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  :ودعا الرب موسى وكلَّمه ِمن خيمِة االجِتماِع قائال1ً

. إذا قَرب إنسانٌ ِمنكُم قُربانا للرب ِمن البهائِم، فِمن البقَِر والغنِم تقَربونَ قَرابينكُم: كلِّم  بين  إسرائيلَ  وقُلْ  هلُم"2
3هإنْ كانَ قُربان هبقَرا يحيحا صقَِر، فذَكَرالب قَةً ِمنحرم .الرب أمام ضا عنهللر همقَدِة االجِتماِع ييمإلَى باِب خ .
4كفِري عنهى علَيِه للترضقَِة، فيعلَى رأِس املُحر هدي عضهارونَ الكهنة5ُ. وي نوب بقَروي ،الرب الِعجلَ أمام حذبوي 

. ويسلَُخ املُحرقَةَ ويقَطِّعها إلَى ِقطَِعها6. الدم، ويرشونَ الدم مستديرا علَى املَذبِح الذي لَدى باِب خيمِة االجِتماِع
لكهنةُ الِقطَع مع ويرتب بنو هارونَ ا8. ويجعلُ بنو هارونَ الكاِهِن نارا علَى املَذبِح، ويرتبونَ حطَبا علَى الناِر7

وأما أحشاؤه وأكاِرعه فيغِسلُها مباٍء، ويوِقد الكاِهن 9. الرأِس والشحِم فوق احلَطَِب الذي علَى الناِر اليت علَى املَذبِح
ِة سروٍر للربرائح قَةً، وقودحرِح معلَى املَذب اجلميع.  

ويذبحه علَى جاِنِب املَذبِح إلَى 11. ِن أو املَعِز محرقَةً، فذَكَرا صحيحا يقَربهوإنْ كانَ قُربانه ِمن الغنِم الضأ"10
. ويقَطِّعه إلَى ِقطَِعِه، مع رأِسِه وشحِمِه12. الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارونَ الكهنةُ دمه علَى املَذبِح مستديرا

 الكاِهن نهبترِحوياِر اليت علَى املَذباحلَطَِب الذي علَى الن 13. فوق بقَرغِسلُها مباٍء، ويفي ا األحشاُء واألكاِرعوأم
  .إنه محرقَةٌ، وقود رائحِة سروٍر للرب. الكاِهن اجلميع، ويوِقد علَى املَذبِح

يقَدمه الكاِهن إلَى 15. ِمن اليماِم أو ِمن أفراِخ احلَماِم رب قُربانهوإنْ كانَ قُربانه للرب ِمن الطَِّري محرقَةً، يقَ"14
ويِرتع حوصلَته بفَرِثها ويطرحها إلَى 16. املَذبِح، ويحز رأسه، ويوِقد علَى املَذبِح، ويعصر دمه علَى حائِط املَذبِح

  ال. ويشقُّه بني جناحيِه17.  الرماِدجاِنِب املَذبِح شرقًا إلَى مكاِن
فِصلُهاِر. ياحلَطَِب الذي علَى الن ِح فوقعلَى املَذب الكاِهن هويوِقد .ِة سروٍر للربرائح قَةٌ، وقودحرم هإن.  

  تقدمة الدقيق
2 
ويأيت ا 2. ويسكُب علَيها زيتا، ويجعلُ علَيها لُبانا. ٍقوإذا قَرب أحد قُربانَ تقِدمٍة للرب، يكونُ قُربانه ِمن دقي"1

إلَى بين هارونَ الكهنِة، ويقِبض  ِمنها  ِملَء  قَبضِتِه  ِمن  دقيِقها  وزيِتها مع  كُلِّ  لُباِنها،  ويوِقد  الكاِهن تذكارها 
ِة سروٍر للربرائح ِح، وقود3. علَى املَذبوالباقي ِمنوقائِد الرب أقداٍس ِمن نيِه، قُدسِة هو هلارونَ وبقِدمالت .  

. وإذا قَربت قُربانَ تقِدمٍة مخبوزٍة يف تنوٍر، تكونُ أقراصا ِمن دقيٍق، فطريا ملتوتةً بزيٍت، وِرقاقًا فطريا مدهونةً بزيٍت"4
إنها . تفُتها فُتاتا وتسكُب علَيها زيتا6.  ِمن دقيٍق ملتوتةً بزيٍت، فطرياوإنْ كانَ قُربانك تقِدمةً علَى الصاِج، تكون5ُ

  .تقِدمةٌ
7"لُهيٍت تعمقيٍق بزد طاِجٍن، فِمن ةً ِمنتقِدم ك8. وإنْ كانَ قُربان هِذِه إلَى الرب ِمن عصطَنِة اليت تقِدمفتأيت بالت

ويأخذُ الكاِهن ِمن التقِدمِة تذكارها ويوِقد علَى املَذبِح وقود رائحِة 9. ، فيدنو ا إلَى املَذبِحوتقَدمها إلَى الكاِهِن
10. سروٍر للربوقائِد الرب أقداٍس ِمن  نيِه،  قُدسِة  هو  هلارونَ  وبقِدمالت  والباقي ِمن.  



 رب الكُلُّ التقِدماِت اليت تقَربونها لل"11

  تصطَنع خمريا، ألنَّ كُلَّ خمٍري، وكُلَّ عسٍل ال
ا للربما وقود12. توِقدوا ِمنهما للربهبونقَرِح ال. قُربانَ أوائلَ تلكن علَى املَذب  
  وكُلُّ قُرباٍن ِمن تقاِدِمك باِمللِح تملِّحه، وال13. يصعداِن لرائحِة سروٍر

  .علَى مجيِع قَرابيِنك تقَرب ِملحا. ِمن ِملِح عهِد إلَِهكتخل تقِدمتك 
وتجعلُ 15. جريشا سويقًا تقَرب تقِدمةَ باكوراِتك. وإنْ قَربت تقِدمةَ باكوراٍت للرب، ففَريكًا مشويا بالناِر"14

 الكاِهن تذكارها ِمن جريِشها وزيِتها مع مجيِع لُباِنها وقودا فيوِقد16. إنها تقِدمةٌ. علَيها زيتا وتضع علَيها لُبانا
للرب.  

  ذبيحة السالمة
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1"الرب أمام هبقَرا يحيحا أو أُنثَى، فصقَِر ذَكَرالب ِمن بٍة، فإنْ قَرةَ سالمذَبيح هعلَى 2. وإنْ كانَ قُربان هدي عضي

حذبارأِس قُرباِنِه ويديرستِح معلَى املَذب منو هارونَ الكهنةُ الدب شرِة االجِتماِع، وييمى باِب خلَد 3. ه ِمن بقَروي
ا للربِة وقودالمِة السحِم الذي علَى األحشاِء، : ذَبيحالش ي األحشاَء، وسائرشغالذي ي حمِني، 4الشتوالكُلي

ويوِقدها بنو هارونَ علَى املَذبِح 5. ما الذي علَى اخلاِصرتِني، وزيادةَ الكَِبِد مع الكُليتِني يِرتعهاوالشحم الذي علَيِه
ِة سروٍر للربرائح اِر، وقوداحلَطَِب الذي علَى الن قَِة اليت فوقعلَى املُحر.  

إنْ قَرب قُربانه ِمن الضأِن يقَدمه 7. بهِّكَرا أو أُنثَى، فصحيحا يقَروإنْ كانَ قُربانه ِمن الغنِم ذَبيحةَ سالمٍة للرب ذَ"6
الرب ِة االجِتماِع8. أماميمخ امقُد هحذبعلَى رأِس قُرباِنِه وي هدي عضا. يديرستِح معلَى املَذب همنو هارونَ دب شروي .

األليةَ صحيحةً ِمن ِعنِد العصعِص يِرتعها، والشحم الذي يغشي :  السالمِة شحمها وقودا للربويقَرب ِمن ذَبيحِة9
والكُليتِني، والشحم الذي علَيِهما الذي علَى اخلاِصرتِني، وزيادةَ 10األحشاَء، وسائر الشحِم الذي علَى األحشاِء، 

  .ويوِقدها الكاِهن علَى املَذبِح طَعام وقوٍد للرب11. يِرتعهاالكَِبِد مع الكُليتِني 
12"الرب أمام همقَداملَعِز  ي ِمن  ه13. وإنْ  كانَ  قُربان  شرِة  االجِتماِع،  وييمخ  امقُد هحذبعلَى رأِسِه وي هدي عضي

ديرستِح معلَى املَذب همنو هارونَ د14. ابا للربوقود هقُربان ِمنه بقَروي : ي األحشاَء، وسائرشغالذي ي حمالش
والكُليتِني والشحم الذي علَيِهما الذي علَى اخلاِصرتِني، وزيادةَ الكَِبِد مع الكُليتِني 15الشحِم الذي علَى األحشاِء، 

فريضةً دهريةً يف 17. كُلُّ الشحِم للرب. املَذبِح طَعام وقوٍد لرائحِة سروٍرويوِقدهن الكاِهن علَى 16. يِرتعها
ساِكِنكُميف مجيِع م ال: أجيالكُم  
  تأكُلوا شيئًا ِمن الشحِم وال

  ".ِمن الدِم
  ذبيحة اخلطية
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  نفس سهوا يف شيٍء ِمن مجيِع مناهي الرب اليت الإذا أخطأت : كلِّم بين إسرائيلَ قائالً"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
إنْ كانَ الكاِهن املَمسوح يخِطئُ إلِمث الشعِب، يقَرب عن خطيِتِه اليت أخطأ 3: ينبغي عملُها، وعِملَت واِحدةً ِمنها

ر إلَى باِب خيمِة االجِتماِع أمام الرب، ويضع يده علَى رأِس يقَدم الثَّو4. ثَورا ابن بقٍَر صحيحا للرب، ذَبيحةَ خطيٍة
الرب أمام الثَّور حذبِة االجِتماِع، 5. الثَّوِر، وييملُ بِه إلَى خدخِم الثَّوِر ويد ِمن املَمسوح ذُ الكاِهن6ويأخ غِمسوي

الد ِمن نِضحِم وييف الد هعإصب ى ِحجاِب القُدِسالكاِهنلَد الرب اٍت أمامرم ِم علَى 7. ِم سبعالد ِمن لُ الكاِهنجعوي
قُروِن مذبِح البخوِر العِطِر الذي يف خيمِة االجِتماِع أمام الرب، وسائر دِم الثَّوِر يصبه إلَى أسفَل مذبِح املُحرقَِة الذي 

الشحم الذي يغشي األحشاَء، وسائر الشحِم الذي . ومجيع شحِم ثَوِر اخلَطيِة يِرتعه عنه8. ِعلَدى باِب خيمِة االجِتما
كَما 10والكُليتِني والشحم الذي علَيِهما الذي علَى اخلاِصرتِني، وزيادةَ الكَِبِد مع الكُليتِني يِرتعها، 9علَى األحشاِء، 
وأما ِجلد الثَّوِر وكُلُّ لَحِمِه مع رأِسِه 11. ويوِقدهن الكاِهن علَى مذبِح املُحرقَِة. بيحِة السالمِةترتَع ِمن ثَوِر ذَ

فيخِرج سائر الثَّوِر إلَى خاِرِج املَحلَِّة إلَى مكاٍن طاِهٍر، إلَى مرمى الرماِد، ويحِرقُها علَى 12وأكاِرِعِه وأحشائِه وفَرِثِه 
اِرحطٍَب بالن .قحرماِد تى الررمعلَى م.  

  وإنْ سها كُلُّ جماعِة إسرائيلَ، وأُخفي أمر عن أعيِن املَجمِع، وعِملوا واِحدةً ِمن مجيِع مناهي الرب اليت ال"13
يأتونَ بِه إلَى . مع ثَورا ابن بقٍَر ذَبيحةَ خطيٍةثُم عِرفَِت اخلَطيةُ اليت أخطأوا ا، يقَرب املَج14ينبغي عملُها، وأِثموا، 
. ويضع شيوخ اجلَماعِة أيديهم علَى رأِس الثَّوِر أمام الرب، ويذبح الثَّور أمام الرب15قُداِم خيمِة االجِتماِع، 

ويغِمس الكاِهن إصبعه يف الدِم، وينِضح سبع 17ِتماِع، ويدِخلُ الكاِهن املَمسوح ِمن دِم الثَّوِر إلَى خيمِة االج16
ويجعلُ ِمن الدِم علَى قُروِن املَذبِح الذي أمام الرب يف خيمِة االجِتماِع، وسائر 18. مراٍت أمام الرب لَدى اِحلجاِب

ومجيع شحِمِه يِرتعه عنه ويوِقده علَى 19. ِب خيمِة االجِتماِعالدِم يصبه إلَى أسفَل مذبِح املُحرقَِة الذي لَدى با
ثُم 21. ويكَفِّر عنهم الكاِهن، فيصفَح عنهم. كذلك يفعلُ بِه. ويفعلُ بالثَّوِر كما فعلَ بثَوِر اخلَطيِة20. املَذبِح

  .إنه ذَبيحةُ خطيِة املَجمِع. ما أحرق الثَّور األولَيخِرج الثَّور إلَى خاِرِج املَحلَِّة ويحِرقُه ك
 إذا أخطأ رئيس وعِملَ بسهٍو واِحدةً ِمن مجيِع مناهي الرب إلَِهِه اليت ال"22

 ،لُها، وأِثممغي عنباملَعِز ذ23َي ا ِمنا،  يأيت بقُرباِنِه تيس  ِتِه اليت أخطأطيخب أُعلم اثُمحيحا ص24. كَر هدي عضوي
الرب قَةَ أمامفيِه املُحر حذبيف املَوِضِع الذي ي هحذبيِس ويٍة. علَى رأِس التطيةُ خذَبيح هِم 25. إند ِمن ذُ الكاِهنويأخ

صي قَِة، ثُمِح املُحرذبلُ علَى قُروِن مجعِعِه ويِة بإصبِة اخلَطيقَِةذَبيحِح املُحرذبإلَى أسفَل م همد حِمِه 26. بش ومجيع
عنه صفَحِتِه فيطيخ ِمن عنه الكاِهن كَفِّرِة، ويالمِة السحِم ذَبيحِح كشعلَى املَذب هيوِقد.  

  الوإنْ أخطأ أحد ِمن عامِة األرِض سهوا، بعملِه واِحدةً ِمن مناهي الرب اليت"27

 ،لُها، وأِثممغي  عنبِتِه28يطيخب  أُعلم  ِتِه اليت  ثُمطيةً عن خحيحاملَعِز أُنثَى ص  ا، يأيت بقُرباِنِه  عرتًا  ِمن اليت  أخطأ
ويأخذُ الكاِهن ِمن 30. ويضع يده علَى رأِس ذَبيحِة اخلَطيِة، ويذبح ذَبيحةَ اخلَطيِة يف موِضِع املُحرقَِة29. أخطأ

ومجيع شحِمها يِرتعه كما 31. دِمها بإصبِعِه ويجعلُ علَى قُروِن مذبِح املُحرقَِة، ويصب سائر دِمها إلَى أسفَل املَذبِح
  .فِّر عنه الكاِهن فيصفَح عنهنِزع الشحم عن ذَبيحِة السالمِة، ويوِقد الكاِهن علَى املَذبِح رائحةَ سروٍر للرب ويكَ



ويضع يده علَى رأِس ذَبيحِة اخلَطيِة، 33. وإنْ أتى بقُرباِنِه ِمن الضأِن ذَبيحةَ خطيٍة، يأيت ا أُنثَى صحيحةً"32
 ِمن دِم ذَبيحِة اخلَطيِة بإصبِعِه ويجعلُ ويأخذُ الكاِهن34. ويذبحها ذَبيحةَ خطيٍة يف املَوِضِع الذي يذبح فيِه املُحرقَةَ

ومجيع شحِمِه يِرتعه كما يرتَع شحم الضأِن عن 35. علَى قُروِن مذبِح املُحرقَِة، ويصب سائر الدِم إلَى أسفَل املَذبِح
  .ويكَفِّر عنه الكاِهن ِمن خطيِتِه اليت أخطأ فيصفَح عنه. بذَبيحِة السالمِة، ويوِقده الكاِهن علَى املَذبِح علَى وقائِد الر
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1"هلَ ذَنبمبِه ح خِبرفإنْ مل ي ،عِرفأو ي بِصري لٍف وهو شاِهدح صوت وِمسع د2. وإذا أخطأ أح دأح سأو إذا م

أو إذا 3. ِجسٍة، أوجثَّةَ دبيٍب نِجٍس، وأُخفي عنه، فهو نِجس ومذِنبجثَّةَ وحٍش نِجٍس، أو جثَّةَ بهيمٍة ن: شيئًا نِجسا
ذِنبفهو م ،لمع ثُم عنه ا، وأُخفي سججاساِتِه اليت يتنمجيِع ن ةَ إنساٍن ِمنجاسن سِرطًا 4. مفتم دأح لَفأو إذا ح

ا يفتِرطُ بِه اإلنسانُ يف اليمِني، وأُخفي عنه، ثُم علم، فهو مذِنب يف شيٍء ِمن بشفَتيِه لإلساَءِة أو لإلحساِن ِمن مجيِع م
مبا قد أخطأ بِه5. ذلك ِقرهِذِه، ي يٍء ِمنيف ش ذِنبِتِه اليت أخطأ 6. فإنْ كانَ يطيٍة إلِمثِه عن خبذَبيح ويأيت إلَى الرب
وإنْ مل تنلْ يده ِكفايةً 7.  أو عرتًا ِمن املَعِز، ذَبيحةَ خطيٍة، فيكَفِّر عنه الكاِهن ِمن خطيِتِهأُنثَى ِمن األغناِم نعجةً: ا

. يمامتِني أو فرخي حماٍم إلَى الرب، أحدهما ذَبيحةُ خطيٍة واآلخر محرقَةٌ: لشاٍة، فيأيت بذَبيحٍة إلِمثِه الذي أخطأ بِه
  يحز رأسه ِمن قَفاه وال.  ِما إلَى الكاِهِن، فيقَرب الذي للخطيِة أوالًيأيت8

فِصلُهِح9. يإلَى أسفَل املَذب رعصِم يالد ِح، والباقي ِمنِة علَى حائِط املَذبِة اخلَطيِم ذَبيحد ِمن نِضحٍة. ويطيةُ خذَبيح هإن .
وإنْ مل تنلْ يده 11. فيعملُه محرقَةً كالعادِة، فيكَفِّر عنه الكاِهن ِمن خطيِتِه اليت أخطأ، فيصفَح عنهوأما الثّاين 10

  ال. يمامتِني أو فرخي حماٍم فيأيت بقُرباِنِه عما أخطأ بِه عشر اإليفَِة ِمن دقيٍق، قُربانَ خطيٍة
  يضع علَيِه زيتا، وال

يأيت بِه إلَى الكاِهِن فيقِبض الكاِهن ِمنه ِملَء قَبضِتِه تذكاره، ويوِقده علَى 12. يجعلُ علَيِه لُبانا ألنه قُربانُ خطيٍة
ِح علَى وقائِد الربٍة. املَذبطيقُربانُ خ ها يف 13. إن ِتِه اليت أخطأطيخ ِمن الكاِهن عنه كَفِّرفي ،ذلك ٍة ِمنواِحد

عنه صفَحِة. فيقِدمويكونُ للكاِهِن كالت."  
  

  ذبيحة اإلمث
: إذا خانَ أحد خيانةً وأخطأ سهوا يف أقداِس الرب، يأيت إلَى الرب بذَبيحٍة إلِمثِه"15: وكلَّم الرب موسى قائال14ً

ِمن  ويعوض عما أخطأ بِه16. ضٍة علَى شاِقل القُدِس، ذَبيحةَ إٍمثكبشا صحيحا ِمن الغنِم بتقوِميك ِمن شواِقل ِف
عنه صفَحبكَبِش اإلِمث، في عنه الكاِهن كَفِّرإلَى الكاِهِن، في هدفَعوي ،همسعلَيِه خ زيدالقُدِس، وي. 

 وإذا أخطأ أحد وعِملَ واِحدةً ِمن مجيِع مناهي الرب اليت ال"17

هلَ ذَنبما وحذِنبكانَ م ،علَملُها، ومل يمغي عنبةَ إٍمث، إلَى الكاِهِن، 18. يذَبيح ،ِم بتقوِميكنالغ حيٍح ِمنفيأيت بكَبٍش ص



  فيكَفِّر عنه الكاِهن ِمن سهِوِه الذي سها وهو ال
عنه صفَحفي ،علَمةُ إٍمث19. يذَبيح هإمثًا . إن قد أِثمإلَى الرب."  

6 
إذا أخطأ أحد وخانَ خيانةً بالرب، وجحد صاِحبه وديعةً أو أمانةً أو مسلوبا، أو "2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

فإذا 4ئًا بِه، أو وجد لُقَطَةً وجحدها، وحلَف كاِذبا علَى شيٍء ِمن كُلِّ ما يفعلُه اإلنسانُ مخِط3اغتصب ِمن صاِحِبِه، 
أخطأ وأذنب، يرد املَسلوب الذي سلَبه، أو املُغتصب الذي اغتصبه، أِوالوديعةَ اليت أوِدعت ِعنده، أو اللُّقَطَةَ اليت 

.  يدفَعه يوم ذَبيحِة إِمثِهإلَى الذي هو له. يعوضه برأِسِه، ويزيد علَيِه خمسه. أو كُلَّ ما حلَف علَيِه كاِذبا5وجدها، 
فيكَفِّر عنه الكاِهن أمام 7. كبشا صحيحا ِمن الغنِم بتقوِميك، ذَبيحةَ إٍمث إلَى الكاِهِن: ويأيت إلَى الرب بذَبيحٍة إلِمثِه6

  ".الرب، فيصفَح عنه يف الشيِء ِمن كُلِّ ما فعله مذِنبا بِه
  شريعة احملرقة

هي املُحرقَةُ تكونُ علَى املَوِقدِة فوق : املُحرقَِة هِذِه شريعةُ: أوِص هارونَ وبنيِه قائالً"9: وكلَّم الرب موسى قائال8ً
س سراويلَ ِمن كتاٍن ثُم يلبس الكاِهن ثَوبه ِمن كتاٍن، ويلب10. املَذبِح كُلَّ اللَّيل حتى الصباِح، ونار املَذبِح تتِقد علَيِه

ثُم يخلَع ثيابه 11. علَى جسِدِه، ويرفَع الرماد الذي صيرِت النار املُحرقَةَ إياه علَى املَذبِح، ويضعه جباِنِب املَذبِح
  ال. والنار علَى املَذبِح تتِقد علَيِه12. ويلبس ثيابا أُخرى، ويخِرج الرماد إلَى خاِرِج املَحلَِّة، إلَى مكاٍن طاِهٍر

نار 13. ويشِعلُ علَيها الكاِهن حطَبا كُلَّ صباٍح، ويرتب علَيها املُحرقَةَ، ويوِقد علَيها شحم ذَبائِح السالمِة. تطفأُ
  ال. دائمةٌ تتِقد علَى املَذبِح

  .تطفأُ
  شريعة تقدمة الدقيق

14"ريعِةوهِذِه شقِدمِح، : ةُ التاِم املَذبإلَى قُد الرب نو هارونَ أمامها بمقَدِة 15يقِدمقيِق التد عضِتِه بذُ ِمنها بقَبضويأخ
ها للربةَ سروٍر تذكارِح رائحعلَى املَذب ِة، ويوِقدقِدميِتها وكُلَّ اللُّباِن الذي علَى التوالباقي ِمنها يأك16ُ. وز لُه

نوهٍس. هارونُ وبقَدكاٍن ما يؤكلُ يف مفطري .هِة االجِتماِع يأكُلونيمال17. يف داِر خ  
كُلُّ ذَكٍَر ِمن بين 18. إنها قُدس أقداٍس كذَبيحِة اخلَطيِة وذَبيحِة اإلِمث. قد جعلته نصيبهم ِمن وقائدي. يخبز خمريا

  ".كُلُّ من مسها يتقَدس. فريضةً دهريةً يف أجيالكُم ِمن وقائِد الرب. هارونَ يأكُلُ ِمنها
عشر اإليفَِة ِمن دقيٍق : هذا قُربانُ هارونَ وبنيِه الذي يقَربونه للرب يوم مسحِتِه"20: وكلَّم الرب موسى قائال19ً

ثَرائد تقِدمٍة، فُتاتا تقَربها . علَى صاٍج تعملُ بزيٍت، مربوكةً تأيت ا21.  مساًءتقِدمةً دائمةً، ِنصفُها صباحا، وِنصفُها
ةَ سروٍر للرب22. رائحةً للربهريةً دلُها فريضعمنيِه يب ِمن ا عنهضِعو املَمسوح بكَماهلا. والكاِهن وكُلُّ 23. توقَد

  ال. تقِدمِة كاِهٍن تحرق بكَماهلا
  ".تؤكلُ

  شريعة ذبيحة اخلطية



يف املَكاِن الذي تذبح فيِه : هِذِه شريعةُ ذَبيحِة اخلَطيِة: كلِّم هارونَ وبنيِه قائالً"25: وكلَّم الرب موسى قائال24ً
الرب ِة أمامةُ اخلَطيذَبيح حذبقَةُ، تأقداٍس. املُحر ها قُدس26. إنالذي ي ِة يأكُلُهاالكاِهنطيلُها للخٍس . عمقَدكاٍن ميف م

وإذا انتثَر ِمن دِمها علَى ثَوٍب تغِسلُ ما انتثَر علَيِه يف . كُلُّ من مس لَحمها يتقَدس27. تؤكلُ يف داِر خيمِة االجِتماِع
. وإنْ طُِبخت يف إناِء نحاٍس، يجلَى ويشطَف مباٍء. وأما إناُء اخلَزِف الذي تطبخ فيِه فيكسر28. مكاٍن مقَدٍس

وكُلُّ ذَبيحِة خطيٍة يدخلُ ِمن دِمها إلَى خيمِة االجِتماِع 30. إنها قُدس أقداٍس. كُلُّ ذَكٍَر ِمن الكهنِة يأكُلُ ِمنها29
  للتكفِري يف القُدِس، ال

  .تحرق بناٍر. تؤكلُ
  شريعة ذبيحة اإلمث
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 يف املَكاِن الذي يذبحونَ فيِه املُحرقَةَ، يذبحونَ ذَبيحةَ اإلِمث، ويرش 2. إنها قُدس أقداٍس: وهِذِه شريعةُ ذَبيحِة اإلِمث"1

ليتِني والشحم والك4ُاألليةَ، والشحم الذي يغشي األحشاَء، : ويقَرب ِمنها كُلَّ شحِمها3دمها علَى املَذبِح مستديرا، 
. ويوِقدهن الكاِهن علَى املَذبِح وقودا للرب5. الذي علَيِهما، الذي علَى اخلاِصرتِني، وزيادةَ الكَِبِد مع الكُليتِني يِرتعها

ذَبيحةُ اإلِمث كذَبيحِة 7. دس أقداٍسإنها قُ. يف مكاٍن مقَدٍس تؤكلُ. كُلُّ ذَكٍَر ِمن الكهنِة يأكُلُ ِمنها6. إنها ذَبيحةُ إٍمث
والكاِهن الذي يقَرب محرقَةَ إنساٍن فِجلد املُحرقَِة 8. الكاِهن الذي يكَفِّر ا تكونُ له. اخلَطيِة، هلُما شريعةٌ واِحدةٌ

ها يكونُ لهبقَروِر، وكُلُّ ما 9. اليت ينيف الت تِبزٍة خِملَ يف طاِجٍن أو علَى صاٍج يكونُ للكاِهِن الذي وكُلُّ تقِدمع
هبقَرين هارونَ، كُلِّ إنساٍن كأخيِه10. ييٍت أو ناِشفٍَة تكونُ جلميِع بٍة بزلتوتٍة موكُلُّ تقِدم.  

  شريعة ذبيحة السالمة
ها ألجل الشكِر، يقَرب علَى ذَبيحِة الشكِر أقراص إنْ قَرب12: الذي يقَربها للرب. وهِذِه شريعةُ ذَبيحِة السالمِة"11

مع أقراِص خبٍز خمٍري 13فطٍري ملتوتةً بزيٍت، وِرقاق فطٍري مدهونةً بزيٍت، ودقيقًا مربوكًا أقراصا ملتوتةً بزيٍت، 
دا ِمن كُلِّ قُرباٍن  رفيعةً للرب، يكونُ للكاِهِن الذي ويقَرب ِمنه واِح14. يقَرب قُربانه علَى ذَبيحِة شكِر سالمِتِه

  ال. ولَحم ذَبيحِة شكِر سالمِتِه يؤكلُ يوم قُرباِنِه15. يرش دم ذَبيحِة السالمِة
ويف الغِد . ريِبِه ذَبيحته تؤكلُوإنْ كانت ذَبيحةُ قُرباِنِه  نذرا  أو ناِفلَةً، ففي  يوِم تق16. يبقي ِمنه شيئًا إلَى الصباِح

وإنْ أُِكلَ ِمن لَحِم ذَبيحِة 18. وأما الفاِضلُ ِمن لَحِم الذَّبيحِة يف اليوِم الثّالِث فيحرق بالناِر17. يؤكلُ ما فضلَ ِمنها
  سالمِتِه يف اليوِم الثّالِث ال

  الذي  يقَربها ال. تقبلُ
جاستكونُ ن ،له بحسهاتاليت تأكُلُ ِمنها حتِملُ ذَنب فسا ال19. ةً، والنِجسيئًا ما نش سالذي م واللَّحم  

وأما النفس اليت تأكُلُ لَحما ِمن ذَبيحِة السالمِة اليت للرب 20. واللَّحم يأكُلُ كُلُّ طاِهٍر ِمنه. يحرق بالناِر. يؤكلُ
قطَعها علَيها فتتجاسعِبهاونش ِمن فسالن ةً أو 21.  ِتلكِجسةً نهيمةَ إنساٍن أو بجاسا نِجسا نيئًا مش اليت متَس فسوالن

  ".مكروها ما نِجسا، ثُم تأكُلُ ِمن لَحِم ذَبيحِة السالمِة اليت للرب، تقطَع ِتلك النفس ِمن شعِبها



  حترمي أكل الشحم والدم
  كُلَّ شحِم ثَوٍر أو كبٍش أو ماِعٍز ال: كلِّم بين إسرائيلَ قائالً"23: كلَّم الرب موسى قائالًو22

  وأما شحم املَيتِة وشحم املُفترسِة فيستعملُ لكُلِّ عمٍل، لكن أكالً ال24. تأكُلوا
ق25َ. تأكُلوههائِم اليت يالب ا ِمنحمأكلَ ش ناليت تأكُلُإنَّ كُلَّ م فسعِبها، النش ِمن قطَعت ا للربِمنها وقود بر .
  وكُلَّ دٍم ال26

  ".كُلُّ نفٍس تأكُلُ شيئًا ِمن الدِم تقطَع ِتلك النفس ِمن شعِبها27. تأكُلوا يف مجيِع مساِكِنكُم ِمن الطَِّري وِمن البهائِم
  نصيب الكهنة

28الرب ى قائالًوكلَّمين إسرائيلَ قائالً"29:  موسب كلِّم : يأيت بقُرباِنِه إلَى الرب ،ِتِه للربةَ سالمذَبيح بقَرالذي ي
أما الصدر فلكَي يردده ترديدا أمام . الشحم يأيت بِه مع الصدِر. يداه تأتياِن بوقائِد الرب30. ِمن ذَبيحِة سالمِتِه

والساق اليمنى تعطونها رفيعةً 32. فيوِقد الكاِهن الشحم علَى املَذبِح، ويكونُ الصدر هلارونَ وبنيِه31. ربال
ِتكُمذَبائِح سالم ى 33. للكاِهِن ِمنمنالي اقالس ين هارونَ، تكونُ لهب ِمن حمِة والشالمِة السذَبيح مد بقَرالذي ي

ا، نما هلارونَ 34صيبهوأعطَيت ِتِهمذَبائِح سالم ين إسرائيلَ ِمنب ما ِمنهذتِة قد أخفيعالر رديِد وساقالت درألنَّ ص
ِهم ِتلك مسحةُ هارونَ ومسحةُ بنيِه ِمن وقائِد الرب يوم تقدِمي35". الكاِهِن ولبنيِه فريضةً دهريةً ِمن بين إسرائيلَ

 ،نوا للربكه36ليةً يف أجياِهلمهريةً دين إسرائيلَ، فريضب ِمن ماهسِحِه إيم عطَى هلُم يومأنْ ت الرب راليت أم .
37المِة السِة اِمللِء، وذَبيحِة اإلِمث، وذَبيحِة، وذَبيحِة اخلَطيِة، وذَبيحقِدمقَِة، والتةُ املُحرريعش 38ِة، ِتلك الرب راليت أم

  .ا موسى يف جبل سيناَء، يوم أمِرِه بين إسرائيلَ بتقريِب قَرابيِنِهم للرب يف بريِة سيناَء
  مسح هارون وبنيه

(29:1-37) 
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ِة والكَبشِني وسلَّ الفَطِري، خذْ هارونَ وبنيِه معه، والثِّياب ودهن املَسحِة وثَور اخلَطي"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
فاجتمعِت اجلَماعةُ إلَى باِب خيمِة . ففَعلَ موسى كما أمره الرب4". وامجع كُلَّ اجلَماعِة إلَى باِب خيمِة االجِتماِع3

. هارونَ وبنيِه وغَسلهم مباٍءفقَدم موسى 6". هذا ما أمر الرب أنْ يفعلَ:"ثُم قالَ موسى للجماعِة5. االجِتماِع
ووضع 8. وجعلَ  علَيِه  القَميص  ونطَّقَه باِملنطَقَِة  وألبسه  اجلُبةَ  وجعلَ علَيِه الرداَء، ونطَّقَه بزناِر الرداِء وشده بِه7

يمموالت ِة األورميدرلَ يف الصعةَ وجدر9. علَيِه الصضِة وجِهِه ووِة إلَى ِجهعلَى الِعمام عضةَ علَى رأِسِه، ووالِعمام ع
ثُم أخذَ موسى دهن املَسحِة ومسح املَسكَن وكُلَّ ما 10. صفيحةَ الذَّهِب، اإلكليلَ املُقَدس، كما أمر الرب موسى

 ،هس11فيِه وقَدم ِح سبععلَى املَذب ِمنه حضقديِسهاونها لتتةَ وقاِعدضِتِه، واِملرحآني ومجيع حاملَذب حساٍت، ومر .
ثُم قَدم موسى بين هارونَ وألبسهم أقِمصةً 13. وصب ِمن دهِن املَسحِة علَى رأِس هارونَ ومسحه لتقديِسِه12

ركما أم ،هلُم قَالِنس دوش ناِطقمب مطَّقَهىونموس الرب .  
فذَبحه، وأخذَ موسى الدم وجعله 15. ثُم قَدم ثَور اخلَطيِة، ووضع هارونُ وبنوه أيديهم علَى رأِس ثَوِر اخلَطيِة14

حاملَذب رِعِه، وطَها بإصبديرستِح معلَى قُروِن املَذب .إلَى أسفَل املَذب مالد بص ثُما عنهتكفري هسذَ كُلَّ 16. ِح وقَدوأخ



ِجلده : وأما الثَّور17. الشحِم الذي علَى األحشاِء وزيادةَ الكَِبِد والكُليتِني وشحمهما، وأوقَده موسى علَى املَذبِح
  .ولَحمه وفَرثُه، فأحرقَه بناٍر خاِرج املَحلَِّة، كما أمر الرب موسى

فذَبحه، ورش موسى الدم علَى املَذبِح 19. م قَدم كبش املُحرقَِة، فوضع هارونُ وبنوه أيديهم علَى رأِس الكَبِشث18ُ
 وأما األحشاُء واألكاِرع فغسلها21. وأوقَد موسى الرأس والِقطَع والشحم. وقَطَّع الكَبش إلَى ِقطَِعِه20. مستديرا

  .وقود هو للرب، كما أمر الرب موسى. إنه محرقَةٌ لرائحِة سروٍر. مباٍء، وأوقَد موسى كُلَّ الكَبِش علَى املَذبِح
فذَبحه، وأخذَ موسى ِمن 23. ثُم قَدم الكَبش الثّاين، كبش املَلِء، فوضع هارونُ وبنوه أيديهم علَى رأِس الكَبِش22

ثُم قَدم موسى بين 24. دِمِه وجعلَ علَى شحمِة أُذُِن هارونَ اليمنى، وعلَى إاِم يِدِه اليمنى، وعلَى إاِم ِرجلِه اليمنى
ليمنى، ثُم رش هارونَ وجعلَ ِمن الدِم علَى شحِم آذاِنِهِم اليمنى، وعلَى أباِهِم أيديِهِم اليمنى، وعلَى أباِهِم أرجلِهِم ا

األليةَ وكُلَّ الشحِم الذي علَى األحشاِء، وزيادةَ الكَِبِد : ثُم أخذَ الشحم25. موسى الدم علَى املَذبِح مستديرا
فطريا، وقُرصا واِحدا وِمن سلِّ الفَطِري الذي أمام الرب، أخذَ قُرصا واِحدا 26والكُليتِني وشحمهما، والساق اليمنى، 

وجعلَ اجلميع علَى كفَّي هارونَ 27ِمن اخلُبِز بزيٍت، ورقاقَةً واِحدةً، ووضعها علَى الشحِم وعلَى الساِق اليمنى، 
الرب ا أمامها ترديدددنيِه، ورها علَى املَذ28. وكُفوِف بوأوقَد ،ى عن كُفوِفِهمذَها موسأخ قَِةثُماملُحر ِح فوقها . بإن

. ثُم أخذَ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب ِمن كبِش املَلِء29. وقود هي للرب. قُربانُ ملٍء لرائحِة سروٍر
 الذي علَى املَذبِح، ونضح ثُم أخذَ موسى ِمن دهِن املَسحِة وِمن الدِم30. ملوسى كانَ نصيبا، كما أمر الرب موسى

نيِه معهنيِه وعلَى ثياِب بعلَى هارونَ وعلَى ثياِبِه، وعلَى ب .نيِه معهب نيِه وثيابوب ههارونَ وثياب سقالَ 31. وقَد ثُم
بز الذي يف سلِّ قُرباِن املَلِء، اطبخوا اللَّحم لَدى باِب خيمِة االجِتماِع، وهناك تأكُلونه واخلُ: "موسى هلارونَ وبنيِه
وِمن لَدنْ باِب خيمِة 33. والباقي ِمن اللَّحِم واخلُبِز تحِرقونه بالناِر32. هارونُ وبنوه يأكُلونه: كما أمرت قائالً
  االجِتماِع، ال

اٍم يةَ أيسبع هألن ،لئكُماِم ماٍم إلَى يوِم كمال أيةَ أيجونَ سبعختركُم34. مألَُ أيدي الرب رلَ يف هذا اليوِم، قد أمكَما فع
كفِري عنكُملَ للتفعفال35. أنْ ي الرب عائراٍم، وحتفَظونَ شةَ أيا وليالً سبعار َقيمونِة االجِتماِع تيمى باِب خولَد  

ي هكذا أُِمرتكُلَّ م36". متوتونَ، ألن نوهِملَ هارونُ وبىفعِد موسعلَى ي بِه الرب را أم.  
  الكهنة يبدأون خدمتهم

9 
خذْ لك ِعجالً ابن بقٍَر لذَبيحِة خطيٍة، : "وقالَ هلارون2َ. ويف اليوِم الثّاِمِن دعا موسى هارونَ وبنيِه وشيوخ إسرائيل1َ

الرب ما أماممهِني، وقَدحيحقٍَة صا ملُحر3. وكبشب ٍة، : ين إسرائيلَ قائالًوكلِّمطيِة خاملَعِز لذَبيح ا ِمنذوا تيسخ
. وثَورا وكبشا لذَبيحِة سالمٍة للذَّبِح أمام الرب، وتقِدمةً ملتوتةً بزيٍت4وِعجالً وخروفًا حوليِني صحيحِني ملُحرقٍَة، 

وتقَدم كُلُّ اجلَماعِة ووقَفوا أمام .  موسى إلَى قُداِم خيمِة االجِتماِعفأخذوا ما أمر بِه5". ألنَّ الرب اليوم يتراَءى لكُم
ى6. الربفقالَ موس" :بِه الرب رهذا ما أم .الرب جدراَءى لكُم متفي هلونى هلارون7َ". تعمقالَ موس إلَى : "ثُم متقَد

واعملْ قُربانَ الشعِب وكفِّر عنهم كما . رقَتك، وكفِّر عن نفِسك وعِن الشعِباملَذبِح واعملْ ذَبيحةَ خطيِتك ومح



الرب ر8". أمِة الذي لهِعجلَ اخلَطي حِح وذَبهارونُ إلَى املَذب مقَديف 9. فت هعإصب سمفغ ،منو هارونَ إليِه الدب موقَد
والشحم والكُليتِني وزيادةَ الكَِبِد ِمن ذَبيحِة 10. املَذبِح، ثُم صب الدم إلَى أسفَل املَذبِحالدِم وجعلَ علَى قُروِن 

  .وأما اللَّحم واِجللد فأحرقَهما بناٍر خاِرج املَحلَِّة11. اخلَطيِة أوقَدها علَى املَذبِح، كما أمر الرب موسى
12املُحر حذَب اثُمديرستِح معلَى املَذب هشفر ،منو هارونَ الدب له13. قَةَ، فناو ،أسقَةَ بِقطَِعها والراملُحر لوهناو ثُم

ثُم قَدم قُربانَ الشعِب، 15. وغَسلَ األحشاَء واألكاِرع وأوقَدها فوق املُحرقَِة علَى املَذبِح14. فأوقَدها علَى املَذبِح
ثُم قَدم 17. ثُم قَدم املُحرقَةَ وعِملها كالعادِة16. وأخذَ تيس اخلَطيِة الذي للشعِب وذَبحه وعِمله للخطيِة كاألول
 ذَبيحةَ السالمِة اليت ثُم ذَبح الثَّور والكَبش18. التقِدمةَ ومأل كفَّه ِمنها، وأوقَدها علَى املَذبِح، عدا محرقَِة الصباِح

األليةَ وما يغشي، : والشحم ِمن الثَّوِر وِمن الكَبِش19. وناوله بنو هارونَ الدم فرشه علَى املَذبِح مستديرا. للشعِب
وأما الصدراِن والساق 21. لَى املَذبِحووضعوا الشحم علَى الصدريِن، فأوقَد الشحم ع20. والكُليتِني وزيادةَ الكَِبِد

  .اليمنى فرددها هارونُ ترديدا أمام الرب، كما أمر موسى
ودخلَ 23. ثُم رفَع هارونُ يده نحو الشعِب وباركَهم، واحنَدر ِمن عمل ذَبيحِة اخلَطيِة واملُحرقَِة وذَبيحِة السالمِة22
عِب موسلكُلِّ الش الرب جدفتراَءى م ،عبكا الشخرجا وبار ِة االجِتماِع، ثُميم24ى وهارونُ إلَى خ نار توخرج

حمقَةَ والشِح املُحرعلَى املَذب قَتوأحر ِعنِد الرب ِمن .جوِهِهمفوا وسقَطوا علَى وتعِب وهالش فرأى مجيع.  
  موت ناداب وأبيهو

10 
 ناداب وأبيهو، كُلٌّ ِمنهما ِمجمرته وجعال: وأخذَ ابنا هارون1َ

فخرجت نار ِمن ِعنِد الرب وأكلَتهما، 2. فيِهما نارا ووضعا علَيها بخورا، وقَربا أمام الرب نارا غَريبةً مل يأمرهما ا
الرب ى هلارون3َ. فماتا أمامفقالَ موس:  

  : تكلَّم بِه الرب قائالًهذا ما"

 سقَدي أتِمن يف القريبني،  

دجمعِب أتمجيِع الش وأمام".  

 .فصمت هارونُ 

تقَدما ارفَعا أخويكُما ِمن قُداِم القُدِس إلَى : "فدعا موسى ميشائيلَ وألصافانَ ابني عزيئيلَ عم هارونَ، وقالَ هلُما4
وقالَ موسى هلارونَ وألعازار 6. فتقَدما ورفَعاهما يف قَميصيِهما إلَى خاِرِج املَحلَِّة، كما قالَ موسى5". حلَِّةخاِرِج املَ

  التكِشفوا رؤوسكُم وال: "وإيثامار ابنيِه
  تشقّوا ثيابكُم لئال

وِمن 7. يِت إسرائيلَ فيبكونَ علَى احلَريِق الذي أحرقَه الربوأما إخوتكُم كُلُّ ب.  متوتوا، ويسخطَ علَى كُلِّ اجلَماعِة
  باِب خيمِة االجِتماِع ال



  خترجوا لئال
علَيكُم ِة الربسحم هنى". متوتوا، ألنَّ دكالِم موس بسلوا حففَع.  

 مخرا ومسِكرا ال"9: وكلَّم الرب هارونَ قائال8ً

 نوك معكوب أنت بالتشر ِة االجِتماِع لكَييمإلَى خ خولكُمد ِعند 

ولتعليِم بين إسرائيلَ 11وللتمييِز بني املُقَدِس واملُحلَّل وبني النِجِس والطّاِهِر، 10فرضا دهريا يف أجيالكُم . متوتوا
  ".مجيع الفَرائِض اليت كلَّمهم الرب ا بيِد موسى

خذوا التقِدمةَ الباقيةَ ِمن وقائِد الرب وكُلوها فطريا جباِنِب : "ارونَ وألعازار وإيثامار ابنيِه الباقيِنيوقالَ موسى هل12
كُلوها يف مكاٍن مقَدٍس ألنها فريضتك وفَريضةُ بنيك ِمن وقائِد الرب، فإنين هكذا 13. املَذبِح ألنها قُدس أقداٍس

ِعال14 .أُِمرتما جهألن ،معك كناتنوك وبوب كاٍن طاِهٍر أنتما يف مهِة فتأكُلونفيعالر رديِد وساقالت درا صوأم  
ساق الرفيعِة وصدر الترديِد يأتونَ ِما مع وقائِد الشحِم 15. فريضتك وفَريضةَ بنيك ِمن ذَبائِح سالمِة بين إسرائيلَ

درليالرب رةً، كما أمهريةً دفريض معك نيكولب فيكوناِن لك ،الرب ا أمامدا ترديد."  
16قرفإذا هو قد احت   هى طَلَبِة  فإنَّ  موساخلَطي  ا تيسِني، . وأمهارونَ الباقي يابن ،وإيثامار ِخطَ علَى ألعازارفس
ةَ اخلَطيِة يف املَكاِن املُقَدِس؟ ألنها قُدس أقداٍس، وقد أعطاكُما  إياها  لتحِمال إمثَ ما لكُما مل تأكُال ذَبيح"17: وقالَ

الرب أمام ما عنهِة  تكفريِمها  إلَى القُدِس  داِخال18ً. اجلَماعبد مل  يؤت  هأكالً  تأكُالِنها  يف القُدِس كما . إن
رتى19". أمين مثل ": فقالَ هارونُ ملوسوقد أصاب ،الرب ما أمامهقَتحرِتِهما ومطيةَ خبا ذَبيحقد قَر ما اليومهإن
  .فلَما ِمسع موسى حسن يف عينيِه20". فلو أكلت ذَبيحةَ اخلَطيِة اليوم، هل كانَ يحسن يف عينِي الرب؟. هِذِه

  الطعام الطاهر والنجس
 (21-14:3تث )
11 
هِذِه هي احلَيوانات اليت تأكُلونها ِمن مجيِع : كلِّما بين إسرائيلَ قائلَِني"2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائالً هلُما1

  إال4. كُلُّ ما شق ِظلفًا وقَسمه ِظلفَِني، ويجتر ِمن البهائِم، فإياه تأكُلون3َ: البهائِم اليت علَى األرِض
  هِذِه فال

  اجلَملَ، ألنه يجتر لكنه ال: أكُلوها ِمما يجتر وِمما يشق الظِّلفت
  والوبر، ألنه يجتر لكنه ال5. يشق ِظلفًا، فهو نِجس لكُم
  واألرنب، ألنه يجتر لكنه ال6. يشق ِظلفًا، فهو نِجس لكُم

ِجسِظلفًا، فهو ن قشال7.  لكُمي هِظلفَِني، لكن هقِسمِظلفًا وي قشي هألن ،واِخلرتير  
  ِمن لَحِمها التأكُلوا وجثَثَها ال8. يجتر، فهو نِجس لكُم

  .إنها نِجسةٌ لكُم. تلِمسوا



. ، يف الِبحاِر ويف األاِر، فإياه تأكُلونَكُلُّ ما له زعاِنف وحرشف يف املياِه: وهذا تأكُلونه ِمن مجيِع ما يف املياِه"9
لكن كُلُّ ما ليس له زعاِنف وحرشف يف الِبحاِر ويف األاِر، ِمن كُلِّ دبيٍب يف املياِه وِمن كُلِّ نفٍس حيٍة يف املياِه، 10

  ِمن لَحِمِه ال. ومكروها يكونُ لكُم11فهو مكروه لكُم، 
هثَّتهونَتأكُلوا، وجلكُم12.  تكر كروهيف املياِه فهو م فرشوح عاِنفز كُلُّ ما ليس له.  

 ال. وهِذِه تكرهونها ِمن الطُّيوِر"13
وكُلُّ غُراٍب علَى أجناِسِه، 15واِحلدأةُ والباِشق علَى أجناِسِه، 14اَلنسر واألنوق والعقاب : إنها مكروهةٌ. تؤكلْ
والبجع والقوق والرخم 18والبوم والغواص والكُركي 17الظَّليم والسأف والباز علَى أجناِسِه، والنعامةُ و16
19واخلُفّاش دبغا علَى أجناِسِه، واهلُدهوالب ٍع20. واللَّقلَقبيِب الطَِّري املاشي علَى أربلكُم. وكُلُّ د كروهفهو م .
  إال21

هذا ِمنه 22. ما له كُراعاِن فوق ِرجلَيِه يِثبِ ما علَى األرِض: يِع دبيِب الطَِّري املاشي علَى أربٍعهذا تأكُلونه ِمن مج
لكن سائر 23. اجلَراد علَى أجناِسِه، والدبا علَى أجناِسِه، واحلَرجوانُ علَى أجناِسِه، واجلُندب علَى أجناِسِه: تأكُلونَ

بيِب الطَِّري الذي لهلكُمد كروهٍل فهو مأرج عسون24َ.  أربجهِذِه تتن ا إلَى . ِمنِجسثَثَها يكونُ نج سم نكُلُّ م
ومجيع البهائِم اليت هلا ِظلف ولكن 26. وكُلُّ من حملَ ِمن جثَِثها يغِسلُ ثيابه ويكونُ نِجسا إلَى املساِء25املساِء، 

  ال
  تشقُّه شقا أو ال

وكُلُّ ما يمشي علَى كُفوِفِه ِمن مجيِع احلَيواناِت املاشيِة علَى 27. كُلُّ من مسها يكونُ نِجسا. جتتر، فهي نِجسةٌ لكُم
ونُ نِجسا ومن حملَ جثَثَها يغِسلُ ثيابه ويك28. كُلُّ من مس جثَثَها يكونُ نِجسا إلَى املساِء. أربٍع، فهو نِجس لكُم

  .إنها نِجسةٌ لكُم. إلَى املساِء
ِعرٍس والفأر والضب علَى أجناِسِه،  ِابن: وهذا هو النِجس لكُم ِمن الدبيِب الذي يِدب علَى األرِض"29
كُلُّ من مسها بعد .  الدبيِبهِذِه هي النِجسةُ لكُم ِمن كُل31ِّ. واِحلرذَونُ والورلُ والوزغَةُ والِعظايةُ واِحلرباُء30

ِمن كُلِّ متاِع خشٍب أو . وكُلُّ ما وقَع علَيِه واِحد ِمنها بعد موِتها يكونُ نِجسا32موِتها يكونُ نِجسا إلَى املساِء، 
وكُلُّ متاِع 33. ا إلَى املساِء ثُم يطهركُلُّ متاٍع يعملُ بِه عملٌ يلقَى يف املاِء ويكونُ نِجس. ثَوٍب أو ِجلٍد أو بالٍس

ها هو فتكِسرونوأم ،سجفيِه ِمنها، فكُلُّ ما فيِه يتن ٍف وقَعزكُلِّ طَعاٍم يؤكلُ يكونُ 34. خ ما يأيت علَيِه ماٌء ِمن
اَلتنور .  واِحدةٌ ِمن جثَِثها يكونُ نِجساوكُلُّ ما وقَع علَيِه35. وكُلُّ شراٍب يشرب يف كُلِّ متاٍع يكونُ نِجسا. نِجسا

  إال36. إنها نِجسةٌ وتكونُ نِجسةً لكُم. واملَوِقدةُ يهدماِن
وإذا وقَعت واِحدةٌ ِمن جثَِثها 37. لكن ما مس جثَثَها يكونُ نِجسا. العني والِبئر، مجتمعِي املاِء، تكوناِن طاِهرتِني

لكن إذا جِعلَ ماٌء علَى بزٍر فوقَع علَيِه واِحدةٌ ِمن جثَِثها، فإنه نِجس 38. ى شيٍء ِمن بزِر زرٍع يزرع فهو طاِهرعلَ
ن ومن أكلَ ِم40. وإذا مات واِحد ِمن البهائِم اليت هي طَعام لكُم، فمن مس جثَّته يكونُ نِجسا إلَى املساِء39. لكُم

  .ومن حملَ جثَّته يغِسلُ ثيابه ويكونُ نِجسا إلَى املساِء. جثَِّتِه يغِسلُ ثيابه ويكونُ نِجسا إلَى املساِء



 وكُلُّ دبيٍب يِدب علَى األرِض فهو مكروه ال"41

 كثُرت أرجلُه ِمن كُلِّ دبيٍب يِدب علَى كُلُّ ما يمشي علَى بطِنِه، وكُلُّ ما يمشي علَى أربٍع مع كُلِّ ما42. يؤكلُ
 األرِض، ال

كروهم هألن ال43. تأكُلوه 
  تدنسوا أنفُسكُم بدبيٍب يِدب، وال

  تتنجسوا بِه، وال
ِجسني44. تكونوا بِه نوسي أنا قُدألن ،يسنيسونَ وتكونونَ ِقدفتتقَد كُمإلَه ي أنا الربوال. إن  

. إني أنا الرب الذي أصعدكُم ِمن أرِض ِمصر ليكونَ لكُم إلَها45. تنجسوا أنفُسكُم بدبيٍب يِدب علَى األرِض
وسي أنا قُدألن يسنيفتكونونَ ِقد.  

للتمييِز بني النِجِس 47تِدب علَى األرِض، هِذِه شريعةُ البهائِم والطُّيوِر وكُلِّ نفٍس حيٍة تسعى يف املاِء وكُلِّ نفٍس 46
 والطّاِهِر، وبني احلَيواناِت اليت تؤكلُ، واحلَيواناِت اليت ال

 ."تؤكلُ

  االجناب التطهر بعد
12 
كما . ةً سبعةَ أياٍمإذا حِبلَِت امرأةٌ وولَدت ذَكَرا، تكونُ نِجس: كلِّم بين إسرائيلَ قائالً"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

. ثُم تقيم ثَالثَةً وثَالثني يوما يف دِم تطهِريها4. ويف اليوِم الثّاِمِن يختن لَحم غُرلَِتِه3. يف أياِم طَمِث ِعلَِّتها تكونُ نِجسةً
  كُلَّ شيٍء مقَدٍس ال
  متَس، وإلَى املَقِدِس ال

ثُم تقيم ِستةً وِستني يوما . وإنْ ولَدت أُنثَى، تكونُ نِجسةً أُسبوعِني كما يف طَمِثها5 .ِجتئْ حتى تكملَ أيام تطهِريها
 محرقَةً، وفَرِخ حمامٍة أو يمامٍة �ومتى كملَت أيام تطهِريها ألجل ابٍن أو ابنٍة، تأيت خبروٍف حويل6. يف دِم تطهِريها

. فيقَدمهما أمام الرب ويكَفِّر عنها، فتطهر ِمن ينبوِع دِمها7اِب خيمِة االجِتماِع، إلَى الكاِهِن، ذَبيحةَ خطيٍة إلَى ب
وإنْ مل تنلْ يدها ِكفايةً لشاٍة تأخذُ يمامتِني أو فرخي حماٍم، الواِحد محرقَةً، 8. هِذِه شريعةُ اليت تلد ذَكَرا أو أُنثَى

  ".خر ذَبيحةَ خطيٍة، فيكَفِّر عنها الكاِهن فتطهرواآل
  فرائض األمراض اجللدية املعدية

13 
إذا كانَ إنسانٌ يف ِجلِد جسِدِه ناِتئٌ أو قوباُء أو لُمعةٌ تصري يف ِجلِد جسِدِه "2: وكلَّم الرب موسى وهارونَ قائال1ً

فإنْ رأى الكاِهن الضربةَ يف ِجلِد اجلَسِد، ويف 3. الكاِهِن أو إلَى أحِد بنيِه الكهنِةضربةَ برٍص، يؤتى بِه إلَى هارونَ 
. فمتى رآه الكاِهن يحكُم بنجاسِتِه. الضربِة شعر قد ابيض، ومنظَر الضربِة أعمق ِمن ِجلِد جسِدِه، فهي ضربةُ برٍص

 لُمعةً بيضاَء يف ِجلِد جسِدِه، ومل يكُن منظَرها أعمق ِمن اِجللِد، ومل يبيض شعرها، يحجز لكن إنْ كانِت الضربة4ُ
فإنْ رآه الكاِهن يف اليوِم الساِبِع وإذا يف عيِنِه الضربةُ قد وقَفَت، ومل متتد الضربةُ يف 5. الكاِهن املَضروب سبعةَ أياٍم



فإنْ رآه الكاِهن يف اليوِم الساِبِع ثانيةً وإذا الضربةُ كاِمدةُ اللَّوِن، ومل متتد 6.  يحجزه الكاِهن سبعةَ أياٍم ثانيةًاِجللِد،
قوباُء متتد يف لكن إنْ كانِت ال7. فيغِسلُ ثيابه ويكونُ طاِهرا. إنها ِحزاز. الضربةُ يف اِجللِد، يحكُم الكاِهن بطَهارِتِه

فإنْ رأى الكاِهن وإذا القوباُء قد امتدت يف 8. اِجللِد بعد عرِضِه علَى الكاِهِن لتطهِريِه، يعرض علَى الكاِهِن ثانيةً
  .إنها برص. اِجللِد، يحكُم الكاِهن بنجاسِتِه

فإنْ رأى الكاِهن وإذا يف اِجللِد ناِتئٌ أبيض، قد صير 10. اِهِنإنْ كانت يف إنساٍن ضربةُ برٍص فيؤتى بِه إلَى الك"9
  ال. فيحكُم الكاِهن بنجاسِتِه. فهو برص مزِمن يف ِجلِد جسِدِه11، �الشعر أبيض، ويف الناِتئ وضح ِمن لَحٍم حي

ِجسن هألن هزحج12. ي خقد أفر صررأِسِه إلَى لكن إنْ كانَ الب كُلَّ ِجلِد املَضروب ِمن صريف اِجللِد، وغَطَّى الب
ورأى الكاِهن وإذا البرص قد غَطَّى كُلَّ ِجسِمِه، يحكُم بطَهارِة 13قَدميِه حسب كُلِّ ما تراه عينا الكاِهِن، 

فمتى رأى الكاِهن اللَّحم 15. لَحم حي يكونُ نِجسالكن يوم يرى فيِه 14. إنه طاِهر. كُلُّه قد ابيض. املَضروِب
فإنْ 17. ثُم إنْ عاد اللَّحم احلَي وابيض يأيت إلَى الكاِهِن16. إنه برص. اللَّحم احلَي نِجس. احلَي يحكُم بنجاسِتِه

  .إنه طاِهر. كاِهن بطَهارِة املَضروِبرآه الكاِهن وإذا الضربةُ قد صارت بيضاَء، يحكُم ال
18" ،ِرئَتلَةٌ قد بميف ِجلِدِه د ةٌ إلَى 19وإذا كانَ اِجلسميضاُء ضاِربةٌ بأو لُمع ،ضلَِة ناِتئٌ أبيموِضِع الديف م وصار

ن اِجللِد وقد ابيض شعرها، يحكُم الكاِهن فإنْ رأى الكاِهن وإذا منظَرها أعمق ِم20. احلُمرِة، يعرض علَى الكاِهِن
لكن إنْ رآها الكاِهن وإذا ليس فيها شعر أبيض، ولَيست أعمق 21. إنها ضربةُ برٍص أفرخت يف الدملَِة. بنجاسِتِه

كانت قد امتدت يف اِجللِد يحكُم الكاِهن فإنْ 22. ِمن اِجللِد، وهي كاِمدةُ اللَّوِن، يحجزه الكاِهن سبعةَ أياٍم
  .فيحكُم الكاِهن بطَهارِتِه. لكن إنْ وقَفَِت اللُّمعةُ مكانها ومل متتد، فهي أثَر الدملَِة23. إنها ضربةٌ. بنجاسِتِه

24"ةً بلُمع الكَي يناٍر، وكانَ ح يف ِجلِدِه كي يضاَء، أو إذا كانَ اِجلسمِة أوبةً إلَى احلُمرورآها 25يضاَء ضاِرب
يف الكَي خقد أفر صراِجللِد، فهي ب ِمن قها أعمنظَروم ،ضِة قد ابييف  اللُّمع عروإذا الش الكاِهن . الكاِهن حكُمفي

اللُّمعِة شعر أبيض، ولَيست أعمق ِمن اِجللِد، لكن إنْ رآها الكاِهن وإذا ليس يف  26. إنها ضربةُ برٍص. بنجاسِتِه
فإنْ كانت قد امتدت يف اِجللِد، . ثُم يراه الكاِهن يف اليوِم الساِبِع27وهي كاِمدةُ اللَّوِن، يحجزه الكاِهن سبعةَ أياٍم، 

وقَفَِت اللُّمعةُ مكانها، مل متتد يف اِجللِد، وكانت كاِمدةَ لكن إنْ 28. إنها ضربةُ برٍص. يحكُم الكاِهن بنجاسِتِه
الكَي ها أثَرِتِه ألنبطَهار حكُمي فالكاِهن ،اللَّوِن، فهي ناِتئُ الكَي.  

نظَرها أعمق ِمن ورأى الكاِهن الضربةَ وإذا م30وإذا كانَ رجلٌ أو امرأةٌ فيِه ضربةٌ يف الرأِس أو يف الذَّقَِن، "29
إذا رأى الكاِهن  لكن31. برص الرأِس أِوالذَّقَِن. إنها قَرع. اِجللِد، وفيها شعر أشقَر دقيق، يحكُم الكاِهن بنجاسِتِه

ضروب بالقَرِع سبعةَ ضربةَ القَرِع وإذا منظَرها ليس أعمق ِمن اِجللِد، لكن ليس فيها شعر أسود، يحجز الكاِهن املَ
  فإنْ رأى الكاِهن الضربةَ يف اليوِم الساِبِع وإذا القَرع مل يمتد، ومل يكُن فيِه شعر أشقَر، وال32. أياٍم

  لكن ال. فليحلق33منظَر القَرِع أعمق ِمن اِجللِد، 
عحلِق القَري .ةَ أيسبع عاألقر الكاِهن زحجةًويمل 34. اٍم ثاني عاِبِع وإذا القَريف اليوِم الس عاألقر فإنْ رأى الكاِهن

لكن إنْ كانَ 35. يمتد يف اِجللِد، وليس منظَره أعمق ِمن اِجللِد، يحكُم الكاِهن بطَهارِتِه، فيغِسلُ ثيابه ويكونُ طاِهرا



  ورآه الكاِهن وإذا القَرع قد امتد يف اِجللِد، فال36 بطَهارِتِه، القَرع يمتد يف اِجللِد بعد احلُكِم
إنه . لكن إنْ وقَف يف عينيِه ونبت فيِه شعر أسود، فقد بِرئ القَرع37. إنه نِجس. يفَتش الكاِهن علَى الشعِر األشقَِر
  .طاِهر فيحكُم الكاِهن بطَهارِتِه

ورأى الكاِهن وإذا يف ِجلِد جسِدِه لُمع كاِمدةُ 39ذا كانَ رجلٌ أو امرأةٌ يف ِجلِد جسِدِه لُمع، لُمع بيض، وإ"38
 .إنه طاِهر. فذلك بهق قد أفرخ يف اِجللِد ،اللَّوِن بيضاُء

40"عرأِسِه فهو أقر عرش بوإذا كانَ إنسانٌ قد ذَه .طاِهر هِة وجِهِه فهو 41 .إنِجه رأِسِه ِمن عرش بوإنْ ذَه
أصلَع .طاِهر هيف 42. إن فِرخم صرِة، فهو بةٌ إلَى احلُمريضاُء ضاِربةٌ بربِة ضلعِة أو يف الصعلكن إذا كانَ يف القَر

بيض ضاِرب إلَى احلُمرِة يف قَرعِتِه أو يف صلعِتِه، كمنظَِر فإنْ رآه الكاِهن وإذا ناِتئُ الضربِة أ43. قَرعِتِه أو يف صلعِتِه
. إنَّ ضربته يف رأِسِه. فيحكُم الكاِهن بنجاسِتِه. إنه نِجس. فهو إنسانٌ أبرص44البرِص يف ِجلِد اجلَسِد، 

45 هشقوقَةً، ورأسم هةُ، تكونُ ثيابربالذي فيِه الض صناديواألبريِه، ويطِّي شاِربغكشوفًا، وييكونُ م : ،ِجسن
ِجسا46. نِجسةُ فيِه يكونُ نرباِم اليت تكونُ الضكُلَّ األي .ِجسن هإن .هوحد قيمي .هقاملَِّة يكونُ ماملَح خاِرج.  

  الربص يف الثياب
47"ٍص، ثَوبرةُ بربفإذا كانَ فيِه ض ا الثَّوباٍن، وأمكت وِف أو 48 صوٍف أو ثَوبالص ِة ِمنى أو اللُّحمديف الس 

وكانِت الضربةُ ضاِربةً إلَى اخلُضرِة أو إلَى احلُمرِة يف الثَّوِب أو 49الكَتاِن، أو يف ِجلٍد أو يف كُلِّ مصنوٍع ِمن ِجلٍد، 
فيرى الكاِهن 50. ن ِجلٍد، فإنها ضربةُ برٍص، فتعرض علَى الكاِهِنيف اِجللِد، يف السدى أو اللُّحمِة أو يف متاٍع ما ِم

فمتى رأى الضربةَ يف اليوِم الساِبِع إذا كانِت الضربةُ قد امتدت يف الثَّوِب، 51. الضربةَ ويحجز املَضروب سبعةَ أياٍم
ِة أو يف اِجللِد ِمنى أو اللُّحمديف السفِسدم صرةُ بربل، فالضمِجلٍد للع ِمن عصنةٌ.  كُلِّ ما يِجسها ن52. إن حِرقفي

فِسدم صرها بةُ، ألنربفيِه الض تاِع اِجللِد الذي كانتاِن أو موِف أو الكَتالص ةَ ِمنى أو اللُّحمدأو الس اِر . الثَّوببالن
قحرتاِع اِجللِد، لكن إنْ رأى53. يِة أو يف مى أو اللُّحمديف الثَّوِب يف الس دةُ مل متتربوإذا الض 54 الكاِهن ريأم

فإنْ رأى الكاِهن بعد غَسل املَضروب وإذا الضربةُ مل 55. الكاِهن أنْ يغِسلوا ما فيِه الضربةُ، ويحجزه سبعةَ أياٍم ثانيةً
  رها، والتغير منظَ

ِجسةُ، فهو نربِت الضدامت .حِرقُهاِر تِة باِطِنِه أو ظاِهِرِه. بالنرديف ج خروبها نوإذا 56. إن لكن إنْ رأى الكاِهن
 إنْ ظَهرت أيضا يف الثَّوِب ثُم57. الضربةُ كاِمدةُ اللَّوِن بعد غَسلِه، يمزقُها ِمن الثَّوِب أِواِجللِد ِمن السدى أو اللُّحمِة

وأما الثَّوب، السدى أو اللُّحمةُ 58. بالناِر تحِرق ما فيِه الضربةُ. يف السدى أو اللُّحمِة أو يف متاِع اِجللِد فهي مفِرخةٌ
رطهةً فيلُ ثانيغسةُ، فيربالض وتزولُ ِمنه اِجللِد الذي تغِسلُه تاعأو م.  

هِذِه شريعةُ ضربِة البرِص يف الصوِف أِوالكَتاِن، يف السدى أو اللُّحمِة أو يف كُلِّ متاٍع ِمن ِجلٍد، للحكِم بطَهارِتِه "59
  ".أو نجاسِتِه
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ويخرج الكاِهن إلَى 3.  طُهِرِه، يؤتى بِه إلَى الكاِهِنيوم: هِذِه تكونُ شريعةَ األبرِص"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
يأمر الكاِهن أنْ يؤخذَ للمتطَهِر 4خاِرِج املَحلَِّة، فإنْ رأى الكاِهن وإذا ضربةُ البرِص قد بِرئَت ِمن األبرِص، 

لكاِهن أنْ يذبح العصفور الواِحد يف إناِء خزٍف علَى ويأمر ا5. عصفوراِن حياِن طاِهراِن، وخشب أرٍز وِقرِمز وزوفا
أما العصفور احلَي فيأخذُه مع خشِب األرِز والِقرِمِز والزوفا ويغِمسها مع العصفوِر احلَي يف دِم 6. �ماٍء حي

 ،صفوِر املَذبوِح علَى املاِء احلَي7العِر ِمنطَهعلَى املُت نِضحعلَى وي احلَي صفورالع طلقي ثُم ،هرطَهاٍت فيرم ِص سبعرالب 
ثُم يدخلُ املَحلَّةَ، لكن يقيم خاِرج . فيغِسلُ املُتطَهر ثيابه ويحلق كُلَّ شعِرِه ويستِحم مباٍء فيطهر8. وجِه الصحراِء
ويغِسلُ . رأسه وحليته وحواِجب عينيِه ومجيع شعِرِه يحلق: ساِبِع يحلق كُلَّ شعِرِهويف اليوِم ال9. خيمِتِه سبعةَ أياٍم

رطهمباٍء في هدسج ضرحوي هةً 10. ثيابحيحةً صوليةً حةً واِحدعجِني ونحيحروفَِني صذُ خيف اليوِم الثّاِمِن يأخ ثُم
فيوِقف الكاِهن املُطَهر اإلنسانَ املُتطَهر وإياها أمام الرب لَدى 11. تقِدمةً ملتوتةً بزيٍت ولُج زيٍتوثَالثَةَ أعشاِر دقيٍق 
أمام يرددهما ترديدا . ثُم يأخذُ الكاِهن اخلَروف الواِحد ويقَربه ذَبيحةَ إٍمث مع لُج الزيِت12. باِب خيمِة االجِتماِع

ةَ اإلِمث 13. الربِس، ألنَّ ذَبيحقَةَ يف املَكاِن املُقَدِة واملُحرةَ اخلَطيفيِه ذَبيح حذبيف املَوِضِع الذي ي اخلَروف حذبوي
ن علَى شحمِة أُذُِن ويأخذُ الكاِهن ِمن دِم ذَبيحِة اإلِمث ويجعلُ الكاِه14. إنها قُدس أقداٍس. كذَبيحِة اخلَطيِة للكاِهِن

ويأخذُ الكاِهن ِمن لُج الزيِت ويصب يف كف 15. املُتطَهِر اليمنى، وعلَى إاِم يِدِه اليمنى، وعلَى إاِم ِرجلِه اليمنى
ى، وينِضح ِمن الزيِت بإصبِعِه ويغِمس الكاِهن إصبعه اليمنى يف الزيِت الذي علَى كفِِّه اليسر16. الكاِهِن اليسرى

الرب اٍت أمامرم ى، 17. سبعمنِر اليطَهِة أُذُِن املُتحمعلَى ش لُ الكاِهنجعيِت الذي يف كفِِّه يالز ا فِضلَ ِمنوِمم
والفاِضلُ ِمن الزيِت الذي يف كف 18. وعلَى إاِم يِدِه اليمنى، وعلَى إاِم ِرجلِه اليمنى، علَى دِم ذَبيحِة اإلِمث

الرب أمام الكاِهن عنه كَفِّرِر، ويطَهعلَى رأِس املُت لُهجععن 19. الكاِهِن ي كَفِّرِة ويةَ اخلَطيذَبيح لُ الكاِهنعمي ثُم
  .ن املُحرقَةَ والتقِدمةَ علَى املَذبِح ويكَفِّر عنه الكاِهن فيطهرويصِعد الكاِه20. ثُم يذبح املُحرقَةَ. املُتطَهِر ِمن نجاسِتِه

 لكن إنْ كانَ فقريا وال"21

 ٍة، ولُجقِدميٍت لتلتوٍت بزقيٍق مد ا ِمنا واِحدشروع ،ا عنهرديٍد، تكفريةَ إٍمث لتا ذَبيحروفًا واِحدذُ خيأخ ،هدتنالُ ي
ويأيت ا يف 23. امتِني أو فرخي حماٍم كما تنالُ يده، فيكونُ الواِحد ذَبيحةَ خطيٍة، واآلخر محرقَةًويم22زيٍت، 

الرب ِة االجِتماِع أماميميِت، 24. اليوِم الثّاِمِن لطُهِرِه إلَى الكاِهِن، إلَى باِب خالز اإلِمث ولُج كبش ذُ الكاِهنفيأخ
ددرويالرب ا أمامترديد ما الكاِهنلُ علَى 25. هجعِة اإلِمث ويِم ذَبيحد ِمن ذُ الكاِهناإلِمث، ويأخ كبش حذبي ثُم

 كف ويصب الكاِهن ِمن الزيِت يف26. شحمِة أُذُِن املُتطَهِر اليمنى، وعلَى إاِم يِدِه اليمنى، وعلَى إاِم ِرجلِه اليمنى
. وينِضح الكاِهن بإصبِعِه اليمنى ِمن الزيِت الذي يف كفِِّه اليسرى سبع مراٍت أمام الرب27الكاِهِن اليسرى،

ى إاِم ويجعلُ الكاِهن ِمن الزيِت الذي يف كفِِّه علَى شحمِة أُذُِن املُتطَهِر اليمنى، وعلَى إاِم يِدِه اليمنى، وعل28َ
والفاِضلُ ِمن الزيِت الذي يف كف الكاِهِن يجعلُه علَى رأِس املُتطَهِر 29. ِرجلِه اليمنى، علَى موِضِع دِم ذَبيحِة اإلِمث

الرب أمام ا عنه30. تكفريهدا تنالُ يِي احلَماِم، ِممفرخ ِني أو ِمنتمامالي ةً ِمنلُ واِحدعمي 31. ثُمهدما تنالُ ي :
هِذِه شريعةُ الذي فيِه 32. ويكَفِّر الكاِهن عن املُتطَهِر أمام الرب. الواِحد ذَبيحةَ خطيٍة، واآلخر محرقَةً مع التقِدمِة



  ضربةُ برٍص الذي ال
  ".تنالُ يده يف تطهِريِه

  برص البيوت
متى ِجئتم إلَى أرِض كنعانَ اليت أُعطيكُم ملكًا، وجعلت ضربةَ برٍص يف "34: قائالًوكلَّم الرب موسى وهارونَ 33

لِككُميٍت يف أرِض مقائال35ً. ب الكاِهن خِبروي ،يتالب يِت: يأيت الذي لهٍة يف البربض يل ِشبه ر36. قد ظَه رفيأم
  ول الكاِهِن ليرى الضربةَ، لئالالكاِهن أنْ يفِرغوا البيت قَبلَ دخ

فإذا رأى الضربةَ، وإذا الضربةُ يف حيطاِن البيِت 37. وبعد ذلك يدخلُ الكاِهن ليرى البيت. يتنجس كُلُّ ما يف البيِت
رج الكاِهن ِمن البيِت إلَى باِب البيِت، يخ38نقَر ضاِربةٌ إلَى اخلُضرِة أو إلَى احلُمرِة، ومنظَرها أعمق ِمن احلائِط، 

فإذا رجع الكاِهن يف اليوِم الساِبِع ورأى وإذا الضربةُ قد امتدت يف حيطاِن البيِت، 39. ويغلق البيت سبعةَ أياٍم
ويقَشر البيت ِمن 41. دينِة يف مكاٍن نِجٍسيأمر الكاِهن أنْ يقلَعوا اِحلجارةَ اليت فيها الضربةُ ويطرحوها خاِرج امل40

ويأخذونَ ِحجارةً أُخرى 42. داِخٍل حوالَيِه، ويطرحونَ التراب الذي يقَشرونه خاِرج املدينِة يف مكاٍن نِجٍس
يتالب نطَيوي را آخرابذُ تِة، ويأخكاِن اِحلجارها يف مدِخلون43. ويقَلِع فإنْ ر عديِت بيف الب تخةُ وأفرربِت الضعج

. وأتى الكاِهن ورأى وإذا الضربةُ قد امتدت يف البيِت، فهي برص مفِسد يف البيِت44اِحلجارِة وقَشِر البيِت وتطييِنِه، 
ِجسن ه45. إنيتالب هِدمفي :راِب البوكُلَّ ت هوأخشاب هتِجٍسِحجاركاٍن نها إلَى خاِرِج املدينِة إلَى مخِرجيِت، وي .
ومن أكلَ . ومن نام يف البيِت يغِسلُ ثيابه47. ومن دخلَ إلَى البيِت يف كُلِّ أياِم انِغالِقِه، يكونُ نِجسا إلَى املساِء46

هغِسلُ ثيابيِت يورأى وإذا 48. يف الب ى الكاِهنلكن إنْ أت الكاِهن رطَهيِت، يتطيِني الب عديِت بيف الب دةُ مل متتربالض
يتالب .ِرئَتةَ قد بربا وزوفا49. ألنَّ الضأرٍز وِقرِمز بشيِن وخصفوريِت عطهِري البذُ لت50. فيأخ صفورالع حذبوي

ب األرِز والزوفا والِقرِمز والعصفور احلَي ويغِمسها يف دِم ويأخذُ خش51، �الواِحد يف إناِء خزٍف علَى ماٍء حي
ويطَهر البيت بدِم العصفوِر وباملاِء احلَي وبالعصفوِر 52العصفوِر املَذبوِح ويف املاِء احلَي، وينِضح البيت سبع مراٍت، 

م يطلق العصفور احلَي إلَى خاِرِج املدينِة علَى وجِه الصحراِء ويكَفِّر عن ث53ُ. احلَي وخبشِب األرِز وبالزوفا وبالِقرِمِز
رطهيِت فيالب.  

وللناِتئ وللقوباِء وللُّمعِة، 56ولبرِص الثَّوِب والبيِت، 55هِذِه هي الشريعةُ لكُلِّ ضربٍة ِمن البرِص وللقَرِع، "54
57عليِم يف يوِم النِةللتِة ويوِم الطَّهارِص. جاسرةُ البريعهِذِه ش."  

  شريعة مايفرزه اجلسد
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ه يبصق سيله، أو إنْ كانَ لَحم: وهِذِه تكونُ نجاسته بسيلِه3. كُلُّ رجٍل يكونُ له سيلٌ ِمن لَحِمِه، فسيلُه نِجس: هلُم
هتجاسن عن سيلِه، فذلك هلَحم ِبسحت4. ي جلستاٍع يا، وكُلُّ مِجسيلُ يكونُ نالس علَيِه الذي له ضطَِجعكُلُّ ِفراٍش ي

ومن جلَس علَى املَتاِع 6. اِءومن مس ِفراشه يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املس5. علَيِه يكونُ نِجسا



ومن مس لَحم ذي السيل يغِسلُ 7. الذي يجلس علَيِه ذو السيل، يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء
، يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ وإنْ بصق ذو السيل علَى طاِهٍر8. ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء

وكُلُّ من مس كُلَّ ما كانَ حتته يكونُ نِجسا 10. وكُلُّ ما يركَب علَيِه ذو السيل يكونُ نِجسا9. نِجسا إلَى املساِء
وكُلُّ من مسه ذو السيل ومل يغِسلْ 11. لَى املساِءإلَى املساِء، ومن حملهن يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إ

وكُلُّ . وإناُء اخلَزِف الذي يمسه ذو السيل يكسر12. يديِه مباٍء، يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء ويكونُ نِجسا إلَى املساِء
لِه، يحسب له سبعةُ أياٍم لطُهِرِه، ويغِسلُ ثيابه ويرحض جسده وإذا طَهر ذو السيل ِمن سي13. إناِء خشٍب يغسلُ مباٍء

ويف اليوِم الثّاِمِن يأخذُ لنفِسِه يمامتِني أو فرخي حماٍم، ويأيت إلَى أماِم الرب، إلَى باِب خيمِة 14.  فيطهر�مباٍء حي
ويكَفِّر عنه الكاِهن أمام . الواِحد ذَبيحةَ خطيٍة، واآلخر محرقَةً:  الكاِهنفيعملُهما15االجِتماِع، ويعطيِهما للكاِهِن، 

  .الرب ِمن سيلِه
وكُلُّ ثَوٍب وكُلُّ 17. وإذا حدثَ ِمن رجٍل اضِطجاع زرٍع، يرحض كُلَّ جسِدِه مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء"16

واملَرأةُ اليت يضطَِجع معها رجلٌ اضِطجاع 18. جاع زرٍع يغسلُ مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِءِجلٍد يكونُ علَيِه اضِط
  .زرٍع، يستِحماِن مباٍء، ويكوناِن نِجسِني إلَى املساِء

وكُلُّ من مسها يكونُ نِجسا . اوإذا كانِت امرأةٌ هلا سيلٌ، وكانَ سيلُها دما يف لَحِمها، فسبعةَ أياٍم تكونُ يف طَمِثه"19
وكُلُّ من مس 21. وكُلُّ ما تضطَِجع علَيِه يف طَمِثها يكونُ نِجسا، وكُلُّ ما جتلس علَيِه يكونُ نِجسا20. إلَى املساِء

متاعا جتلس علَيِه، يغِسلُ ثيابه وكُلُّ من مس 22. ِفراشها يغِسلُ ثيابه ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء
وإنْ كانَ علَى الِفراِش أو علَى املَتاِع الذي هي جالسةٌ علَيِه عندما 23. ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء

وكُلُّ ِفراٍش . سا سبعةَ أياٍموإِن اضطَجع معها رجلٌ فكانَ طَمثُها علَيِه يكونُ نِج24. يمسه، يكونُ نِجسا إلَى املساِء
  .يضطَِجع علَيِه يكونُ نِجسا

وإذا كانِت امرأةٌ يسيلُ سيلُ دِمها أياما كثريةً يف غَِري وقِت طَمِثها، أو إذا سالَ بعد طَمِثها، فتكونُ كُلَّ أياِم "25
 ِفراٍش تضطَِجع علَيِه كُلَّ أياِم سيلها يكونُ هلا كِفراِش كُل26ُّ. إنها نِجسةٌ. سيالِن نجاسِتها كما يف أياِم طَمِثها

وكُلُّ من مسهن يكونُ نِجسا، فيغِسلُ ثيابه 27. وكُلُّ األمِتعِة اليت جتلس علَيها تكونُ نِجسةً كنجاسِة طَمِثها. طَمِثها
ويف 29. رت ِمن سيلها حتسب، لنفِسها سبعةَ أياٍم ثُم تطهروإذا طَه28. ويستِحم مباٍء، ويكونُ نِجسا إلَى املساِء

فيعملُ 30. اليوِم الثّاِمِن تأخذُ لنفِسها يمامتِني أو فرخي حماٍم، وتأيت ِما إلَى الكاِهِن إلَى باِب خيمِة االجِتماِع
قَةً: الكاِهنحرم رٍة، واآلخطيةَ خذَبيح ِتها. الواِحدجاسسيل ن ِمن الرب أمام عنها الكاِهن كَفِّرين 31. ويعِزالِن بفت

  إسرائيلَ عن نجاسِتِهم لئال
الذي يف وسِطِهم سكَينم بتنجيِسِهم ِتِهمجاسموتوا يف ني.  

والعليلَِة يف طَمِثها، والسائل 33هِذِه  شريعةُ ذي السيل، والذي يحدثُ ِمنه اضِطجاع زرٍع   فيتنجس ا، "32
ٍة: سيلُهِجسمع ن ضطَِجعل الذي يجالذَّكَِر واُألنثَى، والر."  

  يوم الكفارة
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كلِّم هارونَ أخاك : "وقالَ الرب ملوسى2. أمام الرب وماتا وكلَّم الرب موسى بعد موِت ابني هارونَ عندما اقتربا1

 أنْ ال

  كُلَّ وقٍت إلَى القُدِس داِخلَ اِحلجاِب أمام الِغطاِء الذي علَى التابوِت لئاليدخلَ

بثَوِر ابِن بقٍَر لذَبيحِة خطيٍة، وكبٍش : ذا يدخلُ هارونُ إلَى القُدِس3. يموت، ألني يف السحاِب أتراَءى علَى الِغطاِء
سا، وتكونُ سراويلُ كتاٍن علَى جسِدِه، ويتنطَّق ِمبنطَقَِة كتاٍن، ويتعمم بِعمامِة يلبس قَميص كتاٍن مقَد4. ملُحرقٍَة
وِمن جماعِة بين إسرائيلَ يأخذُ تيسِني ِمن املَعِز لذَبيحِة 5. فيرحض جسده مباٍء ويلبسها. إنها ثياب مقَدسةٌ. كتاٍن

ويأخذُ التيسِني 7. ويقَرب هارونُ ثَور اخلَطيِة الذي له، ويكَفِّر عن نفِسِه وعن بيِتِه6. ملُحرقٍَةخطيٍة، وكبشا واِحدا 
. قُرعةً للرب وقُرعةً لعزازيلَ: ويلقي هارونُ علَى التيسِني قُرعتِني8. ويوِقفُهما أمام الرب لَدى باِب خيمِة االجِتماِع

وأما التيس الذي خرجت علَيِه 10. رب هارونُ التيس الذي خرجت علَيِه القُرعةُ للرب ويعملُه ذَبيحةَ خطيٍةويق9َ
  .القُرعةُ لعزازيلَ فيوقَف حيا أمام الرب، ليكَفِّر عنه ليرِسله إلَى عزازيلَ إلَى البريِة

ويأخذُ ِملَء 12ور اخلَطيِة الذي له ويكَفِّر عن نفِسِه وعن بيِتِه، ويذبح ثَور اخلَطيِة الذي له، ويقَدم هارونُ ثَ"11
املَجمرِة جمر ناٍر عن املَذبِح ِمن أماِم الرب، وِملَء راحتيِه بخورا عِطرا دقيقًا، ويدخلُ ِما إلَى داِخل اِحلجاِب 

  البخور علَى الناِر أمام الرب، فتغشي سحابةُ البخوِر الِغطاَء الذي علَى الشهادِة فالويجعلُ 13
موترِق14. يِعِه علَى وجِه الِغطاِء إلَى الشبإصب نِضحِم الثَّوِر ويد ذُ ِمنيأخ ثُم . اٍت ِمنرم سبع نِضحالِغطاِء ي اموقُد

  .الدِم بإصبِعِه
ينِضحه : ويفعلُ بدِمِه كما فعلَ بدِم الثَّوِر. ثُم يذبح تيس اخلَطيِة الذي للشعِب، ويدخلُ بدِمِه إلَى داِخل اِحلجاِب"15

وهكذا . اهمِمن نجاساِت بين إسرائيلَ وِمن سيئاِتِهم مع كُلِّ خطاي فيكَفِّر عن القُدِس16علَى الِغطاِء وقُدام الِغطاِء، 
جاساِتِهميف وسِط ن مهينِة بِة االجِتماِع القائملُ خلَيمفعوال17. ي 

يكُن إنسانٌ يف خيمِة االجِتماِع ِمن دخولِه للتكفِري يف القُدِس إلَى خروِجِه، فيكَفِّر عن نفِسِه وعن بيِتِه وعن كُلِّ 
يأخذُ ِمن دِم الثَّوِر وِمن دِم التيِس ويجعلُ .  إلَى املَذبِح الذي أمام الرب ويكَفِّر عنهثُم يخرج18. جماعِة إسرائيلَ

وينِضح علَيِه ِمن الدِم بإصبِعِه سبع مراٍت، ويطَهره ويقَدسه ِمن نجاساِت بين 19. علَى قُروِن املَذبِح مستديرا
  .إسرائيلَ

20"وماحلَي يسالت مقَدِح، يِن املَذبِة االجِتماِع وعيمخ نكفِري عن القُدِس وعالت غَ ِمنى فريِه 21. تدهارونُ ي عضوي
 علَى  رأِس  علَى رأِس التيِس احلَي ويِقر علَيِه بكُلِّ ذُنوِب بين إسرائيلَ، وكُلِّ سيئاِتِهم مع كُلِّ خطاياهم، ويجعلُها 

ليحِملَ التيس  علَيِه  كُلَّ  ذُنوِم  إلَى أرٍض  مقِفرٍة، فيطلق التيس 22التيِس، ويرِسلُه  بيِد  من يالقيِه  إلَى  البريِة، 
اليت لَِبسها ِعند دخولِه إلَى القُدِس ثُم يدخلُ  هارونُ إلَى خيمِة االجِتماِع  ويخلَع  ثياب الكَتاِن 23. يف  البريِة

ها هناكعضعِب، 24. ويقَةَ الشحروم هقَتحرلُ معموي جخروي هثياب سلبي ٍس، ثُمقَدكاٍن ممباٍء يف م هدسج ضرحوي
والذي أطلَق التيس إلَى عزازيلَ 26. ى املَذبِحوشحم ذَبيحِة اخلَطيِة يوِقده عل25َ. ويكَفِّر عن نفِسِه وعِن الشعِب



وثَور اخلَطيِة وتيس اخلَطيِة اللذاِن أُيتَ بدِمِهما 27. يغِسلُ ثيابه ويرحض جسده مباٍء، وبعد ذلك يدخلُ إلَى املَحلَِّة
والذي يحِرقُهما 28. قونَ بالناِر ِجلديِهما ولَحمهما وفَرثَهماللتكفِري يف القُدِس يخِرجهما إلَى خاِرِج املَحلَِّة، ويحِر

  .يغِسلُ ثيابه ويرحض جسده مباٍء، وبعد ذلك يدخلُ إلَى املَحلَِّة
  كُلَّ عمٍل الويكونُ لكُم فريضةً دهريةً، أنكُم يف الشهِر الساِبِع يف عاِشِر الشهِر تذَلِّلونَ نفوسكُم، و"29

ِمن مجيِع خطاياكُم أمام . ألنه يف هذا اليوِم يكَفِّر عنكُم لتطهِريكُم30. الوطَين والغريب الناِزلُ يف وسِطكُم: تعملونَ
 الذي يمسحه، ويكَفِّر الكاِهن32. سبت عطلٍَة هو لكُم، وتذَلِّلونَ نفوسكُم فريضةً دهرية31ً. الرب تطهرونَ

وعن . ويكَفِّر عن مقِدِس القُدِس33يلبس ثياب الكَتاِن، الثِّياب املُقَدسةَ، . والذي يمألَُ يده للكَهانِة ِعوضا عن أبيِه
كَفِّرِح يِة االجِتماِع واملَذبيمخ .كَفِّرِة يعِب اجلَماعِن الكهنِة وكُلِّ شكونُ 34. وعكفِري وتةً للتهريةً دهِذِه لكُم فريض

  .ففَعلَ كما أمر الرب موسى". عن بين إسرائيلَ ِمن مجيِع خطاياهم مرةً يف السنِة
  حترمي أكل الدم

17 
 يوصي بِه الرب هذا هو األمر الذي: كلِّم هارونَ وبنيِه ومجيع بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

وإلَى باِب 4كُلُّ إنساٍن ِمن بيِت إسرائيلَ يذبح بقَرا أو غَنما أو ِمعزى يف املَحلَِّة، أو يذبح خاِرج املَحلَِّة، 3: قائالً
  خيمِة االجِتماِع ال

فيقطَع ذلك اإلنسانُ . قد سفَك دما. نساِن دميأيت بِه ليقَرب قُربانا للرب أمام مسكَِن الرب، يحسب علَى ذلك اإل
لكي يأيتَ بنو إسرائيلَ بذَبائِحِهِم اليت يذبحونها علَى وجِه الصحراِء ويقَدموها للرب إلَى باِب خيمِة 5. ِمن شعِبِه

ٍة للربسالم حوها ذَبائحذبالكاِه6. االجِتماِع إلَى الكاِهِن، وي شرِة وييمى باِب خلَد ِح الربذبعلَى م مالد ن
ِة سروٍر للربلرائح حمالش وال7. االجِتماِع، ويوِقد  

  .فريضةً دهريةً تكونُ هِذِه هلُم يف أجياِهلم. يذبحوا بعد ذَبائحهم للتيوِس اليت هم يزنونَ وراَءها
واليأيت 9 إسرائيلَ وِمن الغرباِء الذين يِرتلونَ يف وسِطكُم يصِعد محرقَةً أو ذَبيحةً، كُلُّ إنساٍن ِمن بيِت: وتقولُ هلُم"8

وكُلُّ إنساٍن ِمن بيِت إسرائيلَ وِمن .10 ا إلَى باِب خيمِة االجِتماِع ليصنعها للرب، يقطَع ذلك اإلنسانُ ِمن شعِبِه
ألنَّ نفس 11كُم يأكُلُ دما، أجعلُ وجهي ِضد النفِس اآلِكلَِة الدمِ وأقطَعها ِمن شعِبها، الغرباِء الناِزلني يف وسِط

لذلك قُلت 12. اجلَسِد هي يف الدِم، فأنا أعطَيتكُم إياه علَى املَذبِح للتكفِري عن نفوِسكُم، ألنَّ الدم يكَفِّر عن النفِس
  التأكُلْ نفس ِمنكُم دما، وال: لَلبين إسرائي

وكُلُّ إنساٍن ِمن بين إسرائيلَ وِمن الغرباِء الناِزلني يف وسِطكُم يصطاد 13. يأكُل الغريب الناِزلُ يف وسِطكُم دما
جسٍد دمه هو بنفِسِه، فقُلت لبين ألنَّ نفس كُلِّ 14. صيدا، وحشا أو طائرا يؤكلُ، يسِفك دمه ويغطِّيِه بالتراِب

وكُلُّ إنساٍن يأكُلُ ميتةً أو 15. كُلُّ من أكله يقطَع. التأكُلوا دم جسٍد ما، ألنَّ نفس كُلِّ جسٍد هي دمه: إسرائيلَ
ِجسبقَى نمباٍء، وي ِحمستوي هغِسلُ ثيابا، يا كانَ أو غَريبةً، وطَنيافريسيكونُ طاِهر غِسلْ 16. ا إلَى املساِء ثُموإنْ مل ي

هحِملْ ذَنبي هدسج ضرحومل ي."  



  العالقات اجلنسية غري املشروعة
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 ِمثلَ عمل أرِض ِمصر اليت سكَنتم فيها3. أنا الرب إلَهكُم: كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
  ال

أحكامي تعملونَ، 4. تعملوا، وِمثلَ عمل أرِض كنعانَ اليت أنا آٍت بكُم إليها التعملوا، وحسب فرائِضِهم التسلُكوا
. فتحفَظونَ فرائضي وأحكامي، اليت إذا فعلها اإلنسانُ يحيا ا5. أنا الرب إلَهكُم. وفَرائضي حتفَظونَ لتسلُكوا فيها

أنا الرب.  
 ال"6

 عورةَ أبيك وعورةَ أُمك ال7. أنا الرب. يقتِرب إنسانٌ إلَى قريِب جسِدِه ليكِشف العورةَ

ال. تكِشف كها أُمإن 

 عورةَ امرأِة أبيك ال8. تكِشف عورتها

تكِشف .ةُ أبيكورها عاملَو9. إن ،كأو بنِت أُم بنِت أبيك ةَ أُخِتكورا، العِة خاِرجيِت أو املَولودِة يف البلود  
  عورةَ ابنِة ابِنك، أو ابنِة بنِتك ال10. تكِشف عورتها
  عورةَ بنِت امرأِة أبيك املَولودِة ِمن أبيك ال11. إنها عورتك. تكِشف عورتها
  عورةَ أُخِت أبيك ال12. إنها أُختك. تكِشف عورتها

تكِشف .ةُ أبيكها قريبال13. إن كةَ أُخِت أُمورع  
تكِشف .كةُ أُمها قريبال14. إن ةَ أخي أبيكورع  
إلَى امرأِتِه ال. تكِشف  
ِربتقت .كتمها عال15. إن ِتكةَ كنورع  
تكِشف .ها امرأةُ ابِنكال. إن  

  أخيك العورةَ امرأِة 16. تكِشف عورتها
تكِشف .ةُ أخيكورها عةَ امرأٍة وبنِتها ال17. إنورع  
وال. تكِشف  

  وال18. إنه رذيلَةٌ. إنهما قريبتاها. تأخِذ ابنةَ ابِنها، أو ابنةَ بنِتها لتكِشف عورتها
  .تأخِذ امرأةً علَى أُخِتها للضر لتكِشف عورتها معها يف حياِتها

 وال20. ال تقتِرب إلَى امرأٍة يف نجاسِة طَمِثها لتكِشف عورتهاو"19

وال تعِط ِمن زرِعك لإلجازِة ملولك لئال تدنس اسم 21. جتعلْ مع امرأِة صاِحِبك مضجعك لزرٍع، فتتنجس ا
إلَِهك .ةَ امرأٍة22. أنا الربعضاجا مذَكَر ضاِجعإ. وال تِرجس هوال23. ن  



  وال. جتعلْ مع بهيمٍة مضجعك فتتنجس ا
  .إنه فاِحشةٌ. تِقِف امرأةٌ أمام بهيمٍة لِنزائها

 بكُلِّ هِذِه ال"24

 أماِمكُم ِمن مهأنا طاِرد الذين عوبالش سجبكُلِّ هِذِه قد تن هسوا، ألنج25تتنِت األرضسجنها .فتزي ذَنبفأجت 
  لكن حتفَظونَ أنتم فرائضي وأحكامي، وال26. ِمنها، فتقِذف األرض سكّانها

  تعملونَ شيئًا ِمن مجيِع هِذِه الرجساِت، ال
  الوطَين وال

 ،اِزلُ يف وسِطكُمالن ريب27الغقَبلكُم ِملها أهلُ األرِض الذينساِت قد عجهِذِه الر ألنَّ مجيعِت األرضسجفتن  .
  فال28

اليت قَبلكُم عوباها كما قَذَفَِت الشإي بتنجيِسكُم األرض مجيِع هِذِه 29. تقِذفُكُم يئًا ِمنِملَ شع نبل كُلُّ م
  فتحفَظونَ شعائري لكَي ال30. الرجساِت تقطَع األنفُس اليت تعملُها ِمن شعِبها

يئًا ِمنلوا شوالتعم قَبلكُم ِملَتِة اليت عِجسسوِم الرالر   
  ".أنا الرب إلَهكُم. تتنجسوا ا
  شرائع متعددة

19 
. تكونونَ ِقديسني ألني قُدوس الرب إلَهكُم: كلِّم كُلَّ جماعِة بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً
  ال4. أنا الرب إلَهكُم. اٍن أُمه وأباه، وحتفَظونَ سبويتتهابونَ كُلُّ إنس3

  تلتِفتوا إلَى األوثاِن، وآهلَةً مسبوكةً ال
عوا ألنفُِسكُمتصن .كُمإلَه ها5. أنا الربحونتذب ضا عنكُمفللر ٍة للربةَ سالمذَبيح محتى ذَبتها 6. ومحونتذب يوم
  وإذا أُِكلَت يف اليوِم الثّالِث فذلك نجاسةٌ ال7. والفاِضلُ إلَى اليوِم الثّالِث يحرق بالناِر. تؤكلُ، ويف الغِد

  .فتقطَع ِتلك النفس ِمن شعِبها. ومن أكلَ ِمنها يحِملُ ذَنبه ألنه قد دنس قُدس الرب8. يرضى بِه
  وعندما حتصدونَ حصيد أرِضكُم ال"9

  وكرمك ال10. ولُقاطَ حصيِدك التلتِقطْ. تكَملْ زوايا حقلك يف احلَصاِد
  .أنا الرب إلَهكُم. للِمسكِني والغريِب تتركُه. تعلِّله، وِنثار كرِمك التلتِقطْ

  وال12. ال تسِرقوا، وال تكِذبوا، وال تغدروا أحدكُم بصاِحِبِه"11
  .أنا الرب. ِذِب، فتدنس اسم إلَِهكحتلفوا بامسي للكَ

التشِتِم األصم، وقُدام األعمى الجتعلْ 14. ال تغِصب قريبك وال تسلُب، والتِبت أُجرةُ أجٍري ِعندك إلَى الغِد"13
كإلَه ةً، بل اخشعثَرم .ال15. أنا الرب 
  جِه ِمسكٍني والالتأخذوا بو. ترتِكبوا جورا يف القَضاِء



  ال16. بالعدل حتكُم لقريِبك. حتتِرم وجه كبٍري
عِبكش نيِة بيف الِوشاي ال. تسع  

ِم قريِبكعلَى د تِقف .ال17. أنا الرب  
يف قَلِبك أخاك بِغضوال. ت ،كصاِحب نِذرا تإنذار  
  ال18. حتِملْ ألجلِه خطيةً

  تنتِقم وال
  ال. فرائضي حتفَظون19َ. أنا الرب. أبناِء شعِبك، بل تِحب قريبك كنفِسكحتِقد علَى 

  تنز بهائمك ِجنسِني، وحقلك ال
  تزرع ِصنفَِني، وال

ٍل، ومل وإذا اضطَجع رجلٌ مع امرأٍة اضِطجاع زرٍع وهي أمةٌ مخطوبةٌ لرج20. يكُن علَيك ثَوب مصنف ِمن ِصنفَِني
  تفد ِفداًء وال

تأديب كُنها، فليتيرح تال. أُعطي  
  يقتال

قعتها مل تِة االجِتماِع21. ألنيمٍة إلِمثِه إلَى باِب خبذَبيح ةَ إٍمث: ويأيت إلَى الربا، ذَبيح22. كبش الكاِهن عنه كَفِّرفي
  . اليت أخطأ، فيصفَح له عن خطيِتِه اليت أخطأبكَبِش اإلِمث أمام الرب ِمن خطيِتِه

ال . ثَالثَ ِسنني تكونُ لكُم غَلفاَء. ومتى دخلتم األرض وغَرستم كُلَّ شجرٍة للطَّعاِم، حتِسبونَ ثَمرها غُرلَتها"23
ويف السنِة اخلاِمسِة تأكُلونَ ثَمرها، 25.  الربقُدسا لتمجيِد ويف السنِة الراِبعِة يكونُ كُلُّ ثَمِرها24. يؤكلْ ِمنها

 .أنا الرب إلَهكُم. لتزيد لكُم غَلَّتها

 ال27. ال تتفاَءلوا وال تعيفوا. التأكُلوا بالدِم"26
 تقَصروا رؤوسكُم مستديرا، وال

يكعاِرض فِسدوال28. ت 

  الوِكتابةَ وسٍم .جترحوا أجسادكُم ملَيٍت

 ال29. أنا الرب. جتعلوا فيكُم
. أنا الرب. سبويت حتفَظونَ، ومقِدسي ابون30َ. تدنِس ابنتك بتعريِضها للزنى لئال تزينَ األرض ومتتلئَ األرض رذيلَةً

 ال31
 تلتِفتوا إلَى اجلانِّ وال

مِ سواجفتتن ،واِبعتطلُبوا الت .كُمإلَه 32. أنا الربكى إلَهيِخ، وختشالش وجه ِرموحتت ِب تقومأماِم األشي أنا . ِمن
الرب.  



 وإذا نزلَ ِعندك غَريب يف أرِضكُم فال"33

باَء  يف أرِض34. تظلموهم غُركنت كُمألن ،فِسككن هِحبوت ،كُماِزلُ ِعندالن ريبالغ يكونُ لكُم ِمنكُم طَينكالوِمصر  .
كُمإلَه ال35. أنا الرب  

  ترتِكبوا جورا يف القَضاِء، ال
  يف القياِس، وال

أنا الرب .   تكونُ لكُم�،  وهني  حق�، وإيفَةُ حق�، ووزنات حق�ميزانُ حق36. يف الوزِن، وال يف الكَيل
أرِض ِمصر ِمن كُمجالذي أخر كُمحفَظونَ كُلَّ ف37. إلَههافتلونرائضي، وكُلَّ أحكامي، وتعم .أنا الرب."  

  عقوبات اخلطية
20 
كُلُّ إنساٍن ِمن  بين  إسرائيلَ وِمن الغرباِء الناِزلني  يف إسرائيلَ  : وتقولُ لبين إسرائيلَ"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

وأجعلُ أنا وجهي ِضد ذلك اإلنساِن،  وأقطَعه 3. األرِض باِحلجارِةيرجمه شعب . أعطَى ِمن زرِعِه ملولك فإنه يقتلُ
وإنْ غَمض شعب األرِض 4. ِمن شعِبِه، ألنه أعطَى ِمن زرِعِه ملولك لكَي ينجس مقِدسي، ويدنس امسي القُدوس

رِعِه ملولكز  عطي ِمناإلنساِن عندما ي عن ذلك مهنأعي ،لوهقت5، فلم ي اإلنساِن، وِضد ذلك وجهي ِضد عي أضفإن
عِبِهمش ِمن ى وراَء مولكنبالز ،وراَءه الفاِجرين ومجيع هِتِه، وأقطَعشريإلَى اجلانِّ، وإلَى 6. ع ِفتاليت تلت  فسوالن

ِتلك لُ   وجهي ِضدأجع ،مزينَ  وراَءهواِبِع  لتعِبهاالتش ها ِمنفِس وأقطَعي 7.  النألن ،يسنيسونَ وتكونونَ ِقدفتتقَد
كُمإلَه ها8. أنا الربلونحـفَظونَ فرائضي وتعموت .كُمسقَدم أنا الرب.  

ذا زنى رجلٌ مع امرأٍة، فإذا زنى مع وإ10. دمه علَيِه. قد سب أباه أو أُمه. كُلُّ إنساٍن سب أباه أو أُمه فإنه يقتلُ"9
إنهما يقتالِن . وإذا اضطَجع رجلٌ مع امرأِة أبيِه، فقد كشف عورةَ أبيِه11. امرأِة قريِبِه، فإنه يقتلُ الزاين والزانيةُ

  قد فعال. تالِن ِكالهماوإذا اضطَجع رجلٌ مع كنِتِه، فإنهما يق12. دمهما علَيِهما. ِكالهما
  وإذا اضطَجع رجلٌ مع ذَكٍَر اضِطجاع امرأٍة، فقد فعال13. دمهما علَيِهما. فاِحشةً

، بالناِر يحِرقونه وإياهما. وإذا اتخذَ رجلٌ امرأةً وأُمها فذلك رذيلَة14ٌ. دمهما علَيِهما. إنهما يقتالِن. ِكالهما ِرجسا
  لكَي ال

كُمينذيلَةٌ بها15. يكونَ رميتونةُ تهيملُ، والبقتي هٍة، فإنهيممع ب هعضجلٌ مجلَ رعِت امرأةٌ إلَى 16. وإذا جبروإذا اقت
لٌ أُخته بنت أبيِه أو بنت أُمِه، وإذا أخذَ رج17. دمهما علَيِهما. إنهما يقتالِن. بهيمٍة لِنزائها، تميت املَرأةَ والبهيمةَ

عار فذلك ،هتورهي ع ها ورأتتورعِبِهما. ورأى عين شِن بأعي قطَعاِن أمامةَ أُخِتِه. يورع فقد كش .هحِملُ ذَنبي .
18هي ي فَتها وكشنبوعى يرها، عتورع فلٌ مع امرأٍة طاِمٍث وكشجر عما وإذا اضطَجقطَعاِن ِكالهِمها، يد نبوع

  عورةَ أُخِت أُمك، أو أُخِت أبيك ال19. ِمن شِعبِهما
تكِشف .هتى قريبرقد ع هما. إنهحِمالِن ذَنبِه20. يمةَ عورع فِه فقد كشملٌ مع امرأِة عجر عوإذا اضطَج .



يكوناِن . قد كشف عورةَ أخيِه. وإذا أخذَ رجلٌ امرأةَ أخيِه، فذلك نجاسة21ٌ. يموتاِن عقيمِني. يحِمالِن ذَنبهما
  .عقيمِني
 فتحفَظونَ مجيع فرائضي ومجيع أحكامي، وتعملونها لكَي ال"22

ن أنا طاِردهم ِمن وال تسلُكونَ يف رسوِم الشعوِب الذي23. تقِذفَكُم األرض اليت أنا آٍت بكُم إليها لتسكُنوا فيها
أماِمكُم .مهلوا كُلَّ هِذِه، فكِرهتقد فع مهلكُم24. ألن ا : وقُلتِرثوها، أرضاها لتإي وأنا أُعطيكُم ،مهم أرضتِرثونَ أنت

 البهائِم الطّاِهرِة والنِجسِة، وبني فتميزونَ بني25. أنا الرب إلَهكُم الذي ميزكُم ِمن الشعوِب. تفيض لَبنا وعسالً
  فال. الطُّيوِر النِجسِة والطّاِهرِة

  تدنسوا نفوسكُم بالبهائِم والطُّيوِر، وال
 وتكونونَ يل ِقديسني ألني قُدوس أنا الرب، وقد26. بكُلِّ ما يِدب علَى األرِض ِمما ميزته لكُم ليكونَ نِجسا

  .ميزتكُم ِمن الشعوِب لتكونوا يل
 ."دمه علَيِه. باِحلجارِة يرجمونه. وإذا كانَ يف رجٍل أو امرأٍة جانٌّ أو تاِبعةٌ فإنه يقتلُ"27

  شرائع الكهنة
21 
  إال2يٍت يف قَوِمِه، اليتنجس أحد ِمنكُم ملَ: كلِِّم الكهنةَ بين هارونَ وقُلْ هلُم:"وقالَ الرب ملوسى1

. ألجلها يتنجس. وأُخِتِه العذراِء القريبِة إليِه اليت مل تِصر لرجٍل3أُمِه وأبيِه وابِنِه وابنِتِه وأخيِه : ألقِربائِه األقرِب إليِه
  ال5. كَزوٍج اليتنجس بأهلِه لتدنيِسِه4

  يجعلوا قَرعةً يف رؤوِسِهم، وال
  ِرض حلاهم، واليحلقوا عوا

ةً يف أجساِدِهمحوا ِجراحجروال6. ي ،يكونونَ إللَِهِهم سنيقَدم  
  ِامرأةً زانيةً أو مدنسةً ال7. يدنسونَ اسم إلَِهِهم، ألنهم يقَربونَ وقائد الرب طَعام إلَِهِهم، فيكونونَ قُدسا

  يأخذوا، وال
مقَدسا يكونُ ِعندك . فتحِسبه مقَدسا ألنه يقَرب خبز إلَِهك8. ألنه مقَدس إللَِهِه. قَةً ِمن زوِجهايأخذوا امرأةً مطَلَّ

كُمسقَدم أنا الرب وسي قُدأباها9. ألن تسنى فقد دنةُ كاِهٍن بالزِت ابنسنوإذا تد .قحراِر تبالن.  
  كاِهن األعظَم بني إخوِتِه الذي صب علَى رأِسِه دهن املَسحِة، وملئَت يده ليلبس الثِّياب، الوال"10

  يكِشف رأسه، وال
 ،هثياب قشوال11ي  

  يأيت إلَى نفٍس ميتٍة، وال
  وال12يتنجس ألبيِه أو أُمِه، 
  يخرج ِمن املَقِدِس لئال



م سندِة إلَِهِه علَيِهيسحهِن مإلَِهِه، ألنَّ إكليلَ د قِدس .ذراَء13. أنا الربذُ امرأةً علَةُ واملُطَلَّقَةُ 14. هذا يأخا األرمأم
  واملُدنسةُ والزانيةُ فِمن هؤالِء ال

  وال15. يأخذُ، بل يتِخذُ عذراَء ِمن قَوِمِه امرأةً
ش نيب هرعز سنديهسقَدم ي أنا الربعِبِه ألن."  

إذا كانَ رجلٌ ِمن نسلك يف أجياِهلم فيِه عيب فال يتقَدم ليقَرب : كلِّم هارونَ قائالً"17: وكلَّم الرب موسى قائال16ً
 ألنَّ كُلَّ رجٍل فيِه عيب ال18. خبز إلَِهِه

مال. يتقَد 
 رجلٌ أعمى وال

والأعر ،ج 

 ،وائديوالز وال19أفطَس  
  وال20رجلٌ فيِه كسر ِرجٍل أو كسر يٍد، 

  أحدب وال
  أكشم، وال

  من يف عيِنِه بياض، وال
  أجرب والأكلَف، وال

فيِه عيب اليتقَدم . كُلُّ رجٍل فيِه عيب ِمن نسل هارونَ الكاِهِن اليتقَدم ليقَرب وقائد الرب21. مرضوض اخلُصى
  لكن إلَى اِحلجاِب ال23. خبز إلَِهِه ِمن قُدِس األقداِس وِمن القُدِس يأكُل22ُ. ليقَرب خبز إلَِهِه

  يأيت، وإلَى املَذبِح اليقتِرب، ألنَّ فيِه عيبا، لئال
مهسقَدم ي أنا الربقِدسي، ألنم سندم24". ي ين إسرائيلَفكلَّمنيِه وكُلَّ بى هارونَ وبوس.  

 
22 
 كلِّم هارونَ وبنيِه أنْ يتوقَّوا أقداس بين إسرائيلَ اليت يقَدسونها يل وال"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

 اقترب إلَى األقداِس اليت يقَدسها يف أجيالكُم كُلُّ إنساٍن ِمن مجيِع نسلكُم: قُلْ هلُم3. أنا الرب. يدنسوا امسي القُدوس
كُلُّ إنساٍن ِمن نسل هارونَ وهو أبرص 4. أنا الرب. بنو إسرائيلَ للرب، ونجاسته علَيِه، تقطَع ِتلك النفس ِمن أمامي

  أو ذو سيٍل، ال
رطهى ياألقداِس حت ا ملَيٍت. يأكُلْ ِمنِجسيئًا نش سم نرٍع، ومز اضِطجاع ثَ ِمنهد5، أو إنسانٌ ح سأو إنسانٌ م

  فالذي يمس ذلك يكونُ نِجسا إلَى املساِء، وال6دبيبا يتنجس بِه، أو إنسانا يتنجس بِه لنجاسٍة فيِه، 
. را، ثُم يأكُلُ ِمن األقداِس ألنها طَعامهفمتى غَربِت الشمس يكونُ طاِه7. يأكُلْ ِمن األقداِس، بل يرحض جسده مباٍء

  ميتةً أو فريسةً ال8



  فيحفَظونَ شعائري لكَي ال9. أنا الرب. يأكُلْ فيتنجس ا
  .أنا الرب مقَدسهم. يحِملوا ألجلها خطيةً يموتونَ ا ألنهم يدنسونها

  ال�وكُلُّ أجنيب"10

 وأجريه ال نزيلُ كاِهٍن. قُدسايأكُلُ 

. هما يأكُالِن ِمن طَعاِمِه. لكن إذا اشترى كاِهن أحدا ِشراَء ِفضٍة، فهو يأكُلُ ِمنه، واملَولود يف بيِتِه11. يأكُلونَ قُدسا
  ال�وإذا صارِت ابنةُ كاِهٍن لرجٍل أجنيب12

بنةُ كاِهٍن قد صارت أرملَةً أو مطَلَّقَةً، ومل يكُن هلا نسلٌ، ورجعت إلَى بيِت أبيها وأما ا13. تأكُلُ ِمن رفيعِة األقداِس
   ال�لكن كُلَّ أجنيب. كما يف ِصباها، فتأكُلُ ِمن طَعاِم أبيها

للكاِهِن14. يأكُلُ ِمنه القُدس دفَعوي همسعلَيِه خ زيدا، يا سهوفال15. وإذا أكلَ إنسانٌ قُدس  
 ،ها للربرفَعونين إسرائيلَ اليت يب سونَ أقداسند16يمهأقداس إٍمث بأكلِهم ذَنب مهلونمحفي . ي أنا الربألن

مهسقَدم."  
  الذبائح غري املقبولة

كُلُّ إنساٍن ِمن بيِت إسرائيلَ وِمن : مكلِّم هارونَ وبنيِه ومجيع بين إسرائيلَ وقُلْ هلُ"18: وكلَّم الرب موسى قائال17ً
فللرضا عنكُم 19الغرباِء يف إسرائيلَ، قَرب قُربانه ِمن مجيِع نذوِرِهم ومجيِع نواِفلِهِم اليت يقَربونها للرب محرقَةً، 

   فيِه عيب الكُلُّ ما كان20َ. يكونُ ذَكَرا صحيحا ِمن البقَِر أو الغنِم أو املَعِز
  تقَربوه ألنه ال

ضا عنكُمقَِر أو األغناِم، تكونُ 21. يكونُ للرالب ذٍر، أو ناِفلَةً ِمنوفاًء لن ٍة للربةَ سالمإنسانٌ ذَبيح بوإذا قَر
  كُلُّ عيٍب ال. صحيحةً للرضا

  جرب واألكلَف، هِذِه الاألعمى واملَكسور واملَجروح والبثري واأل22. يكونُ فيها
ِح للربا علَى املَذبلوا ِمنها وقودوالجتع ،بوها للربقَر23. ت ،لُهفناِفلَةً تعم مأو القُز وائدياةُ الزأو الش ا الثَّوروأم

  ولكن لنذٍر ال
  ومرضوض اِخلصيِة ومسحوقَها ومقطوعها ال24. يرضى بِه

بوا للربقَرال. ت ويف أرِضكُم  
  وِمن يِد ابِن الغريِب ال25. تعملوها

  فيها عيب ال. تقَربوا خبز إلَِهكُم ِمن مجيِع هِذِه، ألنَّ فيها فسادها
ا عنكُم ىرضي."  

أُمِه، ثُم ِمن اليوِم الثّاِمِن متى ولد بقَر أو غَنم أو ِمعزى يكونُ سبعةَ أياٍم حتت "27: وكلَّم الرب موسى قائال26ً
ى بِه قُربانَ وقوٍد للربرضا ياةُ فال28. فصاِعدةُ أو الشقَرا البوأم  

 يف ذلك اليوِم 30. ومتى ذَبحتم ذَبيحةَ شكٍر للرب، فللرضا عنكُم تذبحونها29. تذبحوها وابنها يف يوٍم واِحٍد



  ال. تؤكلُ
  وال32. أنا الرب. فتحفَظونَ وصاياي وتعملونها31. أنا الرب.  إلَى الغِدتبقوا ِمنها

الذي أخرجكُم ِمن أرِض ِمصر 33أنا الرب مقَدسكُم . تدنسونَ امسي القُدوس، فأتقَدس يف وسِط بين إسرائيلَ
  ".أنا الرب. ليكونَ لكُم إلَها

  السبت
23 
1الرب ى قائالًوكلَّمين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2:  موسب ةً: كلِّمسقَدحاِفلَ منادونَ ماليت فيها ت الرب واِسمهِذِه هي . م

  عمالً ما ال. ِستةَ أياٍم يعملُ عملٌ، وأما اليوم الساِبع ففيِه سبت عطلٍَة محفَلٌ مقَدس3: مواِسمي
  .للرب يف مجيِع مساِكِنكُمإنه سبت . تعملوا

  الفصح والفطري
 (26-28:16عد )

 يف الشهِر األول، يف الراِبع عشر ِمن الشهِر، بني 5: هِذِه مواِسم الرب، املَحاِفلُ املُقَدسةُ اليت تنادونَ ا يف أوقاِتها"4
للرب ِم6. الِعشاَءيِن ِفصح رعش ويف اليوِم اخلاِمسالفَطِري للرب هِر عيدهذا الش ا. ناٍم تأكُلونَ فطريةَ أييف 7. سبع 

سقَدحفَلٌ مل يكونُ لكُم مغل ال. اليوِم األوالش ا ِمنالً ممع  
   ِمن الشغل العمالً ما. يف اليوِم الساِبِع يكونُ محفَلٌ مقَدس. وسبعةَ أياٍم تقَربونَ وقودا للرب8. تعملوا
  ".تعملوا

  باكورة الثمار
متى ِجئتم إلَى األرِض اليت أنا أُعطيكُم وحصدتم : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"10: وكلَّم الرب موسى قائال9ً

يف غَِد السبِت يرددها .  للرضا عنكُمفيردد احلُزمةَ أمام الرب11. حصيدها، تأتونَ حبزمِة أول حصيِدكُم إلَى الكاِهِن
12. الكاِهنقَةً للربحرا موليا ححيحروفًا صةَ خاحلُزم ترديِدكُم لونَ يومعمقيٍق 13. وتد يِن ِمنشرع هتقِدموت

  بزا وفَريكًا وسويقًا الوخ14. ملتوٍت بزيٍت، وقودا للرب رائحةَ سروٍر، وسكيبه ربع اهلِني ِمن مخٍر
ساِكِنكُميف مجيِع م ةً يف أجيالكُمهريةً دفريض ،يِنِه، إلَى أنْ تأتوا بقُرباِن إلَِهكُمتأكُلوا إلَى هذا اليوِم ع.  

 (األسابيع(عيد اخلمسني 

 (31-28:26عد )

إلَى غَِد السبِت 16.  الترديِد سبعةَ أسابيع تكونُ كاِملَةًثُم حتسبونَ لكُم ِمن غَِد السبِت ِمن يوِم إتياِنكُم حبزمِة"15
ةً للربةً جديدبونَ تقِدمقَرت ا، ثُميوم مسنيبونَ خاِبِع حتسيِن 17. السشرغيفَِني عبِز ترديٍد، رتأتونَ خب ساِكِنكُمم ِمن

ةً للربا باكورمريزاِن خخبقيٍق، ويد ا 18. يكوناِن ِمنا واِحدٍة، وثَوروليٍة ححيحةَ ِخراٍف صبونَ مع اخلُبِز سبعقَروت
ِة سروٍر للربرائح ِتها وسكيِبها وقودمع تقِدم قَةً للربحرِني مقٍَر، وكبشب املَعِز 19. ابن ا ِمنا واِحدلونَ تيسعموت

ِني ذَبيحوليروفَِني حٍة، وخطيةَ خٍةذَبيحمع اخلَروفَِني، 20. ةَ سالم الرب ا أمامِة ترديدبِز الباكورمع خ ها الكاِهنددرفي



ا للربا يكونُ لكُم21. فتكونُ للكاِهِن قُدسسقَدحفَالً ميِنِه ماليوِم ع نادونَ يف ذلكغل . وتالش ا ِمنالً ممع
  وعندما حتصدونَ حصيد أرِضكُم، ال22. ساِكِنكُم يف أجيالكُمفريضةً دهريةً يف مجيِع م. التعملوا

  ".أنا الرب إلَهكُم. للِمسكِني والغريِب تتركُه. تكَملْ زوايا حقلك يف حصاِدك، ولُقاطَ حصيِدك التلتِقطْ
  عيد األبواق

 (6-29:1عد )
يكونُ لكُم عطلَةٌ، تذكار  يف الشهِر الساِبِع، يف أول الشهِر: رائيلَ قائالًكلِّم بين إس"24: وكلَّم الرب موسى قائال23ً

سقَدحفَلٌ متاِف البوِق، ما للرب25. هبونَ وقودقَرلوا، لكن تعمغل التالش ا ِمنالً ممِّع". 

  يوم الكفارة
 (11-29:7عد )

. محفَالً مقَدسا يكونُ لكُم .ِشر ِمن هذا الشهِر الساِبِع، فهو يوم الكَفّارِةأما العا"27: وكلَّم الرب موسى قائال26ً
ا للرببونَ وقودقَروت فوسكُمذَلِّلونَ نا ال28. تالً ممع 

إلَِهكُم الرب أمام كفِري عنكُمٍة للتكفّار يوم هيِنِه، ألنلوا يف هذا اليوِم عفٍس التتذَلَّلُ يف هذا اليوِم إن29َّ. تعمكُلَّ ن 
  عمالً ماال31. وكُلَّ نفٍس تعملُ عمالً ما يف هذا اليوِم عيِنِه أُبيد ِتلك النفس ِمن شعِبها30. عيِنِه تقطَع ِمن شعِبها

يف تاِسِع الشهِر . طلٍَة لكُم، فتذَلِّلونَ نفوسكُمإنه سبت ع32. فريضةً دهريةً يف أجيالكُم يف مجيِع مساِكِنكُم. تعملوا
  ".ِمن املساِء إلَى املساِء تسِبتونَ سبتكُم. ِعند املساِء
  عيد املظال

 (40-29:12عد )

 عيد املَظالِّ يف اليوِم اخلاِمس عشر ِمن هذا الشهِر الساِبِع: كلِّم بين إسرائيلَ قائالً"34: وكلَّم الرب موسى قائال33ً
اٍم للربةَ أي35. سبعسقَدحفَلٌ مل مغل ال.  يف اليوِم األوالش ا ِمنالً ممع  

إنه . يف اليوِم الثّاِمِن يكونُ لكُم محفَلٌ مقَدس تقَربونَ وقودا للرب. سبعةَ أياٍم تقَربونَ وقودا للرب36. تعملوا
غٍل الكُلُّ. اعِتكافل شمع   
  .تعملوا
37" ا أمرةً وسكيبةً وذَبيحقَةً وتقِدمحرم ،قريِب وقوٍد للربةً لتسقَدحاِفلَ منادونَ ماليت فيها ت الرب واِسمهِذِه هي م

أما 39.  تعطونها للربعدا سبوتِ الرب، وعدا عطاياكُم ومجيِع نذوِركُم، ومجيِع نواِفلكُم اليت38اليوِم بيوِمِه، 
يف اليوِم األول . اليوم اخلاِمس عشر ِمن الشهِر الساِبِع ففيِه، عندما جتمعونَ غَلَّةَ األرِض، تعيدونَ عيدا للرب سبعةَ أياٍم

أشجاٍر بِهجٍة وسعف النخل وأغصانَ وتأخذونَ ألنفُِسكُم يف اليوِم األول ثَمر 40. عطلَةٌ ويف اليوِم الثّاِمِن عطلَةٌ
تعيدونه عيدا للرب سبعةَ أياٍم يف السنِة 41. أشجاٍر غَبياَء وصفصاف الوادي، وتفرحونَ أمام الرب إلَِهكُم سبعةَ أياٍم

ةً يف أجيالكُمهريةً دفريض .هدونيعاِبِع تهِر السظال42َّ. يف الشاٍم يف مةَ أييف إسرائيلَ .  تسكُنونَ سبع نيطَنيكُلُّ الو



أنا . لكي تعلَم أجيالُكُم أني يف مظالَّ أسكَنت بين إسرائيلَ لَما أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر43. يسكُنونَ يف املَظالِّ
كُمإلَه 44". الربواِسِم الربين إسرائيلَ مبى بموس رفأخب.  

   واخلبز أمام الربالزيت
 (21-27:20خر )
24 
أوِص بين إسرائيلَ أنْ يقَدموا إلَيك زيت زيتوٍن مرضوٍض نقيا للضوِء إليقاِد السرِج "2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

ى الصباِح أمام الرب دائما فريضةً خاِرج ِحجاِب الشهادِة يف خيمِة االجِتماِع يرتبها هارونُ ِمن املساِء إل3َ. دائما
ةً يف أجيالكُمهريا4. ددائم الرب أمام جرالس بترِة يِة الطّاِهرعلَى املَنار.  

 علَى  ِستةً�وتجعلُها صفَِّني، كُلَّ صف6. عشريِن يكونُ القُرص الواِحد. وتأخذُ دقيقًا وختِبزه اثني عشر قُرصا"5
الرب ِة أمامِة الطّاِهرف7. املائدلُ علَى كُلِّ صجعوت�ا للربا وقودبِز تذكارا فيكونُ للخقيا نيف كُلِّ يوِم 8.  لُبان 

يف مكاٍن مقَدٍس، فيكونُ هلارونَ وبنيِه، فيأكُلونه 9. سبٍت يرتبه أمام الرب دائما، ِمن ِعنِد بين إسرائيلَ ميثاقًا دهريا
  ".ألنه قُدس أقداٍس له ِمن وقائِد الرب فريضةً دهريةً

  املُجدف يرجم
وختاصم يف املَحلَِّة ابن اإلسرائيليِة . ، يف وسِط بين إسرائيلَ�وخرج ابن امرأٍة إسرائيليٍة، وهو ابن رجٍل ِمصري10

لٌ إسرائيليجا11. ور فدفجِة علَى االسِم وسباإلسرائيلي ى. بنا بِه إلَى موسوفأت . ةَ بنتلوميِه شأُم وكانَ اسم
  .فوضعوه يف املَحرِس ليعلَن هلُم عن فِم الرب12. ِدبري ِمن ِسبِط دانَ

 مجيع الساِمعني أيديهم علَى رأِسِه، أخِرِج الذي سب إلَى خاِرِج املَحلَِّة، فيضع"14: فكلَّم الرب موسى قائال13ً
ومن جدف علَى اسِم 16كُلُّ من سب إلَهه يحِملُ خطيته، : وكلِّم بين إسرائيلَ قائال15ً. ويرجمه كُلُّ اجلَماعِة

وإذا أمات أحد 17. ما يجدف علَى االسِم يقتلُالغريب كالوطَين عند. يرجمه كُلُّ اجلَماعِة رمجا. الرب فإنه يقتلُ
وإذا أحدثَ إنسانٌ يف قريِبِه عيبا، فكما فعلَ 19. ومن أمات بهيمةً يعوض عنها نفسا بنفٍس18. إنسانا فإنه يقتلُ
.  عيبا يف اإلنساِن كذلك يحدثُ فيِهكما أحدثَ. �كَسر بكَسٍر، وعني بعٍني، وِسن بِسن20. كذلك يفعلُ بِه

إني أنا . الغريب يكونُ كالوطَين. حكم واِحد يكونُ لكُم22. من قَتلَ بهيمةً يعوض عنها، ومن قَتلَ إنسانا يقتل21ْ
كُمإلَه الرب."  

ففَعلَ بنو إسرائيلَ كما أمر .  املَحلَِّة ويرجموه باِحلجارِةفكلَّم موسى بين إسرائيلَ أنْ يخِرجوا الذي سب إلَى خاِرِج23
 .الرب موسى

  السنة السابعة
 (11-15:1تث)
25 
متى أتيتم إلَى األرِض اليت أنا أُعطيكُم تسِبت : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى يف جبل سيناَء قائال1ً

وأما السنةُ الساِبعةُ 4. ِست ِسنني تزرع حقلك، وِست ِسنني تقِضب كرمك وجتمع غَلَّتهما3. تا للرباألرض سب



ا للربطلٍَة، سبتع ال. ففيها يكونُ لألرِض سبت  
  تزرع حقلك وال
ككرم ال5. تقِضب صيِدكح يعِزر  

   الحتصد، وِعنب كرِمك املُحِول
طلٍَة تكونُ لألرِض. تقِطفةَ عا6. سناألرِض لكُم طَعام ويكونُ سبت . وِطِنكوملُست وألجِريك ِتكوألم بِدكولع لك

 ،كِعند اِزلنيا7النتكونُ كُلُّ غَلَِّتها طَعام واِن الذي يف أرِضكيوللح هائِمكولب.  
  سنة اليوبيل

. فتكونُ لك أيام السبعِة السبوِت السنويِة ِتسعا وأربعني سنةً. سبع ِسنني سبع مراٍت. ننيوتعد لك سبعةَ سبوِت ِس"8
. يف يوِم الكَفّارِة تعبرونَ البوق يف مجيِع أرِضكُم. ثُم تعبر بوق اهلُتاِف يف الشهِر الساِبِع يف عاِشِر الشهِر9

تكونُ لكُم يوبيالً، وترِجعونَ كُلٌّ إلَى . السنةَ اخلَمسني، وتنادونَ بالِعتِق يف األرِض جلميِع سكّاِنهاوتقَدسونَ 10
  ال. يوبيالً تكونُ لكُم السنةُ اخلَمسون11َ. ملِكِه، وتعودونَ كُلٌّ إلَى عشريِتِه

  تزرعوا وال
  حتصدوا ِزريعها، وال
 يف سنِة اليوبيل هِذِه 13. ِمن احلَقل تأكُلونَ غَلَّتها. مقَدسةً تكونُ لكُم. إنها يوبيل12ٌ. تقِطفوا كرمها املُحِولَ
  فمتى بعت صاِحبك مبيعا، أو اشتريت ِمن يِد صاِحِبك، فال14. ترِجعونَ كُلٌّ إلَى ملِكِه
أخاه كُمدأح غِبن15. ي عدب ننيِد السدع بسحكبيعلَِّة يِسين الغ بسوح ،صاِحِبك ري ِمنعلَى 16. اليوبيل تشت

كبيعالغالِّت ي ددع هألن ،هنقَلِّلُ ثَمت ننيوعلَى قَدِر ِقلَِّة الس ،هنثَم كَثِّرت ننيِة السفال17. قَدِر كثر  
كإلَه بل اخش ،هصاِحب كُمدأح غِبني أن. يإنكُمإلَه ها 18. ا الربلونلونَ فرائضي وحتفَظونَ أحكامي وتعمعمفت

سكُنوا علَى األرِض آِمنني19. لتِع، وتسكُنونَ علَيها آِمننيبها فتأكُلونَ للشرثَم عطي األرض20. وتمماذا : وإذا قُلت
فإني آمر ببركَيت لكُم يف السنِة الساِدسِة، فتعملُ غَلَّةً لثَالِث 21تنا؟ نأكُلُ يف السنِة الساِبعِة إنْ مل نزرع ومل نجمع غَلَّ

ِة22. ِسننياِسعِة التنلَِّة العتيقَِة إلَى السالغ ةَ وتأكُلونَ ِمنةَ الثّاِمننعونَ السزرها تأكُلونَ عتيقًا. فتإلَى أنْ تأيتَ غَلَّت.  
 واألرض ال"23

 باعالُء ِعنديتزباُء  ونم غُروأنت ،ةً، ألنَّ يلَ األرضتلون24َ. بجتع لِككُمإذا 25. ِفكاكًا لألرِض بل يف كُلِّ  أرِض م
وجد ومن مل يكُن له ويلٌّ، فإنْ نالَت يده و26. افتقَر أخوك فباع ِمن ملِكِه، يأيت وليه األقرب إليِه ويفُك مبيع أخيِه

وإنْ مل تنلْ يده 28. إلَى ملِكِه يحسب ِسين بيِعِه، ويرد الفاِضلَ لإلنساِن الذي باع له، فيرِجع27ِمقدار ِفكاِكِه، 
 .ِكفايةً ليرد له، يكونُ مبيعه يف يِد شاريِه إلَى سنِة اليوبيل، ثُم يخرج يف اليوبيل فيرِجع إلَى ملِكِه

وإنْ 30. سنةً يكونُ ِفكاكُه. وإذا باع إنسانٌ بيت سكٍَن يف مدينٍة ذاِت سوٍر، فيكونُ ِفكاكُه إلَى متاِم سنِة بيِعِه"29
  ال. مل يفَك قَبلَ أنْ تكملَ له سنةٌ تامةٌ، وجب البيت الذي يف املدينِة ذاِت السوِر بتةً لشاريِه يف أجيالِه

 جخر31. يف اليوبيليبحسقول األرِض توهلا، فمع حح ى اليت ليس هلا سورالقر يوتب لكن . ،يكونُ هلا ِفكاك



ج32. ويف اليوبيل خترنيلالَّوي دبمؤ فيكونُ هلا ِفكاك ،لِكِهمِن مدم يوتب ،نينُ الالَّويدا م33. وأم ِمن فُكُّهوالذي ي
نيين الالََّوييف وسِط ب ملكُههي م نيِن الالَّويدم يوتيف اليوبيل، ألنَّ ب جخرلِكِه يمدينِة م يٍت أو ِمنب ِمن املَبيع 
  وأما حقولُ املَساِرِح ملُدِنِهم فال34. إسرائيلَ

  .تباع، ألنها ملك دهري هلُم
35"ِعند هدي ترأخوك وقَص قَروإذا افتمعك عيشا فيوِطنستا أو مغَريب دهفاعض ،ال36. ك 

 تأخذْ ِمنه ِربا وال

أخوك معك عيشفي ،كإلَه ةً، بل اخشحرابتك ال37. مفض  
  تعِطِه بالربا، وطَعامك ال

  . أرض كنعانَ، فيكونَ لكُم إلَهاأنا الرب إلَهكُم الذي أخرجكُم ِمن أرِض ِمصر ليعطيكُم38. تعِط باملُرابحِة
 وإذا افتقَر أخوك ِعندك وبيع لك، فال"39

ثُم يخرج ِمن ِعنِدك هو 41إلَى سنِة اليوبيل يخِدم ِعندك، . كأجٍري، كنزيٍل يكونُ ِعندك40. تستعِبده اسِتعباد عبٍد
  ألنهم عبيدي الذين أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر، ال42. ِك آبائِه يرِجعوبنوه معه ويعود إلَى عشريِتِه، وإلَى مل

وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونونَ لك، فِمن 44. التتسلَّطْ علَيِه بعنٍف، بل اخش إلَهك43. يباعونَ بيع العبيِد
ولكُمح عوِب الذينا وإما. الشبيدنونَ عتقت م45. ًءِمنه نونَ وِمنتقت مِمنه ،كُمِعند اِزلنيالن وِطننيأبناِء املُست ا ِمنوأيض

وتستملكونهم ألبنائكُم ِمن بعِدكُم 46. عشائِرِهِم الذين ِعندكُم الذين يلدونهم يف أرِضكُم، فيكونونَ ملكًا لكُم
  وأما إخوتكُم بنو إسرائيلَ فال. تستعِبدونهم إلَى الدهِر. مرياثَ ملٍك

  .يتسلَّطْ إنسانٌ علَى أخيِه بعنٍف
أو نزيٍل ِعندك، وافتقَر أخوك ِعنده وبيع للغريِب املُستوِطِن ِعندك أو لنسل عشريِة الغريِب،  وإذا طالَت يد غَريٍب"47
48ِفكاك يِعِه يكونُ لهب عدواِح. فب فُكُّهِتِه، يإخو ِمن أقِرباِء 49د ِمن واِحد فُكُّهِه، أو يمع أو ابن همع فُكُّهأو ي

هفسن فُكي هدي ِتِه، أو إذا نالَتشريع ِدِه ِمنس50. ج نِة اليوبيل، ويكونُ ثَمإلَى سن يِعِه لهِة بسن ِمن هشاري حاِسبفي
إنْ بقي كثري ِمن السنِني فعلَى قَدِرها يرد ِفكاكَه ِمن ثَمِن 51. كأياِم أجٍري يكونُ ِعنده. لسننيبيِعِه حسب عدِد ا

كأجٍري ِمن سنٍة 53. وإنْ بقي قَليلٌ ِمن السنني إلَى سنِة اليوبيل يحسب له وعلَى قَدِر ِسنيِه يرد ِفكاكَه52. ِشرائِه
  ال.  يكونُ ِعندهإلَى سنٍة

يكينع نٍف أماملَّطْ علَيِه بع54. يتس ،معه نوهِة اليوبيل هو وبيف سن جخرؤالِء، ي فَكين إسرائيلَ 55وإنْ مل يألنَّ ب
بيديل ع .أرِض ِمصر ِمن مهجتأخر بيدي الذينم عه .كُمإلَه أنا الرب.  

  مكافأة الطاعة
 (14-24،28:1-7:12تث)
26 



 ال"1
 تصنعوا لكُم أوثانا، وال

 تقيموا لكُم ِتمثاالً منحوتا أو نصبا، وال

 .أنا الرب. سبويت حتفَظونَ ومقِدسي ابون2َ. ألني أنا الرب إلَهكُم. أرِضكُم حجرا مصورا لتسجدوا له جتعلوا يف

أُعطي مطَركُم يف حيِنِه، وتعطي األرض غَلَّتها، وتعطي 4صاياي وعِملتم ا، إذا سلكتم يف فرائضي وحِفظتم و"3
ويلحق ِدراسكُم بالِقطاِف، ويلحق الِقطاف بالزرِع، فتأكُلونَ خبزكُم للشبِع وتسكُنونَ يف 5أشجار احلَقل أمثارها، 

آِمنني ا يف األرِض،6. أرِضكُملُ سالموأجعكُمزِعجي ناألرِض، وال.  فتنامونَ وليس م ديئَةَ ِمنالر حوشالو وأُبيد  
يف أرِضكُم سيف رعبيِف7. يبالس كُمسقُطونَ أمامفي دونَ أعداَءكُمطر8. وت ِمئَةً، وِمئَةٌ ِمنكُم ةٌ ِمنكُممسخ دطري

كُمأمام كُمسقُطُ أعداؤةً، ويبودونَ رطريِفي9.  بالس ،وأيف ميثاقي معكُم كُموأُكَثِّر كُموأُِمثر إلَيكُم ِفتوألت
  وأجعلُ مسكَين يف وسِطكُم، وال11. فتأكُلونَ العتيق املُعتق، وتخِرجونَ العتيق ِمن وجِه اجلديِد10

أنا الرب إلَهكُم الذي أخرجكُم ِمن 13.  يل شعباوأسري بينكُم وأكونُ لكُم إلَها وأنتم تكونون12َ. ترذُلُكُم نفسي
  .أرِض ِمصر ِمن كوِنكُم هلُم عبيدا، وقَطَّع قُيود نِريكُم وسيركُم قياما

  عقوبة العصيان
 (68-28:15تث )

هت أنفُسكُم أحكامي، فما وإنْ رفَضتم فرائضي وكِر15لكن إنْ مل تسمعوا يل ومل تعملوا كُلَّ هِذِه الوصايا، "14
أُسلِّطُ علَيكُم رعبا وِسلا وحمى تفين العينِني : فإني أعملُ هِذِه بكُم16عِملتم كُلَّ وصاياي، بل نكَثتم ميثاقي، 

فسالن تلفوت .كُمأعداؤ فيأكُلُه كُمرععونَ باِطالً زف17. وتزر كُملُ وجهي ِضدوأجع ،أعدائكُم ِزمونَ أمامتنه
كُمدطري نبونَ وليس مرو ،بِغضوكُمم لَّطُ علَيكُمستوي.  

  وإنْ كنتم مع ذلك ال"18
 ،خطاياكُم بسةَ أضعاٍف حسبع علَى تأديِبكُم عونَ يل، أزيد19تسم مساَءكُم ريوأُص ،كُمِعز فخار طِّمفأُح

  فتفرغُ باِطالً قوتكُم، وأرضكُم ال20م كالنحاِس، كاحلَديِد، وأرضكُ
  تعطي غَلَّتها، وأشجار األرِض ال

  .تعطي أمثارها
21"خطاياكُم بسةَ أضعاٍف حرباٍت سبعض علَيكُم عوا يل، أزيدعي باِخلالِف، ومل تشاءوا أنْ تسمم موإنْ سلكت .
22رالب حوشو علَيكُم أُطلققُكُمطُر شفتوح قَلِّلُكُموت ،كُمهائمب وتقِرض ،األوالد كُمعِدمِة فتي. 

فإني أنا أسلُك معكُم باِخلالِف، وأضِربكُم سبعةَ 24وإنْ مل تتأدبوا ِمني بذلك، بل سلكتم معي باِخلالِف، "23
خطاياكُم بسن25. أضعاٍف حسيفًا ي علَيكُم أجلب وأُرِسلُ يف وسِطكُم ِنكُمدِمعونَ إلَى مةَ امليثاِق، فتجتقمن ِقمت
دوِد العدفَعونَ بيبأ فتصا اخلُبِز26. الوبكَسري لكُم ع . كُمبزدنَ خردوٍر واِحٍد، وييف تن كُمبزِنساٍء خ رعش ختِبز



  بالوزِن، فتأكُلونَ وال
  .تشبعونَ

27"م بذلكالوإنْ كنت  

فأنا أسلُك معكُم باِخلالِف ساِخطًا، وأؤدبكُم سبعةَ أضعاٍف حسب 28تسمعونَ يل بل سلكتم معي باِخلالِف، 
 ،تأكُلون29َخطاياكُم ناِتكُمب ولَحم ،نيكُمب وأُلقي 30. فتأكُلونَ لَحم ،مساِتكُمش وأقطَع ،فَعاِتكُمرتم وأُخِرب
  وأُصير مدنكُم خِربةً، ومقاِدسكُم موِحشةً، وال31. ى جثَِث أصناِمكُم، وترذُلُكُم نفسيجثَثَكُم علَ

ةَ سروِركُمرائح ماِكنونَ فيها32. أشتالس كُمِمنها أعداؤ وِحشستفي األرض ِم، 33. وأوِحشاُألم نيب يكُموأُذَر
حينئٍذ تستويف األرض سبوتها كُلَّ أياِم 34. تصري أرضكُم موحشةً، ومدنكُم تصري خِربةًوأُجرد وراَءكُم السيف ف

م يف أرِض أعدائكُمِتها وأنتها. وحشبوتويف سوتست األرض ئٍذ تسِبت35. حين ما مل تسِبته ِتها تسِبتاِم وحشكُلَّ أي
والباقونَ ِمنكُم أُلقي اجلَبانةَ يف قُلوِم يف أراضي أعدائِهم، فيهِزمهم صوت ورقٍَة 36. ِمن سبوِتكُم يف سكَِنكُم علَيها

سقُطونَ وليس طاِرديِف، ويالس ِب ِمنبونَ كاهلَرهرٍة، فيِفعنديِف وليس 37. مأماِم الس عٍض كما ِمنبب مهعضب عثُروي
  طاِرد، وال

يكونُ لكُم قيام ،أعدائكُم 38 أمامأعدائكُم أرض عوِب وتأكُلُكُمالش نيهلكونَ بونَ 39. فتفني والباقونَ ِمنكُم
يف أراضي أعدائكُم مِونَ. بذُنوفني ممعه ا بذُنوب آبائِهميف 40. وأيض وذُنوِب آبائِهم مِوا بذُنولكن إنْ أقَر

وإني أيضا سلكت معهم باِخلالِف وأتيتِ م 41ِكِهم معي الذي سلكوا باِخلالِف، خيانِتِهِم اليت خانوين ا، وسلو
إال. إلَى أرِض أعدائِهم  

 ،مِئٍذ عن ذُنووفوا حينستوي ،لفالغ مهئٍذ قُلوبحين عا ميثاقي مع 42أنْ ختضأيض وأذكُر ،ميثاقي مع يعقوب أذكُر
واألرض تترك ِمنهم وتستويف سبوتها يف وحشِتها ِمنهم، وهم 43. راهيم، وأذكُر األرضإسحاق، وميثاقي مع إب

ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا يف أرِض 44. يستوفونَ عن ذُنوِم ألنهم قد أبوا أحكامي وكِرهت أنفُسهم فرائضي
  أعدائِهم، ما أبيتهم وال

حت مهكِرهتمهإلَه ي أنا الربألن ،موأنكُثَ ميثاقي معه مه45. ى أُبيد الذين لنيمع األو هلُم امليثاق بل أذكُر
  ".أنا الرب. أخرجتهم ِمن أرِض ِمصر أمام أعيِن الشعوِب ألكونَ هلُم إلَها

 .رب بينه وبني بين إسرائيلَ يف جبل سيناَء بيِد موسىهِذِه هي الفَرائض واألحكام والشرائع اليت وضعها ال46

  افتداء ما هو للرب
27 
فإنْ 3إذا أفرز إنسانٌ نذرا حسب تقوِميك نفوسا للرب، : كلِّم بين إسرائيلَ وقُلْ هلُم"2: وكلَّم الرب موسى قائال1ً

.  إلَى ابِن ِستني سنةً، يكونُ تقوميك خمسني شاِقلَ ِفضٍة علَى شاِقل املَقِدِسكانَ تقوميك لذَكٍَر ِمِن ابِن ِعشرين سنةً
وإنْ كانَ ِمِن ابِن خمِس ِسنني إلَى ابِن ِعشرين سنةً يكونُ تقوميك 5. وإنْ كانَ أُنثَى يكونُ تقوميك ثَالثني شاِقال4ً

ةَ شرشاِقالً، وُألنثَى عش لذَكٍَر 6. واِقلَلذَكٍَر ِعشرين كيكونُ تقومي مِس ِسننيهٍر إلَى ابِن خوإنْ كانَ ِمِن ابِن ش



وإنْ كانَ ِمِن ابِن ِستني سنةً فصاِعدا فإنْ كانَ ذَكَرا 7. خمسةَ شواِقل ِفضٍة، وُألنثَى يكونُ تقوميك ثَالثَةَ شواِقل ِفضٍة
وإنْ كانَ فقريا عن تقوِميك يوِقفُه أمام الكاِهِن 8.  وأما لُألنثَى فعشرةَ شواِقلَيكونُ تقوميك خمسةَ عشر شاِقالً،

الكاِهن همقَوفي .الكاِهن همقَواِذِر يالن دعلَى قَدِر ما تنالُ ي.  
9" للرب عطي ِمنهفكُلُّ ما ي ،ا للربقُربان هبونقَرا يةً ِممهيماوإنْ كانَ بال10. يكونُ قُدس 

 يغيره وال

وإنْ كانَ بهيمةً نِجسةً ِمما 11. وإنْ أبدلَ بهيمةً ببهيمٍة تكونُ هي وبديلُها قُدسا. يبِدلُه جيدا برديٍء، أو رديئًا جبيٍد
  ال

فحسب تقوِميك يا كاِهن هكذا . ها الكاِهن جيدةً أم رديئَةًفيقَوم12يقَربونه قُربانا للرب يوِقف البهيمةَ أمام الكاِهِن، 
  .فإنْ فكَّها يزيد خمسها علَى تقوِميك13. يكونُ
انَ فإنْ ك15. وكما يقَومه الكاِهن هكذا يقوم. وإذا قَدس إنسانٌ بيته قُدسا للرب، يقَومه الكاِهن جيدا أم رديئًا"14

علَيِه فيكونُ له ِة تقوِميكِفض مسخ زيدي ،هيتب فُكي سيكونُ 16. املُقَد ،لِكِه للربقل مح عضإنسانٌ ب سوإنْ قَد
يل فحسب إنْ قَدس حقله ِمن سنِة اليوب17. بذار حومٍر ِمن الشعِري خبمسني شاِقل ِفضٍة. تقوميك علَى قَدِر بذاِرِه

قومي ِة 18. تقوِميكِة إلَى سنالباقي ننيِر السةَ علَى قَدالِفض الكاِهن له بحسِة اليوبيل يسن عدب قلهح سوإنْ قَد
تقوِميك ِمن قَّصن19. اليوبيل، فيِجبعلَيِه في ِة تقوِميكِفض مسخ زيدي ،هسقَداحلَقلَ م فإنْ فكلكن إنْ مل 20.  له

  يفُك احلَقلَ وبيع احلَقلُ إلنساٍن آخر ال
 ،عدب فَكِم21يركاحلَقل املُح ا للربروِجِه يف اليوبيل قُدسخ بل يكونُ احلَقلُ ِعند .لكُهللكاِهِن يكونُ م.  

حسب له الكاِهن مبلَغَ تقوِميك إلَى سنِة اليوبيل، ي23وإنْ قَدس للرب حقالً ِمن ِشرائِه ليس ِمن حقول ملِكِه، "22
ا للرباليوِم قُدس يف ذلك كعطي تقومي24. في لكم إلَى الذي له ،ِمنه راهاحلَقلُ إلَى الذي اشت رِجعِة اليوبيل يويف سن

  .نُ الشاِقلُِعشرين جريةً يكو. وكُلُّ تقوِميك يكونُ علَى شاِقل املَقِدِس25. األرِض
 لكن الِبكر الذي يفرز بكرا للرب ِمن البهائِم فال"26

دأح هسقَدي .ا كانَ أو شاةً فهو للربوإن27ْ. ثَور  همسخ زيدوي تقوِميك بسفديِه حِة يِجسهائِم النالب كانَ ِمن
أما كُلُّ محرٍم يحرمه إنسانٌ للرب ِمن كُلِّ ما له ِمن الناِس والبهائِم 28. وإنْ مل يفَك، فيباع حسب تقوِميك. علَيِه

 وِمن حقول ملِكِه فال

 يباع وال

فَكي .أقداٍس للرب ٍم هو قُدسرحالناِس ال29. إنَّ كُلَّ م ِمن مرحٍم يرحكُلُّ م  
  .يقتلُ قَتالً. يفدى
وإنْ فك إنسانٌ بعض عشِرِه 31. قُدس للرب. عشِر األرِض ِمن حبوِب األرِض وأمثاِر الشجِر فهو للربوكُلُّ "30

  ال33. وأما كُلُّ عشِر البقَِر والغنِم فكُلُّ ما يعبر حتت العصا يكونُ العاِشر قُدسا للرب32. يزيد خمسه علَيِه
  أم رديٌء، واليفحص أجيد هو 



بِدلُها. يقُدس ديلُهيكونُ هو وب لهال. وإنْ أبد  
فَكي."  
  .هِذِه هي الوصايا اليت أوصى الرب ا موسى إلَى بين إسرائيلَ يف جبل سيناَء34


