
اخلُروج  
  قهر شعب إسرائيل

1 
1جاءوا إلَى ِمصر ين إسرائيلَ الذينوهِذِه أمساُء ب .هيتجاَء كُلُّ إنساٍن وب وِشمعونُ والوي 2: مع يعقوب نيبرأَو

صلِب وكانت مجيع نفوِس اخلاِرجني ِمن 5. ودانُ ونفتايل وجاد وأشري4ويساكَر وزبولونُ وبنيامني، 3ويهوذا، 
وأما بنو 7. ومات يوسف وكُلُّ إخوِتِه ومجيع ذلك اجليل6. ولكن يوسف كانَ يف ِمصر. يعقوب سبعني نفسا

مِمنه ألِت األرضا، وامتا ِجدا وكثُروا كثريومإسرائيلَ فأمثَروا وتوالَدوا ون.  
. هوذا بنو إسرائيلَ شعب أكثَر وأعظَم ِمنا:"فقالَ لشعِبِه9. وسفثُم قام ملك جديد علَى ِمصر مل يكُن يعِرف ي8

  هلُم نحتالُ هلُم لئال10
فجعلوا علَيِهم 11". ينموا، فيكونَ إذا حدثَت حرب أُم ينضمونَ إلَى أعدائنا ويحاِربوننا ويصعدونَ ِمن األرِض

ولكن حبسِبما أذَلّوهم 12. فيثوم، ورعمسيس: أثقاِهلم، فبنوا لِفرعونَ مدينيت مخاِزنَرؤساَء تسخٍري لكَي يِذلّوهم ب
ومرروا حياتهم 14فاستعبد اِملصريونَ بين إسرائيلَ بعنٍف، 13. فاختشوا ِمن بين إسرائيلَ. هكذا نموا وامتدوا

  .كُلِّ عملِهِم الذي عِملوه بواِسطَِتِهم عنفًا. لِِّنب ويف كُلِّ عمٍل يف احلَقلبعبوديٍة قاسيٍة يف الطِِّني وال
حينما تولِّداِن :"وقال16َوكلَّم ملك ِمصر قاِبلَتِي الِعربانياِت اللَّتِني اسم إحداهما ِشفرةُ واسم اُألخرى فوعةُ، 15

ولكن القاِبلَتِني خافَتا اَهللا ومل 17". اسي، إنْ كانَ ابنا فاقتاله، وإنْ كانَ بنتا فتحياالِعربانياِت وتنظُراِنِهن علَى الكَر
  تفعال

تا األوالدحيبل است ،ِمصر لكما مهِني وقالَ هلُما18. كما كلَّمالقاِبلَت ِمصر لكعا مفد": ما هذا األمرلتملاذا فع
إنَّ النساَء الِعربانياِت لَسن كاِملصرياِت، فإنهن قَويات يلدنَ قَبلَ : "فقالَِت القاِبلَتاِن لِفرعون19َ". واستحييتما األوالد؟
وكانَ إذ خافَِت القاِبلَتاِن اَهللا أنه 21. فأحسن اُهللا إلَى القاِبلَتِني، ونما الشعب وكثُر ِجدا20". أنْ تأتيهن القاِبلَةُ

ناصيوتهلُما ب عِبِه قائال22ً. عش ونُ مجيعِفرع رأم ها:"ثُمحيونكُلَّ بنٍت تست هِر، لكنيف الن هحونتطر كُلُّ ابٍن يولَد."  
  ميالد موسى
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 حسن، خبأته ثَالثَةَ ولَما رأته أنه. فحِبلَِت املَرأةُ وولَدِت ابنا2وذَهب رجلٌ ِمن بيِت الوي وأخذَ بنت الوي، 1

ولَما مل يمِكنها أنْ تخبئَه بعد، أخذَت له سفَطًا ِمن البردي وطَلَته باحلُمِر والزفِت، ووضعِت الولَد فيِه، 3. أشهٍر
  . ماذا يفعلُ بِهووقَفَت أُخته ِمن بعيٍد لتعِرف4. ووضعته بني احلَلفاِء علَى حافَِة النهِر

فرأِت السفَطَ بني احلَلفاِء، . فنزلَِت ابنةُ ِفرعونَ إلَى النهِر لتغتِسلَ، وكانت جواريها ماشياٍت علَى جاِنِب النهِر5
ذَتهها وأختأم لَتبكي6. فأرسي يبوإذا هو ص ،لَدرأِت الو تها فتحولَم .وقالَت له قَّته:"فرنيأوالِد الِعرباني ذا ِمن ."

فقالَت هلا ابنةُ 8". هل أذهب وأدعو لِك امرأةً مرِضعةً ِمن الِعربانياِت لترِضع لِك الولَد؟:"فقالَت أُخته البنِة ِفرعون7َ
اذهيب ذا الولَِد وأرِضعيِه يل وأنا أُعطي :"ونَفقالَت هلا ابنةُ ِفرع9. فذَهبِت الفَتاةُ ودعت أُم الولَِد". اذهيب: "ِفرعونَ



ولَما كِبر الولَد جاءت بِه إلَى ابنِة ِفرعونَ فصار هلا ابنا، ودعِت امسه 10. فأخذَِت املَرأةُ الولَد وأرضعته". أُجرتِك
  ".إني انتشلته ِمن املاِء:"وقالَت" موسى"

  نهروب موسى إىل مديا
  
وحدثَ يف ِتلك األياِم لَما كِبر موسى أنه خرج إلَى إخوِتِه لينظُر يف أثقاِهلم، فرأى رجالً  ِمصريا  يضِرب رجالً 11

م خرج يف ث13ُ. فالتفَت إلَى هنا وهناك ورأى أنْ ليس أحد، فقَتلَ اِملصري وطَمره يف الرمل12ِعربانيا ِمن إخوِتِه، 
من جعلك رئيسا :"فقال14َ". ملاذا تضِرب صاِحبك؟:"اليوِم الثّاين وإذا رجالِن ِعربانياِن يتخاصماِن، فقالَ للمذِنِب

فسِمع 15". حقا قد عِرف األمر:"فخاف موسى وقالَ". وقاضيا علَينا؟ أمفتِكر أنت بقَتلي كما قَتلت اِملصري؟
  .فهرب موسى ِمن وجِه ِفرعونَ وسكَن يف أرِض ِمديانَ، وجلَس ِعند الِبئِر. ِفرعونُ هذا األمر، فطَلَب أنْ يقتلَ موسى

16أبيِهن مغَن سقنيألنَ األجرانَ ليوم قَنيواست نيناٍت، فأتب 17. وكانَ لكاِهِن ِمديانَ سبعندوهعاةُ وطَرى الرفأت .
نهموسقَى غَن نهى وأجنَدموس ضهقال18َ. فن عوئيلَ أبيِهنإلَى ر نيا أت؟:"فلَميف املَجيِء اليوم نعتأسر ما بالُكُن ."

19فقُلن" :منا وسقَى الغقَى لَــنا أيضاست هعاِة، وإنأيدي الر أنقَذَنا ِمن لٌ ِمصريجناِت20". رِهفقالَ لب": وأين
فارتضى موسى أنْ يسكُن مع الرجل، فأعطَى موسى صفّورةَ 21". هو؟ ملاذا تركتن الرجلَ؟ ادعونه ليأكُلَ طَعاما

22. ابنته هعا امسا فدِت ابنلَدفو"رشومقالَ"ج هٍة:"، ألنزيالً يف أرٍض غَريبن كُنت."  
وتنهد بنو إسرائيلَ ِمن العبوديِة وصرخوا، فصِعد صراخهم إلَى . ِم الكَثريِة أنَّ ملك ِمصر ماتوحدثَ يف ِتلك األيا23

ونظَر اُهللا بين 25. فسِمع اُهللا أنينهم، فتذَكَّر اُهللا ميثاقَه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب24. اِهللا ِمن أجل العبوديِة
اُهللاإسرائيلَ وع لم.  

  موسى والعليقة املشتعلة
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1ل اِهللا حوريببِة وجاَء إلَى جيرإلَى وراِء الب منالغ ميِه كاِهِن ِمديانَ، فساقثرونَ حي مى غَنرعى فكانَ يا موسوأم .
فقالَ 3.  تتوقَّد بالناِر، والعلَّيقَةُ مل تكُن حتتِرقفنظَر وإذا العلَّيقَةُ. وظَهر له مالك الرب بلهيِب ناٍر ِمن وسِط علَّيقٍَة2

  ملاذا ال. أميلُ اآلنَ ألنظُر هذا املَنظَر العظيم:"موسى
: فقالَ!". موسى، موسى:"فلَما رأى الرب أنه مالَ لينظُر، ناداه اُهللا ِمن وسِط العلَّيقَِة وقال4َ". حتتِرق العلَّيقَةُ؟

  ال:"فقال5َ". نذاهأ"
  ".اخلَع ِحذاَءك ِمن ِرجلَيك، ألنَّ املَوِضع الذي أنت واِقف علَيِه أرض مقَدسةٌ. تقتِرب إلَى ههنا

. فغطَّى موسى وجهه ألنه خاف أنْ ينظُر إلَى اِهللا". أنا إلَه أبيك، إلَه إبراهيم وإلَه إسحاق وإلَه يعقوب:"ثُم قال6َ
7فقالَ الرب":ريِهمخسأجل م ِمن مهراخص وِمسعت عيب الذي يف ِمصرذَلَّةَ شم ي قد رأيتإن . ،مهأوجاع لمتي عإن
8ٍة، إلَى أرٍض تفيضٍة وواِسعدياألرِض إلَى أرٍض ج ِتلك ِمن مهوأُصِعد ،نيأيدي اِملصري ِمن مُألنِقذَه لتزا فننلَب 

نيبوسيوالي نييواِحلو نييوالِفِرز نيواألموري نيواِحلثِّي نيكاِن الكَنعانيالً، إلَى مسين إسرائيلَ 9. وعب راخواآلنَ هوذا ص



ك إلَى ِفرعونَ، وتخِرج شعيب بين فاآلنَ هلُم فأُرِسل10ُقد أتى إلَي، ورأيت أيضا الضيقَةَ اليت يضاِيقُهم ا اِملصريونَ، 
ِمصر إسرائيلَ ِمن."  

إني أكونُ :"فقال12َ". من أنا حتى أذهب إلَى ِفرعونَ، وحتى أُخِرج بين إسرائيلَ ِمن ِمصر؟:"فقالَ موسى ِهللا11
كلتي أرسةُ أنالمالع وهِذِه تكونُ لك ،معك :عبالش خِرجما تحينِمصر ل ، ِمندونَ اَهللا علَى هذا اجلَبتعب ."

ماامسه؟ فماذا :فإذا قالوا يل. إلَه آبائكُم أرسلَين إلَيكُم: ها أنا آيت إلَى بين إسرائيلَ وأقولُ هلُم:"فقالَ موسى ِهللا13
  ".أهيه أرسلَين إلَيكُم: إسرائيلَهكذا تقولُ لبين :"وقالَ". أهيِه الذي أهيه: "فقالَ اُهللا ملوسى14". أقولُ هلُم؟

يهوه إلَه آبائكُم، إلَه إبراهيم وإلَه إسحاق وإلَه يعقوب أرسلَين : هكذا تقولُ لبين إسرائيلَ:"وقالَ اُهللا أيضا ملوسى15
وٍر. إلَيكُموٍر فدإسر16. هذا امسي إلَى األبِد وهذا ِذكري إلَى د يوخش عوامج بائيلَ وقُلِْاذه هلُم : إلَه الرب

فقُلت أُصِعدكُم 17. إني قد افتقَدتكُم وما صِنع بكُم يف ِمصر: آبائكُم، إلَه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظَهر يل قائالً
  .ِحلويني واليبوسيني، إلَى أرٍض تفيض لَبنا وعسالًِمن مذَلَِّة ِمصر إلَى أرِض الكَنعانيني واِحلثِّيني واألموريني والِفِرزيني وا

18"وتقولونَ له لِك ِمصرين إسرائيلَ إلَى مب يوخوش لُ أنتتدخ ،قانا، فاآلنَ : فإذا ِمسعوا لقَولكالت نيالِعرباني إلَه الرب
للرب حذبِة ونيراٍم يف البثَالثَِة أي مضي سفَرال19.  إلَِهنان ِمصر لكأنَّ م ولكين أعلَم  

  يدعكُم متضونَ وال
وأُعطي ِنعمةً هلذا 21. وبعد ذلك يطلقُكُم. فأمد يدي وأضِرب ِمصر بكُلِّ عجائيب اليت أصنع فيها20بيٍد قَويٍة، 

نييوِن اِملصريعِب يف عال. الش كُمما متضونَ أنفيكونُ حين  
ها علَى 22. متضونَ فاِرغنيعونا، وتضٍب وثيابةَ ذَهٍة وأمِتعةَ ِفضيِتها أمِتعزيلَِة بن ِتها وِمنجار كُلُّ امرأٍة ِمن بل تطلُب
ناِتكُموب نيكُمب .نيفتسلبونَ اِملصري."  
  عالمات ملوسى
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 ولكن ها هم ال:"فأجاب موسى وقال1َ

 يصدقونين وال

عونَ لقَويل، بل يقولونَيسم :الرب لك رظه2". مل يالرب ؟:"فقالَ لهِدكا:"فقالَ". ما هِذِه يف يصع ."
مد :"ثُم قالَ الرب ملوسى4. فطَرحها إلَى األرِض فصارت حيةً، فهرب موسى ِمنها". اطرحها إلَى األرِض:"فقال3َ

لكَي يصدقوا أنه قد ظَهر لك الرب إلَه "5. فمد يده وأمسك بِه، فصارت عصا يف يِدِه". يدك وأمِسك بذَنِبها
يعقوب وإلَه إسحاق وإلَه إبراهيم إلَه ،آبائِهم."  

ثُم قالَ 7. جها، وإذا يده برصاُء ِمثلَ الثَّلِجفأدخلَ يده يف عبِه ثُم أخر". أدِخلْ يدك يف عبك:"ثُم قالَ له الرب أيضا6
له":كبإلَى ع كدي دِدِه". رسِمثلَ ج تِه، وإذا هي قد عادبع ها ِمنجأخر ِه ثُمبإلَى ع هدي دفيكونُ إذا مل "8. فر

ويكونُ إذا مل يصدقوا هاتِني 9.  صوت اآليِة األخريِةيصدقوك ومل يسمعوا لصوِت اآليِة األولَى، أُم يصدقونَ



اآليتِني، ومل يسمعوا لقَولك، أنك تأخذُ ِمن ماِء النهِر وتسكُب علَى الياِبسِة، فيصري املاُء الذي تأخذُه ِمن النهِر دما 
  ".علَى الياِبسِة

10ى للربها:"فقالَ موسأي ِمعكالٍم منذُ أمِس والاست أنا صاِحب لَست ،ديالس   
  أول ِمن أمِس، وال

من صنع لإلنساِن فما؟ أو من يصنع أخرس :"فقالَ له الرب11". ِمن حِني كلَّمت عبدك، بل أنا ثَقيلُ الفَِم واللِّساِن
". آلنَ اذهب وأنا أكونُ مع فِمك وأُعلِّمك ما تتكلَّم بِهفا12أو أصم أو بصريا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ 

أليس هارونُ :"فحمي غَضب الرب علَى موسى وقال14َ". استِمع أيها السيد، أرِسلْ بيِد من ترِسلُ: "فقال13َ
فتكلِّمه وتضع 15فحينما يراك يفرح بقَلِبِه، . الكالالوي أخاك؟ أنا أعلَم أنه هو يتكلَّم، وأيضا ها هو خاِرج السِتقب

وهو يكونُ . وهو يكلِّم الشعب عنك16. الكلماِت يف فِمِه، وأنا أكونُ مع فِمك ومع فِمِه، وأُعلمكُما ماذا تصنعاِن
  ".ا اآلياِتوتأخذُ يف يِدك هِذِه العصا اليت تصنع 17. لك فما، وأنت تكونُ له إلَها
  عودة موسى إىل أرض مصر

18ميِه وقالَ لهثرونَ حإلَى ي عجى ورى موسضفم": عدم بى هل هألر يف ِمصر يت الذينإلَى إخو وأرِجع بأنا أذه
 ."اذهب بسالٍم:"فقالَ يثرونُ ملوسى". أحياٌء

". ى ِمصر، ألنه قد مات مجيع القَوِم الذين كانوا يطلُبونَ نفسكاذهب ارِجع إلَ:"وقالَ الرب ملوسى يف ِمديان19َ
20إلَى أرِض ِمصر عجعلَى احلَمِري ور مهنيِه وأركَبوب هى امرأتذَ موسِدِه. فأخصا اِهللا يف يى عذَ موسوأخ.  
يع العجائِب اليت جعلتها يف يِدك واصنعها قُدام عندما تذهب لترجعِ إلَى ِمصر، انظُر مج:"وقالَ الرب ملوسى21

  ولكين أُشدد قَلبه حتى ال. ِفرعونَ
عبالش طلقون22َ. يقولُ لِفرعفت :هكذا يقولُ الرب :23. إسرائيلُ ابين الِبكرلك فقُلت : يتين، فأبدعبأطلِق ابين لي
طلقَهأنْ ت .لُ ابنها أنا أقتالِبكر ك."  

24لهقتأنْ ي وطَلَب قاهالت ثَ يف الطريِق يف املَِرتل أنَّ الربدغُرلَةَ ابِنها 25. وح تةً وقَطَعانوةُ صفّورص ذَتفأخ
  ".تاِنعريس دٍم ِمن أجل اِخل: "حينئٍذ قالَت. فانفَك عنه26". إنك عريس دٍم يل:"فقالَت. ومست ِرجلَيِه

فأخبر موسى 28. فذَهب والتقاه يف جبل اِهللا وقَبله". اذهب إلَى البريِة السِتقبال موسى:"وقالَ الرب هلارون27َ
ثُم مضى موسى وهارونُ وجمعا مجيع 29. هارونَ جبميِع كالِم الرب الذي أرسله، وبكُلِّ اآلياِت اليت أوصاه ا

. فتكلَّم هارونُ جبميِع الكالِم الذي كلَّم الرب موسى بِه، وصنع اآلياِت أمام عيوِن الشعِب30.  بين إسرائيلَشيوِخ
31عبالش ندوا. فآموا وسجرخ ،مهذَلَّتم ظَرن هين إسرائيلَ وأنب قَدافت ا ِمسعوا أنَّ الربولَم.  

  ونمقابلة موسى وهارون لفرع
5 
  وبعد ذلك دخلَ موسى وهارونُ وقاال1

من هو الرب حتى أمسع :"فقالَ ِفرعون2ُ". أطلق شعيب ليعيدوا يل يف البريِة: هكذا يقولُ الرب إلَه إسرائيلَ:"لِفرعونَ



وإسرائيلَ الأُطلقُه ،الرب إسرائيلَ؟ الأعِرف اٍم يف إلَ:"فقاال3". لقَولِه فأُطلقثَالثَِة أي سفَر بذهقانا، فنقد الت نيالِعرباني ه
  البريِة ونذبح للرب إلَِهنا، لئال

ملاذا يا موسى وهارونُ تبطِّالِن الشعب ِمن أعمالِه؟ ِاذهبا إلَى :"فقالَ هلُما ملك ِمصر4". يصيبنا بالوبإ أو بالسيِف
  ".هوذا اآلنَ شعب األرِض كثري وأنتما ترحياِنِهم ِمن أثقاِهلم:" ِفرعونُوقال5َ". أثقالكُما

 ال"7: فأمر ِفرعونُ يف ذلك اليوِم مسخري الشعِب ومدبريِه قائال6ً
وِمقدار اللِِّنب 8. ا ألنفُِسِهمليذهبوا هم ويجمعوا ِتبن. تعودوا تعطونَ الشعب ِتبنا لصنِع اللِِّنب كأمِس وأولَ ِمن أمِس
لونَ علَيِهمأمِس جتع لَ ِمنأمِس، وأو هعونصنال. الذي كانوا ي  
خونَ قائلنيصري كاِسلونَ، لذلكتم مهفإن ،إللَِهنا: تنقُصوا ِمنه حذبون بذهِغلوا 9. نشتى يلُ علَى القَوِم حتمثَقَّل العلي

  بِه وال
: هكذا يقولُ ِفرعونُ:"فخرج مسخرو الشعِب ومدبروه وكلَّموا الشعب، قائلني10". تِفتوا إلَى كالِم الكَِذِبيل

  إنه ال. اذهبوا أنتم وخذوا ألنفُِسكُم ِتبنا ِمن حيثُ ِجتدون11َ. لَست أُعطيكُم ِتبنا
  ".ينقَص ِمن عملكُم شيٌء

12فَرِنبفتا عن التضا ِعوعوا قَشجملي يف كُلِّ أرِض ِمصر عبالش 13. ققائلني مهلونجعرونَ يخلوا :"وكانَ املُسكم
نبما كانَ التكُلِّ يوٍم بيوِمِه، كما كانَ حين أمر ،14". أعمالكُم علَيِهم مهأقام ين إسرائيلَ الذينرو ببدم ِربفض

سونَ، وقيلَ هلُممرو ِفرعأمِس؟:"خ لَ ِمنكاألمِس وأو نِع اللِِّنب أمِس واليومص ِمن كُمتلوا فريضكَمملاذا مل ت ."
15ونَ قائلنيخوا إلَى ِفرعرين إسرائيلَ وصرو ببدى م؟ :"فأتبيِدكلُ هكذا بع16ملاذا تفع ،بيِدكعطَى لعليس ي نباَلت
! متكاِسلونَ أنتم، متكاِسلونَ:"فقال17َ". وهوذا عبيدك مضروبونَ، وقد أخطأ شعبك! اصنعوه: نب يقولونَ لناواللِّ

  وِتنب ال. فاآلنَ اذهبوا اعملوا18. نذهب ونذبح للرب: لذلك تقولونَ
همونقَداللِِّنب ت عطَى لكُم وِمقداري."  

 بين إسرائيلَ أنفُسهم يف بليٍة إذ قيلَ هلُم الفرأَى مدبرو 19

. وصادفوا موسى وهارونَ واِقفَِني للقائِهم حني خرجوا ِمن لَدنْ ِفرعون20َ. تنقِّصوا ِمن لبِنكُم أمر كُلِّ يوٍم بيوِمِه
نا يف عيني ِفرعونَ ويف عيوِن عبيِدِه حتى تعطيا سيفًا ينظُر الرب إلَيكُما ويقضي، ألنكُما أنتنتما رائحت:"فقالوا هلُما21

  ".يف أيديِهم ليقتلونا
  اهللا يعد باخلالص

فإنه منذُ دخلت إلَى 23ياسيد، ملاذا أسأت إلَى هذا الشعِب؟ ملاذا أرسلتين؟ : "فرجع موسى إلَى الرب وقال22َ
 ."وأنت مل تخلِّص شعبك. اَء إلَى هذا الشعِبِفرعونَ ألتكلَّم باِمسك، أس

 
6 
 ."فإنه بيٍد قَويٍة يطلقُهم، وبيٍد قَويٍة يطردهم ِمن أرِضِه. اآلنَ تنظُر ما أنا أفعلُ بِفرعونَ:"الرب ملوسى فقال1َ



2ى وقالَ لهاُهللا موس كلَّم ثُم":إل3. أنا الرب رتيٍءوأنا ظَهعلَى كُلِّ ش القاِدر ي اإللَهبأن ويعقوب وإسحاق براهيم .
أنْ أُعطيهم أرض كنعانَ أرض غُربِتِهِم اليت : وأيضا أقَمت معهم عهدي4. فلم أُعرف ِعندهم" يهوه"وأما بامسي 
لذلك قُلْ لبين 6. ستعِبدهم اِملصريونَ، وتذَكَّرت عهديوأنا أيضا قد ِمسعت أنني بين إسرائيلَ الذين ي5. تغربوا فيها
وأنا أُخِرجكُم ِمن حتِت أثقال اِملصريني وأُنِقذُكُم ِمن عبوديِتِهم وأُخلِّصكُم بِذراٍع ممدودٍة . أنا الرب: إسرائيلَ

فتعلَمونَ أني أنا الرب إلَهكُم الذي يخِرجكُم ِمن حتِت . اوأتِخذُكُم يل شعبا، وأكونُ لكُم إلَه7وبأحكاٍم عظيمٍة، 
ني8. أثقال اِملصريويعقوب وإسحاق ها إلبراهيمدي أنْ أُعطيي فَعتإلَى األرِض اليت ر اها . وأُدِخلُكُمإي كُموأُعطي

يسمعوا ملوسى ِمن ِصغِر النفِس، وِمن العبوديِة فكلَّم موسى هكذا بين إسرائيلَ، ولكن مل 9". أنا الرب. مرياثًا
  .القاسيِة

فتكلَّم 12". اُدخلْ قُلْ لِفرعونَ ملِك ِمصر أنْ يطلق بين إسرائيلَ ِمن أرِضِه"11: ثُم كلَّم الرب موسى قائال10ً
فكلَّم 13". يف يسمعين ِفرعونُ وأنا أغلَف الشفَتِني؟هوذا بنو إسرائيلَ مل يسمعوا يل، فك:"موسى أمام الرب قائالً

الرب موسى وهارونَ، وأوصى معهما إلَى بين إسرائيلَ وإلَى ِفرعونَ ملِك ِمصر يف إخراِج بين إسرائيلَ ِمن أرِض 
ِمصر.  

  نسب موسى وهارون
14يوِت آبائِهمساُء ببكِر : هؤالِء رؤ نيبنو رأَوصرونُ وكرمي: إسرائيلَبوفَلّو وح نوكح .نيبرأَو شائرهِذِه ع. 

وهِذِه أمساُء 16. هِذِه عشائر ِشمعونَ. يموئيلُ ويامني وأوهد وياكني وصوحر وشأولُ ابن الكَنعانيِة: وبنو ِشمعون15َ
واليِدِهمِب مسين الوي حبراري: بوم ِس. ِجرشونُ وقَهات ةًوكانتسن ا وثَالثنيِابنا 17. نو حياِة الوي ِمئَةً وسبع

وكانت ِسنو حياِة . عمرام وِيصهار وحربونُ وعزيئيلُ: وبنو قَهات18. لبين وِشمعي حبسِب عشائِرِهما: ِجرشونَ
وأخذَ 20. ويني حبسِب مواليِدِهمهِذِه عشائر الالّ. محلي وموشي: وابنا مراري19. قَهات ِمئَةً وثَالثًا وثَالثني سنةً
ةً لهوجز هتمع ديوكاب مرامى. عهارونَ وموس له تلَدةً. فوسن ا وثَالثنيِمئَةً وسبع مرامِسنو حياِة ع وكانت .

21نو ِيصهاروِذكري: وب ونافَج حيئيل22َ. قورزنو عوأ23. ميشائيلُ وألصافانُ وِستري: وب عذَ هارونُ أليشابخ
وإيثامار وأبيهو وألعازار ناداب له تلَدفو ،ةً لهوجحشونَ زن أُخت ينادابمع 24. بنتحنو قورةُ : وبوألقان ريأس

وأبيأساف .نيحيالقور شائرة25ً. هِذِه عوجناِت فوطيئيلَ زب فِسِه ِمنذَ لنهارونَ أخ بن وألعازار له تلَدفو ،
حاسفين .شائِرِهمِب عسحب نيساُء آباِء الالّويم رؤهؤالِء ه.  

هما 27. حبسِب أجناِدِهم" أخِرجا بين إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر:"هذاِن هما هارونُ وموسى اللذاِن قالَ الرب هلُما26
 .هذاِن هما موسى وهارونُ. سرائيلَ ِمن ِمصراللذاِن كلَّما ِفرعونَ ملك ِمصر يف إخراِج بين إ

  موسى هارون يتكلم بالنيابة عن
28 ى يف أرِض ِمصرموس الرب كلَّم قائال29ًوكانَ يوم هكلَّم أنَّ الرب":بكُلِّ ما . أنا الرب ِمصر لكونَ مِفرع كلِّم

 ."فكيف يسمع يل ِفرعونُ؟. أنا أغلَف الشفَتِنيها :"فقالَ موسى أمام الرب30". أنا أُكلِّمك بِه
 



7 
. وهارونُ أخوك يكونُ نبـيك. أنا جعلتك إلَها لِفرعونَ! انظُر:"فقالَ الرب ملوسى1) 24إلَى عــــــ)
2ين إسرائيلَ ِمنب طلقونَ ليِفرع كلِّموهارونُ أخوك ي ،كربكُلِّ ما آم تتكلَّم ونَ 3.  أرِضِهأنتِفرع ي قَلبولكين أُقَس

جائيب يف أرِض ِمصرآيايت وع وال4. وأُكَثِّر  
. يسمع لكُما ِفرعونُ حتى أجعلَ يدي علَى ِمصر، فأُخِرج أجنادي، شعيب بين إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر بأحكاٍم عظيمٍة

ففَعلَ موسى وهارونُ 6". أمد يدي علَى ِمصر وأُخِرج بين إسرائيلَ ِمن بيِنِهمفيعِرف اِملصريونَ أني أنا الرب حينما 5
ما الربهرال. كما أمون7َ. هكذا فعكلَّما ِفرع ةً حنيسن ثَالٍث وثَمانني ةً، وهارونُ ابنسن ثَمانني ى ابنوكانَ موس.  

  عصا هارون تتحول إىل ثعبان
خذْ عصاك واطرحها : هاتيا عجيبةً، تقولُ هلارونَ: إذا كلَّمكُما ِفرعونُ قائالً"9: سى وهارونَ قائالًوكلَّم الرب مو8

طَرح هارونُ عصاه . فدخلَ موسى وهارونُ إلَى ِفرعونَ وفَعال هكذا كما أمر الرب10". أمام ِفرعونَ فتصري ثُعبانا
فدعا ِفرعونُ أيضا احلُكَماَء والسحرةَ، ففَعلَ عرافو ِمصر أيضا بِسحِرِهم 11. ِه فصارت ثُعباناأمام ِفرعونَ وأمام عبيِد

12. كذلكثَعابني ِت الِعصيفصار صاهحوا كُلُّ واِحٍد عطَر .مهِعصي تلَعصا هارونَ ابت13. ولكن ع قَلب دفاشت
  .، كما تكلَّم الربِفرعونَ فلم يسمع هلُما

  حتويل املاء إىل دم
إنه يخرج . ِاذهب إلَى ِفرعونَ يف الصباِح15. قد أبى أنْ يطلق الشعب. قَلب ِفرعونَ غَليظٌ:"ثُم قالَ الرب ملوسى14

الرب إلَه الِعربانيني : وتقولُ له16. خذُها يف يِدكوالعصا اليت حتَولَت حيةً تأ. إلَى املاِء، وِقف للقائِه علَى حافَِة النهِر
ذا تعِرف : هكذا يقولُ الرب17. وهوذا حتى اآلنَ مل تسمع. أطلق شعيب ليعبدوين يف البريِة: أرسلَين إلَيك قائالً

ي أنا الربدي علَى املاِء الذي: أنصا اليت يف يبالع اها أنا أضِربملُ دوحتهِر فيالذي يف 18.  يف الن كمالس موتوي
هرالن نِتنهِر ويهِر. النالن بوا ماًء ِمنشرونَ أنْ ياِملصري عاففي."  

ى سواقيِهم، وعلَى خذْ عصاك ومد يدك علَى مياِه اِملصريني، علَى أاِرِهم وعلَ: قُلْ هلارونَ:"ثُم قالَ الرب ملوسى19
". فيكونَ دم يف كُلِّ أرِض ِمصر يف األخشاِب ويف األحجاِر. آجاِمِهم، وعلَى كُلِّ مجتمعاِت مياِهِهم لتصري دما

20الرب رى وهارونُ كما أملَ هكذا موسونَ وأ. ففَعِفرع يينع هِر أماماملاَء الذي يف الن برصا وضالع فَعيوِن رع مام
ومات السمك الذي يف النهِر وأنتن النهر، فلم يقِدِر اِملصريونَ أنْ 21. عبيِدِه، فتحولَ كُلُّ املاِء الذي يف النهِر دما

فاشتد قَلب ِفرعونَ . وفَعلَ عرافو ِمصر كذلك بِسحِرِهم22. وكانَ الدم يف كُلِّ أرِض ِمصر. يشربوا ماًء ِمن النهِر
الرب هلُما، كما تكلَّم عسمفلم ي.  

وحفَر مجيع اِملصريني حوالَِي النهِر ألجل ماٍء 24. ثُم انصرف ِفرعونُ ودخلَ بيته ومل يوجه قَلبه إلَى هذا أيضا23
  .لنهِرليشربوا، ألنهم مل يقِدروا أنْ يشربوا ِمن ماِء ا

  ضربة الضفادع
8 



( ع25) 25: 7م هرالن الرب برما ض عداٍم بةُ أيسبع لَتا كمى1ولَمملوس قالَ الرب":ونَ وقُلْ لهلْ إلَى ِفرعادخ :
دوين: هكذا يقولُ الربعبعيب ليش خوِم2. أطلقت مجيع فها أنا أضِرب مطلقَهى أنْ تتأب فاِدِعوإنْ كُنتبالض ك .

3فاِدعض هرالن فيضوعلَى . في بيِدكيوِت عوإلَى ب وعلَى سريِرك ِع ِفراِشكوإلَى ِمخد يِتكلُ إلَى بوتدخ دفتصع
عاِجِنكوإلَى م وإلَى تنانِريك عِبك4. شفاِدعالض دتصع بيِدكوع عِبكوعلَى ش علَيك."  

مد يدك بعصاك علَى األاِر والسواقي واآلجاِم، وأصِعِد الضفاِدع علَى أرِض : قُلْ هلارونَ:"فقالَ الرب ملوسى5
6". ِمصرِمصر أرض وغَطَّت فاِدعِت الضِعدفص ،علَى مياِه ِمصر هدهارونُ ي دافونَ 7. فمرالع لَ كذلكوفَع

  .رِض ِمصربِسحِرِهم وأصعدوا الضفاِدع علَى أ
". صلِّيا إلَى الرب ليرفَع الضفاِدع عني وعن شعيب فأُطلق الشعب ليذبحوا للرب:"فدعا ِفرعونُ موسى وهارونَ وقال8َ
. بيوِتكعين يل متى أُصلِّي ألجلك وألجل عبيِدك وشعِبك لقَطِع الضفاِدِع عنك وعن : "فقالَ موسى لِفرعون9َ

فترتِفع 11. لكَي تعِرف أنْ ليس مثل الرب إلَِهنا. كقَولك: "فقالَ". غَدا:"فقال10َ". ولكنها تبقَى يف النهِر
  ".الضفاِدع عنك وعن بيوِتك وعبيِدك وشعِبك، ولكنها تبقَى يف النهِر

 وصرخ موسى إلَى الرب ِمن أجل الضفاِدِع اليت جعلها علَى ِفرعونَ، ثُم خرج موسى وهارونُ ِمن لَدنْ ِفرعونَ،12
وجمعوها كوما كثريةً حتى 14. فماتِت الضفاِدع ِمن البيوِت والدوِر واحلُقول. ففَعلَ الرب كقَول موسى13

نِت األرض15. أنت جلَ الفَرصقد ح هونُ أنا رأى ِفرعفلَمالرب هلُما، كما تكلَّم عسمومل ي هأغلَظَ قَلب.  
  ضربة البعوض

  ففَعال17". مد عصاك واضِرب تراب األرِض ليصري بعوضا يف مجيِع أرِض ِمصر: قُلْ هلارونَ:"ثُم قالَ الرب ملوسى16
ا. كذلك األرِض، فصار رابت بروض صاهبع هدهارونُ ي دهائِممعلَى الناِس وعلَى الب عوضراِب األرِض . لبكُلُّ ت

ا يف مجيِع أرِض ِمصرعوضب فلم يستطيعوا18. صار عوضخِرجوا البلي افونَ بِسحِرِهمرالع لَ كذلكوكانَ . وفَع
 ولكن اشتد قَلب ِفرعونَ فلم يسمع ".هذا إصبع اِهللا:"فقالَ العرافونَ لِفرعون19َ. البعوض علَى الناِس وعلَى البهائِم

الرب هلُما، كما تكلَّم.  
  ضربة الذبان

أطلق : هكذا يقولُ الرب: وقُلْ له. إنه يخرج إلَى املاِء. بكِّر يف الصباِح وِقف أمام ِفرعونَ:"ثُم قالَ الرب ملوسى20
 فإنه إنْ كُنت ال21. شعيب ليعبدوين

اتانذُب نياِملصري يوتلئُ بانَ، فتمتالذُّب يوِتكوعلَى ب عِبكوعلَى ش بيِدكوعلَى ع عيب، ها أنا أُرِسلُ علَيكش ا . طلقوأيض
  ولكن أُميز يف ذلك اليوِم أرض جاسانَ حيثُ شعيب مقيم حتى ال22. األرض اليت هم علَيها
". غَدا تكونُ هِذِه اآليةُ. وأجعلُ فرقًا بني شعيب وشعِبك23. ي تعلَم أني أنا الرب يف األرِضلكَ. يكونُ هناك ذُبانٌ

ويف كُلِّ أرِض ِمصر خِربِت األرض ِمن . ففَعلَ الرب هكذا، فدخلَت ذُبانٌ كثريةٌ إلَى بيِت ِفرعونَ وبيوِت عبيِدِه24
  .الذُّباِن



  ال:"فقالَ موسى26". اذهبوا اذبحوا إللَِهكُم يف هِذِه األرِض:"رعونُ موسى وهارونَ وقالَفدعا ِف25
  إنْ ذَبحنا ِرجس اِملصريني أمام عيوِنِهم أفَال. يصلَح أنْ نفعلَ هكذا، ألننا إنما نذبح ِرجس اِملصريني للرب إلَِهنا

أنا أُطلقُكُم :"فقالَ ِفرعون28ُ".  ثَالثَِة أياٍم يف البريِة ونذبح للرب إلَِهنا كما يقولُ لَــنانذهب سفَر27يرجموننا؟ 
  لتذبحوا للرب إلَِهكُم يف البريِة، ولكن ال

، فترتِفع الذُّبانُ عن ِفرعونَ ها أنا أخرج ِمن لَدنك وأُصلِّي إلَى الرب:"فقالَ موسى29". صلِّيا ألجلي. تذهبوا بعيدا
  ولكن ال. وعبيِدِه وشعِبِه غَدا

  يعد ِفرعونُ يخاِتلُ حتى ال
للرب حذبلي عبالش طلقي."  

30لَّى إلَى الربونَ وصنْ ِفرعلَد ى ِمنموس ون31َ. فخرجانُ عن ِفرعالذُّب فَعى، فارتكقَول موس لَ الرببيِدِه ففَعوع 
  .ولكن أغلَظَ ِفرعونُ قَلبه هِذِه املَرةَ أيضا فلم يطلِق الشعب32. مل تبق واِحدةٌ. وشعِبِه

  ضربة إهالك املاشية
9 
فإنه إنْ 2. أطلق شعيب ليعبدوين: هكذا يقولُ الرب إلَه الِعربانيني: ادخلْ إلَى ِفرعونَ وقُلْ له:"ثُم قالَ الرب ملوسى1

 ،عدب ممِسكُهت وكُنت مطلقَهى أنْ تتأب اليت يف احلَقل، علَى اخلَيل واحلَمِري 3كُنت واشيكتكونُ علَى م الرب دفها ي
   فال.ويميز الرب بني مواشي إسرائيلَ ومواشي اِملصريني4. واِجلمال والبقَِر والغنِم، وبأً ثَقيالً ِجدا
ففَعلَ 6". غَدا يفعلُ الرب هذا األمر يف األرِض:"وعين الرب وقتا قائال5ً". يموت ِمن كُلِّ ما لبين إسرائيلَ شيٌء

 وأرسل7َ. وأما مواشي بين إسرائيلَ فلم يمت ِمنها واِحد. فماتت مجيع مواشي اِملصريني. الرب هذا األمر يف الغِد
  ِفرعونُ وإذا مواشي إسرائيلَ مل يمت ِمنها وال

واِحد .عبطلِق الشونَ فلم يِفرع ولكن غَلُظَ قَلب.  
  ضربة الدمامل

خذا ِملَء أيديكُما ِمن رماِد األتوِن، وليذَرِه موسى نحو السماِء أمام عيني ِفرعونَ، :"ثُم قالَ الرب ملوسى وهارون8َ
9ليا علَى كُلِّ أرِض ِمصرغُبار صري .ثوٍر يف كُلِّ أرِض ِمصرةً ببماِملَ طالعهائِم دعلَى الناِس وعلَى الب صريفي ."
. فأخذا رماد األتوِن ووقَفا أمام ِفرعونَ، وذَراه موسى نحو السماِء، فصار دماِملَ بثوٍر طالعةً يف الناِس ويف البهائِم10
. مل يستِطِع العرافونَ أنْ يِقفوا أمام موسى ِمن أجل الدماِمل، ألنَّ الدماِملَ كانت يف العرافني ويف كُلِّ اِملصرينيو11
  .ولكن شدد الرب قَلب ِفرعونَ فلم يسمع هلُما، كما كلَّم الرب موسى12

  ضربة الربد
أطلق شعيب : هكذا يقولُ الرب إلَه الِعربانيني: ر يف الصباِح وِقف أمام ِفرعونَ وقُلْ لهبكِّ:"ثُم قالَ الرب ملوسى13

ألني هِذِه املَرةَ أُرِسلُ مجيع ضربايت إلَى قَلِبك وعلَى عبيِدك وشعِبك، لكَي تعِرف أنْ ليس ِمثلي يف كُلِّ 14. ليعبدوين
ولكن ألجل هذا 16. نَ لو كُنت أمد يدي وأضِربك وشعبك بالوبإ، لكُنت تباد ِمن األرِضفإنه اآل15. األرِض



ها أنا 18. أنت معاِند بعد لشعيب حتى التطلقَه17. أقَمتك، لكَي أُريك قويت، ولكَي يخبر بامسي يف كُلِّ األرِض
فاآلنَ أرِسل احِم مواشيك 19. ظيما ِجدا مل يكُن مثله يف ِمصر منذُ يوِم تأسيِسها إلَى اآلنَغَدا ِمثلَ اآلنَ أُمِطر بردا ع
  مجيع الناِس والبهائِم الذين يوجدونَ يف احلَقل وال. وكُلَّ ما لك يف احلَقل

مةَ الرب ِمن عبيِد ِفرعونَ هرب بعبيِدِه فالذي خاف كل20". يجمعونَ إلَى البيوِت، يِرتلُ علَيِهِم البرد فيموتونَ
  .وأما الذي مل يوجه قَلبه إلَى كلمِة الرب فترك عبيده ومواشيه يف احلَقل21. ومواشيِه إلَى البيوِت

لَى الناِس وعلَى البهائِم وعلَى كُلِّ ع: مد يدك نحو السماِء ليكونَ برد يف كُلِّ أرِض ِمصر:"ثُم قالَ الرب ملوسى22
شِب احلَقل يف أرِض ِمصرالسماِء23". ع حون صاهى عموس دعلَى  ،فم نار ترا، وجدرا وبعودر فأعطَى الرب

ا علَى أرِض ِمصردرب الرب ِد24. األرِض، وأمطَررواِصلَةٌ يف وسِط البتم ونار ،درفكانَ ب . كُنا مل يِجد يٌء عظيمش
. فضرب البرد يف كُلِّ أرِض ِمصر مجيع ما يف احلَقل ِمن الناِس والبهائِم25. مثله يف كُلِّ أرِض ِمصر منذُ صارت أُمةً

  إال26. وضرب البرد مجيع عشِب احلَقل وكسر مجيع شجِر احلَقل
  . إسرائيلَ، فلم يكُن فيها بردأرض جاسانَ حيثُ كانَ بنو

صلِّيا 28. الرب هو البار وأنا وشعيب األشرار. أخطأت هِذِه املَرةَ:"فأرسلَ ِفرعونُ ودعا موسى وهارونَ وقالَ هلُما27
  إلَى الرب، وكفَى حدوثُ رعوِد اِهللا والبرد، فأُطلقَكُم وال

  ِعند خروجي ِمن املدينِة أبِسطُ يدي إلَى الرب، فتنقَِطع الرعود وال:" موسىفقالَ له29". تعودوا تلبثونَ
األرض أنَّ للرب تعِرف ا، لكَيأيض در30. يكونُ الب الرب ِمن عدا بومل ختش كُمأن فأنا أعلَم كبيدوع ا أنتوأم

وأما اِحلنطَةُ والقَطاينُّ فلم تضرب 32.  ألنَّ الشعري كانَ مسِبالً والكَتانُ مبِزرا.فالكَتانُ والشعري ضِربا31". اإللَِه
  .ألنها كانت متأخرةً

ى فخرج موسى ِمن املدينِة ِمن لَدنْ ِفرعونَ وبسطَ يديِه إلَى الرب، فانقَطَعِت الرعود والبرد ومل ينصب املَطَر عل33َ
. ولكن ِفرعونُ لَما رأى أنَّ املَطَر والبرد والرعود انقَطَعت، عاد يخِطئُ وأغلَظَ قَلبه هو وعبيده34. األرِض
  .فاشتد قَلب ِفرعونَ فلم يطلق بين إسرائيلَ، كما تكلَّم الرب عن يِد موسى35

  ضربة اجلراد
10 
ولكي 2. خلْ إلَى ِفرعونَ، فإني أغلَظت قَلبه وقُلوب عبيِدِه لكَي أصنع آيايت هِذِه بينهماد:"ثُم قالَ الرب ملوسى1

ي أنا الربفتعلَمونَ أن ،مهينها بعتنوبآيايت اليت ص ،يف ِمصر هلتمبا فع وابِن ابِنك ساِمِع ابِنكيف م خِبرت."  
 ِفرعونَ وقاالفدخلَ موسى وهارونُ إلَى 3

له":نيالِعرباني إلَه دوين: هكذا يقولُ الربعبعيب ليش يل؟ أطلق عى أنْ ختضى تأبت4. إلَى م طلقى أنْ تتأب إنْ كُنت هفإن
 ،خوِمكراٍد علَى تا جبعيب ها أنا أجيُء غَدى ال5شاألرِض حت طِّي وجهغفي  

. ويأكُلُ مجيع الشجِر الناِبِت لكُم ِمن احلَقل.  ويأكُلُ الفَضلَةَ الساملَةَ الباقيةَ لكُم ِمن البرِد.يستطاع نظَر األرِض



  ويمألَُ بيوتك وبيوت مجيِع عبيِدك وبيوت مجيِع اِملصريني، األمر الذي مل يره آباؤك وال6
  .ثُم حتَولَ وخرج ِمن لَدنْ ِفرعونَ".  إلَى هذا اليوِمآباُء آبائك منذُ يوم وِجدوا علَى األرِض

7ونَ لهِفرع بيدى يكونُ هذا:"فقالَ عتإلَى م مهإلَه دوا الربعبجالَ ليا؟ أطلِق الرقد . لنا فخ أنَّ ِمصر عدأمل تعلم ب
ولكن من ومن هم الذين . اذهبوا اعبدوا الرب إلَهكُم":فرد موسى وهارونُ إلَى ِفرعونَ، فقالَ هلُما8". خِربت؟
". نذهب ببنينا وبناِتنا، بغنِمنا وبقَِرنا، ألنَّ لنا عيدا للرب. نذهب بِفتياِننا وشيوِخنا:"فقالَ موسى9". يذهبونَ؟
. لَيس هكذا11. انظُروا، إنَّ قُدام وجوِهكُم شرا. ميكونُ الرب معكُم هكذا كما أُطلقُكُم وأوالدكُ:"فقالَ هلُما10

دوا الربجالَ واعبم الربوا أنتهلذا طالبونَ. ِاذه كُمونَ". ألننْ ِفرعلَد فطُِردا ِمن.  
أكُلَ كُلَّ عشِب األرِض، مد يدك علَى أرِض ِمصر ألجل اجلَراِد، ليصعد علَى أرِض ِمصر وي:"ثُم قالَ الرب ملوسى12

درالب كَهعلَى13". كُلَّ ما تر الرب لَبفج ،علَى أرِض ِمصر صاهى عموس دهاِر  فمالن ةً كُلَّ ذلكرقيا شاألرِض رحي
لَى كُلِّ أرِض ِمصر، وحلَّ يف مجيِع فصِعد اجلَراد ع14ولَما كانَ الصباح، حملَِت الريح الشرقيةُ اجلَراد، . وكُلَّ اللَّيل
خوِم ِمصروال. ت ،هكذا ِمثله رادج قَبله كُنا مل ييٌء ثَقيلٌ ِجدش 

 ،كذلك هعد15يكونُ بِت األرضى أظلَمكُلِّ األرِض حت ِر . وغَطَّى وجهثَم شِب األرِض ومجيعع وأكلَ مجيع
،درالب كَهِر الذي ترجِر والالشجيف الش ريٌء أخضش بقى مل يحت   

شِب احلَقل يف كُلِّ أرِض ِمصريف ع."  
واآلنَ اصفَحا عن خطييت 17. أخطأت إلَى الرب إلَِهكُما وإلَيكُما:"فدعا ِفرعونُ موسى وهارونَ مسِرعا وقال16َ

فخرج موسى ِمن لَدنْ ِفرعونَ وصلَّى إلَى 18". ع عني هذا املوت فقطهِذِه املَرةَ فقط، وصلِّيا إلَى الرب إلَِهكُما ليرفَ
19. الربإلَى حبِر سوف تهحوطَر لَِت اجلَرادما، فحةً ِجدديدةً شا غَربيرحي الرب دةٌ يف كُلِّ . فرةٌ واِحدرادج مل تبق

خوِم ِمصر20. ت قَلب الرب ددين إسرائيلَولكن شب طلقونَ فلم يِفرع.  
  ضربة الظالم

فمد موسى 22". مد يدك نحو السماِء ليكونَ ظَالم علَى أرِض ِمصر، حتى يلمس الظَّالم:"ثُم قالَ الرب ملوسى21
   يبِصر أحد أخاه، والمل23. يده نحو السماِء فكانَ ظَالم داِمس يف كُلِّ أرِض ِمصر ثَالثَةَ أياٍم

  .ولكن مجيع بين إسرائيلَ كانَ هلُم نور يف مساِكِنِهم. قام أحد ِمن مكاِنِه ثَالثَةَ أياٍم
". أوالدكُم أيضا تذهب معكُم. غَري أنَّ غَنمكُم وبقَركُم تبقَى. اذهبوا اعبدوا الرب:"فدعا ِفرعونُ موسى وقال24َ
. فتذهب مواشينا أيضا معنا26أنت تعطي أيضا يف أيدينا ذَبائح ومحرقاٍت لنصنعها للرب إلَِهنا، :"قالَ موسىف25

بقَى ِظلفإلَِهنا. الي ِة الربذُ لِعبادنا ِمنها نأخال. ألن حنون  
ى نأيتَ إلَى هناكحت الرب دعبمباذا ن عِرف27". ندولكن شمطلقَهشأْ أنْ يونَ فلم يِفرع قَلب الرب 28. د وقالَ له

  ال. ِاحتِرز. اذهب عني:"ِفرعونُ
  أنا ال. ِنِعما قُلت:"فقالَ موسى29". إنك يوم ترى وجهي متوت. تر وجهي أيضا

  ".أعود أرى وجهك أيضا



  ضربة موت األبكار
11 
وعندما . بعد ذلك يطلقُكُم ِمن هنا. ضربةً واِحدةً أيضا أجلب علَى ِفرعونَ وعلَى ِمصر:"ثُم قالَ الرب ملوسى1

كُمدطري طلقُكُمماِم يهنا بالت ا ِمن2. طَرد صاِحِبِه، وكُلُّ امرأٍة ِمن ٍل ِمنجكُلُّ ر طلُبعِب أنْ يساِمِع الشيف م تكلَّم
وأيضا الرجلُ موسى كانَ . وأعطَى الرب ِنعمةً للشعِب يف عيوِن اِملصريني3".  ِفضٍة وأمِتعةَ ذَهٍبصاِحبِتها أمِتعةَ

  .عظيما ِجدا يف أرِض ِمصر يف عيوِن عبيِد ِفرعونَ وعيوِن الشعِب
فيموت كُلُّ بكٍر يف أرِض ِمصر، 5 ِمصر، إني نحو ِنصِف اللَّيل أخرج يف وسِط: هكذا يقولُ الرب:"وقالَ موسى4

ويكونُ صراخ عظيم يف 6. ِمن بكِر ِفرعونَ اجلالِس علَى كُرسيِه إلَى بكِر اجلاريِة اليت خلف الرحى، وكُلُّ بكِر بهيمٍة
  كُلِّ أرِض ِمصر مل يكُن مثله وال

  ولكن مجيع بين إسرائيلَ ال7. يكونُ مثله أيضا
  يسنن كلب لسانه إليِهم، الإلَى الناِس وال

فيِرتلُ إلَي مجيع عبيِدك هؤالِء، ويسجدونَ يل 8. لكَي تعلَموا أنَّ الرب يميز بني اِملصريني وإسرائيلَ. إلَى البهائِم
قائلني :يف أثَِرك عِب الذينالش ومجيع أنت جاخر . ذلك عدوبجِب". أخرضالغ موونَ يف حنْ ِفرعلَد ِمن خرج ثُم.  

 ال:"وقالَ الرب ملوسى9
جائيب يف أرِض ِمصرع تكثُر ونُ لكَيلكُما ِفرع عسم10". ي جائِب أمامالِن كُلَّ هِذِه العفعى وهارونُ يوكانَ موس

  .يطلق بين إسرائيلَ ِمن أرِضِهِفرعونَ، ولكن شدد الرب قَلب ِفرعونَ، فلم 
  الفصح

12 
هو لكُم أولُ شهوِر . هذا الشهر يكونُ لكُم رأس الشهوِر"2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ يف أرِض ِمصر قائالً 1

 كُلُّ واِحٍد شاةً حبسِب بيوِت يف العاِشِر ِمن هذا الشهِر يأخذونَ هلُم: كلِّما كُلَّ جماعِة إسرائيلَ قائلَِني3. السنِة
وإنْ كانَ البيت صغريا عن أنْ يكونَ كُفوا لشاٍة، يأخذُ هو وجاره القريب ِمن بيِتِه حبسِب عدِد 4. اآلباِء، شاةً للبيِت

را ابن سنٍة، تأخذونه ِمن اِخلرفاِن تكونُ لكُم شاةً صحيحةً ذَك5َ. كُلُّ واِحٍد علَى حسِب أُكلِه حتسبونَ للشاِة. النفوِس
ثُم يذبحه كُلُّ جمهوِر جماعِة . ويكونُ ِعندكُم حتت اِحلفِظ إلَى اليوِم الراِبع عشر ِمن هذا الشهِر6. أو ِمن املَواِعِز

.  والعتبِة العليا يف البيوِت اليت يأكُلونه فيهاويأخذونَ ِمن الدِم ويجعلونه علَى القائمتِني7. إسرائيلَ يف العشيِة
  ال9. علَى أعشاٍب مرٍة يأكُلونه. ويأكُلونَ اللَّحم ِتلك اللَّيلَةَ مشويا بالناِر مع فطٍري8

  وال10. رأسه مع أكاِرِعِه وجوِفِه. تأكُلوا ِمنه نيئًا أو طَبيخا مطبوخا باملاِء، بل مشويا بالناِر
أحقاؤكُم مشدودةٌ، وأحذيتكُم : وهكذا تأكُلونه11. والباقي ِمنه إلَى الصباِح، تحِرقونه بالناِر. تبقوا ِمنه إلَى الصباِح

يف أيديكُم كُموِعصي ،لكُملٍَة. يف أرججبع هوتأكُلون .للرب هِذِه12. هو ِفصح يف أرِض ِمصر ي أجتازاللَّيلَةَ، فإن 
ويكونُ لكُم 13. أنا الرب. وأصنع أحكاما بكُلِّ آهلَِة اِملصريني. وأضِرب كُلَّ بكٍر يف أرِض ِمصر ِمن الناِس والبهائِم

  الدم عالمةً علَى البيوِت اليت أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكُم، فال



يف . ويكونُ لكُم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب14. حني أضِرب أرض ِمصريكونُ علَيكُم ضربةٌ للهالِك 
  .أجيالكُم تعيدونه فريضةً أبديةً

  
يوِم األول إلَى اليوم األولَ  تعِزلونَ  اخلَمري ِمن بيوِتكُم، فإنَّ كُلَّ من أكلَ خمريا ِمن ال. سبعةَ أياٍم تأكُلونَ فطريا"15

ويكونُ لكُم يف اليوِم األول محفَلٌ  مقَدس،  ويف اليوِم  الساِبِع  16. اليوِم الساِبِع تقطَع ِتلك النفس ِمن إسرائيلَ
سقَدحفَلٌ مال. م  

  يعملُ فيِهما عملٌ ماإال
لُ ِمنكُمعمي هوحد فٍس، فذلككُلُّ ن 17. ما تأكُلُه ِمن كُمأجناد جتيِنِه أخري يف هذا اليوِم عألن حفَظونَ الفَطريوت

 يف الشهِر األول، يف اليوِم الراِبع عشر ِمن الشهِر، 18. أرِض ِمصر، فتحفَظونَ هذا اليوم يف أجيالكُم فريضةً أبديةً
  سبعةَ أياٍم ال19. ن الشهِر مساًءمساًء، تأكُلونَ فطريا إلَى اليوِم احلادي والِعشرين ِم

يوِتكُميف ب مريخ دولوِد األرِض. يوجمع م ريبِة إسرائيلَ، الغماعج ِمن فسالن ِتلك قطَعا تِمرختأكلَ م نفإنَّ كُلَّ م .
  ال20

  ".يف مجيِع مساِكِنكُم تأكُلونَ فطريا. تأكُلوا شيئًا مختِمرا
. اسحبوا وخذوا لكُم غَنما حبسِب عشائِركُم واذبحوا الِفصح:" موسى مجيع شيوِخ إسرائيلَ  وقالَ هلُمفدعا 21
. وخذوا باقَةَ زوفا واغِمسوها يف الدِم الذي يف الطَّسِت ومسوا  العتبةَ  العليا والقائمتِني بالدِم الذي يف الطَّسِت22

  وأنتم  ال
جخرباِح، يى الصيِتِه حتباِب ب  ِمن  ِمنكُم د23 أحنياِملصري ضِربلي جتازي ِة  . فإنَّ الرببتعلَى الع مى الدري فحني

  العليا  والقائمتِني  يعبر  الرب عن الباِب وال
ضِربلي كُميوتلُ بدخي املُهلك عدحفَظونَ  هذا  األم24. يإلَى األبِدفت وألوالِدك ةً لكفريض 25. ر ويكونُ حني

ويكونُ حني يقولُ لكُم 26. تدخلونَ  األرض  اليت  يعطيكُم  الرب       كما تكلَّم، أنكُم حتفَظونَ هِذِه اِخلدمةَ
كُمةُ لكُم؟ : أوالدتقولون27َما هِذِه اِخلدم كُمأن : ةُ ِفصٍح للربهي ذَبيح ين إسرائيلَ يف ِمصريوِت بعن ب ربالذي ع

ومضى بنو إسرائيلَ وفَعلوا كما أمر الرب موسى 28. فخر الشعب وسجدوا". لَما ضرب اِملصريني وخلَّص بيوتنا
  .هكذا فعلوا. وهارونَ

 ِمصر، ِمن بكِر ِفرعونَ اجلالِس علَى كُرسيِه إلَى بكِر فحدثَ يف ِنصِف اللَّيل أنَّ الرب ضرب كُلَّ بكٍر يف أرِض29
وكانَ  . هو  وكُلُّ  عبيِدِه   ومجيع  اِملصريني  فقام  ِفرعونُ  ليال30ً. األسِري الذي يف السجِن، وكُلَّ  بكِر بهيمٍة

يتليس فيِه م يتب  كُنمل  ي  هألن  ،يف  ِمصر  عظيم  راخص.  

  اخلروج



قوموا اخرجوا ِمن بِني شعيب أنتما وبنو إسرائيلَ مجيعا، واذهبوا اعبدوا الرب : "فدعا موسى وهارونَ ليالً وقال31َ
مبوا32. كما تكلَّمتواذه مكما تكلَّمت كُمقَرا وبأيض كُممذوا غَنا. خونَ علَى 33". وباِركوين أيضاِملصري وألَح

  ".مجيعنا أموات:"شعِب ليطلقوهم عاِجالً ِمن األرِض، ألنهم قالواال
34علَى أكتاِفِهم ةٌ يف ثياِبِهمصرورم مهعاِجنوم ،ِمرختقَبلَ أنْ ي مهجينع عبلَ الشمنو إسرائيلَ 35. فحلَ بوفَع

وأعطَى الرب ِنعمةً للشعِب يف عيوِن 36.  ِفضٍة وأمِتعةَ ذَهٍب وثياباطَلَبوا ِمن اِملصريني أمِتعةَ. حبسِب قَول موسى
مى أعاروهحت نياِملصري .نيلَبوا اِملصريفس.  

وصِعد 38. فارتحلَ بنو إسرائيلَ ِمن رعمسيس إلَى سكّوت، نحو ِست ِمئَِة ألِف ماٍش ِمن الرجال عدا األوالِد37
وخبزوا العجني الذي أخرجوه ِمن ِمصر خبز ملٍَّة فطريا، 39. عهم لَفيف كثري أيضا مع غَنٍم وبقٍَر، مواٍش واِفرٍة ِجدام

ِمرختا. إذ كانَ مل يزاد عوا ألنفُِسِهمصنروا، فلم يقِدروا أنْ يتأخومل ي ِمصر طُِردوا ِمن مهألن.  
وكانَ ِعند ِنهايِة أربِع ِمئٍَة وثَالثني 41. امةُ بين إسرائيلَ اليت أقاموها يف ِمصر فكانت أربع ِمئٍَة وثَالثني سنةًوأما إق40

أرِض ِمصر ِمن تخرج أجناِد الرب يِنِه، أنَّ مجيعاليوِم ع ةً، يف ذلك42. سن ماهإلخراِجِه إي حفَظُ للربليلَةٌ ت هي
  .تحفَظُ ِمن مجيِع بين إسرائيلَ يف أجياِهلم. هِذِه اللَّيلَةُ هي للرب. ن أرِض ِمصرِم

  فرائض الفصح
  كُلُّ ابِن غَريٍب ال: هِذِه فريضةُ الِفصِح:"وقالَ الرب ملوسى وهارون43َ

يأكُلُ 44. يأكُلُ ِمنه ثُم هٍة ختِتنبتاٍع بِفضٍل مجبِد رولكن كُلُّ عال45. ِمنه زيلُ واألجريالن  
يٍت واِحٍد يؤكل46ُ. يأكُالِن ِمنهال.  يف ب  

  تخِرج ِمن اللَّحِم ِمن البيِت إلَى خاِرٍج، وعظما ال
47. تكِسروا ِمنههعونصنِة إسرائيلَ يماع48. كُلُّ جِمنه نختفلي ،ا للربِفصح عنزيلٌ وصن كلَ ِعندزكُلُّ وإذا ن 

  وأما كُلُّ أغلَف فال. ذَكٍَر، ثُم يتقَدم ليصنعه، فيكونُ كمولوِد األرِض
49. يأكُلُ ِمنهكُميناِزل بزيل النةٌ ملَولوِد األرِض وللنةٌ واِحدريعكونُ ش50". ت الرب رين إسرائيلَ كما أمب لَ مجيعففَع

  .هكذا فعلوا. موسى وهارونَ
 .كانَ يف ذلك اليوِم عيِنِه أنَّ الرب أخرج بين إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر حبسِب أجناِدِهمو51

  تكريس األبكار
13 
". إنه يل. قَدس يل كُلَّ بكٍر، كُلَّ فاِتِح رِحٍم ِمن بين إسرائيلَ، ِمن الناِس وِمن البهائِم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
اذكُروا هذا اليوم الذي فيِه خرجتم ِمن ِمصر ِمن بيِت العبوديِة، فإنه بيٍد قَويٍة أخرجكُم الرب :" موسى للشعِبوقال3َ

  وال. ِمن هنا
مري4. يؤكلُ خهِر أبيبم خاِرجونَ يف شأنت 5. اليومواِحلثِّي نيالكَنعاني أرض الرب لكى أدختويكونُ م نيواألموري ني

. واِحلويني واليبوسيني اليت حلَف آلبائك أنْ يعطيك، أرضا تفيض لَبنا وعسالً، أنك تصنع هِذِه اِخلدمةَ يف هذا الشهِر



6للرب اِبِع عيدا، ويف اليوِم الساٍم تأكُلُ فطريةَ أياِم7. سبعةَ األيبعيؤكلُ الس والفطري ،  
  يرى ِعندك مختِمر، وال

خوِمكيف مجيِع ت مريخ كى ِعندري.  
ويكونُ لك عالمةً علَى 9. ِمن أجل ما صنع إلَي الرب حني أخرجين ِمن ِمصر: وتخِبر ابنك يف ذلك اليوِم قائالً"8

فتحفَظُ 10. ألنه بيٍد قَويٍة أخرجك الرب ِمن ِمصر. الرب يف فِمكيِدك، وتذكارا بني عينيك، لكَي تكونَ شريعةُ 
  .هِذِه الفَريضةَ يف وقِتها ِمن سنٍة إلَى سنٍة

أنك تقَدم للرب كُلَّ 12ويكونُ متى أدخلك الرب أرض الكَنعانيني كما حلَف لك وآلبائك، وأعطاك إياها، "11
وإنْ مل . ولكن كُلَّ بكِر ِحماٍر تفديِه بشاٍة13. الذُّكور للرب. ِح رِحٍم، وكُلَّ بكٍر ِمن ِنتاِج البهائِم اليت تكونُ لكفاِت

قَهنع تفديِه. تفِدِه فتكِسر أوالِدك وكُلُّ بكِر إنساٍن ِمن.  
. بيٍد قَويٍة أخرجنا الرب ِمن ِمصر ِمن بيِت العبوديِة: ماهذا؟ تقولُ له: ويكونُ متى سألك ابنك غَدا قائالً"14
. وكانَ لَما تقَسى ِفرعونُ عن إطالِقنا أنَّ الرب قَتلَ كُلَّ بكٍر يف أرِض ِمصر، ِمن بكِر الناِس إلَى بكِر البهائِم15

فيكونُ عالمةً علَى يِدك، 16. دي كُلَّ بكٍر ِمن أوالديلذلك أنا أذبح للرب الذُّكور ِمن كُلِّ فاِتِح رِحٍم، وأف
يكينع نيةً بوِعصاب .ِمصر ِمن نا الربجٍة أخرٍد قَويبي هألن."  

  االرحتال
 لئال:" ألنَّ اَهللا قالَوكانَ لَما أطلَق ِفرعونُ الشعب أنَّ اَهللا مل يهِدِهم يف طريِق أرِض الِفلسطينيني مع أنها قريبةٌ،17

رِجعوا إلَى ِمصرا ويربا حإذا رأَو عبالش مندِة حبِر سوٍف18". ييريف طريِق ب عباُهللا الش نو إسرائيلَ . فأدارب ِعدوص
أرِض ِمصر ِمن زينهجتين 19. مب حلَفكانَ قد است هألن ،معه فيوس ى ِعظامذَ موسلٍف قائالًوأخإنَّ :"إسرائيلَ حب

هنا معكُم صِعدونَ ِعظامي ِمنفت كُمِقدفتاَهللا سي."  
وكانَ الرب يسري أمامهم ارا يف عموِد سحاٍب 21. يِةِّوارتحلوا ِمن سكّوت ونزلوا يف إيثام يف طَرِف البر20

مل يربح عمود السحاِب ارا 22. لكَي يمشوا ارا وليالً. ليضيَء هلُمليهديهم يف الطريِق، وليالً يف عموِد ناٍر 
 .وعمود الناِر ليالً ِمن أماِم الشعِب

 
14 
كلِّم بين إسرائيلَ أنْ يرِجعوا ويِرتلوا أمام فِم احلريوِث بني مجدلَ والبحِر، أمام بعلَ "2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
البحِر. فونَص تِرتلونَ ِعند قاِبلهين إسرائيل3َ. مونُ عن بِبكونَ يف األرِض: فيقولُ ِفرعرتم معلَيِهِم . ه غلَققد است

ي أنا ال4. القَفرونَ أناِملصري عِرفيِشِه، ويونَ وجبميِع جبِفرع دجمفأت ،مى وراَءهسعى يونَ حتِفرع قَلب ددوأُشرب ."
  .ففَعلوا هكذا

  مطاردة فرعون هلم



ماذا فعلنا حتى أطلَقنا :"فقالوا. فلَما أُخِبر ملك ِمصر أنَّ الشعب قد هرب، تغير قَلب ِفرعونَ وعبيِدِه علَى الشعِب5
ِمئَِة مركَبٍة منتخبٍة وسائر مركَباِت ِمصر وجنودا وأخذَ ِست 7. فشد مركَبته وأخذَ قَومه معه6" إسرائيلَ ِمن ِخدمِتنا؟
وشدد الرب قَلب ِفرعونَ ملِك ِمصر حتى سعى وراَء بين إسرائيلَ، وبنو إسرائيلَ خاِرجونَ بيٍد 8. مركَبيةً علَى مجيِعها

 مركَباِت ِفرعونَ وفُرساِنِه وجيِشِه، وهم ناِزلونَ عِند البحِر مجيع خيل. فسعى اِملصريونَ وراَءهم وأدركوهم9. رفيعٍة
  .عِند فِم احلريوِث، أمام بعلَ صفونَ

10مونَ راِحلونَ وراَءهوإذا اِملصري ،مهيوننو إسرائيلَ عب فَعونُ رِفرع برا اقتنو إسرائيلَ . فلَمب خرا، وصففَِزعِوا ِجد
ى11. إلَى الربنا :"وقالوا ملوسجتى أخربنا حت عتنِة؟ ماذا صيريف الب موتنا لنذتأخ يف ِمصر قُبور تلَيس ههل ألن

كُف عنا فنخِدم اِملصريني؟ ألنه خري  لنا  أنْ  : ألَيس هذا هو الكالم الذي كلَّمناك بِه يف ِمصر قائلني12ِمن ِمصر؟ 
  ال: "فقالَ موسى للشعِب13". نخِدم  اِملصريني  ِمن  أنْ نموت يف البريِة

  فإنه كما رأيتم اِملصريني اليوم، ال. ِقفوا وانظُروا خالص الرب الذي يصنعه لكُم اليوم. ختافوا
  ".م وأنتم تصمتونَالرب يقاِتلُ عنك14ُ. تعودونَ ترونهم أيضا إلَى األبِد

  عبور البحر
وارفَع أنت عصاك ومد يدك علَى البحِر 16. ما لك تصرخ إلَي؟ قُلْ لبين إسرائيلَ أنْ يرحلوا:"فقالَ الرب ملوسى15

صريني حتى يدخلوا وراَءهم، وها أنا أُشدد قُلوب اِمل17. وشقَّه، فيدخلَ بنو إسرائيلَ يف وسِط البحِر علَى الياِبسِة
فيعِرف اِملصريونَ أني أنا الرب حني أتمجد بِفرعونَ ومركَباِتِه 18. فأتمجد بِفرعونَ وكُلِّ جيِشِه، مبركَباِتِه وفُرساِنِه

َءهم، وانتقَلَ عمود السحاِب ِمن أماِمِهم ووقَف فانتقَلَ مالك اِهللا السائر أمام عسكَِر إسرائيلَ وسار ورا19". وفُرساِنِه
موأضاَء اللَّيل20َ. وراَءه والظَّالم حابالس سكَِر إسرائيلَ، وصاروع نيسكَِر اِملصريع نيلَ بخهذا . فد ِربقتفلم ي

  .إلَى ذاك كُلَّ اللَّيل
. رب البحر بريٍح شرقيٍة شديدٍة كُلَّ اللَّيل، وجعلَ البحر ياِبسةً وانشق املاُءومد موسى يده علَى البحِر، فأجرى ال21
22ساِرِهمي نوع ميِنِهمهلُم عن ي ِة، واملاُء سورنو إسرائيلَ يف وسِط البحِر علَى الياِبسلَ بخونَ 23. فداِملصري مهِبعوت

ملوا وراَءهخيل . ودخ ركَباِتِه وفُرساِنِه إلَى وسِط البحِرمجيعونَ وم24. ِفرع فأشر بِح أنَّ الربزيِع الصوكانَ يف ه
 ،نياِملصري سكَرع جحاِب، وأزعاِر والسموِد النيف ع نيسكَِر اِملصريى ساقوها 25علَى عحت ركَباِتِهمم كَرب لَعوخ

  ".رب ِمن إسرائيلَ، ألنَّ الرب يقاِتلُ اِملصريني عنهم:"فقالَ اِملصريونَ. بثَقلٍَة
فمد موسى 27". مد يدك علَى البحِر ليرجعِ املاُء علَى اِملصريني، علَى مركَباِتِهم وفُرساِنِهم:"فقالَ الرب ملوسى26

فدفَع الرب اِملصريني يف . ى حالِه الدائمِة، واِملصريونَ هاِربونَ إلَى لقائِهيده علَى البحِر فرجع البحر ِعند إقبال الصبِح إلَ
مل يبق ِمنهم . فرجع املاُء وغَطَّى مركَباِت وفُرسانَ مجيِع جيِش ِفرعونَ الذي دخلَ وراَءهم يف البحِر28. وسِط البحِر
ا 29. والواِحدوشنو إسرائيلَ فما بوأمساِرِهمي نوع ميِنِهمهلُم عن ي ِة يف وسِط البحِر، واملاُء سورعلَى الياِبس.  

30نيِد اِملصريي اليوِم إسرائيلَ ِمن يف ذلك الرب لَّصا علَى شاِطئ البحِر. فخأموات نيإسرائيلُ اِملصري ظَرورأى 31. ون
الرب هعنالذي ص ىإسرائيلُ الفَِعلَ العظيمبِدِه موسوبع نوا بالربوآم الرب عبالش فخاف ،نيباِملصري .  



  ترنيمة موسى ومرمي
15 
 :وقالوا ِّحينئٍذ رنم موسى وبنو إسرائيلَ هِذِه التسبيحةَ للرب1

"ظَّمقد تع هفإن للرب منأُر.  

  .الفَرس وراِكبه طَرحهما يف البحِر          

  ،الرب قويت ونشيدي2

  .وقد صار خالصي 

هدجهذا إلَهي فأُم،  

 هفِّعأيب فأُر إلَه. 

  .الرب رجلُ احلَرِب3

 هامس الرب.  

4 هيشونَ وجِفرع ركَباتم  
  ،ألقاهما يف البحِر 

  فغِرق أفضلُ جنوِدِه

 ِة يف حبِر سوفاملَركَبي،  

  .م اللُّججتغطِّيِه5

  .قد هبطوا يف األعماِق كحجٍر 

  .يمينك يارب معتزةٌ بالقُدرِة6

 دوالع طِّمحت بيار كميني.  

7قاِوميكم ِدم ِتكظَمِة عوبكَثر .  
  ِّ،ترِسلُ سخطَك فيأكُلُهم كالقَش 

8ِت املياهتراكَم وبريِح أنِفك.  

 بصٍةانتكرابي ِت املَجاري.  

  .جتَمدِت اللُّجج يف قَلِب البحِر  

9دوقالَ الع:  

أُدِرك ،عأتب،  

  .أُقَسم غَنيمةً 

  . متتلئُ ِمنهم نفسي
  .أُجرد سيفي 



 .تفنيِهم يدي  

10البحر مطّاهفغ برِحيك فَختن.  

  .غاصوا كالرصاِص يف مياٍه غاِمرٍة 

  من مثلك بني اآلهلَِة يارب؟11

  ،من مثلك معتزا يف القَداسِة 

  ،مخوفًا بالتسابيِح

  صاِنعا عجائب؟ 

12 كميني دمت  
 األرض مهلعفتبت.  

13هيتالذي فد عبالش برأفَِتك رِشدت.  

 سكَِن قُدِسكإلَى م ِتكديِه بقو.  

14سمِعدونَيرتفي عوبالش ع.  

 كّانَ ِفلسطنيةُ سعدذُ الرتأخ. 

 15راُء أدومأُم ِهشندئٍذ يحين.  

  . أقوياُء موآب تأخذُهم الرجفَةُ 
  .يذوب مجيع سكّاِن كنعانَ  

16عبةُ والرعلَيِهِم اهلَيب قَعت.  

  بعظَمِة ِذراِعك يصمتونَ كاحلَجِر 

بيار كعبش رعبى يحت.  

 هيتنالذي اقت عبالش رعبى يحت. 

17مهوتغِرس مِ جيُءت  

  ،ل مرياِثكبيف ج  
بيار هعتناملَكاِن الذي ص  

  لسكَِنك املَقِدِس 

   بيار داكي أتهيالذي ه.  

18ملكي الرب  

  ."إلَى الدهِر واألبِد 

وأما بنو إسرائيلَ فمشوا علَى . فإنَّ خيلَ ِفرعونَ دخلَت مبركَباِتِه وفُرساِنِه إلَى البحِر، ورد الرب علَيِهم ماَء البحِر19
  .الياِبسِة يف وسِط البحِر



وأجابتهم 21. ا بدفوٍف ورقٍصفأخذَت مريم النبيةُ أُخت هارونَ الدف بيِدها، وخرجت مجيع النساِء وراَءه20
مريم: 

  ِّرنموا للرب"

 ظَّمقد تع هفإن.  

هوراِكب سالفَر  

  ".طَرحهما يف البحِر 
  مياه مارة وإيليم

. ِة ومل يِجدوا ماًءفساروا ثَالثَةَ أياٍم يف البري. ثُم ارتحلَ موسى بإسرائيلَ ِمن حبِر سوف وخرجوا إلَى بريِة شوٍر22
23رم هةَ ألنمار بوا ماًء ِمنشرقِدروا أنْ يةَ، ومل يها . فجاءوا إلَى مارامس عيد ةَ"لذلكعلَى 24". مار عبالش رذَمفت

ى قائلني؟:"موسبشر25". ماذا نإلَى الرب خرها يف املاِء. فصحةً فطَررجش الرب افأراهذباملاُء ع فصار  . هناك
هنحامت ا، وهناككمةً وحفريض له عيِه، :"فقال26َ. وضينيف ع احلَق عوتصن ،إلَِهك لصوِت الرب عتسم إنْ كُنت

  وتصغى إلَى وصاياه وحتفَظُ مجيع فرائِضِه، فمرضا ما ِمما وضعته علَى اِملصريني ال
علَيك عأض.شافيك ي أنا الربفإن ."  

  .فنزلوا هناك ِعند املاِء. ثُم جاءوا إلَى إيليم وهناك اثنتا عشرةَ عني ماٍء وسبعونَ نخلَة27ً
  املن والسلوى

16 
1إيليم لوا ِمنحارت وسي. ثُم إيليم نيِة سٍني، اليت بيرين إسرائيلَ إلَى بِة بماعى كُلُّ جوأت ِمن رعش ناَء يف اليوِم اخلاِمس

أرِض ِمصر ِمن روِجِهمخ عدهِر الثّاين بِة2. الشماعكُلُّ ج رذَمِة فتيرى وهارونَ يف البين إسرائيلَ علَى موسوقالَ 3. ب
فإنكُما . قُدوِر اللَّحِم نأكُلُ خبزا للشبِعلَيتنا متنا بيِد الرب يف أرِض ِمصر، إذ كُنا جالسني ِعند :"هلُما بنو إسرائيلَ

  ".أخرجتمانا إلَى هذا القَفِر لكَي تميتا كُلَّ هذا اجلُمهوِر باجلوِع
لكَي . فيخرج الشعب ويلتِقطونَ حاجةَ اليوِم بيوِمها. ها أنا أُمِطر لكُم خبزا ِمن السماِء:"فقالَ الرب ملوسى4

هِحنالأمت سلُكونَ يف ناموسي أمأي ،ما 5. م جيئونَ بِه فيكونُ ِضعفئونَ ما ييهُم ياِدِس أويكونُ يف اليوِم الس
يف املساِء تعلَمونَ أنَّ الرب أخرجكُم ِمن أرِض :"فقالَ موسى وهارونُ جلميِع بين إسرائيل6َ". يلتِقطونه يوما فيوما

باِح7. ِمصرويف الصعلَى الرب كُمرالسِتماِعِه تذَم الرب جدنَ موروا علَينا؟.  ترى تتذَمفماذا حت حنا نوقالَ 8". وأم
ذلك بأنَّ الرب يعطيكُم يف املساِء لَحما لتأكُلوا، ويف الصباِح خبزا لتشبعوا، السِتماِع الرب تذَمركُم الذي :"موسى

قُلْ لكُلِّ جماعِة بين :"وقالَ موسى هلارون9َ". وأما نحن فماذا؟ ليس علَينا تذَمركُم بل علَى الرب. يِهتتذَمرونَ علَ
فحدثَ إذ كانَ هارونُ يكلِّم كُلَّ جماعِة بين إسرائيلَ 10". اقتِربوا إلَى أماِم الرب ألنه قد ِمسع تذَمركُم: إسرائيلَ
ِمسعت تذَمر بين "12: فكلَّم الرب موسى قائال11ً. لتفَتوا نحو البريِة، وإذا مجد الرب قد ظَهر يف السحاِبأنهم ا
  ".يف العشيِة تأكُلونَ لَحما، ويف الصباِح تشبعونَ خبزا، وتعلَمونَ أني أنا الرب إلَهكُم: كلِّمهم قائالً. إسرائيلَ



ولَما ارتفَع 14. ويف الصباِح كانَ سقيطُ الندى حوالَِي املَحلَِّة. فكانَ يف املساِء أنَّ السلوى صِعدت وغَطَِّت املَحلَّة13َ
يلَ قالوا فلَما رأى بنو إسرائ15. دقيق كاجلَليِد علَى األرِض. سقيطُ الندى إذا علَى وجِه البريِة شيٌء دقيق مثل قُشوٍر

هذا 16. هو اخلُبز الذي أعطاكُم الرب لتأكُلوا:"فقالَ هلُم موسى. ألنهم مل يعِرفوا ما هو". من هو؟:"بعضهم لبعٍض
بِه الرب ريُء الذي أمِب أُكلِه. هو الشسكُلُّ واِحٍد علَى ح ِقطوا ِمنهِالت .فوِسكُمِد ندأِس علَى عا للرِمرذونَ، عتأخ 
  ".كُلُّ واِحٍد للذين يف خيمِتِه

. ولَما كالوا بالعِمِر، مل يفِضل املُكَثِّر واملُقَلِّلُ مل ينِقص18. ففَعلَ بنو إسرائيلَ هكذا، والتقَطوا بني مكَثٍِّر ومقَلٍِّل17
  ال:"سىوقالَ هلُم مو19. كانوا قد التقَطوا كُلُّ واِحٍد علَى حسِب أُكلِه

. لِكنهم مل يسمعوا ملوسى، بل أبقَى ِمنه أُناس إلَى الصباِح، فتولَّد فيِه دود وأنتن20". يبِق أحد ِمنه إلَى الصباِح
كانَ وإذا حميِت الشمس . وكانوا يلتِقطونه صباحا فصباحا كُلُّ واِحٍد علَى حسِب أُكلِه21. فسخطَ علَيِهم موسى

ذوبي.  
فجاَء كُلُّ رؤساِء اجلَماعِة وأخبروا . ثُم كانَ  يف  اليوِم الساِدِس أنهم التقَطوا خبزا مضاعفًا، عِمريِن للواِحِد22

. طبخونَاخِبزوا ما ختِبزونَ واطبخوا ما ت. غَدا عطلَةٌ، سبت مقَدس للرب: هذا ماقالَ الرب:"فقالَ هلُم23. موسى
  فوضعوه إلَى الغِد كما أمر موسى، فلم ينِتن وال24". وكُلُّ مافِضلَ ضعوه ِعندكُم ليحفَظَ إلَى الغِد

فيِه دود ى25. صارا:"فقالَ موسسبت اليوم ألنَّ للرب ،اليوم ال. كُلوه اليوم  
ـِع ففيِه سبت، الِستةَ أياٍم تلتِقطونه، 26. ِجتدونه يف احلَقل   وأما اليوم السابــ

  ".يوجد فيِه
إلَى متى تأبونَ أنْ :"فقالَ الرب ملوسى28. وحدثَ يف اليوِم الساِبِع أنَّ بعض الشعِب خرجوا ليلتِقطوا فلم يِجدوا27

.  هو يعطيكُم يف اليوِم الساِدِس خبز يومِنيلذلك. إنَّ الرب أعطاكُم السبت! اُنظُروا29حتفَظوا وصاياي وشرائعي؟ 
. فاستراح الشعب يف اليوِم الساِبِع30". اليخرج أحد ِمن مكاِنِه يف اليوِم الساِبِع. اجلسوا كُلُّ واِحٍد يف مكاِنِه

31 هإسرائيلَ امس يتعا با"ودنم ."هوطَعم ،ضِة، أبيرٍلوهو كِبزِر الكُزبسكِرقاٍق بع .  
يروا اخلُبز الذي  لكَي. ِملُء العِمِر ِمنه يكونُ للِحفِظ يف أجيالكُم. هذا هو الشيُء الذي أمر بِه الرب:"وقالَ موسى32

أرِض ِمصر ِمن كُمجتأخر ِة حنييريف الب كُممتى هلارون33َ". أطعا و:"وقالَ موسذْ ِقسطًا واِحدلْ فيِه ِملَء خاجع
للِحفِظ يف أجيالكُم الرب أمام عها، وضنِمِر مِة للِحفِظ34". العهادالش هارونُ أمام هعى وضموس الرب ركَما أم .

. رِف أرِض كنعانَأكلوا املَن حتى جاءوا إلَى طَ. وأكلَ بنو إسرائيلَ املَن أربعني سنةً حتى جاءوا إلَى أرٍض عاِمرٍة35
  .وأما العِمر فهو عشر اإليفَِة36

  ماء من الصخرة
 (13-20:1عد)
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1فيدميلوا يف رزون ،علَى موِجِب أمِر الرب راِحلِهمِب مسِة سٍني حبيرب ين إسرائيلَ ِمنِة بماعلَ كُلُّ جحارت ومل . ثُم
عبالش بشرماٌء لي كُنى وقالوافخا2. يموس عبالش مص":بشرى". أعطونا ماًء لنملاذا :"فقالَ هلُم موس

ملاذا :"وعِطش هناك الشعب إلَى املاِء، وتذَمر الشعب علَى موسى وقالوا3". تخاِصمونين؟ ملاذا تجربونَ الرب؟
ماذا أفعلُ ذا الشعِب؟ بعد :"فصرخ موسى إلَى الرب قائال4ً". ِش؟أصعدتنا ِمن ِمصر لتميتنا وأوالدنا ومواشينا بالعطَ

وعصاك اليت ضربت ا . مر قُدام الشعِب، وخذْ معك ِمن شيوِخ إسرائيلَ:"فقالَ الرب ملوسى5". قَليٍل يرجمونين
بواذه ِدكذها يف يخ هر6. الن كأمام ِمنها ها أنا أِقف جخرةَ فيخرالص فتضِرب ،ِة يف حوريبخرعلَى الص هناك

عبالش بشريوِخ إسرائيلَ". ماٌء لييوِن شع ى هكذا أماملَ موساملَوِضِع 7. ففَع عا اسمةَ"ودريبةَ ومسأجل " م ِمن
قائلني للرب ِتِهمأجل جتِرب ين إسرائيلَ، وِمنِة بمخاصال؟":م أم أيف وسِطنا الرب."  

  هزمية عماليق
8فيدميإسرائيلَ يف ر بوحار ماليقى ع9. وأتشوعى ليفقالَ موس":ماليقع حاِرب جلنا ِرجاالً واخر ِخبا . انتوغَد

وأما موسى . اِرب عماليقففَعلَ يشوع كما قالَ له موسى ليح10". أِقف أنا علَى رأِس التلَِّة وعصا اِهللا يف يدي
وكانَ إذا رفَع موسى يده أنَّ إسرائيلَ يغلب، وإذا خفَض يده أنَّ 11. وهارونُ وحور فصِعدوا علَى رأِس التلَِّة

غلبي ماليقعلَيِه12. ع لَسفج هحتت عاهضا وورجذا حِني، أخى ثَقيلَتدا موسي تا صارو. فلَم هارونُ وحور معد
هناك ِمن رهنا واآلخ ِمن يِه، الواِحددثاِبتتِني إلَى غُروِب الشمِس. ي داهي 13. فكانت دحب هوقَوم ماليقع شوعي مزفه

  .السيِف
 أحمو ِذكر عماليق ِمن فإني سوف. اكتب هذا تذكارا يف الِكتاِب، وضعه يف مساِمِع يشوع:"فقالَ الرب ملوسى14

للرب حرب . إنَّ اليد علَى كُرسي الرب:"وقال16َ". يهوه ِنسي"فبنى موسى مذبحا ودعا امسه 15". حتِت السماِء
  ".مع عماليق ِمن دوٍر إلَى دوٍر

  يثرون يزور موسى
 (18-1:9تث )
18 
أنَّ الرب أخرج إسرائيلَ :  موسى، كُلَّ ما صنع اُهللا إلَى موسى وإلَى إسرائيلَ شعِبِهفسِمع يثرونُ كاِهن ِمديانَ، حمو1

ِمصر رِفها 2. ِمنص عدى بةَ امرأةَ موسى ِصفّورمو موسثرونُ حذَ ي3فأخ هألن ،ِدِهما ِجرشومأح يها، اللذَيِن اسموابن
". إلَه أيب كانَ عوين وأنقَذَين ِمن سيِف ِفرعونَ:"واسم اآلخِر أليعازر، ألنه قال4َ". كُنت نزيالً يف أرٍض غَريبٍة:"قالَ
أنا :"فقالَ ملوسى6. وأتى يثرونُ حمو موسى وابناه وامرأته إلَى موسى إلَى البريِة حيثُ كانَ ناِزالً ِعند جبل اِهللا5

وسألَ كُلُّ واِحٍد . فخرج موسى السِتقبال حميِه وسجد وقَبله7". أتك وابناها معهاحموك يثرونُ، آٍت إلَيك وامر
  صاِحبه عن سالمِتِه، ثُم دخال

  .إلَى اخلَيمِة



أصابتهم يف فقَص موسى علَى حميِه كُلَّ ما صنع الرب بِفرعونَ واِملصريني ِمن أجل إسرائيلَ، وكُلَّ املَشقَِّة اليت 8
الرب مهلَّص9. الطريِق فخنيأيدي اِملصري ِمن الذي أنقَذَه ،إلَى إسرائيلَ الرب هعنثرونُ جبميِع اخلَِري الذي صي ففَِرح .

شعب ِمن حتِت أيدي الذي أنقَذَ ال. مبارك الرب الذي أنقَذَكُم ِمن أيدي اِملصريني وِمن يِد ِفرعونَ:"وقالَ يثرون10ُ
ني11. اِملصريا بِه كانَ علَيِهموغيِء الذي بيف الش همجيِع اآلهلَِة، ألن ِمن أعظَم أنَّ الرب لمتذَ 12". اآلنَ عفأخ

  .مي موسى أمام اِهللاوجاَء هارونُ ومجيع شيوِخ إسرائيلَ ليأكُلوا طَعاما مع ح. يثرونُ حمو موسى محرقَةً وذَبائح  ِهللا
فلَما 14. فوقَف الشعب ِعند موسى ِمن الصباِح إلَى املساِء. وحدثَ يف الغِد أنَّ موسى جلَس ليقضي للشعِب13

ك ما هذا األمر الذي أنت صاِنع للشعِب؟ ما بالُك جالسا وحد:"رأى حمو موسى كُلَّ ما هو صاِنع للشعِب، قالَ
. إنَّ الشعب يأيت إلَي ليسألَ اَهللا:"فقالَ موسى حلَميِه15". ومجيع الشعِب واِقف ِعندك ِمن الصباِح إلَى املساِء؟

16هرائعاِهللا وش فرائض مفُهرل وصاِحِبِه، وأُعجالر نيفأقضي ب ى يأتونَ إلَيعوإذا كانَ هلُم د."  
إنك تِكلُّ أنت وهذا الشعب الذي معك مجيعا، ألنَّ 18. ليس جيدا األمر الذي أنت صاِنع:" لهفقالَ حمو موسى17

ِمنك أعظَم ال. األمر 
كوحد هعأنْ تصن طيع19. تستكحلصويت فأنص عاَآلنَ امس .كُِن اُهللا معكفلي .أنت ماِهللا، وقَد عِب أمامللش أنت كُن 

. وعلِّمهم الفَرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلُكونه، والعملَ الذي يعملونه20الدعاوي إلَى اِهللا، 
، وأنت تنظُر ِمن مجيِع الشعِب ذَوي قُدرٍة خائفني اَهللا، أُمناَء مبِغضني الرشوةَ، وتقيمهم علَيِهم رؤساَء أُلوٍف21

ويكونُ أنَّ كُلَّ الدعاوي . فيقضونَ للشعِب كُلَّ حٍني22ورؤساَء ِمئاٍت، ورؤساَء خماسني، ورؤساَء عشراٍت، 
إنْ 23. وخفِّف عن نفِسك، فهم يحِملونَ معك. الكَبريِة يجيئونَ ا إلَيك، وكُلَّ الدعاوي الصغريِة يقضونَ هم فيها

  ".وكُلُّ هذا الشعِب أيضا يأيت إلَى مكاِنِه بالسالِم. مر وأوصاك اُهللا تستطيع القيامفعلت هذا األ
واختار موسى ذَوي قُدرٍة ِمن مجيِع إسرائيلَ وجعلهم رؤوسا 25. فسِمع موسى لصوِت حميِه وفَعلَ كُلَّ ماقال24َ

فكانوا يقضونَ للشعِب كُلَّ 26. اٍت، ورؤساَء خماسني، ورؤساَء عشراٍتعلَى الشعِب، رؤساَء أُلوٍف، ورؤساَء ِمئ
ثُم صرف موسى حماه 27. الدعاوي العِسرةُ يجيئونَ ا إلَى موسى، وكُلُّ الدعاوي الصغريِة يقضونَ هم فيها. حٍني

  .فمضى إلَى أرِضِه
  على جبل سيناء

19 
ارتحلوا ِمن 2. الِث بعد خروِج بين إسرائيلَ ِمن أرِض ِمصر، يف ذلك اليوِم جاءوا إلَى بريِة سيناَءيف الشهِر الثّ 1

 .هناك نزلَ إسرائيلُ مقاِبلَ اجلَبل. يِة سيناَء فنزلوا يف البريِةِّرفيدمي وجاءوا إلَى بر

أنتم 4: هكذا تقولُ لبيِت يعقوب، وتخِبر بين إسرائيلَ:"الرب ِمن اجلَبل قائالًفناداه . وأما موسى فصِعد إلَى اِهللا3
نيباِملصري عتنما ص مرأيت .كُملتموأنا ح إلَي بكُم سوِر وِجئتِة الن5. علَى أجِنح مِفظتلصويت، وح مفاآلنَ إنْ ِمسعت

وأنتم تكونونَ يل مملكَةَ كهنٍة وأُمةً 6. فإنَّ يل كُلَّ األرِض.  مجيِع الشعوبعهدي تكونونَ يل خاصةً ِمن بِني
  ".هِذِه هي الكلمات اليت تكلِّم ا بين إسرائيلَ. مقَدسةً



7ا الرب كُلَّ هِذِه الكلماِت اليت أوصاه مهامقُد عضعِب ووالش يوخعا شى ودعِب فأجا8. فجاَء موسالش مجيع ب
ها أنا آٍت إلَيك :"فقالَ الرب ملوسى9. فرد موسى كالم الشعِب إلَى الرب". كُلُّ ما تكلَّم بِه الرب نفعلُ:"معا وقالوا

 موسى الرب بكالِم وأخبر". يف ظَالِم السحاِب لكَي يسمع الشعب حينما أتكلَّم معك، فيؤِمنوا بك أيضا إلَى األبِد
ويكونوا مستِعدين 11اذهب إلَى الشعِب وقَدسهم اليوم وغَدا، وليغِسلوا ثيابهم، :"فقالَ الرب ملوسى10. الشعِب

وتقيم للشعِب حدودا 12. ألنه يف اليوِم الثّالِث يِرتلُ الرب أمام عيوِن مجيِع الشعِب علَى جبل سيناَء. لليوِم الثّالِث
  ال13. كُلُّ من يمس اجلَبلَ يقتلُ قَتالً. احتِرزوا ِمن أنْ تصعدوا إلَى اجلَبل أوتمسوا طَرفَه: ِمن كُلِّ ناحيٍة، قائالً

  بهيمةً كانَ أم إنسانا ال. متَسه يد بل يرجم رمجا أو يرمى رميا
عيشا . يلأمدونَ إلَى اجلَبصعم يصوِت البوِق فه ِعند."  
14مهلوا ثيابوغَس عبالش سعِب، وقَدل إلَى الشاجلَب ى ِمنموس رعِب وقال15َ. فاحنَدلليوِم :"للش ينِعدستكونوا م

أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثَقيلٌ علَى وحدثَ يف اليوِم الثّالِث لَما كانَ الصباح 16". التقربوا امرأةً. الثّالِث
وأخرج موسى الشعب ِمن املَحلَِّة ملُالقاِة 17. فارتعد كُلُّ الشعِب الذي يف املَحلَِّة. اجلَبل، وصوت بوٍق شديد ِجدا

ن أجل أنَّ الرب نزلَ علَيِه بالناِر، وصِعد دخانه وكانَ جبلُ سيناَء كُلُّه يدخن ِم18. اِهللا، فوقَفوا يف أسفَل اجلَبل
فكانَ صوت البوِق يزداد اشِتدادا ِجدا، وموسى يتكلَّم واُهللا يجيبه 19. كدخاِن األتوِن، وارتجف كُلُّ اجلَبل ِجدا

  .بصوٍت
فقالَ الرب 21. فصِعد موسى. اُهللا موسى إلَى رأِس اجلَبلونزلَ الرب علَى جبل سيناَء، إلَى رأِس اجلَبل، ودعا 20

 احنَِدر حذِِّر الشعب لئال: "ملوسى

  وليتقَدس أيضا الكهنةُ الذين يقتِربونَ إلَى الرب لئال22. يقتِحموا إلَى الرب لينظُروا، فيسقُطَ ِمنهم كثريونَ
ِم الربِ بِطشفقال23َ". يى للربال:" موس  

فقالَ له 24". أِقم حدودا للجبل وقَدسه: يقِدر الشعب أنْ يصعد إلَى جبل سيناَء، ألنك أنت حذَّرتنا قائالً
الرب":وهارونُ معك أنت داصع ثُم ِب احنَِدرفال. اذه عبا الكهنةُ والشوأم  

  لرب لئاليقتِحموا ليصعدوا إلَى ا
مِ بِطشعِب وقالَ هلُم25". يى إلَى الشموس رفاحنَد.  

  الوصايا العشر
 (33-5:1تث )
20 
 ال3. أنا الرب إلَهك الذي أخرجك ِمن أرِض ِمصر ِمن بيِت العبوديِة"2: قائالً ثُم تكلَّم اُهللا جبميِع هِذِه الكلماِت1

 التصنع لك ِتمثاالً منحوتا، وال4. أمامييكُن لك آهلَةٌ أُخرى 

  ال5. صورةً ما ِمما يف السماِء ِمن فوق، وما يف األرِض ِمن حتت، وما يف املاِء ِمن حتِت األرِض
  تسجد هلُن وال



وأصنع 6يل الثّالِث والراِبِع ِمن مبِغضي، تعبدهن، ألني أنا الرب إلَهك إلَه غَيور، أفتِقد ذُنوب اآلباِء يف األبناِء يف اجل
وحاِفظي وصاياي يِحبم ا إلَى أُلوٍف ِمنال7. إحسان  
  تنِطق باسِم الرب إلَِهك باِطالً، ألنَّ الرب ال

وأما اليوم 10تصنع مجيع عملك، ِستةَ أياٍم تعملُ و9. اُذكُر يوم السبِت لتقَدسه8. يِربئ من نطَق باِمسِه باِطالً
إلَِهك للرب ففيِه سبت اِبعال. الس  

الذي داِخلَ أبواِبك زيلُكون كتهيموب كتوأم كبدوع كوابنت كوابن ا أنتالً ممع ع11. تصن عناٍم صِة أيألنْ يف ِست
. لذلك بارك الرب يوم السبِت وقَدسه. ، واستراح يف اليوِم الساِبِعالرب السماَء واألرض والبحر وكُلَّ مافيها

12كإلَه الرب عطيكعلَى األرِض اليت ي كامتطولَ أي لكَي كوأُم أباك ل13ْ. أكِرمال15. التزِن14. ال تقت  
ال16. تسِرق  

  ال17. تشهد علَى قريِبك شهادةَ زوٍر
  ال. ت قريِبكتشتِه بي

  تشتِه امرأةَ قريِبك، وال
  عبده، والأمته، وال

  ثَوره، وال
  ِحماره، وال

ا لقريِبكيئًا ِممش."  
18نخدلَ يالبوِق، واجلَب وصوت روقوالب عودنَ الرورعِب يالش وكانَ مجيع . قَفوا ِمندوا ووعارت عبا رأى الشولَم
  وال. تكلَّم أنت معنا فنسمع: "وقالوا ملوسى19 بعيٍد،

  يتكلَّم معنا اُهللا لئال
موتعِب20". نى للشال: "فقالَ موس  
  ألنَّ اَهللا إنما جاَء لكَي يمتِحنكُم، ولكَي تكونَ مخافَته أمام وجوِهكُم حتى ال. ختافوا
  .، وأما موسى فاقترب إلَى الضباِب حيثُ كانَ اُهللافوقَف الشعب ِمن بعيٍد21". تخِطئوا

  أصنام ومذابح
  ال23. أنتم رأيتم أنين ِمن السماِء تكلَّمت معكُم: هكذا تقولُ لبين إسرائيلَ:"فقالَ الرب ملوسى22

  تصنعوا معي آهلَةَ ِفضٍة، وال
يف . راٍب تصنع يل وتذبح علَيِه محرقاِتك وذَبائح سالمِتك، غَنمك وبقَركمذبحا ِمن ت24. تصنعوا لكُم آهلَةَ ذَهٍب

وأُباِركُك ا آيت إلَيكالمسي ِذكر عٍة فال25. كُلِّ األماِكِن اليت فيها أصنِحجار ا ِمنحذبيل م عتنوإنْ ص  
  وال26. سهاإذا رفَعت علَيها إزميلك تدن. تبِنِه ِمنها منحوتةً



  تصعد بدرٍج إلَى مذبحي كيال
  .تنكَِشف عورتك علَيِه

  العبيد العربانيون
 (18-15:12تث )
21 
1"مهأمام عاليت تض ا 2: وهِذِه هي األحكامرح جخرِة ياِبعويف الس ،خِدمي ِسنني ا، فِستا ِعربانيبدع يترإذا اشت

إنْ أعطاه سيده امرأةً وولَدت له 4. إنْ كانَ بعلَ امرأٍة، خترج امرأته معه. خلَ وحده فوحده يخرجإنْ د3. مجانا
هوحد جخرِدِه، وهو ييها يكونونَ لسناٍت، فاملَرأةُ وأوالدأو ب نني5. ببددي وامرأيت : ولكن إنْ قالَ العسي أُِحب

  وأوالدي، ال
. يقَدمه سيده إلَى اِهللا، ويقَربه إلَى الباِب أو إلَى القائمِة، ويثقُب سيده أُذنه باِملثقَِب، فيخِدمه إلَى األبِد6خرج حرا، أ
  وإذا باع رجلٌ ابنته أمةً، ال7

بيدالع جخركما ي جِدها الذي8. خترسي يينيف ع تحإنْ قَبفَكها تعدفِسِه، يها لنطَبها .  خبيعلطانٌ أنْ يس وليس له
  إِن اتخذَ لنفِسِه أُخرى، ال10. وإنْ خطَبها البِنِه فبحسِب حق البناِت يفعلُ هلا9. لقَوٍم أجاِنب لغدِرِه ا

  ا هِذِه الثَّالثَ خترج مجانا بالوإنْ مل يفعلْ هل11. ينقِّص طَعامها وِكسوتها ومعاشرتها
  .ثَمٍن

  الضرر باألشخاص
ولكن الذي مل يتعمد، بل أوقَع اُهللا يف يِدِه، فأنا أجعلُ لك مكانا يهرب 13. من ضرب إنسانا فمات يقتلُ قَتالً"12
ومن ضرب أباه أو أُمه يقتلُ 15.  ِعنِد مذبحي تأخذُه للموِتوإذا بغى إنسانٌ علَى صاِحِبِه ليقتله بغدٍر فِمن14. إليِه
وإذا ختاصم 18. ومن شتم أباه أو أُمه يقتلُ قَتال17ً. ومن سرق إنسانا وباعه، أو وِجد يف يِدِه، يقتلُ قَتال16ً. قَتالً

فإنْ قام ومتَشى خاِرجا علَى 19و بلكمٍة ومل يقتلْ بل سقَطَ يف الِفراِش، رجالِن فضرب أحدهما اآلخر حبجٍر أ
  إال. عكّاِزِه يكونُ الضاِرب بريئًا

. وإذا ضرب إنسانٌ عبده أو أمته بالعصا فمات حتت يِدِه ينتقَم ِمنه20. أنه يعوض عطلَته، وينِفق علَى ِشفائِه
   إنْ بقي يوما أو يومِني اللكن21

مالُه هألن ِمنه قَمنتعلَيِه 22. ي عضكما ي مرغةٌ، يلْ أذيها ومل حتصقَطَ ولَدبلَى فسموا امرأةً حدِرجالٌ وص موإذا ختاص
، ويدا �وعينا بعٍني، وِسنا بِسن24ٍس، وإنْ حصلَت أذيةٌ تعطي نفسا بنف23. زوج املَرأِة، ويدفَع عن يِد القُضاِة

وإذا ضرب إنسانٌ عني عبِدِه، أو عني 26. �، وجرحا جبرٍح، ورضا برض�وكيا بكَي25بيٍد، وِرجالً بِرجٍل، 
  .ِه يطلقُه حرا ِعوضا عن ِسنِهوإنْ أسقَطَ ِسن عبِدِه أوِسن أمِت27. أمِتِه فأتلَفَها، يطلقُه حرا ِعوضا عن عيِنِه

 وإذا نطَح ثَور رجالً أو امرأةً فمات، يرجم الثَّور وال"28

هريئًا. يؤكلُ لَحمالثَّوِر فيكونُ ب ا صاِحبعلَى صاِحِبِه ومل 29. وأم قَبلُ، وقد أُشِهد ا ِمنطّاحا نولكن إنْ كانَ ثَور



إنْ وِضعت علَيِه ِفديةٌ، يدفَع ِفداَء نفِسِه كُلُّ ما 30.  أِوامرأةً، فالثَّور يرجم وصاِحبه أيضا يقتلُيضِبطه، فقَتلَ رجالً
إنْ نطَح الثَّور عبدا أو أمةً، يعطي 32. أو إذا نطَح ابنا أو نطَح ابنةً فبحسِب هذا احلُكِم يفعلُ بِه31. يوضع علَيِه

سيمرجي ٍة، والثَّورشاِقلَ ِفض ثَالثني ه33. د فيِه ثَور قَعطِِّه، فوغا ومل يإنسانٌ بئر فَرا، أو حإنسانٌ بئر وإذا فتح
 ،ِحمار34أويكونُ له ةً لصاِحِبِه، واملَيتِفض دروي ضوعالِبئِر ي صاِح35. فصاِحب إنساٍن ثَور ثَور طَحِبِه وإذا ن

هنِسماِن ثَمقتوي احلَي بيعاِن الثَّوري ،ِسماِنِه. فماتقتا يأيض 36. واملَيت ضِبطهقَبلُ ومل ي ِمن طّاحن ثَور هأن لملكن إذا ع
يكونُ له عن الثَّوِر بثَوٍر، واملَيت ضوعي ،هصاِحب.  

  محاية األمالك
22 
إنْ 2.  أو شاةً فذَبحه أو باعه، يعوض عن الثَّوِر خبمسِة ثرياٍن، وعِن الشاِة بأربعٍة ِمن الغنِمإذا سرق إنسانٌ ثَورا"1

مد فليس له ،ومات ِربفض ،نقُبوهو ي اِرقالس ِجد3. ومد فله ،علَيِه الشمس قَتولكن إنْ أشر .ضوعي هإنْ مل . إن
ي له كُنِرقَِتِهيبس عِني4. بباثن ضوعشاةً، ي ا أمِحمار أم ا كانتةً، ثَوريِدِه حِرقَةُ يف يِت السِجدإنْ و.  

5"ضوعِد كرِمِه يقلِه، وأجوِد حأجو قل غَِريِه، فِمنيف ح تعفر هواشيم حا وسرقالً أو كرمى إنسانٌ حعإذا 6. إذا ر
إذا أعطَى إنسانٌ 7. ار وأصابت شوكًا فاحترقَت أكداس أو زرع أو حقلٌ، فالذي أوقَد الوقيد يعوضخرجت ن

وإنْ مل يوجِد الساِرق 8. صاِحبه ِفضةً أو أمِتعةً للِحفِظ، فسِرقَت ِمن بيِت اإلنساِن، فإنْ وِجد الساِرق، يعوض باثنِني
مقَدلِك صاِحِبِهيإلَى م هدي دمهل مل ي حكُميِت إلَى اِهللا ليالب ِة ثَوٍر أو ِحماٍر 9.  صاِحبِجه ٍة، ِمنى ِجنايعويف كُلِّ د

صاِحبه فالذي يحكُم اُهللا بذَنِبِه، يعوض . إنَّ هذا هو، تقَدم إلَى اِهللا دعواهما:أو شاٍة أو ثَوٍب أومفقوٍد ما، يقالُ
إذا أعطَى إنسانٌ صاِحبه ِحمارا أو ثَورا أو شاةً أو بهيمةً ما للِحفِظ، فمات أو انكَسر أو نِهب وليس 10. باثنِني

 ،لِك صاِحِبِه11ناِظرإلَى م هدي دمما، هل مل يهينتكونُ ب الرب منيفي .هلُ صاِحبقبفال. في  
ضوعوإنْ 12. يهصاِحب ضوعِعنِدِه ي ِمن ِرقة13ً. سهادش هحِضري ِرسِس. إِن افترعن املُفت ضوعوإذا 14. الي

ضوعي ،ليس معه هوصاِحب ،أو مات ريئًا فانكَسصاِحِبِه ش إنسانٌ ِمن عارال15. است معه هوإنْ كانَ صاِحب  
ضوعا. يرستأجِتِهإنْ كانَ مى بأُجرأت .  

  املسئولية االجتماعية
إنْ أبى أبوها أنْ يعطيه إياها، يِزنُ 17. وإذا راود رجلٌ عذراَء مل تخطَب، فاضطَجع معها يمهرها لنفِسِه زوجةً"16

  ال18. له ِفضةً كمهِر العذارى
ةً تعيشساِحر ع19. تدهيممع ب عِن اضطَجلُ قَتالًكُلُّ مقت20. ٍة يهلكي ،هوحد آلهلٍَة غَِري الرب حذَب نم.  

 وال"21

 تضطَِهِد الغريب وال

باَء يف أرِض ِمصرم غُركنت كُمألن ،ضاِيقها وال22. تلٍَة مسيْء إلَى أرمالت  
حمى غَضيب وأقتلُكُم بالسيِف، فتصري ِنساؤكُم في24إنْ أسأت إليِه فإني إنْ صرخ إلَي أمسع صراخه، 23. يتيٍم



  إنْ أقرضت ِفضةً لشعيب الفَقِري الذي ِعندك فال25. أراِملَ، وأوالدكُم يتامى
 وحده ألنه27إِن ارتهنت ثَوب صاِحِبك فإلَى غُروِب الشمِس ترده له، 26. التضعوا علَيِه ِربا. تكُن له كاملُرايب

ؤوفي رألن ،عي أمسأن إلَي خر؟ فيكونُ إذا صنامِجللِدِه، يف ماذا ي ههو ثَوب ،هِغطاؤ.  
 ال"28

 تسب اَهللا، وال

عِبكا يف شئيسر نال29. تلع 
سبعةَ أياٍم يكونُ مع . ك وغَنِمككذلك تفعلُ ببقَِر30. تؤخر ِملَء بيدِرك، وقَطر ِمعصرِتك، وأبكار بنيك تعطيين

اهعطيين إيِه، ويف اليوِم الثّاِمِن ت31. أُمسنيقَدا مكونونَ يل أُناسحراِء ال. وتٍة يف الصفريس ولَحم  
  .للِكالِب تطرحونه. تأكُلوا

  أحكام العدل والرمحة
23 
 ال"1

 تقبلْ خبرا كاِذبا، وال

 ال2. ناِفِق لتكونَ شاِهد ظُلٍمتضع يدك مع املُ
 وال3. تتبِع الكَثريين إلَى ِفعل الشر، والتِجب يف دعوى مائالً وراَء الكَثريين للتحريِف

عواهحاِب مع اِملسكِني يف دإليِه4. ت هدا، ترشاِرد هأو ِحمار كدوع ثَور فت5. إذا صادبِغِضكم ِحمار إذا رأيت 
  واِقعا حتت ِحملِه وعدلت عن حلِِّه، فال

أنْ حتُلَّ معه دال6. ب  
عواهيف د فقِريك قح فرحعن كالِم الكَِذِب، وال7. ت ِعدِابت  
  تقتل البريَء والبار، ألني ال

املُذِنب رروال8. أُب  
،عمي املُبِصرينةَ تشوةً، ألنَّ الرشوذْ راألبراِرتأخ كالم جوعوال9.  وت  

باَء يف أرِض ِمصرم غُركنت كُمريِب، ألنالغ فسعاِرفونَ ن كُمفإن ريبضاِيِق الغت.  
  فرائض السبت واألعياد السنوية الثالث

 (26-7،34:18-16:1تث )

وفَضلَتهم . فترحيها وتتركُها ليأكُلَ فُقَراُء شعِبكوأما يف الساِبعِة 11وِست ِسنني تزرع أرضك وجتمع غَلَّتها، "10
وأما اليوم الساِبع ففيِه تستريح، . ِستةَ أياٍم تعملُ عملك12. كذلك تفعلُ بكَرِمك وزيتوِنك. تأكُلُها وحوش البريِة

  وكُلُّ ما قُلت لكُم احتِفظوا بِه، وال13. لغريبلكَي يستريح ثَورك وِحمارك، ويتنفَّس ابن أمِتك وا



  تذكُروا اسم آهلٍَة أُخرى، وال
فِمك ِمن عسمي.  

تأكُلُ فطريا سبعةَ أياٍم كما أمرتك يف وقِت شهِر أبيب، . تحفَظُ عيد الفَطِري15. ثَالثَ مراٍت تعيد يل يف السنِة"14
وعيد . وعيد احلَصاِد أبكاِر غالِّتك اليت تزرع يف احلَقل16. واليظهروا أمامي فاِرغني. ن ِمصرألنه فيِه خرجت ِم

. ثَالثَ مراٍت يف السنِة يظهر مجيع ذُكوِرك أمام السيِد الرب17. اجلَمِع يف ِنهايِة السنِة عندما جتمع غالِّتك ِمن احلَقل
  ال18

 حيت، والتذبذَبيح ممٍري دعلَى خ  
  ال. أولَ أبكاِر أرِضك تحِضره إلَى بيِت الرب إلَِهك19. يِبت شحم عيدي إلَى الغِد

  .تطبخ جديا بلَبِن أُمِه
ِاحتِرز ِمنه 21. همالكًا أمام وجِهك ليحفَظَك يف الطريِق، وليجيَء بك إلَى املَكاِن الذي أعددت ها أنا مرِسلٌ"20

 وامسع لصوِتِه وال

 تتمرد علَيِه، ألنه ال

ولكن إنْ ِمسعت لصوِتِه وفَعلت كُلَّ ماأتكلَّم بِه، أُعادي أعداَءك، وأُضاِيق 22. يصفَح عن ذُنوبكُم، ألنَّ امسي فيِه
ضاِيقيكإلَى األ23. م جيُء بكوي كأمام سريالكي يفإنَّ م نييواِحلو نيوالكَنعاني نييوالِفِرز نيواِحلثِّي نيموري

مهفأُبيد ،نيبوسيال24. والي  
  تسجد آلهلَِتِهم، وال

  تعبدها، وال
مهأنصاب وتكِسر مهبيدبل ت ،لْ كأعماِهلم25. تعم ،وماَءك كبزخ باِركفي ،كُمإلَه دونَ الربعبوت ِمن ضوأُزيلُ املَر

يِنكُمال26. ب  
اِمكأي ددلُ عوأُكَم ،يف أرِضك سِقطَةٌ والعاِقرتأيت 27. تكونُ م عوِب الذينالش مجيع وأُزِعج ،كيت أماميبأُرِسلُ ه

دِبرينم أعدائك مجيع وأُعطيك ،28. علَيِهمنابريالز كوأُرِسلُ أمام .اِحلو دفتطرأماِمك ِمن نيواِحلثِّي نيوالكَنعاني نيي .
  الأطردهم ِمن أماِمك يف سنٍة واِحدٍة، لئال29

. قَليالً قَليالً أطردهم ِمن أماِمك إلَى أنْ تثِمر ومتلك األرض30. تصري األرض خِربةً، فتكثُر علَيك وحوش البريِة
31كخوملُ تهِروأجعِة إلَى النيرالب وِمن ،حبِر سوٍف إلَى حبِر ِفلسطني كّانَ األرِض، .  ِمنس إلَى أيديكُم ي أدفَعفإن

أماِمك ِمن مهدال32. فتطر  
  تقطَع معهم وال
  ال33. مع آهلَِتِهم عهدا

  يسكُنوا يف أرِضك لئال
خِطئُ إلَيلوك تجعآهلَ. ي دتباإذا عفخ يكونُ لك هفإن مهت."  



  تأكيد العهد
24 
. اصعد إلَى الرب أنت وهارونُ وناداب وأبيهو، وسبعونَ ِمن شيوِخ إسرائيلَ، واسجدوا ِمن بعيٍد:"وقالَ ملوسى1
  ويقتِرب موسى وحده إلَى الرب، وهم ال2

  وأما الشعب فال. يقتِربونَ
معه دصعي."  

كُلُّ :"فجاَء موسى وحدثَ الشعب جبميِع أقوال الرب ومجيِع األحكاِم، فأجاب مجيع الشعِب بصوٍت واِحٍد وقالوا3
وبكَّر يف الصباِح وبنى مذبحا يف أسفَل  .ِّفكتب موسى مجيع أقوال الرب4". األقوال اليت تكلَّم ا الرب نفعلُ

 يل، واثناجلَبرعش يا ألسباِط إسرائيلَ االثنمودع رحوا 5. عشقاٍت، وذَبحردوا مين إسرائيلَ، فأصعلَ ِفتيانَ بوأرس
. وِنصف الدِم رشه علَى املَذبِح. فأخذَ موسى ِنصف الدِم ووضعه يف الطُّسوِس6. ذَبائح سالمٍة للرب ِمن الثِّرياِن

وأخذَ موسى الدم 8". كُلُّ ما تكلَّم بِه الرب نفعلُ ونسمع له:"عهِد وقَرأ يف مساِمِع الشعِب، فقالواوأخذَ ِكتاب ال7
  ".هوذا دم العهِد الذي قَطَعه الرب معكُم علَى مجيِع هِذِه األقوال:"ورش علَى الشعِب وقالَ

ورأَوا إلَه إسرائيلَ، وحتت ِرجلَيِه ِشبه 10هو وسبعونَ ِمن شيوِخ إسرائيلَ، ثُم صِعد موسى وهارونُ وناداب وأبي9
فرأَوا . ولكنه مل يمد يده إلَى أشراِف بين إسرائيل11َ. صنعٍة ِمن العقيِق األزرِق الشفّاِف، وكذاِت السماِء يف النقاوِة

  .اَهللا وأكلوا وشِربوا
12 ىوقالَ الربها :"ملوسبتِة اليت كتصيِة والوريعِة والشِي اِحلجارلوح كفأُعطي ،هناك ل، وكُنإلَى اجلَب إلَي داصع

عليِمِهم13". لتهخاِدم شوعى ويموس ل اِهللا. فقامبى إلَى جموس ِعد14. وصفقالَ هلُم يوخا الشاجلسوا لنا :"وأم
 ِرجعى نههنا حتإلَيكُم .معكُم إليِهما. وهوذا هارونُ وحور مقَدتى فليعود كانَ صاِحب نى 15". فمموس ِعدفص

ويف اليوِم . وحلَّ مجد الرب علَى جبل سيناَء، وغَطّاه السحاب ِستةَ أياٍم16إلَى اجلَبل، فغطَّى السحاب اجلَبلَ، 
ى ِمنموس عياِبِع دحاِبالسين 17.  وسِط السيوِن بع ل أمامكناٍر آِكلٍَة علَى رأِس اجلَب جِد الربم نظَروكانَ م

  .وكانَ موسى يف اجلَبل أربعني ارا وأربعني ليلَةً. ودخلَ موسى يف وسِط السحاِب وصِعد إلَى اجلَبل18. إسرائيلَ
  التقدمات خليمة االجتماع

(35:4-9) 
25 
. ِمن  كُلِّ من  يِحثُّه  قَلبه  تأخذونَ تقِدميت.  كلِّم بين إسرائيلَ أنْ يأخذوا يل  تقِدمةً"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
3مها ِمنهذونةُ اليت تأخقِدموهِذِه هي الت : ،حاسةٌ ونوِفض ب4ذَهعروش وبوص ى، وأمساجنوينٌّ وأُرجوانٌ وِقرِمزِمعز 
وزيت للمنارِة وأطياب لدهِن املَسحِة وللبخوِر العِطِر، 6وجلود ِكباٍش محمرةٌ وجلود تخٍس وخشب سنٍط، 5
حبسِب مجيِع ما أنا 9. فيصنعونَ يل مقِدسا ألسكُن يف وسِطِهم8. وِحجارةُ جزٍع وِحجارةُ ترصيٍع للرداِء والصدرِة7
  .ريك ِمن ِمثال املَسكَِن، وِمثال مجيِع آنيِتِه هكذا تصنعونَأُ

  تابوت العهد
(37:1-9) 



10"هوارِتفاع ،وِنصف ِذراع هرضوع ،ِذراعاِن وِنصف نِط، طولُهِب السشخ ا ِمنعونَ تابوتصنفي  وِنصف ِذراع .
وتسِبك له 12. ٍج تغشيِه، وتصنع علَيِه إكليالً ِمن ذَهٍب حوالَيِهِمن داِخٍل وِمن خاِر. �وتغشيِه بذَهٍب نقي11

. علَى جاِنِبِه الواِحِد حلقَتاِن، وعلَى جاِنِبِه الثّاين حلقَتاِن. أربع حلَقاٍت ِمن ذَهٍب، وجتعلُها علَى قَوائِمِه األربِع
13شغنِط وتِب السشخ يِن ِمنوصع عصنٍبوتابوِت 14. يِهما بذَهِي التيِن يف احلَلَقاِت علَى جاِنبوصدِخلُ العوت

  ال. تبقَى العصواِن يف حلَقاِت التابوِت15. ليحملَ التابوتِ ما
  .وتضع يف التابوِت الشهادةَ اليت أُعطيك16. ترتَعاِن ِمنها
  غطاء التابوت

17"ذَه ِغطاًء ِمن عقيوتصنٍب ن� ،وِنصف ِذراع هرضوع ،ِذراعاِن وِنصف ٍب18 طولُهذَه ِني ِمنكروب عصنوت .
وكروبا آخر علَى الطَّرِف  ،فاصنع كروبا واِحدا علَى الطَّرِف ِمن هنا19. صنعةَ ِخراطٍَة تصنعهما علَى طَرفَِي الِغطاِء

هناك عونَ . ِمنالِغطاِء تصن فَيِهِمنِني علَى طَرظَلِّلَِني 20. الكَروبم ،ما إلَى فوقهتويكونُ الكَروباِن باِسطَِني أجِنح
وتجعلُ الِغطاَء 21. نحو الِغطاِء يكونُ وجها الكَروبِني. بأجِنحِتِهما علَى الِغطاِء، ووجهاهما كُلُّ واِحٍد إلَى اآلخِر

وأنا أجتِمع بك هناك وأتكلَّم معك، ِمن علَى 22. بوِت تضع الشهادةَ اليت أُعطيكعلَى التابوِت ِمن فوق، ويف التا
  .الِغطاِء ِمن بِني الكَروبِني اللذَيِن علَى تابوِت الشهادِة، بكُلِّ ما أوصيك بِه إلَى بين إسرائيلَ

  مائدة خبز الوجوه
(37:10-16) 

وتغشيها بذَهٍب 24. لسنِط طولُها ِذراعاِن، وعرضها ِذراع، وارِتفاعها ِذراع وِنصفوتصنع مائدةً ِمن خشِب ا"23
وتصنع هلا حاِجبا علَى ِشٍرب حوالَيها، وتصنع حلاِجِبها إكليالً ِمن 25. ، وتصنع هلا إكليالً ِمن ذَهٍب حوالَيها�نقي

.  حلَقاٍت ِمن ذَهٍب، وجتعلُ احلَلَقاِت علَى الزوايا األربِع اليت لقَوائِمها األربِعوتصنع هلا أربع26. ذَهٍب حوالَيها
وتصنع العصويِن ِمن خشِب السنِط وتغشيِهما 28. ِعند احلاِجِب تكونُ احلَلَقات بيوتا لعصويِن حلَمل املائدِة27

 �ِمن ذَهٍب نقي. وتصنع ِصحافَها وصحونها وكأساِتها وجاماِتها اليت يسكَب ا29. بذَهٍب، فتحملُ ِما املائدةُ
  .وتجعلُ علَى املائدِة خبز الوجوِه أمامي دائما30. تصنعها
  املنارة

(37:17-24) 
تكونُ كأساتها وعجرها وأزهارها .  وساقُهاعملَ اِخلراطَِة تصنع املَنارةُ، قاِعدتها. �ِمن ذَهٍب نقي وتصنع منارةً"31
ِمن جاِنِبها الواِحِد ثَالثُ شعِب منارٍة، وِمن جاِنِبها الثّاين ثَالثُ شعِب . وِست شعٍب خاِرجةٌ ِمن جاِنبيها32. ِمنها
 ويف الشعبِة الثّانيِة ثَالثُ كأساٍت  لوزيٍة بعجرٍة  يف الشعبِة  الواِحدِة ثَالثُ كأساٍت لوزيٍة بعجرٍة  وزهٍر،33. منارٍة

. ويف املَنارِة أربع كأساٍت لوزيٍة بعجِرها وأزهاِرها34. وزهٍر، وهكذا إلَى الست  الشعِب  اخلاِرجِة ِمن املَنارِة
35جرِني ِمنها عتعبالش ةٌ، وحتتجرِني ِمنها عتعبالش ِة وحتتِب اخلاِرجعالش تةٌ إلَى السجرِني ِمنها عتعبالش ةٌ، وحتت

وتصنع سرجها سبعةً، 37. �مجيعها ِخراطَةٌ واِحدةٌ ِمن ذَهٍب نقي. تكونُ عجرها وشعبها ِمنها36. ِمن املَنارِة



 تصنع �ِمن وزنِة ذَهٍب نقي39. �ناِفضها ِمن ذَهٍب نقيومالِقطُها وم38. فتصعد سرجها لتضيَء إلَى مقاِبلها
  .وانظُر فاصنعها علَى ِمثاهلا الذي أُظِهر لك يف اجلَبل40. مع مجيِع هِذِه األواين

  خيمة االجتماع
(36:8-38) 

26 
بكَروبيم صنعةَ حائٍك حاِذٍق . وِقرِمٍز وأُرجواٍن �وأما املَسكَن فتصنعه ِمن عشِر شقَِق بوٍص مربوٍم وأمساجنوين"1

قياسا واِحدا جلميِع . طولُ الشقَِّة الواِحدِة ثَماٍن وِعشرونَ ِذراعا، وعرض الشقَِّة الواِحدِة أربع أذرٍع2. تصنعها
وتصنع عرى ِمن 4. موصولٌ ببعٍضتكونُ خمس ِمن الشقَِق بعضها موصولٌ ببعٍض، وخمس شقٍَق بعضها 3. الشقَِق

وكذلك  تصنع  يف حاشيِة  الشقَِّة الطَّرفيِة .  علَى حاشيِة الشقَِّة الواِحدِة يف الطَّرِف ِمن املوصل الواِحِد�أمساجنوين
 عروةً تصنع يف طَرِف الشقَِّة الذي يف املوصل خمسني عروةً تصنع يف الشقَِّة الواِحدِة، وخمسني5. ِمن املوصل الثّاين

وتصنع خمسني ِشظاظًا ِمن ذَهٍب، وتِصلُ الشقَّتِني بعضهما ببعٍض 6. تكونُ العرى بعضها مقاِبلٌ لبعٍض. الثّاين
  .فيصري املَسكَن واِحدا. باألِشظَِّة

طولُ الشقَِّة الواِحدِة ثَالثونَ 8. إحدى عشرةَ شقَّةً تصنعها. خيمةً علَى املَسكَِنوتصنع شقَقًا ِمن شعِر ِمعزى "7
وتِصلُ خمسا ِمن الشقَِق وحدها، 9. قياسا واِحدا لإلحدى عشرةَ شقَّةً. ِذراعا، وعرض الشقَِّة الواِحدِة أربع أذرٍع

وتصنع خمسني عروةً علَى حاشيِة الشقَِّة 10. وتثين الشقَّةَ الساِدسةَ يف وجِه اخلَيمِة. وِستا ِمن الشقَِق وحدها
وتصنع خمسني 11. الواِحدِة الطَّرفيِة ِمن املوصل الواِحِد، وخمسني عروةً علَى حاشيِة الشقَِّة ِمن املوصل الثّاين

حاٍس، وتن ةًِشظاظًا ِمنواِحد ةَ فتصريى، وتِصلُ اخلَيمرِة، 12. دِخلُ األِشظَّةَ يف العقَِق اخلَيمش لَّى الفاِضلُ ِمنا املُدوأم
والذِّراع ِمن هنا والذِّراع ِمن هناك، ِمن الفاِضل يف 13. ِنصف الشقَِّة املوصلَِة الفاِضلُ، فيدلَّى علَى مؤخِر املَسكَِن

ِتِهطول شغطيلت هناك هنا وِمن ِي املَسكَِن ِمنِني علَى جاِنبالَّتدِة، تكوناِن م14. قَِق اخلَيم ِة ِمنيمِغطاًء للخ عصنوت
فوق ٍس ِمنخلوِد تج ٍة، وِغطاًء ِمنرمحلوِد ِكباٍش مج.  

طولُ اللَّوِح عشر أذرٍع، وعرض اللَّوِح الواِحِد ِذراع 16. وتصنع األلواح للمسكَِن ِمن خشِب السنِط قائمةً"15
ى17. وِنصفما باُألخرةٌ إحداهقرونجلميِع ألواِح املَسكَِن. وللَّوِح الواِحِد ِرجالِن م ع18. هكذا تصن عصنوت

 أربعني قاِعدةً ِمن ِفضٍة حتت الِعشرين وتصنع19. األلواح للمسكَِن ِعشرين لوحا إلَى ِجهِة اجلَنوب نحو التيمِن
وجلاِنِب املَسكَِن الثّاين إلَى 20. حتت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن لِرجلَيِه، وحتت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن لِرجلَيِه. لوحا

لَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن، وحتت اللَّوِح الواِحِد حتت ال. وأربعني قاِعدةً هلا ِمن ِفضٍة21. ِجهِة الشمال ِعشرين لوحا
وتصنع لوحِني لزاويتِي املَسكَِن يف املؤخِر، 23. وملؤخِر املَسكَِن نحو الغرِب تصنع ِستةَ ألواٍح22. قاِعدتاِن
هكذا يكونُ . ِسِه إلَى احلَلَقَِة الواِحدِةوعلَى سواٍء يكوناِن مزدِوجِني إلَى رأ. ويكوناِن مزدِوجِني ِمن أسفَل24ُ

حتت اللَّوِح الواِحِد . فتكونُ ثَمانيةَ ألواٍح، وقَواِعدها ِمن ِفضٍة ِست عشرةَ قاِعدة25ً. يكوناِن للزاويتِني. لِكلَيِهما
  .قاِعدتاِن، وحتت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن



26"شخ ِمن واِرضع عا أللواِح جاِنِب املَسكَِن الواِحِد، وتصنمسنِط، خأللواِح جاِنِب 27ِب الس واِرضع مسوخ
والعاِرضةُ الوسطَى يف وسِط 28. املَسكَِن الثّاين، وخمس عواِرض أللواِح جاِنِب املَسكَِن يف املؤخِر نحو الغرِب

وتغشي األلواح بذَهٍب، وتصنع حلَقاِتها ِمن ذَهٍب بيوتا للعواِرِض، 29. األلواِح تنفُذُ ِمن الطَّرِف إلَى الطَّرِف
  .وتقيم املَسكَن كرِمسِه الذي أُظِهر لك يف اجلَبل30. وتغشي العواِرض بذَهٍب

  احلجاب
وتجعلُه 32.  حاِذٍق يصنعه بكَروبيمصنعةَ حائٍك.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم�وتصنع ِحجابا ِمن أمساجنوين"31

وتجعلُ اِحلجاب حتت 33. علَى أربِع قَواِعد ِمن ِفضٍة. رززها ِمن ذَهٍب. علَى أربعِة أعِمدٍة ِمن سنٍط مغشاٍة بذَهٍب
. م اِحلجاب بني القُدِس وقُدِس األقداِسوتدِخلُ إلَى هناك داِخلَ اِحلجاِب تابوت الشهادِة، فيفِصلُ لكُ. األِشظَِّة
وتضع املائدةَ خاِرج اِحلجاِب، واملَنارةَ مقاِبلَ املائدِة 35. وتجعلُ الِغطاَء علَى تابوِت الشهادِة يف قُدِس األقداِس34

  .علَى جاِنِب املَسكَِن نحو التيمِن، وجتعلُ املائدةَ علَى جاِنِب الشمال
  لسجفا

وتصنع للسجِف 37.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم صنعةَ الطَّراِز�وتصنع سجفًا ملَدخل اخلَيمِة ِمن أمساجنوين"36
  .رززها ِمن ذَهٍب، وتسِبك هلا خمس قَواِعد ِمن نحاٍس. خمسةَ أعِمدٍة ِمن سنٍط وتغشيها بذَهٍب

  مذبح احملرقة
(38:1-7) 

27 
وارِتفاعه ثَالثُ . مربعا يكونُ املَذبح. وتصنع املَذبح ِمن خشِب السنِط، طولُه خمس أذرٍع، وعرضه خمس أذرٍع"1

فِع رماِدِه، ورفوشه وتصنع قُدوره لر3. ِمنه تكونُ قُرونه، وتغشيِه بنحاٍس. وتصنع قُرونه علَى زواياه األربِع2. أذرٍع
هجاِمروم ناِشلهوم هراِكنحاٍس. ومن ها ِمنعِتِه تصنآني علَى 4. مجيع عحاٍس، وتصنن كَِة ِمنبةَ الشنعاكَةً صبش له عصنوت

املَذبِح ِمن أسفَلُ، وتكونُ الشبكَةُ إلَى وتجعلُها حتت حاِجِب 5. الشبكَِة أربع حلَقاٍت ِمن نحاٍس علَى أربعِة أطراِفِه
وتدخلُ عصواه يف 7. وتصنع عصويِن للمذبِح، عصويِن ِمن خشِب السنِط وتغشيِهما بنحاٍس6. ِنصِف املَذبِح

عه ِمن ألواٍح، كما أُظِهر لك يف اجلَبل مجوفًا تصن8. احلَلَقاِت، فتكونُ العصواِن علَى جاِنبِي املَذبِح حينما يحملُ
هعونصنهكذا ي.  
  الدار اخلارجية
(38:9-20) 

. إلَى ِجهِة اجلَنوب نحو التيمِن للداِر أستار ِمن بوٍص مربوٍم ِمئَةُ ِذراٍع طوالً إلَى اِجلهِة الواِحدِة. وتصنع دار املَسكَِن"9
وكذلك إلَى ِجهِة 11. رزز األعِمدِة وقُضبانها ِمن ِفضٍة. واِعدها ِعشرونَ ِمن نحاٍسوأعِمدتها ِعشرونَ، وق10َ

رزز األعِمدِة وقُضبانها . وأعِمدتها ِعشرونَ، وقَواِعدها ِعشرونَ ِمن نحاٍس. الشمال يف الطّول أستار ِمئَةُ ِذراٍع طوالً
وعرض 13. أعِمدتها عشرةٌ، وقَواِعدها عشر. ِر إلَى ِجهِة الغرِب أستار خمسونَ ِذراعاويف عرِض الدا12. ِمن ِفضٍة

أعِمدتها . وخمس عشرةَ ِذراعا ِمن األستاِر للجاِنِب الواِحِد14. الداِر إلَى ِجهِة الشرِق نحو الشروِق خمسونَ ِذراعا



. أعِمدتها ثَالثَةٌ وقَواِعدها ثَالثٌ. وللجاِنِب الثّاين خمس عشرةَ ِذراعا ِمن األستاِر15. ثَالثَةٌ وقَواِعدها ثَالثٌ
أعِمدته أربعةٌ، .  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم صنعةَ الطَّراِز�ولباِب الداِر سجف ِعشرونَ ِذراعا ِمن أمساجنوين16

عها أربٍةلكُلِّ أعِم17. وقَواِعدِفض والَيها قُضبانٌ ِمناِر حِة الدحاٍس. دن ها ِمنٍة، وقَواِعدِفض ها ِمنززطولُ 18. ر
. الداِر ِمئَةُ ِذراٍع، وعرضها خمسونَ فخمسونَ، وارِتفاعها خمس أذرٍع ِمن بوٍص مربوٍم، وقَواِعدها ِمن نحاٍس

  .مِتِه ومجيع أوتاِدِه ومجيع أوتاِد الداِر ِمن نحاٍسمجيع أواين املَسكَِن يف كُلِّ ِخد19
  زيت املنارة

 (4-24:1ال)
 يف خيمِة 21. وأنت تأمر بين إسرائيلَ أنْ يقَدموا إلَيك زيت زيتوٍن مرضوٍض نقيا للضوِء إلصعاِد السرِج دائما"20

الش اِحلجاِب الذي أمام االجِتماِع، خاِرجالرب باِح أماماملساِء إلَى الص ِمن نوهها هارونُ وببترِة، يةً . هادهريةً دفريض
  .يف أجياِهلم ِمن بين إسرائيلَ

  ثياب كهنوتية
(39:1-7) 

28 
لعازار وإيثامار بين هارونَ ناداب وأبيهو أ. وقَرب إلَيك هارونَ أخاك وبنيِه معه ِمن بِني بين إسرائيلَ ليكهن يل"1

وتكلِّم مجيع حكَماِء القُلوب الذين مألتهم روح 3. واصنع ثيابا مقَدسةً هلارونَ أخيك للمجِد والبهاِء2. هارونَ
ِرداٌء وجبةٌ وقَميص صدرةٌ و: وهِذِه هي الثِّياب اليت يصنعونها4. ِحكمٍة، أنْ يصنعوا ثياب هارونَ لتقديِسِه ليكهن يل

وهم يأخذونَ الذَّهب واألمساجنوينَّ 5. فيصنعونَ ثيابا مقَدسةً هلارونَ أخيك ولبنيِه ليكهن يل. مخرم وِعمامةٌ وِمنطَقَةٌ
والبوص واُألرجوانَ والِقرِمز.  

  الرداء
يكونُ له كِتفاِن 7. ٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم صنعةَ حائٍك حاِذٍق وأُرجوا�فيصنعونَ الرداَء ِمن ذَهٍب وأمساجنوين"6

 وِقرِمٍز وبوٍص �ِمن ذَهٍب وأمساجنوين. وزنار شدِه الذي علَيِه يكونُ ِمنه كصنعِتِه8. موصوالِن يف طَرفَيِه ليتِصلَ
ِستةً ِمن أمسائِهم علَى احلَجِر الواِحِد، وأمساَء 10. ين إسرائيلَوتأخذُ حجري جزٍع وتنقِّش علَيِهما أمساَء ب9. مربوٍم

واليِدِهمم بسِر الثّاين حعلَى احلَج ِة الباقنيتِب 11. السسيِن علَى حراحلَج قِّشناخلاِتِم ت قشِة نقّاِش اِحلجارةَ ننعص
وتضع احلَجريِن علَى كِتفَِي الرداِء حجري تذكاٍر لبين 12. ن ذَهٍب تصنعهمامحاطَِني بطَوقَِني ِم. أمساِء بين إسرائيلَ

وِسلِسلَتِني ِمن 14وتصنع طَوقَِني ِمن ذَهٍب، 13. فيحِملُ هارونُ أمساَءهم أمام الرب علَى كِتفَيِه للتذكاِر. إسرائيلَ
  . صنعةَ الضفِر، وجتعلُ ِسلِسلَتِي الضفائِر يف الطَّوقَِنيمجدولَتِني تصنعهما. �ذَهٍب نقي
  الصدرة

(39:8-21) 
 وأُرجواٍن وِقرِمٍز �ِمن ذَهٍب وأمساجنوين. صنعةَ حائٍك حاِذٍق كصنعِة الرداِء تصنعها. وتصنع صدرةَ قَضاٍء"15

وترصع فيها ترصيع حجٍر أربعةَ 17. ، طولُها ِشرب وعرضها ِشربتكونُ مربعةً مثنية16ً. وبوٍص مربوٍم تصنعها



بهرمانٌ وياقوت أزرق : والصف الثّاين18. عقيٍق أمحر وياقوٍت أصفَر وزمرٍد، الصف األولُ: صف. صفوِف ِحجارٍة
ضأبي قيقالثّالث19ُ. وع فو: والص اِهلر نيعشتموج شم20. ياِبعالر فوالص :شبوي زعوج درجبتكونُ . ز

كنقِش اخلاتِِم كُلُّ . وتكونُ اِحلجارةُ علَى أمساِء بين إسرائيلَ، اثني عشر علَى أمسائِهم21. مطَوقَةً بذَهٍب يف ترصيِعها
  .واِحٍد علَى اِمسِه تكونُ لالثني عشر ِسبطًا

وتصنع علَى الصدرِة حلقَتِني ِمن 23. �صنع علَى الصدرِة سالِسلَ مجدولَةً صنعةَ الضفِر ِمن ذَهٍب نقيوت"22
. وتجعلُ ضفريتِي الذَّهِب يف احلَلقَتِني علَى طَرفَِي الصدرِة24. ذَهٍب، وجتعلُ احلَلقَتِني علَى طَرفَِي الصدرِة

25جعاِمِهوتداِء إلَى قُدما علَى كِتفَِي الرلُهيِن يف الطَّوقَِني، وجتعرِني اآلختفريفَِي الض26. لُ طَر ِني ِمنلقَتح عصنوت
 ذَهٍب، وتصنع حلقَتِني ِمن27. ذَهٍب وتضعهما علَى طَرفَِي الصدرِة علَى حاشيِتها اليت إلَى ِجهِة الرداِء ِمن داِخٍل
ويربطونَ الصدرةَ حبلقَتيها إلَى 28. وجتعلُهما علَى كِتفَِي الرداِء ِمن أسفَلُ ِمن قُداِمِه ِعند وصلِه ِمن فوِق زناِر الرداِء

   لتكونَ علَى زناِر الرداِء، وال�حلقَتِي الرداِء خبيٍط ِمن أمساجنوين
فيحِملُ هارونُ أمساَء بين إسرائيلَ يف صدرِة القَضاِء علَى قَلِبِه ِعند دخولِه إلَى القُدِس 29. رداِءترتَع الصدرةُ عن ال

وتجعلُ يف صدرِة القَضاِء األورمي والتميم لتكونَ علَى قَلِب هارونَ ِعند دخولِه أمام 30. للتذكاِر أمام الرب دائما
حِملُ . الربافيدائم الرب ين إسرائيلَ علَى قَلِبِه أمامهارونُ قَضاَء ب.  

  جبة الرداء
(39:22-31) 

حوالَيها  وتكونُ فتحةُ رأِسها يف وسِطها، ويكونُ لفَتحِتها حاشية32ٌ، �وتصنع جبةَ الرداِء كُلَّها ِمن أمساجنوين"31
 ال. كفَتحِة الدرِع يكونُ هلا. صنعةَ احلائِك

قشأمساجنوين33. ت اناٍت ِمنمعلَى أذياهلا ر عصنوت�ٍب ذَه الِجلَ ِمنوالَيها، وجوأُرجواٍن وِقرِمٍز، علَى أذياهلا ح 
فتكونُ علَى هارونَ 35. جلجلَ ذَهٍب ورمانةً، جلجلَ ذَهٍب ورمانةً، علَى أذيال اجلُبِة حوالَيها34. بينها حوالَيها

  للِخدمِة ليسمع صوتها ِعند دخولِه إلَى القُدِس أمام الرب، وِعند خروِجِه، لئال
موتي.  

  صفيحة الذهب والقميص والعمامة
 �وتضعها علَى خيٍط أمساجنوين37". قُدس للرب:"، وتنقِّش علَيها نقش خاِتٍم�وتصنع صفيحةً ِمن ذَهٍب نقي"36

فتكونُ علَى ِجبهِة هارونَ، فيحِملُ هارونُ إمثَ األقداِس اليت يقَدسها 38. إلَى قُداِم الِعمامِة تكونُ. ى الِعمامِةلتكونَ علَ
طايا أقداِسِهمنو إسرائيلَ، مجيِع عب .الرب أمام مضا عنها للرِتِه دائمبوٍص، 39. وتكونُ علَى ِجبه ِمن القَميص مرخوت

  .تصنع الِعمامةَ ِمن بوٍص، واِملنطَقَةُ تصنعها صنعةَ الطَّراِزو
  أقمصة ومناطق وقالنس وسراويل

وتلِبس هارونَ أخاك 41. ولبين هارونَ تصنع أقِمصةً، وتصنع هلُم مناِطق، وتصنع هلُم قَالِنس للمجِد والبهاِء"40
ِمن . وتصنع هلُم سراويلَ ِمن كتاٍن لستِر العورِة42. متألَُ أياديِهم، وتقَدسهم ليكهنوا يلإياها وبنيِه معه، ومتسحهم، و



فتكونُ علَى هارونَ وبنيِه ِعند دخوِهلم إلَى خيمِة االجِتماِع، أو ِعند اقِتراِبِهم إلَى 43. احلَقَويِن إلَى الفَخذَيِن تكونُ
ِح للِخدمِة يف القُدِس، لئالاملَذب  

  .فريضةً أبديةً له ولنسلِه ِمن بعِدِه. يحِملوا إمثًا ويموتوا
  تكريس الكهنة

 ال)
 (8-28:1عد  ،8:1-36

29 
وخبز فطٍري، وأقراص 2خذْ ثَورا واِحدا ابن بقٍَر، وكبشِني صحيحِني، : وهذا ما تصنعه هلُم لتقديِسِهم ليكهنوا يل"1
وتجعلُها يف سلٍَّة واِحدٍة، وتقَدمها يف 3. ِمن دقيِق ِحنطٍَة تصنعها. طٍري ملتوتةً بزيٍت، وِرقاق فطٍري مدهونةً بزيٍتف

  .السلَِّة مع الثَّوِر والكَبشِني
ثِّياب وتلِبس هارونَ القَميص وجبةَ الرداِء وتأخذُ ال5. وتقَدم هارونَ وبنيِه إلَى باِب خيمِة االجِتماِع وتغِسلُهم مباٍء"4

وتأخذُ 7وتضع الِعمامةَ علَى رأِسِه، وجتعلُ اإلكليلَ املُقَدس علَى الِعمامِة، 6والرداَء والصدرةَ، وتشده بزناِر الرداِء، 
هحعلَى رأِسِه ومتس هِة وتسكُباملَسح هن8. دب مقَدةًوتأقِمص مهلِبس9. نيِه وت دنيِه، وتشهارونَ وب ،ناِطقمب مطِّقُهنوت

ةً. هلُم قَالِنسةً أبديفريض نوتنيِه. فيكونُ هلُم كهب هارونَ وأيدي دومتألَُ ي.  
10"مهأيدي نوههارونُ وب عضِة االجِتماِع، فييماِم خإلَى قُد الثَّور مقَد11.  علَى رأِس الثَّوِروت الرب أمام الثَّور حذبفت

وتأخذُ ِمن دِم الثَّوِر وجتعلُه علَى قُروِن املَذبِح بإصِبِعك، وسائر الدِم تصبه إلَى أسفَل 12. ِعند باِب خيمِة االجِتماِع
ةَ الكَِبِد والكُليتِني والشحم الذي علَيِهما، وتوِقدها علَى وتأخذُ كُلَّ الشحِم الذي يغشي اجلَوف، وزياد13. املَذبِح
  .هو ذَبيحةُ خطيٍة. وأما لَحم الثَّوِر وِجلده وفَرثُه فتحِرقُها بناٍر خاِرج املَحلَِّة14. املَذبِح
فتذبح الكَبش وتأخذُ دمه وترشه علَى 16. وتأخذُ الكَبش الواِحد، فيضع هارونُ وبنوه أيديهم علَى رأِس الكَبِش"15

وتقطَع الكَبش إلَى ِقطَِعِه، وتغِسلُ جوفَه وأكاِرعه وجتعلُها علَى ِقطَِعِه وعلَى رأِسِه، 17. املَذبِح ِمن كُلِّ ناحيٍة
  .وقود هو للربرائحةُ سروٍر، . هو محرقَةٌ للرب. وتوِقد كُلَّ الكَبِش علَى املَذبِح18
فتذبح الكَبش وتأخذُ ِمن دِمِه وجتعلُ 20. وتأخذُ الكَبش الثّاين، فيضع هارونُ وبنوه أيديهم علَى رأِس الكَبِش"19

. جلِهِم اليمنىعلَى شحمِة أُذُِن هارونَ، وعلَى شحِم آذاِن بنيِه اليمنى، وعلَى أباِهِم أيديِهِم اليمنى، وعلَى أباِهِم أر
وتأخذُ ِمن الدِم الذي علَى املَذبِح وِمن دهِن املَسحِة، وتنِضح علَى هارونَ 21. وترش الدم علَى املَذبِح ِمن كُلِّ ناحيٍة

نيِه معهب وثياب نوهوب ههو وثياب سقَدتفي ،نيِه معهنيِه وثياِب ب22. وثياِبِه، وعلَى بالكَبِشثُم ذُ ِمنةَ :  تأخواإللي حمالش
. فإنه كبش ِملٍء. والشحم الذي يغشي اجلَوف، وزيادةَ الكَِبِد والكُليتِني، والشحم الذي علَيِهما، والساق اليمنى

. دةً ِمن سلَِّة الفَطِري اليت أمام الربورغيفًا واِحدا ِمن اخلُبِز، وقُرصا واِحدا ِمن اخلُبِز بزيٍت، ورقاقَةً واِح23
24الرب ا أمامها ترديدددرنيِه، وتهارونَ ويف أيدي ب يديف ي اجلميع عضها 25. وتوتوِقد أيديِهم ذُها ِمنتأخ ثُم

الرب ةَ سروٍر أمامقَِة رائحاملُحر ِح فوقعلَى املَذب .هو للرب وقود.  



وتقَدس قَص 27. م تأخذُ القَص ِمن كبِش اِمللِء الذي هلارونَ، وتردده ترديدا أمام الرب، فيكونُ لك نصيباثُ"26
 فيكوناِن هلارونَ وبنيِه فريضة28ًالترديِد وساق الرفيعِة الذي ردد والذي رِفع ِمن كبِش اِمللِء ِمما هلارونَ ولبنيِه، 

  .ويكوناِن رفيعةً ِمن بين إسرائيلَ ِمن ذَبائِح سالمِتِهم، رفيعتهم للرب. أبديةً ِمن بين إسرائيلَ ألنهما رفيعةٌ
سها الكاِهن سبعةَ أياٍم يلب30. فيها أيديِهم والثِّياب املُقَدسةُ اليت هلارونَ تكونُ لبنيِه بعده، ليمسحوا فيها، ولتمأل"29

 .الذي هو ِعوض عنه ِمن بنيِه، الذي يدخلُ خيمةَ االجِتماِع ليخِدم يف القُدِس

فيأكُلُ هارونُ وبنوه لَحم الكَبِش واخلُبز الذي يف 32. وأما كبش اِمللِء فتأخذُه وتطبخ لَحمه يف مكاٍن مقَدٍس"31
  وأما األجنيب فال. يأكُلُها الذين كُفِّر ا عنهم ِمللِء أيديِهم لتقديِسِهم33. االجِتماِعالسلَِّة ِعند باِب خيمِة 
  ال. وإنْ بقي شيٌء ِمن لَحِم اِمللِء أوِمن اخلُبِز إلَى الصباِح، تحِرق الباقي بالناِر34. يأكُلُ ألنها مقَدسةٌ
سقَدم ه35. يؤكلُ ألنوتكرتِب كُلِّ ما أمسنيِه هكذا حبهلارونَ وب عصن .مهاٍم متألَُ أيديةَ أي36. سبع ثَور مقَدوت

سبعةَ أياٍم تكَفِّر علَى املَذبِح 37. وتطَهر املَذبح بتكفِريك علَيِه، ومتسحه لتقديِسِه. خطيٍة كُلَّ يوٍم ألجل الكَفّارِة
هسقَدأقداٍسوت قُدس حا. ، فيكونُ املَذبسقَديكونُ م حاملَذب سكُلُّ مام.  

اخلَروف الواِحد تقَدمه صباحا، واخلَروف الثّاين 39. خروفاِن حولياِن كُلَّ يوٍم دائما: وهذا ما تقَدمه علَى املَذبِح"38
ٍق ملتوٍت بربِع اهلِني ِمن زيِت الرض، وسكيب ربع اهلِني ِمن اخلمِر للخروِف وعشر ِمن دقي40. تقَدمه يف العشيِة

. رائحةُ سروٍر، وقود للرب. ِمثلَ تقِدمِة الصباِح وسكيِبِه تصنع له. واخلَروف الثّاين تقَدمه يف العشيِة41. الواِحِد
42ِعند ةٌ يف أجيالكُمقَةٌ دائمحرمهناك كُألكلِّم بكُم ِمعيثُ أجتح ،الرب ِة االجِتماِع أماميم43.  باِب خ ِمعوأجت

. وأُقَدس خيمةَ االجِتماِع واملَذبح، وهارونُ وبنوه أُقَدسهم لكَي يكهنوا يل44. هناك ببين إسرائيلَ فيقَدس مبجدي
فيعلَمونَ أني أنا الرب إلَههم الذي أخرجهم ِمن أرِض ِمصر 46وأكونُ هلُم إلَها، وأسكُن يف وسِط بين إسرائيلَ 45

يف وسِطِهم ألسكُن .مهإلَه أنا الرب.  
  مذبح البخور

(37:25-28) 
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وارِتفاعه . مربعا يكونُ. اعطولُه ِذراع وعرضه ِذر2. ِمن خشِب السنِط تصنعه. وتصنع مذبحا إليقاِد البخوِر"1

وتصنع له إكليالً ِمن ذَهٍب . سطحه وحيطانه حوالَيِه وقُرونه: �وتغشيِه بذَهٍب نقي3. ِمنه تكونُ قُرونه. ِذراعاِن
 تصنعهما، لتكونا بيتِني لعصويِن حلَملِه علَى اجلاِنبِني. وتصنع له حلقَتِني ِمن ذَهٍب حتت إكليلِه علَى جاِنبيِه4. حوالَيِه
. وتجعلُه قُدام اِحلجاِب الذي أمام تابوِت الشهادِة6. وتصنع العصويِن ِمن خشِب السنِط وتغشيِهما بذَهٍبِ .5ما

بك ِمعيثُ أجتِة حهادالِغطاِء الذي علَى الش امعلَي7. قُد فيوِقد جرالس صلحي ا كُلَّ صباٍح، حنيِطرا عخورِه هارونُ ب
ه8. يوِقدهِة يوِقدشييف الع جرهارونُ الس صِعدي وحني .يف أجيالكُم الرب ا أماما دائمخورال9. ب  

  تصِعدوا علَيِه بخورا غَريبا والمحرقَةً أو تقِدمةً، وال
ِمن دِم ذَبيحِة اخلَطيِة اليت للكَفّارِة مرةً يف . ويصنع هارونُ كفّارةً علَى قُروِنِه مرةً يف السنِة10. تسكُبوا علَيِه سكيبا

ةً علَيِه يف أجيالكُمكفّار عصنِة ينالس .أقداٍس هو للرب قُدس."  



  الفدية
 بين إسرائيلَ حبسِب املَعدودين ِمنهم، يعطونَ كُلُّ واِحٍد ِفديةَ نفِسِه إذا أخذت كميةَ"12 :وكلَّم الرب موسى قائال11ً

 للرب عندما تعدهم، لئال

مهدوبأٌ عندما تع فيِهم صري13. يإلَى املَعدودين ِن اجتازعطيِه كُلُّ ماِقل بشاِقل القُدِس: هذا ما يالش اِقلُ . ِنصفالش
ةًهو ِعشرونَ جري .ةً للرباِقل تقِدمالش عطي 14. ِنصفا يةً فصاِعدسن ِمِن ابِن ِعشرين إلَى املَعدودين ِن اجتازكُلُّ م
ةً للربال15. تقِدم ينالغ  

  يكَثِّر والفَقري ال
فوِسكُمكفِري عن نللت ةَ الربعطونَ تقِدمت اِقل حنيقَلِّلُ عن ِنصِف الشين إسرائيلَ، وتأ16. يب ِة ِمنةَ الكَفّارذُ ِفضخ

  ".فتكونُ لبين إسرائيلَ تذكارا أمام الرب للتكفِري عن نفوِسكُم. وجتعلُها ِخلدمِة خيمِة االجِتماِع
  مرحضة لالغتسال

وجتعلُها بني خيمِة . ، لالغِتسالوتصنع ِمرحضةً ِمن نحاٍس، وقاِعدتها ِمن نحاٍس"18: وكلَّم الرب موسى قائال17ً
ِعند دخوِهلم إلَى خيمِة 20. فيغِسلُ هارونُ وبنوه أيديهم وأرجلهم ِمنها19. االجِتماِع واملَذبِح، وجتعلُ فيها ماًء

  االجِتماِع يغِسلونَ مباٍء لئال
  يغِسلونَ أيديهم وأرجلهم لئال21. ِقدوا وقودا للربيموتوا، أو ِعند اقِتراِبِهم إلَى املَذبِح للِخدمِة ليو

  ".ويكونُ هلُم فريضةً أبديةً له ولنسلِه يف أجياِهلم. يموتوا
  زيت املسحة

 ِنصف وِقرفَةً عِطرةً ،مرا قاِطرا خمس ِمئَِة شاِقٍل: وأنت تأخذُ لك أفخر األطياِب"23: وكلَّم الرب موسى قائال22ً
ذلك : ،مسنيِني وخِة ِمئَتالذَّرير بوقَص ،مسنيِني وخيتوِن 24ِمئَتيِت الزز ِمئٍَة بشاِقل القُدِس، وِمن مسةً خوسليخ
وتمسح بِه 26. دهنا مقَدسا للمسحِة يكونُ. ِعطر ِعطارٍة صنعةَ العطّاِر. وتصنعه دهنا مقَدسا للمسحِة25. هينا

ومذبح املُحرقَِة 28واملائدةَ وكُلَّ آنيِتها، واملَنارةَ وآنيتها، ومذبح البخوِر، 27خيمةَ االجِتماِع، وتابوت الشهادِة، 
وتمسح 30. دساكُلُّ ما مسها يكونُ مقَ. وتقَدسها فتكونُ قُدس أقداٍس29. وكُلَّ آنيِتِه، واِملرحضةَ وقاِعدتها

. يكونُ هذا يل دهنا مقَدسا للمسحِة يف أجيالكُم: وتكلِّم بين إسرائيلَ قائال31ً. هارونَ وبنيِه وتقَدسهم ليكهنوا يل
  علَى جسِد إنساٍن ال32

  يسكَب، وعلَى مقاديِرِه ال
عوا ِمثلها ِعن. تصنسقَدهو، ويكونُ م سقَدمكُميب33. دعلَى أجن لَ ِمنهعج نوم ِمثله كَّبر نكُلُّ م� ِمن قطَعي 

  ".شعِبِه
  البخور

فتصنعها 35تكونُ أجزاًء متساويةً، . ميعةً وأظفارا وِقنةً عِطرةً ولُبانا نقيا: خذْ لك أعطارا:"وقالَ الرب ملوسى34
وتسحق ِمنه ناِعما، وجتعلُ ِمنه قُدام الشهادِة يف خيمِة االجِتماِع 36. لعطّاِر، مملَّحا نقيا مقَدسابخورا عِطرا صنعةَ ا



بك ِمعيثُ أجتح .كُمأقداٍس يكونُ ِعند قاديِرِه ال37. قُدسعلَى م هعالذي تصن خوروالب  
عوا ألنفُِسكُمقَ. تصنم كيكونُ ِعندا للربسعِبِه38. دش ِمن قطَعي همشلي ِمثله عنص نكُلُّ م."  
  بصلئيل وأهوليآب
(35:30-36:1) 
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 ومألته ِمن روِح3قد دعوت بصلئيلَ بن أوري بن حور ِمن ِسبِط يهوذا باِمسِه، . اُنظُر"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

ونقِش 5الخِتراِع مخترعاٍت ليعملَ يف الذَّهِب والِفضِة والنحاِس، 4لفَهِم واملَعِرفَِة وكُلِّ صنعٍة، اِهللا باِحلكمِة وا
وها أنا قد جعلت معه أُهوليآب بن أخيساماك ِمن ِسبِط 6. ِحجارٍة للترصيِع، وِنجارِة اخلَشِب، ليعملَ يف كُلِّ صنعٍة

خيمةَ االجِتماِع، وتابوت الشهادِة، 7: كُلِّ حكيِم القَلِب جعلت ِحكمةً، ليصنعوا كُلَّ ما أمرتكويف قَلِب . دانَ
ومذبح 9واملائدةَ وآنيتها، واملَنارةَ الطّاِهرةَ وكُلَّ آنيِتها، ومذبح البخوِر، 8والِغطاَء الذي علَيِه، وكُلَّ آنيِة اخلَيمِة، 

ها، املُحرتةَ وقاِعدضِتِه، واِملرحِة، 10قَِة وكُلَّ آنينيِه للكَهانب ةَ هلارونَ الكاِهِن وثيابساملُقَد ةَ، والثِّياباملَنسوج والثِّياب
  ".حسب كُلِّ ماأمرتك بِه يصنعونَ. ودهن املَسحِة والبخور العِطر للقُدِس11
  السبت

12موس الرب ين إسرائيلَ قائالً"13: ى قائالًوكلَّمب كلِّمت يف : وأنت كُمينيين وبةٌ بالمع هها، ألنبويت حتفَظونس
 ،كُمسقَدالذي ي ي أنا الربعلَموا أنلت لكُم14أجيالكُم سقَدم هألن بتحفَظونَ السلُ قَتالً. فتقتي هسند نإنَّ كُلَّ . م

نعِبهامِني شب ِمن فسالن ِتلك قطَعالً تمفيِه ع عنطلٍَة 15.  صع ففيِه سبت اِبعالس ا اليوملٌ، وأممع عصناٍم يةَ أيِست
للرب سقَدلُ قَتالً. مقتبِت يالً يف يوِم السمع عنص ن16. كُلُّ مصنلي بتنو إسرائيلَ السحفَظُ بيف في بتعوا الس

ألنه يف ِستِة أياٍم صنع الرب السماَء واألرض، . هو بيين وبني بين إسرائيلَ عالمةٌ إلَى األبِد17. أجياِهلم عهدا أبديا
فَّسوتن راحاِبِع استل 18". ويف اليوِم السبيف ج الكالِم معه فراِغِه ِمن ى ِعندأعطَى موس ِةثُمهادِي الشسيناَء لوح :
  .لوحي حجٍر مكتوبِني بإصِبِع اِهللا

  العجل الذهيب
 (29-9:6تث)
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1علَى هارونَ وقالوا له عبالش عمل، اجتاجلَب زول ِمنى أبطأ يف النأنَّ موس عبا رأى الشولَم": لنا آهلَةً تسري عقُِم اصن

ى الرنا، ألنَّ هذا موسالأمام ،أرِض ِمصر نا ِمندلَ الذي أصعج  
هماذا أصاب علَما:"فقالَ هلُم هارون2ُ". ن واتوين ناِتكُموب نيكُموب ِب اليت يف آذاِن ِنسائكُمانِزعوا أقراطَ الذَّه ."

ذَ ذلك ِمن أيديِهم وصوره باإلزميل، فأخ4. فنزع كُلُّ الشعِب أقراطَ الذَّهِب اليت يف آذاِنِهم وأتوا ا إلَى هارون3َ
فلَما نظَر هارونُ بنى مذبحا 5". هِذِه آهلَتك يا إسرائيلُ اليت أصعدتك ِمن أرِض ِمصر:"فقالوا. وصنعه ِعجالً مسبوكًا

وجلَس . حرقاٍت وقَدموا ذَبائح سالمٍةفبكَّروا يف الغِد وأصعدوا م6". غَدا عيد للرب:"أمامه، ونادى هارونُ وقالَ
  .الشعب لألكل والشرِب ثُم قاموا للَِّعِب



زاغوا سريعا عن الطريِق 8. ألنه قد فسد شعبك الذي أصعدته ِمن أرِض ِمصر. اذهِب انِزلْ:"فقالَ الرب ملوسى7
هِذِه آهلَتك يا إسرائيلُ اليت أصعدتك : وكًا، وسجدوا له وذَبحوا له وقالواصنعوا هلُم ِعجالً مسب. الذي أوصيتهم بِه
أرِض ِمصر ى9". ِمنملوس ِة:"وقالَ الربقَبالر لبص عبوإذا هو ش عبهذا الش ى 10. رأيتحمكين ليفاآلنَ اتر

ملاذا يارب يحمى غَضبك :"فتضرع موسى أمام الرب إلَِهِه، وقال11َ". غَضيب علَيِهم وأُفنيهم، فأُصيرك شعبا عظيما
أخرجهم خببٍث : ملاذا يتكلَّم اِملصريونَ قائلني12علَى شعِبك الذي أخرجته ِمن أرِض ِمصر بقوٍة عظيمٍة ويٍد شديدٍة؟ 

اُذكُر إبراهيم 13. رِض؟ ِارِجع عن حمو غَضِبك، واندم علَى الشر بشعِبكليقتلهم يف اِجلبال، ويفنيهم عن وجِه األ
أُكَثِّر نسلكُم كنجوِم السماِء، وأُعطي نسلكُم كُلَّ : وإسحاق وإسرائيلَ عبيدك الذين حلَفت هلُم بنفِسك وقُلت هلُم

  .فنِدم الرب علَى الشر الذي قالَ إنه يفعلُه بشعِبِه14". لَى األبِدهِذِه األرِض اليت تكلَّمت عنها فيملكونها إ
ِمن هنا وِمن هنا كانا . لوحاِن مكتوباِن علَى جاِنبيِهما: فانصرف موسى ونزلَ ِمن اجلَبل ولَوحا الشهادِة يف يِدِه15

وِمسع يشوع صوت الشعِب 17. الِكتابةُ ِكتابةُ اِهللا منقوشةٌ علَى اللَّوحِنيواللَّوحاِن هما صنعةُ اِهللا، و16. مكتوبِني
  :فقال18َ". صوت ِقتاٍل يف املَحلَِّة:"يف هتاِفِه فقالَ ملوسى

  ليس صوت صياِح النصرِة"

 وال 

  ،صوت صياِح الكَسرِة

  ِغناٍء أنا ساِمع بل صوت".  

19بريِه وكانَ عندما اقتدي ِني ِمناللَّوح حى، وطَرموس بغَض ميفح ،قصالِعجلَ والر رأبص هلَِّة أنإلَى املَح 
ثُم أخذَ الِعجلَ الذي صنعوا وأحرقَه بالناِر، وطَحنه حتى صار ناِعما، وذَراه علَى 20. وكسرهما يف أسفَل اجلَبل

ين إسرائيلَوجِه املاِء، وسقَى ب.  
 ال:"فقالَ هارون22ُ" ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلَبت علَيِه خطيةً عظيمةً؟:"وقالَ موسى هلارون21َ

اصنع لنا آهلَةً تسري أمامنا، ألنَّ هذا موسى : فقالوا يل23َ. �أنت تعِرف الشعب أنه يف شر. يحم غَضب سيدي
  لذي أصعدنا ِمن أرِض ِمصر، الالرجلَ ا

هماذا أصاب علَمهلُم24. ن عِطين: فقُلتوي ِرتعهفلي بذَه له نهذا الِعجلُ. م اِر فخرجيف الن هحتا رأى 25". فطَرولَم
من :"موسى يف باِب املَحلَِّة، وقالَوقَف 26موسى الشعب أنه معرى ألنَّ هارونَ كانَ قد عراه للهزِء بني مقاِوميِه، 

فإلَي ين الوي". للربب إليِه مجيع عمإسرائيلَ: "فقالَ هلُم27. فاجت إلَه علَى : هكذا قالَ الرب عوا كُلُّ واِحٍد سيفَهض
لوا كُلُّ واِحٍد أخاهلَِّة، واقتباٍب إلَى باٍب يف املَح وا وارِجعوا ِمنرفِخِذِه ومهوكُلُّ واِحٍد قريب هوكُلُّ واِحٍد صاِحب  ."

وقالَ 29. ووقَع ِمن الشعِب يف ذلك اليوِم نحو ثَالثَِة آالِف رجٍل. ففَعلَ بنو الوي حبسِب قَول موسى28
  ". بركَةًامألَُوا أيديكُم اليوم للرب، حتى كُلُّ واِحٍد بابِنِه وبأخيِه، فيعطيكُم اليوم:"موسى

أنتم قد أخطأتم خطيةً عظيمةً، فأصعد اآلنَ إلَى الرب لَعلِّي أُكَفِّر :"وكانَ يف الغِد أنَّ موسى قالَ للشعِب30
كُمتطيوقال31َ". خ ،ى إلَى الربموس عجآهلَ:"فر عوا ألنفُِسِهمنةً وصةً عظيمطيخ عبآِه، قد أخطأ هذا الش ةً ِمن



  واآلنَ إنْ غَفَرت خطيتهم، وإال32. ذَهٍب
بتالذي كت ِكتاِبك ين ِمنى33". فاحمملوس ِكتايب:"فقالَ الرب ِمن أحموه أخطأ إلَي نِب اهِد 34. مواآلنَ اذه
كيثُ كلَّمتإلَى ح عبالش .كأمام سريالكي يولكن يف يوِم افِتقادي . هوذا ممهتطيخ فيِهم ِقد35". أفت برفض

  .الرب الشعب، ألنهم صنعوا الِعجلَ الذي صنعه هارونُ
 
33 
اذهِب اصعد ِمن هنا أنت والشعب الذي أصعدته ِمن أرِض ِمصر إلَى األرِض اليت حلَفت :"وقالَ الرب ملوسى1

وإسحاق قائالً إلبراهيم أُعطيها: ويعقوب سلك2. لن نيواألموري نيالكَنعاني دالكًا، وأطرم كوأنا أُرِسلُ أمام
نيبوسيوالي نييواِحلو نييوالِفِرز نيال3ً. واِحلثِّيسا وعنلَب ي ال. إلَى أرٍض تفيضفإن 

 أصعد يف وسِطك ألنك شعب صلب الرقَبِة، لئال

وكانَ الرب قد قالَ 5. فلَما ِمسع الشعب هذا الكالم السوَء ناحوا ومل يضع أحد زينته علَيِه4". يك يف الطريِقأُفن
ولكن اآلنَ اخلَع . إنْ صِعدت لَحظَةً واِحدةً يف وسِطكُم أفنيتكُم. أنتم شعب صلب الرقَبِة: قُلْ لبين إسرائيلَ:"ملوسى
  .فنزع بنو إسرائيلَ زينتهم ِمن جبل حوريب6". تك عنك فأعلَم ماذا أصنع بكزين

  خيمة االجتماع
فكانَ كُلُّ من يطلُب ". خيمةَ االجِتماِع"وأخذَ موسى اخلَيمةَ ونصبها له خاِرج املَحلَِّة، بعيدا عن املَحلَِّة، ودعاها 7

وكانَ مجيع الشعِب إذا خرج موسى إلَى اخلَيمِة يقومونَ 8. خيمِة االجِتماِع اليت خاِرج املَحلَِّةالرب يخرج إلَى 
وكانَ عمود السحاِب إذا دخلَ 9. ويِقفونَ كُلُّ واِحٍد يف باِب خيمِتِه وينظُرونَ وراَء موسى حتى يدخلَ اخلَيمةَ

ِرتلُ ويةَ، يى اخلَيمِةموسباِب اخلَيم ِعند ى. ِقفمع موس الرب حاِب، 10. ويتكلَّمالس مودعِب عالش ى مجيعرفي
ويكلِّم الرب موسى وجها 11. واِقفًا ِعند باِب اخلَيمِة، ويقوم كُلُّ الشعِب ويسجدونَ كُلُّ واِحٍد يف باِب خيمِتِه

  وإذا رجع موسى إلَى املَحلَِّة كانَ خاِدمه يشوع بن نونَ الغالم، ال. اِحبهلوجٍه، كما يكلِّم الرجلُ ص
  .يربح ِمن داِخل اخلَيمِة
  موسى وجمد الرب

12ى للربوقالَ موس":قائلٌ يل. انظُر عي: أنترِسلُ مت نفين مرعمل ت وأنت ،عبهذا الش ِعدأص .قد قُلت وأنت: 

عيينةً يف عا ِنعمأيض دتجوو ،باِمسك كفتى 13. رحت لِّمين طريقَكفع يكينةً يف عِنعم دتقد وج فاآلنَ إنْ كُنت
يكينةً يف عِنعم أِجد لكَي أعِرفَك .كعبةَ شأنَّ هِذِه اُألم فقال14َ". وانظُر":كفأُرحي سري15". وجهي يإنْ:"فقالَ له 

  مل يِسر وجهك فال
فإنه مباذا يعلَم أني وجدت ِنعمةً يف عينيك أنا وشعبك؟ أليس مبسِريك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك 16تصِعدنا ِمن ههنا، 

نه أفعلُه، ألنك هذا األمر أيضا الذي تكلَّمت ع:"فقالَ الرب ملوسى17". عن مجيِع الشعوب الذين علَى وجِه األرِض
باِمسك كفتروع ،يينةً يف عِنعم دتوج."  



وأتراَءف علَى من . وأُنادي باسِم الرب قُدامك. أُجيز كُلَّ جوديت قُدامك: "فقال19َ". أِرين مجدك: "فقال18َ
مأرح نم موأرح ،راَءفال:"وقال20َ". أت 

  ، ألنَّ اإلنسانَ التقِدر أنْ ترى وجهي
عيشراين وي21". يِة:"وقالَ الربخرعلَى الص كانٌ، فتِقفي 22. هوذا ِعندي مجدي، أنم ى اجتازتويكونُ م

ى أجتازدي حتبي كرِة، وأستخرالص ٍة ِمنقريف ن كعا وجهي فال23. أضورائي، وأم دي فتنظُري أرفَع ثُم  
  ".يرى
  لواح حجرية جديدةأ
 ،5-5،10:1-7:1،تث19-23:14خر)

16:1-17) 
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احنَت لك لوحِني ِمن حجٍر ِمثلَ األولَِني، فأكتب أنا علَى اللَّوحِني الكلماِت اليت كانت علَى :"ثُم قالَ الرب ملوسى1

واصعد يف الصباِح إلَى جبل سيناَء، وِقف ِعندي هناك . باِحللص وكُن مستِعدا2. اللَّوحِني األولَِني اللذَيِن كسرتهما
 وال3. علَى رأِس اجلَبل

 يصعد أحد معك، وأيضا ال

 الغنم أيضا والبقَر ال. ير أحد يف كُلِّ اجلَبل

ر موسى يف الصباِح وصِعد إلَى جبل سيناَء وبكَّ. فنحت لوحِني ِمن حجٍر كاألولَِني4". ترع إلَى ِجهِة ذلك اجلَبل
  .كما أمره الرب، وأخذَ يف يِدِه لوحِي احلَجِر

5ى باسِم الربوناد هناك هِعند قَفحاِب، فويف الس لَ الربز6. فنى الربوناد ،هامقُد الرب فاجتاز": إلَه الرب
ضطيُء الغب ،ؤوفور فاِءرحيماإلحساِن والو ِة. حاِفظُ اإلحساِن إلَى أُلوٍف7. ِب وكثريِة واخلَطياإلِمث واملَعصي غاِفر .

فأسرع موسى وخر 8". مفتِقد إمثَ اآلباِء يف األبناِء، ويف أبناِء األبناِء، يف اجليل الثّالِث والراِبِع. ولكنه لن يِربئ إبراًء
دِة:"وقال9َ. إلَى األرِض وسجقَبالر لبص عبش هيف وسِطنا، فإن ديِسِر السفلي ديها السأي يكينةً يف عِنعم دتإنْ وج .

 قُدام مجيِع شعِبك أفعلُ عجائب مل تخلَق يف كُلِّ. ها أنا قاِطع عهدا:"فقال10َ". واغِفر إمثَنا وخطيتنا واتِخذنا ملكًا
يف وسِطِه ِفعلَ الرب عِب الذي أنتالش ى مجيعرِم، فياألرِض ويف مجيِع اُألم .هيبر معك إنَّ الذي أنا فاِعلُه.  

11"اليوم ِاحفَظْ ما أنا موصيك .نييواِحلو نييوالِفِرز نيواِحلثِّي نيوالكَنعاني نياألموري اِمكقُد ِمن ها أنا طاِرد 
نيبوسيآٍت إليها لئال12. والي كّاِن األرِض اليت أنتا مع سهدع أنْ تقطَع ِمن ِرزِاحت  

 ،ا يف وسِطكصريوا فخ13يمهوتقطَعونَ سواري ،مهرونَ أنصابكَسوت ،مهذاِبحِدمونَ م ال14. بل كفإن  
غَيور هامس ألنَّ الرب ،رإللٍَه آخ دهو. تسج غَيور زنونَ وراَء 15. إلَهكّاِن األرِض، فيا مع سهدع أنْ تقطَع ِمن ِرزِاحت

 ،ِتِهمذَبيح ى وتأكُلُ ِمندعفت ،حونَ آلهلَِتِهمذبوي 16آهلَِتِهم ،وراَء آهلَِتِهن مهناتفتزين ب ،نيكلب ناِتِهمب ذُ ِمنوتأخ
  .راَء آهلَِتِهنويجعلن بنيك يزنونَ و



سبعةَ أياٍم تأكُلُ فطريا كما أمرتك يف وقِت شهِر أبيب، . تحفَظُ عيد الفَطِري18. ال تصنع لنفِسك آهلَةً مسبوكةً"17
ِمصر ِمن خرجت هِر أبيبيف ش كا 19. ألنبكر واشيكم ا ِمنذَكَر ِحٍم، وكُلُّ ما يولَدثَوٍر وشاٍةيل كُلُّ فاِتِح ر ِمن .

20قَهنع اِحلماِر فتفديِه بشاٍة، وإنْ مل تفِدِه تكِسر ا بكروأم .روا أمامي فاِرغنيظهتفديِه، والي نيكب كُلُّ بكٍر ِمن .
 لنفِسك عيد وتصنع22. يف الفَالحِة ويف احلَصاِد تستريح. ِستةَ أياٍم تعملُ، وأما اليوم الساِبع فتستريح فيِه21

ثَالثَ مراٍت يف السنِة يظهر مجيع ذُكوِرك أمام السيِد 23. وعيد اجلَمِع يف آِخِر السنِة. األسابيِع أبكاِر ِحصاِد اِحلنطَِة
  فإني أطرد اُألمم ِمن قُداِمك وأوسع تخومك، وال24. الرب إلَِه إسرائيلَ

 دهي أحشتِةيناٍت يف السرثَالثَ م إلَِهك الرب أمام رظهلت دتصع حني كال25. أرض  
  تذبح علَى خمٍري دم ذَبيحيت، وال
  ال. أولُ أبكاِر أرِضك تحِضره إلَى بيِت الرب إلَِهك26. تِبت إلَى الغِد ذَبيحةُ عيِد الِفصِح

  ".تطبخ جديا بلَبِن أُمِه
". اكتب لنفِسك هِذِه الكلماِت، ألنين حبسِب هِذِه الكلماِت قَطَعت عهدا معك ومع إسرائيلَ:"وقالَ الرب ملوسى27
فكتب علَى اللَّوحِني كلماِت . وكانَ هناك ِعند الرب أربعني ارا وأربعني ليلَةً، مل يأكُلْ خبزا ومل يشرب ماًء28
  .، الكلماِت العشرالعهِد

  وجه موسى يلمع
وكانَ لَما نزلَ موسى ِمن جبل سيناَء ولَوحا الشهادِة يف يِد موسى، ِعند نزولِه ِمن اجلَبل، أنَّ موسى مل يعلم أنَّ 29

يف كالِمِه معه علمي وجِهِه صار ى وإ30. ِجلدين إسرائيلَ موسب هارونُ ومجيع ظَرفخافوا أنْ فن ،علموجِهِه ي ذا ِجلد
وبعد ذلك 32. فرجع إليِه هارونُ ومجيع الرؤساِء يف اجلَماعِة، فكلَّمهم موسى. فدعاهم موسى31. يقتِربوا إليِه

ما فرغَ موسى ِمن الكالِم ول33َ. اقترب مجيع بين إسرائيلَ، فأوصاهم بكُلِّ ما تكلَّم بِه الرب معه يف جبل سيناَء
وكانَ موسى ِعند دخولِه أمام الرب ليتكلَّم معه يِرتع البرقُع حتى يخرج، ثُم 34. معهم، جعلَ علَى وجِهِه برقُعا

مع كانَ موسى يرد البرقُع فإذا رأى بنو إسرائيلَ وجه موسى أنَّ ِجلده يل35. يخرج ويكلِّم بين إسرائيلَ مبا يوصى
معه تكلَّملَ ليدخى يعلَى وجِهِه حت.  

  فرائض السبت
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( عين إسرائيلَ وقالَ هلُم1) 1: 36مِة بماعى كُلَّ جموس عموج":عصنأنْ ت الرب راليت أم هِذِه هي الكلمات :
. كُلُّ من يعملُ فيِه عمالً يقتلُ. لساِبع ففيِه يكونُ لكُم سبت عطلٍَة مقَدس للربِستةَ أياٍم يعملُ عملٌ، وأما اليوم ا2
  ال3

  ".تشِعلوا نارا يف مجيِع مساِكِنكُم يوم السبِت
  مواد لبناء خيمة االجتماع
(25:1-9،39:32-43) 



خذوا ِمن ِعنِدكُم تقِدمةً 5:  الشيُء الذي أمر بِه الرب قائالًهذا هو:"وكلَّم موسى كُلَّ جماعِة بين إسرائيلَ قائال4ً
للرب .ِة الربفليأِت بتقِدم مسوح هقَلب نا، : كُلُّ محاسةً ونا وِفضب6ذَه عرا وشا وبوصا وِقرِمزا وأُرجوانوأمساجنوني

وزيتا للضوِء وأطيابا لدهِن املَسحِة وللبخوِر العِطِر، 8 وخشب سنٍط، وجلود ِكباٍش محمرةً وجلود تخٍس7ِمعزى، 
وكُلُّ حكيِم القَلِب بينكُم فليأِت ويصنع كُلَّ ما أمر بِه 10. وِحجارةَ جزٍع وِحجارةَ ترصيٍع للرداِء والصدرِة9

11: الربهوأِشظَّت وِغطاَءه هتيموخ املَسكَن ،هوقَواِعد هتوأعِمد هواِرضوع هيِه، والِغطاَء 12 وألواحوصوع ابوتوالت
ومنارةَ الضوِء وآنيتها وسرجها وزيت 14واملائدةَ وعصويها وكُلَّ آنيِتها، وخبز الوجوِه، 13وِحجاب السجِف، 

ومذبح 16 املَسحِة والبخور العِطر، وسجف الباِب ملَدخل املَسكَِن، ومذبح البخوِر وعصويِه، ودهن15الضوِء، 
وأستار الداِر وأعِمدتها وقَواِعدها، 17املُحرقَِة وشباكَةَ النحاِس اليت له وعصويِه وكُلَّ آنيِتِه، واِملرحضةَ وقاِعدتها، 

والثِّياب املَنسوجةَ للِخدمِة يف املَقِدِس، والثِّياب 19وتاد الداِر وأطنابها، وأوتاد املَسكَِن، وأ18وسجف باِب الداِر، 
  ".املُقَدسةَ هلارونَ الكاِهِن، وثياب بنيِه للكَهانِة

جاءوا  .حته روحهثُم جاَء كُلُّ من أَضه قَلبه، وكُلُّ من مس21فخرج كُلُّ جماعِة بين إسرائيلَ ِمن قُداِم موسى، 20
وجاَء الرجالُ مع النساِء، كُلُّ مسوِح 22. بتقِدمِة الرب لعمل خيمِة االجِتماِع ولكُلِّ ِخدمِتها وللثِّياِب املُقَدسِة
وكُلُّ من 23. مةَ ذَهٍب للربوكُلُّ من قَدم تقِد. القَلِب،جاَء خبزائم وأقراٍط وخواِتم وقَالئِد، كُلِّ متاٍع ِمن الذَّهِب

كُلُّ 24. وِجد ِعنده أمساجنوينٌّ وأُرجوانٌ وِقرِمز وبوص وشعر ِمعزى وجلود ِكباٍش محمرةٌ وجلود تخٍس، جاَء ا
ِة الربحاٍس جاَء بتقِدمٍة ونةَ ِفضتقِدم مقَد نم .بشخ هِعند ِجدو نل جاَء بِهوكُلُّ ممالع ٍة ما ِمننعسنٍط لص  .

. وكُلُّ النساِء احلَكيماِت القَلِب غَزلن بأيديِهن وِجئن ِمن الغزل باألمساجنوينِّ واُألرجواِن والِقرِمِز والبوِص25
الرؤساُء جاءوا ِحبجارِة اجلَزِع وِحجارِة و27. وكُلُّ النساِء اللَّوايت أَضتهن قُلوبهن باِحلكمِة غَزلن شعر اِملعزى26

بنو إسرائيلَ، مجيع 29. وبالطِّيِب والزيِت للضوِء ولدهِن املَسحِة وللبخوِر العِطِر28الترصيِع للرداِء والصدرِة، 
ذي أمر الرب أنْ يصنع علَى يِد موسى، جاءوا بِه الرجال والنساِء الذين مسحتهم قُلوبهم أنْ يأتوا بشيٍء لكُلِّ العمل ال

ا إلَى الربعرتب.  
  بصلئيل وأهوليآب

(31:1-11) 
ومأله ِمن 31قد دعا الرب بصلئيلَ بن أوري بن حور ِمن ِسبِط يهوذا باِمسِه، . انظُروا:"وقالَ موسى لبين إسرائيل30َ

والخِتراِع مخترعاٍت، ليعملَ يف الذَّهِب والِفضِة والنحاِس، 32 ،ِم واملَعِرفَِة وكُلِّ صنعٍةروِح اِهللا باِحلكمِة والفَه
وجعلَ يف قَلِبِه أنْ يعلِّم هو 34. ونقِش ِحجارٍة للترصيِع، وِنجارِة اخلَشِب، ليعملَ يف كُلِّ صنعٍة ِمن املُخترعاِت33

قد مألهما ِحكمةَ قَلٍب ليصنعا كُلَّ عمل النقّاِش واحلائِك احلاِذِق 35. اماك ِمن ِسبِط دانَوأُهوليآب بن أخيس
  .صاِنعي كُلِّ صنعٍة ومختِرعي املُخترعاِت. والطَّراِز يف األمساجنوينِّ واُألرجواِن والِقرِمِز والبوِص وكُلَّ عمل النساِج

القَلِب، قد جعلَ فيِه الرب ِحكمةً وفَهما ليعِرف أنْ يصنع   وأُهوليآب وكُلُّ إنساٍن حكيِمفيعملُ بصلئيلُ" 36:1
الرب رِب كُلِّ ما أمسل املَقِدِس، حبمع ا ِمنةً منعص". 
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مةً يف قَلِبِه، كُلَّ من أَضه قَلبه أنْ فدعا موسى بصلئيلَ وأُهوليآب وكُلَّ رجٍل حكيِم القَلِب، قد جعلَ الرب ِحك2

هعصنل ليمإلَى الع م3. يتقَد ل املَقِدِس لكَيمِة عنعنو إسرائيلَ لصا ب ِة اليت جاَءقِدمى كُلَّ التاِم موسقُد ذوا ِمنفأخ
عوهصنا كُلَّ صباٍح. يعريٍء تبا بشم جاءوا إليِه أيضل املَقِدِس، كُلُّ واِحٍد ف4. وهمكُلَّ ع اِنعنيجاَء كُلُّ احلُكَماِء الص

هعونصنم يلِه الذي همع 5. ِمنى قائلنيوكلَّموا موس" : الرب رِة اليت أمنعل للصمِة العحاج بكَثٍري فوق عبجيُء الشي
  ال:"لَِّة قائلنيفأمر موسى أنْ ينِفذوا صوتا يف املَح6". بصنِعها

واملَواد كانت ِكفايتهم لكُلِّ العمل 7. فامتنع الشعب عن اجلَلَِب". يصنع رجلٌ أِوامرأةٌ عمالً أيضا لتقِدمِة املَقِدِس
وأكثَر عوهصنلي.  
  خيمة االجتماع
(26:1-37) 

 وأُرجواٍن وِقرِمٍز �سكَن عشر شقٍَق ِمن بوٍص مربوٍم وأمساجنوينفصنعوا كُلُّ حكيِم قَلٍب ِمن صاِنعي العمل امل8َ
طولُ الشقَِّة الواِحدِة ثَماٍن وِعشرونَ ِذراعا، وعرض الشقَِّة الواِحدِة أربع 9. بكَروبيم، صنعةَ حائٍك حاِذٍق صنعها

ووصلَ خمسا ِمن الشقَِق بعضها .  ِمن الشقَِق بعضها ببعٍضووصلَ خمسا10. قياسا واِحدا جلميِع الشقَِق. أذرٍع
كذلك صنع يف .  علَى حاشيِة الشقَِّة الواِحدِة يف الطَّرِف ِمن املوصل الواِحِد�وصنع عرى ِمن أمساجنوين11. ببعٍض

خمسني عروةً صنع يف الشقَِّة الواِحدِة، وخمسني عروةً صنع يف طَرِف 12. حاشيِة الشقَِّة الطَّرفيِة ِمن املوصل الثّاين
وصنع خمسني ِشظاظًا ِمن ذَهٍب، ووصلَ 13. مقاِبلَةً كانِت العرى بعضها لبعٍض. الشقَِّة الذي يف املوصل الثّاين

  .صار املَسكَن واِحداالشقَّتِني بعضهما ببعٍض باألِشظَِّة، ف
طولُ الشقَِّة الواِحدِة ثَالثونَ 15. إحدى عشرةَ شقَّةً صنعها. وصنع  شقَقًا  ِمن شعِر ِمعزى خيمةً فوق املَسكَِن14

لَ خمسا ِمن الشقَِق وحدها، ووص16. قياسا واِحدا لإلحدى عشرةَ شقَّةً. ِذراعا، وعرض الشقَِّة الواِحدِة أربع أذرٍع
وصنع خمسني . وصنع خمسني عروةً علَى حاشيِة الشقَِّة الطَّرفيِة ِمن املوصل الواِحِد17. وِستا ِمن الشقَِق وحدها

.  نحاٍس ليِصلَ اخلَيمةَ لتصري واِحدةًوصنع خمسني ِشظاظًا ِمن18. عروةً علَى حاشيِة الشقَِّة املوصلَِة الثّانيِة
19فوق ٍس ِمنخلوِد تج ةً، وِغطاًء ِمنرمحلوِد ِكباٍش مج ِة ِمنيمِغطاًء للخ عنوص.  
راع طولُ اللَّوِح عشر أذرٍع، وعرض اللَّوِح الواِحِد ِذ21. وصنع األلواح للمسكَِن ِمن خشِب السنِط قائمة20ً

ى22. وِنصفما باُألخرةٌ إحداهقرونجلميِع ألواِح املَسكَِن. وللَّوِح الواِحِد ِرجالِن، م عن23. هكذا ص عنوص
وصنع أربعني قاِعدةً ِمن ِفضٍة حتت الِعشرين لوحا، 24. األلواح للمسكَِن ِعشرين لوحا إلَى ِجهِة اجلَنوب نحو التيمِن

وجلاِنِب املَسكَِن الثّاين إلَى ِجهِة 25. ت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن لِرجلَيِه، وحتت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن لِرجلَيِهحت
ِد حتت اللَّوِح الواِحِد قاِعدتاِن، وحتت اللَّوِح الواِح. وأربعني قاِعدةً هلا ِمن ِفضٍة26الشمال صنع ِعشرين لوحا، 

وكانا 29. وصنع لوحِني لزاويتِي املَسكَِن يف املؤخِر28. وملؤخِر املَسكَِن نحو الغرِب صنع ِستةَ ألواٍح27. قاِعدتاِن



.  لِكلتا الزاويتِنيهكذا صنع لِكلتيِهما،. مزدِوجِني ِمن أسفَلُ، وعلَى سواٍء كانا مزدِوجِني إلَى رأِسِه إلَى احلَلقَِة الواِحدِة
  .قاِعدتِني قاِعدتِني حتت اللَّوِح الواِحِد. فكانت ثَمانيةَ ألواٍح وقَواِعدها ِمن ِفضٍة ِست عشرةَ قاِعدة30ً
اِنِب وخمس عواِرض أللواِح ج32وصنع عواِرض ِمن خشِب السنِط، خمسا أللواِح جاِنِب املَسكَِن الواِحِد، 31

وصنع العاِرضةَ الوسطَى لتنفُذَ يف وسِط 33. املَسكَِن الثّاين، وخمس عواِرض أللواِح املَسكَِن يف املؤخِر نحو الغرِب
شى وصنع حلَقاِتها ِمن ذَهٍب بيوتا للعواِرِض، وغَ. وغَشى األلواح بذَهٍب34. األلواِح ِمن الطَّرِف إلَى الطَّرِف

  .العواِرض بذَهٍب
وصنع له 36. صنعةَ حائٍك حاِذٍق صنعه بكَروبيم.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم�وصنع اِحلجاب ِمن أمساجنوين35

 .ٍةوسبك هلا أربع قَواِعد ِمن ِفض. رززها ِمن ذَهٍب. أربعةَ أعِمدٍة ِمن سنٍط، وغَشاها بذَهٍب
وأعِمدته خمسةً 38.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم صنعةَ الطَّراِز�وصنع سجفًا ملَدخل اخلَيمِة ِمن أمساجنوين37

  .وغَشى رؤوسها وقُضبانها بذَهٍب، وقَواِعدها خمسا ِمن نحاٍس. ورززها
  تابوت العهد

(25:10-22) 
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1لئيلُ التصب عنوصوِنصف ِذراع هوارِتفاع ،وِنصف ِذراع هرضوع ،ِذراعاِن وِنصف نِط، طولُهِب السشخ ِمن ابوت .
وسبك له أربع حلَقاٍت ِمن 3. وصنع له إكليالً ِمن ذَهٍب حوالَيِه.  ِمن داِخٍل وِمن خاِرٍج�وغَشاه بذَهٍب نقي2

وصنع عصويِن ِمن خشِب السنِط 4. علَى جاِنِبِه الواِحِد حلقَتاِن، وعلَى جاِنِبِه الثّاين حلقَتاِن. ذَهٍب علَى أربِع قَوائِمِه
  .وأدخلَ العصويِن يف احلَلَقاِت علَى جاِنبِي التابوِت، حلَمل التابوِت5. وغَشاهما بذَهٍب
  غطاء التابوت

وصنع كروبِني ِمن ذَهٍب صنعةَ 7.  طولُه ِذراعاِن وِنصف، وعرضه ِذراع وِنصف، �وصنع ِغطاًء ِمن ذَهٍب نقي6
. كَروبا واِحدا علَى الطَّرِف ِمن هنا، وكروبا واِحدا علَى الطَّرِف ِمن هناك8. اِخلراطَِة، صنعهما علَى طَرفَِي  الِغطاِء

وكانَ الكَروباِن باِسطَِني أجِنحتهما إلَى فوق، مظَلِّلَِني بأجِنحِتِهما فوق 9. ى طَرفَيِهِمن الِغطاِء صنع الكَروبِني علَ
  .نحو الِغطاِء كانَ وجها الكَروبِني. الِغطاِء، ووجهاهما كُلُّ الواِحِد إلَى اآلخِر

  املائدة
(25:23-30) 

وغَشاها بذَهٍب 11. اعاِن، وعرضها ِذراع، وارِتفاعها ِذراع وِنصفوصنع املائدةَ ِمن خشِب السنِط، طولُها ِذر10
وصنع هلا حاِجبا علَى ِشٍرب حوالَيها، وصنع حلاِجِبها إكليالً ِمن 12. ، وصنع هلا إكليالً ِمن ذَهٍب حوالَيها�نقي

. جعلَ احلَلَقاِت علَى الزوايا األربِع اليت لقَوائِمها األربِعوسبك هلا أربع حلَقاٍت ِمن ذَهٍب، و13. ذَهٍب حوالَيها
وصنع العصويِن ِمن خشِب السنِط، وغَشاهما 15. ِعند احلاِجِب كانِت احلَلَقات بيوتا للعصويِن حلَمل املائدِة14

، ِصحافَها وصحونها وجاماِتها وكأساِتها اليت يسكَب ا ِمن وصنع األواينَ اليت علَى املائدِة16. بذَهٍب حلَمل املائدِة
  .�ذَهٍب نقي



  املنارة
(25:31-40) 

كانت كأساتها وعجرها وأزهارها . صنعةَ اِخلراطَِة صنع املَنارةَ، قاِعدتها وساقَها. �وصنع املَنارةَ ِمن ذَهٍب نقي17
ِمن جاِنِبها الواِحِد ثَالثُ شعِب منارٍة، وِمن جاِنِبها الثّاين ثَالثُ شعِب . جةٌ ِمن جاِنبيهاوِست شعٍب خاِر18. ِمنها
 يف الشعبِة الواِحدِة ثَالثُ كأساٍت لوزيٍة بعجرٍة وزهٍر، ويف الشعبِة الثّانيِة ثَالثُ كأساٍت لوزيٍة بعجرٍة 19. منارٍة

. ويف املَنارِة أربع كأساٍت لوزيٍة بعجِرها وأزهاِرها20. إلَى الست الشعِب اخلاِرجِة ِمن املَنارِةوزهٍر، وهكذا 
إلَى الست الشعِب . وتحت الشعبتِني ِمنها عجرةٌ، وحتت الشعبتِني ِمنها عجرةٌ، وحتت الشعبتِني ِمنها عجرة21ٌ

وصنع سرجها سبعةً، 23. �كانت عجرها وشعبها ِمنها، مجيعها ِخراطَةٌ واِحدةٌ ِمن ذَهٍب نقي22. ِمنهااخلاِرجِة 
  . صنعها ومجيع أوانيها�ِمن وزنِة ذَهٍب نقي24. �ومالِقطَها ومناِفضها ِمن ذَهٍب نقي

  مذبح البخور
(30:1-5، 22-38) 

. ِمنه كانت قُرونه. وارِتفاعه ِذراعاِن. بخوِر ِمن خشِب السنِط، طولُه ِذراع، وعرضه ِذراع، مربعاوصنع مذبح ال25
وصنع له 27. وصنع له إكليالً ِمن ذَهٍب حوالَيِه. سطحه وحيطانه حوالَيِه وقُرونه: �وغَشاه بذَهٍب نقي26

وصنع العصويِن ِمن خشِب 28. هٍب حتت إكليلِه علَى جاِنبيِه، علَى اجلاِنبِني بيتِني لعصويِن حلَملِه ِماحلقَتِني ِمن ذَ
  .السنِط وغَشاهما بذَهٍب

 .وصنع دهن املَسحِة مقَدسا، والبخور العِطر نقيا صنعةَ العطّاِر29

  مذبح احملرقة
(27:1-8) 
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1عنا وصعبرٍع، مأذر مسخ هرضٍع، وعأذر مسخ نِط، طولُهِب السشخ قَِة ِمناملُحر حذبٍع. مثَالثُ أذر هوارِتفاع .
ور والرفوش القُد: وصنع مجيع آنيِة املَذبِح3. وغَشاه بنحاٍس. ِمنه كانت قُرونه. وصنع قُرونه علَى زواياه األربِع2

وصنع للمذبِح شباكَةً صنعةَ الشبكَِة ِمن نحاٍس، حتت 4. واملَراِكن واملَناِشلَ واملَجاِمر، مجيع آنيِتِه صنعها ِمن نحاٍس
وصنع 6. ِس بيوتا للعصويِنوسبك أربع حلَقاٍت يف األربعِة األطراِف لشباكَِة النحا5. حاِجِبِه ِمن أسفَلُ إلَى ِنصِفِه

مجوفًا . وأدخلَ العصويِن يف احلَلَقاِت علَى جاِنبِي املَذبِح حلَملِه ِما7. العصويِن ِمن خشِب السنِط وغَشاهما بنحاٍس
  .صنعه ِمن ألواٍح

  مرحضة لالغتسال
(30:18) 

8حاٍس وقاِعدن ةَ ِمنضاِملرح عنحاٍسوصن ها ِمنِة االجِتماِع. تيمباِب خ دنَ ِعندداِت اللَّوايت جتَننجرائي املُتم ِمن.  
  الدار اخلارجية
(27:9-19) 

9ارالد عنربوٍم ِمئَةُ ِذراٍع، : وصبوٍص م اِر ِمنالد ِن، أستاريمالت حوِة اجلَنوِب نها ِعشرونَ، 10إلَى ِجهتأعِمد
وإلَى ِجهِة الشمال، ِمئَةُ ِذراٍع، أعِمدتها 11. رزز األعِمدِة وقُضبانها ِمن ِفضٍة. دها ِعشرونَ ِمن نحاٍسوقَواِع



وإلَى ِجهِة الغرِب أستار، خمسونَ 12. رزز األعِمدِة وقُضبانها ِمن ِفضٍة. ِعشرونَ وقَواِعدها ِعشرونَ ِمن نحاٍس
وإلَى ِجهِة الشرِق نحو الشروِق، 13. رزز األعِمدِة وقُضبانها ِمن ِفضٍة. دتها عشرةٌ وقَواِعدها عشرِذراعا، أعِم

وللجاِنِب 15. للجاِنِب الواِحِد أستار خمس عشرةَ ِذراعا، أعِمدتها ثَالثَةٌ وقَواِعدها ثَالث14ٌ. خمسونَ ِذراعا
مجيع أستاِر 16. لداِر إلَى هنا وإلَى هنا أستار خمس عشرةَ ِذراعا، أعِمدتها ثَالثَةٌ وقَواِعدها ثَالثٌالثّاين ِمن باِب ا

رزز األعِمدِة وقُضبانها ِمن ِفضٍة وتغشيةُ رؤوِسها . وقَواِعد األعِمدِة ِمن نحاٍس17الداِر حوالَيها ِمن بوٍص مربوٍم، 
 �وسجف باِب الداِر صنعةَ الطَّراِز ِمن أمساجنوين18. ومجيع أعِمدِة الداِر موصولَةٌ بقُضباٍن ِمن ِفضٍةِمن ِفضٍة 

وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم، وطولُه ِعشرونَ ِذراعا، وارِتفاعه بالعرِض خمس أذرٍع بسويِة أستاِر الداِر، 
ومجيع 20. رززها ِمن ِفضٍة، وتغشيةُ رؤوِسها وقُضباِنها ِمن ِفضٍة. وقَواِعدها أربع ِمن نحاٍسوأعِمدتها أربعةٌ، 19

  .أوتاِد املَسكَِن والداِر حوالَيها ِمن نحاٍس
  املواد املستخدمة

دمِة الالّويني علَى يِد إيثامار بِن هذا هو املَحسوب للمسكَِن، مسكَِن الشهادِة الذي حِسب مبوجِب أمِر موسى ِخب21
ومعه 23. وبصلئيلُ بن أوري بِن حور ِمن ِسبِط يهوذا صنع كُلَّ ما أمر بِه الرب موسى22. هارونَ الكاِهِن

  .ِز والبوِص وطَراز باألمساجنوينِّ واُألرجواِن والِقرِم�أُهوليآب بن أخيساماك ِمن ِسبِط دانَ، نقّاش وموش
ِتسع وِعشرونَ وزنةً وسبع ِمئَِة شاِقٍل : كُلُّ الذَّهِب املَصنوِع للعمل يف مجيِع عمل املَقِدِس، وهو ذَهب التقِدمِة24

وخمسةٌ وسبعونَ وِفضةُ املَعدودين ِمن اجلَماعِة ِمئَةُ وزنٍة وألف وسبع ِمئَِة شاِقٍل 25. وثَالثونَ شاِقالً بشاِقل املَقِدِس
لكُلِّ مِن اجتاز إلَى املَعدودين ِمِن ابِن ِعشرين . للرأِس ِنصف، ِنصف الشاِقل بشاِقل املَقِدِس26. شاِقالً بشاِقل املَقِدِس

مسنيمِس ِمئٍَة وخِمئَِة ألٍف وثَالثَِة آالٍف وخ ا، لِستةً فصاِعد27. سنالِفض ٍة ِمنِمئَةُ وزن بِك قَواِعِد وكانتِة لس
واأللف والسبع ِمئَِة شاِقٍل واخلَمسةُ والسبعونَ 28. وزنةٌ للقاِعدِة. ِمئَةُ قاِعدٍة للِمئَِة وزنٍة. املَقِدِس وقَواِعِد اِحلجاِب

سبعونَ وزنةً وألفاِن وأربع ونحاس التقِدمِة 29. شاِقالً صنع ِمنها رززا لألعِمدِة وغَشى رؤوسها ووصلها بقُضباٍن
وِمنه صنع قَواِعد باِب خيمِة االجِتماِع ومذبح النحاِس وشباكَةَ النحاِس اليت له ومجيع آنيِة املَذبِح 30. ِمئَِة شاِقٍل
  . الداِر حوالَيهاوقَواِعد الداِر حوالَيها وقَواِعد باِب الداِر ومجيع أوتاِد املَسكَِن ومجيع أوتاِد31

  الثياب الكهنوتية
(28:1-14) 

39 
وِمن األمساجنوينِّ واُألرجواِن والِقرِمِز صنعوا ثيابا منسوجةً للِخدمِة يف املَقِدِس، وصنعوا الثِّياب املُقَدسةَ اليت هلارونَ، 1

 .كما أمر الرب موسى

  الرداء
ومدوا الذَّهب  صفائح وقَدوها خيوطًا 3.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم�اجنوينفصنع الرداَء ِمن ذَهٍب وأمس2

علَى . وصنعوا له كِتفَِني موصولَِني4. ليصنعوها يف وسِط  األمساجنوينِّ واُألرجواِن والِقرِمِز والبوِص، صنعةَ املوشي
 وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم، كما أمر �علَيِه كانَ ِمنه كصنعِتِه ِمن ذَهٍب وأمساجنوينوزنار شدِه الذي 5. طَرفَيِه اتصلَ



وصنعوا حجرِي اجلَزِع محاطَِني بطَوقَِني ِمن ذَهٍب منقوشِني نقش اخلاِتِم علَى حسِب أمساِء بين 6. الرب موسى
  .حجري تذكاٍر لبين إسرائيلَ، كما أمر الرب موسىووضعهما علَى كِتفَِي الرداِء 7. إسرائيلَ

  الصــدرة
(28:15-30) 

. كانت مربعة9ً.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وبوٍص مربوٍم�وصنع الصدرةَ صنعةَ املوشي كصنعِة الرداِء ِمن ذَهٍب وأمساجنوين8
عقيق أمحر : صف. ورصعوا فيها أربعةَ صفوِف ِحجارٍة10. وعرضها ِشرب مثنيةًطولُها ِشرب . مثنيةً صنعوا الصدرةَ

: والصف الثّالث12ُ. بهرمانُ وياقوت أزرق وعقيق أبيض: والصف الثّاين11. وياقوت أصفَر وزمرد، الصف األولُ
ستموج شموي اِهلر نيوال13. عاِبعالر فص :شبوي زعوج درجبٍب يف ترصيِعها. زذَه حاطَةٌ بأطواٍق ِمنم .

كُلُّ واِحٍد علَى اِمسِه لالثني عشر . واِحلجارةُ كانت علَى أمساِء بين إسرائيلَ، اثني عشر علَى أمسائِهم كنقِش اخلاِتِم14
وصنعوا طَوقَِني ِمن ذَهٍب 16. �لَ مجدولَةً صنعةَ الضفِر ِمن ذَهٍب نقيوصنعوا علَى الصدرِة سالِس15. ِسبطًا

وجعلوا ضفريتِي الذَّهِب يف احلَلقَتِني علَى طَرفَِي 17. وحلقَتِني ِمن ذَهٍب، وجعلوا احلَلقَتِني علَى طَرفَِي الصدرِة
وصنعوا حلقَتِني 19. علوهما يف الطَّوقَِني، وجعلوهما علَى كِتفَِي الرداِء إلَى قُداِمِهوطَرفا الضفريتِني ج18. الصدرِة

وصنعوا حلقَتِني ِمن 20. علَى حاشيِتها اليت إلَى ِجهِة الرداِء ِمن داِخٍل. ِمن ذَهٍب ووضعوهما علَى طَرفَِي الصدرِة
وربطوا الصدرةَ حبلقَتيها إلَى 21. فَِي الرداِء ِمن أسفَلُ ِمن قُداِمِه ِعند وصلِه فوق زناِر الرداِءذَهٍب وجعلوهما علَى كِت

   ليكونَ علَى زناِر الرداِء، وال�حلقَتِي الرداِء خبيٍط ِمن أمساجنوين
  .ترتَع الصدرةُ عن الرداِء، كما أمر الرب موسى

  ب كهنوتية أخرىثيا
  

(28:31-43) 
وفَتحةُ اجلُبِة يف وسِطها كفَتحِة الدرِع، ولفَتحِتها 23. �وصنع جبةَ الرداِء صنعةَ النساِج، كُلَّها ِمن أمساجنوين22

وصنعوا 25. اٍن وِقرِمٍز مربوٍم وأُرجو�وصنعوا علَى أذيال اجلُبِة رماناٍت ِمن أمساجنوين24. التنشق. حاشيةٌ حوالَيها
. ، وجعلوا اجلَالِجلَ يف وسِط الرماناِت علَى أذيال اجلُبِة حوالَيها يف وسِط الرماناِت�جالِجلَ ِمن ذَهٍب نقي

  .موسىعلَى أذيال اجلُبِة حوالَيها للِخدمِة، كما أمر الرب . جلجلٌ ورمانةٌ. جلجلٌ ورمانة26ٌ
والِعمامةَ ِمن بوٍص، وعصائب القَالِنِس ِمن بوٍص، 28. وصنعوا األقِمصةَ ِمن بوٍص صنعةَ النساِج هلارونَ وبنيِه27

  وأُرجواٍن وِقرِمٍز صنعةَ الطَّراِز، كما�واِملنطَقَةَ ِمن بوٍص مربوٍم وأمساجنوين29. وسراويلَ الكَتاِن ِمن بوٍص مربوٍم
  .أمر الرب موسى

وجعلوا 31". قُدس للرب:"، وكتبوا علَيها ِكتابةَ نقِش اخلاِتِم�وصنعوا صفيحةَ اإلكليل املُقَدِس ِمن ذَهٍب نقي30
 . لتجعلَ علَى الِعمامِة ِمن فوق، كما أمر الرب موسى�علَيها خيطَ أمساجنوين

  موسى يتفحص اخليمة
(35:10-19) 



. هكذا صنعوا. وصنع بنو إسرائيلَ حبسِب كُلِّ ما أمر الرب موسى. فكملَ كُلُّ عمل مسكَِن خيمِة االجِتماِع32
اخلَيمِة ومجيِع أوانيها، أِشظَِّتها وألواِحها وعواِرِضها وأعِمدِتها وقَواِعِدها، : وجاءوا إلَى موسى باملَسكَِن33
وتابوِت الشهادِة 35ن جلوِد الِكباِش املُحمرِة، والِغطاِء ِمن جلوِد التخِس، وِحجاِب السجِف، والِغطاِء ِم34

السرِج للترتيِب، وكُلِّ : واملَنارِة الطّاِهرِة وسرِجها37واملائدِة وكُلِّ آنيِتها، وخبِز الوجوِه، 36وعصويِه، والِغطاِء، 
ِتها والزوِء، آنيِة، 38يِت للضل اخلَيمجِف ملَدخِطِر، والسخوِر العِة، والبهِن املَسحِب، ودِح الذَّهذبِح 39ومذبوم

وأستاِر الداِر وأعِمدِتها وقَواِعِدها، 40النحاِس، وشباكَِة النحاِس اليت له وعصويِه وكُلِّ آنيِتِه، واِملرحضِة وقاِعدِتها، 
والثِّياِب املَنسوجِة للِخدمِة 41لسجِف لباِب الداِر وأطناِبها وأوتاِدها، ومجيِع أواين ِخدمِة املَسكَِن خلَيمِة االجِتماِع، وا

نع بنو حبسِب كُلِّ ماأمر الرب موسى هكذا ص42. يف املَقِدِس، والثِّياِب املُقَدسِة هلارونَ الكاِهِن وثياِب بنيِه للكَهانِة
فباركَهم . هكذا صنعوا. فنظَر موسى مجيع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب43. إسرائيلَ كُلَّ العمل

  .موسى
  إقامة خيمة االجتماع

 (23-9:15عد)
40 
وتضع 3، تقيم مسكَن خيمِة االجِتماِع، يف الشهِر األول، يف اليوِم األول ِمن الشهِر"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

. وتدِخلُ املَنارةَ وتصِعد سرجها. وتدِخلُ املائدةَ وترتب ترتيبها4. وتستر التابوت باِحلجاِب. فيِه تابوت الشهادِة
وتجعلُ مذبح املُحرقَِة قُدام 6. لباِب للمسكَِنوتضع سجف ا. وتجعلُ مذبح الذَّهِب للبخوِر أمام تابوِت الشهادِة5

وتضع الدار 8. وتجعلُ اِملرحضةَ بني خيمِة االجِتماِع واملَذبِح، وجتعلُ فيها ماًء7. باِب مسكَِن خيمِة االجِتماِع
  .حوهلُن، وجتعلُ السجف لباِب الداِر

9ِة ومتساملَسح هنذُ داوتأخسقَدِتِه ليكونَ موكُلَّ آني هسقَدوكُلَّ ما فيِه، وت املَسكَن قَِة 10. حاملُحر حذبم حمسوت
وتقَدم هارونَ 12. وتمسح اِملرحضةَ وقاِعدتها وتقَدسها11. وكُلَّ آنيِتِه، وتقَدس املَذبح ليكونَ املَذبح قُدس أقداٍس

. وتلِبس هارونَ الثِّياب املُقَدسةَ ومتسحه وتقَدسه ليكهن يل13. ى باِب خيمِة االجِتماِع وتغِسلُهم مباٍءوبنيِه إلَ
ويكونُ ذلك لتصري هلُم مسحتهم . وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا يل15. وتقَدم بنيِه وتلِبسهم أقِمصة14ً
كها يف أجياِهلما أبدينوت.  
16الرب هرِب كُلِّ ما أمسى حبلَ موسلَ. ففَعهِر أنَّ 17. هكذا فعل الشِة يف أوِة الثّانينالس ل ِمنهِر األووكانَ يف الش

أُقيم و18. املَسكَنلَ ععوج هألواح عضوو هلَ قَواِعدعوج ،ى املَسكَنموس أقامهتأعِمد وأقام هطَ 19. اِرضسوب
وأخذَ الشهادةَ وجعلها يف 20. اخلَيمةَ فوق املَسكَِن، ووضع ِغطاَء اخلَيمِة علَيها ِمن فوق، كما أمر الرب موسى

فوق ابوِت ِمنيِن علَى التوصالع عضابوِت، ووإلَى املَسكَِن، 21. الت ابوتلَ التوأدخ جِف وسترالس ِحجاب عضوو
وجعلَ املائدةَ يف خيمِة االجِتماِع يف جاِنِب املَسكَِن نحو الشمال خاِرج 22. تابوت الشهادِة، كما أمر الرب موسى

ةَ يف خيمِة االجِتماِع ووضع املَنار24. ورتب علَيها ترتيب اخلُبِز أمام الرب، كما أمر الرب موسى23. اِحلجاِب



ووضع 26. وأصعد السرج أمام الرب، كما أمر الرب موسى25. مقاِبلَ املائدِة يف جاِنِب املَسكَِن نحو اجلَنوِب
ووضع 28.  موسىوبخر علَيِه ببخوٍر عِطٍر، كما أمر الرب27مذبح الذَّهِب يف خيمِة االجِتماِع قُدام اِحلجاِب، 

ووضع مذبح املُحرقَِة ِعند باِب مسكَِن خيمِة االجِتماِع، وأصعد علَيِه املُحرقَةَ والتقِدمةَ، 29. سجف الباِب للمسكَِن
ليغِسلَ ِمنها 31غِتسال، ووضع اِملرحضةَ بني خيمِة االجِتماِع واملَذبِح وجعلَ فيها ماًء لال30. كما أمر الرب موسى

ملهوأرج مهأيدي نوهى وهارونُ وبغِسلونَ، 32. موسِح يإلَى املَذب اقِتراِبِهم ِة االجِتماِع وِعنديمإلَى خ خوِهلمد ِعند
  .لَ موسى العملَوأكم. وأقام الدار حولَ املَسكَِن واملَذبِح ووضع سجف باِب الداِر33. كما أمر الرب موسى

  الرب جمد
34املَسكَن هاُء الربأل بةَ االجِتماِع وميمةُ خحابغَطَِّت الس ةَ االجِتماِع، ألنَّ 35. ثُميملَ خدخى أنْ يموس قِدرفلم ي

أل املَسكَنم هاُء الربعلَيها وب لَّتةَ ححابِة عن 36. السحابارِتفاِع الس ِحلونَ يف وِعندرتنو إسرائيلَ ياملَسكَِن كانَ ب
ةُ ال37. مجيِع ِرحالِتِهمحابِفِع السوإنْ مل ترت  

وكانت فيها نار ليالً أمام عيوِن كُلِّ . ألنَّ سحابةَ الرب كانت علَى املَسكَِن ارا38يرتِحلونَ إلَى يوِم ارِتفاِعها، 
  .ِهمبيِت إسرائيلَ يف مجيِع ِرحالِت


