ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﻻوﯾﺎن
ﺳﻔﺮ ﺳﻮم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و او را از ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪاﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺎو ﯾﺎ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ3 .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﮔﺎو
ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آن را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺷﻮد4 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ او
ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ5 .ﭘﺲ ﮔﺎو را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
و ﺧﻮن را ﺑﺮ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ6 .و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﺑﮑﻨﺪ و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﺪ7 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﻫﯿﺰم ﺑﺮ آﺗﺶ
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ8 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﺳﺮ و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ روی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ9 .و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ10 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او از ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاه از ﺑﺰ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ12 .و
آن را ﺑﺎ ﺳﺮش و ﭘﯿﻪاش ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ روی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ
ﺑﭽﯿﻨﺪ13 .و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
»14و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از
ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎورد و ﺳﺮش را ﺑﭙﯿﭽﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ اﻓﺸﺮده ﺷﻮد16 .و ﭼﯿﻨﻪداﻧﺶ را ﺑﺎ ﻓﻀﻼت آن ﺑﯿﺮون
ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺬﺑﺢ در ﺟﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪازد17 .و آن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭼﺎک
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ﮐﻨﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

2

»و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او از آرد

ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،و روﻏﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰد و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﺑﻨﻬﺪ2 .و آن را ﻧﺰد ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﺎورد ،و
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن ﺑﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ از آرد ﻧﺮﻣﺶ و روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪرش و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ3 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن
ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ4 .و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪهای در ﺗﻨﻮر ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،ﯾﺎ
ﮔﺮدهﻫﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮ ﺳﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آرد
ﻧﺮم ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ6 .و آن را ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮده ،روﻏﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آردی
اﺳﺖ7 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آرد ﻧﺮم ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد8 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی را
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور ،و آن را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﮕﺬار ،و او آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد9 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﻫﺪﯾﻪ آردی ﯾﺎدﮔﺎری آن را ﺑﺮدارد و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ از
ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ.
»11و ﻫﯿﭻ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺴﻞ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﯿﺎرﻧﺪ13 .و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﻧﻤﮑﯿﻦ ﮐﻦ ،و ﻧﻤﮏ ﻋﻬﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺪار ،ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﮏ ﺑﮕﺬران14 .و اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،ﭘﺲ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻐﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬران15 .و روﻏﻦ
ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﺑﻨﻪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آردی اﺳﺖ16 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﺎدﮔﺎری آن را ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪری از
ﺑﻠﻐﻮر آن و از روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪرش ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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3

»و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ از رﻣﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺧﻮاه ﻧﺮ و ﺧﻮاه ﻣﺎده

ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ2 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻬﺪ ،و آن
را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ3 .و از
ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ
را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ4 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ5 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ6 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او
ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ7 .اﮔﺮ ﺑﺮهای
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد8 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﻨﻬﺪ ،و آن را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ9 .و از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻪاش و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﺒﻪ را و
آن را از ﻧﺰد ﻋﺼﻌﺺ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ10 .و
دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﻨﺪ11 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
12و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد13 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻨﻬﺪ و آن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ14 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ را ،ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ15 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه
اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ16 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ17 .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی در
ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮن و ﭘﯿﻪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ3 ،اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ورزد و ﻗﻮم را ﻣﺠﺮم ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺑﯽﻋﯿﺐ از رﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ4 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﻬﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع درآورد6 .و
ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب ﻗﺪس ﻗﺪری از ﺧﻮن را
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ7 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ از آن ﺑﺮدارد9 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه
اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ10 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﮔﺎو ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ11 .و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﺎ
ﺳﺮش و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ12 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﻣﮑﺎن
ﭘﺎک ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﺒﺮد ،و آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»13و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ و آن اﻣﺮ از ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺠﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ14 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای از رﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و آن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﻧﺪ15 .و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد16 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ،ﻗﺪری از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع درآورد17 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮوﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ18 .و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد.
19و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ20 .و ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
21و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اول را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
»22و ﻫﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﻬﻮا
ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻮد23 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد24 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ ﺑﻨﻬﺪ و آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰد26 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻪ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او
ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»27و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ورزد و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻫﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻮد28 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺰ ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎورد29 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﻬﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را در ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ30 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰد31 .و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻪ از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ32 .و اﮔﺮ
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮهای ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورد آن را ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﯿﺎورد33 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﻬﺪ و آن را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ذﺑﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ34 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰد35 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻪ
ﺑﺮه ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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5

»و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ورزد و آواز ﻗﺴﻢ را ﺑﺸﻨﻮد و او ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه دﯾﺪه و ﺧﻮاه

داﻧﺴﺘﻪ ،اﮔﺮ اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ﮔﻨﺎه او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮاه ﻻش وﺣﺶ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻻش ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻻش ﺣﺸﺮات ﻧﺠﺲ ،و از او ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ ﻧﺠﺲ و ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ آدﻣﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺷﻮد ،و از وی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،و
از او ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﻧﮕﺎه در ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﭼﻮن در
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮم ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
 6و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدهای از ﮔﻠﻪ ﺑﺮهای
ﯾﺎ ﺑﺰی ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .و اﮔﺮ دﺳﺖ او ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ8 .و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﯿﺎورد ،و او آن را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اول ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺳﺮش را از ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﮑﻨﺪ و آن را دو
ﭘﺎره ﻧﮑﻨﺪ9 ،و ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ
اﻓﺸﺮده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ10 .و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ11 .و اﮔﺮ دﺳﺘﺶ
ﺑﻪ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ
آرد ﻧﺮم ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورد ،و روﻏﻦ ﺑﺮآن ﻧﻨﻬﺪ و ﮐﻨﺪر ﺑﺮآن ﻧﮕﺬارد زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
12و آن را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ13 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»15 :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،و درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺮآورد و ﺑﻪ ﻣﺜﻘﺎﻟﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﯿﺎورد ،و اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ16 .و ﺑﻪ ﻋﻮض
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ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﻨـﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓـﻪ ﮐـﺮده ،آن را ﺑﻪ
ﮐﺎﻫـﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و ﮐﺎری از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﮑﻨﺪ ،و آن را ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺮم
اﺳﺖ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد و ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﻏﻔﻠﺖ او را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

6

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ورزد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد دروغ ﮔﻮﯾﺪ ،درﺑﺎره اﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ رﻫﻦ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺎل
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ3 ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﮔﻤﺸﺪه را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،درﺑﺎره آن دروغ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺨﻮرد،
در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ4 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﻣﺠﺮم ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ دزدﯾﺪه ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ ﮔﻢ ﺷﺪه را ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ5 .ﯾﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮرده ،ﻫﻢ اﺻﻞ ﻣﺎل را رد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ،
و ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ آن را ﺑﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،در روزی ﮐﻪ ﺟﺮم او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ7 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ،و در آن ﻣﺠﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ :ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ آﺗﺸﺪان ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﺗﺶ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮدارد و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬارد11 .و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﺒﺮد12 .و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﻫﺮ
ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﺎﻫﻦ ﻫﯿﺰم ﺑﺮ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزد ،و ﭘﯿﻪ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را
ﺑﺮ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ13 ،و آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
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»14و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﯾﻪ آردی :ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ15 .و از آن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آرد ﻧﺮم ﻫﺪﯾﻪ آردی و از روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪر ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺪﯾﻪ
آردی اﺳﺖ ﺑﺮدارد ،و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﯾﺎدﮔﺎری آن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ16 .و ﺑﺎﻗﯽ
آن را ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺧﻮرده ﺷﻮد ،در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ17 .ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،آن را از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن دادهام ،اﯾﻦ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم18 .ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮران از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»20 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ در
روز ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن او ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی داﺋﻤﯽ ،ﻧﺼﻔﺶ در
ﺻﺒﺢ و ﻧﺼﻔﺶ در ﺷﺎم21 ،و ﺑﺮ ﺳﺎج ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻮن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ آن را ﺑﯿﺎور و آن را
ﺑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران22 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ
ﺷﺪه ﮐﻪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﺟﺎی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد23 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد«.
24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»25 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ26 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮرد،
در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ،در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮرده ﺷﻮد27 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد،
و اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻮی.
28و ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻇﺮف ﻣﺴﯿﻦ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد زدوده ،و ﺑﻪ
آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد29 .و ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﺑﺨﻮرد ،اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ30 .و ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه ﮐﻪ از ﺧﻮن آن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع درآورده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم؛ اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ2 .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ﻧﯿﺰ ذﺑﺢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ3 .و از آن
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪاش را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،دﻧﺒﻪ و ﭘﯿﻪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ4 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ
آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ6 .و ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﺑﺨﻮرد ،در
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮرده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ.
»7ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ
از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﺴﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ ،آن ﮐﺎﻫﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﯿـﺪ ﺑﺮای ﺧـﻮد ﻧﮕﺎه دارد9 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾـﻪ آردی ﮐﻪ در ﺗﻨـﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺷـﻮد و ﻫـﺮ
ﭼﻪ ﺑـﺮ ﺗﺎﺑـﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد از آن ﮐﺎﻫـﻦ ﮐﻪ آن را ﮔﺬراﻧﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد10 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾـﻪ
آردی ،ﺧﻮاه ﺑﻪ روﻏـﻦ ﺳﺮﺷﺘـﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮاه ﺧﺸﮏ ،از آن ﻫﻤـﻪ ﭘﺴـﺮان ﻫـﺎرون ﺑﯽﺗﻔـﺎوت
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
»11و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ12 .اﮔﺮ آن را ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،و ﻧﺎزﮐﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،و از آرد ﻧﺮم آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ13 .ﺑﺎ
ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪدار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ14 .و از آن از
ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و از آن آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ او در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وی ﺧﻮرده ﺷﻮد،
ﭼﯿﺰی از آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺬارد16 .و اﮔﺮ ذﺑﯿﺤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻧﺬری ﯾﺎ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در روزی ﮐﻪ ذﺑﯿﺤﻪ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﺑﺎﻗﯽ آن در ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد17 .و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ
در روز ﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد18 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ او در روز ﺳﻮم ﺧﻮرده
ﺷﻮد ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮرد ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﺮﺧﻮرد،
ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرد20 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد و ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد
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ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﺧﻮاه ﻧﺠﺎﺳﺖ آدﻣﯽ ،ﺧﻮاه ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ
از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻪ ﮔﺎو
و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ24 .اﻣﺎ ﭘﯿﻪ ﻣﺮدار و ﭘﯿﻪ ﺣﯿﻮان درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد،

ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد25 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ از آن ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮرد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد26 .و ﻫﯿﭻ ﺧﻮن را ﺧﻮاه از ﻣﺮغ ﺧﻮاه
از ﺑﻬﺎﯾﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻮرﯾﺪ27 .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮن ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»29 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﻪ

ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺎورد30 .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎورد ،ﭘﯿﻪ را ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺠﻬﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد31 .و ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﺳﯿﻨﻪ از آن
ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .و ران راﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ33 .آن ﮐﺲ از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ وﭘﯿﻪ را ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ران راﺳﺖ
ﺣﺼﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد34 .زﯾﺮا ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم«.
35اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺼﻪ ﻣﺴﺢ ﻫﺎرون و ﺣﺼﻪ ﻣﺴﺢ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در روزی ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ36 .ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده
ﺷﻮد ،در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ37 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺲ و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ38 ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در روزی ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ او و رﺧﺘﻬﺎ و

روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دو ﻗﻮچ وﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮ3 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﮐﻦ4 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺷﻮد6 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب
ﻏﺴﻞ داد7 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﺮ او ﺑﺴﺖ ،و او را ﺑﻪ ردا ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻔﻮد
را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ وی اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ 8و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﺮ او
ﮔﺬاﺷﺖ و اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ را در ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﮔﺬارد9 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎد ،و ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺶ آن
ﺗﻨﮑﻪ زرﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮ ﻣﻘﺪس را ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
10و ﻣﻮﺳﯽ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﮑﻦ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد11 .و ﻗﺪری از آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و
ﭘﺎﯾﻪاش را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ12 .و ﻗﺪری از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺎرون رﯾﺨﺘﻪ ،او
را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ13 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺖ و ﮐﻼﻫﻬﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
14ﭘﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را آورد ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﻬﺎدﻧﺪ15 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺘﻪ ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ16 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎ ﺑﻮد و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ 17و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻮﺳﺘﺶ و ﮔﻮﺷﺘﺶ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ را ﺑﯿﺮون از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﻧﻬﺎدﻧﺪ19 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ20 .و ﻗﻮچ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ21 .و اﺣﺸﺎ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﺴﺖ و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد22 .ﭘﺲ ﻗﻮچ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮچ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﻧﻬﺎدﻧﺪ23 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﻫﺎرون و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ او ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ او ﻣﺎﻟﯿﺪ.
24و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮ
ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ25 .و ﭘﯿﻪ و دﻧﺒﻪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ و ران
راﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺖ26 .و از ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻗﺮص ﻓﻄﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن
روﻏﻨﯽ و ﯾﮏ ﻧﺎزک ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﯿﻪ و ﺑﺮ ران راﺳﺖ ﻧﻬﺎد27 .و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﻫﺎرون و ﺑﺮ
دﺳﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﻬﺎد .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﯿﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ
را از دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ

ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﯿﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،و از ﻗﻮچ ﺗﺨﺼﯿﺺ ،اﯾﻦ ﺣﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻫﺎرون و
رﺧﺘﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﻫﺎرون و رﺧﺘﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و
رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد31 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﺰد در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﭙﺰﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ32 .و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ.
33و از در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون ﻣﺮوﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
در ﻫﻔﺖ روز ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد34 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﮔﺮدد35 .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع روز و ﺷﺐ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،
و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام36 «.و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻮاﻧﺪ2 .و ﻫﺎرون را ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻫﺮ
دو را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران3 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮهای ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ4 .و
ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
روﻏﻦ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 «.ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آوردﻧﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﮕﺬران ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﮐﻦ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻮم را ﺑﮕﺬران و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻦ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
8و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻮد ذﺑﺢ ﮐﺮد9 .و
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻓﺮو ﺑﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ
ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺖ10 .و ﭘﯿﻪ و ﮔﺮدهﻫﺎ و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد11 .و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺮش ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ14 .و اﺣﺸﺎ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎ را ﺷﺴﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ15 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻗﻮم را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد و آن را ﻣﺜﻞ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﮔﺬراﻧﯿﺪ16 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪ17 .و
ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﻣﺸﺘﯽ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ،و آن را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ18 .و ﮔﺎو و ﻗﻮچ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻮد ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن
را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ19 .و ﭘﯿﻪ ﮔﺎو و دﻧﺒﻪ ﻗﻮچ و آﻧﭽﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
و ﮔﺮدهﻫﺎ و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ را20 .و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ21 .و ﻫﺎرون
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ و ران راﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
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ﺑﻮد22 .ﭘﺲ ﻫﺎرون دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و از ﮔﺬراﻧﯿﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺰﯾﺮ آﻣﺪ23 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ24 .و آﺗﺶ
از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

10

و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻤﺮه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﺗﺶ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ،آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
آوردﻧﺪ2 .و آﺗﺶ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ «.ﭘﺲ ﻫﺎرون
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ4 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و اﻟﺼﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﻋﻤﻮی ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ ﻗﺪس ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ5 «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را
در ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
6و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮑﻨﯿﺪ و
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﭼﺎک ﻣﺰﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻬﺖ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد7 .و از در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺮون ﻣﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﺮدﻧﺪ.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻣﻨﻮﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ10 .و ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس و ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﺪ11 ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ«.
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12و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﻪ از
ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و آن را ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ13 .و آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺼﻪ
ﺗﻮ و ﺣﺼﻪ ﭘﺴﺮان ﺗﻮﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام14 .و ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﺼﻪ
ﺗﻮ و ﺣﺼﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ15 .ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ و ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،و از آن ﺗﻮ و از آن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ16 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﭼﺮا
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮردﯾﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﯿﺪ18 .اﯾﻨﮏ ﺧﻮن آن ﺑﻪ اﻧﺪرون
ﻗﺪس آورده ﻧﺸﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را در ﻗﺪس ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم19 «.ﻫﺎرون

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻣﯽﺧﻮردم آﯾﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺪ؟« 20ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ.

11

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦاﻧﺪ3 .ﻫﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم دارد و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪهای از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ4 .اﻣﺎ از
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﺎن ﺳﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ5 .و وﻧﮏ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ6 .و ﺧﺮﮔﻮش ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ7 .و ﺧﻮک ،زﯾﺮا ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم دارد ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ8 .از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ9 .از ﻫﻤﻪ
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آﻧﭽﻪ در آب اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ دارد در آب ﺧﻮاه در درﯾﺎ ﺧﻮاه در ﻧﻬﺮﻫﺎ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ10 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد در درﯾﺎ ﯾﺎ در ﻧﻬﺮﻫﺎ ،از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات آب و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ11 .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ ،از ﮔﻮﺷﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻﺷﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﮑﺮوه دارﯾﺪ12 .ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺑﻬﺎ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و از ﻣﺮﻏﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﮑﺮوه دارﯾﺪ ،ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ ،ﻋﻘﺎب و اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮار
و ﻧﺴﺮﺑﺤﺮ14 .و ﮐﺮﮐﺲ و ﻻﺷﺨﻮار ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن15 .و ﻏﺮاب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن16 .و ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺟﻐﺪ و
ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎز ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن17 .و ﺑﻮم و ﻏﻮاص و ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر18 .و ﻗﺎز و ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و رﺧﻢ19 .و ﻟﻘﻠﻖ و
ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺒﭙﺮه20 .و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ22 .از آن ﻗﺴﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﻣﻠﺦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و
دﺑﺎ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﺣﺮﺟﻮان ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﺣﺪب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن23 .و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﭘﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ24 .از آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻻش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
26و ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم ﻧﺪارد و ﻧﺸﺨﻮار ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺴﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ27 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎ رود از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ28 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ.
»29و از ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ :ﻣﻮش ﮐﻮر و ﻣﻮش و
ﺳﻮﺳﻤﺎر ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن30 ،و دﻟﻪ و ورل و ﭼﻠﭙﺎﺳﻪ و ﮐﺮﺑﺎﺳﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن31 .از ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺸﺮات اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ32 ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺗﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﻮﺑﯽ ،ﺧﻮاه رﺧﺖ ،ﺧﻮاه ﭼﺮم ،ﺧﻮاه ﺟﻮال؛ ﻫﺮ
ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد در آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
33و ﻫﺮ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ در آن ﺑﯿﻔﺘﺪ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ.
34ﻫﺮ ﺧﻮراک در آن ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،اﮔﺮ آب ﺑﺮ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺸﺮوﺑﯽ ﮐﻪ
آﺷﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮف اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ35 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﺗﻨﻮر ،ﺧﻮاه اﺟﺎق ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد36 .و
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ﭼﺸﻤﻪ و ﺣﻮض ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد37 .و اﮔﺮ ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ38 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
آب ﺑﺮ ﺗﺨﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ39 .و اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮردﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ
ﺑﺎﺷﺪ40 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن را ﺑﺨﻮرد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن
را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»41و ﻫﺮ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد42 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ راه
رود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎ راه رود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی زﯾﺎده دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ43 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه
ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮﯾﺪ44 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ45 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ46 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺮﻏﺎن و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺑﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد47 .ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ و در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﺸﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﭼﻮن زﻧﯽ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﻧﺮﯾﻨﻪای ﺑﺰاﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﺎم ﻃﻤﺚ ﺣﯿﻀﺶ
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ3 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻠﻔﻪ او ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد4 .و ﺳﯽ و ﺳﻪ روز در ﺧﻮن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﻟﻤﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ اﯾﺎم ﻃﻬﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
5و اﮔﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺰاﯾﺪ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت ﻃﻤﺚ ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ روز در
ﺧﻮن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ6 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﻃﻬﺮش ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺮهای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺧﺘﻪای ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد.
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7و او آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد
ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن آن ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﭘﺴﺮ ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ8 .و اﮔﺮ دﺳﺖ او ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه
ﻧﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ را در ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺪﻧﺶ آﻣﺎس ﯾﺎ ﻗﻮﺑﺎ ﯾﺎ ﻟﮑﻪای ﺑﺮاق ﺑﺸﻮد ،و آن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼی ﺑﺮص ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او را
ﻧﺰد ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﯾﺎ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ3 .و ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮ در ﺑﻼ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻼ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﮔﻮدﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ4 .و اﮔﺮ آن ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ آن
ﻣﺒﺘﻼ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد5 .و روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ آن ﺑﻼ در ﻧﻈﺮش
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻼ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارد6 .و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ او را ﺑﺎز ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻼ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه ،و در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﻦ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ .آن ﻗﻮﺑﺎ اﺳﺖ .رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ7 .و اﮔﺮ ﻗﻮﺑﺎ در ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻬﻦ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
8و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮﺑﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮص اﺳﺖ.
»9و ﭼﻮن ﺑﻼی ﺑﺮص در ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ
آﻣﺎس ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮی را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ،و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم زﻧﺪه در آﻣﺎس ﺑﺎﺷﺪ11 ،اﯾﻦ در
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮص ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ و او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ12 .و اﮔﺮ ﺑﺮص در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮص ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ آن ﻣﺒﺘﻼ را از ﺳﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﮕﺮد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ13 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮص ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﻓﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
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14ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه در او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه ﻧﺠﺲ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮص اﺳﺖ16 .و اﮔﺮ
ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮﮔﺮدد ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﺑﻼ ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﺪی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت آن ﻣﺒﺘﻼ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
»18و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ آن دﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ19 ،و در ﺟﺎی دﻣﻞ آﻣﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ
ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﮔﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼی
ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻣﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ21 .و اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
و ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد22 .و اﮔﺮ در
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ23 .و اﮔﺮ آن ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮی دﻣﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ24 .ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ آن داغ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه آن داغ ،ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ25 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮ در ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،و
ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از داغ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ
دﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ26 .و اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﮏ در ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﻪ دارد27 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼی
ﺑﺮص اﺳﺖ28 .و اﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
آﻣﺎس داغ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮی داغ اﺳﺖ.
»29و ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﺑﻼﯾﯽ در ﺳﺮ ﯾﺎ در زﻧﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ30 ،ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی زرد ﺑﺎرﯾﮏ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﻌﻔﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮص ﺳﺮ ﯾﺎ زﻧﺦ اﺳﺖ31 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻮدﺗﺮ از
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ آن ﻣﺒﺘﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد32 .و
در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،و ﻣﻮی زرد در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺳﻌﻔﻪ ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ33 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻌﻔﻪ را ﻧﺘﺮاﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻦ آن
ﻣﺒﺘﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﺑﺎز ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد34 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﻌﻔﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ
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در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،و از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی دﻫﺪ و او رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ35 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺳﻌﻔﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﻮد،
36ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻮی زرد را ﻧﺠﻮﯾﺪ ،او
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ37 .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮش ﺳﻌﻔﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮی ﺳﯿﺎه از آن در آﻣﺪه ،ﭘﺲ ﺳﻌﻔﻪ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺑﺪﻫﺪ.
»38و ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮاق ﯾﻌﻨﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ39 ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درآﻣﺪه .او ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ40 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﻗﺮع اﺳﺖ ،و
ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ41 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ او از ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﺻﻠﻊ اﺳﺖ ،و ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ42 .و اﮔﺮ در ﺳﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺑﻼی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺮ ﮐﻞ او ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ او در آﻣﺪه اﺳﺖ43 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آﻣﺎس آن ﺑﻼ در
ﺳﺮ ﮐﻞ او ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ او ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮص در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ44 ،او ﻣﺒﺮوص
اﺳﺖ ،و ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻫﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ وی ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻼی وی در ﺳﺮش اﺳﺖ45 .و اﻣﺎ
ﻣﺒﺮوص ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ را دارد ،ﮔﺮﯾﺒﺎن او ﭼﺎک ﺷﺪه ،و ﻣﻮی ﺳﺮ او ﮔﺸﺎده ،و ﺷﺎرﺑﻬﺎی او ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﻮد ،و ﻧﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﺠﺲ46 .و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﻣﺴﮑﻦ او ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
»47و رﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻼی ﺑﺮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه رﺧﺖ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺧﻮاه رﺧﺖ ﭘﻨﺒﻪای48 ،ﺧﻮاه در
ﺗﺎر و ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﭼﻪ از ﭘﺸﻢ و ﭼﻪ از ﭘﻨﺒﻪ و ﭼﻪ از ﭼﺮم ،ﯾﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
49اﮔﺮ آن ﺑﻼ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در رﺧﺖ ﯾﺎ در ﭼﺮم ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ﯾﺎ
در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد50 .و ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد51 .و آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ،در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﺑﻼ در رﺧﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﭼﺮم در ﻫﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﭼﺮم ﺑﺮای آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮص ﻣﻔﺴﺪ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ52 .ﭘﺲ
آن رﺧﺖ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺎر و ﭼﻪ ﭘﻮد ،ﺧﻮاه در ﭘﺸﻢ ﺧﻮاه در ﭘﻨﺒﻪ ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ
در آن ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮص ﻣﻔﺴﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد53 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺑﻼ در رﺧﺖ ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ54 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ
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اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،و آن را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارد55 .و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ
آن ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ رﻧﮓ آن ﺑﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻼ ﻫﻢ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ .آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان .اﯾﻦ ﺧﻮره اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ آن در درون ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ در ﺑﯿﺮون56 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻼ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ آن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن
را از رﺧﺖ ﯾﺎ از ﭼﺮم ﺧﻮاه از ﺗﺎر ﺧﻮاه از ﭘﻮد ،ﭘﺎره ﮐﻨﺪ57 .و اﮔﺮ ﺑﺎز در آن رﺧﺖ ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه
در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺮص اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑﺴﻮزان58 .و آن رﺧﺖ ﺧﻮاه ﺗﺎر و ﺧﻮاه ﭘﻮد ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪای و ﺑﻼ از آن رﻓﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد59 «.اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻼی ﺑﺮص در رﺧﺖ ﭘﺸﻤﯿﻦ
ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪای ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﯾﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ آن.

14

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺮوص :در روز

ﺗﻄﻬﯿﺮش ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ آورده ﺷﻮد3 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮود و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼی
ﺑﺮص از ﻣﺒﺮوص رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ4 ،ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،دو
ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه ﻃﺎﻫﺮ ،و ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ را در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آب روان ﺑﮑﺸﻨﺪ6 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﺎ ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮد
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آب روان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮو ﺑﺮد7 .و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﺑﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ .و ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ8 .و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ
روز ﺑﯿﺮون ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ9 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ از ﺳﺮ و رﯾﺶ و آﺑﺮوی
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ.
ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و ﺳﻪ ﻋﺸﺮ
آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ،و ﯾﮏ ﻟﺞ روﻏﻦ ﺑﮕﯿﺮد11 .و آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ او را
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ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ12 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮهﻫﺎی ﻧﺮﯾﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ آن ﻟﺞ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم ﺑﮕﺬراﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ13 .و ﺑﺮه را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺜﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه از آن ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ14 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ
ﭘﺎی راﺳﺖ وی ﺑﻤﺎﻟﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﻟﺞ روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد.
16و ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﭼﭗ ﺧﻮد دارد ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
روﻏﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﺑﺎﻗﯽ روﻏﻦ ﮐﻪ در ﮐﻒ وی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش
راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻی ﺧﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﻤﺎﻟﺪ18 .و ﺑﻘﯿﻪ روﻏﻦ را ﮐﻪ در ﮐﻒ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد
ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و
ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ او را ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و اﮔﺮ او ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ
ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﯾﮏ ﻟﺞ روﻏﻦ22 ،و دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،و
ﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺸﻮد.
»23و در روز ﻫﺸﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد24 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻟﺞ روﻏﻦ را ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ
ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ25 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻤﺎﻟﺪ26 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از روﻏﻦ را ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد27 .و ﮐﺎﻫﻦ از روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد دارد ،ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ28 .و ﮐﺎﻫﻦ از
روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﻤﺎﻟﺪ29 .و ﺑﻘﯿﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ
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آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻤﺎﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ30 .و ﯾﮑﯽ از
دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ از دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ را از آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ31 .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
دﺳﺖ وی ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی.
و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد32 «.اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻼی ﺑﺮص دارد ،و دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
33و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»34 :ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آن را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻼی ﺑﺮص را در ﺧﺎﻧﻪای از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض
ﮔﺮداﻧﻢ 35 ،آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ را اﻃﻼع داده ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻼ
در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ36 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﻼ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد37 ،و
ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ از ﺧﻄﻬﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﮔﻮدﺗﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ38 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد در ﺑﯿﺮون رود و ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻔﺖ روز ﺑﺒﻨﺪد39 .و
در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻼ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ40 ،آﻧﮕﺎه
ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻼ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ41 .و اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﺧﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک
ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ42 .و ﺳﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﺎک دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺪود ﮐﻨﻨﺪ43 .و اﮔﺮ ﺑﻼ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن و اﻧﺪود ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ44 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮص
ﻣﻔﺴﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آن ﻧﺠﺲ اﺳﺖ45 .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ و ﭼﻮﺑﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎک ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ46 .و ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد47 .و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ48 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪود
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻼ رﻓﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ49 .و ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ دو ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮد50 .و ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ را در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ آب روان ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ51 ،و ﭼﻮب ارز و زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ ذﺑﺢ ﺷﺪه و آب روان ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ52 .و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
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ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺑﻪ آب روان و ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه و ﺑﻪ ﭼﻮب ارز و زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ53 .و
ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
54اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻼی ﺑﺮص و ﺑﺮای ﺳﻌﻔﻪ55 ،و ﺑﺮای ﺑﺮص رﺧﺖ و ﺧﺎﻧﻪ56 ،و ﺑﺮای
آﻣﺎس و ﻗﻮﺑﺎ و ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق57 .و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﻃﺎﻫﺮ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮص اﺳﺖ.

15

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن از ﺑﺪن ﺧﻮد دارد او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ3 .و
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎن او ،ﺧﻮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ از ﮔﻮﺷﺘﺶ روان ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ از
ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ اوﺳﺖ4 .ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ،
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ5 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ
آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،وﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن
را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ8 .و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ آب دﻫﻦ اﻧﺪازد ،آن ﮐﺲ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ
ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ9 .و ﻫﺮ زﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ10 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ زﯾﺮ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،وﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ12 .و ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻇﺮف
ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
»13و ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرد ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ14 .و در روز
ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را
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ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ .و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»16و ﭼﻮن ﻣﻨﯽ از ﮐﺴﯽ درآﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،وﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
17و ﻫﺮ رﺧﺖ و ﻫﺮ ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﻫﺮ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﻧﺰال ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»19و اﮔﺮ زﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺖ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ روز در ﺣﯿﺾ
ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ20 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﯿﺾ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ او ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ23 .و اﮔﺮ آن ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن آن ﭼﯿﺰ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
24و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﯿﺾ او ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»25و زﻧﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺣﯿﺾ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن دارد ،ﯾﺎ زﯾﺎده از زﻣﺎن
ﺣﯿﺾ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﺣﯿﻀﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ26 .و ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﯿﻀﺶ ﺑﺮای
وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﯿﻀﺶ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد27 .و ﻫﺮ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»28و اﮔﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد29 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد30 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ31 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﺠﺎﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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32اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ از وی درآﯾﺪ و از آن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ33 .و ﺣﺎﯾﺾ در ﺣﯿﻀﺶ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺧﻮاه زن ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺠﺲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد.

16

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن دو ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ

و ﻣﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎرون را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس
درون ﺣﺠﺎب ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت اﺳﺖ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
در اﺑﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺎرون داﺧﻞ ﻗﺪس ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ4 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺘﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ رﺧﺖ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ داده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ5 .و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دو ﺑﺰ
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد6 .و ﻫﺎرون ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و دو ﺑﺰ را ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد8 .و ﻫﺎرون ﺑﺮ آن دو ﺑﺰ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازد ،ﯾﮏ
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ9 .و ﻫﺎرون ﺑﺰی را ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن
ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﺪ10 .و ﺑﺰی ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﺮ آن ﺑﺮآﻣﺪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ آن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
»11و ﻫﺎرون ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ12 .و ﻣﺠﻤﺮی ﭘﺮ از زﻏﺎل
آﺗﺶ از روی ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و دو ﻣﺸﺖ ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺎورد13 .و ﺑﺨﻮر را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻬﺪ ﺗﺎ اﺑﺮ ﺑﺨﻮر ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد14 .و از ﺧﻮن ﮔﺎو ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﭘﯿﺶ روی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﭙﺎﺷﺪ15 .ﭘﺲ ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺖ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب
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ﺑﯿﺎورد ،وﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮔﺎو ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ و ﭘﯿﺶ
روی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﺑﭙﺎﺷﺪ16 .و ﺑﺮای ﻗﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺎﺳﺎت
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ17 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮدن
ﮐﻔﺎره داﺧﻞ ﻗﺪس ﺑﺸﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد18 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ،
و ﺑﺮای آن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﺧﻮن ﮔﺎو و از ﺧﻮن ﺑﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف
ﺑﭙﺎﺷﺪ19 .و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺑﭙﺎﺷﺪ و آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و آن را
از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»20و ﭼﻮن از ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﻗﺪس و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺰ زﻧﺪه را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد21 .و ﻫﺎرون دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ زﻧﺪه ﺑﻨﻬﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ
ﺑﮕﺬارد و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ22 .و ﺑﺰ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
وﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺑﺰ را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ23 .و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮد ،و
رﺧﺖ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ در وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد.
24و ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻗﻮم را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .و ﭘﯿﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ26 .و آﻧﮑﻪ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ رﻫﺎ ﮐﺮد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد27 .و ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﻔﺎره آورده ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ28 .و آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد.
»29و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ30 .زﯾﺮا ﮐﻪ در
آن روز ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ31 .اﯾﻦ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ
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داﺋﻤﯽ32 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ،و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و رﺧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﭙﻮﺷﺪ33 .و ﺑﺮای ﻗﺪس ﻣﻘﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ34 .و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﮐﻔﺎره ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻫﺮ
ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه

ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 ،و آن را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎورد ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺷﺨﺺ از ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﭘﯿﻪ را
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد7 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ
آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ذﺑﺢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﭘﺸﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»8و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﯿﺤﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ9 ،و آن را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎورد ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ .آن ﺷﺨﺺ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮن را ﺑﺨﻮرد ،ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﺴﺪ در
ﺧﻮن اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﺎن ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺘﻪام :ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮن ﻧﺨﻮرد و ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺨﻮرد13 .و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
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ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﯾﺎ ﻣﺮﻏﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮن آن را ﺑﺮﯾﺰد و
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ14 .زﯾﺮا ﺟﺎن ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ ﺧﻮن آن و ﺟﺎن آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﮔﻔﺘﻪام ﺧﻮن ﻫﯿﭻ ذی ﺟﺴﺪ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎن ﻫﺮ ذی ﺟﺴﺪ ﺧﻮن آن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮرد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»15و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪهای ﺑﺨﻮرد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .و اﮔﺮ آن را ﻧﺸﻮﯾﺪ و
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻏﺴﻞ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ3 .ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮاﯾﺾ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ4 .اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ5 .ﭘﺲ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد در آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»6ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﺣﺪی از اﻗﺮﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ7 .ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮرت ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻤﺎ؛ او ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﺖ .ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او
ﻣﮑﻦ8 .ﻋﻮرت زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .آن ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ9 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮاه
دﺧﺘﺮ ﭘﺪرت ،ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرت ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﯿﺮون ،ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻤﺎ.
10ﻋﻮرت دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮت ،ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻮرت ﺗﻮ اﺳﺖ.
11ﻋﻮرت دﺧﺘﺮ زن ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺗﻮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او را
ﻣﮑﻦ12 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او از اﻗﺮﺑﺎی ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ13 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او از اﻗﺮﺑﺎی ﻣﺎدر ﺗﻮ اﺳﺖ14 .ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،و ﺑﻪ زن او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎ .او )ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ( ﻋﻤﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ15 .ﻋﻮرت ﻋﺮوس ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او زن ﭘﺴﺮ ﺗﻮ
اﺳﺖ .ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ16 .ﻋﻮرت زن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .آن ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺖ.
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17ﻋﻮرت زﻧﯽ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ او ﯾﺎ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ او را ﻣﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﻋﻮرت او را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯽ .اﯾﻨﺎن از اﻗﺮﺑﺎی او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ18 .و زﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﻫﯿﻮی او
ﺑﺸﻮد ،و ﺗﺎ ﻋﻮرت او را ﺑﺎ وی ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯽ19 .و ﺑﻪ زﻧﯽ در ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺣﯿﻀﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯽ20 .و ﺑﺎ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺎ وی ﻧﺠﺲ ﺳﺎزی.
»21و ﮐﺴﯽ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﻣﮕﺬران و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺴﺎز .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»22و ﺑﺎ ذﮐﻮر ﻣﺜﻞ زن ﺟﻤﺎع ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ23 .و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺟﻤﺎع
ﻣﮑﻦ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻧﺠﺲ ﺳﺎزی ،و زﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺠﻮر اﺳﺖ.
»24ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ
روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ25 .و زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻨﺎﻫﺶ را از آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد26 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ،
و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻃﻦ و ﻧﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ.
27زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﺎن آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﮐﺮدﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ28 .ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ29 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﺑﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 30 .ﭘﺲ وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و از اﯾﻦ رﺳﻮم زﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ3 .ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ4 .ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﺑﺘﻬﺎ ﻣﯿﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ5 .و
ﭼﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،آن را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ6 ،در روزی ﮐﻪ آن را
ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و در ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ روز ﺳﻮم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد7 .و اﮔﺮ در روز ﺳﻮم ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ﮐﺲ
از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»9و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را درو ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ10 .و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را داﻧﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﭽﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮕﺬار ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
11دزدی ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﮑﺮ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دروغ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ دروغ
ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
13ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻏﺼﺐ ﻣﻨﻤﺎ ،و ﺳﺘﻢ ﻣﮑﻦ ،و ﻣﺰد ﻣﺰدور ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
14ﮐﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ ،و ﭘﯿﺶ روی ﮐﻮر ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش ﻣﮕﺬار ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
15در داوری ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﮑﻦ ،و ﻓﻘﯿﺮ را ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻨﻤﺎ و ﺑﺰرگ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪار ،و درﺑﺎره
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﺑﮑﻦ؛
»16در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﮔﺮدش ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺮ ﺧﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﺴﺖ .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»17ﺑﺮادر ﺧﻮد را در دل ﺧﻮد ﺑﻐﺾ ﻣﻨﻤﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺎش18 .از اﺑﻨﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮕﯿﺮ ،و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻮرز ،و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»19ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ .ﺑﻬﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ آن ﺑﻪ ﺟﻤﺎع واﻣﺪار؛ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﮑﺎر؛ و رﺧﺖ از دوﻗﺴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﻦ.
»20و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و آن زن ﮐﻨﯿﺰ و ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪاده
ﺷﺪه ،و ﻧﻪ آزادی ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او آزاد
ﻧﺒﻮد21 .و ﻣﺮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد.
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22و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
او از ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»23و ﭼﻮن ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯿﻮه
آن را ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ آن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد24 .و در ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه آن ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻮه آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﯾﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ26 .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺨﻮرﯾﺪ
و ﺗﻔﺄل ﻣﺰﻧﯿﺪ و ﺷﮕﻮن ﻣﮑﻨﯿﺪ27 .ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﺮاﺷﯿﺪ ،و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺶ ﺧﻮد را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ.
28ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺮده ﻣﺠﺮوح ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد داغ ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»29دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﺎز ،و او را ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ واﻣﺪار ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد
و زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻓﺠﻮر ﮔﺮدد.
»30ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻣﺤﺘﺮم دارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»31ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و از ﺟﺎدوﮔﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»32در ﭘﯿﺶ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و روی ﻣﺮد ﭘﯿﺮ را ﻣﺤﺘﺮم دار ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»33و ﭼﻮن ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،او را ﻣﯿﺎزارﯾﺪ34 .ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻃﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و او را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»35در ﻋﺪل ﻫﯿﭻ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ در وزن ﯾﺎ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ36 .ﺗﺮازوﻫﺎی
راﺳﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎی راﺳﺖ و اﯾﻔﻪ راﺳﺖ و ﻫﯿﻦ راﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم37 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ او را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ3 .و ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ داده اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد ،و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﺪ4 .و اﮔﺮ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
از آن ﺷﺨﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و او را ﻧﮑﺸﻨﺪ5 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ
روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او
زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪه ،در ﭘﯿﺮوی ﻣﻮﻟﮏ زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
»6و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
7ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
»9و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زاﻧﯽ و
زاﻧﯿﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ11 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮ
دو اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ12 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻫﺮ دو
اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ13 .و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﺑﺎ زن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻫﺮ دو ﻓﺠﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ و ﻣﺎدرش را ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ اﺳﺖ .او و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و آن
ﺑﻬﯿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﯿﺪ16 .و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،آن زن و ﺑﻬﯿﻤﻪ را
ﺑﮑﺶ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ17 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﭘﺪرش
ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻋﻮرت او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و او ﻋﻮرت وی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .در
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺣﺎﯾﺾ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او
ﭼﺸﻤﻪ او را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و او ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .و ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدرت ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪرت را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ؛ آن ﮐﺲ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد20 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن
ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻋﻮرت ﻋﻤﻮی ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﯽﮐﺲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد21 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯽﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»22ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآورم ﺗﺎ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﯽ ﻧﮑﻨﺪ23 .و ﺑﻪ رﺳﻮم ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
آﻧﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ24 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد وﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
وارث آن ﺑﺸﻮﯾﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
اﻣﺘﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺮدهام25 .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻃﺎﻫﺮ و ﻧﺠﺲ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎز
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ26 .و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس
ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را از اﻣﺘﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺮدهام ﺗﺎ از آن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ27 .ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد2 ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرش و ﭘﺪرش و ﭘﺴﺮش و دﺧﺘﺮش و ﺑﺮادرش3 .و ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ
او ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد؛ ﺑﺮای او ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻗﻮم ﺧﻮد رﺋﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را
ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﯽﻣﻮ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻣﺠﺮوح ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ6 .ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را
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ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ7 .زن زاﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ را ﻧﮑﺎح ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زن ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا او
ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس اﺳﺖ8 .ﭘﺲ او را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ9 .و دﺧﺘﺮ ﻫﺮ
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»10و آن ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او روﻏﻦ ﻣﺴﺢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﭼﺎک ﻧﮑﻨﺪ،
11و ﻧﺰد ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﻧﺮود ،و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد12 .و از
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎج روﻏﻦ ﻣﺴﺢ
ﺧﺪای او ﺑﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ13 .و او زن ﺑﺎﮐﺮهای ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ14 .و ﺑﯿﻮه و ﻣﻄﻠﻘﻪ و
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ و زاﻧﯿﻪ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﮕﯿﺮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺮهای از ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد15 .و ذرﯾﺖ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺎزد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزم«.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از اوﻻد
ﺗﻮ در ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮد ﮐﻮر و ﻧﻪ ﻟﻨﮓ و ﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻪ زاﯾﺪاﻻﻋﻀﺎ19 ،و ﻧﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ20 ،و ﻧﻪ ﮔﻮژﭘﺸﺖ و ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﻟﮑﻪ دارد ،و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮب و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮی دارد و ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻀﻪ21 .ﻫﺮ ﮐﺲ از اوﻻد
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ22 .ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاه از آﻧﭽﻪ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ و ﺧﻮاه از آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرد23 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب داﺧﻞ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ24 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ از

ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻫﻤﻪ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺲ از ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ4 .ﻫﺮ ﮐﺲ از ذرﯾﺖ ﻫﺎرون ﮐﻪ ﻣﺒﺮوص ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد ،از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﻣﯿﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ از وی درآﯾﺪ5 ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺸﺮات را ﮐﻪ از آن ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ آدﻣﯽ را ﮐﻪ از او ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ دارد6 .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﻧﺪﻫﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﺨﻮرد7 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرد
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮراک وی اﺳﺖ8 .ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪه را ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ از آن ﻧﺠﺲ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 .ﭘﺲ
وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ10 .ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد ،و ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺎﻫﻦ و
ﻣﺰدور او ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد11 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﺨﺮد ،زرﺧﺮﯾﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او آن را ﺑﺨﻮرد و
ﺧﺎﻧﻪزاد او ﻧﯿﺰ .ﻫﺮ دو ﺧﻮراک او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ12 .و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد13 .و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺸﻮد و اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺧﻮراک ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺐ از آن ﻧﺨﻮرد14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺳﻬﻮا ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﺑﺨﻮرد ،ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،آن ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ15 .و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ16 .و ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺟﺮم ﮔﻨﺎه ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از ﻧﺬرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻓﻞ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ19 ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ .آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﺎو ﯾﺎ از
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ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﺰ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﺐ دارد ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای وﻓﺎی ﻧﺬر ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻧﺎﻓﻠﻪ ،ﭼﻪ از رﻣﻪ
ﭼﻪ از ﮔﻠﻪ ،آن ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺐ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ22 .ﮐﻮر ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ آﺑﻠﻪدار ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮب ﯾﺎ ﮔﺮی ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﮕﺬارﯾﺪ23 .اﻣﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ زاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﺮای
ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﮕﺬران ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﺬر ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ24 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ آن ﮐﻮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ25 .و از
دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ در آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺐ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :ﭼﻮن ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻔﺖ
روز ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ28 .اﻣﺎ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﭽﻪاش در ﯾﮏ روز ذﺑﺢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ29 .و ﭼﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آن را ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ30 .در ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی از
آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ31 .ﭘﺲ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ32 .و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ33 .و ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
»3ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﻣﮑﻨﯿﺪ .آن در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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»4اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در وﻗﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ اﻋﻼن
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد5 .در ﻣﺎه اول ،در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻌﺼﺮﯾﻦ ،ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ6 .و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻔﺖ روز ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ7 .در روز اول ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺤﺼﻮل آن را درو ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻓﻪ ﻧﻮﺑﺮ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ11 .و ﺑﺎﻓﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ
از ﺳﺒﺖ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ12 .و در روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻓﻪ را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آن دو ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
روﻏﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﭼﻬﺎر
ﯾﮏ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و ﻧﺎن و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای
اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
15و از ﻓﺮدای آن ﺳﺒﺖ ،از روزی ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ را آورده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ
ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد16 .ﺗﺎ ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻨﺠﺎه روز ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎزه
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ17 .از ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد دو ﻧﺎن ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ از دو ﻋﺸﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ از آرد ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ و

ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ19 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و دو ﺑﺮه
ﻧﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن دو ﺑﺮه ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ21 .و در ﻫﻤﺎن
روز ﻣﻨﺎدی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را درو ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ درو ﻣﮑﻦ ،و ﺣﺼﺎد ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮕﺬار.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ
در روز اول ﻣﺎه ،آراﻣﯽ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس.
25ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :در دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،روز ﮐﻔﺎره اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
28و در ﻫﻤﺎن روز ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ روز ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد29 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎزد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ30 .و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،آن ﺷﺨﺺ را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم او ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
31ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی اﺳﺖ32 .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ ،در ﺷﺎم روز ﻧﻬﻢ ،از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ،ﺳﺒﺖ
ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.
33و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»34 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در روز
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد35 .در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ36 .ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در روز
ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ؛
ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ37 .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس را اﻋﻼن ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ذﺑﯿﺤﻪ و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ .ﻣﺎل ﻫﺮ روز را در روزش38 ،ﺳﻮای ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻮای ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد و ﺳﻮای ﺟﻤﯿﻊ
ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد و ﺳﻮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ39 .در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،در روز اول ،آراﻣﯽ
ﺳﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در روز ﻫﺸﺘﻢ آراﻣﯽ ﺳﺒﺖ40 .و در روز اول ﻣﯿﻮه درﺧﺘﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺑﺮگ ،و ﺑﯿﺪﻫﺎی ﻧﻬﺮ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ41 .و آن را ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آن را ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ42 .ﻫﻔﺖ روز در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ43 .ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
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ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ44 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد.

24

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ 2ﮐﻪ »ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺻﺎف ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﺮاغ را داﺋﻤﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ3 .ﻫﺎرون آن را
ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب ﺷﻬﺎدت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .در
ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ4 .ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ.
5و آرد ﻧﺮم ﺑﮕﯿﺮ و از آن دوازده ﮔﺮده ﺑﭙﺰ؛ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮده دو ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ6 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻒ ،در
ﻫﺮ ﺻﻒ ﺷﺶ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬار7 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺻﻒ ﺑﺨﻮر ﺻﺎف ﺑﻨﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﻧﺎن و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ8 .در ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺮای وی
ﻗﺪساﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
10و ﭘﺴﺮ زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﭘﺴﺮ
زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﭘﺴﺮ زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﻢ را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ و
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ او را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آوردﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺎدر او ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ دﺧﺘﺮ دﺑﺮی از ﺳﺒﻂ دان ﺑﻮد12 .و
او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»14 :آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺒﺮ ،و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ15 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﻫﺮ ﮐﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه را ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻢ را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»17و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد18 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻤﯿﺮد ﻋﻮض آن را ﺑﺪﻫﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن19 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻋﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ،
دﻧﺪان ﻋﻮض دﻧﺪان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد21 .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﮐﺸﺖ ،ﻋﻮض آن را ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﺖ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد22 .ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ
ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
23و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺒﺮ داد ،و آن را ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،و او
را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارد3 .ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ،و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎزش ﺑﮑﻦ ،و
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ4 .و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﻣﮑﺎر و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎزش ﻣﻨﻤﺎ5 .آﻧﭽﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ ،درو ﻣﮑﻦ ،و
اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﻣﻮ ﭘﺎزش ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻮد را ﻣﭽﯿﻦ ،ﺳﺎل آراﻣﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﺳﺒﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺧﻮراک
ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻣﺰدورت و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ7 .و
ﺑﺮای ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»8و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ در روز ﮐﻔﺎره ،ﮐﺮﻧﺎی
ﺑﻠﻨﺪآواز را ﺑﮕﺮدان؛ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﮕﺮدان10 .ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در
زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ آزادی را اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد11 .اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زراﻋﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮدروی آن را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ ،و اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﻣﻮ ﭘﺎزش ﻧﺎﮐﺮده
آن را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻮﺑﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﺤﺼﻮل آن را در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ13 .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد14 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
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ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺑﺨﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻐﺒﻮن ﻣﺴﺎزﯾﺪ15 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺑﯿﻞ ،از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺮ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ16 .ﺑﺮﺣﺴﺐ
زﯾﺎدﺗﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را زﯾﺎده ﮐﻦ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﮐﻢ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ17 .و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻐﺒﻮن ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ18 .ﭘﺲ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ
در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
»19و زﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد20 .و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻧﻤﯽﮐﺎرﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ21 ،ﭘﺲ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داد22 .و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺑﮑﺎرﯾﺪ و از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮﺳﺪ؛ ﮐﻬﻨﻪ را
ﺑﺨﻮرﯾﺪ23 .و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺑﺪی ﻧﺮود زﯾﺮا زﻣﯿﻦ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻤﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ24 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻓﮑﺎک ﺑﺪﻫﯿﺪ25 .اﮔﺮ ﺑﺮادر ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه وﻟﯽ او ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮادرت
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ26 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ،ﻗﺪر ﻓﮑﺎک آن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
27آﻧﮕﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮوش آن را ﺑﺸﻤﺎرد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زﯾﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،رد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد28 .و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار آن ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ.
»29و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﺧﺘﻦ
آن ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک آن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺪت اﻧﻔﮑﺎک آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و اﮔﺮ در ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آن را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ آن ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار آن
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﻧﺸﻮد31 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﻫﺎت ﮐﻪ ﺣﺼﺎر ﮔﺮد ﺧﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی آن زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک ﻫﺴﺖ و در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ32 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ،ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
اﺳﺖ33 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺨﺮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ از ﺷﻬﺮ ﻣﻠﮏ او در
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ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ34 .و
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ اﺑﺪی اﺳﺖ.
»35و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ36 .از او رﺑﺎ و ﺳﻮد ﻣﮕﯿﺮ و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،ﺗﺎ ﺑﺮادرت ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ37 .ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻪ رﺑﺎ ﻣﺪه و ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺪه38 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﻢ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
39و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﻣﺜﻞ ﻏﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮕﺬار40 .ﻣﺜﻞ
ﻣﺰدور و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ41 .آﻧﮕﺎه از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون رود،
ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﺮاه وی ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﺪران ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
42زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم؛ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ43 .ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﻨﻤﺎ و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس44 .و اﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد ،از اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺨﺮﯾﺪ45 .و
ﻫﻢ از ﭘﺴﺮان ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،و از ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻤﻠﻮک ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد46 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان ﺧﻮد واﮔﺬارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻤﻠﻮک ﺳﺎزﯾﺪ .و اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
»47و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،و ﺑﺮادرت ﻧﺰد او ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آن
ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧﺪان آن ﻏﺮﯾﺐ ،ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ48 ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮای
وی ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ او را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ49 .ﯾﺎ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ او را
اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎن او از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ او را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮد او اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ50 .و ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻘﺪ ﻓﺮوش او ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ روزﻫﺎی ﻣﺰدور ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ51 .اﮔﺮ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﻮد را از ﻧﻘﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ52 .و اﮔﺮ
ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وی ﺣﺴﺎب ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﻧﻘﺪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﻮد را
رد ﻧﻤﺎﯾﺪ53 .ﻣﺜﻞ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﺟﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ وی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ54 .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺸﻮد ﭘﺲ در ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
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ﻫﻤﺮاه وی55 .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻼماﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

26

»ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ

ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ2 .ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .اﮔﺮ در
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ4 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را در
ﻣﻮﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
داد5 .و ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺗﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ،
و ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺧﻮرده ،در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد6 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺬر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد8 .و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺻﺪ از
ﺷﻤﺎ دهﻫﺰار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد9 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﻟﺘﻔﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﻏﻠﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺎرﯾﻨﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
11و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ12 .و در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد13 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﻼم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را
ﺷﮑﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را راﺳﺖروان ﺳﺎﺧﺘﻢ.
»14و اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ15 ،و اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا رد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دل
ﺷﻤﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه دارد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده ،ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ16 ،ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮف و ﺳﻞ و ﺗﺐ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن را ﻓﻨﺎ ﺳﺎزد ،و ﺟﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎﺷﺖ و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد17 .و
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روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،و ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪهای ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
»18و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 .و ﻓﺨﺮ ﻗﻮت ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ
را ﻣﺜﻞ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﻗﻮت ﺷﻤﺎ در ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،و درﺧﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد21 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده،
از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻼﯾﺎی زﯾﺎده ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﮔﺮداﻧﻢ.
22و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
در ﺷﻤﺎره ﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»23و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ24 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد25 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ26 .و ﭼﻮن ﻋﺼﺎی ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻢ ،ده زن
ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ ﺗﻨﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺨﺖ ،و ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وزن ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،و ﭼﻮن
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
»27و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد29 .و
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﮔﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد30 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺻﻨﺎم ﺷﻤﺎ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻻﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ ،و ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ31 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮﯾﯿﺪ32 .و ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ33 .و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
روزﻫﺎی وﯾﺮاﻧﯽاش ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی

وﯾﺮاﻧﯽاش آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن آراﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
»36و اﻣﺎ در دﻟﻬﺎی ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آواز ﺑﺮگ
راﻧﺪه ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد37 .و ﺑﻪ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 .و در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد39 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد در
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
»40ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪه ،و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد41 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻼف اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم،
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن آوردم .ﭘﺲ اﮔﺮ دل ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻮد و ﺳﺰای
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ42 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق
ﻧﯿﺰ و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و آن زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد43 .و زﻣﯿﻦ از
اﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن وﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و اﯾﺸﺎن
ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا رد ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا
ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ44 .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را رد
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ45 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد
ﺧﻮاﻫﻢآورد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺎ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ«.
46اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار داد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻔﻮس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ،از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .و
اﮔﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و اﮔﺮ اﻧﺎث ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و اﮔﺮ از ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ،ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل و ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺎث ده ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد6 .و اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،و ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺎث،
ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺳﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و اﮔﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ذﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ،و ﺑﺮای اﻧﺎث ده ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﮔﺮ از ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻮه آن ﮐﻪ ﻧﺬر
ﮐﺮده ،ﺑﺮای وی ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»9و اﮔﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ را ﺑﻪ
ﺧﻮب ﻋﻮض ﻧﮑﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ آن و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض آن داده

ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،آن ﺑﻬﯿﻤﻪ را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ12 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ای ﮐﺎﻫﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ13 .و اﮔﺮ آن را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ زﯾﺎده
دﻫﺪ.
»14و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﻦ آن را ﭼﻪ
ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .و اﮔﺮ
وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ زﯾﺎده ﮐﻨﺪ و از آن او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»16و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻄﻌﻪای از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮآورد ﺗﻮ
ﻣﻮاﻓﻖ زراﻋﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ،زراﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ17 .و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از
ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ18 .و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺑﯿﻞ وﻗﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻧﻘﺪ آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرد ،و از
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ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﻮد19 .و اﮔﺮ آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ را وﻗﻒ ﮐﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ از
ﻧﻘﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺮای وی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد20 .و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و آن زﻣﯿﻦ ﭼﻮن در ﯾﻮﺑﯿﻞ
رﻫﺎ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ وﻗﻒ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻠﮑﯿﺖ آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ22 .و اﮔﺮ
زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ او ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ23 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرد ،و در آن روز ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی
ﺑﺪﻫﺪ24 .و آن زﻣﯿﻦ در ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ وی ﺑﻮد25 .و ﻫﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ﺟﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ.
»26ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ آن را
وﻗﻒ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﮔﺎو ﺧﻮاه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ27 .و اﮔﺮ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،و ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد
ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد28 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮐﻞ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ،ﭼﻪ از
اﻧﺴﺎن ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭼﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ داده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ29 .ﻫﺮ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»30و ﺗﻤﺎﻣﯽ ده ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ از ﺗﺨﻢ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ از ﻣﯿﻮه درﺧﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ31 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ده ﯾﮏ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ آن را ﺑﺮ آن

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ32 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ده ﯾﮏ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ ﻋﺼﺎ ﺑﮕﺬرد ،دﻫﻢ آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .در ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی آن ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﻨﺪ ﻫﻢ آن و ﻫﻢ ﺑﺪل آن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد«.
34اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد.
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