ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ
ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ از اﺳﻔﺎر ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮف ،در

ﻣﯿﺎن ﻓﺎران و ﺗﻮﻓﻞ و ﻻﺑﺎن و ﺣﻀﯿﺮوت و دیذﻫﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ2 .از ﺣﻮرﯾﺐ ﺑﻪ راه ﺟﺒﻞ
ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ،ﺳﻔﺮ ﯾﺎزده روزه اﺳﺖ3 .ﭘﺲ در روز اول ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد4 ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت در
ادرﻋﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد5 .ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
6ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در ﺣﻮرﯾﺐ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎن ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻮاﻟﯽ آن از ﻋﺮﺑﻪ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
و ﻫﺎﻣﻮن و ﺟﻨﻮب و ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺑﺎﺷﺪ،
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ8 .اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ«.
9و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
10ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را اﻓﺰوده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
11ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﺰار ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﺎر و ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮم.
13ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻌﺮوف از اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رؤﺳﺎ ﺳﺎزم14 «.و
ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ15 «.ﭘﺲ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺣﮑﯿﻢ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رؤﺳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺮوران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮوران
ﺻﺪﻫﺎ و ﺳﺮوران ﭘﻨﺠﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺮوران دﻫﻬﺎ و ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ16 .و در آﻧﻮﻗﺖ داوران ﺷﻤﺎ
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را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ :دﻋﻮای ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻫﺮﮐﺲ و ﺑﺮادرش و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ17 .و در داوری ﻃﺮفداری ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
و از روی اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ داوری از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻫﺮ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ،
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺸﻨﻮم18 .و آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم.
19ﭘﺲ از ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ راه
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ رﺳﯿﺪﯾﻢ20 .و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺳﯿﺪهاﯾﺪ21 .اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺗﻮ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮآی و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آور و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش«.
22آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﻣﺮدان ﭼﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ را از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺧﺒﺮ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ23 «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ دوازده ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﮔﺮﻓﺘﻢ24 ،و
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ راه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل رﺳﯿﺪه ،آن را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و از
ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ آوردﻧﺪ ،و ﻣﺎ را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ«.
26ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ27 .و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را دﺷﻤﻦ داﺷﺖ ،ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺎ
ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻫﻼک ﺳﺎزد28 .و ﺣﺎل ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ دل ﻣﺎ را
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺣﺼﺎردار
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را در آﻧﺠﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ29 «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن
ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ30 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ31 «.و ﻫﻢ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮد ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ33 .ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
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ﺷﻤﺎ در راه ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺰول ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،وﻗﺖ ﺷﺐ در آﺗﺶ ﺗﺎ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮوﯾﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و وﻗﺖ روز در اﺑﺮ.
34و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ،و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ»35 :ﻫﯿﭽﮑﺪام از
اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺮﯾﺮ ،آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ36 .ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی
و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد37 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﻫﻢ داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ38 .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ
داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ او را ﻗﻮی ﮔﺮدان زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد39 .و اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﮏ
و ﺑﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ.
40و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از راه ﺑﺤﺮﻗﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ«.
41و ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ؛ ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ،
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﯿﺪ42 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﺮوﻧﺪ و ﺟﻨﮓ
ﻣﻨﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺒﺎدا از ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﯾﺪ43 «.ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ ،و ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه
ﺑﺮآﻣﺪﯾﺪ44 .و اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﻮه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ45 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد.
46و در ﻗﺎدش ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.

2

ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از راه ﺑﺤﺮﻗﻠﺰم در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮچ

ﮐﺮدﯾﻢ و روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را دور زدﯾﻢ2 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»3 :دور زدن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺲ اﺳﺖ؛ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ4 .و ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﺪود
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ5 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺪر ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام6 .ﺧﻮراک را از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه،
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و آب را ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ7 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺖ ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،او راه رﻓﺘﻨﺖ را در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻵن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪهای8 .ﭘﺲ از ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،از راه ﻋﺮﺑﻪ از اﯾﻠﺖ و ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
9ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮآب ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮآب را اذﯾﺖ ﻣﺮﺳﺎن و
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺖ و ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎر
را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻟﻮط ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام10 «.اﯾﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﯿﺶ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ11 .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن از رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮآﺑﯿﺎن
اﯾﺸﺎن را اﯾﻤﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ12 .و ﺣﻮرﯾﺎن در ﺳﻌﯿﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج
ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ13 .اﻵن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از وادی زارد ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از وادی زارد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ14 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ راه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از وادی زارد
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﯿﺎن اردو ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد15 .و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از
ﻣﯿﺎن اردو ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻨﺪ.
16ﭘﺲ ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺮدﻧﺪ17 ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺗﻮ اﻣﺮوز از ﻋﺎر ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬری19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن
ﺑﺮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﻧﺠﺎن و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داد ﭼﻮﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻟﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام)20 .آن ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﺎﺋﯿﺎن
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن اﯾﺸﺎن را زﻣﺰﻣﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ21 .اﯾﺸﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ
و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮده ،ﺣﻮرﯾﺎن را از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن
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ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ23 .و ﻋﻮﯾﺎن را ﮐﻪ در دﻫﺎت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻔﺘﻮرﯾﺎن ﮐﻪ از ﮐﻔﺘﻮر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ24 (.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از وادی ارﻧﻮن ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺳﯿﺤﻮن اﻣﻮری ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن و زﻣﯿﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﺷﺮوع ﮐﻦ
و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎ25 .اﻣﺮوز ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﺧﻮف و ﺗﺮس ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎی زﯾﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ؛ و اﯾﺸﺎن آوازه ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ ،و از ﺗﺮس ﺗﻮ ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
26ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﻮت ﻧﺰد ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﮔﻔﺘﻢ»27 :اﺟﺎزت ﺑﺪه ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم ،ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد28 .ﺧﻮراک را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم ،و آب را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ،
ﻓﻘﻂ اﺟﺎزت ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬرم29 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﮐﻪ
در ﻋﺎر ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻢ30 «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮد راه ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺗﻮ روح او را ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت و دل او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ واﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
31و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺤﻮن و زﻣﯿﻦ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﺮوع
ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ او را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮی32 «.آﻧﮕﺎه ﺳﯿﺤﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن در ﯾﺎﻫﺺ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ33 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﺶ زدﯾﻢ34 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی او را در آﻧﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدان و
زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ35 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﯾﻢ36 .از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ،
و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وادی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻠﻌﺎد ﻗﺮﯾﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد37 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎره وادی ﯾﺒﻮق و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﯾﻢ.
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ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ راه ﺑﺎﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در ادرﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :از او ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﺶ و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام ،ﺗﺎ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در
ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺎ وی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ3 «.ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را
ﻧﯿﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﮑﺴﺖ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺪی از ﺑﺮای
وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ4 .و در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮد5 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻮای ﻗﺮای ﺑﯽﺣﺼﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ6 .و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و
اﻃﻔﺎل ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﯾﻢ.
8و در آن وﻗﺖ زﻣﯿﻦ را از دﺳﺖ دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ،از وادی
ارﻧﻮن ﺗﺎ ﺟﺒﻞ ﺣﺮﻣﻮن ،ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ)9 .و اﯾﻦ ﺣﺮﻣﻮن را ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﺳﺮﯾﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻣﻮرﯾﺎن آن را
ﺳﻨﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ10 (.ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺎﻣﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﻌﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ و ادرﻋﯽ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮد11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن از ﺑﻘﯿﻪ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب او ﺗﺨﺖ آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ آن در رﺑﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﯿﺴﺖ .و ﻃﻮﻟﺶ ﻧﻪ ذراع و
ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﺮﺣﺴﺐ ذراع آدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﯾﻢ ،و آن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر وادی ارﻧﻮن
اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﻠﻌﺎد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن دادم13 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻠﻌﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ دادم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد14 .ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺎن ،ﺣﻮوت ﯾﺎﺋﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ15 .و ﺟﻠﻌﺎد را
ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ دادم16 .و ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن ،از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ وادی ارﻧﻮن ،ﻫﻢ وﺳﻂ وادی و ﻫﻢ ﮐﻨﺎرهاش ﺗﺎ
وادی ﯾﺒﻮق را ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،دادم17 .و ﻋﺮﺑﻪ را ﻧﯿﺰ و اردن و ﮐﻨﺎرهاش را از ﮐﻨﺮت ﺗﺎ
درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق دادم.
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18و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮادران ﺧﻮد،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارﯾﺪ ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ20 ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ دﻫﺪ ،و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه
ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ21 «.و در آن وﻗﺖ ﯾﻮﺷﻊ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
23و در آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ»24 :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن
ﻋﻈﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺷﺮوع ﮐﺮدهای ،زﯾﺮا ﮐﺪام ﺧﺪاﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل و ﺟﺒﺮوت ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻢ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف اردن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮه ﻧﯿﮑﻮ و ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻢ26 «.ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪه ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﮕﻮ27 .ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﺑﺮآی و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ اردن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ28 .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،او را
دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد29 «.ﭘﺲ در دره ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺖﻓﻐﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

4

ﭘﺲ اﻵن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ

را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ2 .ﺑﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن
ﮐﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ3 .ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ
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را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻌﻞﻓﻐﻮر ﮐﺮد دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺑﻌﻞﻓﻐﻮر ﮐﺮد ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،او را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ4 .اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻣﺮوز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.
5اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ آن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺑﺰرگ ،ﻗﻮم ﺣﮑﯿﻢ ،و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﻪاﻧﺪ7 «.زﯾﺮا ﮐﺪام ﻗﻮم ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ،در ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد او دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ 8و ﮐﺪام ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻟﻪای ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،دارﻧﺪ؟
9ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه
اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﻣﺒﺎدا اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت از دل ﺗﻮ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ
و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ده10 .در روزی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد در ﺣﻮرﯾﺐ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدی و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ11 «.و
ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،زﯾﺮ ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ؛ و ﮐﻮه ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ آواز ﮐﻠﻤﺎت را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آواز را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ13 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن ﻣﺄﻣﻮر
ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﮐﻠﻤﻪ را و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در
آﻧﻮﻗﺖ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ
ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
15ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺣﻮرﯾﺐ از
ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ16 .ﻣﺒﺎدا ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه،
ﯾﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺷﺒﯿﻪ ذﮐﻮر ﯾﺎ اﻧﺎث ﺑﺴﺎزﯾﺪ17 ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮد18 ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﺧﺰﻧﺪهای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽای
ﮐﻪ در آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ19 .و ﻣﺒﺎدا ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ ،و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن را دﯾﺪه ،ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮی و ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ20 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﮐﻮره آﻫﻦ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﺑﺮای او ﻗﻮم ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﻪ آن
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﻧﺸﻮم22 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد و از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد23 .ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺴﺎزی24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه و ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ.
25ﭼﻮن ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،و ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ
آورده ،او را ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﺎزﯾﺪ26 ،آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورم ﮐﻪ از آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن از اردن ﺑﺴﻮی آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و روزﻫﺎی ﺧﻮد را در
آن ﻃﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺎﻧﺪ28 .و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭼﻮپ و ﺳﻨﮓ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺑﻮﯾﻨﺪ29 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ از آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﯽ ،او را
ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﯽ30 .ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
آواز او را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ اﺳﺖ؛ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ
را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻬﺪ ﭘﺪراﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
32زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از روزی ﮐﻪ ﺧﺪا آدم را ﺑﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪ،
و از ﯾﮏ ﮐﻨﺎره آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 33آﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ آواز ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮد ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪی؟ 34و آﯾﺎ ﺧﺪا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮود و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﺟﻨﮓ و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز ﺷﺪه و ﺗﺮﺳﻬﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد؟ 35اﯾﻦ ﺑﺮﺗﻮ
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ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از او دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ36 .از آﺳﻤﺎن آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮزﻣﯿﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داد و ﮐﻼم او را از ﻣﯿﺎن
آﺗﺶ ﺷﻨﯿﺪی37 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد38 .ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را درآورده ،زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
دﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ39 .ﻟﻬﺬا اﻣﺮوز ﺑﺪان و در دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ در
آﺳﻤﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ40 .و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﺪار ،ﺗﺎ ﺗﻮ را و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ.
41آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺟﺪا ﮐﺮد42 .ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ وی ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ43 .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺻﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن ،و
راﻣﻮت در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎدﯾﺎن ،و ﺟﻮﻻن در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺴﯿﺎن.
44و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻬﺎد45 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺎدات و
ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ46 ،ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف اردن در دره ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖﻓﻐﻮر در زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و
ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ47 ،و زﻣﯿﻦ او را و زﻣﯿﻦ
ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را ،دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
آوردﻧﺪ48 ،از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺒﻞ ﺳﯿﺌﻮن ﮐﻪ ﺣﺮﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ49 ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ زﯾﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺠﻪ.

5

و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮاﯾﺾ و

اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ2 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺣﻮرﯾﺐ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻧﺒﺴﺖ،
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ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ)5 .ﻣﻦ در آن وﻗﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ( و ﮔﻔﺖ:
»6ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آوردم7 .ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
»8ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
در زﻣﯿﻦ ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ در آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎز9 .آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮرم ،و ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ10 .و رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
»11ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮد،
ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
»12روز ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دار و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
13ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﻫﺮﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮑﻦ14 .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ .در آن
ﻫﯿﭽﮑﺎری ﻣﮑﻦ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﮔﺎوت و اﻻﻏﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و
ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت ﻣﺜﻞ ﺗﻮ آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ15 .و ﺑﯿﺎد آور
ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داری.
»16ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
روزﻫﺎﯾﺖ دراز ﺷﻮد و ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
»17ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ18 .و زﻧﺎ ﻣﮑﻦ19 .و دزدی ﻣﮑﻦ20 .و ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه21 .و
ﺑﺮ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ او و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺶ و ﮐﻨﯿﺰش و ﮔﺎوش
و اﻻﻏﺶ و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ از آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤﻊ ﻣﮑﻦ«.
22اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ و اﺑﺮ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ
ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﻔﺰود و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داد23 .و ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ آن آواز را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،و ﮐﻮه ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و
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ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه24 ،ﮔﻔﺘﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و آواز او را از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ؛ ﭘﺲ اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و زﻧﺪه
اﺳﺖ25 .و اﻣﺎ اﻵن ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ؛ اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد26 .زﯾﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آواز ﺧﺪای ﺣﯽ را ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮد و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ؟ 27ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮو و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺑﺸﻨﻮ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آورد.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :آواز ﺳﺨﻨﺎن
اﯾﻦ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم؛ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ29 .ﮐﺎش ﮐﻪ دﻟﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
از ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا در ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن را
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ30 .ﺑﺮو و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ31 .و اﻣﺎ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و آﻧﻬﺎ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ«.
32ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،و
ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ33 .در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺎم ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

6

و اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی آن ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ2 .و
ﺗﺎ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه
داری ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮت ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت و ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ دراز ﺷﻮد3 .ﭘﺲ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰوده ﺷﻮی در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﻮ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ.
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4ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﯾﻬﻮه واﺣﺪ اﺳﺖ5 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ6 .و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺮ دل ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ7 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ ،و ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،و رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ راه ،و وﻗﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺖ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎ8 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺒﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ9 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی در ﺧﺎﻧﻪات و ﺑﺮ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺲ.
10و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،درآورد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﻮﺷﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮدهای11 ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻧﮑﺮدهای ،و ﺣﻮﺿﻬﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪهای ،و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی
زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮس ﻧﻨﻤﻮدهای ،و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪی12 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ
ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ13 .از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس و او را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر14 .ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را از ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ15 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﺮﺗﻮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﻮ را از روی زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺳﺎزد.
16ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را در ﻣﺴﺎ آزﻣﻮدﯾﺪ17 .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ18 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد ،و داﺧﻞ ﺷﺪه آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری19 .و ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺣﻀﻮرت اﺧﺮاج
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
20ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺗﻮ در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ و
اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ 21ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮ :ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ
ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﯿﺮون آورد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت و
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ و ردی ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ23 .و ﻣﺎ را
از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،درآورد24 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺠﺎ آورده ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ25 .و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

7

ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروی درآورد ،و

اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﮐﻪ ﺣﺘﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن،
ﻫﻔﺖ اﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزی ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻦ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎ3 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻣﻨﻤﺎ؛ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺪه ،و
دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮ4 .زﯾﺮاﮐﻪ اوﻻد ﺗﻮ را از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ .ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ ،ﻗﻮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﯽ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺴﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﮐﺜﯿﺮﺗﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻗﻠﯿﻠﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﯿﺮون آورد ،و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﻓﺪﯾﻪ داد9 .ﭘﺲ ﺑﺪان
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،اوﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺧﺪای اﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ و اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد10 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او را دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ،
ﺑﺮ روی اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ او را دﺷﻤﻦ دارد ،ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻧﻨﻤﻮده ،او را ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ11 .ﭘﺲ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دار.
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12ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﻬﺪ و
رﺣﻤﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ13 .و ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ،
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ،و ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را و ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﺗﻮ را و
ﻧﺘﺎج رﻣﻪ ﺗﻮ را و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد14 .از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎرکﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ،ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ،ﻧﺎزاد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری را از ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺑﺪ ﻣﺼﺮ را
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺎرض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﺸﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای ﺗﻮ دام ﺑﺎﺷﺪ.
17و اﮔﺮ در دﻟﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ از ﻣﻦ زﯾﺎدهاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
18از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮد ،ﻧﯿﮑﻮ ﺑﯿﺎد آور.
19ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ ،و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی
دراز را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد20 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ21 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ22 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺰودی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدا وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺗﻮ زﯾﺎد
ﺷﻮﻧﺪ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ24 .و ﻣﻠﻮک اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺳﺎزی ،و ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻫﻼک ﺳﺎزی25 .و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮕﯿـﺮ ،ﻣﺒﺎدا از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ26 .و ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺎور ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ آن ﺣﺮام ﺷﻮی ،از آن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮت و
ﮐﺮاﻫﺖ دار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ.
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8

ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ

زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪه ،در
آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .و ﺑﯿﺎد آور ﺗﻤﺎﻣﯽ راه را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺒﺮی
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دل ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ3 .و او ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ آن را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد4 .در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻟﺒﺎس ﺗﻮ در
ﺑﺮت ﻣﻨﺪرس ﻧﺸﺪ ،و ﭘﺎی ﺗﻮ آﻣﺎس ﻧﮑﺮد5 .ﭘﺲ در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ6 .و اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ و از او ﺑﺘﺮس7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ درﻣﯽآورد؛
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻧﻬﺮﻫﺎی آب و از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ از درهﻫﺎ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد8 .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از زﯾﺘﻮن زﯾﺖ و ﻋﺴﻞ اﺳﺖ9 .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
در آن ﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ،و در آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؛ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ آﻫﻦ اﺳﺖ ،و از ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﺶ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ10 .و ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
11ﭘﺲ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاری12 .ﻣﺒﺎدا ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﻮی ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی13 ،و رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺗﻮ زﯾﺎد ﺷﻮد ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﻮ اﻓﺰون ﺷﻮد ،و
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺗﻮ اﻓﺰوده ﮔﺮدد14 ،و دل ﺗﻮ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ15 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﻮﻓﻨﺎک ﮐﻪ در آن ﻣﺎرﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﯽآب ﺑﻮد ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آب از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺑﯿﺮون
آورد16 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ را ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ آن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزد و
ﺗﻮ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ در آﺧﺮت اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .ﻣﺒﺎدا در دل ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را از ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ18 .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا
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اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮت ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده
ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﺑﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
19و اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و

ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ20 .ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ.

9

ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ اﻣﺮوز از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از

ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮاﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری،
2ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ3 .ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
4ﭘﺲ ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻦ و ﻣﮕﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ درآورد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺮارت اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺳﺘﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت اﯾﻦ
اﻣﺖﻫﺎ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
6ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در آن
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯽ7 .ﭘﺲ ﺑﯿﺎدآور و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻢ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﺒﺶ دادی و از روزی ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
رﺳﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺻﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ.
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8و در ﺣﻮرﯾﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻨﺒﺶ دادﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را

ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪم ﺗﺎ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،ﺑﮕﯿﺮم ،آﻧﮕﺎه ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪم؛ ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردم و ﻧﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪم.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ در روز اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ11 .و واﻗﻊ
ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻦ داد12 ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زودی ﻓﺮود ﺷﻮ زﯾﺮا ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﻪ زودی اﻧﺤﺮاف ورزﯾﺪه ،ﺑﺘﯽ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم را دﯾﺪم و اﯾﻨﮏ
ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ14 .ﻣﺮا واﮔﺬار ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزم و ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ
ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺜﯿﺮﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورم«.
15ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪم و ﮐﻮه ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و دو ﻟﻮح ﻋﻬﺪ در دو دﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻮد16 .و ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ17 .ﭘﺲ دو ﻟﻮح را
ﮔﺮﻓﺘﻢ و آﻧﻬﺎ را از دو دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻢ18 .و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول ،ﭼﻬﻞ روز و
ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎدم؛ ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردم و ﻧﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﯾﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزد،
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺎرون ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و ﺑﺮای ﻫﺎرون ﻧﯿﺰ در آن وﻗﺖ دﻋﺎ ﮐﺮدم21 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻢ و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪم و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎﯾﯿﺪم
ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﻧﺮم ﺷﺪ ،و ﻏﺒﺎرش را ﺑﻪ ﻧﻬﺮی ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﭘﺎﺷﯿﺪم.
22و در ﺗﺒﻌﯿﺮه و ﻣﺴﺎ و ﮐﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﯾﺪ23 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
از ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ،آواز او را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ24 .از روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﯾﺪ.
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25ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎدم در آن ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزد26 .و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ دادی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردی ،ﻫﻼک ﻣﺴﺎز27 .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﯿﺎد آور ،و ﺑﺮ ﺳﺨﺖدﻟﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم و ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻤﺎ28 .ﻣﺒﺎدا اﻫﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد درآورد ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را
دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزد29 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم
ﺗﻮ و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آوردی«.

10

و در آن وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺑﺘﺮاش ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآی ،و ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز2 .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻟﻮﺣﻬﺎی اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،و آﻧﻬﺎ را در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار3 «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب
ﺳﻨﻂ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪم ،و آن دو ﻟﻮح را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه
ﺑﺮآﻣﺪم4 .و ﺑﺮ آن دو ﻟﻮح ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ اوﻟﯿﻦ ،آن ده ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،در
روز اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد5 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﻓﺮود
آﻣﺪم ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ را در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
)6و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺮوت ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﺮه ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﺎرون ﻣﺮد و در
آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪ .و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ7 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﺟﻮده ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ،
و از ﺟﺪﺟﻮده ﺑﻪ ﯾﻄﺒﺎت ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب اﺳﺖ8 .در آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﺟﺪا ﮐﺮد،
ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ،او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم او
ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻوی را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﺼﯿﺐ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد(.
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10و ﻣﻦ در ﮐﻮه ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،و در آن دﻓﻌﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ
و ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻗﻮم رواﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ«.
12ﭘﺲ اﻵن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺘﺮﺳﯽ
و در ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و او را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ13 .و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺘﺖ
اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه داری14 .اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک از آن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ ،و زﻣﯿﻦ و
ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
اﯾﺸﺎن ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﭘﺲ ﻏﻠﻔﻪ
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﺪای
ﺧﺪاﯾﺎن و رﺑﺎﻻرﺑﺎب ،و ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺒﺎر و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﺪارد و رﺷﻮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
18ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را دادرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ19 .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ20 .از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر21 .او ﻓﺨﺮ ﺗﻮﺳﺖ و او
ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ22 .ﭘﺪران
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ و اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.

11

ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،و ودﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ او را

در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪار2 .و اﻣﺮوز ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻋﻈﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ او را3 ،و آﯾﺎت و
اﻋﻤﺎل او را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ او ﺑﻈﻬﻮر آورد4 ،و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎ و ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آب ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
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ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺖ5 ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ6 ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ داﺗﺎن و
اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿĤب ﺑﻦ رؤﺑﯿﻦ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را و ﺧﺎﻧﺪان و
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ،و ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻌﯿﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و
داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ9 .و ﺗﺎ در آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻋﻤﺮ دراز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ10 .زﯾﺮا زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی،
ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﯽ و آن را ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ
ﺑﻘﻮل ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﺮدی11 .ﻟﯿﮑﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
زﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ و درهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎرش آﺳﻤﺎن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ12 ،زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮآن
اﻟﺘﻔﺎت دارد و ﭼﺸﻤﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از اول ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
13و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
14آﻧﮕﺎه ﺑﺎران زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎران اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و
روﻏﻦ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ15 .و در ﺻﺤﺮای ﺗﻮ ﺑﺮایﺑﻬﺎﯾﻤﺖ ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮری و ﺳﯿﺮ ﺷﻮی.
16ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا دل ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ17 .و
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﺳﻤﺎن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎزد ،و ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ.
18ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا در دل و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ19 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ،و
ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،و رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ راه ،و وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺖ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
20و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ21 ،ﺗﺎ اﯾﺎم ﺷﻤﺎ و اﯾﺎم ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﺎم
اﻓﻼک ﺑﺮ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ.
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22زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﮕﺎه
دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮﯾﺪ،
23آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺧﻮد را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد24 .ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮآن ﮔﺬارده ﺷﻮد ،از آن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻟﺒﻨﺎن و از ﻧﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺗﺎ درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﺪود ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺗﺮس و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
26اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم27 .اﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 .و اﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده ،از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ29 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻣﯽروی داﺧﻞ ﺳﺎزد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ و ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه اﯾﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺖ30 .آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ راه ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺰد ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﻣﻮره.
31زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ ،و آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ32 .ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.

12

اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﻧﺪه

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرﯾﺪ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ داده
اﺳﺖ ،ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯽ.
2ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺎﮐﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را اﺧﺮاج
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ و ﺧﻮاه زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ3 .ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺷﯿﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﺑﺘﻬﺎی
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ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﯾﺪ4 .ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ6 .و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻧﺬرﻫﺎ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد و
ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﺮﯾﺪ7 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ و
اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را در آن ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
8ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﻧﮑﻨﯿﺪ.
9زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ10 .اﻣﺎ ﭼﻮن
از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،و او
ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ از ﻫﺮﻃﺮف آراﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺬرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ،و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺼﻪای و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
13ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﺬراﻧﯽ14 ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎط ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،و در
آﻧﺠﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوری.
15ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی دﻟﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ،
در ﻫﻤﻪ دروازهﻫﺎﯾﺖ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺑﺨﻮر؛ اﺷﺨﺎص ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻏﺰال و آﻫﻮ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ16 .وﻟﯽ ﺧﻮن را ﻧﺨﻮر؛ آن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ17 .ﻋﺸﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و
ﻧﺨﺴﺖزاده رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را در دروازهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻮر ،و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺬر
ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را18 .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺨﻮر ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮآن ﺑﮕﺬاری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎ19 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺮک ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ.
20ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ آرزوی
دﻟﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺨﻮر21 .و اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد از ﺗﻮ
دور ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ذﺑﺢ ﮐﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام و از
ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮر22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﺰال و آﻫﻮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮر؛
ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧﻮن را ﻧﺨﻮری زﯾﺮا
ﺧﻮن ﺟﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮری24 .آن را ﻣﺨﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺮﯾﺰ25 .آن را
ﻣﺨﻮر ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوری26 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ داری و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو27 .و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﮕﺬران و ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺨﻮر.
28ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ
از ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوری ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
29وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروی ،از ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد ،و اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی30 .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯽ و درﺑﺎره
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ31 .ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و از
آن ﻧﻔﺮت دارد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ32 .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آن را
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮآن ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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13

اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ای ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و آﯾﺖ ﯾﺎ

ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد2 ،و آن آﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰه واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ3 ،ﺳﺨﻨﺎن آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب را ﻣﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 4ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از او
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻗﻮل او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ5 .و
آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺪﯾﻪ داد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
6و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﯾﺎ زن ﻫﻢآﻏﻮش ﺗﻮ ﯾﺎ رﻓﯿﻘﺖ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ را در ﺧﻔﺎ اﻏﻮا ﮐﻨﺪ ،و ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪران ﺗﻮ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ7 ،از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ و
ﺧﻮاه از ﺗﻮ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی دﯾﮕﺮ آن8 ،او را ﻗﺒﻮل ﻣﮑﻦ و او را ﮔﻮش ﻣﺪه ،و
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ وی رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺷﻔﻘﺖ ﻣﻨﻤﺎ و او را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﻦ9 .اﻟﺒﺘﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎن ،دﺳﺖ
ﺗﻮ اول ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او دراز ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم10 .و او را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻣﻨﺤﺮف
ﺳﺎزد11 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ زﺷﺖ را در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
12اﮔﺮ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﺑﯽ،
13ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﯿﻌﺎل از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ14 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻧﯿﮑﻮ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﺎ .و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ15 ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺶ و آن را ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻤﺶ را
ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﻧﻤﺎ16 .و ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ آن را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪاش ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺴﻮزان ،و آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﻧﭽﺴﺒﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮﺗﻮ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد،
18ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪه ،و ﻫﻤﻪ اواﻣﺮش را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﯽ.

14

ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺠﺮوح

ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺮاﺷﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻗﻮم
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯽ.
3ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﻣﺨﻮر4 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ5 ،و آﻫﻮ و
ﻏﺰال و ﮔﻮر و ﺑﺰﮐﻮﻫﯽ و رﯾﻢ و ﮔﺎو دﺷﺘﯽ و ﻣﻬﺎت6 .و ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﻢ را ﺑﻪ دو ﺣﺼﻪ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ دارد و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﺪ ،آن را از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﺎنﺳﻢ اﯾﻨﻬﺎ
را ﻣﺨﻮرﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮ و ﺧﺮﮔﻮش و وﻧﮏ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪﺳﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ8 .و ﺧﻮک زﯾﺮا ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ .از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ.
9از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در آب اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ دارد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ10 .و
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
11از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ12 .و اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ :ﻋﻘﺎب و اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮار و
ﻧﺴﺮ ﺑﺤﺮ13 ،و ﻻﺷﺨﻮار و ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﮐﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 14و ﻫﺮ ﻏﺮاب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 15و
ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺟﻐﺪ و ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎز ،ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 16و ﺑﻮم و ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر و ﻗﺎز؛ 17و ﻗﺎﺋﺖ و رﺧﻢ و
ﻏﻮاص؛ 18و ﻟﻘﻠﻖ و ﮐﻠﻨﮏ ،ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ و ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺒﭙﺮه19 .و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺲاﻧﺪ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ20 .اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
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21ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺨﻮرﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﻨﺒﯽ
ﺑﻔﺮوش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ .و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ.
22ﻋﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل از زﻣﯿﻦ ﺑﺮآﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪه23 .و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد ،ﻋﺸﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و
روﻏﻦ ﺧﻮد را و ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮر ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻫﻤﻪ
اوﻗﺎت ﺑﺘﺮﺳﯽ24 .و اﮔﺮ راه از ﺑﺮاﯾﺖ دور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮد ،و آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،از
ﺗﻮ دور ﺑﺎﺷﺪ25 ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻔﺮوش و ﻧﻘﺮه را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو26 .و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات و
ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ از ﺗﻮ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺑﺪه ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺨﻮر و ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎ27 .و ﻻویای را ﮐﻪ اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
28و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﯿﺮون آورده ،در
اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎ29 .و ﻻوی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارد و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و
ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.

15

و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﯽ2 .و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﮑﺎک اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻫﺮ

ﻃﻠﺒﮑﺎری ﻗﺮﺿﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﮏ ﺳﺎزد ،و از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ3 .از ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ از ﻣﺎل ﺗﻮ
ﻧﺰد ﺑﺮادرت ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺗﻮ آن را ﻣﻨﻔﮏ ﺳﺎزد4 ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺐ و ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد5 ،اﮔﺮ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﻪ
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اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﯽ داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
7اﮔﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادراﻧﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎز ،و دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺸﺎده دار ،و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺘﯿﺎج او ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪه9 .و ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش
ﻣﺒﺎدا در دل ﺗﻮ ﻓﮑﺮ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺪ ﺷﺪه ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﺪﻫﯽ و او از ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
10اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯽ و دﻟﺖ از دادﻧﺶ آزرده ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ و ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻘﯿﺮ از
زﻣﯿﻨﺖ ﻣﻌﺪوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮادر
ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺸﺎده دار.
12اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻋﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و او ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﮐﻦ13 .و ﭼﻮن او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد
ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،او را ﺗﻬﯽدﺳﺖ رواﻧﻪ ﻣﺴﺎز14 .او را از ﮔﻠﻪ و ﺧﺮﻣﻦ و ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ زاد
ﺑﺪه؛ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪه15 .و ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ16 ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽروم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و او را ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ17 ،آﻧﮕﺎه درﻓﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺎ آن ﺑﻪ درﺑﺪوز ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻏﻼم اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ.
18و ﭼﻮن او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻨﻈﺮت ﺑﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ
اﺟﺮت اﺟﯿﺮ ،ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
19ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ را ﮐﻪ از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺗﻮ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد،
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎو ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﮑﻦ و ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﭘﺸﻢ ﻣﺒﺮ20 .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
21ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﯿﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮ ،آن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ذﺑﺢ
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ﻣﮑﻦ22 .آن را در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮر ،ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻏﺰال
و آﻫﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ23 .اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺶ را ﻣﺨﻮر .آن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ.

16

ﻣﺎه اﺑﯿﺐ را ﻧﮕﺎﻫﺪار و ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺠﺎ آور ،زﯾﺮا ﮐﻪ در

ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از ﻣﺼﺮ در ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آورد2 .ﭘﺲ ﻓﺼﺢ را از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ ،در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد3 .ﺑﺎ آن،
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺨﻮر ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎن ﻣﺸﻘﺖ را ﺑﺎ آن ﺑﺨﻮر ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﺗﺎ روز ﺧﺮوج ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮت ﺑﯿﺎد آوری4 .ﭘﺲ
ﻫﻔﺖ روز ﻫﯿﭻ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت دﯾﺪه ﻧﺸﻮد؛ و از ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم روز اول ،ذﺑﺢ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ5 .ﻓﺼﺢ را در ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ذﺑﺢ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﮐﺮد6 ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺳﺎزد ،در آﻧﺠﺎ ﻓﺼﺢ را در ﺷﺎم ،وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از ﻣﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻦ7 .و آن
را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﭙﺰ و ﺑﺨﻮر و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮو8 .ﺷﺶ
روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻦ.
9ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر .از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﺎدن داس در زرع ﺧﻮد ،ﺷﻤﺮدن ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ را
ﺷﺮوع ﮐﻦ10 .و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻮاﻓﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪار و آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﺪه11 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و
ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوی ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﺪ12 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم
ﺑﻮدی ،ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺠﺎ آور.
13ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﻣﻦ ،و ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎﻫﺪار.
14و در ﻋﯿﺪ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و
ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ15 .ﻫﻔﺖ روز در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
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ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
16ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ؛ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪ17 .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻮه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﻫﺪ.
18داوران و ﺳﺮوران در ﺟﻤﯿﻊ دروازهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط
ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺪل ،داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ19 .داوری را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز و
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻨﻤﺎ و رﺷﻮه ﻣﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺷﻮه ﭼﺸﻤﺎن ﺣﮑﻤﺎ را ﮐﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎدﻻن را ﮐﺞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ20 .اﻧﺼﺎف ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮی.
21اﺷﯿﺮهای از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع درﺧﺖ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﻏﺮس ﻣﻨﻤﺎ22 .و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ آن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد.
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ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد

ذﺑﺢ ﻣﻨﻤﺎ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
2اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ،در ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده ،از ﻋﻬﺪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ3 ،و رﻓﺘﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده ،ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدهام4 ،و
از آن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮی ،ﭘﺲ ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻦ؛ و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ راﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ5 .آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﯾﺎ زن را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪ را در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﯿﺮون آور ،و آن ﻣﺮد ﯾﺎ زن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ6 .از ﮔﻮاﻫﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،آن
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ از ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد7 .اوﻻ دﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪان
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺮ او اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ،دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم؛ ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
دور ﮐﺮدهای.
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8اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮن و ﺧﻮن ،و
در ﻣﯿﺎن دﻋﻮی و دﻋﻮی ،و در ﻣﯿﺎن ﺿﺮب و ﺿﺮب ،از ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دروازهﻫﺎﯾﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد،
آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو9 .و ﻧﺰد ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﺰد داوری ﮐﻪ در
آن روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را از ﻓﺘﻮای ﻗﻀﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ .و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﺗﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ11 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،و از ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ
ﭼﭗ ﺗﺠﺎوز ﻣﮑﻦ12 .و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از روی ﺗﮑﺒﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ داور را ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮد ،آن ﺷﺨﺺ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺪی را از
ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮدهای13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از روی
ﺗﮑﺒﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
14ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮی و در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده،
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻨﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ15 ،اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺎز ،و
ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای را ﮐﻪ از ﺑﺮادراﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯽ16 .ﻟﮑﻦ او ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺒﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﯿﺮد ،و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ اﺳﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن راه ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ17 .و ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺒﺎدا دﻟﺶ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﻧﯿﻨﺪوزد18 .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از آﻧﭽﻪ از آن ،ﻧﺰد ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻃﻮﻣﺎری
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ19 .و آن ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد20 .ﻣﺒﺎدا دل او
ﺑﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و از اﯾﻦ اواﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ او و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﻣﻤﻠﮑﺖ او در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ روزﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺪاﯾﺎی

آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ2 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
3و ﺣﻖ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه از ﮔﺎو و ﺧﻮاه از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوش و دو ﺑﻨﺎ ﮔﻮش و ﺷﮑﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ4 .و ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﺧﻮد و
اول ﭼﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪه5 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،او را از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﻃﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺎ او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
6و اﮔﺮ اﺣﺪی از ﻻوﯾﺎن از ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺳﺪ7 ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ از ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
8ﺣﺼﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ از ارﺛﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
9ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﯾﺎد ﻣﮕﯿﺮ ﮐﻪﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت
آن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ10 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را از آﺗﺶ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ و ﻧﻪ ﻏﯿﺐﮔﻮ و ﻧﻪ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ و ﻧﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ11 ،و ﻧﻪ ﺳﺎﺣﺮ و ﻧﻪ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه از
اﺟﻨﻪ و ﻧﻪ رﻣﺎل و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،آﻧﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
13ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎش14 .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﺎن و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ﮔﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﯽ.
15ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﺒﯿﺎی را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ از ﺑﺮادراﻧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ16 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺣﻮرﯾﺐ در روز اﺟﺘﻤﺎع از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﯽ» :آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﻮم ،و اﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ را دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮم17 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ18 .ﻧﺒﯿﺎی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ
ﺗﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ19 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺸﻨﻮد ،ﻣﻦ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد20 .و اﻣﺎ ﻧﺒﯿﺎی ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم،
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ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آن ﻧﺒﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد21 «.و اﮔﺮ در دل ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ» :ﺳﺨﻨﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ22 «.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ،
اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻧﺒﯽ آن
را از روی ﺗﮑﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از او ﻧﺘﺮس.

19

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد ،و ﺗﻮ وارث اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی2 ،ﭘﺲ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺪا ﮐﻦ.
3ﺷﺎﻫﺮاه را ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻦ ،و ﺣﺪود زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
4و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ
ﺑﮑﺸﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آن از او ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺖ5 .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ در
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮود ،و دﺳﺘﺶ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن درﺧﺖ ﺗﺒﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،و آﻫﻦ از دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ6 .ﻣﺒﺎدا وﻟﯽ ﺧﻮن وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ دﻟﺶ ﮔﺮم اﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ،او را ﺑﮑﺸﺪ ،و او
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺖ7 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪا ﮐﻦ.
8و اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ،
و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دادن آن ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ9 ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آوری ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او داﺋﻤﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻦ10 .ﺗﺎ ﺧﻮن
ﺑﯽﮔﻨﺎه در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،و ﺧﻮن ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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11ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻐﺾ داﺷﺘﻪ ،در ﮐﻤﯿﻦ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را
ﺿﺮب ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او
را از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد13 .ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﻨﯽ ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
14ﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،در
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺴﺎز.
15ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻫﺮ ﮔﻨﺎه از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ دو ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد16 .اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ17 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و داوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ18 .و داوران ،ﻧﯿﮑﻮ
ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎذب اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ داده ﺑﺎﺷﺪ،
19ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺎن ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪی را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ20 .و ﭼﻮن ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر
زﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد21 .و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض
ﭼﺸﻢ ،و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان ،و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ.

20

ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون روی ،و اﺳﺒﻬﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯽ را زﯾﺎده

از ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ2 .و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎزد 3و اﯾﺸﺎن را ﮔﻮﯾﺪ» :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ؛ دل ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد ،و از
اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزان و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ4 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ5 «.و ﺳﺮوران ،ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ
ﺑﻤﯿﺮد و دﯾﮕﺮی آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،آن را ﺣﻼل ﻧﮑﺮده
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اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮد ،و دﯾﮕﺮی آن را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ7 .و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح در ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد،
ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮد و دﯾﮕﺮی او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح درآورد8 «.و ﺳﺮوران ﻧﯿﺰ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و ﺿﻌﯿﻒدل اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا دل ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺜﻞ
دل او ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد9 «.و ﭼﻮن ﺳﺮوران از ﺗﮑﻠﻢﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮم ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ،ﺳﺮداران
ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻘﺮر ﺳﺎزﻧﺪ.
10ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آن را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻧﺪا ﺑﮑﻦ11 .و اﮔﺮ ﺗﻮ
را ﺟﻮاب ﺻﻠﺢ ﺑﺪﻫﺪ ،و دروازهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺟﺰﯾﻪ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﺢ ﻧﮑﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ آن را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ13 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮراﻧﺶ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﮑﺶ14 .ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﺑﻬﺎﯾﻢ و آﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺎراج ﺑﺒﺮ ،و ﻏﻨﺎﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﺨﻮر15 .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺑﺴﯿﺎر دورﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ16 .اﻣﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ ذیﻧﻔﺲ را زﻧﺪه ﻣﮕﺬار17 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯿﺎن
و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎز18 .ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
19ﭼﻮن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ ،و آن را روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺒﺮ
ﺑﺮ درﺧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺰن و آﻧﻬﺎ را ﺗﻠﻒ ﻣﺴﺎز .ﭼﻮﻧﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮری ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا آﯾﺎ
درﺧﺖ ﺻﺤﺮا اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 20و اﻣﺎ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ درﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از آن ﺧﻮرده ﺷﻮد آن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎ و ﺳﻨﮕﺮی ﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد.

21

اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ در

ﺻﺤﺮا اﻓﺘﺎده ،ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ او ﮐﯿﺴﺖ2 ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎﯾﺦ و داوران ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه،
ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

299

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ،ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ3 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ آن ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﯿﺶ ﻧﺰده ،و ﯾﻮغ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ4 .و
ﻣﺸﺎﯾﺦ آن ﺷﻬﺮ آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در وادیای ﮐﻪ آب در آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺧﯿﺶ
ﻧﺰده ،و ﺷﺨﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮود آورﻧﺪ ،و آﻧﺠﺎ در وادی ،ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ5 .و ﺑﻨﯽﻻوی
ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻫﺮ آزاری ﻓﯿﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮد6 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ در وادی
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ7 .و ﺟﻮاب داده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن را ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادهای ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﻣﮕﺬار ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﭘﺲ ﺧﻮن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻔﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .ﭘﺲ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد رﻓﻊ ﮐﺮدهای ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهای.
10ﭼﻮن ﺑﯿﺮون روی ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ11 ،و در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان زن ﺧﻮب ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﺪه ،ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺸﻮی و
ﺑﺨﻮاﻫﯽ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮی12 ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و او ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد
را ﺑﮕﯿﺮد13 .و رﺧﺖ اﺳﯿﺮی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،در ﺧﺎن ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ او درآﻣﺪه ،ﺷﻮﻫﺮ او ﺑﺸﻮ و او زن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و اﮔﺮ از وی راﺿﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯽ ،او را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﺶ رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﻟﯿﮑﻦ او را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻔﺮوش و ﺑﻪ او ﺳﺨﺘﯽ ﻣﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ
او را ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدهای.
15و اﮔﺮ ﻣﺮدی را دو زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﯾﮑﯽ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ،و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﻫﺮ دو
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮان ﺑﺰاﯾﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﺎﺷﺪ16 ،ﭘﺲ در روزی ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺖ ،ﺣﻖ
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ دﻫﺪ17 .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺼﻪای ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ داده ،او را
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪای ﻗﻮت اوﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ از آن او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
18اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﭘﺴﺮی ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر و ﺳﺨﻦ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮔﻮش
ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﻮد19 ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ
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ﺷﻬﺮش ﺑﻪ دروازه ﻣﺤﻠﻪاش ﺑﯿﺎورﻧﺪ20 .و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﻣﺴﺮف و ﻣﯿﮕﺴﺎر اﺳﺖ21 «.ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﻬﺮش او را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
22و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و او را ﺑﻪ دار
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ23 ،ﺑﺪﻧﺶ در ﺷﺐ ﺑﺮ دار ﻧﻤﺎﻧﺪ .او را اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن روز دﻓﻦ ﮐﻦ ،زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دار
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻠﻌﻮن ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺠﺲ
ﻧﺴﺎزی.

22

اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ،از او روﻣﮕﺮدان .آن را اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان2 .و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎور و ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮادرت آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه آن را ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﻪ اﻻغ او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻦ
و ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺮادرت ﮐﻪ از او ﮔﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از او روﮔﺮداﻧﯽ.
4اﮔﺮ اﻻغ ﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﺮادرت را در راه اﻓﺘﺎده ﺑﯿﻨﯽ ،از آن روﻣﮕﺮدان ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﯿﺰان.
5ﻣﺘﺎع ﻣﺮد ﺑﺮ زن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮد ﻟﺒﺎس زن را ﻧﭙﻮﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮐﻨﺪ ﻣﮑﺮوه ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ.
6اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﻏﯽ در راه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ آﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮ درﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،و در آن ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﮕﯿﺮ7 .ﻣﺎدر را اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺎ ﮐﻦ و
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد و ﻋﻤﺮ دراز ﮐﻨﯽ.
8ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﻮد دﯾﻮاری ﺑﺴﺎز ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از آن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺧﻮن ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری.
9در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد دو ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﮑﺎر ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪای و ﻫﻢ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،وﻗﻒ ﺷﻮد.
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10ﮔﺎو و اﻻغ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﮐﺮده ،ﺷﯿﺎر ﻣﻨﻤﺎ.
11ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ از ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﭙﻮش.
12ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ رﺧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز.
13اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﺑﺪو درآﯾﺪ ،او را ﻣﮑﺮوه دارد14 ،و اﺳﺒﺎب ﺣﺮف
ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ داده ،از او اﺳﻢ ﺑﺪ ﺷﻬﺮت دﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ زن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮدم ،او
را ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ15 ،آﻧﮕﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر آن دﺧﺘﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ
ﻧﺰد دروازه ﺑﯿﺎورﻧﺪ16 .و ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﯽ دادهام ،و از
او ﮐﺮاﻫﺖ دارد17 ،و اﯾﻨﮏ اﺳﺒﺎب ﺣﺮف ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،و
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ آن
ﺷﻬﺮ آن ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ19 .و او را ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ آورده اﺳﺖ .و او زن وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
20ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت آن دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد21 ،آﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮ را
ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ ،و اﻫﻞ ﺷﻬﺮش او را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮده ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
22اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮداری ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و زن ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪی را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮدهای.
23اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی او را در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد،
24ﭘﺲ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ؛
اﻣﺎ دﺧﺘﺮ را ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺮد ،و ﻣﺮد را ﭼﻮﻧﮑﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
25اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻣﺮد دﺧﺘﺮی ﻧﺎﻣﺰد را در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﺑﺪ و آن ﻣﺮد ﺑﻪ او زور آورده ،ﺑﺎ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد26 .و اﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﺑﺮ دﺧﺘﺮ ،ﮔﻨﺎه
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺑﮑﺸﺪ،
27ﭼﻮﻧﮑﻪ او را در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺖ و دﺧﺘﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺑﺮاﯾﺶ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﻮد.
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28و اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ29 ،آﻧﮑﻪ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ و آن
دﺧﺘﺮ زن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
30ﻫﯿﭻ ﮐﺲ زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﮕﯿﺮد و داﻣﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻧﺴﺎزد.

23

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﯿﻀﻪ و آﻟﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد.

2ﺣﺮامزادهای داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﻫﻢ اﺣﺪی از او داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد3 .ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻣﻮآﺑﯽ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﻫﻢ ،اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن
ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد4 .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را در راه ﺑﻪ ﻧﺎن
و آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦ ﺑﻌﻮر را از ﻓﺘﻮر ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ5 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺸﻨﻮد ،ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ6 .اﺑﺪا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮت ﺟﻮﯾﺎی
ﺧﯿﺮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎش.
7ادوﻣﯽ را دﺷﻤﻦ ﻣﺪار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮادر ﺗﻮﺳﺖ ،و ﻣﺼﺮی را دﺷﻤﻦ ﻣﺪار ﭼﻮﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻦ وی
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدی8 .اوﻻدی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن زاﯾﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،در ﭘﺸﺖ ﺳﻮم داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
9ﭼﻮن در اردو ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون روی ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﻧﮕﺎه دار.
10اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﺣﺘﻼم ﺷﺐ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،از اردو ﺑﯿﺮون رود و داﺧﻞ
اردو ﻧﺸﻮد11 .ﭼﻮن ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،داﺧﻞ اردو
ﺷﻮد.
12و ﺗﻮ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون از اردو ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون روی13 .و در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎب ﺗﻮ ﻣﯿﺨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮑﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻓﻀﻠﻪ ﺧﻮد را از آن ﺑﭙﻮﺷﺎن14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﯿﺎن اردوی ﺗﻮ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ داده ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ
اردوی ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰ ﭘﻠﯿﺪ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دﯾﺪه ،از ﺗﻮ روﮔﺮداﻧﺪ.
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15ﻏﻼﻣﯽ را ﮐﻪ از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺴﭙﺎر16 .ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨـﺪ در ﯾﮑــﯽ از ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮش ﭘﺴﻨـﺪ آﯾـﺪ ،ﺳﺎﮐـﻦ ﺷـﻮد ،و ﺑﺮ
او ﺟﻔﺎ ﻣﻨﻤﺎ.
17از دﺧﺘﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻮاﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ18 .اﺟﺮت ﻓﺎﺣﺸﻪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮓ را ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻧﺬری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺎور ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
19ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﻣﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻘﺮه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آذوﻗﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد20 .ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻗﺮض ﻣﺪه ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ داﺧﻞ آن ﻣﯽﺷﻮی ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﺖ
را ﺑﺮ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
21ﭼﻮن ﻧﺬری ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ در وﻓﺎی آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
اﻟﺒﺘﻪ آن را از ﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻧﺬر ﮐﺮدن اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺗﻮ را ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺠﺎ آوری ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از اراده ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﺮدهای و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪای.
24ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد درآﯾﯽ ،از اﻧﮕﻮر ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺑﺨﻮر ،اﻣﺎ در
ﻇﺮف ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺬار.
25ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭽﯿﻦ ،اﻣﺎ داس ﺑﺮ
ﮐﺸﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﮕﺬار.

24

ﭼﻮن ﮐﺴﯽ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد درآورد ،اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ او ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در او ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺪﺳﺘﺶ دﻫﺪ ،و او را از ﺧﺎﻧﻪاش
رﻫﺎ ﮐﻨﺪ2 .و از ﺧﺎﻧﻪ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮود و زن دﯾﮕﺮی ﺷﻮد3 .و اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ او را ﻣﮑﺮوه دارد
و ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ و او را از ﺧﺎﻧﻪاش رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻤﯿﺮد4 ،ﺷﻮﻫﺮ اول ﮐﻪ او را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد
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درآورد .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺎور.
5ﭼﻮن ﮐﺴﯽ زن ﺗﺎزهای ﺑﮕﯿﺮد ،در ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آزاد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و زﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺮور ﺳﺎزد.
6ﻫﯿﭽﮑﺲ آﺳﯿﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻧﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
7اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺧﻮد از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را دزدﯾﺪه ،ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آن دزد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
8درﺑﺎره ﺑﻼی ﺑﺮص ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .ﺑﯿﺎد
آور ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در راه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ.
10ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻗﺮض دﻫﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﻣﺸﻮ.
11ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﯽ ﮔﺮو را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آورد12 .و اﮔﺮ ﻣﺮد
ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮو او ﻣﺨﻮاب13 .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﮔﺮو را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﺑﺪه ،ﺗﺎ در رﺧﺖ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14ﺑﺮ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه از ﺑﺮادراﻧﺖ و ﺧﻮاه از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﺖ
در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ15 .در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺰدش را ﺑﺪه ،و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻏﺮوب
ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و
ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
16ﭘﺪران ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺴﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺪران ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
17داوری ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز ،و ﺟﺎﻣﻪ ﺑﯿﻮه را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻣﮕﯿﺮ18 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در
ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺪﯾﻪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﻌﻤﻮل داری.
19ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﯾﺶ درو ﮐﻨﯽ ،و در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺎﻓﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ،
ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﺮﻣﮕﺮد؛ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
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ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺖ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ20 .ﭼﻮن زﯾﺘﻮن ﺧﻮد را ﺑﺘﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﻣﺘﮑﺎن؛ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ
و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ.
21ﭼﻮن اﻧﮕﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﻣﭽﯿﻦ  ،ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه
ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﻌﻤﻮل داری.

25

اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺮاﻓﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن

داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺎدل را ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮ را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﻧﺪ2 .و اﮔﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه داور او را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺣﮑﻢ دﻫﺪ ﺗﺎ او را ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮارﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺰﻧﻨﺪ.
3ﭼﻬﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ او را ﺑﺰﻧﺪ و زﯾﺎد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ از اﯾﻦ زﯾﺎده ﮐﺮده ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪ ،ﺑﺮادرت در
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺧﻮار ﺷﻮد.
4دﻫﻦ ﮔﺎو را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﻨﺪ.
5اﮔﺮ ﺑﺮادران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯽاوﻻد ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ زن آن ﻣﺘﻮﻓﯽ' ،ﺧﺎرج
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او درآﻣﺪه ،او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی را ﺑﺎ او ﺑﺠﺎ آورد6 .و ﻧﺨﺴﺖزادهای ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﺎی او وارث
ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﺳﻤﺶ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﻧﺸﻮد7 .و اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن ﺑﺮادرش راﺿﯽ ﻧﺸﻮد ،آﻧﮕﺎه
زن ﺑﺮادرش ﺑﻪ دروازه ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺮود و ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺑﺮادر ﺧﻮد در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺑﺠﺎ آوردن ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 «.ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش
او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﺻﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ او را ﺑﮕﯿﺮم9 ،آﻧﮕﺎه زن
ﺑﺮادرش ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻔﺶ او را از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ روﯾﺶ آب دﻫﻦ اﻧﺪازد ،و
در ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺧـﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻨـﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐـﺮده ﺷﻮد10 «.و ﻧﺎم او در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺎن ﮐﻔﺶ ﮐﻨـﺪه ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد.
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11و اﮔﺮ دو ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زن ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
زﻧﻨﺪهاش رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﻋﻮرت او را ﺑﮕﯿﺮد12 ،ﭘﺲ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ و
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ.
13در ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻮ وزﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ14 .در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .ﺗﻮ را وزن ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ را ﮐﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﻋﻤـﺮت در زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ دراز ﺷﻮد16 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
17ﺑﯿﺎد آور آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از ﻣﺼـﺮ در راه ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮ را در راه ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐـﺮده ،ﻫﻤﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را در ﻋﻘﺐ ﺗـﻮ از ﻣﺆﺧﺮت ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ،در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻒ و واﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدی و از ﺧـﺪا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧـﺪ19 .ﭘﺲ ﭼـﻮن ﯾﻬـﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗـﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬـﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،آﻧﮕﺎه ذﮐﺮ
ﻋﻤﺎﻟﯿـﻖ را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺳﺎز و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ.

26

و ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﺷﺪی ،و در آن

ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪی2 ،آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را در ﺳﺒﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺮو3 .و ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ ،وی را ﺑﮕﻮ:
»اﻣﺮوز ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﺪهام4 «.و ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺒﺪ را از دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﮕﺬارد5 .ﭘﺲ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ» :ﭘﺪر ﻣﻦ اراﻣﯽ آواره ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻋﺪدی ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻓﺮود ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﺪ6 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران
ﺧﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺸﻘﺖ و ﻣﺤﻨﺖ و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎ را دﯾﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﻮف ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﺎ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺮون آورد9 .و ﻣﺎ
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را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن درآورده ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ10 .و اﻵن
اﯾﻨﮏ ﻧﻮﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ،آوردهام «.ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ11 .و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻻوی و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
12و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﺎل ﻋﺸﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻓﺎرغ
ﺷﺪی ،آن را ﺑﻪ ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ﺑﺪه ،ﺗﺎ در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ13 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﮕﻮ» :ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم ،و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،دادم ،و از اواﻣﺮ ﺗﻮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم14 .در ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮردم و در ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻨﻤﻮدم،
و ﺑﺮای اﻣﻮات از آﻧﻬﺎ ﻧﺪادم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﻢ ،ﮔﻮش داده ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدی ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم15 .از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد از آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪه«.،
16اﻣﺮوز ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم را ﺑﺠﺎ آوری ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آور17 .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﻬﻮه اﻗﺮار ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪای
ﺗﻮﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آواز
او را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ18 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺧﺎص او ﻫﺴﺘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داری19 .و ﺗﺎ ﺗﻮ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﺎم و اﮐﺮام از ﺟﻤﯿﻊ
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ.
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و ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی را ﮐﻪ

ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ2 .و در روزی ﮐﻪ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﻤﺎل3 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮی ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ4 .و ﭼﻮن از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدی اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ در ﮐﻮه
ﻋﯿﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﻤﺎل5 .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﻦ ،و ﻣﺬﺑﺢ از
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آﻟﺖ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﺒﺮ6 .ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ
ﮐﻦ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬران7 .و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ
ﺑﺨﻮر و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺧﻂ روﺷﻦ
ﺑﻨﻮﯾﺲ«.
9ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»10 :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎش و ﺑﺸﻨﻮ .اﻣﺮوز ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺪی11 .ﭘﺲ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﺸﻨﻮ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او
را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺠﺎ آر«.
و در آن روز ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»12 :ﭼﻮن از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا و ﯾﺴﺎﮐﺎر و ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
13و اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ و زﺑﻮﻟﻮن و دان و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
14و ﻻوﯾﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
»15ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزد ،و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه دارد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»16ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
»17ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»18ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ » :آﻣﯿﻦ!«
»19ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوری ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»20ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ داﻣﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»21ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
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»22ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر و ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»23ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر زن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»24ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»25ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺷﻮه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
»26ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺛﺒﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد «.وﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
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»و اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ

او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮ
آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی3 .در ﺷﻬﺮ ،ﻣﺒﺎرک و در ﺻﺤﺮا ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد4 .ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و
ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد5 .ﺳﺒﺪ و ﻇﺮف
ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .وﻗﺖ درآﻣﺪﻧﺖ ﻣﺒﺎرک ،و وﻗﺖ ﺑﯿـﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﻣﺒـﺎرک ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑﻮد.
»7و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ از
ﯾﮏ راه ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و از ﻫﻔﺖ راه ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ9 .و اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ،و در
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗـﻮ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ10 .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﯾـﺪ ﮐﻪ ﻧـﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،و از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗـﻮ را در ﻣﯿـﻮه ﺑﻄﻨﺖ و ﺛﻤـﺮه ﺑﻬﺎﯾﻤـﺖ و ﻣﺤﺼـﻮل
زﻣﯿﻨﺖ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎران زﻣﯿـﻦ ﺗـﻮ را در
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ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺒﺎراﻧـﺪ ،و ﺗـﻮ را در ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد؛ و ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮض
ﺧﻮاﻫﯽ داد ،و ﺗﻮ ﻗﺮض ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻪ دم ،و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﭘﺴﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮی ،و آﻧﻬﺎ را
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آوری14 .و از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ
ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬـﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨـﯽ.
»15و اﻣﺎ اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ
درﯾﺎﻓﺖ16 .در ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن ،و در ﺻﺤﺮا ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد17 .ﺳﺒﺪ و ﻇﺮف ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد18 .ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد19 .وﻗﺖ
درآﻣﺪﻧﺖ ﻣﻠﻌﻮن ،و وﻗﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد20 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻟﻌﻨﺖ و اﺿﻄﺮاب و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﻫﻼک
و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮی ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهای21 .ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻠﺼﻖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی ،ﻫﻼک ﺳﺎزد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﻞ و ﺗﺐ و اﻟﺘﻬﺎب و ﺣﺮارت و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ زد ،و ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی23 .و ﻓﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺗﻮ اﺳﺖ آﻫﻦ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران زﻣﯿﻨﺖ را ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی.
»25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .از ﯾﮏ راه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و از ﻫﻔﺖ راه از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ
ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد26 .و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا و ﺑﻬﺎﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﯿﭻﮐﺲ
آﻧﻬﺎ را دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد27 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﻞ ﻣﺼﺮ و ﺧﺮاج و ﺟﺮب و ﺧﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﺷﻔﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ28 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ دل ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ29 .و در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و در
راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺖ ﻣﻈﻠﻮم و ﻏﺎرتﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .زﻧﯽ را ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﻮهاش را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد.
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31ﮔﺎوت در ﻧﻈﺮت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد .اﻻﻏﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده ﺷﻮد و
ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻮ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
32ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ دﯾﮕﺮ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ از آرزوی اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ روز
ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻗﻮهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺗﻮ را اﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻈﻠﻮم و ﮐﻮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد34 .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ 35 .ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻬﺎ و از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺳﺮ
ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﻞ ﺑﺪ ﮐﻪ از آن ﺷﻔﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ36 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﻮی اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد37 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻋﺒﺮت و ﻣﺜﻞ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»38ﺗﺨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻠﺦ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد39 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاب را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﻧﮕﻮر را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺮم آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد40 .ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻟﮑﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ زﯾﺖ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا زﯾﺘﻮن ﺗﻮ ﻧﺎرس رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ41 .ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،ﻟﯿﮑﻦ از آن ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ42 .ﺗﻤﺎﻣﯽ
درﺧﺘﺎﻧﺖ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد43 .ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻓﯿﻊ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺴﺖ و ﻣﺘﻨﺰل ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ44 .او ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮض
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻮ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد؛ او ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ دم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
»45و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻼک
ﺷﻮی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﮔﻮش ﻧﺪادی ﺗﺎ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داری46 .و ﺗﻮ را و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ آﯾﺖ و ﺷﮕﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»47از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ دل ﺑﺮای ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﻤﻮدی48 .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﻮغ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻫﻼک ﺳﺎزد49 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از دور ،ﯾﻌﻨﯽ از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ،اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﻣﯽﭘﺮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد ،اﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ50 .اﻣﺘﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺮان را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد و ﺑﺮ

ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ

312

ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ51 .و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد52 .و ﺗﻮ
را در ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ داری ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد؛ و ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد53 .و ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن زﺑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮرد54 .ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺮم و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻌﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد و زن ﻫﻢآﻏﻮش
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد55 .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن از
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن زﺑﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ56 .و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻧﺎزک و ﻣﺘﻨﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻌﻢ و ﻧﺎزﮐﯽ ﺧﻮد ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬارد ،ﭼﺸﻢ او ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢآﻏﻮش ﺧﻮد و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد57 .و ﺑﺮ ﻣﺸﯿﻤﻪای
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی او درآﯾﺪ و ﺑﺮ اوﻻدی ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮ را زﺑﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد«.
58اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﻧﺸﻮی و از اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﻬﯿﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﺘﺮﺳﯽ59 ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼﯾﺎی ﺗﻮ و ﺑﻼﯾﺎی
اوﻻد ﺗﻮ را ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺰﻣﻦ60 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ61 .و
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی62 .و ﮔﺮوه ﻗﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ63 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،و رﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ در آن داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ64 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺮان زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺮان دﯾﮕﺮش
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد65 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺖ آراﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
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و در آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را دل ﻟﺮزان و ﮐﺎﻫﯿﺪﮔﯽ ﭼﺸﻢ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد66 .و ﺟﺎن ﺗﻮ ﭘﯿﺶ
روﯾﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺷﺐ و روز ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
67ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﮐﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس دﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻤﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ68 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ آن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد،
و ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

29

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺒﻨﺪد ،ﺳﻮای آن ﻋﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺣﻮرﯾﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
2و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺷﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ3 .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ دﯾﺪ و آﯾﺎت و آن ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ4 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ5 .و ﺷﻤﺎ را ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺪرس ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ﮐﻔﺸﻬﺎ در ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻧﺸﺪ6 .ﻧﺎن ﻧﺨﻮرده و
ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮت ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ7 .و ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ،
ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ8 .و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ
دادﯾﻢ9 .ﭘﺲ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮﯾﺪ.
»10اﻣﺮوز ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎ و اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻤﺎ و ﺳﺮوران ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ11 ،و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
اردوی ﺷﻤﺎﺳﺖ از ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن ﺗﺎ آبﮐﺸﺎن ﺷﻤﺎ12 ،ﺗﺎ در ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ او ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ،داﺧﻞ ﺷﻮی13 .ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار دارد ،و او
ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ
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ﺧﻮرده اﺳﺖ14 .و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ و اﯾﻦ ﻗﺴﻢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ15 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ16 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ17 .و رﺟﺎﺳﺎت و ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،دﯾﺪﯾﺪ18 .ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﻄﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ اﻣﺮوز از
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮود و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
رﯾﺸﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻈﻞ و اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﺑﺎر آورد.
»19و ﻣﺒﺎدا ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺸﻨﻮد در دﻟﺶ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺨﺘﯽ دل ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺮاب و ﺗﺸﻨﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺳﺎزم ،ﻣﺮا ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آن وﻗﺖ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ
دوداﻓﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن ﮐﺲ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم او را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺑﺪی ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎی ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ22 .و ﻃﺒﻘﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
دور ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﯾﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ23 ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آن را ﮐﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ و ﺷﻮره و آﺗﺶ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻒ در آن ﻧﻤﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ادﻣﻪ و ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ 24ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ؟
25آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون آوردن
اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ26 ،و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد27 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻌﻨﺖ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن آورد.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺾ ﻋﻈﯿﻢ ،از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ29 .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ از آن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ و اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﮑﺸﻮف ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ.
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و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺮ

ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،و آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد
آوری2 ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده،
ﻗﻮل او را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ3 ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
اﺳﯿﺮی ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﮔﺮ آوارﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﮐﺮان آﺳﻤﺎن
ﺑﺸﻮد ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد5 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و ﻣﺎﻟﮏ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺪراﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
»6و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ دل ﺗﻮ و دل ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺨﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ7 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را ﺑﺮ

دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را آزردﻧﺪ ،ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .و ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آورد9 .و
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ و در ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻨﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺪران
ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮد10 ،اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه داری ،و ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯽ.
»11زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻮ دور
ﻧﯿﺴﺖ12 .ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﯿﺎورد و آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ؛ 13و ﻧﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ14 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺳﺖ و در دﻫﺎن و دل ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺠﺎ آوری.
»15ﺑﺒﯿﻦ اﻣﺮوز ﺣﯿﺎت و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻣﻮت و ﺑﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ16 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و اواﻣﺮ و
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ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه داری ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،اﻓﺰوده ﺷﻮی ،و ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ17 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دل ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ18 ،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ19 .اﻣﺮوز آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮت و
ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺣﯿﺎت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ذرﯾﺘﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ20 .و ﺗﺎ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و آواز او را ﺑﺸﻨﻮی و ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺣﯿﺎت ﺗﻮ و
درازی ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی«.
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و ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد2 ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻧﺪارم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد3 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و او
اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری ،و ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ،دو ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد5 .ﭘﺲ ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽرود و ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻮاﻧﺪه ،در ﻧﻈـﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑـﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘـﺪران اﯾﺸـﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ داﺧﻞ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺗﻮ آن را ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽرود .او
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را واﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش«.
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9و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻻوی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﭙﺮد10 .و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ در آﺧﺮ
ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک در ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ11 ،ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﭘﯿﺶ ﺟﻤﯿﻊ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮان12 .ﻗﻮم را از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دروازهﻫﺎی ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﻮرات ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و ﺗﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎم ﻣﺮدن ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﯾﻮﺷﻊ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ و در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ او را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﯾﻮﺷﻊ رﻓﺘﻪ ،در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ،ﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ؛ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﭘﯽ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ17 .و در آن روز ،ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻬﺎ و
ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 18و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻦ در آن روز اﻟﺒﺘﻪ روی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 .ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ
ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،آن را در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮود ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ20 .زﯾﺮا ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران
اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،درآورده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﻮرده ،و
ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ21 .و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻬﺎ و ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻋﺎرض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
دﻫﺎن ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻗﺒﻞ از
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آن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،درآورم22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺮود را در
ﻫﻤﺎن روز ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد.
23و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺗﻮرات را در ﮐﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ،
25ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را در ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد و ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ .اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻦ28 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ
اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮم29 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻦ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﺳﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﺪی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و از اﻋﻤﺎل دﺳﺖ ﺧﻮد،
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد«.
30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺳﺮود را در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮔﻔﺖ.
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ای آﺳﻤﺎن ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .و زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺸﻨﻮد.

2ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ ،و ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ .ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺮ
ﺳﺒﺰه ﺗﺎزه ،و ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﺷﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ وﺻﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
4او ﺻﺨﺮه اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل او ﮐﺎﻣﻞ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .ﺧﺪای اﻣﯿﻦ و از ﻇﻠﻢ ﻣﺒﺮا.
ﻋﺎدل و راﺳﺖ اﺳﺖ او.
5اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺐ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺞ و ﻣﺘﻤﺮدﻧﺪ.
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6آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ای ﻗﻮم اﺣﻤﻖ و ﻏﯿﺮ ﺣﮑﯿﻢ؟ آﯾﺎ او ﭘﺪر و ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟
او ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد.
7اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﯿﺎد آور؛ در ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺮ ﺑﻪ دﻫﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ .از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﭙﺮس ﺗﺎ ﺗﻮ را آﮔﺎه ﺳﺎزد ،و
از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
8ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن را داد و ﺑﻨﯽآدم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺣﺪود
اﻣﺖﻫﺎ را ﻗﺮار داد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ.
9زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻬﻮه ﻗﻮم وی اﺳﺖ ،و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯿﺮاث اوﺳﺖ.
10او را در زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاب و ﻫﻮﻟﻨﺎک .او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ و او
را ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.
11ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ
ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
12ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ او را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد و ﻫﯿﭻ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد.
13او را ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﻮار ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرد و ﺷﻬﺪ را از ﺻﺨﺮه ﺑﻪ او داد ﺗﺎ
ﻣﮑﯿﺪ و روﻏﻦ را از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا.
14ﮐﺮه ﮔﺎوان و ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﺎ ﭘﯿﻪ ﺑﺮهﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ را از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺎن و ﺑﺰﻫﺎ و ﭘﯿﻪ ﮔﺮدهﻫﺎی
ﮔﻨﺪم را؛ و ﺷﺮاب از ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﻮﺷﯿﺪی.
15ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺸﻮرون ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ،ﻟﮕﺪ زد .ﺗﻮ ﻓﺮﺑﻪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﭼﺎقﺷﺪهای .ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ او را
آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮد .و ﺻﺨﺮه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮد.
16او را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت آوردﻧﺪ و ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺟﻨﺒﺶ دادﻧﺪ.
17ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
18و ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی.
19ﭼﻮن ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را دﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﻧﺪ.
20ﭘﺲ ﮔﻔﺖ روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدنﮐﺸﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ در اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
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21اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .و
ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ اﻣﺖ ﺑﺎﻃﻞ ،اﯾﺸﺎن را ﺧﺸﻤﻨﺎک
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
22زﯾﺮا آﺗﺸﯽ در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و اﺳﺎس ﮐﻮﻫﻬﺎ را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
23ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻼﯾﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
24از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻫﯿﺪه ،و از آﺗﺶ ﺗﺐ ،و از وﺑﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی وﺣﻮش را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ زﻫﺮ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ.
25ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﺮون و دﻫﺸﺖ از اﻧﺪرون ،اﯾﺸﺎن را ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻢ ﺟﻮان و ﻫﻢ دوﺷﯿﺰه
را .ﺷﯿﺮﺧﻮاره را ﺑﺎ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
26ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻢ و ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم.
27اﮔﺮ از ﮐﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دﺳﺖ
ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ،و ﯾﻬﻮه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
28زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﮔﻢ ﮐﺮده ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در اﯾﺸﺎن ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
29ﮐﺎش ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮده ،اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ و در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
30ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﺮد و دو ﻧﻔﺮ دهﻫﺰار را ﻣﻨﻬﺰم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺻﺨﺮه اﯾﺸﺎن،
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد.
31زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺨﺮه اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮه ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺧﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
32زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮ اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺪوم اﺳﺖ ،و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮره .اﻧﮕﻮرﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﻧﮕﻮرﻫﺎی
ﺣﻨﻈﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.
33ﺷﺮاب اﯾﺸﺎن زﻫﺮ اژدرﻫﺎﺳﺖ و ﺳﻢ ﻗﺎﺗﻞ اﻓﻌﯽ34 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻮم ﻧﯽ؟
35اﻧﺘﻘﺎم و ﺟﺰا از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻐﺰد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ.
36زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﻪ ﻏﻼم و ﭼﻪ آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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37و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ،و ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؟ 38ﮐﻪ ﭘﯿﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺷﻤﺎ را اﻣﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
39اﻵن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ،او ﻫﺴﺘﻢ .و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻢ و زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﻢ .و از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
40زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ41 .اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاق ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﻢ و ﻗﺼﺎص را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮم .آﻧﮕﺎه از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﯿﺪ .و ﺑﻪ ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
42ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﻮن ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .از ﺧﻮن
ﮐﺸﺘﮕﺎن و اﺳﯿﺮان ،ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﺳﺮوران دﺷﻤﻦ.
43ای اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم او آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ .زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
44و ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،او و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن45 .و
ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎرغ ﺷﺪ46 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :دل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺣﮑﻢ
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ47 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﺮﻓﺶ از اردن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
48و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»49 :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺒﻞﻧﺒﻮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ ﺑﺮآی ،و زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ50 .و ﺗﻮ در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽآﯾﯽ وﻓﺎت ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون در ﮐﻮه ﻫﻮر ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ51 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﺎ ﻗﺎدش در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا
در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﮑﺮدﯾﺪ52 .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻢ ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
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و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ

داده2 ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه از ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪ ،و از ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد و از ﺟﺒﻞ ﻓﺎران درﺧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺎ ﮐﺮورﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ آﻣﺪ ،و از دﺳﺖ راﺳﺖ او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ3 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺶ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ4 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻌﻘﻮب
اﺳﺖ5 .و او در ﯾﺸﻮرون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﻗﻮم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
6رؤﺑﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺮد و ﻣﺮدان او در ﺷﻤﺎره ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.
7و اﯾﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﯾﻬﻮدا را ﺑﺸﻨﻮ ،و او را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدش
ﺑﺮﺳﺎن .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﻌﺎون ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«.
8و درﺑﺎره ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﯿﻢ و اورﯾﻢ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺮد ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻣﺴﺎ اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﻤﻮدی .و ﺑﺎ او ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮدی9 .ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻧﺪﯾﺪهام و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و
ﻋﻬﺪ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ10 .اﺣﮑﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ .ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮال او
را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ .ﮐﻤﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻦ .ﮐﻤﺮﻫﺎی
ﺧﺼﻤﺎن او را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ«.
12و درﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد وی اﯾﻤﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز او را
ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﻔﻬﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.
13و درﺑﺎره ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻨﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ،از ﻧﻔﺎﯾﺲ آﺳﻤﺎن و از ﺷﺒﻨﻢ ،و از
ﻟﺠﻪﻫﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮش ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ؛ 14از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻓﺘﺎب و از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎه؛ 15از
ﻓﺨﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،و از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺗﻠﻬﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ16 .از ﻧﻔﺎﯾﺲ زﻣﯿﻦ و ﭘﺮی آن ،و از رﺿﺎﻣﻨﺪی او
ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ آﻧﮑﻪ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻤﺘﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ17 .ﺟﺎه او ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎوش ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﮔﺎو وﺣﺸﯽ .ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻣﺖﻫﺎ
را ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ دهﻫﺰارﻫﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﻫﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ«.
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18و درﺑﺎره زﺑﻮﻟﻮن ﮔﻔﺖ» :ای زﺑﻮﻟﻮن در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﺷﺎد ﺑﺎش ،و ﺗﻮ ای ﯾﺴﺎﮐﺎر در
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ19 .ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮه دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﯾﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮑﯿﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ رﯾﮓ را«.
20و درﺑـﺎره ﺟـﺎد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒـﺎرک ﺑﺎد آﻧﮑﻪ ﺟـﺎد را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﻣﺎده ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎزو و ﻓﺮق را ﻧﯿﺰ ﻣﯽدرد21 ،و ﺣﺼﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ﺧـﻮد ﻧﮕﺎه دارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻧﺼﯿﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎﻣﺶ را ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورد«.
22و درﺑﺎره دان ﮔﻔﺖ» :دان ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﺟﻬﺪ«.
23و درﺑﺎره ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ از رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮ .و از ﺑﺮﮐﺖ او ﻣﻤﻠﻮ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آور«.
24و درﺑﺎره اﺷﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :اﺷﯿﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺒﺎرک ﺷﻮد ،و ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪه ،ﭘﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻏﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد25 .ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺗﻮ از آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮت ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .ای ﯾﺸﻮرون ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪد ﺗﻮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد و در
ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﻼک.
»27ﺧﺪای ازﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﺖ و در زﯾﺮ ﺗﻮ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ؛ و دﺷﻤﻦ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
اﺧﺮاج ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻼک ﮐﻦ28 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﺸﻤﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻤﺎن آن ﺷﺒﻨﻢ ﻣﯽرﯾﺰد29 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ای
اﺳﺮاﺋﯿـﻞ! ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮ ،ای ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ! ﮐﻪ او ﺳﭙﺮ ﻧﺼﺮت ﺗﻮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺟﺎه ﺗﻮﺳﺖ؛ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻄﯿﻊ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد«.

34

و ﻣﻮﺳﯽ از ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﺒﻮ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ

ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ،از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ دان ،ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و زﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و
ﻣﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا را ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﻐﺮﺑﯽ3 .و ﺟﻨﻮب را و ﻣﯿﺪان دره ارﯾﺤﺎ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻮﻏﺮ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
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ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺗﻮ را اﺟﺎزت دادم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
آن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد5 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد6 .و او را در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖﻓﻌﻮر ،در دره دﻓﻦ ﮐﺮد ،و اﺣﺪی
ﻗﺒﺮ او را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻮن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ ،و ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺗﺎر ،و ﻧﻪ ﻗﻮﺗﺶ ﮐﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد8 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﺳﯽ روز ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ روزﻫﺎی ﻣﺎﺗﻢ و
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ.
9و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن از روح ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
10و ﻧﺒـﯽای ﻣﺜـﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺤـﺎل در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را روﺑﺮو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ11 ،در ﺟﻤﯿﻊ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ12 ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﻗﻮی ،و ﺟﻤﯿﻊ آن ﻫﯿﺒﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
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