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ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات اﺳﺖ .ﻧﺎم ﮐﺘﺎب از ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ
ﮐﻬﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﺗﻘﺪس اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﺢ
در ﻣﺼﺮ و ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻣﯿﺮاث ﺧﺎص ﺧﺪا ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ،آن ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﯾﯽ
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪا از ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﻋﻬﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻓﺖ و ﺗﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ) «.ﺧﺮوج (١۴:٣٣
در ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺤﯿﺚ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎ ک ﺷﺪن از ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺧﺪا ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻨﻬﮑﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺮ
روی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه
اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮردن ﻏﺬای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﮏ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﻤﮏ ﮔﻮﺷﺖ را از ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻮد از ﻋﻬﺪ اﺳﺘﻮار و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺪا.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺟﺮم ﮔﻨﺎه را ﭘﺎ ک ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺿﺮورت دارﻧﺪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮد از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ٧ - ١
ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدن ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﻓﺼﻞ ١٠ - ٨
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭘﺎ ک و ﻧﺎﭘﺎ ک :ﻓﺼﻞ ١۵ - ١١
روز ﮐﻔﺎره :ﻓﺼﻞ ١۶
ﺗﻘﺪس ﺧﻮن :ﻓﺼﻞ ١٧
رﻓﺘﺎر و روش ﭘﺎ ک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن :ﻓﺼﻞ ٢٠ - ١٨
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ﺗﻘﺪس و ﭘﺎ ﮐﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﻓﺼﻞ ٢٢ - ٢١
ﻣﺮاﺳﻢ و اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس :ﻓﺼﻞ ٢۵ - ٢٣
ﺑﺮﮐﺎت و ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ٢۶
ﻧﺬرﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ٢٧
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ

١

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﻣﻮﺳﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم
.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ ﺑﺎﺷﺪ٣ .ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﮔﺎو ﻣﯽآورد آن ﮔﺎو ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮ
و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻧﺮا ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ
دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ۴ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﮐﻔﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ۵ .ﺑﻌﺪ ﮔﺎو را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﻃﺮاف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ۶ .آﻧﮕﺎه آن ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﻨﺪ٧ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﻫﯿﺰم را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آﺗﺶ را روﺷﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ٨و ﻗﻄﻌﺎت ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﭼﺮﺑﯽ آن ﺑﺎﻻی ﻫﯿﺰم ﺑﮕﺬارﻧﺪ٩ .ﺳﭙﺲ آن
ﺷﺨﺺ دل و روده و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻤﻪ را در
آﺗﺶ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
١٠ا ﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ ،آن ﺣﯿﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮ و ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ١١ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﯽآورد ،آﻧﺮا در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد .ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﺧﻮن آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دورادور
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ١٢ .ﺑﻌﺪ آن ﺷﺨﺺ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮده ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻮﻇﻒ
آن ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﭼﺮﺑﯽ آن ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ١٣ .اﻣﺎ آن
ﺷﺨﺺ دل و روده و ﭘﺎﭼﮥ ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
١۴ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﻧﺪهای را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآورد ،آن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻤﺮی
ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ١۵ .ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه آورده ﺳﺮش را ﺑﮑﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺧﻮن آن را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﯾﺰد١۶ .ﺳﻨﮕﺪان و
ﻣﻮاد داﺧﻞ آن را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﺷﺮق ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،در ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ داﻧﯽ
ﺑﯿﻨﺪازد١٧ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻬﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪه را از وﺳﻂ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ دو
ﺗﮑﻪ ﻧﺸﻮد .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﺪﯾﻪ آردی

٢

١ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﻣﯽآورد ،آن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آرد اﻋﻠﯽ
.
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰد و ﮐُﻨﺪُر را ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار دﻫﺪ٢ .ﻫﻤﮥ آن
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ داده ﺷﻮد .ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن را ﺑﺎ روﻏﻦ و ﮐُﻨﺪُر ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺗﻤﺎم آن ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻮارا اﺳﺖ٣ .ﺑﻘﯿﮥ آرد ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴ا ﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی در ﺗﻨﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺎﯾﻪ و آرد
اﻋﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ روی آن ﺑﺎ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﭼﺮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۵ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از آرد اﻋﻠﯽ ،ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۶ .آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰد و
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
٧ا ﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی در ﮐﺮاﺋﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آرد اﻋﻠﯽ و ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ٨ .ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ داده ﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮده ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ٩ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺼﮥ ﻫﺪﯾﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد١٠ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺪﯾﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
١١ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺪون
ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ١٢ .ﻫﺪﯾﮥ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورﯾﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ١٣ .ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﻤﮏ ﯾﺎدﮔﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﮏ زده ﺷﻮﻧﺪ.
۴
.

.

١۴ﻫﺮﮔﺎه از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﻪﻫﺎ را از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده آنﻫﺎ را ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ و ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ١۵ .ﺑﻌﺪ
ﺑﺮ آن روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﮐُﻨﺪُر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻫﺪﯾﻪ
آردی اﺳﺖ١۶ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ ﺣﺼﮥ داﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ روﻏﻦ و ﮐُﻨﺪُر
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ

٣

١ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
.
از ﮔﺎو ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ،اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ٢ .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن،
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دورادور ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ۵–٣ .ﭼﺮﺑﻮی
داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ،ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ و رودهﻫﺎ ،دو ﮔﺮده ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻮی روی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن
آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮرا ک ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
۶ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽآورد ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان ﻧﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎده ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ٧ .ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ٨ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ
دﻫﻦ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ آﻧﺮا ﺑﺒﺮد و ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ٩ .ﺳﭙﺲ ﭼﺮﺑﯽ ،ﺗﻤﺎم دﻧﺒﻪ ،رودهﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ روی
آنﻫﺎ١٠ ،ﮔﺮده ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻮی روی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
روی آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ١١ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮرا ک
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
١٢ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآورد١٣ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﯿﻮان
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدا ﮔﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ١۴ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﺮﺑﯽ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ،
١۵ﮔﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻮی روی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ١۶ .و ﮐﺎﻫﻦ
ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮرا ک ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ
۵
.

.

آن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد١٧ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن و ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺳﺖ اﺑﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺗﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه

۴

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺳﻬﻮاً
.
ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ:
٣ا ﮔﺮ از ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ۴ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورده دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﮕﺬارد و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ آن را ﺑﺒﺮد۵ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ
اﻋﻈﻢ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮد؛ ۶در آﻧﺠﺎ اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮوﺑﺮده در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در ﭘﯿﺸﺮوی ﭘﺮدۀ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺑﭙﺎﺷﺪ٧ .ﺑﻌﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﯽ از آن ﺧﻮن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﺪ .ﺑﻘﯿﮥ ﺧﻮن را در ﭘﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﺑﺮﯾﺰد٨ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﭼﺮﺑﻮی اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ٩ ،ﮔﺮدهﻫﺎ و
ﭼﺮﺑﻮی روی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ١٠و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﺴﻮزاﻧﺪ١٢–١١ .اﻣﺎ ﭘﻮﺳﺖ،
ﮔﻮﺷﺖ ،ﮐﻠﻪ ،ﭘﺎﭼﻪ ،اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺸﻤﻮل رودهﻫﺎ و ﺳﺮﮔﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﻞ ﭘﺎ ک ،در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ را ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮده ﺑﺎﻻی ﻫﯿﺰم
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
١٣ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻬﻮاً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎی ﺷﺎن ﻗﺼﺪاً ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١۴وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ١۵ .ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮﻧﺪ١۶ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎورد ١٧و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮوﺑﺮده در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺖ
ﺑﺎر در ﭘﯿﺸﺮوی ﭘﺮده ﺑﭙﺎﺷﺪ١٨ .و ﺳﭙﺲ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ
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در ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد.
١٩ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد٢٠ .و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم
ﮐﻔﺎره ﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢١ .ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
اردوﮔﺎه ﺑﺮده آن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ اول ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم از ﮔﻨﺎه
ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٢٢ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺳﻬﻮاً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارد ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد٢٣ .و وﻗﺘﯽ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورد ٢۴دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ ﺑﮕﺬارد و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮد؛ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه او اﺳﺖ٢۵ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻤﯽ
از ﺧﻮن ﺑﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻤﺎﻟﺪ
و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﯾﺰد٢۶ .ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ آﻧﺮا ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻨﺎه او را ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎه
او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٢٧ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم ﺳﻬﻮاً ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و از ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد٢٨ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺰ ﻣﯿﺶ را
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد٢٩ .آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮﻧﺪ٣٠ .و
ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﺑﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﯾﺰد٣١ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎم
ﭼﺮﺑﯽ آﻧﺮا ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻮی
آن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه او را ﮐﺮده
از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد.
٣٢ﻫﺮﮔﺎه آن ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮهای را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮۀ ﻣﺎده را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎورد٣٣ .آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ آن را ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد٣۴ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ
ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﯾﺰد٣۵ .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ
آن را ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد
و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻨﺎه او را ﮐﻔﺎره ﮐﺮده و آن ﺷﺨﺺ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺰوم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه

۵.

١ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه در ﻣﻮارد ذﯾﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد :ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﮔﻨﺎه ﮐﺴﯽ
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه و ﯾﺎ آ ﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﮑﻤﻪ

ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد٢ .ﯾﺎ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻬﻮاً ﺑﻪ ﻻﺷﮥ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان
ﻣﺮده ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺠﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻬﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٣ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻬﻮاً ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن را
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدد ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد۴ .ﯾﺎ
ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﻔﻠﺘﺎً ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۵ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺠﺮم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ۶و ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ
ﻣﯿﺶ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎدار
٧اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻀﯿﻘﮥ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺠﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﯿﺎورد ـ ﯾﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ٨ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ و او اول
ﭘﺮﻧﺪهای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه آورده اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺮش را ﺑﺒﺮد اﻣﺎ از ﺗﻨﺶ
ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ٩ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﯾﺰد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ١٠ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﻧﺪۀ دوم
را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﮐﺎﻫﻦ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک
ﻣﯽﺷﻮد.
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١١ا ﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﻮض،
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐُﻨﺪُر ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ١٢ .ﺑﻌﺪ آرد
را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ و او ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آرد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ١٣ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎﻫﻦ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه او
را در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎه آن ﺷﺨﺺ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ
اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ آردی ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻏﺮاﻣﺖ
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد»١۵ :ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻬﻮاً در دادن ﻧﺬری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﭼﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد .ﻗﯿﻤﺖ آن ﻗﻮچ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ روز ،ﻣﻌﺎدل ﻧﻘﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ١۶ .ﺑﺮﻋﻼوۀ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ
و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮐَﻔﺎرۀ ﺧﻄﺎی او را ﮐﺮده آن ﺷﺨﺺ از ﮔﻨﺎه
ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد.
١٧ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻬﻮاً از ﺑﺠﺎ آوردن ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻔﻠﺖ ورزد،
ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮم آن را ﺑﭙﺮدازد١٨ .او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻮچ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎورد و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻫﻦ آن ﻗﻮچ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐَﻔﺎرۀ ﺧﻄﺎی او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﺷﻮد١٩ .اﯾﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان
ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن او در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

۶

١ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد»٢ :ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﻮد و از ﭘﺲ دادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﮔﺮو
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،ﯾﺎ در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ دزدی ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
را ﺑﺰور ﺑﮕﯿﺮد ٣و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
او ﻧﯿﺴﺖ۵–۴ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺮد
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻞ ﻣﺎل را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﺑﺪﻫﺪ۶ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺎی او ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد ،ﯾﮏ ﻗﻮچ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ و
ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده
٩
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ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد٧ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه او را ﮐﻔﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﺷﻮد«.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد»٩ :ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاراﻧﺪ :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ و
آﺗﺶ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ١٠ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ و ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﮕﺬارد١١ .ﺳﭙﺲ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ را ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮده در ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎ ک
ﺑﯿﻨﺪازد١٢ .آﺗﺶ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﺸﻮد و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻫﯿﺰم ﺗﺎزه ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺎﻻی آن
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ١٣ .آﺗﺶ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
ﻣﻘﺮرات ﻫﺪﯾﻪ آردی
١۴ﻣﻘﺮرات ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐاﻧﺪ :ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون وﻗﺘﯽ ﻫﺪﯾﻪ آردی را
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ١۵ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ
ﻣﺸﺖ از آرد اﻋﻠﯽ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ و ﮐُﻨﺪری ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
١٧–١۶ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ از آن ﺑﺮای ﺧﻮرا ک ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ آرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎ ک،
ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺪﯾﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن داده اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ
ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ١٨ .اوﻻدۀ ذ ﮐﻮر ﻫﺎرون ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﺼﮥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
٢٠–١٩ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺎرون و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮاﻧﺶ در
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ آرد )ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻫﺪﯾﮥ
آردی روزاﻧﻪ( ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻧﯿﻢ آن را در ﺻﺒﺢ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ آن را
در وﻗﺖ ﺷﺎم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ٢١ .آرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ
آن را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﮐﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻮی اﯾﻦ
١٠
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ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢٢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون در روزی ﮐﻪ
ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و

اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢٣ .ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺴﻮزﻧﺪ و ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ«.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
٢۵–٢۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را در ﻣﻮرد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ :در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه را ﻫﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
٢۶ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن را در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرد٢٧ .ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ا ﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻟﻮده ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻮﯾﺪ٢٨ .و ﻇﺮف ﮔﻠﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
در آن ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﺴﯽ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻇﺮف را ﭘﺎ ک ﮐﺮده ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ٢٩ .ﻓﺮزﻧﺪان ذ ﮐﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ٣٠ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﺧﻮن آن ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ

٧

١ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ
.
ﻗﺮاراﻧﺪ٢ :در آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ را ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﺧﻮن آن ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
۴–٣ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ آن را ﺑﺎ دﻧﺒﻪ ،ﭼﺮﺑﻮی روی اﺟﺰای داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ،ﮔﺮدهﻫﺎ و
ﭼﺮﺑﯽ روی آنﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ را ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
۵ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ۶ .ﻫﺮ ﻓﺮد ذ ﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮرد.
اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
٧ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻖ
ﮐﺎﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ٨ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ
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ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮای آن اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد٩ .ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی ﮐﻪ در ﺗﻨﻮر،
ﺗﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﮐﺮاﺋﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١٠و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ،ﺧﻮاه روﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺧﺸﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ
١١ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐاﻧﺪ:
١٢ا ﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ و ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺮصﻫﺎی
ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﭼﺮب و از آرد اﻋﻠﯽ و ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﺪ١٣ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد١۴ .و از ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻧﺎن ﯾﮏ ﺣﺼﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺪه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ١۵ .ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
١۶ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻟﺨﻮاه و ﯾﺎ ﻧﺬری ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ
آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد و ا ﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ روز دﯾﮕﺮ
آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ١٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ،ﺗﺎ روز ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد١٨ .و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در روز ﺳﻮم ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآورد ،زﯾﺮا ﮔﻮﺷﺖ آن ﻣﮑﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرد ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
١٩ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎ ک ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا در
آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ک و ﻃﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ٢٠ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ک و ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﮔﺮدد٢١ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ـ ﺧﻮاه ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﺣﯿﻮان ﯾﺎ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ـ و آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻃﺮد ﺷﻮد«.
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٢٣–٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ» :ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ٢۴ .ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده و ﯾﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از آن
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد٢۵ .ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮد ﮔﺮدد٢۶ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﻮن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ـ ﭼﻪ ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرﭘﺎ٢٧ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮن را ﺑﺨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻃﺮد ﮔﺮدد«.
٢٩–٢٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ را ﻣﺮاﻋﺎت
ﮐﻨﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺼﮥ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد٣٠ .و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ
آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ و ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
٣١ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٣٣–٣٢ .ران راﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻤﯿﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داده ﺷﻮد٣۴ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪ
و ران ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ را از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻤﯿﮥ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ٣۵ .اﯾﻦ ﺣﺼﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﻮد٣۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در روز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی
ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
٣٨–٣٧اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،آردی،
ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺒﻖ آن ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (٣٧-١:٢٩
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٣–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص
.
ﮐﺎﻫﻨﯽ ،روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،دو ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺗﮑﺮی ﻧﺎن ﺑﺪون
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻢ
در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ«.
۴ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ۵ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
۶ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را آورد و آنﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﻏﺴﻞ داد ٧و ﭘﯿﺮاﻫﻦ
و ﭼﭙﻦ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﺎرون ﮐﺮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻔﻮد را داد ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺪور
ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪد٨ .و ﺳﯿﻨﻪﭘﻮش را ﺑﺎﻻی آن ﺑﺴﺖ و اورﯾﻢ و ﺗُﻤﯿﻢ در آن ﮔﺬاﺷﺖ.
٩ﺳﭙﺲ ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ،دﺳﺘﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺎرون ﺑﺴﺖ
و ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺎر ﻧﯿﻢﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ را ﻗﺮار داد.
١٠آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد١١ .ﺑﻌﺪ ﻗﺪری از آن روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻔﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف آن ،ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﭘﺎﯾﻪاش ﭘﺎﺷﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﻫﻢ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد١٢ .و ﯾﮏ ﮐﻤﯽ از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺎرون رﯾﺨﺖ و او را
ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻣﺴﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد١٣ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮان
ﻫﺎرون را آورد و ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﺷﺎن ﮐﺮد ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺷﺎن ﺑﺴﺖ و ﮐﻼه
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
١۴آﻧﮕﺎه ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را آورد .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ
آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ١۵ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮ ﮔﺎو را ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﯾﺨﺖ و آن
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﮐﺮد١۶ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ و ﮔﺮدهﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ روی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
١٧اﻣﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﮔﺎو را ﺑﺸﻤﻮل ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ و رودهﻫﺎی آن در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮده
ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
١٨ﺑﻌﺪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را آورد و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ١٩ .و ﻣﻮﺳﯽ آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﺧﻮن آن را ﺑﻪ دورادور ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﭘﺎﺷﯿﺪ٢٠ .وﻗﺘﯽ ﻗﻮچ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﻪ و ﭼﺮﺑﻮی ﻗﻮچ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
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٢١و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ آب ﺷُﺴﺖ ﻫﻤﻪ را
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﺑﻮی آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا ﺑﻮد.
٢٢آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻗﻮچ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن آورد و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ٢٣ .ﻣﻮﺳﯽ آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﻗﺪری از ﺧﻮن آن
را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮش راﺳﺖ و ﺷَﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷَﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ ﻫﺎرون ﻣﺎﻟﯿﺪ.
٢۴ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون را آورد ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮش راﺳﺖ ،ﺷَﺴﺖ
دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷَﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻘﯿﮥ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﯾﺨﺖ٢۶–٢۵ .آﻧﮕﺎه ﭼﺮﺑﯽ ،دﻧﺒﻪ ،ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻮی اﺟﺰای داﺧﻠﯽ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ ،ﮔﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ روی آنﻫﺎ و ران آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮی ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻗﺮص
ﻧﺎن روﻏﻨﯽ و ﯾﮏ ﻧﺎن ﻧﺎزک را ﮔﺮﻓﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ران راﺳﺖ ﻗﺮار داد٢٧ .و ﻫﻤﮥ
آنﻫﺎ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮑﺎن
داده ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ٢٨ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﻪ را از دﺳﺖ آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی آن ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا ﺑﻮد٢٩ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﯿﻨﮥ ﻗﻮچ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺎن داد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖِ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ٣٠ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد.
٣١ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺖ
را ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺰ و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن
اﻧﺘﺼﺎب روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗُﮑﺮی اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ٣٢ .و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن را
در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان٣٣ .و ﺗﺎ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺗﺎن ﺑﺴﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دروازۀ
ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯿﻌﺎد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد٣۴ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺗﺎن ﮐﻔﺎره و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ٣۵ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ورﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ٣۶ «.ﭘﺲ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن

٩

١در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم
.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ٢و ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﯾﮏ ﻗﻮچ را ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه و ﻗﻮچ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﮐﻦ٣ .و ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﯾﮏ ﺑﺰ
ﻧﺮ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮه را ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﯽﻋﯿﺐ
و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۴ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺎو و
ﯾﮏ ﻗﻮچ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آرد ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی آورده ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮوز
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.
۵آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
۶ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و ﺟﻼل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٧ «.ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮو و ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ«.
٨ﭘﺲ ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﻓﺖ و ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ذﺑﺢ
ﮐﺮد٩ .ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای او آوردﻧﺪ و او اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در آن ﻓﺮو
ﺑﺮد و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن را در ﭘﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﯾﺨﺖ.
١٠و ﭼﺮﺑﯽ ،ﮔﺮدهﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ١١و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
١٢ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎرون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﭘﯿﺶ او ﺑﺮدﻧﺪ و او آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪ١٣ .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻪ و دﯾﮕﺮ
اﺟﺰای ﺣﯿﻮان را ﺑﺮای ﻫﺎرون آوردﻧﺪ و او ﻫﻤﻪ را در ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
١۴و اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی آن ﺷُﺴﺖ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
١۵ﺑﻌﺪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﭘﯿﺶ ﻫﺎرون ﺑﺮدﻧﺪ و او ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم را
ذﺑﺢ ﮐﺮده ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد١۶ .و ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد١٧ .ﺑﻌﺪ ﻫﺪﯾﮥ
١۶
.

.

آردی را آورد و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن را ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺪﯾﮥ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ١٨ .ﺳﭙﺲ ﻫﺎرون ﮔﺎو و ﻗﻮچ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم
ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺮدﻧﺪ و او آن را در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪ٢٠–١٩ .ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺑﯽ ،دﻧﺒﻪ ،ﭼﺮﺑﻮی روی اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ،ﮔﺮدهﻫﺎ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﮕﺮ ﮔﺎو و ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﺣﯿﻮان ﻗﺮار داده ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺮد و ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ٢١ .اﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ و ران راﺳﺖ را ،ﻃﺒﻖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺎن داد.
٢٢ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻫﺎرون دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دراز
ﮐﺮده آنﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داد و از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮود آﻣﺪ٢٣ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺮدم را
ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ٢۴ .آﻧﮕﺎه آﺗﺸﯽ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻠﻌﯿﺪ .و
ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آن ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده و ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﺮگ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ

١٠

١ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺗﺸﯽ
.
را ﮐﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮد در ﻣﻨﻘﻞ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺨﻮر را ﺑﺮ آن دود ﮐﺮدﻧﺪ.
٢ﻧﺎ ﮔﻬﺎن آﺗﺸﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﻫﺮدو ﺟﺎﺑﺠﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ٣ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ در ﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺟﻼل ﯾﺎﺑﻢ «.اﻣﺎ ﻫﺎرون ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ.
۴ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و اﻟﺼﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ،ﮐﺎ ﮐﺎی ﻫﺎرون ،را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺟﻨﺎزهﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﮐﺎ ﮐﺎی ﺗﺎن را از اﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ
ﺧﺎرج اردوﮔﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ۵ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻟﺒﺎس اﺟﺴﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﻮﺳﯽ آنﻫﺎ را از اردوﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ.
۶ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎن را
ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم
ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در اﺛﺮ آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی
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ﻫﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ٧ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮوﯾﺪ ورﻧﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ
ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن
٩–٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮاب و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻗﻮی ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .و اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳﺖ١٠ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪس
و ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس و ﭘﺎ ک و ﻧﺠﺲ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ١١و ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮ دادهام ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯽ«.
١٢ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﮥ آردی را
ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﭙﺰﯾﺪ
و در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ١٣ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا
در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ١۴ .اﻣﺎ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ اﺟﺎزه
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ران را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎ ک ﺧﻮرده ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺗﻮ
و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ١۵ .و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ران
و ﺳﯿﻨﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ران و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻬﻢ
ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
١۶وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﺮاغ ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه رﻓﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻟﻬﺬا ﺑﺮ اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ»١٧ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را در ﯾﮏ
ﺟﺎی ﭘﺎ ک ﻧﺨﻮردﯾﺪ؟ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد١٨ .ﭼﻮن ﺧﻮن آن ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻘﺪس ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮردﯾﺪ«.
١٩ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﮥ ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﺑﺮای ﻣﻦ رﺧﺪاد ،ﭘﺲ ا ﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﻣﯽﺧﻮردم ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎر ﻣﻦ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟« ٢٠وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ دﻟﯿﻞ او را
ﺷﻨﯿﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ.
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ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل و ﺣﺮام
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (٢١-٣:١۴
.
١١

٣–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ» :ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻢ آن دو ﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﺪ

ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ۶–۴ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ،ﻣﻮشﺧُﺮﻣﺎ
و ﺧﺮﮔﻮش را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻢ
دو ﺷﻖ ﻧﺪارﻧﺪ٧ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻫﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻢ دو
ﺷﻖ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ٨ .ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﻻﺷﮥ آنﻫﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٩از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ ﭼﻪ در ﺑﺤﺮ و ﭼﻪ در درﯾﺎ
ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان آﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮه و ﻓَﻠَﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻼل
اﺳﺖ١٠ .وﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دارای ﭘﺮه و ﻓَﻠَﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد١١ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻻﺷﮥ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ١٢ .ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮه و ﻓَﻠَﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮاماﻧﺪ.
١٩–١٣از ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﻋﻘﺎب ،ﺑﻮم ،ﺑﺎز،
ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺑﺎﺷﻪ ،ﮐﻞﻣﺮغ ،زاغ ،ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﻣﺮغ ﺑﺤﺮی ،ﻟﮓﻟﮓ ،ﻣﺮغ ﻣﺎﻫﯽﺧﻮار،
ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ ،ﮐﻠﻨﮓ ،ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺐﭘﺮۀ ﭼﺮﻣﯽ.
٢٢–٢١
ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ ـ
٢٠ﺧﻮردن ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﻫﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ،ﭼﺮﭼﺮک و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮرد٢٣ .ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار و
ﺧﺰﻧﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ دارﻧﺪ ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٢۴ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﮥ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد٢۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻻﺷﮥ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺮدارد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٢۶ .ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻢ دو ﺷﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺨﻮار ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٢٧ .ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ راه ﻣﯽرود ﺣﺮاماﻧﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﮥ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٢٨ .و ا ﮔﺮ ﻻﺷﮥ او
١٩
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را ﺑﺮدارد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٣٠–٢٩ﮐﻮر ﻣﻮش ،ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ،ﻣﻮش ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭼﻠﭙﺎﺳﻪ ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٣١ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﮥ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٣٢ .و
ا ﮔﺮ ﻻﺷﮥ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺷﯿﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﻟﺒﺎس ،ﭼﺮم ،ﺟﻮال و ﻇﺮوف ﺑﯿﻔﺘﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ در آب ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد٣٣ .ا ﮔﺮ ﻻﺷﮥ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در
ﯾﮏ ﻇﺮف ﮔﻠﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن ﻇﺮف ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺷﮑﺴﺖ٣۴ .ا ﮔﺮ آب
اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺮ ﺧﻮرا ﮐﯽ ﺑﺮﯾﺰد ،آن ﺧﻮرا ک ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﻇﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽرود٣۵ .ا ﮔﺮ ﻻﺷﮥ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺮ دﯾﮕﺪان و ﯾﺎ داش ﮔﻠﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن دﯾﮕﺪان ﯾﺎ داش را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ٣۶ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ
ﻻﺷﻪ در ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﻮﺿﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ آبِ آن ﻧﺠﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ را
از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﮔﺮدد٣٧ .ا ﮔﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺮ داﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن داﻧﻪﻫﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ٣٨ ،اﻣﺎ ا ﮔﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﺗﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن داﻧﻪﻫﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٣٩ﻫﺮﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ،
آن ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۴٠ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ
ﻻﺷﮥ آن را ﺑﺮدارد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و او ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۴٢–۴١ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر ﭘﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎﻫﺎی
زﯾﺎد دارﻧﺪ ﺣﺮاماﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ۴٣ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام
ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﮐﻨﯿﺪ۴۴ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ۴۵ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻟﻬﺬا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۴۶ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ذ ﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران آﺑﯽ،
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ۴٧ .و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺎ ک و ﻧﺠﺲ و ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﺑﺪاﻧﯿﺪ«.

٢٠
.

.

ﻃﻬﺎرت زﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن
.
١٢

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ:
»وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﭘﺴﺮی ﺑﺰاﯾﺪ ،آن زن ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد

ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٣ .در روز
ﻫﺸﺘﻢ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮد۴ .آن زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﺳﯽ و ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎ ک ﮔﺮدد .و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪساﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد.
۵ا ﮔﺮ ﻃﻔﻠﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن زن ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪت ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮد ﺑﮑﻠﯽ ﭘﺎ ک ﺷﻮد.
۶و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻌﺎد ﻃﻬﺎرت او ﺑﺴﺮ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ ﭘﺴﺮ زاﺋﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ،او
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮۀ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﯾﮏ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﻤﺮی را
ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮد ٧ﺗﺎ آن را
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﻮﻗﺖ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی وﻻدت
ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ زن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
٨ا ﮔﺮ زن ﻧﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮه را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ
دو ﻗﻤﺮی ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و دﯾﮕﺮی را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای او ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﺑﺎره ﭘﺎ ک
ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﻠﺪی

١٣

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ا ﮔﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺷﺨﺼﯽ
.
دﻣﻞ ،داﻧﻪ و ﯾﺎ ﻟﮑﻪای دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻣﺮض ﺟﻠﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﯿﺶ ﻫﺎرون ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ٣ .ﮐﺎﻫﻦ
ﻟﮑﻪ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻟﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺧﻮد ﻟﮑﻪ از ﭘﻮﺳﺖ
اﻃﺮاف آن ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﺮص اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ
او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ۴ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده از ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف آن ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ
و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان
ﻧﮕﻬﺪارد۵ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز او را دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ
٢١
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ﺑﺤﺎل اوﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ
او را ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪارد۶ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮده ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا
آن ﻟﮑﻪ ﯾﮏ زﺧﻢ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ و آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ

و آن وﻗﺖ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد٧ .ا ﮔﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ او را ﭘﺎ ک
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮود٨ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز او
را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﺮص
ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﺷﻮد.
٩ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد؛ ١٠ﮐﺎﻫﻦ او
را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ورم ﮐﺮده و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ١١ﭘﺲ ﻣﺮض او
ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او واﻗﻌﺎً ﻧﺠﺲ اﺳﺖ١٢ .ا ﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮض
ﺟﺬام ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ١٣ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﻦ او را دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ

ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮض ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ١۴ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ در ﺑﺪﻧﺶ زﺧﻢ ﺗﺎزهای
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻧﺠﺲ اﺳﺖ١۵ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ زﺧﻢ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده ا ﮔﺮ واﻗﻌﺎً

زﺧﻢ او ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ او را ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ١۶ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ زﺧﻢ ﺗﺎزه
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮد ،آﻧﻮﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮدد١٧ .ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ زﺧﻢ
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
١٩
١٨ا ﮔﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺴﯽ دﻣﻞ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮب ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺟﺎی
دﻣﻞ ورم ﯾﺎ داغ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؛
٢٠ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ داغ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻣﺮض او ﺟﺬام اﺳﺖ
و از ﻫﻤﺎن دﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ٢١ .ا ﮔﺮ در وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی
ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻟﮑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ و از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان ﻧﮕﻬﺪارد٢٢ .ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام اﺳﺖ.
٢٣اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﻟﮑﻪ داغ دﻣﻞ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را
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ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
٢۴ا ﮔﺮ ﺑﺪن ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ داغ ﺳﻔﯿﺪ
ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪِ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ٢۵ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .و ا ﮔﺮ
ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و آن داغ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﻟﮑﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺬام اﺳﺖ و از ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ
او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ٢۶ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﺒﻮده و آن ﻟﮑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺟﺪا از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪارد٢٧ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﺎز او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺬام اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ
او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ٢٨ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ورم
آن ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻟﮑﻪ داغ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
٣٠
٢٩ا ﮔﺮ زن ﯾﺎ ﻣﺮدی در ﺳﺮ ﯾﺎ زﻧﺦ ﺧﻮد ﻟﮑﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻫﺎی زرد و ﻧﺎزک در آن
دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺮض
ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ٣١ .ا ﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻫﺎی
ﺳﯿﺎه در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز او را از دﯾﮕﺮان
ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪارد٣٢ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻟﮑﻪ را دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﻫﺎی زرد در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
٣٣آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﺮاف ﻟﮑﻪ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﻧﻪ روی آن را .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ او را
ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﺟﺪا از ﻣﺮدم ﻧﮕﻬﺪارد٣۴ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز او
را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﺷﺴﺖ ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد٣۵ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻟﮑﻪ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ٣۶ ،ﮐﺎﻫﻦ دوﺑﺎره او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻫﺎی زرد را در آن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ٣٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ
در وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در آن ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮرد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﺷﻮد.
٢٣
.

.

٣٨ا ﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ٣٩ ،ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮود .ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﮑﻪﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎ ک اﺳﺖ.
۴١–۴٠ا ﮔﺮ ﻣﻮی ﺳﺮ ﻣﺮدی از ﭘﯿﺶ روی ﯾﺎ از ﻋﻘﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﺨﺺ
ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ۴٢ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ در ﺳﺮ ﻃﺎس او ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ دﯾﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام اﺳﺖ۴٣ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ۴۴ ،او را ﻧﺠﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻟﮑﮥ ﺟﺬام
اﺳﺖ.
۴۵ﺷﺨﺺ ﺟﺬاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ژوﻟﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ روﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ» :ﻣﻦ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻢ! ﻣﻦ ﻧﺠﺲ
ﻫﺴﺘﻢ!« ۴۶آن ﺷﺨﺺ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮض ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از اردوﮔﺎه و ﺟﺪا از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﮑﮥ ﺟﺬام در ﻟﺒﺎس
۴٨–۴٧ا ﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎ
ﭼﺮﻣﯽ را ﭘﻮﭘﻨَﮏ زده ﺑﺎﺷﺪ ۴٩و ﻟﮑﮥ ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ در آن دﯾﺪه ﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ۵٠ .ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز
ﻧﮕﻬﺪارد۵١ .در روز ﻫﻔﺘﻢ آن را دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﺮض در ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺨﺶ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ۵٢و آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮاﯾﺖ
ﮐﺮده ﺳﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در آﺗﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
۵۴
۵٣اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ در ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ
اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪارد۵۵ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ
روز ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻟﮑﻪ ﺑﺤﺎل اوﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮض در ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ .ﭘﺲ آن را
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ـ ﺧﻮاه ﻟﮑﻪ در روی ﭘﺎرﭼﻪ و ﯾﺎ در ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ۵۶ .ا ﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﺣﺼﮥ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﮥ ﭼﺮﻣﯽ را
ﺑِﺒﺮد۵٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪ دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺴﻮزاﻧﺪ۵٨ .اﻣﺎ
ا ﮔﺮ ﻟﮑﮥ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ،آن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه
ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﯽﮔﺮدد«.
۵٩اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺖ ﭘﻮﭘﻨَﮏ در ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺸﻤﯽ و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎ ک اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎ ک.
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ﻃﻬﺎرت از ﻣﺮض ﺟﻠﺪی

١۴

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮض ﺟﻠﺪی
.
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ داد» :در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ او ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد٣ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ او از اردوﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮود .ﻫﺮﮔﺎه
دﯾﺪ ﮐﻪ او از ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴ ،اﻣﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ دو ﭘﺮﻧﺪۀ ﺣﻼل ،ﯾﮏ ﺗﮑﻪ
ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﻧﺦ ﺳﺮخ و ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮥ ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﯿﺎورد۵ .ﺑﻌﺪ
ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آب روان
ﺑﮑﺸﻨﺪ۶ .آﻧﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪۀ زﻧﺪه ،ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﻧﺦ ﺳﺮخ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﻮﻃﻪ ﮐﻨﺪ٧ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮن آن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر
ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮض ﺟﻠﺪی ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺎﺷﺪ و او را ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺮﻧﺪۀ زﻧﺪه را در ﺻﺤﺮا آزاد ﮐﻨﺪ٨ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و در آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک
ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز در ﺑﯿﺮون
ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ٩ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ،رﯾﺶ ،اﺑﺮوان و ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و در آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد.
١٠در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮۀ ﻧﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺮۀ ﻣﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﯾﮏ ﺳﻮم ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ،ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد١١ .ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ را اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ
و ﻫﺪﯾﮥ او را ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد١٢ .ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ
ﺑﺮۀ ﻧﺮ را ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﮑﺎن داده ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد١٣ .ﺑﺮه را در ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮑﺸﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد١۴ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﮔﻨﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ
ﮔﻮش ،ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ او ﺑﻤﺎﻟﺪ١۵ .ﺳﭙﺲ ﻗﺪری از
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد١۶ .و اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد
را در آن ﻓﺮوﺑﺮده روﻏﻦ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ١٧ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ از
روﻏﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮش راﺳﺖ ،ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ
ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎﻟﺪ١٨ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ روﻏﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ او
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ﺑﻤﺎﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺟﺮاء ﺷﺪه ﮔﻨﺎه او در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد.
١٩آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ را ﺑﺠﺎ آورد و
ﺳﭙﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ٢٠ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه او ﮐﻔﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد.
٢١اﻣﺎ ا ﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ دو ﺑﺮه را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮۀ ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ آرد
اﻋﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻟﯿﺘﺮ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﯿﺎورد٢٢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ـ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﯿﺎورد٢٣ .و در روز ﻫﺸﺘﻢ آنﻫﺎ
را ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ او ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ٢۴ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮه و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان
ﺧﻄﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ٢۵ .ﺑﺮه را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ
و ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮش راﺳﺖ ،ﺷَﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷَﺴﺖ
ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎﻟﺪ٢۶ .و ﻗﺪری از آن ﺧﻮن را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد
رﯾﺨﺘﻪ ٢٧ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ از آن روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ٢٨ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮش راﺳﺖ ،ﺷَﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷَﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ
ﺑﻤﺎﻟﺪ٢٩ .روﻏﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮﯾﺰد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد٣١–٣٠ .ﺑﻌﺪ دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد و ﮔﻨﺎه
آن ﺷﺨﺺ را ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ٣٢ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺮض ﺟﻠﺪی ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺮاء ﺷﻮد«.
ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﻮرد ﭘﻮﭘﻨﮏ
٣۴–٣٣ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﭘﻮﭘﻨﮏ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،وﺿﻊ ﮐﺮد»٣۵ .ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﭘﻮﭘﻨﮏ ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮود
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و او را آ ﮔﺎه ﺳﺎزد٣۶ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ داﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺠﺲ اﻋﻼم
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود ٣٧و آن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ
ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
٣٨ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺑﺒﻨﺪد٣٩ .در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود و ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎ
در دﯾﻮار ﻧﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ۴٠ ،آﻧﮕﺎه اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺼﮥ دﯾﻮار را ﮐﻪ دارای ﻟﮑﻪ اﺳﺖ
ﮐﻨﺪه ﺳﻨﮕﻬﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎ ﮐﯽ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۴١ .ﺳﭙﺲ اﻣﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﺧﺎ ک و ﮔﻞ آنﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺟﺎی
ﻧﺎﭘﺎ ک در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۴٢ .ﺑﻌﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺠﺎی ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮐﻨﺪه
ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و دﯾﻮار را دوﺑﺎره ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
۴٣اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دﯾﻮار دوﺑﺎره ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
۴۴ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،ا ﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﻧﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
آن ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻮﭘﻨﮏ زده اﺳﺖ و ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ اﺳﺖ۴۵ .و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را
وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب و ﺧﺎ ک آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﺮده در ﯾﮏ ﺟﺎی
ﻧﺎﭘﺎ ک ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۴۶ .ﻋﻼوﺗﺎً ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ آن
ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۴٧ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
۴٨وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﺮا ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد و دﯾﺪ

ﮐﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎ در دﯾﻮار ﻧﺸﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮض
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ۴٩ .ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﭘﺮﻧﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو
و ﻧﺦ ﺳﺮخ و ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮥ ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۵٠ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎﻻی آب
روان ﺑﮑﺸﻨﺪ ۵١ﺑﻌﺪ ﭘﺮﻧﺪۀ زﻧﺪه را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﻧﺦ ﺳﺮخ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﺎرو
ﺑﻮﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آب روان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻏﻮﻃﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻔﺖ ﺑﺎر
ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ۵٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه ،آب ﺗﺎزه ،ﭘﺮﻧﺪۀ زﻧﺪه،
ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ و ﺗﺎر ﺳﺮخ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد۵٣ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﻧﺪۀ زﻧﺪه
را ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﺮده در ﺻﺤﺮا آزاد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺠﺎ آورده ﺷﺪه آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﮔﺮدد«.
۵۶–۵۴اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﭘﻨﮏ ﮐﻪ ا ﮔﺮ در ﻟﺒﺎس ،ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد۵٧ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ
٢٧
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اﺳﺖ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﭘﺎ ک.
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ

١۵

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻗﻮم
.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ» :ا ﮔﺮ از ﺑﺪن ﻣﺮدی ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،آن ﻣﺎﯾﻊ
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ٣ .اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮاه ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ۴ .ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ آن ﻣﺮد در آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ،
ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد۵ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ۶ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ.
٧و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ٨ .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻒ ﮐﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ٩ .ﺑﺮ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ آن زﻣﯿﻦ
ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد١٠ .ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ١١ .ا ﮔﺮ آن ﻣﺮد ﻧﺠﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،آن ﮐﺲ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ
ﮐﻨﺪ١٢ .ﻫﺮﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﮔﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ آن ﻇﺮف را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ و
ا ﮔﺮ ﻇﺮف ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
١٣وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ از ﺑﺪن آن ﻣﺮد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ آب ﭘﺎ ک ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد١۴ .در
روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ را ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
آورده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ١۵ .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی
را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١۶ا ﮔﺮ ﻣﺮدی اﻧﺰال ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را
در آب ﺑﺸﻮﯾﺪ١٧ .ﻫﺮ ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﺨﯽ ﯾﺎ ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و آن ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد١٨ .ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه و اﻧﺰال ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
٢٨
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١٩زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ٢٠ .آن زن در دوران
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
٢١ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن زن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٢٣–٢٢ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن زن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
آن زن ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ٢۴ .در دوران ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ آن زن ،ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ آن ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
٢۵ا ﮔﺮ زﻧﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیاش ﺑﻌﺪ از دوران
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ او ﻫﻤﭽﻨﺎن دوام ﮐﻨﺪ ،آن زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیاش ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ٢۶ .در آن دوران ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد٢٧ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻫﺎ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٢٨ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،آن زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد٢٩ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ،آن زن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﻤﺮی ﯾﺎ دو
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻮاﻧﻪ را ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ٣٠ .ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ آن زن
ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺷﺎن ﭘﺎ ک ﺳﺎزﯾﺪ ،ورﻧﻪ
ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.
٣٢اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪن او ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺷﻮﻧﺪ٣٣ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ زﻧﻬﺎ و در ﺣﺼﮥ ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ آن زن
ﭘﯿﺶ از ﻃﻬﺎرت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐَﻔﺎره

١۶

٢–١ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دو ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ،ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ
.
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺻﻨﺪوق
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ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮد .در ﻫﯿﭻ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ وارد آﻧﺠﺎ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد .زﯾﺮا ﻣﻦ در اﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮم٣ .ﺷﺮاﯾﻂ
ورود ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﯾﮏ ﻗﻮچ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﯿﺎورد۴ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و
ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ردای ﮐﺘﺎﻧﯽ ،زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و دﺳﺘﺎر
ﮐﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺪ۵ .و از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دو ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﯾﮏ ﻗﻮچ
را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
۶ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
٧ﺳﭙﺲ دو ﺑﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮد.
٨ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎرون دو ﺳﻨﮓ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ
از آن دو ﺑﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺪام آن از ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ٩ .آﻧﮕﺎه ﺑﺰی را ﮐﻪ ﺑﻘﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ١٠و ﺑﺰ دﯾﮕﺮ را زﻧﺪه ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورده و ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
١١ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮد١٢ ،ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻞ ﭘﺮ از زﻏﺎل ﻣﺸﺘﻌﻞ را از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺸﺖ از
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺒﺮد١٣ .و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ دود ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺮد١۴ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮ ﺣﺼﮥ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ و ﺑﻌﺪ
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﭙﺎﺷﺪ.
١۵ﺳﭙﺲ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮن آن را ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس
ﺑﺒﺮد و ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ و ﭘﯿﺸﺮوی آن ﺑﭙﺎﺷﺪ١۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮای ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻗﺮار دارد و ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺎﭘﺎ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻔﺎره
ﻣﯽﺷﻮد١٧ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎرون ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻣﯽرود
ﺗﺎ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﺎرون ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ١٨ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮود و ﺑﺮای آن
ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻤﺎﻟﺪ.
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١٩و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را از
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎ ک ﮐﺮده ﺗﻘﺪﯾﺴﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺮ ﺑﻼ
٢٠وﻗﺘﯽ ﻫﺎرون ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﺎره را ﺑﺮای ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ،ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﺑﺰ زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ ٢١و ﻫﺮ دو دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺰ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺰ را ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮده
در آﻧﺠﺎ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ٢٢ .آن ﺣﯿﻮان ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺮد.
٢٣ﺑﻌﺪ ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮود و ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد از ﺗﻦ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮده در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد٢۴ .ﺳﭙﺲ در ﺟﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن او و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺷﻮﻧﺪ.
٢۵ﻫﻤﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ٢۶ .و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺰ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وارد اردوﮔﺎه ﺷﻮد٢٧ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ذﺑﺢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺎرون
ﺧﻮن آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه
ﺑﺮده ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻦ آنﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ٢٨ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﺎره ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه
٢٩ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ :در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﻫﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﺎ ﮐﻦاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ٣٠ ،زﯾﺮا در آن روز
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک
ﺑﺎﺷﯿﺪ٣١ .آن روز ،ﯾﮏ روز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روزهدار ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ٣٢ .اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ در ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺟﺪ ﺧﻮد ﻫﺎرون ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺎﻫﻨﯽ
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ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﻧﯽ را در
ﺑﺮ ﮐﺮده ﻣﺮاﺳﻢ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه را اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ٣٣ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس،
ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ٣۴ .و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی ﺑﻮده ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮاء ﮔﺮدد«.
ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورد.
ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص
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٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻫﺎرون ،ﭘﺴﺮان او
.
و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ»۴–٣ :ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺰی را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از دم دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ در ﺟﻤﻠﮥ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽرود۵ .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ
در ﺻﺤﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ دم
دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۶ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دم
دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﭼﺮﺑﯽ آن را ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا اﺳﺖ ،ﺑﺴﻮزاﻧﺪ٧ .ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺑﺮای ارواح ﭘﻠﯿﺪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮏ
ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
٩–٨ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻐﯿﺮ از دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﺷﻮد.
ﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
١٠ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﻮن را ﺑﺨﻮرد از او روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻃﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻢ.
١١زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی در ﺧﻮن او اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ
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ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎن ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺮدم ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ١٢ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ،ﺧﻮاه
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺧﻮاه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن را ﺑﺨﻮرد.
١٣ﻫﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ا ﮔﺮ
ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪهای را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮﯾﺰد و ﺧﻮن را ﺑﺎ ﺧﺎ ک
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ١۴ .زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی در ﺧﻮن او اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮری را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی
در ﺧﻮن او اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم راﻧﺪه ﺷﻮد.
١۵ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده ﯾﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر
وﺣﺸﯽ درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮرد ،ﺧﻮاه آن ﺷﺨﺺ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ .آن ﺷﺨﺺ
ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد١۶ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد«.
زﻧﺎ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
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٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
.
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ٣ .از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﯾﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن
ﻣﯽﺑﺮم ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ۴ .اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و از ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ۵ .ﭘﺲ از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ و از
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
۶ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮم او اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد٧ .ﺑﺎ ﻣﺎدرت
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﺳﺎزی٨ .ا ﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ ﭘﺪرت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮی ﭘﺪرت را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ٩ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺎ
ﺳﮑﻪات ،ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از ﻣﺎدرت ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
در ﺧﺎرج ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮی١٠ .ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮت و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻧﺸﻮی ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ آنﻫﺎ و رﺳﻮاﺋﯽ ﺧﻮدت ﻣﯽﺷﻮد١١ .ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ زن ﭘﺪرت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا آن دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ١٣–١٢ .ﺑﺎ ﻋﻤﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪرت ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدرت اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ١۴ .ﺑﺎ زن ﮐﺎ ﮐﺎﯾﺖ
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ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﺠﺎی ﻋﻤﻪات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ١۵ .ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن
او زن ﭘﺴﺮت اﺳﺖ١۶ .ﺑﺎ زن ﺑﺮادرت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮادرت
را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزی١٧ .ا ﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﯽ راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ
ﻧﻮاﺳﮥ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮی ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از اﻗﺎرب ﻧﺰدﯾﮏ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﻗﺒﯿﺤﯽ اﺳﺖ١٨ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ او ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﯽ.
١٩ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ٢٠ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮی٢١ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ
را ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﻮﻟﮏ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه او ﻧﺴﻮزان ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد٢٢ .ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﺮت دارد٢٣ .ﻫﯿﭻ زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﯾﮏ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ اﺳﺖ.
٢۴ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻤﺎ
را در آن ﺟﺎی دﻫﻢ٢۵ .آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آنﻫﺎ آﻟﻮده ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن رﺳﺎﻧﺪه آنﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺮون اﻧﺪازم٢۶ .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورده از ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ٢٧ .زﯾﺮا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ آن
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻮده ﺷﺪ٢٨ .و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ا ﮔﺮ
ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را آﻟﻮده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ آن ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺮون اﻓﮕﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ٢٩ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﻣﯽﮔﺮدد٣٠ .ﻟﻬﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ آن ﻣﺮدم
ﺧﻮد را آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ

١٩

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻘﺪس
.
٣
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
۴ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ.
۵وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ورﻧﻪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ۶ .ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮدای آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ
روز ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ٧ .و ا ﮔﺮ در روز ﺳﻮم آن
را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﻣﻦ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم٨ .ﭘﺲ ا ﮔﺮ در روز ﺳﻮم
آﻧﺮا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
٩وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺗﺎن را درو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻨﺞ و ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ را درو ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ١٠ .در وﻗﺖ اﻧﮕﻮرﭼﯿﻨﯽ،
ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر را ﮐﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
١٢
١١از دزدی ،ﺧﯿﺎﻧﺖ و دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ
ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
١٣ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺗﺎن ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮی را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ١۴ .ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﺮ دﺷﻨﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻮر ﺳﻨﮓ
ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
١۵در ﻗﻀﺎوت ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻧﺎدار و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ از روی اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ١۶ .ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﺷﺎﯾﻌﺎت دروغ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
١٧ﮐﯿﻨﻪ دل ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﻋﻮاﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از روی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﻋﻮا
را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪ١٨ .از ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و از او
ﻧﻔﺮت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
١٩اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ
آنﻫﺎ وادار ﺑﻪ ﻧﺴﻞﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺗﺎن دو ﻧﻮع ﺗﺨﻢ را ﻧﮑﺎرﯾﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ
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ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻗﺴﻢ ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
٢٠ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و آن ﮐﻨﯿﺰ
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ آزاد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ آن زن آزاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ٢١ .و آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﭼﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ
ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد٢٢ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻗﻮچ
ﺑﺮای او ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻣﺮد از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد
و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﯽآﻣﺮزد.
٢٣وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار را ﮐﻪ
ﮐﺎﺷﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻮۀ آنﻫﺎ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد٢۴ .در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻮه ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ اﻣﺘﻨﺎن و ﺷﮑﺮﮔﺰاری وﻗﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد٢۵ .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﻮۀ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ا ﮔﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺛﻤﺮ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ.
٢۶ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .از ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ٢٧ .ﻣﻮﻫﺎی ﺷﻘﯿﻘﻪﻫﺎی ﺗﺎن را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ٢٨ .در ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدهﻫﺎ ﺑﺪن ﺗﺎن را زﺧﻤﯽ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﺮا ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
٢٩دﺧﺘﺮ ﺗﺎن را ﺑﺎ وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ و ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﺒﺎدا ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از زﻧﺎ و ﺷﺮارت ﮔﺮدد٣٠ .ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
٣١از اﺣﻀﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎه ارواح ﻣﺮدﮔﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
آنﻫﺎ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮده و ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
٣٢در ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد اﺣﺘﺮام ﮐﻦ و از ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺘﺮس .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
٣٣ا ﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او آزار
ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ٣۴ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارﯾﺪ،
زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ.
٣۵ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ .در وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﺪﻫﯿﺪ٣۶ .ﺗﺮازو و ﺳﻨﮕﻬﺎی آن درﺳﺖ و ﺷﺎﻫﯿﻦ آن راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
٣۶
.

.

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم٣٧ .ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم
و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه

٢٠

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ،
.
ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ا ﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺖ ﻣﻮﻟﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد٣ .ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺖ ﻣﻮﻟﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا آﻟﻮده و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ۴ .و ا ﮔﺮ ﻣﺮدم از ﮔﻨﺎه او ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻧﮑﻨﻨﺪ۵ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮدم ﺑﺮ ﺿﺪ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻣﻮﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
۶ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ارواح ﻣﺮدﮔﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ
و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻢ٧ .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﺎ ک و
ﻣﻘﺪس ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ٨ .اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ را ﭘﺎ ک و ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزم٩ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١٠ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ زن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ١١ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮن ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١٢ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻋﺮوس ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﺮم
ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮن ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد١٣ .ا ﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻣﺮد دﯾﮕﺮی راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد١۴ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎدر زن ﺧﻮد ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﻪ را ﺑﺎﯾﺪ
در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﮥ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ از داﻣﻦ ﺗﺎن ﭘﺎ ک ﺷﻮد١۵ .ا ﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد١۶ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﮔﺮ زﻧﯽ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،زن و ﺣﯿﻮان ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮن ﺷﺎن ﺑﻪ
٣٧
.

.

ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١٧ا ﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺎ ﺳﮑﮥ ﺧﻮد ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻪ
دﺧﺘﺮ ﭘﺪرش ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرش ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﮔﺮدﻧﺪ و آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ١٨ .ا ﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﮔﺮدﻧﺪ.
١٩ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰا ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ٢٠ .ا ﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زن ﮐﺎ ﮐﺎی
ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎ ﮐﺎی ﺧﻮد ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﻣﺮد و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺰای ﻋﻤﻞ ﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد٢١ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺎ زن ﺑﺮادر ﺧﻮد
ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺮد.
٢٢
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪهام ﻃﺮد ﻧﮑﻨﻢ٢٣ .و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از رﺳﻢ و رواج
آن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آنﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻧﻢ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ٢۴ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه دادهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را از اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدم و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم٢۵ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮده
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام .و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪۀ ﺣﺮام را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﺧﻮردن آنﻫﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ٢۶ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺎ ک و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ را از اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
٢٧ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ اَﺟِﻨَﻪ را اﺣﻀﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﺷﻮد و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺗﻘﺪس ﮐﺎﻫﻨﺎن

٢١

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
.
ﺟﻨﺎزۀ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻨﺎزۀ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮادر ٣ﯾﺎ
٣٨
.

.

ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮده و در ﺧﺎﻧﮥ او ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ
رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺟﺴﺪ
ﻣﺮدهای ﮐﻪ از اﻗﺎرب اوﺳﺖ ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد۵ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ
رﯾﺶ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را زﺧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ۶ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﭘﺎ ک
و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزد .ﭼﻮن او ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮردﻧﯽ
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ٧ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ و زﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﭘﯿﺶ ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻣﻘﺪس اﺳﺖ٨ .ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی
ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻢ٩ .ا ﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎﯾﺪ
او را زﻧﺪه در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
١٠ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺒﺎس
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺬارد ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﺪرد١٢–١١ .ﭼﻮن او ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در آن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ
ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎزد١۴–١٣ .ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺮه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ زن ﺑﯿﻮه ،ﻃﻼق ﺷﺪه ﯾﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﮑﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ زن او دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺮهای از ﻗﻮم ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ١۵ .در ﻏﯿﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪان او در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
١٧–١۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ا ﮔﺮ در ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه
ﯾﮑﯽ از اوﻻدۀ او ﻋﯿﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ١٩–١٨ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻮب و ﮐﻮر ﯾﺎ ﺷﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در روی ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﺪ٢٠ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دردی ﯾﺎ ﻣﺮض ﺟﻠﺪی و
ﯾﺎ ﻣﺨﻨﺚ ﺑﺎﺷﺪ٢١ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮردﻧﯽ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ٢٢ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻫﻢ از
ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﻮرد٢٣ .اﻣﺎ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺮدۀ ﻣﻘﺪس و ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮود ،ﭼﻮن ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮد اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و آنﻫﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدهام«.
٣٩
.
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٢۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻫﺎرون ،ﭘﺴﺮان او و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داد.
ﮐﺎﻫﻦ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس

٢٢

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ
.
ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﺮام
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ٣ .در ﻧﺴﻠﻬﺎی
آﯾﻨﺪه ،ا ﮔﺮ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﮔﺮدد .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۴ﻫﯿﭽﯿﮏ از اوﻻدۀ ﻫﺎرون ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮض ﺟﻠﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﺑﺪﻧﺶ
ﻣﺎﯾﻊ ﺟﺎری ﺷﻮد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎ ک ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس
ﺑﺨﻮرد .ﻫﺮ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزهای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ از ﺑﺪﻧﺶ
ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ۵و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ۶ ،ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻏﺴﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرد.
٧ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮرا ک ﻣﻘﺪس
ﮐﻪ ﺣﻖ او اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد٨ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده ﯾﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ درﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮرد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
٩ﻫﻤﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده ﻫﻼ ک
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اواﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و
آنﻫﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدهام.
١٠ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ،
ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر و ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺧﻮردن آنﻫﺎ را ﻧﺪارد١١ .اﻣﺎ ﻏﻼم
زرﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
١٢ا ﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻫﺪاﯾﺎ
ﺑﺨﻮرد١٣ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻃﻼق ﺷﺪه و ﺑﯽاوﻻد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮرا ک ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ ﺑﻐﯿﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان
ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺧﻮردن آنﻫﺎ را ﻧﺪارد١۴ .و ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از
۴٠
.

.

ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﺮا ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ١۵ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮردن ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺤﺮﻣﺖ
ﺳﺎزد١۶ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و آن ﻫﺪاﯾﺎ
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
١٨–١٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ،ﭘﺴﺮان او و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﯽآورد ،ﭼﻪ آن ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺬری ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ دﻟﺨﻮاه،
١٩و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮم ،آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ ،ﻧَﺮ و ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ٢٠ .و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ٢١ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از رﻣﻪ ﯾﺎ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺬری ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ دﻟﺨﻮاه ،آن ﺣﯿﻮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻦ واﻗﻊ ﮔﺮدد٢٢ .ﺣﯿﻮان ﮐﻮر ،ﺷﻞ ﻣﺠﺮوح و
ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯿﮑﻪ ﺑﺪﻧﺶ زﺧﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
٢٣ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ زاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺪﯾﮥ دﻟﺨﻮاه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺬری٢۴ .ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪاش
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
٢۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻣﻌﯿﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ«.
٢٧–٢۶
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰی
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺮ
آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد٢٨ .ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮهاش ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ روز ذﺑﺢ
ﮐﺮد٢٩ .وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ورﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ٣٠ .و ﮔﻮﺷﺖ آن
را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮدای آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
٣١اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ٣٢ .ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﻧﺴﺎزﯾﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﻨﺪ٣٣ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۴١
.

.

ﻣﻘﺮرات ﺳﺒﺖ

٢٣

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و
.
ﺑﺮﮔﺰاری اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ٣ :ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ و ﯾﮏ روز ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .روز ﺳﺒﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
آﻧﺮا ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ۴ .اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﺎﯾﺪ در اوﻗﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﺮﮔﺰار و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ و ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (٢۵-١۶:٢٨
۵ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﻫﺮ ﺳﺎل ،از ﻏﺮوب روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪ۶ .در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ،ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
٧در روز اول اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﺷﺎن
دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ٨ .ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎز از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ
١٠–٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪهام آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ از اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﻮۀ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ درو ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ١١ .و او آن
ﺧﻮﺷﻪ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ آن را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮم١٢ .در ﻫﻤﺎن روز
ﯾﮏ ﺑﺮۀ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮥ ﻧﺮ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ١٣ .ﻫﻤﺮاه آن ،ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو
ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠﯽ ،ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻮی اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻮارا اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب را ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
١۴ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﺑﺼﻮرت
۴٢
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ﺧﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ،در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (٣١-٢۶:٢٨
١۵ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮدای روز ﺳﺒﺖ ،روزی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮥ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﯽآورﯾﺪ١۶ ،ﯾﻌﻨﯽ در روز ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﮥ
دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ١٧ .ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده دو ﻗﺮص ﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻫﺮ ﻗﺮص
آن ﺑﺎﯾﺪ از دو ﮐﯿﻠﻮ آرد ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﻮۀ اول ﺧﻮد
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ١٨ .ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﯾﮑﺴﺎﻟﮥ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽﻋﯿﺐ،
ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮔﻮارا اﺳﺖ١٩ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دو ﺑﺮۀ ﯾﮑﺴﺎﻟﮥ
ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٢٠ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آن دو ﺑﺮه
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﮑﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪساﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻮرا ک ﮐﺎﻫﻨﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ٢١ .در آن روز ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر روزﻣﺮۀ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .و اوﻻدۀﺷﺎن ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
٢٢وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را درو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﺗﻤﺎﻣﺎً
درو ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۶-١:٢٩
٢۴–٢٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را داد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎل ،روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آواز
ﺳﺮﻧﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ٢۵ .در آن روز ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
۴٣
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ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ«.
روز ﮐَﻔﺎره
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (١١-٧:٢٩
٢٧–٢۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺳﺎل ،روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ روز ﮐﻔﺎره
اﺳﺖ .در آن روز ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ روزه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ٢٨ .در آن روز از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
دارﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را
ﺑﺒﺨﺸﻢ٢٩ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن روز ،روزه ﻧﮕﯿﺮد از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
٣٠ﯾﺎ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺧﻮدم او را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم٣١ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٣٢ .از
ﻏﺮوب روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻏﺮوب روز دﻫﻢ آن ﻣﺎه ،روز ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻔﺎره اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۴٠-١٢:٢٩
٣۴–٣٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﮔﺮدد٣۵ .در روز اول ﻋﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ٣۶ .در ﻇﺮف آن ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن روز ،روز ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﺪ.
٣٧
اﯾﻨﻬﺎ اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ
آﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ٣٨ .اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﻐﯿﺮ از روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﺳﺒﺖاﻧﺪ و
ﻫﺪﯾﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﻫﺪﯾﻪﻫﺎﺋﯽ ﻋﺎدی ،ﻧﺬری و
دﻟﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۴۴
.

.

٣٩در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺮﻣﻦ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﺮای
ﻫﻔﺖ روز ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .روزﻫﺎی اول و ﻫﺸﺘﻢ ﻋﯿﺪ ،روزﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺣﺖاﻧﺪ۴٠ .در روز اول ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﺮﺑﺮگ ﺑﯿﺪِ ﻟﺐ ﺟﻮی را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ۴١ .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀﺷﺎن ﻧﯿﺰ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۴٢در ﻇﺮف ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ۴٣ ،ﺗﺎ
اوﻻدۀﺷﺎن در آﯾﻨﺪه آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آنﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم آنﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎ دادم«.
۴۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻘﺮرات اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد
ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﭼﺮاغ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (٢١-٢٠:٢٧

٢۴

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ روﻏﻦ
.
ﺧﺎﻟﺺ زﯾﺘﻮن را ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ۴–٣ .ﻫﺎرون ﻫﺮ ﺷﺎم ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ و روز در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ
از ﻧﺴﻞ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ.
ﻧﺎن ﻣﻘﺪس
۶–۵ﺑﺎ دوازده ﮐﯿﻠﻮ آرد دوازده ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﭙﺰد و آنﻫﺎ را در دو ﻗﻄﺎر ﺷﺶﺗﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻗﺮار دارد،
ﺑﮕﺬارد٧ .ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﺎر ﻧﺎن ،ﮐُﻨﺪُر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺎن ،ﺑﺮ
آﺗﺶ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ٨ .ﻫﺎرون ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺮ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺤﯿﺚ
ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی از ﻃﺮف ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ٩ .اﯾﻦ ﻧﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ
۴۵
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.

ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺟﺰای ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻦ
١١–١٠ﺑﺎری ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺼﺮی و ﻣﺎدرش ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ،دﺧﺘﺮ
دِﺑﺮی ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺑﻮد ،در اردوﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد .در
اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ،آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ و او را ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳﯽ آوردﻧﺪ١٢ .او را
در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١۴–١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻣﺮد را از اردوﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮده و ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻦ او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ١۵ .ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای
ﺧﻮد ﮐﻔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻤﯿﺮد ١۶و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او
را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
١٨
١٧ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪﻫﺪ ـ ﺟﺎن ﺑﻌﻮض
ﺟﺎن.
١٩
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪﻣﻪ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ٢٠ .ا ﮔﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺴﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﻮان او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﮐﻮر ﺷﻮد .و
ا ﮔﺮ دﻧﺪان ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،دﻧﺪان او را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را
زﺧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﺧﻤﯽ ﺷﻮد٢١ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان را ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض آن را ﺑﺪﻫﺪ .و ا ﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺧﻮدش ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد٢٢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
٢٣ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ و آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮده
ﺳﻨﮕﺴﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۴۶
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (١١-١:١۵

٢۵

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد» :ﺑﻪ ﻗﻮم
.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ آﻣﺪﯾﺪ ،ﻫﺮ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ٣ .ﺷﺶ ﺳﺎل در زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺧﻮد ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر را ﺗﺎ کﺑﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ۴ .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و در آن ﭼﯿﺰی
ﻧﮑﺎرﯾﺪ و ﺗﺎ کﺑﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ۵ .ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﻮدرو را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽروﯾﻨﺪ درو
ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮕﻮر را از درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ کﺑﺮی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ.
آن ﺳﺎل ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ،ﺳﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ۶ .ﮔﺮﭼﻪ در آن ﺳﺎل ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻏﻼم ،ﮐﻨﯿﺰ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮرا ک ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ٧ .رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﻤﺎ و ﺟﺎﻧﻮران
وﺣﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
٨ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺒﺖ ﺑﺸﻤﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﻞ
و ﻧُﻪ ﺳﺎل ﺷﻮد٩ .در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ روز ﮐَﻔﺎره اﺳﺖ ،در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺼﺪا آورﯾﺪ١٠ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر اﻋﻼن آزادی داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎل »ﯾﻮﺑﯿﻞ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﺗﺠﻠﯿﻞ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻇﺮف اﯾﻦ ﺳﺎل
ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺷﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ١١ .در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی در زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﺑﮑﺎرﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل
آﻧﺮا درو ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ١٢ .ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ،ﺳﺎل ﻣﻘﺪس اﺳﺖ
و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
١٣در ﻇﺮف ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.
١۴در ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﺻﺎدق و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ١۵ .ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
١۶ﯾﻌﻨﯽ ا ﮔﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ زﯾﺎد و
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ا ﮔﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه را از ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﮔﯿﺮد١٧ .در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ
١٨اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ١٩ .زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ٢٠ .ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟« ٢١ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ
را در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ آﻧﻘﺪر ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎر آورﻧﺪ.
٢٢و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺧﻮرا ک ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
٢٣زﻣﯿﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت داﯾﻤﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭼﻨﺪ روز ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ٢۴ .وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آﻧﺮا
دوﺑﺎره ﺑﺨﺮد٢۵ .ا ﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺮادر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدد ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ را
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ٢۶ .ﻫﺮﮔﺎه آن ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮدش ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را دوﺑﺎره
ﺑﺨﺮد٢٧ ،در آﻧﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ از زﻣﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ٢٨ .و ا ﮔﺮ ﺗﻮان ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آن
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل
ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
٢٩ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ،
او ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل آن را دوﺑﺎره ﺑﺨﺮد٣٠ .ا ﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،در آﻧﺼﻮرت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪدﺳﺖ آورد٣١ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ
در دﻫﺎت ﺑﺪون ﺣﺼﺎر واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ را دارد .ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ
ﺣﻖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آن را دارد و آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ٣٢ .اﻣﺎ
ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
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آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ٣٣ .ا ﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻻوﯾﺎن ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ
از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ آﻧﺮا
دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻠﮑﯿﺖ داﯾﻤﯽ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ٣۴ .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﮑﯿﺖ داﯾﻤﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ
٣۵ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎ و
او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺤﯿﺚ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮ٣۶ .از او ﺳﻮدی ﻧﮕﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑﺘﺮس و اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮادر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽات ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ٣٧ .از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﯽ ﺳﻮد ﻧﮕﯿﺮ و ﭼﻮن ﺑﻪ او ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﯾﺪه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
٣٨ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ و ﺧﻮدم ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
آزادی ﻏﻼﻣﺎن
٣٩ا ﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﻼم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ۴٠ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد و ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺎ
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ۴١ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺮا ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد۴٢ .زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻦ آنﻫﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﻏﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
۴٣از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و ﺑﺎ او ﺑﻪ زﺷﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﮑﻦ۴۴ .ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺿﺮورت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،از اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ۴۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺮﯾﺪ۴۶ .آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ
را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن واﮔﺬارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
۴٧ا ﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﮔﺮدد و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻔﺮوﺷﺪ،
۴٩–۴٨ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﯾﺎ ﮐﺎ ﮐﺎ و ﭘﺴﺮ ﮐﺎ ﮐﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ا ﮔﺮ ﺧﻮدش ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
۴٩
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ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ۵٠ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ را از زﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻤﺎرد و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺎس اﺟﻮرهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در دوران ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد۵٢–۵١ .ا ﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﭙﺮدازد ،ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮل ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺪﻫﺪ.
۵٣ﺑﺎ او ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ او ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ زﺷﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد۵۴ .ا ﮔﺮ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
آزاد ﻧﺸﻮد ،او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ۵۵ .ﭼﻮن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد
آنﻫﺎ را ﻏﻼم داﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﺑﺮﮐﺎت اﻃﺎﻋﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ ٢۴-١٢:٧؛ (١۴-١:٢٨

٢۶

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺘﻬﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه
.
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ٢ .از
ﻣﻘﺮرات ﺳﺒﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۴
٣ا ﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﻣﻦ ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه
ﺑﺎر آورﻧﺪ۵ .ﺧﺮﻣﻦ ﺗﺎن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن آن ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﺎﺻﻼت اﻧﮕﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻘﺪری ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﮐﺸﺖ
ﻏﻠﻪ دوام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮرا ک ﻓﺮاوان ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن در اﻣﻨﯿﺖ
و رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
۶ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﺪون ﺗﺮس و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺨﻮاب
ﻣﯽروﯾﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎ ک را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
در آن رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ٧ .ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻼ ک
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٨ .ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﻧﺪ و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ٩ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ دادهام وﻓﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ١٠ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
۵٠
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ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻏﻠﮥ اﺿﺎﻓﮕﯽ ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﺪ١١ .ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ١٣ .ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﻼم آن ﻣﺮدم
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .زﻧﺠﯿﺮ ﻏﻼﻣﯽ را از ﭘﺎی ﺗﺎن و ﯾﻮغ اﺳﺎرت را از دوش ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺮازی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺰای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۶٨-١۵:٢٨
١۴اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ١۵ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا رد ﮐﻨﯿﺪ ،اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ
و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺟﺰا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ١۶ :ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻼی ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ را ﻣﯽآورم .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﯽدرﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزم .ﺑﻪ ﺗﺒﯽ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن را ﮐﻮر و ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن
ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ١٧ .ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ
دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر
وﺣﺸﺘﺰده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ.
١٨ا ﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺗﺎن را ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزم.
١٩ﻗﺪرت ﻏﺮورآﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎرد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد٢٠ .ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻣﺤﺼﻮل و درﺧﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻮه ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
٢١ا ﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻼﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد٢٢ .ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻄﺮﻧﺎ ک را در ﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل ﺗﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺗﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﻔﻮس
ﺗﺎن ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺟﺎدهﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﺘﺮوک ﮔﺮدﻧﺪ.
٢٣ا ﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎی
ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ٢۴ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺧﻮدم ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را ﻫﻔﺖ
ﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزم٢۵ .ا ﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮم و
ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ
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ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯽدرﻣﺎن را در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﻠﻮب
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﺳﺎزم٢۶ .ذﺧﯿﺮۀ آرد ﺷﻤﺎ را آﻧﻘﺪر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ده زن در ﯾﮏ
ﺗﻨﻮر ﻧﺎن ﺑﭙﺰﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺟﯿﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
٢٧ا ﮔﺮ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ٢٨ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم و ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺗﺎن را ﻫﻔﺖ
ﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ٢٩ .از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ٣٠ .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﻧﺮا وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻬﺪم
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺟﻨﺎزهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﯽﺟﺎن ﺗﺎن ﻣﯽاﻧﺪازم و از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد٣١ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم٣٢ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن را ﺑﮑﻠﯽ وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺎﻫﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﯿﺮان ﺷﻮﻧﺪ.
٣٣ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن را وﯾﺮان و از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.
٣۵–٣۴آﻧﻮﻗﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺪادﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٣۶ .و
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻪاﯾﺪ از ﺻﺪای ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ
وزش ﺑﺎد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺗﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ٣٧ .در
وﻗﺖ ﻓﺮار ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ٣٨ .در اﺳﺎرت ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﺪ و در دﯾﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﺑﺨﺎ ک ﻣﯽروﯾﺪ.
٣٩و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و اﺟﺪاد ﺷﺎن
ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۴٠اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴١ ،ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰم
و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ ،اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴٢ ،آﻧﻮﻗﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب و اﺳﺤﺎق و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آنﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻢ۴٣ .اﻣﺎ اوﻟﺘﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از آﺳﺎﯾﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا رد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات
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ﺷﻮﻧﺪ۴۴ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ،آنﻫﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮم و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
۴۵ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺪاد آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺧﻮد آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ«.
۴۶اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎﻣﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ذرﯾﻌﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد.
ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﺬری

٢٧

٢–١ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد» :ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺬری
.
وﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﻮد ،آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد را
آزاد ﺳﺎزد٧–٣ .ﻣﻌﯿﺎر آن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻣﺮد ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ زن ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ،
ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ ﻣﺮدِ از
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه؛ زنِ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه.
٨ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﭙﺮدازد ،ﭘﺲ او را ﭘﯿﺶ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و او ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
٩و ا ﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪس اﺳﺖ١٠ .و آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮب را ﺑﺎ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .و ا ﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ١٢–١١ .ا ﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ
ﺑﻮده ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آن ﺣﯿﻮان را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺒﺮد و
او از روی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺣﯿﻮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺒﻠﻎ
را ﺑﭙﺮدازد١٣ .و ا ﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﯿﻮان ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد.
١۵–١۴ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ارزش آن را از ﻧﮕﺎه
وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ا ﮔﺮ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را وﻗﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را دوﺑﺎره ﺑﺨﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
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ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﭙﺮدازد.
١۶ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را وﻗﻒِ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ از
روی ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﺼﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﻗﯿﻤﺖ دارد١٧ .ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را
در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ١٨ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﯿﻤﺖ آن را از روی ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ١٩ .ا ﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ را دوﺑﺎره ﺑﺨﺮد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﭙﺮدازد٢٠ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ او ﺑﺪون آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ آن
را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را دوﺑﺎره ﺑﺨﺮد٢١ .وﻟﯽ
در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﻌﺪی آن زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ داﯾﻤﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ
داد.
٢٣–٢٢ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ و آن زﻣﯿﻦ ﻣﺎل
ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را از روی ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را در ﻫﻤﺎن روز ﺑﭙﺮدازد و ﭘﻮل
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد٢۴ .در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽاش
داده ﺷﻮد.
٢۵ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
٢۶اوﻟﯿﻦ ﻧﻮزاد ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ،ﭼﻪ ﮔﺎو و ﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ٢٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ
آن ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ) ،ﭼﻮن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد( ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ آن را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮥ ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﭙﺮدازد.
٢٨اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ﯾﺎ زﻣﯿﻦ
ﻣﻮروﺛﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد٢٩ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
٣٠ده ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ،ﭼﻪ ﻏﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه را ﺑﺨﺮد٣١ ،ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ آن ،ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده آن را ﺑﺨﺮد٣٢ .ده ﻓﯿﺼﺪ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﺪ ،ﻫﺮ دﻫﻤﯿﻦ آنﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ٣٣ .ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻠﻪ ﯾﺎ
رﻣﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻃﻮری ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺟﺎی
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ﺣﯿﻮان ﺧﻮب را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺟﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﻫﺮ دو ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آن را ﻧﺪارد«.
٣۴اﯾﻨﻬﺎ اواﻣﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ذرﯾﻌﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داد.
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