ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج
ﺳﻔﺮ دوم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش

ﻫﻤﺮاه ﯾﻌﻘﻮب آﻣﺪﻧﺪ2 :رؤﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا3 ،ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ4 ،و دان و
ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،و ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ5 .و ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﯾﻮﺳﻒ در
ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
6و ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎرور و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﮐﺜﯿﺮ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زورآور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮ ﮔﺸﺖ8 .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ9 ،و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺎ زﯾﺎده و
زورآورﺗﺮﻧﺪ10 .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ .و واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺟﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
روﻧﺪ«.
11ﭘﺲ ﺳﺮﮐﺎران ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺮای
ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰﯾﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺘﻮم و رﻋﻤﺴﯿﺲ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن را
ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺘﺮاز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ14 .و ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻞﮐﺎری و
ﺧﺸﺖﺳﺎزی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﺗﻠﺦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪی .و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪی ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﺑﻮد15 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺷﻔﺮه و دﯾﮕﺮی را ﻓﻮﻋﻪ ﻧﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﮐﺮده،
16ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﻪﮔﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را
ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ17 «.ﻟﮑﻦ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان را زﻧﺪه ﮔﺬاردﻧﺪ.
18ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان را
زﻧﺪه ﮔﺬاردﯾﺪ؟« 19ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺼﺮی
ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

81

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زورآورﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ20 «.و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮم
ﮐﺜﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺎﺧﺖ22 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻬﺮ اﻧﺪازﯾﺪ،
و ﻫﺮ دﺧﺘﺮی را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.

2

و ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی رﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻻوی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ2 .و آن

زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد .و ﭼﻮن او را ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ دﯾﺪ ،وی را ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻬﺎن داﺷﺖ3 .و ﭼﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارد ،ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ و زﻓﺖ اﻧﺪوده ،ﻃﻔﻞ را
در آن ﻧﻬﺎد ،و آن را در ﻧﯿﺰار ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺖ4 .و ﺧﻮاﻫﺮش از دور اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ او را ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد5 .و دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ .و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﺗﺎﺑﻮت را در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰار دﯾﺪه ،ﮐﻨﯿﺰک ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﺑﮕﯿﺮد6 .و ﭼﻮن آن را ﺑﮕﺸﺎد،
ﻃﻔﻞ را دﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮی ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ دﻟﺶ ﺑﺮ وی ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ از اﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺖ7 «.و ﺧﻮاﻫﺮ وی ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮوم و زﻧﯽ ﺷﯿﺮده را از زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺰدت
ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﯿﺮ دﻫﺪ؟« 8دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو «.ﭘﺲ آن دﺧﺘﺮ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺎدر
ﻃﻔﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ9 .و دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را ﺑﺒﺮ و او را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺪه و ﻣﺰد ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻫﻢ داد «.ﭘﺲ آن زن ﻃﻔﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺪو ﺷﯿﺮ ﻣﯽداد10 .و ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد ،وی را ﻧﺰد
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮد ،و او را ﭘﺴﺮ ﺷﺪ .و وی را ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :او را از آب ﮐﺸﯿﺪم«.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮادران او
ﺑﻮد ،ﻣﯽزﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪ ،آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺖ ،و او را در
رﯾﮓ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ13 .و روز دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻇﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﯽ14 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ داور ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺘﯽ؟« ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 «.و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺮد ،و
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ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮار ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﺴﺖ16 .و ﮐﺎﻫﻦ
ﻣﺪﯾﺎن را ﻫﻔﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ و آب ﮐﺸﯿﺪه ،آﺑﺨﻮرﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را
ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻨﺪ17 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را دور ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﺪد ﮐﺮد ،و ﮔﻠﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮد18 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد رﻋﻮﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺪﯾﻦ زودی ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« 19ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺷﺒﺎﻧﺎن رﻫﺎﯾﯽ داد ،و آب
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﻠﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮد20 «.ﭘﺲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا آن ﻣﺮد
را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ؟ وی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺧﻮرد«.
21و ﻣﻮﺳﯽ راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و او دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺻﻔﻮره را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد.
22و آن زن ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،و )ﻣﻮﺳﯽ( او را ﺟﺮﺷﻮن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﭼﻪ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﺪم«.
23و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺮد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ آه ﮐﺸﯿﺪه،
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮآﻣﺪ24 .و ﺧﺪا ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪا
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎد آورد25 .و ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪا
داﻧﺴﺖ.

3

و اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر زن ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﻠﻪ را

ﺑﺪان ﻃﺮف ﺻﺤﺮا راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻪ ﺟﺒﻞاﷲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪ2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ از
ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪای ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن او ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﯾﻨﮏ آن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻃﺮف ﺷﻮم ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﺮا
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
4ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺪان ﺳﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺪا
درداد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﺳﯽ! ای ﻣﻮﺳﯽ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ5 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎ ،ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را
از ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺴﺘﺎدهای زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ6 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﺪای ﭘﺪرت ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب«.
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آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮد7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ
آﯾﻨﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ دﯾﺪم ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎران اﯾﺸﺎن
ﺷﻨﯿﺪم ،زﯾﺮا ﻏﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﻢ8 .و ﻧﺰول ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻼﺻﯽ دﻫﻢ ،و
اﯾﺸﺎن را از آن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ و وﺳﯿﻊ ﺑﺮآورم ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن9 .و اﻵن اﯾﻨﮏ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻇﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺪهام10 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ
را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،و ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوری«.
11ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوم ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورم؟« 12ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم
را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد13 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﻢ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و از
ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟« 14ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺴﺘﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻫﯿﻪ )ﻫﺴﺘﻢ( ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد15 «.و ﺧﺪا ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب،
ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻦ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ16 .ﺑﺮو
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از ﺷﻤﺎ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻔﻘﺪ ﮐﺮدهام،
17و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ18 .و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻵن ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ19 .و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ زورآور.
20ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽآورم ﺧﻮاﻫﻢ زد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد21 .و اﯾﻦ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮم
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ22 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ زﻧﯽ از
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ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد و ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.

4

و ﻣﻮﺳﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ2 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﯿﺴﺖ در
دﺳﺖ ﺗﻮ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻋﺼﺎ3 «.ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز «.و ﭼﻮن آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﺎری
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از ﻧﺰدش ﮔﺮﯾﺨﺖ4 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و دﻣﺶ
را ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﮕﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻋﺼﺎ ﺷﺪ»5 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎور
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ«.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮕﺮﺑﺎره وی را ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار «.ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮد ،و آن را ﺑﯿﺮون آورد ،اﯾﻨﮏ دﺳﺖ او ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﻣﺒﺮوص ﺷﺪ7 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار «.ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺮد ،و آن را ﺑﯿﺮون آورد ،اﯾﻨﮏ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز آﻣﺪه ﺑﻮد»8 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و آواز آﯾﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آواز آﯾﺖ دوم را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد9 .و ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ دو آﯾﺖ را ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه از آب ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﯾﺰ ،و آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮ
روی ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
10ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﺼﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ در ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﻪ از
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﯿﺎﻟﮑﻼم و ﮐﻨﺪ زﺑﺎن11 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داد ،و ﮔﻨﮓ و ﮐﺮ و ﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؟ 12ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮو
و ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ13 «.ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ14 «.آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ﻻوی را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ او ﻓﺼﯿﺢاﻟﮑﻼم اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮏ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﺪ ،در دل ﺧﻮد ﺷﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ15 .و ﺑﺪو ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ و
ﮐﻼم را ﺑﻪ زﺑﺎن وی اﻟﻘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﻮ و ﺑﺎ زﺑﺎن او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ
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ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ16 .و او ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،و او ﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد17 .و اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﯾﺎت را
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی«.
18ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺪر زن ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوم و ﻧﺰد
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدم ،و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﻧﺪهاﻧﺪ «.ﯾﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو19 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮد ،زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدهاﻧﺪ20 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ زن ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﻻغ

ﺳﻮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی ،آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﺖ ﺳﭙﺮدهام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی ،و ﻣﻦ دل او را ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم را رﻫﺎ
ﻧﮑﻨﺪ22 .و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻦ و ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻦ اﺳﺖ23 ،و ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭘﺴﺮم را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ از رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻢ«.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ راه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرده ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وی ﻧﻤﻮد25 .آﻧﮕﺎه
ﺻﻔﻮره ﺳﻨﮕﯽ ﺗﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻏﻠﻔﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭘﺎی وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮن ﻫﺴﺘﯽ26 «.ﭘﺲ او وی را رﻫﺎ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه )ﺻﻔﻮره( ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﯽ «،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺘﻨﻪ.
27و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮو «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ و او را
در ﺟﺒﻞاﷲ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ،او را ﺑﻮﺳﯿﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و
از ﻫﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﺎرون را ﺧﺒﺮ داد29 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون رﻓﺘﻪ ،ﮐﻞ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ30 .و ﻫﺎرون ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،و آﯾﺎت را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ31 .و ﻗﻮم اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺻﺤﺮا ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ2 «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﻮل او را ﺑﺸﻨﻮم و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ؟ ﯾﻬﻮه را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
3ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻵن ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﻧﺰد
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد4 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﺮا ﻗﻮم را از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽدارﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮوﯾﺪ!« 5و ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻵن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را از ﺷﻐﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ«.
6و در آن روز ،ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﮐﺎران و ﻧﺎﻇﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»7 :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ،
ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﺸﺖ ﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺪﻫﯿﺪ .ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ8 ،و
ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﺧﺸﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و از آن ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺎﻫﻠﻨﺪ ،و از اﯾﻦ رو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ9 .و
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ10 «.ﭘﺲ
ﺳﺮﮐﺎران و ﻧﺎﻇﺮان ﻗﻮم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻢ11 .ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و از ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
12ﭘﺲ ﻗﻮم در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺷﺎک ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ13 .و
ﺳﺮﮐﺎران ،اﯾﺸﺎن را ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺮ روز را در
روزش ،ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎه ﺑﻮد14 «.و ﻧﺎﻇﺮان ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎران ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺸﺖﺳﺎزی ﺧﻮد را در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 15آﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 16ﮐﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ! و اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻣﺎ ﺧﻄﺎ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻠﯿﺪ! از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ18 .اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺣﺴﺎب ﺧﺸﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد19 «.و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر
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ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :از ﺣﺴﺎب ﯾﻮﻣﯿﻪ ﺧﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ20 «.و ﭼﻮن از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ21 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﮕﺮد و داوری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ راﯾﺤﻪ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ
ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن دادهاﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ«.
22آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪی ﮐﺮدی؟ و ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی؟ 23زﯾﺮا از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪی
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺪادی«.

6

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﻗﻮی اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ زورآور اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ2 «.و
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪای ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮه ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف ﻧﮕﺸﺘﻢ4 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﮐﺮدم ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن دﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ در آن
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،
ﺷﻨﯿﺪم ،ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آوردم6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را از زﯾﺮ
ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﺷﻤﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزوی
ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ داوریﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ7 .و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻮم ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون آوردم8 .و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 «.و ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﮕﯽ روح و ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ،او را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮ ﮔﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ12 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ؟«
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13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ14 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن :ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ؛
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ15 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن :ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺎﻣﯿﻦ و اوﻫﺪ و ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
زن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﻌﻮن16 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻻوی ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن:
ﺟﺮﺷﻮن و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری .و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻻوی ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد17 .ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮن:
ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﻤﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن18 .و ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ .و
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻗﻬﺎت ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد19 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری :ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن20 .و ﻋﻤﺮام ﻋﻤﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و او ﺑﺮای وی
ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ را زاﯾﯿﺪ ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺮام ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد21 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺼﻬﺎر:
ﻗﻮرح و ﻧﺎﻓﺞ و زﮐﺮی22 .و ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ :ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و اﯾﻠﺼﺎﻓﻦ و ﺳﺘﺮی23 .و ﻫﺎرون ،اﻟﯿﺸﺎﺑﻊ ،دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺤﺸﻮن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزر و اﯾﺘﺎﻣﺮ را زاﯾﯿﺪ24 .و
ﭘﺴﺮان ﻗﻮرح :اﺳﯿﺮ و اﻟﻘﺎﻧﻪ و اﺑﯿﺎﺳﺎف؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮرﺣﯿﺎن25 .و اﻟﻌﺎزر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان
ﻓﻮﺗﯿﺌﯿﻞ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻨﺤﺎس را زاﯾﯿﺪ؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن26 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺟﻨﻮد اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ27 «.اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ .اﯾﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎروﻧﻨﺪ.
28و واﻗﻊ ﺷﺪ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮد29 ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮ«.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮد؟«

7

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و ﺑﺮادرت،

ﻫﺎرون ،ﻧﺒﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﻮ آن را ﺑﮕﻮ ،و ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ،آن را ﺑﻪ
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ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ3 .و ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزم4 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻨﻮد ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﻪ داورﯾﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮون آورم5 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮده ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آوردم6 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و
ﻫﺎرون ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
8ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را ﭘﯿﺶ روی
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻨﺪاز ،ﺗﺎ اژدﻫﺎ ﺷﻮد10 «.آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﻓﺮﻋﻮن و ﭘﯿﺶ روی ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،و اژدﻫﺎ
ﺷﺪ11 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺳﺎﺣﺮان ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ12 ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اژدﻫﺎ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﻋﺼﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪ.
13و دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،و از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻗﻮم اﺑﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو؛ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،و ﻋﺼﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ16 .و او را ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮا
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﺻﺤﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﺸﻨﯿﺪهای؛
17ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ دارم آب ﻧﻬﺮ را ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد،
و ﻧﻬﺮ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺷﻮد و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻧﻬﺮ را ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺑﻬﺎی
ﻣﺼﺮ دراز ﮐﻦ ،ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﺟﻮﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺿﻬﺎی آب
اﯾﺸﺎن ،ﺗﺎ ﺧﻮن ﺷﻮد ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻇﺮوف ﭼﻮﺑﯽ و ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺼﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آب ﻧﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ زد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ21 .و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
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ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ .و ﻧﻬﺮ ﺑﮕﻨﺪﯾﺪ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن از آب ﻧﻬﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮن ﺑﻮد22 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد23 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ دل ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺖ24 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﺮداﮔﺮد ﻧﻬﺮ ﺑﺮای آب ﺧﻮردن ﺣﻔﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ از آب ﻧﻬﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ25 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺮ را زده ﺑﻮد ،ﻫﻔﺖ روز ﺳﭙﺮی
ﺷﺪ.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻗﻮم ﻣـﺮا رﻫﺎ ﮐـﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و اﮔـﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻪ وزﻏﻬـﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزم3 .و ﻧﻬـﺮ ،وزﻏﻬـﺎ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﺖ و ﺑﺴﺘﺮت و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻮرﻫﺎﯾﺖ و ﺗﻐﺎرﻫﺎی
ﺧﻤﯿﺮت درﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣﺪ4 ،و ﺑﺮ ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺗـﻮ و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ وزﻏﻬـﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و
ﺟﻮﯾﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ دراز ﮐﻦ ،و وزﻏﻬﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآور6 «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﺎرون دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
آﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮد ،وزﻏﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ7 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و وزﻏﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ8 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ وزﻏﻬﺎ را از ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ دور ﮐﻨﺪ ،و ﻗﻮم را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ9 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وزﻏﻬﺎ از ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪات ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻧﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ10 «.ﮔﻔﺖ:
»ﻓﺮدا« ،ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ،
11و وزﻏﻬﺎ از ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪات و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻧﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
12و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره وزﻏﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و وزﻏﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و از
دﻫﺎت و از ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ14 ،و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮده ﺗﻮده ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿـﻦ ﻣﺘﻌﻔـﻦ ﺷـﺪ15 .اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن
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ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را
ﺑﺰن ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮد17 «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺎرون دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی
ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮد و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را زد و ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺒﺎر
زﻣﯿﻦ در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ18 ،و ﺟـﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﻪﻫﺎ
ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
19و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪاﺳﺖ «.اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن را دل ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭘﯿﺶروی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ .اﯾﻨﮏ ﺑﺴﻮی
آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .و او را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
21زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺖ اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﻢ
و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن و زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﻨﺪ از اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .و در آن روز زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ را ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ در آن ﻣﻘﯿﻤﻨﺪ ،ﺟﺪا ﺳﺎزم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﮕﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ23 .و ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻗﻮم ﺗﻮ ﮔﺬارم .ﻓﺮدا اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ از ﻣﮕﺴﻬﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ.
25و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ26 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 27ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد«.
28ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،در ﺻﺤﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ29 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ از ﺣﻀﻮرت
ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﮕﺴﻬﺎ از ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮدا دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧﻬﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ«.
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30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد31 ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻣﮕﺴﻬﺎ را از ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻗﻮﻣﺶ دور ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ32 .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻋﻮن دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﻮم را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.

9

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ2 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎﯾﯽ دادن اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎز ﻧﮕﺎه داری3 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺒﺎن و اﻻﻏﺎن
و ﺷﺘﺮان و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﯾﻌﻨﯽ وﺑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و
ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد5 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 «.ﭘﺲ در
ﻓﺮدا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و از ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺮد.
7و ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻨﮏ از ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،ﻗﻮم
را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ،ﻣﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮدارﯾﺪ و
ﻣﻮﺳﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪ9 ،و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و
ﺳﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دﻣﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 «.ﭘﺲ از
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ آن را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪ ،و ﺳﻮزﺷﯽ
ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،دﻣﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،در اﻧﺴﺎن و در ﺑﻬﺎﯾﻢ11 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﻮزش ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻮزش ﺑﺮ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻮد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ دل
ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ:
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .زﯾﺮا در اﯾﻦ دﻓﻌﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دل ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ15 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،و ﺗﻮ را و ﻗﻮﻣﺖ را ﺑﻪ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﺑﻮدم ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪی16 .و ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،و ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد.
17و آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزی و اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ 18ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻓﺮدا اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺗﮕﺮﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن در ﻣﺼﺮ از روز ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ19 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ را در ﺻﺤﺮا داری ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﮕﺮگ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.
20ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﮐﺮان و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ21 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﻧﻮﮐﺮان و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را
در ﺻﺤﺮا واﮔﺬاﺷﺖ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﮕﺮگ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا ،در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ«.
23ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن دراز ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ داد ،و آﺗﺶ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮕﺮگ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎراﻧﯿﺪ24 .و ﺗﮕﺮگ آﻣﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺗﮕﺮگ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد25 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺗﮕﺮگ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ زد.
و ﺗﮕﺮگ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا را زد ،و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا را ﺷﮑﺴﺖ26 .ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮕﺮگ ﻧﺒﻮد.
27آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدهام؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ28 .ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
رﻋﺪﻫﺎی ﺧﺪا و ﺗﮕﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد ،و ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و دﯾﮕﺮ درﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون روم ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،ﺗﺎ
رﻋﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد ،و ﺗﮕﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﺟﻬﺎن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ ﺗﻮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل از ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ31 «.و ﮐﺘﺎن و ﺟﻮ زده ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮ
ﺧﻮﺷﻪ آورده ﺑﻮد ،و ﮐﺘﺎن ﺗﺨﻢ داﺷﺘﻪ32 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺪم و ﺧﻠﺮ زده ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻮد33 .و ﻣﻮﺳﯽ
از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و رﻋﺪﻫﺎ و ﺗﮕﺮگ
ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ ،و ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎرﯾﺪ34 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺗﮕﺮگ و رﻋﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ،
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ﺑﺎز ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ35 .ﭘﺲ دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

10

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن و دل

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهام ،ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزم2 .و ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺼﺮ
ﮐﺮدم و آﯾﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﮕﻮش ﭘﺴﺮت و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮت ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ از ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﺑﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
4زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻗﻮم ﻣﻦ اﺑﺎ ﮐﻨﯽ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻣﻠﺨﻬﺎ در ﺣﺪود ﺗﻮ ﻓﺮود آورم5 .ﮐﻪ
روی زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻧﺘﻮان دﯾﺪ ،و ﺗﺘﻤﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،و ﻫﺮ درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا روﯾﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد6 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ و ﭘﺪران ﭘﺪراﻧﺖ از روزی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﯿﻮم ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ«.
ﭘﺲ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
7آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺼﺮ وﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 8ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ؟« 9ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﯿﺪی
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ
دﻫﻢ .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ! 11ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ! ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﯿﺪ رﻓﺘﻪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
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12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ از ﺗﮕﺮگ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ13 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن روز ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ را ﺑﺎدی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ وزاﻧﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻠﺨﻬﺎ را آورد14 .و ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ،
و در ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد15 .و روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه
درﺧﺘﺎن را ﮐﻪ از ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺒﺰی ﺑﺮ درﺧﺖ و ﻧﺒﺎت ﺻﺤﺮا
در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ16 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام17 .و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،و از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮت را ﻓﻘﻂ از ﻣﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ18 «.ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه،
از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد19 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﯽای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎی ﻗﻠﺰم رﯾﺨﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﻣﺼﺮ ﻣﻠﺨﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ20 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را
ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاز ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺎ ﺳﻪ روز در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ 23و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .و
ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﮐﺴﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد24 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻠﻪﻫﺎ و
رﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﻧﺪ25 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ذﺑﺎﯾﺢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ26 .ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﯾﮏ
ﺳﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻧﺮﺳﯿﻢ ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ27 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ از رﻫﺎﯾﯽ دادن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻧﻤﻮد28 .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮو! و ﺑﺎ ﺣﺬر
ﺑﺎش ﮐﻪ روی ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﯽ ،زﯾﺮا در روزی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،روی ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺑﻼی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﯽآورم ،و

ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ از اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ2 .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ،و ﻫﺮ زن از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش آﻻت
ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ3 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺖ .و ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ

در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن و در ﻧﻈﺮ ﻗﻮم ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد4 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ5 .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای ﮐﻪ در
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﺨﺴﺖزاده ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در
ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد6 .و ﻧﻌﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺸﺪه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮕﯽ
زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن و
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ8 .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ،و ﻣﺮا ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون روﯾﺪ! و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﯾﺎت ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زﯾﺎد ﺷﻮد10 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ
آﯾﺎت را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.

12

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ ﻣﺎه

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اول از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ3 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮهای ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮه4 .و اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه او و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش
ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮراﮐﺶ ﺑﺮه را
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ5 .ﺑﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﯾﺎ از ﺑﺰﻫﺎ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ6 .و آن را

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ

97

ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ 7و از
ﺧﻮن آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﺎﯾﻤﻪ ،و ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در آن ،آن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ8 .و
ﮔﻮﺷﺘﺶ را در آن ﺷﺐ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﯾﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﺗﻠﺦ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
9و از آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎم ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎ آب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﮐﻠﻪاش و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ و
اﻧﺪروﻧﺶ را10 .و ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﺪارﯾﺪ .و آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ.
11و آن را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،و ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ،و آن
را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
»12و در آن ﺷﺐ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از
اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ زد ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ13 .و آن
ﺧﻮن ،ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺧﻮن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،از
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽزﻧﻢ ،آن ﺑﻼ ﺑﺮای ﻫﻼک ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ14 .و آن روز ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در آن ،ﻋﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و
آن را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
 15ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرﯾﺪ ،در روز اول ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ
از روز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد ،آن ﺷﺨﺺ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد16 .و
در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﮐﺮده ﻧﺸﻮد ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد؛ آن ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺷﻮد17 .ﭘﺲ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را
ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روز
را در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ18 .در ﻣﺎه اول در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،در ﺷﺎم ،ﻧﺎن
ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه19 .ﻫﻔﺖ روز ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا
ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد ،آن ﺷﺨﺺ از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاه ﺑﻮﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ20 .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.
21ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮهای ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ22 .و دﺳﺘﻪای از زوﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻃﺸﺖ اﺳﺖ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ در و دو ﻗﺎﯾﻤﻪ آن ،از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،و ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ از در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود23 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺰﻧﺪ و
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ﭼﻮن ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺳﺮدر و دو ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از در ﮔﺬرد و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ درآﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰﻧﺪ24 .و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی
ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ25 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داد .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را ﻣﺮﻋﯽ دارﯾﺪ26 .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ27 ،ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را زد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﯽ داد «.ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
28ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ29 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ،از ﻧﺨﺴﺖزاده
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﯿﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی
ﺑﻬﺎﯾﻢ را زد.
30و در آن ﺷﺐ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻌﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ31 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در ﺷﺐ ﻃﻠﺒﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! و از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ! و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ32 .ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺮا
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ33 «.و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﻮم اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺰودی از زﻣﯿﻦ رواﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدهاﯾﻢ34 .و ﻗﻮم ،آرد ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺗﻐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ35 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،از
ﻣﺼﺮﯾﺎن آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ36 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮم
ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن دادﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.
37و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺷﺸﺼﺪﻫﺰار ﻣﺮد ﭘﯿﺎده ،ﺳﻮای
اﻃﻔﺎل38 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ39 .و از آرد ﺳﺮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻣﺼﺮ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،و زاد ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
40و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻮد41 .و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪا از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
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ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ42 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
43و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻓﺼﺢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از آن ﻧﺨﻮرد.
44

و اﻣﺎ ﻫﺮ ﻏﻼم زرﺧﺮﯾﺪ ،او را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻦ و ﭘﺲ آن را ﺑﺨﻮرد45 .ﻧﺰﯾﻞ و ﻣﺰدور آن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ.

46در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺘﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺒﺮ ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از آن ﻣﺸﮑﻨﯿﺪ.
47ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ48 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺼﺢ
را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﻋﯽ ﺑﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮراﻧﺶ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،آن را ﻧﮕﺎه
دارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن از آن ﻧﺨﻮرد49 .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای
اﻫﻞ وﻃﻦ و ﺑﺠﻬﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﻮد«.
50ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ51 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد.

13

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای را ﮐﻪ رﺣﻢ را

ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ؛ او از آن ﻣﻦ اﺳﺖ3 «.و

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ روز را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،ﯾﺎد دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﭘﺲ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮ ،ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد4 .اﯾﻦ روز ،در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ
ﺟﺎری اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎور6 .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر ،و در روز
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ7 .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺗﻮ دﯾﺪه
ﻧﺸﻮد ،و ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد8 .و در آن روز ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داده،
ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم9 .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ
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ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺬﮐﺮهای در ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﺖ ،ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد10 .و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻧﮕﺎه دار.
»11و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن درآورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ،و آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﭼﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﺪا ﺑﺴﺎز ،و ﻫﺮ
ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،ﻧﺮﯾﻨﻪﻫﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده
اﻻغ را ﺑﻪ ﺑﺮهای ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻦ ،و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده اﻧﺴﺎن را از
ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه14 .و در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭼﻮن ﭘﺴﺮت از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،او را
ﺑﮕﻮ ،ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ از ﻣﺼﺮ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آورد15 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن از رﻫﺎ ﮐﺮدن
ﻣﺎ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺼﺮ را از ﻧﺨﺴﺖزاده

اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻢ16 .و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ و
ﻋﺼﺎﺑﻪای در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻘﻮت دﺳﺖ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد«.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻮم را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از راه زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﮑﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ18 «.اﻣﺎ ﺧﺪا ﻗﻮم را از راه ﺻﺤﺮای درﯾﺎی ﻗﻠﺰم دور ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ19 .و ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺖ داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد20 «.و از ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اﯾﺘﺎم ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺮا
اردو زدﻧﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ راه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ،
و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در ﺳﺘﻮن آﺗﺶ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و روز و ﺷﺐ راه روﻧﺪ22 .و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را در
روز و ﺳﺘﻮن آﺗﺶ را در ﺷﺐ ،از ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪه،

ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻤﺎﻟﺤﯿﺮوت در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺪل و درﯾﺎ اردو زﻧﻨﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ اردو زﻧﯿﺪ3 .و ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ
را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ4 .و دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،و در ﻓﺮﻋﻮن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
5و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دادﯾﻢ؟« 6ﭘﺲ اراﺑﻪ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ7 ،و ﺷﺸﺼﺪ اراﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻫﻤﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ
را و ﺳﺮداران را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮد .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
9و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﻮاراﻧﺶ و ﻟﺸﮑﺮش در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن دررﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻧﺰد ﻓﻢاﻟﺤﯿﺮوت ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﻓﺮود آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮐﺮده ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ،
11و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪای ﺗﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی؟ 12آﯾﺎ اﯾﻦ آن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮدن در
ﺻﺤﺮا!«
13ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز آن را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
16و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮده ،آن را ﻣﻨﺸﻖ ﮐﻦ ،ﺗﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ راه ﺳﭙﺮ ﺷﻮﻧﺪ17 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ،دل ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺗﺎ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و از ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ
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ﯾﺎﻓﺖ18 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻋﻮن و اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و
ﺳﻮاراﻧﺶ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
19و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﻣﯿﺪ ،و
ﺳﺘﻮن اﺑﺮ از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد20 .و ﻣﯿﺎن اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن و اردوی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،از ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺑﺮ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،و اﯾﻨﻬﺎ را در ﺷﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ
ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،درﯾﺎ را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺖ و آب ﻣﻨﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪ22 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آﺑﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،دﯾﻮار ﺑﻮد23 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﻓﺮﻋﻮن از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن درﯾﺎ درآﻣﺪﻧﺪ.
24ودر ﭘﺎس ﺳﺤﺮی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﺳﺘﻮن آﺗﺶ و اﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و
اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮد25 .و ﭼﺮﺧﻬﺎی اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ آﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ،و
ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران اﯾﺸﺎن27 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮد ،و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ،
درﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ
ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ28 .و آﺑﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
درﯾﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ29 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺸﮑﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،و آﺑﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﻮاری ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ30 .و در آن روز
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻼﺻﯽ داد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻣﺮده دﯾﺪﻧﺪ.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،و ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ،
و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه او ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

103

15

آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ:

»ﯾﻬﻮه را ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ اﺳﺖ.
و او ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه اﺳﺖ.
4اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او در درﯾﺎی ﻗﻠﺰم ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
5ﻟﺠﻪﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ژرﻓﯿﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
6دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮت ﺟﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه.
دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ را ﺧﺮد ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
7و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺟﻼل ﺧﻮد ﺧﺼﻤﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪای.
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﺧﺎﺷﺎک ﺳﻮزاﻧﯿﺪهای،
8و ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ آﺑﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﻟﺠﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
9دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮم،
و ﻏﺎرت را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ﺟﺎﻧﻢ از اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،دﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ،
10و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺧﻮد دﻣﯿﺪی ،درﯾﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﺳﺮب در آﺑﻬﺎی زورآور ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ11 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن؟ ﮐﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺟﻠﯿﻞ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ؟
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ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮد و ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺠﺎﯾﺐ! 12ﭼﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮدی ،زﻣﯿﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﺑﺮد.
13اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادی ،ﺑﻪ رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدی.
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدی.
14اﻣﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻟﺮزه ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
15آﻧﮕﺎه اﻣﺮای ادوم در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
و اﮐﺎﺑﺮ ﻣﻮآب را ﻟﺮزه ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
16ﺗﺮس و ﻫﺮاس ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ.
از ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪهای ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

17اﯾﺸﺎن را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺒﻞ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد«.
19زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺑﻪ درﯾﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آب درﯾﺎ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
 20و ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺒﯿﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون ،دف را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن از ﻋﻘﺐ وی دﻓﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻣﺮﯾﻢ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ«.
22ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺷﻮر آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺳﻪ روز در
ﺻﺤﺮا ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آب ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎره رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و از آب ﻣﺎره ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﺦ
ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آن را ﻣﺎره ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ24 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟«

25

ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﯽ ﺑﺪو ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺖ و آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داد ،و در آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮد26 .و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی ،و آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ او راﺳﺖ اﺳﺖ
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ﺑﺠﺎ آوری ،و اﺣﮑﺎم او را ﺑﺸﻨﻮی ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه داری ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن آوردهام ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺎورم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ27 «.ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ دوازده ﭼﺸﻤﻪ آب و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد آب ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.

16

ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻦ ﮐﻪ در

ﻣﯿﺎن اﯾﻠﯿﻢ و ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﻣﺎه دوم ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ،
رﺳﯿﺪﻧﺪ2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺻﺤﺮا ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
دﯾﮕﻬﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون آوردﯾﺪ ،ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
4آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎن از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎراﻧﻢ ،و ﻗﻮم رﻓﺘﻪ،
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺮ روز را در روزش ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
5و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در روز ﺷﺸﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دوﭼﻨﺪان
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ6 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ7 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 8و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﺷﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ،
و ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ9 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ«.
10و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»12ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪهام ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در ﻋﺼﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮرد ،و ﺑﺎﻣﺪاد از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ13 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
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در ﻋﺼﺮ ،ﺳﻠﻮی' ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺮداﮔﺮد اردو ﻧﺸﺴﺖ14 .و ﭼﻮن
ﺷﺒﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا ﭼﯿﺰی دﻗﯿﻖ ،ﻣﺪور و ﺧﺮد ،ﻣﺜﻞ ژاﻟﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮد15 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آن ﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ16 .اﯾﻦ
اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراک ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﻋﻮﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮد17 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ زﯾﺎد و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ18 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻮﻣﺮ
ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺎده ﻧﺪاﺷﺖ ،و آﻧﮑﻪ ﮐﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراﮐﺶ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد19 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه
ﻧﺪارد 20 «.ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ.
21و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪ ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﺪاﺧﺖ22 .و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی دو ﻋﻮﻣﺮ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ23 .او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮدا آراﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﺖ ﺑﭙﺰﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ
در آب ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،ﺑﺠﻬﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه
دارﯾﺪ24 «.ﭘﺲ آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ
ﮐﺮم در آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ25 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز اﯾﻦ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و
در اﯾﻦ روز آن را در ﺻﺤﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ26 .ﺷﺶ روز آن را ﺑﺮﭼﯿﻨﯿﺪ ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ اﺳﺖ.
در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد27 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ28 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ از ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وﺻﺎﯾﺎ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
29ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در روز ﺷﺸﻢ ،ﻧﺎن دو روز را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون
ﻧﺮود30 «.ﭘﺲ ﻗﻮم در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
31و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و آن ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﻃﻌﻤﺶ ﻣﺜﻞ
ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻋﺴﻠﯽ32 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮﻣﺮی از آن ﭘﺮ
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ﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ آن ﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪم33 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و
ﻋﻮﻣﺮی ﭘﺮ از ﻣﻦ در آن ﺑﻨﻪ و آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬار ،ﺗﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
34ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺎرون آن را ﭘﯿﺶ )ﺗﺎﺑﻮت( ﺷﻬﺎدت ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد35 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻦ را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﺑﺎد رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد36 .و اﻣﺎ ﻋﻮﻣﺮ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ
اﺳﺖ.

17

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،از ﺻﺤﺮای

ﺳﯿﻦ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در رﻓﯿﺪﯾﻢ اردو زدﻧﺪ ،و آب ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﻗﻮم ﻧﺒﻮد2 .و ﻗﻮم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را آب ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟« 3و در آﻧﺠﺎ ﻗﻮم ﺗﺸﻨﻪ آب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺗﺎ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﯽ؟«
4آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ5 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮو ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار ،و
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻬﺮ را زدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮو6 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﺮ
آن ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ در ﺣﻮرﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ ،و ﺻﺨﺮه را ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ آب از آن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﻗﻮم
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد7 .و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﻣﺴﻪ و ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
8ﭘﺲ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ آﻣﺪه ،در رﻓﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد10 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ
ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
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11و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮاﺷﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ12 .و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن
ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .و ﻫﺎرون و ﺣﻮر ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف و دﯾﮕﺮی از آن
ﻃﺮف ،دﺳﺘﻬﺎی او را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ13 .و ﯾﻮﺷﻊ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و
ﻗﻮم او را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺲ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و
آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﭼﻮن ﯾﺘﺮون ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم

ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد2 ،آﻧﮕﺎه
ﯾﺘﺮون ﭘﺪرزن ﻣﻮﺳﯽ ،ﺻﻔﻮره ،زن ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد3 .و دو
ﭘﺴﺮ او را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺟﺮﺷﻮن ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ4 «،و دﯾﮕﺮی را
اﻟﯿﻌﺎزر ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪرم ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﻣﺮا از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
5ﭘﺲ ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و زوﺟﻪاش ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا آﻣﺪﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ او ﻧﺰد ﮐﻮه ﺧﺪا ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد6 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﺗﻮ ﺑﺎ زن ﺗﻮ و دو
ﭘﺴﺮش ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﯾﻢ7 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده،

ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ درآﻣﺪﻧﺪ8 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر زن ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد ،و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﺪﯾﺸﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آن رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد9 .و ﯾﺘﺮون ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ،و اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد10 .و ﯾﺘﺮون ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن و از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻼﺻﯽ داده اﺳﺖ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه11 .اﻵن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻫﻤﺎن
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اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﺎرون و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
13ﺑﺎﻣﺪادان واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای داوری ﻗﻮم ﺑﻨﺸﺴﺖ ،و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ از ﺻﺒﺢ
ﺗﺎ ﺷﺎم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﯽﮐﺮد دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ
ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﭼﺮا ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد ﺗﻮ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟« 15ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
16ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن را دﻋﻮی ﺷﻮد ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش داوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﺪا را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ17 «.ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ18 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﻮ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد19 .اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ را ﭘﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎد؛ و ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎش ،و اﻣﻮر اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ دار20 .و ﻓﺮاﯾﺾ
و ﺷﺮاﯾﻊ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ،و ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد،
ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎ21 .و از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس و ﻣﺮدان اﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ از
رﺷﻮت ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻤﺎر ،ﺗﺎ رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و رؤﺳﺎی ﺻﺪه و رؤﺳﺎی ﭘﻨﺠﺎه
و رؤﺳﺎی ده ﺑﺎﺷﻨﺪ22 .ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺰرگ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺮ
ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺳﺒﮏ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ و ﺧﺪا ﺗﻮ را ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﺎرای اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
داﺷﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ«.
24ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر زن ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد25 .و
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﺳﺎﺧﺖ ،رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و
رؤﺳﺎی ﺻﺪه و رؤﺳﺎی ﭘﻨﺠﺎه و رؤﺳﺎی ده26 .و در داوری ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ اﻣﺮ
ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ دﻋﻮی ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ27 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر زن
ﺧﻮد را رﺧﺼﺖ داد و او ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد رﻓﺖ.
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و در ﻣﺎه ﺳﻮم از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ

ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪﻧﺪ2 .و از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن اردو زدﻧﺪ ،و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﺠﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮه او
را ﻧﺪا درداد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه4 :ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮدم ،دﯾﺪهاﯾﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺧﻮد آوردهام5 .و اﮐﻨﻮن
اﮔﺮ آواز ﻣﺮا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎص ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ،از آن ﻣﻦ اﺳﺖ.
6و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻬﻨﻪ و اﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ7 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮم را ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در اﺑﺮﻣﻈْﻠﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﻗﻮم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮم را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﺮو و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،و
اﯾﺸﺎن رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ11 .و در روز ﺳﻮم ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد12 .و ﺣﺪود ﺑﺮای ﻗﻮم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻗﺮار ده ،و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،ﯾﺎ داﻣﻨﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﻮه را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد13 .دﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
اﻧﺴﺎن ،زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از ﮐﻮه ﻧﺰد ﻗﻮم ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ15 .و
ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :در روز ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ16 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺳﻮم
ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ،ﮐﻪ رﻋﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻬﺎ و اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮ ﮐﻮه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و آواز ﮐﺮﻧﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ،
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ17 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون آورد ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ را دود ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا
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ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺗﺶ ﺑﺮ آن ﻧﺰول ﮐﺮد ،و دودش ﻣﺜﻞ دود ﮐﻮرهای ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺳﺨﺖ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ.
19و ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ زﯾﺎده و زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﺧﺪا او را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺟﻮاب داد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو و ﻗﻮم را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ،از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ22 .و ﮐﻬﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم آورد«.
23ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ آﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻮه را ﺣﺪود ﻗﺮار ده و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ24 «.ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو و ﺗﻮ و
ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﻮم از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم آورد25 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﻗﻮم ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
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و ﺧﺪا ﺗﮑﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﮕﻔﺖ»2 :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ،

ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آوردم3 .ﺗﻮ را ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
»4ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ در آب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎز5 .ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﮑﻦ ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را از ﭘﺴﺮان ﺗﺎ
ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم6 .و ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
دوﺳﺖ دارﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
»7ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮد،
ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
»8روز ﺳﺒﺖ را ﯾﺎد ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯽ9 .ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آور10 .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ .در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻦ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و
دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﺑﻬﯿﻤﻪات و ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ در
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ﺷﺶ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ آرام
ﻓﺮﻣﻮد .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد.
12ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
دراز ﺷﻮد.
»13ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ.
»14زﻧﺎ ﻣﮑﻦ.
»15دزدی ﻣﮑﻦ.
»16ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه.
»17ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات و ﻏﻼﻣﺶ و ﮐﻨﯿﺰش و ﮔﺎوش و
اﻻﻏﺶ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤﻊ ﻣﮑﻦ«.
18و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم رﻋﺪﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﺻﺪای ﮐﺮﻧﺎ و ﮐﻮه را ﮐﻪ ﭘﺮ از دود ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﻗﻮم اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ ،و از دور ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ19 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ20 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺮس او ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
21ﭘﺲ ﻗﻮم از دور اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ22 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
23ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺮه ﻣﺴﺎزﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ24 .ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺧﺎک ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﺎز،
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد و ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را از ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬران ،در ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﺎزم ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد25 .و اﮔﺮ
ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺎزی ،آن را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی ،آن را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ26 .و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﺮو ،ﻣﺒﺎدا ﻋﻮرت ﺗﻮ ﺑﺮ آن
ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد«.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬاری2 :اﮔﺮ ﻏﻼم ﻋﺒﺮی ﺑﺨﺮی،

ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ،آزاد ﺑﯿﺮون رود3 .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود و
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ زن ﺑﻮده ،زﻧﺶ ﻫﻤﺮاه او ﺑﯿﺮون رود4 .اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺶ زﻧﯽ ﺑﺪو دﻫﺪ و ﭘﺴﺮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮان
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه زن و اوﻻدش از آن آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود5 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه آن
ﻏﻼم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻗﺎﯾﻢ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آزاد ﺑﯿﺮون
روم6 ،آﻧﮕﺎه آﻗﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد ،و او را ﻧﺰدﯾﮏ در ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻤﻪ در ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و آﻗﺎﯾﺶ
ﮔﻮش او را ﺑﺎ درﻓﺸﯽ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪ ،و او وی را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»7اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺮود8 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺶ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ او را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و ﻫﺮﮔﺎه او را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ10 .اﮔﺮ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس و ﻣﺒﺎﺷﺮت او را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﺪ11 .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ و
راﯾﮕﺎن ﺑﯿﺮون رود.
»12ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺰﻧﺪ و او ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد13 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ او ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪا وی را ﺑﺪﺳﺘﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد آﯾﺪ ،ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،آﻧﮕﺎه او را از ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن.
»15و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را زﻧﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»16و ﻫﺮ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﺪزدد و او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ در دﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»17و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»18و اﮔﺮ دو ﻣﺮد ﻧﺰاع ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺖ زﻧﺪ ،و او ﻧﻤﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد19 ،اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﯿﺮون رود ،آﻧﮕﺎه زﻧﻨﺪه او ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻮض
ﺑﯿﮑﺎریاش را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺮج ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او را ﺑﺪﻫﺪ.
»20و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،و او زﯾﺮ دﺳﺖ او ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد21 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ دو روز زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از او اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ زرﺧﺮﯾﺪ اوﺳﺖ.
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»22و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻧﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و اوﻻد او ﺳﻘﻂ ﮔﺮدد ،و ﺿﺮری دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺷﻮﻫﺮ زن ﺑﺪو ﮔﺬارد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داوران ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و اﮔﺮ
اذﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ﺑﺪه24 ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ ،و دﻧﺪان ﺑﻪ
ﻋﻮض دﻧﺪان ،و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ ،و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ25 ،و داغ ﺑﻪ ﻋﻮض داغ ،و زﺧﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض
زﺧﻢ ،و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻟﻄﻤﻪ.
»26و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﻏﻼم ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،او را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﭼﺸﻤﺶ آزاد ﮐﻨﺪ27 .و اﮔﺮ دﻧﺪان ﻏﻼم ﯾﺎ دﻧﺪان ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪازد ،او را ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪاﻧﺶ آزاد
ﮐﻨﺪ.
»28و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺎوی ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻤﯿﺮد ،ﮔﺎو را اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ29 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺎو ﻗﺒﻞ از آن ﺷﺎخزن
ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ آﮔﺎه ﺑﻮد ،و آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،و او ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ را ﮐﺸﺖ ،ﮔﺎو را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ30 .و اﮔﺮ دﯾﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ31 .ﺧﻮاه ﭘﺴﺮ ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ را ﺷﺎخ زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ32 .اﮔﺮ ﮔﺎو ،ﻏﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ او داده ﺷﻮد ،و ﮔﺎو
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد.
»33و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻫﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻫﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ و آن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﮔﺎوی ﯾﺎ اﻻﻏﯽ در
آن اﻓﺘﺪ34 ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎه ﻋﻮض او را ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯿﺘﻪ از آن او ﺑﺎﺷﺪ.
»35و اﮔﺮ ﮔﺎو ﺷﺨﺼﯽ ،ﮔﺎو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ او را ﺑﺰﻧﺪ ،و آن ﺑﻤﯿﺮد ﭘﺲ ﮔﺎو زﻧﺪه را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯿﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ36 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮔﺎو ﻗﺒﻞ از
آن ﺷﺎخزن ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﺎو ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﯿﺘﻪ از آن او
ﺑﺎﺷﺪ.
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»اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺎوی ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪزدد ،و آن را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﺎو

ﭘﻨﺞ ﮔﺎو ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻫﺪ.
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»2اﮔﺮ دزدی در رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮن
ﺑﺮای او ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .اﻣﺎ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ او ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮن ﺑﺮای او ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ
داد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻋﻮض دزدی ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد4 .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،از ﮔﺎو ﯾﺎ
اﻻغ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه در دﺳﺖ او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،دو ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را رد ﮐﻨﺪ.
»5اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻊ دﯾﮕﺮی را
ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،از ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﻊ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ.
»6اﮔﺮ آﺗﺸﯽ ﺑﯿﺮون رود ،و ﺧﺎرﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﺎدروﯾﺪه ﯾﺎ
ﻣﺰرﻋﻪای ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﻫﺮ ﮐﻪ آﺗﺶ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ.
»7اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارد ،و از ﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ دزدﯾﺪه
ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه دزد ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،دو ﭼﻨﺪان رد ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .و اﮔﺮ دزد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮدهاﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ9 .در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ از ﮔﺎو و اﻻغ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و رﺧﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻢ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺮ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،دو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»10اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻻﻏﯽ ﯾﺎ ﮔﺎوی ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ دﻫﺪ ،و
آن ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﻮد ،و ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ11 ،ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو
ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ دراز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ و او
ﻋﻮض ﻧﺪﻫﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ از او دزدﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ داد13 .و اﮔﺮ درﯾﺪه ﺷﺪ ،آن را
ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺮای درﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻋﻮض ﻧﺪﻫﺪ14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد
ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﺎی آن ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺒﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ داد15 .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﻋﻮض ﻧﺒﺎﯾﺪ داد ،و اﮔﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
»16اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺒﻮد ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او را
زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد17 .و ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺪرش راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺪو دﻫﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻬﺮ دوﺷﯿﺰﮔﺎن
ﻧﻘﺪی ﺑﺪو ﺑﺎﯾﺪ داد.
»18زن ﺟﺎدوﮔﺮ را زﻧﺪه ﻣﮕﺬار.
»19ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
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»20ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮه و ﺑﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﮔﺮدد.
»21ﻏﺮﯾﺐ را اذﯾﺖ ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ.
»22ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زن ﯾﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﻇﻠﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ23 .و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮدی ،و او ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد،
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎد او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد 24و ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﻮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﺖ ،و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﯾﺘﯿﻢ.
»25اﮔﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی از ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮض دادی ،ﻣﺜﻞ رﺑﺎﺧﻮار ﺑﺎ او
رﻓﺘﺎر ﻣﮑﻦ و ﻫﯿﭻ ﺳﻮد ﺑﺮ او ﻣﮕﺬار.
»26اﮔﺮ رﺧﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﯽ ،آن را ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺪو رد ﮐﻦ،
27زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ او و ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺑﺪن اوﺳﺖ؛ ﭘﺲ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ.
»28ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮ و رﺋﯿﺲ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ.
»29درآوردن ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ رز ﺧﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ .و ﻧﺨﺴﺖزاده ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪه30 .ﺑﺎ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ آن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه.
»31و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺮدان ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا درﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﺨﻮرﯾﺪ؛ آن را
ﻧﺰد ﺳﮕﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

23

»ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻃﻞ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪه ،و ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻣﺸﻮ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دروغ

دﻫﯽ.
»2ﭘﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﮑﻦ؛ و در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ،ﻣﺤﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺜﯿﺮی ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای
اﻧﺤﺮاف ﺣﻖ ﻣﮕﻮ3 .و در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاری او ﻣﻨﻤﺎ.
»4اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ اﻻغ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻧﺰد او ﺑﺎز ﺑﯿﺎور5 .اﮔﺮ
اﻻغ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺑﺎرش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و از ﮔﺸﺎدن او روﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻫﻤﺮاه او
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ.

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

117

»6ﺣﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد را در دﻋﻮی او ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز7 .از اﻣﺮ دروغ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ و ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺻﺎﻟﺢ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺳﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ را ﻋﺎدل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺮد.
»8و رﺷﻮت ﻣﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ رﺷﻮت ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺻﺪﯾﻘﺎن را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد.
»9و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺐ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ از دل ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ.
»10و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ11 ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آن را
ﺑﮕﺬار و ﺗﺮک ﮐﻦ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ.
»12ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮداز و در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام ﮐﻦ ﺗﺎ ﮔﺎوت و اﻻﻏﺖ آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰت و ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
»13.و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ذﮐﺮ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،از زﺑﺎﻧﺖ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﻮد.
»14در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دار15 .ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻧﮕﺎه دار ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪی .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد16 .و ﻋﯿﺪ ﺣﺼﺎد ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻼت ﺧﻮد را ﮐﻪ
در ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪای ،و ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻊ را در آﺧﺮ ﺳﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد را از ﺻﺤﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای.
17در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
»18ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﮕﺬران و ﭘﯿﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
»19ﻧﻮﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎور؛

»و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ

ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ.
»20اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را در راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪان ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهام ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ21 .از او ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش و آواز او را ﺑﺸﻨﻮ و از او ﺗﻤﺮد ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در اوﺳﺖ22 .و اﮔﺮ ﻗﻮل او را ﺷﻨﯿﺪی و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدی ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد23 ،زﯾﺮا ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﻣﯽرود و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﮑﻦ و ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی
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اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎز و ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻦ25 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن و آب ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎری را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد26 ،و در زﻣﯿﻨﺖ ﺳﻘﻂ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﺖ را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد27 .و ﺧﻮف ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﯿﺶ
ﺗﻮ روﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .و زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﻮﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن
را از ﺣﻀﻮرت ﺑﺮاﻧﻨﺪ29 .اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﮔﺮدد و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ زﯾﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
30اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮی و زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺮدی31 .و
ﺣﺪود ﺗﻮ را از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و از ﺻﺤﺮا ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﻗﺮار دﻫﻢ زﯾﺮا ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ
را ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ راﻧﺪ32 .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ33 .در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ و داﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«.
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و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ و ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و ﻫﻔﺘﺎد

ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از دور ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ2 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺑﺎز ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد4 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ در ﭘﺎی ﮐﻮه
و دوازده ﺳﺘﻮن ،ﻣﻮاﻓﻖ دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد5 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﮔﺎوان ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺼﻒ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻟﮕﻨﻬﺎ رﯾﺨﺖ و ﻧﺼﻒ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ7 ،و ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ«.
8و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﭘﺎﺷﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺧﻮن آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
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9و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ10 .و ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪﻧﺪ ،و زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺷﻔﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪ ذات آﺳﻤﺎن در ﺻﻔﺎ.
11و ﺑﺮ ﺳﺮوران ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺬارد ،ﭘﺲ ﺧﺪا را دﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ12 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،و آﻧﺠﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻮرات و اﺣﮑﺎﻣﯽ
را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ13 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﻻ آﻣﺪ14 .و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺮی دارد ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮود«.
15و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ ،اﺑﺮ ﮐﻮه را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺶ روز اﺑﺮ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ را از ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻧﺪا درداد17 .و
ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﻮد18 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﺮ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ

ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ از ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ دل ﺑﯿﺎورد ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺎ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ4 ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ5 ،و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ
ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ6 ،و روﻏﻦ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،و ادوﯾﻪ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ،و ﺑﺮای
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ7 ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻋﻘﯿﻖ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﺻﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪ8 .و ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم9 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
»10و ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن .آن را از درون و ﺑﯿﺮون ﺑﭙﻮﺷﺎن،
و ﺑﺮ زﺑﺮش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز12 .و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮﯾﺰ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﮕﺬار ،دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ و دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ13 .و دو ﻋﺼﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن14 .و آن ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬران،
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ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ15 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد16 .و آن
ﺷﻬﺎدﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ،در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار17 .و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز .ﻃﻮﻟﺶ
دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ18 .و دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ را از ﭼﺮﺧﮑﺎری از ﻫﺮ
دو ﻃﺮف ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺴﺎز19 .و ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮ و ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ در آن ﺳﺮ ﺑﺴﺎز .ﮐﺮوﺑﯿﺎن
را از ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺴﺎز20 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و روﯾﻬﺎی
ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار و ﺷﻬﺎدﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻨﻪ22 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ از ﻣﯿﺎن
دو ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد.
»23و ﺧﻮاﻧﯽ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ24 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺴﺎز25 .و
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ ﻗﺪر ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺴﺎز.
26و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎز ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﮕﺬار27 .و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان28 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﺧﻮان را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ29 .و ﺻﺤﻨﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻬﺎ و
ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز30 .و ﻧﺎن
ﺗﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮان ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﮕﺬار.
»31و ﭼﺮاﻏﺪاﻧﯽ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز ،و از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﭼﺮاﻏﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻗﺎﻋﺪهاش و
ﭘﺎﯾﻪاش و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﺒﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ32 .و ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ از ﻃﺮﻓﯿﻨﺶ ﺑﯿﺮون
آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ33 .ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ34 .و در ﭼﺮاﻏﺪان ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﻬﺎ و
ﮔﻠﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ35 .و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن
ﺑﺮ ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ36 .و ﺳﯿﺒﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از
ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ37 .و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﺑﺮای آن ﺑﺴﺎز ،و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﮕﺬار
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ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی آن را روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ38 .و ﮔﻞﮔﯿﺮﻫﺎ و ﺳﯿﻨﯿﻬﺎﯾﺶ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ39 .ﺧﻮدش ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ از ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد40 .و آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺴﺎزی.

26

»و ﻣﺴﮑﻦ را از ده ﭘﺮده ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﺎز.

ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎ2 .ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ذراع ،و ﻋﺮض
ﯾﮏ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ3 .ﭘﻨﺞ ﭘﺮده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﻨﺞ
ﭘﺮده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ4 .و ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎی ﻻﺟﻮرد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﭘﺮدهای ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽاش ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮ
ﮐﻨﺎر ﭘﺮده ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎز5 .ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ
در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم اﺳﺖ ﺑﺴﺎز ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ6 .و
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و ﭘﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ را از ﭘﺮدهﻫﺎی ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮای آن ﯾﺎزده ﭘﺮده درﺳﺖ ﮐﻦ8 .ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮده ﺳﯽ
ذراع ،و ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع ،و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﯾﺎزده ﭘﺮده ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ9 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺟﺪا و ﺷﺶ
ﭘﺮده را ﺟﺪا ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز ،و ﭘﺮده ﺷﺸﻢ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﯿﻤﻪ دوﻻ ﮐﻦ10 .و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر
ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم
اﺳﺖ11 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺴﺎز ،و ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ را در ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﺑﮕﺬران ،و ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺋﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ12 .و زﯾﺎدﺗﯽ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﭘﺮده ﮐﻪ زﯾﺎده اﺳﺖ ،از ﭘﺸﺖ
ﺧﯿﻤﻪ آوﯾﺰان ﺷﻮد13 .و ذراﻋﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف و ذراﻋﯽ از آن ﻃﺮف ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ
زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ آوﯾﺰان ﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ14 .و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ
از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﺮ زﺑﺮ آن.
»15و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﯾﻢ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﺎز16 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ده ذراع ،و ﻋﺮض
ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ17 .و در ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎز18 .و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ19 .و
ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه در زﯾﺮ آن ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺴﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش ،و دو
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ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش20 .و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ22 .وﺑﺮای
ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺴﮑﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺴﺎز23 .و ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺆﺧﺮش دو ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺴﺎز24 .و از زﯾﺮ وﺻﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻫﺮ دو
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،در ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ﻫﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ.
»26و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،ﭘﻨﺞ از ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻦ27 ،و ﭘﻨﺞ
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻦ در
ﻣﺆﺧﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب28 .و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ آن ﺳﺮ ﺑﮕﺬرد.
29و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن.
»30ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ31 .و ﺣﺠﺎﺑﯽ از
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺎز ،از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد32 .و آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﮕﺬار ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮد33 .و ﺣﺠﺎب را زﯾﺮ ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ آوﯾﺰان ﮐﻦ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺎور ،و ﺣﺠﺎب ،ﻗﺪس را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد34 .و ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﮕﺬار35 .و ﺧﻮان را ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب و ﭼﺮاﻏﺪان را
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮕﺬار ،و ﺧﻮان را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ36 .و ﭘﺮدهای
ﺑﺮای دروازه ﻣﺴﮑﻦ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺴﺎز37 .و
ﺑﺮای ﭘﺮده ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ.

27

»و ﻣﺬﺑﺢ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع .و

ﻣﺬﺑﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع2 .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺴﺎز و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ
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از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎن3 .و ﻟﮕﻨﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش ﺑﺴﺎز .و ﺧﺎک
اﻧﺪازﻫﺎﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻬﺎﯾﺶ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎﯾﺶ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ را از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺎز4 .و ﺑﺮاﯾﺶ
آﺗﺶداﻧﯽ ﻣﺸﺒﮏ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮ آن ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺴﺎز5 .و آن
را در زﯾﺮ ،ﮐﻨﺎر ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﺳﺪ6 .و دو ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز .ﻋﺼﺎﻫﺎ از
ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎن7 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮدارﻧﺪ.
8و آن را ﻣﺠﻮف از ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»9و ﺻﺤﻦ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ .ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻃﻮﻟﺶ ﺻﺪ ذراع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف10 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ،
از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،در
ﻃﻮﻟﺶ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺻﺪ ذراع ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن آن و ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ12 .و ﺑﺮای ﻋﺮض ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب،
ﭘﺮدهﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ده و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ده13 .و ﻋﺮض ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺮق از ﺳﻤﺖ ﻃﻠﻮع ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف دروازه ،ﭘﺎﻧﺰده ذراع و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ15 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ16 .و ﺑﺮای دروازه ﺻﺤﻦ ،ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ ذراﻋﯽ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر17 .ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﮔﺮداﮔﺮد
ﺻﺤﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
18ﻃﻮل ﺻﺤﻦ ﺻﺪ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪیاش ﭘﻨﺞ ذراع از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ،
و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺻﺤﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
»20و ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺼﻔﯽ و ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ داﺋﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد21 .در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﯿﺮون ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آن را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
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»و ﺗﻮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﻮد

ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ،ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون2 .و
رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ،ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺰت و زﯾﻨﺖ ﺑﺴﺎز3 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روح ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ رﺧﺘﻬﺎی ﻫﺎرون را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدن او ﺗﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ4 .و رﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ و اﯾﻔﻮد و ردا و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﻄﺮز و
ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ .اﯾﻦ رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
»6و اﯾﻔﻮد را از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج
ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ7 .و دو ﮐﺘﻔﺶ را ﺑﺮ دو ﮐﻨﺎرهاش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد8 .و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآن
اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ و از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه9 .و دو ﺳﻨﮓ ﺟﺰع ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻦ10 .ﺷﺶ ﻧﺎم
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ و ﺷﺶ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن11 .از ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻘﺎش ﺳﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮﻗﻬﺎی
ﻃﻼ ﻧﺼﺐ ﮐﻦ12 .و آن دو ﺳﻨﮓ را ﺑﺮ ﮐﺘﻔﻬﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮدارد13 .و دو
ﻃﻮق از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز14 .و دو زﻧﺠﯿﺮ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،و آن دو
زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه را در ﻃﻮﻗﻬﺎ ﺑﮕﺬار.
»15و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺴﺎز و آن را از ﻃﻼ و
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺎز16 .و ﻣﺮﺑﻊ و دوﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ
و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ17 .و آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺳﻨﮕﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﺳﺘﻪ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺮﺻﻊ ﮐﻦ ﮐﻪ
رﺳﺘﻪ اول ﻋﻘﯿﻖ اﺣﻤﺮ و ﯾﺎﻗﻮت اﺻﻔﺮ و زﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ18 ،و رﺳﺘﻪ دوم ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻋﻘﯿﻖ
ﺳﻔﯿﺪ19 ،و رﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻋﯿﻦ اﻟﻬﺮ و ﯾﺸﻢ و ﺟﻤﺸﺖ20 ،و رﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ .و آﻧﻬﺎ
در رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﻼ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد21 .و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن،
دوازده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ،
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺎب از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز23 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،دو ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ
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ﺑﺴﺎز و آن دو ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﮕﺬار24 .و آن دو زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ را ﺑﺮ آن دو ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﮕﺬار25 .و دو ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن دو زﻧﺠﯿﺮ را در آن دو ﻃﻮق ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ
اﯾﻔﻮد ﺑﻄﺮف ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬار26 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آن ﮐﻪ
ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون اﯾﻔﻮد اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار27 .و دو ﺣﻠﻘﻪ دﯾﮕﺮ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد از ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﭘﯿﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آن ،ﺑﺮ زﺑﺮ زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﮕﺬار28 .و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮرد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ از اﯾﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد29 .و
ﻫﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ دل ﺧﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری داﺋﻤﺎ ﺑﺮدارد30 .و اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ را در ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺮ
دل ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ دل ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
»31و ردای اﯾﻔﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻻﺟﻮرد ﺑﺴﺎز32 .و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ،در وﺳﻄﺶ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﮑﺎﻓﺶ از ﮐﺎر ﻧﺴﺎج ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن زره ،ﺗﺎ درﯾﺪه ﻧﺸﻮد33 .و در داﻣﻨﺶ ،اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺎز از
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ،ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻨﺶ ،و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎی زرﯾﻦ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف.
34زﻧﮕﻮﻟﻪ زرﯾﻦ و اﻧﺎری و زﻧﮕﻮﻟﻪ زرﯾﻦ و اﻧﺎری ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻦ ردا35 .و در ﺑﺮ ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آواز آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪس ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮد36 .و ﺗﻨﮑﻪای از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮ آن ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﻧﻘﺶ ﮐﻦ37 .و آن را ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮردی ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 .و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺎرون ﮔﻨﺎه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در
ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .و آن داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺷﻮﻧﺪ39 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک را ﺑﺒﺎف و ﻋﻤﺎﻣﻪای از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺑﺴﺎز و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز
ﺑﺴﺎز40 .و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﺴﺎز و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺴﺎز ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺰت و زﯾﻨﺖ41 .و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ ،و
اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ42 .و زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ از ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ران ﺑﺮﺳﺪ43 ،و ﺑﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای وی و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮای ذرﯾﺘﺶ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ

ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﯿﺮ2 ،و ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ
روﻏﻦ و رﻗﯿﻘﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ .آﻧﻬﺎ را از آرد ﻧﺮم ﮔﻨﺪم ﺑﺴﺎز3 .و آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ
ﺑﮕﺬار و آﻧﻬﺎ را در ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑﮕﺬران4 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ده5 ،و آن رﺧﺘﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ردای اﯾﻔﻮد
و اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد را ﺑﺮ وی ﺑﺒﻨﺪ6 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻨﻪ و اﻓﺴﺮ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﮕﺬار7 ،و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰ و او را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ8 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن9 .و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪ
و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار و ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎ10 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺳﺎن ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ11 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﮐﻦ12 .و از ﺧﻮن
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰ13 .و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،و دو ﮔﺮده را ﺑﺎ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان14 .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را و ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ را ﺑﯿﺮون از اردو
ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
»15و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﮕﯿﺮ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬارﻧﺪ16 .و ﻗﻮچ را
ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮ و ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش17 .و ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺒﺮ ،و اﺣﺸﺎ و
ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮی ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﺳﺮش ﺑﻨﻪ18 .و ﺗﻤﺎم ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان ،زﯾﺮا
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ19 .ﭘﺲ
ﻗﻮچ دوم را ﺑﮕﯿﺮ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬارﻧﺪ20 .و ﻗﻮچ را ذﺑﺢ ﮐﺮده،
از ﺧﻮﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﻫﺎرون ،و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،و ﺑﻪ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ،و ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﮕﺬار ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش21 .و از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ ،و از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻫﺎرون و رﺧﺖ وی و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺖ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺑﭙﺎش ،ﺗﺎ او و رﺧﺘﺶ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﭘﯿﻪ
ﻗﻮچ را ،و دﻧﺒﻪ و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ ،و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و
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ﺳﺎق راﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮچ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ23 .و ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن
روﻏﻨﯽ ،و ﯾﮏ رﻗﯿﻖ از ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ24 ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﺎرون و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻨﻪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎن25 .و آﻧﻬﺎ
را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ26 .و ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺎرون
اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎن .و آن ﺣﺼﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ27 .و
ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ﺳﺎق رﻓﯿﻌﻪ را ﮐﻪ از ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ،و ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎی28 .و آن از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ رﻓﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪﯾﻪ رﻓﯿﻌﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد29 .و رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﻫﺎرون ﺑﻌﺪ از او ،از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ30 .ﻫﻔﺖ روز ،آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ31 .و ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﮔﻮﺷﺘﺶ را در ﻗﺪس آبﭘﺰ ﮐﻦ32 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﻮرﻧﺪ33 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻔﺎره ﮐﺮده
ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺨﺺ اﺟﻨﺒﯽ ﻧﺨﻮرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ34 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و از ﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان ،و آن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
»35ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﻫﻔﺖ روز
اﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎ36 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻫﺮ روز ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻔﺎره ذﺑﺢ ﮐﻦ37 .و ﻣﺬﺑﺢ را ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎز ﺑﻪ ﮐﻔﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و آن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد38 .ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻔﺎره
ﮐﻦ ،و آن را ﻣﻘﺪس ﺳﺎز ،و ﻣﺬﺑﺢ ،ﻗﺪساﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ39 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ :دو ﺑﺮه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ .ﻫﺮ روز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 40ﯾﮏ
ﺑﺮه را در ﺻﺒﺢ ذﺑﺢ ﮐﻦ ،و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎ41 .و ده ﯾﮏ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ،و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ،ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
42و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻦ و ﺑﺮای آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﺑﮕﺬران،
ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ43 .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ
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ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ44 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ از ﺟﻼل ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد45 .و
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ46 .و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ47 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهام ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
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»و ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﺴﺎز .آن را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز2 .ﻃﻮﻟﺶ

ذراﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﺶ ذراﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻠﻨﺪیاش دو ذراع ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ3 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﺳﻄﺤﺶ و ﺟﺎﻧﺒﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ را و ﺗﺎﺟﯽ
از ﻃﻼ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﺴﺎز4 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ در زﯾﺮ ﺗﺎﺟﺶ ﺑﺴﺎز ،ﺑﺮ دو ﮔﻮﺷﻪاش ،ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮﻓﺶ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎز .و آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﺼﺎﻫﺎ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ5 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از
ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن6 .و آن را ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺮ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﮕﺬار.
7و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺎرون ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ روی آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﻣﯽآراﯾﺪ ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.

8و در ﻋﺼﺮ ﭼﻮن ﻫﺎرون ﭼﺮاﻏﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ9 .ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻮر ﻏﺮﯾﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮ آن ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ10 .و ﻫﺎرون ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه

ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»12 :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮی ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮﮐﺲ ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﻣﯽﺷﻤﺎری ،ﻣﺒﺎدا در ﺣﯿﻦ ﺷﻤﺮدن اﯾﺸﺎن ،وﺑﺎﯾﯽ در اﯾﺸﺎن ﺣﺎدث ﺷﻮد13 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،اﯾﻦ را ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺴﺖ
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ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ14 .ﻫﺮﮐﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬرد ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻫﺪ15 .دوﻟﺘﻤﻨﺪ از ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل زﯾﺎده ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﮐﻔﺎره ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ16 .و ﻧﻘﺪ ﮐﻔﺎره را از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺣﻮﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺎز ،و
ﭘﺎﯾﻪاش از ﺑﺮﻧﺞ و آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ،و آب در آن ﺑﺮﯾﺰ19 .و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را از آن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ20 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آب
ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ21 ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای او و ذرﯾﺘﺶ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :و ﺗﻮ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺧﺎص ﺑﮕﯿﺮ ،از ﻣﺮ ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ،و از دارﭼﯿﻨﯽ ﻣﻌﻄﺮ ،ﻧﺼﻒ آن ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ،و از ﻗﺼﺐاﻟﺬرﯾﺮه ،دوﯾﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل24 .و از ﺳﻠﯿﺨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،و از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﻫﯿﻦ25 .و از آﻧﻬﺎ
روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس را ﺑﺴﺎز ،ﻋﻄﺮی ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ.
26و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﺪان ﻣﺴﺢ ﮐﻦ27 .و ﺧﻮان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﭼﺮاﻏﺪان را
ﺑﺎ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر را28 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﺣﻮض را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪاش.
29و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ31 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ32 .و ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
و ﻣﺜﻞ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻟﺪ ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد«.
34و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻌﻪ و اﻇﻔﺎر و ﻗﻨﻪ و از اﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺎ
ﻧﺪر ﺻﺎف ﺣﺼﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ35 .و از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﺎز ،ﻋﻄﺮی از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﻧﻤﮑﯿﻦ و ﻣﺼﻔﯽ' و
ﻣﻘﺪس36 .و ﻗﺪری از آن را ﻧﺮم ﺑﮑﻮب ،و آن را ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺎدت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮕﺬار ،و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزی،
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دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ؛ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ38 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮای ﺑﻮﯾﯿﺪن
ﺑﺴﺎزد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد«.

31

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :آﮔﺎه ﺑﺎش ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر

را از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪهام3 .و او را ﺑﻪ روح ﺧﺪا ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻫﺮ ﻫﻨﺮی4 ،ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ،ﺗﺎ در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ5 .و ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﻨﮓ و
ﺗﺮﺻﯿﻊ آن و درودﮔﺮی ﭼﻮب ،ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ،اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ
را از ﺳﺒﻂ دان ،اﻧﺒﺎز او ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و در دل ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪهام ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ7 .ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﺧﯿﻤﻪ8 ،و ﺧﻮان و اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر9 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش10 ،و ﻟﺒﺎس ﺧﺪﻣﺖ و ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ،
و ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻬﺎﻧﺖ11 ،و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺪس ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»13 :و ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﮕﻮ :اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ14 .ﭘﺲ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،آن
ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد15 .ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آرام و
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد16 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺒﺖ
را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﻣﺮﻋﯽ دارﻧﺪ17 .اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﯾﺘﯽ اﺑﺪی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﺶ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺖ و در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام
ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﻓﺖ18 «.و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،دو ﻟﻮح ﺷﻬﺎدت،
ﯾﻌﻨﯽ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ وی داد.
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و ﭼﻮن ﻗﻮم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻓﺮود آﻣﺪن از ﮐﻮه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻮم ﻧﺰد

ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺮد ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
2ﻫﺎرون ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ در ﮔﻮش زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ3 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی زرﯾﻦ را ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻫﺎرون آوردﻧﺪ4 .و آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺶ
ﮐﺮد ،و از آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ5 «.و ﭼﻮن ﻫﺎرون اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﭘﯿﺶ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻫﺎرون
ﻧﺪا درداده ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 «.و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ،
و ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ آوردﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﻟﻌﺐ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردهای ،ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ8 .و ﺑﻪ زودی از آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،اﻧﺤﺮاف
ورزﯾﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﺰد آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهاﻧﺪ9 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم را دﯾﺪهام و اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ10 .و اﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺑﮕﺬار
ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻀﺮع ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت
ﻋﻈﯿﻢ و دﺳﺖ زورآور از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهای ،ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 12ﭼﺮا ﻣﺼﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﺪی ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﮑﺸﺪ ،و از روی زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ
ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد ،و از اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎ13 .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻢ ،ﺗﺎ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد14 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،رﺟﻮع ﻓﺮﻣﻮد.
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15آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ ،و دو ﻟﻮح ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﻮد ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮف و ﺑﺪان ﻃﺮف ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد16 .و ﻟﻮحﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺮ ﻟﻮحﻫﺎ17 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ آواز ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮوﺷﯿﺪﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :در اردو ﺻﺪای ﺟﻨﮓ اﺳﺖ18 «.ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪای ﺧﺮوش ﻇﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺪای ﺧﺮوش
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آواز ﻣﻐﻨﯿﺎن را ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم«.
19و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اردو رﺳﯿﺪ ،و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و رﻗﺺﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﯾﺪ ،ﺧﺸﻢ
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻓﮑﻨﺪه ،آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﮐﻮه ﺷﮑﺴﺖ20 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮ روی آب ﭘﺎﺷﯿﺪه،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ21 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آوردی؟« 22ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﻢ آﻗﺎﯾﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او را ﭼﻪ ﺷﺪه24 .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ،و آن را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ«.
25و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻟﮕﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای رﺳﻮاﯾﯽ
اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻟﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد26 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دروازه اردو اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻻوی ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ27 .او
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد ،و از دروازه ﺗﺎ دروازه اردو آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮادر ﺧﻮد و دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ28 «.و ﺑﻨﯽﻻوی ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و در آن روز ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﻗﻮم اﻓﺘﺎدﻧﺪ29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ؛ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«.
30و ﺑﺎﻣﺪادان واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروم ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را ﮐﻔﺎره ﮐﻨﻢ31 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
»آه ،اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ32 .اﻵن ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
را ﻣﯽآﻣﺮزی و اﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮا از دﻓﺘﺮت ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای ،ﻣﺤﻮ ﺳﺎز33 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ
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ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،او را از دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﺳﺎزم34 .و اﮐﻨﻮن ﺑﺮو و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺪاﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻪام ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ .اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﯾﻮم ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ،ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد35 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ
ﻫﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

33

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ»:رواﻧﻪ ﺷﺪه ،از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻦ ،ﺗﻮ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ از

زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردهای ،ﺑﺪان زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻪام آن را
ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را در ﺑﯿﻦ راه ﻫﻼک ﺳﺎزم4 «.و

ﭼﻮن ﻗﻮم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﯿﭽﮑﺲ زﯾﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻨﻬﺎد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ آﯾﻢ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزم .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن زﯾﻮر ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ6 «.ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺟﺒﻞ ﺣﻮرﯾﺐ از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ،دور از اردو زد ،و آن را »ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮد،
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ8 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و در ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ9 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
10و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را ﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ روﺑﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اردو ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎدم او ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺟﻮان ،از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
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12و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺒﺮ .و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﮐﻪ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ .و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و اﯾﻀﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓﺘﻪای13 .اﻵن اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪهام ،ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،و در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﯿﺾ ﯾﺎﺑﻢ ،و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ14 «.ﮔﻔﺖ:
»روی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﻮ را آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ15 «.ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻫﺮ ﮔﺎه روی ﺗﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ﻣﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺮ16 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ
از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ؟ ﭘﺲ ﻣﻦ و ﻗﻮم ﺗﻮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﯿﺾ
ﯾﺎﻓﺘﻪای و ﺗﻮ را ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ18 «.ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ«.
19ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ،
و رأﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رﺋﻮف ﻫﺴﺘﻢ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ20 «.و ﮔﻔﺖ:
»روی ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ دﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ21 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺑﺎﯾﺴﺖ22 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻼل ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮ را
در ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮه ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ23 .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﻔﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ،اﻣﺎ روی ﻣﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘﺮاش ،و

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﻮحﻫﺎی اول ﺑﻮد و ﺷﮑﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮحﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ2 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ و
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺴﺖ3 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﮐﻮه ﭼﺮا ﻧﮑﻨﺪ«.
4ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ وی ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا درداد6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی وی ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ،ﻧﺪا درداد ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و رﺋﻮف و دﯾﺮﺧﺸﻢ و ﮐﺜﯿﺮ اﺣﺴﺎن و وﻓﺎ؛ 7ﻧﮕﺎه دارﻧﺪه
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رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺰاران ،و آﻣﺮزﻧﺪه ﺧﻄﺎ و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه؛ ﻟﮑﻦ ﮔﻨﺎه را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ8 «.و
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ زودی رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد9 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﺷﺪهام ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻄﺎ و
ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻣﺎ را ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺑﺴﺎز«.
10ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪی ﻣﯽﺑﻨﺪم و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن و در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﮐﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯽ،
ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﺎری ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ11 .آﻧﭽﻪ را
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دار .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ12 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻣﯽروی ،ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻨﺪی ،ﻣﺒﺎدا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ13 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ ،و
ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ14 .زﻧﻬﺎر ﺧﺪای ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ15 .زﻧﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ ،واﻻ از ﻋﻘﺐ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،و ﺗﻮ را دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮری16 .و از دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و ﭼﻮن دﺧﺘﺮان
اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد17 .ﺧﺪاﯾﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺴﺎز18 .ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻧﮕﺎه دار ،و ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن
ﻓﻄﯿﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﺑﺨﻮر ،زﯾﺮاﮐﻪ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪی19 .ﻫﺮ ﮐﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ ،از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ذﮐﻮر از ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ ،ﭼﻪ از
ﮔﺎو ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ؛ 20و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده اﻻغ ،ﺑﺮهای ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ ،ﮔﺮدﻧﺶ را
ﺑﺸﮑﻦ .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه .و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﻮد21 .ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دار .در وﻗﺖ ﺷﯿﺎر و در ﺣﺼﺎد ،ﺳﺒﺖ
را ﻧﮕﺎه دار22 .و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ را ﻧﮕﺎهدار ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺑﺮ ﺣﺼﺎد ﮔﻨﺪم و ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل.
23ﺳﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻣﺘﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ،و ﺣﺪود ﺗﻮ را وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی ،ﻫﯿﭽﮑﺲ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﻃﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد25 .ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﮕﺬران ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﻧﺪ26 .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎور .و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ27 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺴﺘﻪام28 «.و ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ،ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ و او ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﻬﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﮐﻼم را ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ.
29و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ در دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ او ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه وی
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ30 .اﻣﺎ ﻫﺎرون و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﺳﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه او
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
31و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﺎرون و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ32 .و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد33 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪ34 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺎب را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
ﺗﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن او .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ35 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ روی ﻣﻮﺳﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه او ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺎب را ﺑﻪ روی
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﻣﯽرﻓﺖ.

35

و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯽ2 :ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد ،و در روز
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﮐﻪ در آن ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد3 .در روز
ﺳﺒﺖ آﺗﺶ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻔﺮوزﯾﺪ«.

4و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ5 :از ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ از دل راﻏﺐ اﺳﺖ ،ﻫﺪﯾﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎورد6 ،و از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ7 ،و
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ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ8 ،و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ،و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺮای روﻏﻦ
ﻣﺴﺢ و ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ9 ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ10 «.و ﻫﻤﻪ
داﻧﺎدﻻن از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ11 .ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﯿﻤﻪاش و ﭘﻮﺷﺶ
آن و ﺗﮑﻤﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ12 ،و ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ
و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ13 ،و ﺧﻮان و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﻞ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ14 ،و ﭼﺮاﻏﺪان
ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ15 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و
روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ،و ﭘﺮده دروازه ﺑﺮای درﮔﺎه ﻣﺴﮑﻦ16 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن ،و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﻞ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش17 ،و ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ18 ،و ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺻﺤﻦ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ19 ،و
رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،ﯾﻌﻨﯽ رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،و رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﺎ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
20ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ21 .و ﻫﺮ ﮐﻪ دﻟﺶ او را
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ روﺣﺶ او را ﺑﺎ اراده ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ،و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺘﺶ و ﺑﺮای رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس آوردﻧﺪ22 .ﻣﺮدان و زﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ از
دل راﻏﺐ ﺑﻮد ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮﯾﻬﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻃﻼ
آوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮد23 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ
و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را آورد24 .ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎورد ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را آورد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،آن را آورد25 .و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن داﻧﺎدل ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽرﺷﺘﻨﺪ ،و رﺷﺘﻪ
ﺷﺪه را از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،آوردﻧﺪ26 .و ﻫﻤﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺸﻢ ﺑﺰ را ﻣﯽرﺷﺘﻨﺪ27 .و ﺳﺮوران ،ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ آوردﻧﺪ28 .و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮای روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ29 .و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را راﻏﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اراده دل آوردﻧﺪ.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺖ» :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر را از
ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻧﺎم دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ31 ،و او را ﺑﻪ روح ﺧﺪا از ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮی
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ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ32 ،و ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ33 ،و ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن
و ﻣﺮﺻﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ،و ﺑﺮای درودﮔﺮی ﭼﻮب ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮی را ﺑﮑﻨﺪ34 .و در دل او ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادن را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ را از ﺳﺒﻂ دان35 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ دﻟﯽ
ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎش و ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ و ﻃﺮاز در ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،و
در ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﺴﺎج ﺗﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺨﺘﺮع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﺑﺸﻮﻧﺪ.

36

»و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و اﻫﻮﻟﯿﺎب و ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﺪﯾﺸﺎن

داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ2 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و اﻫﻮﻟﯿﺎب و ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دل اﯾﺸﺎن
ﺣﮑﻤﺖ داده ﺑﻮد ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را راﻏﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،دﻋﻮت ﮐﺮد3 .و ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد وی ﻣﯽآوردﻧﺪ4 .و ﻫﻤﻪ
داﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻗﺪس را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد،
آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ را ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﻮم زﯾﺎده از آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آن ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽآورﻧﺪ6 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در اردو ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی ﻗﺪس ﻧﮑﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻗﻮم از آوردن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
7و اﺳﺒﺎب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ،ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد.
8ﭘﺲ ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ده ﭘﺮده ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ.
9ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ذراع ،و ﻋﺮض ﻫﺮ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع .ﻫﻤﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻮد.
10و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ11 ،و ﺑﺮ ﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮده در
ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽاش ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎی ﻻﺟﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺐ ﭘﺮده ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم
ﺳﺎﺧﺖ12 .و در ﯾﮏ ﭘﺮده ،ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﻮد،
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد13 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ
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ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﭘﺮدهﻫﺎ از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد؛ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺮده ﺳﺎﺧﺖ15 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺮده ﺳﯽ ذراع ،و ﻋﺮض ﻫﺮ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر
ذراع؛ و ﯾﺎزده ﭘﺮده را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻮد16 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺟﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺷﺶ ﭘﺮده را ﺟﺪا17 .و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮده در
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم18 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﭘﻮﺷﺸﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ زﺑﺮ آن از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ.
20و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﯾﻢ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ21 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ده ذراع ،و ﻋﺮض
ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ22 .ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ را دو زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺮون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺖ23 .و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﻤﺎﻧﯽ،
24و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪای ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش ،و دو ﭘﺎﯾﻪ
زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش25 .و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺖ26 .و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه آﻧﻬﺎ را ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪای و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ27 .و
ﺑﺮای ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ،ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ28 .و دو ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در
ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺒﺶ ﺳﺎﺧﺖ29 .و از زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺗﺎ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دو در ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺮد30 .ﭘﺲ ﻫﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه
ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ.
31و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﮑﻦ32 ،و
ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺆﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ33 .و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ وﺳﻄﯽ را ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﮕﺬرد34 .ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ35 .و ﺣﺠﺎب را از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و
آن را ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد36 .و ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ،
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه رﯾﺨﺖ37 .و ﭘﺮدهای
ﺑﺮای دروازه ﺧﯿﻤﻪ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺴﺎﺧﺖ.
38و ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن آن و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﻫﺎ و ﻋﺼﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ
آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد.
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و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ،ﺗﺎﺑﻮت را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و

ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ2 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ از درون و ﺑﯿﺮون
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺮای آن ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش
ﺑﺮﯾﺨﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ و دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ4 .و دو ﻋﺼﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ5 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺗﺎﺑﻮت6 .و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و
ﻧﯿﻢ7 .و دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﺳﺎﺧﺖ.
8ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﻃﺮف ،و از ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮﺳﯽ
رﺣﻤﺖ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﯾﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﻮد.
10و ﺧﻮان را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ رﯾﺨﺖ ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ14 .و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان15 .و دو ﻋﺼﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان16 .و ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان ﻣﯽﺑﻮد از ﺻﺤﻨﻬﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ.
17و ﭼﺮاﻏﺪان را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ .از ﭼﺮﺧﮑﺎری ،ﭼﺮاﻏﺪان را ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪاش و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﺒﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد18 .و از دو ﻃﺮﻓﺶ ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ19 .و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ،و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ و ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ20 .و ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﻬﺎ و
ﮔﻠﻬﺎی آن21 .و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،ﺑﺮای
ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ22 .ﺳﯿﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ از
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ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ23 .و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺶ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﻨﯿﻬﺎﯾﺶ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ﺳﺎﺧﺖ24 .از ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺳﺎﺧﺖ.
25و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ﻣﺮﺑﻊ ،و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ دو ذراع ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﻮد26 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺤﺶ و
ﻃﺮﻓﻬﺎی ﮔﺮداﮔﺮدش ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ،و ﺗﺎﺟﯽ ﮔﺮداﮔﺮدش از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ27 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ
ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺮ ﺗﺎج ﺑﺮ دو ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ28 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ29 .و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس و
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﻃﺎﻫﺮ را از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
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و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و

ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ﻣﺮﺑﻊ ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﻪ ذراع2 .و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﻮد و آن را از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ3 .و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺬﺑﺢ را ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ :دﯾﮕﻬﺎ و
ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوﻓﺶ را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ،
آﺗﺶداﻧﯽ ﻣﺸﺒﮏ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﻄﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﺶ ﺑﺮﺳﺪ5 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺮ آﺗﺶدان ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ رﯾﺨﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ7 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،و ﻣﺬﺑﺢ را از ﭼﻮﺑﻬﺎ ﻣﺠﻮف ﺳﺎﺧﺖ8 .و ﺣﻮض را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪاش را از
ﺑﺮﻧﺞ از آﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
9و ﺻﺤﻦ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺻﺪ ذراﻋﯽ ﺑﻮد10 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،از ﺑﺮﻧﺞ و
ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه11 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺻﺪ ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺴﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد12 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ،ﭘﺮدهﻫﺎی
ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ده و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ده ،و ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه
ﺑﻮد13 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻠﻮع ،ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﻮد14 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف دروازه
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ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ15 .و ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دروازه ﺻﺤﻦ از اﯾﻦ
ﻃﺮف و از آن ﻃﺮف ﭘﺮدهﻫﺎ ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ16 .ﻫﻤﻪ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد17 .و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد ،و
ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺻﺤﻦ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد18 .و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﻨﺞ ذراع ﻣﻮاﻓﻖ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ19 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد20 .و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺻﺤﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮف از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد.
21اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﮑﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻻوﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺘﺎﻣﺎرﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺴﺎب آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ22 .و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر از
ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺴﺎﺧﺖ23 .و ﺑﺎ وی اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ
اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ از ﺳﺒﻂ دان ﺑﻮد ،ﻧﻘﺎش و ﻣﺨﺘﺮع و ﻃﺮاز در ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک24 .و
ﺗﻤﺎم ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻗﺪس ،از ﻃﻼی ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ وزﻧﻪ و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﻮد25 .و ﻧﻘﺮه ﺷﻤﺮده ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺪ وزﻧﻪ و ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس26 .ﯾﮏ درﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل
ﻗﺪس ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﻪ
ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و اﻣﺎ آن ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻗﺪس و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮده ﺑﻮد .ﺻﺪ ﭘﺎﯾﻪ از ﺻﺪ وزﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ28 .و از آن ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﻼﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ29 .و ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺪاﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد وزﻧﻪ و دو ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد30 .و از آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺬﺑﺢ را ﺳﺎﺧﺖ31 .و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺻﺤﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دروازه ﺻﺤﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی
ﮔﺮداﮔﺮد ﺻﺤﻦ را.
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و از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﺮدن در ﻗﺪس ،و رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
2و اﯾﻔﻮد را از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺗﻨﮕﻪﻫﺎی ﻧﺎزک
از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ4 .و ﮐﺘﻔﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ5 .و
زﻧﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ و از ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد ،از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد6 .و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع ﻣﺮﺻﻊ
در دو ﻃﻮق ﻃﻼ ،و ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ7 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﮐﺘﻔﻬﺎی اﯾﻔﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهﺑﻮد.
8و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر اﯾﻔﻮد از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه9 .و آن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را دوﻻ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ و
ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ دوﻻ10 .و در آن ﭼﻬﺎر رﺳﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،رﺳﺘﻪای از ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ و
ﯾﺎﻗﻮت زرد و زﻣﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد رﺳﺘﻪ اول11 .و رﺳﺘﻪ دوم از ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ12 .و
رﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﻋﯿﻦ اﻟﻬﺮ و ﯾﺸﻢ و ﺟﻤﺴﺖ13 .و رﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم از زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ در ﺗﺮﺻﯿﻌﻪ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﻃﻼ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد14 .و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دوازده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ15 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 .و دو ﻃﻮق زرﯾﻦ و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
دو ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ17 .و آن دو زﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه زرﯾﻦ را در دو ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ18 .و دو ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن دو زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺮ دو ﻃﻮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد در ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف اﻧﺪروﻧﯽ اﯾﻔﻮد ﺑﻮد20 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺶ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯿﺶ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ21 .و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮردی ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ از اﯾﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
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22و ردای اﯾﻔﻮد را از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻﺟﻮردی ﺳﺎﺧﺖ23 .و دﻫﻨﻪای در وﺳﻂ ردا ﺑﻮد،
ﻣﺜﻞ دﻫﻨﻪ زره ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮔﺮداﮔﺮد دﻫﻨﻪ ﺗﺎ درﯾﺪه ﻧﺸﻮد24 .و ﺑﺮ داﻣﻦ ردا ،اﻧﺎرﻫﺎ از ﻻﺟﻮرد و
ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ25 .و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎ را در
ﻣﯿﺎن اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﺮ داﻣﻦ ردا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺮداﮔﺮدش در ﻣﯿﺎن اﻧﺎرﻫﺎ26 .و زﻧﮕﻮﻟﻪای و اﻧﺎری ،و زﻧﮕﻮﻟﻪای و
اﻧﺎری ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻦ ردا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد27 .و
ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ28 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را از ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک و دﺳﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه29 .و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد30 .و ﺗﻨﮕﻪ اﻓﺴﺮ ﻣﻘﺪس را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻨﺪ :ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه31 .و ﺑﺮ آن ﻧﻮاری ﻻﺟﻮردی ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎﻻی
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

32ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ33 .و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و
ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ34 .و ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و
ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ35 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ36 .و ﺧﻮان و
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ37 .و ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ38 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ و ﭘﺮده ﺑﺮای دروازه
ﺧﯿﻤﻪ39 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن ،و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش40 .و
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ ،و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع41 .و رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،و رﺧﺖ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،و رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ42 .ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ43 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮد ،و اﯾﻨﮏ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ

اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎ3 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را در آن ﺑﮕﺬار .و ﺣﺠﺎب را ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﮐﻦ4 .و ﺧﻮان
را درآورده ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎ .و ﭼﺮاﻏﺪان را درآور و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را
آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ5 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﺑﮕﺬار ،و ﭘﺮده دروازه را ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﺎوﯾﺰ6 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮕﺬار7 .و ﺣﻮض را در ﻣﯿﺎن
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ،و آب در آن ﺑﺮﯾﺰ8 .و ﺻﺤﻦ را ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ .و ﭘﺮده دروازه
ﺻﺤﻦ را ﺑﯿﺎوﯾﺰ9 .و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ،و آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد10 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،ﻣﺬﺑﺢ
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ .و ﻣﺬﺑﺢ ،ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و ﺣﻮض را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪاش ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ.
12و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ده13 .و ﻫﺎرون را
ﺑﻪ رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ14 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را
ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن15 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ
ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﺴﺢ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﻏﺮه ﻣﺎه اول از ﺳﺎل دوم ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ18 ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﻮد ،و را ﺑﻨﻬﺎد و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮد ،و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد،
19و ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد20 .و ﺷﻬﺎدت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻬﺎد ،و ﻋﺼﺎﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬارد ،و ﮐﺮﺳﯽ
رﺣﻤﺖ را ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ21 .و ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ درآورد ،و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ را آوﯾﺨﺘﻪ ،آن را
ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد22 .و ﺧﻮان را در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب ﻧﻬﺎد23 .و ﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد24 .و ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻬﺎد25 .و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد26 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب ﻧﻬﺎد27 .و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ آن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد28 .و ﭘﺮده دروازه ﻣﺴﮑﻦ را آوﯾﺨﺖ29 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﮐﺮد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮ آن
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣـﻮده ﺑﻮد30 .و ﺣﻮض را در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑـﺢ
وﺿـﻊ ﮐﺮده ،آب ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ در آن ﺑﺮﯾﺨﺖ31 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را
در آن ﺷﺴﺘﻨﺪ32 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آﻣﺪﻧﺪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد33 .و ﺻﺤﻦ را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺮده
دروازه ﺻﺤﻦ را آوﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
34آﻧﮕﺎه اﺑﺮ ،ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ35 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮاﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد36 .و ﭼﻮن اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد ﮐﻮچ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ37 .و ﻫﺮﮔﺎه اﺑﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ روز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ آن ،ﻧﻤﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ38 .زﯾﺮا ﮐﻪ در روز ،اﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ و در ﺷﺐ ،آﺗﺶ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎزل
اﯾﺸﺎن.
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