ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﺠﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻏﻼﻣ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ .ﺧﺪا ﻣﻮﺳ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻏﻼﻣ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨ ﮐﻨﻌﺎن رﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﺪ.
در دوازده ﻓﺼﻞ اول ،ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ رﻧ آور ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ
در ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻏﻼﻣ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﻧﺰول ﺑﻼﯾﺎﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزۀ ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻟﺸﺮش آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﺮد،
ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه از ﺑﺤﯿﺮۀ ﺳﺮخ ﻋﺒﻮر داد .اﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺮار دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻤﺎﯾﻪ و ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨ ﮐﻨﻌﺎن ،ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮔﺮدان
ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻧﺴﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪا در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﻣﺘﻠﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ده
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه اﯾﻦ ده ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎت و اﺻﻮل ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ
اﺣﺎم در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﺎک ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ از ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ
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ﮐﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻣﻼﻣﺘ ﮔﻨﺎه ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺎﻣﻞ در
آﯾﻨﺪه در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دوران ﻏﻼﻣ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
دوران ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻏﻼﻣ در ﻣﺼﺮ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۳
دوران اﻧﻀﺒﺎط و دﺳﭙﻠﯿﻦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۱۳
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ :ﻓﺼﻞ ۴۰ ‐ ۱۹

ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ

۱

۱ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب )اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ۲ :رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی ،ﯾﻬﻮدا۳ ،اﯾﺴﺴﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ۴ ،دان ،ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﺟﺎد و اَﺷﯿﺮ.
۵ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ او ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد۶ .ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن دوره ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ۷ .وﻟ
ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑ ﺷﻤﺎر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
۹

۸

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ .او

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺣﺘ از ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۰

اﮔﺮ

ﺟﻨ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎره ای ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ﻧﺬارﯾﻢ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد۱۱ «.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻗﻪ ،آن ﻫﺎ را ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﯿﻒ
ﺳﺎزﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﯿﺘﻮم و رﻋﻤﺴﯿﺲ را ﺟﻬﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۲ .اﻣﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ۱۳ .‐۱۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻠﺎری و
ﺧﺸﺖ ﻣﺎﻟ و زراﻋﺖ وادار ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﯿ رﺣﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ زﻧﺪﮔ را ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﺗﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۵ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﻔﺮه و ﻓُﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
۱۶

»ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﻋﺒﺮاﻧ در وﻗﺖ زاﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را

ﺑﺸﯿﺪ ،وﻟ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را زﻧﺪه ﻧﻬﺪارﯾﺪ۱۷ «.اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و از اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ را ﻧﺸﺘﻨﺪ.

۱۸

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺘﯿﺪ؟«
۱۹ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧ ﻣﻮﻗ زاﺋﯿﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ
ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ زاﯾﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻧﻮزاد ﺷﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ۲۰ «.ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎ از ﺧﺪا
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪﻧﺪ.

۲۱

و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ زﯾﺎدﺗﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۲ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺮاﻧ
را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،وﻟ دﺧﺘﺮ ﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﻬﺪارﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺳ

۲

۲

۱

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد .آن زن ﭘﺴﺮی
۳

ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .وﻗﺘ آن زن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزادش ﺧﯿﻠ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه او را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ،ﯾ ﺗُﺮی را ﮐﻪ از ﻧَ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﺮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻃﻔﻞ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ آﻧﺮا در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰار در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻧﯿﻞ رﻫﺎ ﮐﺮد۴ .ﺧﻮاﻫﺮ
ﻃﻔﻞ ،ﮐﻤ دورﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ رخ ﻣ دﻫﺪ.
۵دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ آﻣﺪ .وﻗﺘ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻗﺪم ﻣ زدﻧﺪ او ﺗُﺮی
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۶

را در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰار دﯾﺪ .ﭘﺲ ﯾ از ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗُﺮی را ﺑﯿﺂورد .وﻗﺘ ﺗُﺮی را ﺑﺎز
ﮐﺮد ﻃﻔﻠ را در آن دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﻔﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
۷

ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺮ ﻃﻔﻞ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوم و زﻧ
۸

ﺷﯿﺮده را از زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ؟« دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو «.دﺧﺘﺮ رﻓﺖ
۹

و ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ را آورد .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﺑﺒﺮ و ﺑﺮای ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﮐﻦ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻣﺰد ﺧﻮاﻫﻢ داد «.ﭘﺲ آن زن ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﭘﺮورش او
ﭘﺮداﺧﺖ۱۰ .ﮐﻮدک ﺑﺰرگ ﺷﺪ .آن زن او را ﻧﺰد دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن آورد .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را از آب ﮔﺮﻓﺘﻢ «.ﭘﺲ اﺳﻢ او را ﻣﻮﺳ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ
۱۱

ﻣﻮﺳ وﻗﺘ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن دﯾﺪن ﮐﻨﺪ .او دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ آن ﻫﺎ

را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺷﺎﻗﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی ﯾ ﻋﺒﺮاﻧ را ﻟﺖ و ﮐﻮب
ﻣﮐﺮد۱۲ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﺮد و ﭼﻮن ﮐﺴ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ،آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺖ و ﺟﺴﺪش
را زﯾﺮ رﯾﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۱۳ .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺨﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻮد را ﻣ زﻧ؟« ۱۴آن ﻣﺮد در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
ﮐﺴ ﺗﻮ را داور و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﺸ؟«
ﻣﻮﺳ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮ ﮐﺮد »ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ام ﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۵ «.وﻗﺘ
ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺳ را ﺑﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن
رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
۱۶روزی ﻣﻮﺳ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﯾﺘﺮون ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﺎه آﻣﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ آﺑﺨﻮر ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻨﺪ۱۷ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ
آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ ﭼﺎه دور ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﮐﻤ دﺧﺘﺮﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﻠﮥ آن ﻫﺎ را آب داد۱۸ .وﻗﺘ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺪر ﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ زودی
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ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟«
۱۹آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﯾ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻧﺠﺎت داد و از ﭼﺎه آب ﮐﺸﯿﺪه
ﮔﻠﮥ ﻣﺎ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد۲۰ «.ﭘﺪر ﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن ﻣﺮد ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا او را ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟ ﺑﺮوﯾﺪ و
از او دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد«.
۲۱ﻣﻮﺳ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺘﺮون دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺻﻔﻮره را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او درآورد.
۲۲ﺻﻔﻮره ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را
ﺟﺮﺷﻮم »ﺑﯿﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۲۳ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﺮد .اﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و از دﺳﺖ
ﻇﻠﻢ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﺪا ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ۲۴ .ﺧﺪا ﻧﺎﻟﻪ و زاری آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎد آورد۲۵ .ﺧﺪا ،از روی ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳ را دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ

۳

۱

ﯾ روز وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﮔﻠﮥ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ﮐﺎﻫﻦ را ﻣ ﭼﺮاﻧﺪ ،ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺣﻮرﯾﺐ ﯾﻌﻨ ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪ۲ .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﮐﻪ از
ﯾ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻣﻮﺳ ﻧﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻧﻤ ﺳﻮزد! ۳ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾ ﺑﺮوم و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻮﺗﻪ
ﻧﻤ ﺳﻮزد؟«
۴وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﻣﻮﺳ ﻧﺰدﯾ ﻣ آﯾﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﮥ آﺗﺶ او را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮﺳ!
ﻣﻮﺳ «!ﻣﻮﺳ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺑﻠ۵ «.ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻧﯿﺎ ،ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺖ را از ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون
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۶

ﮐﻦ ﭼﻮن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ای ،زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻣﻦ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب «.ﻣﻮﺳ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎه ﮐﻨﺪ.
۷آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﻇﻠﻢ زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ
ﮔﺮﯾﻪ و زاری آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ام و از ﻫﻤﻪ رﻧ و ﻋﺬاﺑ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﻢ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻣﺪه ام ﺗﺎ
آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و وﺳﯿﻌ
ﺑﺒﺮم .ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در آن زﻧﺪﮔ
۹

ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪه ام و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﺣﺎﻻ ﺗﺮا ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎوری«.
۱۱ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم؟«

۱۲

ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا از

ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری ،ﻣﺮا در اﯾﻦ ﮐﻮه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ام۱۳ «.ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوم و ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺷﺎن ﻣﺮا ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و آن ﻫﺎ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟«
۱۴ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺴﺘﻢ آﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
۱۵ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.اﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ۱۶ .ﺑﺮو و ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻦ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻇﻠﻤ را ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺪم ۱۷و اراده ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ،ﮐﻪ در آن رﻧ ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم.
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و وﺳﯿ اﺳﺖ ﻣ ﺑﺮم .ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن،
اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
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۱۸

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺳﭙﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ

ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﻮ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ«.
۱۹

ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺗﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

۲۰

اﻣﺎ ﻣﻦ

ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﺑﺮم و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد
ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از آن او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ.
۲۱

ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک

ﻣﮐﻨﯿﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ۲۲ .ﻫﺮ زن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﺼﺮی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻫﺮ زﻧ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ او ﻫﺴﺖ ﺑﺮود و از آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس و ﺟﻮاﻫﺮات ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﯿﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺛﺮوت ﻣﺼﺮی ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ«.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻗﺪرت ﻣﻌﺠﺰات ﻣ دﻫﺪ

۴

۱ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ

و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪی ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ؟« ۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در دﺳﺘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﻣﻮﺳ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻋﺼﺎ۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز «.ﻣﻮﺳ آﻧﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳ ﻓﺮار ﮐﺮد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را دراز
ﮐﻦ و از دﻣﺶ ﺑﯿﺮ «.ﻣﻮﺳ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و ﻣﺎر را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎر دوﺑﺎره در دﺳﺖ او ﺑﻪ
ﻋﺼﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد آن ﻫﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺒﺎﯾﺖ ﮐﻦ «.ﻣﻮﺳ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﮐﺮد و وﻗﺘ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون آورد دﺳﺘﺶ ﭘﺮ از ﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺑﺎره دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺒﺎﯾﺖ ﮐﻦ «.وﻗﺘ ﻣﻮﺳ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ
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ﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون آورد ،دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺻﺤﯿ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰۀ اول را ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺠﺰۀ
۹

دوم را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻌﺠﺰه را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ آن وﻗﺖ
ﻣﻘﺪاری از آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮ ﺧﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰ .آن آب ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۱۰

ﻣﻮﺳ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﻮر ﺧﻮﺑ ﻧﺒﻮده ام ،ﻧﻪ از اﺑﺘﺪا و ﻧﻪ از وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ای ،ﻣﻦ در ﺣﺮف زدن ﮐُﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮب ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ۱۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن زﺑﺎن داد؟ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ او را ﮐﺮ ﯾﺎ ﮔﻨ آﻓﺮﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ او را ﺑﯿﻨﺎ و ﯾﺎ
ﮐﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺮده ام؟ ۱۲ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت
ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﺋ۱۳ «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻧ ،ﺧﺪاوﻧﺪا.
ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﺑﻌﻮض ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
۱۴

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﻻوی

ﺳﺨﻨﺮان ﺧﻮﺑ اﺳﺖ؟ او ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ و از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۵ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨ و ﺑﻪ او ﺑﻮﺋ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﺪ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺪ۱۶ .او ﺳﺨﻨﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آن وﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ.
۱۷

ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮی ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫ«.

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد
۱۸ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﺘﺮونِ ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺑﻪ ﻧﺰد اﻗﻮام ﺧﻮدم در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮوم و ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧ «.ﯾﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮو«.
۱۹ﻣﻮﺳ ﻫﻨﻮز در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮد زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺪ ﻣﺮده اﻧﺪ۲۰ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ زن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒ ﺳﻮار ﮐﺮد و
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ﻋﺼﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ ﻗﺪرت
اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ داده ام ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن دﻫ .اﻣﺎ ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﻗﻮم را آزاد ﻧﻨﺪ۲۲ .آن وﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ
اوﻟﺒﺎری ﻣﻦ اﺳﺖ.

۲۳

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮود و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را

آزاد ﻧﻤﮐﻨ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﺗﺮا ﻣﮐﺸﻢ«.
۲۴در ﺑﯿﻦ راه ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺸﺪ.

۲۵‐

۲۶اﻣﺎ ﺻﻔﻮره زن ﻣﻮﺳ ،ﺳﻨ ﺗﯿﺰی ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﭘﺎی ﻣﻮﺳ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺳﻮری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﻧ ﻫﺴﺘ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻮﺳ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد.
۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺳ ﺑﺮو «.ﻫﺎرون رﻓﺖ و ﻣﻮﺳ را در ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ۲۸ .ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد۲۹ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ۳۰ .ﻫﺎرون ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ ﻣﻌﺠﺰاﺗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد.
۳۱آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده و از درد و رﻧ آن ﻫﺎ
آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﻫﻤ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده او را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن

۵

۱ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺬار ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ۲ «.اﻣﺎ
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ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آزاد ﮐﻨﻢ؟
۳

ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻢ آزاد ﻧﻤﮐﻨﻢ «.آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﯿﻢ ،او ﻣﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮض ﯾﺎ
۴

ﺟﻨ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮدم را از
ﮐﺎر ﺷﺎن ﺑﺎز دارﯾﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﺳﺮ ﮐﺎر ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ۵ .ﺗﻌﺪاد ﻗﻮم ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ؟«
۶در ﻫﻤﺎن روز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮی و ﻧﺎﻇﺮان ﻋﺒﺮاﻧ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ»۷ :دﯾﺮ ﺑﺮای
ﺧﺸﺖ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎه ﻧﺪﻫﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮐﺎه ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﺗﻌﺪاد
ﺧﺸﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﻣﺎﻟﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﯾ ﻋﺪد ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
آن ﻫﺎ ﺗﻨﺒﻠ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ۹ .اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺼﺮوف ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۱۰ﭘﺲ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻧﺎﻇﺮان رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﺮ
ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.

۱۱

ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و

ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮐﺎه ،ﺧﺎﺷﺎک ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۲

ﭘﺲ آن ﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی

۱۳

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﻣ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ

ﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﻌﻨ وﻗﺘﯿﻪ ﮐﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣ ﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ.

۱۴

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺼﺮی ،ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠ را

ﻣ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
۱۵ﭘﺲ ﻧﺎﻇﺮان ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا
ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ؟ ۱۶ﮐﺎه ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﺖ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮدت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
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۱۷

ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ

و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ.

۱۸

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ«.

۱۹

وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در وﺿ ﺑﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
۲۰

ﭼﻮن از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.

۲۱

ﭘﺲ ﺑﻪ

آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد! زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮﻋﻮن دﺷﻤﻨ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ داده اﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺪ«.

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۲۲ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﮐﻨ و ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی؟ ۲۳ﭼﻮن از وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﻮ را
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ او ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﯿ ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨ و ﺑﻪ داد آن ﻫﺎ
ﻧﻤ رﺳ«.

۶

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد او

را ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا آزاد ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ«.

ﺗﺠﺪﯾﺪ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳ
۲ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۳ .ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ،وﻟ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺮدم۴ .ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ و وﻋﺪه دادم ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﯾﻌﻨ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ
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۵

ﺑﺨﺸﻢ .ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم و اﺳﯿﺮ اﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد
۶

آوردم .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ
۷

و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ را ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .وﻗﺘ ﺷﻤﺎ را از ﻏﻼﻣ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
۸

ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻣ آورم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن
را داده ﺑﻮدم .ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻣﺎﻟ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۹ «.ﻣﻮﺳ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ روﺣﯿﮥ آن ﻫﺎ در زﯾﺮ
ﺑﺎرِ ﻇﻠﻢ ﻏﻼﻣ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۱۰آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۱۱ :ﺑﺮو ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از ﻣﺼﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ۱۲ «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،از ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻄﻮر ﺗﻮﻗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ؟ ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻮر
ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟« ۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ و ﻓﺮﻋﻮن،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ.

ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون
۱۴رؤﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ،ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺣﻨﻮک ،ﻓَﻠﻮ ،ﺣﺰرون و ﮐَﺮﻣ داﺷﺖ .ﻫﺮ
ﯾ از آن ﻫﺎ ﺟﺪ ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎم ﺟﺪ ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪ۱۵ .ﺷﻤﻌﻮن ﺷﺶ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ:
ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﺎﻣﯿﻦ ،اوﻫﺪ ،ﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎﺋﻮل) .ﻣﺎدر ﺷﺎﺋﻮل ﯾ زن ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺑﻮد (.ﻫﺮ ﯾ از
اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺪ ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮد۱۶ .ﻻوی ﯾﺼﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗُﻬﺎت و ﻣﺮاری ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .ﺟﺮﺷﻮن دارای دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻟﺒﻨ و ﺷﻤﻌ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ دارای ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺷﺪ۱۸ .ﻗﻬﺎت ﯾﺼﺪ و ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد
و ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ۱۹ .ﻣﺮاری دارای دو ﭘﺴﺮ ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻻوی را ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ.
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۲۰

ﻋﻤﺮام ﺑﺎ ﻋﻤﮥ ﺧﻮد ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ ازدواج ﮐﺮد .ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ ،ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﻋﻤﺮام ﯾﺼﺪ و

ﺳ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد.

۲۱

ﯾﺰﻫﺎر ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻗﻮرح ،ﻧﻔ و زِﮐﺮی.

۲۲

ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺳﻪ

ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ،اﯾﻠﺼﺎﻓﻦ و ﺳﺘﺮی.
۲۳ﻫﺎرون ﺑﺎ اﻟﯿﺸﺒ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب و ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد و دارای ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎداب ،اﺑﯿﻬﻮ ،اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر.

۲۴

ﻗﻮرح دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اَﺳﯿﺮ ،اَﻟﻘﺎﻧَﻪ و

اَﺑﯿﺎَﺳﺎف ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮرح ﺑﻮدﻧﺪ۲۵ .اَﻟﻌﺎزار ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﺑﺎ ﯾ از دﺧﺘﺮان ﻓﻮﺗ ﺋﯿﻞ ازدواج
ﮐﺮد و ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﺪ ﺑﻨﺎم ﻓﯿﻨﺤﺎس .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎن و اﺟﺪاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻻوی.
۲۶ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ۲۷ .ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ از او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ آزاد ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون
۲۸ﯾ روز ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد»۲۹ :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﭽﻪ
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻮ۳۰ «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ
ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﺪ داد؟«

۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺳﺨﻨﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺑﻮ ﺗﺎ او ﺑﻪ

ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﯾﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ۳ .ﻣﻦ
ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰات و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ۴ ،ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺼﺮی ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣ آورم۵ .وﻗﺘ ﺑﺎ دﺳﺖِ
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ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎه ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
۷

۶

ﻫﺴﺘﻢ «.ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﺎرون ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد»۹ :اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﺎرون ﺑﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد۱۰ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ
و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ۱۱ .ﻓﺮﻋﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺼﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ،ﻋﺼﺎﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺧﻮرد.
۱۳

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺪل ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ

ﮔﻮش ﻧﺪاد.

ﺑﻼی اول :آب ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد
۱۴ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﻋﻮن ﺧﯿﻠ ﺳﺮﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ.
۱۵ﺻﺒ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺮو و ﻋﺼﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ ﻣ آﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮِ آﻣﺪن او ﺑﺎش۱۶ .آﻧﺎه ﺑﻪ او ﺑﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او را آزاد ﮐﻨ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و او را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده ای۱۷ .‐۱۸ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾ ﺿﺮﺑﮥ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد آب درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫ ﻫﺎ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و آب ﭼﻨﺎن ﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
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۱۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻤﺎم آب ﻫﺎی ﻣﺼﺮ ـ ﺗﻤﺎم

درﯾﺎﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﻮﺿﻬﺎ و ﺣﺘ ﮐﻮزه ﻫﺎی ﺳﻨ و ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ دراز ﮐﻦ ﺗﺎ آب ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«.
۲۰ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻫﺎرون در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن و
اﻫﻞ درﺑﺎر او ،ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ زد و ﺗﻤﺎم آب آن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.
۲۱ﻣﺎﻫﯿﺎﻧ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و آب درﯾﺎ ﮔﻨﺪه ﺷﺪ و ﻣﺼﺮی ﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن
آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻣﺼﺮ از ﺧﻮن ﭘﺮ ﺷﺪ.

۲۲

ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺴﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺎن

ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻨﺪل ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ
و ﻫﺎرون ﮔﻮش ﻧﺪاد۲۳ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﻫﯿ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺖ۲۴ .ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آب در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﭼﺎه ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آب درﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.
۲۵از وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﻼی دوم :ﺑﻼی ﺑﻘﻪ

۸

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﻮم
۲

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ را آزاد ﻧﻨ ،ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ
۳

را ﭘﺮ از ﺑﻘﻪ ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻘﻪ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر در درﯾﺎی ﻧﯿﻞ زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺼﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم
ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺎه و ﺑﺴﺘﺮت ﻣ روﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻫﻞ درﺑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم و ﺣﺘ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮرﻫﺎ و ﺗﻐﺎره ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮ ﻣ روﻧﺪ۴ .ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻮ و ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ
ﻣ زﻧﻨﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی درﯾﺎﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺣﻮﺿﻬﺎ
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۶

دراز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ «.ﻫﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
۷

ﻃﺮف آب ﻫﺎی ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮد و ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎدوﮔﺮان
ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺎدو ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺑﻘﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ.
۸ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ را از ﻣﻦ و از ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ دور ﮐﻨﺪ و آﻧﺎه ﻣﻦ ﻗﻮم ﺷﻤﺎ را آزاد ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۹ «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ زﻣﺎن آزادی آن ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ و اﻫﻞ درﺑﺎر ﺗﻮ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ از ﺗﻮ و از ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ دور ﺷﻮﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ در درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۱۰ «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮار درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .آﻧﺎه ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای دﯾﺮی ﻣﺜﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ۱۱ .ﺗﻮ و
اﻫﻞ درﺑﺎر و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺖ از ﺷﺮ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﻼص ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻐﯿﺮ از درﯾﺎی ﻧﯿﻞ در ﻫﯿ ﺟﺎی
دﯾﺮ دﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۲ «.ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﻮﺳ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﻤﺎم
ﺑﻘﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮﯾﻠ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ۱۴ .ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﻘﻪ ﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و
روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ۱۵ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ
ﺑﻘﻪ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﻨﺪل ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﮔﻮش ﻧﺪاد.

ﺑﻼی ﺳﻮم :ﺑﻼی ﭘﺸﻪ
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮔَﺮد و ﻏﺒﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﮔَﺮد و ﺧﺎک ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد۱۷ «.آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘ ﻫﺎرون
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد ،ﺗﻤﺎم ﮔَﺮد و ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ۱۸ .ﺟﺎدوﮔﺮان ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎدو ﭘﺸﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﭘﺸﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد۱۹ .ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻨﺪل ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﮔﻮش ﻧﺪاد.

ﺑﻼی ﭼﻬﺎرم :ﺑﻼی ﻣﺲ
۲۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮدا ﺻﺒ زود ﺑﺮﺧﯿﺰ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن

او ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۱

اﮔﺮ

آن ﻫﺎ را آزاد ﻧﻨ ،ﺑﻼی ﻣﺲ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻞ درﺑﺎر و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﭘﺮ از ﻣﺲ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۲ .وﻟ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ را ﮐﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ۲۳و ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد و ﻗﻮم ﺗﻮ ﻓﺮق ﻣﮔﺬارم و ﺗﻮ اﯾﻦ
ﻣﻌﺠﺰه را ﻓﺮدا ﻣ ﺑﯿﻨ۲۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮارﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻫﻞ درﺑﺎر و
ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎک آن را ﭘﺮ از ﻣﺲ ﮐﺮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺲ ﻫﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻠ وﯾﺮان
ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۵ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۲۶ «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ
را ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺎ را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ۲۷ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ۲۸ «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ زﯾﺎد دور ﻧﺸﻮﯾﺪ
و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۲۹ «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻨﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ
ﻣﮐﻨﻢ و ﻓﺮدا اﯾﻦ ﺑﻼ از ﺷﻤﺎ و از درﺑﺎرﯾﺎن و از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ دور ﻣ ﺷﻮد .وﻟ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎر
دﯾﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺬاری ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ«.
۳۰ﻣﻮﺳ از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد۳۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﻮﺳ را ﻗﺒﻮل
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ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻼی ﻣﺲ را از ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن و اﻫﻞ درﺑﺎر و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ دور ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺮ
ﯾ ﻣﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

۳۲

اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻨﺪل ﺷﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آزاد ﻧﺮد.

ﺑﻼی ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺮگ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

۹

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ۲ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﻫﺎ را آزاد ﻧﻨ،
۳دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ـ اﺳﭙﻬﺎ ،ﺧﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه ای
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ۴ .ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﮔﺬارم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿ
از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺪ۵ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻓﺮدا را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﮐﻨﻢ«.
۶ﻓﺮدای آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺣﺘ ﯾ ﺣﯿﻮان ﻫﻢ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧَﻤﺮد۷ .ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺴ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ .وﻟ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺪل ﺑﻮد و از
آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.

ﺑﻼی ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻼی دﻣﻞ
۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﺳ آن

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﭙﺎﺷﺪ۹ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻣﻞ ﻫﺎی دردﻧﺎﮐ ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ۱۰ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺪاری
از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺎﺷﯿﺪ و دﻣﻞ ﻫﺎی دردﻧﺎﮐ
ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺮدم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ۱۱ .ﺟﺎدوﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪن
آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﭘﺮ از دﻣﻞ ﻫﺎی دردﻧﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد۱۲ .وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ
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ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﻨﺪل ﺳﺎﺧﺖ و او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﮔﻮش ﻧﺪاد.

ﺑﻼی ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﻼی ژاﻟﻪ
۱۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮدا ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۴

ورﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ درﺑﺎر و ﻣﺮدﻣﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮدت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻼﺋ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺧﺪاﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ۱۵ .اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ دراز ﻣﮐﺮدم ،ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﻪ
ﺑﻼﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﺪﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣ رﻓﺘﯿﺪ۱۶ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ،
ﺗﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧﺪه ﻧﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ ام ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﯾ ﮔﺮدد۱۷ .ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا آزاد ﻧﻤﮐﻨ و ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﻨﺪاری۱۸ .ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ
ﭼﻨﺎن ژاﻟﻪ ای از آﺳﻤﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۹

ﺣﺎﻻ اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم

ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯾﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا داری ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ژاﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد۲۰ «.ﺑﻌﻀ از اﻫﻞ درﺑﺎر از اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه آوردﻧﺪ۲۱ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۲۲آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺻﺤﺮا ژاﻟﻪ ﺑﺒﺎرد۲۳ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ژاﻟﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن
ﮐﺮد۲۴ .ﻃﻮﻓﺎن ژاﻟﻪ و رﻋﺪ و ﺑﺮق آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺮا در ﺗﺎرﯾ ﺧﻮد ﺑﯿﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۲۵ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ژاﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ـ از آدم و ﺣﯿﻮان و ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ﻫﻤﻪ را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و درﺧﺘﺎن را در ﻫﻢ ﺷﺴﺖ۲۶ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺑﻼی ژاﻟﻪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ.
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۲۷

ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺎر واﻗﻌﺎً ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام،

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻣﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎرﯾﻢ.

۲۸

ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻋﺪ و

ﺑﺮق و ژاﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

۲۹

ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻨﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ دﺳﺖ ﻫﺎی

ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ژاﻟﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ۳۰ .وﻟ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ و اﻫﻞ درﺑﺎرت ﻫﻨﻮز از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﺪ«.
۳۱در آن ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺘﺎن و ﺟﻮ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺘﺎن ﺷﻮﻓﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد۳۲ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ دﯾﺮ رس اﺳﺖ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
۳۳ﻣﻮﺳ از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و رﻋﺪ و ﺑﺮق و ژاﻟﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﺎران ﻗﻄ ﮔﺮدﯾﺪ.

۳۴

اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﺮ ﮔﻨﺎه

ﮐﺮد و او و اﻫﻞ درﺑﺎرش ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ۳۵ ،و ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺑﻼی ﻫﺸﺘﻢ :ﺑﻼی ﻣﻠ

۱۰

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ،ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن و اﻫﻞ درﺑﺎرش را ﺳﺨﺖ
۲

ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن را آﺷﺎر ﻧﻤﻮدم و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۳ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺎ
ﮐ ﻣ ﺧﻮاﻫ از اﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﻨ؟ ﺑﺬار ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ۴ .اﮔﺮ
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۵

آن ﻫﺎ را آزاد ﻧﻨ ،ﻓﺮدا ﻣﻠ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .آن ﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روی
زﻣﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻠﺨﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺑﻼی ژاﻟﻪ در
اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘ درﺧﺖ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﻣﺰارع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
۶

ﻗﺼﺮ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻫﻞ درﺑﺎر و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺖ ﭘﺮ از ﻣﻠ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﻫﻢ

ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﺋ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
۷اﻫﻞ درﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﮐ ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎ را دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺬار اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
۸ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣ روﻧﺪ«.
۹

ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻣﺎ ﻣ روﯾﻢ .ﻣﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان

و ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺸﻨ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﯿﻢ۱۰ «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزۀ رﻓﺘﻦ را ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺪی در ﺳﺮ دارﯾﺪ۱۱ .ﻧ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ را از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون
راﻧﺪﻧﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻠ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﯿﺎه
ﺳﺒﺰی را ﮐﻪ از ﺑﻼی ژاﻟﻪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ۱۳ «.ﻣﻮﺳ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
دراز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﻣﺸﺮق ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ وزﯾﺪ و ﻫﻨﺎم
ﺻﺒ ﻣﻠ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد۱۴ .ﻣﻠ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻠﺨﻬﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋ را ﮐﺴ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ۱۵ .زﻣﯿﻦ از ﻣﻠ ﭘﺮ ﺷﺪ و
ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی درﺧﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ را ﮐﻪ در اﺛﺮ ژاﻟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮردﻧﺪ
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ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﯿ ﺑﺮﮔ ﺑﺮ درﺧﺖ و ﻫﯿ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰی در ﻣﺰارع ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۱۶ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻮراً ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام۱۷ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻼی
ﻣﻬﻠ را از ﻣﻦ دور ﮐﻨﺪ۱۸ «.ﻣﻮﺳ از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﺑﺎد ﺷﺮﻗ را ﺑﻪ ﯾ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺷﺪت ﺑﺎد ﺗﻤﺎم ﻣﻠ ﻫﺎ را ﯾﺠﺎ در ﺑﺤﯿﺮۀ
اﺣﻤﺮ رﯾﺨﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﺘ ﯾ ﻣﻠ ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دلِ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ
ﮐﺮد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آزاد ﻧﺮد.

ﺑﻼی ﻧﻬﻢ :ﺑﻼی ﺗﺎرﯾ
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻈ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
را ﻓﺮاﮔﯿﺮد۲۲ «.ﻣﻮﺳ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد و ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻈ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را
ﮔﺮﻓﺖ۲۳ .ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در آن ﺳﻪ روز ﻫﯿﭽﺲ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪ ،وﻟ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪ.
۲۴آﻧﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۲۵ «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮔﺎو و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.

۲۶

ﻣﺎ

از ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺧﻮد ﺣﺘ ﯾ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﻢ ،ﻧﻤ داﻧﯿﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ«.
۲۷وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ دلِ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
۲۸ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :از ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ دور ﺷﻮ و دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو
ﺷﻮی ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۲۹ «.ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،دﯾﺮ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫ دﯾﺪ«.
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ﺑﻼی آﺧﺮی :ﻣﺮگ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری

۱۱

۱ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﻼی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺮدم او

ﻣ آورم .ﺑﻌﺪ از آن او ﺷﻤﺎ را آزاد ﻣﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﺪ.
۲ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد از ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﺼﺮی ﺧﻮد زﯾﻮرات ﻃﻼ و
۳

ﻧﻘﺮه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ درﺑﺎر و ﻣﺮدم
ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳ را ﻣﺮدی ﺑﺰرگ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
۴ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﺣﻮاﻟ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ از ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻢ ۵و ﻫﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺒﺎری ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮐﺸﻢ .ﭼﻪ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ او اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺂس ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ اوﻟﺒﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﻣﮐﺸﻢ.
۷

۶

ﭼﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮﻧ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن ﺣﺘ ﺳ ﻫﻢ ﻏَﻮﻏَﻮ ﻧﻤﮐﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮﯾﺎن و
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮق ﻣﮔﺬارد۸ «.ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ درﺑﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ زاﻧﻮ زده و از
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﺎه ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ۱۰ «.ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻤﺎم آن
ﻣﻌﺠﺰات را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻋﯿﺪ ﻓﺼ

۱۲

۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد»۲ :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه
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۳

ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در روز دﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻃﺒﻖ رﺳﻢ ﻫﺮ
۴

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮه ای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮه را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺨﻮرد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺷﺮﯾ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺧﻮراک
۵

ﺧﻮد در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮه ﺧﻮاه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮ و ﯾ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑ ﻋﯿﺐ
۷

۶

ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺎم روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری از
ﺧﻮن آﻧﺮا ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﭼﻮﮐﺎت و ﺳﺮ دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮه در آن ﺧﻮرده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ۸ .در
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ )ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ( و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻠ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
۹اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎم و ﯾﺎ ﺟﻮش داده ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ و اﺟﺰای داﺧﻠ آن
روی آﺗﺶ ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ﺑﺨﻮرﻧﺪ۱۰ .ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒ ﻧﺎﻫﺪارﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗ
ﺑﻤﺎﻧﺪ آن را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ۱۱ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮه را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﮐﻔﺸﻬﺎی ﺗﺎن را ﺑﭙﺎ و ﻋﺼﺎی
ﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.
۱۲در آن ﺷﺐ ﻣﻦ از ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻣﺼﺮی ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﯿﻮان ،ﻫﻤﻪ
را ﻣﮐﺸﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻃﺮف
ﭼﻮﮐﺎت و ﺑﺮ ﺳﺮ دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﻣ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘ ﻣﻦ آن
ﺧﻮن را ﺑﺒﯿﻨﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺬرم و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿ آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﻢ.
۱۴ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن روز را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺸﻦ
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ام ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ آﺋﯿﻦ
ﻫﻤﯿﺸ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .در روز
اول ﻋﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ در دوران اﯾﻦ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄ ﺷﻮد۱۶ .در روز اول و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﯾﺠﺎ ﺟﻤ
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ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ دو روز ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﺪارک ﻏﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎری دﯾﺮ
دﺳﺖ زد.

۱۷

ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون

آوردم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺗﺎ ﺷﺎم روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

۱۸

از ﺷﺎم

۱۹

ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز

ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺨﻮرد،
ﺧﻮاه ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه اﻫﻞ آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺮد ﺷﻮد۲۰ .ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.

اوﻟﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
۲۱ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﯾ ﺑﺮۀ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.

۲۲

ﺳﭙﺲ ﯾ دﺳﺘﻪ

ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ را در ﺧﻮن ﺑﺮه ﮐﻪ در ﻃﺸﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﻮﻃﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺳﺮ در و دو ﻃﺮف
ﭼﻮﮐﺎت دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود۲۳ .در
آن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺸﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺳﺮ و دو ﻃﺮف
ﭼﻮﮐﺎت دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺮگ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ.

۲۴

ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ۲۵ .ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده اﺳﺖ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۲۶ .وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷

ﺑﻮﺋﯿﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﺒ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﺼﺮی ﻫﺎ را ﻫﻼک ﮐﺮد ،وﻟ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ«.
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﻧﻮ زدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .ﺳﭙﺲ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
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ﻣﺮگ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎ
۲۹در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻣﺼﺮی را ،از ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ او
ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اوﻟﺒﺎری اﺳﯿﺮی ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل زﻧﺪاﻧ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﺒﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﺸﺖ.
۳۰در آن ﺷﺐ ﻓﺮﻋﻮن و اﻫﻞ درﺑﺎر او و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺑﺰرﮔ در ﻣﺼﺮ
ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺴ ﻧَﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱

در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون

را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.

۳۲

ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و رﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد

را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ«.
۳۳ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ اﺻﺮار ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮوﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد«.

۳۴

ﺧﻤﯿﺮ ﻓﻄﯿﺮ را در ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

۳۵

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺗﻐﺎره ﻫﺎی ﭘﺮ از
ﺳﭙﺲ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد زﯾﻮرات ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ۳۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺛﺮوت ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺧﺮوج ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ
۳۷ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﻐﯿﺮ از زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل در ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده از
رﻋﻤﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ۳۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و رﻣﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ۳۹ .آن ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎن
ﭘﺨﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﭙﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺷﮥ راه
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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۴۰

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳ ﺳﺎل در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.

۴۱

در آﺧﺮﯾﻦ روز ﭼﻬﺎرﺻﺪ

۴۲

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آن ﻫﺎ از ﻣﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﺷﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
۴۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﯿﺪ ﻓﺼ اﺳﺖ :ﻫﯿ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻏﺬای ﻓﺼ ﺑﺨﻮرد۴۴ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻏﻼم زر ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺨﻮرد.
۴۵ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی و ﻣﺰدوران ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ۴۶ .ﺗﻤﺎم آن ﻏﺬا را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﭼﯿﺰی از آن ﻏﺬا را ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺮﯾﺪ و ﻫﯿﭽﯿ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آن را ﻧﺸﻨﯿﺪ.
۴۷

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

۴۸

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ اﮔﺮ

ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ۴۹ .ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ اﺻﻠ و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۵۰ «.ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون
ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۵۱

در ﻫﻤﺎن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون

آورد.

وﻗﻒ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎ

۱۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﺮ اوﻟﺒﺎری ﻧﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

را وﻗﻒ ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ«.
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ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ
۳ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ روز را ﮐﻪ روز رﻫﺎﺋ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ در آن در
ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورد .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺨﻮرﯾﺪ۴ .اﻣﺮوز ﮐﻪ روز اول ﻣﺎه اﺑﯿﺐ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
۵

ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن،
اﻣﻮرﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻪ در آن
ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ،اوﻟﯿﻦ روزِ ﻣﺎه اول ﺳﺎل را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
۶ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ۷ .ﻫﻔﺖ
روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﯿ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ دار در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﺣﺘ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ۸ .ﻫﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮﻗ ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم داد۹ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ای ﺑﺮ
دﺳﺖ ﺗﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآور ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد.
۱۰

اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﻮﻗ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ.

اوﻟﺒﺎری
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ داده ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣ آورد .وﻗﺘ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ

۱۲

ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ذﮐﻮر را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻧﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻤﺎ

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ۱۳ﺑﻌﻮض اوﻟﺒﺎری اﻻغ ،ﯾ ﺑﺮه وﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﺮه
ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدن اﻻغ را ﺑﺸﻨﯿﺪ .وﻟ ﺑﺠﺎی ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ ای ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۴ .در آﯾﻨﺪه
وﻗﺘ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از
ﻣﺼﺮ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ در آن در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﯾﻢ ،ﺑﯿﺮون آورد۱۵ .ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﺳﺨﺘ ﮐﺮد و
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻣﺼﺮﯾﺎن را ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﯿﻮان ﻫﻼک
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ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻧﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﻢ .وﻟ
ﺑﺠﺎی اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ.

۱۶

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ دﺳﺖ ﺗﺎن و ﻋﻼﻣﺘ در

ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد«.

ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و ﺳﺘﻮن آﺗﺶ
۱۷وﻗﺘ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آزاد ﮐﺮد ،ﺧﺪا آن ﻫﺎ را از راه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ
ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺒﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠ از
ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۱۸ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ را از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﻮی ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
۱۹در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻣﻮﺳ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﯾﻮﺳﻒ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺴﻢ داده ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :وﻗﺘ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
۲۰ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳُﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﺘﺎم در ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺮا اردو زدﻧﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ روزﻫﺎ در
ﺳﺘﻮﻧ از اﺑﺮ و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ در ﺳﺘﻮﻧ از آﺗﺶ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣ رﻓﺖ و راه را ﺑﺮای آن ﻫﺎ روﺷﻦ
ﻣﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ در روز و ﻫﻢ در ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۲

ﺳﺘﻮن اﺑﺮ در روز

و ﺳﺘﻮن آﺗﺶ در ﺷﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.

ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ

۱۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓَﻢ اﻟﺤﯿﺮوت ﮐﻪ

ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺪَل و ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ و در ﻧﺰدﯾ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﻗﺮار دارد ،اردو ﺑﺰﻧﻨﺪ۳ .ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
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۴

ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮔﺮدان و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را
ﺳﺨﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺮوزی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺮ ﻟﺸﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻼل ﻣﻦ
ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺎه ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
۵

وﻗﺘ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ،او و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ درﺑﺎرش ﭘﺸﯿﻤﺎن

ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از دﺳﺖ
دادﯾﻢ؟«

۶‐۷

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮادۀ ﺟﻨ و ﻟﺸﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻋﺪد از ﻋﺮادۀ ﻣﺨﺼﻮص و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﺮاده ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻓﺴﺮان او راﻧﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻓﺮﻋﻮن
را ﺳﺨﺖ ﮐﺮد و او ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ۹ .ﻟﺸﺮﯾﺎن
ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﺳﻮاران ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ
اﺣﻤﺮ ،در ﻧﺰدﯾ ﻓَﻢ اﻟﺤﯿﺮوت و ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
۱۰وﻗﺘ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ۱۱ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردی ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﻢ؟

۱۲

ﻗﺒﻞ

از اﯾﻨﻪ از ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺤﺎل ﻣﺎ ﺑﺬار ﺗﺎ ﻏﻼم ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ،
زﯾﺮا ﻏﻼم ﺑﻮدن در ﻣﺼﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮدن در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ«.
۱۳ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ را
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ روی ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺟﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻤ زاری ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ راه
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ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

۱۶

ﺗﻮ ﻋﺼﺎﯾﺖ را ﺑﺴﻮی ﺑﺤﺮ دراز ﮐﻦ .آب ﺑﺤﺮ ﺷﺎﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه ﺧﺸﻪ ای ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺤﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

۱۷

ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را

ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آن ﻫﺎ ،ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎه او و ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

۱۸

آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۱۹ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ،رﻓﺖ و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

۲۰

و ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،ﻃﻮرﯾﻪ

ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﺎن اﺑﺮ و ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﺐ روﺷﻨﺎﯾ ﻣ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۱ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺤﺮ دراز ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮﻗ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻣ وزﯾﺪ ،آب ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ زد و ﺑﺤﺮ ﺷﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

۲۲

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه ﺧﺸﻪ ای ﮐﻪ

آب در دو ﻃﺮف آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ۲۳ .ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﻋﻘﺐ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮﯾﺎن و ﻋﺮاﺑﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاران آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﺤﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ۲۴ .ﭘﯿﺶ از دﻣﯿﺪن ﺻﺒ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮن آﺗﺶ و اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﻫﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .اراﺑﻪ ﻫﺎ را
از ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺷﺎن ﺟﺪا ﮐﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣ ﺟﻨﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ«.
۲۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺤﺮ دراز ﮐﻦ ﺗﺎ آﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن و
ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺳﻮاران آن ﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺰد۲۷ «.ﻣﻮﺳ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺤﺮ دراز ﮐﺮد و ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع
ﺻﺒ آب ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﻫﺎ را در وﺳﻂ ﺑﺤﺮ ﻏﺮق ﮐﺮد۲۸ .آب ﺑﺤﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺳﻮاران آن ﻫﺎ و ﻟﺸﺮﯾﺎن
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺤﺮ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ
ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ۲۹ .اﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در وﺳﻂ ﺑﺤﺮ از راه زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﮐﻪ آب در دو ﻃﺮف آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
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دﯾﻮاری ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۰در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺴﺎد ﻣﺼﺮﯾﺎن
را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .وﻗﺘ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺷﺴﺖ داد ،ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ او ،ﻣﻮﺳ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

ﺳﺮود ﻣﻮﺳ

۱۵

۱ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا او ﺑﺎ ﺷﻮه و ﺟﻼل ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﺳﭙﻬﺎ و
ﺳﻮاراﻧﺶ را در ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻣ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ .او آن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .او ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ .او ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻور ﺟﻨ آزﻣﺎ اﺳﺖ؛ او ﯾﻬﻮه ﻧﺎم دارد.
۴

او ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﻟﺸﺮ ﻓﺮﻋﻮن را در ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ورزﯾﺪۀ ﻣﺼﺮ را در ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ
۵

ﻏﺮق ﮐﺮد .آب ﻫﺎی ﺑﺤﺮ آن ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﺳﺮﻧﻮن
ﺷﺪﻧﺪ
۷

۶

دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤ دارد و دﺷﻤﻦ را ﺧُﺮد ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖِ و
۸

ﺟﻼل ﺧﻮد دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدی .ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻤﺖ آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪی .ﺑﻪ ﺑﺤﺮ
۹

دﻣﯿﺪی و آب را ﭘﺎره ﮐﺮدی و ﻣﺜﻞ دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﺧﺸ ﺷﺪ .دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻣ روم و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨ ﻣ آورم .داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ دارم .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﮐﺸﻢ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ۱۰ .وﻟ
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﻗﺘ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ دﻣﯿﺪی ﻣﺼﺮﯾﺎن در ﺑﺤﺮ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺳﺮب در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ
ﺧﺮوﺷﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
۱۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺪام ﯾ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ
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اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﻌﺠﺰات و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﺪ؟
ﺧﻮد را دراز ﮐﺮدی و زﻣﯿﻦ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد.

۱۲

ﺗﻮ دﺳﺖ راﺳﺖ

۱۳

ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﺮدی و ﻗﻮم

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دادی ،رﻫﺒﺮی ﮐﺮدی .ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس
ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدی.
ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

۱۴

اﻗﻮام ﺟﻬﺎن وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ از ﺗﺮس

۱۵

و رﻫﺒﺮان ادوم در ﺣﯿﺮت ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮآب ﺑﺨﻮد ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم

ﮐﻨﻌﺎن ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ۱۶ .ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .آن ﻫﺎ ﻗﺪرت
دﺳﺖ ﺗﻮ را دﯾﺪﻧﺪ و از ﺗﺮس ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ ،ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻏﻼﻣ
آزاد ﮐﺮدی ،از ﮐﻨﺎر ﺷﺎن ﺑﺬرﻧﺪ۱۷ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﻮد ﺑﯿﺎور و در ﺟﺎﺋ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ای و ﻋﺒﺎدﺗﺎه را در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ،ﺟﺎ ﺑﺪه ۱۸ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨ«.

ﺳﺮود ﻣﺮﯾﻢ
۱۹ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه ﺧﺸﻪ ای ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺤﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺮاده ﻫﺎی
ﻣﺼﺮی ﺑﺎ اﺳﭙﺎن و ﺳﻮاران ﺷﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺑﺤﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻏﺮق ﮐﺮد.
۲۰ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺒﯿﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون ،داﯾﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﺎم زﻧﺎن دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او داﯾﺮه ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ رﻗﺺﮐﻨﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ۲۱ .ﻣﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮه و ﺟﻼل ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
او اﺳﭙﻬﺎ و ﺳﻮاران ﺷﺎن را در ﺑﺤﺮ ﺳﺮﻧﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ«.
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آب ﺗﻠ
۲۲ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﻮﺳ از ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻋﺎزم ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در
ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﭘﯿﻤﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آب ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۲۳ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎره رﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻟ آب آﻧﺠﺎ ﺑﻘﺪری ﺗﻠ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﻣﺎره ،ﯾﻌﻨ ﺗﻠ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۲۴ (.ﭘﺲ
ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟«

۲۵

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ و

اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد .او آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺖ و آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﺑﺮای ﺷﺎن داد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺖ آن ﻫﺎ را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ۲۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻣﻄﯿ اواﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺗﻤﺎم ﻣﺮض ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﺑﺪان دﭼﺎر ﺳﺎﺧﺘﻢ در
اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
۲۷روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ دوازده ﭼﺸﻤﮥ آب و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ آن ﻫﺎ در
ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.

ﻧﺎنِ »ﻣﻨّﺎ« و ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻠﻮی »ﺑﻮدﻧﻪ«

۱۶

۱

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه دوم ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ

ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻠﯿﻢ و ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ واﻗ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪﻧﺪ۲ .درآﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون
ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ۳و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﺎش ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﮐﺸﺖ .آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر
دﯾﻬﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻏﺬای ﺷﻢ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺧﻮردﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردی ﺗﺎ از
ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ«.
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۴

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن ﻏﺬا ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ

روز ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺣﺘﯿﺎج آن روز ،از آن ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آن ﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن
۵

ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در روز ﺷﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻏﺬا
ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ«.
۶

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ۷ .ﻓﺮدا ﺻﺒ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺎت ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از او ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا در واﻗ ﺷﻤﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﻪ از ﻣﺎ .ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮔﻠﻪ و ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۸ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺒﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺻﺒ ﻫﺎ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺎﺗ را ﮐﻪ از او ﮐﺮده اﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ«.
۹

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺷﺎﯾﺎت

آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ۱۰ «.در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﺎرون ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎه
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ
ﻓﺮﻣﻮد»۱۲ :ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪم .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﺮ ﺻﺒ ﻧﺎن ﺑﻪ
ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻢ«.
۱۳ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺧﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﻪ آﻣﺪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻨﺎم ﺻﺒ ﺷﺒﻨﻢ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ۱۴ .وﻗﺘ ﺷﺒﻨﻢ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ داﻧﻪ ﻫﺎی ژاﻟﻪ ﺑﻮد۱۵ .وﻗﺘ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﯾﺪﯾﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻗﺮار اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﯾ ﻋﻮﻣﺮ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دو
ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش از آن ﺟﻤ ﮐﻨﺪ«.
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۱۷

ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۸

وﻗﺘ آن ﻫﺎ را

وزن ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻤ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ای ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻧﻬﺪارد«.

۱۹

ﻣﻮﺳ

۲۰

اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف

ﻣﻮﺳ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘ از آن را ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟ ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ را ﮐﺮم زده و ﮔﻨﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻣﻮﺳ از اﯾﻦ ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ۲۱ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ،ﻫﺮ روز ﺻﺒ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣﮐﺮد و وﻗﺘ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻣ آﻣﺪ و ﮔﺮم ﻣ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،آب ﻣ ﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣ رﻓﺖ.
۲۲در روز ﺷﺸﻢ آن ﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻬﺎر
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣﮐﺮد .ﭘﺲ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم آﻣﺪﻧﺪ و در آن ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ۲۳ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺮدا ،ﺳﺒﺖ ،روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ و روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز ﺑﭙﺰﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻓﺮدا
ﻧﻬﺪارﯾﺪ۲۴ «.آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻏﺬا را
ﻧﻪ ﮐﺮم زده ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد۲۵ .ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را اﻣﺮوز ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺳﺒﺖ ،روز
ﺧﺪاوﻧﺪ و روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و در ﺧﺎرج ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﻏﺬاﺋ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

۲۶

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای

ﺷﺶ روز ،ﻫﺮ روز ﻏﺬا ﺟﻤ آوری ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ ﻏﺬا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ«.
۲۷

در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

۲۸

ﺳﭙﺲ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از اواﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ۲۹ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾ روز را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖِ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در روز ﺷﺸﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﻣ دﻫﻢ .ﭘﺲ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﺮود۳۰ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺮدم در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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۳۱

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻏﺬا را ﻣﻨّﺎ )ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ( ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨّﺎ ﺷﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﻣﺰۀ ﻋﺴﻞ

را داﺷﺖ.

۳۲

ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﻬﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻣﺎ از ﻣﺼﺮ ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ داد ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ«.

۳۳

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻨّﺎ را در ﻇﺮﻓ ﺑﺮﯾﺰ و آﻧﺮا

ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد«.

۳۴

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﻫﺎرون ﻇﺮف ﻣﻨّﺎ را ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
۳۵ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻨّﺎ ﺧﻮردﻧﺪ)۳۶ .ﻋﻮﻣﺮ ﻇﺮﻓ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دو ﻟﯿﺘﺮ را داﺷﺖ .ﻋﻮﻣﺮ ﯾ دﻫﻢ اﯾﻔﻪ اﺳﺖ و ﯾ اﯾﻔﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺴﺖ ﻟﯿﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ(.

آب از ﺻﺨﺮه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۱۳ ‐ ۱ :۲۰

۱۷

۱ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی

دﯾﺮی ﻣ رﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ در رﻓﯿﺪﯾﻢ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ ،وﻟ در آﻧﺠﺎ آب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۲ .ﭘﺲ ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ آب ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ «.ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎز ﺑﻪ
ﮔﻠﻪ و ﺷﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ؟«
۳

اﻣﺎ ﻣﺮدم ،ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را از

ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی؟ آﯾﺎ ﻣﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ آوردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن از
ﺗﺸﻨ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ؟«
۴ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺳﻨﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ؟« ۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﺑﺮو۶ .ﻣﻦ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ای در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی
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ﻧﯿﻞ زدی ،ﺑﻪ آن ﺻﺨﺮه ﺑﺰن ﺗﺎ از آن ﺻﺨﺮه آب ﺟﺎری ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ در
ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
۷ﻣﻮﺳ آن ﻣﺤﻞ را ﻣﺴﺎ و ﻣﺮﯾﺒﺎ) ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﯾﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ و ﺷﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ
ﯾﺎ ﻧ؟«

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ
۸

۹

ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﻪ رﻓﯿﺪﯾﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑﺠﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪه ای از ﻣﺮدﻫﺎ را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺟﻨ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﺮو .ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﻣ اﯾﺴﺘﻢ۱۰ «.ﯾﻮﺷ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨ
ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺎ رﻓﺖ .ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ۱۱ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﻣ داﺷﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣ آورد ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۱۲ .وﻗﺘ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺎرون و ﺣﻮر
ﺳﻨ آوردﻧﺪ و ﻣﻮﺳ روی آن ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺎرون و ﺣﻮر در دو ﻃﺮف او اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی او را
ﺑﺎﻻ ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﺑﻮد۱۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮﺷ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را
ﺷﺴﺖ داد.
۱۴ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺑﻪ
ﯾﻮﺷ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺘ ﻧﺎم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﻫﻢ از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﻢ۱۵ «.ﻣﻮﺳ در آﻧﺠﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺳﺎﺧﺖ و آن را »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠَﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ۱۶ .او ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠَﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ در ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ﯾﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮﺳ ﻣ رود

۱۸

۱ﯾﺘﺮون ،ﺧﺴﺮ ﻣﻮﺳ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﻣﻮﺳ و ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﭼﻮﻧﻪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد۲ .‐۳ﭘﺲ ﯾﺘﺮون ،ﺻﻔﻮره
زن ﻣﻮﺳ را ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮش ﺟﺮﺷﻮم و اﻟﯿﻌﺰر ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ رﻓﺖ.
)ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ اﺳﻢ ﯾ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﺮﺷﻮم )ﯾﻌﻨ
۴

ﺑﯿﺎﻧﻪ( ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺧﺪای ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﺮد و ﻧﺬاﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺴﺮ دوم ﺧﻮد را اَﻟﯿﻌﺎزار )ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪ(.
۵ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد ،ﯾﺘﺮون ﺑﺎ زن و دو ﭘﺴﺮ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﺳﯿﺪ۶ .ﯾﺘﺮون ﺑﺮای ﻣﻮﺳ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ۷ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و روی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻮﺳ رﻓﺘﻨﺪ.
۸ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﯾﺘﺮون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن و اﻫﺎﻟ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ
ﺑﻼﻫﺎﺋ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در راه ﺳﻔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻮﻧﻪ آن ﻫﺎ را از ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﻼت ﻧﺠﺎت داد۹ .ﯾﺘﺮون وﻗﺘ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ
۱۰

و ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪ .از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮ ﮔﺰارم ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﻏﻼﻣ آزاد ﮐﺮد.

۱۱

ﺣﺎﻻ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت داد۱۲ «.ﺑﻌﺪ
ﯾﺘﺮون ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﺘﺮون ،ﺧﺴﺮ ﻣﻮﺳ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب داوران
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۱۸ ‐ ۹ :۱

۱۳روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺎت ﻣﺮدم از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ۱۴ .وﻗﺘ ﯾﺘﺮون دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﭼﻘﺪر از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺎﯾﺎت ﻣﺮدم
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ﻣﮐﻨﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮐﻨ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫ و ﻣﺮدم را از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺮِ ﭘﺎ ﻧﺎه ﻣ داری ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﻨﺪ؟«

۱۵

ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب

ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺧﻮد از
ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۶

ﻫﺮ وﻗﺖ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪ

ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾ اﺳﺖ و اﺣﺎم و اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺷﺮح ﻣ دﻫﻢ«.
۱۷ﯾﺘﺮون ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﺎر درﺳﺘ ﻧﻤﮐﻨ۱۸ !ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺧﻮدت و ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺧﺴﺘﻪ
ﻣ ﺳﺎزی ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﯿﻠ دﺷﻮار اﺳﺖ.

۱۹

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و

ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر درﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻗﻮﻣﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪا ﻋﺮض ﻣﮐﻨ۲۰ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿ ﮐﻨ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔ و رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۱ .اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان ﻻﯾﻖ و ﮐﺎردان را ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس و
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺷﻮه ﻧﯿﺮﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ ﺗﺎ داور ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ،ﺻﺪ ﻧﻔﺮی،
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮی و ده ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۲ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوران داﺋﻤ ﺑﻤﺎر و آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،وﻟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼ را ﺧﻮد ﺷﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر ﺗﻮ ﺳﺒﺘﺮ و ﮐﺎر ﺗﻮ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد۲۳ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻃﺒﻖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫ ،ﻫﻢ ﺧﻮدت زﯾﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮی و ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮدم زودﺗﺮ ﺣﻞ
ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ«.
۲۴

ﻣﻮﺳ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

۲۵

و ﻣﺮدان ﻻﯾﻘ را از ﺑﯿﻦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ،ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮی و ده ﻧﻔﺮی ﮔﻤﺎﺷﺖ.
۲۶آن ﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ داوران داﺋﻤ ﺑﻪ ﻣﺸﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم را ﺑﺮای
ﺣﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺰد ﻣﻮﺳ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،وﻟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده و ﮐﻮﭼ را ﺧﻮد ﺷﺎن
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۷ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد و ﯾﺘﺮون ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
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ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
۱‐۲ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در روز اول ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای
ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ۳ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا رﻓﺖ.
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻮه ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮ :ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑ ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮد ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد آوردم۵ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﻧﻬﺪارﯾﺪ،
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ،ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ،
۶اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد۷ «.ﻣﻮﺳ از ﮐﻮه
ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ
۸

آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻤ ﺑﺎ ﯾ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد« و ﻣﻮﺳ ﺟﻮاب ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ در اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻈ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻣﺮدم
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از آن ﺑﺒﻌﺪ ﮐﻼم ﺗﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ «.ﻣﻮﺳ ﺟﻮاب ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد
۱۰و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺮو و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ۱۱و ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن در آن روز در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﻮم۱۲ .در اﻃﺮاف ﮐﻮه ﺣﺪودی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدم از
آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﻧﺮوﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮ آن
ﭘﺎ ﮔﺬارد ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۳ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻨﺴﺎر ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ
ﮐﺴ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد،
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﺮوﻧﺪ«.
۱۴ﻣﻮﺳ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را
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ﺷﺴﺘﻨﺪ

۱۵

و ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭘﺲ ﻓﺮدا آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ

ﻫﻤﺴﺮان ﺗﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۶ﺻﺒ روز ﺳﻮم ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻈ روی ﮐﻮه ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﯿﭙﻮر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪﻧﺪ۱۷ .آﻧﺎه
ﻣﻮﺳ ﻣﺮدم را از ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.

۱۸

ﺗﻤﺎم ﮐﻮه

ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ دود ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺗﺶ ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد .از ﮐﻮه دودی ﺑﺴﺎن دود
ﮐﻮره ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻟﺮزﯾﺪ.

۱۹

ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ .آﻧﺎه ﻣﻮﺳ

ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺪاﺋ ﻫﻤﭽﻮن رﻋﺪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد۲۰ .وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﻮﺳ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ۲۱و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ
ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۲ .ﺣﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ آن ،آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۲۳ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﺮدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده ای ﮐﻪ
ﮐﻮه را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده ﺣﺪودی ﺑﻪ دور آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ۲۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮو و ﻫﺎرون را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎور .اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ،
ورﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۵ «.ﻣﻮﺳ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ.

اﺣﺎم ده ﮔﺎﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۲۱ ‐ ۱ :۵

۲۰

۱ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ را ﻓﺮﻣﻮد:

»۲ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدی ﺑﯿﺮون
آوردم۳ .ﺧﺪای دﯾﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
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۴

ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺘ ﺑﻪ ﺷﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و
۵

آﻧﭽﻪ در آب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺴﺎز .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ زاﻧﻮ ﻧﺰن و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر و ﺣﺴﻮد ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ
۶

ﻣﻦ دﺷﻤﻨ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .وﻟ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ
دارﻧﺪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۷ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎور ،زﯾﺮا ﮐﺴﯿﻪ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ.
۸روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و آن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪار۹ .ﺷﺶ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻦ۱۰ ،وﻟ در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ و روز ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﯿ ﮐﺎر ﻧﻦ .ﻧﻪ ﺧﻮدت ،ﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ،ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﻧﻪ ﮐﻨﯿﺰت ،ﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺖ و ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺖ۱۱ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺷﺶ
روز زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺑﺤﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻢ و در روز ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،روز ﺳﺒﺖ را ﺑﺮﮐﺖ دادم و آﻧﺮا ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪم.
۱۲ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت اﺣﺘﺮام ﮐﻦ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ.
۱۳ﻗﺘﻞ ﻧﻦ.
۱۴زﻧﺎ ﻧﻦ.
۱۵دزدی ﻧﻦ.
۱۶ﺑﻪ ﮐﺴ ﺷﻬﺎدت دروغ ﻧﺪه.
۱۷ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﻃﻤ ﻧﻦ .ﺑﻪ زن ،ﻏﻼم ،ﮐﻨﯿﺰ ،ﮔﺎو ،اﻻغ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﻣﺎل
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤ ﻧﻦ«.

ﻣﺮدم را ﺗﺮس ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۳۳ ‐ ۲۲ :۵

۱۸وﻗﺘ ﻣﺮدم رﻋﺪ و ﺑﺮق و دودی را ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺖ دﯾﺪﻧﺪ و ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از
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ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ دور اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ

۱۹

و ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨ

ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣ دﻫﯿﻢ ،وﻟ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد«.

۲۰

ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ:

»ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻓﻘﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮس او ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
دﯾﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﯿﺪ«.

۲۱

در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺮدم در ﻓﺎﺻﻠﮥ دورﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﺑﻪ اﺑﺮ

ﻏﻠﯿﻈ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾ رﻓﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮ :ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم۲۳ .ﭘﺲ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎﻧ از ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻃﻼ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺠﺎی ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ۲۴ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ از ﺧﺎک ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺎﻻی آن از رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ.

۲۵

اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ از

ﺳﻨ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ آن را از ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﻧﻨﯿﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ در آن اﺑﺰار ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ۲۶ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺒﺎدا وﻗﺘ از زﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻣ روﯾﺪ ،ﻋﻮرت ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد«.

ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۱۸ ‐ ۱۲ :۱۵

۲۱

»۱اﯾﻦ اﺣﺎم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪه۲ :اﮔﺮ ﯾ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧ ﺑﺨﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﺷﺶ

ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺮای آزادی ﺧﻮد ﭘﻮﻟ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺎﯾﺪ آزاد
ﺷﻮد۳ .اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺷﻮد ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ و در دوران ﻏﻼﻣ دارای ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮدد ،در ﺳﺎل
ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش آزاد ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺷﻮد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻫﻢ او
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۴

و ﻫﻢ زﻧﺶ ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻟ او ﺑﺮاﯾﺶ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن زن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ
۵

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد او آزاد ﺷﻮد و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻟ او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن
۶

ﻏﻼم ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﻟ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را دوﺳﺖ دارم و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ آزاد ﺑﺸﻮم« ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎﻟﺶ
او را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺒﺮد و در آﻧﺠﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﯾﺎ ﭼﻮﮐﺎت آن ﮔﻮش او را ﺑﺎ درﻓﺶ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪ
و از آن ﭘﺲ آن ﻏﻼم ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻏﻼم او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۷اﮔﺮ ﮐﺴ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آن دﺧﺘﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻼم آزاد ﺷﻮد ۸اﮔﺮ ﮐﺴ
دﺧﺘﺮی را ﺑﺨﺮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً از او ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ او را ﭘﺲ ﺑﺨﺮد .او ﺣﻖ ﻧﺪارد او را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻤﺮده
ﻣ ﺷﻮد۹ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺨﺮد و او را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.
۱۰اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ دﯾﺮی ﺑﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ زن اول داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ۱۱ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺘﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﻮل آزاد ﮐﻨﺪ«.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ
»۱۲اﮔﺮ ﮐﺴ ﺷﺨﺼ را ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ او ﮔﺮدد ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد۱۳ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻣﺮگ او ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﻮده و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،آﻧﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ۱۴ .وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ از روی ﺧﺸﻢ ﻗﺼﺪاً ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را
ﺑﺸﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۵ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
۱۶اﮔﺮ ﮐﺴ اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺪزد و او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻼم ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻬﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۷ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
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۱۸

اﮔﺮ ﻣﻮﻗ دﻋﻮا ،ﯾ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ،دﯾﺮی را ﺑﺎ ﺳﻨ ﯾﺎ ﻣﺸﺖ ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد ،اﻣﺎ

ﻧﻤﯿﺮد

۱۹

و ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻋﺼﺎ راه ﺑﺮود ،ﮐﺴ ﮐﻪ او را زده اﺳﺖ،

ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ اﯾﺎم ﺑﯿﺎری و ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ او را ﺑﭙﺮدازد.
۲۰اﮔﺮ ﮐﺴ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد۲۱ .وﻟ
اﮔﺮ او ﺑﻌﺪ از ﯾ دو روز ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﺰء داراﺋ
او ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺴﺎره ﺑﺮای او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
۲۲اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨ و دﻋﻮا زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ای را ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ آن زن ﻧُﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﺧﻮدش
آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺿﺎرب ﺟﺮﯾﻤﻪ ای را ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ آن زن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﮥ ﻗﺎﺿ ﺑﭙﺮدازد۲۳ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن۲۴ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﻋﻮض ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ۲۵ ،داغ ﺑﺠﺎی داغ،
زﺧﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض زﺧﻢ و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۶اﮔﺮ ﮐﺴ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻮر ﺷﻮد ،او را در ﻋﻮض ﭼﺸﻤﺶ آزاد
ﮐﻨﺪ۲۷ .اﮔﺮ دﻧﺪان او را ﺑﺸﻨﺪ ،او را در ﻋﻮض دﻧﺪاﻧﺶ آزاد ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﻦ
۲۸

»اﮔﺮ ﮔﺎوی ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧ را ﺑﺸﺪ ،آن ﮔﺎو را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺘﺶ ﻫﻢ ﺧﻮرده

ﻧﺸﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.

۲۹

اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﮔﺎو ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺷﺎخ ﻣ زد و ﺻﺎﺣﺒﺶ

ﻣ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺎو ﺧﻮد را ﻧﺒﻨﺪد و آن ﮔﺎو ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧ را ﺑﺸﺪ ،ﮔﺎو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﺎر و
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد۳۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﺋ ﺑﺮای ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ۳۱ .اﮔﺮ ﮔﺎو دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی را ﺑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻢ
اﺟﺮا ﺷﻮد۳۲ .اﮔﺮ ﮔﺎو ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺸﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺳ ﺳﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ
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ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد و ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺴﺎر ﺷﻮد.
۳۳اﮔﺮ ﮐﺴ ﺳﺮﭘﻮش ﭼﺎه را دور ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺎﻫ ﺑﻨﺪ و ﺳﺮ آن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﮔﺎو ﯾﺎ اﻻﻏ در آن
ﺑﯿﻔﺘﺪ۳۴ ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض آن ﺣﯿﻮان را ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﺣﯿﻮان
ﻣﺮده را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارد۳۵ .اﮔﺮ ﮔﺎو ﮐﺴ ﮔﺎو ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺸﺪ ،ﮔﺎو زﻧﺪه را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻧﯿﻤ از ﮔﺎو ﮐﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد ﺑﺮدارد۳۶ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮔﺎو ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺷﺎخ زدن داﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ او را ﻧﺒﺴﺘﻪ،
او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﮔﺎو زﻧﺪه ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﺎو ﻣﺮده را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارد«.

ﻣﻘﺮرات درﺑﺎره ﺟﺮﯾﻤﻪ

۲۲

»۱اﮔﺮ ﮐﺴ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺪزد و آن را ﺑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻮض ﻫﺮ ﮔﺎو،

ﭘﻨ ﮔﺎو و در ﻋﻮض ﻫﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻫﺪ۲ .‐۴او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دزدﯾﺪه ﻗﯿﻤﺖ آن را
ﺑﭙﺮدازد .اﮔﺮ از ﻋﻬﺪۀ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﻮل آن را ﺑﻌﻮض
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ دزد ﺑﺎ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ اﻻغ زﻧﺪه ،دﺳﺘﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد.
اﮔﺮ دزد ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ در روز ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد ،ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺠﺮم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۵اﮔﺮ ﮐﺴ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﻗﺼﺪاً در ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺨﺺ دﯾﺮی رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ﻫﺎ را در
ﻣﺰرﻋﮥ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺗﺎوان ﺑﺪﻫﺪ.
۶اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﺰرﻋﮥ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮوزد و آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﮥ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل درو ﻧﺸﺪۀ او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
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ﺧﺴﺎرات وارده را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
۷اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﻮل و ﯾﺎ اﻣﻮال ﻗﯿﻤﺘ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮐﺴ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺴﭙﺎرد و اﺷﯿﺎی اﻣﺎﻧﺖ از ﺧﺎﻧﮥ آن
ﺷﺨﺺ دزدﯾﺪه ﺷﻮد و اﮔﺮ دزد دﺳﺘﯿﺮ ﮔﺮدد ،دزد ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ دزد دﺳﺘﯿﺮ ﻧﺸﻮد ،آﻧﺎه ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ
ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺮده اﺳﺖ.
۹اﮔﺮ ﮔﺎو ،اﻻغ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮔﻢ ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎل او ﭘﯿﺶ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،وﻟ آن ﺷﺨﺺ اﻧﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﺗﺎوان دﻫﺪ.
۱۰اﮔﺮ ﮐﺴ اﻻغ ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان دﯾﺮی را از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮد و آن ﺣﯿﻮان
ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪی ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ۱۱ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺑﺮود و ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را دزدی ﻧﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟ ﺣﯿﻮان
ﻗﺴﻢ او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺗﺎوان ﻧﯿﺮد۱۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان آن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪﻫﺪ۱۳ .اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺖ دار ﻻﺷﻪ اش را ﺑﺮای
ﺛﺒﻮت ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﯿﺎورد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان ﺑﺪﻫﺪ.
۱۴

اﮔﺮ ﮐﺴ ﺣﯿﻮاﻧ را از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻗﺮض ﺑﯿﺮد و آن ﺣﯿﻮان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و

ﺻﺎﺣﺒﺶ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎوان آن را ﺑﭙﺮدازد.

۱۵

وﻟ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺎﺣﺒﺶ در آﻧﺠﺎ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺣﯿﻮان را ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺮاﯾﻪ ای ﮐﻪ داده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﺎوان آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗ و دﯾﻨ
»۱۶اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺰد او ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮ آن دﺧﺘﺮ را ﺑﭙﺮدازد
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و ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ.

۱۷

اﮔﺮ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ راﺿ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای

ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد.
۱۸زن ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۹

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ﺳﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ اﺳﺖ.

۲۰ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای دﯾﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
۲۱ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﻇﻠﻢ ﻧﻨﯿﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﺪ۲۲ .ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زن و ﯾﺘﯿﻢ ﺳﺘﻢ روا ﻧﺪارﯾﺪ۲۳ .اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮای
ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﻣ رﺳﻢ ۲۴و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
دﺷﻤﻦ ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻮه و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
۲۵اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾ از اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﭘﻮل ﻗﺮض ﻣ دﻫ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮدﺧﻮاران از او ﺳﻮد
ﻧﯿﺮ۲۶ .اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﮔﺮو ﻣﮔﯿﺮی ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب آن را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﺑﺪه.
۲۷ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب او و وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ او ﻧﺰد ﻣﻦ
دﻋﺎ و زاری ﮐﻨﺪ ،دﻋﺎی او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ.
۲۸ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺳﺰا ﻧﻮ و رﻫﺒﺮ ﻗﻮﻣﺖ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻦ.
۲۹ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﯿﺮه اﻧﻮر را ﺑﻪ وﻗﺘﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور.
ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎرﯾﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﻦ۳۰ .اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه و اوﻟﺒﺎری
ﻧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ.
۳۱ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸ درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
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ﻧﺨﻮرﯾﺪ .آن را ﭘﯿﺶ ﺳﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ«.

ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف

۲۳

۲

۱

»ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻏﻠﻂ را اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪه و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دروغ از ﻣﺮدم ﺑﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻦ در اﻧﺠﺎم

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻫﻤﺮﻧ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺸﻮ و در ﻣﻮﻗ دﻋﻮا ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺷﻬﺎدت دروغ
ﻧﺪه و ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻦ۳ .در ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ از
او ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻦ.
۵

۴

اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را دﯾﺪی ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺲ ﺑﺒﺮ .اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ

اﻻغ دﺷﻤﻨﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑ اﻋﺘﻨﺎ از ﮐﻨﺎر آن ﺗﯿﺮ ﻧﺸﻮ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ
اﻻﻏﺶ ﺑﭙﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
۶اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮی دﻋﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻦ۷ .ﺗﻬﻤﺖ
ﻧﺎروا ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﺰن و ﻧﺬار ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻦ از ﮔﻨﺎه اﺷﺨﺎص ﮔﻨﺎﻫﺎر
۸

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﻧﻤﮐﻨﻢ .از ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه ﺧﻮد داری ﮐﻦ زﯾﺮا رﺷﻮه ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم را ﮐﻮر ﻣﮐﻨﺪ و
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم درﺳﺘﺎر را ﺧﻼف ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
۹ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ آزار ﻧﺪه .ﭼﻮن ﺧﻮدت در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدی و از ﺣﺎل ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ
داری«.

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ و روز ﻫﻔﺘﻢ
»۱۰ﺷﺶ ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد زراﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮل آن را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۱ .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ در
آن ﭼﯿﺰی ﻧﺎرﯾﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻗﻮم ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻣ روﯾﺪ درو ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ
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آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و درﺧﺘﺎن
زﯾﺘﻮن ﺧﻮد ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۲ﻫﻔﺘﮥ ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در روز ﻫﻔﺘﻢ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ و ﺣﺘ ﻧﺎم آن ﻫﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ«.

ﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﺰرگ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج  ۲۶ ‐ ۱۸ :۳۴و ﺗﺜﻨﯿﻪ (۱۷ ‐ ۱ :۱۶

»۱۴ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ۱۵ :اول :ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﺪاﯾﺖ
داده ام ،در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻦ ،زﯾﺮا در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪی .در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۶ .دوم :ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ات ﮐﺎﺷﺘﻪ ای
درو ﻣﮐﻨ .ﺳﻮم :ﻋﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﯾﻌﻨ آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﺟﻤ ﻣﮐﻨ۱۷ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۸ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨ ،ﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻦ و ﭼﺮﺑ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۱۹ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎور .ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ
ﻣﺎدرش ﻧﭙﺰ«.

وﻋﺪه ﻫﺎ و اﺣﺎم ﺧﺪا
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۲۰

»ﻣﻦ ﯾ ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را در راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻫﺪاﯾﺖ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آﻣﺎده ﮐﺮده ام.

۲۱

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﺑﺪه و از اواﻣﺮ او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ .از او ﺗﻤﺮد ﻧﻦ،

زﯾﺮا ﺳﺮﮐﺸ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮ اوﺳﺖ.

۲۲

اﻣﺎ اﮔﺮ از

او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺖ داده ام ﺑﺠﺎ آوری ،آﻧﺎه ﻣﻦ دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ و
ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

۲۳

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ رود و ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن،

ﺣﺘﯿﺎن ،ﻓﺮزﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.
۲۴در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻫﺎ ﺳﺠﺪه ﻧﻦ و از ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ .در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻦ .ﺳﺘﻮن ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻠ ﺧﺮاب و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و ﺑﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺸﻦ۲۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﮐﻦ و او ﻧﺎن و آب ﺗﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎری را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دور ﻣﮐﻨﺪ۲۶ .در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻫﯿ زﻧ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺮده و ﻧﺎزاﯾ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ.
۲۷ﻣﻦ ﺗﺮس ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨ ﻣﺴﺘﻮﻟ ﻣﮐﻨﻢ.
اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣ ﺟﻨ آﺷﻔﺘﻪ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﻣ ﺳﺎزم .ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ از ﺗﻮ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ۲۸ .ﺑﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺣﻮﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن را از ﺳﺮ راﻫﺖ
دور ﻣﮐﻨﻢ.

۲۹

اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎل ﺑﯿﺮون ﻧﻤ راﻧﻢ ﻣﺒﺎدا آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد

و ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺎد ﮔﺮدد۳۰ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ۳۱ .ﺣﺪود و ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺤﯿﺮۀ
اﺣﻤﺮ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و از ﺻﺤﺮای ﺟﻨﻮب ﺗﺎ درﯾﺎی ﻓﺮات وﺳﻌﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ را ﺷﺴﺖ داده ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﯿﺪ۳۲ .ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻣﺒﻨﺪ۳۳ .ﻧﺬار آن ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘ و در داﻣ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی«.
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ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن

۲۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ و ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور ﻣﺮا
ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و دﯾﺮان ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﯿ ﯾ از اﻓﺮاد ﻗﻮم ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
۳ﭘﺲ ﻣﻮﺳ آﻣﺪ و ﻫﻤﮥ ﮐﻼم و اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾ
ﺻﺪا ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد۴ «.ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم
اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﭘﺎﺋﯿﻦ آن ﮐﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺳﺎﺧﺖ و
دوازده ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد۵ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن را
۶

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﻧﯿﻤ از ﺧﻮن
۷

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه را در ﻟﻨ رﯾﺨﺖ و ﻧﯿﻢ دﯾﺮ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻤﺎن را
ﮐﻪ در آن اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ«.
۸ﻣﻮﺳ ﺧﻮﻧ را ﮐﻪ در ﻟﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮن ،ﭘﯿﻤﺎﻧ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ اﺣﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،ﻣﻬﺮ ﻣﮐﻨﺪ«.
۹ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻫﺎرون ،ﻧﺎداب ،اﺑﯿﻬﻮ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ ۱۰و ﺧﺪای
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮﺷ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺎن آﺳﻤﺎن آﺑ ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف
ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ۱۱ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
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ﻣﻮﺳ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎن و ﻣﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ
روی ﻟﻮح ﻫﺎی ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫ۱۳ «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ،ﯾﻮﺷ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﺮود۱۴ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﺸﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺸﻮره ﻧﺰد آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ«.
۱۵وﻗﺘ ﻣﻮﺳ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،اﺑﺮی ﮐﻮه را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ۱۶و ﻧﻮر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺮ ﻣﺪت ﺷﺶ روز آﻧﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳ را از ﻣﯿﺎن
اﺑﺮ ﻫﺎ ﺻﺪا ﮐﺮد۱۷ .روﺷﻨ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوزان آﺗﺶ ﻣ ﻧﻤﻮد.

۱۸

ﻣﻮﺳ در ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺖ .او ﻣﺪت

ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪ.

ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۹ ‐ ۴ :۳۵

۲۵

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ :ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻫﺮ

ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎورد ،آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻦ۳ .ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
۴

ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎن اﻋﻠ ،ﻧ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﻪ رﻧ ﻻﺟﻮردی ،ﺳﺮخ و
ارﻏﻮاﻧ ،ﭘﺸﻢ ﺑﺰ۵ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﮐﻪ آش داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮﻣﻬﺎی اﻋﻠ و ﻟﻄﯿﻒ ،ﭼﻮب درﺧﺖ
اﮐﺎﺳ۶ ،ﺗﯿﻞ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،روﻏﻦ ﺑﺮای ﻣﺴ ﺳﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ۷ ،ﺳﻨﻬﺎی ﻋﻘﯿﻖ و ﻗﯿﻤﺘ دﯾﺮ
ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ اﯾﻔﻮد و زرۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن۸ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ۹ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﻟﻮازم آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ«.
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ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۹ ‐ ۱ :۳۷
۱۰

»ﺻﻨﺪوﻗ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ

ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎز ۱۱و آﻧﺮا از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻃﻼی ﻧﺎب ورق ﺷﺎﻧ
ﮐﻦ ﺑﻪ دورا دور ﻟﺒﮥ آن ﻓﯿﺘﻪ ای از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﺮای آن ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﭘﺎﯾﮥ آن ﻧﺼﺐ ﮐﻦ۱۳ .دو ﻣﯿﻠﮥ ﭼﻮﺑ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق از ﭼﻮب درﺧﺖ اﮐﺎﺳ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و آن ﻫﺎ
را ﺑﺎ ورق ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن ۱۴و در داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار ﺑﺪه۱۵ .ﭼﻮﺑﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد۱۶ .وﻗﺘ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻟﻮح ﻫﺎی ﺳﻨ را ﮐﻪ روی آن ﻫﺎ اﺣﺎم
ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺬاری.
۱۷ﺳﺮﭘﻮﺷ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ
ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای آن ﺑﺴﺎز .اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻮش »ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۱۸ .دو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮐﺮوﺑﯿﻦ
)ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب( از ﻃﻼ را در دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻃﻮری ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ۱۹ﮐﻪ ﯾ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﯾ
ﺳﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮی در ﺳﺮ دﯾﺮ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﯾﺪ از ﯾ
ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .ﻓﺮﺷﺘﺎن روﺑﺮوی ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎه ﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ۲۱ .دو ﻟﻮح ﺳﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ در داﺧﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺬار و ﺳﺮﭘﻮش را روی آن ﻗﺮار ﺑﺪه۲۲ .ﻣﻦ در روی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ،در ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺪاﯾﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ دﻫﻢ«.

ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۶ ‐ ۱۰ :۳۷

»۲۳ﻣﯿﺰی از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ
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ﺑﺴﺎز.

۲۴

آﻧﺮا ﺑﺎ روﮐﺸ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﻗﺎﺑ از ﻃﻼ ﺑﻪ دور ﻟﺒﮥ ﺑﺴﺎز.

۲۵

ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ

ﻋﺮض ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﺑﻪ دور ﻟﺒﮥ آن درﺳﺖ ﮐﻦ .دور ﻟﺒﮥ ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎب ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن.
ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰ وﺻﻞ ﮐﻦ.

۲۷

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺰ در داﺧﻞ آن ﻗﺮار داد.
ﭼﻮب اﮐﺎﺳ و دارای روﮐﺶ ﻃﻼﺋ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۶

ﭼﻬﺎر

۲۸

اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از

۲۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋ از

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد۳۰ .ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭼﺮاﻏﺪان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۴ ‐ ۱۷ :۳۷

»۳۱ﯾ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﭼﺶﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺎز .ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﯿﻠﮥ آن از ﯾ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد۳۲ .ﭼﺮاﻏﺪان در دو ﻃﺮف ﺧﻮد ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻪ
ﺷﺎﺧﻪ در ﯾ ﻃﺮف و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ در ﻃﺮف دﯾﺮ۳۳ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﺷﻮﻓﮥ ﺑﺎدام ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

۳۴

ﻣﯿﻠﮥ ﭼﺮاﻏﺪان دارای ﭼﻬﺎر ﮔﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﻮﻓﻪ ﺑﺎدام

ﺑﺎ ﮔﻠﺒﺮگ و ﭘﻨﺪک آن ﺑﺎﺷﺪ۳۵ .در زﯾﺮ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﭼﺮاﻏﺪان ،ﯾ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ
ﭘﻨﺪک ﺑﺎﺷﺪ۳۶ .ﭘﻨﺪﮐﻬﺎ و ﻣﯿﻠﮥ ﭼﺮاﻏﺪان از ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭼﺶﮐﺎری ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ۳۷ .ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺘﺎﺑﺪ۳۸ .ﮔُﻠﯿﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳۹

ﭼﺮاﻏﺪان و ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ وزن

ﺳ و ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد۴۰ .ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ ،ﺑﺴﺎزی«.

ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۸ ‐ ۸ :۳۶

۲۶

۱

»ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ده ﭘﺮده از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺑﻪ رﻧ ﻻﺟﻮردی،

ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺑﺴﺎز و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮوﺑﯿﺎن )ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب( ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻦ۲ .ﻫﺮ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻬﺎرده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض دو ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭘﺮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾ اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ ﭘﻨ ﭘﻨ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۴ .ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﺋ از رﯾﺴﻤﺎن ارﻏﻮاﻧ رﻧ
ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺮدۀ ﺑﯿﺮوﻧ ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ وﺻﻞ ﮐﻦ۵ .ﭘﻨﺠﺎه ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﮥ ﭘﺮدۀ اول و ﭘﻨﺠﺎه
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدۀ دوم دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ۶ .ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻨ
ﻃﻼﺋ ﺑﺴﺎز و ﭘﺮده ﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺮده ﺑﺼﻮرت ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮد.
۷ﯾﺎزده ﭘﺎرﭼﻪ از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺒﺎف۸ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن دو
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ۹ .از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾ ﺗﺨﺘﮥ ﭘﻨ ﺗﺎﺋ و ﯾ ﺗﺨﺘﮥ ﺷﺶ ﺗﺎﺋ ﺑﺴﺎز .ﻗﻄﻌﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﺨﺘﮥ دوم
را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﻪ آوﯾﺰان ﻣ ﺷﻮد ،دوﻻ ﮐﻦ۱۰ .ﭘﻨﺠﺎه ﺣﻠﻘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺗﺨﺘﮥ اول و ﭘﻨﺠﺎه ﺣﻠﻘﻪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺨﺘﮥ دوم وﺻﻞ ﮐﻦ۱۱ .ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻨ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾ ﭘﻮﺷﺶ واﺣﺪ را ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺮده ﻫﺎ در ﭘﺸﺖ ﺧﯿﻤﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.

۱۳

۱۲

ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓ اﯾﻦ

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ از ﭘﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ از ﭘﯿﺸﺮو

آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
۱۴دو ﭘﻮﺷﺶ دﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ ،ﯾ از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﮐﻪ آش داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺮی از ﭼﺮم ﻧﻔﯿﺲ
و ﻫﺮ دو را ﺑﺮوی ﭘﻮﺷﺶ اوﻟ ﺑﯿﻨﺪاز.
۱۵ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎﺋ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﺴﺎز۱۶ .ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ
ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ۱۷ .ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎ را ﺑﺎ دو ﮔﯿﺮا ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﻦ۱۸ .ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺎز۱۹ .ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪه ـ دو ﭘﺎﯾﻪ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮔﯿﺮاﻫﺎ را ﻣﺤﻢ ﻧﻬﺪارد ۲۰ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ
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ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺴﺎز

۲۱

درﺳﺖ ﮐﻦ.

۲۳

ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای ﺑﺎﺷﺪ.

۲۲

ﺷﺶ ﭼﻮﮐﺎت دﯾﺮ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﺧﯿﻤﻪ

دو ﭼﻮﮐﺎت ﻫﻢ ﺑﺮای دو ﮐﻨ ﻋﻘﺐ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺎز.

ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۴

اﯾﻦ دو ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ

۲۵

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﻤﻌﺎً ﻫﺸﺖ ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ای ﺑﺴﺎز

ﮐﻪ دو ﭘﺎﯾﻪ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۲۶

ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﺴﺎز .ﭘﻨ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎی ﯾ ﻃﺮف ﺧﯿﻤﻪ،

۲۷ﭘﻨ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎی ﻃﺮف دﯾﺮ و ﭘﻨ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ
ﯾﻌﻨ ﻋﻘﺐ ﺧﯿﻤﻪ.

۲۸

ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ وﺳﻄ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺧﯿﻤﻪ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ.

۲۹

روﮐﺶ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ

ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﺋ از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز .ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ روﮐﺶ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن۳۰ .ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادم ﺑﺴﺎزی.
۳۱ﭘﺮده ای در داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ و ﻧﺨﻬﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن )ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب( ﮔﻠﺪوزی ﮐﻦ.

۳۲

ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب

اﮐﺎﺳ ﺑﺎ روﮐﺶ ﻃﻼ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﻨ ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای ﻗﺮار ده و ﭘﺮده را ﺑﻪ
ﭼﻨ ﻫﺎ آوﯾﺰان ﮐﻦ۳۳ .اﯾﻦ ﭘﺮده را ﺑﯿﻦ »ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس« و »ﻗُﺪس اﻻﻗﺪاس« ﺑﯿﺎوﯾﺰ و
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ﮐﻪ در آن دو ﻟﻮح ﺳﻨ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻗﺮار ﺑﺪه۳۴ .ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ
ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار دارد ،در ﻗُﺪس اﻻﻗﺪاس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

۳۵

ﻣﯿﺰ را در ﺧﺎرج از

ﻗُﺪس اﻻﻗﺪاس ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﯿﻤﻪ و ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب آن ،ﻗﺮار ﺑﺪه.
۳۶ﺑﺮای دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ،ﭘﺮده ای از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و
ﺳﺮخ ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﮐﻦ۳۷ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮده ﭘﻨ ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه و دارای ﭼﻨ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺎز .ﭘﻨ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻨ ﺳﺘﻮن
درﺳﺖ ﮐﻦ«.
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ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۷ ‐ ۱ :۳۸

۲۷

۱

»ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠ آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و

ارﺗﻔﺎع آن ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ۲ .ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧ در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ آن ﺑﺴﺎز .ﺷﺎﺧﻬﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺎﯾﺪ
از ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و روﮐﺶ ﺑﺮﻧﺠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳ .ﻟﻮازم آن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺎک
اﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﮐﻔﯿﺮﻫﺎ ،ﭼﻨ ﻫﺎ ،آﺗﺸﯿﺮ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .ﯾ
ﻣﻨﻘﻞ ﺑﺮﻧﺠ ﺷﺒﻪ دار ﺑﺴﺎز و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ آن ﻧﺼﺐ ﮐﻦ.
۵ﻣﻨﻘﻞ را در زﯾﺮ ﻟﺒﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار ﺑﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار ﺑﯿﺮد۶ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﺋ
۷

از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ روﮐﺶ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﻣﻮﻗ ﺣﻤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺬران۸ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادم از ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟ ﺑﺴﺎز«.

ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۰ ‐ ۹ :۳۸

»۹ﺻﺤﻨ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎز .ﭘﺮده ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ آن از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ
ﺑﺎﻓﺘ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۰

اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺠ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ

ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ذرﯾﻌﮥ ﭼﻨ ﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای آوﯾﺰان ﺷﻮﻧﺪ.

۱۱

ﻃﻮل ﭘﺮده ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ

ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺠ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﻗﺮار دارد ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
ﭼﻨ ﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺋ آوﯾﺰان ﺷﻮد۱۲ .ﻃﻮل ﭘﺮده ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ
ﺑﻮده دارای ده ﺳﺘﻮن و ده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۳ .ﻋﺮض ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺑﺎﺷﺪ.
۱۴‐۱۵در ﻫﺮ دو ﻃﺮف دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﻪ ،ﯾ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض دو ﻣﺘﺮ و
ﺳ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺳﺘﻮن و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد۱۶ .ﺑﺮای دروازۀ ﺻﺤﻦ،
ﯾ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮل ده ﻣﺘﺮ از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و
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ﺳﺮخ ﮔﻠﺪوزی ﮐﺮده آن را از ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﯿﺎوﯾﺰ.

۱۷

ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی

اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺋ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨ ﻫﺎی آن ﻫﺎ از ﻧﻘﺮه و
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ از ﺑﺮﻧ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۸

ﭘﺲ ﻃﻮل ﺻﺤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و

ارﺗﻔﺎع آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.

۱۹

ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ و ﺻﺤﻦ آن

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﻤﻌﺪان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۴ ‐ ۱ :۲۴

»۲۰ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﻋﻠ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۱ .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﭘﺮده ای ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ و روز در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ«.

ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۷ ‐ ۱ :۳۹

۲۸

»۱ﺑﺮادرت ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﺎداب ،اﺑﯿﻬﻮ ،اﯾﻠﻌﺎزَر و اﯾﺘﺎﻣﺎر را از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا

ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۲ .ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ
ﮐﻪ زﯾﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ۳ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻬﺎرتِ دوﺧﺘﻦ داده ام ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه
ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻫﺎرون را ﺑﺪوزﻧﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ۴ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ،اﯾﻔﻮد )ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﺎن( ،ردا ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ
ﺧﺎﻣﺪوزی ،دﺳﺘﺎر و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ .ﺧﯿﺎﻃﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨ
ﺑﺪوزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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۵

اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻤ ﺑﻪ رﻧ ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ و ﮐﺘﺎن
۶

اﻋﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺧﯿﺎﻃﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﺸﻤ ﺑﻪ رﻧ ﻻﺟﻮردی،
۷

ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ و ﮐﺘﺎن ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﺪوزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ .دو ﻓﯿﺘﮥ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش
۸

از ﭘﯿﺸﺮو و ﻋﻘﺐِ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ .دو ﻓﯿﺘﮥ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ از
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﺨﻬﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ و ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
آن وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ۹ .دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨ ﻋﻘﯿﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازده ﭘﺴﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را روی آن ﻫﺎ ﺣ
ﮐﻦ۱۰ ،ﯾﻌﻨ روی ﻫﺮ ﺳﻨ ﺷﺶ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ ﺷﺎن۱۱ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﻮاﻫﺮ ﻓﺮوش و ﺣﺎک
ﻣﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را روی ﺳﻨﻬﺎ ﺣ ﮐﻦ آن ﻫﺎ را در ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼ ﺑﺬار۱۲ .ﺳﭙﺲ آن
دو ﺳﻨ را ﺑﻪ ﻓﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻧﮥ اﯾﻔﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورم۱۳ .‐۱۴دو زﻧﺠﯿﺮ
ﺑﺎﻓﺘ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﻧﮥ اﯾﻔﻮد اﺳﺖ ،وﺻﻞ ﮐﻦ«.

ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۱ ‐ ۸ :۳۹

»۱۵ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ ﯾ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺟﻬﺖ ﭘ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و آن را ﻣﺜﻞ اﯾﻔﻮد از
ﭘﺎرﭼﮥ ﻇﺮﯾﻒ و ﺧﻮش ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺘﺎن ،ﻧ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﺪوز و
ﮔﻠﺪوزی ﮐﻦ۱۶ .اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺑﺎﯾﺪ دوﻻ و ﺑﺼﻮرت ﯾ ﮐﯿﺴﮥ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﯾ
ﺑِﻠﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷

ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺳﻪ ﺳﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی آن ﻧﺼﺐ

ﮐﻦ .ﺳﻨﻬﺎی ردﯾﻒ اول ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ ،ﯾﺎﻗﻮت زرد و ﻟﻌﻞ۱۸ ،ردﯾﻒ دوم زﻣﺮد ،ﯾﺎﻗﻮت و اﻟﻤﺎس،
۱۹ردﯾﻒ ﺳﻮم ﻓﯿﺮوزه ،ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻟﻌﻞ ﺑﻨﻔﺶ۲۰ ،ردﯾﻒ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ،ﻋﻘﯿﻖ ﺟﺮی و
ﯾﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﯾ از
ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣ ﺷﻮد۲۲ .ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﺋ از
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﺴﺎز۲۳ .دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ دو ﮐﻨ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش وﺻﻞ
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ﮐﻦ.

۲۴

دو ﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼ را ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﻗﺮار دارد وﺻﻞ ﮐﻦ.

۲۵

دو ﺳﺮ دﯾﺮ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺳﺮ ﺷﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﯿﺘﻪ ﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻔﻮد ﺑﺒﻨﺪ.

۲۶

ﺑﻌﺪ دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼی دﯾﺮ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮐﻨ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش و ﺑﻪ

ﮔﻮﺷﮥ داﺧﻠ آن ،در ﮐﻨﺎر اﯾﻔﻮد وﺻﻞ ﮐﻦ.

۲۷

دو ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼﺋ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺎز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ

ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﯿﺘﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﮥ اﯾﻔﻮد آوﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻤ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻦ.

۲۸

ﺑﻌﺪ

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش را ﺑﺎ ﻓﯿﺘﮥ ﻻﺟﻮردی رﻧ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﯾﻔﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮار دارد،
ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش از اﯾﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.
۲۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻗﺘ ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ روی
ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺣ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم.
۳۰ﺳﻨﻬﺎی اورﯾﻢ و ﺗُﻤﯿﻢ را در ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺑﺬار ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ آن ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ) «.اورﯾﻢ و
ﺗُﻤﯿﻢ دو ﭼﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘ ﺑﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣ ﺷﺪ(.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۱ ‐ ۲۲ :۳۹

»۳۱ردای ﮐﻪ زﯾﺮاﯾﻔﻮد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻻﺟﻮردی رﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و
۳۲دارای ﺷﺎﻓ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺷﯿﮥ دورِ ﺷﺎف ،ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد۳۳ .‐۳۴ﺣﺎﺷﯿﮥ
دورا دور داﻣﻦ ردا را ﺑﺎ ﭘﻮﭘ ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻧﺎر ﮐﻪ از ﻧﺨﻬﺎی ﭘﺸﻤ ﺑﻪ رﻧﻬﺎی ﻻﺟﻮردی،
ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻦ و در وﺳﻂ ﻫﺮ دو ﭘﻮﭘ ﯾ زﻧﻮﻟﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﯿﺎوﯾﺰ.
۳۵ﻫﺎرون در ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻣ رود ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ردا را ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ وارد ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ،ﺻﺪای زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد.
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۳۶

ﻟﻮﺣﻪ ای از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را روی آن ﺣ ﮐﻦ» :وﻗﻒِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه

اﺳﺖ«.

۳۷

اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾ ﻓﯿﺘﮥ ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی دﺳﺘﺎر ﻫﺎرون ﺑﺒﻨﺪ.

۳۸

ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ

آﻧﺮا ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﭘﺬﯾﺮم و ﻫﺮ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎﺋ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣ ﺑﺨﺸﻢ.
۳۹ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎرون را از ﭘﺎرﭼﮥ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎن ﺑﺒﺎف .دﺳﺘﺎری از ﭘﺎرﭼﮥ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎن و ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺧﺎﻣﺪوزی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺑﺴﺎز.
۴۰ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﻫﻢ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه ﮐﻪ زﯾﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ۴۱ .اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺳﺮ ﺷﺎن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺴ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ
ﮐﺎﻫﻨ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ۴۲ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ زﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳ ﻫﺎی از ﮐﺘﺎن ﺑﺪوز ﺗﺎ ﻋﻮرت آن ﻫﺎ را از ﮐﻤﺮ ﺗﺎ
ران ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

۴۳

ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻣ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻋﻮرت
آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﺎرون و اوﻻده اش ﯾ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۳۶ ‐ ۱ :۸

۲۹

»۱ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد :ﯾ

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑ ﻋﯿﺐ۲ ،ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎزک روﻏﻨ ﮐﻪ از آرد ﻧﺮم اﻋﻠ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ۳ .ﻧﺎﻧﻬﺎ را در ﯾ ﺗﺮی ﺑﺬار و وﻗﺘﯿﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮﭼﻬﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻣﮐﻨ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ.
۴ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور و آن ﻫﺎ را ﻏﺴﻞ ﺑﺪه۵ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺮاﻫﻦ،
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۶

ﭼﭙﻦ ،اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش را ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را روی اﯾﻔﻮد ﺑﺒﻨﺪ .دﺳﺘﺎر را ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺗﺎج
۷

۸

ﻃﻼ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺬار .ﺑﻌﺪ روﻏﻦ ﻣﺴ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰ و او را ﻣﺴ ﮐﻦ .ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮاﻧﺶ
۹

را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﮐﻼه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﺬار .آﻧﺎه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺒﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و اوﻻدۀ ﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
۱۰

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮش

ﺑﺬارﻧﺪ ۱۱و ﺗﻮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ.
۱۲

اﻧﺪﮐ از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻤﺎل و ﺑﻘﯿﻪ را در ﭘﺎی آن ﺑﺮﯾﺰ.

۱۳ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی روی ﺷﻢ ،ﺟﺮ ،ﮔﺮده ﻫﺎ و ﭼﺮﺑ دور آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﻮزان۱۴ ،اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻦ آن را در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺑﺴﻮزان.
۱۵

ﺑﻌﺪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ از ﻗﻮﭼﻬﺎ ﺑﺬارﻧﺪ

۱۶

و ﺗﻮ آن را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ.

ﺧﻮن ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﭙﺎش۱۷ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮچ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻦ .اﻋﻀﺎی داﺧﻠ و
ﭘﺎﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮی و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻗﻮچ۱۸ ،ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺬار و ﻫﻤﻪ را ﺑﺴﻮزان.
ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۱۹ﺑﻌﺪ ﻗﻮچ دوم ،ﯾﻌﻨ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﺲ را ﺑﯿﺮ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن
ﺑﺬارﻧﺪ۲۰ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮ آن را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ و اﻧﺪﮐ از ﺧﻮن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣ ﮔﻮش راﺳﺖ ،ﺷﺴﺖ
دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻤﺎل و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﭙﺎش.
۲۱ﺳﭙﺲ ﮐﻤ از ﺧﻮﻧﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اﺳﺖ ﺑﯿﺮ و ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺴ ﺑﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮان او و ﺑﺮ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن ﭘﺎش ﺑﺪه .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﺮﺑ ،دﻧﺒﻪ ،ﭼﺮﺑ روی ﺷﻢ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮب ﺟﺮ ،ﮔﺮده ﻫﺎ و ﭼﺮﺑ دور آن ﻫﺎ و ران
راﺳﺖ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﺲ را ۲۳ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎن ،ﯾ ﻗﺮص ﻧﺎن روﻏﻨ و ﯾ ﻧﺎن ﻧﺎزکِ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
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ﺗﺮی اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ

۲۴

ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص در

ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۲۵

ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﻮزان .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

۲۶

آﻧﺎه

ﺳﯿﻨﮥ ﻗﻮﭼ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﺪه و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮ.
۲۷ﺳﯿﻨﻪ و راﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎن داده ﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﺑﺪه.

۲۸

ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﻫﺪﯾﮥ ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﻪ و ران ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد ،و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ.
۲۹ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در آن ﻫﺎ ﻣﺴ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮔﺮدﻧﺪ.
۳۰

ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﻣﺪت

ﻫﻔﺖ روز ﺑﭙﻮﺷﺪ.
۳۱ﮔﻮﺷﺖِ ﻗﻮچ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﯾ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس در آب ﺟﻮش ﺑﺪه.
۳۲ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺮی اﺳﺖ ،در ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ۳۳ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻏﺬاﺋ را ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﮐﻔﺎرۀ آن ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه،
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ۳۴ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﺴﻮزان ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد.
۳۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺖ دادم ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ
اﺟﺮا ﮐﻦ .ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺖ روز اﺳﺖ۳۶ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ،روزاﻧﻪ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را
ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﻃﺎﻫﺮ ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﺑﺎ روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد۳۷ .ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ،ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﮐﻔﺎره ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
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ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ«.

ﻫﺪاﯾﺎی روزاﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۸ ‐ ۱ :۲۸
۳۸

»ﻫﺮ روز دو ﺑﺮۀ ﯾ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ.

۳۹

ﯾ را در ﺻﺒ و دﯾﺮی را در ﺷﺎم.

۴۰ﺑﺎ ﺑﺮۀ اول ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ۴۱ .ﺑﺮۀ دوﻣ ﻫﻨﺎم ﺷﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار آرد و ﺷﺮاب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد،
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۴۲ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۴۳در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﻣﻦ آﻧﺠﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣ ﺳﺎزد.
۴۴ﻣﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﮐﻪ ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﮐﻨﻢ۴۵ .ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﺪای آن ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

۴۶

آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون

آوردم ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻢ«.

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺨُﻮر
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۸ ‐ ۲۵ :۳۷

۱‐»۲ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺸﻞ ﻣﺮﺑ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠ آن ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آن ﯾ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ
ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﻨ آن دارای ﯾ ﺑﺮآﻣﺪﮔ ﺑﺸﻞ ﺷﺎﺧ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮدِ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه از ﯾ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد۳ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﺷﺎﺧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﻗﺎﺑ
از ﻃﻼ ﺑﻪ دورادور آن ﺑﺴﺎز۴ .در دو ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،در زﯾﺮ ﻗﺎب ﻃﻼﺋ دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎ دادن
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﻦ۵ .اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و روﮐﺶ ﻃﻼﯾ
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۶

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را در ﺑﯿﺮون ﭘﺮده ای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن آوﯾﺰان اﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﺪه .ﻣﻦ
۷

در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺻﺒ ،وﻗﺘ ﻫﺎرون ﭼﺮاﻏﻬﺎ را از ﺗﯿﻞ ﭘﺮ و آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
۸

ﺑﺮ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺨُﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎم ﺷﺎم ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ،
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨُﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد.
۹

ﺑﺨُﻮر ﻣﻤﻨﻮع ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺸﻮد.

۱۰

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺒﺎر ﻫﺎرون

ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﺳﺎل و ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۱۲ :وﻗﺘ از ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﮐﻨ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﻮد.
۱۳

ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

۱۴

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ

و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ۱۵ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
اﺳﺖ از اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﭙﺮدازد و آﻧﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮای ﻓﺪﯾﮥ
ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ۱۶ .ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤ ﻣﮐﻨ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻓﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ آن ﻫﺎ
را ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﻣ آورﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ«.

ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۱۸ :ﯾ ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑﺴﺎز .آن را ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار ﺑﺪه و از آب ﭘﺮ ﮐﻦ۱۹ .‐۲۰ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ
ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ روﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ورﻧﻪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۲۱ .ﻫﺎرون ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﻧﺴﻠﻬﺎی
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آﯾﻨﺪۀ ﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

روﻏﻦ ﻣﺴ
۲۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۲۳

»اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ :ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻣﺮِ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺳﻪ

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام دارﭼﯿﻨ ﻣﻌﻄﺮ ،ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ،

۲۴

ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺳﻠﯿﺨﻪ )ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘ

ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دارﭼﯿﻦ( را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ۲۵و از ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﻫﺎ روﻏﻦ
ﻣﻘﺪس ﻣﺴ ﺑﺴﺎز۲۶ .‐۲۷ﺑﺎ اﯾﻦ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﯾﻞ آن ،ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺨُﻮر۲۸ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﯾﻞ آن ،ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻣﺴ ﺷﻮﻧﺪ۲۹ .ﻫﻤﻪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺪس ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ۳۰ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻏﻦ ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﺴ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳۱

ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ از اﯾﻦ روﻏﻦ

ﻣﻘﺪس ﻣﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،

۳۲

و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟ

ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ آن درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ۳۳ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ آن ﺑﺴﺎزد و ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻃﺮد ﻣﮔﺮدد«.

ﺑﺨُﻮر
۳۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺎوی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ :ﻣﯿﻌﻪ ،اﻇﻔﺎر ،ﻗﻨﻪ و ﮐُﻨﺪُر
ﺧﺎﻟﺺ۳۵ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ را ﺑﺎ ﻧﻤ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده از آن ﺑﺨُﻮر ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ ﮐﻦ.
۳۶ﮐﻤ از آن را ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﻮب و در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺬار۳۷ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨُﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ
و آن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﯿﺪ۳۸ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨُﻮری ﺑﺴﺎزد ،از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺮد
ﻣ ﺷﻮد( «.ﻣﯿﻌﻪ ﻣﺎدۀ ﭼﺴﭙﻨﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺗﺮاوش ﻣﮐﻨﺪ .اﻇﻔﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻨ
از ﻣﯿﺪه ﮐﺮدن ﯾ ﻧﻮع ﺻﺪف درﯾﺎﯾ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﻗﻨﻪ ﻓﺸﺮده ای از ﯾ ﻧﻮع ادوﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌ
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اﺳﺖ .ﮐُﻨﺪر ﻣﺎده ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺗﺮاوش ﻣﮐﻨﺪ(.

ﺻﻨﻌﺘﺮان ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱ :۳۶ ‐ ۳۰ :۳۵

۳۱

۱

۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ اوری ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻮر را ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ،

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام۳ .او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام و ﺑﻪ او اﺳﺘﻌﺪاد و داﻧﺶ و در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮ
ﻣﻬﺎرت ﺑﺨﺸﯿﺪه ام.

۴‐۵

او در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺠﺎری و ﺗﺮﺻﯿ

آن و ﻧﺠﺎری و ﺧﺮاﻃ و ﺻﻨﺎﯾ دﯾﺮ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ۶ .اُﻫﻮﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺴﺎﻣ را ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان
اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻣﻌﺎون و دﺳﺘﯿﺎر او ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺘﺮان دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻ ﺑﺨﺸﯿﺪه ام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داده ام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
۷ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻗﺮار دارد ،ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ۸ ،ﻣﯿﺰ و ﻇﺮوف آن ،ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و وﺳﺎﯾﻞ آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه دود ﮐﺮدن
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ۹ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺎ ﻟﻮازم آن۱۰ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ۱۱ ،روﻏﻦ ﻣﺴ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را درﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داده ام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.

ﺳﺒﺖ ،روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ
۱۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۱۳

»ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ :روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روز ﻣﻘﺪس و

روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ روز ﻧﺸﺎﻧ اﺑﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام۱۴ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺤﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ روز ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد۱۵ .در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ روز ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ
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ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
را ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ام ،ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.

۱۶

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روز

۱۷

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را در ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪم و در روز ﻫﻔﺘﻢ
دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدم«.
۱۸

وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺳ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،آن دو ﻟﻮح ﺳﻨ را ﮐﻪ

ﺧﻮدش اﺣﺎم ده ﮔﺎﻧﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد.

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼﺋ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۲۹ ‐ ۶ :۹

۳۲

۱وﻗﺘ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺮده اﺳﺖ ،دور

ﻫﺎرون ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺳ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﭼﻪ واﻗ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﺋ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ۲ «.ﻫﺎرون ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ در ﮔﻮش زﻧﻬﺎ و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
۳ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ،ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی ﻃﻼﺋ را از ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﺎرون دادﻧﺪ۴ .ﻫﺎرون
ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻫﺎ را ذوب ﮐﺮده در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺖ و از آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﺑﺸﻞ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﻃﻼﺋ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورد«.
۵ﺳﭙﺲ ﻫﺎرون ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ در ﭘﯿﺸﺮوی ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد» :ﻓﺮدا ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ۶ «.روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒ وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و
ﺷﺮم آور ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻮراً ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮو ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی،
۸

ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﺪه و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ از راﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای از ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن
۹

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۰

ﺗﻮ دﯾﺮ از آن ﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻦ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﮥ

ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﻫﺎ از ﺗﻮ و از اوﻻده ات ﻗﻮم ﺑﺰرﮔ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
۱۱

اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﭘﯿﺶ ﺧﺪای ﺧﻮد زاری ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد اﯾﻦ

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪه ای؟ ﻣﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎوردی؟
۱۲آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدی ﺗﺎ
آن ﻫﺎ را در ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﮐﻨ و ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی؟ ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺬر و از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮ و اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎور۱۳ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب،
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور .ﻗﻮﻟ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣ ﺳﺎزی و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ای ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ۱۴ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮد
و ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﺮد ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
۱۵

ﻣﻮﺳ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و دو ﻟﻮح ﺳﻨ را ﮐﻪ اﺣﺎم ﺧﺪا در دو ﻃﺮف آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در

دﺳﺖ داﺷﺖ.

۱۶

ﺧﺪا ﺧﻮدش آن دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ را و اﺣﺎم ﺧﻮد را روی آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

۱۷

وﻗﺘ ﮐﻪ ﯾﻮﺷ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :از اردوﮔﺎه ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺟﻨ

را ﻣ ﺷﻨﻮم۱۸ «.ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺻﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺎ ﺷﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺻﺪای ﺳﺎز و آواز اﺳﺖ«.
۱۹وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ اردوﮔﺎه رﺳﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼﺋ و ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮوی آن
ﻣ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،دﯾﺪ ،ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻟﻮح ﻫﺎ را در ﭘﺎی ﮐﻮه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زد و ﺷﺴﺖ۲۰ .ﺳﭙﺲ
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ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻌﺪ آن را ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﺮدش را ﺑﺎ آب
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده آب را ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

۲۱

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺪی

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ارﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه وادار ﺳﺎﺧﺘ؟«
۲۲ﻫﺎرون ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻧﺸﻮ ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر آﻣﺎدۀ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲۳

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺳ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﭼﻪ

واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﺋ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ۲۴ .ﻣﻦ ﻫﻢ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ
ﻃﻼﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وﻗﺘ ﻃﻼﻫﺎ را آوردﻧﺪ ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻦ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ!«
۲۵ﭼﻮن ﻣﻮﺳ دﯾﺪ ﮐﻪ ادارۀ ﻗﻮم از دﺳﺖ ﻫﺎرون ﺧﺎرج ﺷﺪه و آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن رﺳﻮا
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۲۶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازۀ اردوﮔﺎه اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد» :ﻫﺮ ﮐﺴ
ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﺗﻤﺎم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ رﻓﺘﻨﺪ.

۲۷

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و از اﯾﻨﻄﺮف
اردوﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﻄﺮف آن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮادر و دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑﺸﯿﺪ۲۸ «.ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﻣﻮﺳ را
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن روز در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻨﺪ۲۹ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺗﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ«.
۳۰روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺷﺪه اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻی ﮐﻮه
ﻣ روم ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ او ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ۳۱ «.ﻣﻮﺳ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﺪاﺋ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ۳۲ .ﺣﺎﻻ از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﺨﺸ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘ ،ﭘﺲ اﺳﻢ ﻣﺮا ﻫﻢ از دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺎم ﻗﻮم را در آن ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده ای ،ﻣﺤﻮ ﮐﻦ۳۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم آن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
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ﮐﺮده اﻧﺪ از دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﻢ.

۳۴

ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪ ام راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻦ.

ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟ زﻣﺎﻧ ﻫﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻗﻮم را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۳۵ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻗﻮم را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﺎرون را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋ
ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻬﻠ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد.

ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ

۳۳

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون

آوردی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب و اوﻻدۀ ﺷﺎن داده ام،
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ۲ .ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن،
ﻓﺮزﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮاﻧﻢ ۳و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﭘﺮ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣ روﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣ ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﻦ راه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ«.
۴

ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺟﻮاﻫﺮات و زﯾﻮرات ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ.

۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺣﺘ ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم زﯾﻮرات و ﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ
۶

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ از
ﺟﻮاﻫﺮ آﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدﻧﺪ.

ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۷ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اردوﮔﺎه را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس را ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ و ﮐﻤ
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دور در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﻣ اﻓﺮاﺷﺖ .آن ﺧﯿﻤﻪ را »ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
۸

ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ راز و ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻤﻪ ﻣ رﻓﺖ .ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻤﻪ
ﻣ رﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دم دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ورود او را ﺑﻪ آن ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ
۹

ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﻣ رﻓﺖ ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر دروازۀ
ﺧﯿﻤﻪ ﻣ اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ از داﺧﻞ اﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد.

۱۰

ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را در

ﮐﻨﺎر دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ﻣ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﻪ ﯾ دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ رو ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻃﺮف اردوﮔﺎه
ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎون ﺟﻮان او ،ﯾﻌﻨ ﯾﻮﺷ ﺑﻦ ﻧﻮن در ﺧﯿﻤﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
۱۲

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻢ،

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮب ﻣ ﺷﻨﺎﺳ و از
ﻣﻦ راﺿ ﻫﺴﺘ۱۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،اراده ات را ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺳﺎز ﺗﺎ آﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻨﺪﮔ ﺗﺮا ﻧﻤﻮده و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ات را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺗﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
۱۵

ﻣﻮﺳ در ﺟﻮاب ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮوی ،ﭘﺲ ﻧﺬار ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ.

۱۶اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات راﺿ ﻫﺴﺘ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزی دارﯾﻢ؟« ۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻢ داد ،زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﺨﻮﺑ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و از ﺗﻮ راﺿ ﻫﺴﺘﻢ«.

۱۸

ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ

ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﺎر ﺳﺎزی«.
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺷﻮه ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ اﻋﻼم
ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺴﻮز ﻫﺴﺘﻢ ،دﻟﺴﻮزی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد۲۰ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ روی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨ ،زﯾﺮا ﮐﺴ
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ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

۲۱

ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ.

۲۲

وﻗﺘ

ﮐﻪ ﻧﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮا در ﺷﺎف اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﻣﮔﺬارم و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺬرم

۲۳

و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣ دارم و ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا از ﭘﺸﺖ ﺑﺒﯿﻨ،

وﻟ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫ دﯾﺪ«.

ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۵ ‐ ۱ :۱۰

۳۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﻫﻤﺎن اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ در

ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی اوﻟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺘ ،ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ۲ .ﻓﺮدا آﻣﺎده ﺑﺎش و ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﺑﺮو و ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ۳ .ﻫﯿ ﮐﺲ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺣﺪی در اﻃﺮاف
ﮐﻮه دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﯿ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ای اﺟﺎزه ﻧﺪﻫ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﮐﻮه ﺑﭽﺮد۴ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻗﺮار
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی اوﻟ آﻣﺎده ﮐﺮد و ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد »ﺧﺪاوﻧﺪ« را
۶

اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن
۷

اﺳﺖ .ﺑﺰودی ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﭘﺮ از وﻓﺎ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .دوﺳﺘﺪار ﻫﺰاران ﻧﺴﻞ و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪۀ
ﺧﻄﺎ و ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران را ﺑﺪون ﺟﺰا ﻧﺬارد .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺪران را
از ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮانِ ﭘﺴﺮان ﺷﺎن ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﮔﯿﺮد«.
۸‐۹آﻧﺎه ﻣﻮﺳ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻬﺎده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘ ﻗﺒﻮل درﮔﺎﻫﺖ ﺷﺪه ام ،ﭘﺲ
از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮوی .اﻟﺒﺘﻪ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺧﻮدﺳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪرﺑﺎرت دﻋﺎ ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸ .و از دوﻟﺖ ﺧﺪاﺋ ات ﻣﺎ را ﺑ ﺑﻬﺮه
ﻧﺴﺎزی«.
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ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج  ۱۹ ‐ ۱۴ :۲۳و ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۵ ‐ ۱ :۷و (۱۷ ‐ ۱ :۱۶
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻣ ﺑﻨﺪم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﯿ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ و در ﺑﯿﻦ ﻫﯿ ﻣﻠﺘ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻨﻢ
ﯾ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۱ .از ﺗﻤﺎم اﺣﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨ.
آﻧﺎه ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﻓﺮزﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را از ﺳﺮ راه ﺗﻮ دور ﻣﮐﻨﻢ.
۱۲اﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣ روی ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻧﺒﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در دام ﺷﺎن
ﺑﯿﻔﺘ.

۱۳

ﺑﺮﻋﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﺸﻨ و

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺮم آور ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی.
۱۴ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻏﯿﻮر و ﺣﺴﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪای ﻏﯿﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۵ .ﻫﯿﭽﺎﻫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪی ﺑﺒﻨﺪی ،زﯾﺮا وﻗﺘ
آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻮﻓﺎﺋ ﺷﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .و اﮔﺮ ﺗﺮا دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮی ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮری،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﻮ ﻫﻢ در ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺷﺮﯾ ﻣﯿﺸﻮی۱۶ .و اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﺷﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﯿﺮی،
ﭼﻮن آن ﻫﺎ زﻧﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑ وﻓﺎﺋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻫﻢ ﺑ وﻓﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۷ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
۱۸ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ،
ﯾﻌﻨ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ )ﺣﻮت( ،ﻗﺮارﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه
اﺑﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ.
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۱۹

ﻫﺮ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری و ﻫﺮ ﻧﻮزاد ﻧﺮ رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ،ﭼﻪ از ﮔﺎو و ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ.

۲۰

ﺑﻪ

ﻋﻮض ﻧﻮزاد اول اﻻغ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺮه ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺶ را
ﺑﺸﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
۲۱ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در روز ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺣﺘ در ﻣﻮﺳﻢ ﻗﻠﺒﻪ و درو ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در روز
ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
۲۲ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮ درو ﮔﻨﺪم و ﻋﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ۲۳ .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎرﯾﻪ ﻣ آﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻧﺮا ﻣﺘﺼﺮف ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﻣ راﻧﻢ و ﺳﺮﺣﺪات
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻧﺮا وﺳﯿ ﻣ ﺳﺎزم.
۲۵ﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﯾﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒ ﻧﻬﺪارﯾﺪ.
۲۶ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش
ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.
۲۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮ دادم ﺑﻨﻮﯾﺲ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ام۲۸ «.و ﻣﻮﺳ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪ .او در
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮوی
ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺖ.

ﻣﻮﺳ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ
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۲۹

وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ،ﭼﻬﺮه اش ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮدش ﻧﻤ داﻧﺴﺖ.

۳۰

دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺗﺮس ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

و ﭼﻮن ﻫﺎرون و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﺮۀ درﺧﺸﺎن ﻣﻮﺳ را

۳۱

اﻣﺎ ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺎرون و

ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺮف زد.

۳۲

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤ در ﺣﻀﻮر او

ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻃﻼع آن ﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪ.

۳۳

و ﭼﻮن

ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۳۴ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻮﺳ در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪ ﻧﻘﺎب را از روی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﺮﻓﺖ ،او ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ۳۵و
ﻣﺮدم ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎﺑﺎن او را ﻣ دﯾﺪﻧﺪ .و ﻣﻮﺳ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻓﺖ ﻧﻘﺎب ﺑﺮ
ﭼﻬﺮه داﺷﺖ.

روز ﻫﻔﺘﻢ

۳۵

۱

ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده

اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲ .ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ روز

ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ در آن روز ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد۳ .و در روز
ﺳﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﻨﯿﺪ«.

ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج  ۹ ‐ ۱ :۲۵و (۴۳ ‐ ۳۲ :۳۹

۴ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۵ .ﻫﺮ
ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد :ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ،
۶ﺗﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ،ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ،ﭘﺸﻢ ﺑﺰ۷ ،ﭘﻮﺳﺖ آش دادۀ ﻗﻮچ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ،
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۸

ﭼﻮب درﺧﺖ اﮐﺎﺳ ،ﺗﯿﻞ ﭼﺮاغ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺮای روﻏﻦ ﻣﺴ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻫﺎی دودﮐﺮدﻧ،
۹

ﺳﻨ ﻋﻘﯿﻖ ،ﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش،

۱۰

و ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﺎرت و اﺳﺘﻌﺪاد ﺻﻨﻌﺘﺮی دارﻧﺪ،

ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﭼﻨ ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن؛
رﺣﻤﺖ ،ﺣﺠﺎب و ﭘﺮده ﻫﺎ؛

۱۱

ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﺧﯿﻤﮥ آن ،ﭘﻮﺷﺶ،

۱۲

ﺻﻨﺪوق و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ،ﺗﺨﺖ

۱۳

ﻣﯿﺰ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻇﺮوف و ﻧﺎن ﻣﻘﺪس؛

۱۴

ﭼﺮاﻏﺪان ،ﭼﺮاغ و ﺗﯿﻞ؛

۱۵ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮدﻧ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ،روﻏﻦ ﻣﺴ ،ﭘﺮدۀ دروازۀ ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﻘﺪس؛ ۱۶ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ،ﺧﺎده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ،ﺳﺎﻣﺎن و
ﻟﻮازم آن ،ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن؛ ۱۷ﭘﺮده ﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮدۀ دروازه؛
۱۸ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ،ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺻﺤﻦ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آن؛ ۱۹ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺗﺎ در ﻫﻨﺎم
اﺟﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ و ﺗﺤﻔﻪ آوردﻧﺪ
۲۰ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﻧﺰد ﻣﻮﺳ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .آﻧﺎه دل ﻫﻤ ﺑﻪ رﻗﺖ و روح ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪﯾﻪ و ﺗﺤﻔﻪ آوردﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ.

۲۲

ﭘﺲ ﻣﺮد و زن ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ آﻣﺪﻧﺪ و

ﺣﻠﻘﻪ ،اﻧﺸﺘﺮ ،ﮔﻮﺷﻮاره ،دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ زﯾﻮرات ﻃﻼ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﯾ
ﭼﯿﺰ ﻃﻼﺋ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد۲۳ .ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ،ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ،
ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ،ﭘﻮﺳﺖ آش دادۀ ﻗﻮچ و ﺑﺰ آوردﻧﺪ.

۲۴

ﺑﺮﺧ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای و ﺑﺮﻧﺠ و ﻋﺪه ای ﭼﻮب

اﮐﺎﺳ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را آوردﻧﺪ۲۵ .ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ،
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ و ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۲۶ .ﺑﻌﻀ از
زﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻ داﺷﺘﻨﺪ اﺷﯿﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ را از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ۲۷ .رﻫﺒﺮان ﺷﺎن
ﺳﻨﻬﺎی ﻋﻘﯿﻖ و ﻧﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش آوردﻧﺪ۲۸ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﺗﯿﻞ
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ﭼﺮاغ ،روﻏﻦ ﻣﺴ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ ﻫﺪﯾﻪ آوردﻧﺪ.

۲۹

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮد و زن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و

رﻏﺒﺖ اﺷﯿﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ.

ﺻﻨﻌﺘﺮان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۱ ‐ ۱ :۳۱

۳۰‐۳۳و ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ اوری ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻮر ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ
ﺳﺮﺷﺎر از روح ﺧﺪا و دارای ﻟﯿﺎﻗﺖ ،ذﮐﺎوت ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧ ،ﺣﺠﺎری ،زرﮔﺮی ،ﺣﺎﮐ و اﻣﻮر ﻧﺠﺎری را اداره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
۳۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او و اُﻫﻮﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺴﺎﻣ از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش را داده اﺳﺖ.
۳۵او ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ آﻧﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﺮان را از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮاح و آﻧﻬﺎﺋ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻣﺪوزی را در ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و ﻫﺮ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.

۳۶

۱ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﺮی ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺪاﺋ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺰل ﺋﯿﻞ و اُﻫﻮﻟﯿﺎب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

و اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﺮی ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻫﺪﯾﻪ آورده اﻧﺪ
۲ﻣﻮﺳ ،ﺑﺰل ﺋﯿﻞ و اُﻫﻮﻟﯿﺎب و ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﺮاﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺪاﺋ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﺮ را
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد۳ .ﻣﻮﺳ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ را ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪس ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﺋ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻣ داد.
۴‐۷ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﺮاﻧ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ ،وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠ ﺧﻮد را ﺗﺮک دادﻧﺪ و
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ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺿﺮورت ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟ
آورده اﻧﺪ «.آﻧﺎه ﻣﻮﺳ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺿﺮور ﺑﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺮدم از آوردن ﻫﺪﯾﻪ راﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۷ ‐ ۱ :۲۶

۸‐۹اوﻟﺘﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮ ده ﭘﺮده از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎن ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ را ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺷﺎل ﺑﺎﻟﺪاری ﺑﻨﺎم ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺧﺎﻣﺪوزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺮده ﭼﻬﺎرده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن دو ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾ اﻧﺪازه ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .ﭘﻨ ﭘﺮده را
ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻨ ﭘﺮدۀ دﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺠﺎ دوﺧﺘﻨﺪ۱۱ .‐۱۲ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدهﮔ
از ﻓﯿﺘﮥ ﻻﺟﻮردی در اﻣﺘﺪاد ﮐﻨﺎرۀ ﻫﺮ ﯾ از آن دو ﺗﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎدهﮔ ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ
دوﺧﺘﻨﺪ۱۳ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه دﮐﻤﮥ ﻃﻼﺋ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺮده ﻫﺎ را ذرﯾﻌﮥ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﺮ دو ﺗﻪ ،ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﮥ واﺣﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
۱۴در ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ،ﭘﻮﺷﺶ دﯾﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎزده ﭘﺮدۀ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .ﻫﺮ
ﯾﺎزده ﭘﺮده ﯾ اﻧﺪازه و ﻃﻮل ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن دو ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۶ .ﭘﻨ ﺗﺎی آن
ﭘﺮده ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺶ ﺗﺎی دﯾﺮ را ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺑﻬﻢ دوﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﯾﺎزده ﭘﺮده را دو
ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۷ .ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدهﮔ در اﻣﺘﺪاد ﮐﻨﺎرۀ ﻫﺮ دو ﭘﺎرﭼﻪ دوﺧﺘﻨﺪ ۱۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه دﮐﻤﮥ
ﺑﺮﻧﺠ را در ﭘﺮده ﻫﺎ دوﺧﺘﻨﺪ و ذرﯾﻌﮥ آن ﻫﺎ دو ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺧﯿﻤﻪ ﯾ ﺗﮥ
واﺣﺪ ﺷﺪ۱۹ .و ﭘﻮﺷﺸ ﻫﻢ از ﭘﻮﺳﺖ آش دادۀ ﻗﻮچ و ﺑﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۲۰ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻮﮐﺎﺗ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۲۱ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض
آن ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ۲۲و ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت دو ﺳ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾ را ﺑﺎ دﯾﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۳ .و ﻫﻤﻪ ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻮﮐﺎت در
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ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺧﻮد داﺷﺖ.

۲۴

و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای ﺑﺰﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻮﮐﺎت ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺎ

ﭘﺎﯾﻪ اش ذرﯾﻌﮥ دو ﺳ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺸﺪ.

۲۵‐۲۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻮﮐﺎت در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎ

ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺮه ای ،ﯾﻌﻨ دو ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻘﺒ آن ﺑﻮد از ﺷﺶ ﭼﻮﮐﺎت ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۲۷

ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺧﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ

۲۸

ﺑﺮﻋﻼوه دو ﭼﻮﮐﺎت دﯾﺮ ﺑﺮای دو ﮐﻨ ﺟﻨﻮب

۲۹

ﻫﺮ دو ﭼﻮﮐﺎت ﺑﻪ ﯾ ﺷﻞ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺪا اﻣﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﯾ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ۳۰ .ﭘﺲ در ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ،ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﭼﻮﮐﺎت و ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺰﯾﺮ آن ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ دو ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎت ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۳۱‐۳۲ﺑﻌﺪ ﭘﻨ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﯿﻤﻪ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳۳ .ﭘﺸﺖ
ﺑﻨﺪ وﺳﻄ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾ ﺳﺮ ﭼﻮﮐﺎت وﺳﻄ ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﺮ آن اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ.
۳۴ﭼﻮﮐﺎت و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۳۵ﭘﺮدۀ داﺧﻠ از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺑﺮﻧﻬﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎل
ﺑﺎﻟﺪاری ﺑﻨﺎم ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺧﺎﻣﺪوزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۶ .ﭘﺮده ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﻨ ﻃﻼﺋ از ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮥ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ آوﯾﺰان ﺑﻮد۳۷ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮده ای
ﺑﺮای دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ و ﺧﺎﻣﺪوزی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۳۸

اﯾﻦ ﭘﺮده ذرﯾﻌﮥ ﭘﻨ ﭼﻨ ﺑﻪ ﭘﻨ ﺳﺘﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺠ و ﺳﺮﻫﺎی

آن ﻫﺎ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۲ ‐ ۱۰ :۲۵

۳۷

۱ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗ را از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﯾ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ،

ﻋﺮض آن ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﺑﻮد۲ .او آﻧﺮا از درون و ﺑﯿﺮون ﺑﺎ
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۳

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ را ﺳﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮥ ﺻﻨﺪوق
۵

۴

ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .دو ﻣﯿﻠﻪ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ را از ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد و در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف ﺑﻪ
۶

ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺟﺎ داد .ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را از ﻃﻼی ﻧﺎب ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ
۷

ﺳﺎﻧﺘ و ﻋﺮض ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘ ﺳﺎﺧﺖ .دو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮐﺮوﺑ) ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب( را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
۸

ﭼﺶﮐﺎری ﻧﻤﻮده و در دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻗﺮار داد .ﯾ ﮐﺮوﺑ در ﯾ ﻃﺮف و ﯾ ﮐﺮوﺑ
در ﻃﺮف دﯾﺮ آن ﺑﻮد .ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻃﻮری رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾ
ﺗﮥ واﺣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ۹ .ﮐﺮوﺑﯿﺎن روﺑﺮوی ﻫﻢ ،ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺎز و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
روی ﺷﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻄﺮف ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۰ ‐ ۲۳ :۲۵

۱۰ﻣﯿﺰ را ﻫﻢ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾ ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ۱۱ .و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد و دورادور آﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﺎﺑ از ﻃﻼی رﯾﺨﺘﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﮐﺮد.

۱۲

ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺪور آن ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻮﮐﺎت آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی رﯾﺨﺘ

ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮد۱۳ .ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼی رﯾﺨﺘ را در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ آن ﺑﺎﻻی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.
۱۴ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ ﭼﻮﮐﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﺋ از ﭼﻮب
اﮐﺎﺳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد۱۶ .ﻇﺮوﻓﯿﻪ ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎ و
ﺟﺎﻣﻬﺎ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺮاﻏﺪان
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۴۰ ‐ ۳۱ :۲۵

۱۷ﭼﺮاﻏﺪاﻧ را ﻫﻢ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﭼﺶﮐﺎری ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎﯾﻪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۸

ﻃﺮف دﯾﺮ.

در دو ﻃﺮف آن ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ در ﯾ ﻃﺮف و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ در

۱۹

ﭘﯿﺎﻟﮥ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺎدام و ﺑﺎ ﺷﻮﻓﻪ و ﭘﻨﺪک آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ

از ﭼﺮاﻏﺪان ﺳﺮ زده ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۰‐۲۱

ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻠ ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺎدام ﺑﺎ ﺷﻮﻓﻪ و

ﭘﻨﺪک آن ﺗﺰﺋﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤ ﯾ ﺗﻪ و از زﯾﺮ ﻫﺮ ﺟﻮرۀ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﯾ ﭘﻨﺪک ﺳﺮ زده ﺑﻮد.
۲۲

ﭘﻨﺪک و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﺪان ﯾ ﺗﻪ و از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﭼﺶﮐﺎری ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ۲۳ .ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ آﻧﺮا ﺑﺎ ﮔﻠﯿﺮ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮداﻧ آن ﻫﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ۲۴ .وزن
ﻫﻤ آن ﻫﺎ ﺳ و ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺨُﻮر
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج  ۵ ‐ ۱ :۳۰و (۳۸ ‐ ۲۲

۲۵ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ را از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮل و ﻋﺮض آن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘ و
ﺑﻠﻨﺪی آن ﯾ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺷﺎﺧﻬﺎی ﭼﻬﺎر ﮐﻨ آن ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۶ .ﺳﻄ و دورادور و ﺷﺎﺧﻬﺎی آن ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺷﺒﻪ ای
از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ رﯾﺨﺘ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﺮا ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮد.

۲۷

دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﺰﯾﺮ ﺷﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از

آن ﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﮔﯿﺮای ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ۲۸ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۲۹ .روﻏﻦ ﻣﻘﺪس را ﺑﺮای ﻣﺴ و ﻣﺎدۀ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
دودﮐﺮدﻧ را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻋﻄﺎری آﻣﺎده ﮐﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۸ ‐ ۱ :۲۷

۳۸

۱ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل

و ﻋﺮض آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲ .ﺷﺎخ ﻫﺎﺋ ﻫﻢ در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾ ﺗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﻇﺮوف ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﯾﻌﻨ دﯾ،
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۴

ﺧﺎک اﻧﺪاز ،ﮐﺎﺳﻪ ،ﭘﻨﺠﻪ و اﺟﺎق آن ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺗﺸﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮد و ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از
۵

ﻟﺐ و در ﻧﺼﻒ ﺑﻠﻨﺪی آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺮﻧﺠ در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ آﺗﺸﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺮاﯾ
۶

۷

دو ﻣﯿﻠﮥ ﭼﻮﺑ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را در
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف آﺗﺸﺪان ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺟﺎ دادﻧﺪ .ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه از ﭼﻮب ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻟ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮﺿﭽﮥ ﺑﺮﻧﺠ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۸ :۳۰

۸ﺣﻮﺿﭽﮥ آن ﺑﺮﻧﺠ و ﺳﻄ آن ﻫﻢ از ﺑﺮﻧ ﺟﻼدار ،ﻣﺜﻞ آﺋﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آن را زﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
در ﻣﺪﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺤﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۹ ‐ ۹ :۲۷

۹ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺤﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮدۀ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب آن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ و از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ
ﺑﻮد۱۰ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨ ﻫﺎ
و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .ﭘﺮدۀ ﺷﻤﺎل آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ و
دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن و ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮد .ﭼﻨ ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن ﻫﻢ ﻧﻘﺮه ای
ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ .ﭘﺮدۀ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و دارای ده ﺳﺘﻮن و ده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨ ﻫﺎ و
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .ﻃﻮل ﭘﺮدۀ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻫﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

۱۴‐

۱۵ﭘﺮده ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف دروازه ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻫﺮﮐﺪام دارای ﺳﻪ ﺳﺘﻮن و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد۱۶ .ﻫﻤﻪ
ﭘﺮده ﻫﺎی دورادور ﺻﺤﻦ از ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺠ ،اﻣﺎ
ﭼﻨ ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ و ﭘﻮش ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺮه ای ﺑﻮدﻧﺪ۱۸ .ﭘﺮدۀ دروازۀ ﺻﺤﻦ از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ
ﺑﺎﻓﺘ ﺧﺎﻣﺪوزی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ،ﻃﻮل آن ده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
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۱۹

ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن آن ﺑﺎﻻی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨ ﻫﺎ ،ﭘﻮش ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖ

ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۰

ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ و ﺻﺤﻦ آن ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻮاد و ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۱

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻮاد و ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﻻوﯾﺎن در آن ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد

را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﺘﺎﻣﺎر ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ۲۲ ،و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ اوری ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻮر از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ،اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ۲۳ .دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ،اُﻫﻮﻟﯿﺎب ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺴﺎﻣ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷ و ﻧﻮ آوری ،در اﻣﻮر ﻧﺴﺎﺟ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ
و ﺧﺎﻣﺪوزی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ داﺷﺖ.
۲۴ﻣﻘﺪار ﻃﻼﺋﯿﻪ ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ در ﺣﺪود ﯾ ﺗُﻦ ﺑﻮد۲۵ .وزن ﻧﻘﺮه ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺗُﻦ ﺑﻮد و از
ﻣﺮداﻧﯿﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤ آوری ﺷﺪه ﺑﻮد۲۶ .ﯾﻌﻨ ﻓ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ.
و ﻗﺮارﯾﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺷﺶ ﺻﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮد.
۲۷ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺮه اﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺼﺪ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺼﺪ ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮدۀ آن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ
ﺗﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ۲۸ .ﻧﻘﺮه اﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨ ﻫﺎ،
ورق ﺷﺎﻧ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻮد۲۹ .ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺠﯿﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ آوردﻧﺪ دو ﻧﯿﻢ ﺗُﻦ ﺑﻮد۳۰ .او از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﺷﺒﮥ ﺑﺮﻧﺠ و ﻇﺮوف آن ۳۱و ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ و ﺻﺤﻦ آن ﻣﺼﺮف ﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۴ ‐ ۱ :۲۸

۳۹

۱ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻟﺒﺎﺳ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ
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ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۲اﯾﻔﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﺎن ،را از ﻃﻼ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳ .از ورﻗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﻃﻼ ،ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ۴ .ﺑﺮای اﯾﻔﻮد ﺳﺮﺷﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻬﻢ
۵

وﺻﻞ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﺗﺴﻤﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻ ﺑﺮای دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﻼ و
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ و ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻔﻮد ﯾ ﺗﻪ ﺑﻮد،
ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۶‐۷

دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨ ﻋﻘﯿﻖ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﮐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ دو ﻃﻮق ﻃﻼ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺑﻪ دو
ﺳﺮﺷﺎﻧ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۰ ‐ ۱۵ :۲۸

۸ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش را ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﻣﺜﻞ اﯾﻔﻮد از ﻃﻼ و ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﻻﺟﻮردی،
ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ۹و آﻧﺮا دوﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﯾ ﺑِﻠﺴﺖ دوﺧﺘﻨﺪ۱۰ .ﭼﻬﺎر
رﺳﺘﻪ از ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ را در آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻨﻬﺎی رﺳﺘﮥ اول ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ ،ﯾﺎﻗﻮت زرد و
زﻣﺮد ﺑﻮد۱۱ .رﺳﺘﮥ دوم دارای زﻣﺮد ،ﯾﺎﻗﻮت و اﻟﻤﺎس ﺑﻮد۱۲ .در رﺳﺘﮥ ﺳﻮم ﻓﯿﺮوزه ،ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ و
ﻟﻌﻞ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺼﺐ ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .ﺳﻨﻬﺎی رﺳﺘﮥ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ،ﻋﻘﯿﻖ ﺟﺮی و ﯾﺸﻢ ﺑﻮده و در
ﯾ ﻗﺎب ﻃﻼﺋ زرﺑﻔﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۴ .ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﻬﺎ دوازده و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﻧﺎم ﯾ
ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﺣ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﮐ ﺷﺪه ﺑﻮد۱۵ .ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﺋ از
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﻞ رﯾﺴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۶ .دو زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ و دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و دو ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻪ
دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺑﺴﺘﻨﺪ۱۷ .دو زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ را ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﮥ دو ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .دو ﺳﺮ
دﯾﺮ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ از ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ دو ﺳﺮﺷﺎﻧ اﯾﻔﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۱۹دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﺑﺮای دو ﮔﻮﺷﮥ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺣﺼﮥ داﺧﻞ آن ﯾﻌﻨ در ﮐﻨﺎر
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اﯾﻔﻮد وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۰

دو ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺮﺷﺎﻧ ﻫﺎ در

ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻔﻮد آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۱

ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻮش را ذرﯾﻌﮥ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺘﮥ ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﯾﻔﻮد

وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ وﺻﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎﻻی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

ﻟﺒﺎس ﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۴۳ ‐ ۳۱ :۲۸

۲۲ردای اﯾﻔﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺻ از ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻻﺟﻮردی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۲۳ .در وﺳﻂ آن ﯾ درز
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺪورادور درز دوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧ ﭘﺎره ﺷﺪن ردا ﺷﻮد۲۴ .دور داﻣﻦ ردا را ﺑﺎ
زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻧﺎر ﮐﻪ از ﺗﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪۀ ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺟﻮرۀ زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﯾ زﻧ ﻃﻼﺋ آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ۲۶ .ﻫﺮوﻗﺘﯿﻪ ﻫﺎرون
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣ رﻓﺖ آن ردا را ﻣ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
۲۷‐۲۸ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﻫﻢ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،دﺳﺘﺎر ،ﮐﻼه و زﯾﺮﺟﺎﻣﮥ از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۲۹ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ ﻻﺟﻮردی ،ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ ﺧﺎﻣﺪوزی ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳۰ .ﻟﻮﺣﮥ ﻣﻘﺪس را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت »وﻗﻒ ﺷﺪۀ
ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻓﯿﺘﮥ ﻻﺟﻮردی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﯿﺸﺮوی
دﺳﺘﺎر آوﯾﺰان ﻣ ﺷﺪ.

ﮐﺎر ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۹ ‐ ۱۰ :۳۵

۳۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ﺗﻤﯿﻞ
ﺷﺪ۳۳ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎر ﻣﻤﻞ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺧﯿﻤﮥ ،ﻟﻮازم آن ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎ،
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ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ،
دروازۀ دﺧﻮل،

۳۴

ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺖ آش دادۀ ﻗﻮچ و ﺑﺰ ،ﭘﺮدۀ

۳۵

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ،ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ،

ﻇﺮوف آن و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ،

۳۷

ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼﺋ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﺗﯿﻞ ﭼﺮاغ،

روﻏﻦ ﻣﺴ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ ،ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﻪ،
و ﻟﻮازم و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن،

۳۸

۳۶

ﻣﯿﺰ و

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﺋ،

۳۹

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ،ﺷﺒﻪ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ

۴۰

ﭘﺮده ﻫﺎی ﺻﺤﻦ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺮدۀ دروازۀ ﺻﺤﻦ ،ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ،

ﻣﯿﺨﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوﻓﯿﻪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۴۱ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺎﻓﺘ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺗﺎ در
ﻫﻨﺎم اﺟﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ۴۲ .ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۴۳ .و ﻣﻮﺳ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ داد ،زﯾﺮا ﻫﺮ
ﭼﯿﺰﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد.

اﺟﺰای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۱‐۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :در روز اول ﻣﺎه ،ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ.

۳ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن ﺑﺬار و آﻧﺮا ﺑﺎ ﭘﺮده ﺑﭙﻮﺷﺎن۴ .ﻣﯿﺰ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻇﺮوف آن ﺑﯿﺎور و
در ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص آن ﻗﺮار ﺑﺪه .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺮاﻏﺪان را ﺑﯿﺎور و ﭼﺮاغ ﻫﺎﯾﺶ را روﺷﻦ ﮐﻦ.
۵

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﺋ را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺬار و ﭘﺮدۀ دروازۀ
۶

دﺧﻮل ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را آوﯾﺰان ﮐﻦ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺬار۷ .ﺣﻮﺿﭽﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار ﺑﺪه و آﻧﺮا از آب ﭘﺮ ﮐﻦ.
۸ﺻﺤﻦ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﺮا ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ و ﭘﺮدۀ دروازۀ ﺻﺤﻦ را ﺑﯿﺎوﯾﺰ.
۹روﻏﻦ ﻣﺴ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋﯿﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﺎش ﺑﺪه .اﺛﺎث و
ﻟﻮازم آﻧﺮا وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ و ﻇﺮوف
آن ﻫﻢ روﻏﻦ ﻣﺴ را ﺑﭙﺎش و آن ﻫﺎ را ﻣﻘﺪس ﺑﺴﺎز۱۱ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﭘﺎﯾﮥ آن روﻏﻦ ﻣﺴ را
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ﭘﺎش ﺑﺪه و آﻧﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ.
۱۲ﺳﭙﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت آورده آن ﻫﺎ را ﻏﺴﻞ ﺑﺪه۱۳ .ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس
را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﺎرون ﮐﻦ و او را ﻣﺴ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﺷﻮد۱۴ .ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را ﻫﻢ آورده ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﻦ ﺷﺎن ﮐﻦ۱۵ .ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﺴ ﮐﻦ ﻣﺜﻠﯿﻪ ﭘﺪر ﺷﺎن را ﻣﺴ
ﮐﺮدی ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﺴ ﺷﺪن ﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اوﻻدۀ
آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۱۶ﻣﻮﺳ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻣﻮﺑﻤﻮ اﺟﺮاء ﮐﺮد۱۷ .در روز اول ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم
اﺟﺰای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻬﻢ ﯾﺠﺎ ﮐﺮد۱۸ .ﭼﻮﮐﺎت ﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داد و ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﺶ
را اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮد۱۹ .ﭘﻮﺷﺶ اوﻟ را ﺑﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧ را ﺑﺎﻻی آن
اﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد۲۰ .دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ را ﮐﻪ اﺣﺎم
دهﮔﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار داد .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺟﺎ
داد و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺪوق ﮔﺬاﺷﺖ۲۱ .ﺻﻨﺪوق را ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورد و
ﺣﺠﺎب و ﭘﺮده را آوﯾﺰان ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد.
۲۲ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰ را آورد و در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب
ﻗﺮار داد ۲۳و ﻧﺎن را ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد۲۴ .آﻧﺎه ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت آورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب آن
ﮔﺬاﺷﺖ ۲۵و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد.
۲۶ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﺋ را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب ﻧﻬﺎد۲۷ .ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ را ﺑﺮ آن دود
ﮐﺮد .ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد۲۸ .ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را
آوﯾﺨﺖ۲۹ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد۳۰ .ﺣﻮﺿﭽﻪ
را در ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار داد و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ از آب ﭘﺮ ﮐﺮد۳۱ .ﻣﻮﺳ،
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ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ.

۳۲

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

۳۳

ﺑﻌﺪ ﺻﺤﻦ را ﺑﻪ

ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل آﻧﺮا آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

اﺑﺮی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۲۳ ‐ ۱۵ :۹

۳۴آﻧﺎه اﺑﺮی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮد۳۵ .ﻣﻮﺳ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﺑﺮ ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ۳۶و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣ دادﻧﺪ و آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۷ .و اﮔﺮ اﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۳۸ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻇﺮف روز ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ آﺗﺶ در ﺑﯿﻦ اﺑﺮ
ﻣ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را دﯾﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﺮا ﻣ دﯾﺪﻧﺪ.
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