضب 

لماذا اسأت  إلیوۇوفقال موسى  11 ذلك في عیني موسى.
ي عینیك حتى انك الى عبدك ولماذا لم اجد نعمة ف

ألعّلي حبلت  12 وضعت ثقل جمیع ھذا الشعب علّي.
بجمیع ھذا الشعب او لعّلي ولدتھ حتى تقول لي احملھ في 

حضنك كما یحمل المربي الرضیع الى االرض التي 
من این لي لحم حتى اعطي جمیع ھذا  13 حلفت آلبائھ.

  الشعب. النھم یبكون علّي قائلین اعطنا لحما لناكل.
ال اقدر انا وحدي ان احمل جمیع ھذا الشعب النھ  14

  ثقیل علّي.
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فان كنت تفعل بي ھكذا فاقتلني قتال ان وجدت نعمة  15
لموسى اجمع  إیوۇوفقال  16 في عینیك. فال ارى بلیتي

الذین تعلم انھم  الّي سبعین رجال من شیوخ اسرائیل
شیوخ الشعب وعرفاؤه واقبل بھم الى خیمة االجتماع 

فانزل انا واتكلم معك ھناك وآخذ  17 ھناك معك. وافیقف
من الروح الذي علیك واضع علیھم فیحملون معك ثقل 

وللشعب تقول تقدسوا  18 الشعب فال تحمل انت وحدك.
ائلین ق إیوۇواذني  للغد فتأكلوا لحما. النكم قد بكیتم في

من یطعمنا لحما. انھ كان لنا خیر في مصر. فیعطیكم 
تاكلون ال یوما واحدا وال یومین  19 أكلون.لحما فت إیوۇو

بل  20 وال خمسة ایام وال عشرة ایام وال عشرین یوما
شھرا من الزمان حتى یخرج من مناخركم ویصیر لكم 

الذي في وسطكم وبكیتم امامھ  إیوۇوكراھة النكم رفضتم 
فقال موسى ست مئة  21 قائلین لماذا خرجنا من مصر.

نا في وسطھ. وانت قد قلت الف ماش ھو الشعب الذي ا
أیذبح لھم غنم  22 اعطیھم لحما لیأكلوا شھرا من الزمان.

  وبقر لیكفیھم ام یجمع لھم كل سمك البحر لیكفیھم
. اآلن ترى إیوۇولموسى ھل تقصر ید  إیوۇوفقال  23

فخرج موسى وكلم الشعب بكالم  24 أیوافیك كالمي ام ال
واوقفھم  وجمع سبعین رجال من شیوخ الشعب إیوۇو

في سحابة وتكلم معھ  إیوۇوفنزل  25 حوالي الخیمة.
وجعل على السبعین رجال  واخذ من الروح الذي علیھ

 یدوا.یز الشیوخ. فلما حلّت علیھم الروح تنبأوا ولكنھم لم
وبقي رجالن في المحّلة اسم الواحد ألداد واسم اآلخر  26

م نھما لفحّل علیھما الروح. وكانا من المكتوبین لك میداد
فركض غالم  27 في المحلّة. یخرجا الى الخیمة. فتنّبآ

  واخبر موسى وقال ألداد ومیداد یتنّبآن في المحّلة.
فاجاب یشوع بن نون خادم موسى من حداثتھ وقال یا  28

فقال لھ موسى ھل تغار انت  29 سیدي موسى اردعھما.
 إیوۇوكانوا انبیاء اذا جعل  إیوۇولي. یا لیت كل شعب 

ثم انحاز موسى الى المحلّة ھو وشیوخ  30 وحھ علیھمر
وساقت سلوى  إیوۇوفخرجت ریح من قبل  31 اسرائیل.

المحّلة نحو مسیرة یوم من ھنا  من البحر وألقتھا على
ذراعین فوق  ومسیرة یوم من ھناك حوالي المحّلة ونحو

فقام الشعب كل ذلك النھار وكل اللیل  32 وجھ االرض.
جمعوا السلوى. الذي قلل جمع عشرة وكل یوم الغد و

واذ  33 حوامر. وسطحوھا لھم مساطح حوالي المحلة
كان اللحم بعد بین اسنانھم قبل ان ینقطع حمي غضب 

الشعب ضربة عظیمة  إیوۇوعلى الشعب وضرب  إیوۇو
فدعي اسم ذلك الموضع قبروت ھتّأوة النھم  34 جدا.

وت ھتّأوة ومن قبر 35 ھناك دفنوا القوم الذین اشتھوا.
   ارتحل الشعب الى حضیروت فكانوا في حضیروت

وتكلمت مریم وھرون على موسى بسبب المرأة  12
  الكوشیة التي اتخذھا. النھ كان قد اتخذ امرأة كوشیة.

موسى وحده. ألم یكلمنا نحن ایضا.  إیوۇوفقاال ھل كلم  2
واما الرجل موسى فكان حلیما جدا اكثر  3 .إیوۇوفسمع 

 إیوۇوفقال  4 الناس الذین على وجھ االرض من جمیع
حاال لموسى وھرون ومریم اخرجوا انتم الثالثة الى 

في  إیوۇوفنزل  5 خیمة االجتماع. فخرجوا ھم الثالثة.
عمود سحاب ووقف في باب الخیمة ودعا ھرون ومریم 

فقال اسمعا كالمي. ان كان منكم نبي  6 فخرجا كالھما.
واما عبدي  7 ھ في الحلم اكلمھ.فبالرؤیا استعلن ل إلیوۇو

فما الى فم  8 موسى فلیس ھكذا بل ھو امین في كل بیتي.
ا ال یعاین. فلماذ إیوۇووعیانا اتكلم معھ ال بااللغاز. وشبھ 

فحمي غضب  9 تخشیان ان تتكلما على عبدي موسى
فلما ارتفعت السحابة عن  10 علیھما ومضى. إیوۇو

فالتفت ھرون الى مریم الخیمة اذا مریم برصاء كالثلج. 
فقال ھرون لموسى اسألك یا سیدي  11 واذا ھي برصاء.

فال  12 ال تجعل علینا الخطیة التي حمقنا واخطأنا بھا.
تكن كالمیت الذي یكون عند خروجھ من رحم امھ قد اكل 

قائال اللھم  إیوۇوفصرخ موسى الى  13 نصف لحمھ.
 بصقا فيلموسى ولو بصق ابوھا  إیوۇوفقال  14 اشفھا.

وجھھا اما كانت تخجل سبعة ایام. تحجز سبعة ایام 
فحجزت مریم خارج  15 خارج المحّلة وبعد ذلك ترجع.

 المحّلة سبعة ایام ولم یرتحل الشعب حتى أرجعت مریم.
وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضیروت ونزلوا في  16

    بریة فاران

ا ارسل رجاال لیتجسسو 2 موسى قائال إیوۇوثم كلم  13
ارض كنعان التي انا معطیھا لبني اسرائیل. رجال واحدا 

  لكل سبط من آبائھ ترسلون. كل واحد رئیس فیھم.
. إیوۇوفارسلھم موسى من بریة فاران حسب قول  3

وھذه اسماؤھم.  4 كلھم رجال ھم رؤساء بني اسرائیل
من سبط شمعون  5 من سبط رأوبین شّموع بن زّكور.

من  7 ط یھوذا كالب بن یفّنة.من سب 6 شافاط بن حوري.
من سبط افرایم ھوشع  8 سبط یّساكر یجآل بن یوسف.

من سبط  10 من سبط بنیامین فلطي بن رافو. 9 بن نون.
من سبط یوسف من سبط  11 زبولون جدّیئیل بن سودي.

من سبط دان عمیئیل بن  12 منّسى جدّي بن سوسي.
ن م 14 من سبط اشیر ستور بن میخائیل. 13 جمّلي.

من سبط جاد جأوئیل بن  15 سبط نفتالي نحبي بن وفسي.
ھذه اسماء الرجال الذین ارسلھم موسى  16 ماكي.

 لیتجّسسوا االرض. ودعا موسى ھوشع بن نون یشوع
فارسلھم موسى لیتجّسسوا ارض كنعان وقال لھم  17

  اصعدوا من ھنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل
عب الساكن فیھا أقوّي وانظروا االرض ما ھي. والش 18

وكیف ھي االرض التي  19 ھو ام ضعیف. قلیل ام كثیر.
ھو ساكن فیھا أجیدة ام ردیة. وما ھي المدن التي ھو 

وكیف ھي االرض  20 ساكن فیھا أمخیّمات ام حصون.
أسمینة ام ھزیلة. أفیھا شجر ام ال. وتشددوا فخذوا من 

  العنبثمر االرض. واما االیام فكانت ایام باكورات 
فصعدوا وتجّسسوا االرض من بریة صین الى  21

صعدوا الى الجنوب واتوا  22 رحوب في مدخل حماة.
الى حبرون. وكان ھناك اخیمان وشیشاي وتلماي بنو 

 عناق. واما حبرون فبنیت قبل صوعن مصر بسبع سنین.
وأتوا الى وادي اشكول وقطعوا من ھناك زرجونة  23

لوه بالدقرانة بین اثنین مع بعنقود واحد من العنب وحم
فدعي ذلك الموضع وادي  24 شيء من الرمان والتین

 اشكول بسبب العنقود الذي قطعھ بنو اسرائیل من ھناك.
  ثم رجعوا من تجّسس االرض بعد اربعین یوما 25
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فساروا حتى اتوا الى موسى وھرون وكل جماعة  26
یھما بریة فاران الى قادش وردّوا ال بني اسرائیل الى

 27 االرض. خبرا والى كل الجماعة وأروھم ثمر
واخبروه وقالوا قد ذھبنا الى االرض التي ارسلتنا الیھا 

غیر ان  28 وحقا انھا تفیض لبنا وعسال وھذا ثمرھا.
الشعب الساكن في االرض معتّز والمدن حصینة عظیمة 

العمالقة  29 جدا. وایضا قد رأینا بني عناق ھناك.
الجنوب والحثّیون والیبوسیون ساكنون في ارض 

واالموریون ساكنون في الجبل والكنعانیون ساكنون عند 
لكن كالب انصت الشعب  30 البحر وعلى جانب االردن.

 الى موسى وقال اننا نصعد ونمتلكھا الننا قادرون علیھا.
واما الرجال الذین صعدوا معھ فقالوا ال نقدر ان  31

فاشاعوا مذمة  32 .نصعد الى الشعب النھم اشدّ منا
رض اال االرض التي تجّسسوھا في بني اسرائیل قائلین

التي مررنا فیھا لنتجّسسھا ھي ارض تاكل سّكانھا. 
  رأینا فیھا اناس طوال القامة. وجمیع الشعب الذي

وقد رأینا ھناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة. فكّنا  33
   في اعیننا كالجراد وھكذا كّنا في اعینھم

فرفعت كل الجماعة صوتھا وصرخت وبكى الشعب  14
وتذمر على موسى وعلى ھرون جمیع بني  2 تلك اللیلة.

اسرائیل وقال لھما كل الجماعة لیتنا متنا في ارض مصر 
الى ھذه  إیوۇوولماذا اتى بنا  3 او لیتنا متنا في ھذا القفر.

االرض لنسقط بالسیف. تصیر نساؤنا واطفالنا غنیمة. 
فقال بعضھم الى  4 را لنا ان نرجع الى مصر.ألیس خی

فسقط موسى  5 بعض نقیم رئیسا ونرجع الى مصر
وھرون على وجھیھما امام كل معشر جماعة بني 

ویشوع بن نون وكالب بن یفّنة من الذین  6 اسرائیل.
وكلما كل جماعة بني  7 تجّسسوا االرض مزقا ثیابھما

لنتجّسسھا  اسرائیل قائلین. االرض التي مررنا فیھا
یدخلنا الى  إیوۇوان سّر بنا  8 االرض جیدة جدا جدا.

  ھذه االرض ویعطینا ایاھا ارضا تفیض لبنا وعسال.
وال تخافوا من شعب  إیوۇوانما ال تتمّردوا على  9

معنا. ال  إیوۇواالرض النھم خبزنا. قد زال عنھم ظلّھم و
. ولكن قال كل الجماعة ان یرجما بالحجارة 10 تخافوھم

 في خیمة االجتماع لكل بني اسرائیل. إیوۇوثم ظھر مجد 
لموسى حتى متى یھینني ھذا الشعب.  إیوۇووقال  11

وحتى متى ال یصدقونني بجمیع اآلیات التي عملت في 
اني اضربھم بالوبإ وابیدھم واصّیرك شعبا  12 وسطھم.

فیسمع  إلیوۇوفقال موسى  13 اكبر واعظم منھم.
 دت بقوتك ھذا الشعب من وسطھمالمصریون الذین اصع

ویقولون لسكان ھذه االرض الذین قد سمعوا انك یا  14
قد ظھرت  إیوۇوھذا الشعب الذین انت یا  في وسط إیوۇو

 سائر امامھم لھم عینا لعین وسحابتك واقفة علیھم وانت
فان قتلت ھذا  15 بعمود سحاب نھارا وبعمود نار لیال.

الذین سمعوا بخبرك  الشعب كرجل واحد یتكلم الشعوب
لم یقدر ان یدخل ھذا الشعب الى  إیوۇوالن  16 قائلین

فاآلن لتعظم  17 االرض التي حلف لھم قتلھم في القفر.
طویل الروح  إیوۇو 18 قدرة سیدي كما تكلمت قائال

كثیر االحسان یغفر الذنب والسیئة لكنھ ال یبرئ بل یجعل 
  ث والرابع.ذنب االباء على االبناء الى الجیل الثال

اصفح عن ذنب ھذا الشعب كعظمة نعمتك وكما  19
 إیوۇوفقال  20 غفرت لھذا الشعب من مصر الى ھھنا.

ولكن حّي انا فتمأل كل  21 قد صفحت حسب قولك.
ان جمیع الرجال الذین رأوا  22 .إیوۇواالرض من مجد 

مجدي وآیاتي التي عملتھا في مصر وفي البریة 
لن  23 ت ولم یسمعوا لقوليوجّربوني اآلن عشر مرا

یروا االرض التي حلفت آلبائھم. وجمیع الذین اھانوني 
واما عبدي كالب فمن اجل انھ كانت معھ  24 ال یرونھا.

روح اخرى وقد اتّبعني تماما ادخلھ الى االرض التي 
واذ العمالقة والكنعانیون  25 ذھب الیھا وزرعھ یرثھا.

ي رتحلوا الى القفر فساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وا
 موسى وھرون قائال إیوۇووكلم  26 طریق بحر سوف

حتى متى اغفر لھذه الجماعة الشریرة المتذمرة علّي.  27
قل  28 قد سمعت تذّمر بني اسرائیل الذي یتذّمرونھ علّي.

 ألفعلّن بكم كما تكلمتم في اذنّي. إیوۇولھم حّي انا یقول 
المعدودین منكم  في ھذا القفر تسقط جثثكم جمیع 29

حسب عددكم من ابن عشرین سنة فصاعدا الذین تذمروا 
لن تدخلوا االرض التي رفعت یدي ألسكنّنكم  30 علّي.

واما  31 فیھا ما عدا كالب بن یفّنة ویشوع بن نون.
اطفالكم الذین قلتم یكونون غنیمة فاني سادخلھم فیعرفون 

 في ھذافجثثكم انتم تسقط  32 االرض التي احتقرتموھا.
وبنوكم یكونون رعاة في القفر اربعین سنة  33 القفر

كعدد  34 ویحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر.
االیام التي تجّسستم فیھا االرض اربعین یوما للسنة یوم 

انا  35 تحملون ذنوبكم اربعین سنة فتعرفون ابتعادي.
قد تكلمت الفعلّن ھذا بكل ھذه الجماعة الشریرة  إیوۇو

اما  36 المتفقة علّي. في ھذا القفر یفنون وفیھ یموتون
الرجال الذین ارسلھم موسى لیتجّسسوا االرض ورجعوا 
 وسّجسوا علیھ كل الجماعة باشاعة المذمة على االرض

فمات الرجال الذین اشاعوا المذمة الردیئة على  37
واما یشوع بن نون وكالب  38 .إیوۇواالرض بالوبإ امام 

ن اولئك الرجال الذین ذھبوا لیتجّسسوا االرض بن یفّنة م
ولما تكلم موسى بھذا الكالم الى جمیع بني  39 فعاشا

ثم بكروا صباحا وصعدوا  40 اسرائیل بكي الشعب جدا.
الى راس الجبل قائلین ھوذا نحن. نصعد الى الموضع 

فقال موسى  41 عنھ فاننا قد اخطأنا. إیوۇوالذي قال 
ال  42 . فھذا ال ینجح.یوۇوإلماذا تتجاوزون قول 

لیس في وسطكم لئال تنھزموا امام  إیوۇوتصعدوا. الن 
الن العمالقة والكنعانیین ھناك قدامكم.  43 اعدائكم.

 ال فإیوۇو إیوۇوتسقطون بالسیف. انكم قد ارتددتم عن 
لكنھم تجّبروا وصعدوا الى راس الجبل.  44 یكون معكم.

یبرحا من وسط وموسى فلم  إیوۇوواما تابوت عھد 
فنزل العمالقة والكنعانیون الساكنون في ذلك  45 المحّلة.

   الجبل وضربوھم وكسروھم الى حرمة

كلم بني اسرائیل وقل لھم  2 موسى قائال إیوۇووكلم  15
وعملتم  3 متى جئتم الى ارض مسكنكم التي انا اعطیكم

محرقة او ذبیحة وفاء لنذر او نافلة او في  إلیوۇووقودا 
 من البقر او من الغنم إلیوۇوادكم لعمل رائحة سرور اعی
تقدمة من دقیق عشرا  إلیوۇویقّرب الذي قّرب قربانھ  4

  ملتوتا بربع الھین من الزیت
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وخمرا للسكیب ربع الھین تعمل على المحرقة او  5
لكن للكبش تعمل تقدمة من  6 الذبیحة للخروف الواحد.

وخمرا  7 لزیتدقیق عشرین ملتوتین بثلث الھین من ا
واذا  8 .إلیوۇوللسكیب ثلث الھین تقّرب لرائحة سرور 

عملت ابن بقر محرقة او ذبیحة وفاء لنذر او ذبیحة 
تقرب على ابن البقر تقدمة من دقیق  9 إلیوۇوسالمة 

وخمرا  10 ثالثة اعشار ملتوتة بنصف الھین من الزیت
 .إلیوۇوتقرب للسكیب نصف الھین وقود رائحة سرور 

كذا یعمل للثور الواحد او للكبش الواحد او للشاة من ھ 11
كالعدد الذي تعملون ھكذا  12 الضأن او من المعز.

كل وطني یعمل  13 تعملون لكل واحد حسب عددھّن.
واذا  14 .إلیوۇوھذه ھكذا لتقریب وقود رائحة سرور 

نزل عندكم غریب او كان احد في وسطكم في اجیالكم 
فكما تفعلون كذلك  یوۇوإلوعمل وقود رائحة سرور 

ایتھا الجماعة لكم وللغریب النازل عندكم  15 یفعل.
فریضة واحدة فریضة دھریة في اجیالكم. مثلكم یكون 

شریعة واحدة وحكم واحد  16 .إیوۇومثل الغریب امام 
موسى  إیوۇووكلم  17 یكون لكم وللغریب النازل عندكم

تم االرض كلم بني اسرائیل وقل لھم. متى دخل 18 قائال
فعندما تأكلون من خبز االرض  19 التي انا آت بكم الیھا

اول عجینكم ترفعون قرصا  20 .إلیوۇوترفعون رفیعة 
من اول عجینكم  21 رفیعة كرفیعة البیدر ھكذا ترفعونھ.

واذا سھوتم ولم  22 رفیعة في اجیالكم إلیوۇوتعطون 
  موسى إیوۇوتعملوا جمیع ھذه الوصایا التي كلم بھا 

جمیع ما امركم بھ الرب عن ید موسى من الیوم الذي  23
فان عمل خفیة  24 فصاعدا في اجیالكم إیوۇوامر فیھ 

واحدا  عن اعین الجماعة سھوا یعمل كل الجماعة ثورا
مع تقدمتھ وسكیبھ  إلیوۇوابن بقر محرقة لرائحة سرور 

فیكّفر  25 واحدا من المعز ذبیحة خطیة. كالعادة وتیسا
 كل جماعة بني اسرائیل فیصفح عنھم النھ الكاھن عن

وبذبیحة  إلیوۇوكان سھوا. فاذا أتوا بقربانھم وقودا 
یصفح عن كل  26 سھوھم الجل إیوۇوخطیتھم امام 

جماعة بني اسرائیل والغریب النازل بینھم النھ حدث 
وان اخطأت نفس واحدة سھوا  27 لجمیع الشعب بسھو

كّفر الكاھن عن فی 28 تقرب عنزا حولیة ذبیحة خطیة
یر للتكف إیوۇوالنفس التي سھت عندما اخطأت بسھو امام 

للوطني في بني اسرائیل  29 عنھا فیصفح عنھا.
 وللغریب النازل بینھم تكون شریعة واحدة للعامل بسھو.

واما النفس التي تعمل بید رفیعة من الوطنیین او من  30
ن یفتقطع تلك النفس من ب بإیوۇوالغرباء فھي تزدري 

ونقضت وصیتھ.  إیوۇوالنھا احتقرت كالم  31 شعبھا
ولما كان بنو  32 قطعا تقطع تلك النفس. ذنبھا علیھا

اسرائیل في البریة وجدوا رجال یحتطب حطبا في یوم 
فقدمھ الذین وجدوه یحتطب حطبا الى موسى  33 السبت.

فوضعوه في المحرس النھ لم  34 وھرون وكل الجماعة.
لموسى قتال یقتل  إیوۇوفقال  35 ھ.یعلن ماذا یفعل ب

  الرجل. یرجمھ بحجارة كل الجماعة خارج المحلّة.
فاخرجھ كل الجماعة الى خارج المحّلة ورجموه  36

 إیوۇووكلم  37 موسى إیوۇوبحجارة فمات كما امر 
كلم بني اسرائیل وقل لھم ان یصنعوا لھم  38 موسى قائال

یجعلوا على ھدب اھدابا في اذیال ثیابھم في اجیالھم و

فتكون لكم ھدبا  39 الذیل عصابة من اسمانجوني.
وتعملونھا وال  إیوۇوفترونھا وتذكرون كل وصایا 

 تطوفون وراء قلوبكم واعینكم التي انتم فاسقون وراءھا
لكي تذكروا وتعملوا كل وصایاي وتكونوا مقدسین  40

الھكم الذي اخرجكم من ارض  إیوۇوانا  41 اللھكم.
   الھكم إیوۇون لكم الھا. انا مصر لیكو

واخذ قورح بن یصھار بن قھات بن الوي وداثان  16
یقاومون  2 وابیرام ابنا الیآب واون بن فالت بنو رأوبین

موسى مع اناس من بني اسرائیل مئتین وخمسین رؤساء 
فاجتمعوا على  3 الجماعة مدعّوین لالجتماع ذوي اسم.

ن كل الجماعة موسى وھرون وقالوا لھما كفاكما. ا
. فما بالكما ترتفعان إیوۇوباسرھا مقدسة وفي وسطھا 

 فلما سمع موسى سقط على وجھھ. 4 إیوۇوعلى جماعة 
 من ھو إیوۇوثم كلم قورح وجمیع قومھ قائال غدا یعلن  5

 لھ ومن المقدس حتى یقّربھ الیھ. فالذي یختاره یقّربھ الیھ.
  جماعتھ.افعلوا ھذا. خذوا لكم مجامر. قورح وكل  6
 إیوۇوواجعلوا فیھا نارا وضعوا علیھا بخورا امام  7

ھو المقدس. كفاكم یا  إیوۇوغدا. فالرجل الذي یختاره 
  وقال موسى لقورح اسمعوا یا بني الوي. 8 بني الوي.

أقلیل علیكم ان الھ اسرائیل افرزكم من جماعة  9
 إیوۇواسرائیل لیقّربكم الیھ لكي تعملوا خدمة مسكن 

فقّربك وجمیع اخوتك  10 ا قدام الجماعة لخدمتھا.وتقفو
اذن انت وكل  11 بني الوي معك وتطلبون ایضا كھنوتا.

. واما ھرون فما ھو حتى إیوۇوجماعتك متفقون على 
فارسل موسى لیدعو داثان وابیرام  12 تتذّمروا علیھ.

أقلیل انك اصعدتنا من  13 ابني الیآب. فقاال ال نصعد.
عسال لتمیتنا في البریة حتى تترأس ارض تفیض لبنا و

كذلك لم تأت بنا الى ارض تفیض لبنا  14 علینا ترؤسا.
وعسال وال اعطیتنا نصیب حقول وكروم. ھل تقلع اعین 

فاغتاظ موسى جدا وقال  15 ھؤالء القوم. ال نصعد
ال تلتفت الى تقدمتھما. حمارا واحدا لم آخذ منھم  إلیوۇو

وقال موسى لقورح كن انت  16 وال اسأت الى احد منھم.
  انت وھم وھرون غدا إلیوۇووكل جماعتك امام 

وخذوا كل واحد مجمرتھ واجعلوا فیھا بخورا وقدّموا  17
كل واحد مجمرتھ. مئتین وخمسین مجمرة.  إیوۇوامام 

فاخذوا كل واحد  18 وانت وھرون كل واحد مجمرتھ.
 امجمرتھ وجعلوا فیھا نارا ووضعوا علیھا بخورا ووقفو

وجمع  19 لدى باب خیمة االجتماع مع موسى وھرون.
علیھما قورح كل الجماعة الى باب خیمة االجتماع 

موسى  إیوۇووكلم  20 لكل الجماعة إیوۇوفتراءى مجد 
افترزا من بین ھذه الجماعة فاني افنیھم  21 وھرون قائال

فخّرا على وجھیھما وقاال اللھّم الھ ارواح  22 في لحظة.
ھل یخطئ رجل واحد فتسخط على كل  جمیع البشر

كلم الجماعة  24 موسى قائال إیوۇوفكلم  23 الجماعة.
  قائال اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابیرام

فقام موسى وذھب الى داثان وابیرام وذھب وراءه  25
فكلم الجماعة قائال اعتزلوا عن خیام  26 شیوخ اسرائیل.

شیئا مما لھم لئال تھلكوا ھؤالء القوم البغاة وال تمسوا 
  بجمیع خطایاھم.
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فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابیرام  27
وخرج داثان وابیرام ووقفا في باب خیمتیھما مع نسائھما 

فقال موسى بھذا تعلمون ان  28 وبنیھما واطفالھما.
قد ارسلني العمل كل ھذه االعمال وانھا لیست من  إیوۇو
ء كموت كل انسان واصابتھم ان مات ھؤال 29 نفسي.

ولكن ان  30 قد ارسلني. إیوۇومصیبة كل انسان فلیس 
بدعة وفتحت االرض فاھا وابتلعتھم وكل ما  إیوۇوابتدع 

لھم فھبطوا احیاء الى الھاویة تعلمون ان ھؤالء القوم قد 
فلما فرغ من التكلم بكل ھذا الكالم  31 بإیوۇوازدروا 

فتحت االرض فاھا و 32 انشقت االرض التي تحتھم
 وابتلعتھم وبیوتھم وكل من كان لقورح مع كل االموال.

فنزلوا ھم وكل ما كان لھم احیاء الى الھاویة  33
  وانطبقت علیھم االرض فبادوا من بین الجماعة.

وكل اسرائیل الذین حولھم ھربوا من صوتھم. النھم  34
وخرجت نار من عند  35 قالوا لعل االرض تبتلعنا.

واكلت المئتین والخمسین رجال الذین قّربوا  إیوۇو
قل أللعازار بن  37 موسى قائال إیوۇوثم كّلم  36 البخور

ھرون الكاھن ان یرفع المجامر من الحریق واذر النار 
مجامر ھؤالء المخطئین ضد  38 ھناك فانھّن قد تقدّسن

د غشاء للمذبح النھم ق نفوسھم فلیعملوھا صفائح مطروقة
 ل.اسرائی فتقدّست. فتكون عالمة لبني إیوۇوقدّموھا امام 

فاخذ ألعازار الكاھن مجامر النحاس التي قدمھا  39
تذكارا لبني  40 المحترقون وطرقوھا غشاء للمذبح

ون ھر اسرائیل لكي ال یقترب رجل اجنبي لیس من نسل
فیكون مثل قورح وجماعتھ كما  إیوۇولیبّخر بخورا امام 

فتذّمر كل جماعة بني  41 موسى عن ید إیوۇوكلّمھ 
اسرائیل في الغد على موسى وھرون قائلین انتما قد 

ولما اجتمعت الجماعة على  42 .إیوۇوقتلتما شعب 
موسى وھرون انصرفا الى خیمة االجتماع واذ ھي قد 

فجاء موسى  43 .إیوۇوغّطتھا السحابة وتراءى مجد 
موسى  إیوۇوفكّلم  44 وھرون الى قدام خیمة االجتماع.

اطلعا من وسط ھذه الجماعة فاني افنیھم  45 ائالق
ثم قال موسى لھرون  46 بلحظة. فخّرا على وجھیھما.

المذبح وضع  خذ المجمرة واجعل فیھا نارا من على
بخورا واذھب بھا مسرعا الى الجماعة وكّفر عنھم الن 

فاخذ  47 . قد ابتدأ الوبأ.إیوۇومن قبل  السخط قد خرج
ركض الى وسط الجماعة واذا ھرون كما قال موسى و

 الوبأ قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكّفر عن الشعب.
فكان  49 ووقف بین الموتى واالحیاء فامتنع الوبأ. 48

الذین ماتوا بالوبأ اربعة عشر الفا وسبع مئة عدا الذین 
ثم رجع ھرون الى موسى الى  50 ماتوا بسبب قورح.

   نعباب خیمة االجتماع والوبأ قد امت

كلم بني اسرائیل وخذ  2 موسى قائال إیوۇووكلم  17
منھم عصا عصا لكل بیت اب من جمیع رؤسائھم حسب 

بیوت آبائھم اثنتي عشرة عصا. واسم كل واحد تكتبھ 
واسم ھرون تكتبھ على عصا الوي. الن  3 على عصاه

وضعھا في خیمة  4 لراس بیت آبائھم عصا واحدة.
فالرجل الذي  5 اجتمع بكم. االجتماع امام الشھادة حیث

اختاره تفرخ عصاه فاسكن عني تذمرات بني اسرائیل 
فكلم موسى بني اسرائیل  6 التي یتذمرونھا علیكما

فاعطاه جمیع رؤسائھم عصا عصا لكل رئیس حسب 
بیوت آبائھم اثنتي عشرة عصا. وعصا ھرون بین 

في خیمة  إیوۇوفوضع موسى العصّي امام  7 عصیّھم.
وفي الغد دخل موسى الى خیمة الشھادة واذا  8 الشھادة.

عصا ھرون لبیت الوي قد افرخت. اخرجت فروخا 
فاخرج موسى جمیع  9 وازھرت زھرا وانضجت لوزا.

الى جمیع بني اسرائیل فنظروا  إیوۇوالعصي من امام 
لموسى ردّ عصا  إیوۇووقال  10 واخذ كل واحد عصاه.

مة لبني التمّرد ھرون الى امام الشھادة الجل الحفظ عال
ففعل موسى كما  11 فتكف تذمراتھم عني لكي ال یموتوا.

فكلم بنو اسرائیل موسى قائلین  12 كذلك فعل إیوۇوامره 
كل من اقترب الى  13 اننا فنینا وھلكنا. قد ھلكنا جمیعا.

   یموت. أما فنینا تماما إیوۇومسكن 

لھرون انت وبنوك وبیت ابیك معك  إیوۇووقال  18
ون ذنب المقدس. وانت وبنوك معك تحملون ذنب تحمل

وایضا اخوتك سبط الوي سبط ابیك قّربھم  2 كھنوتكم.
معك فیقترنوا بك ویوازروك وانت وبنوك قدام خیمة 

فیحفظون حراستك وحراسة الخیمة كلھا ولكن  3 الشھادة
الى امتعة القدس والى المذبح ال یقتربون لئال یموتوا ھم 

رنون بك ویحفظون حراسة خیمة یقت 4 وانتم جمیعا.
 االجتماع مع كل خدمة الخیمة. واالجنبي ال یقترب الیكم.

بل تحفظون انتم حراسة القدس وحراسة المذبح لكي ال  5
ھانذا قد اخذت  6 یكون ایضا سخط على بني اسرائیل.

اخوتكم الالویین من بین بني اسرائیل عطیة لكم معطین 
واما انت  7 تماع.لیخدموا خدمة خیمة االج إلیوۇو

وبنوك معك فتحفظون كھنوتكم مع ما للمذبح وما ھو 
داخل الحجاب وتخدمون خدمة. عطیة اعطیت كھنوتكم 

لھرون وھانذا  إیوۇووقال  8 واالجنبي الذي یقترب یقتل
قد اعطیتك حراسة رفائعي مع جمیع اقداس بني اسرائیل 

ھذا  9 لك اعطیتھا حق المسحة ولبنیك فریضة دھریة.
 كون لك من قدس االقداس من النار كل قرابینھم مع كلی

تقدماتھم وكل ذبائح خطایاھم وكل ذبائح آثامھم التي 
في قدس  10 ھي لك ولبنیك. یردونھا لي. قدس اقداس

وھذه  11 االقداس تاكلھا. كل ذكر یاكلھا. قدسا تكون لك.
لك. الرفیعة من عطایاھم مع كل تردیدات بني اسرائیل. 

ا ولبنیك وبناتك معك فریضة دھریة. كل لك اعطیتھ
كل دسم الزیت وكل دسم  12 طاھر في بیتك یاكل منھا.

لك  إلیوۇوالمسطار والحنطة ابكارھّن التي یعطونھا 
ابكار كل ما في ارضھم التي یقدمونھا  13 اعطیتھا.

كل  14 لك تكون. كل طاھر في بیتك یاكلھا. إلیوۇو
فاتح رحم من كل كل  15 محرم في اسرائیل یكون لك.

من الناس ومن البھائم یكون لك  إلیوۇوجسد یقدمونھ 
غیر انك تقبل فداء بكر االنسان وبكر البھیمة النجسة 

وفداؤه من ابن شھر تقبلھ حسب تقویمك  16 تقبل فداءه.
 فضة خمسة شواقل على شاقل القدس. ھو عشرون جیرة.

بل قلكن بكر البقر او بكر الضأن او بكر المعز ال ت 17
فداءه. انھ قدس. بل ترش دمھ على المذبح وتوقد شحمھ 

ولحمھ یكون لك كصدر  18 .إلیوۇووقودا رائحة سرور 
  التردید والساق الیمنى یكون لك.
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 یوۇوإلجمیع رفائع االقداس التي یرفعھا بنو اسرائیل  19
لك ولبنیك وبناتك معك حقا دھریا. میثاق ملح  اعطیتھا

 إیوۇووقال  20 ولزرعك معك.لك  إیوۇودھریا امام 
لھرون ال تنال نصیبا في ارضھم وال یكون لك قسم في 

  وسطھم. انا قسمك ونصیبك في وسط بني اسرائیل
واما بنو الوي فاني قد اعطیتھم كل عشر في  21

اسرائیل میراثا عوض خدمتھم التي یخدمونھا خدمة 
فال یقترب ایضا بنو اسرائیل الى  22 خیمة االجتماع.

بل الالویون  23 مة االجتماع لیحملوا خطیة للموت.خی
یخدمون خدمة خیمة االجتماع وھم یحملون ذنبھم فریضة 

 دھریة في اجیالكم. وفي وسط اسرائیل ال ینالون نصیبا.
یعة رف إلیوۇوان عشور بني اسرائیل التي یرفعونھا  24

قد اعطیتھا لالویین نصیبا. لذلك قلت لھم في وسط بني 
  موسى قائال إیوۇووكلم  25  ینالون نصیبااسرائیل ال

والالویون تكلمھم وتقول لھم. متى اخذتم من بني  26
العشر الذي اعطیتكم ایاه من عندھم نصیبا لكم  اسرائیل

فیحسب  27 العشر. عشرا من إیوۇوترفعون منھ رفیعة 
لكم انھ رفیعتكم كالحنطة من البیدر وكالملء من 

ن م إیوۇوانتم ایضا رفیعة  فھكذا ترفعون 28 المعصرة.
جمیع عشوركم التي تاخذون من بني اسرائیل. تعطون 

من جمیع عطایاكم  29 لھرون الكاھن. إیوۇومنھا رفیعة 
  من الكل دسمھ المقدس منھ. إیوۇوترفعون كل رفیعة 

وتقول لھم. حین ترفعون دسمھ منھ یحسب لالویین  30
ونھ في وتأكل 31 كمحصول البیدر وكمحصول المعصرة.

كل مكان انتم وبیوتكم النھ اجرة لكم عوض خدمتكم في 
وال تتحملون بسببھ خطیة اذا رفعتم  32 خیمة االجتماع.

دسمھ منھ. واما اقداس بني اسرائیل فال تدنسوھا لئال 
   تموتوا

ھذه فریضة  2 موسى وھرون قائال إیوۇووكلم  19
ان  یلقائال. كلم بني اسرائ إیوۇوالشریعة التي امر بھا 

یاخذوا الیك بقرة حمراء صحیحة ال عیب فیھا ولم یعل 
فتعطونھا أللعازار الكاھن فتخرج الى خارج  3 علیھا نیر

ویأخذ ألعازار الكاھن من دمھا  4 المحّلة وتذبح قدامھ.
باصبعھ وینضح من دمھا الى جھة وجھ خیمة االجتماع 

وتحرق البقرة امام عینیھ. یحرق جلدھا  5 سبع مرات.
ویأخذ الكاھن خشب ارز  6 حمھا ودمھا مع فرثھا.ول

ثم  7 وزوفا وقرمزا ویطرحھّن في وسط حریق البقرة.
یغسل الكاھن ثیابھ ویرحض جسده بماء وبعد ذلك یدخل 

والذي احرقھا  8 المحّلة ویكون الكاھن نجسا الى المساء.
یغسل ثیابھ بماء ویرحض جسده بماء ویكون نجسا الى 

جل طاھر رماد البقرة ویضعھ خارج ویجمع ر 9 المساء.
المحّلة في مكان طاھر فتكون لجماعة بني اسرائیل في 

والذي جمع رماد  10 حفظ ماء نجاسة. انھا ذبیحة خطیة.
البقرة یغسل ثیابھ ویكون نجسا الى المساء. فتكون لبني 

  اسرائیل وللغریب النازل في وسطھم فریضة دھریة
 یكون نجسا سبعة ایام.من مّس میتا میتة انسان ما  11
یتطھر بھ في الیوم الثالث وفي الیومالسابع یكون  12

طاھرا. وان لم یتطّھر في الیوم الثالث ففي الیوم السابع 
كل من مّس میتا میتة انسان قد مات  13 ال یكون طاھرا.

. فتقطع تلك النفس من إیوۇو ولم یتطّھر ینّجس مسكن

نجسة.  علیھا تكوناسرائیل. الن ماء النجاسة لم یرّش 
ھذه ھي الشریعة. اذا مات  14 نجاستھا لم تزل فیھا

انسان في خیمة كل من دخل الخیمة وكل من كان في 
وكل اناء مفتوح لیس  15 الخیمة یكون نجسا سبعة ایام.
وكل من مّس على  16 علیھ سداد بعصابة فانھ نجس.

وجھ الصحراء قتیال بالسیف او میتا او عظم انسان او 
فیأخذون للنجس من غبار  17 ا یكون نجسا سبعة ایام.قبر

  حریق ذبیحة الخطیة ویجعل علیھ ماء حّیا في اناء.
ویأخذ رجل طاھر زوفا ویغمسھا في الماء وینضحھ  18

وعلى جمیع االمتعة وعلى االنفس الذین  على الخیمة
القتیل او المیت او  كانوا ھناك وعلى الذي مّس العظم او

ح الطاھر على النجس في الیوم الثالث ینض 19 القبر.
والیوم السابع. ویطّھره في الیوم السابع فیغسل ثیابھ 

واما  20 ویرحض بماء فیكون طاھرا في المساء.
االنسان الذي یتنّجس وال یتطّھر فتباد تلك النفس من بین 

. ماء النجاسة لم یرش إیوۇوالجماعة النھ نّجس مقدس 
ھم فریضة دھریة. والذي فتكون ل 21 علیھ. انھ نجس.

رّش ماء النجاسة یغسل ثیابھ والذي مّس ماء النجاسة 
وكل ما مّسھ النجس یتنّجس  22 یكون نجسا الى المساء.

   والنفس التي تمّس تكون نجسة الى المساء

وأتى بنو اسرائیل الجماعة كلھا الى بریة صین في  20
م الشھر االول واقام الشعب في قادش وماتت ھناك مری

ولم یكن ماء للجماعة فاجتمعوا على  2 ودفنت ھناك.
وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلین  3 موسى وھرون

لماذا أتیتما بجماعة  4 .إیوۇولیتنا فنینا فناء اخوتنا امام 
  الى ھذه البریة لكي نموت فیھا نحن ومواشینا. إیوۇو

ولماذا اصعدتمانا من مصر لتأتیا بنا الى ھذا المكان  5
ديء. لیس ھو مكان زرع وتین وكرم ورمان وال فیھ الر

فأتى موسى وھرون من امام الجماعة الى  6 ماء للشرب
باب خیمة االجتماع وسقطا على وجھیھما فتراءى لھما 

خذ العصا  8 موسى قائال إیوۇووكلم  7 .إیوۇومجد 
واجمع الجماعة انت وھرون اخوك وكلما الصخرة امام 

فتخرج لھم ماء من الصخرة اعینھم ان تعطي ماءھا. 
فاخذ موسى العصا من  9 وتسقي الجماعة ومواشیھم.

وجمع موسى وھرون الجمھور  10 كما امره. إیوۇوامام 
امام الصخرة فقال لھم اسمعوا ایھا المردة. أمن ھذه 

ورفع موسى یده وضرب  11 الصخرة نخرج لكم ماء.
الصخرة بعصاه مرتین فخرج ماء غزیر فشربت 

لموسى وھرون من  إیوۇوفقال  12 ومواشیھا.الجماعة 
تقدساني امام اعین بني  اجل انكما لم تؤمنا بي حتى

 اسرائیل لذلك ال تدخالن ھذه الجماعة الى االرض التي
ھذا ماء مریبة حیث خاصم بنو  13 اعطیتھم ایاھا.

وارسل موسى رسال من  14 فتقدس فیھم. إیوۇواسرائیل 
ول اخوك اسرائیل قد عرفت قادش الى ملك ادوم. ھكذا یق

ان آبائنا انحدروا الى مصر  15 كل المشقة التي اصابتنا.
واقمنا في مصر ایاما كثیرة واساء المصریون الینا والى 

فسمع صوتنا وارسل مالكا  إیوۇوفصرخنا الى  16 آبائنا
واخرجنا من مصر وھا نحن في قادش مدینة في طرف 

  تخومك.
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نمر في حقل وال في كرم دعنا نمر في ارضك. ال  17
وال نشرب ماء بئر. في طریق الملك نمشي ال نمیل یمینا 

فقال لھ ادوم ال تمر  18 وال یسارا حتى نتجاوز تخومك.
فقال لھ بنو اسرائیل.  19 بي لئال اخرج للقائك بالسیف.

في السكة نصعد واذا شربنا انا ومواشي من مائك ادفع 
فقال ال تمّر وخرج  20 ثمنھ. ال شيء. امّر برجلي فقط.

وابى ادوم ان  21 ادوم للقائھ بشعب غفیر وبید شدیدة.
 یسمح السرائیل بالمرور في تخومھ فتحول اسرائیل عنھ

فارتحل بنو اسرائیل الجماعة كلھا من قادش وأتوا  22
موسى وھرون في جبل  إیوۇووكلم  23 الى جبل ھور.

 یضّم ھرون الى 24 ھور على تخم ارض ادوم قائال
قومھ النھ ال یدخل االرض التي اعطیت لبني اسرائیل 

خذ ھرون  25 النكم عصیتم قولي عند ماء مریبة.
واخلع عن  26 والعازار ابنھ واصعد بھما الى جبل ھور

ھرون ثیابھ والبس ألعازار ابنھ ایاھا. فیضّم ھرون 
وصعدوا  إیوۇوففعل موسى كما امر  27 ویموت ھناك.

فخلع موسى  28 كل الجماعة. الى جبل ھور امام اعین
عن ھرون ثیابھ والبس العازار ابنھ ایاھا. فمات ھرون 
ھناك على راس الجبل. ثم انحدر موسى والعازار عن 

فلما رأى كل الجماعة ان ھرون قد مات بكى  29 الجبل.
   جمیع بیت اسرائیل على ھرون ثالثین یوما

ن ب اولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنو 21
اسرائیل جاء في طریق اتاریم حارب اسرائیل وسبى 

وقال ان دفعت  إلیوۇوفنذر اسرائیل نذرا  2 منھم سبیا.
لقول  إیوۇوفسمع  3 ھؤالء القوم الى یدي احّرم مدنھم.

اسرائیل ودفع الكنعانیین فحرموھم ومدنھم. فدعي اسم 
وارتحلوا من جبل ھور في طریق بحر  4 المكان حرمة
وا بارض ادوم فضاقت نفس الشعب في سوف لیدور

وتكلم الشعب على هللا وعلى موسى قائلین  5 الطریق.
مصر لنموت في البریة النھ ال خبز  لماذا اصعدتمانا من

فارسل  6 وال ماء وقد كرھت انفسنا الطعام السخیف.
على الشعب الحّیات المحرقة فلدغت الشعب فمات  إیوۇو

الشعب الى موسى  فاتى 7 قوم كثیرون من اسرائیل.
وعلیك فصل الى  إیوۇووقالوا قد اخطأنا اذ تكلمنا على 

  لیرفع عنا الحّیات. فصلى موسى الجل الشعب. إیوۇو
لموسى اصنع لك حیة محرقة وضعھا على  إیوۇوفقال  8

فصنع موسى حیة  9 رایة فكل من لدغ ونظر الیھا یحیا.
من نحاس ووضعھا على الرایة فكان متى لدغت حیة 

وارتحل بنو  10 نسانا ونظر الى حیة النحاس یحیاا
وارتحلوا من اوبوت  11 اسرائیل ونزلوا في اوبوت.

ونزلوا في عّیي عباریم في البریة التي قبالة موآب الى 
من ھناك ارتحلوا ونزلوا في وادي  12 شروق الشمس.

من ھناك ارتحلوا ونزلوا في عبر ارنون الذي  13 زارد.
ن تخم االموریین. الن ارنون ھو تخم في البریة خارجا ع

لذلك یقال في كتاب  14 موآب بین موآب واالموریین.
  واھب في سوفة واودیة ارنون إیوۇوحروب 

ومصب االودیة الذي مال الى مسكن عار واستند الى  15
ومن ھناك الى بئر. وھي البئر حیث قال  16 تخم موآب

ینئذ ترنم ح 17 لموسى اجمع الشعب فاعطیھم ماء. إیوۇو
  اسرائیل بھذا النشید. اصعدي ایتھا البئر اجیبوا لھا.

بئر حفرھا رؤساء حفرھا شرفاء الشعب بصولجان  18
ومن متّانة الى  19 بعصیّھم. ومن البریة الى متّانة

ومن باموت الى  20 نحلیئیل ومن نحلیئیل الى باموت
الجواء التي في صحراء موآب عند راس الفسجة التي 

وارسل اسرائیل رسال الى  21 ى وجھ البریةتشرف عل
دعني امّر في ارضك.  22 سیحون ملك االموریین قائال

ال نمیل الى حقل وال الى كرم وال نشرب ماء بئر. في 
فلم یسمح  23 طریق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك.

سیحون السرائیل بالمرور في تخومھ بل جمع سیحون 
الى البریة فأتى الى جمیع قومھ وخرج للقاء اسرائیل 

فضربھ اسرائیل بحد  24 یاھص وحارب اسرائیل.
السیف وملك ارضھ من ارنون الى یبّوق الى بني عمون. 

فاخذ اسرائیل كل ھذه  25 الن تخم بني عمون كان قویا.
المدن واقام اسرائیل في جمیع مدن االموریین في 

الن حشبون كانت مدینة  26 حشبون وفي كل قراھا.
لك االموریین وكان قد حارب ملك موآب االول سیحون م

لذلك یقول  27 واخذ كل ارضھ من یده حتى ارنون.
اصحاب االمثال. ایتوا الى حشبون فتبنى وتصلح مدینة 

الن نارا خرجت من حشبون. لھیبا من قریة  28 سیحون.
  سیحون. اكلت عار موآب. اھل مرتفعات ارنون.

موش. قد صّیر بنیھ ویل لك یا موآب. ھلكت یا امة ك 29
  ھاربین وبناتھ في السبي لملك االموریین سیحون.

لكن قد رمیناھم. ھلكت حشبون الى دیبون. واخربنا  30
فاقام اسرائیل في ارض  31 الى نوفح التي الى میدبا

وارسل موسى لیتجّسس یعزیر فأخذوا  32 االموریین.
ثم تحّولوا  33 قراھا وطردوا االموریین الذین ھناك.

وصعدوا في طریق باشان. فخرج عوج ملك باشان 
فقال  34 للقائھم ھو وجمیع قومھ الى الحرب في اذرعي.

لموسى ال تخف منھ الني قد دفعتھ الى یدك مع  إیوۇو
جمیع قومھ وارضھ. فتفعل بھ كما فعلت بسیحون ملك 

فضربوه وبنیھ  35 االموریین الساكن في حشبون.
   د وملكوا ارضھوجمیع قومھ حتى لم یبق لھ شار

وارتحل بنو اسرائیل ونزلوا في عربات موآب من  22
ولما رأى باالق بن صفّور جمیع ما  2 عبر اردن اریحا

فزع موآب من الشعب جدا  3 فعل اسرائیل باالموریین
فقال  4 النھ كثیر وضجر موآب من قبل بني اسرائیل.

موآب لشیوخ مدیان اآلن یلحس الجمھور كل ما حولنا 
یلحس الثور خضرة الحقل. وكان باالق بن صفّور كما 

فارسل رسال الى بلعام بن  5 ملكا لموآب في ذلك الزمان.
ارض بني شعبھ  بعور الى فتور التي على النھر في

لیدعوه قائال. ھوذا شعب قد خرج من مصر ھوذا قد 
فاآلن تعال  6 وھو مقیم مقابلي. غّشى وجھ االرض

ان  عظم مني. لعلھ یمكنناوالعن لي ھذا الشعب. النھ ا
نكسره فاطرده من االرض. الني عرفت ان الذي تباركھ 

فانطلق شیوخ موآب  7 ملعون. مبارك والذي تلعنھ
وشیوخ مدیان وحلوان العرافة في ایدیھم وأتوا الى بلعام 

فقال لھم بیتوا ھنا اللیلة فاردّ  8 وكلموه بكالم باالق.
ث رؤساء موآب عند . فمكإیوۇوعلیكم جوابا كما یكلمني 

فأتى هللا الى بلعام وقال من ھم ھؤالء الرجال  9 بلعام
  الذین عندك.
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فقال بلعام �. باالق بن صّفور ملك موآب قد ارسل  10
ھوذا الشعب الخارج من مصر قد غّشى  11 الّي یقول.

وجھ االرض. تعال اآلن العن لي ایاه لعلي اقدر ان 
بلعام ال تذھب معھم وال فقال هللا ل 12 احاربھ واطرده.

فقام بلعام صباحا وقال  13 تلعن الشعب النھ مبارك.
أبى ان  إیوۇولرؤساء باالق انطلقوا الى ارضكم الن 

فقام رؤساء موآب واتوا الى  14 یسمح لي بالذھاب معكم.
فعاد باالق  15 باالق وقالوا ابى بلعام ان یاتي معنا.

فأتوا  16 ك.وارسل ایضا رؤساء اكثر واعظم من اولئ
الى بلعام وقالوا لھ. ھكذا قال باالق بن صفّور. ال تمتنع 

الني اكرمك اكراما عظیما وكل ما  17 من االتیان الّي.
  تقول لي افعلھ. فتعال اآلن العن لي ھذا الشعب.

فاجاب بلعام وقال لعبید باالق. ولو اعطاني باالق  18
 الھي یوۇوإملء بیتھ فضة وذھبا ال اقدر ان اتجاوز قول 

فاآلن امكثوا ھنا انتم ایضا  19 العمل صغیرا او كبیرا.
فأتى هللا  20 یكلمني بھ. إیوۇوھذه اللیلة العلم ماذا یعود 

الى بلعام لیال وقال لھ ان أتى الرجال لیدعوك فقم اذھب 
فقام بلعام  21 معھم. انما تعمل االمر الذي اكلمك بھ فقط.

  ع رؤساء موآبصباحا وشدّ على اتانھ وانطلق م
 في إیوۇوفحمي غضب هللا النھ منطلق ووقف مالك  22

  الطریق لیقاومھ وھو راكب على اتانھ وغالماه معھ.
واقفا في الطریق وسیفھ  إیوۇوفابصرت االتان مالك  23

یده فمالت االتان عن الطریق ومشت في  مسلول في
ثم  24 الطریق. الحقل فضرب بلعام االتان لیردھا الى

في خندق للكروم لھ حائط من ھنا  إیوۇومالك وقف 
 إیوۇوفلما ابصرت االتان مالك  25 وحائط من ھناك.

زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربھا 
ایضا ووقف في مكان  إیوۇوثم اجتاز مالك  26 ایضا.

فلما  27 ضیّق حیث لیس سبیل للنكوب یمینا او شماال.
تحت بلعام. فحمي ربضت  إیوۇوابصرت االتان مالك 

فم  إیوۇوففتح  28 غضب بلعام وضرب االتان بالقضیب.
االتان فقالت لبلعام. ماذا صنعت بك حتى ضربتني اآلن 

فقال بلعام لالتان النك ازدریت بي. لو  29 ثالث دفعات.
فقالت االتان  30 كان في یدي سیف لكنت اآلن قد قتلتك.

 نذ وجودك الىلبلعام ألست انا اتانك التي ركبت علیھا م
ثم  31 ھذا الیوم. ھل تعّودت ان افعل بك ھكذا. فقال ال

ا واقف إیوۇوعن عیني بلعام فابصر مالك  إیوۇوكشف 
في الطریق وسیفھ مسلول في یده فخّر ساجدا على 

لماذا ضربت اتانك اآلن  إیوۇوفقال لھ مالك  32 وجھھ.
ثالث دفعات. ھانذا قد خرجت للمقاومة الن الطریق 

فابصرتني االتان ومالت من قدامي  33 امامي. ورطة
اآلن ثالث دفعات. ولو لم تمل من قدامي لكنت اآلن قد 

اخطأت.  إیوۇوفقال بلعام لمالك  34 قتلتك واستبقیتھا.
اني لم اعلم انك واقف تلقائي في الطریق. واآلن ان قبح 

لبلعام اذھب  إیوۇوفقال مالك  35 في عینیك فاني ارجع.
وانما تتكلم بالكالم الذي اكلمك بھ فقط. مع الرجال 

فلما سمع باالق ان  36 فانطلق بلعام مع رؤساء باالق
بلعام جاء خرج الستقبالھ الى مدینة موآب التي على تخم 

فقال باالق لبعام ألم  37 ارنون الذي في اقصى التخوم.
ارسل الیك الدعوك. لماذا لم تأت الّي. أحقا ال اقدر ان 

ال بلعام لباالق. ھانذا قد جئت الیك. ألعلي فق 38 اكرمك.

اآلن استطیع ان اتكلم بشيء. الكالم الذي یضعھ هللا في 
فانطلق بلعام مع باالق وأتیا الى قریة  39 فمي بھ اتكلم.

فذبح باالق بقرا وغنما وارسل الى بلعام  40 حصوت.
وفي الصباح اخذ باالق  41 والى الرؤساء الذین معھ

لى مرتفعات بعل فرأى من ھناك اقصى بلعام واصعده ا
   الشعب

فقال بلعام لباالق ابن لي ھھنا سبعة مذابح وھّیئ لي  23
ففعل باالق كما تكلم  2 ھھنا سبعة ثیران وسبعة كباش.

  بلعام. واصعد باالق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح.
فقال بلعام لباالق قف عند محرقتك فانطلق انا لعل  3

للقائي فمھما اراني اخبرك بھ. ثم انطلق الى یوافي  إیوۇو
فوافى هللا بلعام. فقال لھ قد رتبت سبعة مذابح  4 رابیة.

 إیوۇوفوضع  5 واصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح.
  كالما في فم بلعام وقال ارجع الى باالق وتكلم ھكذا

فرجع الیھ واذا ھو واقف عند محرقتھ ھو وجمیع  6
ثلھ وقال. من ارام أتى بي فنطق بم 7 رؤساء موآب.

باالق ملك موآب من جبال المشرق. تعال العن لي 
كیف العن من لم یلعنھ هللا  8 یعقوب وھلم اشتم اسرائیل.

اني من راس  9 .إیوۇووكیف اشتم من لم یشتمھ 
الصخور اراه. ومن اآلكام ابصره. ھوذا شعب یسكن 

من احصى تراب  10 وحده وبین الشعوب ال یحسب.
وربع اسرائیل بعدد. لتمت نفسي موت االبرار  یعقوب

فقال باالق لبلعام. ماذا فعلت  11 ولتكن آخرتي كآخرتھم
  بي. لتشتم اعدائي اخذتك وھوذا انت قد باركتھم.

في فمي احترص  إیوۇوفاجاب وقال أما الذي یضعھ  12
فقال لھ باالق ھلم معي الى مكان آخر  13 ان اتكلم بھ.

اقصاءه فقط وكلھ ال ترى فالعنھ لي  تراه منھ. انما ترى
فأخذه الى حقل صوفیم الى راس الفسجة  14 من ھناك.

  وبنى سبعة مذابح واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح.
 فقال لباالق قف ھنا عند محرقتك وانا اوافي ھناك 15
بلعام ووضع كالما في فمھ وقال ارجع  إیوۇوفوافى  16

الیھ واذا ھو واقف عند فأتى  17 الى باالق وتكلم ھكذا.
محرقتھ ورؤساء موآب معھ. فقال لھ باالق ماذا تكلم بھ 

فنطق بمثلھ وقال. قم یا باالق واسمع. اصغ  18 .إیوۇو
لیس هللا انسانا فیكذب. وال ابن  19 الّي یا بن صفّور

اني  20 انسان فیندم. ھل یقول وال یفعل او یتكلم وال یفي.
لم یبصر  21 ارك فال ارده.قد أمرت ان ابارك. فانھ قد ب

ھھ ال إیوۇواثما في یعقوب. وال رأى تعبا في اسرائیل. 
هللا اخرجھ من مصر. لھ مثل  22 معھ. وھتاف ملك فیھ.

انھ لیس عیافة على یعقوب وال عرافة  23 سرعة الرئم.
على اسرائیل. في الوقت یقال عن یعقوب وعن اسرائیل 

ة ویرتفع كأسد. ال ھوذا شعب یقوم كلبو 24 ما فعل هللا.
فقال باالق  25 ینام حتى یأكل فریسة ویشرب دم قتلى

فاجاب بلعام  26 لبلعام ال تلعنھ لعنة وال تباركھ بركة.
ایاه ف إیوۇووقال لباالق ألم اكلمك قائال كل ما یتكلم بھ 

فقال باالق لبلعام ھلم آخذك الى مكان آخر.  27 افعل.
  ھ لي من ھناك.عسى ان یصلح في عیني هللا ان تلعن

فاخذ باالق بلعام الى راس فغور المشرف على وجھ  28
  البریة.
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فقال بلعام لباالق. ابن لي ھھنا سبعة مذابح وھّیئ لي  29
ففعل باالق كما قال  30 ھھنا سبعة ثیران وسبعة كباش.

   بلعام واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح

ك ن یبارا إیوۇوفلما رأى بلعام انھ یحسن في عیني  24
اسرائیل لم ینطلق كالمرة االولى والثانیة لیوافي فأال بل 

ورفع بلعام عینیھ ورأى  2 جعل نحو البریة وجھھ.
فنطق  3 اسرائیل حاال حسب اسباطھ. فكان علیھ روح هللا

بمثلھ وقال. وحي بلعام بن بعور. وحي الرجل المفتوح 
یا وحي الذي یسمع اقوال هللا. الذي یرى رؤ 4 العینین.

ما احسن  5 القدیر مطروحا وھو مكشوف العینین.
كاودیة ممتدة  6 خیامك یا یعقوب مساكنك یا اسرائیل.

. كارزات إیوۇوكجّنات على نھر كشجرات عود غرسھا 
یجري ماء من دالئھ ویكون زرعھ على میاه  7 على میاه

هللا  8 غزیرة ویتسامى ملكھ على اجاج وترتفع مملكتھ.
مثل سرعة الرئم. یأكل امما  اخرجھ من مصر. لھ

جثم كأسد  9 مضایقیھ ویقضم عظامھم ویحطم سھامھ.
 ربض كلبوة. من یقیمھ. مباركك مبارك والعنك ملعون

فاشتعل غضب باالق على بلعام وصفق بیدیھ وقال  10
باالق لبلعام. لتشتم اعدائي دعوتك وھوذا انت قد باركتھم 

انك. قلت فاآلن اھرب الى مك 11 اآلن ثالث دفعات.
  قد منعك عن الكرامھ. إیوۇواكرمك اكراما وھوذا 

فقال بلعام لباالق ألم اكلم ایضا رسلك الذین ارسلت  12
ولو اعطاني باالق ملء بیتھ فضة وذھبا ال  13 الّي قائال.

العمل خیرا او شرا من  إیوۇواقدر ان اتجاوز قول 
انا  واآلن ھوذا 14 ایاه اتكلم. إیوۇونفسي. الذي یتكلمھ 

منطلق الى شعبي. ھلم انبئك بما یفعلھ ھذا الشعب بشعبك 
ثم نطق بمثلھ وقال. وحي بلعام بن  15 في آخر االیام

وحي الذي  16 بعور. وحي الرجل المفتوح العینین.
یسمع اقوال هللا ویعرف معرفة العلي. الذي یرى رؤیا 

اراه ولكن لیس  17 القدیر ساقطا وھو مكشوف العینین.
بصره ولكن لیس قریبا. یبرز كوكب من یعقوب اآلن. ا

ویقوم قضیب من اسرائیل فیحطم طرفي موآب ویھلك 
ویكون ادوم میراثا. ویكون سعیر  18 كل بني الوغى.

ویتسلط الذي  19 اعداؤه میراثا. ویصنع اسرائیل ببأس.
ثم رأى عمالیق  20 من یعقوب ویھلك الشارد من مدینة

الشعوب واما آخرتھ فالى  فنطق بمثلھ وقال. عمالیق اول
ثم رأى القیني فنطق بمثلھ وقال. لیكن  21 الھالك.

لكن  22 مسكنك متینا وعشك موضوعا في صخرة.
ثم نطق  23 یكون قاین للدمار حتى متى یستأسرك اشور.

وتأتي سفن  24 بمثلھ وقال آه من یعیش حین یفعل ذلك.
من ناحیة كتیم وتخضع اشور وتخضع عابر فھو ایضا 

ثم قام بلعام وانطلق ورجع الى مكانھ.  25 ى الھالكال
   وباالق ایضا ذھب في طریقھ

واقام اسرائیل في شّطیم وابتدأ الشعب یزنون مع  25
فدعون الشعب الى ذبائح آلھتھّن فأكل  2 بنات موآب.

وتعّلق اسرائیل ببعل فغور.  3 الشعب وسجدوا آللھتھّن.
لموسى  إیوۇو فقال 4 على اسرائیل. إیوۇوفحمي غضب 

مقابل الشمس  إلیوۇوخذ جمیع رؤوس الشعب وعلّقھم 
فقال موسى  5 عن اسرائیل. إیوۇوفیرتدّ حمو غضب 

 لقضاة اسرائیل اقتلوا كل واحد قومھ المتعلّقین ببعل فغور
واذا رجل من بني اسرائیل جاء وقدم الى اخوتھ  6

عیني موسى واعین كل جماعة بني  المدیانیة امام
فلما  7 وھم باكون لدى باب خیمة االجتماع.اسرائیل 

رأى ذلك فینحاس بن ألعازار بن ھرون الكاھن قام من 
ودخل وراء الرجل  8 وسط الجماعة واخذ رمحا بیده

االسرائیلي الى القّبة وطعن كلیھما الرجل االسرائیلي 
وكان  9 والمرأة في بطنھا. فامتنع الوبأ عن بني اسرائیل.

 إیوۇوفكلم  10 اربعة وعشرین الفا الذین ماتوا بالوبإ
فینحاس بن ألعازار بن ھرون الكاھن قد  11 موسى قائال.

ردّ سخطي عن بني اسرائیل بكونھ غار غیرتي في 
لذلك قل  12 وسطھم حتى لم أفن بني اسرائیل بغیرتي.

فیكون لھ ولنسلھ  13 ھانذا اعطیھ میثاقي میثاق السالم
انھ غار � وكّفر عن من بعده میثاق كھنوت ابدي الجل 

وكان اسم الرجل االسرائیلي المقتول  14 بني اسرائیل.
الذي قتل مع المدیانیة زمري بن سالو رئیس بیت اب من 

واسم المرأة المدیانیة المقتولة كزبي  15 الشمعونیین.
ثم كلم  16 بنت صور. ھو رئیس قبائل بیت اب في مدیان

  ین واضربوھمضایقوا المدیانی 17 موسى قائال إیوۇو
النھم ضایقوكم بمكایدھم التي كادوكم بھا في امر  18

فغور وامر كزبي اختھم بنت رئیس لمدیان التي قتلت یوم 
   الوبإ بسبب فغور

موسى والعازار بن ھرون  إیوۇوثم بعد الوبإ كلم  26
خذا عدد كل جماعة بني اسرائیل من ابن  2 الكاھن قائال.

آبائھم كل خارج للجند  عشرین سنة فصاعدا حسب بیوت
فكلمھم موسى والعازار الكاھن في  3 في اسرائیل.

من ابن عشرین  4 عربات موآب على اردن اریحا قائلین
موسى وبني اسرائیل  إیوۇوسنة فصاعدا. كما امر 

رأوبین بكر اسرائیل. بنو  5 الخارجین من ارض مصر
 .نرأوبین لحنوك عشیرة الحنوكیین. لفلّو عشیرة الفلّویّی

لحصرون عشیرة الحصرونیین. لكرمي عشیرة  6
ھذه عشائر الرأوبینیین. وكان المعدودون  7 الكرمیین.

وابن فلّو  8 منھم ثالثة واربعین الفا وسبع مئة وثالثین.
وبنو الیآب نموئیل وداثان وابیرام وھما داثان  9 الیآب.

وابیرام المدعّوان من الجماعة اللذان خاصما موسى 
  إیوۇوماعة قورح حین خاصموا وھرون في ج

ففتحت االرض فاھا وابتلعتھما مع قورح حین مات  10
 القوم باحراق النار مئتین وخمسین رجال. فصاروا عبرة.

بنو شمعون حسب  12 واما بنو قورح فلم یموتوا 11
عشائرھم. لنموئیل عشیرة النموئیلیین. لیامینعشیرة 

لزارح عشیرة  13 الیامینیین. لیاكین عشیرة الیاكینیین.
ھذه عشائر  14 الزارحیین. لشأول عشیرة الشأولیین.

بنو جاد  15 الشمعونیین اثنان وعشرون الفا ومئتان
حسب عشائرھم. لصفون عشیرة الّصفونیین. لحّجي 

ألزني  16 عشیرة الحّجیین. لشوني عشیرة الشونیین.
الرود  17 عشیرة األزنیین. لعیري عشیرة العیریین

ھذه  18 دیین. ألرئیلي عشیرة األرئیلیین.عشیرة االرو
 عشائر بني جاد حسب عددھم اربعون الفا وخمس مئة

ابنا یھوذا عیر واونان. ومات عیر واونان في ارض  19
  كنعان.
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فكان بنو یھوذا حسب عشائرھم لشیلة عشیرة  20
الشیلیین. ولفارص عشیرة الفارصیین. ولزارح عشیرة 

ص لحصرون عشیرة وكان بنو فار 21 الزارحیین.
ھذه  22 الحصرونیین. ولحامول عشیرة الحامولیین.

 عشائر یھوذا حسب عددھم ستة وسبعون الفا وخمس مئة
بنو یّساكر حسب عشائرھم. لتوالع عشیرة  23

ولیاشوب عشیرة  24 التوالعیین. ولفّوة عشیرة الفویین.
ھذه  25 الیاشوبیین. ولشمرون عشیرة الشمرونیین.

حسب عددھم اربعة وستون الفا وثالث عشائر یّساكر 
بنو زبولون حسب عشائرھم لسارد عشیرة  26 مئة

الساردیین. وإلیلون عشیرة اإلیلونیین. ولیاحلئیل عشیرة 
ھذه عشائر الزبولونیین حسب عددھم  27 الیاحلئیلیین.

ابنا یوسف حسب عشائرھما  28 ستون الفا وخمس مئة
عشیرة الماكیریین.  بنو منسّى لماكیر 29 منّسى وافرایم.

  وماكیر ولد جلعاد. ولجلعاد عشیرة الجلعادیین.
ھؤالء بنو جلعاد. إلیعزر عشیرة اإلیعزریین. لحالق  30

ألسریئیل عشیرة األسریئیلیین.  31 عشیرة الحالقیین
لشمیداع عشیرة الشمیداعیین.  32 لشكم عشیرة الشكمیین

فر فلم واما صلفحاد بن حا 33 لحافر عشیرة الحافریین.
یكن لھ بنون بل بنات. واسماء بنات صلفحاد محلة 

ھذه عشائر منّسى.  34 ونوعة وحجلة وملكة وترصة.
  والمعدودون منھم اثنان وخمسون الفا وسبع مئة

وھؤالء بنو افرایم حسب عشائرھم. لشوتالح عشیرة  35
الشوتالحیین. لباكر عشیرة الباكریین. لتاحن عشیرة 

ء بنو شوتالح. لعیران عشیرة وھؤال 36 التاحنیین.
ھذه عشائر بني افرایم حسب عددھم اثنان  37 العیرانیین.

وثالثون الفا وخمس مئة. ھؤالء بنو یوسف حسب 
بنو بنیامین حسب عشائرھم. لبالع عشیرة  38 عشائرھم

البالعیین. ألشبیل عشیرة األشبیلیین. ألحیرام عشیرة 
میین لحوفام لشفوفام عشیرة الشفوفا 39 األحیرامیین.

وكان ابنا بالع أرد ونعمان. ألرد  40 عشیرة الحوفامیین.
ھؤالء  41 عشیرة األردیین ولنعمان عشیرة النعمانیین.

بنو بنیامین حسب عشائرھم. والمعدودون منھم خمسة 
ھؤالء بنو دان حسب  42 واربعون الفا وست مئة

عشائرھم. لشوحام عشیرة الشوحامیین. ھذه قبائل دان 
جمیع عشائر الشوحامیین حسب  43 شائرھم.حسب ع

بنو اشیر حسب  44 عددھم اربعة وستون الفا واربع مئة
عشائرھم. لیمنة عشیرة الیمنیین. لیشوي عشیرة 

لبني بریعة  45 الیشویین. لبریعة عشیرة البریعیین.
 لحابر عشیرة الحابریین. لملكیئیل عشیرة الملكیئیلیین.

ھذه عشائر بني اشیر  47 واسم ابنة اشیر سارح. 46
بنو  48 حسب عددھم ثالثة وخمسون الفا واربع مئة

نفتالي حسب عشائرھم. لیاحصئیل عشیرة الیاحصئلیین. 
لیصر عشیرة الیصریین.  49 لجوني عشیرة الجونیین.
ھذه قبائل نفتالي حسب  50 لشلّیم عشیرة الّشلّیمیین.

 عشائرھم. والمعدودون منھم خمسة واربعون الفا واربع
ھؤالء المعدودون من بني اسرائیل ست مئة  51 مئة.

موسى  إیوۇوثم كلم  52 الف والف وسبع مئة وثالثون
 لھؤالء تقسم االرض نصیبا على عدد االسماء. 53 قائال.

الكثیر تكثّر لھ نصیبھ والقلیل تقّلل لھ نصیبھ. كل  54
انما  55 واحد حسب المعدودین منھ یعطى نصیبھ.

رض. حسب اسماء اسباط آبائھم بالقرعة تقسم اال
 حسب القرعة یقسم نصیبھم بین كثیر وقلیل 56 یملكون.

وھؤالء المعدودون من الالویین حسب عشائرھم.  57
لجرشون عشیرة الجرشونیین. لقھات عشیرة القھاتیین. 

ھذه عشائر الوي.  58 لمراري عشیرة المراریین.
یین لعشیرة اللبنیین وعشیرة الحبرونیین وعشیرة المح

وعشیرة الموشیین وعشیرة القورحیین. واما قھات فولد 
واسم امرأة عمرام یوكابد بنت الوي التي  59 عمرام.

ولدت لالوي في مصر. فولدت لعمرام ھرون وموسى 
ولھرون ولد ناداب وابیھو والعازار  60 ومریم اختھما.

واما ناداب وابیھو فماتا عندما قّربا نارا  61 وایثامار.
وكان المعدودون منھم ثالثة  62 .إیوۇومام غریبة ا

فصاعدا. النھم لم  وعشرین الفا كل ذكر من ابن شھر
 یعدّوا بین بني اسرائیل اذ لم یعط لھم نصیب بین بني

ھؤالء ھم الذین عدّھم موسى والعازار  63 اسرائیل
الكاھن حین عدّا بني اسرائیل في عربات موآب على 

یكن انسان من الذین  وفي ھؤالء لم 64 اردن اریحا.
عدّھم موسى وھرون الكاھن حین عدّا بني اسرائیل في 

قال لھم انھم یموتون في  إیوۇوالن  65 بریة سیناء.
البریة فلم یبق منھم انسان اال كالب بن یفّنة ویشوع بن 

   نون

فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكیر  27
وھذه اسماء بناتھ بن منّسى من عشائر منّسى بن یوسف. 

ووقفن امام  2 محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.
موسى والعازار الكاھن وامام الرؤساء وكل الجماعة 

ابونا مات في البریة  3 لدى باب خیمة االجتماع قائالت.
في جماعة  إیوۇوولم یكن في القوم الذین اجتمعوا على 

ف لماذا یحذ 4 قورح بل بخطیتھ مات ولم یكن لھ بنون.
اسم ابینا من بین عشیرتھ النھ لیس لھ ابن. أعطنا ملكا 

فكلم  6 إیوۇوفقدم موسى دعواھّن امام  5 بین اخوة ابینا.
بحق تكلمت بنات صلفحاد  7 موسى قائال. إیوۇو

فتعطیھّن ملك نصیب بین اخوة ابیھّن وتنقل نصیب ابیھّن 
وتكلم بني اسرائیل قائال أیّما رجل مات ولیس  8 الیھّن.

وان لم تكن لھ ابنة تعطوا  9 ھ ابن تنقلون ملكھ الى ابنتھ.ل
وان لم یكن لھ اخوة تعطوا ملكھ الخوة  10 ملكھ الخوتھ.

وان لم یكن البیھ اخوة تعطوا ملكھ لنسیبھ  11 ابیھ.
االقرب الیھ من عشیرتھ فیرثھ. فصارت لبني اسرائیل 

 إیوۇووقال  12 موسى إیوۇوفریضة قضاء كما امر 
صعد الى جبل عباریم ھذا وانظر االرض التي لموسى ا

ومتى نظرتھا تضّم الى قومك  13 اعطیت بني اسرائیل.
النكما في بریة  14 انت ایضا كما ضم ھرون اخوك.

صین عند مخاصمة الجماعة عصیتما قولي ان تقدساني 
 بالماء امام اعینھم. ذلك ماء مریبة قادش في بریة صین.

الھ ارواح  إیوۇولیوكل  16 قائال. إیوۇوفكلم موسى  15
یخرج امامھم  17 جمیع البشر رجال على الجماعة

ویدخل امامھم ویخرجھم ویدخلھم لكیال تكون جماعة 
لموسى  إیوۇوفقال  18 كالغنم التي ال راعي لھا. إیوۇو

  خذ یشوع بن نون رجال فیھ روح وضع یدك علیھ
واوقفھ قدام العازار الكاھن وقدام كل الجماعة  19

  اوصھ امام اعینھم.و
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واجعل من ھیبتك علیھ لكي یسمع لھ كل جماعة بني  20
فیقف امام العازار الكاھن فیسأل لھ بقضاء  21 اسرائیل.

. حسب قولھ یخرجون وحسب قولھ إیوۇو األوریم امام
  الجماعة. یدخلون ھو وكل بني اسرائیل معھ كل

 م. اخذ یشوع واوقفھ قداإیوۇوففعل موسى كما امره  22
ووضع یدیھ علیھ  23 العازار الكاھن وقدام كل الجماعة

   عن ید موسى إیوۇوواوصاه كما تكلم 

اوص بني اسرائیل وقل  2 موسى قائال. إیوۇووكلم  28
لھم. قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري 

وقل لھم. ھذا ھو  3 تحرصون ان تقربوه لي في وقتھ.
حولیان صحیحان خروفان  إلیوۇوالوقود الذي تقّربون 

الخروف الواحد تعملھ صباحا  4 لكل یوم محرقة دائمة.
وعشر االیفة  5 والخروف الثاني تعملھ بین العشاءین.

  من دقیق ملتوت بربع الھین من زیت الرض تقدمة.
محرقة دائمة. ھي المعمولة في جبل سیناء. لرائحة  6

وسكیبھا ربع الھین للخروف  7 .إلیوۇوسرور وقودا 
  .إلیوۇود. في القدس اسكب سكیب مسكر الواح

والخروف الثاني تعملھ بین العشاءین كتقدمة الصباح  8
وفي یوم  9 إلیوۇووكسكیبھ تعملھ وقود رائحة سرور 

السبت خروفان حولّیان صحیحان وعشران من دقیق 
محرقة كل سبت فضال  10 ملتوت بزیت تقدمة مع سكیبھ
رؤوس شھوركم  وفي 11 عن المحرقة الدائمة وسكیبھا

ثورین ابني بقر وكبشا واحدا  إلیوۇوتقّربون محرقة 
وثالثة اعشار من  12 وسبعة خراف حولّیة صحیحة

دقیق ملتوت بزیت تقدمة لكل ثور. وعشرین من دقیق 
وعشرا واحدا من  13 ملتوت بزیت تقدمة للكبش الواحد.

دقیق ملتوت بزیت تقدمة لكل خروف. محرقة رائحة 
وسكائبھّن تكون نصف الھین  14 .یوۇوإلسرور وقودا 

للثور وثلث الھین للكبش وربع الھین للخروف من خمر. 
وتیسا واحدا  15 ھذه محرقة كل شھر من اشھر السنة.

. فضال عن المحرقة إلیوۇومن المعز ذبیحة خطیة 
وفي الشھر االول في الیوم  16 الدائمة یقّرب مع سكیبھ

وفي الیوم  17 .إلیوۇوالرابع عشر من الشھر فصح 
 الخامس عشر من ھذا الشھر عید سبعة ایام یؤكل فطیر.

في الیوم االول محفل مقدس. عمال ما من الشغل ال  18
ثورین ابني  إلیوۇووتقّربون وقودا محرقة  19 تعملوا.

بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولیة. صحیحة تكون 
وتقدمتھّن من دقیق ملتوت بزیت ثالثة اعشار  20 لكم.

وعشرا واحدا تعمل  21 تعملون للثور وعشرین للكبش
وتیسا واحدا ذبیحة  22 لكل خروف من السبعة الخراف

فضال عن محرقة الصباح التي  23 خطیة للتكفیر عنكم.
ھكذا تعملون كل یوم  24 لمحرقة دائمة تعملون ھذه.

. فضال عن إلیوۇوسبعة ایام طعام وقود رائحة سرور 
وفي الیوم السابع  25 مع سكیبھ.المحرقة الدائمة یعمل 

  یكون لكم محفل مقدس. عمال ما من الشغل ال تعملوا
 ۇوإلیووفي یوم الباكورة حین تقربون تقدمة جدیدة  26

في اسابیعكم یكون لكم محفل مقدس. عمال ما من الشغل 
 إلیوۇووتقربون محرقة لرائحة سرور  27 ال تعملوا.

  خراف حولیة. ثورین ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة
وتقدمتھّن من دقیق ملتوت بزیت ثالثة اعشار لكل  28

وعشرا واحدا لكل  29 ثور وعشرین للكبش الواحد
وتیسا واحدا من المعز  30 خروف من السبعة الخراف

فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا  31 للتكفیر عنكم.
   تعملون. مع سكائبھّن صحیحات تكون لكم

بع في االول من الشھر یكون لكم وفي الشھر السا 29
محفل مقدس. عمال ما من الشغل ال تعملوا. یوم ھتاف 

 إلیوۇووتعملون محرقة لرائحة سرور  2 بوق یكون لكم.
ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولّیة 

وتقدمتھّن من دقیق ملتوت بزیت ثالثة  3 صحیحة.
حد لكل وعشرا وا 4 اعشار للثور وعشرین للكبش.

وتیسا واحدا من المعز  5 خروف من السبعة الخراف.
فضال عن محرقة الشھر  6 ذبیحة خطیة للتكفیر عنكم.

وتقدمتھا والمحرقة الدائمة وتقدمتھا مع سكائبھّن كعادتھّن 
وفي عاشر ھذا الشھر  7 إلیوۇورائحة سرور وقودا 

السابع یكون لكم محفل مقدس وتذّللون انفسكم. عمال ما 
رائحة سرور ثورا  إلیوۇووتقّربون محرقة  8 عملوا.ال ت

واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولّیة. 
وتقدمتھّن من دقیق ملتوت بزیت  9 صحیحة تكون لكم.

وعشر  10 ثالثة اعشار للثور وعشران للكبش الواحد
وتیسا واحدا  11 واحد لكل خروف من السبعة الخراف.

عن ذبیحة الخطیة للكّفارة  من المعز ذبیحة خطیة فضال
وفي الیوم  12 والمحرقة الدائمة وتقدمتھا مع سكائبھنّ 

الخامس عشر من الشھر السابع یكون لكم محفل مقدس. 
عة سب إلیوۇوعمال ما من الشغل ال تعملوا. وتعّیدون عیدا 

 إلیوۇووتقّربون محرقة وقود رائحة سرور  13 ایام.
ا واربعة عشر خروف ثالثة عشر ثورا ابناء بقر وكبشین

وتقدمتھّن من دقیق ملتوت  14 حولّیا. صحیحة تكون لكم.
بزیت ثالثة اعشار لكل ثور من الثالثة عشر ثورا 

وعشر واحد لكل  15 وعشران لكل كبش من الكبشین
وتیسا واحدا من  16 خروف من االربعة عشر خروفا

المعز ذبیحة خطیة فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا 
وفي الیوم الثاني اثني عشر ثورا ابناء بقر  17 ھاوسكیب

  وكبشین واربعة عشر خروفا حولّیا صحیحا.
وتقدمتھّن وسكائبھّن للثیران والكبشین والخراف  18

وتیسا واحدا من المعز ذبیحة  19 حسب عددھّن كالعادة.
 خطیة فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا مع سكائبھنّ 

د عشر ثورا وكبشین واربعة وفي الیوم الثالث اح 20
وتقدمتھّن وسكائبھّن  21 عشر خروفا حولّیا صحیحا.

  للثیران والكبشین والخراف حسب عددھّن كالعادة.
وتیسا واحد لذبیحة خطیة فضال عن المحرقة الدائمة  22

وفي الیوم الرابع عشرة ثیران  23 وتقدمتھا وسكیبھا
  وكبشین واربعة عشر خروفا حولّیا صحیحا.

وتقدمتھّن وسكائبھّن للثیران والكبشین والخراف  24
وتیسا واحدا من المعز لذبیحة  25 حسب عددھّن كالعادة.

  خطیة فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا وسكیبھا
وفي الیوم الخامس تسعة ثیران وكبشین واربعة عشر  26

وتقدمتھّن وسكائبھّن للثیران  27 خروفا حولّیا صحیحا.
وتیسا  28 لخراف حسب عددھّن كالعادة.والكبشین وا

واحدا لذبیحة خطیة فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا 
  وسكیبھا
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وفي الیوم السادس ثمانیة ثیران وكبشین واربعة  29
وتقدمتھّن وسكائبھّن  30 عشر خروفا حولّیا صحیحا.

  للثیران والكبشین والخراف حسب عددھّن كالعادة.
خطیة فضال عن المحرقة الدائمة  وتیسا واحدا لذبیحة 31

وفي الیوم السابع سبعة ثیران  32 وتقدمتھا وسكیبھا
  وكبشین واربعة عشر خروفا حولّیا صحیحا.

وتقدمتھّن وسكائبھّن للثیران والكبشین والخراف  33
وتیسا واحدا لذبیحة خطیة  34 حسب عددھّن كعادتھّن.

في  35 فضال عن المحرقة الدائمة وتقدمتھا وسكیبھا
الیوم الثامن یكون لكم اعتكاف. عمال ما من الشغل ال 

 إلیوۇووتقّربون محرقة وقودا رائحة سرور  36 تعملوا.
 ثورا واحدا وكبشا واحدا وسبعة خراف حولّیة صحیحة.

وتقدمتھّن وسكائبھّن للثور والكبش والخراف حسب  37
وتیسا واحدا لذبیحة خطیة فضال عن  38 عددھّن كالعادة.

ھذه تقّربونھا  39 قة الدائمة وتقدمتھا وسكیبھا.المحر
في مواسمكم فضال عن نذوركم ونوافلكم من  إلیوۇو

فكلم  40 محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سالمتكم.
   موسى إیوۇوموسى بني اسرائیل حسب كل ما امر بھ 

وكلم موسى رؤوس اسباط بني اسرائیل قائال ھذا ما  30
او اقسم قسما  إلیوۇوذا نذر رجل نذرا ا 2 .إیوۇوامر بھ 

ان یلزم نفسھ بالزم فال ینقض كالمھ. حسب كل ما خرج 
 إلیوۇوواما المرأة فاذا نذرت نذرا  3 من فمھ یفعل.

وسمع ابوھا  4 والتزمت بالزم في بیت ابیھا في صباھا
نذرھا والالزم الذي الزمت نفسھا بھ فان سكت ابوھا لھا 

وازمھا التي الزمت نفسھا بھا ثبتت كل نذورھا. وكل ل
وان نھاھا ابوھا یوم سمعھ فكل نذورھا  5 تثبت.

فح یص إیوۇوولوازمھا التي الزمت نفسھا بھا ال تثبت. و
وان كانت لزوج ونذورھا  6 عنھا الن اباھا قد نھاھا.

وسمع  7 علیھا او نطق شفتیھا الذي الزمت نفسھا بھ
. ولوازمھا زوجھا فان سكت في یوم سمعھ ثبتت نذورھا

وان نھاھا رجلھا في یوم  8 التي الزمت نفسھا بھا تثبت.
سمعھ فسخ نذرھا الذي علیھا ونطق شفتیھا الذي الزمت 

واما نذر ارملة او  9 یصفح عنھا. إیوۇونفسھا بھ و
ولكن ان  10 مطلّقة فكل ما الزمت نفسھا بھ یثبت علیھا.

  نذرت في بیت زوجھا او الزمت نفسھا بالزم بقسم
وسمع زوجھا فان سكت لھا ولم ینھھا ثبتت كل  11

وان  12 نذورھا. وكل الزم الزمت نفسھا بھ یثبت.
فسخھا زوجھا في یوم سمعھ فكل ما خرج من شفتیھا من 

نذورھا او لوازم نفسھا ال یثبت. قد فسخھا زوجھا. 
كل نذر وكل قسم التزام الذالل  13 یصفح عنھا. إیوۇوو

وان سكت لھا  14 ھا یفسخھ.النفس زوجھا یثبتھ وزوج
زوجھا من یوم الى یوم فقد اثبت كل نذورھا او كل 

 لوازمھا التي علیھا. اثبتھا النھ سكت لھا في یوم سمعھ.
ھذه ھي  16 فان فسخھا بعد سمعھ فقد حمل ذنبھا. 15

موسى بین الزوج وزوجتھ  إیوۇوالفرائض التي امر بھا 
   ھاوبین االب وابنتھ في صباھا في بیت ابی

انتقم نقمة لبني اسرائیل  2 موسى قائال إیوۇووكلم  31
فكلم موسى الشعب  3 من المدیانیین ثم تضّم الى قومك.

قائال. جّردوا منكم رجاال للجند فیكونوا على مدیان 

الفا واحدا من كل سبط  4 على مدیان. إیوۇولیجعلوا نقمة 
فاختیر من  5 من جمیع اسباط اسرائیل ترسلون للحرب.

الوف اسرائیل الف من كل سبط. اثنا عشر الفا مجّردون 
فارسلھم موسى الفا من كل سبط الى الحرب  6 للحرب.

ھم وفینحاس بن العازار الكاھن الى الحرب وامتعة 
فتجندوا على مدیان كما  7 القدس وابواق الھتاف في یده.

وملوك مدیان قتلوھم فوق  8 وقتلوا كل ذكر. إیوۇوامر 
وراقم وصور وحور ورابع. خمسة ملوك  قتالھم. أوي

وسبى بنو  9 مدیان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسیف.
اسرائیل نساء مدیان واطفالھم ونھبوا جمیع بھائمھم 

واحرقوا جمیع مدنھم  10 وجمیع مواشیھم وكل امالكھم.
واخذوا كل الغنیمة  11 بمساكنھم وجمیع حصونھم بالنار.

وأتوا الى موسى  12 وكل النھب من الناس والبھائم
والعازار الكاھن والى جماعة بني اسرائیل بالسبي 

والنھب والغنیمة الى المحّلة الى عربات موآب التي على 
فخرج موسى والعازار الكاھن وكل  13 اردن اریحا

فسخط  14 رؤساء الجماعة الستقبالھم الى خارج المحّلة.
موسى على وكالء الجیش رؤساء االلوف ورؤساء 

وقال لھم موسى ھل  15 ئات القادمین من جند الحرب.الم
ان ھؤالء كّن لبني اسرائیل  16 ابقیتم كل انثى حّیة.

في امر فغور فكان  إلیوۇوحسب كالم بلعام سبب خیانة 
فاآلن اقتلوا كل ذكر من  17 .إیوۇوالوبأ في جماعة 

 االطفال. وكل امرأة عرفت رجال بمضاجعة ذكر اقتلوھا.
االطفال من النساء اللواتي لم یعرفن لكن جمیع  18

واما انتم فانزلوا  19 مضاجعة ذكر ابقوھّن لكم حّیات.
خارج المحّلة سبعة ایام. وتطّھروا كل من قتل نفسا وكل 

 من مّس قتیال في الیوم الثالث وفي السابع انتم وسبیكم.
وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر  20

وقال العازار  21 طّھرونھمعز وكل متاع من خشب ت
الكاھن لرجال الجند الذین ذھبوا للحرب ھذه فریضة 

الذھب والفضة  22 موسى. إیوۇوالشریعة التي امر بھا 
كل ما یدخل  23 والنحاس والحدید والقصدیر والرصاص

النار تجیزونھ في النار فیكون طاھرا غیر انھ یتطّھر 
فتجیزونھ في بماء النجاسة. واما كل ما ال یدخل النار 

وتغسلون ثیابكم في الیوم السابع فتكونون  24 الماء.
موسى  إیوۇووكلم  25 طاھرین وبعد ذلك تدخلون المحّلة

أحص النھب المسبّي من الناس والبھائم انت  26 قائال.
ونّصف  27 والعازار الكاھن ورؤوس آباء الجماعة.

النھب بین الذین باشروا القتال الخارجین الى الحرب 
. من رجال إلیوۇووارفع زكوة  28 بین كل الجماعة.و

الحرب الخارجین الى القتال واحدة. نفسا من كل خمس 
من نصفھم  29 مئة من الناس والبقر والحمیر والغنم.

  .إلیوۇوتأخذونھا وتعطونھا اللعازار الكاھن رفیعة 
ومن نصف بني اسرائیل تأخذ واحدة مأخوذة من كل  30

بقر والحمیر والغنم من جمیع الناس وال خمسین من
 وۇوإیشعائر مسكن  البھائم وتعطیھا لالویین الحافظین

 موسى. إیوۇوففعل موسى والعازار الكاھن كما امر  31
وكان النھب فضلة الغنیمة التي اغتنمھا رجال الجند  32

ومن البقر  33 من الغنم ست مئة وخمسة وسبعین الفا.
  ر واحد وستین الفا.ومن الحمی 34 اثنین وسبعین الفا.
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ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم یعرفن  35
وكان  36 مضاجعة ذكر جمیع النفوس اثنین وثالثین الفا.

النصف نصیب الخارجین الى الحرب عدد الغنم ثالث 
وكانت الزكاة  37 مئة وسبعة وثالثین الفا وخمس مئة.

ر والبق 38 من الغنم ست مئة وخمسة وسبعین. إلیوۇو
  اثنین وسبعین. إلیوۇوستة وثالثین الفا وزكاتھا 

 إلیوۇووالحمیر ثالثین الفا وخمس مئة وزكاتھا  39
ونفوس الناس ستة عشر الفا وزكاتھا  40 واحدا وستین.

فاعطى موسى الزكاة  41 اثنین وثالثین نفسا. إلیوۇو
  موسى. إیوۇواللعازار الكاھن كما امر  إیوۇورفیعة 

رائیل الذي قسمھ موسى من الرجال واما نصف اس 42
فكان نصف الجماعة من الغنم ثالث مئة  43 المتجندین

ومن البقر ستة  44 وسبعة وثالثین الفا وخمس مئة.
  ومن الحمیر ثالثین الفا وخمس مئة 45 وثالثین الفا.

فاخذ موسى من  47 ومن نفوس الناس ستة عشر الفا. 46
من  كل خمسیننصف بني اسرائیل المأخوذ واحدا من 

الناس ومن البھائم واعطاھا لالویین الحافظین شعائر 
ثم تقدم الى  48 موسى إیوۇو كما امر إیوۇومسكن 

موسى الوكالء الذین على الوف الجند رؤساء االلوف 
وقالوا لموسى. عبیدك قد اخذوا عدد  49 ورؤساء المئات

 فقد 50 رجال الحرب الذین في ایدینا فلم یفقد منا انسان.
كل واحد ما وجده امتعة ذھب حجوال  إیوۇوقدمنا قربان 

واساور وخواتم واقراطا وقالئد للتكفیر عن انفسنا امام 
فاخذ موسى والعازار الكاھن الذھب منھم كل  51 .إیوۇو

وكان كل ذھب الرفیعة التي رفعوھا  52 امتعة مصنوعة.
ستة عشر الفا وسبع مئة وخمسین شاقال من عند  إلیوۇو
اما رجال الجند  53 االلوف ورؤساء المئات. رؤساء

فاخذ موسى والعازار  54 فاغتنموا كل واحد لنفسھ.
الكاھن الذھب من رؤساء االلوف والمئات واتیا بھ الى 

   إیوۇوخیمة االجتماع تذكارا لبني اسرائیل امام 

واما بنو رأوبین وبنو جاد فكان لھم مواش كثیرة  32
یعزیر وارض جلعاد واذا  وافرة جدا. فلما رأوا ارض

أتى بنو جاد وبنو رأوبین وكلموا  2 المكان مكان مواش
  موسى والعازار الكاھن ورؤساء الجماعة قائلین.

عطاروت ودیبون ویعزیرونمرة وحشبون والعالة  3
قدام  إیوۇواالرض التي ضربھا  4 وشبام ونبو وبعون

ثم  5 بني اسرائیل ھي ارض مواش ولعبیدك مواش.
ان وجدنا نعمة في عینیك فلتعط ھذه االرض لعبیدك  قالوا

فقال موسى لبني جاد وبني  6 ملكا وال تعّبرنا االردن
رأوبین ھل ینطلق اخوتكم الى الحرب وانتم تقعدون 

فلماذا تصدّون قلوب بني اسرائیل عن العبور  7 ھھنا.
ھكذا فعل آباؤكم حین  8 .إیوۇوالى االرض التي اعطاھم 

صعدوا الى  9 دش برنیع لینظروا االرض.ارسلتھم من قا
وادي اشكول ونظروا االرض وصدّوا قلوب بني 

  .إیوۇواسرائیل عن دخول االرض التي اعطاھم 
لن  11 في ذلك الیوم واقسم قائال إیوۇوفحمي غضب  10

یرى الناس الذین صعدوا من مصر من ابن عشرین سنة 
 وبفصاعدا االرض التي اقسمت البراھیم واسحق ویعق

ما عدا كالب بن یفّنة القنزي  12 النھم لم یتبعوني تماما
فحمي  13 تماما. إیوۇوویشوع بن نون النھما اتبعا 

على اسرائیل واتاھھم في البریة اربعین  إیوۇوغضب 
 .یوۇوإسنة حتى فني كل الجیل الذي فعل الشر في عیني 

فھوذا انتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربیة اناس  14
على  إیوۇوي تزیدوا ایضا حمو غضب خطاة لك
اذا ارتددتم من ورائھ یعود یتركھ ایضا في  15 اسرائیل.

فاقتربوا الیھ وقالوا  16 البریة فتھلكون كل ھذا الشعب
واما  17 نبني صیر غنم لمواشینا ھھنا ومدنا الطفالنا.

نحن فنتجرد مسرعین قدام بني اسرائیل حتى نأتي بھم 
لنا في مدن محّصنة من وجھ الى مكانھم ویلبث اطفا

ال نرجع الى بیوتنا حتى یقتسم بنو  18 سكان االرض.
اننا ال نملك معھم في عبر  19 اسرائیل كل واحد نصیبھ.

االردن وما وراءه الن نصیبنا قد حصل لنا في عبر 
فقال لھم موسى ان فعلتم ھذا  20 االردن الى الشرق.

بر االردن وع 21 للحرب إیوۇواالمر ان تجردتم امام 
 حتى طرد اعداءه من امامھ إیوۇوكل متجرد منكم امام 

وبعد ذلك رجعتم  إیوۇووأخضعت االرض امام  22
ومن نحو اسرائیل وتكون  إیوۇوفتكونون ابریاء من نحو 

ولكن ان لم تفعلوا  23 .إیوۇوھذه االرض ملكا لكم امام 
. وتعلمون خطیتكم التي إیوۇوھكذا فانكم تخطئون الى 

ابنوا النفسكم مدنا الطفالكم وصیرا لغنمكم.  24 كم.تصیب
فكلم بنو جاد وبنو  25 وما خرج من افواھكم افعلوا.

  رأوبین موسى قائلین عبیدك یفعلون كما أمر سیدي.
اطفالنا ونساؤنا ومواشینا وكل بھائمنا تكون ھناك في  26

وعبیدك یعبرون كل متجرد للجند امام  27 مدن جلعاد.
فاوصى بھم موسى  28 كما تكلم سیدي للحرب إیوۇو

العازار الكاھن ویشوع بن نون ورؤوس آباء االسباط من 
وقال لھم موسى ان عبر االردن معكم  29 بني اسرائیل.

تى فم إیوۇوبنو جاد وبنو رأوبین كل متجرد للحرب امام 
  أخضعت االرض امامكم تعطونھم ارض جلعاد ملكا.

معكم یتملكوا في ولكن ان لم یعبروا متجردین  30
فاجاب بنو جاد وبنو  31 وسطكم في ارض كنعان.

 عل.عن عبیدك كذلك نف إیوۇورأوبین قائلین الذي تكلم بھ 
الى ارض كنعان  إیوۇونحن نعبر متجردین امام  32

فاعطى  33 ولكن نعطى ملك نصیبنا في عبر االردن.
 موسى لھم لبني جاد وبني رأوبین ونصف سبط منّسى بن

لكة سیحون ملك االموریین ومملكة عوج ملك یوسف مم
  مدن االرض حوالیھا باشان االرض مع مدنھا بتخوم

  فبنى بنو جاد دیبون وعطاروت وعروعیر 34
وبیت نمرة  36 وعطروت شوفان ویعزیر ویجبھة 35

وبنى بنو  37 وبیت ھاران مدنا محّصنة مع صیر غنم.
معون  ونبو وبعل 38 رأوبین حشبون والعالة وقریتایم

مغّیرتي االسم وسبمة ودعوا باسماء اسماء المدن التي 
وذھب بنو ماكیر بن منّسى الى جلعاد واخذوھا  39 بنوا.

فاعطى موسى جلعاد  40 وطردوا االموریین الذین فیھا.
وذھب یائیر ابن منّسى  41 لماكیر بن منّسى فسكن فیھا.

وذھب نوبح  42 واخذ مزارعھا ودعاھّن حّووث یائیر.
   خذ قناة وقراھا ودعاھا نوبح باسمھوا
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ھذه رحالت بني اسرائیل الذین خرجوا من ارض  33
وكتب موسى  2 مصر بجنودھم عن ید موسى وھرون.

. وھذه رحالتھم إیوۇومخارجھم برحالتھم حسب قول 
ارتحلوا من رعمسیس في الشھر االول في  3 بمخارجھم.

ح خرج الشھر االول في غد الفص الیوم الخامس عشر من
اذ  4 المصریین بنو اسرائیل بید رفیعة امام اعین جمیع

من كل  إیوۇوكان المصریون یدفنون الذین ضرب منھم 
فارتحل بنو  5 قد صنع بآلھتھم احكاما إیوۇوبكر. و

ثم ارتحلوا  6 اسرائیل من رعمسیس ونزلوا في سّكوت.
ثم  7 من سّكوت ونزلوا في ایثام التي في طرف البریة.

من ایثام ورجعوا على فم الحیروث التي قبالة  ارتحلوا
ثم ارتحلوا من امام  8 بعل صفون ونزلوا امام مجدل.

الحیروث وعبروا في وسط البحر الى البریة وساروا 
ثم  9 مسیرة ثالثة ایام في بریة ایثام ونزلوا في ماّرة.

ارتحلوا من ماّرة واتوا الى إیلیم. وكان في ایلیم اثنتا 
ثم  10 وسبعون نخلة. فنزلوا ھناك. عشرة عین ماء

ثم ارتحلوا  11 ارتحلوا من ایلیم ونزلوا على بحر سوف.
ثم ارتحلوا من  12 من بحر سوف ونزلوا في بریة سین.

ثم ارتحلوا من دفقة  13 بریة سین ونزلوا في دفقة.
ثم ارتحلوا من ألوش ونزلوا في  14 ونزلوا في الوش.

ثم  15 ب لیشرب.رفیدیم. ولم یكن ھناك ماء للشع
ثم  16 ارتحلوا من رفیدیم ونزلوا في بریة سیناء.

ثم  17 ارتحلوا من بریة سیناء ونزلوا في قبروت ھتّأوة.

ثم  18 ارتحلوا من قبروت ھتّأوة ونزلوا في حضیروت.
ثم ارتحلوا  19 ارتحلوا من حضیروت ونزلوا في رثمة.

ثم ارتحلوا من  20 من رثمة ونزلوا في رّمون فارص.
ثم ارتحلوا من لبنة  21 رّمون فارص ونزلوا في لبنة.

ثم ارتحلوا من رّسة ونزلوا في  22 ونزلوا في رّسة.
ثم ارتحلوا من قھیالتة ونزلوا في جبل  23 قھیالتة.

 ثم ارتحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة. 24 شافر.
ثم  26 ثم ارتحلوا من حرادة ونزلوا في مقھیلوت. 25

ثم ارتحلوا  27 یلوت ونزلوا في تاحت.ارتحلوا من مقھ
ثم ارتحلوا من تارح  28 من تاحت ونزلوا في تارح.

ثم ارتحلوا من مثقة ونزلوا في  29 ونزلوا في مثقة.
ثم ارتحلوا من حشمونة ونزلوا في  30 حشمونة.

ثم ارتحلوا من مسیروت ونزلوا في بني  31 مسیروت.
ا في حور ثم ارتحلوا من بني یعقان ونزلو 32 یعقان.

ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في  33 الجدجاد.
 ثم ارتحلوا من یطبات ونزلوا في عبرونة. 34 یطبات.

 ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا في عصیون جابر. 35
ثم ارتحلوا من عصیون جابر ونزلوا في بریة صین  36

ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل  37 وھي قادش.
فصعد ھرون الكاھن الى  38 رض ادومھور في طرف ا

السنة  ومات ھناك في إیوۇوجبل ھور حسب قول 
االربعین لخروج بني اسرائیل من ارض مصر في 

وكان ھرون  39 الشھر. الشھر الخامس في االول من
 ابن مئة وثالث وعشرین سنة حین مات في جبل ھور.

وسمع الكنعاني ملك عراد وھو ساكن في الجنوب في  40
ثم ارتحلوا من  41 كنعان بمجيء بني اسرائیلارض 

ثم ارتحلوا من  42 جبل ھور ونزلوا في صلمونة.
ثم ارتحلوا من فونون  43 صلمونة ونزلوا في فونون.

ثم ارتحلوا من اوبوت ونزلوا في  44 ونزلوا في اوبوت.
ثم ارتحلوا من عیّیم  45 عّیي عباریم في تخم موآب.

ارتحلوا من دیبون جاد ثم  46 ونزلوا في دیبون جاد.
ثم ارتحلوا من علمون  47 ونزلوا في علمون دبالتایم.

ثم ارتحلوا  48 دبالتایم ونزلوا في جبال عباریم اما نبو.
من جبال عباریم ونزلوا في عربات موآب على اردن 

نزلوا على االردن من بیت یشیموت الى آبل  49 اریحا.
في  موسى إیوۇووكلم  50 شّطیم في عربات موآب

كلم بني  51 عربات موآب على اردن اریحا قائال
 اسرائیل وقل لھم انكم عابرون االردن الى ارض كنعان

فتطردون كل سكان االرض من امامكم وتمحون  52
جمیع تصاویرھم وتبیدون كل اصنامھم المسبوكة 

تملكون االرض  53 وتخربون جمیع مرتفعاتھم.
  كي تملكوھاوتسكنون فیھا الني قد اعطیتكم االرض ل

وتقتسمون االرض بالقرعة حسب عشائركم. الكثیر  54
نصیبھ والقلیل تقّللون لھ نصیبھ. حیث خرجت  تكثرون لھ

 اسباط آبائكم تقتسمون. لھ القرعة فھناك یكون لھ. حسب
وان لم تطردوا سكان االرض من امامكم یكون الذین  55

منھم اشواكا في اعینكم ومناخس في جوانبكم  تستبقون
  ساكنون فیھا. ویضایقونكم على االرض التي انتم

   فیكون اني افعل بكم كما ھممت ان افعل بھم 56

اوص بني اسرائیل وقل  2 موسى قائال إیوۇووكلم  34
لھم. انكم داخلون الى ارض كنعان. ھذه ھي االرض التي 

تكون لكم ناحیة  3 تقع لكم نصیبا. ارض كنعان بتخومھا.
لى جانب ادوم. ویكون لكم تخم الجنوب من بریة صین ع

ویدور لكم  4 الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق
التخم من جنوب عقبة عقربّیم ویعبر الى صین وتكون 

مخارجھ من جنوب قادش برنیع ویخرج الى حصر ادّار 
ثم یدور التخم من عصمون الى  5 ویعبر الى عصمون.

 واما تخم 6 وادي مصر وتكون مخارجھ عند البحر.
الغرب فیكون البحر الكبیر لكم تخما. ھذا یكون لكم تخم 

وھذا یكون لكم تخم الشمال. من البحر الكبیر  7 الغرب.
ومن جبل ھور ترسمون  8 ترسمون لكم الى جبل ھور.

ثم  9 الى مدخل حماة وتكون مخارج التخم الى صدد.
یخرج التخم الى زفرون وتكون مخارجھ عند حصر 

وترسمون لكم  10 تخم الشمال. عینان. ھذا یكون لكم
وینحدر  11 تخما الى الشرق من حصر عینان الى شفام.

التخم من شفام الى ربلة شرقي عین. ثم ینحدر التخم 
ثم ینحدر التخم  12 ویمّس جانب بحر كّنارة الى الشرق.

الى االردن وتكون مخارجھ عند بحر الملح. ھذه تكون 
موسى بني  فأمر 13 لكم االرض بتخومھا حوالیھا

اسرائیل قائال ھذه ھي االرض التي تقتسمونھا بالقرعة. 
 ان تعطى للتسعة االسباط ونصف السبط. إیوۇوالتي امر 

النھ قد اخذ سبط بني رأوبین حسب بیوت آبائھم  14
وسبط بني جاد حسب بیوت آبائھم ونصف سبط منّسى. 

السبطان ونصف السبط قد اخذوا  15 قد اخذوا نصیبھم.
  في عبر اردن اریحا شرقا نحو الشروق نصیبھم

ھذان اسما الرجلین  17 موسى قائال. إیوۇووكلم  16
اللذین یقسمان لكم االرض. العازار الكاھن ویشوع بن 

  نون



Numbers - عدد 

87 

 

 ورئیسا واحدا من كل سبط تاخذون لقسمة االرض. 18
 وھذه اسماء الرجال. من سبط یھوذا كالب بن یفّنة. 19
ومن  21 یل بن عمیھود.ومن سبط بني شمعون شموئ 20

ومن سبط بني دان  22 سبط بنیامین ألیداد بن كسلون.
ومن بني یوسف من سبط بني  23 الرئیس بّقي بن یجلي.

ومن سبط بني افرایم  24 منّسى الرئیس حنیئیل بن ایفود.
ومن سبط بني زبولون  25 الرئیس قموئیل بن شفطان.

یّساكر ومن سبط بني  26 الرئیس ألیصافان بن فرناخ.
ومن سبط بني اشیر  27 الرئیس فلطیئیل بن عّزان.
ومن سبط بني نفتالي  28 الرئیس اخیھود بن شلومي.
ھؤالء ھم الذین امرھم  29 الرئیس فدھئیل بن عمیھود.

   ان یقسموا لبني اسرائیل في ارض كنعان إیوۇو

موسى في عربات موآب على اردن  إیوۇوثم كلم  35
اسرائیل ان یعطوا الالویین من  اوص بني 2 اریحا قائال.

نصیب ملكھم مدنا للسكن. ومسارح للمدن حوالیھا 
فتكون المدن لھم للسكن ومسارحھا  3 تعطون الالویین.

ومسارح  4 تكون لبھائمھم واموالھم ولسائر حیواناتھم.
المدن التي تعطون الالویین تكون من سور المدینة الى 

قیسون من خارج فت 5 جھة الخارج الف ذراع حوالیھا.
الفي  المدینة جانب الشرق الفي ذراع وجانب الجنوب

ذراع وجانب الغرب الفي ذراع وجانب الشمال الفي 
الوسط. ھذه تكون لھم مسارح  ذراع وتكون المدینة في

والمدن التي تعطون الالویین تكون ست منھا  6 المدن.
مدنا للملجإ. تعطونھا لكي یھرب الیھا القاتل. وفوقھا 

جمیع المدن التي  7 طون اثنتین واربعین مدینة.تع
  تعطون الالویین ثماني واربعون مدینة مع مسارحھا.

والمدن التي تعطون من ملك بني اسرائیل من الكثیر  8
تكثرون ومن القلیل تقللون. كل واحد حسب نصیبھ الذي 

 موسى قائال. إیوۇووكلم  9 ملكھ یعطي من مدنھ لالویین
یل وقل لھم انكم عابرون االردن الى كلم بني اسرائ 10

فتعینون النفسكم مدنا تكون مدن ملجإ  11 ارض كنعان.
فتكون  12 لكم لیھرب الیھا القاتل الذي قتل نفسا سھوا.

لكم المدن ملجأ من الولي لكیال یموت القاتل حتى یقف 
والمدن التي تعطون تكون ست  13 امام الجماعة للقضاء.

ا من المدن تعطون في عبر ثالث 14 مدن ملجإ لكم.
االردن وثالثا من المدن تعطون في ارض كنعان. مدن 

لبني اسرائیل وللغریب وللمستوطن في  15 ملجإ تكون
وسطھم تكون ھذه الست المدن للملجإ. لكي یھرب الیھا 

ان ضربھ باداة حدید فمات  16 كل من قتل نفسا سھوا
ید مما  وان ضربھ بحجر 17 فھو قاتل. ان القاتل یقتل.

او ضربھ  18 یقتل بھ فمات فھو قاتل. ان القاتل یقتل.
باداة ید من خشب مما یقتل بھ فمات فھو قاتل. ان القاتل 

  ولي الدم یقتل القاتل. حین یصادفھ یقتلھ. 19 یقتل.
  وان دفعھ ببغضة او القى علیھ شیئا بتعمد فمات 20
 او ضربھ بیده بعداوة فمات فانھ یقتل الضارب النھ 21

ولكن ان  22 قاتل. ولي الدم یقتل القاتل حین یصادفھ.
او  23 دفعھ بغتة بال عداوة او القى علیھ اداة ما بال تعّمد

حجر ما مما یقتل بھ بال رؤیة. اسقطھ علیھ فمات وھو 

تقضي الجماعة بین  24 لیس عدوا لھ وال طالبا اذیتھ
وتنقذ  25 القاتل وبین ولي الدم حسب ھذه االحكام.

مدینة  اعة القاتل من ید ولي الدم وترده الجماعة الىالجم
ملجئھ التي ھرب الیھا فیقیم ھناك الى موت الكاھن 

ولكن ان خرج  26 بالدھن المقدس. العظیم الذي مسح
ووجده  27 القاتل من حدود مدینة ملجئھ التي ھرب الیھا

ولي الدم خارج حدود مدینة ملجئھ وقتل ولي الدم القاتل 
النھ في مدینة ملجئھ یقیم الى موت  28 فلیس لھ دم

الكاھن العظیم. واما بعد موت الكاھن العظیم فیرجع 
فتكون ھذه لكم فریضة حكم  29 القاتل الى ارض ملكھ

كل من قتل نفسا  30 الى اجیالكم في جمیع مساكنكم.
فعلى فم شھود یقتل القاتل. وشاھد واحد ال یشھد على 

ة عن نفس القاتل المذنب وال تأخذوا فدی 31 نفس للموت.
وال تأخذوا فدیة لیھرب الى مدینة  32 للموت بل انھ یقتل.

  ملجئھ فیرجع ویسكن في االرض بعد موت الكاھن.
ال تدنسوا االرض التي انتم فیھا الن الدم یدنس  33

االرض. وعن االرض ال یكّفر الجل الدم الذي سفك فیھا 
ي انتم مقیمون وال تنجسوا االرض الت 34 اال بدم سافكھ.

 ساكن في إیوۇوفیھا التي انا ساكن في وسطھا. اني انا 
   وسط بني اسرائیل

وتقدم رؤوس اآلباء من عشیرة بني جلعاد بن ماكیر  36
عشائر بني یوسف وتكلموا قدام موسى  بن منّسى من

وقالوا.  2 اسرائیل وقدام الرؤساء رؤوس اآلباء من بني
رض بقسمة بالقرعة سیدي ان یعطي اال إیوۇوقد أمر 

 ان یعطي نصیب إیوۇولبني اسرائیل. وقد أمر سیدي من 
فان صرن نساء الحد من بني  3 صلفحاد اخینا لبناتھ.

اسباط بني اسرائیل یؤخذ نصیبھّن من نصیب آبائنا 
ویضاف الى نصیب السبط الذي صرن لھ. فمن قرعة 

ومتى كان الیوبیل لبني اسرائیل یضاف  4 نصیبنا یؤخذ.
بھّن الى نصیب السبط الذي صرن لھ ومن نصیب نصی

فامر موسى بني اسرائیل  5 سبط آبائنا یؤخذ نصیبھنّ 
  قائال. بحق تكلم سبط بني یوسف. إیوۇوحسب قول 

عن بنات صلفحاد قائال. من حسن  إیوۇوھذا ما امر بھ  6
في اعینھّن یكّن لھ نساء ولكن لعشیرة سبط آبائھّن یكّن 

صیب لبني اسرائیل من سبط الى فال یتحول ن 7 نساء.
 سبط بل یالزم بنو اسرائیل كل واحد نصیب سبط آبائھ.

وكل بنت ورثت نصیبا من اسباط بني اسرائیل تكون  8
امرأة لواحد من عشیرة سبط ابیھا لكي یرث بنو اسرائیل 

فال یتحول نصیب من سبط الى  9 كل واحد نصیب آبائھ.
 ھل كل واحد نصیبسبط آخر بل یالزم اسباط بني اسرائی

  موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد. إیوۇوكما أمر  10
فصارت محلة وترصة وحجلة وملكة ونوعة بنات  11

صرن نساء من عشائر  12 صلفحاد نساء لبني اعمامھّن.
بني منّسى بن یوسف فبقي نصیبھّن في سبط عشیرة 

ھذه ھي الوصایا واالحكام التي اوصى بھا  13 ابیھنّ 
ي اسرائیل عن ید موسى في عربات موآب الى بن إیوۇو

   فإیوۇو على اردن اریحا


