
١ العدد ٢٦٥
االحصاء
 فى أ، سينا نره في موسى الرمة وكنًا
 الثاني الئم أول ني الماعب،٠ حيته

 بصرت أرض مجح لحروجهم الائنته الثته ني
 إسرائيل يي لجماغه كال ))أحصوا قائال*.*

 كال األسماع، بغدد آبائهمًاث، وبيوم بغشابمًا
 فصاعذاح، سته عشريرًا ابن ض برأسهج، ذكر
 أنث تحتهًا إسرائيال* ني للحرب خاح كؤًا

 معكما ويكونًا ٠ أجنادرهًا *حشمن وهارونًا
 آبائه. بيم رأش هو ذحال سبطو، لكال ذحال
 معكما.* قفول الذيئ الرجال أسماؤ هوهد
 ألبمعول نذيوئذ. بئ أليصور لوئرًا

 ١ الفصل
 ؛١:١٩أخر١

 ؛١٢و١١:١٠ءد
 ؛٢٢:٢بخره
 ؛١٧و٢:٤٠تخر

 ١١:١؛*١:٩خد
 ؛١٢:٣٠ثخر٢

 ؛٦٤و٦٣و٢:٢٦ءد
 ؛٢:٢٤صم٢
 ؛٢:٢١اي١

 ؛١٣و١٢:٣٠جخر
٢٦:٣٨ 

 ؛١٤:٣٠حخر٣
٢٦:٣٨

 ٤٢:٧حد١٤
 ؛٢١:١٨دخر١٦
 ؛٢:٧ءد

 ؛٢٢-١٦:٢٧أي١
 ؛٢:١٦ذءد
 ؛٢وه٢١:١٨دخر

؛٩و١:٣ي٠إره:ه؛

 شعشونإض لتهوذا ٠ صوثذاي بزًا سلوميئيال
 صوفو. بئ قنائيال لتشاكز عئينادا. بزًا

 يوخفًا: أالبني حيلول. بئ أليآت كؤبولوأل
 لجمليئيال ولقتئى غئيهون، بن أليشتع فردؤًا أل
 حدعوني* بئ أبينن التياميئ ٠فذهصوذ بزًا

 فجعيئيال ألشير١٣ ٠ غئيشذاي بزًا أخيفرن لدال١٢
 ٠ ذعوئيالخ بزًا ألياسائ لجاذ١٤ ٠عكرنًا بئ

 لهم هؤالد عيتئ((* بزًا أخيع لتغتالي١
 آبائهمًا. أسباحل رؤساء الحماغزن، نشاهير
 موشى فأحذ١٧ إسرائيالد* ألوبى رؤومئ
بأسمائهمًاز، تعينوا الذيل الرجال هؤالخ وهارون

١:٤٣ذإش ١٧٢: ه

 العدد سفر من أصحاحات عشرة أؤل تتفثن ٣٦: ١٠ — ١ : ١
 المتالك الضرورية األخيرة إسرائيل بئي بإعدادات سجال
 الثب إلى الرت تكلم ،القم اهذا وفي .كتعان أرض

 ١: ٤ ؛ ٤٤و ١٤و ١١و وه ١:٣ ؛ ١: ٢ ؛ ١: ١) موسى بواسطة
 ؛٢٣و وه ١:٨ ؛ ٤:٧ ؛٢٢و ١: ٦ ؛ ١١و وه ١: ه ؛ ٢١و ١٧و
 ١٩: ١) بالطاعة والشب موس وتجاوب (،١: ١٠ ؛٩و ١: ٩
 ؛٣و ٢:٧ ؛٤٩: ٤ ه؛١و ٤٢و ١٦:٣ ؛٣٤و ٣٣:٢ ه؛٤و

 في ورد يا ]وفثا ٢٨-١٤و ١٣: ١٠ ؛٢٣و ١٨و ٥: ٩ ؛٣:٨
 ٢٧: ٦م١: ١) فين تقسم األصحاحات وهذه [. ٣٤: ٢
 على الرت بركة .طلب ينتهي كالهما (،٣٦:١٠-١:٧و

(.٣٦و ٣٥: ١ و. ٢٧-٢٢:٦) الثعب
 األحداث رسا الغة األصحاحاث هذه تالى ٢٧:٦-١:١

 خيمة حول الشعب فتئظيم .١٠٠٠١٠—١:٧ في المدونة
 كانا (٢٧: ٦-١)ه: ابمحلة وطهارة (٤٩: ٤؛١: ١) االجتماع

 أن .ذلك ١: ٢٥ خر في ابتدأت التي الرت ألوامر النهاسة النتيجة
 ٧: ٣١ )خر الطاهرة غير إسرائيل بئى جماعة حؤب الله إطاعة

 إ!ى ٢للئذ متن نك (إذ٢ه٢٣٢ )خر وغير؛نظمة (٨و
كنعان.

 الرب أعطاه الذي اإلعالن يرط هذا موسى. الرمة وكلم ١ : ١

 يلى. وما ١: ١ وال يلى، وما ١: ٢٥ خر فى ورد يما هنا
 بخة .الشعب عمله ما كؤ ولجهت الله عند ني اآلتية فالكلمة
 خر رج شهرا. ١١ منذ هباك مجما الشعب كان سيناء.

 أقام حيث الخيمة، رصبت أن سبق االجتماع. خيمة . ١؛ ١٩
 (.١٧: ٤٠ )خر واحد شهر قبل السحابة، فى الرب مجذ

 عد وفى شعبه. وسط الله مسكئ الخهمه وكانت
 المركزي. المكان الخيمؤ باعتبار الشعب نظم ، ٢٧: ٦-١: ١

 يوكا( ٣٧٧) عشر الراج الشهر في العدد سفر يدأ .الثانية السنة
مصر. من الخروج بعد

 بإحصا الردة أمر أن ،سبق١٦-١١:٣٠.فىخر١أحشو٢:١
لكي الالوين(، )باستثنا* سنة العشرين فوق الشعب ذكور

 ذلك وحصيلة .االجتماع خيمة خدمة ألجل الفدية مال يحذد
 البالح اإلجمالى والعدد .٢٨٠٢٥: ٣٨ خر في مدية اإلحصا

 . ٤٦: ١ في المذكور العدد ساوي (٢٦:٣٨)خر ٦٠٣ , ٥٥٠
 إعداد اإلحصاء هذا من الفرض كان للحرب. خاح ٣: ١

 امتالك إلى يتطبع العدد سفر فإة المحاربين. بالرجال الئحة
(.٣٠١: ١٢ تك )رج إبراهيم بها وعد التي األرض

 االثنى األسباط من ط كل من رئيس قرر انيفى رجل. ٤: ١
 الرجال. إحصا، فى وهارون موسى يساعدوا لكى عشر،

 ٢٨٠١٤: ١٠و ٣٤ذ١: ٢ في مذكورون أنفسهم القادة وهؤالء
إلى بتقدمام يأتون ٨٨:(-٧ وفي األسباط، رؤسا* بوصفهم

.االجتماع خمة
كالتالى: األسباط من المأخوذة األعداد لقات ،٦-١٧: ١

(٢١ )ع ٤٦ه,٠٠ راوبين
(٢٣ )ع ه٩,٣٠٠ شمعون

(٢٥ )ع ٤,ه٦٥٠ جاد
(٢٧ )ع ٧٤,٦٠٠ يهوذا

(٢٩ )ع ه٤,٤٠٠ يتاكر
(٣١.)ع ٥٧١٤٠٠ ذبولون
(٣٣ )ع ٤٠١٥٠٠ أفرايم
(٣٥ )ع ٣٢١٢٠٠ منئى
(٣٧ )ع ٣٥١٤٠٠ بنيامين
(٣٩ )ع ٦٢١٧٠٠ دان
(٤١ )ع ٤١١٥٠٠ أشير
(٤٣ )ع ٣٥١٤٠٠ تغتالي

(٤٦ )ع ٦٠٣١٥٥٠ المجموع

أبا.* ،أوال :يعقون زوجات فيتح األسباط ترتيب أائ
جاد داستثناء ،الجاريتن أدناء ،ثالثا ؛راحيل أبناء ثانيا، لثة؛

الثالث المولود مرتبة فى الوى محل حل إذ ليثة( جارية )ولدته
(.٢٠-١٦:٣ه ؛٢٤:٣٠-٣١:٢٩)رج



٢٦٦ ١ العدد
 الائني، الئهر أول في الحماغة كزًا ولجقعا
 بفند آبائهلم وبجوم غشائرهـلم إلى فاشعبوا
 فصاخذا ستة خشوين ابذ بذ ص، األسماع

 في ففنلهلم موشى. الردح أتر يكما برؤوسهلم،
سيناء. نده

 تواليذلهلم إسرائيل، بكر رأوين نو فكان
 األسماع بفند آبائبلم، وبيوب غشائرجلم حشبًا

 سته خشرين ابذ ين ذكر برع برؤوسهلم،
 كاذ٢١ حربس،٩ خارج كرع فصاخذا،

 وأرعين سئة رويئ لسبطو ينؤلم القعدودون
بيه. وخمش ألثا

 غشائرجلم حشبًا توالينلهلم سمعون، نو
 األسماع بفند بنثلم القعدودون آبائهم؛ ويوم

 سته خشرين ابذ ين ذبر كرع برؤوسهلم،
 القعدودون٢٣ ص، للحرم خارج باع فصاخذا،

 ألثا وحمسون بسقة شمعون لسبطر متهم
بئه. وثالث

 وبيوم غشائرهـلم حشبًا توالينلهلم جاد، نو
 سته خشرين ابذ بذ األسماع بفند آبائبلم،

 التعدودوذ٢ ض،. للحرم خارج برع فصاخذا،
 بثه وسمة ألثا وأرعون خمكة جاذ لسبطو ينثلم

وخمسون.
 وبيوب غشائرجلم حشبًا توالينلهلم بنويهوذا،

 سته خشرين ابذ بذ األسماع بفند آبائبلم،
 القعدودوذمتهم٢٧ ط، للحرب خارج برع فصاخذا،

٠ ٠ بيه وسمة ألثا وسبعون أرفه يهوذا لسبطر
 غشائرجلم حشبًا تواليذلهلم يشاكر، نو

 سته خشرين ابذ ين بقذداألسماع آبائبلم، وبيوم
 منهم القعدودوذ٢٩ للحرًابع، خارج قرع فصاخذا،

بيه. وأربع ألثا وخمسون أرفه يتاكر لبببطر

 ومخسني. مئة ومخس آالف وثالثة ألف مئة سع ٤٦: ١
 شهر ابن من الوى ذكر ٢٢,٠ ٠ ٠ إلى ضم إذا العدد، هذا

 الذي اإلجمالى الشعب أفراد عدد سع (،٣٩:٣) فصاعدا
 أن من أعلى يبدو العدد هذا أة وبما نسمة. مليوئى يتخئى
 نسخا القليل الذكور األبكار وعدد البريه ظروق يناسب

 (١ الواضخ، البس معنى بعضهم أول فقد (؛٤٣:٣)
 (٢ أو ، ))رئيشا(( أو ))عشيرة(( لهنا يعنى ))األلف(( إة بالقول
هو ))األلف(( يكن لم إذ ولكن رمزؤة. األعداد إة بالقول

 ه؛٩:٢۶س١٨
 ٣:٧ءب
 ١:.٢ءد ٢٠

 ؛١١:ه-٢٦؛١١و
 ٢٩و٢١و١وه٦:٣٢

 ١٢:٢صحد٢٢
 ١٤-١٢:٢٦؛١٣و

 ؛١١:٣٠ ضتك٢٤
 ؛١٨-١؛:ه٢٦ءد
 ١: ٤٩ ؛إر ١٢: ٤ سى
 ؛٣:ه٢٩طتك٢٦
 ؛٢٢-١٩:٢٦مد

 ؛٩:٢٤صم٢
 ٢:١ مت ؛٦٨: ٧٨ مز

 ١٤: ١٧ أي٢ظ ٢٧
٦:هو٢عءد٢٨

 ؛٨و٧:٢عءد٣٠
 ٢٧و ٢٦: ٢٦
 فتك٣٢

 ؛٢٢-١:٤٨
 ؛٣٧-٢٨:٢٦ أعد
 ؛١٧-١٣:٣٣تث
 ١٩؛ءو٠١:ه٧إر

 ؛٢١و٢٠:٢قءد٣٤
٣٤-٢٨:٢٦ 

 ؛٢٧: ٤٩كتك٣٦
 ؛ ٤١٠٣٨: ٢٦ *د

 ٨: ٧ ؛رؤ ١٧: ١٧ أي٢
 ؛٦:٣٠ لتك٣٨
 ٢٥: ٢ عد ؛٢٣: ٤٦
 ٤٣و ٤٢: ٢٦ ؛٢٦و

 ٢٧:٢م^د ٤٠
٤٧-٤٤:٢٦؛٢٨و

 عشائرهلم حشبًا توالينلهلم لونًا، ر بنو
 سته خشرين اش من األسماع بقذد آبائبلم، وببوم

 متهم ؟القعدودون للحرروغ، خادج كرع فصاخذا،
مئبر* وأربع ألعا وخمسون سبغه زبولون لبببطر

 حشمن تواليذلهلم دلم، أفر بنو :يوسفًا بنو
 اش ون األسماخ بفند آبائبلم، وبيوم عشائرهم
 ، للحرب خادج كزخ فصاخذا، سئة خشرين

 ألها درعون أفرادلم لبمبطز متهم القعدودون
يته. وخمس
 عشائرهلم حشمن تواليذلهلم ينسى، بنو

 سته خشرين اش من األسماع بفند آبائبلم، وبجوام
 ينثلم ائعدودون ه ئ، للحرم خاح كرع فصاعذا،

٠وبيتان ألثا وئالثوذ اثناذد متسى لبببطر
 غشائرجلم حشمن توالينلهلم نيامين، بنو

 خشرين ابذ ين األسماع بغذد آبائبلم، وبجوم
 ال، للحرب خارج كؤخ فصاخذا، ستة

 خمشة نيامين بطا ر<٨ل منهم القعدودون
٠يئه وأرئ ألثا ودالثوذ

 وبيوم غشائرجلم حشبًا توالينلهلم دان، نو
 سته خشرين ابذ بذ األسماع بفند آبائبلم،

 القعدودوذ٣٩ ل، للحرب خاح كرع فصاخذا،
بيه. وسع ألثا وسوئذ اثناة دان لسبطر منهم

 غثدائرهلم حشبًا توالينلهلم أشير، بنو
 خشرين ابذ ين األسماع بثند آبائهلم، وبجوم

 ؛الفعدودون للحربم، خادج كزخ فصاخذا، سته
 وخمس ألثا وأربعون واجن أشير لسبطر بنهم
بيه.

 عشائرهـلم حشبًا توالينلهلم لفتالي، بنو
 خشريئ ابذ ين األسماع بفند آبائؤلم، وبجوم

 القعدودون للحرب، خارج دباخ فصاخذا، سته

 كفيد ٤٦: ١ قرا،ة فإة األصحاح، هذا في فعال التعنى
 فقط. فرد ٥٥٠٠ فيها ))ربائ(( أو ))عشيرة(( ٥٩٨ وجود

 يخلو النس إة ثلم حاله. على ))ألف(( معنى إبقاء وجب لهذا
 فاالستنتاج رمزية. األعداد هذه كون على دليل أي من

 البرية فى نمة مليوئى يفوق بما اعتنى الله أة هو الوحيد
 بالعدد والتالعب (.٤و ٣: ٨ تث )رج ستة األربعين مذة

 لخير قدرته يظهر أن : األعداد لهذه الله بقصد تالعسًا
شعبه.



١ العدد ٢٦٧
 وأربع ألائ وخمسون ده دال بغتالي لببطو منهم
٠مئة

 موسمه عدهم الذيزًا القعدودوثًا هم هؤالء
 ذحال ذحال، عثز اثتا إسرائين، ورؤساة وهارونًا

 الئعدودئ جمبع فكان ٠ ن آبائه لكت واجن
 اش من آبائهم بيوت حشب إسرائيل يي منه

 في للحرب خارج كزع صاعدا، سنه عشريئ
 مدبر ,غ ب دبب الئعدوديزًا جمبح كان إسرائيل*

 ٠وخمسبئهـ مئة وخمس آالف وقالقة ألفؤ
 يغذوا فلم آبائهمًا سبطر حنس الالووئؤ وأائ٤٧

 سيبط أتا))٤٩ قائال موسى الردئ( كلم إذ٤ تيتمًاو،
إسرائيالي* يي بيوع تعده وال تحتية فال الوي

 ٦٤٠٠٢٦ ناعد ٤٤
 ؛٣٧: ١٢ خر٠٤٦

 ؛٣٢:٢؛ءد٢٦:٣٨
 ؛٦٣هو١:٢٦
 ؛١٢:١١ب
 ٨-٤:٧رؤ
 ؛٣٣:٢وءد٤٧

 ؛٢٢-١٤:٣
 ؛٦٢ه-٧:٢٦

 ٦:٢١؛٤٧-١:٦أي١
 ؛٣٣:٢يءد٤٩
٦٢: ٢٦

 ؛٢١: ٣٨ خر آ ه ٠

 ١٥: ٤؛٨و٧:٣ عد
 ؛٣٣و ٢٧-٢وه

 ٢٩و ٢٣:٣بءد
 ٣٨و ٣وه

 ؛١:ه-ه٤هتءد١
؛٢١و١٧:١٠

 وعز السهاد تسكن عز الالوقئ وثمل بل
 يحولون لهم ٠لهدأ ما كلح وعز أمبغتبر جميع
 وحوال يخدمودة، ولهم أمدغببر، وكال - النسكزًا
 يترله التسكب ارتحال دفعنذ ينزلآلب* النسكز

 يقيائث النسكز ئزوال وعنذ الالوهونآت
 تققالج. ققثردة الذي واألجتئ الالئآل*
 عنت وكزع تحلببر في ثمال إسرائيال قنو ويزال

 حوال ففنزلون الالوتون هوأما٣ بأجنادجزح* رايبر
 عز سحطًا يكآل ال لكى خ السهاد تسكز
 سعائز الالوتآل فيحعظًا د، إسرائيل بني لجماغه

 ٢٢: ١٨ ؛٢.و ١٩و ١٥: ٤ ؛٣٨و ١٠:٣؛جءد ٢١: ١٠ ءدث
 ؛ ١٩٠٠٨ عد ؛ ٦: ١٠ دال ؛ ٥٠: ١ ءد٤٥٣٢: ٢٤ ؛٣٤و ٢: ٢هحءد٢

؛١٩:٦صم١:ه؛١٨؛٤٦:١٦

 موسى ومنه الوى، سبط اة الالوكن. ومثل ٥٠٠٠١
 من معفيا كان ء أله ، ,اإلحصا، هذا يسمله لم ،ون وها

 الربث* يخدموا أن الالون على كان فقد العسكره. الخدمة
 ٣٣-١:٤ ؛١٣:ه-٣ )رج بها واالعتناء الخيمة بحمل

(.٤٩-٤٦و
 ))الدخيل(( على الكلمة هذه تدأل ما غاب األجنبى. ٥١٠١

 ))أجنبى(( يمثابة كان الالوي غير فالعبرائ ))الغريب((. أو
 لحا يقترب أآل ووجب ،االجتماع خيمة نقل إلى بابسبة
بقيل. لئال

 ومن ،الالوين عزل من كان.الفرض .سخط يكون ال ٥٣: ١
 غضب إفناء دون الحيلولة هو االجتماع خيمة حول تربهم ثم
(.٢-ًا٢وه ١٠:٣٢ خر ح لال الله



٢٦٨ ٢ ، ١ العدد
 حشب إسرائيل بنو هفعغل ٠((ذ الئهاد فمكن

 ٠فعلوا كذلك مونتى، الرمة أتر ما كل

األسباط ترتيبات

 ))تنزال قائال: وهاروزأ موننى الردة وكلم
 لبيوت عالو بًا رائبه عنت كإع إسرائيل تنو

 تنزلوالب* حولها االجتماع حيته باال ٠أ آبائهم
 رائه ،ت الثروق دحو الئرى، إلى فالتازلآل

 لبني والركيس أجنادهم، حشب ئهوذا تحلتؤ
 وحنذة عئينادانبًاث، بوغ دحشودغ ئهوذا

 وسمى ألثا وسبعولغ أرتفه منهم الئعدودولغ
 والرئيس نتاكر، سبطًا معه هوالثازلآل ٠يقة

 وحنذة صوعر، برغ شائيل تتاكر لبنى
 وأردع ألثا وخمسولغ أرتغة ونه التحدودوزآ

 ذبولآل يي والرئيس ذبولون، وسبطًا ٠مئة
 منه القعدودولغ وحذذة٨ حيلولغ، بئ أليآيا
 جمع ٠يقبر وأرع ألثا وخممسورًا سبغه

 ودمانو وسئه ألفؤ مقه ئهوذا لئخلة التعدوديوغ
٠ أوألج تردجلون ٠ بأجنادهم مئبر وأرنع ألثا

 حشف الغيتن إلى رأويئ تحلة ))رانه
 بئ أليصوز رأوتيئ لبني والرئيس أجنادهدج،

 وأربعوال سئه منة التعدودولغ وحنذة نئذيوئز،
 ، شمعون سبطًا معه والائزلوال ٠مقة وخمس ألثا

 بئ فلوميئيل بمعآل لبنى والريس
 نسفة متهم الئعدودولغ وحنذة صوريسذاي،
 جاذ، وسبطًا ٠يقة وقالث ألثا وخمسوال

 وحنذة زعوئيل، بئ ألياسائ جاد لبنى والرئيس
 يقه وست ألثا وأرتعويغ خمشه منهم التعدودون
 رأوتيئ لتخلة الئعدوديئ جميع١٦ وحمسوال.

يقه وأرنع ألثا وخمسولغ وواجن ألفؤ يقه

؛٢٤:٨هدءد٣
 ؛٤-٢:١٨

٣٢: ٢٣ أي١

 ٢ الفصل
 ه؛٢:١أءد٢

 ٤:٣؛بيش٢:٢٤
 :ه؛١٠تءد٣

 ؛١٢:٧؛٧:١ثءد
 ؛٢٠:٤؛را١٤:١٠

 ؛١٠:٢أي١
 ٣٢:٣؛لو٤:١مت

 ٣٣و
 ١٤:١٠جءد٩

 ٦:١٠حءد١٠
 ١٨: ١٠ حد ١٦
 ١٧:١٠دءد١٧
 ه٣:١؛ذءد٢١و

 ٢٢:١٠رخد٢٤
 ٢٥: ١٠ زخد ٣١
 ؛٢٦: ٣٨ خر ص ٣٢
٢١:١١؛٤٦:١ءد

٠ خ ثانيه ويردحلون بأجنادجلم، وخمسوال
 تحله ٠د االجتماع خيتة تردحزغ دلم ))١٧

 تنزلون كما ٠ن المخالت وسعر فى الالوس
برايايلم* توضعه في كزع ئرقجلآل. كذلك
 إلى أجنادرلم حشف أفرادلم تخلة رائه))١٨

 بئ أليثتغ أفرايلم يي والرئيس العرب،
 ألثا أرتعآل ينهلم الئعدودئ وحذذة١٩ غئيهون،
 والرئيعس تقسى، سبطًا ومعة يقه. وخمس

 وحنذة فذهصور، بوغ حمليئيل تثئى لبني
 ٠إل ويقتا ألثا وقالثويغ اثنائ ينفلم التعدودوال

 أبيذنًا بنياميئ لبنى والركيس تنياميرغ، وسبط
 حمشة منهم التعدودولغ وحنذة ة حدعوني بوغ

 التعدوديئ جمبع يقه. وأرنع ألثا وقالثودغ
 ويقه آالفؤ ودمانبه ألفؤ يقه أفرادلم لتخلة

٠ثالقةد وتربجلون/ بأجنادعلم،
 حسف الئماال إلى داال تحلة ))رائه٢ه

 بئ أخيقؤر دان لبني والرئيعس أجنادجلم،
 اثنائ متهم التعدودولغ وحنذه غئيشذاي،

 أشير، سبط معة والقارلون ٠يقه وسع ألثا وسيون
 وحنذة غكرئ، برغ فجعيئيل أشير لبني والرئيس

 وخمس ألثا وأرتعآل واجن منهم الئعدودولغ
 تغتالى يى والرئيس تغتالى، وسبطًا ٠يئة

 قالدة متهم الئعدودوئ وحذذة٣ عيس، بوغ أخيرع
 التعدوديل جميع يقه. وأرع ألثا وخمسودغ

 وسمة ألثا وخمسودغ وسبغة ألفؤ يقه دان لئخئه
٠برايايلم((ز أخيرا ترقجلون ٠مئة

 إسرائيل تني منه التعدودئ لهلم هؤالع٣٢
الئعدوديوغ جمع آبائبلم* بيوت حتف

 ألفؤ يقه سهئ بأجنادجلم الئخألدتؤ ص
وخمسوالس. يقه وخمس آالفؤ وقالقة

 بواسعلة المستقلة األسبا؛ تحديد وجب أعالم. راية... ٢:٢
 فكاتب الرايات أما ما(. توع من شارات عبيها )ردما أعالم
 كل يحوي حيث األربعة، المخيمات من كدح دمئز أعالتا

 خر رج تفاصيلها، يشأن االجتماع. خيمة أسياط. ثالثة منها
.٣٠-٢ه
 إلى الشرف مكانة يهوذا بنو شغل ٠ يهوذا . . .السرق إىل ٣: ٢

 والمركرة لألور إبراز ١٢-٨:٤٩ تك وفى الشرق. جهة
هو يهوذا وكان األعدا،. دحر في يهوذا لسي سيكونان اللذين

 في تحشون يظهر .نحبون .المسيح يولد منه الذي السبط
 را )رج المسيحانبة الساللة تخصان الحقتين نسب سلسلتي
(.٤:١؛مت٢٠:٤

 في متشابهان و))د{( ))ر(( الحرفان دعوئيل. أو رعوئيل. ١٤: ٢
األحيان. بعض سهؤا النس نساخ بينهما خلط حئى العبرية

 خيمة كانت يسيرون، السباط كان بينما يرحتلون. ١٧: ٢
 سئة. ووراءها أسباط سئة أماتها الوسط، في ئنئل االجتماع

.٤٦:١رجح٣٢:٢



٣،٢ العدد ٢٦٩
 إسرائيالش، يي ين تقذوا فلم الالودون وأتا٣٣

 إسرائيل يو فثغؤًا٣٤ موسى* -الرت اتر كما
 ئرلوا هكذا ٠ ص موسى الرت به أتز ما كل ك٠ح-تع

 مع غشائر حشب كل ٠ارحلوا وهكذا براياتهلم،
٠ذيتنمآبائهض

الوي بتو
 كلم يوم وموشى؛ هارون توالين اوهذو
 وهدو ٠ سيناء مجبل في موسى الردة

 وأبيهو الؤكرب، نادات هارون؛ يي أسماء
 هارون يي أسماة هذو وإيثامارت* وألعازار
 للكهادق* أدس نأل الذيئ الغمسوحيزآث الكهنة

 قريا عندما الردة وأبيهوأما؛ نادات مات ولكن٤
 تكئ ولم سيناءج، برة في الرت أما؛ عرية نارا

 أما؛ فكفنا وإيثامار ألعازار وأتا ٠نتودًا لغما
أبيهما* هارون

 الوي سبطًا ))قد؛٦ قائال؛ موسى الرت دوكللم
 ٠ ح مو وليخد الكاض هارون ودا؛ وأوقفهم

 قذا؛ الجماعة كآل ونعائر سعائر فيحعظوذ٧
 التسكرةخ، مجدته ويخدمون االجتماع، حيفة

 وجراسؤ االجتماع؛ خيفة امتعة كزًا ويحرسون
 المسكى* خدته ويخدمون إسرائيل نني

 إنغم ٠د ويتيه لهارون الالوئيئ فثعطي٩
إسرائيل* يي جنب وئ أل ال توهوبوذ

؛٤٧٠٠١ شءد١٠٣
٦٢ه-٧:٢٦
 ؛٥٤: ١صخد ٣٤

٦و وه ٢:٢٤ضءد

 ٣.الفصل

 ٢٧-١٦٠٠٦ أخر ١
 ؛٢٣:٦بخر٢
 ؛٢و١:١٠تال
 ؛٦١و٦٠:٢٦ءد

 ٢:٢٤أي١
 ؛٤١:٢٨ثخر٣

 الح
 ؛٢و١:١٠جال٤

 ؛٦١:٢٦ءد
 ٢:٢٤أي١
؛٢٢-٦:٨حءد٦

 ؛٨: ١٠ ؛تث٧-١: ١٨
١١-٨:٣٣ 

 ١١:٨:.ه؛١ءد٧
 ٢٦و ٢٤و ١وه
٦: ١٨؛١٩:٨دخد٩

؛٩:٢٩ ذخر ١٠
 ؛٧: ١٨ عد

 ؛٣٨٠٠٣ ؛٥١٠٠١ رعد
٤٠:١٦ 

 ؛٤١٠٠٣ذءد١٢
 ؛٦:١٨؛١٦:٨
 ؛٢:١٣سخر

 ١٤:٨؛٤:ه٣ءد
 ؛٢:١٣شخر١٣
 ١٦:٨؛ءد٢٦:٢٧ال
 ؛٣٦: ١٠ نح ؛١٧و
 ؛ ٢٣: ٢ لو
 ؛١وه ١٢: ١٣ خر من
 ١٧:٨ءد
 ؛٣٩:٣ضءد١ه

٦٢: ٢٦ 
 ؛١١:٤٦طتك١٧
؛٢٢-١٦:٦خر

 ،ذكهذوبهم فغحرسون وييه هارون وتوكال
٠ر ئقكال(( يقثرت الذي واألجئبؤ

 قد إئي وها ))١٢ قائال: موسى الرت وكتلم١١
 نذال إسرائيل، يى ين يئ الالوئيئ أحذت

 فيكون ,إسرائيالن يي يئ رجم فاى بكر كل
 يو؛ بكرش* آلثمئ ٠٥۶ ٠ليس لال١

 لى قآلسث محبر أرض فى بكر كل شربت
 ٠ ص لةهائم١و الناس مجًا إسرائنال في بكر ثمل
٠ الرت(( أنا * يكونون لى

 قائال: سيناء نوة في موسى الرت وكلهًا ٤
 آبائهم بيوت حشب الوي نني ))غذ
 فصعذا سهو ابئ من ذكر كل ٠ جلم وشا

 الرت قول ختمي موسى ئلهلم١٦ ض. تئنلهلم((
 بأسمائؤلم؛ الوي نني هؤالء وكان أمز* كما

 ابئى اسما وهذائ ٠ ط وتراري وقهات مجرشون
 ٠ ع شمعي و لبني ؛ ٠غشائرجما حشب مجرشون

 ودعمهار غمرا؛ ٠جلمغ. غشا حشب قهات وننو
 حسب تراري وابتا وغريئيالف* وحبرون

 عشائر هي هذو ٠ ق وموشي تحلي غشائرعما؛
* آبائبلم بيوت حسب الالوئيذ

 وعمديزه اللبنؤيئ عشيرة ألجرسون
الجرشونئيئ* عشائر هي هذو الئمعئيذ*

 ١٧:٦؛عخر٤١-٣٨:٤ظءد ١٨٦:٢٣؛١٦و ١:٦أي١ ؛٥٧: ٢٦ عد
٤٥—٤٢: ٤ عد ؛ ١٩:٦ الخر ٢٠ ١٨:٦فخر ؛٣٧-٣٤:٤غءد١٩

 في باالهتمام يحفلون وسه هارون ألن وموسى. يارون ١ح٣
 الله كاذ سيناء. جبل أوال. هارون اسم يذكر ،األصحاح هذا
 -١: ٢٨ خر في ،كهنة وبنيه هارون اخباره موسى بلغ قد أوال
 )خر سينا جبل على السحابة وط الله كان ،فيما ٤٦: ٢٩

١٨:٢٤.)
 بنو كان شمته، الوي سبط من المسوحين. الكهنة ٣:٣

 أن وحدهم الكهنة ومع في وكان كهنة. وحدهم هارون
 خيمة خدمة في فعاونوهم الالوس باني أثا القرابين؛ يقدموا

 وبنيه هارون تكرمن أيديهم. مأل ًا.٩-٧:٣ )رج االجتماع
.٢٤:٩-١:٨ ال في موصوف للكهنوذ

 إسرائيل بني عند المستقبل كهنة مجع وايثامار. ألعازر ٤:٣
 هارون ابتى من بتحدرين كانوا الموسوي العهد بموجب
 )رج عظيمة ببركة الحعا ونسئه ألعازر يحص وسوف هذين.
(.١٣-١٠ا٢ءده
 يخدموا بأن المحددة الالودين مهثة قضت الوي. سبط ٦:٣

،الخيمة بخدمة القيام طريق من الشعب وجمع وبنيه هارون

 .٣٣-٤:٤؛٣٧و٣٦و٣١و٢٦و٢:ه٣في بكثر تقفلة وهي
 الموت ئكابدون (٥١: ١ )رج اب الباثةأو األجبتي. ١٠:٣

(.٤٠: ١٦ ؛٣٨:٣ >رج الكهتوتئة األنشطة في اشتركوا إذا

 إسرائيل يي أبكار أة الرح. أعلن الخروج، عند بكر; ١٢:٣
 يتصدف أن طلوا وكان (.٢و ١: ٢٣ )رج خخثونه الذكور

 الكاملة الخدمة جا*ت لتا لكن و . اآلمرة كاهن كأته البكر
 إلى الكهنوت واجبات الله نقل ، الموسوي بالتديير المرتبطة
 حادثة في المقدسة غيرتهم بسيب جرا رما ،الالوتثن
 محل حتوا يالالنون (.٢٩:٣٢ خر )رج الذهبئ العجل

األبكار.
 على عمره الوي نكر لكل إحصاء موسى أجرى عن. ١٥:٣
 وبنيهم، وهارون موسى هذا شمل وقد واحد- شهر األقل

(.٢٠:٦؛رجخر١٩:٣) عمرام من لتحذرهم

 ذكر، ٧٥٠٠ الحرشون عدد بلغ جرسون؛ ٢٦-٢١:٣
 أن وجب وقد .وأستارها الخيمة أغطية عن مسؤولين وكانوا
.االجتماع خيمة غربئ يجموا



٢٧٠ ٣ العدد

 قهر ابن يب ذكر كزًا بقذد يمهم التعدودون٢٢
 وخمسئ آالفؤ سبغه منهم التعدودون فصماعدا،

 التسكب وراغ ينزلون الجرشونئيذ غشائر٢ ٠سة
 الجرشونئيئ أبي لتح، والرئيمئ ك، الغرب إلى

 في حرشون يي وجراشة اليل* بئ ألياسائ
 والخيفأن الممكودم، الجبماعل:١ حيتة

 و، االجؤماع حيته باب وسجئ هـ، وغطاؤها
 حوال اللواتى الذار باب١ وسجئ الذاري وأستان
 مع وأطنائذي أ لحيظ التذبح وحوال البض

٠ مته جاى كل
 وكيزه الغمرامئيئ كيزه ولثهات٢٧

 وكيزه الخبرونئيئ وكيز؛ الؤصهادئيئ
 بغذد٢٨ الثهاتئيئ، كائز هك ٠الغهيلقئت

 وسهغ آالفؤ دمانيه فصاخذا سهر اش ذكرمن كل
 بنى وغشائز ٠ العدس جراشة حارسين مدهي

 الئيتذث، إلى التسقب جايمبؤ عتى يزلون قهات
 أليصافاذ الئهاتسئ كيز؛ أبي لييب والزئيش٣٠

 والمائذ؛د خ اليابوت ح وحراسهم ٠غريئيلج برح
 التى العدس وأمتفه لتذئحابر٠و ن والقنان؛

 ٠خدميه وتمل ن لججات و بها، يخدمون,
 هارون بن ألعازان الالوئيئ رساؤ ولزئيس٣٢

٠ العدس جراشة حزاس وكاله الكاض
 وكيز؛ التحلئيئ كيز؛ ولتراري

 ٠ تراري عشائر هى هذو ٠الموشئيئ
 ابب يب ذكر كل بقند منهم والتعدودون

 لييب والرئيس٣ ويئتاب، آالفؤ سته فصاعدا سهر
 يزلون أبيحال* بئ صوريئيل تراري كائر أبي

 ووكاله٣٦ الئماالس* الى التسغئ جاذب على
 وغوارخه التسكب ألواح تراري؛ يي جراشة

 ه٣:١ذءل٢٣
 ؛٢٦-٢٤:٤لءد٢ه

 ؛نخر٩:٢مخره
 ٧:٢٦خر٠؛١:٢٦

 ٣٦:٢٦ دخر ؛١٤و
 ١٢و٩:٢٧يخر٢٦

 ؛١وه١٤و
 ؛١٦:٢٧أخر

 ١٨:٣بخره
 ٢٣: ٢٦ أي١ ت ٢٧
 ؛١٨:٦ثخر ٢٩
 ٥٣: ١ عد
 ٤:١جال.٣٠
 ؛١:ه٤حشمد٣١

 ؛١٠:٢خخره
 ؛٢٣: ٢٥ دخر

 ؛٣١:٢ذخره
 ؛١:٣٠ ؛١:٢٧دخر
 ٣٣٠٣١:٢٦ ذخر
؛٥٣: ١ عد ص ٣٥

٢٥: ٢ 
٣٢و٣١:٤شءد٣٦

 ؛٥٣: ١ عد ص ٣٨
 :ه؛١٨ضخد
 ؛٨و٧:٣طءد
 ١٠:٣ظءد
 ؛٤٣:٣عءد٣٩

 ٦٢: ٢٦؛ ٤٨: ٤
 ١:ه٣عد٤٠
 ٤وه١٢:٣فحد٤١
 ٤١و١٢:٣قءد٤ه

 ١٣: ١٣ ذخر ٤٦
 ١٥: ١٨ عد ؛١وه
 ٣٩:٣؛لءد١٦و
 ٤٣و

 ،٦٠٠٦١ أال الغ
 ؛١٦: ١٨ عد

 ؛٢٠و١٨و٢:١نءد
١٣:٣٠ دخر

 جلىمتهوش، وقل أمبفبه وقل وورصه دة وأعوذ
 وأوتادها ووزشها خوانيها الذار وأءوذ؛٣٧

٠ بها وأطنا
 قدام الغرق إلى النسكى وذام والتازلوذ٣٨
 وهارون موشى لهم الغروى، ثحؤ االجتماع، حيته

 بني لجراشة ض التقدس جراشه حارسين وبنوص،
٠قققلظ يقرة الذي واألجتبى ئيلط،١إسر

 الذين الالوفئ مئ التعدوديئ جمع٣٩
 الردبًا وول حسبا وهارون موشى عذلهم

 اثناب فصاخذا، سهر اش ض ذكر كل بعشائرهم،
٠ ألعاع وخشرون

 ون ذكر بكر قل ))غد لموشى؛ الردة وقال
 غذذ وحن فصاخذا، سهر ابن ض إسرائيل يى

 ٠ الرمة أنا ٠لي الالوييئ فتاحذ٤١ ٠أنحغ
 الالوئيئ وهائهًا إسرائيل* يي في بكر قزًا نذال
 فعد ٠ ف إسرائيل(( نهاديي فى بكر كل نذال

 يي في بكر قل الردة أتزة كما موشى
 بفند الدكور األبكار جمع فكان٤ إسرائيل.
 ونهم التعدوديئ فصاخذا، سهر ابب وب األسماؤ

وسبعين* وقالقة ووكين ألقا وخشريئ انثين
 الالوئيئ حذ))٤٥ قائال: موشى الردة وكلم٤٤ك
 الالوئيئ وبهائهًا إسرائيل، قني في بكر قذ نذلة
 ٠ ق الردة أنا الالكوئن* لى فيكون بهائمهم، نذال

 الؤائدش والئبعيذك والقالقة البئس وداءد وأتا٤٦
 فتأحذ إسرائيل، يي أبكار وئ الالوئيذل على

 شاول عتى ٠رأسن لض تلم١شو حمشة
 ٠ الثاقل جيز؛ مح خشرون ٠تأحذها العدس

 الؤائدئ فداء وبنيه لهارون الغصة ودعطي
وئ فدائهم فثة موشى فأحد ٠ءض(<

 ٨٣٠٠ القهاتزين عدد باغ ربما قهات. ٣٢-٢٧؛٣
 إلى ))سئة(( العدد يحزلؤ واحد عبري حرنؤ .)إضافة ككر

 النعل(. سخ عند جذا باكزا الحرف هذا اسقط- وقد ))ثالثة((.
 فى )بما المقدسة المسكن أغراض عن مسؤولين هؤالء وكان
 خيمة جنوبى يخيموا أن وجب وقد التابوت(. نقل ذلك

االجتماع.
 وكايوا دكر، ٦٢٠٠ ابرارين تعداد بلغ مراري. ٣٧-٣٣:٣

 أن وجب وقد الخشبى. وأثاثه المسكن هيكل عن مسؤولين
االجتماع. خيمة ثمالى يخيموا

 مقام وابناؤه وهارون موسى اعطي وهارون. موسى ٣٨٠٠٣
 العالم اإلشراف وتورا ،االجتماع خيمة من الشرق إلى الشرف

 (،٣٢:٣) القهاتين على ألعازر أشرف وقد الالوين. على
 ٠(٣٣و ٢٨: ٤) والمرانين الجرين على وإيثامار
 هو هذا وسبعني. وثالثة وشتني ألقا وعني اثنني ٤٣:٣
 مئن ومراري وقهات جرشون بنى من للثكور اإلجمالى العدد
 وقد .الخروج منذ ونصعب شهرا عشر اثنى غضون فى ودوا
 (٢٧٣) الباقون وندي بكر، ٢٢٠٠٠ ول محل الالوون حل

الفئة. من شاقال ١٣٦٥ واسطة



٤ ،٣ العدد ٢٧١
 نتي أبكار ممن الألوسئ. ندا؛ على الؤائديئ
 وخمشه مدة وبالث ألثا الفصه أحذ إسرائيل
 موسى وأعكى العدمزو، شاقل عئى وستيئ
 كما الرويًا، ؤول حشبًا وبنيه لهارون ء الغد نئه
٠موسىي الرمة أتن

٤٧و٤٦:٣هدءد٠
٤٨٠٠٣ يهد ٥١

قهات بني خدمة
 ))حذ٢ قائدًا؛ وهارون موشى الرمة ًا٠وكث١

 حشبًا الوي نني نيز من لمهات نني غذذ
 سئه مالثين ابز مز كهمأ،١آب وبيوب عشائرهم
 فى داحل كل سته، خمسين ابز إلى فصاعذا

 ٠ ب االجتماع خيتة في غتأل ليعتل الجند
 ت؛ االجتماع حيته في فهات نني لجدته هذه٤

 عنات وننوه هارون يأتي ٠ ث األقداس ودش
 الئجفرج ججان وئترلون التحلة األحال

 عليه ويجفلون الئهادح، تابوت به ويعطون
 دونا فوق وئ ويبئطون يخس، جلد من غطاء

 وءلى٧ ٠ءعئهد يطبعون ًاسماذجوذىخ، كله
 أسمانجوز، ورًا ئبئطون الوجون مائذة

 واألقدح والصحون الصحافًا عليه ويضعون
 عليه، الذائرر الخبر ويكون الثكيب، وكاسام

 وئ بغطاج ئعتلوته قرير وب عليها كلثطون
 ورًا ويأحذون ٠ءصيه وتضعون كخس جلد

 وشرحها ن الثوخ تنار وئئعلون أسمانجوزمج
 التي ريقها آنية وجمع وتنافسها وتالقطها
 في آنيئها وجمع وغجفلوقها ٠بهاس يخدموئها

 الغثلة. على ودجفلوئة كخس، جلد من عطاء
 أسمانجودغ، ونًا كشطون األلهب تذبح وعلى

 ويضعون كفس جلد من ؤ بفكا وئثكوئة
 التي الخدتو أمتعة جميع ويأحذون١٢ ٠ءطهش
 قوب فى ونجقلوقها لثدسص،٠ فى بها يخدمون

 يحس، جلد يئ بعطاء وععلوئها أسمانجولغ

 ٤ الفصل
 ٣٢-٢٧:٣ال٢

 ٣٠و ٢٣:٤بءد٣
 ؛٢٤:٨؛٣وه

 ٢٤و ٣:٢٣أي١
 ٨:٣؛ءز٢٧و
 ؛١:ه٤تءد٤

 ١٩:٤ثمد
 ؛٣١:٢٦هجخر

 ؛٣:٩ءب
 ١٦و١٠:٢حخره

 ؛١:٣٩خخر٦
 ؛١٣: ٢٥ دخر

 ٨و٧:٨مل١
 ٢٩و ٢٣: ٢٥ دخر ٧
 ٩:ه-٢٤؛رال٣و.
 ؛٣١:٢ذخره٩

 ٢-٨و ٢٠٧: ٢٥ سمأخر
 -ه١:٣٠شخر١١
 ؛٩:٢صخره١٢

 ٢٩:٩أي١
 ؛٩:٧ضحد١ه

 ؛٩:٣١؛تث٢١:١٠
 ؛١٠:٤يش

 ؛١٣:٦صم٢
 ؛١وه٢:١ايه١
 ؛٧و٦:٦صم٢ط
 ؛١٠و٩ًا:٣أي١

 ٣١:٣ظءد
 ؛٦:٢عخره١٦
 ؛٢:٢٤ال

 ؛٣٤:٣٠غخر
 ؛٣٨: ٢٩ زخر

 ٢-ه٢٣:٣٠ف
 ٤:٤كءد١٩
 ؛٢١: ١٩ دخر ٢٠

 ١٩:٦صم١
 ٢٢:٣مءد٢٢
 ؛٣:٤ خد ۵٢٣

 ٢٧و ٢٤و ٣:٢٣ أي١
 ٧:٧*ءد٢٤
 ؛٢٦و٢:ه٣دءد٢ه

 ؛٨:٣٦ باخر
١٤:٢٦اخر

 التذبح، زمان وئرقعون١٣ القتلة. على ونجفلوئها
 عليه ودجفلون أرجوان، ون عليه ودبئطون

 التجاوز بها؛ عليه يخدمون التي أمتفته جمع
 أمبعة كل والتناصح، والرفوس والتناكل
 جلد من غطاة عليه ويبشطون التنبح،
 هارونه فع وتقى ٠ءصئه ويضعون يخس،
 العدس أمبعة وجميع العدس تغطية ينه وبنوة-
 ؤهادتًا بنو ذللائً نعن يأتي التخلة، ألحال١ عنتًا

 ٠ يموتواط لئال العدس نتشوا ال ولكن ض للخمل
 ٠االجبماعظ حيتة في قهاث قني جكل ذللائً

 رسغ هي الكاجز هارون بز ألعازان ووكاته١٦
 الذائتأف والئقدته الغطذغ والبخوز الثوءع
 ما وكل التسكز كل ووكاله التسخوق، ونذهئ

٠ وأمتعته(( بالعدس فيه
 ال))١٨ قائدًا؛ وهارون موسى الرمة وكلر١٧
 الالوئيئ، تيز من الثهاسيئ غشائر سبطًا تقرضا

 عنتًا يموتوا وال فيعيشوا هذا لهم افعال بل١
 هارون ندحل ال؟ األقداس قدس إلى اقترابهم

 وجمله. لجدتبه على إنسان كل ويقيمودهم وتنو؛
ل. يهوتوا(( لئال لحظه العدس ليروا يدحلوا وال

جرشون بني خدمة

 قني غذذ حذ ))٢٢ قائلدًا: موسى الرمة وكئز٢١
 وغشائرهرم، آبائبر بثوب حشن أيصا حرشون

 خمسيئ ابن إلى فصاعدا سته ؤالثيئ ابن مز
 أجناذا، ليثجئدوا لجليئ١الذ كل تئدلهر، سته

هدو ٠ ن االجتماع خيتة في لجدته ليخدموا
 ؛ والجمل الخدتة مرع الجرشونؤيئ غشائر لجدته

 االجتماع وخيته التسخزي، سعق يحبلوند٢
 فوأل، من عليها الذي أ التحمن وغطاء وغطاءها،
 الذار وأستان االجتماع، خيتة باب وسجفًا
 التسكز حول اللواتي الذار باب تدحل وسجفًا

 خر ح رج ، ومحتواه المسكن عن لبحمد طليا ٤٩ ١ . ٤
.٣٠-٢ه

 عين لالوين الثانى اإلحصاء إذ مخسني. ثالثني... ٣:٤
 دعا وقد .ممنعان إلى التقتلة الرحلة في المسكن يحملون الذيز
فقط والخمسين الثالثين بين كانوا ض المهئة هذه إلى الرمد

(.٢٤:٨)رجح
 يعدما إال المسكن أثاث القهاتبون يحمل لم .وهات ١٦—٤؛ ٤

 راوا أو (١٥: ٤) القهاتؤون لمس فإن وبنوه. هارون غحائه
بماتون. التقدمات، من !؛ا (٢٠: ٤)

.٢٦-٢١: ٣ ح رج .جرهوه ٢٨-٢١: ٤



٢٧٢ ه ،٤ العدد
 أمبعة وكال وأطنابهن نحيطن، القذي وحول

 يصتعوئه، نم لهن ئعقال ما وكلع خدمهئ*
 خدنه جميخ تكون وبنيه هارون هول حسب

 كل ووئ حملهخ كل وئ الجرشونئيؤو يي
 أحمالهم* كل بجرسة وتعلم خدتهلم.

 في الخرشونؤيني بني غشائي خدنه هذو٢
 بن إيثاماذ بيد وجراسئؤلم االجبماع* خيقة
٠ ب الكاض هاروئ

هراوي بتي خدمة

 آبائبلم وبيوت غشالم خسقا تراري قنو))٢٩
 اش إلى فصاحذا سته قالثيني اش ض ت، تغدخلم

 الحنش في الذاخليني كال تئدلم* سته خمسيني
 وهدج٣ ٠االجبماعث خيقة خدنة ليخدموا
 خيقة في خدنببلم وكئ خملهلم جراشة

 وأعوذكه وعوارصه القسكئ ألواح ٠االجبماعح.
 وئزصها حواليها الذار وأعوذ؛ وقرمذخ،
 وكال أمبثبها كل مع وأطنائها وأوتاذها
 جراشة أمبغة تغذون وباألسماع خدتبها.

 ٠ تراري بني عشائر خدنة هذو ٠ خملهلم
 ش إيثاماذ بهش االجتماع خيقة في خدتهلم كئ

٠ الكاض(( هارون

الالن عشائر عدد

 ٣٣: ٤ عد ن ٢٨
 ٣٧~٣٣:٣تءد ٢٩
 ؛٣:٤ثءد٣٠

٢٦-٢٤:٨ 
 ؛٣٧و٣٦:٣جءد۴١

 ؛٨:٧حخد
 ١٥:٢٦حر
 ؛٩:٢دخره٣٢

٢١:٣٨ 
 ٢:٤ذخد٣٤
 ٤٧: ٤^د ر ٣٥
 ٢٢: ٤زخد ٤١
 ٢٩: ٤ سعد ٤٥
 ؛٣٩:٣شءد٤٦
 ؛٦٢٠٥٧: ٢٦

 ٢٣٠٣: ٢٣أي١
٢٣و٣:٤صءد٤٧

 ٢٤و ١٥: ٤ رخن ٤٩
٢١و١:٤؛طءد٣١و

 نني الخماغة ورؤساة وهاروئ موسى فغذ٣٤
 ض ًابائهلمذ، ونيوم غشائرجلم حشب الثهاتئيني

 ستن، خمسيني ابن إلى فصاعنا ستن دالثيني ابن
 خيتة ني للخدنة الحندس ني الذاخليئ كال

 حشبا منهلم القعدودوئ فكائ ٠االجبماعر
 هؤالع وخمسيني. مدة وسمع ألعيني غشائرهم

 كئ العهاتئيني، غشائي مئ القعدودوئ لهلم
 غذلهلم الذيني االجبماع خيتة في الخادميني

 الفصل
 ؛٤٦و٨و٣: ١٣أال٢

 ١٤و١٠:١٢خد
 ؛٢:١؛باله١وه
 ٦:٩؛ءد١:٢١تال

 ؛١١و١١:١٩؛١و.
١٩:٣١

 ٠ موسى يش عن الردبًا قول خشبًا وهارون، موسى
 حشبًا لجرشوئ ننى من والقعدودون

 سته قالثيني اش ض آبائهلم، وبيوم غشائرهلم
 الذاخليئ كلع سته، خمسيني اش إفي فصاعنا

 كاذ٤ ٠ االجبماع خيقة في للخدتة الجند ني
 آبائبلم ونيوم جلم غشا حشبًا منهلم القعدودون

 لهلم هؤالع وئالثيني. وته وست ألعيني
 كئ حرشون، نني عشائر ض القعذودون

 غذلهلم الذيني االجبماع خيقة في الخادميني
٠الرديًاذ قول حشيتا وهاروئ، موسى

 حشبًا تراري غشائرننى مئ والقعدودوئ
 سته قالثيني اش ض٤ آبائهلم، ويوم غشائربلم
 ني الذاخليني كئ ستة، خمسيني ابني إلى فصانا

 كائ٤٤ االجبماع. خيقة ني للخدنة الجند
 آالفو دالده غشائرجلم حقب منهم القعدودون

 نني غشائر ض القعدودون لهلم هؤالع ويكيني.
 قول حشبًا وهارون، موسى غذلهلم الذيني تراري
٠ ص موسى قش عن الردبًا

 غذلهلم الذيني الالوقئ القعدوديني جمع٤٦
 حشيًا إسرائين، ورؤساؤ وهارون موسى

 قالثيني ابني ض٤٧ ًابائؤلمش، ويوم غشالم
 الذاخليني كلع سته، خمسيني ابني إلى فصاعنا ستن

 خيقة ني الخمل وغتئ الخدتؤ غفال ليعقلوا
 قمانيه منهم التعدودوئ كاذ٤٨ ٠االجبماعص

 الردبًا قول ؛حشبًا وقمانيني* وته وحممدئ آالفو
 وعلى خدتهه على إنساد كئ غذ موسى نش عن

٠ الرفي أنر كما موسى غذلهلم الذيني ض، خمله

المحلة تنقية

 ًايص:ا 5 تكة مرح تفو! ٠أن إترايال ه تتي رأومب قائالئ موتى ارب اوكلم ه

• ت لمبت مسجس وكال سيالب، ذي وكال

٣٧-٣٣:٣ مراري ٣٣_٢٩:٤
 (،٣٦:٤) ٢٧٥. القهاتين إجمالى بيغ عن. ٤٩—٣٤:٤

 (.٤٤:٤) ٣٢٠٠ والراش (،٤٠:٤) ٢٦٣٠ والجرشوش
 وهم ستة، ٥٠ ابن إلى ستة ٣٠ ابن ض الالوين فمجموع
(.٤٨: ٤) ٨٥٨٠ باغ بالخدمة، القائمون

المرسة. الخاربة العيوب االيات هذه تتناول ٤-١ه:

 ال )رج ثعد جلدى مرص به تن أبرص. ٢ه:
 وال مرض، على يدأل بدئ إفرار سل. :ض.١٤-١:١٣
(.٣٣-١: ١ال-ه )رج اكاسئة األعفا، من سما

 وكان (.١١:٢ ال )رج جلة أثة مالمة حغإرت ست. ٢ه:
 تمثيلها عن فضال محموسة صحية منافع النواهي هذه لجمع

الله. إلى االقتراب عند الطهارة*الحلقية لزوم على



ه العدد ٢٧٣
 التحتة خادج إلى تنغآل. واألش الثكز٣

 أنا حيث محألتهم يتبسوا لخيال تنغوئهم
 هو هكذا ؛فعغزإ ٠ث وسهًا(( في ساكر،

 كلم كما التحئة. خادج إلى وغمًا إسرائيل

 إسرائيل* بنو فقل هكذا موسى الرب

الخطأ عن والتعويغس المسلوب رد

 لبني ))شه٦ قائال؛ موض الرث آ٠وكل۵
 ورخ سيائ امرأة أو ذحل عمزق إذا إسرائيل؛

 فقد بالردبًا، خيانة وحارًا اإلنساب، خطايا جمع
 التى بحطئها الفلتقث ٠اشئج بللة اسج

 عليه وترن بقيبه، به أذئبت ما وترد عودك،ح،
 كانًا وإنه إليه. أذئبت للذي وتدقعه خمتأخ،

 به، التذى إليه لهرد ولى للرحل ليس
 الكاض، ألجل للردبًا يكونًا التردون به فالئذى
 ٠ءذةد به يكعؤ الذي الكعارة كبش عن ضال

 الني ئيلذ١إسر أقدسي *ع رفيقه وثمل٩
 أقداشة واإلنسازًا ٠لةر نكونًا للكاض يعدموئها
 فلة للكاض سخا إنسان أطى إذا ٠لة تكونًا
٠ذ يكونًا((

 ؛١٢و١١:٢٦ثال٣
 ؛٣٤:٣ءده

 (١٦:٦كو٢)
 ٧:٦-١٤جاله:٦
 ٤:.٢٦حاله:ه؛٧
 ؛١٩:٧ش٠؛٤١و

 ؛٩:١يو١:ه؛٣٢مز
 وه ٤:٦خال

 ٦:٦؛١داله:ه٨
 ٧:٧؛٧و
 ؛٢٨:٢٩ذخر٩
 ؛٢٦و ١٨و ١٧: ٦ ال

 ؛١٤-٦:٧
 ؛٣٤-٣٢:٧دال

 ١وه١٤:١٠
١٣:١زال.١٠

 ؛٢٠:١٨سال١٣
 ٤:٨؛شيو١٠:٢٠

 ؛٣٤:٦صأم١٤

 ٦٠٠٨س
 ؛١١ضاله:١ه
 ؛ ١٨: ١٧ مل١ ط

 ؛١٦: ٢٩ حز
 ٣: ١ ٠ عب
٤: ١٣ دب ١٨

األمنية غهر الزوجة اختبار

 نني ))كال١٢ً قائألة موسى الرت وكلز١١
 وخائ ذحل امرأ؛ زاعب إذا لؤم؛ وئل إسرائيل
 ،سزرع اضعلجاع زحل معها واضطجخ حيائه،
 وهي واستترت ذحلها، غيتى عن ذلك وأخفي
 تؤحذش، لم وهي عليها، شاجن وليس ئجشه

 وهي امرأبه على وغان الثير؛ روخ فاءئراهد١٤
 امرأته على وغان الغين؛ روح اعثرا؛ أو تةص،٠ئح

 إلى بامرأته الرحل يأتي تحسه، ليتمن وهي
 ٠ين اإليثة غشر معها؛ بعربايهاض ويأتى الكاض،
 عتيه تجعل وال رييا عتيه يثمت ال سعير، طحين

 ٠ ذنباط ددكؤ تذكار تقده عير، تقدة آلده لبانا،
 ويأحذ١٧ الردبًا، أمام ويوقعها الكاجزًا فثعذئها١٦

 ويأحذ خرفو، إناع في معدسا ماء الكاجنًا
 التسكز أرض في الذي الثبار جئ الكاجنًا
 أها؛ الفرأ؛ الكاجئ ويوؤئ١٨ الماع، في ونجقل
 قذيها في ونجقل الترأ؛، رأسن وئكتفًا الرمبًاظ،
 يد وفي الثيرة، تقدمه هي الني الئذكار تقدنه

 وسحلفًا الغر. اشته ماء يكوأل الكاض

 استوجب .وسطهم يف ساكن أنا حيث ...املحلة خارج ٣: ه
 على الحفاظ ،االجآلماع خيمة في ابسحابة، في الله حضور

 بني ثخيم عن كتهم الطاهرين غير أقصي لذق الطهارة.

إسرائيل.
 وهى ،الشخصبة الخطايا اآليات هذه تتناول ١٠ه- ه:

. ٤—١: ه فى الواردة النجاسات مثل خارجبا مرسة ليست
 الله شعب بحى المرتكبة الخطبة بالرب. خيانة ..عمل. ٦ه:

 إلى الحاجة دعت وقد .نفسه الله إلى وئلجه خطبة اعسرت
 ال )رج اإلثم ذبيحة عن فضال والتعويض االعتراف

(.٧:٦-١٤ه:
 وليس الغصاب الزرق مات إذا .٧-١ : ٦ لال تبمأل ولئ. ٨: ه
 وجب ،٧ ع في المطلوب التعويض يتلقى أمرته قرين-من له
للرب. ممثال* باعتباره الكاهن إلى يؤول أن
 البشرية العالقات أكثر اآليات هذه تتناول ٣١-١١ه:

 الزنى من الست وجب فقد سرؤ. الخطايا وأكثر حميمبة
 تلك وإلحراز المحثة. طهارة على للحفاظ له والتصدي
 فإذا جذا. ودقيى على فحص إجراء إلى الله دعا الطهارة،

 الذنب جعل الطقس وهذا ،الموت عقابه يكون ،الزنى ثبت
 ذات نحاكمة الطقس هذا يكن ولم نبيثا. أمرا البراءة أو

 وتفتقر سرة كهذه خطايا إذ إذ ،معهودة قضاتبة إجراءات
هذا يكون أن بصد وقد فائال. كان أئه غير شهود، إلى

 فى البشررة الطبيعة ميول إذ بحين وفجائ راعبا الطقس
.مذنبا الشخص كان إذا نبيثا تجعله ذاتها

 أن في بالشبة شعور الزوخ حامر إذا الغرية. روح ١٤:ه
 إن بدة يحدد الثافى كان رحآلخر، مع تنجست قد روجته

٠أوخاطائ.٠كانصحيحا

 الزوج بقنمها التي التقدمة من الفرض كان .ذنبا كذكر ١ ه :ه
 كيفئة أائ موجودا(. كان )إذا العلن إلى السري اإلثم إخراج
.٢٦و ٢وه ١٨: ه في قبسة ذلك إجرا*

 خيبة يف كاهن إلى بالمرأة يؤنى كان الرب. أمام ١٨ه:
 أو بذربها العارف الرب حضرة في بمثل حيث ،االجتماع

 رأسهالمأ. عصابة ))يحل حرفبا .املرأة رأس يكشف .تها بر
 على العبارة هذه تدل ،٠١٠:٢١ ؛٤٥: ١٣ ؛٦:١٠ ال فى

 الذي واالنتحاب اإلدانة توق إلى سعير هذا أن ويبدو الحداد.
 هذا اشتمل املز. اللعنة ماء تذربة. المرأة أن تبرهن إذا يعقبها
 وعلي (١٧: )ه االجتماع خيمة أرض من غبار على الما*
 أن المرأة على وكان . (٢٣: )ه اللعنات لكتابة المستعمل الحبر

 الماء بحيل نذية، كانت فإن (.٢٦: )ه الماء ذلك تشرب
 وارائ وبطلها ساقطة فخذها اللعنة تجعل حيث مؤه حياتها

 أن السخيفة العلبة الفحص هذا لطبيعة كان وما (.٢٧و ٢١: )ه
 الضمير يتلعى حين ظاهرين البراءة أو الذنب جعل في يخفق

االنقضاض. هذا



٢٧٤ ٦ ، ه العدد
 نفطئ لم كاأل إذ لها: ويقوال القرأة الكائ

 س تجاشان إتى تذيفي لم كب وإذ ذحال، معلي
 هذا التعلة ماع مئ بريائً فكونى رلجللئذ، تحت
 تحت ص زغت قد كب إن ولكن٢ ٠الئر

 رلجلك عير زحرًا معلي وجفرًا وتئجسب، زلجللي
 بحن الترأة الكاجئ دستحلفًا مضجعه.

 الردح كجفلكو للترأؤ؛ الكاجئ ويقوال اللعثرع،
 فخذلي الردؤ يجفرًا بأنًا سملي، يبئ وحلائ لعله

 هذا التعثة ماء وتدحرًا وارائغ. وبطتلي ساتعته
 ٠ الثخنف وإلسقاطو البطب، لوزم أحشائلي في

 الكاجئ ويكذ٢٣ ٠آميئق آميئ، الترأة؛ فتقوال
 الماء في قزيمحوها الكتاب في التعنات هذو
 فيدحل الغر، التعته ماء الترأة وئبقي٢٤ الغر،
 قد ون الكاص ويأحذ٢ للترازؤ* اللعته ماء فيها

 الردبًال أمام الئقذنه وتردد الئيزؤك، تقده الترأة
 مئ الكاجئ ويقبخس٢٦ التندح. إلى وشدتها
 وبعن الغذى، على ويوتذة تذكازهام العدمة

 الماء، سقاهًا وئئى٢٧ الماء. القرأة يسقي ذللئ
 يدحرًا زجلها، وخائت تتجشت قد كاثت فإنًا
 وتسثط بطئها فؤرم للترازؤن، اللعتة ماء فيها

 ٠ شمها وسعر فى ئعته القرأة فتصير فخذها،
 كائت بل تتجشت قد الترأة تغب لم وإنه٢٨

برع. وتحبال سزأ طاهره،
 مئ امرأة زاغب إذا العيزؤًا شريفة ))هذو

 زلجأل اعتزى إذا أو د، وتلجشت زحلها تحب

 ؛٢٦:٦عيش٢١
 ؛٢٤:١٤صم١

 ؛٢٩: ١٠ نح
 ٢٢: ٢٩ ع!ر
 ؛١٨:١٠٩فمز٢٢

 ٢٦-١:ه٢٧قتث
 ؛٢٧:٨ذال٢ه
 ٩و٢:٢لال
 ٩و٢:٢مال٢٦
 ؛٣٧: ٢٨نتث٢٧

 ؛١:ه٦إشه
 ١٨٠٠٢٩ ؛٩: ٢٤ إر
 ؛١٨: ٤٢ ؛٢٢و

 ٢١هـءده:
 ١٩وخاله:٢٩
١٩و ١٧:٢يال.٣١

 ٦ الفصل
 ؛٢:٢٧أال٢

 :ه؛١٣ض
 ١١:٢؛ءا٧:٤)مرا

 ؛٢٣:٢١(؛ع١٢و

 ١: ١ رو
 ؛٩:١٠بال٣
 ١:ه١؛لو١٢:٢ءا
 ؛٥: ١٣ ض٠ت ه

 ١١:١صم١؛١٧:١٦
 ٣-١:٢١نال٦
 ٢٢-١١:١٩؛ءد١١و
 ٢و١:٢١جال٧
 ٦:٩؛ءد١١و
 .١٧:٦كو٢ح)٨
 (١٨و
 ؛٩و٨:١٤خال٩
 ٢٤:٢١؛١٨: ١٨ ع

 ؛٧داله:١٠
٢٩و ١٤: ١٥ ؛٢٢: ١٤

 أمام القرأة يوقفًا امرأته، على ففاز غير روح
 الغريفة. هذو كرًا الكاجئ لها ويعتل الربًا،

 القرأة وتلك الذنب، من الرحل ٠٣١
ي. ذنبها(( تحول

النذير

 مرأ؛٠ ًاو زحن ئ إذا لغم: وقذ ئيل١إسر ٦ ثمؤ >)كبم٢و قئال: بوسى ارخ اوكلم ٦

 الخمر فغب للردبًاأ، لؤنئذز الئذير، ئذز ليننز
 حل وال الخمر حل يشزبًا وال نغترز، والئسؤر
 ياكل وال العتب، قع مئ يشربًا وال التمشؤر،

 ياكرئ تذره,ال دام ض يساب. وال ذي شا
 القحم, من الخمر جفتة. مئ يعمال ما كال يئ

 موشى نمر افبرازوال تذر دام هكال القشر. حى
 فها انتذر التي األنام كمال آلى وأسره. عز
 رأسه. شعر حضن ودرى معدشا، يكوئ للربًا
 حتد, إال يأتي ال للرئ ليابو أيام, أكال
 مئ يتلجس ال وأخته وأخوة وأئه األبوة ٠ ث ميت
 ٠رأسهج عر إلبه انبذاز آلئ موتهم، عنت أجرًا

 ماذ ئذا٩ ئثشئللربًاح. انبذار أتام ض إئة٨
 انبذارو، رأسن فتجسئ فجأؤ على بغتة عنذة نيت
 قحلثة. الشارع اليوم في طهروخ. يوم رأسة نحلق

 بئرحئ أو سماتس يأتي الهاس ايوم, وش١٠
 الجيماعد،١ خنة باب إلى الكاض إلى حمام
 واآلخر حطبه، ذبيحة واجذا الكاجئ افيعتزًا

 أة بما ،بدرهائ الئذيبة الزوجة عقاب كان ع. بز حتبل ٢٨: ه
 باها فشئنت البريئة الزوجة أثا مطلوبة. كانت المرت عقوبة

وتنجب. ستعيثى
 بالتصدي المحئة تطهير ٣١ — ١ : ه تناول حين فى ٢١ - ١ : ٦

 للرلى التكرس كان كعب ٢١-١:٦ سن واالسم، للنجس
 فقعًا هارون عائلة أفراد أة فمع الشعب. من فرد لكزًا نخاخا

 او رحل أي وسع في كان بقد كهنة، يكونوا أن أمكنهم
 مدة إلى الله( تخدمة مكرسا )أي ))كهنوا(( يكون أن امرأة
 كهذا ونذر النذير. نذر بواسطة العمر( مدى إلى شهر )من
 وتكرس الله تجاه وإخالص وع ذوو أشخابذ به يقوم

لخدمته.
 ، ))عجب(( بالكلمة هنا مرتبطة ))نذر(( الكلمة النذير. نذر ٢ : ٦

 ترجمه النذير(( و .المألوف عن خارج أمر على تدأل وهي
 ينغرز النذير وكان باالنغصال((. معناهاد))ئكرس عبرة للغثة
شعر قعئ (٢ (،٤و ٣: ٦) الكرمة نتاج (١ عن باالمتناع للرلى

 ربس وكان (.٧و ٦: ٦) جهة أية مالسة (٣ (،٥: ٦) الزأس
 في يخدم وليو خمرا يشرب أن ( ١ عليه محظورا أيثا الكهنة
 )آل جئة أئة يمسئ أن (٢ (،٩:١٠ )ال االجاع خيمة

 ؛٦٠٠٢٩ )خر الكهنة ريس إكليل كال إة ثئ (.١١:٢١
 إليهما بثار (١٨و ٩:٦) النذير ورأس (٩:٨ ال ؛٣٠:٣٩
 رئيس إكليل شل كان النذير فشعر .نفسها العبرة بالكلمة
 مقدسا كان ،الكهنة ريس شأن شأنه ،النذير أة ذلك .الكهنة
 (٨و ٦و وه ٤: ٦) أيام طوال (٣٦: ٢٨ خر ؛رج ٨: ٦) للرتًا
. نذره
 أن عليه كان سهؤا، حآل النذير سئ إذا بط. مات... ٩:٦
 يدأ ثم المطلوبة، بالقراين يأتي الثامن اليوم وفي رأسه، يحلق

 كون حقيقة على جيد سل هذا وفي .جديد من انتذاره أؤام
 عمدده وليست ،النبات أحسئ بخابطها أن يمكن الحطبة
 تطهيرا تستوجب ،األفعال أقدس الخطبة تشوب فحين .دائائ

ئجذدا.



٧،٦ العدد ٢٧٥
 الهيم، بشبب أخطأ ما عنة ويكعر محزوه

 للرب ثدن كمتى اليوم* ذللج في رأسة وثدس
 وأائ إثم؛، ذسحه حولى بحروف انتذارويأتي دام

٠ انتذاره دجدئ آلدة فتسعط األولى األيام

النذير شريعة

 أتا؛ تكئل يو؛ الئذير: سريفه وهد ))١٣
 الجبماعر،١ لحنة باب إلى به يؤقى انتذار

 ضحيتا حولائ واجذا خرا للردية قربانة ؛الفيعرب
 ذبيحة ضحيحه حولئة واجذة وئعجه لمحروه،
 سالموس، ذبيحة ضحيحا واجذا وكبقا حشبرز،
 ض، بريم ملحودة أقراضا دقيق مرخ فطير وسرأ
 تقدنتها هع ص بريم ندهودة فطير ورقاق

 ئعتال الرب أمام فئعذئهاالكاهرخ١٦ وسكائؤهاض*
 ذبيحة تعملة والكبش وئحرئثة. حطئته ذبيحة
 الكاجئ ويعمزح الئطير، سرًا مع للردة سالنو
 خيتة باب لذى الغدير ويحلق ٠ وسكيبة تقدنة

 انبذارو رأس نعز ويحن انتذار، رأس االجتماع
 ٠ الئالنوط ذبيحة تحمئ التي الثار عنى وثجفتة
 لكبشظ،١ من مسلووا التاعن الكاجئ وئأخذ
 فعلير ورقافة الئرًا، س واجذا فطيرع وقرض
 سعر حته نعن الئذير ئذي في ونجعلها واجذة،
 إلة ٠الردة أما؛ ترديذا الكاض ويرددها غ، انتذار
الرفيغؤف. وساى ضدرالئرديد مع للكاض قدس

 ٦داله:١٢
 ٢٦:٢١ رع ١٣
 ٢٧و٢:٤ذال١٤
 ٦:٣؛سال٣٢و
 ؛٤:٢شال١ه

 ؛٢:٢٩صخر
 ١٠و٧:هو١ضءده

 ؛٩:٦طءد١٨
 ٢٤و ٢٣:٢١ ع
 ؛١:ه٢صم١ظ١^
 ؛٢٤و ٢٣: ٢٩ خر ع

 ٢٠٠ال.١اغ

 ٢٧: ٢٩ دخر ٢٠
 ٢٨و

 ؛٦-٣: ٢٨فتث٢٤
 ؛٧: ١٢١ ذمز

 ١١:١٧يو
 ؛١٦:٣١ز٠ل٢ه

 ٧و٣:٨٠؛١:٦٧
 ؛١٣٥: ١١٩ ؛١٩و
 ؛١٧:٩دا
 ؛٢٩: ٤٣ تك٢

 ٩:١؛مل١٩:٣٣خر
 ؛٦:٤منز٢٦
 ؛٦:٢٦؛هال١:ه٨٩
 ؛١٢و ٣: ٢٦ إش
 ٧: ٤ ؛فل ٢٧: ١٤يو

 ؛١٠:٢٨وتث٢٧
 ؛٢٣:٧صم٢
 ؛١٤:٧اي٢

 ١٨:٩؛دا٧: ٤٣ إش
 ؛٢٤:٢٠؛يخر١٩و

 ؛٢٠: ٢٣ عد
 ؛٧:٦٧؛١٢هزه:

 ؛١٣و١٢:١١ه
٣: ١ اف

 ٧ الفصل

 ؛٣٣٠١٧: ٤٠ أخر ١
 ١١و١٠:٨بال

٤:١تءد٢

 شريفة هذه٢١ ٠خمرا الئذير يشزب ذللائً ونحن
 انتذارفضأل عن للرديم قر^ئة ينذر، الذي الئذير

 كذللثًا ئذذ الذي نذر حشمئ ٠يذة تنالخ عما
٠ انتذار(( شريفة حشب يعتل

كهنوتية بركة
 هارآل ))كائ٢٣ً قائال: موشى الردة وكئز٢٢
 قائليرخ إسرائيل بني كباركآل هكذا قائال: وننيه
 يضي،٢ه ٠ويحرشلاًئك ف الردة سالجًا لهم:

 الردة يرفخ٢٦ ٠وقرخئلثًام ل عتيلة بوجبه الردة
 فيجغلآل٢٧ ٠سالناهـ ودمثخلئة ن عليك وجفة
 ٠ي أبالجًا(( وأنا ئيلد،١إسر يي طى اسمي

 االجتاع خيمة تكريس عند تقدمات

 لذذدح١و ٠أمتعته وجمع وئذسة ونشحة ٧ دادكرك لموسعئ٠فرغ اويوم ٧

 رؤسا، ورب ووذسهاب، ونشحها أمتفته وجمع
 رؤسا، لهم آبائبز، يوم رؤوس إسرائيل،
 أئؤا٣ ٠التعدوديئت عتى ووفوا الذيئ األسباطد
 معطاة، عجالم سهت الردة؛ أما؛ بعرابيؤببًا

 ولكئ غجنه رييتين لكئ ٠دورا عثر وانى
 الردة فكئمنم٤ ٠الئسكز أما؛ وقدموها قور، واجد

 خدنة لفنل فتكآل منهم ))حذها قائال؛ موسى
واجد لكئ لألوفئ، وأعطها االجتماع، خيتة

 من بش النذير كان المحددة، المدة نهاية ىف تكمل. ١٣:٦
 يؤتى أن وحب وقد رسه. وحلق معئن قربآن بتقديم نذره

 (.١٨: ١٨ أع )رج قرابينه تقديم وقت في المقدس إلى بشعره
 للربو، وتكريمه تنظيمه تم بعدما ،الطاخ الشبب ٢٧-٢٢:٦
الكهنة. بها تغؤه وقد إنعامه( )أي الله بركة تلعى

 )أي بوجهه بإضاءته الرب بركة وصفت يبارك. ٢٤٠٠٦
 فقد (.٢٦ )ع بنظره وشمولهم (٢٥ )ع شعبه على حضرته(

 للخير. بنظره ورعاهم إسرائيل بني على باإلحان اضاء
 للشعب حفظه الرب بركة نتائج كانت حيرس.

 وسالمتهم (،٢٥ ع )))يرحمك((، بهم ولطفه )))يحرسك(((،
(.٢٦ )))سالائ((،ع التائة

 وقد .وطبيعته شخصه ببل الرمة اسم .امسي جيعلون ٢٧: ٦
 شعبه وسط يسكن أن الله من يطابوا ان الكهنة على وجب
احتياجهم. كل ويسن
الله كتم كيف األربعة األصحاحات اهذه سن ٣٦: ١٠-١:٧

 من (١٢و ١١: ١٠ ؛٢٢:٩) الشعب وهدى (٨٩:٧) موسى
 الرمت نحو حسثا إسرائيل بنو ولج وإذا االجتماع. حيمة

 (.٣٥: ١٠) أعدائهم على نصرا الله كلمته،آتاهلم وأطاعوا

 إلنشا التبع في أسخيا إسرائيل بنو كان مثلما ٨٩-١:٧
 عند نفسه اللخاب أبذوا ، (٢٩-٤: ٣ه خر )رج االجتماع خيمة

تكريسها.
 ،١٧٠٠٤* خر بحسب املسكن. إقامة من فئ... ١:٧

 في األول الشهر من األول اليوم في االجتماع خيمة رودت
 شهرا ١ ١ مضي بعد الخيمة أقيمت وهكذا الثانية. السنة

مصر. من الخروج على ونصف
 هم عسر االثني األسباط قادة كان إسرائيل. رؤساء ٢٠٠٧

 أشرفوأ والذين ١:هآه ١ في اسماؤهم تعست الذين أولئك
 اإلتيان فى األسباط ترتيب أثا الشعب. إحصاء على

 المنكور سيرهم ترتيب عينه فهو المسكن إلى بالتقدمات
.٣٢-٣:٢ذ,



٢٧٦ ٧ العدد

الفجالم موسى فاحن ٠ خدئبه(( حشب
 الفجالم من اثذتان٧ لألس.. وأعطاها والئيراه

 جرشونًاد لبنى أعطاها الغيران مرح وأردفه
 وقمانهه الفحالم مرخ وأرئ٨ خلىمتهم، حشب

 متهم خلى حشبًا تراري لبني أعطاها الغيران مرخ
 وهات بنو وأثا ٠ ج الكاض هاروه بن إيثاماذ بيد
 همح،يءل كاثث العدس خدتة ألن يعطهم، فلم

٠ خ نحبلوه كانوا األكتافؤ على
 يوم لتذذحد١ لثدشيز الرؤساة ودرنًا

 ٠الغذبح أما؛ دراسهم الرؤساة ودنم تسجه.
 يوم كزع في ريتا ))ريتا لموسى؛ الردة فقال١١

٠ التذبح(( لثدشيز دراسهم يعربوه
 ثحشون األول اليوم في ورباده قؤب والذي١٢

 طيو، ودرباه ٣ يهوذا* سبطر ص انذ،۵غئيذا بئ
 ومنضحة شاوال، وكالثوه مئة وه فصة من واجن

 شاتل على شاتال سبعوه بضه مئ واجذة
 بريم تلتوا ذتيعا تملوؤتال يتالهما العدسر،
 دلهم بن سواتزًا عسرة واجن وضحئ لثقدت-هذ،
 واجن وكبش نش ابئ واجائً وقور١ه نخوراس، تملوة
 واجن وكيش١٦ لثحرقلم ص حولى واجذش وحروفًا

 الئالتؤط ولذبيحلم حطوئض، لذبيحلم التغز مرخ
 وحمشه كيوس وحمشة هباش وحمشة كورال

 ٠ ئينادامبًا بز ثحشوه وردان هذا ٠ حولئلم خرافؤ
 صوعر بئ تقائيلغ قرب الغاني اليوم وفي

 مرغ واجذا عثا قرباثة وريًا١٩ يتاكر* رئيس
 واجذة وينضخه شاوال، وكالثوه مئة وزكه فصلم
 العدس، شاول على شاوال سبعيئ فصهي يئ

 لثقدتلم، بريم تلتوى ذتيعا تملوؤتال يتالهما
 تملوا دهب يئ سواورخ عسرة واجذا وضحائ

 واجذا وكبائ نعر ابئ واجذا وقور٢١ نخور
 وئ واجذا ؟وكيتا لئحرولم، حولائ واجذا وخروقا
 قورين الئالته ولدجة حطئة، لذبيخة التعز

 خرافؤ وحمشة كيوس وحمشة ياس وخمشة
بزيأصوعر* ثؤنائيلخ وربانًا هذا حولئلم*

 ٢٨-٢٤:٤ءد ٧
 ٣٣-٢٩:٤حد٨
 ؛١ه٠.٤حءد٩

 ١٤-٦:٤خشمد
 ؛١:٧دصل١٠
 :ه؛٢٠تث

 ؛٦٣-:٨مل١
 ؛٩:هو٧أي٢

 ٢٧:١٢؛تح١٦:٦ءز
 ٣:٢دءد١٢
 ؛١٣:٣٠رخر١٣
١:٢ذال
 ٣٤:٣٠ رحم ١٤
 ٣وه
 ؛٢:١شال١ه

 :ه١٢صخر
 ٢٣:٤ضال١٦
١:٣طال١٧

 :ه؛١ظءد٣٠
١٠:٢ 

 ؛٦:١عءل٣٦
٤١:٧؛١٢:٢

 أليآدة ربولوه نني ريس الغالي اليوم وفي
 وزده فئة وئ واجن عبوًا قرباه حيلوه- بئ
 بئه بئ واجذة وينضحه شاوال وكالثوه يثة

 يتالهما العدس، شاول على شاوال سبعوه
 وضحئ لثقدتلم، بريم تلتوى ذتيعا تملوتائ

 يخورا، تملوة ذلهم يرغ فواوزخ عسرة واجن
 وخروفًا واجن وكبس نعر ابئ وجذ وقون
 التعز ص وجذ وسس ٨ لئحزقه، حولى وجذ

 كورال الئالتلم ولذبيحلم حطئه، لذبيخلم
 وحمشة كيوس وحمشة ياس وحمشة

حيلوه* برق أليادبًا وربان هذا حولئلم* خرافؤ
 أليصور رأوبيئ نني ريس الزاه اليوم وني

 وزده فضه يئ واجائً عبق قرآل٣ قذيوئزظ- بئ
 بضلم يئ واجذة وينضحة شاوال، وكالثوه يثة

 يتالهما العدس، شاول على شاوال سبعوه
 وضحئ لثقدتلم، بريم تلتوى ذتيعا تملوجال

 قخورا، تملوة ذلهب يئ نواولخ عثر؛ واجن
 وحروفًا واجن وكبس نعر ابئ واجائً وقور٣٣

 التعز ص واجائً وسش لئحرقلم،^ حولى واجائً
 كورال الئالتلم ولنببخلم حطئلم، لذبيحلم

 وخمشة كيوس وخمشة ياش وخمشة
 فذيوئز* ش أليصوز وربان هذا حولئلم* خرافؤ
 بمعول نني ريش الخامي اليوم وفي٣٦

 عبق ورباكه ٠ ع صوريثداي بئ فلوميئيئ
 شاوال، وكالثون يثه وزكه نصلم يئ واجن

 على شاتال سبعوه بصلم يئ واجذة وينضجه
 تلتوى ذتيعا تملوؤتال يتالهما العدس، شاول
 فواوئ عسرة واجن وضحئ لثقدتلم، بريم
 نعر ابئ واجائً وقور٣٩ نخورا، تملوة ذلهم يئ

 لتحرقد، حولى واجن وحروفًا واجن وكبش
 حطئه، لذبيخلم التعز يئ واجائً وتجش

 ياس وخمشة قوران الئالتلم ولذبيحلم
 هذا حولئلم* خرافؤ وحمشة تجوس حمشة و

صوريثذاي- بز ثلوميئيق قربان

أمكتافهم. على عند هذه استخدام مفروصا كان والثيران. العجالت ٦:٧
تر وقد األول. الشهر ض األول اليوم أي األول. اليوم ١٢ :٧ قهات بنو كععن لم ،٩ ع ويحسب . االجتماع ختمة نقل
.ئتتالية يوتا ١٢ مدى على الرؤساء بتقدمات اإلتيان المقدسة المسكن اغراض يحملوا أن عليهم كان اله عربة



٧ العدد ٢٧٧

؛١١:١لءد٦٠
٢٢: ٢

؛ ١٢: ١مءد ٦٦
٢٥: ٢

؛ ١٣: ١نءد ٧٢
٢٧: ٢

؛ ١٥: ١هـءد ٧٨
٢٩: ٢

 جاذ بتي رئيش التاي ايوم أوفي
 جئ واجن طتى أئرباتة ٠٤ذءوئيالً بئ ألياسائ

 واجذة وينصحه شاقأل، وقالثون ممه وزده فحة
 العدس، شاقل على شاقان سبعون فحر من

 لدقدتر، بريم منتورا دقعا مملوءتان يملتالهما
 تملوة ذهب مرح نواقل عشرة واجن وضحئ٤٤

 واحن وكبش قر ابئ واجن وقوذ٤ه بخوا،
 واجن وقيش لتحزفزف، حولى واجن وخروفًا

 الئالتة ولذبيحة خطئة، لذبيحة القعر مرع
 وخمشه سوس وخمشه هباش وخمشه دوران

ذعوئبل. بن ألياسافًا وربائ هذا حولئه. خراف
 أفرايم بتي رين التاى ايوم ؛وفي٨

 مى واجن عتى أزبألة٩ غئيهوذد. بئ أليسفع
 واجن؛ وينححه شاقان، وقالثون ممه وزئه فصمة
 العدس، شاقل على شاقان سبعوئ فحة من

 لثقدتة، بريم تلتودا ذقيعا تملوءتان يملتالهما
 تملوة ذلهب مرخ نواقل عشرة واجن وضحئ

 واجن وكبش قر ابئ واجن وقور ١ يخورا،
 واجن هوقيش٢ لتحرفة حولى واجن وحروفًا

 الئالته ولذبيحة ٣ حطئه لذبيحة القعر مرخ
 وخمشه كيوس وحمشه يمباش وخمشه قوران

 ٠غئيهون بزًا أليشقع قربان هذا ٠ حولئه خرافج
 تتئى يي ريش الغاش البوو وفي
 واجن شق( قربائه فذهصموزك. بئ لجمليئيل

 وينضخه شاقان، وقآلثون مئه وزئه فشه مرح
 شاقل على شاقان سبعوأل فثه مرخ واجذة

 بريم تلتوا ذقيعا تملوءتان يملتالهما العدس،
 ذلهب يرخ نواقل عثرة واجن وضحئ لكنده،
 واجن وكبش قر ابئ واجن هوقوذ٧ تخورا، تملوة
 واجن هوقيش٨ لتحرقة حولى واجة وحروفًا

 الغالنة ولذبيخة ٩ حطئة، لذبيحة القعر يرخ
 وخمشه كيوس وحمشه يمباش وخمشه قوران

 بن لجمدئيل قربائ هذا حولئه. خرافج
فذهصوز.

؛١٤:١عد٤٢
 ٢٠:١٠؛١٤:٢

 ٦:٤٠فض٤ه
 ؛١٠:١قءد٤٨

 ٢٦: ٧ أي١؛ ١٨: ٢
؛١٠:١هذءد٤

٢٠:٢

 أبينن يياميئ يي ريش التاسع اليوم وفي
 فشه ينه واجن لمبى ئربئه٦١ ٠حدءوذىل بئ

 يرخ واجذة وينضخه شاقان، وئالثون يثه وزته

 يملتالهما العدس، شاقل على شاقان سبعون فحه
 وضحرخ لثقدتة، بزيمتج تلتوائ ذقيعا تملوجان

 بخورا، تملوة ذلهب مرخ نواقل عشرة واجن
 وحروفًا واجن وكبش قر ابئ .واجن وقوز٦٣

 التعز يدخ واجن وئيمئ٦٤١لئحزقة حولى واجن
 قوران الئالتة ولذبيخة٦۵ حطوئ، لذبيحة
 وحمشه كيوس وحمشه يمباش وحمشه

 ٠ حدعوني بزًا أبينن وربان ا هذ، حولئة* خرافج
 أخيقرر دان يي ريش اليووالعابر وفي

 قئه يرخ واجن طوأ ئربائه٦٧ ٠غئيثذايم برغ
 يرح واجن؛ وينضخه شاقان، وآالثون يئه وزئه
 يملتالهما العدس، شاقل على شاقأله سبعون فئر

 وضحرخ٦٨ لمقدمة، بريم تلتودا ذقيعا تملوءتان
 دخورا، تملوة ذلهب يرخ نواقل عشرة واجن

 وحروفًا واجن وكبش قر ابئ- واجن وقور٦٩
 التعز من واجن وقيش٧٠ لتحزقة حولى واجن

 وخمشه قوران الئالتة ولذبيخة٧١ حطئه، لذبيحة
 حولئه. خرافج وخمشه كيوس وخمشه يمباش

٠ غئيشذاي بن أخيعؤز قربان هذا
 أشير يي ريش عثر اليووالحادي وفي
 يئ واجن لمبق قرباه ٠غكزنن بئ فجعشيل

 واجذة وينضحه شاقأل، وقالثون يته وزئه فشه
 العدس، شاقل على شاقان سبعون بضة يرخ

 لكندتة، بريم تلتودا ذقيعا تملوءتان يملتالهما
 تملوة ذلهب يئ نواقل عثرة واجن وضحئ

 واجن وكبش قر ابئ واجن وقور٧ه تخورا،
 واجن وقيش٧٦ لثحزقه، حولى واجن وحروفًا

 الئالتة ولذبيخةثم٧٧ حطئة، لذبيحة القعر يئ
 وخمشه كيوس وخمشه يمباش وخمشه قوران

عكزن* خ فجعسيل قربان هذا حولئه. خرافج
 تغتالي يي ريش عثر اليوواقاني وفي

 فقه وئ واجة لمبى تربائه٧٩ ه٠ عيتئ وبن أخيع
 يرخ واجذة وينضخه شاقان، ونالثون يقه وزئه
 يملتالهما العدس، شاقل على شاقان سبعون فحة

 وضحل لثقدتة بريم تلتودا ذقيعا تملوءتان
 بخوذا، تملوة ذلهب يئ نواقل عثرة واجن
 وحروفًا واجن وكبثئ قر ابئ واجن وور



٢٧٨ ٨،٧ العدد
 التعز مرخ واجن وقيس لتحزقه حولى واجن

 دوران الغالنة ولنببحة ٠حظئة لذبيحة
 وحمشه كيوس وحمشة هباش وحمشة

عيتئ* ن أخيع دربازآ هذا حولئه. خرافو
 مرخ نسجه يوم د التذبح شيزًا تد هذا

 وتناضح عشز، فصواثنا أطباق إسرائيل. رؤساؤ
 كؤع٨ عشر، اثنا ذهب وطحونًا غشؤه، اثثتا فضه
 منضحة وكل فشة، شاول ودالثون مئه لهو،

 عتى بئه وأدخ ألغن اآلنفة فضة جمخ ٠ سبعون
 عشر اثنا الذنب وطحون ٠ العدس شاول

 شاقل عتى عثرة طحن كل بخورا، تملوغة
 وعشرونًا سه الحلحوز ذنب جمخ ٠ العدمي
 قورا، عشر اثنا للئحرئة الغيران كلو٨٧ شاوال.

 عشر اثنا الحولئؤ والحرائ عثر، اثنا والكباس
 لذبيحة عثر اثنا التحر ويومئ تقدتتها، مع

 أرقعة الئالتة لذبيحة الغيران وكئ٨٨ الخطئة.
 ستونًا، وافيومئ ستونًا، والكباش قور، وعشرونًا
 التذبح تدشيزًا هذا ستونًا. الخولئه والخرافخ

ي. تسجه بعن
 االجتماع حيته إر موسى ذحل فقائ ٩

 مرخ يكلههب الضوت نستع كانًا معذأ، لغتكائً
 نين منه الئهاذة تابوب عر الذي الغطاخ عتى

فكلتة. الكروبيزت،

وسرجها المنارة إقامة

 ١:.٧ءد ٨٤
 ١٠و١:٧يءد٨٨
 ٩:٣٣آ)خر٨٩

 ؛٨: ١٢ عد (؛١١و
 ؛٢٢و٢١:٢بخره

١:٩٩؛١:٨٠تمز

نثر ابزًا قورا وا٠

 نني عند شه الرداس أما؛ ترديذا الالوقئ
 دم١٢ ٠ الردة خدتة لفخدموا فيكونوذ إسرائيل

 فتعرت الوئس، رأسي عتى أيدتههًا الالوتون قشع
للردة، ئحزوه واآلحز حطئه، ذبيحة الواجن

وذا؛ فإلى ذسرءًا سى لة، وقل. ٨

 ٨ الفصل
 ؛٤-٢:٢٤أال٢

 ؛٣٧:٢بخره
 ٢:ه٤٠
 ؛٣١:٢تخره٤

 ؛١٨:٢ثخره
 ؛٤٠:٢جخره

 ٤٤٠٠٧ أع
 ١٣و٩:١٩حءد٧
 ٢ه:١ز٠؛٢٠و١٧و
 ١٣: ٩ )عب ؛٧و
 ٩و٨:١٤(؛خال١٤و
 ؛١:٢دال٨

 ١٠-٨: ١٥ صل
 ؛٤:٢٩ذخر٩

 ٣:٨؛رال١٢:٤٠
 ٤٠٠١ ذال ١٠
 ٦: ١٨ عد ١١
 ١٠:٢٩شخر١٢
 ؛٩:١٦صءد١٤

 ؛٤وه١٢:٣ضءد
٩:١٦ 

١٣و١١:٨طءد١ه

 هارونًا فعغل٣ ٠ الثبغة(( ب الشرج ئضيءد التنان؛
 أتر كما شرخها رخ التنان؛ وذام إلى هكذا.
٠. ت التنار؛ طنفة هي وهنو ٠ موشى الردة

 هي وزهرها سالها حبى ذلهب. مرخ تسحونة
 الردئ* أراة الذي التنظر حششًا ٠تسحوًاةث

 ٠ ج التنان؛ غول هكذا موسى

الالويين تقديس

 الالوئيئ ))حذ٦ قائال: موسى الردة هوكخ
 تفقن وهكذا٧ وعهرهم* إسرائين نني قس يرخ
 لحطئةح،١ ما^ عليههًا انضح لتطهيرجم؛ لؤم

 ونصلوا ًاخ،٠بشره كل عتى موسى ولثيروا
 ب يأحذوا دم٨ فقظؤروا* ثيابهم
 نعر ابزًا آخر وقورا بريبد. تلتوا ذويعا تكه وتقد
 أها؛ الالوئيئ فتعلتم٩ حطئه. لذبيحة تأحذ
 بني خماغة كل وتجتخ ن، االجتماع خيتة

 ننو فهطع الردة، أما؛ الالطئ رتقن؛ ئيلر،١إسر
هارون ويزذد الالوئيذز* عتى أيدتههًا إسرائيل

 أما؛ الالوفئ فتوقئ١٣ ٠الالوئيزًاس عن للئكغبر
 وقغرز١٤ للردة* تردينا ويزذذهم وبنيه هارون

 الالئنون فيكون ص إسرائيل سي وئ الالودين
 لفخدموا الالوتون يأتى ذللائ وذعذ١ه ٠لىض
 ، ترديدا ورزذدهـم فدطهرهـم االجتماع حيتة

 عينها التقدمات الرؤساء ض واحد كل ألم ٨٨-٨٤:٧
التقدمات. إجمالى بدر وكنا للخيمة.

 من كالته الرى خ٠ ،االجتماع خيئة باكتمال .فكئمه ٨٩ :٧
 )رج األقداس قدس في الرحمة( كرسى) التابوت غطاء على
(.١:١؛ءد١:١ال

 المنارة صخ تعليمات ٤ * -٣٢: ٢ ه خر أورد ٤-١:٨
 في وهنا، إكمالها. ٢٤-١٧:٣٧ خر أورد وقد الذهإة،

 البعه. المنارؤ سرج أضيئت ، االجتماع خيمة تكريس سياق
 وكان الرب. لخدمة الالون ئزر الطغى هذا ٢٦:ه-٨

 خيمة لتكريس اإلجمالى الوصف من جزكا تكريسهم
االجتماع.

 )خر ألسوا الذين الكهنة مع ؛لمغارقة .طؤرهم ٦:٨
 تم ،٧ ع وبحسب لمثروا. الالوين فإؤ ،(٩و ١:٢٩

 األجساد؛ بحلي ثاسا، الماء؛ بنضح أوال، التطهير: هذا
 بحيث أنبياء جعلهم الالوين وتعبهير الثياب. بفسل ،ثالتا
 وقد .انمقدسة المسكن أغراضى تالمسوا أن لهم باح

 ال في األبرص تطهير ألجل مماثلة متطلبات وردت
.٩و ٨:١٤
 الذين األبكار محل حوا ابالوين أة بما مجاعة... كئ٩:٨
 ع )رج إسرائيل بني عند األسرى كهنة يدور سابعا قاموا

 الالوين مع أبدت-توافقها كتها الشعب جماعة فإة (،١٨-١٦
عليهم. األيدي بوطح



٩ ،٨ العدد ٢٧٩
 ٠إسرائيلظ ستي شه أل لي موهوبون/ االألدهو

 إسرائيل يي ٠ش كل بكر رجوع، فاى كل بدل
 ألنهليكالبكرفيش١٧ ٠لي اليقذتض قد

 ض صزبئ يوم البهائم؛ وس الناس س إسرائيل
 فائحذت ٠٤لي ادممبيهم وعبر أرص في بكر

 إسرائيل* يي في بكر كل يذال الالوس
 يي ص شه وبنيه لهارون/ أل الالوقئ وذلهة١٩

 في إسرائيل يي حدته لئخدموا ئيلف،١إسر
 لكى إسرائيل، يي عن وللئكغير االجتماع، خيمة
 يى اقتراب جنت وبأ إسرائيل يى فى يكون ال

 وهارئ موسى فثغل٢ ٠فى العدس(( إلى إمبرائيل
 ما كل حشب لألوقئ إسرائيل جماغزيي وكل
 لهم فقل هكذا الالوئيئ* عن موسى الردة أتر
 ،ثيابهمك وئلوا الالوتون فئطؤز٢ إسرائيل* يو

 عنهم وكعر الردة، أما؛ تردينا هارون ورددهم
 الالودون/ أقى ذلك وبعن لتطهيرهم* هارون

 هاروئ أما؛ االجتماع خيته في خدمتغم لفخدموا
 الالوئيئ عن موسى الردة أتر كما ييول، وأما؛
٠لغمم فعدوا هكذا
 ما هذا))٢٤ قائال: موسى الردة وكائً ٣

 فصاعدا سته وعثبريئ خمس ابن ون لألوقئ؛
 خيتة خدنة في أجنادا لتدجدذوا يأتون

 نرحعوئ سته خمسيئ اس وس ٠االجبماعن
 يوازروئ٢٦ ٠ئعذ قخدموئ وال البدنة لجند س

 ؛٩:٣ظءد١٦
 ؛٢:١٣عخر
 ٤وه١٢:٣ءد
 ١٢و ٢:١٢غخر١٧

 ؛١وه ١٣و
 ٢٣: ٢ لو ؛١٣:٣ عد
 ؛٩:٣فءد١٩

 ه؛٣:١قءد
 ؛٥: ١٨ ؛٤٦: ١٦

 ١٦: ٢٦ أي٢
 ٧:٨ذءد٢١
 ؛١:ه٨لءد٢٢
 :ه٨مءد
 ؛٣:٤نءد٢٤

 ٢٧٠٢٤٠٣:٢٣ أي١
٥٣: ١ءد٠٢٦

 ٩ الفصل
 ؛١٦-١:١٢آخر٢

 :ه؛ءد٢٣ال
 ١:١٦؛تث١٦:٢٨

 ؛٢و
 ؛١-ه١:٣٠ أي٢ب
 ٧كوه:١؛)٧:٢٢لو
 (٨و

 ١٠هت.شه:
 ؛٢ثءده:٦

 ؛٢٢-١١:١٩
 ؛٢٨:١٨يو
 ١٩و ١٥: ١٨ خر٤
 ٢:٢٧؛ءد٢٦و
 ؛٢٢:١٨حخر٨

:ه٢٧ءد

 جرسه، لترس االجتماع حيته في إخوؤفم
 لألوقئ تعقل هكذا. * يخدمون ال خدنًا لكن

 حراسهًا((* في

الفصح

 فى وئر ئ٠ ف الائذيها لثتؤ١ ٩

 الفصح؛ بنوإسرائيل وليعتل))٢ قائال: األول الئهر
 الئهر هذا سه عشر الراه اليوم في ٠ ب وقته في
 كل حسن ٠ وقته فى **تعتلودة الغشاض بيرًا

 موسى فكال٤ً ٠ تعنلوثة(( أحكايه وكل فرائضه
 الفصح هفعملوا الفصح* قعتلوا أنه إسرائيل نني
 البهر وئ عثر الراح اليوم في األول الئهر في
 ما كل حشب ت سيناف بردة في س الغشا بيزًا
إسرائيل* يو فقل هكذا موسى الردة أتر

 نيمث، السدان تنحسوا قد وو؛ كائ ألكن
 اليوم* ذلك في الفصح يعتلوا أنه لغم نجل فلم

 اليوم؟، ذلك في وهارون موسى أها؛ فتعذموا
 إلنساد ئنئحسوئ ))إئنا الناس: أولئك لة وقال٧

 الردة قربائ دعجي ال حئى نزال لماذا ٠تئم
 موسى؛ لغم فقال إسرائيل؟(( يي ييئ وقته/ في

٠ ح جهتكم(( س الردة به يأمر ما الستح ))قفوا
 نني ))كال١ً قائال: موسى الرمة فكائ٩ً

 س أو ونكز إنساز كأل قائأل؛ إسرائيل

 معاونين ليكونوا الالوين الله أعطى هلارون.- هبة ١٩:٨
للكهنة.
ه.٣:١ال...وبأ.رجج١٩:٨

 خدمتهم ياشروا أن وجب .سنة وعشرين مخس ٢٤: ٨
 ، ٣: ٤ فى ولكئ والعشرين. الخامسة ص فى الكهنة بمعاونة

 أره الهود أحبار بعض اقترح فقد .الثالثون هى المباشرة سئ
 التدرب. في ستين خمس مده يخدموا أز بالوين ينبغي كان

 المها؛ اختالف مالحظة من اكتثائه يمكن أفضل حال ولكئ
 هنا أثا الخيمة، حئل يتناول ٤ عد فإذ األصحاحين. ين

 فكان .االجتماع خيمة في الخدمة في بعاونون فالالوبون
 والعشرين، الخامسة في الخيمة في الخدمه ياشر الالوي
 خدشه كانت ،الحالين كلتا وفى الثالثين. في الخيمة وخئل

 الخدمة ص الحائ داود يعض وقد التسين. سئ فى تمهى
(.٨:٣ءز رج ؛٢٧و ٢٤:٢٣ أي١ )رج العقرين إلى

من استفسار إلى الفصح لحغظ الرع دعوة أدت ١٤—١:٩

 هذا افضى وقد الطاعة. دون نجاستهم حالت الذين يزه
 ثاني هو هذا وكان للمستلزمات. الرمة تفصيل إلى الطلب
فصح.
 اآليات هذه فى المدونة األحداث األول. الشهر يف ١:٩

 لتكريس آلحقة ولكئها ، ١ ف في اإلحصاء ابتدا، سبقت
.٧ ف في االجتماع خيمة
 تاليه. وبداية يوم نهاية بين الفاصل الوقت .الغشاءين بني ٣:٩

.٦:١٢رجخر
 مالمستهم جزا، من طقسا طاهرين غير صاروا .تنجسوا ٦ذ٩

.٢ححه:
 الوطح تخص تكن لم الردة من الرسالة هذه أجيالكم. ١ ٠: ٩

 تعذر فإذا .إسرائيل لبنى دائمة فريضة هى بل فحسب، الحالى
 خارج وجوده أو تنحسه بسيب الفصح يتناول أن احد على
 من عشر الراع اليوم في الفصح في يشترك أن يمكنه ،البلد

الثاني. الشهر



٢٨٠ ١٠ ،٩ العدد
 بعيش، سعر في أو لميت، دحائ كازنآ أجيالكم
 في الغاني، الئهر في للرب* الفصح فلتعمل

 ٠ئعغلوةخ س القشا بيوع عثر الزائ اليوم
 إلي منة دبقوا ال١٢ ٠يأنملوتةد وئرار فطير عتى

 كزح حشبا ٠ د مبنة غطتا يكسروا وال ن الضباح
 كان مبرح لكن١ ٠يعغلودةذ الفصح فرائض
 الفصح، عفرًا وتزلى سفر، كي وليس طاجرا
 صرب لم ألئها سمهاص، مئ الئغس تللكًا دقعلع
 يحجرًا اإلنسان ذللائً ٠ ض وقبه فى الرسمة قربان

 فليعفل عريب عنذكم درزًا ألذا١٤ ٠حطسةص
 وحكوه الفصح فريضة حتيًا للرسمة* نصحا
 لغم، تكوزًا واجذة فريشه ٠يعغل كذللثًا

٠اآلرض((ض ولومأ للغريب

االجتع خيمة فوق السحابة

 الشحاتة ظ عطت ط، التسكرة إقاتة يوم وفي١ه
 عتى كادًا المسام وفي ٠ السهاد؛ خيفة الفسكئ،
 كائ هكذا١٦ ٠الضباحع إلى نار كفنظر الفسكب

 ونثى ليأل* الغار دعطهوتنظر الشحاتة دائفا.
 بنو ذللتًا بعن كان الخيتة عن التحاقه ارئغغم
 حلت حيث الفكائ وفي ، ٤يردجلون إسرائيل
 همئسبًا ئنزلوئ. تنوإسرائيل كائ هناليًا التحاقه

 وحشبًا ، يرجلون إسرائيل بنو كان الرسمة قول
 حلول أقام جميع ينزلون. كانوا الرسمة قول

 ٢:٣أي.٢خ ١١١
 ٨: ١٢ دخر ؛ ١وه
 ؛١٠:١٢ذخر١٢

 ؛٤٦: ١٢ رخر
 (؛٣٦: ١٩ )يو

 ٤٣: ١٢ زخر
 ؛ ١٤: ١٧ س-طث ١٣
 ؛٤٧و ١٥: ١٢ خر

 ؛٧:٩ششمد
 ٣١صخده:

 ؛٤٩:١٢ضخر١٤
 ؛ءد٢٢:٢٤ال

 ٢٩و١٦و ١٥: ١٥
 ٣٣: ٤. ذخر ١٥

 ؛١٩و١٢:٩؛ذح٣٤و
 ؛١٤:٧٨مز

 :ه؛٤ظإش
؛٢٢و٢١:١٣عخر

٣٨: ٤٠ 
 غخر١٧

 ؛٣٨-٣٦:٤٠
 ٣٣و١٢و ١١: ١٠ عد
 ١:٨٠؛مز٣٤و

 ١:١٠كو١ف١٨
 ٨:٣ه؛٣:١قءد١٩
 ٣٦: ٤٠ ذخر ٢٢

 ٣٧و
١٩:٩لحد٢٣

١ ٠ الفصل
 ١٣:١أإش٢

 :ه؛٤بإر٣
 ١:ه٢يو*

 ؛٢١:١٨تخر٤
٢:٧؛١٦:١ءد

 ئذا١٩ ينزلوألف. كانوا الفسكب عتى التحاقه
 كائ كثيرة داائ المسغب عتى الشحاتة تماذم

 وال الرسمة جراشة يحرسون إسرائيل قنو
 قلة أتاائ الشحاتة كاتم ئذا٢٠ ترتحلوألق.

 ينزلون، كانوا الرسمة قول فحشبًا الغسغب، عتى
 كائم وإذا . قرنجلون كانوا الرسمة قول وحشيًا
 ارعقم دم الضباح، إلى المساع موًا التحاقه
 يوتا أو درئجلوئ. كانوا الضباح، في الشحاتة

 أو . يردجلون كانوا التحاقه ارفقم دم ولة
 التحاقه تمادم نثى سته، أو سهرا أو يوتين
 ينزلون بنوإسرائيل كان عتيه، حاله الغسغب عتى
 ئرئجلوئ. كانوا ارفقث وتثى ٠يرؤجلوئك وال

 قول وحشًا ينزلون، كانوا الرسمة قول حشبًا٢٣
 جراشة يحرسون وكانوا يرجلون. كانوا الرسمة
ل. موشى بتل الرسمة قول حشبًا الرسمة

الغضبان البوقان
 للائً ))اصتغ٢ قائأل؛ موشى الرب ًا٠وكئ١

 تعفتؤما، تسحونيب فئة. من بوقيب
 والربحال الجماءهًا لئناداؤ لكًا فيكونان

 إئيلائً يجتمع ببما شربوا فإذا٣ الفحألم.
 ٠االماعب حيتة باب إلى الجماعة كزع

 الرؤساة، إليليًا يجتمع بواجد ضربوا وإذا٤
 صرخًا هئذا ٠إسرائيلت ألوبي رؤوسئ

اآلية. هذه إلى تلميح ٣٦: ١٩ يوحنا فى ١٢:٩
 في الفصح حفظ عن عبرانى أى تخلف إذا قبع. ١٣٠٠٩
 يعني مائ ، ))ئقبع(( أن وجب البلد، خارج يكن ولم أوانه،
.إعدامه ضمتا

 فى المشاركة يبغى الذي اليهودي غير واحدة. فريضة ١٤: ٩
أوال. ن االخبط منه بطلب أن بذ ال الفصح

 الرمر السحابة، كانت .٣٨-٣٤:٤٠ خر رج ٢٣-١:ه٩
 االجتماع. خيمة فوق دائائ مستقرة الرب، لحضور المبظور

االرتحال. بوجوب للشعب إيعازا كان السحابة تحرك فإذ
 إنشاء اكتمل لائ الربًا حضور حل املسكن. إقامة ١:ه٩

 السنة في األول الشهر من األول اليوم في ونصبت الخيمة
مصر. من الشعب خروج بعد الثانية
 فى برى كان الذي الردي حضور إذ النار. .السحاباآل. ١٦:٩

(.٢: ١٦ ال )رج ليال نارثرى إلى تحول نهارا السحابة
أطاعوا إسرائيل بني أة على النعس بشد قول. قول... ٢٣٠٠٩

 كلها التيه رحالت فغي حياتهم. من المرحبة هذه في الربًا
 لهم. السحابة إرشاد عند إال يرتحلوا أن يقدروا لم ،البردة في

.هم حيث، مجمين يلبثون ،تتحرك ال وعندما
 بوي بنغخ يرتشدوا أن أيصا للشعب ينبغي كان ١٠-١:٠١٠
 إلطالذ اسئعيال البوقان فهذان .توسى صنعهما اللذين الغصة
الواء. على االرتحال إلى ودعوة التجل إلى دعوة
 هاتين طول كان يهودي، تقليد حسب بووين. ٢:١٠
 ضيق أنبوب ولهما سم وخمسش ثالثين بين ما اآللتين
 عيكه والوصف .لمطرين أي .مسحولين .طرفه عند موسع
 خر رج الرحمة. غرسي الثظتين الكروبين إلى بشب

.٧: ٣٧ ؛١٨: ٢٥
 الشعب جمع للبوقين وظيفة أول بواحد. ...هبما ٤و ٣: ١٠
 يجتمع ان وجب ،مثا ببما ابغخ فعند االجتماع. خيمة إلى
 يقمل أن وجب ،بأحدهما رغخ وإذا الجماعة. ذكور كل

وحدهم. الرؤساء



١ ٠ العدد ٢٨١
 الئرقج. إتى الغازلة النخاالت ترقحن قتاذت

 الثازنة النجالت ترجال ثانيه لهتاائ صزبتم وإذا٦
 وأتا لرحالهم* يضربون هتاوا ٠ ح الجنوب إلى

 ٠د تهتفون وال خ فتضرو الجماغه تجمعون عندما
 فتكون ٠باألبواىذ يضربون الكهنه هاروتًا ودنو
 إر ذهبثم وإذا أجيام. في أبدبه فريثة لكم

 تهتفودًا نكدن، تضر غدود عر ركًا في حرب
 ودجتصويًا إلهكمص، الرسمًا أمام فكذكرون باألبواى،

 أعيادم وفي فرجكم، يوم هـوفي أعداغًا* منه
 عر باألبواى تضربون ض، سهوم ورؤوس

 لكم فتكودًا سالتتببًا، وبادح محرقايكم
إلفًا((. الرت أنا إلم. أمام تذكاراص

سيناء يبرك إسرائيل شعب

 فى الثانى، الئهر فى الثانئه الئته وفى
 شكن عن الئحايه ارنغغب الئهر، س العشرين

 رحاليهدط في ننوإسرائيال فارقجال١٢ الئهاذؤض*
 بردة فى الئحابه فجلب ظ سيناخ، يره من

 يد عن الرسمًا قول حشب أوأل ارؤجلوا ٣ ٠فاراالًع
 أوأل يهوذا ينى فحلة رائه فاردجنذ ٠موضغ
 برًا رحشويًا لجند وعر ، أجنادهبًا حشب

 ئتغرثقنائيال تني سبطو لجند وعر غئيناداسمذف،
 أليات ذبولون بني ببط/ لجم وعر صوعر، بئ

 ؛١:٢هثيو،
 ٣:٢جءد

 ١٠:٢حخد٦
 ؛٣:١٠خءد٧

 ١:٢ديو،
 ؛٦:٣١ذءد٨

 ؛٤:٦يش
 ؛٢٤: ١٥ أي١
 ١٢: ١٣ أي٢
 ؛٦:٣١رءد٩

 :ه؛٦يس
 ؛١٤: ١٣ اي٢

 ؛٣:٤؛١٨:٢ذض
 ؛١٢و ٨:١٠؛٩:٦

 ؛١:٨ستك
 ٤:١٠٦مز

 ؛٢٤:٢٣شال١٠
 ؛١:٢٩ءد

 ؛٢٤: ١٥ أي١
 ؛١٢: ه أي٢

 ؛٣:٨١مز
؛٢٤:٢٣ ال ص

 ؛٣٦:٤٠طخر١٢
 ؛١:١٩ظخر

 :ه؛٩؛١:١د۶
 ؛٢١:٢١عتك

 ١:١؛تث١٦:١٢ءد
 ٦و :ه١٠غءد١٣
 ؛٩-٣:٢فخد١٤

٧:١قءد

 ه؛١:١ذءد١٧
 ؛٣٢-٢١:٤لءد
٩-٧:٧ 
 ١٦-١٠:٢مصل١٨
 ؛٢-.٤:٤نخد٢١

٩:٧

 قنو فاركجال لتسغئك١ أنزال دم -حيلون. بئ
 دم ٠القسكًال حايليئ ري ودنو لجرشوال
 أجنادهم، حشب رأوييرًام نجلة رايه رجلدًا

 لجم وعلى لئذيوئذ، بئ وأليصور لجم وعلى
 صوريثذاي، برًا نلوميئيال سمعون نني ببعلم

 برًا ألياسائ جاذ يني سبطر لجم وعلى
 حابليئ الثهاتيوال ارئثال دم ذعوئيال*
 دم جاءوا أن إلى التسقئ وأقيخ ٠ ن التقدس
 أجنادهـم، حشب أفرادهًاهـ بني محلة رايه ارجنتًا

 لجم وعلى غئيهون، برًا أليثشع لجمه/ وعلى
 وعر فذهصوز، جمليئيالبئ تتئى ببطردنى

 دم ٠ حدعوفى بئ أبيذدًا تنياميئ نني ببطر لجم
 جميع ساقة دالتآو يني تجلة رايه ارجم

 أخيفرر لجندو وعر أجنايجبًا، حشب النجألب
 أشير ننى ببطز لجم وعر عئيشذاي، برًا

 قني ببط لجم وعلى . عكرن برًا فجعيئيال
 قني رحالت هذو عيترًا. بذ أخيع تغتالي
٠ ارجلواي حيئ بأجنادجبًا إسرائيال

 رءوئيزًاب بن ا٠لحوباي موشى اوقاال٩ً
 إلى راجلون لجا موشى: خمى اليدياتئأ

إذهث إتاذت. أعب الرت ذال المكازالذي

 ٣٤: ٢ يءل. ٢٨٩: ٦ يش ؛٣١—٢٥٠٠٢ وعد ٢٥٢٤-١٨: ٢ اعد ٢٢
 ؛٧: ١٢ ٠تتلئ ؛ ١٢: ١٨ ؛١:٣؛ ١٨: ٢ باخر ؛١١:٤ اقض ٢٩
؛٨-٤:٦خر

 وعز إشارة إعطاة للبوقين وظيفة ثاني ترحتل. :ه١٠
 الدقيق الغرق نعلم ولسنا مسيرتهم. في االسبائل بانطالق

 االرتحال؛ ونفخة أالجتماع خيمه ني التجزع نفخة بين
 نفخه كان التجزع صوت إذ اليهودي التقإيد قال وقد

 أقصر أنغام ثالثة فكانت االنطالق إشارة أكا ثابتة، طويلة
متعاقبة.

 دائمة فريضة األبواق نفخ يكون أن وجب أبدين. فريضة ٨: ١ ٠
الحرب. إلى أو العبادة إلى الشعب لدعوة االبة، لى

 الشعب ارتحل ،وطائعة منظمة ببريقة أخيرا، ٣٦-١١:١٠
.موسى بغم الرت أمر كما سينا-* من

 إسرائيل بنو ياشر مل .العشرين ...الشهر ...السنة ١١ : ١٠
 ض الخروج على شهرا ١٣ مضي بعد إال نحوكنعان مسيرتهم

سينا*. إلى وصولهم على شهرا ١ ١و مصر،
 برة فى قادش كاتت ، ٢٦: ١٣ بحسب فاران. بئة ١٢: ١٠

 خالصة كورد اآلية وهذه الشمالية. حدودها على ردما ،فاران
.قادش إلى سيناء من الشعب الله لهداية

 فى إسرائيل بنو تبعه الذي المسير ترتيب إن ٢٨-١٤: ١٠
 .٣٤-١: ٢ في المذكورة للتغاصيل تماائ موانئ اآليات هذه

 واألخيرة الرابعة للمرة حنشون. .٢: ٢ ح رج راية. ١٤: ١٠
 ١ ف )رج عشر االثنا األول الجيل قاد؛ يذكر العدد، سفر في
 المرتبة في يهودا سبط وضع ، ١٢-٨: ٤٩ لتك ووفعا (.٧و ٢و

 رأس-المسيرة على وهوكان ،الرئيسى السبط باعتباره االولى
الموعد. أرض داخل إلى

 موسى كان فقد ،رعوئيل ابن لكونه ٠حوباب ٢٩: ١٠
 (.١٨: ٢ خر )رج موسى حمو هو رعوئيل فإن صهره.
 الشعب إلرشاد حوباب مساعدة موسى التمس .معنا اذهب

 أرض في ابشعب ميراث من بنصيب ووعده ،البربة في
 العدد سفر في النص سب وال معهم. ذهب إذا التوعد
 ض ولكن يبها: لم أم موسى دعوة حياب ألى صراحة

 بعد ما فغي موسي. طبب لثى حوماب أن ضمائ بفيد ١٦: ١
 بركة فعال وتلثى األرض امتالك عند يهوذا بني إلى انبي

وسطهم. في الثكنى



٢٨٢ ١١،١٠ العدد
 ؛ ١٦: ١ ض٠ث ٢٩

 ؛١٢:٣٢جتك
٨:٣خر
 ١:ه٢٩ حأي٣١
 ؛٩:١٨خخر٣٢
 ؛٣٤: ١٩ ال

 ؛١٠٣ دخر ٣٣ ١٦: ١ ض
 ؛٦:١تث

 ؛٣٣:١ذتث
 ؛٦-٣:٣يش
 ٦:٢٠حز
 ؛٢١:١٣رخر٣٤
 ١٩و١٢:٩ذح
 ؛٢و١:٦٨ذض٣آل

 ؛٨: ١٣٢
 ١٤-١٢:١٧إش

١ ١ الفصل
 ؛٢:١٤اءد١

 :ه؛١٧؛١١:١٦
 ؛٢٢:٩-ث

 ؛٢١:٧٨بمز
 ؛٢:١٠تال

 ١٢:١مل٢
 ١١:١٢ثءد٢
 ؛٧:٢١؛١٣و

 (١٦ج)عه:
 ؛٣٨: ١٢ حخر٤
 ؛٦:١٠كو١خ

 (١٨:٧٨ د)مز
 ٣: ١٦ دخر ه
 :ه٢١ءد ٦
 ٣١و ١٤: ١٦ ذخر ٧
 ٣١:١٦سخر٨
 ١٤و ١٣:١٦شخر٩

 ٢١:٧٨صمز١٠
 ؛٢٢ضخره:١١
 ١٢: ١ ئ
 ؛١١:٤٠طإش١٢

 ؛٢٣: ٤٩ إشظ
 ؛٧:٢س٠١

 ٣:٢٦عتك
 ؛٣٣: ١٥ *ت غ ١٣
٤:٨مر

 عن تكنًا قد الرت ألأل إليك/ث، فنحسن معنا
 أذهبي، ))ال له؛ فقاال ٣ ٠باإلحساالً((ج إسرائين

 فغاال:٣١ أمضي,(. غشيرتى وإلى أرخي إر بل
 اليرة في ئنارئنا تعردًا أدلج بما الؤده تتركنا، ال )1

فبتفس معنا ذهبت وإن ٠ ح كعيون لنا تكون
 دحن حببن إلينا الرت يحمس الذي اإلحسان

٠ خ إليلائً((
 قالقة تمسيرة د الردة جبل ص فارقئلوا٣٣

 مسيرة أماتضًا راجل الرت عهد وتابوت أتأم،
 سحابه وكادمث ٠تنزالن لؤم ليلوئمل دام قال

 التحثؤد* مئ ارتحالهم في نهازا هم الرت
يقوالن موسى كائ الائبوم األحال وعنذ
 وبهرت أعداؤلائً فلتتبذن زت، يا ًا٠)و

 أل كا حلوله وءذذ٣٦ ٠ز أمالائً(( من ثبغضوك
إسرائيل((* ألوبى روام إنى ذت يا ))ارحغ يقوال:

الرب يلي من نار

 فحجي ممرب ونع ٠ لرت٠٦أدنم ١١ مرافي يشتكون ؛؛٣ اليم نحكان ١١

 في وأحرقذ الرت نار فيهمًا فاشتعلمتل ،بءصبه
 ث، موسى إلى السعت فضرخ٢ ٠الئحتةت طزبى
 التار* ت فحمن الرت إلى موسى ج طى

 نان ألأل ))تبعير؛(( التوضع ذللائً اح فذءئ٣
* فح اشتعلث الرت

الرب عند من طوى
 اشغفى وسطهم في الذي واشيفأح

 :وقالوا وبكوا أيثما إسرائيل بنو فعاد ٠ خ شهوة
 الذي الثئلائً تذبرنا قد د لحتا؟ ئطعئنا ))ترة
 والظخ والقائءثم تحاثا، يصر في نأبأة بتا

 يسئ قد واآلأل٦ والثوزن* والخمل والغران
 هذا إنى أعيتنا أن عير ء سوع ليس ٠أنعساد

 اض، كزر فكاأل البردذ وأتا٧ ٠ل٠القئ
 قطوفوأل الئعت كاأل٨ الئقل* كتنظر وتنظرة

 في بذقوثة أو بالرحى قطحنوئه دم لئآلقطوة،
 مألت* وقعتلوثه العدور فى وئطيخوئة الهاذئ
 ثرال وتئى٩ بؤيمتؤ* قطائغًا كطعم سغعئه وكان
٠معةش التئ قنزال كاأل فيال الفئة عتى الغذى
 يبكون الئعبى موسى سجع فلتا١

 وخمي خيتبه، باب في واجد كل بتشائرح،
 موسى* غيتى ذلليًافى ساغ جداص، الرت عضت

 غبدلاًئ؟ إد أسان ))لماذا للرت: موسنى فقاال١١
 وضعت أدبكًا حقى غيثيلائً في دعته أحذ ولماذا.لم
 حبلت أئي١٢ ض؟ علي السعل هذا جميع هزًا

 تقوال حقى ولدكة، لفتي أو السعب؟ هذا بجميع

 التزق نحول كما جضبلاًئط فى احبله لى
 مئ١٣ آلبائه؟ خلفذع التي األرض٠الرضيخظ،إلى*

 الثعب؟ هذا جمع أعطى حق نح تي أين
٠لذأبلغ نحتا أعطنا قائلية عتي يبكوبى ألي

 تجل أتام ثالثة مدة بنوإسرائيل سافر . ادام ثال مسرية ٣٣: ١٠
. واحدة ليلة جاوزت مذ؛ خيامهم ضرب

 -موسى كان ،وتخييمهم الشعب ارتحال عند ٣٦و ٣٥: ١٠
 في -حضوره وتجل االنتصار الله يهبهم أن طالبا تصئي

وطهم.
 ١: ١١ في يحعل ، ١-.١ عد مع بالفارة إ٨:٢-ه١:١١
 ٢:١٤؛١:١١متذئزا) صار الطاخ الشب فإذ كبير. تغيير

 ؛ ٩: ١٤) ومتمؤذا (٥: ١٧ ؛ ٤١و ٣-١: ١٦ ؛٣٦و ٢٩و ٢٧و
 أيثا الردئ عاى وهارون موص تمرد وأخيرا (.١٠: ١٧

 غضب اضطرم الشب، عصيان عاى وردا (.٢٤و ١٠: ٢٠)
 وأرسل (٤و ٣: ٢٥ ؛ ١٨: ١٤ ؛٩: ١٢ ،٣٣و ١ و. ١: ١١) الله
 ه؛٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦: ١٦ ؛٣٧: ١٤) ثعبه على وبأ

 بذلك ديتوتته حكم الله لوأنزل فخى ،ذلك ومع (.١٢: ٣*
 وعده انتقبل في بعن كم سوف فإئه ،الشب من الجيل

(.٢٤: ٢٤٠٥: ٢٣) إلبراهبم

 االرتحال أثناه في والقادة الشب تذكر بدأ ١٠٦: ١٢-١:١١
قادش. إلى سيناء -من

 طرف وعاليا. علسا تذئرهم كان الرت. سع ١:١١
 في كانوا الذين أولئك إال ،نعمته -في ، الله دحرق لم المحلة,.
المحتةقماائ.٠أطراف

 )))لفيف ٣٨: ١٢ خر في أيثا الكلمة هذه ترد اسيف. ٤: ١١
 مع مصر -غادروا العبرين غير من قوم هنا {(اللفيف و كثير(((.

 البرئة، في الس أكل من ويزيد سنه لحتا.وبعد إسرائيل. بنى
.بالتوابل معر طعام أخرى مر اللفيف اثتهى

 إلى إثارة هذا في النعل. ..١٤: ١٦ خر رج المئ. ٧: ١١
 الصمغ هيئة له كان الئ أة أي ،اللون إلي منه أكثر المظهر
الباهت.

 للشعب اللحم بوتجر عن بعجزه لله موسى اعترف ١٤و ١٣: ١١
 بسبب إنه حئى ؛جدا عزيمته تذكرهم بط وقد . طلبوا كما
.الرت يد من الموت ترحى ،الثقيل الجمل هذا



١١ العدد ٢٨٣
 اشب هذا جميع أحجرًا أنه وحدي أنا أقدر ال١٤

 هكذا، بى تغثرًا كت فإنه١ه ٠ءلئف ئقيل ألي
 أزى فال عسلاًئ، في يعفه وحدت ئتألإنه فاقيلني

٠بلهي((ف
 سبعيئ إلى ))اجتغ لموسى: الردة فقاال١٦ً

 أنيم قعنًا الذيئ إسرائيل سيوخ وئ زحألك
 خيبه إنى بهم وأقطًا وفاول، اشب سيوخ

 وأتكنًا أنا فًاذزل١٧ ٠معليًا هنالائً فيقفوا االجتماع
 وأفع عليليًا الذي الروح ون وآحذ هنآلاًئ، مبليًا

 فال اشب، دقل معليًا فثحبلوئ عتيهنًام،
 تعذسوا قول: وللئعب١٨ وحنليًا. أنث تحورًا
 دئي في بكيتم قد ألدحكم لحتا، فتأكلوا للعد

 لتا كادًا إده لحائ؟ يعلعتنا من قائليئ: الردان
 فتأكلوئ. لحائ الردة فيعطيحكز ٠مصز في خير

 حمشه وال يوثش، وال واجذا، يوائ ال تًاكلوال١٩ً
 بل يوائ، عشريئ وال أتام؛، عشرة وال أيام،
 تناخرنمًا، من يخرح كل الرمال، من سهرا

 الذي الردة رهضتدو ألكذ كراألهـ، لغم وتصيز
 خرجنا لماذا قائليئ: أماته وتكيكهًا وسعلغم في
 ألفؤ بئه ))سمة موسى: فقاال٢١ً ٠يصز؟((ي من

 قد وأنمث وسطه، فى أنا الذي اشث هو ماش
 الرمارأ* يرًا نهزا ليأكلوا لحتا أطهت قلت*:

 كرع لهم ئجفع أم لبكفهًا؟ وفر عتم لهم أيذح٢
 لموسى: الردة فقاال٢٣ً ٠ًا؟((ب٠لئكغئؤ البحر سفلي

 أيوافيلائً تزى االئ ت الردة؟ يت تقضؤ ))هل
٠ال((ث أم كالمي

 ؛١٨: ١٨ دخر ١٤
 ١٢:١تث
 ١٧:٣قرؤ١ه

 ؛٢٥: ١٨ ذخر ١٦
 ؛٩و ١:٢٤
 ١٨: ١٦ دتث

 ؛٦:١٠صم١م١٧
 ؛١:ه٢مل٢

 (٢٨:٢٠)يو
 ٧: ١٦ دخر ١٨
 ؛٢٩٠٧٨ مز٠ ٢٠

 ؛١:ه١٠٦
 ؛١٩:١٠صم١و

 :ه٢١يخد
 ؛٢:١٢أتك٢١

 ؛٣٧: ١٢ خر
 ٣٢:٢؛٤٦:١ءد
 ٢:٧مل٢ب٢٢
 ؛٢ه:٠تإش ٢٣

١٩:٢٣؛ثءد١ه:٩

 ١٦:١١جءد٢٤
 ؛١:ه٢مل٢ح٢ه
 ٦:هو١صم*١خ
 ؛ ٢٨:٢٠؛يو١٠و

 ؛١٨و ١٧: ٢ ع
 ١:١٤كو١

 :ه٣٦ دار ٢٦
 ؛٤٠-٣٨:٩ذ)س٢٨

 (٤٩:٩لو
 :ه١٤كو١ر٢٩
 ؛١٣:١٦ذخر٣١

 ؛٢٨-٢٦:٧٨ض

.٢,:ا٦زئ,٢;

ئز٣٣
؛٣١-٢٩:٧٨

١:ه١٠٦

 الردة، بكالم اشث وكنًا موسى فخرح٢٤
 الئعمبؤج لهيوخ مئ زحأل سبعين وخغع
 في الردة فئرزًا الخيتة. حوالي وأوفضًا
 الذي الروح وئ وأحن معه، وتكلمًا سحابه

 ٠ السيوخ زلجأل الئبعيئ على وحقرًا عليه
 لم ولكههم تثبأواخ، لروحح٠ عليبم ظن فئتا

 اسلم الفظة، في زحال وقى٢٦ تزيدوا*
 عليهما فحل ميداد، اآلخر واسمًا ألداد، الواجد
 يخرجا لم لهما المكس مرث وكانا الزوخ.

 عالفًا فزكغئ٢٧ الفظة. في فسًا الحيفه، إلى
 في يتسًال وميداد ))ألداد وقال؛ موسى وأخبر

 خادًا نونًا برًا يشوع فأجادبًا ٨ الفظة((.
 موسى، سؤدي ))يا وقال؛ حدادبه مئ موسى

 أنث تغان ))هل موسى: لة فقال٢٩ ارذعؤمادن.
 إذا أسا كانوا الردة قعب كل ليمث يا لى؟

٠ءتيهًا((د روحة الردة حفل
 ولهيوخ هو الفظة إلى موسى ادحار دم٣

 الرية تبل وئ ن ريح فخرن إسرائيل.
 الفحلة، على وألعتها البحر مرث سلوى وساوث

 وئ يوم وتعسير؛ هنا ونه يوم تعسير ئحو
 وجه فوى ذراعين وئحؤ الفظة، حوالى هناليًا،

 وكل التهاب ذللائً كل الئعث ةم٣٢ األرض.
 الذي الشلوى. وحفعوا الغد يوو وكل ابيل
 لقم وسطحوها حوايزس. عثرة جتع قلل

 تعد الئمًا كائ وإذ٣٣ الفظة. حوالي نسافح
عغث خمى تتقطع، أن قبل أسنانبؤش نيئ

 أعطاه ،الشعب قيادة فى موسى ليأس استجابه ٣٠ - ١٦؛ ١١
ًا .ليعاونوه رحال سبعين الردة

 هم هؤال، موسى أعوان كان رئما رجال. سبنب ١٦: ١١
. ٢٦-٢١: ١٨ خر في المنكورين أنفسهم رحال السبعين

 القدسي اروح فبفضل الله. روح إلى إشارة الروح. ١٧: ١١
 الردة أعطى ، ٢٥ ع وفي إسرائيل. بني يعتاد أن موسى استطاع

.بها وعد التى* للكلمة إتماكا رحال للبعجن الروح
 الوارد ، ٦ ٠٣ , ٥٥ ٠ العدد موسى دور .ألف مئة سث ٢١ : ١١

.٣٢:٢؛٤٦:١ىف
 قادر اردة أن سن بالغى سؤال الردة؟ يد تقصر هل ٢٣: ١١
 رحل ألف مئة للسبًا لحفا ويوثر ،قال كما يفعل أن

شهركامل. طيلة وعائالتهم
وما والحمد التسبيح ريع إلى هنا التنبؤ يشير .تنبأوا ٢ه : ١١

 .مسبى إعداد بغير للردئ التعبد عن التعبير من يمادلهما
 يتعلق ما في واحدة حه حصلت حادثة هذه أن النص وصح
الرجال. بهؤالء

 وتوبع موسى اشتهى عليهم.( روحه ار جعل إذا ٢٩: ١١
 .داخلهم في روحة الله شعب جمع سيحوز فيه الذي اليوم

 ؛إر٢٧-٢٦:٣٦رجحز الجديد. العهد إلى ككا تنق ،وبهدا
.٢٨:٢ومايلى؛يؤ٣١:٣١

 كبيرة بكمؤة لإلتيان ردحا اردة استخدم .يوم مسرية ٣١ : ١١
 يوم مسيرة مسافة على بالمحتة أحاطث التي السلوى طيور من

 على الطيور تكات األرض- وجه ذراعني-فوق حنو واحد-
 أو الشعب يلتقطها أن يسهل حيث ،الواحد المتر يناجز ارتفاع

بالعصي. أرصا يسعطوها
لرت. ٢٢٠٠ ءشرةحوامر.حواىل٣٢:١١



٢٨٤ ١٢،١١العدد
 ضربه الكعب الرت وضزب السحب، على الرت

التوضع ذللائً اسم فذعي ٠حدا عظيته
 الذيزًا العوًا ذقنوا هناكًا ألنهم هثأوه(( ))ئبروت

 اللعب ارنحزًا هدأوه بروت ومن ٠اشتهوا
 ٠حصيروتص في فكانوا حضيرون، إر

١٧:٣٣صءد٣ه

 ٠ كالمي ))استعا ٠فقااًل.٦ ٠هاللهما فخرجا وترنهًا
 له. أستعلئ فبالزؤيان للرت، مع منكم كازًا ٠إن
فليس ن موسى عبدي وأائ أكلئة. ر الحلم في

موسى ينتقدان وهارون مريم

 ٩أل سد لكوشئةئتي١ ائرًاؤ بشب ١٢

 كلهًا ))هل فقاالن ٠كوشئهت امرأ؛ ادحن قد كازًا
 ئحئ يكلما ألم وحذة؟ ث موسى الرت

 موسى الرحل وأتا٣ ٠الرتح فشوغ ٠أيثا؟((ج
 الذيزًا الناس جميع من أكثر حدا حليتا فكازًا
األرض* وجه على

 وتردهًا؛ وهاروزًا لموسى حاأل الرت إفقاال
 ٠ االجبماع(( خيتة إر الئالده أنغم ))اخرجوا
 غمود في الرت هفتؤالً ٠ خ الئال هم فخرجوا
 هاروزًا وذعا لحيتةد،١ باديو في ووقفًا سحادبو

 ١٢ الفصل
 ؛٢١و٢:.١أخره١

 ؛١:٢٠ءد
 ؛١:١.١بءد
 ٢١:٢تخر

 ؛٣:١٦ثءد٢
 ؛٢٠:١جخره

 ؛٤:٦مي
 ؛٣٣:٢٩ ح)فى

 ؛١:١١ءد
 ؛٤:١٩مل٢

 ؛٤:٣٧إش
 ١٣و١٢:٣حزه

 (٩:٧٦ خ)مز٤
 ؛٩:١٩هدخر

 ؛٢:ه١١:ه؛ءد٣٤
١٩: ١٦ 
 ؛٢:٤٦ذتك٦
 ؛١:ه٣صم١

 ؛١:ه٣٣اي
 ؛٢:٨؛دا١:١حز
 ١١:١٠؛ع١١:١لو
 ؛١٨و ١٧: ٢٢ ؛١٧و

 ؛١:.٣١ رفى
 ؛١:هوه٣مل١

 ٢٠:١مت
 ؛١:١ذيش٧

 ؛٢٦:١٠مزه
 وه؛٢:٣سءب

 ١٢: ١تي١ ض
 ؛١١:٣٣صخر٨

 ؛١٠:٣٤تث
 ؛١٣:١٢هو

 (؛١٢:١٣كو١ض)
 ؛٢٣-١٩:٣٣طخر

٨؛يه١٠:٢ط٠٢ظ

 إر فتا٨ ٠تيس كل ني أمس هو بل هكذا،
 وسبة باأللغاز. ال لمعة، أتكلهًا وغياداض ص فم

 تتكلما أن تخثيائ ال فلماذا يعازًا. ط الرى
 الرت ب١ءظ فحمئ٩ ٠ موسى؟(( عبدي عز

 عن الئحانه اردففدتو افنتا وتضى. عليهما
 فالعخًا ٠ كالئلج نرصاءدغ ترذهًاع إذا الحيتة
 هارون قال١١ يرصاءد* هي وإذا تربًا إلى هارون

 علينا تجفل ال سيدي، يا أليًا ))أسًا ؛لموسى
 مخ افال بهاف. وأخطأنا حوقنا التي الحطت
 أقه ذجم ض خروجه يمنت يكوثًا الذي كالتجم

 إر موسى فضرخ١٣ ق. لحوه( نصئ أكل قد
 الرت فقاؤًا ٠ال اشفها(( نم ))اللمم قائال؛ الرت

 أما وجهها، في يصعال أبوها ئضؤًا ))ولو لموسى؛
 خارج أنام كحجرسبغه دام؛ سبغه تخجل كاست؛

 ترنهًا افحجرن ٠ ؤحع(( ذلفًا ودعن التحلؤم،
 الغمت يرتجل ولم أتام؛ سبغه إلتحلة خارح
 ارقخل ذللائً وتعت١٦مح ٠ًان٠تر أرجفن حئى

فاران* دجة في وترلوا حثيروذهـ من الئعت

 ١١٢.و١٩:٢٦أي٢:ه؛١؛ه٢٧مله:٢؛٦:٤؛غخر٩:٢٤عتث١٠
 ث٠ل ١٤٣: ١٠٣ ذمز ١٣٤:٨٨ مزق ١٢١٠:٢٤ ؛ ١٩: ١٩ صم٢ف
 دتث ١٥٤-١ : ه عد ؛ ٤٦: ١٣ ال م ؛ ٦: ه ٠ ؛إش١٠:٣٠ ؛أي٩:٢ه

١٨و ١٧:٣٣ ؛٣٥: ١١ هـءد ١٦٢١و ٢٠:٢٦ أي٢ ؛٩:٢٤

 المناسبة وكات .قيادئه وأخيه أخوموسى عارض ١٦ - ١ : ١٢
 بلسان الناطق بوصفه موسى مقام فإذ .الشيوخ تنيؤ ابباشرة

للتساؤل. تعرض الله

 لنسل مسكثا ،مصر جزرى الحبشة، كانت .الكوشؤة ١: ١٢
 ثة((٠كيش)) اللفظة أل وع آل(. ٦: ١ * )تك حام بكر بموش،
 ،االوي موسى روحة ،صغورة إلى بالنسبة بسخداثها أمبن
 التزوج فإة .صغورة وفاة بعد ثانيه تزوج موسى أن برجح

 مريم لهحوم الذريعة وول العهد حديث كان بالكوشية
 كانت أئها نحتفل أوال، مذكورة مريم أة وبما وهارون.
.موسى مهاجمة على التحرضة

 قد الله أة وهارون مريم أكد وحده؟ موسى كلم... ٢: ١٢
تماائ. موسى إلى تكتم بها التي بالطريقة إليهما تكتم
 على دليال العبارة هذه أوردت ما كسرا جذا. حليتا ٣: ١٢

 ليتباهى كان ما ألئه العدد، لسفر موسى كتابة عدم احبال
 القدس الروخ يكوز أن حتتا يمكن ولكئ .الخاض بجبه

 ،نفسه بشان دقيعا تصريحا يصرح بأن موسى إلى أوحى قد
 موسى كان السياق، هذا وفى الطبيعى. ميله بعكس ربا
من الهجوم هذا الستثارة فعته ما هنالك- يكن لم أده يؤبد

 أة العبارة هذه سن ، ٥: ١١ تك فى كما .الرت نزل ه : ١٢
 نزل فهنا لها. ويتصدى األرض على باألوضاع يعلم الرت
 ٠موسى مهاجمة على الله رد هذا وكان ٠ارتفع ١ ٠ وفيع ،الرت
 وعبد .٩ ع في أيصا التعبير هذا يتكرر موسى. عبدي ٧: ١٢

 بإحباعة اإليمان في تجاوب شخعئ العديم العبد في الرت
 بأمانة موسى تأدية إلى إشارة بييت. كل يف اس الرت. كلمة
إسرائيل. وبنى الرت بين للعهد وسيطا لدوره

 لم وايائ وسيط. يال موسى إلى الله تكلم لغم. فتا ٨: ١٢
 موسى أة ليس عياتا. بل واالحالم، بالرؤى موسى اشثميكلم
 له كانت باألحرى بل (،١:؛ ١ يو )رج كامال الله مجد رأى

 شبه (.١٠:٣٤ تث )رج حميمؤه وكثرها اللغدات أصرخ
 بامتياز موسى خعئ التي صورته أو الرب هيئة هذا كان الرت.

.٢٣:٣٣رؤيتها.رجخر
 ضربها موسى، معارضتها علي لمريم عبادا برصاء. ١٠؛ ١٢

 .١٤و ١۶ ال رج االبرص، معالجة بشأن بالبرص. الرت
الرت. قل من علسا ردا استلزمت العلسة فالخطئة

. ١٢: ١٠ ح رج فاران. برأة ١٦: ١٢



١٣ العدد ٢٨٥
١٣ الفصل االرض تخسس عن تقرير

؛٨:٣٢ أعد ٢ نم و له و
٢٣٠٠٩ ؛٢٢: ١تث
؛١٦:١٢بءد٣

؛ ١٩: ١؛تث٨: ٣٢

))أرسن قائال؛ موسى الرت كلم ادم ١٣ ًاذا كى كارًا ًارض ١لتتجئعو أل١رذ ١٣

٢٣٩
؛١٩:٣٤تءد٦ سبطو لكزًا واجذا ذحأل إسرائيل* لبنى نطيها

؛٣و.٦:١٤ثءد

؛٧و٦:١٤يش ٠فيهم(<أ ريس واجد كرع درسلولله* آبائه مرخ
؛١٢:١قض

١:ه٤أي١ قول حسب ب فاران نره من وموسى فأرشهًا٣
؛٩:١٧جخر.١٦

٤٤:٣٢ ث٠
إسراض، قنى رؤساة لهم رجاال كلهم ٠ الردح

بزًا سموع رأوقيئ؛ سبطر بن أسماؤلهلم: وهد٤
حوري. ابزًا شافاحذ سمعون: سبطز ض رقون*

سبطر مرخ ٠تغئهث برخ كالب يهوذات؛ سبطر مرخ

٩:١حفض١٧
٧و٦:٣١ختث٢٠

 أفرادهًا؛ سبطن مئ٨ يوسفًا* بزًا نجآال نتاكر:
 برخ فلطى يياميئ: سبطر مرخ نولله* برخ هوسع

سودي* برخ حذيئيال ربولوأل؛ سبطز مئ ٠رافو
٢٣و

؛١:٢٠دءد٢١
بئ حذي تتئى؛ سبطر مرخ يوخفًا؛ سبطر مرخ١١

؛٣٦:٣٣؛١٤:٢٧ جملى* بئ غئيئيلخ دالله: سبطر ض١ سوسى*
،١٠١شه
؛٢٨: ١٩ ديش مرنه١٤ ميخائيل. بئ ستوز أشير.* سبطر مئ١٣
؛٨:٣٤دءد
:ه١٣يش سبطر من١ه وفسي* بزًا قحبي سبطوقفتالي؛
 ١٣: ١٥ ذيش ٢٢

؛١٠:١ قض ؛١٤و الرجال أسماة اهدو ماكى. برخ جأوئيلخ جاذ؛
٢٢و ٢١: ١١ س.ش

؛١٣:١٤شذك٢٣ ودعا ٠ األرض ليثجثسوا موشى أرشاهم الذينًا
؛٩:٣٢؛٢٤:١٣ءد
٢وه٢٤:١تث

٠ ))نشع(( نولله، بئ هو>ئخج موشى

 كهعازًا، أوفرًا لبجشسوا موشى فأرشلهم
 الجنوب إلى هنا مرخ ))اصفدوا لغز: وقال

 هئ: ما األرض، واطروا١٨ الجتدح، إلى واطنوا
 ؟ضعيفًا أم هو أقوئ ،فيها الشاكون والئعب
 هو اش اآلرش ض وكى١٩ كثير؟ أم قليال
 اش الغذذ هي ذما ذدئة؟ أم ألجئن؛ فهها، ساكرنًا

 وكيغًا حصوبى؟ أم أمحيمات فيها، ساكون هو
 ال؟ أم نجر أفيها لهزياآل؟ أم أشبته األرض، هي

 األيام وأثا ٠ األرض(( فئر محن فتذوا وتثذدواخ
العتب. باكوراب أتا؛ فكائذ

 د صين تجه من األرض وتجئسوا فضعدوا٢١
 إلى ضعدوا١٢ خماد. ندخل فى رحوباذ إنى

 أخيماأل هناك وكان ٠حبروللهز إلى وأقوا الجنوب
 حبرورًا وأتا ٠ ص غناى بنو وتلماكًا وشيشاكًا

 إلى وأدوا بنيئ. بتع مصر صوض فيزًا فيهث
 بفنقود زرجوته هتاك مرن وئكفوا أشكول، وادي
 اثغين، بيرن بالذقراده وحئلوة العتب، مرن واجد

 ذلك طءئ٢٤ والئيزش* الهاي من في؛ مع
 الذي العنقود بشبب أشكول(( ))وادي الفوضع
 مدن رجعوا دم٢ه هناك* مرغ إسرائيزًا يو ئغه

يوتا* أريعيئ نعن األرض تجثس

 بني إخفاق االصحاحان هذان سجل ٤٥: ١٤-١: ١٣
 تصديق فى الشعب أخفق فقد .قادش فى الجماعى إسرائيل

 إلى افتقارهم وكان المرعد. أرض واخالك٠(١١: ١٤) الرب
 العهد ويلتفت (.٩:١٤) الرب على سافرا تمردا اإليمان
 )رج االرتداد على مثال باعتبارها األوقات هذه إلى الجديد

(.١٩-١٦:٣:ه؛ءب١٠كو١
 كان ،٢٣و ٢٢: ١ تث بحب موسى. الربي( كئم ١:١٣

 استنهفجم بعدما ابجواسيس إرسال أوال طلبوا قد الشعب
 وأمر الشعب نسفى الرت أؤد ،وهنا .األرض المتالك موسى

بإرسالهم. موسى
 الرجال هؤالء دعى كنعان. أرض يتجسسوا ٢٠٠١٣
 بها. االة نوعد الله سيق التى األرض الستكشاف تحديذا

 المتالك مهئة معلومات لموسى االستكشاف هذا وئر وند
األرض.

 أولئك غير الرواء هؤالء إسرائيل. بين رؤساء ٣:١٣
 األسباط رؤساء أن يحتفل . ١٠و ٧و ٢و ١ عد فى المنكورين

 مهئة أما .الثسوخ مرن كانوا السابقة األرع اللوائح في
 نحو فى رثما ،سائ األصغر القادة بعض فاستدعت الحواسيس

ويشرع. كالب عمري أساس على ،األربعين

 غثر عنها، ئغضح لم السباب يشع. هوثع... ١٦: ١٣
 ،يشع إلى ، الخالص(( إلى ))القوق ومعناه ،ثوشع اسم موسى
الخالص((. هو ))الردي ومعناه

 طبيعة يحددوا أن الجواسيس على كان ٢٠-١٧:١٣
ضعفهم. ومواطن ساكنيها قوة مواطن عن فضة األرض،

 منتصف )من الصيف منتصف .العنب باكورات أؤام ٢٠: ١٣
أواخره(. حثى تثون
 البالد خذي هذان كان رحوب. إىل صني بئة من ٢١: ١٣
.الشمال أقصى إلى الجنوب أقصى من

 ىف الجواسيس وصلها كبرى مدينة ول حربون. ٢٢: ١٣
 هناآل للرب مذبحا بنى قد أمبق زمن في أبرام وكان كنعان.

 )تك وإسحق إبراهيم ذفن وهناك (.١١٨: ١٣ تك )رج
 ،تقرسا م ق ١٧۶٠ في حصدت قد المدينة وكانت (.٣١: ٤٩

 بعد ما في صارت وقد بمصر. صوعن بناء قبل ستين بسع
 ملك لتا داود عاصمة ثث (١-ه١٣:١٤ )يش كالب ميراث

 كان رئما .٢٨: ١٣ رج عناق. بنو (.٤-١ صم٢) يهوذا على
 في بقيمون كانوا الذين وتلماي وشيشاي أخيمان شلف عناق

(.٢:٩ ؛٢١:٢ )تث قامتهم بطول اشتهروا وقد حبرون.
))عنقود((. أشكول معنى أشكول. وادي ٢٣: ١٣



٢٨٦ ١٤،١٣ العدد
 وكل وهارون موطئى إلى أدوا حئى فساروا٢٦

 إلى فاران، ترة إلى إسرائيل، ننى جماعة
 الجماعة/ كل وإلى حبرا إليهما وذذوا ،صقاذش

 ))قد وقالوا؛ي وأخبرو؛ ٠ األرض قتر وأرذهم
 إئها وحعا إليها، أرسلفنا اش األرض إلى ذلهبنا

 أن عير ٠ قترهاط وهذا وعسألض، لبائ تغيض
 والتذذ نعفر، األرض فى الناض ظ الشف
 ٤غذاق نني رأينا قد وأيثما ٠حدا عظيته حصيده
ال،جموبغ، أرض في سايون الغمالعه هناك.

 فى سايون واألمورتوذ والببوسؤوذ والجسون
 وعلى البحر عنت سايون والكنعانكوزًا الجبل،
 الئمن أنضت كالذف لكن األردة((. جانب

 ألئنا وئمئلكها ئصغذ ))إئنا وقاال: موسى إلى
 ضعدوا الذيرخ الرجاال وا ٠ عليها(( قادرون

 الئعب، إلى نصفن أنه لقدن ))ال فقالوا: معة
 التي األرض مدمه ةشاءوا٣٢ ق. يثا(( أشد آلدهم

 ))األرض قائليئ؛ إسرائيل قنى فى تجسسوهالى،
 تأقل أرض هى لتثجئنها فيها تررنا التى

 اناش فيها رأينا الذي الئعب وجميع شغالها،
 بنى الجبار، هناك رينا وقد٣٣ ٠القالههل طواال
 كالجرادن، أعسنا فى فغثا ٠ م الجبابرة مرخ غناى

٠هـ أعييهم(( في كا وهكدا

١٠٠٢٠ ٢٦
 ؛٨:٣٢؛١٦و
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 ؛٣٠٠٣٣ ؛٥: ١٣
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الشعب تمرد

 وضرخت، صولها الجماغه كزي الفروحدتخ
 على وئدز٢ الئيتذأ. يلك الغتن وتكى

 وقاال إسرائيل، نني جمع هارون وعلى موشي
 أو يصر، أرض فى نتنا ))ليقنا الجماعة: كرع لمما
 الردة بنا أقى ولذاذا٣ ١٠الثغرب هذا فى تتنا ليقنا
 نساؤنا تصير لئنن؟ با لئسعط األرحض هذو إلى

 إلى لرحع أن لنا خيرا أليس عنيتة. وأطفالنات
 رئيساث ))دقيم لبعض: ئعضمؤًا ؛فقاال ٠ يصر؟((
٠يصز((ج إلى ونرجع

 أما؛ وجهيهما على وهارون موسى هفشعطآ
 نوذ بذ وع٦ إسرائيل. تني لجماعة تعثر كل

 ترقا األرض، تجسسوا الذيرخ مرخ يغنه، بذ وكالذ
 قائلين: إسرائيل ننى جماعة غل وكتما ثياتمما

 لجؤذة األرغن لثثجسسها فيها تزرنا التى ))األرخل
 هذو إلى تدخلنا الردة بنا شرخ إذ٨ جداح. جدا

 ٠ وعشأل لبائ تفيض أرصا إياها، نعطينا األرخى
 يئ تخافوا وال ن، الردة على تتردوا ال إئما٩

 عنمهًا زاال قد ٠خبرناز ألئمهًا د األرض سعب
٠ تخافوقًا(( ال ٠ معناص والردة خألمهًا،

 ترجما أن الجماعة كال قاال اولكن
 خيتة في ص الردة تجذ طمر دم بالججارؤش.

 ؛ ١٨:٧ رتث ؛٢٣: ١٥ صم١ ؛٢٤و ٢٣و ٧:٩ ؛٢٦: ١ ذتث ٩
 ؛٨-٦:٣١ ؛٤و٣و ١:٢٠ ث ؛ ١٦: ٣٣ خر ؛ ٢١: ٤٨ تك ص ؛ ٨: ٢٤ عد ر

 ؛٢٣:٨ زك ؛ ١١و ٧: ٤٦ مز ؛ ١٢: ١٣ أي٢ ؛٢٢:١:ه؛قض١يش
٢٣:٩ ال ؛ ١٠: ١٦ ماخر ؛ ٤: ١٧ رخر ١٠٥: ١٣ ب ؛٢٠: ٢٨ مت

 كاتت األرض أة الجواسيس أفاد معرت. الشعب... ٢٨: ١٣
.عهروا أن من أقوى شعبها أة إآل ،جبدة

 عاد؛ ))أنصت(( الفعل يرد الشعب. أنصت كالب ٣٠ : ١٣
 الجواسيس تقرير أة هذا ويتضئن ))انصت.(( األمر بصيفة
 على وافق كالب فإة الشعب. قبل من جهرة فعل ردة أحدث
 الصعود إلى الشعب دعا ولكئه ،الجواسيس باقى تقرير

 قهر على يقدرون الرب بمعونة أئهم عالتا االرض، وامتالك
.القوي الشعب

 رديائ العشرة الجواسيس تقرير كان األرض. مذنة ٣٢: ١٣
 الخوف بعث واستهدف االرض، شعب مخاطر ضحم ال
 العديم موقفهم عن عبر آله واألهز إسرائيل، بني ني وسه

ووعوده. الله تجاه اإليمان

 ٤:٦ تك نى استخبت اللفظة هذه الجبابرة. ١٠٣: ١٣
قبل األرض على عاشت األقويا، من جماعلم إلى باإلشارة

 بأولئك شبهوا ،المبالغة سبيل على ،عناق فبنو .الطوفان
 كالجراد أنفسهم رؤية إلى الجواسيس دغ مائ الجبابرة،

و ٠٠ ٠٠٠هم٠إزا
 كلهم إسرائيل بنو انتحب صرخت. اجلماعة... كل ١:١٤
. الظروف بسبب

 ماتوا لو بالتحديد تمثوا وقد .))دمدم(( تعني اللفظة .تذبر ٢: ١٤
القفر. فى أو مصر فى

 العديمو القوم كان مصر. إىل ونرجع رئيسا خنمي ٤٠٠١٠٤
الله. أقامه الذتب القائد موسى، لرفض استعداد على اإليمان

 (.٢٩: ٣٧ )تك التضايق فرط على عالمة ثياهبما. مرقا ٦: ١٤
 األرض أة تخمينهما مجددا وكالب يشرع أبد ٩—٧: ١٤

 أيديهم. إلى شعبها مع سيدفعها الرمة بأة وثقتهما ،حعا جيدة

 العنيف الشعب رفض على ردا الردن. جمد ظهر ١٠: ١٤
الله. ظهر وكالب، يشع لتحذي



١٤ العدد ٢٨٧
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 الردة وقاال إسرائيل* نني لغال االجتماع
 الئعت؟ هذا ض يجيبني تقى ))حئى لهوتى؛

 التي األيادي بجمع ط قوش يضئ ال تقى وحئى
 بالؤبإ أضربهم ائي وسيًا؟ في غولت

 ٠ شًا(( وأءظًا أكبر نعبا فًاضيرككظ وأبينلحًا،
 الذيئ الوصرتوئ )شمخ ٤للرسمًا ىع٠موس فقاال١۴

 وسطهدغ، مرع اللعب هذا بقويلئآ أصعدت
 قد الذيزًا األرض هذو لشكان ويقولوئ١٤

 اللعب، هذا وسعر فى رمة يا أدليًا سوعواف
 لقش، غيائ يجم طهرت قد ردة يا أئ الذيزًا

 بقمود أمامهم سائل وأنت عليهم، وابغه وسحابيلثًا
 هذا قتلى فإنه ٠ليأل نار وبقمود نهارا سحاب
 الذيزًا اللعوت يتكلم واجن، كرحل اللعب
 أنه ق بدئ لم الرت ألن١٦ بًابرلحمحقائليئ: سيعوا
 يجم، حلفًا التي األرض إنى الئعت هذا يدخل
 كما سؤدي ودذة لتعخثد فاآلئ١٧ الثغر- في قتلهح

 كثير الروح طويال الردة١٨ قائآل؛ تكلمت
 ال لكنه والئؤآلك، الذنب نفغر اإلحسان،

 إنى األبنا طى اال ذنت بجفال بل نبرئ*
 هذا -ذنب عن اصفح ٠ ل والرابع الغالب الجيل

 لهذا عفرت وكما يعمتلئآن، كقخلئه م اللعب
 -))قد. الردة.* فقاال٢ ٠ههذا((هـ يصرإلى من اللعب
 فيمأل أنا حئ ولكن٢١ ٠وئللائًد ختت صعحت

 الرجال جمع إن٢٢ الرسمًاي، تجد وئ األرض كل

 وصر في غولثها التي وآياتي تجدي رأوا الذيئ
 ولم بب،١مر عثر اآلئ ولجربوني ا،٠ال وني

 طفن التي األرش دروات لن ٣ لثولي، يسجعوا
 وأتا٢٤ تذوقها* ال أهانوني الذيئ وجمع البائهًا*
 روح معه كادت أئه أجل فوئ ث كالت عبدي
 األرض إلى أدخأه تماائج، اديعتوغ وقد أخرى،

 الغمالثه وإذ٢ يردها* وررغه إليها، ذنت التي
 عنا فانضرفوا الوادي، فى سايون والكنعاون

٠سوفًا((ح بحر طريق فى الثغر إلى وارؤجلوا
 حثى ))٢٧ قائأل: وهارون موسى الردة وكائً

 الثكنترة اللرير الجماغه لهذو أغفر تقى
 الذي إسرائيل بنى تذئر سيعت قد خ؟ طى

 الردة، يقوال أنا حى يجم.* ول ٠طيد يتذئروته
 هذا في ٢٩ ٠دئىذ فى تككًا تحما بكم ألفطئ

 منكم القعدودين جميع جددحكم، تسعطًا الثغر
 فصاعناد سئه عشرين اش من غذدتحلم حتب
 التى األرخل تدحلوا لن٣٠ ٠طئ تذئروا الذيئ

 بذ كالب غدا ما فيها، العسكسكم يدي ى ه روع
 قلقًا الذيئ أطغام وأما٣١ نودن* بئ ونشوع قغئه

 األرخل نقعرنوئ ص، سامًا فإئي عنيته يكونون
فى تسعطًا أنيم فجدسكمص٣ احئثركموهاش. التي

 ؛ ١٢:٣٢ ؛٦٥: ٢٦ رعد ٣٠٦: ه يش ؛٦٤: ٢٦ ؛ ٤٦و ٤٥: ١ رعد ٢٩-
 ؛٣٩: ١ تث ؛٠٣: ١٤ ءدس ٣١١-ه٦:١٤ يش ؛٣٨-٣٦: ١ تث

 ٥: ١٠ كو١ ؛ ١٣:٣٢ ؛٦وه ٦٤: ٢٦ سءد٣٢٢٤: ١٠٦ رمز

 وقدرته بالله يثقوا أن أبوا لقد .ميدقونين ...ال يهينين ١١ : إ ٤
 التي اآليات رغم كنعان أرض لتمليكهم عليهنا ريئكلوا
وسطهم. فى اجراها

 الله أصدر ، ١٠و ٩:٣٢ خر فى كما شبا. أئرك ١٢: ١٤
 وهذا موسى. )ابابن(( جديد من والبدء الشعب، بإفناء وعيذا
 تمرد إلى الله نظر بها التي الجدبة سن محته فى الذي الوعيد
شعبه.

 في موسى تشعع ،١٣-١١:٣٢ حر في كما ؛٩-١٣:١٤
 شأنهلم من الذين ،المصرين عند الرب بسمعة ضوائ الشعب

 وبنلئ ،للشعب إنقاذه إكمال عن بالعجز الرت يئهموا أن
 الذي األماسن كانعت الوفؤة الرب مجة إذ دم قوته. يتكرون

لشعبه. يعفر أن يمكن عليه
 خر ( ١ :هذا يشمل ،الحرفى بالمنظور .مزات عشر ٢٢:١٤
 (خر٤؛٣-١:١٦اًئخر٣؛٢٤-٢٢:١(خره٢؛١٢-١٠:١٤

(٧ ؛ ٤-١٠. ١٧ خر (٦ ؛٣٠-٢٧ا ١٦ خر ه( ؛٢٠و ١٩: ١٦

 (١٠ ؛٣٤-٤:١١ عد (٩ ؛٣-١: ١١ عد (٨ ؛٣-ه١:٣٢ خر
.٣:١٤ءد
 للرت بمخافته تجز كالب أب يما كالب. عبدي ٢:؛١٤

 )رج إيمانه على بعد ما في الرت كافأه فقد ،عليه والتوبل

(.١٤ يش
 الشعت رفض القفر. إىل وارحتلوا انصرفوا... ٢٥: ١٤

 ،العقبة خليج نحو جنوا بالتحر؛ الله أمرهم ،األرخي دخوبا
شماال. تثدمهم فى يستمروا أن بدل
 ًائهمآدروا أي ، تموئه بما إسرائيل بني اذد لقدتى ٣٥٠٢٦: ١٤

 أوالدهم)، أة غير (.٢ رجع ؛٣وة ٢٩ ع القفى في الموت
 الله سيدخلهم ، (٣ )ع ضحايا سيصيرون أدهم اعتبروهم وقد

 الحالئ المتمردين جيل فإة (.٣٢-٣٠ )ع كنعان أرض
 لخيبت وقد سنة. أربعون تكتمل حقى البرئة في سيموت
 وجود أؤام من يوم كل مقابل واحدة سنة باعتبار سنة األربعون

.كنعان في الجواسيس



٢٨٨ ١٥ ،١٤ العدد

 العفر في رعا؛ يكونون وبنوكم الثفرض، هذا
 تغثى ؤ فجوركم ويحملون ستذط، أرنعيئ
 تجشكم التي األتام سمدب الئغرظ. في لجثثكم

 تحملون يولم. للئئة يوائغ، أرتعين األرغنغ فيها
 أنا ٠ ف اببعادي فتعرفون سته أرتعيؤ دنوبكم

 هذو بكل هذا ألفش ٠تكلمح،ق قد الرت
 الغفر هذا في ٠ لى على الغثغثة الغريزة الجماعة

٠ يموتون(( وفيه يغتون،
 موشى أرشلؤلم الذيئ الرجال أتا

 كزًا عليه وسجسوا ورجعوا األرغن، لبتجئسوا
 فمائ٣٧ األرض، على الغذئة بإشاعة الجماعة
 األرض على الرديئة المذئة أشاعوا الذين الزجاال

 وكالة نوذ بئ تشوع وأتا٣٨ ٠ ل الرت أمالم بالوبإ
 ذفبوا الذيئ الرجال أولئك من تفئة، بئ

٠ فعاشام األرغن، ليتجئسوا
 جميع إتى الكالم بهذا موشى تكنًا وتائ

 تكروا دلم حدان* الغصة بكى إسرائيل تني
 ))هوذا قائليئ: الجبل رأس إتى وضعدوا صباحا

 عنه، الرت قاال الذي التوجع إتى ئصقذ ١دحن
 ))لماذا موشى؛ سماال ٠هـ أخطأنا(( قد فانا

 ال تنجح. ال فهذا الرت؟ ووال تتجاوزون
 تتهزموا لئال وسطكم في ليس الرت آلنه تصعدوا،

 هنالائً والكنعايئ الغمالثه ألن٤ ٠د أعدائكم أمام
 عن اردذددم قد اكهًا ٠بالئيفيؤ تسعطون ؤدامكم

 تجئروا ؛؛لكنهم ٠معم((ي يكون ال فالرت الرت،
 عهد تابوئ وأتا ٠الجبأل رأس إتى وضعدوا

 الفحلة. وسطر مئ يبزحا فلم وموشى الرت
 ذلك في الشائنون والكنعانوئذ الغمالثه ه؛فتزال
٠حرتةب إتى وكئروغهًا وشزبوفلم الجبل

 ؛١٣:٣٢ ضخد٣٣
 ؛٤٠:١٠٧مز

 ؛١٤:٢طتث
 ٣٥: ٢٣ دحر
 ؛٢٥: ١٣ عءد٣٤

 ؛١٠:٩غمزه

 ه،٦:٨٩مل١رب

 (١:٤)ءب
 ؛١٩:٢٣قءد٣ه
 :ه١٠كو١ذ

 ؛٤٩:١٦دد٣٧
 (؛١٠:١٠كو١)

 ١٨و ١٧:٣ عب
 ١٠و٦:١٤م.ش٣٨
 ٤٠٠٣٣ دخر ٣٩

 ٤٤-٤١:١تث٠٤٠
 ؛ ٤٢: ١وتث ٤٢

١٧:٣١ 
 ٢:١أيه٢ي٤٣
 ٤٣: ١اتث ٤٤
٣:٢١بءد٤ه

 ١٥ الفصل
 ؛١:.٢٣أال٢

 ١:٧؛.تث ١٨: ١٥ عد
 ؛٣و٢:١بال٣
 ١٨:٢٢؛١٦:٧تال

 ٨و٢:٢٣؛ثال٢١و
 ١٨: ٢٨؛ءد٣٨و
 ؛٢٧و ١٩و

 ؛١٠:١٦تث
 ؛٢١:٨جتك

 ٩:١ ال ؛١٨: ٢٩ خر
 ؛١٤:٦؛١:٢حال٤

 ؛٤٠:٢٩خخر
 ؛١٣:٢٣ ال
 ؛١٠:١٤دال
 :ه٢٨ءد

 ؛١٤و ٧: ٢٨هذءد
 ؛٦:٣؛١٠:١رال

٤:٢٨؛١١:١ءده

 ١٤و ١٢٠٠٢٨ ذخد٦
 ١١:٧سال٨
 ١٤و١٢:٢٨شءد٩

 ٢٨ عد ١١
 ؛٤٩:١٢ضخر١ه

٢٩:١؛ه١٤:٩خد

طوعية تقدمات
 تني ))كذًا٢ قائال: موسى الرت وكذًا١

 أرض إتى حئثلم تئى ٠لؤم. ٠وئل إسرائيل
 وقودا كعملتم ًاأ،٠اءطيك أنا التي تسكفًا

 أو ناوله أو لتذرت وفاة ذبيخه، أو محزئه ب، للرت
 ون ٤للرت سرور رائحة لقتل قلمث،٠أءياد في

 ح وربانه وؤب الذي كعزت العتم؛ مرخ أو البثر
 الهش برع تلتوى عشرا ح دقيق من تقدته للرت

 الثيذذ* رع للثكيب وخمزا لزيمد،١ وئ
 للحروبى الذبيحة أو الئحزم عتى تعتل

 ذقيتز وئ تقدتة تعتل للكبش لكن٦ الواجدر*
 وخمزا٧ ن، الريم مرخ الهش بهلم تلتوقش غشرش

 * للرت سرور لرائحة كثرت الهين دلق للسكيب
 لتذر وواة ذبيحه أو ئحزوه تثر ابئ عملة وإذا٨

 البثر ابز على كثزت٩ ص، سالتوللرت ذبيحة أو
 الهش بؤصغب تلتوده أعشار دالده ذقيؤز من تقده

 بصفة للثكيب رثئة وخمزا١م ش، الريم مرخ
 يعتل هكذا١ ٠للرت سرور رائحة وقون الهيئ
 مرخ للثاؤ أو الواجد للكبش أو الواجد لألور

 تعفلون الذي كالقذد١٢ النعزص* مرخ أو الشأن
 كل١ غذدهئ* حشة واجد لكزًا تعفلون هكذا
 رائحة وقود لتقريب هكذا، هذو تعفل ولنى
 كان أو عربة، عنذكم دزال وإذا للرت* سرور
 رائحة وقون ونمورًا أجيالكز في وسم في أخذ

 أيتها١ يففل. كذلك تففلون فكما للرت، شرور
 فريشه عندكم التازل وللئريب لكم الجماغه،

 مدزخ يكون تثلكهًا ٠ أجيالكهًاض في ذهريه واجذة
واجن وحكلم واجذة سريغه١٦ الرت* أيالم العريب

 العقاب حتجة إلى باإلشارة بالوبإ. الرجال... مات ٣٧: ١٤
 ضربوا الشعب إيمان قوضوا الذين العشرة الرجال فإة ،اآلتي
وماتوا. بالوبإ
 سافر، بعناد الجبل. رأس إىل وصعدوا جتبروا ٤٤: ١٤

 لبهاحموا ومضوا الرب وأنز موسى مشورة الشعب رفض
فقد معهم، الرت يكن لم ولغا الجبلى. الريف في ابعمالقة

 تحت وباتوا الرت على يمردوا إسرائيل بني معأة٤١-١:١ه
 كنعان. أرض بعطبهم بأن حطته على الرت زال ما ،دينونته

 ٢: ١٥) األرض إلى الشعب دخول تفترض التشريعات فهذه
(.١٧و

 عن تختلف هنا المدونة الدقيق تقدمة شريعه إذ ١٦-١: ١٥
 كدمت الالوش فى الدقيق فتقدمات . ٢ ال فى الواردة تلك

 الدقيق تقدمتا ،مرة أول ،وهنا .للرت عطؤ بصفتها منفردة
 ذبيحة مع وإما ئحرقة مع إنا بتقريبهما شمج والسكيب

سالمة.
 حيث مكياالن، هما والهين اإليفة اهلين. غشزا... ٤:١ه

لترات. ٤ نحو ياوي والهين لترا، ٢٢ نحو تاوي اإليفة



١٥ العدد ٢٨٩
٠ءذذكم(( التازل وللئريب لكم يكونًا
 بني كلز))١٨ قائال.* موشى الرسمة وكلز١٧

 أنا التي األرض ذحلئز تقى لغم؛ ٠وش ؛سرائيل
 خبز مئ تاكلوئ فعذدما١٩ إليهاط، بكم آت

 غجينكز اوال للرسمة. رفيعة ترقعونًا ظ األرض
 هكذا البينر كرفيعة < ع زفيفه قرضا ترقعون

 للرسمة كعطونًا عجينكز أول همئ ٠ترشوذهغ
أجيالكز. في رفيعة

 ؛٢:١طءده١٨
 ١:٢٦تث
 ١٢و١١ظيشه:١٩
 ؛٢٦:٣٤عخر٢٠
 ؛١٧و١٤و١٠:٢٣ال

 ؛١٠و ٢:٢٦تث
 ؛١و.٩:٣أم
 ١:.٢٣؛١٤:٢عال

 ٢:٤فال٢٢ ١٦و
 ؛ ١٣: ٤قال ٢٤

 ؛ ١٠٠٨: ١٥ ذحد
 ٢٣:٤ دال
؛٢:.٤مال٢ه

السهو خطايا عن تقدمات
 (١٧: ٢ )ب

 ٣١-٢٧:٤نال٢٧
٣:ه٤ال٠٢٨

 هذو جميع تعتلوا ولم سهؤدم وإذا ))٢٢
 ما جمع٢٣ ف( موشى الرسمة بها كلم التي الوصايا
 الذي اليوم مئ موشى، قد عن الرسمة به أتركز

 غض فإئ٢٤ أجيالكز، في فصاذا الرسمة فيه أتر
 كزع يعتزًا سهواق، الجماعة أعس عن حفية

 سرور لرائحة محرقة بعر ابئ واجذا كورا الجماعة
 وتيتا كالعاد وسنحه تقدمتهاك مع للرسمة،
 الكاجئ فيخعز٢ه حطئهبرل. ذبيحه التعز ض واجذا

 ألده عنهم فئصفح إسرائيل، نني لجماعة كل عن
 للرسمة، وقودا بعرباهز أدوا فإذا ٠ سهوام كادًا

 سهوجز، ألجل الرسمة أمام حطثتهز وبذبيحة
 والثريب إسرائيل يي لجماغه كل عن يصعح٢٦

 ٠بتهو السعب لجمثع حذث ألده كمهم، التازل
 صرب سهوان، واجن؛ نفئ أخطأت ))وإنه

 عن الكاجزًا فئخعر٢٨ حطئهه ذبيحة حولئة عنؤا
 أما؛ بتهو أخطأت عندما ههئ4م التي التفي
 في ملؤطي عنهاهـ. فئصثح عنها، للئكض الردة
سريعة تكون بيليز التازل وللعريب إسرائيل بني

١٥: ١٥ وعد ٢٩

ءدي ٣٠
؛٤٤_٤:.١٤
 ؛ ١٢: ١٧؛ ٤٣: ١ تث
 ؛١٣: ١٩ مز

 ٢٦: ١٠ عى
 ؛٩:١٢صم٢لمأ١

 ١٣: ١٣ ام
 ١٤:٣١بخر٣٢
 ٣و٢:٣؛ه١وه
 ١٢:٢٤تال٣٤
 ١٤:٣١ثخر٣ه

 ؛١٤:٢٤؛جال١وه
 ؛٢١:٢١تث

 ؛١٣:٢١مل١
 ٥٨: ٧ ع

 ؛١٢:٢٢حتث٣٨
:ه٢٣مت
 ؛١٨: ١٠٣ مز خ ٣٩

 ؛١٩: ٢٩ دتث
 ؛٢٧:٧٣ ذمز

 ٤:٤؛ج٣٩:١٠٦
 ٤٤؟:١ر)ال٤٠
 ؛١:١٢؛رو٤وه
 ؛٢٢:١كو

(١٦و١:ه١.ط١

 تعتل التي التفئ وأتا٣ يتهود. للعال واجد
 فهي العراج مرًا أو الؤلخئيئ مجًا رفيقه بيد

 بش مئ التفئ تلليًا فتقبع ٠ ي بالرسمة تزدري
 ونئشمئ الرسمة كال؛ احفرنأ ألدها ١ سعؤها،
٠ عنها(( ذنبها ٠ التفئ تلليًا كقبع قطعا ٠ وصئته

السبت يكسر لمن الموت

 ولجدوا البرئة في إسرائيل بنو كانًا وقتا
 فعئمه٣٣ ٠؛الثبت يوم في حطبا رلجأليخطب

 موشى إقى حجا يسب ولجدوة الذيئ
 فى فؤصعوة٣٤ الجماعة. وكزًا وهارونًا
 به. قفزًا ماذا تعلن لم ألئه ت التحرس

 اآللجالث. قتل ))قأل ة لموشى الرسمة فقال٣ه
 ٠ التختة(() خاح الجماعة كزًا بججارؤج ئرحثه

 التختة خارج إر الجماعة كزًا فًاخرلجة٣١
٠ موشى الردح أتر كما فمات بججارؤ، وذلجموة

للثياب أهداب

 نتي ))كتز٣٨ قائال: موشى الرسمة وكئز٣٧
 في أهداتا لهم نصتعوا أنه ليم؛ وقل إسرائيل

 لهدب عفى كفلوا أجيالبزح، في ثيابز أذيال
 لئم فتكوئ٣ أسمانجونى. مئ عصانه الذيل
 الرسمة وصايا كل وتذكروثأخ فترها لهدتا،

 وأعسئز قلوبغز ورا؛ تطوفوألذ والد وتعتلوئها*
 وتعتلوا تذكروا لكي٤ وراؤها، فاسقونًا أنثم التي
 مذا١ إللبئز. ئعذسيذر وتكونوا وصاياي، كل

 مصز أرص مئ أخرلجكز الذي إلهكم الرسمة
إئيئز((. الرسمة أنا إليا. لئم ليكوئ

 الحصاد. بواكر بقربان عالقه التدبير لهذا كان ٢١-١٧: ١٥
 ،بغالبا التملي ومبارة كنعايًا أرص ابشعب دخول فعند

 أول من مخبوزا ئرصا له بقنموا بأن للردئ تكرهم إبدا* عليهم
الحنطة. حصيد

 واحدة أرة خولفت شمتما خطئة ذباى طلبت ٠.سهومت ٢٢: ١٥
 أو المقصود. غير باإلهمال اي سهؤا، الرنج* وصايا من

 كتها. الجماعة عن القرابين لخذدت ٢٦-٢٤ ع وفي اإلغفال.
 سهؤا أخطأ الذي الغرد عن فالقرابين ٢٩-٢^ رع أتا

.عليها تنصوص

 المرتكبة ،الخطايا فهذه .تعيدا أي رفيعة، بيد تعمل ٣٠: ١٥

 الكبريا-* عن تنز إذ ،تجديفئة بأدها وصفت وقصد علم عن
 وجب عمدة بخطئة مذب إنساز وأي للردي؛ الخضوع وعدم

واعدائه. األنة تركة عن إقصاؤه

 تس فلائ تحذ. طى تتطري. خطئة طى ئثزًا هذا ٣٦-٣٢: ١٥
 .الموت عفوية ل..ح ط ،عمدا حصل السبت شريعة انتهاك أة
 ثكل على الزرقا، الغرابات هذه كايت .أهداؤا ٣٨و ٣٧: ١٥

 إسرائيل بئي أثراب يأطراف عشت وقد ،يلة أو زهرة
.ويإطاعتها الله بوصايا الوثوق بوجوب لتذكيرهم

 بالرت لموس لقا، أؤل إلى بمحيل التذكير هذا الرب. ٤١: ١٥
(.٢٢-١٣:٣ )خر الصحرا، ني



.٢٩ ١٦ العدد
وأبيرام وداثان قورح

 أتابب،هوأونو بذا٠ م١وحر وش; ي،٠الو ١ ٦

أناس مع موتى تقاومون رأوتيوع، دنو فاك، بئ

 الجماعة رؤساؤ وخسيئ يكين إسرائين، بنى مرخ
 على فاجثقعوا اسمه ذوي ت لالجتماع فدعوزًا

 كاع إن ١ ))كفاغما لغما؛ وقالوا وهاروزآث موسى
 ٠ ح الرت وسطها وفى ج لمثنسه بأسرها الجماعة

٠ الرت؟(( حماغه على ز ترفعا بالغما فما
 دم ٠ خ وجبه على سعطًا موتى سوع ؛فلثا

 الرت تحلئ عذا )قائال؛ قويه وجمع قورح كلم
 إليه* تقرته حثى الثثنسئن وس الد، هو مرع

 حذوا هذا؛ !افعلوا إليور* تقرة يختاذة فالذي
 فيها واجعلوا لجماعته. وغل قوذح ٠فجامز لغم
 ٠غذا الرت أما؛ قخوذا عليها وشعوا نازا،

 كفاغز هوالثثشئ* الرت تختاذة الذي فالرلجل

 ١٦ الفصل
 ؛٢١:٦أخر١

 ؛٩:٢٦بءد
 ٦:١١تث

 ؛١٦:١تءد٢
٩: ٢٦ 
 ؛٢:١٢ثءد٣

 ؛١٦:١٠٦؛مز٢:١٤
 ؛٦:١٩جخر
 ٤:ه٢٩حخر

 ٦:٢٠:ه؛١٤خءد٤
 (؛١٩:٢تي٢هد)
 ؛١٢و٨-٦:٢١دال

 ١:ه٤٤؛٤٦:٤٠رحز
 ؛ ٢٣: ١٨ صم١ ن ٩ ١٦و

 ؛١٣:٧إش
 ؛٤وه٤١:٣سءد
 ؛١٦-١٣:٨

 ٨:١٠تث
٨و٧:١٦شخر١١

 ))اسقعوا لقوح؛ موسي وقاال٨ ٠((١الوي. تي يا
 إسرائيل إله أن عليغز ن اقليل الوي* قني يا

 لكى إليه لئثرقغز إسرائيل لجماغه ص أفرنقآس
 الجماعة وذام وتقفوا الرت، مسكن خدلما تعقلوا

 الوي قني إخويلائً وجمع فثرقليًا١٠ لجدتها؟
 وغل أنمن إذنه١١ كفنودا؛ وتطلبآلأيثا معك،

 فما هارون وأتا ٠ الرت على لمئفقوزًا خماعبك
 موسى فأرسل ٠ ض عليه؟(( تتذمروا حثى هو

 ؛٣:١٦صخر١٣
 ؛٦-٤:١١هد

 ؛١٤:٢ضخر
 ٣وه ٢٧:٧ع
 ؛٤-١:١٤طخد١£

 ؛٨:٣ظخر
 ٢٤:٢٠ ال
 وه؛ ٤:٤عتك١ه
 ؛٣:١٢صم١ع

 ٣٣: ٢٠ بع
 ٣:١٢صم١د١٦

 ٧و
 ؛١٠و٧:١٦قخر١٩
 ؛ءد٢٣و٦:٩ال

 ؛١٧: ١٩ ؛ذتك٢١

؛٦ه:١إر

 ))ال فقاال؛ ٠أليآت ابئى وأبيرا؛ داثان ليدعو
 تفيفن أرض مرخ أصقدكا أدك أئليل١٣ ثهمغذا

 ئترًامنض حئى البرئة فى شيئتا وغسألص لثا
 أرض إلى بناط ألم لم كذلك١٤ ترؤسا؟ عليا

 حقود دعميمبا أععليئنا وال ، وغشأل لثا تغيض
 ٠ نعمقن!(( ال الثوم؛ هؤالخ أعس تقاع هل ٠ وغروم
 تلئقمذ ))ال للرت؛ وقاال حذا موسى ئغتاظًا١ه

 وال منهم، آحن لم واجذا جمارا ٠ تقدتهماع إلى
 لقوح: موسى وقاال١٦ ٠مذهم((غ أخد إلى أسأت

 ونمم أنمن ف، الرت أما؛ خماغبك وغل أنمن ))غئ
 وجقزال، واجد غل وحذوا غذا، وهاروزًا
 واجد ثمل الرت أما؛ وقدموا تخورا، فيها واجعلوا

 وأنت مجقزه* وخمسيرًا مددين يجقره.
 واجد ثمل فأحذوا ٠ مجمزده(( واجد ثمل وهارون
 دخورا، عليها وؤشعوا نازا فيها وخغلوا مجتزده

 موسى مع االجبماع خيقة باب لذى ووقفوا
 الخماغؤإلى غل قوح عليهما وخقع١٩ وهاروزًا.

 لغال ن الرت تجذ فتراؤى االجبماع، خيقة باب
الجماعة-

 ))افثرزا٢١ قائال؛ وهارآل موسى الرت وكلم٢٠
 في أفبًال فإني الجماعزك هد قس ورخ

 إد ))الني، وقاال؛ وجفيهما على فخرام٢٢ ٠ لحخله(
 واجن ذحل يخطئ هل ابثرن، جمع/ أرواح

 ؛ ١٠: ١٢ أي ؛ ١٦: ٢٧ دعد ؛٥: ١٤ ءد٢٢٢ :ه٣٣ ؛١٠: ٣٢ دخر
؛٩:١٢؛ب٧:١٢جا

 الوى، قورلح)وهو خق٩ ،٤٠-١:١٦ فى ٣٢:١٨-١:١٦
 إثارة على األفة، من آخرين وقاد؛ إلرأوييسن بعض مع

 على حجتهم وكات والكهنة. هارون باطة منفغمة معارضة
 الحصرين والمسؤولؤة الحى بادعائهما أئهما وهارون موسى

 الطاقة فوق أنفسهما يحمانان الله أمام الشعب تمثيل عن
 بأسرجا الجماعة ))كل بأن الوعد أساس على )))كفاكما(((،

 الرت تصنى وقد (.٣: ١٦) الرت(( وسطها وفى ،مقذسة
 هارون اختيازه مجددا وأئد (٤٠٢٤: ١٦) التردين لهؤال،

 على جديد ض الرت ألد وآخذا، (.١٣: ١٧-٤١: ١٦)
 (.٣٢-١: ١٨) إعالتهم وعلى جبائ والالوين الكهنة واجبات

 محددين غير وزمان مكان في األحداث هذه جرت وقد
المحر. عبر ترحالهم في إسرائيل بي تيهان خالل

 بي ض ولكوته .ت قها عبر الوي من بورح تحدر .قورح ١ : ١٦
 االجتماع خيمة فى مهئة وحبات أصال عليه تركبت قهات،

(.١٠ يثا)رجع٢يكونكاهائ أن طلب (.غيره٢٠-١:٤)رج

 مع التمرد هذا في آخرون الوبون تورط الوي. بني ٨: ١٦
قورح-

 احتقرا رأوين سبط من الرجالن هذان وأيريام. داثان ١٢: ١٦
 مصر أرض من إسرائيل بني إخراج علي إباه الئتين موسى،

 من تصؤراه ما وبسبب .كعان أرض إدخالبم في خفاقه وإ
 في قورح إلي ثنضئين عليه، هجوا شثا موسى، إخفاق
وهارون. موسى على تمرده

 أمام بره عن موسي داع ٠متهم أحد إيل اساغن وال ١٥؛ ١؛
 عد أن ست وهذا حقيقؤا. حادائ قائذا كان أنه غثا الرت،

فعال موسى كبه ربما ٣: ١٢
 إلى الشعب بدعوة موسى تشعع الرت استجاب ٢١: ١٦

حربدانوا. المتمردين عن االبتعاد
 هنا فقط العبارة هذه تظهر البشر. مجع أروح إله ٢٢: ١٦

 كال قلب يعرف الذي ،العإيم الده موسى دعا فقد .١٦: ٢٧ وفي
غيرهم. دون وحدهم ،أخطأوا الذين أولئك معاقبة إلى ،إنسان



١٦ العدد ٢٩١
 الرث فكبًا٢٣-٠هـ الجماعة؟(( كز عبى فتسحطآ

 مرخ اطتعوا قائال: الجماغه ))كتم ٤ قائال: موشى
وأببرا؛((* وداثان قوح شكن حوانى
 وأبيرا؛، داثان إر وذهب موسى فقا؛٢ه-

 الجماغه أفكلم ٠ إسرائيل سيوخ وراط وذهب
 وال البغاة، العوم هؤالء خيام عن ))اعثرلوا قائال،
 يجمع تهلكوا لئال لغم مما سيائ تنشوا

 قوح شكن حوار ورخ أظلعوا ٠و خطاياهًا((
 في ووقفا وأبيرا؛ داثان وخرح وأبيرا؛، وداثان

 ٠ وأطفالهماي وتنيهما بسائهما مع حيقثيهما باب
 قد الرث أن تعنمون ))بهذا موسى؛ فقاال٢٨ً

 ليسن وأئها أ، األعمال هذو كزًا ألعتل أرشدى
 كل كموم هؤالء مات إنه ٠ثغسيب مرخ

 فليس ت، إنسان كل مصيته واصابتفهًا إنساد،
 الرث ايقذغ إن ولكن٣ أرسلني* قد الرث

 ما وكل وابثلغتفهًا فاها األرض وقحت بدغذث
 أن تعنمون الهاونوج، إر أحياة ففبطوا لغم،

٠ بالرث(( ازذزذا قد الثو؛ هؤالء
 الكالم؛ هذا بكل الئكتم ص فع فتائ٣١

 األرخرًا وقئتؤ ًاح،٠تحكب التي االرض ذشئبإ١
 غلقوذح كاذ تئ وكل ويوقفلم وابئتفهًا فاها
 لغم كان ما وكل لهم فئؤلوا األموال، كل مع

 األرض، علهم وانعتبثث الهانه، إر أحياة
 الذين إسرائيل وكل الجماعة. تين يرخ فبادوا
 ))نعل قالوا؛ ألدهم صوهًا، من لهربوا -تولمًا
 عند مرخ نار وخرجت تبئلغنا((. األرض

 الذين رحأل والجمسين الوكس وأكلت الرث
الجفون* قربوا

 أللعازان ))ئل٣٧ قائأل؛ موسى الرث كذًا دم٣٦

دتك ٢٢
 ٤:٢٠؛٣٢-٢٣: ١٨
 ١٢: ١٩ وتك ٢٦

 ١٧و ١وه ١٤و
 :ه؛٢٠يخر٢٧
 ١١:٢٦ءد
 ؛١٢:٣أخر٢٨

 ؛بءد٣٦يوه:
 ٣٠؛يوه:١٣:٢٤

 :ه؛٢٠تخر٢٩
 ؛١:ه٣أيه

 ٣: ١ ٠ إش
 ؛٣:٣١ دأي ٣٠
 ؛٢١:٢٨ إش

 (١ج)مزهه:ه
 ؛١٠:٢٦حءد٣١
 ١٧:١٠٦مز

 ؛١١:٢٦خءد٣٢
 ٣٧و٢٢:٦أي١

 ؛٢: ١٠ دال ٣٥
 ؛٣-١:١١خد

 ١٨:١٠٦۶؛١٠:٢٦
٢٨:٢٧ ال ن ٣٧

 ؛٢:٢٠رأم٣٨

 ؛؛١٠:١٧زءل

 ٨:١٤حز
 ؛١٠:٣سخد٤٠

 ١٨: ٢٦ أي٢
 ؛٢:١٤شخد٤١
 ٢٥: ١٠٦ مز

 ٣٤:٤٠صخر٤٢
 ؛٦:١٠ضال٤٦
 ٥٠ ١٨ عد
 ؛٨:٢طءده٤٨
٣٠:١٠٦مز

 الحريق، من التجاوز نق ٠أن الكاض هارون بن
 تجاور ٠تثذسرخذ قد فإدهرًا هنالد الغاز واذر

 فليعقلوها دغوسههًار، ضئ الئخعلئيذ هؤالء
 قذموها قد آلدهم للقذبح، غشاة تطروئه ضغائح

 لسي غالته فتفون ٠ فتعذشت الرث أها؛
 تجابر الكاض ألحازان فاذ٣٩ ٠ذ إسرائيل(
 غشاة وحلرقوها الثحثرقون، وذتها التى النحاس
 تقعرن ال لكني إسرائيل، لبني كذكارا للقذنح،

 ليحر هاروذس كسل ض ليس أجتبى ذحل
 ولجماغبه، توذح وثل فيكون الرث، اما؛ تخورا
٠ موسى ند عن الرث كلقه كما

 العد فى إسرائيالش تنى جماعة كل فثذئر٤١
 قنلكما قد ))أنكما قائلين: وهارون موسى عر

 عر الجماغه اجتمعت وئائ٤٢ ٠ الرث(( سعب
 وإذا االجتماع، خيقة إلى انضزفا وهارون موسى

 ٠ الرث تجذ ةى١وتر الثحاتاص عئتها قد هى
 خيبة فذام إلى وهارون موسى فجاء

 بائال: موسى الرث ًا٠فكئ٤٤ االجتماع*
 أفنيههًا فإر الجماغة، هذو وسعر ض ؛))إطلعا
 موسى قال دم وجؤيهما* عر فخرا بتحفلة((*
 مرخ نارا فبها واجعل الوجترة ))حذ لهارون؟

 تسرعا بها واذهئ تخورا، ونع القنبح، عتى
 خرح قد الغجر ألن عنفهًا، وكعر الجماغة إر
 ؛فأحذ٧ ٠ الوبا ابتدأ قد ٠ ض الرث قبل مرخ

 وسعر إر وركض موسى، قال كما هارون
 فوع الئعب. في ابثدأ قد الوبأ وإذا الجماعة،

 المودى تين ووقغا٤٨ الئعب* عن وكعز البخور
 بالؤبإ ماتوا الذيئ ؛فكان٩ الؤبأط* فامق واألحياء

ماتوا الذين غدا وعه، وسع ألثا عسر أرتفه

 كي للطبيعة الغائئ هذا األرض انباح كان بدعة. ٣٠: ١٦
 موسى وتزكية الله غضب على عالمه المتمردين تبع

وهارون.
 أوالدهم. يثمل لم هذا أة ١١: ٢٦ عد سن بيوهتم. ٣٢: ١٦

 قد ٢٥٠ وعددهم إسرائيل بني قادة كان ٤٠-٣٦:١٦
 مقدسة المجامر وكات الرب. أمام نارا مالى مجامر تذموا

 لذلك .االجتماع خيمة في اسكعجت اللئها الرث نظر يي
 لتفشيه صفائح المعدنؤة المجامر بطرق بأن ألعازر أمر

بأة دائائ تذكارا الغشاء ذاك يكون أن انبغى وقد المذبح.

للكهنوت. ونسله هارون اختار قد الله
 الله غضب يؤد لم التوبة، إلى الثعب دع بدل ه٠-٤١:١ح
 وهارون موسي بنوإسرائيل اعتبر وإذ اسر. من مزيد إلى إال

 موسى تدحل فإة الرث، تتلهم الذين مصرع عن مسؤولين
 الهالك من أنقنهم الذي هو جمعا، االبة ألجل وهارون
.لله هضتهم منا بسبب

 هارون فإة رزي. العالة بغل البخور كان خبورا. ٤٦: ١٦
(.٤٨ )ع الوأ فتوف الصالة، في تشعع
.١٠: ١٠ كو١ رج مئن. وسع ألائ عشر أربعة ٤٩: ١٦



٢٩٢ ١٨ ،١٧ ،١٦ الدد

 إتى موسى إنى هارون رجع هم قوذح. بتمب
 ٠امتنع قد والوبأ االجتماع خيمة. باب

ثفرخ هارون عصا
 نكزج ١ءض حذ منهم وحن ئيل٠ور ١٧ بى ;طم قاب؛ الرنربوتمر اوكلم ١٧

 بيوت خبو رؤسائهم جمع وئ أديا ستا
 واجد كاح واسهًا ٠غضا عسره اثمي آبائهم.
 على تكدبه هاروئ واسهًا ٠غصاة عز تكسه
 واجن؛* غضا آبائهلم بيت لرأس ألزًا الوي* غصا

 حيث أ السهاد أها؛ االجتماع خيقة في وضعها
 يفرخ أختاذة الذي فالرلجل ٠ لجًاب أجقولخ

 إسرائيل بني تذمرات غمى فاكزًا غصا؛ت،
٠ ث عليكهما(( مرودها يتلم التي

 جمع فأعطاة إسرائيل، بتي موسى افكلم
 بيوت حسمتا ريس لكل غضا غضا رؤسائهمًا
 بيح هارونًا وغصا غضا. عسر؛ اثكى آبائهم*

 في الرز أما؛ العصى موتى فوصغ عصهًا.
 إلى موشى ذحل الغد وفي الئهادج* خيتة
 الوي لتيت ٤هاروئ غصا وإذا السهاد، حيتة

 زهرا وأزلهرت قروحا أخرجن ٠أفرخن قد

 ١٧ الفصل
 ؛١٦: ٢٥ أخر ٤

 ؛٢٢:٢بخره
 ؛٤٣و ٤٢: ٢٩

٧:١٧؛ءد٣٦:٣٠
 :ه؛١٦هالءد

 ١١:١٦تءد
 ؛٢١:٣٨جخر٧

 ه؛١هو٠:١ءد
 ؛٢:١٨؛١:ه٩
 ٤٤:٧ع
 (؛٢٤:١٧ح)حز٨

 ٤٠٩ ب
 ؛٤:٩خب١٠

 ؛٣٨: ١٦ دعد
 ؛٢٤و ٧: ٩ تث

:ه١٧د۶ذ

 العصى جمع موشى فأخزج٩ لوذا. وأنفجن
 نظروا إسرائيل، نني جمع إلى الردة أمام ٠ون

 لموسى؛ الردة اوقائ غصاة. واجد كأل وأحن
 ألجل السهاد أمام إلى هاروألخ غصا ))رذ

 ه؛٣و ٥١: ١ رعد ١٣
٧و ٤: ١٨

 ١٨ الفصل

 ؛١٣: ١٧ أعد ١
 ؛٣٨: ٢٨ خر ب
 ١٦:٢٢؛ ١٧: ١٠ ال
 ؛٣٤: ٢٩ تتك٢

 ؛ ٤٧: ١ عد
 ١:ه-.٣د٠ث
 ٣١و ٢:ه٣جءد٣
 ؛٤٠:١٦؛حءد٣٦و

 ١:ه٤خءد
 ١:*٣دخد٤

 ؛٢١:٢٧هذخر
 ؛٣:٢٤؛ال٧:٣٠
 ٤٦:١٦؛١٩:٨دءد

 ؛٤وه١٢:٣ذءد٦
 ٩:٣سءد

 ؛١٠:٣شحد٧
:ه؛١٨

 تدمراهم فتكئ الئترد، لبني د غالنة الجغظر،
 أتوة كما موسى افض يموتوا((د. ال لكئ عني

ففل. كذلك الردة*
 فنينا انا ) قائليح: موسى دنوإسرائيل فكتهًا١٢

 إلى اقي ض وكل١٣ جميعا. لهلكنا قد ولهلكنا.
٠ تماائ؟(( فنينا أما نموتد. الردة شكن

والالويين الكهنة واجبات

 وبيت وننوك ))أنن لهاروئ؟ الردة اوقال
 التقدس، ذئب تحجلآلب أ سك أبيك

 ٠ كهنوتكم ذب تحبلوح معك وبنوك وأنت
 ؤربهم أبيك، سطًا ت، الوي سطًا إخؤدك وأيصا٢

 قذا؛ وننوك وأنت ويوازروك، بك فيقثرنواث معك
 وجراشة جراشتك فؤحعظوذًا٣ السهاد، خيقة

 وإلى العدس أمبقة إلى ولكن ظهاج. الحيتؤ
 وأنثم لهم يموتوا لئال يعقربون^ ال القذنج

 خيقة جراشة ويحعظون/ بك ؛يقدرنون جميعاخ.
 ال واألجثبي الحيقة. خدة كزح هع االجتماع

 جراشة أنثم تحعظونًا بل إليكهًاد. يقترب
 أيصا يكوئ ال لكي القذدح، وجراشة ن العدس
 ن أحذت قد هأنذا ٠د إسرائيل بنى على سحطًا
 لكم عهيه إسرائيل بني بيح يئ الالوئيح إخومخًا
 خيقة لجدتة لفخدموا ص، للردة ثعئيئ

 فتحعطوئ ش معك وننوك أنت ونا االجتماع.
داخل هو وما للقذنح ما مع كهنودكم

 العصي هذه تحمل أن وجب عصا. عشرة اسي ٢: ١٧
 اسم يحل أن على عشر، االثني األسباط أمتما، الخشسة
الوي. سبط محل هارون
 المكتوبة العشر الوصايا هي الشهادة الشهادة. أمام ٤:١٧

 الشهادة(( ))أمام والتعبير العهد. تابوت داخل حجر لوحي على
التابوت((. ))أنام يرادف

 الذي الرخل عصا أة أفاد قد الله كان هارون. عصا ٨: ١٧
 فحسب يفرخ لم هارون بعصا فإذا (.٥: ١٧) سئقرخ اختاره

 شروط الله تختلى وهكذا أيصا. ناضجا لورا أخرجن بل
 قد هارون كون حقيقة في شلة أدنى يقوم ال حئى ،االمتحان

كهنة. ريسن اختير
 أزهرت التى هارون بعصا االحتفاظ وجب عالمة. ١٠: ١٧

العبرانين كئ سبيل في ، الله اختيار على كدليل وأثمرت

.نهائائ التذكر عن المتمردين
 تحذي في خطسهم الشعب أدرك أخيرا، فنينا. إقا ١٢: ١٧

هارون. مقام
 أفضى الله إلى االقتراب من الشعب خوف إذ .اقرب ١٣: ١٧
. ١٨ ف في أبصا وبنيه هاررن كهنوت توكيد إلى
 بمقدمات يخدموا أن لهم يحى وأسرته هارون فقط ٧ل ١ : ١٨

.الله نقدس
 ال وفي ٢-ه١ ع في هنا فقط هلارون. الردة قال ١:١٨

 دب. حتملون .وحده هارون إلى مباشرة الرمة يتكلم ٨: ١ ٠
 انتهاك أي عن مسؤولين فصاعدا اآلن من وبنوه هارون بات

الكهنوت. ألحكام مخالفة أو االجتماع خيمة لقداسة
 على كان فقد الكبير، يتطلب البهنوت أة مع .عطؤة ٧: ١٨

.الرمح لدن من عطيه يحسبوه أن الكهنة



١٨ العدد ٢٩٣
 أعطيث عآلض ٠خالمة وتخدمون لججابآلص،١

 ٠ يختزًا(( يخترب الذي واألجتبى كهنودكم*

التقدمات من والالويين الكهنة سيب

 أععليئك قد ))وهأنذا لهارأل: الردة وقاال٨
 نني أقداس جمبع مع م رفاض جراشة

 ولبنيك النسحوظ حوآ أعطبيها، لك إسرائيل
 ودس مرخ لك يكوزًا هذا ٠ دهرته فريشة

 كل مع قرابهًا كزًا التار، مج األقداس
 ذبائح وكل ًاغ٠خطاياله ذبائح وكل ع مايهم تقل

 هي أقدس ودمن ٠لي ترذوقها التي ًاثاهمف
 تائهاق* األقداس ودس فى ١٠ ولبنيك؛ لك
 ٠لك. وهذها١١ ٠لك تكون ودسا ٠ يائها ذكر كرع

 نني ترديدام كل مع عطاياهًا مرخ الرضعة
 معك وننابك ولبنيك أععلييها لك ٠ ك إسرائيل
 يأكؤًا نيتك فى طاهر كزًا ذهرأل* فريضة
 اسطار دشم وض الريم دمر غل١٢ ينهال*

 لك للربًا، يعطوثها التى أبكاذلهزأت والجنقزم،
 الني أرضهم في ما كل أبكار أعيها*
 فى طاجر كزع تكون* لك للربًاهـ قاًلموئها

 يكوذ٦إسرائيل فى تحرم غل١٤ يائها* يك

 يعدموقة حتد كل من ي رجم فاى كزع١ ٠لكد
 كيز ٠لك يكوزًا البهائم؛ وس الناس س للردبًا،

 البهيتة وبكر اإلنسائ* بكرأ ندا^ تقببًا ألك
 فهر ابن مرح ونداو فداءه* تقكل القجته

 سواوزًا خمتة ب، فصة تقويبك حشب تقبله
 ٠ ت جيرة عشروه هو العدس* شاول على

 ال الفعز بكر أو الشأن بكر أو ام بكر *الكن
 عنى ذمة ترس بل ودسرًا* إلة ٠فداءهث تقبل

 سرور رائحة وقودا سحتة وتوؤذ التذه،

 ؛٦و ٣:٩صءب٧
 ؛٨: ١٠ مت ض

 ٣و٢بطه:١
 ؛١٨و١٦:٦طال٨

 ؛٩؛ءده:٣٤-٢٨:٧
 ؛٢٩: ٢٩ دخر

 ١وه ١٣:٤٠
 ؛٣و٢:٢عال٩

 ؛١٣و١٢:١٠
 ؛٢٦و ٢:ه٦غال
 ؛٧:٧فال

 ١٠-٨خده:
 ٢٦و١٦:٦قال١٠
 ٢٧: ٢٩ ذخر ١١

 -ه؛٣:١٨؛تث٢٨و
 ١٦-١:٢٢لال
 ؛١٩: ٢٣مخر ١٢
 ؛٣٦و ٣:ه١٠تح

 ؛٢٩: ٢٢ دخر
 ٢٠:٢٣ ال

 ؛٢٩: ٢٢خر٠١٣
 ٢٦:٣٤ ؛١٩: ٢٣
 ٣٣-١:٢٧دال١٤
 ؛٢:١٣يخر١ه

 ؛١-ه١٢:١٣اخر
 ؛ ٤٦: ٣ عد
 ٢٤-٢٢:٢لو
 ؛٦:٢٧بال١٦
 ١٣:٣٠ مت
 ؛١٩: ١٥ دنت ١٧
وه٢:٣جال

حخر١٨
 ؛ ٢٨—٢٦: ٢٩
 ٣٦-٣١:٧ال

 ؛١٣:٢خال١٩
 :ه؛١٣أي٢

 ه(٠و ٤٩:٩)مر
 ؛٩و ٨:١٠دتث٢*

؛ ١٢: ١٢
١: ١٨: ٢٩-٢٧: ١٤ 
 ١٤:١٣؛يش٢و
 :ه؛١٦؛دمز٣٣و

 ٢٨: ٤٤ حز
 ؛٣٣-٣٠:٢٧دال٢١
 ؛٢٩-٢٢:١٤تث
 ؛٤٤:١٢؛٣٧:١٠ذح
 ؛١٠-٨:٣مل

 (؛١٠-٤:٧)ءب
 ٨و٧:٣ذءد
 ؛٥١: ١سخد ٢٢
 ٩: ٢٢ ال ش

 ٣٨: ١٠ الح من ٢٦
 ؛٢٠:١صءده٢٧

(١٢:٨كو٢)

 الئرديدح كضدر لك، يكوزًا ولحتة ٨ ٠ للربًاج
 رفائع جمع١٩ ٠لك يكوزًا اليمتى والتاى

 أعيها للربًا إسرائيل تتو ترقفها الني األقداس
 ميثاق ذهردا* حعا معك ونناك ولبنيك لك
 ٠معك((خ ولؤرك لك الربًا أكل دهرا ملح

 في ئصيبا تناال ))ال لهاروأل؛ الردة وةال٢
 أنا وسيًا. في قسم لك يكأل وال أرضكلد،
٠ن إسرائيل بنى وسعر فى ونصيبك وستك

 كزًا أعطهم قد فإدي الوي، بنو ))وأثا
 التي جدمقهم عوص ميرا إسرائيل في عشر

 فال ٠ذ االجتماع خيته حدته نخدموثهار،
 ص االجتماع خيته إلى إسرائيل تنو أيشا يختربًا

 الالودون بل٢٣ ض، للموم حطئة لئحبلوا
 يحبلون ولهم االجتماع، خيته لجدتة تخدموال
 وسعر وفي أجيام* في ذهرئة فريضة ذنهًا

 بني غشون إدًا نصيبا* ننالآل ال إسرائيل
 أعتليهها قد رفيفة للربًا ترقحوها التى إسرائيل
 تني وسعر في لغم.. ولة لذلك نصيبا* لالرخ
٠ ثصيبا(( ينالون ال إسرائيل

 ))والالآل٢٦ قائال: موشى الردة وكائ٢ً
 دني ون أحذفًا تقى لغم؛ وتقوال يكتتمًا
 عندهم س إياه أعيائً الذي الفشر إسرائيل

 س عشرا الربًا؛ رفيغة منة تروعوال لغم، نصيبا
 كالجنعنلة رفيغئغز إدة لغم* فيحتبًا٢٧ الئشرص،

 فهكذا٢٨ البعضزؤ* مرخ خ وكالبل البيذرض، مرح
 جمع س الربًا ذفيفة أيصا أنيم تروعوال

 إسرائين* دني ص تأحذوال التي عشوركم
 ونه٢٩ الكاض* لهاروال الردبًا ذفيفة ينها كعطأل
 س الردبًا ذفيفة غل ترقعأل عطاياائً جمع
حيرخ لغم: وتقوال منة* التثنس ذشتة الغل،

 قرابين بواسطة األبد إلى كهنته سيعيل الربًا فإذ .ثابائ الكهنة
.شعبه

 وكان الشعب. من العشور الالوون تلثى ٢٤-٢١:١٨
 خيمة في خدمتهم عن وتعويضهم دخلهم مصدر هذا

االجتماع.
 كان العشر، اعثوا أشسهم ابالوبين أة كما ٣٢-٢:ه١٨

.الرمة إلى بعطونه مما عشرا بقدموا أن أيصا منهم مطلوبا

نصيبا بعطوا أن وجب ،للرمة الكهنة خدمة مقابل ٢٠-٨: ١٨
حثهم من فكان .العبادة في الشعب بقدمها التي القرابين من

على النار تأكلها لم آلتي الذبائح أجزاء بجمع االحتفاظ
ما وكرًا الباكورات قرابين ايثا نصيبهم من كان كما .اينبح

٠الكئسالرب
استعار كان فقد يحترق ال الملح أن بما ملح. ميثاق ١٩: ١٨

مع الرمة عهد كان هكذا نكهته، الماح يحفظ وكما للثبات.



٢٩٤ ١٩ ؛١٨ العدد
 كتحصول لالوييرآ يحشب منه دسمة تروعون
 كل فى وتأؤلوثة٣١ ٠الوعضزؤ وكتحصول التبذر
 عؤص لغم أجرة ألدة وسودكم، أنثم تكاد

 تتحللون وال ٠ ط االجتماع خيتة في متكم جلى
 وأثا ٠ ينه دشه زقعدم إذا حطئه بشتبهو
 ٠ تموتوا(( لئال دذدسوهاع فال إسرائيال بني أقداسن

١٩

؛١٠:١٠ط)مت٣١
(؛٧:١٠لو

؛١٣:٩كو١
(١٨تىه:١)

؛٨:١٩ظال٠٣٢
 ؛٢٦: ٢٢ ؛حز١٦: ٢٢
١وه٢:٢٢عال

للتطهير ماء
 ))هذو قائال؛ وهاروزًا موسى الرت وكلتًا
 قائال؛ الرت بها أتز التي الغريفة فريشه

 حمراء دثرة إليلائً يًاحذوا أئ إسرائيل بني كلم
 نيرب، عليها يكل ولم فيها، أ غيب ال ضحيحه

 خاح إلى فتخرج الكاض، أللعازان فثعبودها٣
 الكاط ألعازان آويأحئ لذاتة. ودذدح ت النحلة

 وجه جهة/ إلى دمها مرخ وسضخ بإصبعه ذيها مرخ
 البثرة وحرق ٠ ث ترام سع االجتماع حيته
 مع وذلها ولحئها حلنها يحرق غيئيه. أمام

 وزوفاخ أرزح خسه الكاض ويأحذ فردهاج.
 ثم٧ التقرؤ، حريى وسعر في ويطزحهرع وقرمرا
 وبعن بماء، حشنة وبرحفل ثيابة الكاض بفسل
 إلى ئجتا الكاض ويكوئ ٠التحلةد يدحال ذلك

 بماء ثياقة تغسال أحزقها والذي٨ المساء.
 ٠ المساء إلى نحتا ويكوئ بماؤ حتنة وئرحغئ
 خاح وفشفة ن البثر ذمان طاهئ ذحال ونجؤغ
 بنى لجماغة فتكون طاو، تكاد فى التحلة
 ذبيحه إدها ٠ذجاسةر ماء حفظ، في إسرائيل

 ١٩ الفصل
 ؛٢-ه٢٠:٢٢أال٢

 ؛٣:٢١بتث
 ٧:٦صم١
 ؛٢١و١٢:٤تال٣

 ؛٩:١٩ءد
 ١١:١٣ب

 ؛٦:٤ثال٤
 ١٣: ٩ ب

 ؛١٤:٢٩هجخر
 ١١:٩؛١٢و١١:٤ال
 ٦و٤:١٤حال٦
 ؛٢٢:١٢؛خخر٤٩و
 ٣٣:٤مل١
 ؛٢:ه١١دال٧

 ٢٨و ٢٦: ١٦ ؛٥: ١٥
 ١٣:٩ذ)ءب٩
 ١٣: ١٩ رعد (؛١٤و
 ٢١و٢٠و

 ؛١١و١:٢١ذال١١
 ٦:٩؛٦:٦؛٢ءده:

 ؛١٩:٣١؛١٠و
 ١٣: ٢ حج ؛١٤: مراة

 ؛١٩:١٩سكد١٢
١٩:٣١ 

 ؛٧-٣:٢٢شال١٣
 ؛٣١:١صاله
 ؛٩: ١٩ ؛٧:٨ صعد
 ٣:٢٢؛٢٠:٧طال

 ؛٣٢:١١ظال١ه
 ٢٠:٣١ عد
 ؛١١:١٩عءد١٦

١٩:٣١ 
 ٩:١٩غخد١٧
 ٧ه:١فمز١٨
٩:١٤قال١٩

 ثياقة تغسال البثن؛ ذمان لجتع والذي١ حطئه.
 إسرائيال لبني فتكون ٠ المساء إلى دحتا ويكونًا

ذهره. فريشه وسيًا في الغازل وللعريب
 ئحشا يكوزًا تا، إنساد تبثه تبثا تعدال ))تئ

 وفي الثالم، اليوم في به بئحر١ أيارن. سبغة
 في يتحر لم وإئ طاواس. يكوئ التاه اليوم

 طاجزا. يكوئ ال التاه اليوم فغي اليوم؛الثالأل
 ولم مائ قد إنساد نيئة تيثا تمال تئ كل١٣

 يلك فتقطلخ الرتص. تسكئ ئثحمئ يتحرش؛
 يرش لم الئجاسه ماء ألن إسرائيل. مرخ اشال

٠ فيها ترال لم دجاسثها دحته. تكوزًا عليهاض
 في إنسان مات إذا الغريفة؛ هى هذو))١٤
 كان ترخ نكرع الحيته، ذحال مرخ فغال حيته،

 إناء وكآل١ه ٠ أتام سبغة نحتا يكونًا الحيتة في
 ٠ئحمال فإدة يعصابه سدان عليه ليس ظ تفتوح
 قتيال الئحراء وجه على تسال تنه وكال

 يكونًا قبرا، أو إنساد غطم أو تيثا أو بالثيفب
 عبار مرخ للئبي فيأحذوئ ٠ دام؛ سبغة دحتا
 في حائ ماء عليه ويجفل الخئهغ ذبيحة حريق

 في ونفسها زوفاف طاهر ذحال وائد ٠إذاؤ
 جمع وعلى الحيتة، على وتنيحة الماء

 وعلى هنالة، كانوا الذيئ األنفمي وعلى األمتعة
 الثبر. أو التية أو الثتيال أو الفظًا نمال الذي

 الثالم اليوم في الئحمي عتى اض ئذضخ١٩
 فقغسال التاه، اليوم في ودحره ٠التاه واليوم
٠ المساء في طاجرا فيكوئ فى، بماء ودرحفال ثيابة

 فوق البرة فى مات ،ونصف سنة ٣٨ مدة طوال ٢٢ - ١ : ١٩
 إسرائيل بنو وبات الله. دينونة جراء من شخص مليون ١ , ٢

 ومن .طقسؤة نجاسة إلى أفضى متا الجثث، يالمسون دائكا
 أن الجثث مسي لئال ساح حش للتطهير وسيلة الرت أعذ لم

يتطهروا-
 ال )رج التطهير(( #ما، إلعداد اشطى التدبير ١٠-١:١٩

(.١-ه١٢
 على فتية الحمرة، إلى ضاربة سة بقرة محراء. بقرة ٢: ١٩

 دم كحرق البقرة هذه كانت نير. عليها يوضع لم إذ األرجح
(.٩ >رجع تطهير عامل رمادها تستخذم

 مسوال كهنة رئيس مندوا هارون ابن كان ألعازر. ٣: ١٩
الحمرا، البقرة كانت املحلة. خاح الحمرك. البقرة ذبح عن

 أيصا رمادها تخرن حيبا إسرائيل، بني مخيم خارج كذبح
 ))خارج صورة ثوخن ١٣-١١:١٣ عب وفي (٩ ع )رج

أورشليم. خارج المسيح موت إلى لتشير المحلة((
 البقرة تلتهم النار كانت وقرمزا. وزوفا أرز خشب ٦: ١٩

 في أبائ ثستعمل كانت وقد ،الثالث المواد هذه ومعها كلؤا
 هذه فرماد (.٩-١: ١٤ )ال الجلدي للمرض الطقسى التجهير

 تجرى بها التي المادة لصغ تخلطان كاكا البثرة ورماد كلها

التطهير.
 )ع التطهير(( ))ما، استخدام بشأن عاثة عبارة ٢٢—١١: ١٩
 انتهالجه. الواجب لإلجرا-* تفصيال أكثر تفسير يتبعها (١٣-١١

 ال طاهر، اسان أي وسع في كان طاهر. رحل ١٨:١٩
التطهير. بماء الثنجس يرش أن ،فحب الكهنة



٢.ة ١٩ العدد ٢٩٥
 فيباد يتطهذ، وال يظن الذي الأل .اوأثا
 تقدسن ئجس أللة الجماغو تين من القس تلكًا
 دجس. إده عليه. يرش لم الئجاسة ماء ٠الريًاال

 ماغ ذش والذي ذهرئه. فريشه لهم قثكون٢١
 الئجاسة ماء مس والذي ثيابه، تغس الئجاشه
 وتئه ما وكزع٢٢ الساء. إلى توتا يكأل

 تكأل تقس التي والقس ل، يسجس الئحس
٠م المساء(( إلى دجنه

المخرة من ماء
ق كلها، اددإجألعة ٢ ٠  وم ٠األوأل نقم في صين تئ ٢ ٠

 ت مريم هناكًا ومادمنًا ٠قاذشب في اشمًا
 للجماغؤث ماء تكن، ولم٢ خالة. ودس

 وخاضهًاح ٠ وهاووزاج موسى على فاجكقعوا
 قناء قنينا ))ليثنا قائلين؛ وكئمو موسى الئعمتًا
 الرسمًا بجماغة أكييما لماذا٤ الرسمًا. أم إخوتناخ

 ونواشيناد؟ دحى فيها يموت لكي هذوالبرئة إلى

 ١٣: ١٩ العد ٢٠
 ؛١٣-١١:٢لحج٢٢

:ه١ماله

 ٢٠ الفصل
 ؛٢١:١٣أءد١

 ؛٣٦:٣٣
 ؛٢٦:١٣بءد

 ؛٢:.١تخره
 ٥٩: ٢٦ عد
 ؛١:١٧ثخر٢
 ٤٢و ١٩: ١٦ ءد٤
 ؛٢:١٧حخر٣

 ؛٢:١٤ءد
 ؛٣٣و١:١١خءد

 ٣-ه٣١: ١٦ ؛٣٧: ١٤
 ٤٩و
 ٣:١٧دخر٤
 ٤:١٦:ه؛١٤ذءد٦
 ؛٤وه ٢٢و

 ١٠:١٤دخد
 ؛٢٠و ١٧: ٤ ذخر ٨

 ؛٦:هو١٧
 ؛١:ه٩سذح

 ؛١٦و١:ه٧٨مز
 ؛٤١:١٠ه

 ؛٢٠:٤٣ إش
 ؛٢١: ٤٨

 (٤:١٠كو١)
 ١:.١٧شه٩

٣٣:١٠٦صمز١٠

 هذا إلى بنا لتأتيا مصن من أصفددمانا ٠ولماذا
 وكرم وس ذع هوتكانًا ليس الرى؟ التكاد
.للغرب؛(( ماء فيه وال وذتائ،

 إلى الجماعة أمام من وهارأل مرض فأقى
 وجؤيهماذ، على، وسعطا االجتماع حبقة باب

 موسى الرت وكثم الرسمًار. تجذ لنما فتراءى
 أنت الجماعه واجقع القصان ))حذ٨ قائأل:
 أنه أعيهًا أما؛ الشخر وكلما أخوك، وهارأل

 ص الشخر؛ من ماء لهم نثخرج ماؤها، كعطى
 موسى فأحذ .ونواشينهًا(( الجماعه وتسقي
 موسى ولجتغ١ أترة، كما ض الرسمة أهام ص القصا
 لهم: فقال الشخرة، أما؛ الجمهور وهارأل
 بخرج الشخرة هذو أش القردة، اها ))اسفعوا

 وخرًا ينة موسى الالوربخ ص. ماء؟(( لكم
 عزيرض، ماء فخح ترقين، بقصا؛ ؛الشخرة
 لموسى الرت فقال .وتواشيها الجماعه فسربمتؤ
 حئى بي^ تؤجنا لم أكغما أجل >ون وهارون؛

 (٤: ١٠كو١) ؛٢١: ٤٨ إش ؛ ١٦:٧٨۶ ؛ ١:ه٨ ؛تث٦: ١٧ خر ض ١١
؛ :ه٣٤ ؛ ٢٧و ٢٦:٣ ؛٣٧: ١؛تث١٤:٢٧؛٢٨:٢٠طءد١٢

 من االنتقال بداءة األصحاحات هذه سحل ١:٢٢-١:٢٠
 )ئمئله الجديد الجيل إلى وهارون( مريم )ئمئله القديم الجيل

 إلى (١: ٢٠) قادش من بزاسراسل ينتقل ،وجفرافؤا ألعازر(.
 امتالك مسيرة ستنطلق حيدًا من (١٠٢٢) موب عربات

سنة. ٣٧ تباغ فاصلة فترة ١: ٢٠و ٢٢: ١٩ وبين األرض.

 بالرت الوثوق فى أخفقوا إسرايل بنى أة كما ١٣-١:٢٠
 اآلباء أرض بدخول لهم ستح لم ثم ومن (١١: ١٤)
 يدخال لن وهارون، موسى االكة، قائدا كذلك (،٣٠: ١٤)

.بالرت الوثوق في إلخفاقهما أيثما األرض

 نهاية في ولس مذكورة. غير السنة األؤل الشهر ١:٢٠
 عد فبحسب هارون. وفاة عن -خبرا األصحاح هذا

 الخامس الشهر من األول اليوم في هارون مات ،٣٨:٣٣
 فالشهر وعليه، مصر. من الحروج بعد األربعين السنة في

 معظم وكان األربعين. السنة في يكون أن ينبغي هنا األول
 بدآ مثلبا قادش. البرئة. في ماتوا قد القديم الجيل آفراد

 أتفوها هكذا (،٢٦: ١٣) قادش في تيههم رحالت الشعب
 فاران لبرئة الشمالية الحدود على تبع قادش وكانت هناك.

 ماتت صين. لبرئة الشرقية الجنوبية والحدود (٢٦: ١٣)
 في سابعا الشعب قادت بعدما مريم، إة مريم. هناك

 )خر األحمر البحر عند مصر على بأالنتصار االحتفال
 هو كما موسى علي الهجوم أيصا قادت (،٢١و ٢٠: ١٥

 إلى يرمز دورا وفاقها وأدت .١-ه١: ١٢ عد فى مذكور
.كنعان أرض القديم الجيل دخول عدم

 في االربعين إسرائيل بني سني أثنا* في ماء. يكن مل ٢:٢٠
 الرت أمدهم وقد الكبرى. الطبيعه حاجتغم الماء كأن البرئة،

 الراهن واالفتقار (.٧—١: ١٧ )خر حوريب من ابتداء ،دائائ به
موسى. خاصموا حقى الشعب أثار الماء إلى
 أذهان في جذا موئائ الوضع كان .إخوتنا فناء فنينا ليتنا ٣: ٢٠

 تمرد في ماتوا الذين عداد في كانوا لو تموئا حئى ،الشعب
ه(.٠-٤١:١٦قورح)

 مشورة هنا موسي التمس وجهيهما. على سقطا ٦:٢٠
(.٤:١٦:ه؛١٤ )رج الماضى فى فعل كما ،الرت
 عصاه يأخذ أن لموسى قال الله أة مع الصخرة. كبا ٨:٢٠

 -م؛١: ٤ )خر الماضي في عديدة عجائب اجرى بها التي
 أن فقط انبغى*الموس (،٦و ٥: ١٧ ؛١٦: ١٤ ؛٢١-١٩؛٧

ما-*. لقطي العبمخرة ئكئم
 كئم ابرة، موسى يكتم أن يدل المردة. تجا ١٠:٢٠

 ،هذه وبأفعاله الله. على متمردون بأئهم إائهم مئهائ الشعب،
(.١٤٠٠٢٧ )رج الله عصيان في الشنب إلى موسى انضر

 في أخفق أله لموسى الرب تضم كان بي. تؤمنا لم ١٢:٢٠
 أمآم قدوسا باعتباره يعامله لم وهكذا ٠،* الله كنمة تصديق
 قبله تادش في إسرائيل بنى إخفاقًا موسي أخفق وهنا الشعب.

 األرص إنى الجماعة هذة يدخالن ال (.١١: ١٤) سنة ٣٨
 هو ئدخل بأأل الصخرة لضربه موسى على الدينونة حكم قضى

 ،هارون شملت قد الدينونة أدًا وبما كنعان. أرض إلى الشعب
.الله بحق المرتكب الفعل في موسى شارك أنه تسن



٢٩٦ ٢١ ،٢٠ العدد
 ال لذلك- إسرائيل، يي أعثن أمام- أل شراني

 أعطيبهم التي األرض إلى هذوالجماغه خالن دل،
 بنو خاض حيث فريقة، ماء هذا١ ٠ إياها((

٠فيهمع فتعدس الردة، إسرائيل

إسرائيل عبور يرفض أدوم

 تللي إلى قاذش شه رشألغ موسى وأرسل١٤
 عزفت، قد إسرائيل: أخوك يقول ))هكذا : ٠ أدو؛
 انحذروا آباءنا إنه١ه أصائتناق. التى النثئه كآل
 وأساء كثيزذل مصزأتاائ فى وأقمنا يصزك، إلى

 الرى إلى فقزخذا١٦ ابائنام، وإتى الينا البصريون
 مرخ وأخرجنا تالكا وأرسال صونان، فشيع

 طرئ في مدينه قاذض، في دحن وها يصزهـ.
 في تئر ال أرضلة. في ثئر ذءذا١٧ دخويلة.
 في بئر. ماء نشزب وال كرم؛ في وال حقال
 تسارا وال ئميائ ثميال ال ئمشي، الئللي طريى
 ))ال ٠أدو؛ي. له فقال ٠د كخونلة(( نتجاوز حلى
 لة فقال١٩ ٠ بالئيفو(( للقائلة أخح لئال بي تئر
 أنا نربنا وإذا دصغذ، الشكة ))في إسرائيالن تنو

 أئر سيء. ال ٠قئثةأ أدع مائلة مرخ وتواشي
 أدو؛ وخرح ٠تئر((ب ))ال فقاال:٢ ٠ فقط(( برجلئ
 أدو؛ وأتى نديذؤ* وبيد عفير بشعب للقائه

 مماوت، في بالثرور إلسرائيل تستح أن
٠ءذةث إسرائيل فتخؤل

 ؛حز٣:١٠ظال١٢
 ؛٢٣:٣٦؛٤١:٢٠

 ١:ه٣.ط١
 ؛٨:٣٣عتث١٣
 ٣٢: ١٠٦ مز

 ١٦:١١ع١٤
 ؛فيتك١٧و

 ؛٣٩٠٣١:٣٦
 ؛٤:٢قتث
 ١٢-١ص.

 ؛٦: ٤٦ ذتك ١٥
؛١:ه٧أع  ؛٤٠: ١٢ ؟خر

 :.ى

 ؛٢٣:٢نخر١٦
 ؛٢:٣؛*خر٧:٣

١٩:١٤ 
 ٢٢:٢١وءد١٧
 ؛١٨:٢٤د۶ي١٨
 ؛٧: ١٣٧ مز
 ؛١٣و ١٢: ٢٥ حز
 ١٥-١٠ عو
 ٢٨و٦:٢ًاآتث٩

 ١٧:١١بض٢٠
 ٢٧: ٢تتث ٢١

 ؛٨:٢؛تتث٣٠و
 ١٨:١١ ض
 ؛٣٧:٣٣جءد٢٢

 ٤:٢١ءمل
 ؛٨: ٢٥ لك٠خ ٢٤
 ه٠:٣٢تث
 ؛٣٨:٣٣دءد٢ه

 ه٠:٣٢تث
 ٢٩:٢٩ذخر٢٨

 ؛٦:١٠؛تث٣٠و
 ٣٨:٣٣ رعد
 ؛١٠و٣ه:٠ذتك٢٩
٨:٣٤ تث

 ٢١ الفصل
 ؛٤٠:٣٣آءد١

؛١٤:١٢يش

هارون موت
 مرخ بلها، البقمائ إسرائيال، تنو فارقحال

 الردة وكائ٢٣ً هورح. حقل إتى وأكؤا قاذرج
 أرض م طى هور حقل في وهارون موسى
 ال ألئة قوبه إتى هارون خ ))غم ٤ قائال: أدو؛

 ألدحكم إسرائيل، لقني أعين التي األرخئ يدحل
هارون حذ ٠ فريقة ماء عنن قولي عضخم
 واخلغ٢٦ هورد، حقل إلى ببما واصغذ ابتة وألعازان

 فيظمإ ٠إياها ابئة ألعازان وأبض ثياتة، هارون عن
 أفز كما موسى فعغل٢ ٠ هناك(( ويموت هارون
 كل أعيب أما؛ هور حقل إلى وصعدوا الرمة،

 وألبض ثياتة هارون عن موسى فحلع٢ الجماعة.
 رأس على هنالة هارون فمات إياهان. ابتة ألعازان

 الحقل* عن وألحازان موسى انحذذ دم لجقلر،١
 تكى مائ، قد هارون أن الجماعة كال رأى فلائ٢٩

يوتان. قالثيئ هارون على إسرائيل بيب جمع

عراد خراب

 طريق؛ في جا ًاذإسرائيل لجذوب٠ ز ٢ ١

 نذن سبغا* منهم وستى إسرائيل حاذمة أتارض،
 هؤالء شذ ))إنه وقاال: ب للرى ئذذا إسرائيل

الرى فشوع٣ ٥٠ مددهم(( أحز؛ ندي إلى الثو؛

٣٤:٢؛تتث٣٠:١١؛قض٢٠:٢٨بتك٢١٦:١قض

 عينه االسم امئعيل وقل .خصام(( أو ))نزع حرفؤا مريبة. ١٣: ٢٠
 . (٧: ١٧ )خر مزة أول الصخرة من تاء عندإخراج سابق وقب( في

 ذقثها أدوم أرض في المرور توس محاولة ٢١-١٤:٢٠٠
واك.

 عيسوأخي *سل من أدوم أهل كان .إسرائيل أخوك ١٤: ٢٠
(.١:٣٦يعقوب)رجتك

 الجنوبى الشمالي التجاري الطرق امللك. طريق .١٧: ٢٠
 مدينة في مر وقد ،دمشق إلى شماال العقبة خليج من الرئيسي

األدومؤة. سالح
 جيشه ادوم ملك ارسل شديدة. وبيد غفري بشعب ٢٠ :٢٠

 إسرائيل بنى على حظر الرب أة وبما إسرائيل. بنى العتراض
 حدود عن انكفأوا فقد (،٦-٤: ٢ )تث أدوم مع حرن خوض

 وفاة لحإنه للكهنة. ربائ هارون أباه ألعازر خلن ٢٩-٢٢؛٢٠

األول. الجيل بزوال آدات هارون

 حيث حرمة، في الكنعانين علي انتصار ول حصل ٣-١:٢١
(.٤٥: ١٤ )رج سابعا إسرائيل بنو هزم

 في كنعانئة مدينة من الثفير الملك هذا طلح عراد. طاب ١:٢١
النقب(. )أي الجنوب
 علي نصرا إذاآتاهم ائه للرب إسرائيل بنو نذر حرموهم. ٣:٢١
 النصر. بغنائم ألنفسهم مطالبين غير كلائ، قوه يفتون عراد؛
وضزهم. اقذر هذا الرب أجاب وقد

 قادش من الشرقى الشمال إلي يقع صهور.برجلحأئه٢٢:٢٠
ادوم. حدود على
 ني موسى شارك قد هارون كان ٠ قوبي عصيتم الئكم ٢٤: ٢٠

موسى. بموت هارون موت أنذر وقد (.١٢ يع الله عصيان
 علي اقوح مذة مثل هذه كانت يوائ. ثالثين بكى... ٢٩:٢٠
 أيام سبعة المعتادة ابمناحه زمن كان ولبا (.٨: ٣٤ )تث موسى

 هارون أهمقة أظهر اقوح هذا طول فإة ، (١ ٠: ه ٠ تك )رج
الجسيمة. االكة وخسارة



٢١ العدد ٢٩٧
 فثرموهم الكعانبين، وذح إسرائين، لعول

٠ ))حرئه(( المكان اسم فذعئ ومددهم*

النحاسية الحية

 سوفو بحر طريى في هو جبل برخ إوارتمثلوا
 في الئعب قفش فضاقذ أدو؛ بأرض يدورواث

 ج موسى اخروعلى على الئمن وم ٠ الطريق
 في لتموت مصر منه أصغدقمانا ))لماذا قائليئ:
 أنعشنا كرهن وقد ماغ، وال خبر ال آلده ابرية؟
 الئعب على لردةح١ فال٦ ٠ الثخيفًا(( الئعا؛
 دوم فمات الئمي(، فتذعت المحروآلخ، اليات
 موسى إتى الئمن ةقى إسرائيل* منه كثيرون
 وعتيك، الرسمًا على تكتمنا إذ أخطأنان ))قد وقالواد؛

 فضر ٠ ر(( الحيات غتا لفرح الرسمًا إتى فضل
 لموسى؟ الرب فقال٨ الئعب* ألجل موسى
 فغل رايه، على وطمعها ص محره ن حله لك ))اصح

 منه عه موسى فضح٩ ٠ ئحيا(( وقفثزإليها لدغ ٠ض
 حيه تذغذ نكاننثى الرائه، عتى وذشفها نحاس
٠ نحياض الئحاس حئه إلى وفلر إنساكا

موآب إلى الذهاب

 ٠ص أوبوث في وتزلوا إسرائيل تتو اواوقحل
في غباريم عيي في وتزلوا أووث مرح وخلوا١ا

 ١٨: ١١ ألقض ٤
 وه ٤: ٢٠ عد ج ه
 ؛٩: ١٠ كو١ ح ٦

 ١:ه٨ختث
 ؛٢:١١دءد٧

 ؛٣٤:٧٨ز٠
 ؛١٦: ٢٦ إش

 ؛١هوه:ه
 ؛٤٠:٢٦ذال

 ؛٨:٨دخر
 ؛١٩: ١٢ صم١
 ٢٤:٨؛ع٦:١٣مل١
 (؛١وه١٤:٣ذ)يو٨

 ؛٢٩:١٤سإش
٦:٣٠ 

 ؛٤:١٨مل٢ش٩
 ١وه١٤:٣يو

 ٤٣:٣٣صءد١٠
٤٤و

 ١٣:٢صتث١٢
 ؛٣٦:٢٢طءد١٣

 ١٨:١١ ض
 ؛٢٨:٢١ظءد١ه

 ٢٩و١٨و٩:٢تث
 ٢١:٩عذض١٦
 ١:١عخره١٧
 ٢٨: ٢٣ عد ى ٢٠ ٢٢٠٠٣٣ دإش ١٨
 ؛٣٣:٣٢ذءد٢١
 ؛٣٧-٢٦:٢-ث
 ١٩:١١ض
١٧و١٦:٢٠لءد٢٢

 مجردا إسرائيل بنو أبدى عراد، على االنتصار بعد ٩-٤:٢١
الطاعة. إلى افتقارهم

 عبر الطريق أة بما . ١: ٢ أث رج .سوف حبر طريق يف ٤: ٢١
 أدوم. حول بالشعب ليدور جنودا موسى انعطف ،سدت أدوم

 خلج ماحل على إيالت نحو إسريل بتو ارحل ولكذا
 إحباط إلى المباشر غير الطرش الطرز هذا وأدى العقبة.

صبرهم. ونغاد الشعب
 المئ ازدرا. إلى الشب إحباط أدى اخليف. الطعام :ه٢١

(.٦: ١١ )رج
 األفاعي لدغات ألة هكذا شغيت املبرقة. احلبات ٦:٢١

محرقا. التهابا أحدثت
 الدينونة كث وطلبوا بإثمهم الشب اعترف .أخطأنا قد ٣٢١

عليهم. الله أرملها التي
 بنظره يشخص٠أن الملدوغ على كان .نحاس من حئة ٩٠٠٢١

 . ويحيا بشفى أن اراد إذا ،محدد إرادي فعل فى ،الحؤة هذه إلى
 .١وه ١٤:٣ يوحنا في الحادثة لهذه االستخدام-الرمزى راجع

 الشمس. نروئ إر مور ئباآل التي البره
 زازذض. وادي في وتزلوا ارقتلوا هناك س١ا

 الذي أرنونًا غبر في ونزلوا ارتحلوا هناك مرخ
 أرنون ألن دخراألموس. عن خارجا الهرة,، في

 ؛الذلك واألموئ. موأث ئيئ ٠موآثط هودخم
 في ))ودن الرسمًا((.* ))حروب ياب في يقال
 مال الذي اآلودنه اوقضبًا أرنون وأوديه سوة

٠ موآدذ(( كخم إتى واستلذ ، ٠عار كدكن إلى
 قال حيث الئئر وهي بئرع* إتى هنالائً ومئ

 ٠ ماء(( فاعطتهم الشعب ))اجمع لموسى؟ الردة
 ))إصفدي التشيدغ: بهذا إسرائيل ترهًا حيسن

 رؤساء، حفرها بئر١٨ لها* أجيبوا ابئرا أيتها
 * بعصهًا(( بضولجادف، الئعب، سرفاء حعزها

 إر تائتذ اوس٩ ساتة، إر ابرة, وبئ
 وبئ١٠ باموث، إر تحليئيل ٠وبن تحليئيل،

 عنن موآدذ ضحراء نى التى الحواء إلى باموت
البره. وجه عتى ق كشرفة التي العسجة رأمي

وعوج سيحون هزيمة

 تللي سيحوذ إتى نسأل إسرائيل وأرسل
 ال ٠أرضك في أئر ))ذءذي٢٢ قائأل.* األموذديذك

 بئر* ماء ثشزدن كرووال إتى وال حقل إلى ثميل
٠ل نتجاوركخونك(( حتى نمشي القلق طريق في

 وخؤموا وموبمبليهما أدوم حول بنوإسرائيل دار ٢٠ ن ١٠ : ٢١
 - األمورين أراضي في أرنون نهر من الشماتة الفئة على

 كتابا يبدو ما على هذا كان الرب. حروب كتاب ١٤:٢١
 كتبه ورما موسى، أدام في تتداوال انتصار، أباشيد يضم

 نهر كون إلثبات هنا بالكتاب وبممتشفد له. نعاصر أو موسى
.الشمالئ موب حد أرنون

 بنو مسح وتجاوبا، يالما*. السعب الله أمد هنا بئر؛ ١٦٠٠٢١
 حروب كتاب)) من أيصا أخذت رما بترنيمة الردن إسرائيل

(.١٨و ١٧ )ع الردن((
 (،١٩-١٤:٢٠) أدوم إلى بالنسبة جرى كما ٣٢-٢١:٢١

 ولثا األمورين. مالف، سيحون أرض فى المرور الشعب طلب
 كما ،األمورين مع حرن خوض عدم هبلب قد الرت يكن لم

 هاجمه بجيبه سنحون زحف فعندما ،أدوم إلى بالنبة حصل
 التى األرض الشعب امتلك وهكذا .ودحروه إسرائيل بنو

 مذ االردن ونهر األحمر والبحر ،الجنوب من أرنون نهر يحدها
.الشرق من األمورين وبالد ،الثمال من يبوق ونهر ،الغرب



٢٩٨ ٢٢ ،٢١ العدد
 في بالترور إلسرائيؤًا سيحأل نستح فلم

 وخرج قومه جمح سيحأل خقغ بل دخومزم،
 ياضنمولجًا إلى فأفى ابرئة, إلى إسرائيل للقا

 ونللائً الئيفب بحن إسرائيل فظربه٢٤ ٠ ن إسرائيل
 نه٠ال غتألهـ* تنى إلى نتوق أرنونإلى مئ أرفه
 كال إسرائيال فأحذ٢ه ٠قوائ كائ غتون قني قحم
 مدن جمح في إسرائيل و وقا؛ الئذئ، هذو

 ألن ٠قراها كل وفي حشبون في األمويئ
 األموديئ، تللي سيحأل مديته كاقت خشبوئ

 كآل وأحن األول موًا تللائً حاذت قد وكائ
 أصحاب يقوال لذللائ٢٧ً ٠أرذوئ حر قدو يئ رضه أ

 مدينه ودصلح فيبثى، حشبوئ إلى ))ايتوا األمثال؛
 لهينا خشبون، من خرن ألنهذاراي٢٨ سيحوئ*

 أهل ٠موآتأ عان أكنث ٠سيحوئ فريه من
 هلكت ٠موآبت يا للائً ويل٢٩ ٠ أرنون ب مرئعاب

 وبنادوح هاربيئ قنيوج ضيز قد ٠ ث كموثل أتمه يا
 قد لكن ٠سيحأل األموفئ لتللي الغبى فى

 وأخزبنا ٠ يبوئخ۵ إلى حشبون نملغئ ٠ ذتينالهلم
٠ميذبا((د إلى التي نوفح إلى

 األموس* أرض في إسرائيل نأتا؛
 فاخذوا قعزيزذ، لخجثش موسى وأرسل

 ؛٧: ٢٩متث٢٣
 ؛٣٢:٢نتث
 ٢:*١١ض
 ؛٣٣:٢ضتث ٢٤
 ؛١:١٢يش
 ؛٢٢:٩ذح
 ؛١٠: ٢٣٥ مز

 ٩:٢؛ءا ١٩: ١٣٦
 ١٠:٢دى٢ه

 ٤٥: ٤٨ ي!ر ٢٨
 ٩:٢؛اتث٤٦و
 ؛١:١؛إشه١٨و

 ؛٤١:٢٢بءد
 ه٢:٣٣

 ؛٤٦: ٤٨ إرت ٢٩
 ؛٢٤:١١ض٠ث

 ؛٣٣: ١١ مل١
 ؛١٣: ٢٣ مل٢

 وه؛ ٢:١جإشه
 ٢:١٦ح

 ؛٣٤و٣:٣٢خءد٣٠
 ؛٢٢و ١٨: ٤٨ إر

 ٢:١دإشه
 ٣و١:٣٢ءد ٣٢
 ٣٢: ٤٨ ؛إر٣وه
 ؛٧:٢٩رتث٣٣

 ؛١:٣ذتث
 ١٢: ١٣ س.ش

 ؛٢:٣شتث٣٤
 ؛٢٤:٢١صءد
 ؛١٠:١٣مزه
٢٠: ١٣٦ 

 ؛٤و ٣:٣ضتث٣ه
١٢: ١٣ ض ؛٧: ٢٩

 ٢٢ الفصل
٤٩و ٤٨:٣٣ أخد ١

بلعام- يستدعي باالق

٢٢

 تخولوا دم ٣ ٠هنالغًا الذيئ األمأليه وغزدوا قراها
 تللة عوج فخح ٠باشانذ طريق في وضعدوار

 في الثرب إلى قوبه وجميع هو للقائهمًا باشائ
 منه تخفًا ))ال لموسى؛ الرب فقائ٣٤ ٠إذذءىس

 ض، وأرضه قوبه جمع مع قدلائً إلى ذقعئة قد ألئي
 األمويئ مللي بسيحوئ فعلمث كما به فتفقل
 وجمع وبنيه ففهزبوة ٠ص حشبوئ(( في التاكل

٠ ض أرفة وتلكوا شارد، لة قبق لم حر قويه

 غربات في وتزلوا إسرائيل تنو اوارلثل
٠أريحاأ أوردن غبر مئ موآب

 فغرًا ما جميع صثوذب بن؛ باالق؛ رأى ولائ٢
 حذا الئعب يزًا موآت فع باألمورئيئ، إسرائيل

 إسرائيل* تني تيل وئ موآت وفجر كثيرت، ألئة
 قلخمئ ))اال ٠يديائث. لثيوخ موات فقال٤

 خضر الغور قلخش كما حوبتا ما كال الجمهور
 في لموًا تلغا صعون بئ باالق وكان ٠ الحقل((

بعوذج، بن قلعا؛ إلى زشأل دفأرسل ٠ الرماق ذللائً
١٥: ١٥ خر ت ٣١٤:٢ رؤ :ه؛٦ مي ؛٢:ه١١ قض ؛٩:٢٤ ش٠ب ٢
 ؛ ١٦و ٨:٣١ هجءد ٢١: ١٣ ش٠ ؛٣-١:٣١ ؛ ١٨-١:ه ٢٥ ءدث ٤

 ؛ ١٥: ٢ .ط٢ ؛ ٥: ٦ مي ؛ ٢و ١: ١٣ نح ؛ ٩: ٢٤ ؛ ٢٢: ١٣ يش ؛ ٤: ٢٣ تث
؛١٤:٢؛رؤ١١يه

 حكما*، قالها الكلمات هذه األمثال. أصحاب يقول ٢٧٠٠٢١
 هزيمة تصف ٣٠-٢٧ ع فكلمادت األمورين. بين من ربما

 السخرية دواعى ومن أرنون. نهر ثمالئ للمرين األمورين
 بنو أخذها ،المويين من أألرض األمألون أخذ كما أله

 التي الكلمات هذه من الفرض وكان األمورين. من إسرائيل
 األرض. تلك في إسرائيل بنى حئ إثبات مرسى اقتبسها

 إسرائيل بنو يأخذ أن شغي يكزًا لع ،الده وصايا فبحسب
 لوط نسل من كانوا هوالء ألة الموين تخص التي األرض

 إسرائيل، بنو به وعد األمألين خض ما ولكئ (-.٩: ٢ )تث
يأخذوه. أن حثهم من وكان

 تحت سوق نهر شماالً الواقعة األرض كانت ٣-ه٣٣:٢١
 بني عوج هاجم وقد آخر. أمورى ملأل وهو عوج، خكم

 في األراضي جمع فإة ،وهكذا ساحقة. هزيمة فلبي إسرائيل
 في باشان مرتفعات إلي الجنوب في أرنون نهر -من األردة عبر

.إسرائيل بنى سيطرة تحت وقعت الشمال
 بال الشعب تقدم ،األردن عبر على السيطرة تأمين بعد ١ : ٢٢

.صفنعان على للزحف استعدادا موب سهول إلى عوائق
 النبى بلعام، على للتركيز السرد يبحؤل ٢-م.ه٢:٢٢
اإلبراهيمي العهد نحو الرب أمانة مجذذا أقواله وتؤغد الوثني.

 األحداث سزد ،٤٠—٢:٢٢ وفي شعبه. بمباركة وقصنه
 كلمات ٢٤:٢٤-٤١:٢٢ في تليها بلعام؛ كالم إلى الئغضيه

.٢:ه٢٤ فغى الخاتمة أثا نبؤاته.
 )رج لوط سل٠ من ابوآييون جداكان ٠ ٠ ٠موآب فرع ٣: ٢٢
 بنو أفنى كين االق٢ مبكهم رأى وقد (.٣٧و ٣٦؛ ١٩ تك

 بني على حظر الله أة يعلم يكن لم ولغا االمألين. إسرائيل
 وشعبه هو يلقى ان من ارتاع فقد ،مواب مهاجمة إسرائيل
(.٩: ٢ )تث عينه المصير

 عبر إبراهيم من متحدرين المديانؤون كان مديان. ٤: ٢٢
 حدود حنوبى بقيمون وكانوا (،٤—١:٢ه باك )رج قطورة
 لغذاء١ لخعلر عرضه أئهم مدم شيوخ موب بلغ فلث .موآب
.لدحرهم مولب مع حلائ عقدوا ،إسرائيل بني أيدي على
 نهر على مدينة وهي فتور؛ من بلعام كان بلعام. ه :٢٢

 من فرقة تواحد على عثر حيث ،ماري بقرب رثنا ،الغرات
 السحر بلعام مارس وقد أفعالهم. في بلعام ماثلوا الذين األنبياء
 (.١٦:٣١) إسرائيل بنى اغوى واخيرا (١:٢٤٠) والعرافة

 نبى باه المقدس الكتاب من الحقة مواضع في بلعام ويوصف
 نح ؛١٠و ٩:٢٤ ؛٢٢: ١٣ يش ؛٦-٣:٢٣ )تث زائف

(.١٤: ٢ رؤ ؛ ١١ يه ؛٠١٦و ١٥: ٢ .ط٢ ؛ ٥: ٦ مي ؛٣-١: ١٣



٢٢ العردد ٢٩٩
 سمه نني أرض في الئهر على ايتي فتوذح إلى

 مصن* من خرح قد سعب ))حوذا قائال: لتدعوه
 ٠ تقايلي مقيم وهو األرض، وجه لهفى قد هوذا

 أغًا ألكة التعبدد، هنًا لي والفئ فاآلنكئلخ٦
 األرض, ض فأطرد نميزه أئ يمهنا لفئة بئى،
 تلخه والذي نباذئ دباركه الذي أن غرفة ألز

 ، بديان وشيوخ موات شيوخ فانفتق ٠ تلعوئ((
 نبا؛ إلى وأؤؤا أيديهم، فى لحراقةذ١ وحلوأل
 التة هنا ))بيتوا لهم: نخاال باالى. بكالم وكلموة

 فئكث ٠الردةر(( تككي كما حوايا عنيفًا فأذد
بلعام* عفن موآت رؤساء

 هؤالء لهم ))من وقال: بلعا؛ إلى اشه فًالى٩
 للهر: بلحام فقالة ٠ز عنذك؟(( الذيئ الرجال
 إلى أرض قد مرآت تللئ يعون بن ))باالقًا
 ببى قد بصر بئ الخاح الغمت هوذا١١ يقول:
 لغلى إدا، لى الثئ اآلل تعاال األرض* وجه
 ))ال لبلعا؛: اسه ققال١٢ ٠ وأطرد( أحاره أن أقدن

 ٠ ئباذالس(( ألئه الئعب، تلض وال معمًا تذلهت
 ))انغلقوا باالق: لرؤساخ وقال صباحا بلعا؛ فقا؛١٣

 لي نسح أنه أبى الردة ألئ أرضفًا إلى
 إلى وأكوا موآت رؤسا، فقا؛١٤ ٠ معفًا(( باألهاب

 نخعان ٠ معذا<( يأتي أنه نلعا؛ ))ألى وقالوا: باالق
 مئ وأعظًا أكقر رؤساؤ أيشا وأرض باالق

 ٤:٢٣هحتث
 ؛ ١٧: ٢٢ حد ٦

 ؛٨و٧:٢٣
 ٩:٢٤؛١٢:٢٢دءد

 ٨و٧:٩صم١ذ٧
 ١٩: ٢٢ رخد٨
 ٣:٢٠ذتك٩

 ؛٢٠:٢٣سخد١٢
(٢٨: ١١ )رو

 ؛١١:٢٤شخد١٧
 ٦:٢٢صءد

 ؛٣٨:٢٢ضءد١٨
 مل١؛ط١٣:٢٤
 ١٣: ١٨أي٢؛١٤:٢٢

 ٨:٢٢ظءد١٩
 ؛٩:٢٢عد٢٠
 :ه٢٣ ؛٣٥: ٢٢ عد

 ؛٢٦و١٦و١٢و
١٣:٢٤ 

 ٢٤:٤فخر٢٢
 ؛١٣شه:٠ف٢٣

 ؛١٧:٦مل٢
٩:٢٢؛ع٧:١٠دا

 قال ))هكذا لة: وقالوا بلعا؛ إلى فاوا أولئئ*
 إلى، اإلتيائ ض تمقع ال يعوذ؛ بئ باالق
 ز تقوال ما وض عفليائش، إكراائ أكبثك *االر
 ٠الئعت((ص هذا لي الض اآلئ فتعال أففتة*

 ))ولوأعطالى باالى لقبيد وقال نلعا؛ فًاجات١٨
 أنجاور أنه أقدن ال وذلهائض فصه سه غ مرغ باالق
 ٠ كبيراط أو ضفيرا ألعض إلهى الردة دول

 ألعز ظ التة هد أيشا أبيم غنا امكثوا فاآلئ١٩
 إلى اشه فًافى٢ ٠ به(( يكلمنى، الردة نعود ماذا

 فعم ليدعوك الرجال *أفى ))إئ له: وقال ليأل نلعا؛
 به أكلئلج الذي األمر تعتال إثما معهًاع، اذلهت
٠فقط((غ

بلعام أتان

 وانفتق أتايه على ونن صباحا بلعا؛ فقا؛٢١
موت* رؤساي مع

 ووقفًا تنغلق، ألئه الله^ عشب فخمي٢٢
 راشت وهو ليقاوتذف الطريق فى الردة تلدك
 تالك األتان فًابضردي٢٣ معه* وعالماة أتايه عتى
 ددو، في تسلول وسيفه الطريق في واقعا الردة

 ٠ ق الحقل فى وتشن الطريق عن األتائ فمار
 دم٢٤ الغريق* إلى ليردها األتان نلعا؛ فشرت
 حائطًا له للكروم؛ حنذقز في الرمة تالك وقفًا

 بني أة عرف قد باالق أن بما البعب. هذا لي العن ٦:٢٢
 كى بلعا؛ استدعى ،عسكرا يهرموا أن من اقوى كانوا إسرائيل

 يجلبًا أرها بعتئد منطوقة كلمه اللعنة وكانت ويلعنهم. يأتي
 بلعام بأن باالق أقر وقد .ضنه ينطق الذي النبى على السر
الفقالة. اللعنات بيطق سمعة ذا كان

 األصحاحات، هذه ثنايا ني الرت. يكلمين كما ٨:٢٢
 ١٣: ٢٢) إسرائيل بني إله أي٠))الرت((، نفسهآسم بلعام استخدم

 دعا ١٨: ٢٢ فى اره حقى (.١٣: ٢٤ ؛ ١٢و ٣: ٢٣ ؛ ١4و ١٨و
 بلعام أة االفراض ينبغي اآلية هذه وفي إلهي((. ))الرز الردة
 كان ،وثنؤا نبائ كوره حيث ومن إسرائيل. إته يكلمه أن توبع
.شعب أي الهة مع التواصل يتوح أن شأنه من

 ولكئ بلعام. *ع فعال الله توصل بلعام. إلى الله أتى ٩ًا:٢
 عهد، عالقة إلى كسير التى ))الردة(( لغطة استعمال من بدال

 ١٢و ٩: ٢٢) إليه التكتم عند ))الله(( كلمة دائائ الله استعمل
 الكتاب نعبئ فإة ؛الرية(( كلمة استخدم ببام أة وهع ٠؛٢و*

إسرائيل. بإله عالقه له تكن الم أده يوضح المقدس

 ألة الشعب، لعن من بلعام يتمكن لم مبارك. النه ١٢؛٢٢
.فقعن البركة يعطكهم أن صئم قد الرت

 يذب أن بلعام رغب فقط. به ص الذي األمر ٢٠:٢٢
 أن يمكن الذي المادي الغنى كثيرا يشتهى كان إذ ،باالق إلى

 الذهاب. عن الله نهاه بعدما حئى الرت التمس وقد يناله.
 أعلمه ولكئه ،بالذهاب له السماح بلعام طلب على الله فواش
إباها. تعالى يتفه التي الحز كلمة بغير يتكتم بأال

 (،٢٠ ع أن.ينهب لبلعام اللهأذن أة ننطلق.مع ال٢٢:٢٢
 غضب اضعلرم وهكذا سايغا. يكن لم حافز؛ أة يعلم كان

 طلبه. لما بعن خاغع غير أئه علم الله ألة بلعام على الرت
 ع ني البعطاة البلمة توكيد لبلعام الله مواجهة نتيجة وكانت

 الكلنات يتكتم أن فقط ض بأ؛ ،٣٥ ع في والئكررة ،٢٠
 فثببن الرسالة فهم بلعام أة أائ يقولها. منهمأن الله يربد التي
 تهدآ لرت١ مندك ٠كان الرت. هةد .٣٨ نيء ذه١خ

 ؛٧: ١٦ تك )رج لله مساوبا عن وقد نفسه. ازب لحضور
.٢:٣(.رجحخر٦-١:٣؛خر٢و١:١٨



٣٠٠ ٢٣ ،٢٢ العدد
 األتان أبضزت فلائ٢ه ٠هذاك ٠س وحائط هنا من

 رجزًا وصعطئ الحائط، زحمت الرب ماللثآ
 تالك اجتاز دم٢٦ ٠أيشا فشزبها بالحائط، بلعا؛
 ليس حيث شئق تكاني فى ووقفًا أيشا الرويًا
 أبضزم فئتا٢٧ ٠ شماال أو دميتا لألكوب سبيال
 فحمي ٠قلعا؛ تحتًا زبشت الرديًا، تالك األتان
 فغًاخ٢٨ ٠ بالعضيب األتان وشزسمًا بلعا؛ عضيًا
 ضعنًا ))ماذا لبلعا؛؛ فقانتًا ال، األتاني فم الرديًا
 فقاال٢٩ً ٠ ذقعام؟(( ث قال اآلن شزبئنى حتى بك

 في كان لو ٠بي ازذرسب ))ألدلي لألتاني؛ بلعا؛
 فقالم٣٠ ٠ل وقلد قد اآلن شتًا سيغًا قدي

 زيتًا التي أتاثك أنا ))أنستًا لبلط؛؛ األتان
 تعودت هل اليوم؛ هذا إلى وجودك منذ عليها

٠م ))ال(( فقاالً؛ ٠ هكذا؟(( بك أفعال أنه
 فأبضز ن، بلعا؛ عيثى عن الرسمًا كشفًا دم٣١
 فى تسلوال وسيفة الطريق فى واقائ الرسمًا تالك
 تالك لة فقاال٣٢ ٠ وجبه على ساحذا فحر قدو،

 دعام؟ نالث اآلن أتالك شزبتًا ))لماذا الرسمًا؛
 ه- ورحله الطريق ألن للئقاذتؤ خرجت قد هأنذا

 وذامى من ومانتًا األتان فأبضزتذى٣٣ أمامى،
 فدامي من قمال لم ولو دعام* نالث اآلن
 قلعا؛ فقاال٣٤ واسقبئييها((* وقلقك قد اآلن شتًا
 ألك أعلم لم إني ))أخطادتًا* الرسمًا: لتاللى
 في قح إذ واآلن الطريق* في تلقائي واقفًا

 الرسمًا مالك فقاال٣ ٠و أرحع(( فإر عيثيك
 بالكالم تتكلم وإئما الرجال، مع ))اذدتيًا لبلعا؛؛
 مع بلعا؛ فانشق ٠فقط((ي به أكلئلائً الذي

* باالى ؤ رؤسا
 خرج جاء، قلعا؛ أن باالق سوع فلائ٣٦

 ١٦:٢بط٢ذ٢٨
 ؛١٠:١٢ل)أم٢٩
 (١٩:١٥ مت
 ١٦: ٢.ط٢م ٣٠
 ؛١٩:٢١نتك٣١

 ؛١٧:٦مل٢
 ٣١و١٦؛٢٤لو

 ١٤:٢ط٢)٠٣٢
 ٢٤: ١٥ م١د١٣٤

 ؛٢١:٢٦؛٣٠و
 ١٣: ١٢ صم٢
٢٠:٢٢يءد٣ه

 ؛١٧: ١٤ أتك ٣٦
 ١٣:٢١ العد
 ؛١٧: ٢٢ همد ٣٧

١١:٢٤ 
 ؛٢٦: ٢٣ دعن ٣٨
 ؛١٣: ٢٤
 ؛١٤:٢٢مل٠١
١٣: ١٨ اي٢

 ٢٣ الفصل

 ؛٢٨:٢١جءد٤١
 ٢:١٢تث

 ٢٩: ٢٣ أعد ١

 ٣٠و١٤:٢٣بءد٢
 ؛١:ه٢٣تءد٣

 ١٦و ٤:٢٣ثءد
 ١٦:٢٣جءد٤

 ٣وه٢٠:٢٢هحءد
 ؛١٦: ٢٣ ؛٣٨و

 ٩:١ إر ؛١٨: ١٨ نث
 ؛٤:٢٣ختث٧
 ؛١:٢٩؛١:٢٧أي
 ٦:٢٢؛دءد٢:٧٨ض
 ؛١٧و١١و
 ١٠:١٧صم١ذ
١٢:٢٢دءد٨

 أرنون تخم على التي موًاسمًا مدينة إلى الستقباله
 لبلعا؛: باالق فقاال٣٧ ٠الئخومب أقضى في الذي
 إني؟ تأم لم لماذا ألدعوك؟ إليك أرسل ))ألم
 قلط؛ فقاال٣٨ ٠ ت أكرتك؟(( أنه أقدر ال أحائ

 اآلن أنغلي إليك* حستًا قد ))هأنذا لباالى؛
 ادال قثغة الذي الكال؛ بشيء؟ أتكلم أن أستطع

 باالق مع قلعا؛ فاذشق٣٩ ٠ ث أتكنًا(( به فمي في
 وعثتا، بعزا باالق فذقح٤ ٠ حصوت قرية إلى وأديا

٠معة الذيئ الزؤساع وإني قلط؛ إلى وأرسل
 إلى وأصفذة قلعا؛ باالق أحذ الضباح وفي٤١
 الئعب. أفضى هناك من قرأى تحرج، م نرقط

األولى بلعام بركة

سبغة ههنا لي ))ابز لباالق: قلعا؛ فقاال١
 ثيراني سبعة ههنا لي وكئ تذابح

 ًا. بلعا؛ تكنًا كما باالق فعغل٢ ٠ أ هباش(( وسبغة
 كل على وكبائ دورا وبلعا؛ باال وأصغذ
 عنن ))قفًا لباالق: بلعام فقال٣ ٠ ب تذبح

 يوافى الرسمًا لغل أنات فأنشق ئحزؤك،
 انطلق دم ٠ به(( أخثرك أرالى فتهما ث، للقائي

 رلت، ))قد لة: فقال بلعا؛، اشًا ؛فواقى ٠ راببه إلى
 كل عتى وكبائ دورا وأصفدت تذابح سبغة

 قلعا؛ فم في ح كالتا الرسمًا هفزذع ٠تذدح((ج
٠ هكذا(( وتكدًا باالق إلى ))ارحع وقاال؛

 هو محزوم، عنن واقفًا هو وإذا إليه فزجج
 ))من وقاال؛ بتثلوخ فئطق٧ موآديًا* رؤساء وجمبع

 حبال منه موآسمًا، مللغ باالق بي أفى أرا؛
 اشبهًا وكنًا يعقوسمذد، لي الفئ تعاال التشرق؛
وكيغًا اللهور تلفتة لم تنه ألفئ كيفًا ٠إسرائيلذ

 مالك ترى أن بلعام ألتان أتبح األتان. فم الربًا فتح ٢٨؛٢٢
 الخطر أدركت وإذ (.٢٧و ٢وه ٢٣ )ع المسلول بسيفه الربًا

 حافظت ،هذا وبعملها المالك. تجئى حاولت ،بها المتربص
 مح التخاطب من تعجرا األتان ثفنتًا وقد .ايثا بلعام على

بلعام.
 أن لبلعام أتاآلرًا بلعام. عيين عن الربًا ًاكشف١:٢٢

 ليست التى األمور نلك *سبما وال ،حقيقتها على األمور يرى
 عند لمشيئته خاضعا يكون وأن البشر، لدى مري العادة في

باالق. إلى ذط.ره

 مؤبد نحو على األولى بلعام رسالة بادت ١٢:٢٣-٤١:٢آ
 ءذ^جمع يختلغة وقدكانت . (٨: ٢٣) االنة لعن يمكن ال أكه

 لو تمئى بلعام إذ حلى (؛٩:٢٣) األخرى العالم شعوب
(.١٠: ٢٣) بركتها فى شارك

 بإالق أة مع بلعام. فم يف كالائ الربًا وبع ه :٢٣
 ألهم الربًا فإن ،ودسه مذابح على ذبائح قدما وبلعام
بلعام.

 بلعام رسائل من كدح العبارة هذه ثستهئ بقثله. نطق ٧: ٢٣
(.٢٣و٢١و٢٠و٣:٢٤؛١٨و٧)ع



٢٤ ،٢٣ العدد ٣٠١

 ٢٤ الفصل
 ١وه ٣: ٢٣ أعد ١

 ؛٣٤و ٢:٢بءد٢
 ؛٢:ه١١تهل

 ؛١٠:١٠ صم١
 ؛٢٣و ٢٠٠٠١٩

١:١أيه٢

 الشخور رأمي ص إني الرث؟ تشتمة لم من أشببًا
 تسغئ سعة هوذا أبينة. اآلكام ومرع أراة،

 من١ ٠ س تحشمه ال اللعوب وبيزًا ن، وحذة
 بعد؟ إسرائيل ورع يعقوا^اش قرات أحض
 آخرتي ٠ولغن األبرارص موت تغسي لقنن

كآخرهًا((*
 لثثبًا بي؟ ففلن ))ماذا سآ: باالق فقال١١

 ًا((ض.٠باذكئم قد أنت وهوذا أحدله، أعدائي
 فمي في الرث تغمغة الذي ؛أما وقال؛ فأجامًا١٢

٠به؟((ط أتكائً أنه ًاحقرءئ

الثانية. بلعام بركة

 آحر تكاد إقى تعي ))خنًا باالق؛ لة فقال١٣
 ٠ثرى ال وبله فقط، أقصاؤة ترى إلما بنة. تراة

 صوفيهًا حقل إر فًاخذة١٤ ٠ هناله(( من لي فالقنة
 وأصغذ تذائ، سبغة وقى الفسجه، رأمي إنى
 لباالى؛ فقال١ ٠ ظ تذبح كل عر وكبائ كوذا
٠ هناله(( أوافي وأنا محرتجله عنن هنا ))وفًا

 فمهع في كالتا ووع دلعا؛ الرث فوار١٦
 إليه ةفى١٧ ٠ هكذا(( وتكنم باالق إلى ))ارحع وقال؛

 ٠معة موبًا ورؤساؤ ئحزوبه، عنن هوواؤفًا وإذا
 فثعلى١٨ ٠الرث؟(( به تكنًا ))ماذا باالى؛ لة فقال
 ابزًا يا إني إصغ واسئغ. باالق يا ))نم وقال؛ بتئله

 ابزًاإنسان وال فيكذبًا، إنسانا الله ليس١ صعوزغ.
 هليقولقوالتغغل؟أويتكاًئوالض؟٠فةذذ؛ف

 فال بازله قد فإلة أبارله. أن أيرت قد إني

؛٨:٣٢زتث٩
 ؛٢٨: ٣٣
 ؛٢٣:١١يش

 ؛١٦:٣٣سخر
 (١٤:٢؛)أف٢:٩ءز
 ؛١٦: ١٣ رتك ١٠
 ؛١٤: ٢٨ ؛١٧: ٢٢

 ؛٩:١أي٢
 ١:ه١١٦صمز

 ١١:٢٢ضخد١١
 ٣٨:٢٢طءد١٢
 ٢و١:٢٣ظءد١٤
 ؛٣٥٠٠٢٢ عد ١٦
 :ه٢٣
 ٢٠:٣غقض١٨
 ؛٢٩: ١٥ صم١ف ١٩
 ؛ ١٧: ١ ج ؛٦:٣ بل

؛٢٣:١١ىءد
 ٥٦٠٠٨ مل١

 ؛٢: ١٢ ذتك ٢٠
 ١٢:٢٢ عد ؛١٧: ٢٢
 ؛٢:٣٢لهز٢١

 (؛٨و٧:٤)رو
 ١٨-١:ه٨٩مض
 ؛٨:٢٤نءد٢٢

 ؛١٧:٣٣ تث٠
 ١٠:٣٩أي
 ؛١٩:٣١وهز٢٣

١:٤٤ 
 ؛٩:٤٩يتك٢٤
 ؛٢٧: ٤٩ أتك

 ٢٣:١١يش
 ٣٨:٢٢بءد٢٦
٢٠:٢١تءد٢٨

 تغثا رأى وال يعقوبًال، في يصرإثائ نم٢١ ٠أرذ؛ك
 فيهم. تللثؤ ولهتافًا معة، إلهة الرث إسرائيل* في

 ٠شرغهالرئمهـ مثال له مصزن. من أخرحه ألله٢٢
 عر عراقه وال يعقوبًا، عر عياة ليس إئه٢٣

 وغئ يعقوب عن تقاال الوقب في إسرائيل*
 كلبوؤي، تقو؛ ب٠سع هوذا ففالاللهو. ما إسرائيل
 وتشرب فريسة يًاكزًا حني يا؛ ال كسد. ونري

٠ئى((أ ذم
 تجاركه وال نعقه تلفنة ))ال لبلعا؛؛ باالق فقال

 اكلمله ))ألم لباالق؛ وقال بلعا؛ فأجابًا٢١ ٠ نرئ((
ب. أففل؟(( فإتاة الرث به يتكنًا ما كأل قائأل؛

الثالثة بلعام بركة

 تكاد إلى آحنله ))هلم تجلعا؛؛ باالق فقاال
 لي تلفقه اخوأنه غيي في يصلح أنه عشى آخر،
 فغون رأمي إلى تلعا؛ باالق ةحذ٢٨ ٠ هناله(( وئ

 لباالى؛ قلعا؛ فقال٢٩ ٠الئشرئءلىوجهابرةت
 سبغة ههنا لي وهيى تذابح، سبغة ههنا لي ))ابز
 قال كما باالق فعغل٣ ٠ كباش(( وسبغة ثيراد
مذح. كل عر ورادوكبائ وأصقذ بلعا؛،

 عبقي في نحتئ أله قلعا؛ رأى فذائ١
 يئلى نم إسرائيل، تبارله أئ الرث

 نحذ حفل بل هال، ليوافي ,والثانتة األولى كالمر
 إسرائيل ودأى غيتيه. تلعا؛ ورم وجفه. البرتؤ
اشرت، روح عليه فكائ أسبالجوب، حشمتًا حاأل

 ندألعلى شرية باللجة ئبالغة .يعقوب تواب أمحى من ١٠: ٢٣
 )رج دغعيمغ-ح يعقوب نلجة كانت مثلما جدا فسائن كثيرة أمة
 مشه الة كات إسرائيل. رع (.١٤: ٢٨ ؛ ١٦: ١٣ بك

 تعذر بإذا االحتماح. خيمة جهارت ض جهة إلى كئ أقسام أربعة
الكزًا. يعذ أن يقدر حتائ أحد فال ،جزكا يعد أن المرء على
 طى الرج عزم مجددا الثانية بلعام رسالة ببدت ٢٦-١٣: ٢٣

 بمراحمه جاى الرج* نحاه إسرائيل .طي ؤي فاإلثم االبة. مباركة
 تعالي. خشه إتمام دون يحول تن نهو ال ومن (،٢١: ٢٣)

 (٢٢: ٢٣) خارقة .طرقة مصر من الفب أخرج الذي فاإلله
(.٢٤: ٢٣) اعدائه جمع علي نعزا ميؤتيه
 هو الذي اإلتان نقيض علي إساكا. الله ليس ١٩:٢٣

بلعام في ثبين نحو على ظهر كما بالثقة، جديرا ليس

 يتفؤر، ال انه وبما الثبات. ودائم بالثقة جدير الله فإن نفسه،
.دائائ كالنه يتحثق فلذلك

 الملك على الثالثة بلعام رسالة ترشمزت ١٤:٢٤-٢٧؟:٣
 اإلبراهيمي العهد ببركات سيأتي الذي )))المسح((( األسمى

الوا،- على االمم ومائر إسرائيل سي إلى
 وكانت (،٢٩:٣ )ث فغور يت أبائ ئدعي فغور. ٢٨: ٢٣
(.٣: ٢٥) ليعل معم مقر
 العهد في عاد؛ التعبير هذا م اسئخد .الله رح عب كان ٢: ٢٤

 للقيام نحوفريد على الله لجأهم الذيني أولئك إلى بالنسبة القديم
 رسالتيه خألف وعلى ٠،بلعام إن (.١٠؛: قض )رج بعمله

 فقد الرسالة. بهذه اليطى قبل العرافة إلى يلجأ لم السابقتين،
بدئة. الله بهمة اشلق على اندس الروح قذره



٣٠٢ ٢٤ العدد
 بعون* بني بلعام ))وحي وقال: بتثلوث فتطى٣

 قستع الذي وحي ٠ العيس الئغتوح الرحل وحي
 وهو ئطروحاج القدير، رؤيا نزى الذي اشر* أقوال

 يعقوت، يا خالائً أحمتئ هما القيس.* مكشوفه
 كجتام ممتدة. كأوديه إسرائيال؛ يا كاكنلائً

 كأرزام ٠ خ الرمث عرشها عودح كثجرام نهر، على
 على ررئ ويكونًا دال، لبئ ماة بجري ميا* على

 وتري ن أجاح على تلكه وساتى مياوغزيبذد،
 شرغه مثال لة مصزذ. من أخرجة آش ٠ذملكةد

 ش عظامهم ونقضهم تضابقيه، أنتاس، يائال الرئم*
 كلبوة* ذقغئ ٠ كأشرض خقم ٠سهاتةص ونحطم

 ٠ذلعون((ط والعئلثًا تباركًا، تباركليًا يقيئة؟ ئئ
 ظ بيد وضعق بلعا؛، على باالق عشب فاشئغال

 وهوذا ذغودلاًئ، أعدائي ))لئشبهًا لبلعا؛.* باالق وقال
 فاآلأل١١ ٠ذقعامع قالن اآلل باتم قد أئ

 وهوذا إكراثا، أكرثًا ولت، ئكايلاًئ. إلى اهرت
 بلعام فقال١ غ. الكرانه(( عن مقفلئآ قد الروح

 إلي أرسلئ الذيئ رشللائً أيثا أكلم ))ألم لباالى:
 ال ودكتا نهوفغًا يلءنم باالى ولوأعطاني١٣ قائال:

 مئ أوشرا حيرا ألعتال الرمح ول أكجاذر أقدرأن
 واآلئ١٤ أتغًا. داة الرت يتكئتة الذي تغسي.

 يفقتة بما أنؤئلائً هلم ٠ شعبي إلى تنغلق أنا هوذا
٠ ف(( األتام آجر في بئبلاًئف الئعت هذا

 ١٨و ٧:٢٣ثءد٣
 ٢٨:١جحز٤

 ؛٣:١مز٤٦
 ؛٨:١٧إر

 ١٦:١*٤خمز
 ؛ ١٣: ٥١ دإر٧

 ؛١وه ١: ١٧ رؤ
 ؛٩و ٨:١صمه١ذ
 ؛ ١٢: ه صم٢ ر
 ٢:١٤اي١
 ؛٢٢:٢٣ذءد٨

 ؛٩:١٤سخد
 ؛٩:٢؛شمز٢٤:٢٣

 :ه٤؛صه١٧ه:٠إر
 ؛٩:٤٩ضذك٩

 ؛٢٤:٢٣ءد
 ٢٩:٢٧؛٣:١٢طتك

 ١٤:٢١ظحز١٠
 ؛ ١١: ٢٣ عد ١٧و

 ٢: ١٣ نح
 ٣٧و١٧:٢٢عءد١١
 :ه(؛٦ف)مي١٤

 ؛١:٤٩ىتك
٢٨:٢؛دا٣٠:٤تث

 ؛٧:١كرؤ١٧
 ؛٣٤:٣؛لو٢:١مت

 ؛٢:٢لمت
 ١:*٤٩متك
 ١٤:٨صم٢ن١٨
 ؛١:*٤٩هذك١٩
 ١٢و١١:٩ءا

 ؛٤:١وتك.٢٤
 ؛دا٦:٢٧حز
 ؛٣:*١١

 ٢وه٢١:١٠يتك
 :ه؛٢٢أءد٢ه

٨:٣١

الرابعة بلعام بركة

 قعون* بني قلعا؛ ))وحي وقاال؛ قهلىبتئله هدم
 الذي اوحى١ العيس. اسوح الرحل وحى
 قرى الذي ٠الغلي معرقه ودعرفة اطر أقوال قستع

 أراة١ القيئين: ئكشوئ وهو ساوائ القدير رؤيا
 نبرز ٠قريباال ليس ولكن أبصرة اآلنى* ليس ولكن

 إسرائيالم، من قضيت ئقو؛ يعقوًاتل، مبرح كوكيه
 ٠ الوعى قني ض ويهللغ موآت، غرقي فيحطم

 أعداؤ؛ سعير ويكون ميراائن، أدو؛ ويكون
 الذي ويدكلط ٠ ببأمي إسرائيال وتصع ٠ميراقا

هـ. مدينه مئ الشارد وتهللائً يعقوت، مئ

االرة بلعام أقوال

 ))عماليق وقال: بتقله فتحلق غماليق رأى بم
 دمهرأى٢١٠الفاللي(( فإنى الئعوب،وأتاآجرية أوال

 نتيائ، ئسكثًا ))لئكئ وقاال: بتقله فتعلق القيئ
 قائ يكوزًا لكن٢ ٠ ضخنؤ فى نوضوعا وغئلائً
 ثطى م ٠ أشون؟(( سأسرلائً نثى حئى لألمار.

 ذللاًئ؟ يعقال حيئ قعيثئ نئ ١>)آو وقاال: بتكله,
 أنون، وتخضع ل كتيم ناحفة. مرخ شقئ ؛أوتأتي
٠ الفاللي(( إنى أيثما فهو عابري، ويخضع

 نكاوأ. إتى وذجع وانغلى قلعا؛ قا؛ دم٢ه
طريقه. في ذهب أيائ وباالق

 وكشف بصيرته الله روح أنار لقد العينني. مكشوف ٤:٢٤
عنها.

 بهذا ملألءماليقي٣٣و ٣٢:١صمه١أجاج.ظهرفي٧:٢٤
 بعد إسرائيل بني يهاجمون قوم أول العمالقة وكان االسم.

 ))أجاج(( كان وردمًا ٠(١٥—٨: ١٧ خر )رج مصر مغادرتهم
 ))فرعون(( مثل مثله ،عماليق بني لملوك لقؤا أو شجصائ اسائ

مصر. فى  ٨: ٢٤ بين اللفظى التشابه بسب مصر. من أخرجه الله ٨: ٢٠٤
 يثر اآلية آله في الغاب ضمير فإة ،٢٤و ٢٢: ٢٣ وبين ٩و

 مغرد، الضمير هذا ألنى ولكئ إسرائيل. إلى يعود باه عاد؛
 النظر يستحسن اآلتي، التبك يخص ٧ ع في له دكر وأقرب
 ٩: ٢٤ وعد الملك؛ ذلك إلى بشيران باعتبارهما ٩و ٨ الىع

 الملك إلى اإلشارة حيث ،٩: ٤٩ تك من مباشر اقتباس
المسمح. إلى أي يهوذا، من سيطاع الذي األسمى
 .٣: ١٢ تك إلى اليبير هذا يرع ئبازك. ئباركك ٩:٢٤

اآلتي. المسبح في يتركز اإلبراهيمي للعهد األقصى واإلتمام

 المستقبل. في الله بركة ستجني التي االكة يارك الذي فهو
 التعبير وهذا األخيرة. أالكام يف آي ٠االمي آخر يف ١٤:٢٤

 المستقبل إلى رة لإلشا شرعائ القديم العهد في يستخدم
 الثالثة الرسالة في الثبإغ الحى ساول الرابعة ببام فرساة التعيد.
.موب على وئعلكقه

 األسمى الميث بمجى الرابعة بلعام رسالة سأت ١٩- ١٥: ٢٤
 ويهزم موآب<( طرئي )ايطم سوف والذي البل، في

له. ستكون الكاطة السيادة فإذ أوم.

 ستقبل إلى األخيرة الثالث بلعام رسائل تتطاع ٢٤ا٢٠:٢٤
 وثاسا، (.٢:.٢٤) الهالك سيلقى صاليق فأوال، األمم.

 يسبيهم سوف ، المديانين مئ قائ دمادلون وهم ،القبيون
 هذه ولعل وعاير، أشور وثأنا، (.٢٢و ٢١: ٢٤) األشوريون

 عذابا تلقى سوف (،٢١: ١٠ )تك ببها إسرائيل إلى إشارة
 بات )وقد الهالك إلى هذه تصير أن إلى )قبرص( كسم يد على

 فلسطين، غربى الواقعة المتوسطة المنطقة يمقل ))كتيم(( االسم
زوما(. إلى يشير ٣٠: ١١ دانيال وفي



٢٦ ،٢٥ العدد ٣٠٣
إسرائيل يعثر موآب
 شؤن ب؛ موات اتث٠بذ مع ء تزون ٢٥ اللعب واببدأ أ،ك شطيم إسرائيلوفي كأقام ٢ ه

 الئعت فاكل آلهتألث، ذباح إلى ت اللعب
 فغون. بكل ويغلق/إسرائيال٣ً ٠آللهتهئج وسجدوا
 ابردة فقانًا إسرائيالح. عز الرسمًا عشب فخمئ

 وغلقهم اللعب رؤوس جمع ))حذ لموسى:
 الردبًا عصب حمو فتردث الشمسيخ، مقابؤًا للرسمًا

 إسرائيل: ن لعضاة موسى فقانًا ٠د إسرائيل(( عن
 ٠فغوذ((د بكل الئئقثئ قوته وكل كوع ))اقيلوا

 إلى وقدم جاءك إسراكل دني سه ذكل كإذا
 كرًا وأعني موض غيلى أما؛ الجديانئه، إخوته

 خيتة بادب لذى باكون ولهم إسراكل، لجماغؤبني
 بزًا فيذحامرًاس ذللثًا رأى فذائ٧ ٠االجبماعذ

 وسطرالجماعة نبئ قا؛ هارونًاالكاجي، بي ألعازارش
 اإلسرائيلى الركل وراء وذكل٨ بقدو، رمحا وأحن

 والئرا اإلسرائيلى الركل الثئأذولمغئمخما، إلى
 ٠إسراكلض نني عن االباص فامتع نعنها* في

ألثاط* وعشريئ أرتحه بالوبإ ماتوا الذيئ وكاننم٩
 بئ فينحاش ))١١ قاآل؛ موسى الردة فكلى١

 نني عن سحطي زد قد الكاض هارونًا بن ألحارز

 ٢٥ الفصل
 ؛٤٩:٣٣أءد١

 ؛١:٢يش
 ١٤:٢برؤ

 ؛١٧:٢٢تيش٢
 ؛ ١ ٠ : ٩ هو

 ؛١:ه٣٤ثخر
 ؛٣٨:٣٢تث

 ؛٢:.١٠كو١
 :ه٢جخر.

 ٢٩و ٢٨:١.٦ءهز٣
 ؛٣:٤عختث
 ؛١١:٢دءده

 ١٧: ١٣ نث
 ؛٢١:١٨هذخر

 ٩و٦:١٣دتث
 ١٧: ٢ زيو، ٦
 ؛٣٠:١٠٦سمز٧

 ٢:ه٦شخر
 ؛٣٠:١٠٦صمز٨

 ٤٨٠٤٦: ١٦ رعد
 ٣:٤طتث٩

 ؛٣٠:١٠٦ظمز١١
 (؛٥: ٢٠ )خر ع

 ؛٢١و١٦:٣٢تث
 ؛٢٢:١٤مل١

 ؛٥٨: ٧٨ مز
 ٣٨: ١٦ حز

 وه؛٤:٢غس١٢
 (؛بىإش١:٣

 ؛٢:ه٣٤؛حز١٠ه:٤
 :ه٢ مل ؛٢٦:٣٧

 ؛١-ه٤:٦أي١ف١٣
 ؛١٥٠٠٤٠ ذخر
 ؛٣:٢٢ ع
 ؛٢:١٠رو

(١٧:٢م)ب

 لم حئى ظ وسطهم في عبرتي غان بكونه إسراكل
 هأنذا ول: لذلك١٢ ٠بئيرتىع إسراكل ننى أفن

 له فيكوند١٣ ف، الغالم ميثاى ميثاقي أععليهغ
 ألكل ن، أبدى كهنوت ميثاق نعدوفى مئ ولتسله

 وكانًااسر ٠ م إسرائيل(( بني عن وكعر شرل غاز أله
 اليديانهه، مع يالً الذي التقتول اإلسرائيلى الرحل
 ٠الئمعوذئيئ ئ أدب بيت رئيس سالو، بئ زمري

 صورن، بنت التقتولةكزبيًا الوديانئة الدرأة وامني
* بديان فى أدب بيب قبائل رئيس هو

 ضاقوا ))١٧ قائأل.. موسلى الردة كلم دم١٦
 ضايقولى ألدلى واضربولىهـ، البديانئيئ
 وأمر فغور أمر في بها كادونمًا الني بمكايبهماو

 يو؛ وتلئ الني لبديان، رئيس بنب أختهم كزبي
٠ فغور بسبب الوبإ

الثاني اإلحماء

 ركن عدد ))حذا٢٤ قائال الكًاض هدن ٢٦ وألحاذاربى موسى الوباءأكلم;االب تن دم٢٦

 سته عشريئ ابن بن إسرائيالب، ننى لجماغة
للجند خادع كرًا آبائهمًات، بيوت حشب، فصاعدا

 رؤ ؛ ١٦:٣١ وعد ١٨٣-١:٣١ ءد٠١٧٢١: ١٣ يش ؛٨:٣١ عد ١٥
 عد ؛٢٦و ٢:ه٣٨ ؛١٢:٣٠ خر ب ٢٩:٢ه أعد ١٢٦ الفصل ١٤:٢

٣:١؛تءد٢٩:١٤؛٢:١

 في امتاللزكنعان قبل إلسرائيل هزيمة اخر حصلت ١٨— ١ : ٢٥
 لمشورة امتثاال الواقعة وقعت ، ١٦: ٣١ وبحسب . مواب سهول
 على أشار الشعب، لعن من التمكن في أخفق فإذ بلعام.

 .شعبه على الرمة غضب يستنزلون كيف وابمديانؤين الموسين
 حيث من أريحا، مقابل األرددًا عبر منطقة .شعليم ١ : ٢٥

(.١: ٢ يش )رج كنعان أرض المتالك إسرائيل بز اطلق
 الغسق أفعال فى بنوإسرائيل تورط فغور. ببعل ..تعئق.٣: ٢٥
 التي الوثسة العبادة من جرا كان ذبك أة وبما موئب. تساء مع

 تللن فى شاركوا إسرائيل بنى فإذ الموون، بها يدين
 اإلله بنير أتغشهم بنوإسرائيل ودًا وبذلك الوثسة. الممارسات

 وكان فغور. بعل وبسئى والمديانين، المرابين عبد الزائف
األولى. للوصلة انتهاحما هذا

..١وه١٤رجع٦:٢ه
 الحادثة هذه بين التغريق ينبغى .ألقا وعشرين أربعة ٩:٢ه

 صرع حيث الذهبى عبادالعجل على عقابا كل الذي والوبإ
(.٨: ١٠ كو١ ؛٢٨و ١٤-١:٣٢ خر )رج ٢٣٠٠٠

 أعطاه ، الله قداسة ألجل فينحاص غيرة بسيب ١٣- ١٠ ؛ ٢٥
جمع نسله من يأتي بحيث ، ابدى(( كهنوت ))ميثاق الرت

 ٣٠:١٠٦ مز )رج المستقبل في الشرعين الكهنة رؤساء
 الثلك مذة إلى أيصا العهد هذا شريان يمتن ولسوف (.٣١و

(.١١:٤٨؛١وه١٠:٤٤؛٤٦:٤٠)رجحز األلفى

 ..ألذالمدياذينهاجبوابذيإسرائيل املديانني ضايقوا ١٧:٢ه
 إلى الثلب الرمة دعا ،والوثني الجنسى إغوابهم بمكائد

 .٢٤-١:٣١االجومثدونفى مهاجمتهمرداءلىذلك-;وهذا
 طاعة سحل العدد مي األخير الببير امب ١٣:٣٦-١:٢٦

 ؛ه٢و ٢و١:٢٦) يتكتم كل الله فإذ .الثجذدة بنيإسرايل
 .١:٣٤ ه؛٠:٣٣ ؛٢وه ١:٣١ ؛١:٢٨ ؛١٨و ١٢و ٦:٢٧

 ومعظم .أطاعوا الشعب مي الثاني والجتل ، (٩و ١ : ٣٥ ؛ ١٦و
 . االرض دخولهم بعد االنة بحياة تتعلق القسم هذا في الوصايا
 عن بالحديث وتنتهى األصحاحات هذه تبدأ ٤٢:٣٢-١:٢٦

 ذلك أعقب وما (٣٢و ٢٩و ٢٠:٣٢ ؛٢: ٢٦) الحرب خوض
 جارا كان فقد (.٣٢: ٣٢ ؛ ه٦ه-٢: ٢٦) األرض امتالك من

.الموعد أرض لدخول الشعب إعداد
 أجري الذي األول مثل الثاني، اإلحصاء هذا في ه١-١:٢٦

 عمر من الرجال جمع غذ٠(،٤٦-١: ١) سئة ٣ز١ من أكثر قبل
.التكربة للخدمة يصلحون إذ ،فوق فما سنة ٢ ٠



٣٠ ٢٦ العدد
 الكاجئ وألعازر موسى فكلقهم٣ إسرائيل((* في
 مرح))٤ قائتين؛ أريحا أردن طى ث٠موت غربات فى
 الريح أتزج كما ٠فصاخذا سئه عشريئ اش

 يصزأ أرض الخرئ*ئ إسرائيل ويي ٠موسى((
 لحنوك رأوبيئ؛ يو ئيلح،١إسر بكر هرأوبيئ

 العوئئيئ. غشير؛ لفتو الحنوكؤيئ. غشين؛
 غشين؛ لكرمي الخصرونئيئ. غشين؛ ألحصرون
 وكائ الرأوبينئيئ، غشائر هذو٧ الكرمئيئ.

 مئة وسخ ألثا وأربعيئ قالقة منهم القعدودون
 ثموئيل ٠. أليابًا وبذو٩ أليات* وابئفلو؛٨ وثالثيئ.

؛١:٢٢ثءد٣
؛٤٨:٣٣؛١٢:٣١

١ : ٣٥
 ١:١جءد٤

 ؛٨: ٤٦هحتك
؛١٤:٦خر

٣-١ه-: أي١
١:١٦؛١٦:١خءد٩

ش.٦ة
؛٤-.٣٨:١٦ذخد

؛٦:١كو.١
 ٦:٢.ط٢

 ؛٢٤:٦دخر١١
٢٣و٢٢:٦أي١

 يهوذا غشائر هد٢٢ الحامولقئ. غشين؛ ولحاموال
مئبر. وخممئ ألفا وسبعوئ سده غذدجؤ، حشمه

 لتوالغ غشائرهلم: حشمه يشاقذ بنو
الغويئ. غشين؛ ولفو؛ التوالعئيئ. غشين؛

 مئ التدعوافي وأبيرا؛ داثاأل ولهما وأبيرا؛، وداثائ
 في وهارون موسى خاضما اللذائ الجماغه
 فغتحت١٠ لرتخ،١ خاضموا حيئ قوح جماغه
 الفو؛ مات حيئ قوح مع وايلعتغما فاها األرض
 فصاروا رجألد. ولخمسيئ مكين التار، بإحراق
يموتوا. فلم د قورح يو وأتا١١ ٠ءبز؛ذ
 لثموئيل عشائرهم: حقب سمعوئ يو١

اليامينئيئ. غشير؛ لياميئ التموئيلديئ. غشين؛
 غشين؛ لزاذخ١٣ الياكينئيئ. غشيزة لياكيئ

 هد١٤ الثأولئيئ. غشين؛ لشأوال الؤاذحئيئ.

غشينًا لصغوئ عشائرهم: حشده جاذ يو١
ومدتان. ألثا وخشروئ اثنائ السمعونئيئ، غشائر

 لشونى الخجئيئ. غشيرة لحجى الظفونقئ.
االرئيئ. غشين؛ ألزنى١٦ الوئنئيئ؛ غشين؛
األرودئيئ. غشير؛ ألرون العيريئ غشين؛ لعيري

 جاذ بني هذوغشائر١٨ األرئيلقئ. غشين؛ ألرئيلي

؛٢:٣٨زتك ١٩
١٢٠٠٤٦ 

 ٣:٢أي١س٢٠
 ١٤: ٤٦ رتك ٢٦
 ؛٢٠:٤٦صتك٢٨
 ١٦:٣٣تث
 ؛١:١٧ض.ش٢٩

 ١وه١٤:٧أي١ط
 ؛١:٢٧ظءد٣٣
١١: ٣٦

مدبر. وخمض ألثا أربعون غذيجلم، حشمه
 عيروأوناذفي ومات وأونان، عير يهوذا؛ إبنا

حسه يهوذاص بنو فكائ ٠كذعائذ أرض
 ولفاذض الئيلقئ. غشين؛ لشيله غشائرهلم:

 الراريئ. غشين؛ ولزازح الفاذصئيئ. غشين؛
الحصرونديئ. غشين؛ لحصرون :بنوفاذض وكائ

 ولسمروئ الياشوبديئ. غشين؛ ولياشويه
 يشاقذ غشائر هذو٢ه الئمرونئيئ. غشين؛
سؤ. وبالث ألثا وسوئن أربعه غذدرهم، حشمه

 لساذنغشين؛ جلم: غشا حشمه ش بنوذبولون
 ولياجلئيل اإليلونئيئ. غشين؛ وإليلون الشاذدئيئ*

 الربولوسئ غشائر هد٢٧ الياجلئيلقئ. غشين؛
مئر. وخمض ألثا ستون غذدجلم، حشمه

 نئثى غشائرجما: حشمه ص يوخفًا إبنا
 غشين؛ لماكينط ض: تتسى بنو وأفرًا.

 ولجلعان حلعان. ذلن وماكير الماكيريئ.
 إليعؤذ حلعان؛ يو هؤالع٣ الجلعادئيئ. غشين؛
 الحالقئيئ. غشين؛ لحالق اإليعئيئ* غشين؛

 غشين؛ لئكًا األسريئيلئيئ. غشين؛ ألسريئيل٣١
 البميداعئيئ. غشين؛ لثميدغ٣٢ الئكمقئ

 بئ ضتفحاذظ وأتا٣٣ الحاقرئيئ. غشين؛ لحاقر
بنات وأسماة بنات. بل قنون لة نكئ فلم حاقن

 أو الزيادة صافي مع سبط، كل رجال عدد إذ ٥١٠٥: ٢٦
التالي: الوجه على كان اصا؟،

- ٢,٧٧٠ (٧)ع ٤٣,٧٣٠ راوين
-٣٧,١٠٠ (١٤ ن ٢٢,٢٠٠ شمعون

,ه١٥٠ — (١٨ )ع ٤٠١٥٠٠ جاد
١,٩٠٠ ب (٢٢ )ع ٧٦١٥٠٠ يهوذا
+ ٩,٩٠٠ (٢٥ )ع ٦٤١٣٠٠ يتاكر
+ ٣,١٠٠ (٢٧ )ع ٦٠١٥٠٠ زبولون
+ ٢٠١٥٠٠ (٣٤ )ع ٥٢١٧٠٠ منئى
— ٨٠٠٠٠ (٣٧ )ع ٣٢١٥٠٠ افرايم
١٠,٢٠٠ ب (٤١ )ع ٤٥١٦٠٠ بنيامين
+ ١,٧٠٠ (٤٣ )ع ٦٤١٤٠٠ دان
١١,٩٠٠ ب (٤٧ )ع ٥٣١٤٠٠ أشير

— ٨,٠٠٠ (٥٠ )ع ٤٥١٤٠٠ شالي
_١,٨٢٠ (٥١ )ع ٦٠١١٧٣٠ المجموع

 لمشاركته عائذا شمعون سبط في الكبير النقص كان وردما
(.١٤: ٢٥ )رج فغور بعل خعإلة في

 التمرد في لدورهما باألكر هذان حض وأبيرام. داثان ٩:٢٦
 الله بدينونة تذكيرا دكرهما كان فقد .٤٠ —١: ١٦ في المسجل

٠ العصيان على

 الم االيرة ض هزال، بتوقورح أعفي .قورح بنو ١١:٢٦
(.٢٦: ١٦ )رج يهم ا بيت عن اعتزلوا
 األرض في سمراج يهوذا ابنا ؛طمل وأونان. عري ١٩:٢٦
(.١-.١:٣٨ تك )رج العظيم شزبا .ب
 بنات بل ،لعئلحفاد بنين وجود عدم ذكر صلحلعاد. ٣٣:٢٦
 في المذكور اإلرث لتشرع األساس أرسى فقط،
.١٢-١:٣٦؛١١-١:٢٧



٢٦ العدد ٣٠٥
٠ وترضه وملكة وحجلة ونوغة فحلة ضلفحاد:

 اثتان منهم والتعدودودًا تثئى، غشائر هذو
٠مئة وسع ألائ وخمسوزًا

 عشائرهم: حشمه أفرادهًا بنو وهؤالء
 غشين؛ لبافر الشوتائحئيئ* غشين؛ لشوتالح

 وهؤالخ الثاحنئيئ* غشيره لتاحئ البانمرئيئ*
 هذه العيرانديئ. عشيره لعيرانًا شوتالح: بنو

 وقالثوبتًا اثنائ غذدهم، حشمه أفرادهًا بني -عشائر
 حشمه يوسفه بنو هؤالخ مئر* وخمس ألثا

 ؛٢١:٤٦عتك٣٨
 ؛٦:٧أي١

 ؛٢١:٤٦غتك
 ٢و١:٨أي١

 ١٢:٧أي١ف٣٩
 ٣:٨أي١ق٤٠
 ؛ ١٧: ٤٦ ذتك ٤٤

 ٣٠:٧أي١
 ؛٢٤:٤٦لتك ٤٨

 ١٣:٧أي١
١٣:٧أي١م٤٩

غشالم*
 غشير؛ لباخ ٠.غشائردلم شه٠ح بنوبنياميزآع

 ٤ألحيرا؛ األشبيلييرًا* غشيره ألشبيؤًا البالعس*
 غشين؛ لشغوفا؛ف٣٩ األحيرامؤيئ* غشين؛

 الحوفامئيئ* غشين؛ لحوفا؛ الئغوفامؤيئ*
 غشين؛ ألرنق وئعماأل. أرن باخ: ابنا وكاذًا٤٠

 بنو هؤالء الئعمانؤيئ* غشين؛ ولثعمادًا األردريئ،
 منهم والقعدودوئ غشاثرمًا، حشمه بنياميرًا
 مدة* وبئ ألثا وأربعونًا خمشه

لشوحا؛ ئرهلم:غشا حشمه دادًا بنو هؤالء
 حشده دادًا قبائل هذو ٠الئدوحامبيئ غشين؛

 حشدف القوحامديرًا غشا جمع ٠غشائربلم
مدة* وأردع ألثا وسدودًا أربعة غذددلم،
 غشين؛ لدمثة غشائرجلم: حشده أشينال بنو
 لبريفة اليشوييرآم غشين؛ لدشوي الهمنؤيئ*

 غشين؛ لحابذ بريعة: لبذي٤ البريعديئ* غشين؛
الغلكيئيلئيئ. غشين؛ لغلكيئيل الحابرئيئ*
 بني غشائر هذو ٠ سازح أشين ابثة واسهًا

 وأرخ ألثا وخمسودًا قالقة غذدمجًا، حشده أسين
٠مئبر

 لياحصئيل غشائرمجًا: حشمه ل ئغتالي ابنو
 الجونبيئ* غشيئر؛ لجوني الياحصئيلئيئ* غشين؛

 غشين؛ م لشليم اسلجئ: غشين؛ ر وتيل٤
 حسه دفتالى قبائل هذو ٠الئليمييرًا
 وأرئعون خمشه منهم والئعدودودًا غشائرمجًا،

 ؛٣٧: ١٢ ناخر ٥١
 ؛ ٤٦: ١ عد ؛٢٦:٣٨
٢١:١١ 

 ؛٢٣:١١يش٠ه٣
 ه٤:٣٣؛وءد١:١٤

 ه٤:٣٣هيحد٤
 ه؛٤:٣٣ههأءد

 ؛١٣:٣٤
 ٢:١٤؛٢٣:١١ش٠

 ؛١١:٤٦هبتك٧
 ؛١٩-١٦:٦خر
 ١:٦أي١؛١:ه٣ءد

 ١٦و
 ؛٢و١:٢هتخر٩

٢٠:٦ 
 ٢:٣ثءد٦٠
 ؛٢و١:١٠جال٦١
 ؛٤و ٣:٣ءد

 ٢:٢٤أي١
 ؛٣٩:٣ححد٦٢

 ؛٤٩:١خحد
 ٢٣و ٢٠: ١٨ دعد

 ٢٤و
 ٣:٢٦ذءد٦٣
 رعد ٦٤

 ؛٣-ه٢٩:١٤
 ؛١٦-١٤:٢تث
 ؛١٧:٣ءب
 ٤٦-١:١زحد
 عد ص ٦٥

 ؛٣-ه٢٦:١٤
 (؛٦و :ه١٠كو١)

٣٠: ١٤ حد ش

 نني مئ الئعدودودًا هؤالء ١ مئة* وأرخ ألثا
 مدة وسع وألفًا ألفؤ مدة دب بمب إسرائيل

٠وقالثوئن
 نقشهًا ))لهؤالء ٣ قائأل؛ موسى الربة كللم قلم
 هالكثير٤ األسماء* غذد عتى تصهائو األرضهـ

 كزع ٠ئصيبةي أل دعلؤًا والثليئ ثصيبة، أل دكثذ
 شيبة* تعقى منة الئعدوديئ حسه واجن
 أسماء حشه ٠األرض نقشذأ بالعرغة إلما

 ئقشلم العرغة هحشه٦ يملكواًئ* آبائؤلم أسباط
٠ وقلل(( كثير نيئ دصيبهلم

 حشه الالوديئ مجنًا التعدودون هوهؤالء٧
 لعهات الجرشونديئ* غشين؛ لجرشوزًا غشائرمجًا:

 ٠التراذيئب غشيره لتراري العهاتئيئ* غشين؛
 وغشين؛ التبنئيئ غشين؛ الوي: غشائر ههذو٨

 الموشئيئ وغشين؛ الئحلقئ وغشين؛ الحبرويئ
 غمرا؛* فولذ لمهات وأثا القوذحئيئ* وغشين؛

 التي الوي بنت يوكانذت غمرا؛ امرأ؛ واسلم ٩
 هاروتًا لقمرا؛ فولذت يصن، في لالوي ولذت

 نادات ولن ولهارون آخثغما* وترخ وموسى
 وأبيهوج نادات وأتا٦١ وإيثاماذث. وألعاذاز وأبيهو
 وكاال٦ً ٠ الردة أما؛ عرسة نارا قربا عندما فماتا

 ذكر كل ألثا، وعشريئ قالقة منهم التعدودون
 نني نيئ تقذوا لم ألدهم فصاعذاح* سهر ابئ من
 نني نيئ د قصيت لغم تعطًا لم إذ ئيلخ،١إسر

إسرائيل*
 وألعازار موسى غذلهلم الذيئ لهلم هؤالء

 غربات في إسرائيل ننى غذا حيئ الكاجئ
 لم هؤالء وفي٦٤ أريحا. أردن عتى موًاتذ

 وهارون موسى غذلهلم الذيئ وئ إنسان تكئ
 نرة في د إسرائيل نني غذا حيئ الكاجئ

 في يموتودًا إنغم لغم قاله الرت ألذ٦ه ن، سيناء
 بئ كالت إال إنسان ونفلم سق فلم س،٠البرية
نوذش. بذ وقع تفئة

ئت (٣٩-١٤:٣) األول اإلحصا في كما ٦ه-ه٧:٢٦ لتعيين سيستخدم اإلحصاة األعداد هذه ه٦ه-٢:٢٦
٢٣.ا ٠ ٠ الالون إجمالى وكان حدة. على الالوبون المرابع وحدد .األرض في سبط كزح ميراث بقذار
)رج االبق اإلحعا، على ١..., برادة (،٦٢ )ع بثان ه١:١٩-١:١٤؛٧-١:١٣ يثن )رج بالفرعة الدبقة
(.٣٩:٣ الكالم(. هذا نئفين



٣٠٦ ٢٧ العدد
د ملقحا بنات

 عشن ض قثدى، بن منز دن مخعاد١٢٧ بني حاظرتم بني ضفتانا كات فظئمت١٢٧

 قحله بنايه: أسماة وهنو يوخفًا. بن قثثى
 أبا؛ ووئغئ٢ ويرفضه. ويلكه وحجله ونوغة
 وكل الرؤساؤ وأمالم الكاض وألعازاز موسى

 قائالت: االجتماع حيفة باب لذى الجماعة
 القوم في يكنه ولم البريوب، في ماذ ))أبوذا٣

 لوحه، جماعة/ في الرسمًا طى اجقتعوا الذيئ
 لماذا بنون. لة نكئ ولم مات بحطئؤه بل

 له ليس ألده غشيزده بش ض أببنا اسلم ث يحذئ
 فعدم ج. أبينا(( إخوؤ بيزًا نلكا أعطنا ابئ؟

الرماح. أما؛ ذعوالهئ موسى
 تكئتث بحى))٧ قائال: موسى الردة أفكللم

 إخو بيزًا دصيهب ئللائً قيعطيبئ ضلعحاذ، قنات
 نني وكتلم إليبئ* أبيبئ قب وتتقرًا ،غأسهن

 ابئ، لة وليس مات زحل أدما قائال؛ إسرائيل
 ابته، أل تكئ لم وإنه٣ ابي. إلى ثلكة تنثلون
 إخوة، أل نكئ لم وإن إلخويه. ئلكه كعطوا
 ألبيه نكئ لم وإنه . أبيه إلخو ثلكه كعطوا
 يئ إليه األقزب لقصيبه ئلكة كعطوا إخوة،

 فريضة إسرائيل لتني فصازت ٠ فيركه(( غشيزؤه
موشى. الردة أقز كما د، وضاج

 ٢٧ الفصل
 ؛٣٣: ٢٦ أعد ١

 ؛١١و١:٣٦
 ٣:١٧يش

 ؛٣:ه١٤بءد٣
 ؛٦وه ٦٤: ٢٦

 ٢و١:١٩تءد
 ؛٦:٢ثتثه٤

 ٤:١٧ج.ش
 ٢٦-١٣:١٨هحخر

 ؛٢:٣٦خءد٧
 ٤:١٧ش
٢٩:٣ءده ١١

 ؛٤٧:٣٣دءد ١٢
 ؛٢٧-٢٣:٣تث

 ه؛٢-٤٨:٣٢
٤-١:٣٤ 

 ٢٤و١٢:٢٠رءد١٣
 ؛٢:٣١ ؛٢٨و

 ٦و ٥٠٠٣٤ ؛٦: ١٠ تث
 ١٢:٢٠ءد١٤

 ؛٣٧:١؛تث٢٤و
 ٣٢:١٠٦ه؛مز١:٣٢

 ٧:١٧؛سخر٣٣و
 ؛٢٢:١٦شءد١٦
 ٩:١٢ب
 ؛٢:٣١صتث١٧

آ؛٠:٨صم١
 ؛ ١٠: ١اي٢؛ ١٣: ١٨
 ؛ ١٧: ٢٢ مل١ ض
؛٢:١٠زك
 ٣٤٠٠٦ مر ؛٣٦٠٠٩ مت
 ؛٣٨:٤١طتك١٨

 ؛١٠:٣ض
 ؛١٨و ١٣: ١٦ صم١
 ٩:٣٤ ث٠ظ

 ؛٢٨:٣عتث١٩
٢٣و٨و٧و٣؛٣١

موسى يخلف يشع

 مخل إلى ))اصغن لموسى: الردة وقاال١٢
 نني أعثين التي األرص وانظر هذا غباريلم

 قوملثآر إتى دشم ثظرقها، وتئى ٠إسرائيلذ
 في ألئكما١٤ ٠أخوك هاروًا ضلم كما أيشا أنن
 غضيكماز الجماعة، ئخاضقه عنن صيئ، بريه

 ذلبيًا ٠ أعسبلم(( أيالم بالماع كعنساني أنه فولي
 فكللم١ه صيئ. نجه في قاس ص مريبة ماذ

 أرواح إلة الردة ليوكل))١٦ قائال: الردة موسى
 ذخزح١٧ الجماعة، على زلجأل ابشرش جمع
 لمص،٠وئدخلة وتخرجهم أماتيلم وندحزًا أماتفلم
 راعي ال التي كام الردة لجمائ تكون/ لكيال

 بئ نشوع ))حذ لموسى: الردة بذاال١٨ً ض. لها((
 ، طيه نذلائً وضع ط، روح فيه زلجأل نوثًا،

 كل وئذالم الكاض ألعازاز ئذالم وأوقغة١٩
 ض واجغل٢ أعئببلم. أيالم وأومهع الجماعة،
 نني جماعة كال الف يسفع لكى عتيوغ صليًا

 فيسأل فى الكاض ألعازاز أيالم فيعغًا٢١ إسرائيل،
 قوله حتت الردة. أيالم ك األوريم بعضاع أل

وكلع هو ندحلآلل، قوله وحتذ يخرجون،

 صم١ ؛٢٦و ٢٣و ١٨:٢٠ ققغى٢١١٨-١٦: ١ ش٠؛ف ١٧: ١١ غءد٢٠
 ١٠٠: ٢٢ صم١ ؛١٤:٩؛لش٦:٢٨؛صم٣٠:٢٨؛كخر٧:٣٠ ؛٩:٢٣

 لعائلة بأرا اآلتي كنعان أرض توزع شكل ١١-١:٢٧
 الخيس طابت-بناكه فقد بنون. له يكتي لم إد ،صئحفاد

 حكم وصار ٠(٤-١ )ع وميراثه أبيهئ اسم يرشًا ان بجرأة
 ثابتة لغريضه أساسا ميراثه ضلحفاد بات ئعطى يأن الردة

(.١١هآ )ع بالمواريث تتحكم األثة في
 قورح، تمرد في طلحفاد يتورعن لم نات. خبطبه ٣: ٢٧
 الخروج جيل كباقي البرئة، في الله دينونة تحت مات بل

المؤمن. غير
 االبنة، االبن، التوريث: ترتيب إليك ١١-٨:٢٧
 هذا العشيرة. في األقرب النسيب العلم، األخ،

 ٤٨: ٢٥ ال في اعيًا االبنة( )ياستثنان عينه التريب
 في األرض فكالذ حاالت بمختلف يتعلق ما في ٤٩و

 أن يمكن ال موسى أن متجددا الله أكد ١٤-١٢:٢٧اليوبيل. سنة
 نبو جبل على من رؤيتها من ثكن أئه مع األرض، يدخل

(.٤٩:٣٢تث )رج أريحا مقابل العبر في
إسرايل بنو يحظى أن األكبر موسى هلم كان ١٧_١:ه٢-٧

 في طلبته الردة لئى وقد .كرع لهم يكون صالح بقائد

يع. الرحل
 موهبه بالفعل حائرا يشع كان عليه. يدك ضع ١٨:٢٧

 .بالقؤة القدس الروح أيده وقد داخله. في الظبيعؤة القياد
 خارجى. باحتفالو الداخلؤة الموهبة هذه إعالن ووجب
 الفعل هذا ومهل عالسه. يشع على يديه موسى فوخع
 وضع يصحب أن ويمكن .يشع إلى موسى قيادة انتعال

(.١٠:٨ عد )رج ما لوظيفه تكريشا األيدي
 موسى بضنى أن تعين عليه. هيبتك من اجعل ٢٠:٢٧

كانتا اللتين ))الجاللة(( أو ))الكرامة(( من بعثا يشع على
.٧:٣ يش رج له.

 ومع يف كان الرب. أمام له... يسأل ألعازر... ٢١:٢٧
 يشرع ولكرًا ، (٨: ١٢) الله مع مباشر؛ يتواصل أن موسي

 .الكهنة رئيس يد على الرب لدن من الكلمة مسلعى
 صدرة من القطعة هذه بشأن ٣٠: ٢٨ خر ح رج االورمي.

الله مشيئة لمعرفة كوسيلة (٢١-٨:٣٩ )خر الكهنة ريس
(.٦:٢٨ صم١ ؛٨:٣٣ تث )رج



٢٨ ،٢٧ العدد ٣٠٧
 سال٢٢ً ٠الجمااءة(( كأل معه، إسرائين ش

 وأوقفه يشوع أحذ ٠ الردة ألمر كما موشى
 الجماعة، كل ودذام الكاض ألعازان قلدام

 الردة تكائً كما وأوصاذم عليه دنبه وؤصخ٢٣

٠موض يي عن

؛٢٨..٣مذث٢٣
٨و٧:٣١

يومية تقدمات

 الذي الوقون هو هذا لهم: وش٣ وقته* في لى
 لكزع ضحيحاتي خولائز خروفاز للردة: عربون

 تعمله الواجن ؛الخروفًا دائقذب* محزقة يوم
٠ س الغشا بيوع تعنتة الغاني والخروفًا صباحا،

ي ص ,٠٢ :الردي.موضقائآل يكلم ٢٨  مع اسعط ث دهم: وش درائيالً ٢٨

دعربوه أنه تحرصون أ، سروري رائحه وقائدي

 الهش بربع ت تلتوم ذقيق ون اإليفه وغشر
 ٠دائغةج محرقًا ٠تقدتةث الرخة نيم مئ
 سرور، لرائحة ٠سيناؤ جبل، في الفعمولة هى

 للخروفؤ الهش ربغ وعكسها للرسمًا* وقوذا
 مسكر سكيب اسكب العدس فى الواجد*
 بييًا تعفلة الغاني ^والخروفًا ٠ للرداح
 تعفلة وكسكيؤه الضباح، كمقدمة س الغشا
 ٠للرسمًا سرور رائجة وقون

السبت تقدمات

 خولياز خروفاز الغبب يوم وفي ))٩
 بريب تلتوب ذقيق مئ وعشراز ضحيحاز،

 فضأل سببخ، كآل تحزقة١ سكيهه، مع تقدتة
 ٠وسكيؤها الذائفة الئحزقة عن

شهرية تقدمات

 ثحرقة قربون سهورنمًا رؤوس ))وفي١١
وسبغة واجذا، وكبائ تعر، ابثى قورش ؛للرسمًا

 ٢٨ الفصل
 ٦:٢١؛١١:٣أال٢

 (١٢و ٧:١؛)مل٨و
 ٤٢-٣٨:٢٩بخر٣

 ؛٣٦:١٦هتخر
 ١:٢؛ثال٤:١ءده

 ؛٤٢:٢٩جخر٦
 ٢ءاه:ه

 ٤٢:٢٩حخر٧
 ٤:٤٦خحز١٠
 ؛١٠:١٠دءد١١

 :ه؛٢٠صم٠١
 ؛٣١:٢٣ اي١
 :ه؛٣؛ءز٤:٢أي٢

 ؛٣٣: ١٠ نح
 ؛١٤و ١٣:١إش
 ٦: ٤٦ ؛١٧: ٤٥ حز

 ؛١١:٢؛هو٧و
 ١٦:٢كو
 ١٢_٤: ١٥ ذد ١٢
 ؛٢٤: ١٥ رخد ١٥
 ٢٢و ٣: ٢٨
 ؛٢٠-١:١٢ذخر١٦
 له،-٥٦٦٣ ال

 -ه؛٢:٩ءد
 ؛٨-١:١٦ث

 ٢١:٤حزه
 ٦: ٢٣ ال ص ١٧
 ؛١٦: ١٢ رخو ١٨
 ٧: ٢٣ ال

 ؛٢:.٢٢صال١٩
 ؛٨:٢٩؛٣١:٢٨ءد

 .٢١:١تثه
 ١٥: ٢٨ رعد ٢٢
 ؛١٦: ١٢ ذخر ٢٥
٨:٢٣؛ال٦: ١٣

 مرخ أعشار وقالقة١٢ ضحيخه، حولية حرافو
 وغشزيئ قور* لكآل تقده بريب تلتوب ذقيود

 للكبش تقدتة بريب تلتوب ذقيؤز مئ
تلتوم دقيق مئ واجذا وغشزا ٠الواجدن

 رائخة محتزة خروفو* لكآل تقدتة بزيم
 يصفًا تكوئ وسكائيؤئ١٤ للردة* وقودا سرور
 الهش ور للكبش؛ الهش وقلن لألور، الهبئ

 سهر كآل تحزقة هذو خمر* وئ للخروفو
 الفعر وئ واجذا وديتا مح الثلة* أشهر مئ

 الئحزقؤ عن فضأل ٠ر للرية حطئه ذبيخة
 سكيبه* مع ثرب الذائفة

الفصح عيد

 عثر الرايخ اليوو في األول، الئهر ))وفي
 اليوو وفي١٧ للرسمًا؛* فصخ الئهر وئ

 عيذس* السهر هذا ض عشز الخايض
 األورش اليوم. في ا٨ فطين. يؤكال أتاو سبعن
 ال السفل مرع تا غقأل معدش* تحثن

 قورش للرسمًا: تحزقة وقوذا وفزبوئ تعفلوا*
 خرافو وسبغة واجذا، وكبثا يعر، ابئى

 *أوتقدتتهن ٠لكمص تكوئ صحيحة حولئه*
 تعفلون أعشار دالده بزيم: تلتوم دقيق مئ

 تعفل واجدا وغشزا٢١ للكبش، وخزين لألور،
 وقيتا الخرافو، الثبغة ورخ خروفو لكآل

 فضأل٢٣ عنكهًا* للئكغير خطئة ذبيحة واجذاض
 دائفة للحرقة التي الضباح تحزقة عن

 سبغة يوم؛ كل تعفلون هكذا٢٤ هذو* تعفلون
 عن ففتأل للرسمًا، سرور رائخة وقود أتاوطعام
 وفي سكيؤه* مع يعفن الذائفة التحزقة

 ٠ ط تئنمئ تحئل لكم يبون التاه اليوم
تعتلوا* ال السفل موخ تا عتاة

.٤٢-٣٨:٢٩رجخر٨-٣:٢٨
 السيت. تخص حدسا تعلنة تقدمات هذه ١٠و ٩٠٠٢٨
 ))رؤوس تخص حدسا تعلنة تقدمات هذه ١-ه١١:٢٨

.الشهور((
.٨:ه-٢٣رجال٢-ه١٦:٢٨

االحفاإلت بشأن تعليمات سابعا أصيت ٤٠:٢٩-١:٢٨
أهبة علي ،واآلن .إسرائيل بني عند العبادة روزنامة في الدوئة
منغمتين وخالصة مراجعة موسى قذم ،األرض دخول

بعض زائنا ،االحتفال أزمنة من زمن لكل المعهودة للتقدمات
.اإلضافؤة التقدمات



٣٠٨ ٢٩٤٢٨ العدد
الباكورة( )عيد االسابع عيد

 تقدمه قربون حيئ ظ، الباكور يوم ))وفي٢٦
 تحفزًا لكم يكأل أساببعكز، في للرسمة جدين؛

 تعقلوا* ال الغفل س تا غمأل ئثذمئ*
 قوس ؛للرسمًا سرور لرائحة تحرقة وعربون

 حوليهع* خرافج وسبقه واجذا، وكبائ بعر، ابثى
 ؤالؤث بريم؛ تلتوم دقيى مئ ودقلئمتهئ٢٨

 الواجم، للغبش وخزين فور، لكن أعشار
 الشبقة مزة خروفو لغن واجذا وخزا٢٩

 للئكغير الفعز مئ واجذا وفيتا٣٠ اسرافو*
 وتقدها الذائنة التحرقة عن فضأل٣١ عنكم،

 ٠لغمغ تكوزًا صحيحام سكائؤبئ مع تعقلوزة*

األبواق عيد

 مال٠ء غذسرو تحئل يكوزًانملغم لئهر؛١٢٩

 يكأل بوقز لهتافو يوم ٠تعقلوا ال الغفل مرنة تا
 دورا :للرسمًا سرور لرائحة محزقة وفعقلون ٠أ لغم

 خرافو وسبغه واجذا، وكبائ بعر، ابئ واجذا
 ملتوم دقيق مئ وققدتئأل صحيحة. حولئه
 بلغبش، وغشزين لألور، أعشار دالده بريم:

 السبحة مدنة خروفو لكل واجذا ؛وغشزا
 ذبيحة القعز مرنة واجذا وفيتا الخرافو*
 الئهر تحزقة عن فضأل٦ عنفز، للئكغير حطوئ

 مع وتقدهات الذائقة والثحزئة وتقدهاب
 للرسمًا* وقودا سرور رائحه كعادتألث سكائبهئ

الكفارة يوم

 لكم يكون التابع، الئهر هذا عاشر ))وفي
 تا عقال ٠أذئتغلمح ودذللون تعذسمرج، تحثل

 سرور: رائحة للرسمًا محزقة وعزبوئ تعقلوا* ال
 وسبقه واجذا، وكبتا بعر، ابئ واجذا فورا

 وفقدئةئ٩ ٠لغمخ تكأل صحيحة ٠حولئه -خرافو
 لألور، أعشار فالفة يؤيم: تلتوم دقيق مئ

؛١٦:٢٣ظخر٢٦
 ؛٢٢:٣٤

 ؛٢١-١٠:٢٣ال
؛٩١٢:١٦تث
١ : ٢ أع

 ١٩و١٨:٢٣عال٢٧
١٩و ٣: ٢٨عءد٣١

 ٢٩ الفصل
 ؛١٦: ٢٣ أخر ١

 ؛ال٢٢:٣٤
 ٢_ه٢٣:٢٣

 ؛١-ه١١:٢٨بءد٦
 ؛٣:٢٨تءد

 ١٢و١١:١ثءده
 ؛٣٤-٢٩:١٦جال٧

 ؛٣٢-٢٦:٢٣
 ؛١٣:٣حمزه

 ه:ه٨ إش
 ١٩:٢٨خءد٨

 وه ٣:١٦دال١١
 ؛٣-ه٣٣:٢٣ذال١٢
 ؛١-ه١٣:١٦تث
 ٢٥:٤٥ حز
 ٤:٣رءز١٣
 ٣٦: ٢٣ ذال ١٧
 ؛١٢:١سخده١٨
 ٣:٢٩؛١٤و ٧: ٢٨
 ١٠و٩و ٤و

١٨٠٠٢٩ ردد ٢١

 لكل واجة وغشز١ الواجد، للغبش وغشراز
 مرنة واجذا وفيتا ١ الخرافو* الشبقة مرنة خروفو
 الحطئة ذبيحة عن فضأل حطوئ، ذبيحة القعر
 مع وتقدتبها الذائقة والئحزقة د للفثار

سكائهئ*

المظال عيد

 الئهر مرذ، عشز الخابئ اليوم ))وفي
 مرنة تا عقأل تئذمئ* تحثل لغم يكون البادع،
 سبقة للرسمًا عيذا ودقئدوئ ٠تعقلوا ال الغفل

 سرور رائحة وقون تحزقة، وعزبوئ ٠أيامذ
 وكبشيب، قعر، أبنا؛ فورا عثز فالفة للرسمًا:
 تكوزًا صحيحة ٠د حولي خروقا عشز وأربقة

 قالقة بريت: تلتوم ذتيق مئ وقدأل ٠لكم
 وغشراز فورا، عشر الهالفه من فور لغل أعشار
 لكن واجن وغشر الكبشيم، من كبش لكن

 واجذا وفيتا خروقا، عنز األربقة مرنة خروفو
 التحزقة عن فضأل حطئه، ذبيحة القعز مرنة

٠وسكيبها وتقدتؤها الذائقة
 بعر، أبنا؛ ورا خر اثغي لقاذيذ:١ اليوم )اوفي١٧

 صحيحا* حولي خروقا عشز وأربقة وكبشيب،
 والكبشيم لألبراز وسكائبأل وققدتثأل

 وفيتا١٩ ٠ ص كالعاد عذدهئ ختم والخرافو
 الئحزقة عن فضأل حطئز، ذبيحة القحز مونة واجذا

سكائؤبئ* مع وتقدها الذائقة
 فورا، عثز أحذ الثالم: اليوم وفي ))٢

 صحيحا* حولي خروقا عنز وأربقة وكبشيب،
 والكبشيم للئيرام وسكائبأل وققدتقأل

 وفيتا٢٢ ٠ كالعادض غذددئ ختم والخرافو
 الذائقة التحزقة عن فضأل حطئه، لذبيحة واجذا

٠ وسكيبها وتقدتؤها
 وكبثيى، ثيرام، عثزة الراى؛ اليوم ))وفي

 وفقدتثفئ ٠ صحيحا حولي خروقا عثز وأربقة
حشبا والخرافو والكبشيم لأليرائ وسكائئؤئ

.٣٢-٢٦:٢٣رجال١١-٧:٢٩
.٤٣٣٣: ٢٣رجال٣٨-١٢:٢٩

.١٨:٢٣رجال٣١-٢٦:٢٨
.٢-ه٢٣:٢٣ ال رج ٦-١:٢٩



٣٠ ،٢٩ العدد ٣٠٩
 القحز من واجذا وقيائ ٠ كالعاد غذدهن
 الذائقة الئحرة عن فضأل حطئه، لذبيحة

والمها* وتقدسها
 ثيران، بصقة الخامي: اليوم ))وفي٢٦

 ضحيخا. حولائ خروقا عشر وأربعة وكبشيرل،
 والكبثيز للئيرائ ونكابهن ودقالمتهى٢٧

 وقيائ٢٨ ٠ كالعاد غذدهن حشب والخرافي(
 الذائقة الئحزئة عن فضأل لخطئه، لذبيحة واجذا

وسكيؤها* وتقدنبها
 ثيراز، دمارية الشادي؛ اليوم وفي ))٢٩

 ضحيخا. حولائ حروقا عثر ربقة و وكبئيز،
 والكبثش لأليرائ وسكائبيرًا وقديدًا
 وديتا كالعاد. عذدهن حشن والخرافأل

 الذائقة الئحرقة عن فضأل لخطئه، لذبيحة واجذا
٠ وسكينها نبها وتقد

 وكبشيي، ثيراز، سبقة التابع؛ اليوم وفي ))
 ودقدمتهن٣٣ ٠ ضحيخا حولبا خروقا عثر وأربعة

 خسن والخران والكبثيب لأليراق وسكائؤؤل
 لذبيحة واجذا وئيتا٣٤ كعاذبهرًا* غددهـوح
 وتقدنبها الذائقة التحرقة عن فضأل حكة،

٠ وسكيكها
 ٠اءتكائص لكئ يكوأل الثامن: اليوم )افي٢ه
 وعزبآل تعقلوا. ال الغفل من نا عقال

 واجذا، قورا ٠.للردبًا سرور رائحة وقودا محزقه
 ضحيحه. حولؤه خران وسبقة واجذا، وكبثا

 والخران والكبش لألور وسكائبيرًا وئقدئثيئ
 لذبيحة واجذا وديتا كالعاذة. عذدهن حمقن
 وتقدنبها الذائقة الئحرقة عن فضأل حطئه،

 فى للردبًا دثربوئها هذو وسكيبها.
 ط٠ودوافلكم دذوزكم عن فضأل وئاسجكزض،

 وذبائح وسكائنكلم وتقدمادكلم تكلم محزقا سمئ

الئذور شرايع إلى توضبحا األصهحاح هذا أضاف ١٦-١:٣٠
مكرر للرجال األساسى فالمبدأ .٣٣-١: ٢٧ ال فى المذكورة

عن أيائ سنؤول الرجل أة علي التشديد .ثإتر٢فيع
وسع فغي . (١٦-٣ )ع أسرته في النساء تنذرها التي البدور
سكوته ولكزًا ،زوجة أو ابنه ندر ينقض أن ائزوج أو األب

به. الوفاء وجوب يعني بالذر علمه حال في

 ٣٦:٢٣صال٣ه
 ؛٤٤-١:٢٣ضال٣٩

 ؛٣١:٢٣إي١
 :ه؛٣؛ءز٣:٣١اي٢

 ؛٣٣:١٠تح
 ؛١٤:١إش
 ١٨:٢٢؛١٦:٧طال

٣٨: ٢٣؛٢٣و٢١و

 ٣٠ الفصل
 ؛١٦و٤:١أءد١

٢:٧ 
 ؛٢:٢٧بال٢

 ؛٢٣-٢١:٢٣-ث
 ٣١و٣٠:١١قض
 ؛٣وه

 ؛٤؛تاله:٤جاه:
 ؛٩:١٤مت

 ؛١٤: ٢٣ أع
 ؛٢٧: ٢٢ تحأي

 ؛١٤ه:٠؛٢:ه٢٢لز
 ؛١٤و ١٣: ٦٦

 ١٥: ١ نا
(١٦:٣ج)تك٨

 حتن إسرائيل نني موسى فكللم ٤ ٠ سالمبكلم((
موسى* الرت به انر ما كاح

النذور
 به؛الرًا؛ ًاذز ط ))هـذا 5قائأل ئيل١إور ٣ نبغ ءيباذأ رؤوس موسب وكبًا ٣ ٠

 أنه قشتا أقش أو للردمًاب، قذرا رحل قذر إذا٢
 حمسن كالنة. نغفل فال ت، بالزم قفشة يلزم
 فإذا الفرأ؛ وأما٣ ٠تغقلث فجه س خرخ ما كل

 أبيها ب ددد في بالرم^ والثزنت للردبًا قذرا قذذت
 الذي والألزلم قذرها أبوها وسجع صباها، في

 كزخ سقى لها، أبوها سكن فإنه به، قغشها ألرمت
 بها قغشها ألرنت التي لوازيها وكزخ بذورها*

 دنورها فكل سمعه، يوم أبوها قهاها وإنه ٠ تثنت
 والرسمًا ،رثيت ال بها قغشها ألرمت التي ولواربها

 لؤوج كاقت وإنه ٠ قهاها قد أباها ألنه عنها يصفح
 قفتهًا ألرمت الذي شعثيها ئطق أو عليها ولنورها

 سمعه يوم في سكن فإنه زوجها، وسجع به،
 بها قفنها ألرمت التى ولوارنها ٠لذورها قشى

 فشخ سمعه، يوم في رجلها ئهاهاج وإنه تثنت.
 ألرمت الذي فعثيها ولطق عليها الذي قذذها
 أو أرئله قذر وأنا ٠عنها نصفح والرسمًا به، قفسها

 ٠ عليها نثيت به قغشها ألزمن ما فكل ئعللعة،
 ألرنن أو روحها قيب في قذرن إنه ولكن١

 سكن فإنه زوجها، وسجع بعتم؛ بالرو قغشها
 الزوألرتت وئل ٠تذورها كل سفهاكشى ولم لها

 يوم في روجها فتحها ٠وإن . يسخ به قغشها
 أو لذوردعا من شعثيها بنه خرج ما فكل سمعه،

 والرسمًا ٠زوجها فمسحها قد ٠ يثيت ال قغمييها لوارم
 إلذالل التزام قشم وئل قذر ئل١٣ عنها. قصئخ

وإنه١٤ تفشخة. وروجها يثبته روجها الئغسي،

 بعدم وعذ أو ، بعمل بالقيام وعد الزم. نذرا... ٢:٣٠
 المسيح ذهن في اآلية هذه كاتت وما .بعمل القيام
(.٣٣: ه )مت
 عاد؛ كحسبان هاتان تكن مل مطلقة. أو أرملة ٩:٣٠
 وحنها المرأة كلمة لحكانت لذا ، رحل سلطة تحت
كافية.



٣١٠ ٣١ ،٣٠ العدد
 كزًا أثبن يووفقد إلى يوم مرح ذولجها لها سكت
 ألده أثيئها عتنا* التي لوازمها اكزًا أو نذورها
 بعن فشحها فإنه سمعه. يوم في لها سغتة
 الثرائغئ هي هد١٦ ٠ ذنبها(( ختل فقد سمعه

 وروجبه، الروح نيئ موض، الرت بها أتر التي
 أبيها* بيت في صباها في وابتبه األب وس

المديانيين من االنتقام

 م ٠اتنيذحثم مرث سراش1 كي ٣ ١ نملهه ! قائال; موسى الرب وكلمًا ٣ ١

 قائال: الئعب موسى ًا٠فكث٣ ٠ووبلاًئ((ب إلى
 يدياح عتى فيكونوا للجند، رجاال منكم ))جردوا
 واجذا ألائ٤ يديازآت* عتى الرت ئقته ليجعلوا

 ٣١ الفصل

 ؛١٧: ٢٥ أخد ٢
 ١٣و١٢:٢٧بءد

 ٢١:١٣تيش٣
 ٩:١٠ثءد٦
 ؛١٣:٢٠جتث٧

 ؛١١:٢١قض
 ؛٩:٢٧صم١
 ؛١٦و١:ه١١مل١

 ٢:ه٣٤حتك
 ؛٢١:١٣خيش٨

 ؛١:ه٢دءده
 ؛١٦:٣١ذءد
 ٢٢: ١٣ يش
١٤:٢٠دتث١١

 كرسلوأل إسرائيل أسباطر جمح من سمط كزح من
 مئ ألفًا إسرائيل ألوئ وئ فاختير ٠ للحرب((

 ٠ للحرب ئجردوئ ألثا عشر اثنا ٠سط ثمل
 الخرب، إلى ببعز كل وئ ألثا موض فارسيًا

 الحرب، إلى الكاض ألعازان بئ وفينحامئ لهم
 ٠كهح فى ث الهتاف وأبواق العدس وأمتفه

 ثمال وئقلواج الرت أتر كما يديائ عتى ئدوا٧
 قتاللهمًا: فوى قلولهمًا وديائ وئلوئ٨ ٠ذكرح
 ثلولي خمسن وراه. وحوذ وموذد ورانًا أورخ
 وسبى ٠ بالتيئ وكلوة يعوذن بئ وبلعا؛ ٠يديائ

 جميع وثقبوا وأطفايآ، يديائ يساة قنوإسرائل
 أمالهًا. وكال تواشيههًا وجمع بهائمهم،
 وجمع بنسائهًا، ثذيًا جمع وأحرقوا
 الغهب وكزًا القنيتة ثمال وأخذوا١١ بالتار* حصوهًا

 وألعازان موشى إر وأقؤا١٢ ولبهائم؛، الناس من

 ١٤:٢٠ذتث١ه
 ؛٢:٢سءده١٦

 ؛١٤:٢٤شخد
 ؛١:ه٢بط٢

 ؛١٤:٢رؤ
 ٩:٢صخده

 ؛٢:٧ضتث١٧
 ؛١٨-١٦:٢٠

 ١١:٢١ض
 ١٤-١٠:٢١طتث١٨
 ؛٢ظحده:١٩

 ٢٢-١١:١٩عد
 ١٧و٩:١٩غءد٢٣
٢:ه١١فال٢٤

 بالشى إسرائيل ض جماغز وإلى الكاض
 مواميًا غربات إلى الئحته إلى والعنيته والتهب

أريحا. أرذذ على التى
 رؤسا؛ وكئ الكعئ وألعازان موسى افخرج٣

 فبحطًا١٤ الئحتة* خارج إلى الستقبالهم الجماعة
 األلوئ رؤساؤ الجيثرًا، وكالخ عتى موسى

 ٠ الحرب لجند يئ القادميئ البائت ورؤساع
 حئة؟ ز أش كزًا أبعيثم ))هل موسى: لغم وقال

 كالم خشبًا إسرائيالس، لبني دئ ال إن
 فكائ فغور، أمر في للرت خياته سببًا قلعا؛ش،

 ذثمر كال اقتلوا فاالئ١٧ ٠لجماغهالرتص فى الوبا
 رلجأل غزوت امرأؤ وثمال ٠األطغالض بئ

 األطفال جمع لكن١٨ اقتلوها* ذا بئضالجغه
 ذثمرأبقولهأل ئضالجغه قعرفئ لم اللوائي الئساؤ يئ
 الئحله خاح فانزلوا أنثم وأائ١^ ٠ ط لجيات لغم

 ضه وثمئ نمتا، قال تنه كزع وتثغروا دام؛، سبقة
 أنثم التاى، وفي القالي اليوم في وتيالع، شرح

 وكزًا حلد، يوح تتاع وكال كوب، وثمال٢٠ وسبغًا*
 خشب، يئ تناع وثمال تعز، سعر بئ تصنع

٠ دطهروده((
 الذيئ الجند لرجال الكاجئ ألعازان وقائ٢١
 بها أتر التى الغريفة هذوفريشه)) للحرب: ذلهبوا
 والحدين واشتامئ والغصة الذشتًا٢ موسى: الرت

 التان، تدخال ما ثمال٢٣ والرصائ، والثصدير
 بماو يتثغر عيرأده طاجرا، فيكون التار فى كجيزوئه

 في فتجيزوثة التار يدخال ال ما ثمال وأتا ٠ التجاسوغ
 التاى اليوم في ثياقغمًا تسلآل الماع*

٠ف الفحتة(( تدخلوئ ذللائً وبعن طاجريئ، فتكونوئ

 من سابقة بمقاطع روابط عدة األصحاح لهذا ه٤-١:٣١
 (؛١٨و ١٧: ٢٥ ؛٣و ٢ )ع مديان من االنتقام العدد: سفر

 ؛١٦و ٨ )ع بلعام (؛١:ه٢ه ؛٨ )ع المديانئ صور
 التطئر ؛(١وه ١ وغ٩-١ : ٢٥ ؛ ١٦ )ع فغور ؛ (٤٥: ٢٤-٢: ٢٢
 الكهنة إعالة (؛١٩-١١: ١٩ ؛٢٤-١٩ )ع الجثث مالمسة بعد

 *ع المعركة وهذه ؟(.٢—٨:١٨ ؛ ٤٧—٢٨ )ع والالوين
 المقدسة الحرب بشأن الله لمطالب نموذجا مهلت المديانين

(.١٨-١: ٢.-ث )رج الرب أعدا، ض الشب انتقام عتد
 ألة مديان من باالنتقام إسرائيل بئي الرلى أز ١١-١:٣١
فغور بعل في الثعب إناد عن مسؤولين كانوا هؤال،

(.١٨-١:٢)ه
 ٨: ٢٥ تك )رج الموت عن كناية قومك. إلى متج ٢:٣١

(.٢٩:٣؛ه١٧و
 العذارى. عدا ما المدياش، جمع وجبإفتا، ٢٤-١٢:٣١

.الواء على وسئيمة العكر تطهير يتبغى وكان
 الئنجبات واكا، األكور األوالد إعدا؛ شن ١٧:٣١
 حه إسرائيل بتي اغوائهم دون وحال ، المديانيين إستغصابًا

 )قض بعد ما قى المدياس إلى اإلشارة أثا يخطوئا. بأن أخرى
 كانوا هنا أسدوا فالذين مختلقة(. عشير إلى فهي (٦-١:٦

.مواب في المقيمين المدياسين



٣٢ ،٣١ العدد ٣١١
الغنائم تقسيم

 الغهب ))أحص٢٦ قائأل؛ موسى الرمث وكئآ٢ه
 وألعازان أئ والبهائم/، الناس مرنًا النسبي
 وثشئ٢٧ الجماعة* اباع ورؤوسئ الكاجئ
 الخارجين العتال باشروا الذين بين ق الصة

 نكاة وارح٢٨ الجماعة. كل وتين الحرب، إلى
 العتال إر الخارجين الحرب رجال مئ للربًا*

 الناس مئ مئة خمس كل مئ شتا واجذة*
 تأحذوئها يصفهم من والثمك* والحمير واكل

 ومنه٣ ٠ للربًال زفيفه الكاض أللحازان وئعطوقها
 من مأخوذة واجذة تان إسرائيل بنى يعذ

 وام والخمير والبعر الناس ون حمسين كل
 الحافظين لآلوئيئ وتعطيها البهائم؛، جمع ٠من

٠ ن الربًا(( ندكن سعائز
 أمز كما الكاجئ وألعازان موسى فثغن٣١
 التي الفتيقة فضله الئهت وكان ٠ موسى الرب

 مئة ست العثم من الجند.* رجال اغئلنها
 اثلين البثر ووئ ألثا، وسبعيئ ومشه
 ألائ، وسيئ واجذا الخمير ووئ ٤ ألثا، وسبعيئ

 لم اللواتي الئسا وئ الناس تموس ووئ
 اثلس اللفومي جميع ذكر، جفة نضا يعرفئ

 الحارجس دعميب وكاندالثصغًا ٠ألثا واالثيئ
 وسبغه وئة داالت العثم غذذ الحرب.* إلى

 الزكاة وكائم وئة* وخمسن ألثا واالثيئ
 وسبعيئ، وخمشه مدة ست العثم مذ للربًا

 اثلين للربًا ونكاكها ألثا، ولالثيئ سه واكل
 وئة، وخمسن ألثا دلالثيئ والحمير وسبعيئ،

 الناس وتموس وسئيئ، واجذا للربًا وركاقها
 ودلالثيئ اثلين للربًا ونكاها ألثا، عسر سمه

 الربًا زفيفه الركاة موسى فأءز٤١ نغشا*
 وأتا٤٢ ٠موسىهـ الرب أنز كما الكاض أللعازاز
 الرجال مرًا موسى فشمه الذي إسرائين نصفًا

؛٨:٢٢ىيش٢٧
٢٤:٣٠٢ص١  ٣٠:٣١ ءد٢ًا٨

 ٤٧و
-ه١:١٨لذث٢٩
 مءد٣٠

 ؛٤٧-٤٢:٣١
 ٢وه٨و٧:٣نءد

 ٤و ٣: ١٨؛٣٦و٣١و
 ؛١٠و٩هءده:٤١
١٩و ٨: ١٨

٣٠:٣١؛وءد٧
١٦-١٢:٣هيخر.٠
؛٣٢:٣١هاءد٣

١٤:٢٠ تث
١٦:٣٠هبخر٤

 ٣٢ الفصل
 ؛٣٢:٢١أءد١

 ؛٢٥: ١٣ ش
 :ه؛٢٤صم٢

 ١٣:٣بتث
 ؛٣٦:٣٢تءد٣

 ؛٢٦و ١٧: ١٣ ث.ش
 ؛٣٨:٣٢ حد
٣٨:٣٢ حد

 العثم موتًا الجماعة يصفًا فكاذ٤٣ الئئجئديئ؛
 يثة، وخمش ألثا وهالثيئ وسبعه يئة داالت
 الخمير ووئ ألثا، وداالثيئ سثه البثر ووئ
 الناس تموس ووئ وئة، ومسن ألثا دالثيئ

 بنى بصئ مئ موتى فأحذ ٠ ألثا عسز سده
 وئ حمسين كل ونه واجذا المأخوذ إسرائين

 الحافظين لألوئيئ وأعطاها البهائم؛، ويئ الناس
 ٠و موسى الربذ أنز كما الربًا، كدكن سعائز

 على الذيئ الؤكالؤ موسى إلى تثن؛ دم
 البائت، ،ورؤسا األلوئ رؤساؤ الجند، ألوئ

 رجال غذذ أحذوا, قد ))غبينلة لموسى؛ وقالوا
 ٠ إنسان مدا يغثن فلم أيدينا في الذيئ الخرب
 وجذة، ما واجد كلع الربًا، قربان قذمنا فثن
 وأقرائ وخوايهًا وأساوز حجوأل دب؛ أمتفه

 ٠ ي الربًا(( أما؛ أنثسنا عن للئكغير وقلالئذ،
 كن منهم، الذهب الكاجئ وألعازان موسى هةخذ١

 التي الرفيغة ذهب كلع هوكاذ٢ تصنوغد. أمدفة
 وخمسيئ مئة وسمع أبثا عثر سده للردبًا زقعوها
 ٠ البائت ورؤساع األلوئ رؤساع عند وئ شاوأل

 لسوا. واجد كن فاغئئموا الجند رجاال هأائ٣
 ونه الذلهب الكاجئ وألعازان موسى فأحذ ٤

 خيتة إلى به وأكيا والبائت األلوئ رؤساع
 ٠الربًاب أما؛ إسرائين لبني تذكارا االجتماع

األردن عبر أسباط

 رو قت د٠حذا وافزة كثيزة اشوغ ٣٢

 تكان التكان وإذا حلعاذب، وأرص نعزيزأ أرص
 موسى وكثموا رأوقيئ وبنو جاذ قنو أقى٢ تواس،

 قائلين؛ الجماعة وروساة الكاجئ وألعازاز
 ث وحشبون ت وبمزة ونعزير وديبوئ ))غطاروت٣

 التي األرص٤ ويوذح، وثبو وشبا؛ج وألعانة

 خرجوا الذين بين بالتساوى الغنائم ئئمت ٥٤ —٢٥ :٣١
المحلة. في لبثوا والذين الحرب وخاضوا

 في يقيموا أن وجاد روش سبطي بنو رغب ٤٢-١؛:٢
 مواش أصحاب كانوا الهم ،فعال ابتالكها تث التي األرض

موسى؛ أعطاهم وقد للرعي. شاسبة األرض وكاتت كثيرة

 بشرط إسا األرفى من حعطا ،منئى سبط نصف مع
كعان. امتالك فى الكاملة المشاركة

 المذكورة األماكن تحديد يتعذر بوئن. ..عطاروت. ٣:٣٢
 يبوق ونهر جنوا أرنون نهر ين واقعة كئها هنا،,ولكئها

شماآل.



٣١٢ ٣٢ العدد
 أرفئ هي إسرائيالخ، يي قذا؛ الرت شرها
 وجدنا ))إنه قالوا: دم ٠ تواش(( ولغبيده تواش،
 ؤغبيدلئآ األرض هذو فلت/ عشله فى مح نعته
٠ األردًا(( دغبرنا وال تلغا،
 )اهل راوبيئ: وش جاد بتي موسى فقاال٦ً

 ههنا؟ تقفدون وأنيم الحرب، إلى إخوتكم يتعلق
 الغبور عن د إسرائيل بتي ولوب تضذول فلماذا٧

 فثل هكذا٨ الرث؟ اعطاشًا التي األرض إلى
 لينظروا ذبرذيخ قادس من أرسم حبئ آباؤكهًا

 وقظروا أشكول وادي إنى ضعدوا٩ ٠األرشد
 دخول عن إسرائيل دني قلوت وضذوا األرش
 عضة فحمئ١ ٠الرثذ أعطاهًا التي األرش

 يرى لن١١ قائأل؛ وأقضًا اليوممس ذلله في الرث
 عشرين اش من وصر، مئ ضعدوا الذيئ الناش

 إلبراهيهًا أقسممئ التي األرخل فصاعداض، سته
 ما١٢ تماتاص، يسعوني لم الم ويعقودة، وإسحاى

 ألدهما نول، ئ ويشرع العبري يغئه ئ كاب عدا
 عتى الرث عطب فحمى١٣ ٠ تماتاض الرث اقيحا

 حئى ستذط، أريعيئ البرئة في وأتام إسرائيل
 ٠الرثظ كيئى نى الغر نغل الذي الجيل كل فنئ

 أناسي تربقه آبائكز، عن عوصا قميهًا قد أنيم فهوذا١
 عتى الرث عشب حمو أيشا تزيدوا لكى حطاؤ،

 يتركه نعود ورائع، مرخ ارقذدثم إذا ٠ ٤إسرائيل
الئعب((* هذا كزع فتهاكون البرئة، ني أيشا

 عثم^لتواشينا صبر ))قبني وقالوا؛ إليه فاقثربوا
 تسرعين فكجرد ئحئ وأتا ٠ ألطفالنا وتذائ ههنا
 مكاشف< إلى بهم نأتي ؤ إسراثيئ نتي قذا؛

 سكاف وجه من تحظئه مدن فى آطغالنا ويلين
 بنو يقتسم حئى يوبنا إلى ترحلخ ال األرغب.
مم تملئ ال إئذا١٩ ٠ئصيبهق واجد كل إسرائيل

 ٣٤و٢٤:٢١خءد٤
 ٣وه
 ٤:١٤-٢٧:١٣ءد٧
 ؛٢٦و٣:١٣ذءد٨

 ٢-ه١٩:١دتث
 ؛٣١و٢٤:١٣زءد٩

 ٢٨و٢٤:-١تث
 ؛١١:١٤سشمد١٠
 ٣٦-٣٤: ١ تث
 ٢٨: ١٤ عد ١١

 ؛ ٦٥-٦٣: ٢٦ ؛٢٩و
 ؛٣:ه١تث

 ٣٠و٢٤:١٤صءد
 ٩-٦:١٤ضءد١٢

 ؛٣٦:١؛تث٣٠و٢٤و
 ٩و٨:١٤يش
 طءد١٣

 ؛٣-ه٣٣:١٤
 ٦وه٦٤:٢٦ظءد

 ؛١:١١عل٤
 ٣٤:١تث
 ١٧:٣٠غ-ث١ه

 ؛يش١٨و
 ؛١٨-١٦:٢٢

 ٢:١؛ه١٩:٧أي٢
 ١٣و١٢:٤ديش١٧
 ٤-١:٢٢ىيش١٨
 ؛١:١٢ذيش١٩
٨: ١٣

 ؛١٨:٣لتث٢٠

 ١٤:١ش٠
 ؛٢٠:٣متث٢٢
 ؛٢٣:١١يش

 ؛٤:٢٢ن.ش
 ١٦و١وه١٢:٣هـتث

 ؛١:ه١؛يش١٨و
 ٩و٤:٢٢؛٣٢و٨:١٣

 ؛٧:٤دذك٢٣
 ؛١٦: ٤٤
 ؛٢٦-١:٧ش
 ؛١٢ه:٩إش

 (٧:٦)غل
 ١٦:٣٢يءد٢٤
 ١٤:١ش٠أ٢٦

 ١٢:٤بيش٢٧
 ١٣: ١تش ٢٨
 ؛١٧-٨:٣ثتث٣٣

؛٨:٢٩

؛٤:٢٢؛٣١-٨:١٣

 حضل قد نصيبنا ألدًا وراؤه، وما األردًا غبر فى
 لهم فقان ٠الئرى((ك إلى األردنة غبر في لنا

 أما؛ تجردهًا إنه األمر، هذا فغلثهًا ))إنه موسى:
 منكم تجرد كل األردن وغبر٢١ ل، للحرب الرث
 أماوه، مول أعداءه طرن حئى الرث أما؛

 ذلله وقعن م، الرث أما؛ األرخل أكأخضقت
 نحو وينه الرث دحو مرح أبرياؤ فتكونول رجم،
 أيا؛ لكم تلكا األرض هد وتكون ،۵إسرائيل
 فإنكم هكذا، تففلوا لم إذ ولكن٢٣ ٠الرثهـ

 التي حطئقكًا وتعنمون الرث، إلى يخطوئن
 وصبرا ألطفالكهًا تذثا ألنثيمكهًا إبذوا٢٤ ٠د يصيبكهًا
 فكئهًا٢ ٠ اففلوا(( أفواجكهًا مدع خرح وما ٠ ي لعنمكم

 ))غبينلثًا قائليئ: موشى رأوقيئ وينو جاذ دنو
ونساؤنا أطفالنا سؤدي. أتر كما يففلون

 مدن فى هناله تكونًا بهائبنا وكل وتواشينا
 للجند مقجرد كل يعبرول، وغبينله ٧ حلعادأ.

٠ ب سؤدي(( تكئهًا كما للحرب الرث أما؛
 وفشع الكاش ألعازان موسى بهم فأوض٢٨

 ٠إسرائيلت قني بنه األسباطز آباخ ورؤوس نول بئ
 قنوجاذ كبراألردًامعكهًا ))إذ موسى؟ لهم وقال

 فتقى الرث، أما؛ للحرب تجرد كل وقنورأوقيئ،
 حلعان أرش دعطونؤهًا أماتكهًا، األرخل أخضب

 معكهًا، تجردين تعيروا لم إل ولكن٣٠ تلبا.
 ةجاب٣١ ٠ كنعان(( أرض في وسطكهًا ني يتتئكوا
 الرث به تكلهًا ؛الذي قانليئ: ودنورأوقيئ قنوجاد

 تجردين تعبر ثحئ٣٢ نففل* كذلله غبيدله عن
 تلله نعطى ولكن كنعان، أرض إلى الرث أها؛

 ليم، موشى ةءعى٣٣ ٠ األردًا(( غبر في لصمنا
 بن تتئى سبط, ويهفا رأوش وش جاد بتي

وتملكه األمورين تلله سيحول تملكه يوخفاث،

 هذان استقر إذا أنه موسى خفي فعآلباوكم. هكذا ٨:٣٢
 العشرة األسباط إلى اآلنضمام عن يتخلفان واستراحا السبطان
 عاثة ثورة بداية يكرن قد ذلك وأدًا ،كنعان افتتاح فى األخرى

 فى الشعب العشرة الجواسيس ثنى فكما .األرض دخون على
 األرش امتالك علي اإلقدام عن سة أربعين نحو قبل قادش

 هذين رفض يؤدي أن يمكن (،٤: ١٤-٢٦: ١٣ ؛ ١٣-٩ )ع
(.١٥ )ع ثانية حه اإلخفاق إلى بالشعب السبطين
بإعداد البطان تعيد ئصيكم. اليت خطئتكم ٢٣:٣٢

 هذا فأرضى األرض. امتاللغ فى للمشاركة نحاربيهما
 المشاركة عن التخئف أن أصاف أه مع ،موسى التعئد

 على ويدينهما ابطين الله يدرك أن بد وال ،خطبة سيكون
.خطبتهما

 مع االدفاق إلى التوصل تم إن ما منىب. سبط بصف ٣٣؛٣٢
 من الشرقبة الضعة على االستقرار بشأن وجاد رأوبين سبعلى
 غني وهوأيثا منئى، سبط نصف انضرإليهما حيى ،األردن

٤٢-٣٩ ولكنهع المنطقة. تلك في بارض مطالبا بالمواشي،
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 مدن بيخوم تذقها مع األرض باشازآج، ملك عوج

-ثوانيها* األرض
 وغطاروت ديبآلح جاذ: بنو فيثى٣٤

 ئجبهة ويعزيئ شوفاآل وظروذ٣ه وغروعيرح
 مع ل محصته مذدا هاران وبيت ن قمزة وييت٣٦

 وألعانة حشبآلذ دأوبيئ؛ سو وش ٠تج ۶
 ثئئرقي محآلش، ونعل ونبوس٣٨ وقرنتاش

 الثنئ أسماإ بأسماؤ وذغوا وسبقه، ص، االسم
 إلى تثئى بن ماكيرض بتو وذهب بتوا. ؛لتى

 فيها* الذيئ األموس وغردوا وأحذوها حنحان
 نثثى بن لماكيز حلحاذ موسى ئءش٤٠

 وأحن ئتثى ابئ يائيزظ ودغئ٤١ فيهاط* فتكئ
 نوبح وذهب يائيز. ٤حؤوث وذعالهئ: مزارها

٠ باسبه نوبح ودعاها وئراها فناه وأحن

 إسرائيل شب سيرة مراحل

 ض بجودهم ئ ًارض رن زجوا٠ ٣٣

 نخارجهم مرسى أوكتب وهاروذأ* موض يد
 رحألدهم وهنو ٠الرسمًا وول حنب برحاليهم

 الئهر في رغمسيزب مئ إرتحلوا بمخارجهم:
 الئهر مرع عثز الخاس اليوم في األودت،

 بغد إسرائين بنو خرخ الفصح* غد في األول،
 كائ إذ٤ ث،٠الوصرتمز^ جمح أعس أما؛ زفيفه

مئ الردة منهم ضزت الذيئ يدننون البصرون

 ٣٣و٢٤:٢١جءد٣٣
 ٣وه
 ٤:ه٣٣حءد٣٤

 ٣٦:٢؛ختث٤٦و
 ٣و١:٣٢دءد٣ه

 ؛٣:٣٢ءد٣٦
 ٢٤:٣٢رءد
 ٢٧:٢١زءد٣٧
 ؛١:٤٦ سإش٣٨

 ؛٩:٢شحزه
 ؛١٣: ٢٣ خر ص

 ٧: ٢٣ يش
 ؛٢٣ه:٠ضتك٣٩
 ١:٣٦؛١:٢٧ءد
 ١٣و١٢:٣طتث٤٠
 ٣١: ١٣ ؛يش١وه
 ؛١٤:٣ظتث٤١

 ؛٣٠:١٣يش
 ؛٤:١٠عقض

١٣: ٤ مل١

 ٣٣ الفصل
 ٢٠:٧٧أمز١

 ؛٣٧: ١٢ بخر٣
 ؛٤:١٣؛٢:١٢تخر
 ٨:١٤ثخر

 ؛٢٩:١٢جخر٤
 ؛١٢: ١٢ ح)خر

 ١:١٩(؛إش١١:١٨
 ٣٧:١٢هخخر

 ٢٠:١٣دخر٦
 ٩و ٢و١:١٤ذخر٧
 ؛٢٢: ١٤ رخر ٨

 ٢٣و ٢٢: ١٥
٢٧: ١٥ رخر ٩

١: ١٦ مس ١١
؛١:١٧ رخر ١٤

:٢ ١٩
؛١:١٦ رص ١٥

٢و ١: ١٩ :
٣٤: ١١ عد ١٦
٣٥: ١١ هم ١٧
١٦: ١٢ اهم ١٨

أحكاائح* بآلهتهم ضخ قد والردة بكرج، كل
 وتزلوا ذعممسيش مرح إسرائين بنو فارقثن

 وتزلوا د شكوت مئ ارتحلوا دم ٠شكؤتخ في
 من ارتحلوا ض البره* غزلى في التي إيثا؛ في

 بض تخالة التي لحيروث١ض عنى ورعوا إيثا؛
 أمام من ارتحلوا دم نجذلون. أما؛ وئزلوا ضغوئ

 البرزد، إلى البحر وسعر في وغيروا الحيروت
 في وتزلوا نجؤإيثا؛ في أتام قالقة نصيرة وساروا
 إيليهآذ* إلى وأقوا كاره ون ارتحلوا ثم٩ مارة*
 وسبعوئ ماج، غيئ عنزة اثلتا إيليهًا في وكائ
 وتزلوا إيلم منه ارتحلوا لى١٠ هناك. فثزلوا تخته.
 سوئ بحر مئ ارتحلوا لى١١ سوفًا* بحر عنى

 درة مئ ارتحلوا لى١٢ سيرس* قرة في وقزلوا
 دفعه مئ ارتحلوا لى١٣ دفعة* في ونزلوا سين
 لوا و ألوش مئ ارتحلوا لى١٤ ألوش* في وتزلوا

 للئعب ماة هناك قكئ ولم زفيديبآش، في
 ترة في وقزلوا ذفيديلم مئ ارتحلوا دم ٠لفشرًا

 في ونزلوا سيناة برية مئ ارتحلوا دم سيناؤص.
 لهثأؤ؛ وبروت مئ ارتحلوا دم١٧ ٠هتأوهض وتروت

 سه ارتحلوا لى١٨ حشيروذط* في وتزلوا
 مئ ارتحلوا لى١٩ ٠رثمةظ في وتزلوا خشيرون

 منه ارتحلوا لى٢ فارض* رتون ني وقزلوا رثمة
 مئ ارتحلوا دم٢١ لبثة* في وتزلوا فارض رتون
 وقرلوا رشة شه ارتحلوا لى رشة. في ونزلوا لبثة
في وقزلوا تخيالته مئ ارتحلوا لى٢٣ تخيالته* في

 واستوطن أخذت قد تكن لم مدتا امتلك منئى أدًا إلى كشير
الشمالية- جلعاد منطقة فى
 بنى بارتحاالت قائمة بكتابة موسى الردة أمر ٤٩—١:١ق٣

 مكادا أربعين أة والالض موأب- وسهول مصر بين إسرائيل
 بظهر مائ ، (موب وسهول رعمسيس عدا )ما دكرت

 ابوابع يعفر إة ثم البربة. في قثوها سنذيتي االربعين
 أخرى موالح أة غما ،هنا القائمة في درد ال سابعا الذكورة

 كنعان امتالك فى االكة سيقود الذي فاإللي فقط. هنا ئذكر
البرئة. عبر اقتادهم من هو ه(٦ه-٠: ٣٣)

 سهول في رشمزتهم إسرائيل بني تيهان رحالت من االحيرة المرحلة
.ردة٠ذهر-اال عبر الموعد أرض إلى نظروا حية من ،موأئب
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 وقذلوا شاقر حبل من اركجلوا دم٢٤ شاقر* جيل

 في وثؤلوا حراده منه ارجلوا دم جرادة* في
 في وقولوا مقهيلوت مرخ ارقحلوا م١٦ ئقهيلوت.

 تاح* في وقزلوا تاخذ س رجلوا دم٢٧ تاجن*
 دم٢٩ ٠مثعه في وقزلوا تارح من ارقخلوا دم٢٨

 دم حشموده* في وتزلوا مثعة مرغ اردجلوا
 دم ٠سيروتع٠م في ونزلوا حشموه منه ارجلوا
 يعقان* تني في وقؤلوا مسيروت ون ارتجلوا

 حور في وقزلوا نعقاألغ نني يرغ ارتجلوا دم٣٢
 الجدجاد حور مرغ اركجلوا دم٣٣ ٠ الجدجادف

يعلبات مرغ ارتجلوا دم ٠ نطبات في وتؤلوا
غبروئه ونه ارقثلوا دم غبروته* في وتؤلوا
ون ارجلوا دم٣٦ جاترف* عصيوه في وقزلوا

 وهي كصين برية/ في وتؤلوا جاتر خصيوه
 في ودزلوا قادفرًال ونه ارتجلوا دم٣٧ قادمًا*

٠أدو؛ أرض طرفو في هور حبل
 هور مجبل إلى الكاض هاروأل فضعذ٣٨
 الثثه في هناليًا ومات الردبًا، هول حشب

 وصر، أرص وئ إسرائيل تني لحروج األرتعيئ
 الئهرم* وئ األول في الخامن الئهر في

 سته وشريئ وقالم وقة ابئ هاروه وكاه٣
 الكنعانى وسوخ٤٠ هور. جبل في مائ حيئ
 أرص في الجنوب في ساض وهو غرادت تللئ

إسرائيل* قني ع بتجي كنعاه
 في لوا و هور مجبل وئ ارئجلوا دم٤١

 في ودزلوا ضلموته مرغ ارتجلوا دم ٠ ضلموثه
 في وتزلوا فونوه بئ ارقثلوا دم٤٣ فونوه*

 في وتزلوا أوبوذ ونه ارقتلوا دم٤٤ أوبوذهـ*
 وئ ارجلوا ثم٤ه ٠قضموآتو في غباريلم غئي
 وئ ارتجلوا دم جاذي* ديبوه في وتزلوا غييلم

 ٦:١٠عتث٣*
 ؛٦:١٠غتث٣٢

 ٧:١فتث.
 ؛٨:٢فتد٣ه
 ٤٨: ٢٢؛ ٢٦: ٩مل١

 ؛١:٢٠كءد٣٦
١٤:٢٧ 

 ٢٢:٢٠لءد٣٧
 ٤:٢١ ؛٢٣و

 ٢:ه٢٠مءد٣٨
 ؛٦:١٠؛تث٢٨و

٥٠ :٣٢ 
 ١:٢١نءد٤٠

 ١٠: ٢١ عد ٠٤٣
 ١١:٢١ومجد٤٤
 ٣٤:٣٢يءد٤ه

 ؛٢٢:٤٨ إر أ٤٦
 ١٤:٦حز
 ؛٢٠:٢١بءد٤٧
 ٤٩:٣٢ تث
 ؛١:٢٢تءد٤٨

 ١:٣؛ه١٢:٣١
 ؛١:٢ثءده٤٩

 ١:٢يش
 ؛٢و١:٧هجتث١

 ١٧:٣؛يش١:٩
 ٢٤:٢٣هحخر٢
 ؛١٣:٣٤؛٣٣و

 ؛٣:١٢وه؛٢:٧تث
 ؛٢:٢ض

 ٣٦-٣٤:١٠٦ مز
 ؛٣١:١١هختث٣

 ٤٣:٢١ش٠
 ه٦ه-٣:٢٦هدءد٤

 ؛١٣: ٢٣ ش ن ٥٥

٣: ٢ ص

 ٣٤ الفصل
 ؛٨: ١٧ أتك ٢

 ؛٨و٧:١تث
 هوهه؛٤:٧٨مز

١١١٠٥ 
 ؛٣-١:١بيشه٣

 ؛١٩و١٣: ٤٧ حز
 ؛٣:١٤تتك
٢:١شه

 دم ٠ دبالتادلم غلموه في وتزلوا جاذ ديبوه
 حبال في وقزلوا دبالتادلم غلموه ض ارتجلوا

 غباريلم حبال ض ارتجلوا دم تبو* أما؛ ^غبا^لمب
 أريحا* أرذذ طى موذت غربات فى وقؤلوا
 آئل إلى يشيموت بت يئ األردن طى ترلوا

موآته* غزبات في٠سطيلمث
 طى موآت غربات في موشي الردة دوكللم

 لغم: ودل إسرائيل تني ))كللم ٥١ قائال؛ أريحا أرذذ
 كذعاهج، أرص إتى األردن عادروه إدكم

 أماوكلم، يئ األرص شكان كال هفقطزدوه٢
 أصنامهم ودبيدوهثمال تصاويرهلم، جمع وتمحوه
 دملكوه ٠ ح مردعحاتهم جمع وخربوه التسبوكه

 األرص أعطيتكلم قد الئي فيها وتسكنوه األرص
 بالئرغه اآلرص وقفبمون ٤ تملكوهاخ، لكى

 تصييه له دكلروه الكثير ٠ غشائركلم ٠حشش
 العرغه له خرجت حيث ٠ تصييه له ئلون والئليل
 آبائكلم أساحز حششًا ٠لة يكون فهنالح

 األرص شكاه تطردوا لم وإنه ٠تققبدموهد
 ني أشواائ منهلم تسئبقوه الذيئ يكون أمايكلم مرغ

 وئضادقوئكلم جوانؤكلم، في وتناجص أعسكزذ،
 هفيكوألأئي فيها* سابموه أنثم التي األرض طى
٠ بهلم(( أففل أنه هممت، كما بكلم أفقل

كتعان حدود

 إتى حلوة١د ؛دكم ٠لةم. وش ئيل١ و ٣٤ تبي رأوك قدماله: هموسى الريم وكلم٣٤

 لكم عغ الي األرض هي هذه, ٠كذعانأ أرض
 ناحته لغم دكوزًا بدخومها: كتعائ أرض ثصسا.

 ومب،دأ جايب طى صيئ برة, مرخ الجنوب
ت الجلح بحر طحخو مئ الجنوب نخم لغم ويكونًا

 بنو أخفق إذا هبم. أفعل أن كمامهمة بكم أفعل ه٦:٣٣
 مثلما الله دينونة غرزئ ستكون فاتهم ، الله إطاعة في إسرائيل

تمحا. الكعسون كان
 حدود بشأن دقيقة توجيهات االبة الله أعطى ١٥—١:٣٤
 وئر الفعلى األرض امتالك أن المؤسف ولكن كنعان. أرض

.الحدود هذه بلوتغ عن

ىإسرايل٠ب هدف الموعد ارض برئ ما ١٣:٣٦—ه٠:٣٣
استبق السقر من األخير الجزء وهذا العدد. سفر بداءة من

كنعان. فى االستيطان
جمع وإزالة الكنعانيين جمع باستئصال الله امز ٥٦ —٥٠ :٣٣

السة. رموزهم
والمعابد المذابح أنشئت عليها التي التالل .مرتفعاهتم ٥٢: ١٢
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 غعتة جنوب ورخ التمخز لكم ويدور الثرى، إنى

 ص تخارجة وتكوز^ش صيئ، ويعبرإلى عقرسدم
 أذاذح، حضر إلى ويخرج ،جبرذيع قادس جنوب
 ون امًا يدور دم غصمون* إلى ويعبر

 عنت تخارلجة وتكوزًا وصرخ، وادي إلى عصمون
 الكبير البحر فيكأل لثربد٠ نخم وألها٦ البحر*

 وهذا ٠ العرب دخز لكم يكون هذا *دخبا لكم
 الكبير البحر ورخ الثمال. كبًا لكم يكون

 هون جبل وس هوذن. جبل إلى لكم ترشمون
 تخاح وتكوزًا حماذر، تدحل إلى ترشمآل

 ذفرون، إلى امًا نخرخ دم٩ ضذذز* إلى التخم
 يكوزًا هذا ٠ س عينالخ حضر عنن تخارلجة وتكأل

 إلى نختا لكم وكرشموأل الثمال. دخز لكم
 وتنحدر سقام* إلى مئنان حضر س الثرى
 ثم غيزش* سرقى ذبلة إل سفا؛ س امًا
 إز ص كناره بحر جايمي وئتض امًا ننحدن

 وتكأل األردة، إر امًا يحدر دم٢ الغرق*
 لكم تكوزًا هذو الولحض. بحر عند تخارجة
* حواليها(( بيضها األرض

 هي ))هذو قائأل؛ إسرائيبًا بني موشى فأتر
 الردة أتن التى بالثرغه، تقئسموها التى األرض

 الشبطرط. وصفو األسباحد لليسفه دعنلى أن
 بيوت حشمي رأوس نني سبطًا أحذ قد ألئة ٤

 آبائهم، بيوت حشمي جاذ بني وسبط آبائبز،
 . دصييز أحذوا قد .تغثى سبطر ويصغًا

 في دصييم أحذوا قد الشبطر وصفًا ؟لشبطائ
* الئروق(( نحو نرقا، أريحا أدردة غبر

 اسما ))هذادخ قائلة؛ موسى الردة وكلى
ألعازان األرض؛ لكز يقسماز اللد الرلجليز

 ؛٣:١ثيشه٤
 ؛٢٦:١٣جءد

 ٣:١؛حيشه٨:٣٢
٤و
 ؛ ١٨: ١٥ بك٠خ ه

 ؛٤٧و٤:١شه
 ؛٦:ه٨مل١

 ١٢:٢٧ إش
 ؛٣١:٢٣دخر٦

 ؛١٢:١يشه
 ٢:.٤٧حز
 ٣٧:٣٣ذءد٧
 ؛٢١:١٣دءد٨

 :ه؛١٣يش
 ؛٢:ه١٤مل٢

 ١٥:٤٧ ذحز
 ١٧: ٤٧ حز ص ٩

 ؛٣٣:٢٣مل٢ش ١١
 ؛٦و :ه٣٩إر

 ؛١٧:٣صتث
 ؛٣: ١٢ ؛٢: ١١ يثن

 ؛٣٥:١٩ ؛٢٧:١٣
 ١؛لوه:٣٤:١٤مت
 ٣:٣٤ رعد ١٢
 ؛ ١٨: ١٥ ذتك ١٣
 ه؛٦ه-٢:٢٦ءد
 ؛٢٤:١١تث

 -ه١:١٤ش٠
 ٣٣:٣٢ظءد١٤
 ؛٢و ١٠٠١٤ ع.ش١٧

 ه١:١٩
١٦و ٤:١غءد١٨

٣٥ الفصل
ه٠:٣٣أءد١

 ؛٤و ٣:١٤بيش٢
 ؛حز٣و٢:٢١

 ؛٢٠-١٠:٤٨؛١:٤ه
٣٤٠٣٢:٢٥ دال

 ض واجذا ورئيتاغ١٨ نوزع. بن وتشوغ الكاجئ
 وهنو األرض. لعسته تأحذودخ سبطو كل

نفئة. بن كالمة يهوذا سبطر ض الرجال: أسماؤ
 غئيهون. بئ سموئيل سمعون نني سبطر وس
 وس * كسلون بئ أليدان بنياميئ سبطز وس
 وس يجلي* ئ بعي الركيس دان يي سبطو
 الرئيس تثئى تني سبطر س يوخفًا؛ تني

 أفرالى يي سبطر وس ٤ إيفون* ئ حسيال
 يي سبطر وس شفطان* بئ قموئيل الرئيس
 سبطر وس فرناخ* بئ أليعمافاة الرئيس ذبولون

 وس * غران ئ فلطيئيال الرئيس يسافر يي
سلومي. بئ أخيهون الرئيس أشين يي سبطو
 بئ فذهئيال الرئيس تغتالي يي سبطر وس

 أنه الردة أترفهًا الذيئ لهز هؤالع ٠ غئيهون((
* كنعان أرض في إسرائيل لبني يقسموا

الالويين مدن

موًاأ غرا؛ ثم موض الردب كلؤ ثم١ ٣٥ بني خًاد خ أريحا ٦أرددن عن ٣٥

 ملكهم تصيب س الالوئيئ تعطوا أنه إسرائيل
 حواليها للم_ائلنت وتساح للثكزًاب، لهذائ

للثكب لهم الئذئ فيكأل٣ الألوس* دعطوئ
ولسائروأموالبزلبهائيهز تكوة وتسارحها
 يعطون التي الئذلع ؛وتساح حغوانابز.

 جهة/ إر المدينه سور س تكوة الألوقئ
 خاح س دنثقيسون حواليها* درع ألفًا الخاح
 وجابي ذرع، ألعى دالئرق جايمي المدينه
 درع، ألثى الغرب وجايبًا ذرع، ألبى الجنوب
فى المدينة وتكوة ذرع، ألعى الثمال وجايب

 التى األراض السبط. ونصف األسباط سعة ئعطى ١٣:٣٤
 أثأ .السبط ونصف التسعة لألسباط كعطى أن يجب سئمتلك
 في ميراثهم حازوا قد بنيها فإة الباقية السبط ويصف السبطادًا

(.٤٢-١:٣٢) االدن خبر
 يقسموا أن ينبغى الذين األشخاص الردة عين ٢٩-١٦:٣٤

 (،٢٦و ٢٥٣٢٠) الكاهن ألعازر حصصا: كنعان أرض
 التى العشرة األسباط ورؤسا* (،٢٣-١٨: ٢٧) القائد وع
 مذ ألي ابائ الرجال هؤالء من أي يكن ولى إرثا. ستنال

.١:ه-ه١ في المذكورين الرؤيا،

 فى مدينة وأربعين ثمائ الالوبون يعطى أن وجب ٨-١:٣ه
 كسائر حصة يتلؤًا لى الوي سبط فإذ ٠ البالد أنحا، جمع

 الئحة ٤٢-١:٢١ يثن وفي بينها. شم كان بل األسباط،
واالربعين. الثمانى المدن بهذه
 يكن ىل ،٢٣: ١٨ بحسب نصيربممم. من ۴٣٥

 يرثوا لى فهم ولذلك، كتعان. أرض في ميراثا لبعطوا الالوبون
 .حواليبا للمدن مساح .فحسب بها سبتوا بل ،المدن هذه

 ئتاح حئى المدن حول للرعى أراضي الالوبون أعطي كذلك
تًاكل. أن شيهم١لمو



٣١٦ ٣٥ العدد
٠ التدن مسارح لهم تكون هذو الؤسعذ.

الملجأ مدن

 ست تكأل الالوس قحطون التي روالتذن
 إليها يهرب لكى قعطوقها ٠للقلجإث مددا ينها

 ٠مدينة وأرنعئ اثثس قحطون وقوقها القايل.
 دماني الالوس قحطون التي التدن الجميخ

 التي والتذن تسارجها* مع مدينة ج وأربعون
 الكثير من إسرائيالح، يي تللي مئ قحطون

 حسب واجن كؤخ ٠قعتلونخ العليل ومن قكئرون،
٠ لألوديئ(( ثد من تعطى تلكه الذي قصيبه

يي كلم))١ قائال: موشى الردة وكئمنم٩
 إلى األردن* عابرون إنكم لنم: وش إسرائيل

 تكون تدا ألنعسكم فتعينون كنعازأد. أرض
 قتل الذي القايل إليها لغهزب ن، لكم تلجا ثذئ
 مدح تلجا الغذذ لكم فئكوذ١٢ ٠سهؤا قفتا

 أمام قف حش القايال نموذ لكيال الؤلى،
 تكون ئعطوئ التى والتذئ١٣ للثضاؤر* الجماغه

 الئذب من قالائ١٤ ٠لكمذ تلجا مدن ست
 يعطون التذئ مرح وقالقا األردن، غبر في قعطوئ

 سمتني تكون تلجا ثذذ كنعآلس. أرص في
 ض وسطهم في وللثسوئش وللئريمب إسرائيل

 نهرب لكى للئلجإ، التذئ الشة هذو تكون
٠سهؤا ثغتا قل تنه كرع إليها

 ٠ ص قاتل فهو فمات، حدين بأداؤ ضرنه ))إنه١٦
 ققثل مما ين بحجر خزنه وإنه١٧ ٠تقثل القابل إذ
 ضرنه أو نقلل* القابل إذ قابل* فهو فمات، به

 ؛٤١:٤ثتث٦
 ؛٨و ٧و٢:٢٠ش
 ١٣و ٣: ٢١
 ٤١:٢١جيش٧
 ؛٣:٢١حيش٨

 ه؛٤:٢٦خءد
 ه-٤:٣٣

 ؛٢:١٩دتث١٠
 ٩-١:٢٠يش
 ؛١٣:٢١دخر١١

 ؛٢-ه.٢٢:٣ءده
 ١٣-١:١٩تث
 ؛٦:١٩رتث١٢
 ٦و وه ٣:٢٠يش
 ٦:٣ذءده١٣
 ؛٤١:٤ستث١٤
 ٨:٢٠يش
 ١٦: ١٥ رعد ١٥
 ١٢:٢١صخر١٦

 ؛١٧:٢٤؛ال١٤و
١٢و ١١: ١٩ تث

 ٢١:٣٥ رمد ١٩
 ٦:١٩؛تث٢٧و٢٤و
 ١٢و

 ؛٨:٤طتك٢٠
 ؛٢٧:٣صم٢

 ٣١:٢مل١؛١٠:٢٠
 ؛١٤:٢١؛ظخر٣٢و

 ١٢و١١:١٩تث
 ١٣:٢١عخر٢٢
 ؛١٢:٣غءده٢٤

 ٦:٢٠يش
 ؛٦:٢٠ليش٢ه

 ؛٣:٤؛ال٧:٢٩ىخر
١٠:٢١ 

 ١١:٢٧ذءد٢٩
 ؛٦: ١٧ دتث ٣٠
 ؛١٥: ١٩

 ؛١٦: ١٨ مت
 ١٧:٨ه؛١:٧يو
 ؛١:١٣كو٢؛١٨و

٢٨: ١٠ ب

 إذ ٠قابل فهو به، تقتل مما حشب سه ين بأداؤ
 حين- القايالض، نغى األم, اولئ٩ نقى. القاض

 عليه ألعى أو بتغضوط دوفة وإن يقظه. تصادقه
 بغداو بينو ضرنه أو فمات، بتعئذ سيكا

 الذم ولى قابل* ألئه الشارب تقتل فإئه فمات،
 نفئة دققة إنه ولكن٢٢ تصادقن. حيئ القابل نقتل
 أو تقثن، بال ما أدا؛ عليه ألعى أو غداوؤع، بال

 عليه أسئة رؤنه. بال به تقتل يتا ائ حجرا
 أده، طالبا وال لة غدوا ليس وهو فمات،

 األم؛، ولى وقين القايل قين الخمائ دقضي٢٤
 القايل الجماغة ويعذ٢ه األحكام. هذو حسب

 مدينة إلى الجماغة وترده الذم؛ ولى نذ يئ
 موري إلى هنالثًا فيقيهًا إليها، فكرب التي تلجئه

 ٠الئثذسق بالذض شيخ الذي ف العظيم الكاض
 ملجئه, مدينة, خدود مرخ القاض خرج ٠إن وكن

 خدود, خارج األم, ولئ أووذ؛٧ إيها، كزي التي
 لة فليس القايل، الذم ولى وقتل تلجئه، مدينه

 موت إلى يقيهًا تلجئه مدينة في ألئة٢٨ دم،
 العظيم الكاض موم نعن وأتا العظيم. الكاض
ثلكه* أرض إلى القابل- فترجخ
 إلى حكم؛، فريضة لكم هذو فتكون ))٢٩
 قتل تئ كزع٣ شاكنكم* جميع في أجيالكهًا
 وشاجن القاتل. تقتل شهودل فم فعلى ئفائ

 تأحذوا وال٣١ للموم. ئغس عتى تشهن ال واجن
 إدة بل للموم، الكذنب القابل قغس عن فدنة

 مدينة إلى يهرب قدية تأحذوا وال٣٢ تقتل.
موم نعن األرض في وئسكئ ففرجع تلجئه،

 ملجأ(( ))مدن الالودة المدن من سن ترسيخ وجب ٣٤ —٩:٣ه
 المدن هذه تكون أن ينبغي وكان (.١٣-١:١؛ تث )رج

 غير )قتال سهؤا آخر وتل شخعن ألي الحماية وئفر تالذام
. متعئد(
 تختاره ض إلى ويشير ،األقرب النسيب هو .الولئ ١٢:٣٥
 شأن من ،وهنا به. ئحعت فقيد خسارذ أمز يلوئى كى االسرة

 إثما لمقتله، الثأر إلى يسعى أن قتل لضحية األقرب النسيب
تنصفة. محاكمة إجراء قبل ليس
. ٦و ه : ٩ تك قانون بحسب سرع جزاء ١٩: ٣٥

 كانت الدم. وىل وبني القاتل بني اجلماعة بقضي ٢٤:٣٥
 . بغيره أم بعداء ذلك أكان ،القاتل داغ لتحديد ئدعى الجماعة

 حئى الثأر لصاحب سئم القاتل كان سوء، نؤ ثبتت فإذا
 والضجة، القاتل ابين عداء وجود إثباب تعذر إذا أائ يختل.
الملجأ. مدينة في القاتل ببقاء عندئذ سمح فكان

 القاتل يبقى أن ينبغي كان العظيم. الكاهن موت إىل ٢:ه٣ه
 فإذ .الكهنة رئيس موم حقى الملجإ مدينة فى المتعئد غير

 جديد عهد وابتداء عتيق عهد بانتهاء يؤدن الكهنة رئيس موت
القاتل. إلى بالنسبة

 شخص أي على بحكم أن ممكائ يكن لم شهود. ٣٠٠٠٣٥
 يقط. واحد فاهد شهادة أساس على قفل جريمة بارتكاب

 الكبرى الذعاوى جمح في أكثر أو شاهدان مطلوا كان فقد
(.١٥: ١٩ ؛٦: ١٧ تث )رج



٣٦ ،٣٥ العدد ٣١٧
 ألن فيها، -أنغم التي األرض قشوا ال٣٣ ٠ اتكاض

 يكمر ال األرض وض ٠األرضم يدسر الذ؛
 سايون. بذم إال فيها، شغلئآ الذي األم ألض

 التي فيها ثقيموأل أنثم التي األرض يقبسوا وال٣٤
 في ساكئ الرث أنا إئي وسطهاهـ. في ساض أنا

٠((د٠وسطرييإسرائيل

صلفحاد بنات ميراث

 ءشاز حته مع بذ، شم بن تأن ٣ ٦

 وذا؛ موستى بذا؛ وتكئموا يوخفًاأ، بني

 إسرائيالب، يي ض االباؤ رؤوس الزؤساؤ
 األرض يععلئ أنه سؤدي الرث أئر ))قد ونالوا؛
 أدور وقد إسرائيالن. لبنى بالثرغة بفسقه
 طفحان قصيمي يعطي أن الرث ض سؤدي
 بني من ألحد يساء صرن فإنه ٠ لبتاتاوث أخينا

 تصيب ض قصيئفئ يوذ إسرائيل، يي أسباحز
 صررًا الذي الشبعر قصيب إتى وقضائ آبائناج

 كازًا وثقى ٠يؤحذ قصييا درعة فض ٠له
 إتى قصميبهئ يضائ إسرائيال لبني اليوبيال
 تصيب ووئ له، ضرئ الذي السبطر تصيب
٠ثصيًاؤئ((ح يؤحذ آبائنا سبط

 ؛٨و٧:٢١مث٣٣
 ؛٣٨: ١٠٦ مز

 ٦:٩نتك
 ٢٤: ١٨ *ال ٣٤
 ؛٢٣:٢١؛تث٢وه

٤٦و ٤٥:٢٩ دخر

 ٣٦ الفصل
 ؛٢٩:٢٦ أعد ١

 ١١-١:٢٧بءد
 :هه؛٢٦تءد٢

 ؛٤:١٧ه؛يش٤:٣٣
 ٧وه-١:٢٧ثءد

 ٤:٢٧جءد٣
 ١٠:٢ءاله٤
 ٧: ٢٧ عد خ ه
 ١٢و١١:٣٦دءد٦
 ٣:٢١مل١ذ٧
 ٢٢: ٢٣ أي١ د ٨

 ؛٣٣:٢٦ذءد١١
١:٢٧ 

 ؛٣:٢٦سءد١٣
٥٠ :٣٣

 أم كان عمدا القتلي، أن مع األص. بدئى الذم ٣٣:٣٥
 وس القتل- ض يكعر القاتل موت فإذ ،األرض يكس ،بؤا
 االرض يجعل أن المبادئ بهذو العمل فى اإلخفاق شأي

 أن عندئذ ممكائ يعود فال ،كلها األرض تدئتت وإن .مددة
وسطهم. في الرث يسكن

 بتوريث حكم عن نجمت هنا الئثار؛ القضئة ١٣-١:٣٦
 سنة فى ميران يفقد سوف السبط أن بما . ١١-١ : ٢٧ فى إناث

فالمرأة سبعزآخر، من رط تزوجت الوارثة كانت إن اليوبيل

 دول حشة إسرائيال يى موسى فأتر
 ٠يوخغًاخ بني سبط تكائً ))بحى قائأل؛ الرث
 قائأل: طفحان ننام عن الرث به أئر ما هذا
 ولكن ساء، له قفئ أعيهئ فى خئئ تئ

 يتحوال فآل٧ ٠د نساة غى آبائبئ سظ لغشير
 بل سبطو، إلى سبطو ون إسرائيل لبني قصيمة
 سبطو قصيمي واجد كآل إسرائيل ننو يالزم
 أسباطو ض قصيبا وذقت بشي وئآل ٠ن آبائه
 عشرة وئ لواجد امرأة تكونًا إسرائيل يي

 واجد كلع إسرائيل يو نرذ لكى أبيها، سبطر
 سبط ض قصيمي يتحوال فال٩ ًابائهد، قصيمي

 إسرائيل يي أسباطًا يالز؛ بل آحز، سبطو إتى
٠ دعسة(( واجد كآل

 نناث فظن كذلك موسى الرث أتر كما١٠
 ويلكه وحجله ودرط تحله فصارت١١ طفحان.

 أعمايبئن. لبني قساء صلفحاذ بنات ونوعه
 يوخفًا، بى تثئى بني عشائر مرخ قساة صرن
أبوئ. غشيرأ يبعر في قصيبؤئ فنقي

 بها أوضى التي واألحكا؛ الوصايا هي هد١٣
 فى موسى، ند عن إسرائيل- يي إلي الردة

أريحاص. ارذلة عتى موآب غرباب

 رجال تتزوج أن يجب ،كانت سبط أي من ،أرصا ترث التي
.فقط سبطها من
 ١صلحفاد بنات مئلت . منسى بين . . . من نساة صرن ١٢ : ٣٦

 بتوإسائيلال يمارسه أدًا سبغي كان ابذى األمر ، الله وصايا إطاعه
 ئهدا١للرئ: آلططئ٠ذسجه ميرشمزؤ كًان وند حميعا.

 سفر من موضع كئ في عليه التشديد يجري جوهري درس
دكامله. العدد


