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Sách Dân Số ( các Chi Tộc và Luật Lệ ) 

1. Kiểm tra dân số và các Chi Tộc 

Kiểm tra dân sô tại sa mạc Xi-nai ½ (năm thứ 2 từ khi rời khỏi Ai-cập)  

Tuổi nhập ngủ: 20  

Chi tộc Tộc 
trưởng/ 
chỉ huy 
quân ngủ 

Ba của tộc 
trưởng 

Đàn ông tuổi 
từ 20 trở lên 

Kiểm tra dân số lần 
thứ 2 tại thảo 
nguyên Mô-áp, gần 
sông Gio-đan. Dưới 
đây là các thị tộc. 

Nơi đóng trại, vòng 
ngoài hướng về Lều Hội 
Ngộ 

Rưu-vên  Ê-li-xua Sơ-đê-ua 46.500 người Con cái: KHa-nốc, 
Pa-lu (con cháu là 
Ê-li-áp. Con là Nơ-
mu-en, Đa-than và 
A-vi-ram), Khét-
rôn Các-mi= 43.730 

Phía nam 1 (Doanh trại 
Rưu-vên = 151.450) 

Si-mê-ôn Sơ-lu-mi-
ên 

Xu-ri-sát-đai 59.300 người Con cháu: Nơ-mu-
ên, Gia-min, Gia-
khin, De-rác, Sa-
un= 22.000 

Phía nam 2 

Gát En-gia-
xáp 

Rơ-u-ên 45.650 Con cháu: Xơ-
phôn, Khác-ghi, Su-
ni, Ê-ri, A-rốt,  Ót-

Phía nam 3 
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ni, Ác-ê-li= 40.500 
Giu-đa  
Con là E và 
Ô-nan 

Nác-sôn Am-mi-na-
đáp 

74.600 Con cháu: Sê-la, Pe-
rét, De-rát. Con 
cháu Pe-rét: Khét-
rôn, Kha-mun= 
76.500 

Phía đông 1 (Doanh trại 
Giu-da = 186.400) 

Ít-xa-kha Nơ-than-
ên 

Xu-a 54.400 Con cháu: Tô-la; 
Pu-va; Gia-súp; 
Sim-rôn= 60.500  

Phía đông 2 

Dơ-vu-lun Ê-li-áp Khe-lôn 57.400 Con cháu: Xe-rét; Ê-
lôn; Giác-lơ-ên= 
60.500 

Phía đông 3 

Lê-vi   Không liệt kê 
vì quy chế 

Chi tộc: Ghét-sôn; 
Cơ-hát; Mơ-ra-ri. 
Thị tộc: Líp-ni, 
Khép-rôn, Mác-li, 
Mu-si, Cô-rắc.= 
23.000 

Lều Hội Ngộ, đi giữa các 
doanh trại khác 

      
Ép-ra-im 
(con cháu 
Giu-se) 

Ê-li-sa-ma Am-mi-hút 40.500 Con cháu: Su-the-
lác (con cháu là Ê-
ran); Be-khe; Ta-
khan= 32.500 

Đóng trại sau Lê-vi 
(Doanh trại Ép-ra-im 
=108.100) đi chuyến ba. 

Mơ-na-se 
(con cháu 
Giu-se) 

Gam-li-ên Pơ-đa-xua 32.200 Con cháu: Ma-khia; 
con là Ga-la-át: con 
cái la I-e-de; Khê-

Bên cạnh Ép-ra-im 
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léc; Át-ri-ên; Se-
khem; Sơ-mi-đa; 
Khê-phe – con là 
Xơ-lóp-khát, không 
có con trai. Con gái 
ông là: Mác-la; Nô-
a, Khoóc-la; Min-ca 
và Tia-xa= 72.700 

Ben-gia-min A-vi-đan Ghít-ô-ni 35.400 Be-la (Ác-đơ và Na-
a-man); Át-bên; A-
khi-ram; Sơ-phu-
pham= 45.600 

Bên cạnh Mơ-na-se 

Đan A-khi-e-de Am-mi-sát-
đai 

62.700 Con cháu: Su-kham 
= 64.400 

(Doanh trại Đan= 
603.550) phía bắc 1 

A-se Pác-i-ên Óc-ran 41.500 Gim-na; Gít-vi; Bơ-
ri-a; Khê-ve; Man-
ki-ên; con gái A-se 
là Xa-rác =53.400 

phía bắc 2 

Náp-ta-li A-khi-ra Ê-nan 53.400 Giác-xơ-ên; Gu-ni; 
Giê-se; Si-lêm = 
45.400 

phía bắc 3 

      
   Tổng cộng 

603.550 
= 601.730  
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Lê-vi : 

- Phụ trách Nhà Tạm Chứng Ước. Hạ xuống va dựng lên, ai khác mà tới gần thì sẽ chết. 

- Các tư tế được xức dầu 

- Trưởng nam, con đầu lòng của con cái Ít-ra-en 

- Con cháu của A-ha-ron và Mô-sê 

 

Con A-ha-ron: 

- Na-đáp (đã chết vì dâng lửa phàm tục trước Nhan Chúa) 

- A-vi-hu (đã chết vì dâng lửa phàm tục trước Nhan Chúa) 

- E-la-da (lo dầu đèn, hương thơm, lễ phẩm thường tiến, dầu tấn phong, trong coi toàn bộ trong Nhà Tạm) 

- I-tha-ma( kiểm xoát công việc của con cái Ghéc-Sôn và Mo-ra-ri) 

Con cái 
Lê-vi 

Thị tộc Con trai 
tuổi từ 1 
tháng trở 
lên 

Con trai 
từ 30-50 
tuổi, 

Nơi đóng 
trại 

Người 
đứng đầu 

Công việc/ 
trông coi/ 
khiêng vác 

Ghéc-sôn Líp-ni và 
Sim-y 

7.500 2.630 Đàng sau 
Nhà Tạm, 
phía tây 

En-gia-
xáp con 
La-ên 

Nhà Tạm 
và Lều, bạc 
che.. 
Khiêng vác 
các đồ này. 
Dựng lều 
và tháo lều. 
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Cơ-hát Am-ram 
va Gít-ha 
Khép-rôn 
và Út-di-
ên 

8.300 2.750 Bên cạnh, 
phía nam 

Ê-li-xa-
phan con 
Út-di-ên 

Thánh 
điện, Hòm 
Bia, các đồ 
thờ va 
dung ở bên 
trong 
Lều… 

Mơ-ra-ri Mác-li và 
Mu-si 

6.200  
Tổng cộng 
=22.000 

3.200 Bên cạnh, 
phía bắc 

Xu-ri-ên 
con A-vi-
kha-gin 

Các tấm 
ván của 
Nhà Tạm, 
thanh 
ngang, cột , 
dây 

Ông Mô-
sê, ông A-
ha-ron và 
các con 
ông này 

   Trước Nhà 
Tạm, phía 
đông, 
hướng mặt 
trời mọc 

E-la-da 
con A-ha-
ron 

Trông coi 
thánh điện. 
được đụng 
và nhìn tới 
vật thánh. 

  Tổng số 
các con 
trai đầu 
lòng trong 
số con cái 
Ít-ra-en từ 
1 tháng= 
22.273 

 Con cái Ít-
ra-en có 
273 
trưởng 
nam hơn 
số con cái 
Lê-vi  

Giá chuộc 
cho mỗi 
người dôi 
ra là 15 chỉ 
bạc mà Ít-
ra-en phải 
đưa A-ha-
ron 
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Con trai từ 30-50 tuổi, những người phục vụ và khiêng vác trong Lều Hội Ngộ. 

2. Các  Lễ Nghi và Luật Lệ  

 

- Loại trừ những người nhiễm uế 

- Luật bồi hoàn: xưng thú tội, bồi thường + them 1/5 cho người bi thiệt hại, dâng 1 con dê xá tội. Mọi vật dâng Thiên 

Chúa đều thuộc về tư tế.   

- Luật về chuyện ghen tuông. Lễ phẩm dâng đê tố cáo tội là 4,5 L bột lúa mạch. Chỉ có người đàn bà bị xét sử mang lấy 

tội mình và bị nguyền rủa. 

- Luật về lời khấn na-dia: Khấn kieng cữ để kính Dức Chúa. Không rượu, - nho, - cạo đầu, - gần xác chết. Phải cạo đầu 

trong ngày tẩy uế vào ngày thứ 7. Ngày thứ 8 dâng lễ đền tội, rồi lại kiêng cử lại từ đầu. lễ đền tội la 1 cặp bồ câu, 1 

con chiên 1 tuổi. 

Lễ phẩm dâng trong ngày mãn kỳ kiêng là Con chiên đực + cái 1 tuổi, men tẩm dầu,ngũ cốc và rượu. họ cạo đầu trước 

Lều, sau đó họ được uống rượu. 

- Công thức chúc lành: Nguyện Đức Chúa…. 

 

3. Tế Phẩm của những người đứng đầu các chi tộc và nghi thức tấn phong các thầy Lê-Vi 

Lễ dâng toàn thiêu: của lễ dâng đều giống nhau giữa 12 dân tộc: 

- 1 khay bằng bạc 1,3 kg, 1 bình rảy bạc 700g, 1 chén bằng vàng đầy hương thơm 
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- Vv.v 

 

Lễ kỳ an: 

- 2 bò, 5 chiên đực, 5 dê đực, 5 chiên con 1 tuổi  

 

4. Lễ vượt qua và cuộc lên đường 

- 14 tháng giêng làm lễ vượt qua vào chập tối: ăn chiên vượt qua với bánh không men. 

 

Maria Phạm Thị Phương Uyên 

 

 


