ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺳ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨ
ﮐﻨﻌﺎن رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗ در آن ﺟﺎ اردو زدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﻗﻮم را
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ در ﺳﺮﺣﺪات
ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻨﻌﺎن ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺑ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪﻧﺪ و از رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﻮﺳ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻧﺴﻞ دﯾﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻼﺧﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮآب واﻗ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗ درﯾﺎی اردن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎر
دﯾﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ آﻣﺎدۀ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﻔﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋ و
ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺷﺎن ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن آﻣﺎده
ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﻬﺎدت دادن ﮐﺎرﻫﺎی او در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﻣﺄﯾﻮس ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ و از ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
آﻣﺎدﮔ ﺳﻔﺮ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۱
اﻟﻒ :اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۱
ب :ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۵
ج :دوﻣﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ :ﻓﺼﻞ ۹
از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺎ ﺟﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮآب :ﻓﺼﻞ ۳۲ ‐ ۱۰
ﺧﻼﺻﮥ ﺳﻔﺮ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺟﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮآب :ﻓﺼﻞ ۳۶ ‐ ۳۳

اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱

۱در روز اول ﻣﺎه دوم ﺳﺎل دوم ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ در

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺮار
۳

ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻦ .ﺗﻮ و ﻫﺎرون ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
۴

ﺟﻨﯿﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻤ ﮐﻨﺪ«.
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ:
از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ :اَﻟﯿﺼﻮر ،ﭘﺴﺮ ﺷَﺪﯾﺌﻮر؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن :ﺷﻠﻮﻣ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮرﯾﺸﺪای؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا :ﻧﺤﺸﻮن ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر :ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮﻏﺮ؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن :اﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻠﻮن؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ :اﻟﯿﺸﻤ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد؛
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۵‐۱۵

اﯾﻨﺴﺖ

از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ :ﺟﻤﻠ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺪَﻫﺴﻮر؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :اَﺑﯿﺪان ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮﻧ؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان :اَﺧﯿﻌﺰر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺸﺪای؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ :ﻓَﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺮان؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد :اَﻟﯿﺎﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ دﻋﻮﯾﻞ؛
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ :اَﺧﯿﺮع ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻨﺎن.
۱۶اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
۱۷‐۱۹در ﻫﻤﺎن روز ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ اﺣﻀﺎر ﮐﺮده ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻤﻮد۲۰ .‐۲۱ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻬﺎﺋ آن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ )ﭘﺴﺮ اول ﯾﻌﻘﻮب( :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد.
۲۲‐۲۳از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﻧُﻪ ﻫﺰار ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۲۴‐۲۵از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
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ﺑﻮد.
۲۶‐۲۷از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۲۸‐۲۹

از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۰‐۳۱

از ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۲‐۳۳از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ( :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ
آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد.
۳۴‐۳۵از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ) ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ( :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ
آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺳ و دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد.
۳۶‐۳۷از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺳ و ﭘﻨ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۸‐۳۹از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۰‐۴۱از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ و ﯾﻬﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۲‐۴۳از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ :ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۴‐۴۶

ﻗﺮار ﺷﺮح ﻓﻮق ،ﺟﻤ ﮐﻞ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪ و

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ذرﯾﻌﮥ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون و ﺑﺎ ﮐﻤ دوازده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۷

اﻣﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد،

۴۸‐۴۹

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﻗﺒﯿﻠﮥ

ﻻوی ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻌﺎف ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ۵۰ .در ﻋﻮض آن ﻫﺎ را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻟﻮازم آن ﺑﻤﺎر و آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻮار ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۵۱ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﻞ داده ﻣ ﺷﻮد ،ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻨﺶ دوﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد
ﻣ ﻣﯿﺮد۵۲ .ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد اردوﮔﺎه ﻋﻠﯿﺤﺪه داﺷﺘﻪ و دارای ﺑﯿﺮق ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ.
۵۳ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪَور ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۵۴ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.

اردوﮔﺎه و رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪَور ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت در ﻣﻮاﺿ ﻣﻌﯿﻦ و
ﻫﺮ ﮐﺪام زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد اردو ﺑﺰﻧﻨﺪ.
۳‐۹در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق :ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﻧﺤﺸﻮن ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
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ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮﻏﺮ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛
ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻠﻮن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم
اﻓﺮادﯾﻪ در ﺑﺨﺶ ﯾﻬﻮدا ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻫﺮ
وﻗﺘﯿﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﻣ رﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰‐۱۶

در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب :ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اَﻟﯿﺼﻮر ،ﭘﺴﺮ ﺷَﺪﯾﺌﻮر ،ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و

ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﺷﻠﻮﻣ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮرﯾﺸﺪای ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧُﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ
ﻧﻔﺮ؛ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اَﻟﯿﺎﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ دﻋﻮﯾﻞ ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ؛ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻤﺎم اﻓﺮادﯾﻪ در ﺑﺨﺶ رؤﺑﯿﻦ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻫﻨﺎم ﻧﻘﻞ ﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﻗﻄﺎر دوم ﻗﺮار ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۱۷ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ دو ﻗﻄﺎر ،ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۸‐۲۴در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب :ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اﻟﯿﺸﻤ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ؛
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﺟﻤﻠ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺪَﻫﺴﻮر ،ﺳ و دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اﺑﯿﺪان ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮﻧ ،ﺳ و ﭘﻨ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻫﻨﺎم ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ در
ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۵‐۳۱در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل :ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اَﺧﯿﻌﺰر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺸﺪای ،ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﻓَﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺮان ،ﭼﻬﻞ و ﯾ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ؛
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ اَﺧﯿﺮع ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻨﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دان ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در وﻗﺖ ﻧﻘﻞ
ﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﻗﻄﺎر آﺧﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۳۲‐۳۳

ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ،ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﯾﺮ
ﺑﯿﺮق ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ ﻣ زد.

ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون
۱‐۲اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳ ،در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
۳

ﻫﺎرون دارای ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎداب )ﭘﺴﺮ اول( ،اﺑﯿﻬﻮ ،اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ
۴

ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ
آﺗﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺗﻨﻬﺎ اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر در دوران ﺣﯿﺎت ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ او ﮐﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن
۵‐۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻫﺎرون او را در اﻣﻮر

ﮐﺎﻫﻨ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۷ .‐۹آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ادارۀ او ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻟﻮازم و اﺛﺎﺛﯿﮥ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۰

و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎرون و

ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﻤﺎری و اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد«.
۱۱‐۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻌﻮض ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام و آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۳ .زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ
را ﮐﺸﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺒﺎری اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻻوﯾﺎن
۱۴‐۱۵

ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن

ﺑﺸﻤﺎر و ﭘﺴﺮان ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻦ«.

۱۶

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از

ﻻوﯾﺎن اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﮔﺮﻓﺖ۱۷ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻻوی ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری۱۸ .ﭘﺴﺮان
ﺟﺮﺷﻮن :ﻟﺒﻨ و ﺷﻤﻌ۱۹ .ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت :ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰی ﺋﯿﻞ۲۰ .ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری:
ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ.
۲۱‐۲۲ﺟﺮﺷﻮن ﺟﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻟﺒﻨ و ﺷﻤﻌ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ذﮐﻮر آن ﻫﺎ ،از ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ،ﺑﻪ
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ۲۳ .اردوﮔﺎه آن ﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد.
۲۴ﺳﺮﮐﺮدۀ اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ اَﻟﯿﺎﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ ﻻﯾﻞ ﺑﻮد۲۵ .وﻇﯿﻔﮥ آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ،ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﻪ۲۶ ،ﭘﺮده ﻫﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی دورادور ﺧﯿﻤﻪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل ﺣﻮﯾﻠ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻮد.
۲۷ﻗﻬﺎت ﺟﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰی ﺋﯿﻞ ﺑﻮد۲۸ .ﺗﻌﺪاد ذﮐﻮر آن ﻫﺎ ،از ﯾ
ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ ﺷﺪ۲۹ .اردوﮔﺎه آن ﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﺧﯿﻤﮥ
ﻋﺒﺎدت

۳۰

و رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮد.

۳۱

وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺻﻨﺪوق

ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ،ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﻇﺮوﻓ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت از
آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮدۀ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻮد.
۳۲اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون رﺋﯿﺲ رﻫﺒﺮان ﻻوﯾﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻧﻈﺎرت
ﻣﮐﺮد.
۳۳ﻣﺮاری ﺟﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ ﺑﻮد۳۴ .ﺗﻌﺪاد ذﮐﻮر ﺷﺎن ،از ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ،ﺑﻪ
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ﺷﺶ ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.

۳۵

ﺳﺮﮐﺮدۀ اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮری ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿ

اردوﮔﺎه آن ﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد.

۳۶

آن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت،

ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻏﯿﺮه اﺟﺰا و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ.

۳۷

آن ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دورادور ﺣﻮﯾﻠ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺨﻬﺎ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۸

ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق آن

ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨ را در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس اﺟﺮاء
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از آن ﻫﺎ ،اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺴ دﯾﺮ ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻗﺪم ﻣﮔﺬاﺷﺖ ،ﺟﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ
ﺑﻮد۳۹ .ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ذﮐﻮر ﻻوی ،از ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان اول ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴۰‐۴۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ
ﺑﯿﺮ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺎن را در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻦ .ﺑﺠﺎی آن ﻫﺎ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻻوﯾﺎن را
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﻮض ﺣﯿﻮاﻧﺎت اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ۴۲ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻮﺳ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺷﻤﺮد ۴۳و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ از ﯾ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۴‐۴۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻻوﯾﺎن را ﺑﺠﺎی ﭘﺴﺮان
اوﻟﺒﺎری اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن را ﺑﻌﻮض ﺣﯿﻮاﻧﺎت اوﻟﺒﺎری ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﻦ.
۴۶ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻻوﯾﺎن اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨ۴۷ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد آن ﭘﻨ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﯿﺮ ۴۸و ﺑﻪ ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﭙﺮداز۴۹ «.‐۵۱ﻣﻮﺳ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﻣﺒﻠ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﯾﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ.
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وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﻗﻬﺎت
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻬﺎت را ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ای از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻦ۳ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴ .وﻇﺎﯾﻒ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﻣﻘﺪس اﻧﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :وﻗﺘ اردو ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮده را ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺎ آن
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ۶ .ﺑﺎﻻی ﭘﺮده ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻻﺟﻮردی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق را در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
۷ﺑﻌﺪ روی ﻣﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ آﺑ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و
ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ ،ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﺮ آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ۸ .آﻧﺎه ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﺳﺮخ
را ﺑﺮوی آن ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و روی ﭘﺎرﭼﮥ ﺳﺮخ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰ را در
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
۹ﺑﻌﺪ ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،آﺗﺸﯿﺮ ﻫﺎ ،ﭘﻄﻨﻮس ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ
ﻻﺟﻮردی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ۱۰ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﻻی ﭼﻮﮐﺎت ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺬارﻧﺪ.
۱۱

ﺑﻌﺪ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻻﺟﻮردی را ﺑﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﺋ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و

ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ را در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۱۲

ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم دﯾﺮ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر

ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ﻻﺟﻮردی ﭘﯿﭽﯿﺪه آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻻی ﭼﻮﮐﺎت ﺣﺎﻣﻞ
ﺑﺬارﻧﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﺧﺎﻟ ﮐﺮده و ﺑﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ارﻏﻮاﻧ را
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ۱۴ .آﻧﺎه ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﻘﻞ ﻫﺎ ،ﭼﻨ ﻫﺎ ،ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ و
ﻇﺮوف دﯾﺮ را ﺑﺮوی ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ را در ﺟﺎﻫﺎی
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ﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۱۵

ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﮐﺎر ﺟﻤ ﮐﺮدن ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و

ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم آن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،وﻟ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻬﺎت در ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ
ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ.
۱۶

اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻬﯿﮥ روﻏﻦ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ،

ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ،ﻫﺪﯾﮥ آردی ،روﻏﻦ ﻣﺴ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۷‐۱۸ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ ﺑﺎ
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ۱۹ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
وارد ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺷﻮﻧﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ۲۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺮﺷﻮن
۲۱‐۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺮﺷﻮنِ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی
را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر۲۴ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻤﺎر:
۲۵ﺣﻤﻞ ﺧﯿﻤﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ آن ،ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ،ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل۲۶ ،ﺣﻤﻞ
ﭘﺮده ﻫﺎ و ﻃﻨﺎب ﻫﺎی دور ﺣﻮﯾﻠ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﭘﺮدۀ دروازۀ دﺧﻮل ﺣﻮﯾﻠ و دﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ
ﺧﯿﻤﻪ۲۷ .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﻠﻒ اﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺮﺷﻮن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
۲۸اﯾﺘﺎﻣﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮاری
۲۹‐۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮاری را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻦ۳۱ .آن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﯿﻤﻪ،
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ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن،

۳۲

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دورادور ﺣﻮﯾﻠ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ،ﻣﯿ ﻫﺎ،

ﻃﻨﺎب ﻫﺎ و دﯾﺮ اﺟﺰای ﺧﯿﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳۳

اﯾﻦ ﺑﻮد وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮاری ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﺘﺎﻣﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻻوﯾﺎن
۳۴ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ،ﺑﺎ ﮐﻤ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﻗﻬﺎت را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۵‐۳۶ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۳۷ .اﯾﻦ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪﮔﯿﺮی ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ۳۸ .‐۴۱ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺮﺷﻮن دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ
۴۲‐۴۵و از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮاری ﺳﻪ ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۴۶‐۴۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺑﻪ اﺗﻔﺎق رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺮدان ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی
را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدان ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮐﺎر را داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار
و ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۴۹ .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.

ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
۱‐۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺮض ﺟﻠﺪی

دارﻧﺪ ،اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺷﺎن ﻣﺎﯾ ﺗﺮﺷ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ای ﺷﺮﻋﺎً
ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه زن ،ﺑﺎﯾﺪ از اردوﮔﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ در
آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزﻧﺪ۴ «.ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را از اردوﮔﺎه ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎره
۵‐۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ
ﺧﻄﺎﺋ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺴ ﺧﺴﺎره ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۷ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺮﻋﻼوۀ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرۀ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺴﺖ ﻓﯿﺼﺪ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺮدازد۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺴﺎره دﯾﺪه ﺑﻤﯿﺮد ،و ﺧﻮﯾﺶ
و ﻗﻮم ﻧﺰدﯾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺎره را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺴﺎره ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده
۹

ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﮐَﻔﺎره ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ
ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮﺻ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آورﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻬﺪارد۱۰ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ«.

زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ
۱۱‐۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺶ
ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ۱۵ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﺟﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﺎ ﮐُﻨﺪُر
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ،ﻫﺪﯾﮥ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧ اﺳﺖ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد.
۱۶ﮐﺎﻫﻦ آن زن را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ۱۷و آﻧﺎه ﮐﻤ آب ﻣﻘﺪس را در ﯾ ﮐﺎﺳﮥ ﮔﻠ رﯾﺨﺘﻪ
ﺑﺎ ﻗﺪری از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ۱۸ .ﺑﻌﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ آن زن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و
ﻫﺪﯾﮥ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧ را در دﺳﺘﻬﺎی او ﺑﺬارد و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﮥ آب ﺗﻠ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد در
ﭘﯿﺸﺮوی زن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ۱۹ .آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﻦ از آن زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ او
ﺑﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷ ،اﯾﻦ آب ﺗﻠ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺘﻮ آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷ۲۱ ،‐۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎرت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ آب
در ﺷﻤﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه آن را ﻣﺘﻮرم ﺳﺎزد و ﺗﺮا ﻧﺎزا ﮐﻨﺪ «.و زن ﺑﻮﯾﺪ» :آﻣﯿﻦ! آﻣﯿﻦ!«
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۲۳

ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ را در ﯾ ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و آن ﻫﺎ را در آب ﺗﻠ ﺑﺸﻮﯾﺪ.

ﺗﻠ را ﺑﻪ آن زن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.

۲۴

ﺑﻌﺪ آب

۲۵

ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧ را از دﺳﺖ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را در

ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺬارد.

۲۶

آﻧﺎه ﯾ ﻣﺸﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ در

ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آب را ﺑﻨﻮﺷﺪ.

۲۷

اﮔﺮ آن زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آب در او اﺛﺮ ﮐﺮده ﺷﻤﺶ را ﻣﺘﻮرم ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﺎزا ﻣ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﻌﻮن
ﻣﮔﺮدد۲۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻔﻞ ﺷﻮد«.
۲۹‐۳۰

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪﮔﻤﺎﻧ در ﺑﺎرۀ زﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺻﻮرت

ﺷﻮﻫﺮش او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻻزﻣﻪ را ﺑﺠﺎ آورد۳۱ .اﮔﺮ زن ﮔﻨﺎﻫﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬر
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪه :ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﺬر ﺑﯿﺮد و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﺪ۳ ،‐۴و ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ از
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟُﻠ ،ﺷﺮاب ،ﺳﺮﮐﮥ ﺷﺮاب ،آب اﻧﻮر و ﺧﻮردن اﻧﻮر و ﮐﺸﻤﺶ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ از ﺗﺎک اﻧﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ داﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺖ آن را ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد.
۵

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﻣﺪت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده و ﻣﻘﺪس

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬارد ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮش دراز ﺷﻮد.

۶‐۷

ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده

اﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ای ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪر،
ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ۸ ،زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم آن ﻣﺪت وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۹ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ دﻓﻌﺘﺎً در ﭘﻬﻠﻮی او ﺑﻤﯿﺮد ،ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ روز ﻣﻮی ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﺷﻮد۱۰ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﭼﻮﭼﮥ ﮐﺒﻮﺗﺮ را
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ﺑﻪ دم دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ

۱۱

ﮐﺎﻫﻦ ﯾ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﮔﻨﺎه و دﯾﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﮔﻨﺎه او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ،ﮐَﻔﺎره
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۲

در ﻫﻤﺎن روز دوﺑﺎره ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻮده و روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ را

ﺣﺴﺎب ﻧﻨﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺮه را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺟﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۳

وﻗﺘ دورۀ ﻧﺬر ﺧﻮد را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دم دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت رﻓﺘﻪ

۱۴

ﯾ ﺑﺮۀ ﻧﺮ

ﯾﺴﺎﻟﻪ و ﺑ ﻋﯿﺐ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﯾ ﺑﺮۀ ﻣﯿﺶ ﯾﺴﺎﻟﻪ و ﺑ ﻋﯿﺐ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻗﻮچ ﺑ ﻋﯿﺐ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ

۱۵

ﺑﺎ ﯾ ﺗﺮی ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ از آرد اﻋﻠ،

ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺻﻬﺎی روﻏﻨ و ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﯿﺎورد.
۱۶ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎ را از او ﺑﯿﺮد و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ۱۷ .و ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﯾ ﺗُﺮی ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۸

ﺑﻌﺪ ،ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دم

دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺘﺮاﺷﺪ و در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﻼﻣﺘ ﺑﯿﻨﺪازد.
۱۹ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺎﻧﮥ ﭘﺨﺘﮥ ﻗﻮچ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﯾ ﻗﺮص ﻧﺎن روﻏﻨ در دﺳﺖ او
ﺑﺬارد۲۰ .ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻨﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ و ران ﻗﻮچ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮد را
وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ«.
۲۱اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﮐﺴ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺬر ﻣﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺘﻢ دوران ﻧﺬر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوۀ اﯾﻨﻬﺎ او
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺬر ﻫﺎی دﯾﺮی را ﮐﻪ در ﺷﺮوع دوران وﻗﻒ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺎروﻧ
۲۲‐۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮان او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮﯾﻨﺪ:
۲۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎزد و ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ.
۲۶ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺨﺸﺪ.
۲۷

و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺬارﻧﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ«.

ﺗَﺒﺮک ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه

۷

۱در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻟﻮازم

آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻇﺮوف آن ﻣﺴ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد۲ ،رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ۳ ،ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺶ ﻋﺮاده ‐ ﯾ
ﻋﺮاده از ﻃﺮف دو رﻫﺒﺮ ‐ و دوازده ﮔﺎو ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺮاده را دو ﮔﺎو ﮐﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

۴‐۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و آن ﻫﺎ را

ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ در وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ۶ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺮای
ﻻوﯾﺎن ﺑﺮد۷ .دو ﻋﺮاده و ﭼﻬﺎر ﮔﺎو را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮن داد۸ .ﭼﻬﺎر ﻋﺮاده و ﻫﺸﺖ ﮔﺎو را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﺘﺎﻣﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد از آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﻧﺪ۹ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻬﺎت ﻋﺮاده ﯾﺎ ﮔﺎوی داده ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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۱۰

در ﻫﻤﺎن روز ،رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﻢ آوردﻧﺪ .وﻗﺘﯿﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﻫﺪاﯾﺎ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ،

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ روز ﯾ از رﻫﺒﺮان،

ﻫﺪﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۲‐۸۳رﻫﺒﺮان ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آوردﻧﺪ.
روز اول ،ﻧﺤﺸﻮن ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا؛
روز دوم ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮﻏﺮ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر؛
روز ﺳﻮم اﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻠﻮن ،از ﻗﺒﯿﻠﻪ زﺑﻮﻟﻮن؛
روز ﭼﻬﺎرم ،اَﻟﯿﺼﻮر ،ﭘﺴﺮ ﺷَﺪَﯾﻨﻮر ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ؛
روز ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻠﻮﻣ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮرﯾﺸﺪای ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن؛
روز ﺷﺸﻢ ،اَﻟﯿﺎﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ دﻋﻮﯾﻞ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد؛
روز ﻫﻔﺘﻢ ،اﻟﯿﺸﻤ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ؛
روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺟﻤﻠ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺪَﻫﺴﻮر ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ؛
روز ﻧﻬﻢ ،اَﺑﯿﺪان ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮﻧ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ؛
روز دﻫﻢ ،اَﺧﯿﻌﺰر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺸﺪای ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان؛
روز ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻓَﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺮان ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ؛
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روز دوازدﻫﻢ ،اَﺧﯿﺮع ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻨﺎن ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ.
ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾ از رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾ ﭘﻄﻨﻮس
ﻧﻘﺮه ای ﺑﻪ وزن ﯾ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ،ﯾ ﮐﺎﺳﮥ ﻧﻘﺮه ای ﺑﻪ وزن ﻫﺸﺘﺼﺪ ﮔﺮام ،ﻫﺮدو ﻇﺮف ﭘﺮ از
آرد اﻋﻠ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾ ﻇﺮف ﻃﻼﺋ ﺑﻪ وزن ﯾﺼﺪ و ده ﮔﺮام ﭘﺮ
از ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ،ﯾ ﻧﺮﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و ﯾ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ؛ ﯾ
ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه؛ دو ﻧﺮﮔﺎو ،ﭘﻨ ﻗﻮچ ،ﭘﻨ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ.
۸۴‐۸۸ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در روزی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﺴ ﺷﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ آورده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺒﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
دوازده ﻋﺪد ﭘﻄﻨﻮس ﻧﻘﺮه ای ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ وزن ﯾ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام؛ دوازده ﻋﺪد ﮐﺎﺳﮥ ﻧﻘﺮه ای ،ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺑﻪ وزن ﻫﺸﺘﺼﺪ ﮔﺮام )وزن ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه ای در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮ و ﺷﺸﺼﺪ
ﮔﺮام ﺑﻮد(؛ دوازده ﻋﺪد ﻇﺮف ﻃﻼﺋ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ وزن ﯾﺼﺪ و ده ﮔﺮام ،وزن ﻣﺠﻤﻮﻋ آن ﻫﺎ ﯾ
ﮐﯿﻠﻮ و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺮام؛ دوازده ﻧﺮﮔﺎو ،دوازده ﻗﻮچ ،دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ )ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی آردی
آن ﻫﺎ( ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ؛ دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه؛ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﺮﮔﺎو ﺟﻮان ،ﺷﺼﺖ
ﻗﻮچ ،ﺷﺼﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﺷﺼﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ.
۸۹

وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ

رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨ از ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻓﺮﺷﺘﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣ زد.

ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را در ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر
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۳

ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ در ﭘﯿﺸﺮوی ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ ﺑﺘﺎﺑﺪ «.ﻫﺎرون اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورد و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﻪ
۴

ﻗﺴﻤ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ،از ﻃﻼ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻄﻬﯿﺮ و وﻗﻒ ﻻوﯾﺎن
۵‐۶ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :ﻻوﯾﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻦ۷ :آب ﻃﻬﺎرت را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺎش .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ آردی ﮐﻪ از
آرد اﻋﻠ و ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان دﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
۹آﻧﺎه ﻫﻤﮥ ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻦ

۱۰

و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻻوﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﺬارﻧﺪ.

۱۱

و ﻫﺎرون آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻮض

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ،وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن ﺑﺠﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۲ .ﺳﭙﺲ ﻻوﯾﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺬارﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه و دﯾﺮی ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن ﮐَﻔﺎره ﺷﻮد۱۳ .آﻧﺎه ﻻوﯾﺎن ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ وﻇﺎﯾﻒ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻوﯾﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﺟﺪا ﮐﻦ و آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۵ .ﭘﺲ از آﻧﻪ
آن ﻫﺎ را ﺗﻄﻬﯿﺮ و وﻗﻒ ﻣﻦ ﮐﺮدی ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ۱۶ .آن ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻮض ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ام۱۷ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮاه اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه ﺣﯿﻮان ،از
آن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮان اول ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﺸﺘﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم۱۸ .ﺑﻠ،
ﻣﻦ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻌﻮض ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادم۱۹ .ﻣﻦ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻌﻨﻮان
ﯾ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ام ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻮض ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ
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آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ«.
۲۰ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎﺗ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ،ﻣﻮﺑﻤﻮ
اﺟﺮاء ﮐﺮدﻧﺪ۲۱ .ﻻوﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎرون آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﮐَﻔﺎره اﺟﺮاء ﮐﺮد.
۲۲

ﺑﻌﺪ از آن ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ

رﻓﺘﻨﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۳‐۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻦ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ۲۵ .و در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۶ .و ﺑﻌﺪ از آن،
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻوﯾﺎن دﯾﺮ را در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در اﻣﻮر
ﻋﺒﺎدﺗﺎه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻇﺎﯾﻒ ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ«.

دوﻣﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ

۹

۱

در ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم ،ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۲‐۳

»ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﺎم ﺷﺎم روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ
۴

ﻓﺼ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ داده ام ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳ ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ
۵

و در ﺷﺎم روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﭘﺎ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۶اﻣﺎ ﯾ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮده
ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون رﻓﺘﻪ ۷ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه
ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
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۸

ﮐﻨﯿﻢ؟« ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ«.

۹‐

۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮده ﻧﺠﺲ

ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﮐﻨﺪ.

۱۱

ﯾ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺷﺎم ﻣﺎه دوم ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﺮۀ ﻓﺼ ،ﻧﺎن ﺑﺪون

ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻠ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

۱۲

او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗ ﺑﺬارد ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮانِ از آن را

ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد داده ام ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ۱۳ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ و ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻃﺮد ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺮده اﺳﺖ و آن ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد.
۱۴اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارد او ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از
ﻣﻘﺮرات آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ«.

اﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۳۸ ‐ ۳۴ :۴۰

۱۵در روزﯾﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺮی ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .و در ﺷﺎم ﻫﻤﺎن روز ،آن
اﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ آﺗﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒ ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ۱۶ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در روز
ﺧﯿﻤﻪ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﻞ آﺗﺶ در ﻣ آﻣﺪ۱۷ .ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮاه ﻣ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .و در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد ﻣﺮدم ﻫﻢ در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اردو ﻣ زدﻧﺪ۱۸ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻫﻢ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اردو ﻣ زدﻧﺪ۱۹ .ﺣﺘ اﮔﺮ اﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۲۰ .ﺑﻌﻀ اوﻗﺎت اﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺣﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۱ .ﮔﺎﻫ اﺑﺮ ﺗﺎ ﺻﺒ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد و ﺻﺒ روز دﯾﺮ ﺑﺮاه
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ﻣ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺧﻮاه ﺷﺐ ﻣ ﺑﻮد ﺧﻮاه روز ،وﻗﺘ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﺋ اﺑﺮ ﮐﻮچ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۲

اﮔﺮ اﺑﺮ دو روز ،ﯾ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺗﺎ ﯾ وﻗﺖ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﮥ

ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻤﺠﺮدی ﮐﻪ
اﺑﺮ ﺑﺮاه ﻣ اﻓﺘﺎد ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ.

۲۳

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻣ داد
آن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﺷﯿﭙﻮر از ﻧﻘﺮه ﺑﺴﺎز و از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤ ﮐﺮدن و ﮐﻮچ دادن ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﺮ۳ .ﻫﺮﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﺮوی
دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ۴ .اﻣﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﯾ ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﺎه
۵

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘ ﺷﯿﭙﻮر ﮐﻮچ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺒﺎﯾﻠ ﮐﻪ در
۶

ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .دﻓﻌﮥ دوم ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺧﯿﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ۷ .ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آواز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ۸ .و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا رﻋﺎﯾﺖ
۹

ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت ﺗﺎن
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﺧﻮﺷ ،ﯾﻌﻨ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻋﯿﺪ ،اول ﻫﺮ ﻣﺎه و در وﻗﺖ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎد
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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ﺣﺮﮐﺖ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ
۱۱در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل دوم ،اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۱۲ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ اﺑﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
۱۳

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺎت ﻻزﻣﻪ را درﺑﺎرۀ ﮐﻮچ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ

ﺑﻮد۱۴ .ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﺧﻮد و ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﺤﺸﻮن ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻨﺎداب اوﻟﺘﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد۱۵ .ﺑﻌﺪ
ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮﻏﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۱۶ .ﺳﭙﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
اﻟﯿﺎب ،ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻠﻮن رواﻧﻪ ﺷﺪ.
۱۷وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ و ﻣﺮاری ﻫﺎ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ،ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۱۸

ﭘﺲ از آن ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ اَﻟﯿﺼﻮر ،ﭘﺴﺮ ﺷَﺪﯾﺌﻮر ﮐﻮچ ﮐﺮد.

ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﻠﻮﻣ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺻﻮرﯾﺸﺪای ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.

۱۹

ﭘﺸﺖ

۲۰

ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد

ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ اَﻟﯿﺎﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ دﻋﻮﯾﻞ رﻓﺖ.
۲۱

آﻧﺎه ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ آﻣﺎدۀ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﻣﻘﺪس را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ) .ﺧﯿﻤﮥ

ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد(.
۲۲ﺳﭙﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ اﻟﯿﺸﻤ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۲۳ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻠ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺪَﻫﺴﻮر ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ۲۴ .ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اَﺑﯿﺪان ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
۲۵ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ دان زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ اَﺧﯿﻌﺰر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.
۲۶ﺳﭙﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﻓَﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺮان۲۷ ،و در اﺧﯿﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
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اَﺧﯿﺮع ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

۲۸

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ.

۲۹ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺴﺮﺑﺮۀ ﺧﻮد ،ﺣﻮﺑﺎب ،ﭘﺴﺮ رﻋﻮﺋﯿﻞ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺟﺎﺋ ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮو و از ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺑ ﻧﻬﺪاری
ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب داده اﺳﺖ۳۰ «.اﻣﺎ او در ﺟﻮاب ﻣﻮﺳ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤ روم و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد و ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم«.

۳۱

ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ:

»ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﻦ .ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻠﺪﯾﺖ داری و ﺑﺮای ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑ
ﻫﺴﺘ.

۳۲

اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺮوی ،ﺑﺮﮐﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد«.

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن و اﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ
۳۳ﭘﺲ آن ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد از ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺪت ﺳﻪ روز راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد۳۴ .و ﻫﺮ وﻗﺘ
ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻇﺮف روز ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ.
۳۵ﻫﺮﮔﺎه ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ﻣﻮﺳ ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﺖ از ﺣﻀﻮرت ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ۳۶ «.وﻗﺘﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﺳ
ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺮﮔﺮد«.

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮔﺸﺎﯾﻨﺪ

۱۱

۱ﺑﺰودی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ زدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ آواز

ﺷﺎﯾﺖ ﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺮاف اردو را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۲ .آﻧﺎه ﻣﺮدم
ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺳ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن دﻋﺎ ﮐﺮد و آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺮدﯾﺪ۳ .ﭘﺲ آﻧﺠﺎ را ﺗﻌﺒﯿﺮه) ،ﯾﻌﻨ ﺳﻮﺧﺘﻦ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن
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ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻔﺘﺎد رﻫﺒﺮ
۴

در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آرزوی ﺧﻮردن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﺎش ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣ داد! ۵ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻫ را راﯾﺎن ﻣ ﺧﻮردﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎدرﻧ ،ﺧﺮﺑﻮزه ،ﺗﺮه،
ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ داﺷﺘﯿﻢ۶ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨّﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ«.
۷ﻣﻨّﺎ ﻣﺎده ای ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ رﻧ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زردی۸ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و آن
را از روی زﻣﯿﻦ ﺟﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﺎون ﻣﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و آرد ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آرد ﻧﺎن
ﻣ ﭘﺨﺘﻨﺪ .و ﻣﺰۀ ﻧﺎن روﻏﻨ را داﺷﺖ۹ .ﻣﻨّﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﻨﻢ ﺷﺐ ﯾﺠﺎ ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ.
۱۰

ﻣﻮﺳ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،و

ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﺳ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ۱۱و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ؟ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎراﺿ ﻫﺴﺘ؟
ﭼﺮا ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺪوش ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای؟ ۱۲آﯾﺎ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام و ﯾﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ام ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را در آﻏﻮش ﻣﮔﯿﺮد آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ وﻋﺪۀ
ﻣﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن داده ﺑﻮدی؟ ۱۳ﺑﺮای اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺮدم از ﮐﺠﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ زﯾﺮا آن ﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ۱۴ «.ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺪوش ﺑﯿﺮم .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ۱۵ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﺋ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺶ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ«.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻦ و ﭘﯿﺶ دروازۀ
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ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور و در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.

۱۷

آﻧﺎه ﻣﻦ ﻧﺰول ﻣﮐﻨﻢ و

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ و از روﺣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ام ﻣﮔﯿﺮم و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻗﻮم
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷ.

۱۸

ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ» :ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮدا ﭘﺎک و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ

و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ «.ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﮔﻔﺘﯿﺪ» :ای ﮐﺎش ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣ داد ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮردﯾﻢ .وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﯾﻢ وﺿ
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣ دﻫﺪ۱۹ .و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾ روز ،دو روز ،ﭘﻨ
روز ،ده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ روز۲۰ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻘﺪر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از
دﻣﺎﻏﻬﺎی ﺗﺎن ﺳﺮ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮردن ﺑﯿﺰار ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ رد ﮐﺮدﯾﺪ و
اﻓﺴﻮس ﺧﻮردﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ«.
۲۱اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣ دﻫ۲۲ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را ﺑﺸﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﻤﻪ
ﻣﺮدم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را ﻫﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدم را
ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ۲۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮف ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟«

ﻧﺒﻮت ﻫﻔﺘﺎد رﻫﺒﺮ
۲۴ﭘﺲ ﻣﻮﺳ از ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮم را ﺟﻤ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را در اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد.
۲۵آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و از روﺣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ آن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ رﻫﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ روح ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت آﻏﺎز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﺒﻮت ﻧﺮدﻧﺪ.
۲۶دو ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﻟﺪاد و ﻣﯿﺪاد در اردوﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ روح ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اردوﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۷

ﯾ ﻣﺮد ﺟﻮان دوﯾﺪه ﭘﯿﺶ

ﻣﻮﺳ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﻟﺪاد و ﻣﯿﺪاد در اردوﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﻣﻮﺳ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،آن ﻫﺎ را ﻣﻨ ﮐﻦ«.

۲۸

ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﮐﻪ ﯾ

۲۹

اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ

ﺗﻮ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺣﺴﺎدت ﻣ ورزی؟ ای ﮐﺎش ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯿﺪاد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻧﺒ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ«.

۳۰

ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺧﺪا ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﻠﻮی )ﺑﻮدﻧﻪ( را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ
۳۱ﺑﻪ ﺣﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎدی وزﯾﺪ و ﺧﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻮدﻧﻪ را از ﺑﺤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ اﻃﺮاف
اردوﮔﺎه را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﮥ ﯾ روزه راه ﭘﯿﻤﺎﺋ و ﺑﻠﻨﺪی ﯾ ﻣﺘﺮ ،زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۳۲ .ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ و روز و ﻓﺮدای آن ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭽﺴ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺣﻮﻣﺮ
ﺟﻤ ﻧﺮده ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در اﻃﺮاف اردوﮔﺎه ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸ ﺷﻮد.
۳۳

اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻮﺷﺖ در زﯾﺮ دﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و

ﺑﻼی ﻣﺪﻫﺸ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﯾ ﻋﺪۀ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۳۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺠﺎ را
»ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه« ،ﯾﻌﻨ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺣﺮص و ﻃﻤ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻫﻮس ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۳۵ﺑﻌﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده رﻫﺴﭙﺎر ﺣﺰﯾﺮوت ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون ﺑﺎ ﻣﻮﺳ

۱۲

۱ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون ﻣﻮﺳ را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ زن ﺣﺒﺸ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

۲و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺘﻪ
اﺳﺖ؟« و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ)۳ .ﻣﻮﺳ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد(.
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۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮِ ﺷﺎن ﻓﻮراً در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ
۵

ﺳﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و در ﭘﯿﺶ دروازۀ
۶

ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ «.و آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺣﺮف ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﯾ ﻧﺒ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺎ او در رؤﯾﺎ و ﺧﻮاب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ،
۷‐۸

اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﺳ ﺑﻨﺪۀ وﻓﺎدار ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ او

روﺑﺮو و آﺷﺎرا ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ .او ﺗﺠﻠ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺟﺮأت ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﺪۀ
ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟«

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﻠﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮد
۹آﻧﺎه ﺷﻌﻠﮥ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد۱۰ .و وﻗﺘ ﮐﻪ اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻣﺮﯾﻢ از ﻣﺮض ﺑﺮص ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻫﺎرون ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ آن وﺿ دﯾﺪ،
۱۱

ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺟﺰا ﻣﺪه؛ ﻣﺎ از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.

۱۲ﻧﺬار ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻠ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ و ﻧﯿﻢ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ۱۳ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاری و دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،از درﺑﺎر ﺗﻮ اﻟﺘﺠﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ او را ﺷﻔﺎ
ﺑﺪﻫ۱۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭘﺪرش ﺑﺮوی او ﺗﻒ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز
ﺧﺠﻞ ﻧﻤ ﺑﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد«.
۱۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮﯾﻢ از
ﺳﻔﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۱۶ .وﻗﺘ او ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﺮدم از ﺣﺰﯾﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران اردو زدﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳ اوﺿﺎع ﮐﻨﻌﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺜﻨﯿﻪ (۳۳ ‐ ۱۹ :۱

۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻗﻮم
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺒﺨﺸﻢ ،ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺑﺮرﺳ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾ رﻫﺒﺮ
را ﺑﻔﺮﺳﺖ«.

۳‐۱۵

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ را از اردوﮔﺎه ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﻓﺎران ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد:
ﺷَﻤﻮع ،ﭘﺴﺮ زَﮐﻮر ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ؛
ﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ ﺣﻮری ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن؛
ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا؛
ﯾﺠﺎل ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر؛
ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ؛
ﻓﻠﺘ ،ﭘﺴﺮ راﻓﻮ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ؛
ﺟﺪی ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺳﻮدی ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن؛
ﺟﺪی ،ﭘﺴﺮ ﺳﻮﺳ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ؛
ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺟﻤﻠ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان؛
ﺳﺘﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ؛
ﻧَﺤﺒ ،ﭘﺴﺮ وﻓﺴ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ؛
ﺟﺎوﯾﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎﮐ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد.
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۱۶

اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻧﺎم ﻫﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن را )ﮐﻪ ﻣﻌﻨ آن »ﻧﺠﺎت« اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﯾﻮﺷ) ﯾﻌﻨ» ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﺪ«( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
۱۷ﭘﺲ ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد» :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﺮف
ﺷﻤﺎل ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺑﺮوﯾﺪ

۱۸

و وﺿ آﻧﺠﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮐﺮده ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ؟ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ زﯾﺎد؟ ۱۹زﻣﯿﻦ
آن ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ در ﺟﻠﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ؟
۲۰ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺛﻤﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﺋﺮ؟ آﻧﺠﺎ درﺧﺘﺎن زﯾﺎد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮه و
ﻣﺤﺼﻮل آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺪاری را ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ) «.آن ﻣﻮﻗ ﻣﻮﺳﻢ اﻧﻮر ﺑﻮد(.
۲۱ﭘﺲ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و وﺿ زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺗﺎ رِﺣﻮب در ﻧﺰدﯾ ﮔﺬرﮔﺎه ﺣﻤﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۲۲

و از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺧﯿﻤﺎن ،ﺷﯿﺸﺎی

و ﺗَﻠﻤ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻨﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ) .ﺣﺒﺮون ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺻﻮﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد۲۳ (.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درۀ اﺷﻮل وارد ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﯾ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﻮر ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮﺷﮥ اﻧﻮر آﻧﻘﺪر ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﻮﺑ ﺑﺴﺘﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪاری اﻧﺎر و اﻧﺠﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.

۲۴

آن دره را ﺑﺨﺎﻃﺮ

آن ﺧﻮﺷﮥ اﻧﻮر ،درۀ اﺷﻮل) ،ﯾﻌﻨ درۀ ﺧﻮﺷﻪ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
۲۵ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز آن ﻫﺎ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ۲۶و ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در
ﻗﺎدِش واﻗ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮﻧ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع آن ﻫﺎ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ۲۷ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ رﻓﺘﯿﻢ و آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﺠﺎ را ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻪ
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ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ در آن ﺟﺎری اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﯾﻢ.

۲۸

اﻣﺎ

ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﺤﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه
ﻣﺎ اوﻻدۀ ﻋﻨﺎق )ﻏﻮل ﭘﯿﺮ( را ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ.

۲۹

ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ در ﺟﻨﻮب ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و

اﻣﻮرﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و درﯾﺎی اُردن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۳۰

اﻣﺎ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻣﺮدم را در ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮری ﺑﺮوﯾﻢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺼﺮف

ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۳۱ «.آﻧﺎه ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

۳۲

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ و ﻣﻨﻔ را در ﻣﻮرد ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺷﺎﯾ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدم
آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮی ﻫﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۳۳ .اوﻻدۀ ﻋﻨﺎق را دﯾﺪﯾﻢ و آن ﻫﺎ آﻧﻘﺪر
ﻗﻮی اﻧﺪ و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻠ ﺑﻮدﯾﻢ«.

ﺷﻮرش ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۴

۱ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ۲و از دﺳﺖ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ای ﮐﺎش در ﻣﺼﺮ ﻣ ﻣﺮدﯾﻢ ﯾﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ رﻓﺘﯿﻢ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ۴ «.ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد رﻫﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﺒﺮد«.
۵آﻧﺎه ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون در ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ۶ .ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ،
ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را
ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ۷و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﺠﺎ ﯾ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب اﺳﺖ۸ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ ﺑﺮد و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و
ﻋﺴﻞ در آن ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺮدم ﮐﻨﻌﺎن
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ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺴﺖ دادن آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﺧﻮردن ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ اﺳﺖ .از اﯾﺸﺎن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ!«

۱۰

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻮض اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف

آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﺎه ﺟﻼل ﺑﺎ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ ﺑ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ
ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﺸﺎن دادم ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آورﻧﺪ۱۲ .ﭘﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮض
ﻣﻬﻠ ﻣﺒﺘﻼ و از ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﯾ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد
آورم«.
۱۳اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻮش ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ؟ ﺗﻮ اﯾﻦ
ﻗﻮم را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد از دﺳﺖ آن ﻣﺮدم ﻧﺠﺎت دادی۱۴ .ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺮدم ﮐﻨﻌﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﺴﺘ و ﺧﻮد
را در اﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ و ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و آﺗﺶ ﺷﺐ و روز آن ﻫﺎ را
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨ۱۵ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺸ ،آن ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ»۱۶ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده
ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺸﺪ۱۷ «.ﺑﺪرﺑﺎر ﺗﻮ زاری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه دادی و ﻓﺮﻣﻮدی»۱۸ :ﺑﺰودی ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﮔﯿﺮم و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر را
ﺑﺪون ﺳﺰا ﻧﻤﮔﺬارم .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ«.
۱۹ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ از روی رﺣﻤﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺒﺨﺸ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ای«.
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۲۰

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدی ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪم،

۲۱‐۲۲

اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺮﺟﻼﻟﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺪام از آﻧﻬﺎﺋ را
ﮐﻪ ﺟﻼل و ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺮا در ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ از ﻣﻦ ﺑ اﻃﺎﻋﺘ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺮا ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ،
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

۲۳

روی آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺖ آن را داده ام

۲۴

وﻟ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻓﺮق دارد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ و از ﺻﻤﯿﻢ دل ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮا ﺑﺠﺎ

آورده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣ ﺑﺮم و اوﻻدۀ او را
ﻣﺎﻟ آن ﻣ ﺳﺎزم۲۵ .ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در دره ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و از راه ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ«.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ
۲۶‐۲۷

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ ﺑ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ از ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻦ
۲۸

ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﮐﻪ

ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪه ام.

ﻫﻤﺎن ﺑﻼ را ﮐﻪ از آن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻣ آورم۲۹ .اﺟﺴﺎد ﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺗﺎن ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﺪ۳۰ .ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ و ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﻫﯿﭽﺪام ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد ﻗﺪم ﻧﻤﮔﺬارد.

۳۱

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ اﺳﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را رد ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۳۲ .اﻣﺎ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۳۳ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺷﺎن ﺑﺮای ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭼﻮﭘﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺗﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮد.

۳۴

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ روزی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺴﺎل ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺟﺰای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑ اﻃﺎﻋﺘ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای دارد۳۵ .و ﺷﻤﺎ ای
ﻗﻮم ﺷﺮﯾﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ ﻣﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
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۳۶‐۳۷

آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

آن ﻫﺎ را ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﺛﺮ ﺑﻼﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آورد ﻫﻤﻪ ﻫﻼک
ﺷﺪﻧﺪ.

۳۸

از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺷﺴﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﮐﻨﻌﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۴۶ ‐ ۴۱ :۱

۳۹ﻣﻮﺳ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۴۰ .روز
دﯾﺮ ،ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺮ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
۴۱

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎن از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ

ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ۴۲ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻧﻤﮐﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ،ﺷﻤﺎ را
ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ۴۳ .وﻗﺘ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﯿﺪ.
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
۴۴

اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻮﺳ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﺳ از اردوﮔﺎه

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪﻧﺪ.

۴۵

آﻧﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻫﺎی

ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺴﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻣ رﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ۳ :‐۵ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣ ﭘﺴﻨﺪد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎو ،ﻗﻮچ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ ﺑﺎﺷﺪ .آن
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ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﺧﻮاه ﻧﺬری ،ﺧﻮاه دﻟﺨﻮاه ،ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺨﺼﻮص ﯾ از ﻋﯿﺪﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮه ای را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﯾ ﻟﯿﺘﺮ
ﺷﺮاب ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.

۶‐۷

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾ ﻗﻮچ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه آن

ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ و ﻧﯿﻢ
ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﺪاوﻧﺪ را راﺿ ﻣﮐﻨﺪ۸ .‐۱۰اﮔﺮ
ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾ ﮔﺎو را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺬری ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﯿﺎورد ،ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ دو ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻧﯿﺰ دو ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای او ﮔﻮارا اﺳﺖ.
۱۱‐۱۲اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﯾ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﮔﺎو ،ﻗﻮچ ،ﺑﺮه ﯾﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
۱۳‐۱۴ﻫﺮ ﮐﺴ ،ﺧﻮاه اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮﻧﺖ دارد،
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۵‐۱۶از آﻧﺠﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﯾﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۷‐۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻣ آورم،

وارد ﺷﺪﻧﺪ،

۱۹

و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ از ﻣﯿﻮۀ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺣﺼﮥ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۰

ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎن ﺑﭙﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺮص ﻧﺎن را ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣ آورﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲۱

اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای را ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد

ﻣ دﻫﻨﺪ ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻫﺪﯾﮥ ﮔﻨﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی
۲۲‐۲۳ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪۀ ﺗﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ﻏﻔﻠﺖ
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ﮐﻨﯿﺪ،

۲۴

و ﺑﻌﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﮔﺎو را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻮی آن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات
ﻫﻤﺮاه ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۵

ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐَﻔﺎره ﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﻗﺼﺪاً ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.

۲۶

ﺗﻤﺎم ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ.
۲۷اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺰ ﻣﺎدۀ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ۲۸و ﮐﺎﻫﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐَﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۲۹ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۰

اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻗﺼﺪاً ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﯿﺎﻧﻪ ،آن ﺷﺨﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺮد ﺷﻮد۳۱ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺷﻤﺮده از او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮﺳﺪ«.

ﺟﺰای ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺖ
۳۲

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﺰم ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ.

۳۳آن ﻫﺎ او را ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون و ﺳﺎﯾﺮ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﺮدﻧﺪ۳۴ .آن ﻫﺎ او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ۳۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺰای اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺮده ﺳﻨﺴﺎرش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد۳۶ «.ﭘﺲ او را از
اردوﮔﺎه ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ﻗﺮار ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻨﺴﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﭘﻮﭘﻬﺎ
۳۷‐۳۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﭘﻮﭘﻬﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎی آﺑ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ۳۹ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻮﭘﻬﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورده از آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،از ﻣﻦ روﮔﺮدان ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﭘﯿﺮو اﻣﯿﺎل و
ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۴۰

ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎد ﻣ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﺎک و

۴۱

ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از

ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم«.

ﺷﻮرش ﻗﻮرح
۱‐۲روزی ﻗﻮرح ﭘﺴﺮ ﯾﺰﻫﺎر ﻧﻮاﺳﮥ ﻗﻬﺎت ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﺎ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿﺎب و اون ﭘﺴﺮ
ﻓﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻮرش
دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۳آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ از ﻫﯿ ﮐﺪام ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻘﺪس اﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﺷﻤﺎرﯾﺪ؟«
۴وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد ۵و ﺑﻪ ﻗﻮرح و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا
ﺻﺒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﮐﺴ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر او ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد۶ .‐۷ﭘﺲ ای ﻗﻮرح ،ﺗﻮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﻓﺮدا ﺻﺒ
ﺑﺎ ﻣﻨﻘﻞ ﻫﺎی ﭘﺮ از آﺗﺶ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ای ﭘﺴﺮان ﻻوی ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺗﺎن
را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ«.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۸‐۹

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﻮرح و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ای ﻻوﯾﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .آﯾﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

۱۰

ﻻوﯾﺎن اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻫﻤﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎن ﺑﺎ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﮔﻨﺎه ﻫﺎرون ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از او ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟«
۱۲ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ،ﭘﺴﺮان اﻟﯿﺎب ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﻤ آﺋﯿﻢ.

۱۳

آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ اﻣﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را از ﯾ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ

ﺟﺎری ﺑﻮد آوردی ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮی؟
۱۴ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدی ﻧﺒﺮده ای و ﻣﺰرﻋﻪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاده ای .ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫ؟ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ«.
۱۵

ﻣﻮﺳ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﻦ .ﻣﻦ ﺣﺘ ﯾ اﻻغ ﻫﻢ

از آن ﻫﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام و ﺑﻪ ﻫﯿﭽﺪام آن ﻫﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ام«.
۱۶ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﻮرح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﻓﺮدا ﺻﺒ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.
ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻣ آﯾﺪ۱۷ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ ﻣﻨﻘﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ در آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﺎرون ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﻞ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮد۱۸ «.ﭘﺲ ﻫﻤ ﻣﻨﻘﻠﻬﺎی ﺧﻮد را آورده آﺗﺶ
روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﭘﯿﺶ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۱۹ .ﺑﻌﺪ ﻗﻮرح ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ را در
ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ۲۰ .‐۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :از اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﻓﻮراً ﻫﻼک ﮐﻨﻢ۲۲ «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ ﻫﺴﺘ ،آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﻣ ﺷﻮی؟« ۲۳‐۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ از ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻗﻮرح و
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داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺟﺰای ﺷﻮرﺷﯿﺎن
۲۵

آﻧﺎه ﻣﻮﺳ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﻤﮥ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام رﻓﺘﻨﺪ

۲۶

و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ

ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ دور ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺖ
دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ«.
۲۷

ﭘﺲ آن ﻫﺎ از اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﺪﻧﺪ و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﺑﺎ زﻧﺎن و

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه دم دروازه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.

۲۸

ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد ﻧﺮده ام۲۹ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ۳۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ای ﺑﻌﻤﻞ آورد زﻣﯿﻦ ﭼﺎک ﺷﻮد و اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎل
و داراﺋ ﺷﺎن در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد و زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﺮوﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ«.
۳۱ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﺑﺎز ﺷﺪ ۳۲و آن ﻫﺎ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮد۳۳ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﺎکِ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻧﺪه ﺑﻮر ﺷﺪﻧﺪ و
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ۳۴ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ آن ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺒﻠﻌﺪ.
۳۵ﺑﻌﺪ آﺗﺸ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮود آﻣﺪ و آن دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
۳۶‐۳۸ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
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ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن وﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻨﻘﻠﻬﺎی اﯾﻦ
ﻣﺮدان را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دور و در ﯾ ﺟﺎی وﺳﯿ ﺑﺮﯾﺰد .ﺑﻌﺪ از
ﻣﻨﻘﻠﻬﺎ ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﺧﺎﻃﺮۀ ﻋﺒﺮت اﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﻫﺎ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﺎﺧﺖ،

۳۹

و اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻨﻘﻠﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠ را

۴۰

ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺮت ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ

ﺑﻐﯿﺮ از اوﻻدۀ ﻫﺎرون ،ﺟﺮأت ﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻼﺋ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮرح و ﭘﯿﺮواﻧﺶ آﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد
ﻣﻮﺑﻤﻮ اﺟﺮاء ﺷﺪ.
۴۱وﻟ ﻓﺮدای آن ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺘﯿﺪ۴۲ «.اﻣﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ،ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ۴۳ .‐۴۴ﻣﻮﺳ
و ﻫﺎرون رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۴۵ :از ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﻣﺮدم دور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻓﻮراً ﻫﻼک ﺳﺎزم «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻪ
ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ۴۶ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮ و از ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه در آن آﺗﺶ ﺑﺮﯾﺰ و
ﺑﺮ آن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﻦ و ﻓﻮراً در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮو و ﺑﺮای ﺷﺎن ﮐَﻔﺎره ﮐﻦ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻼ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ۴۷ «.ﭘﺲ ﻫﺎرون
ﻃﻮرﯾﻪ ﻣﻮﺳ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻓﻮری در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ را ﺑﺮ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮐَﻔﺎره ﮐﺮد۴۸ .او ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن
اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻼ رﻓ ﺷﺪ۴۹ .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﻮرح از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻬﺎرده
ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۵۰ .ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﻫﺎرون ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ.
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ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از رﻫﺒﺮان دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﺎن ﯾ
ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎورد .ﺗﻮ ﻧﺎم ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﺼﺎی او ﺑﻨﻮﯾﺲ۳ .ﻧﺎم ﻫﺎرون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺼﺎی
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد۴ .ﺑﻌﺪ آن ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮده ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن،
۵

ﯾﻌﻨ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺬار .آﻧﺎه ﻋﺼﺎی ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام
ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺎت ﻫﻤﯿﺸ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ«.
۶ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﯾ از رﻫﺒﺮان دوازده ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮای او ﯾ ﻋﺼﺎ آورد
۷و ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮد و ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
۸ﻓﺮدای آن ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﮐﻪ ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺷﻔﺘﻪ و ﺷﻮﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎدام ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ۹ .ﻣﻮﺳ ﻋﺼﺎﻫﺎ را ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن ﻫﺎ ﻋﺼﺎﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾ از رﻫﺒﺮان ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺖ۱۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون را دوﺑﺎره در ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺬارد
ﺗﺎ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺷﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ
ﻣ روﻧﺪ۱۱ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد.
۱۲‐۱۳ﺳﭙﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ دﯾﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮود ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻫﻼک
ﻣﮔﺮدﯾﻢ«.

وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
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۱۸

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ،ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻻوﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻄﺎﺋ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ
۲

ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﻮ ،ﯾﻌﻨ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
۳

ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪس در داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪوش ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻوﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس و ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ﻫﻢ ﺗﻮ و ﻫﻢ آن ﻫﺎ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۴ .ﻓﻘﻂ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ و
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﮥ ﺧﻮد را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ۵ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را
اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺧﺸﻢ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد۶ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم .آن ﻫﺎ وﻗﻒ ﻣﻦ
۷

ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮوف ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪوش ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس را
اﺟﺮاء ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺎﺻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام و اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﻘﺪس ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺎﺋ را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ آورﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ
اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣﮔﺬارم .و اﯾﻦ ﯾ
۹

ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪﺳ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ :ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی آردی ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد۱۰ .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﯾ ﺟﺎی
ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺣﻖ ﺧﻮردن آن ﻫﺎ را دارﻧﺪ.
۱۱ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﯾﺮی ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ داﯾﻤ ﻣ دﻫﻢ و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
۱۲ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ،
ﯾﻌﻨ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﺷﺮاب و ﻏﻠﻪ ۱۳و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ .و
ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ات ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮرد.
۱۴‐۱۶ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری و اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﻮد ،از ﺑﺮای او
ﭘﻨ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺪﻫﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺒﻠ را ﺑﭙﺮدازد۱۷ .وﻟ اوﻟﺒﺎری ﮔﺎو،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن آن ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﭼﺮﺑ آن ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد
و ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗ ﻣﮔﺮدد۱۸ .ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻨﻪ و ران
راﺳﺖ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ.
۱۹ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ات ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻ را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ آورﻧﺪ،
داده ام و اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و اوﻻدۀ ﺗﺎن ﺑﺴﺘﻪ ام«.
۲۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿ ﻣﻠ و داراﺋ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ داراﺋ و ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺳﻬﻢ ﻻوﯾﺎن
۲۱ده ﻓﯿﺼﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی در ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﺎن در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ام۲۲ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.

۲۳

ﺗﻨﻬﺎ ﻻوﯾﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

وﻇﺎﯾﻒ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ داﯾﻤ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
۲۴

زﯾﺮا ده ﻓﯿﺼﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ

ﻻوﯾﺎن داده ام ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻠ و داراﺋ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻻوﯾﺎن
۲۵‐۲۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻮﯾﺪ» :ده ﻓﯿﺼﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ۲۷ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮِ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ۲۸ .‐۲۹ﻟﻬﺬا اﯾﻦ ده
ﻓﯿﺼﺪی ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺼﮥ ﻓﯿﺼﺪی ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

۳۰

ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺼﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻘﯿﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻪ ﻣ دارﻧﺪ.
۳۱ﺷﻤﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﻣﺰد ﺧﺪﻣﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت اﺟﺮاء ﻣﮐﻨﯿﺪ۳۲ .ﺷﻤﺎ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮردن آن ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﺮﻃﯿﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺼﮥ ده ﻓﯿﺼﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑ ﺣﺮﻣﺘ
ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺷﯿﺎی ﻧﺠﺲ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ :ﯾ ﮔﺎو ﺳﺮخ و
ﺑ ﻋﯿﺐ را ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾﻮﻏ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ۳و آن را ﺑﻪ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
او آﻧﺮا از اردوﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮده و ﯾﻨﻔﺮ در ﺣﻀﻮر او آﻧﺮا ذﺑ ﮐﻨﺪ۴ .آﻧﺎه اَﻟﻌﺎزار ﻗﺪری از ﺧﻮن
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۵

ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﻄﺮف ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻮان
۶

را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﻮن و ﺳﺮﮔﯿﻦ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اَﻟﻌﺎزار ﭼﻮب ﺳﺮو و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎرو ﺑﻮﺗﻪ و
۷

ﻧ ﺳﺮخ را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻫﺎ را در آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪازد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و
۸

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﮔﺎو را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه اﺳﺖ
۹

ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و او ﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﯾ ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو را ﺟﻤ ﮐﺮده در ﯾ ﺟﺎی ﭘﺎک در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮای آب ﻃﻬﺎرت ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ۱۰ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﮔﺎو را ﺟﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و او ﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات
را ﻫﻢ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۱ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ای را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۲ .او ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺳﻮم و
ﻫﻔﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﻃﻬﺎرت ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ در آن دو روز ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آب ﭘﺎک
ﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۱۳ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺟﻨﺎزه ای را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﻃﻬﺎرت
ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آب ﻃﻬﺎرت ﺑﺮ او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ
ﻗﻮم راﻧﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا او ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺠﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۴

اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺧﯿﻤﻪ ای ﺑﻤﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد :ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ در آن ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﮐﻦ

اﺳﺖ و ﯾﺎ در آن داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻪ در آن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺲ ﻣ ﺷﻮد.

۱۵

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓ ﺑ ﺳﺮﭘﻮش

۱۶

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻤﺮگ

ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﻗﺒﺮی را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۷ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو ﺳﺮخ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓ ﮔﻨﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه
اﺳﺖ در ﯾ ﻇﺮف ﺑﯿﻨﺪازد و آب روان ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰد۱۸ .ﺑﻌﺪ ﯾ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
از ﺑﺘﮥ زوﻓﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در آن آب ﻓﺮوﺑﺮد و ﺑﺎ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ آب را ﺑﺮ ﺧﯿﻤﻪ و ﻫﻤﮥ ﻇﺮوﻓ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﺒﺮی دﺳﺖ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﺪ.

۱۹

آب ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ رﯾﺨﺘﻪ

ﺷﻮد .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ .او در ﺷﺎم ﻫﻤﺎن روز
ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد.
۲۰

وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﺴﺎزد ،ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آب ﻃﻬﺎرت ﺑﺮ

او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﺠﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۱

اﯾﻦ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼ ﮐﻪ آب ﻃﻬﺎرت را ﻣ ﭘﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آب دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۲ .ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﻪ آن ﺑﺨﻮرد ﻧﺠﺲ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

آب از ﺻﺨﺮه ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۷ ‐ ۱ :۱۷

۲۰

۱در ﻣﺎه اول ﺳﺎل ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﻗﺎدِش ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ

ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد و دﻓﻦ ﺷﺪ.
۲ﺟﺎﺋﯿﻪ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ آب ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم ﺑﺪور ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺟﻤ ﺷﺪه ۳ﻟﺐ ﺑﻪ
ﺷﺎﯾﺖ ﮔﺸﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﺎش ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻣﺮدﯾﻢ۴ .ﭼﺮا ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ ۵ﭼﺮا ﻣﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاب و ﺑ ﻋﻠﻒ آوردﯾﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻏﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻧﺠﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺗﺎک و ﻧﻪ اﻧﺎر.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘ آب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪارﯾﻢ۶ «.ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون از ﻣﺮدم دور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ۷‐۸و ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺼﺎ را از ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺮ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮ و ﺑﺮادرت،
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ﻫﺎرون ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﻮ ﮐﻪ آب ﺧﻮد را
۹

ﺟﺎری ﺳﺎزد .آﻧﻮﻗﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺻﺨﺮه ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن آب ﺑﺪﻫﯿﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ
ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﺼﺎ را از ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
۱۰ﺑﻌﺪ او و ﻫﺎرون ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را در ﭘﯿﺶ آن ﺻﺨﺮه ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﻣﻔﺴﺪ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﺮای ﺗﺎن آب ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟«

۱۱

آﻧﺎه ﻣﻮﺳ ﻋﺼﺎ را

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه زد .دﻓﻌﺘﺎً آب ﻓﺮاوان ﺟﺎری ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن از آن
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮدﯾﺪ و در ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﺬاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ«.
۱۳ﭘﺲ آﻧﺠﺎ را ﻣﺮﯾﺒﻪ) ،ﯾﻌﻨ ﻣﺸﺎﺟﺮه( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

ادوم از ﻋﺒﻮر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ
۱۴

ﻣﻮﺳ ﻗﺎﺻﺪاﻧ را از ﻗﺎدِش ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ادوم ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﻮ و اوﻻدۀ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر زﺣﻤﺎت و ﻣﺸﻘﺎت را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﯾﻢ.

۱۵

ﭼﻄﻮر ﭘﺪران ﻣﺎ

ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای
داﺷﺘﻨﺪ.

۱۶

وﻗﺘ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد و زاری ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﻓﺮﺳﺘﺎد

و ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .ﺣﺎﻻ در ﻗﺎدِش ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮ اﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪ زده اﯾﻢ.
۱۷ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮرت ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ
و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ و از ﭼﺎه ﻫﺎی ﺗﺎن آب ﻧﻤ ﻧﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ از ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺗﺎ از ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ از ﺷﺎﻫﺮاه ﭘﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﮔﺬارﯾﻢ«.
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۱۸

اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ادوم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ

داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺗﺎن ﻣ آﺋﯿﻢ«.

۱۹

ﻗﺎﺻﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از

ﺷﺎﻫﺮاه ﻣ روﯾﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎ از آب ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ آب را ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر را ﺑﺪﻫ«.

۲۰

ﭘﺎدﺷﺎه ادوم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻋﺒﻮر
۲۱

از ﺧﺎک ﻣﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ «.آﻧﺎه ادوم ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ.

وﻗﺘ ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ادوﻣﯿﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر را ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر از راه دﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ.

وﻓﺎت ﻫﺎرون
۲۲‐۲۳ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺎدِش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﻮر در ﺳﺮﺣﺪ ادوم رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۲۴

»ﻫﺎرون ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد داﺧﻞ

ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﮥ ﻣﺮﯾﺒﻪ از اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ.

۲۵

ﭘﺲ ﺣﺎﻻ

ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮش ،اَﻟﻌﺎزار را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﺒﺮ۲۶ .در آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ را از ﺗﻦ ﻫﺎرون ﺑﺮآور و
ﺑﻪ ﺗﻦ ﭘﺴﺮش ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﻦ .ﻫﺎرون در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد۲۷ «.ﻣﻮﺳ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
ﮐﻮه ﻫﻮر رﻓﺘﻨﺪ.

۲۸

در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺳ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ را از ﺗﻦ ﻫﺎرون ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ،اَﻟﻌﺎزار

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻫﺎرون در ﺑﺎﻻی ﻫﻤﺎن ﮐﻮه ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ۲۹ .وﻗﺘ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺮگ ﻫﺎرون ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺪت ﺳ روز ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ اول ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن

۲۱

۱وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاد ،واﻗ در ﺟﻨﻮب ﮐﻨﻌﺎن ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه

اﺗﺎرﯾﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﯾ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ۲ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد
۳

ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﺷﺴﺖ داد و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺠﺎ را ﺣﺮﻣﻪ) ،ﯾﻌﻨ ﻧﺎﺑﻮدی( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠ
۴ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﻮه ﻫﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ از راﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻣ رﻓﺖ ،ﮐﺸﻮر
ادوم را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺘﻨ آﻣﺪﻧﺪ ۵و از ﺧﺪا و ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ آوردﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و
ﻧﻪ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺑ ﻣﺰه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ۶ «.آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤ را در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ را ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﯾ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد آن ﻫﺎ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
۷

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ

ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳ ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾ ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﺎوﯾﺰ،
و ﻫﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۹ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﯾ ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺖ و آن
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻪ ای آوﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪه ای ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣﮐﺮد ،ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﻮآب
۱۰ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺑﻪ اوﺑﻮت رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ۱۱ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻋﯿ ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در ﺷﺮق ﻣﻮآب واﻗ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ۱۲ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وادی زارد آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ارﻧﻮن در ﻧﺰدﯾ ﺳﺮﺣﺪات اﻣﻮرﯾﺎن
ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ) .درﯾﺎی ارﻧﻮن ﺧﻂ ﺳﺮﺣﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻮآﺑﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن اﺳﺖ۱۴ (.در »ﮐﺘﺎب ﺟﻨﻬﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ واﻫﯿﺐ در ﺳﻮﻓﻪ و دره ﻫﺎی ارﻧﻮن ۱۵و وادی ﻫﺎی
آن ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب واﻗ اﻧﺪ.
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۱۶

ﺳﭙﺲ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺌﺮ ،ﯾﻌﻨ ﭼﺎه اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ
۱۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آب ﻣ دﻫﻢ«.

آﻧﺎه

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
»ای ﭼﺎه ﻓﻮران ﮐﻦ! ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!
۱۸اﯾﻦ ﭼﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺷﺎﻫ و ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻨﺪه ﺷﺪ«.
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ۱۹و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻠ ﺋﯿﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﻮت رﻓﺘﻨﺪ۲۰ .از
ﺑﺎﻣﻮت ﺑﻪ دره ای ﮐﻪ در ﻣﻮآب واﻗ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮه ﻓﺴﺠﻪ اﺳﺖ ،رﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۱۱ :۳ ‐ ۲۶ :۲

۲۱ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ او
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ»۲۲ :ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﺷﺎﻫﺮاه
ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎن داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺘ از آب ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﻨﻮﺷﯿﻢ۲۳ «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ از ﺧﺎک او ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را
ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺖ و در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﯾﺎﻫﺺ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻨﯿﺪ.

۲۴

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺳﯿﺤﻮن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺷﺎن را از درﯾﺎی ارﻧﻮن ﺗﺎ درﯾﺎی ﯾﺒﻮق و ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن از ﻧﺎه
دﻓﺎﻋ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﻮد۲۵ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﻮرﯾﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺸﺒﻮن و
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و در آن ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ۲۶ .ﺣﺸﺒﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﯿﺤﻮن ﻗﺒﻼ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮآب آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺗﺎ درﯾﺎی ارﻧﻮن ﺗﺼﺮف
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ﮐﺮده ﺑﻮد.

۲۷

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪۀ را ﺑﺮای ﺣﺸﺒﻮن ﻣ ﺳﺮودﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﺣﺸﺒﻮن ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و آﻧﺮا آﺑﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯿﺤﻮن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲۸ ،زﯾﺮا آﺗﺸ از ﺣﺸﺒﻮن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺷﻬﺮ ﻋﺎرِ ﻣﻮآب و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ارﻧﻮن را ﺑﻠﻌﯿﺪ۲۹ .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﻮآب! ای ﻗﻮم ﮐﻤﻮش
ﻫﻼک ﺷﺪﯾﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻓﺮاری و دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮری اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
۳۰

ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﺮاﻧ ﺷﺎن از ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺒﻮن ذوال ﺷﺪ و ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻧﻮﻓ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﻣﯿﺪِﺑﺎ

اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ«.
۳۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ۳۲ .ﻣﻮﺳ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ وﺿ آﻧﺠﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ دﻫﺎت
اﻃﺮاف آن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
۳۳ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻄﺮف ﺑﺎﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
اَدرﻋ آﻣﺪ۳۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻋﻮج ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ او را ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ام و ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮری در ﺣﺸﺒﻮن ﮐﺮدی،
ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﻦ۳۵ «.ﭘﺲ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻮج را ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﺣﺪی را
زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻠ ﺷﺎن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑِﻠﻌﺎم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ

۲۲

۱ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﻮآب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ

ارﯾﺤﺎ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.

۲‐۳ﭼﻮن ﺑﺎﻻق ،ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻮرﯾﺎن آوردﻧﺪ ،او و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۴ .‐۵ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻣﺪﯾﺎن ﭘﯿﺎم
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﮔﺎوی ﮐﻪ ﺳﺒﺰه را ﻣ ﺟﻮد ،ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد «.ﭘﺲ
ﺑﺎﻻق ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر در ﻓﺘﻮر ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات واﻗ اﺳﺖ،
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ آﻣﺪه اﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه و در ﻧﺰدﯾ
۶

ﻣﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ از
ﻣﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻢ و از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮاﻧﻢ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻣ ﺷﻮد«.
۷ﭘﺲ رﻫﺒﺮان ﻣﻮآب و ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﯾ ﻣﺒﻠ ﭘﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰد ﻓﺎﻟﺒﯿﻨ ،ﭘﯿﺶ ﺑِﻠﻌﺎم رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم ﺑﺎﻻق
را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۸ .ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻓﺮدا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ «.ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮآب ﺷﺐ را ﺑﺎ ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۹ .ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪا
ﭘﯿﺶ ﺑِﻠﻌﺎم آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ۱۰ﺑِﻠﻌﺎم ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻق،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻫﺴﺘﻨﺪ .او آن ﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﮔﻮﯾﺪ ۱۱ﮐﻪ ﯾ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮ آﻣﺪه
و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوم و آن ﻫﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ او
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨﺪ و آن ﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻧﺪ۱۲ «.ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮوی و آن
ﻗﻮم را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داده ام«.
۱۳

ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم ﺻﺒ روز دﯾﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻻق رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﺎن

ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوم«.

۱۴

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻق دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد

ﻋﻮدت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑِﻠﻌﺎم ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم اﺟﺎزۀ رﻓﺘﻦ را ﻣ دﻫﺪ
۱۵ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎﻻق ﯾ ﺗﻌﺪاد دﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۶ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎﻻق از ﺗﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋ۱۷ .او از ﺗﻮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ
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ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋ ﺑﺠﺎ ﻣ آورد .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ«.

۱۸

ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎﻻق

ﻗﺼﺮ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﮐﻨﻢ.
۱۹

وﻟ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺐ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺪاﯾﺘ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫﺪ«.

۲۰

ﺧﺪا ﻫﻤﺎن

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان دوﺑﺎره آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮو ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﻨ«.

ﺑِﻠﻌﺎم و اﻻﻏﺶ
۲۱ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم ﺻﺒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﻻغ ﺧﻮد را ﭘﺎﻻن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻻق ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد۲۲ .اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑِﻠﻌﺎم ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺴﺮ راه او ﻓﺮﺳﺘﺎد و راه را ﺑﺮ او ﺑﺴﺖ .ﺑِﻠﻌﺎم در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد و دو ﻧﻮﮐﺮش ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۲۳ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ
اﻻغ ﺑِﻠﻌﺎم ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی در دﺳﺖ دارد و ﺑﺴﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﺎه اﻻغ
از ﺟﺎده رم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ای رﻓﺖ .ﺑِﻠﻌﺎم اﻻغ را زد و آن را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

۲۴

ﺑﻌﺪ

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا در ﯾ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺟﺎده ﺗﻨ ﻣ ﺷﺪ و در دو ﻃﺮف آن دﯾﻮارﻫﺎی دو ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد۲۵ .ﭼﻮن اﻻغ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﭼﺴﭙﺎﻧﺪ
و ﭘﺎی ﺑِﻠﻌﺎم را ﺑﻪ آن ﻓﺸﺮد .ﺑِﻠﻌﺎم دوﺑﺎره اﻻغ را زد۲۶ .آﻧﻮﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و در ﯾ ﺟﺎی
ﺗﻨﺘﺮ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ اﻻغ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

۲۷

اﻻغ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ﺧﻮاﺑﯿﺪ و

ﺑِﻠﻌﺎم ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﻮب دﺳﺖ ﺧﻮد ،اﻻغ را زد۲۸ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻻغ را ﺑﻪ ﺣﺮف زدن آورد و
اﻻغ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺳﻪ ﺑﺎر زدی؟« ۲۹ﺑِﻠﻌﺎم ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه
ﮐﺮدی .ای ﮐﺎش ﯾ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﮐﺸﺘﻢ«.

۳۰

اﻻغ ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ

ﻣﻦ ﻫﻤﺎن اﻻﻏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪه ای؟ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮده ام؟« ﺑِﻠﻌﺎم
ﺟﻮاب داد» :ﻧ۳۱ «.آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑِﻠﻌﺎم را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑِﻠﻌﺎم ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و او ﭘﯿﺸﺮوی او رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد۳۲ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا اﻻﻏﺖ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زدی؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﺮا از رﻓﺘﻦ ﺑﺎز دارم ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮ از
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روی ﺑ اﻃﺎﻋﺘ اﺳﺖ.

۳۳

اﯾﻦ اﻻغ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ و از ﺳﺮ راه ﻣﻦ دور ﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻻغ اﯾﻦ

ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﺮد ،ﺗﺮا ﻣﮐﺸﺘﻢ و آن را زﻧﺪه ﻣﮔﺬاﺷﺘﻢ«.

۳۴

ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام.

ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ در ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدی .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم«.

۳۵

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮو ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ

ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻮ «.ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻻق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﺎﻻق را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﺪ
۳۶ﭼﻮن ﺑﺎﻻق ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮآب ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ارﻧﻮن واﻗ
در ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر رﻓﺖ۳۷ .ﺑﺎﻻق از ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎر اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺻﺪاﻧﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻧﯿﺎﻣﺪی؟ آﯾﺎ
ﻓﺮ ﻣﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ رﺳﯿﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ؟« ۳۸ﺑِﻠﻌﺎم ﺟﻮاب داد» :ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪه ام،
اﻣﺎ ﻗﺪرت آن را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﻢ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ«.
۳۹

ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺰوت رﻓﺖ.

۴۰

در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻق ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و

ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑِﻠﻌﺎم و رﻫﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۴۱ﻓﺮدای آن ﺑﺎﻻق ﺑِﻠﻌﺎم را ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﺑﻤﻮت ﺑﻌﻞ ﺑﺮد ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺧﻄﺎﺑﮥ اول ﺑِﻠﻌﺎم

۲۳

۱

ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﺎز و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ

آﻣﺎده ﮐﻦ۲ «.ﺑﺎﻻق ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﯾ ﮔﺎو و ﯾ ﻗﻮچ را
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ۳ .ﺑﻌﺪ ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣ روم ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻣ آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺮا آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزم«.
ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای رﻓﺖ ۴و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻫﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﯾ ﮔﺎو و ﯾ ﻗﻮچ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدم۵ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
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۶

ﺑِﻠﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﺪ و او را دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻻق ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم او را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑِﻠﻌﺎم
۷

ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻻق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮآب در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﻄﺎﺑﮥ
ﺧﻮد را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮاد ﮐﺮد:
»ﺑﺎﻻق ﻣﺮا از ﮐﺸﻮر ارام ،از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺸﺮق آورد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ
۸

ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ .ﺑﯿﺎ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ «.ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻗﻮﻣ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺮدﻣ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺮده اﺳﺖ؟ ۹از ﻓﺮاز
ﮐﻮﻫﻬﺎ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ،از ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ ﻣﺮدﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد را در ﺟﻤﻠﮥ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤ آورﻧﺪ۱۰ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر اﻧﺪ ،ﺑ ﺷﻤﺎر و
ﺑ ﺣﺴﺎب .ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت را ﻣ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ از اﻓﺮاد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻤﯿﺮم .ای
ﮐﺎش ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۱

ﺑﺎﻻق از ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را

ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨ ،اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دادی۱۲ «.ﺑِﻠﻌﺎم ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن آوردم«.

ﺧﻄﺎﺑﮥ دوم ﺑِﻠﻌﺎم
۱۳

ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﯾ ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺒﺮم .از آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣ ﺑﯿﻨ .از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ۱۴ «.ﭘﺲ ﺑﺎﻻق او را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﮥ ﺻﻮﻓﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻓﺴﺠﻪ واﻗ اﺳﺖ ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﯾ ﮔﺎو و
ﯾ ﻗﻮچ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد۱۵ .ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ات
ﺑﺎﯾﺴﺖ .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ روم۱۶ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑِﻠﻌﺎم آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۱۷ .ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻻق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮآب ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﺎﻻق از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟« ۱۸ﺑِﻠﻌﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

»ای ﺑﺎﻻق ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺸﻨﻮ! ای ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه!

۱۹

ﺧﺪا ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دروغ

ﺑﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻨ آدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻣ دﻫﺪ ،وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۰

ﺑﻪ

ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ .او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ.

۲۱

او در آﯾﻨﺪۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘ و ﻣﺸﻼﺗ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ

اﺳﺖ .آن ﻫﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۲۲

ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون

آورد ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ۲۳ .ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﺎدو ﮐﻨﺪ و اﻓﺴﻮن ﮐﺴ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۴ «.اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺑﭙﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺎر ﺧﻮد را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و
ﺧﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﻧﻤ ﺧﻮاﺑﻨﺪ«.
۲۵ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه۲۶ «.ﺑِﻠﻌﺎم در ﺟﻮاﺑﺶ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﮐﻨﺪ ،آن را ﻣﮔﻮﯾﻢ«.

ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺳﻮم ﺑِﻠﻌﺎم
۲۷آﻧﺎه ﺑﺎﻻق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨ۲۸ «.ﭘﺲ ﺑﺎﻻق او را ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﻓﻐﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮد۲۹ .ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﺎزد و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ را ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ۳۰ .و ﺑﺎﻻق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ او ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.

۲۴

۱وﻗﺘ ﺑِﻠﻌﺎم دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ دﻓﻌﺎت

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺎل و اﻓﺴﻮن ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ رو ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮد ۲و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ زده اﻧﺪ .آﻧﺎه روح ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ ۳و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ:
»وﺣ ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر ،وﺣ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ؛ ۴وﺣ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را
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ﺷﻨﯿﺪ ،و رؤﯾﺎﺋ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎن داد؛ رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ.
۵

ای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨ اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﻬﺎی
۶

ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎن ﻋﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻏﺮس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو
۷

ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دﻟﻮﻫﺎی ﺷﺎن از آب ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺬرﻫﺎی
ﺷﺎن ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان آﺑﯿﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اَﺟﺎج ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎن ﻣﺘﺮﻗ
ﻣ ﺷﻮد۸ .ﺧﺪا آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .آن ﻫﺎ ﻗﺪرﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو وﺣﺸ دارﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
را ﻣ ﺑﻠﻌﻨﺪ .اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺷﺎن را ﻣ ﺷﻨﻨﺪ و ﺧُﺮد ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣ دوزﻧﺪ۹ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﮐﺴ ﺟﺮأت آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺮا
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎد ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ«.
۱۰آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻻق ﺑﺮ ﺑِﻠﻌﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﻣ زد ﺑﻪ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﻋﺲ ،ﺳﻪ ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دادی۱۱ .از
اﯾﻨﺠﺎ زود ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮد .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﻮﺑ ﺑﺪﻫﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺗﺮا از آن
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ۱۲ «.ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪاﻧﺖ ﮔﻔﺘﻢ ۱۳ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه ﮐﻨ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ ،ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ دل ﺧﻮد ﮐﺎری ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ.

۱۴

ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣ روم ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ در

آﯾﻨﺪه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮ ﻣ آورﻧﺪ«.

ﺧﻄﺎﺑﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑِﻠﻌﺎم
۱۵آﻧﺎه ﺑِﻠﻌﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮد:
»اﯾﻦ اﺳﺖ وﺣ ﺑِﻠﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر ،وﺣ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ ،وﺣ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ ۱۶و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ او ﺣﻤﺖ آﻣﻮﺧﺖ و رؤﯾﺎﺋ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ او
ﻧﺸﺎن داد .او رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ۱۷ .او را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﺎﻻ ،او را ﺗﻤﺎﺷﺎ
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ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،وﻟ ﻧﻪ از ﻧﺰدﯾ .ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎﻧ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ .او
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻣﻮآب را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﺮدم آﺷﻮﺑﺮ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﮐﻨﺪ،
ادوم ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﻠ و داراﺋ ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ،

۱۸

و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را در

۱۹

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ

ﻣ دﻫﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزد و ﯾﻨﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارد«.
۲۰

ﺑﻌﺪ ﺑِﻠﻌﺎم رو ﺑﻄﺮف ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮد» :ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ

اﻗﻮام ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۲۱ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮد» :ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻢ اﺳﺖ
و آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ای ﻗﺮار دارد۲۲ .اﻣﺎ ای ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﯾﺪ و ﻟﺸﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﺷﻮرﯾﺎن
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ ﺑﺮد«.
۲۳ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ» :اﻓﺴﻮس ﮐﻪ وﻗﺘ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﯿ ﮐﺴ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۴ .ﮐﺸﺘ ﻫﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺒﺮس ﻣ آﯾﻨﺪ آﺷﻮر و ﻋﺒِﺮ را ﺳﺮﮐﻮب
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۲۵ﺑﻌﺪ ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎﻻق ﻫﻢ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۲۵

۱در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻄﯿﻢ ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدان آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﻮآب زﻧﺎ

ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ آن ﻫﺎ را دﻋﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ.
۳ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ۴و ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﮥ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در روز
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۵

روﺷﻦ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺳﻬﻤﯿﻦ ﻣﻦ از ﺳﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﺷﻮد «.ﻣﻮﺳ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﺪ«.
۶ﺳﭙﺲ ﯾ از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻮﺳ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ
ﻋﺒﺎدت ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾ زن ﻣﺪﯾﺎﻧ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اردوﮔﺎه آورد۷ .وﻗﺘ ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار،
۸

ﻧﻮاﺳﮥ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ را دﯾﺪ ،ﻧﯿﺰه ای را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮد ﺑﺪرون ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ و
ﻧﯿﺰه را در ﺑﺪن ﻫﺮدوی آن ﻫﺎ ﻓﺮوﺑﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻼ از ﺳﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓ ﺷﺪ۹ .اﻣﺎ ﺑﺎآﻧﻬﻢ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن در اﺛﺮ آن ﺑﻼ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۰‐۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﻗﻬﺮ ﻣﺮا ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ .او
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻠﻒ
ﻧﺮدم۱۲ .‐۱۳ﭘﺲ ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن او ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺒﺨﺸﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎ او ﯾ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ او و اوﻻده اش ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۱۴ﻧﺎم ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ آن زن ﻣﺪﯾﺎﻧ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ زِﻣﺮی ﺑﻮد .او ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻟﻮ ،ﯾ از رؤﺳﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮد۱۵ .زن ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﻢ ﮐُﺰﺑ ﻧﺎم داﺷﺖ و دﺧﺘﺮ ﺻﻮر ،ﯾ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد.
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۱۷

»ﻣﺪﯾﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻦ و ﻫﻤﮥ ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮ،

۱۸

زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ

ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و واﻗﻌﮥ ﻣﺮگ ﮐُﺰﺑ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد«.

دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری

۲۶

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﻼ رﻓ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺗﻤﺎم
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ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺟﻨ رﻓﺘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ«.

۳‐۴

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در دﺷﺖ

ﻣﻮآب در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد:
۵‐۹از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ )ﭘﺴﺮ اول ﯾﻌﻘﻮب( :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺣﻨﻮک ،ﻓَﻠﻮ ،ﺣﺰرون و ﮐَﺮﻣ ﺟﺰو اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﯾ از اوﻻدۀ ﻓَﻠﻮ اﻟﯿﺎب ﻧﺎم داﺷﺖ
ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ ،داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﺑﻮد .داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ،دو ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘ ﻗﻮرح ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﺷﻮرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۱۰ .ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
ﭼﺎک ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺗﺸ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و دو ﺻﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﺧﻄﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ۱۱ .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﻮرح ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
۱۲‐۱۴ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﺎﮐﯿﻦ ،زِرح و ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن
ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
۱۵‐۱۸ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺻﻔﻮن ،ﺣﺠ ،ﺷﻮﻧ ،اُزﻧ ،ﻋﯿﺮی ،ارودی و ارﺋﯿﻠ ﺟﺰو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ﺑﺸﻤﺎر
ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۱۹‐۲۲

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﯿﻠﻪ ،ﻓﺎرص ،زِرح ،ﺣﺰرون و ﺣﺎﻣﻮل ﺟﺰو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ) .دو ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا،

ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ (.ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و
ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
۲۳‐۲۵ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﻮﻟَ ،ﻓُﻮه ،ﯾﺎﺷﻮب و ﺷﻤﺮون ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ
ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
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۲۶‐۲۷

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎرد ،اﯾﻠﻮن و ﯾﺤﻠ ﺋﯿﻞ ﺟﺰو ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار

و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟ ﻣ ﺷﺪ.
۲۸ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر ﻣﻨَﺴ و اﻓﺮاﯾﻢ۲۹ .ﻣﻨَﺴ ﭘﺪر ﻣﺎﺧﯿﺮ و ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮد۳۰ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
اﯾﻌﺰر ،ﺣﺎﻟَﻖ۳۱ ،اَﺳﺮِی ﺋﯿﻞ ،ﺷﯿﻢ۳۲ ،ﺷَﻤﯿﺪاع و ﺣﺎﻓﺮ اوﻻدۀ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .ﺻﻠﻔُﺤﺎد ،ﭘﺴﺮ
ﺣﺎﻓﺮ ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ دارای ﭘﻨ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﻮﻋﻪ ،ﺣﺠﻠﻪ ،ﻣﻠﻪ و ﺗﺮزه ﺑﻮد.

۳۴

ﺗﻌﺪاد

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۵‐۳۷ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻮﺗﺎﻟ ،ﺑﺎﮐَﺮ و ﺗﺎﺣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻮﺗﺎﻟ
ﻋﯿﺮاﻧ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳ و دو ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟ ﻣ ﺷﺪ.
۳۸‐۴۱ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺎﻟَ ،اﺷﺒﯿﻞ ،اَﺣﯿﺮام ،ﺷَﻔﻮﻓﺎم و ﺣﻮﻓﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اَرد و ﻧﻌﻤﺎن اوﻻدۀ ﺑﺎﻟَ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
۴۲‐۴۳ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﻮﺣﺎم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟ ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط
ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺑﻮد.
۴۴‐۴۷

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾِﻤﻨَﻪ ،ﯾﺸﻮی ،ﺑﺮﯾﻌﻪ ،ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠ ﺋﯿﻞ ﺟﺰو ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ) .اَﺷﯿﺮ دﺧﺘﺮی

ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺳﺎره داﺷﺖ (.ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﻮد.
۴۸‐۵۰ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾﺎﻫﺰ ﺋﯿﻞ ،ﺟﻮﻧ ،ﯾﺰر و ﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
۵۱ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺸﺼﺪ و ﯾ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۵۲‐۵۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ.
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۵۴‐۵۶

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺎدﺗﺮ و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ

ﮐﻮﭼﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ داده ﺷﻮد«.
۵۷ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻣﺘﺸﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری ﺑﻮد۵۸ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻟﺒﻨ ،ﺣﺒﺮون،
ﻣﺤﻠ ،ﻣﻮﺷ و ﻗﻮرح ﻫﻢ ﺟﺰو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗَﻬﺎت ﭘﺪر ﻋﻤﺮام ﺑﻮد۵۹ .ﻋﻤﺮام ﺑﺎ ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ،
دﺧﺘﺮ ﻻوی ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد .او ﺑﺮای ﻋﻤﺮام دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﻮﺳ و
ﻫﺎرون و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۶۰ .ﻫﺎرون ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎداب ،اﺑﯿﻬﻮ،
اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر داﺷﺖ.

۶۱

ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ وﻗﺘ آﺗﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ،

ﻣﺮدﻧﺪ۶۲ .ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﻻوی ،از ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺟﺪا
از ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻠ و داراﺋ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده
ﻧﺸﺪ.
۶۳

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار در دﺷﺖ ﻣﻮآب در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن،

ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ۶۴ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از آن اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ۶۵ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﮐﺴﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ و ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد

۲۷

۱ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﻮﻋﻪ ،ﺣﺠﻠﻪ ،ﻣﻠﻪ و ﺗﺮزه دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﭘﺴﺮ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻮد و

ﺣﺎﻓﺮ ﭘﺴﺮ ﺟﻠﻌﺎد ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺎﺧﯿﺮ و ﮐﻮاﺳﮥ ﻣﻨَﺴ و ﻣﻨَﺴ ﯾ از ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد۲ .ﯾ روز اﯾﻦ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳ ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ»۳ :ﭘﺪر ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮد و ﭘﺴﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﺟﻤﻠﮥ ﭘﯿﺮوان ﻗﻮرح ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﻣﺮد.
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۴

ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ از ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اش ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ

ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪر ﻣﺎ ﻣﻠ و داراﺋ داده ﺷﻮد«.
۵ﻣﻮﺳ ﻋﺮض ﺣﺎل آن ﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ۶و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۷ :دﺧﺘﺮان
ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺷﺎن ﻣﻠ و داراﺋ ﺑﺪه .ﻫﻤﺎن ﺣﻘ را ﮐﻪ
۸

ﭘﺪر ﺷﺎن داﺷﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻦ .ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﻣ ﻣﯿﺮد و ﭘﺴﺮی از ﺧﻮد
ﺑﺠﺎ ﻧﻤﮔﺬارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﺮﺳﺪ۹ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠ داراﺋ اش ﺑﻪ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.

۱۰

اﮔﺮ ﺑﺮادر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﮐﺎﻫﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد

۱۱

و اﮔﺮ ﮐﺎﮐﺎ ﯾﺎ ﺑﺮادر

ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ داراﺋ اش ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﯾﻮﺷ ﺑﺤﯿﺚ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۸ ‐ ۱ :۳۱

۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮه ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﺑﺮو و از آﻧﺠﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داده ام ﺑﺒﯿﻦ۱۳ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن را دﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﻣﯿﺮی۱۴ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دوی
ﺗﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ در ﻣﺮﯾﺒﻪ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ،
در ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس و ﭘﺎﮐ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﺮدﯾﺪ) «.ﻣﺮﯾﺒﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎری اﺳﺖ در ﻗﺎدِش واﻗ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ(.
۱۵‐۱۶ﻣﻮﺳ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﺎت ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ
ﻫﺴﺘ ،از ﺗﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺎدی و راﻫﻨﻤﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ۱۷ ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪانِ
ﺑ ﭼﻮﭘﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﮐﻪ روح ﻣﻦ در او ﻗﺮار دارد،
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ﺑﺬار.

۱۹

ﺑﻌﺪ او را ﭘﯿﺶ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﺒﺮ و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ.

۲۰

ﺑﻌﻀ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲۱

او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ از ﻣﻦ ﭘﯿﺶ اَﻟﻌﺎزار ﺑﺮود .ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اورﯾﻢ ﺑﺎ اَﻟﻌﺎزار ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﮐﻨﻢ و اﻟﻌﺎزار اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ«.
۲۲

ﻣﻮﺳ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .او ﯾﻮﺷ را در ﺣﻀﻮر اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

آورد۲۳ .ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ و او را ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ روزاﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۴۶ ‐ ۳۸ :۲۹

۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ :ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ۳ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۴ .ﯾ ﺑﺮه را در ﺻﺒ و ﯾ را در ﺷﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۵ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام
آن ﻫﺎ ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد اﻋﻠ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۶ .اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮔﺮدد۷ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﺎ ﺑﺮه ای ﮐﻪ در ﺻﺒ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺎم ﻫﻢ ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا اﺳﺖ.

ﻗﺮﺑﺎﻧ روز ﺳﺒﺖ
۹در روز ﺳﺒﺖ دو ﺑﺮۀ ﯾﺴﺎﻟﻪ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﻮد .ﺿﻤﯿﻤﮥ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺪﯾﮥ آردی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد.

۱۰

اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ روزﻣﺮه ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺎه ﻧﻮ
۱۱در روز اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو
ﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺮای ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ ۱۳و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۴ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو دو ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ،ﺑﺎ ﻗﻮچ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.

۱۵

ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﺳﻮﺧﺘﻨ روزاﻧﻪ و ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ ﻫﻢ در روز اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﻮد.

ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۱۴ ‐ ۵ :۲۳
۱۶

در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺼ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷

از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ و در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد.
۱۸روز اول ﻋﯿﺪ روز ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﻨﯿﺪ۱۹ .در اﯾﻦ روز دو ﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و
ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۲۰ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺎ ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ۲۱ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد۲۲ .ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.
۲۳اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .در ﻇﺮف اﯾﻦ ﻫﻔﺖ
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روز ﺑﻐﯿﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ روزاﻧﻪ و ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺼ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۵

در روز ﻫﻔﺘﻢ

دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﻨﯿﺪ.

ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۲۲ ‐ ۱۵ :۲۳

۲۶در روز ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮ ﻏﻠﮥ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ۲۷ .در اﯾﻦ روز دو ﮔﺎو ﺟﻮان،
ﯾ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺎ ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ ۲۹و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه
ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۳۰ .ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن
ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۳۱ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ روزاﻧﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ آردی آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۲۵ ‐ ۲۳ :۲۳

۲۹

۱در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﻨﯿﺪ .در

اﯾﻦ روز ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ ۲و ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ و

ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗ ﻣ ﺷﻮد۳ .‐۴ﺑﺎ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺎ ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﺮای ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۶ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﮥ آردی آن و ﺑﻐﯿﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ
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روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗ ﻣ ﺷﻮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧ روز ﮐَﻔﺎره
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۳۲ ‐ ۲۶ :۲۳

۷در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ ،روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی دﺳﺖ
ﻧﺰﻧﯿﺪ۸ .در اﯾﻦ روز ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ
واﻗ ﻣ ﺷﻮد۹ .‐۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺎ ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۱۱ .ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۴۴ ‐ ۳۳ :۲۳

۱۲در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﯾﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی ﻧﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۳ .در روز اول ﻋﯿﺪ ﺳﯿﺰده ﮔﺎو
ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﮐﻪ از ﺑﻮی آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ۱۴ .‐۱۵ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻗﻮچ دو ﮐﯿﻠﻮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮه ﯾ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
۱۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ ﮐَﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ
روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .در روز دوم ﻋﯿﺪ دوازده ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو
ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .‐۱۹ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﺪاﯾﺎی ﻻزﻣﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺪ۲۰ .در روز ﺳﻮم ﻋﯿﺪ ﯾﺎزده ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و
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ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻻزﻣﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۳

در روز ﭼﻬﺎرم ﻋﯿﺪ ده ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ

ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۱‐۲۲

ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی

۲۴‐۲۵

ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻻزﻣﮥ دﯾﺮ

۲۶

در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻋﯿﺪ ﻧُﻪ ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ

ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.

۲۷‐۲۸

ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.

۲۹

در

روز ﺷﺸﻢ ﻋﯿﺪ ﻫﺸﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۳۰ .‐۳۱ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻻزﻣﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺪ۳۲ .در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان ،دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐﻨﯿﺪ۳۳ .‐۳۴ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ۳۵ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮی دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ۳۶ .در اﯾﻦ روز ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان ،ﯾ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ
ﺑﺮۀ ﻧﺮ ﯾﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮی اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗ ﻣ ﺷﻮد۳۷ .‐۳۸ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻻزﻣﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روز اول ﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺪ۳۹ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﻫﺪاﯾﺎی آردی و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﻋﻼوۀ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻧﺬری و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴۰ﻣﻮﺳ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺬر

۳۰

۱ﻣﻮﺳ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد»۲ :وﻗﺘ ﮐﺴ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ

و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟ ﮐﻪ داده اﺳﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
۳ﻫﺮﮔﺎه دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ،
۴ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ۵ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ وﻗﺘ ﭘﺪرش ﺑﺸﻨﻮد و او را ﺑﺎز دارد ،در
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اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺪرش او را
ﻣﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭘﺪرش در روزی ﮐﻪ از ﻧﺬری او ﺧﺒﺮ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ ،آﻧﺎه دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺬر ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۶اﮔﺮ زﻧ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﺬر ﺑﯿﺮد و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﻌﻬﺪی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ۷ ،و ﺷﻮﻫﺮش از ﻧﺬر او
۸

آﮔﺎه ﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ زن ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ ،ﻧﺬر او ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻮﻫﺮش زن ﺧﻮد را از ﻧﺬر و ﯾﺎ ﻗﻮﻟ ﮐﻪ داده اﺳﺖ ﻣﻨ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد را
ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻧﺬر او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۹اﮔﺮ زﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه و ﯾﺎ ﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺬر ﺑﯿﺮد و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
۱۰ﻫﺮﮔﺎه زﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺬر ﺑﯿﺮد ۱۱و ﺷﻮﻫﺮش آﮔﺎه ﺷﻮد و
ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺬر ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۲ .وﻟ
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش از ﻧﺬر او ﺧﺒﺮ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻧﺬر ﯾﺎ وﻋﺪۀ او ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺷﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻧﺬر او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﻮﻫﺮ او ﺣﻖ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ۱۴ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در روزی ﮐﻪ از ﻧﺬر او
ﺧﺒﺮ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ۱۵ .اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در اول
ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪاً ﻧﺬر او را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻘﺼﺮ ﮔﻨﺎه زن ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۶

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ادای ﻧﺬر ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﯾ دﺧﺘﺮ در

ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﮐﻨﺪ و ﯾﺎ زﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارد ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎن
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺘﻘﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺪﯾﺎن ﺑﯿﺮ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم
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۳

ﮐﺮدی ﻣ ﻣﯿﺮی «.آﻧﺎه ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪه ای را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻣﺴﻠ
۴

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻨ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﺰار
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
۵ﭘﺲ آن ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دوازده ﻫﺰار ﻣ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده و
۶

ﻣﺴﻠ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﯿﺎی
ﻣﻘﺪس و ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﻋﻼن ﺟﻨ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد۷ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
۸

ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻣﺪﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اَوی ،راﻗَﻢ ،ﺻﻮر ،ﺣﻮر و راﺑ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑِﻠﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر را
ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۹ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪﯾﺎن را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻠﻪ ،رﻣﻪ و داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰

ﺷﻬﺮﻫﺎ و اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را آﺗﺶ زدﻧﺪ.

۱۱‐۱۲

اﺳﯿﺮان و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨ را ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن

ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ ،اَﻟﻌﺎزار و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﮐﻪ در دﺷﺖ ﻣﻮآب ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ اردو
زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎز ﮔﺸﺖ از ﺟﻨ
۱۳

ﻣﻮﺳ ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺎرج اردوﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ.

۱۴

اﻣﺎ

ﻣﻮﺳ ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ۱۵و از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا زﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ؟ ۱۶ﻫﻤﯿﻦ زﻧﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾ ﺑِﻠﻌﺎم ﮔﻮش دادﻧﺪ و ﻗﻮم ﻣﺎ را در ﻓﻐﻮر ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ دﭼﺎر ﺑﻼی ﻣﺪﻫﺸ ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان و زﻧﻬﺎی ﺷﻮﻫﺮدار را
ﺑﺸﯿﺪ۱۸ .اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه را ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﻬﺪارﯾﺪ۱۹ .ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﮐﺴ را ﮐﺸﺘﻪ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺪی دﺳﺖ زده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ در روزﻫﺎی ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺖ روز ،ﺷﻤﺎ و اﺳﯿﺮان ﺗﺎن ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﯿﺪ۲۰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ از ﭼﺮم
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ﯾﺎ ﻣﻮی ﺑﺰ و ﯾﺎ ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ«.
۲۱اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﺟﻨ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎﺗ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳ داد۲۲ :‐۲۳ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ در آﺗﺶ ﻧﻤ ﺳﻮزد ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ ،آﻫﻦ ،ﺣﻠﺒ و ﺳﺮب را
ﺑﺎﯾﺪ از آﺗﺶ ﺑﺬراﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﭘﺎک ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﻃﻬﺎرت ،آن را
ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ.

۲۴

در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺗﺎن را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ .آﻧﺎه ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ

اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ
۲۵‐۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ و اَﻟﻌﺎزار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﯿﻮان ،ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ﺑﻪ دو ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾ ﺣﺼﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﺟﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺣﺼﮥ دﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ۲۸ .از ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان و
ﮔﺎو ،اﻻغ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان ﺟﻨ اﺳﺖ ﯾ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺼﺪم آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
۲۹اﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ۳۰ .از
ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم ﻣ دﻫﯿﺪ ﯾ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان و ﮔﺎو ،اﻻغ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را ﺑﻪ
ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻫﯿﺪ۳۱ «.ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۲‐۳۵ﻏﻨﺎﯾﻤ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ )ﺑﻐﯿﺮ از ﺟﻮاﻫﺮات ،ﻟﺒﺎس و اﺷﯿﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻫﺰار رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻫﺰار
رأس ﮔﺎو ،ﺷﺼﺖ و ﯾ ﻫﺰار رأس اﻻغ و ﺳ و دو ﻫﺰار دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه۳۶ .‐۴۰ﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻏﻨﯿﻤﺘ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن داده ﺷﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﺷﺸﺼﺪ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ رأس آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ( ،ﺳ و ﺷﺶ ﻫﺰار رأس ﮔﺎو )ﻫﻔﺘﺎد و دو رأس آن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ( ،ﺳ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ رأس اﻻغ )ﺷﺼﺖ و ﯾ رأس آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
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ﺷﺪ( و ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار دﺧﺘﺮ )ﺳ و دویِ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ(.

۴۱

و ﻣﻮﺳ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﻫﻤﮥ ﺳﻬﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اَﻟﻌﺎزار داد.
۴۲‐۴۶ﺳﻬﻢ ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻮد :ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
و ﭘﻨﺠﺼﺪ رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺳ و ﺷﺶ ﻫﺰار رأس ﮔﺎو ،ﺳ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ رأس اﻻغ و ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار
دﺧﺘﺮ.

۴۷

ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﯾ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن داد.

ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ
۴۸

آﻧﺎه رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ آﻣﺪه

۴۹

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﻫﻢ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۵۰ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ،
ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ ،اﻧﺸﺘﺮ ،ﮔﻮﺷﻮاره و ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان
ﮐَﻔﺎره ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۵۱ «.ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار ﻃﻼﻫﺎ را ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت زﯾﻮرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۵۲ .وزن ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ در ﺣﺪود ﯾﺼﺪ و ﻧﻮد
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺑﻮد)۵۳ .ﻣﺮدان ﺟﻨ ﻏﻨﺎﯾﻤ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ۵۴ (.ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺳ و اَﻟﻌﺎزار ﻃﻼﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﺎر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۲۲ ‐ ۱۲ :۳

۳۲

۱ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد ﮐﻪ دارای ﮔﻠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻌﺰﯾﺮ و

ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ۲ ،ﻟﻬﺬا ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ ،اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و
رﻫﺒﺮان رﻓﺘﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ۳ :‐»۴اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺘﺎروت ،دﯾﺒﻮن ،ﯾﻌﺰﯾﺮ ،ﻧﻤﺮه،
ﺣﺸﺒﻮن ،اَﻟﻌﺎﻟَﻪ ،ﺷَﺒﺎم ،ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻮن اﺳﺖ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ ،ﺟﺎی
ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
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ﻃﺮف درﯾﺎی اردن ﺑﺮوﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ«.
۶ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران ﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ
ﺑﺮوﻧﺪ؟ ۷ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮأت ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﺳﻮی درﯾﺎی اُردن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده اﺳﺖ دﻟﺴﺮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟ ۸ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘ ﮐﻪ
۹

آن ﻫﺎ را از ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ وادی
اﺷﻮل رﺳﯿﺪﻧﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ دﻟﺴﺮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۱۰‐۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و

از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭽﺪام ﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺘﺶ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ از دل و ﺟﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی
ﻧﺮدﻧﺪ۱۲ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ و ﯾﻮﺷَ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺮﮔﺮدان ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .ﺣﺎﻻ
ﺷﻤﺎ ﻧﺴﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎر ،ﺟﺎی ﭘﺪران ﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻀﺐِ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﻮم ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۵ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻫﻢ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ ،او دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮک
ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﺎﻫ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
۱۶

ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اول ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻃﻮﯾﻠﻪ و ﺑﺮای اﻃﻔﺎل

ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ،

۱۷

ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده و ﻣﺴﻠ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻃﺮف

درﯾﺎی اُردن ﻣ روﯾﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻠ و ﺟﺎی ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﻣﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺤﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۸ .و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدﯾﻢ۱۹ .ﻣﺎ در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن زﻣﯿﻦ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﯾﻌﻨ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ۲۰ «.ﻣﻮﺳ
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده
ﺷﻮﯾﺪ۲۱ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨ ﺷﻤﺎ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﺎر و
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ﻣﺎر ﺳﺎزد در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

۲۲

و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﯾﺪ،

ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ و
آﻧﻮﻗﺖ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﺮق اُردن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

۲۳

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺗﺎن وﻓﺎ

ﻧﻨﯿﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺗﺎن ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

۲۴

ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و

ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ!« ۲۵ﻣﺮدم ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از اﻣﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﻢ۲۶ .ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن،
رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۲۷ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﻗﺮارﯾﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،آﻣﺎده و ﻣﺴﻠ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ روﯾﻢ«.

ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در ﺟﻠﻌﺎد ﻣﺴﻦ ﻣﮔﺰﯾﻨﻨﺪ
۲۸

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺖ:

۲۹

»اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد
را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ۳۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،در آﻧﺼﻮرت از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﻬﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده
ﺷﻮد۳۱ «.ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﻢ۳۲ .ﺑﻔﺮﻣﺎن او ﻣﺎ از
درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣ ﺟﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎی اﯾﻦ ﻃﺮف
درﯾﺎی اُردن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪ«.
۳۳ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺎﺣﮥ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ) ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۳۴ .‐۳۶ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺒﻮن ،ﻋﺘﺎروت ،ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،ﻋﺘﺮوت ،ﺷﻮﻓﺎن ،ﯾﻌﺰﯾﺮ ،ﯾﺠﺒﻬﺎ ،ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه و ﺑﯿﺖ ﻫﺎران را آﺑﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارای ﺣﺼﺎر و ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۳۷ .‐۳۸ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن ،اَﻟﯿﻌﺎﻟَﻪ ،ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ ،ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن و ﺳﺒﻤﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺎم ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
را ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه و از ﺳﺮ آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۳۹

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎﺧﯿﺮ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺘﻨﺪ و آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن را ﮐﻪ

اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.

۴۰

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎﺧﯿﺮ داد و آن ﻫﺎ در

۴۱

ﻣﺮدم ﯾﺎﯾﺮ ،ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻫﺎت اﻃﺮاف

ﺟﻠﻌﺎد را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﺳﺎﺣﻪ را ﺣﻮوت ﯾﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

۴۲

ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﻨﺎم ﻧﻮﺑ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﻗﻨﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺠﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ و آﻧﺮا ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻧﻮﺑ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺮ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻣﻮآب

۳۳

۱اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ

ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮﺳ ﭼﻮﻧ ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ را ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﻮﺷﺖ.
۳‐۴آن ﻫﺎ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اول ،ﯾﻌﻨ ﯾ روز ﺑﻌﺪ از ﻓﺼ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﻣﺼﺮ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد دﻓﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ.
۶

۵

ﭘﺲ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮت آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اردو زدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
۷

اﯾﺘﺎم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده رﻫﺴﭙﺎر ﻓَﻢ اﻟﺤﯿﺮوت ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮق
۸

ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن واﻗ ﺑﻮد و در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﻣﺠﺪَل ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓَﻢ اﻟﺤﯿﺮوت را
ﺑﻪ ﻋﺰم ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺘﺎم ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻃ ﯾ
۹

ﻣﺴﺎﻓﮥ ﺳﻪ روزه در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺘﺎم ﺑﻪ ﻣﺎره آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اردو زدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
دارای دوازده ﭼﺸﻤﻪ و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد.
۱۰از اﯾﻠﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ رﻓﺘﻨﺪ ۱۱و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
اردو زدﻧﺪ۱۲ .اردوﮔﺎه دﯾﺮ ﺷﺎن دﻓﻘﻪ۱۳ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻮش ۱۴و رﻓﯿﺪﯾﻢ ﺑﻮد .در رﻓﯿﺪﯾﻢ آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﺪ.
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۱۵‐۳۷

از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ،ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻮی

ﺣﺰﯾﺮوت رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺮ ﺷﺎن ﺑﺪﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮدﻧﺪ :از ﺣﺰﯾﺮوت ﺑﻪ رِﺗﻤﻪ ،از رِﺗﻤﻪ ﺑﻪ
رِﻣﻮن ﻓﺎرص ،از رِﻣﻮن ﻓﺎرص ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ ،از ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻪ رِﺳﻪ ،از رِﺳﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﯿﻼﺗَﻪ ،از ﻗﻬﯿﻼﺗَﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺷﺎﻓﺮ ،از
ﮐﻮه ﺷﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺮاده ،از ﺣﺮاده ﺑﻪ ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ،از ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ﺑﻪ ﺗﺎﺣﺖ ،از ﺗﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرح ،از ﺗﺎرح ﺑﻪ
ﻣﺘﻘَﻪ ،از ﻣﺘﻘَﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ،از ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮوت ،از ﻣﺴﯿﺮوت ﺑﻪ ﺑﻨ ﯾﻌﻘﺎن ،از ﺑﻨ ﯾﻌﻘﺎن ﺑﻪ
ﺣﻮراﻟﺠِﺪﺟﺎد ،از ﺣﻮراﻟﺠِﺪﺟﺎد ﺑﻪ ﯾﻄﺒﺎت ،از ﯾﻄﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﺒﺮوﻧﻪ ،از ﻋﺒﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ،از
ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻗﺎدِش )در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ( ،از ﻗﺎدِش ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﻮر )در ﺳﺮﺣﺪ ادوم(.
۳۸‐۳۹در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﺮود و او در روز اول
ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻦ ﯾﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ۴۰ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮاد واﻗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﻨﻌﺎن ،از آﻣﺪن ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ.
۴۱‐۴۹ﺳﭙﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﻮه ﻫﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده رﻫﺴﭙﺎر ﺻﻠﻤﻮﻧ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺻﻠﻤﻮﻧ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﻮن،
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اوﺑﻮت ،ﻋﯿ ﻋﺒﺎرﯾﻢ )در ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب( ،دﯾﺒﻮن ﺟﺎد ،ﻋﻠﻤﻮن دِﺑﻼﺗﺎﯾِﻢ و ﺳﭙﺲ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻋﺒﺎرﯾﻢ ،در ﻧﺰدﯾ ﮐﻮه ﻧﺒﻮ ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﻮآب رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد .و در آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن از ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت ﺗﺎ آﺑﻞ ﺷﻄﯿﻢ ،در دﺷﺖ
ﻣﻮآب اردو زدﻧﺪ.

ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
۵۰‐۵۱در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ،ﯾﻌﻨ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﺑﻪ
ﻣﻮﺳ داد» :وﻗﺘ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن رﺳﯿﺪﯾﺪ۵۲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﯿﺪ .ﻫﻤﮥ ﺑﺘﻬﺎی ﺳﻨ و ﻓﻠﺰی آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ.
۵۳ﻣﻠ ﺷﺎن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

داده ام.

۵۴

زﻣﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻘﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺎدﺗﺮ و

ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﮐﻮﭼﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ داده ﺷﻮد.

۵۵

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﻧﺮاﻧﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺜﻞ ﺧﺎر در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿ در ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎن ﺑﻮده ﻣﻮﺟﺐ آزار ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۵۶

و ﻣﻦ ﻫﻢ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.

ﺳﺮﺣﺪات ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ» :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ،داﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﺣﺪات ﺗﺎن از اﯾﻨﻘﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳ :ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻨﻮﺑ آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪ ادوم ،ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ آن از ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﺷﺮوع ﺷﺪه ۴ﺑﻄﺮف
ﺟﻨﻮب از ﮔﺮدﻧﮥ ﻋﻘﺮﺑﯿﻢ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ،
ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻄﺮف ﺣﺰرادار و ﻋﺼﻤﻮن ۵و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
۷

۶

ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ از
۸

ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﮐﻮه ﻫﻮر ﻣ رﺳﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
۹و از ﺻﺪَد و زِﻓﺮون ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺘﻬﺎی آن ﺣﺰر ﻋﯿﻨﺎن اﺳﺖ۱۰ .ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ ﺷﻤﺎ از ﺣﺰر ﻋﯿﻨﺎن
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻔﺎم ﻣ رﺳﺪ۱۱ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ رِﺑﻠﻪ ،در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﻋﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .از
آﻧﺠﺎ دور ﺧﻮرده ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب و ﺑﻌﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻏﺮب اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻨﻮﺑ ﺟﻬﯿﻞ
ﺟﻠﯿﻞ ﻣ رﺳﺪ.

۱۲

ﺳﭙﺲ در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎی اُردن ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺪود ارﺑﻌﮥ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ«.
۱۳ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻘﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻧُﻪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد۱۴ .‐۱۵ﺳﻬﻢ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در
ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ درﯾﺎی اُردن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ
۱۶‐۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :اَﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ رﻫﺒﺮ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ۱۹ «.‐۲۸ﻧﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﻧﺪ:
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ،ﺷﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻟﯿﺪاد ،ﭘﺴﺮ ﮐﺴﻠﻮن،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ،ﺑﻘ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺠﻠ،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﺣﻨ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻔﻮد،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺷﻔﻄﺎن،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن ،اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺮﻧﺎک،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر ،ﻓﻠﺘﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰان،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ،اﺧﯿﻬﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻮﻣ،
از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﻓﺪه ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد.
۲۹اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ
۱‐۲در دﺷﺖ ﻣﻮآب ،ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﺷﺎن ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ۳ .در آن
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۵

۴

ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﺮﺑ ﺷﻞ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠ آن ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﺷﻬﺮ در وﺳﻂ
ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.

۶‐۷

ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن داده ﺷﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﺶ ﺷﻬﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد۸ .ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺣﮥ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺎدﺗﺮ دارد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ دارد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ«.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۱۳ ‐ ۱ :۱۹و ﯾﻮﺷ(۹ ‐ ۱ :۲۰ 

۹‐۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﯾﺪ» :وﻗﺘ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ و وارد
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺷﺪﯾﺪ۱۱ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺳﻬﻮاً ﺷﺨﺼ را
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ۱۲ ،ﺗﺎ او در آﻧﺠﺎ از اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋ واﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺘﻮل در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا
ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺤﻤﻪ ﺟﺮﻣﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد۱۳ .ﺷﺶ ﺷﻬﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ۱۴ .ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن۱۵ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﯾﻤ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
۱۶‐۱۸اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻪ آﻫﻦ ،ﺳﻨ و ﯾﺎ ﭼﻮب ﺷﺨﺼ را ﺑﺸﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ
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ﺷﻮد.

۱۹

اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل وﻗﺘ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺸﺪ.

روی دﺷﻤﻨ ﺷﺨﺼ را ﺑﺎ ﺗﯿ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی او را ﺑﺸﺪ

۲۱

۲۰

ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از

و ﯾﺎ از روی ﻋﺪاوت

ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺑﻤﯿﺮد ،اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل وﻗﺘ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد او را ﺑﺸﺪ.
۲۲‐۲۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﻬﻮاً ﺑﻮده از روی دﺷﻤﻨ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﮐﺴ را ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﺎ ﺗﯿ ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮﺗﺎب ﭼﯿﺰی ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻨ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ او ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ و او را ﺑﺸﺪ و ﺑﺪون آﻧﻪ
ﺑﺎ او ﻋﺪاوﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۲۴ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﻪ آﯾﺎ
ﻗﺘﻞ ﺳﻬﻮاً ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺼﺪاً ،و اﯾﻨﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﯾﺎ
ﻧﻪ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ۲۵ .وﻗﺘ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﻬﻮاً ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻬﻢ را از
دﺳﺖ ﻣﺪﻋ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .او ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻣﺮگ
ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ وﻗﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۶ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ۲۷و واﺑﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺘﻮل او را در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ و او را ﺑﺸﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎم ،ﻗﺘﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد۲۸ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
آن ﺷﺨﺺ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ در ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺖ۲۹ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اوﻻدۀ ﺷﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
داﯾﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳۰

ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻬﺎدت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ

اﻋﺪام ﮔﺮدد .ﺷﻬﺎدت ﯾﻨﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.

۳۱

ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﺋ آزادی او را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.

وﻗﺘ ﮐﺴ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و

۳۲

از ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ﭘﻮﻟ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
۳۳ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آن ﺳﻮﻧﺖ دارﯾﺪ آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻠ را آﻟﻮده ﻣﮐﻨﺪ و
ﺑﺪون ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﮐَﻔﺎرۀ دﯾﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد۳۴ .ﭘﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آن ﺳﻮﻧﺖ دارﯾﺪ ﻧﺠﺲ
و ﻣﻠﻮث ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و در ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
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ازدواج زﻧﺎن وارث

۳۶

۱رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎﺧﯿﺮ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﮐﻮاﺳﮥ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳ و

رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺘﻨﺪ»۲ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻗﺮار ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨ و ﺳﻬﻢ ﺑﺮادر ﻣﺎ ،ﺻﻠﻔُﺤﺎد را ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻫ۳ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﻗﺒﯿﻠﮥ دﯾﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ﻣﻠ و داراﺋ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ داراﺋ
۴

آن ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮔﺮدد و از ﻣﻠ ﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .و وﻗﺘﯿﻪ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ )ﯾﻌﻨ ﺳﺎل ﺗﺠﻠﯿﻞ(
ﺑﺮﺳﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان آن ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و از زﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﭘﺪری
ﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد«.
۵ﭘﺲ ﻣﻮﺳ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد» :ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﻖ
۶

ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﺰﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻨﺴﺖ :ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ
۷

ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آن
ﺻﻮرت ﻫﯿ ﻣﯿﺮاث ﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ دﯾﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻠﯿﻪ در
اول ﺗﻮزﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۸ .دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارث زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺷﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد۹ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراﺋ
ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ دﯾﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد«.
۱۰‐۱۱ﭘﺲ دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔُﺤﺎد ،ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺗﺮزه ،ﺣﺠﻠﻪ ،ﻣﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ) ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ( ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﻣﯿﺮاث آن ﻫﺎ در ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۳اﯾﻨﺴﺖ اﺣﺎم و ﻣﻘﺮراﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﺷﺖ ﻣﻮآب ،ﮐﻨﺎر درﯾﺎی
اُردن و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد.
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