ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ اﻋﺪاد
ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺎرم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و در روز اول ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل دوم از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ

در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎی ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و زﯾﺎده ،ﻫﺮ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﺗﻮ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ4 .و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﺳﻢﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ:
از رؤﺑﯿﻦ ،اﻟﯿﺼﻮرﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر.
6و از ﺷﻤﻌﻮن ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای.
7و از ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب.
8و از ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ.
9و از زﺑﻮﻟﻮن ،اﻟﯿﺎب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
10و از ﺑﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ :از اﻓﺮاﯾﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد .و از ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر.
11از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
12و از دان ،اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای.
13و از اﺷﯿﺮ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان.
14و از ﺟﺎد ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
15و از ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن«.
16اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﺮوران اﺳﺒﺎط آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و رؤﺳﺎی ﻫﺰارهﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
17و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﻦ ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ،ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ18 .و در روز اول ﻣﺎه دوم،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ19 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺸﻤﺮد.
20و اﻣﺎ اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻫﺮ ذﮐﻮر از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ21 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
22و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ و ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻫﺮ ذﮐﻮر از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ23 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ25 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
26و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ27 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻔﺘﺎد و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
28و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ29 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
30و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ31 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻨﺠﺎه و
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
32و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره
اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ33 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ
اﻓﺮاﯾﻢ ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
34و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ35 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺳﯽ و دو
ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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36و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ37 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺳﯽ و
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
38و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺖ39 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ دان ،ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
40و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ41 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ،ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
42و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ43 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﺎ دوازده ﻧﻔﺮ از ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﻤﺮدﻧﺪ45 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺲ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ46 .ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
47اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ48 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ
را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»49 :اﻣﺎ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﻣﺸﻤﺎر و ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮕﯿﺮ.
50ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن دارد ﺑﮕﻤﺎر ،و اﯾﺸﺎن
ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن آن را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ.
51و ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ رواﻧﻪ ﺷﻮد ﻻوﯾﺎن آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻻوﯾﺎن آن را
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد52 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻧﺰد ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج ﺧﻮد ،ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ53 .و ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﯿﻤﻪ
زﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد ،و ﻻوﯾﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ«.
54ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد

ﻋﻠﻢ و ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ و اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ3 .و ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﺑﺎﺷﺪ4 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر در ﭘﻬﻠﻮی او ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ
ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺳﺒﻂ
زﺑﻮﻟﻮن و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن اول ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»10و ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ
اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ12 .و در ﭘﻬﻠﻮی او ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای
ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺟﺎد اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ رﻋﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ15 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن دوم ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»17و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»18و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ
ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ20 .و در
ﭘﻬﻠﻮی او ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ22 .و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان
ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ23 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﯾﺸﺎن ﺳﻮم ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
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»25و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ دان ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽدان اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ
ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺑﺎﺷﺪ26 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰاروﻫﻔﺖﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و
در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان ﺑﺎﺷﺪ28 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ29 .و ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ31 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ دان ،ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد
ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮد در ﻋﻘﺐ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ«.
32اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺷﺶﺻﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ33 .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ.
34و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺰد ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد
ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎب ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ2 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر.
3اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻧﻤﻮد4 .اﻣﺎ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﺎرون،
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و اﯾﺸﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ او و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ8 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎب ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ9 .و ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪه،
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زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪهاﻧﺪ10 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ
ﺗﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ 12ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ رﺣﻢ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ13 .زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن از آن ﻣﻨﻨﺪ ،و در روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
را ﮐﺸﺘﻢ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن و ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم،
ﭘﺲ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»15 :ﺑﻨﯽﻻوی را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ و
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮ ذﮐﻮر اﯾﺸﺎن را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و زﯾﺎده ﺑﺸﻤﺎر16 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻤﺮد17 .و ﭘﺴﺮان ﻻوی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺮﺷﻮن
و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری18 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﻤﻌﯽ19 .و
ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ20 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾـﻞ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن.
21و از ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻟﺒﻨﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﻌﯽ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن22 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ23 .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن در ﻋﻘﺐ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ24 .و ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ ﻻﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ودﯾﻌﺖ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﯿﻤﻪ و
ﭘﻮﺷﺶ آن و ﭘﺮده دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ26 .و ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ.
27و از ﻗﻬﺎت ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﺮاﻣﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺼﻬﺎرﯾﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﺰﯾﺌﯿﻠﯿﺎن ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن28 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺶﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ودﯾﻌﺖ ﻗﺪس را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ29 .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ30 .و
ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺻﺎﻓﺎن ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ31 .و ودﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺑﻮت و ﻣﯿﺰ و
ﺷﻤﻌﺪان و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ و اﺳﺒﺎب ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺠﺎب و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
32و ﺳﺮور ﺳﺮوران ﻻوﯾﺎن ،اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎرت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،او را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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33و از ﻣﺮاری ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻮﺷﯿﺎن؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮاری34 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺷﺶ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ35 .و ﺳﺮور
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮاری ،ﺻﻮرﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ36 .و ودﯾﻌﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ،ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺨﻬﺎ و
ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ.
38و ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﭘﯿﺶ روی ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪس را و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺪارﻧﺪ .و ﻫﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪﺷﻮد39 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
40و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺸﻤﺎر ،و ﺣﺴﺎب ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮ41 .و ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ«.
42ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺷﻤﺮد43 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎی ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»45 :ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ46 .و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﺪﯾﻪ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻻوﯾﺎن
زﯾﺎدهاﻧﺪ47 ،ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮی ﺑﮕﯿﺮ ،آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ48 .و ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن زﯾﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪه«.
49ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﻓﺪﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ50 .و از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺪ را ﮐﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل
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ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ51 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داد.

4

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت را از ﻣﯿﺎن

ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ3 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
»4و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﺎر ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ.
»5و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردو ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺠﺎب را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ6 .و ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ آﺑﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪای
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻻﺟﻮردی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻی آن ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮبدﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»7و ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آن ،ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ و ﻧﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»9و ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﻨﯽﻫﺎﯾﺶ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف روﻏﻨﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ10 ،و آن را و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ را در
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮔﺬارده ،ﺑﺮ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
»11و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،و
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»12و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻪ
ﻻﺟﻮردی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺑﻨﻬﻨﺪ.
»13و ﻣﺬﺑﺢ را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،ﺟﺎﻣﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ14 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎﺑﺶ را
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ آن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب
ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺶ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،ﭼﻮب دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
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»15و ﭼﻮن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮچ ﮐﺮدن اردو ،از ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻗﺪس و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﻗﺪس ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪس را ﻟﻤﺲ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻤﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»16و ودﯾﻌﺖ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آردی
داﺋﻤﯽ و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺧﻮاه از ﻗﺪس و ﺧﻮاه
از اﺳﺒﺎﺑﺶ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺳﺒﻂ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﻻوﯾﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎزﯾﺪ19 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ،
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داﺧﻞ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﻤﻞ
ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ20 .و اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن ﻗﺪس ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»22 :ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ23 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﭙﺮدازد و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
»24اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری و ﺣﻤﻞ25 ،ﮐﻪ ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آن و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ ،و ﭘﺮده دروازه ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮدارﻧﺪ26 .و ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﭘﺮده ﻣﺪﺧﻞ دروازه ﺻﺤﻦ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ ،و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن
ﺑﮑﻨﻨﺪ27 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﻫﺮ ﺣﻤﻞ و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮان او
ﺑﺸﻮد ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ودﯾﻌﺖ ﮔﺬارﯾﺪ28 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع .و ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
»29و ﺑﻨﯽﻣﺮاری را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎر30 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻤﺎر31 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ودﯾﻌﺖ ﺣﻤﻞ اﯾﺸﺎن ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ 32و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺨﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺲ اﺳﺒﺎب ودﯾﻌﺖ ﺣﻤﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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33اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،زﯾﺮدﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر
ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ«.
34و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن
ﺷﻤﺮدﻧﺪ35 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد36 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
37اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
38و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن39 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ40 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ41 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
42و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن43 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ44 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ45 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
46ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮدﻧﺪ47 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﺎر ﺣﻤﻠﻬﺎ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮑﻨﺪ48 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ49 ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺘﺶ و ﺣﻤﻠﺶ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،او اﯾﺸﺎن را ﺷﻤﺮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺮوص را

و ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﺮﮐﻪ از ﻣﯿﺘﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،از اردو اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ3 .ﺧﻮاه ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ،اﯾﺸﺎن
را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﯿﺮون از اردو اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ اردوی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزﻧﺪ4 «.و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﮐﺴﺎن را ﺑﯿﺮون از اردو
اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،و آن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﺷﻮد،
7آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و اﺻﻞ ﺟﺮم ﺧﻮد را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺮآن
ﻣﺰﯾﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺟﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﻫﺪ8 .و اﮔﺮ آن ﮐﺲ را وﻟﯿﺎی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻪ
ﺟﺮم ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه دﯾﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮچ ﮐﻔﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ آن درﺑﺎره وی ﮐﻔﺎره ﻣﯽﺷﻮد9 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ،از آن او ﺑﺎﺷﺪ10 .و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،از آن او ﺑﺎﺷﺪ«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»12 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﻫﺮﮔﺎه زن ﮐﺴﯽ از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد13 ،و ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ از
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻮﻫﺮش ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آن زن ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺮ او ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد14 ،و روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،و آن زن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،و آن زن ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ15 ،ﭘﺲ آن
ﻣﺮد زن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺠﻬﺖ او ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ،ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﺟﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎورد ،و روﻏﻦ
ﺑﺮ آن ﻧﺮﯾﺰد ،و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﻧﻨﻬﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻏﯿﺮت اﺳﺖ و ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﯿﺎد
ﻣﯽآورد.
»16و ﮐﺎﻫﻦ او را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ دارد17 .و ﮐﺎﻫﻦ آب ﻣﻘﺪس در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﻏﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آب ﺑﭙﺎﺷﺪ18 .و
ﮐﺎﻫﻦ زن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ او را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎدﮔﺎر را ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻏﯿﺮت
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ آن زن ﺑﮕﺬارد ،و آب ﺗﻠﺦ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ زن ﻗﺴﻢ داده،
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ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ،و اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪای ،ﭘﺲ از اﯾﻦ آب ﺗﻠﺦ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺒﺮا ﺷﻮی20 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻧﺠﺲ ﺷﺪهای ،و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ21 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ زن را ﻗﺴﻢ ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ و ﻗﺴﻢ ﺑﺴﺎزد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ران ﺗﻮ را ﺳﺎﻗﻂ و ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﻣﻨْﺘﻔﺦ ﮔﺮداﻧﺪ22 .و اﯾﻦ آب ﻟﻌﻨﺖ در اﺣﺸﺎی ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪه،
ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﻣﻨﺘﻔﺦ و ران ﺗﻮ را ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺴﺎزد .و آن زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ.
»23و ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را در ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،و آﻧﻬﺎ را در آب ﺗﻠﺦ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ24 .و آن آب
ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ زن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آن آب ﻟﻌﻨﺖ در او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺪﯾﻪ
ﻏﯿﺮت را از دﺳﺖ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،و آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎورد26 .و
ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﺘﯽ از ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،آن آب را ﺑﻪ
زن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ27 .و ﭼﻮن آب را ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
آن آب ﻟﻌﻨﺖ داﺧﻞ او ﺷﺪه ،ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﮑﻢ او ﻣﻨْﺘﻔﺦ و ران او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن
زن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد28 .و اﮔﺮ آن زن ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه ،ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺒﺮا
ﺷﺪه ،اوﻻد ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ.
»29اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮت ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ30 .ﯾﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ ﻣﺮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ زﻧﺶ ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه زن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ
ﺑﺪارد ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را درﺑﺎره او اﺟﺮا دارد31 .ﭘﺲ آن ﻣﺮد از ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺮا ﺷﻮد ،و زن ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻧﺬر ﺧﺎص ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺬر ﻧﺬﯾﺮه ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
3آﻧﮕﺎه از ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد و ﺳﺮﮐﻪ ﺷﺮاب و ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺴﮑﺮات را ﻧﻨﻮﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر ﻧﻨﻮﺷﺪ ،و اﻧﮕﻮر ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﺨﻮرد4 .و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺗﺎک اﻧﮕﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺨﻮرد.
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»5و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻧﺬر ﺗﺨﺼﯿﺺ او ،اﺳﺘﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﺷﺪه ،ﮔﯿﺴﻬﺎی ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ دارد.
»6و ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪن ﻣﯿﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
7ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
»9و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻓﻌﺘﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺰد او ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺳﺮ ﺧﻮد را در روز ﻃﻬﺎرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﺮاﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ در روز ﻫﻔﺘﻢ آن را ﺑﺘﺮاﺷﺪ10 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد11 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺖ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺳﺮ او را در آن روز
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾـﺪ12 .و روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ )از ﻧﻮ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﯿﺎورد .ﻟﯿﮑﻦ روزﻫﺎی اول ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
»13اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬﯾﺮه ،ﭼﻮن روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ او ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه او را ﻧﺰد دروازه
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﻧﺪ14 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﯾﮏ ﻗﻮچ
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ15 .و ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮدهﻫﺎی آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ
روﻏﻦ ،و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»16و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ او را
ﺑﮕﺬراﻧﺪ17 .و ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺪﯾﻪ
آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ او را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»18و آن ﻧﺬﯾﺮه ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»19و ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺮدﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮده ﻓﻄﯿﺮ از ﺳﺒﺪ و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻓﻄﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﺬﯾﺮه ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﺑﮕﺬارد20 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ
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ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ،
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺬﯾﺮه ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ.
»21اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬﯾﺮهای ﮐﻪ ﻧﺬر ﺑﮑﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺬری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
»24ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .ﯾﻬﻮه روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎزد و
ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ26 .ﯾﻬﻮه روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
27و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

7

و در روزی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪه و آن را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده و

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ را و ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
2ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ3 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺶ اراﺑﻪ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و دوازده ﮔﺎو آوردﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اراﺑﻪ ﺑﺮای دو ﺳﺮور ،و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی ﯾﮏ ﮔﺎو ،و آﻧﻬﺎ
را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﮑﻦ آوردﻧﺪ.
4و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»5 :اﯾﻨﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ«.
6ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اراﺑﻪﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد7 .دو اراﺑﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﺎو
ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد8 .و ﭼﻬﺎر اراﺑﻪ و ﻫﺸﺖ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ،ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد9 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻫﯿﭻ ﻧﺪاد،
زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
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10و ﺳﺮوران ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ،در روز ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن آن ،ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و ﺳﺮوران
ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ آوردﻧﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮور در روز ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
12و در روز اول ،ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻫﺪﯾﻪ او
ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ
ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﻮد ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی14 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده
ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر15 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ.
16و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه17 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ
ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب.
18و در روز دوم ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ ،ﺳﺮور ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ19 .و ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ او
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی20 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ
ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر21 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ22 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه23 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ
ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ.
24و در روز ﺳﻮم ،اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن ﺳﺮور ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن25 ،ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی26 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر27 ،و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ28 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه29 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
30و در روز ﭼﻬﺎرم ،اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺳﺮور ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ31 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی32 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر33 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ34 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﮔﻨﺎه35 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ اﻟﯿﺼﻮرﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر.
36و در روز ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن37 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه
ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ
از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی38 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر39 .و ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ40 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه41 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای.
42و در روز ﺷﺸﻢ ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺟﺎد43 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی44 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر45 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ46 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه47 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
48و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺳﺮور ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ49 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی50 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر51 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ52 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه53 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد.
54و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر ﺳﺮور ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ55 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی56 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر57 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ58 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه59 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر.
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60و در روز ﻧﻬﻢ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ61 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی62 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر63 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ64 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه 65و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
66و در روز دﻫﻢ ،اﺧﯿﻌﺰرﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺳﺮور ﺑﻨﯽدان67 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی68 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر69 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ70 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه71 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای.
72و در روز ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان ﺳﺮور ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ73 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس؛ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی74 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر75 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ76 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه77 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان.
78و در روز دوازدﻫﻢ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن ،ﺳﺮور ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ79 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی80 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر81 .و ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ82 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه83 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺑـﻮد ﻫﺪﯾـﻪ اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن.
84اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ در روزی ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪهﺑﻮد ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ دوازده ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺮه و دوازده ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه و دوازده ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ85 .ﻫﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل و ﻫﺮ ﻟﮕﻦ ﻫﻔﺘﺎد ،ﮐﻪ
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه ﻇﺮوف ،دوﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﻮد86 .و دوازده ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ﭘﺮ از
ﺑﺨﻮر ﻫﺮ ﮐﺪام ده ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼی ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد.
87ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎوان ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،دوازده ﮔﺎو و دوازده ﻗﻮچ و دوازده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .ﺑﺎ
ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ و دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه88 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎوان ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎر ﮔﺎو و ﺷﺼﺖ ﻗﻮچ و ﺷﺼﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﺷﺼﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
89و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﻮل را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
از ﺑﺎﻻی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن دو ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ
او ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﺮازی ،ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ3 «.ﭘﺲ ﻫﺎرون ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد ،و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد4 .و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻤﻌﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد :از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼ از ﺳﺎق ﺗﺎ ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﻤﻌﺪان را ﺳﺎﺧﺖ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻄﻬﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ :آن ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺎش و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺘﺮه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .و ﮔﺎوی ﺟﻮان و
ﻫﺪﯾﻪ آردی آن ،ﯾﻌﻨﯽ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﮔﺎو ﺟﻮان دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮ.
9و ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ10 .و ﻻوﯾﺎن
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ11 .و ﻫﺎرون
ﻻوﯾﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
12و ﻻوﯾﺎن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺎوان ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﯾﮑﯽ را ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران ،ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻻوﯾﺎن ﮐﻔﺎره ﺷﻮد13 .و ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﻫﺎرون و
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ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران14 .و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا
ﻧﻤﺎ و ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»15و ﺑﻌﺪ از آن ﻻوﯾﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،و ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران16 .زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ داده
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه رﺣﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪام17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن و ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،از
آن ﻣﻦاﻧﺪ .در روزی ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زدم ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﻮدم18 .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ19 .و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﯿﺸﮑﺶ دادم ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺠﺎ
آورﻧﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪس ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ ،وﺑﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎرض ﻧﺸﻮد«.
20ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را درﺑﺎره ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

21و ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﮐﺮده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﻫﺎرون ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮد22 .و ﺑﻌﺪ از آن ﻻوﯾﺎن داﺧﻞ

ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را درﺑﺎره ﻻوﯾﺎن اﻣﺮﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ25 .و از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ از ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن درﺑﺎره ودﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ«.

9

و در ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ

را در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ3 .در
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روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه آن را در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻀﺶ و ﻫﻤﻪ
اﺣﮑﺎﻣﺶ آن را ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ«.
4ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ5 .و ﻓﺼﺢ را در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه
اول ،در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺖ آدﻣﯽ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ،ﻓﺼﺢ را
در آن روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﭘﺲ در آن روز ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون آﻣﺪﻧﺪ7 ،و آن اﺷﺨﺎص وی
را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ از ﻣﯿﺖ آدﻣﯽ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮﺳﻤﺶ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮﯾﻢ؟«
8ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮم«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از اﻋﻘﺎب ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻬﺬا ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ
آورد11 .در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ،آن را در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﺳﺒﺰی
ﺗﻠﺦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ12 .ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺬارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺸﮑﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ
ﻓﺼﺢ آن را ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ13 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺼﺢ
ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
آن ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺣﮑﻢ ﻓﺼﺢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻃﻦ«.
15و در روزی ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،اﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد16 .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻨﻈﺮ آﺗﺶ در
ﺷﺐ17 .و ﻫﺮﮔﺎه اﺑﺮ از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ18 .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،در اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
19و ﭼﻮن اﺑﺮ ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ودﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ
و ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ20 .و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﺑﺮ اﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در
اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ،اﺑﺮ از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
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در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ اﺑﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ روز و ﺷﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﺑﺮ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ22 .ﺧﻮاه دو روز و ﺧﻮاه ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺧﻮاه ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻫﺮ ﻗﺪر اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ23 .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ودﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

10

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﺧﻮد دو ﮐﺮﻧﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ

را از ﭼﺮﺧﮑﺎری درﺳﺖ ﮐﻦ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮐﻮﭼﯿﺪن اردو ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮ3 .و ﭼﻮن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ4 .و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ،
ﺳﺮوران و رؤﺳﺎی ﻫﺰارهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺟﺎ دارﻧﺪ ،ﮐﻮچ ﺑﮑﻨﻨﺪ6 .و ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺟﺎ دارﻧﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻮچ دادن اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﻧﺪ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﻣﻨﻮازﯾﺪ.
»8و ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ،ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
9و ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺗﯿﺰ
آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎد آورده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .و در روز ﺷﺎدی ﺧﻮد و در ﻋﯿﺪﻫﺎ و در اول ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل دوم ﮐﻪ اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ،
12و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﺮ در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ،
13و اﯾﺸﺎن اول ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
14و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،اول ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب
ﺑﻮد15 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ16 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ،اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
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17ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ و ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن و ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮچ
ﮐﺮدﻧﺪ.
18و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺑﻮد19 .و ﺑﺮ
ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای20 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺟﺎد ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
21ﭘﺲ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻗﺪس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻣﺴﮑﻦ
را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
22ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺑﻮد.
23و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر24 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ
ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
25ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽدان ﮐﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او
اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺑﻮد26 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان27 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن28 .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن .ﭘﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
29و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺑﺎب ﺑﻦ رﻋﻮﺋﯿﻞ ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرزن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﺑﺘﻮ
اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ«.
30او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
31ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد32 .و اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﺮ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
33و از ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﭘﯿﺶ
روی اﯾﺸﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻄﻠﺒﺪ34 .و اﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﺑﺎﻻی ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
35و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﻐﻀﺎﻧﺖ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﮔﺮدﻧﺪ«.
36و ﭼﻮن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ«.
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و ﻗﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎن در ﮔﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه،

ﻏﻀﺒﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،در اﻃﺮاف اردو ﺑﺴﻮﺧﺖ2 .و
ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ3 .ﭘﺲ آن ﻣﮑﺎن را
ﺗﺒﻌﯿﺮه ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ.
4و ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ! 5ﻣﺎﻫﯽای را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و ﺧﯿﺎر و
ﺧﺮﺑﻮزه و ﺗﺮه و ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ6 .و اﻵن ﺟﺎن ﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ ﻣﻦ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!«
7و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻮد و ﺷﮑﻞ آن ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻞ8 .و ﻗﻮم ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن را در آﺳﯿﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﺎون ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،و در دﯾﮕﻬﺎ ﭘﺨﺘﻪ ،ﮔﺮدهﻫﺎ از
آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻃﻌﻢ آن ﻣﺜﻞ ﻃﻌﻢ ﻗﺮﺻﻬﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﻮد9 .و ﭼﻮن ﺷﺒﻨﻢ در وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﺮ اردو
ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
10و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﯿﺢ آﻣﺪ11 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی؟ و ﭼﺮا در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﻬﺎدی؟ 12آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را زاﯾﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن
را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺑﺮدار ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﻣﺜﻞ ﻻﻻ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
ﺷﯿﺮﺧﻮاره را ﺑﺮﻣﯽدارد؟ 13ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪﻫﻢ؟ زﯾﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ14 .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را
ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺎد ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ15 .و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﻢ«.
16ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم و ﺳﺮوران آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﯿﺎور ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ17 .و ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،و از روﺣﯽ ﮐﻪ
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ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ
آن ﻧﺒﺎﺷﯽ.
»18و ﻗﻮم را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﮔﻮش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺎ را ﺧﻮش
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ! ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ19 .ﻧﻪ ﯾﮏ روز و ﻧﻪ دو روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮرد ،و ﻧﻪ ﭘﻨﺞ روز و ﻧﻪ ده روز و ﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز20 ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺗﺎ از ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ رد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ«.
21ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎﻧﻢ ،ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﭘﯿﺎدهاﻧﺪ و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ اﯾﺸﺎن را
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮرﻧﺪ22 .آﯾﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟«
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻵن ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ«.
24ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ،و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ25 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،و
از روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﻬﺎد و ﭼﻮن روح ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
26اﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ اﻟﺪاد ﺑﻮد و ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪاد ،و روح ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺛﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
27آﻧﮕﺎه ﺟﻮاﻧﯽ دوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﻟﺪاد و ﻣﯿﺪاد در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
28و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺧﺎدم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او ﺑﻮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺳﯽ
اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎ
29ﻣﻮﺳﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮی؟ ﮐﺎﺷﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد!« 30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آﻣﺪﻧﺪ.
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31و ﺑﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ وزﯾﺪه ،ﺳﻠﻮی' را از درﯾﺎ ﺑﺮآورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﯾﮏ روز راه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﯾﮏ روز راه ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ذراع
از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ32 .و ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎم آن روز و ﺗﻤﺎم آن ﺷﺐ و ﺗﻤﺎم روز دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮی' را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف اردو ﺑﺮای ﺧﻮد
ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ33 .و ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن دﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﯾﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺑﻼی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ34 .و آن ﻣﮑﺎن را
ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
35و ﻗﻮم از ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﻀﯿﺮوت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

12

و ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون درﺑﺎره زن ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﻧﺪ،

زﯾﺮا زن ﺣﺒﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد2 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده؟« و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ.
4در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺮون
آﯾﯿﺪ «.و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻫﺎرون و
ﻣﺮﯾﻢ را ﺧﻮاﻧﺪه ،اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ6 .و او ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯿﺎی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮد را در رؤﯾﺎ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﺧﻮاب ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ7 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ8 .ﺑﺎ وی روﺑﺮو و
آﺷﮑﺎرا و ﻧﻪ در رﻣﺰﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،و ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﯾﺪ؟«
9و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ10 .و ﭼﻮن اﺑﺮ از روی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
اﯾﻨﮏ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﻣﺒﺮوص ﺑﻮد ،و ﻫﺎرون ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻣﺒﺮوص ﺑﻮد11 .و ﻫﺎرون ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :وای ای آﻗﺎﯾﻢ ،ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ12 .و
او ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺘﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
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13ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪا او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه!« 14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺪرش ﺑﻪ روی وی ﻓﻘﻂ آب دﻫﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،آﯾﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺧﺠﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﻫﻔﺖ
روز ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺸﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﺷﻮد15 «.ﭘﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺮﯾﻢ ،ﻗﻮم ﮐﻮچ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
16و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﻮم از ﺣﻀﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران اردو زدﻧﺪ.

13

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺴﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺳﺮور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
3ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن رؤﺳﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ :از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﺷﻤﻮع ﺑﻦ زﮐﻮر5 .از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن،
ﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﺣﻮری6 .از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ7 .از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﯾﺠĤل ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ8 .از ﺳﺒﻂ
اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن9 .از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻓﻠﻄﯽ ﺑﻦ راﻓﻮ10 .از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ،ﺟﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻮدی11 .از
ﺳﺒﻂ ﯾﻮﺳﻒ از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﺪی ﺑﻦ ﺳﻮﺳﯽ12 .از ﺳﺒﻂ دان ،ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻤﻠﯽ13 .از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ،
ﺳﺘﻮر ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ14 .از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﻧﺤﺒﯽ ﺑﻦ وﻓﺴﯽ15 .از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ،ﺟﺎؤﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﮐﯽ16 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن را ﯾﻬﻮﺷﻮع ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
17و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮآﯾﯿﺪ18 .و زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮیاﻧﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻗﻠﯿﻞاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﺮ19 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ؟ و
در ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﺎدرﻫﺎ ﯾﺎ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ؟ 20و ﭼﮕﻮﻧﻪاﺳﺖ زﻣﯿﻦ ،ﭼﺮب ﯾﺎ ﻻﻏﺮ؟
درﺧﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺲ ﻗﻮی دل ﺷﺪه ،از ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و آن وﻗﺖ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﺑﻮد.
21ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺗﺎ رﺣﻮب ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ22 .و ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﺧﯿﻤﺎن و ﺷﯿﺸﺎی و ﺗﻠﻤﺎی ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺒﺮون
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺻﻮﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد23 .و ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ
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اﻧﮕﻮر ﺑﺮﯾﺪه ،آن را ﺑﺮ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ،ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪری از اﻧﺎر و اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آوردﻧﺪ24 .و آن
ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
25و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ،از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ26 .و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺎدش در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ،و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ27 .و ﺑﺮای او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،و ﻣﯿﻮهاش اﯾﻦ اﺳﺖ28 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ زورآورﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺼﺎردار و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را ﻧﯿﺰ
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ29 .و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ در زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯿﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻧﺰد درﯾﺎ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎره اردن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ«.
30و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻗﻮم را ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺑﺮوﯾﻢ و آن را در ﺗﺼﺮف
آرﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﯾﻢ31 «.اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ32 «.و درﺑﺎره زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن از آن
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ33 .و در آﻧﺠﺎ ﺟﺒﺎران ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوﻻد ﺟﺒﺎراﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ«.

14

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻗﻮم در آن ﺷﺐ

ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا وﻓﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ! 3و ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ،و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟« 4و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺮداری ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ«.
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5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را درﯾﺪﻧﺪ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ8 .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ9 .زﻧﻬﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﻣﺸﻮﯾﺪ ،و از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮراک ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﺖ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ«.
10ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ.آﻧﮕﺎه ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ؟ 12اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آوردی14 .و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮی ،و اﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن روز در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و ﺷﺐ در ﺳﺘﻮن آﺗﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯽ15 .ﭘﺲ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﮑﺸﯽ ،ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ آوازه ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ16 :ﭼﻮن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد درآورد ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺸﺎن
را در ﺻﺤﺮا ﮐﺸﺖ17 .ﭘﺲ اﻵن ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی 18ﮐﻪ ﯾﻬﻮه دﯾﺮﺧﺸﻢ
و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ و آﻣﺮزﻧﺪه ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﺮم را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ19 .ﭘﺲ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻋﻈﻤﺖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺮزﯾﺪهای«.
20ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪم21 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل و آﯾﺎت ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ و ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻧﻤﻮدم دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺮا ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
24ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح دﯾﮕﺮ داﺷﺖ و ﻣﺮا ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،او را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ
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ﺑﻮد داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ذرﯾﺖ او وارث آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ25 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در
وادی ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮدا رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از راه ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﯾﺮ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮم؟ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم.
28ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 .ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺪد ﺷﻤﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
30ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ
داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن31 .اﻣﺎ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رد ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد33 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
آواره ﺑﻮده ،ﺑﺎر زﻧﺎﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا ﺗﻠﻒ ﺷﻮد.
34ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﻞ روز .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ
روز ،ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ35 .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.
36و اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ آورده ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ را از او ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ37 ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را
درﺑﺎره زﻣﯿﻦ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از وﺑﺎ ﻣﺮدﻧﺪ38 .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
39و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ40 .و

ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻣﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
41ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
42ﻣﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎدا از ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺰم ﺷﻮﯾﺪ43 .زﯾﺮا
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ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد؛ و ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﭘﯿﺮوی
ﺧﺪاوﻧﺪ روﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
44ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن از راه ﺗﮑﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ45 .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮودآﻣﺪه،
اﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

15

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

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ3 ،و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭼﻪ ذﺑﯿﺤﻪ وﻓﺎی ﻧﺬر ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻓﻠﻪ ﯾﺎ
در ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮاه از رﻣﻪ و ﺧﻮاه از ﮔﻠﻪ4 ،آﻧﮕﺎه
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ
رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ5 .و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﺑﺮه ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ.
»6ﯾﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی دو ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ

روﻏﻦ ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ.
»8و ﭼﻮن ﮔﺎوی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﯿﺤﻪای ﺑﺮای ادای ﻧﺬر ﯾﺎ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ9 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ،ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺼﻒ
ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮔﺎو ﺑﮕﺬراﻧﺪ10 .و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻮد.
»11ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ و ﻫﺮ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﮐﺮده ﺷﻮد.
12ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
»13ﻫﺮ ﻣﺘﻮﻃﻦ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورد14 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ16 .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در آن درﻣﯽآورم داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ19 ،و از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .از ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد ﮔﺮدهای ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﺮﻣﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آن را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ21 .از ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
»22و ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ
ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﯿﺪ23 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،از روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ24 .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻬﻮا و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ
آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺳﻬﻮا ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﺳﻬﻮ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ26 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻬﻮا ﺷﺪه ﺑﻮد.
»27و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺰ ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
28و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺠﻬﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎی او از ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ وی ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .ﺑﺠﻬﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻨـﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾﮏ ﻗﺎﻧـﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»30و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺘﻮﻃﻦ و ﭼﻪ ﻏﺮﯾﺐ ،او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻘﯿﺮ
ﺷﻤﺮده ،ﺣﮑﻢ او را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮐﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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32و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد.
33و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،او را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
آوردﻧﺪ34 .و او را در ﺣﺒﺲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد35 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ36 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آورده ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻤﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
37و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»38 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و رﺷﺘﻪ ﻻﺟﻮردی ﺑﺮ ﻫﺮ

ﮔﻮﺷﻪ ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ39 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮآن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﯿﺎد آورده ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و در ﭘﯽ دﻟﻬﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﺸﻮﯾﺪ40 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آورده ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ41 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﻗﻮرح ﺑﻦ ﯾﺼﻬﺎر ﺑﻦ ﻗﻬﺎت ﺑﻦ ﻻوی و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿĤب و اون ﺑﻦ

ﻓﺎﻟﺖ ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ )ﮐﺴﺎن( ﮔﺮﻓﺘﻪ2 ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺳﺮوران
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮرا و ﻣﺮدان ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪساﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﯾﺪ؟« 4و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎد 5و ﻗﻮرح و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺲ از آن وی و ﭼﻪ
ﮐﺲ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،و او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد؛ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،او را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد6 .اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ای ﻗﻮرح و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ7 .و
آﺗﺶ در آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ،ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
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اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ای ﭘﺴﺮان ﻻوی ﺷﻤﺎ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!« 8و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮرح
ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 9آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ؟ 10و ﺗﻮ را و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﻨﯽﻻوی را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و
آﯾﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟ 11از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﺪ .و
اﻣﺎ ﻫﺎرون ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟«
12و ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽآﯾﯿﻢ!
13آﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون آوردی ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا
ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺎزی؟ 14و ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و
ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ درﻧﯿﺎوردی و ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادی .آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢآﻣﺪ!«
15و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻤﺎ ،ﯾﮏ ﺧﺮ از
اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن زﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم16 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮرح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮد ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻮ و اﯾﺸﺎن و ﻫﺎرون17 .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد؛ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺠﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ و ﻫﺎرون ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ18 «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
آﺗﺶ در آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده ،و ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ،ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
19و ﻗﻮرح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪ.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»21 :ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را در ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻼک ﮐﻨﻢ22 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای
روﺣﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻨﺎه ورزد و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮی؟«
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ از اﻃﺮاف
ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﻮﯾﺪ25 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام رﻓﺖ و ﻣﺸﺎﯾﺦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻘﺐ وی رﻓﺘﻨﺪ26 .و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺷﺮﯾﺮ دور ﺷﻮﯾﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا در ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن
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ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ27 «.ﭘﺲ از اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﺪﻧﺪ ،و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﻪ اراده ﻣﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
29اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻮت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﯽآدم ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺜﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن واﻗﻊ
ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را
ﮔﺸﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﻠﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر زﻧﺪه ﻓﺮود روﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«.
31و ﭼﻮن از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ32 .و
زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮرح داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪ33 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ ،و
زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ34 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﻌﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﻠﻌﺪ35 .و آﺗﺶ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪر آﻣﺪه ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
36و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»37 :ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را
از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺮدار ،و آﺗﺶ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﭙﺎش زﯾﺮاﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ38 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن؛ و از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﭘﻬﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ39 «.ﭘﺲ
اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ40 .ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از اوﻻد ﻫﺎرون ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺠﻬﺖ

ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ ﻗﻮرح و ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
41و در ﻓﺮدای آن روز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺘﯿﺪ42 .و ﭼﻮن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﮏ اﺑﺮ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ43 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭘﯿﺶ
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪﻧﺪ44 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»45 :از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دور ﺷﻮﯾﺪ
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزم «.و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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46و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﺗﺶ از روی ﻣﺬﺑﺢ در آن ﺑﮕﺬار ،و
ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ ،و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،و وﺑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ47 «.ﭘﺲ ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﯾﺪ و اﯾﻨﮏ وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺨﻮر را ﺑﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮم
ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮد48 .و او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن اﯾﺴﺘﺎد و وﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ49 .و ﻋﺪد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺑﺎ
ﻣﺮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﻮد ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻮرح ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ50 .ﭘﺲ ﻫﺎرون ﻧﺰد
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﮔﺸﺖ و وﺑﺎ رﻓﻊ ﺷﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و از

اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﮏ ﻋﺼﺎ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ ،از ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن دوازده ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻧﺎم ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﺮ ﻋﺼﺎی او ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .و اﺳﻢ ﻫﺎرون را ﺑﺮ ﻋﺼﺎی ﻻوی ﺑﻨﻮﯾﺲ،
زﯾﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و آﻧﻬﺎ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺶ
ﺷﻬﺎدت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮕﺬار5 .و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﺼﺎی او
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﭘﺲ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺧﻮد ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
6و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن او را ﻋﺼﺎﻫﺎ دادﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮور ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون در ﻣﯿﺎن
ﻋﺼﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد7 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﮔﺬارد8 .و در ﻓﺮدای آن
روز ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت داﺧﻞ ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ﺑﻮد
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺷﮑﻮﻓﻪ آورده و ﮔﻞ داده ،و ﺑﺎدام رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد9 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون آورده ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻬﺎدت ﺑﺎز ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﺑﻨﺎی ﺗﻤﺮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﻬﻤﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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11ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد12 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻫﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ!
13ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮد .آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟«

18

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﮔﻨﺎه ﻣﻘﺪس

را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﮔﻨﺎه ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ2 .و ﻫﻢ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺒﻂ ﻻوی راﮐﻪ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی ﺗﻮﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ،ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﯿﺪ3 .و اﯾﺸﺎن ودﯾﻌﺖ ﺗﻮ را و ودﯾﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻦ را ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻗﺪس و ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ4 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ،ودﯾﻌﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﯿﺎﯾﺪ5 .و ودﯾﻌﺖ ﻗﺪس و ودﯾﻌﺖ ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﺸﻮد.
6و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ7 .و اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ،ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻬﺎﻧﺖ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ از راه ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ودﯾﻌﺖ ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی
دادم9 .از ﻗﺪس اﻗﺪاس ﮐﻪ از آﺗﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ
و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ10 .ﻣﺜﻞ ﻗﺪس اﻗﺪاس آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮر .ﻫﺮ ذﮐﻮر از آن ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ11 .و اﯾﻦ ﻫﻢ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ﻋﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی دادم ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
از آن ﺑﺨﻮرد12 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮ و ﻏﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم13 .ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ
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از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﺑﺨﻮرد14 .و ﻫﺮﭼﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﻒ ﺑﺸﻮد ،از
آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ15 .و ﻫﺮﭼﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن
و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده اﻧﺴﺎن را اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﯽ ،و ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک
را ﻓﺪﯾﻪای ﺑﺪه.
»16و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﺪﯾﻪ آﻧﻬﺎ ،آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه17 .وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎو ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﺰ را ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ؛ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ
آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزان18 .و ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
و ران راﺳﺖ ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ19 .ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی دادم .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ و ﻣﻠﮏ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
»21و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻻوی اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادم ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع22 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﮔﻨﺎه را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ23 .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﯾﺎﻓﺖ24 .زﯾﺮاﮐﻪ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ«.
25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﻋﺸﺮی را ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادم از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ را از آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﺮی از ﻋﺸﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ27 .و ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻏﻠﻪ
ﺧﺮﻣﻦ و ﭘﺮی ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد28 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻪ ﻋﺸﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و از آﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﺎرون
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ29 .از ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪس
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آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ30 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﻦ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .و ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﺎ آن را در ﻫﺮﺟﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ32 .و ﭼﻮن ﭘﯿﻪ
آﻧﻬﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮔﺎو ﺳﺮخ ﭘﺎک ﮐﻪ در آن ﻋﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﯾﻮغ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ3 .و آن را ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و آن را ﺑﯿﺮون از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ،ﭘﯿﺶ روی وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد4 .و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد از ﺧﻮن آن ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آن ﺧﻮن را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ5 .و ﮔﺎو در ﻧﻈﺮ او ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد6 .و ﮐﺎﻫﻦ ﭼﻮب ﺳﺮو ﺑﺎ زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در
ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﮔﺎو ﺑﯿﻨﺪازد7 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ
از آن در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»9و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﮕﺬارد .و
آن ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ10 .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»11ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ12 .و آن ﺷﺨﺺ در روز
ﺳﻮم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در روز ﺳﻮم ﭘﺎک
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﻮده ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﭘﺎک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻠﻮث ﮐﺮده اﺳﺖ .و آن ﺷﺨﺺ از
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺑﺮ او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ
وی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
»14اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪای ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮﮐﻪ داﺧﻞ آن ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ
در آن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﻫﺮ ﻇﺮف ﮔﺸﺎده ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮآن ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﺮی را
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ17 .و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﺗﺶ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آب روان ﺑﺮآن در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ18 .و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ زوﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درآن آب ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺑﺮ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﺮ
را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﺪ19 .و آن ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،آب را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ در روز ﺳـﻮم و در
روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ
ﮐﻨﺪ و در ﺷـﺎم ﻃﺎﻫـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ .آن
ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻘْﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻠﻮث ﻧﻤﻮده ،و آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺑﺮ او
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
»21و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ را ﺑﭙﺎﺷﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

20

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻗﻮم در

ﻗﺎدش اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮﯾﻢ در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،دﻓﻦ ﺷﺪ.
2و ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ آب ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ3 .و ﻗﻮم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻨﺎزﻋﺖ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ! 4و ﭼﺮا ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﺎ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ 5و ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﭼﺮا ﺑﺮآوردﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی زراﻋﺖ و اﻧﺠﯿﺮ و ﻣﻮ و اﻧﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ و آب ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ!« 6و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون از ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ روی ﺧﻮد
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دراﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»8 :ﻋﺼﺎ را
ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آب
ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ آب را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﺻﺨﺮه ﺑﯿﺮون آورده ،ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ«.
9ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ10 .و ﻣﻮﺳﯽ و
ﻫﺎرون ،ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ ﺻﺨﺮه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻔﺴﺪان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ
ﺻﺨﺮه آب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ؟« 11و ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺻﺨﺮه را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد زد و آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهام ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ13 «.اﯾﻦ اﺳﺖ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد.
14و ﻣﻮﺳﯽ ،رﺳﻮﻻن از ﻗﺎدش ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ادوم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ15 .ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ،ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﯾﻢ ،او آواز ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .و
اﯾﻨﮏ ﻣﺎ در ﻗﺎدش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺣﺪود ﺗﻮﺳﺖ17 .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،از
ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،و آب از ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ،
و ﺗﺎ از ﺣﺪود ﺗﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
18ادوم وی را ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ واﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢآﻣﺪ«.
19ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از راﻫﻬﺎی ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ و ﻣﻮاﺷﯿﻢ از آب ﺗﻮ
ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرم و ﺑﺲ20 «.ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ«.
و ادوم ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر و دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ21 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ادوم راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﺪود ﺧﻮد راه دﻫﺪ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف او رو ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

22ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺎدش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در ﮐﻮه ﻫﻮر ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ ادوم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﻪ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او ﺑﻪ
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زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .ﭘﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﯿﺎور26 .و ﻟﺒﺎس ﻫﺎرون را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و
ﻫﺎرون در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
27ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن درﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻟﺒﺎس ﻫﺎرون را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﻫﺎرون در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار از ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ29 .و ﭼﻮن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎرون ﻣﺮد ،ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺳﯽ روز ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

21

و ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد و در ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه

اﺗﺎرﯾﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد2 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ3 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن و
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و آن ﻣﮑﺎن ﺣﺮﻣﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
4و از ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﻪ راه ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ادوم را دور زﻧﻨﺪ .و دل ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
راه ،ﺗﻨﮓ ﺷﺪ5 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﺧﺪا و ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ آورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﭼﺮا ﺑﺮآوردﯾﺪ ﺗﺎ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و آب ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ! و دل ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺳﺨﯿﻒ ﮐﺮاﻫﺖ
دارد!«
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎرﻫﺎی آﺗﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻗﻮم را ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ
آوردهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺎرﻫﺎ را از ﻣﺎ دور ﮐﻨﺪ «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮم اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎر آﺗﺸﯿﻨﯽ ﺑﺴﺎز و آن را ﺑﺮ ﻧﯿﺰهای ﺑﺮدار ،و ﻫﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ9 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎر ﮐﺴﯽ را ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،زﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
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10و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اوﺑﻮت اردو زدﻧﺪ11 .و از اوﺑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﯿﯽ ﻋﺒﺎرﯾﻢ،
در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،اردو زدﻧﺪ12 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ
وادی زارد اردو زدﻧﺪ13 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن ﻃﺮف ارﻧﻮن ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرج از ﺣﺪود
اﻣﻮرﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اردو زدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ارﻧﻮن ﺣﺪ ﻣﻮآب در ﻣﯿﺎن ﻣﻮآب و اﻣﻮرﯾﺎن اﺳﺖ14 .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :واﻫﯿﺐ در ﺳﻮﻓﻪ و وادﯾﻬﺎی ارﻧﻮن15 ،و رودﺧﺎﻧﻪ
وادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﻮآب ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ«.
16و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺌﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آن ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آب دﻫﻢ17 «.آﻧﮕﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ:
»ای ﭼﺎه ﺑﺠﻮش آی! ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛
»18ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوران ﺣﻔﺮه زدﻧﺪ ،و ﻧﺠﺒﺎی ﻗﻮم آن را ﮐﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮﻟﺠﺎن ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺧﻮد آن را ﮐﻨﺪﻧﺪ«.
و اﯾﺸﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و از ﻣﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻠﯿﺌﯿﻞ و از ﻧﺤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﻮت20 .و
از ﺑﺎﻣﻮت ﺑﻪ درهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
21و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»22 :ﻣﺮا اﺟﺎزت ﺑﺪه ﺗﺎ از
زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم .ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻧﺤﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ورزﯾﺪ ،و از آب ﭼﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ،
و ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ23 «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﺪود ﺧﻮد راه
ﻧﺪاد .و ﺳﯿﺤﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﯾﺎﻫﺺ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد24 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،زﻣﯿﻨﺶ را از ارﻧﻮن ﺗﺎ
ﯾﺒﻮق و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮد25 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﻮرﯾﺎن در ﺣﺸﺒﻮن و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﺎﺗﺶ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ26 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺸﺒﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻮد ،و او ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮآب ﺟﻨﮓ ﮐﺮده،
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ را ﺗﺎ ارﻧﻮن از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
27ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺜﻞ آورﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺣﺸﺒﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،و اﺳﺘﻮار
ﺷﻮد28 .زﯾﺮا آﺗﺸﯽ از ﺣﺸﺒﻮن ﺑﺮآﻣﺪ و ﺷﻌﻠﻪای از ﻗﺮﯾﻪ ﺳﯿﺤﻮن .و ﻋﺎر ﻣﻮآب را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ارﻧﻮن را29 .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﻮآب! ای ﻗﻮم ﮐﻤﻮش ،ﻫﻼک ﺷﺪﯾﺪ! ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی داد30 .ﺑﻪ
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اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺒﻮن ﻫﻼک ﺷﺪ .و آن را ﺗﺎ ﻧﻮﻓﺢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﯿﺪﺑﺎﺳﺖ وﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ«.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
دﻫﺎت آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.
33ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از راه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﯾﺸﺎن از ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ادرﻋﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ34 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از او ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ او را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ و زﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام ،و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ
در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد35 «.ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﺶ زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ.

22

و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ

اردو زدﻧﺪ2 .و ﭼﻮن ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ3 ،ﻣﻮآب از ﻗﻮم
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻮآب از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ4 .و ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﻣﺪﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻵن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﺎو ﺳﺒﺰه
ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﻟﯿﺴﺪ «.و در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻻقﺑﻦ ﺻﻔﻮر ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﺑﻮد.
5ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻓﺘﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر وادی اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم او
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻮر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ آﯾﯿﻢ ،و اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ،
زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯽ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ«.
7ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻮآب و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺪﯾﺎن ،ﻣﺰد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد
ﺑﻠﻌﺎم رﺳﯿﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻻق را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ8 .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺐ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻢ «.و ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ9 .و ﺧﺪا ﻧﺰد
ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 10ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر
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ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ11 ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،روی زﻣﯿﻦ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .اﻵن آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را دور ﺳﺎزم12 «.ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺮو و ﻗﻮم را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﻣﺒﺎرک
ﻫﺴﺘﻨﺪ13 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮوران ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ14 «.و ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻠﻌﺎم از آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد«.
15و ﺑﺎﻻق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮوران زﯾﺎده و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد16 .و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،وی
را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻣﺪن ﻧﺰد ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﯽ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ
را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ18 «.ﺑﻠﻌﺎم در ﺟﻮاب ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎﻻق ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم19 .ﭘﺲ اﻵن
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ20 «.و ﺧﺪا در
ﺷﺐ ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن
ﺑﺮو ،اﻣﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ21 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوران ﻣﻮآب رواﻧﻪ ﺷﺪ.
22و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در راه ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وی
اﯾﺴﺘﺎد ،و او ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد ،و دو ﻧﻮﮐﺮش ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ23 .و اﻻغ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ .ﭘﺲ اﻻغ از راه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪای
رﻓﺖ و ﺑﻠﻌﺎم اﻻغ را زد ﺗﺎ او را ﺑﻪ راه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ24 .ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎی ﮔﻮد در ﻣﯿﺎن
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ دﯾﻮار ﺑﻮد25 .و اﻻغ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار
ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،و ﭘﺎی ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻓﺸﺮد .ﭘﺲ او را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زد26 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻧﺒﻮد27 .و ﭼﻮن اﻻغ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ،در زﯾﺮ ﺑﻠﻌﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﺧﺸﻢ ﺑﻠﻌﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻻغ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد زد28 .آﻧﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻫﺎن اﻻغ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زدی.
29ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ اﻻغ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدی! ﮐﺎش ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﻵن ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ30 «.اﻻغ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ اﻻغ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل
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ﺗﻮ ﺷﺪهام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪهای؟ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎدت ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ«
31و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺘﺶ ،ﺑﻪ
ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎد32 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﻻغ ﺧﻮد را
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺮا زدی؟ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از
روی ﺗﻤﺮد اﺳﺖ33 .و اﻻغ ﻣﺮا دﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺖ .و اﮔﺮ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎره
ﻧﻤﯽﺟﺴﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻵن ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ و او را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻢ34 «.ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ در راه اﯾﺴﺘﺎدهای .ﭘﺲ اﻵن اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم35 «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮو ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ« .ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوران ﺑﺎﻻق رﻓﺖ.
36و ﭼﻮن ﺑﺎﻻق ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻮآب ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺪ ارﻧﻮن و
ﺑﺮ اﻗﺼﺎی ﺣﺪود وی ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ37 .و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺗﻮ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪی ،آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺰت رﺳﺎﻧﻢ؟« 38ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ
ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهام .آﯾﺎ اﻵن ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ دارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ39 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻤﺮا ﺑﺎﻻق رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺖ ﺣﺼﻮت رﺳﯿﺪﻧﺪ40 .و
ﺑﺎﻻق ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم و ﺳﺮوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد41 .و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺎﻻق ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﻌﻞ آورد ،ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ اﻗﺼﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ.
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و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز ،و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و

ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ2 «.و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺑﺎﻻق
و ﺑﻠﻌﺎم ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ3 .و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوم؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آن را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪ.
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4و ﺧﺪا ﺑﻠﻌﺎم را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد؛ و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻢ و ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدم5 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﻠﻌﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮ6 «.ﭘﺲ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﯾﻨﮏ او ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد7 .و ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻق ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﻣﺮا از ارام از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺸﺮق آورد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎ
ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﯿﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ8 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ آن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ آن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ 9زﯾﺮا از ﺳﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ او
را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .و از ﮐﻮﻫﻬﺎ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮد ﯾﺎ رﺑﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻓﺎت ﻋﺎدﻻن ﺑﻤﯿﺮم و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
11ﭘﺲ ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺗﻮ را آوردم ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯽ ،و
ﻫﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم دادی!« 12او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارد ﺑﮕﻮﯾﻢ؟«
13ﺑﺎﻻق وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ اﻵن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﯽ دﯾﺪ .ﻓﻘﻂ
اﻗﺼﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﻦ14 «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺻﻮﻓﯿﻢ ،ﻧﺰد ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﺑﺮد و ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد15 .و او ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ
)ﺧﺪاوﻧﺪ را( ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻢ16 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻌﺎم را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده ،و ﺳﺨﻨﯽ در زﺑﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ17 «.ﭘﺲ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮوران
ﻣﻮآب اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻق از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ » ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« 18آﻧﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺎﻻق ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺸﻨﻮ ،و ای ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر ﻣﺮا ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ19 .ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .و از ﺑﻨﯽآدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .آﯾﺎ او ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮑﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻮار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟ 20اﯾﻨﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ .و او ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و آن
را رد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد21 .او ﮔﻨﺎﻫﯽ در ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺪﯾﺪه ،و ﺧﻄﺎﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای او ﺑﺎ وی اﺳﺖ .و ﻧﻌﺮه ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ22 .ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورد .او را ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ اﺳﺖ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب اﻓﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﻧﯽ .درﺑﺎره ﯾﻌﻘﻮب و درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ در وﻗﺘﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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24اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،و ﺗﺎ
ﺷﮑﺎر را ﻧﺨﻮرد ،و ﺧﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن را ﻧﻨﻮﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ«.
25ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ اﯾﺸﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ و ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ ده26 «.ﺑﻠﻌﺎم در ﺟﻮاب ﺑﺎﻻق
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟«
27ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮم ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ28 «.ﭘﺲ ﺑﺎﻻق ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻓﻐﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺮد29 .ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ از
ﺑﺮاﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ30 «.و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

24

و ﭼﻮن ﺑﻠﻌﺎم دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ،

ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن اﻓﺴﻮن ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد2 .و ﺑﻠﻌﺎم ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .و روح ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل
ﺷﺪ3 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وﺣﯽ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر .وﺣﯽ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ.
4وﺣﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ و رؤﯾﺎی ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻔﺘﺎد و
ﭼﺸﻤﺎن او ﮔﺸﺎده ﮔﺮدﯾﺪ5 .ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب! و ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! 6ﻣﺜﻞ
وادﯾﻬﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﻋﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻧﺰد ﺟﻮﯾﻬﺎی آب7 .آب از دﻟﻮﻫﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺬر او در آﺑﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﭘﺎدﺷﺎه او از اﺟﺎج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،و ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﺧﺪا او را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد .او را ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ اﺳﺖ .اﻣﺖﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دوﺧﺖ9 .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﺪ .و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ!«
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10ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻻق ﺑﺮ ﺑﻠﻌﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ زد و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯽ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم دادی.
11ﭘﺲ اﻵن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻦ! ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﺣﺘﺮام
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ12 «.ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدی ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻔﺘﻢ
13ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻻق ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده،
از دل ﺧﻮد ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ؟ 14و اﻵن اﯾﻨﮏ ﻧﺰد
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽروم .ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
15ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وﺣﯽ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر .وﺣﯽ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺷﺪ16 .وﺣﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' را داﻧﺴﺖ و رؤﯾﺎی ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻔﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎن او ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ17 .او را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ اﻵن .او
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯽ .ﺳﺘﺎرهای از ﯾﻌﻘﻮب ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﺼﺎﯾﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻃﺮاف ﻣﻮآب را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ .و ﺟﻤﯿﻊ اﺑﻨﺎی ﻓﺘﻨﻪ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
18و ادوم ﻣﻠﮏ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ )اﻫﻞ( ﺳﻌﯿﺮ ،ﻣﻤﻠﻮک او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
19و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﻌﻘﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻘﯿﻪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ«.
20و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ اول اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﺧﺮ او
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ«.
21و ﺑﺮ ﻗﯿﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺻﺨﺮه ﻧﻬﺎده )ﺷﺪه اﺳﺖ(22 .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﯾﻦ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺷﻮر ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮد«.
23ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وای! ﭼﻮن ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
24و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺘﯿﻢ آﻣﺪه ،آﺷﻮر را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﺎﺑﺮ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و
او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
25و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺎﻻق ﻧﯿﺰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
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25

و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻄﯿﻢ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﻮآب زﻧﺎ ﮐﺮدن

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ دار ﺑﮑﺶ ،ﺗﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮدد5 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ داوران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
6و اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽای را در ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﯽ و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد آورد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ7 .و
ﭼﻮن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،اﯾﻦ را دﯾﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﯿﺰهای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ8 ،و از ﻋﻘﺐ آن ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن را ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮد
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و زن را ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و وﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ9 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺑﺎ ﻣﺮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﻏﻀﺐ ﻣﺮا
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻏﯿﺮت ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻏﯿﻮر ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻏﯿﺮت
ﺧﻮد ﻫﻼک ﻧﺴﺎزم12 .ﻟﻬﺬا ﺑﮕﻮ اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ13 .و ﺑﺮای او و ﺑﺮای
ذرﯾﺘﺶ ﺑﻌﺪ از او اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﺪ ،و
ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮد«.
14و اﺳﻢ آن ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﻣﺮی اﺑﻦﺳﺎﻟﻮ رﺋﯿﺲ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮد15 .و اﺳﻢ زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺰﺑﯽ دﺧﺘﺮ ﺻﻮر ﺑﻮد و او
رﺋﯿﺲ ﻗﻮم ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ در ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﯾﺪ.
18زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در واﻗﻌﻪ ﻓﻐﻮر و در اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
ﺧﻮد ﮐﺰﺑﯽ ،دﺧﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺎن ،ﮐﻪ در روز وﺑﺎ در واﻗﻌﻪ ﻓﻐﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از وﺑﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ
اﯾﺸﺎن را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﻗﻮم را از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد«.
5رؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ :از ﺣﻨﻮک ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻨﻮﮐﯿﺎن .و از ﻓﻠﻮ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﻠﻮﺋﯿﺎن.
6و از ﺣﺼﺮون ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺼﺮوﻧﯿﺎن .و از ﮐﺮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺮﻣﯿﺎن7 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ8 .و ﺑﻨﯽﻓﻠﻮ :اﻟﯿĤب9 .و ﺑﻨﯽاﻟﯿĤب :ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ و داﺗﺎن
و اﺑﯿﺮام .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮرح
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ10 ،و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﻗﻮرح ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﮔﺮوه ﻣﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ ،آن دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﻋﺒﺮت
ﮔﺸﺘﻨﺪ11 .ﻟﮑﻦ ﭘﺴﺮان ﻗﻮرح ﻧﻤﺮدﻧﺪ.
12و ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﺋﯿﻠﯿﺎن و از ﯾﺎﻣﯿﻦ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﻣﯿﻨﯿﺎن
و از ﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﮐﯿﻨﯿﺎن13 .و از زارح ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن و از ﺷﺎؤل ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺎؤﻟﯿﺎن14 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺷﻤﻌﻮﻧﯿﺎن :ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ.
15و ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺻﻔﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺻﻔﻮﻧﯿﺎن و از ﺣﺠﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺠﯿﺎن و از
ﺷﻮﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﻧﯿﺎن16 .و از ازﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ازﻧﯿﺎن و از ﻋﯿﺮی ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﯿﺮﯾﺎن17 .و از ارود ﻗﺒﯿﻠﻪ ارودﯾﺎن و
از ارﺋﯿﻠﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ارﺋﯿﻠﯿﺎن18 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
19و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن .و ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ20 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﺷﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﯿﻠﺌﯿﺎن و از ﻓﺎرص ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﺎرﺻﯿﺎن و از زارح ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن21 .و
ﺑﻨﯽﻓﺎرص اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﺣﺼﺮون ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺼﺮوﻧﯿﺎن و از ﺣﺎﻣﻮل ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻣﻮﻟﯿﺎن22 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
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23و ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺗﻮﻟﻊ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻮﻟﻌﯿﺎن و از ﻓﻮه ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﻮﺋﯿﺎن24 .و از
ﯾﺎﺷﻮب ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﺷﻮﺑﯿﺎن و از ﺷﻤﺮون ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﺮوﻧﯿﺎن25 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
26و ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺳﺎرد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺎردﯾﺎن و از اﯾﻠﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ اﯾﻠﻮﻧﯿﺎن و از
ﯾﺤﻠﯿﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺤﻠﯿﺌﯿﻠﯿﺎن27 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
28و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ29 .و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ :از ﻣﺎﮐﯿﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺮﯾﺎن و ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺟﻠﻌﺎد را آورد و از ﺟﻠﻌﺎد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﻠﻌﺎدﯾﺎن30 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد :از اﯾﻌﺰر ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﯾﻌﺰرﯾﺎن ،از ﺣﺎﻟﻖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻟﻘﯿﺎن31 .از اﺳﺮﯾﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺮﯾﺌﯿﻠﯿﺎن ،از ﺷﮑﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﮑﯿﻤﯿﺎن32 .از
ﺷﻤﯿﺪاع ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﯿﺪاﻋﯿﺎن و از ﺣﺎﻓﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻓﺮﯾﺎن33 .و ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد ﻟﯿﮑﻦ
دﺧﺘﺮان داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮان ﺻﻠﺤﻔﺎد ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ34 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه و دوﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
35و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺷﻮﺗﺎﻟﺢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﺗﺎﻟﺤﯿﺎن و از ﺑﺎﮐﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﺎﮐﺮﯾﺎن و از ﺗﺎﺣﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺎﺣﻨﯿﺎن36 .و ﺑﻨﯽﺷﻮﺗﺎﻟﺢ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﻋﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﯿﺮاﻧﯿﺎن37 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ .و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ.
38و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺑﺎﻟﻊ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﯿﺎن از اﺷﺒﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺷﺒﯿﻠﯿﺎن و از
اﺣﯿﺮام ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺣﯿﺮاﻣﯿﺎن39 .از ﺷﻔﻮﻓﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻔﻮﻓﺎﻣﯿﺎن از ﺣﻮﻓﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻮﻓﺎﻣﯿﺎن40 .و ﺑﻨﯽﺑﺎﻟﻊ :ارد و
ﻧﻌﻤﺎن .از ارد ﻗﺒﯿﻠﻪ اردﯾﺎن و از ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻌﻤﺎﻧﯿﺎن41 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن و
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
42اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺷﻮﺣﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﺣﺎﻣﯿﺎن .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ دان
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن43 .ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻮﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻫﺰار
و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﯾﻤﻨﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻤﻨﺌﯿﺎن ،از ﯾﺸﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺸﻮﯾﺎن ،از
ﺑﺮﯾﻌﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮﯾﻌﺌﯿﺎن45 ،از ﺑﻨﯽﺑﺮﯾﻌﻪ ،از ﺣﺎﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﺑﺮﯾﺎن ،از ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻠﯿﺎن46 .و ﻧﺎم
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دﺧﺘﺮ اﺷﯿﺮ ،ﺳﺎره ﺑﻮد47 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪﻫﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ.
48اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﯾﺎﺣﺼﺌﯿﻞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﺣﺼﺌﯿﻠﯿﺎن ،از ﺟﻮﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺟﻮﻧﯿﺎن49 .از ﯾﺼﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺼﺮﯾﺎن از ﺷﻠﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻠﯿﻤﯿﺎن50 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
51اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺷﺸﺼﺪ و ﯾﮑﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ.
52و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»53 :ﺑﺮای اﯾﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻬﺎ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺸﻮد54 .ﺑﺮای ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﺼﯿﺐ او را زﯾﺎده ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻗﻠﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﮐﻢ ﻧﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن او ﻧﺼﯿﺒﺶ داده ﺷﻮد55 .ﻟﯿﮑﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط آﺑﺎی ﺧﻮد در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ56 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮﻋﻪ ،ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺜﯿﺮ و ﻗﻠﯿﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد«.
57و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺟﺮﺷﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ،از
ﻗﻬﺎت ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،از ﻣﺮاری ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮارﯾﺎن58 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن :ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن
و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻮﺷﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﻮرﺣﯿﺎن .اﻣﺎ ﻗﻬﺎت ،ﻋﻤﺮام را آورد59 .و ﻧﺎم زن ﻋﻤﺮام،
ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ ﻻوی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻوی در ﻣﺼﺮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ و او ﺑﺮای ﻋﻤﺮام ،ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ و
ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﯾﻢ را زاﯾﯿﺪ60 .و ﺑﺮای ﻫﺎرون ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ61 .و
ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﭼﻮن آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ62 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ.
63اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻋﺮﺑﺎت
ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺷﻤﺮدﻧﺪ64 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﺷﻤﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺷﻤﺮدﻧﺪ65 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦ ﻧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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و دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ ﺑﻦﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ،ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻨﺴﯽ

اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ :ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ.
2و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع

اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»3 :ﭘﺪر ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮد و او از آن ﮔﺮوه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮرح ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﺮد و ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ4 .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟ ﻟﻬﺬا ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺪه«.
5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورد6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»7دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه،
و ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎ8 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و
ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ دﺧﺘﺮش اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .و اﮔﺮ او را دﺧﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ10 .و اﮔﺮ او را ﺑﺮادری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﭘﺪرش ﺑﺪﻫﯿﺪ11 .و اﮔﺮ ﭘﺪر او
را ﺑﺮادری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ
آن ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد«.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﺑﺮآی و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
دادهام ،ﺑﺒﯿﻦ13 .و ﭼﻮن آن را دﯾﺪی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن
ورزﯾﺪﯾﺪ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد آب در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ «.اﯾﻦ اﺳﺖ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻗﺎدش ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺻﯿﻦ15 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ﻣﻠﺘﻤﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ارواح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ،
ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﻤﺎرد 17ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رود ،و ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد،
و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و اﯾﺸﺎن را درآورد ،ﺗﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯽﺷﺒﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ18 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن را ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺎﺣﺐ روح اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او
ﺑﮕﺬار19 .و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
وی وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎ20 .و از ﻋﺰت ﺧﻮد ﺑﺮ او ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
21و او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اورﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
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ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وی ،او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وی داﺧﻞ
ﺷﻮﻧﺪ22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻮﺷﻊ را ﮔﺮﻓﺖ و او را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ23 .و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
او را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد.

28

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺮا از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻣﻦ در ﻣﻮﺳﻤﺶ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ3 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :دو ﺑﺮه
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﻫﺮ روز ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ4 .ﯾﮏ ﺑﺮه را در ﺻﺒﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ و
ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ5 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ
زﻻل ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی6 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ7 .و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﺑﺮهای ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﺮات را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺪس ﺑﺮﯾﺰ8 .و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ ،ﻣﺜﻞ

ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺻﺒﺢ و ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
»9و در روز ﺳﺒﺖ دو ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و دو ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ،
ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن10 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»11و در اول ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ
و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ12 .و ﺳﻪ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ.
13و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ،
ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮔﺎو ،و ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ،و رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه
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از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل15 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد.
»16و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ،ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ17 .و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻋﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد18 .در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن
ﻧﮑﻨﯿﺪ19 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ
ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ20 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ
ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﺑﮕﺬران22 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد.
23اﯾﻨﻬﺎ را ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ24 .ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺮ
روز از آن ﻫﻔﺖ روز ،ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ،ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن25 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻧﮑﻨﯿﺪ.
»26و در روز ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎزه در ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ،
ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻣﮑﻨﯿﺪ27 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ28 .و ﻫﺪﯾﻪ
آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ29 .و ﯾﮏ
ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه30 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد31 .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی
آﻧﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

29

»و در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روز ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ2 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ ،و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ3 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ،ﺳﻪ
ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ4 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه5 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد6 .ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ اول ﻣﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
»7و در روز دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ
ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ9 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد
ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ10 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن
ﻫﻔﺖ ﺑﺮه11 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻔﺎرهای و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»12و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻔﺖ روز

ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺳﯿﺰده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
14و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو از آن ﺳﯿﺰده
ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ از آن دو ﻗﻮچ15 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه از آن ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه16 .و ﯾﮏ
ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»17و در روز دوم ،دوازده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ18 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
19و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»20و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺎزده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ21 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
22و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»23و در روز ﭼﻬﺎرم ده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ24 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
25و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
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»26و در روز ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﻪ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ27 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
28و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»29و در روز ﺷﺸﻢ ،ﻫﺸﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ30 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.

31

و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»32و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ33 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
34و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»35و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ36 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ37 .و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎو و ﻗﻮچ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن38 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ
آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»39اﯾﻨﻬﺎ را ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺳﻮای ﻧﺬرﻫﺎ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد«.
40ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد.

30

و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮوران اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ2 :ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪ،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»3و اﻣﺎ ﭼﻮن زن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش در ﺟﻮاﻧﯽاش ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ4 ،و ﭘﺪرش ﻧﺬر او و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺪرش درﺑﺎره
او ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ،و ﻫﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺪرش در روزی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ او را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ و
از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ.
»6و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی داده ﺷﻮد ،و ﻧﺬرﻫﺎی او ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ7 ،و ﺷﻮﻫﺮش ﺷﻨﯿﺪ و در روز ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ وی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﺗﮑﻠﯿﻔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﺰام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در روزی ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪ ،او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﺬری را ﮐﻪ ﺑﺮ او اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ9 .اﻣﺎ ﻧﺬر زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ وی
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ10 .و اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ11 ،و ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺸﻨﻮد و او را ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ،و
ﻫﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در روزی
ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺧﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ.
13ﻫﺮ ﻧﺬری و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺰاﻣﯽ را ﺑﺮای ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺷﻮﻫﺮش آن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺷﻮﻫﺮش آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد14 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ و
ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در روزی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ وی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ،
ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ15 .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ او ﮔﻨﺎه وی را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
16اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زﻧﺶ و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪر
و دﺧﺘﺮش ،در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ او در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر وی.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن

ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻣﺪﯾﺎن
ﺑﮑﺸﻨﺪ4 .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
5ﭘﺲ از ﻫﺰارهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻫﺰار ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و اﺳﺒﺎب ﻗﺪس و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ در دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد7 .و ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران را ﮐﺸﺘﻨﺪ8 .و در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﻠﻮک ﻣﺪﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ اوی و راﻗﻢ و ﺻﻮر و ﺣﻮر و راﺑﻊ ،ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺪﯾﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و
ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦ ﺑﻌﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ9 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺎن و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ،
و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ اﻣﻼک اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﮐﻦ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﻏﺎرت را از اﻧﺴﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ12 .و اﺳﯿﺮان و ﻏﺎرت و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﮐﻪ ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ ،آوردﻧﺪ.
13و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن
آﻣﺪﻧﺪ14 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎز آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ15 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﺪ؟

16اﯾﻨﮏ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت ﺑﻠﻌﺎم ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را واداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﻣﺮ ﻓﻐﻮر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪ17 .ﭘﺲ اﻵن ﻫﺮ ذﮐﻮری از اﻃﻔﺎل را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و
ﻫﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮑﺸﯿﺪ18 .و از زﻧﺎن ﻫﺮ دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻣﺮد
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ19 .و ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﺧﯿﻤﻪ زﻧﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪای را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻤﺎ و اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ
در روز ﺳﻮم و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ20 .و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪ و ﻫﺮﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﺸﻢ
ﺑﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
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21و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ22 :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و روی و ﺳﺮب،
23ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺗﺶ ﺑﺸﻮد ،آن را از آﺗﺶ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ
آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﻮد ،آن را از آب ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ24 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ«.
25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :ﺗﻮ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺣﺴﺎب ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ27 .و ﻏﻨﯿﻤﺖ را
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎ28 .و از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ زﮐﺎت ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از
ﮔﺎو و ﭼﻪ از اﻻغ و ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ29 .از ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ30 .و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از
اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﮔﺎو و ﭼﻪ از اﻻغ و ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﭼﻪ از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ودﯾﻌﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺪه«.
31ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ32 .و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﻮای آن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رأس ﺑﻮد33 .و از ﮔﺎو ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻫﺰار رأس34 .و از اﻻغ ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار رأس35 .و از
اﻧﺴﺎن از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
36و ﻧﺼﻔﻪای ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد37 .و زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ رأس ﺑﻮد38 .و ﮔﺎوان ﺳﯽ
و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺑﻮد و از آﻧﻬﺎ زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد و دو رأس ﺑﻮد39 .و اﻻﻏﻬﺎ ﺳﯽ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و از

آﻧﻬﺎ زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ رأس ﺑﻮد40 .و ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و از اﯾﺸﺎن زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ41 .و ﻣﻮﺳﯽ زﮐﺎت را ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
42و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ آن را از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد43 ،و ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ راس ﺑﻮد44 .و از ﮔﺎوان ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻫﺰار
راس45 .و از اﻻﻏﻬﺎ ،ﺳﯽ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ راس46 .و از اﻧﺴﺎن ،ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ47 .و ﻣﻮﺳﯽ از ﻗﺴﻤﺖ
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ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد.
48و رؤﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰارهﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ
آﻣﺪﻧﺪ49 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و

از ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ50 .ﭘﺲ ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
آوردهاﯾﻢ ،از زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ و ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ و دﺳﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد51 «.و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﻃﻼ و ﻫﻤﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ
را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ52 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼی ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ از ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد53 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ54 .و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﻃﻼ را از ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

32

و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد را ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ

ﯾﻌْﺰﯾﺮ و زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺖ2 ،ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻧﺰد
ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»3 :ﻋﻄﺎروت و دﯾﺒﻮن و ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﻧﻤﺮه و
ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﻌﺎﻟﻪ و ﺷﺒﺎم و ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻮن4 ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻔﺘﻮح
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ5 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺷﻮد ،و ﻣﺎ را از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﺪه«.
6ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ؟ 7ﭼﺮا دل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده اﺳﺖ،
ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ 8ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻗﺎدشﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮای دﯾﺪن
زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدم9 .ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل رﻓﺘﻪ ،زﻣﯿﻦ را دﯾﺪﻧﺪ و دل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ11 :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ از ﺑﯿﺴﺖ
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ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ آن زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ12 ،ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﻗﻨﺰی و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن آواره ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮارت را در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ورزﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ14 .و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺮدان ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز زﯾﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ 15زﯾﺮا اﮔﺮ از ﭘﯿﺮوی او روﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
16ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻏﻠﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ
اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ17 .و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ از ﺗﺮس ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آن ﻃﺮف اردن و ﻣﺎورای آن ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
20و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ21 ،و ﻫﺮ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ22 ،و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از آن

ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ،
ﺷﻤﺎ را درﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ24 .ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و آﻏﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
25ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد26 .اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﻣﻮاﺷﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ27 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
28ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ
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ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ30 .و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ31 «.ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد32 .ﻣﺎ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ روی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﻠﮏ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف اردن داده ﺷﻮد«.
33ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ،
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را داد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و
ﺣﺪود ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ،زﻣﯿﻦ را از ﻫﺮ ﻃﺮف34 .و ﺑﻨﯽﺟﺎد ،دﯾﺒﻮن و ﻋﻄﺎروت و ﻋﺮوﻋﯿﺮ 35و ﻋﻄﺮوت،
ﺷﻮﻓﺎن و ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﯾﺠﺒﻬﻪ 36و ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه و ﺑﯿﺖ ﻫﺎران را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار را ﺑﺎ
آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻠﻪﻫﺎ37 .و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ،ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﯿﻌﺎﻟﻪ و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ 38و ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞﻣﻌﻮن ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ دو را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺳﺒﻤﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﻤﯽ' ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ39 .و
ﺑﻨﯽﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺘﻪ ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ40 .و
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ داد و او در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ41 .و ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ
را ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺣﻮوت ﯾﺎﺋﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ42 .و ﻧﻮﺑﺢ رﻓﺘﻪ ،ﻗﻨﺎت و دﻫﺎﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺧﻮد ﻧﻮﺑﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

33

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻓﻮاج ﺧﻮد زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ

و ﻫﺎرون ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ.
و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺸﺎن3 :ﭘﺲ در ﻣﺎه اول از رﻋﻤﺴﯿﺲ ،در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﻣﺎه اول ﮐﻮچ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺢ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ4 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﻬﻮه ﺑﺮ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
5و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺳﮑﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ6 .و از ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در اﯾﺘﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ7 .و از اﯾﺘﺎم ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻤﺎﻟﺤﯿﺮوت ﮐﻪ در
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺪل ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ8 .و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از
ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺘﺎم ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﮐﺮده ،در ﻣﺎره ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ9 .و از
ﻣﺎره ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻠﯿﻢ دوازده ﭼﺸﻤﻪ آب و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و در
آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ10 .و از اﯾﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ11 .و از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ12 .و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در دﻓﻘﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ13 .و از دﻓﻘﻪ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در اﻟﻮش ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ14 .و از اﻟﻮش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﻓﯿﺪﯾﻢ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آب ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ15 .و از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ16 .و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ17 .و از ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﺼﯿﺮوت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
18و از ﺣﺼﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﺗﻤﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ19 .و از رﺗﻤﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،و در رﻣﻮن ﻓﺎرص
ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ20 .و از رﻣﻮن ﻓﺎرص ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻟﺒﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ21 .و از ﻟﺒﻨﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﺳﻪ
ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ22 .و از رﺳﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻗﻬﯿﻼﺗﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ23 .و از ﻗﻬﯿﻼﺗﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺟﺒﻞ
ﺷﺎﻓﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ24 .و از ﺟﺒﻞ ﺷﺎﻓﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﺮاده ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ25 .و از ﺣﺮاده ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ26 .و از ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ27 .و از ﺗﺎﺣﺖ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در ﺗﺎرح ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ28 .و از ﺗﺎرح ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻣﺘﻘﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ29 .و از ﻣﺘﻘﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ30 .و از ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻣﺴﯿﺮوت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ31 .و از ﻣﺴﯿﺮوت
ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ32 .و از ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﻮراﻟﺠﺪﺟﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
33و از ﺣﻮراﻟﺠﺪﺟﺎد ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﯾﻄﺒﺎت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ34 .و از ﯾﻄﺒﺎت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺒﺮوﻧﻪ ﻓﺮود
آﻣﺪﻧﺪ35 .و از ﻋﺒﺮوﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺼﯿﻮنﺟﺎﺑﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ36 .و از ﻋﺼﯿﻮنﺟﺎﺑﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ37 .و از ﻗﺎدش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺟﺒﻞ ﻫﻮر در ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ
ادوم ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
38و ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﺧﺮوج
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در روز اول ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ39 .و ﻫﺎرون ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﻣﺮد.
40و ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑـﻮد از آﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺖ.
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41ﭘﺲ از ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺻﻠﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ42 .و از ﺻﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده در
ﻓﻮﻧﻮن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ 43و از ﻓﻮﻧﻮن ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اوﺑﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ44 .و از اوﺑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﻋﯿﯽﻋﺒﺎرﯾﻢ در ﺣﺪود ﻣﻮآب ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ45 .و از ﻋﯿﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در دﯾﺒﻮنﺟﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ46 .و
از دﯾﺒﻮنﺟﺎد ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﻠْﻤﻮندﺑﻼﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ47 .و از ﻋﻠﻤﻮندﺑﻼﺗﺎﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺒﺎرﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ48 .و از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب
ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ49 .ﭘﺲ ﻧﺰد اردن از ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت ﺗﺎ آﺑﻞ ﺷﻄﯿﻢ در ﻋﺮﺑﺎت
ﻣﻮآب اردو زدﻧﺪ.
50و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»51ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ،

52

ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ53 .و زﻣﯿﻦ
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ54 .و
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺑﺮای
ﻗﻠﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﻗﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮآﯾﺪ از آن او ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط
آﺑﺎی ﺷﻤﺎ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ55 .و اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ در ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻎ و ﺷﻤﺎ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪ56 .و ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن رﻓﺘـﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮد«.

34

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺎ ﺣﺪودش3 .آﻧﮕﺎه ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ادوم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ از آﺧﺮ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و ﺣﺪ ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب
ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺮﺑﯿﻢ دور ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب

ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

260

ﻗﺎدشﺑﺮﻧﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﺰد ﺣﺼﺮادار ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻋﺼﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ5 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از
ﻋﺼﻤﻮن ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ دور زده ،اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»6و اﻣﺎ ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ .درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎ.
»7و ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :از درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺒﻞ ﻫﻮر را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ8 .و از
ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ .و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد ﺻﺪد ﺑﺎﺷﺪ9 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد زﻓﺮون
ﺑﯿﺮون رود و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و ﺑﺮای ﺣﺪ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺧﻮد از ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﺗﺎ ﺷﻔﺎم را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ11 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺷﻔﺎم ﺗﺎ
رﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﺮود ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎی ﮐﻨﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق
ﺑﺮﺳﺪ12 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اردن ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪودش
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
13و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ داده ﺷﻮد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد ،و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ،
ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ15 .اﯾﻦ دو ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن18 .و ﯾﮏ ﺳﺮور را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ19 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ؛ 20و از ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺷﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦﻋﻤﯿﻬﻮد؛ 21و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦاﻟﯿﺪاد ﺑﻦﮐﺴﻠﻮن؛ 22و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان رﺋﯿﺲ
ﺑﻘﯽ اﺑﻦﯾﺠﻠﯽ؛ 23و از ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﺣﻨﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦاﯾﻔﻮد؛ 24و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ
رﺋﯿﺲ ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦﺷﻔﻄﺎن؛ 25و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ﺑﻦﻓﺮﻧﺎک؛ 26و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر
رﺋﯿﺲ ﻓﻠﻄﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦﻋﺰان؛ 27و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ رﺋﯿﺲ اﺧﯿﻬﻮد ﺑﻦﺷﻠﻮﻣﯽ؛ 28و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﺪﻫﺌﯿﻞ ﺑﻦﻋﻤﯿﻬﻮد29 «.اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ را در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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35

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،

ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ از ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را از اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ3 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻮاﺣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﯾﻢ و اﻣﻮال و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ4 .و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ از
دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻫﺰار ذراع ﺑﺎﺷﺪ5 .و از ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق دو ﻫﺰار ذراع ،و
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب دو ﻫﺰار ذراع ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب دو ﻫﺰار ذراع ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل دو ﻫﺰار ذراع
ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﺷﻬﺮ در وﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»6و از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺄ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺳﻮای آﻧﻬﺎ ﭼﻬﻞ و دو ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ7 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داد ،ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
از ﮐﺜﯿﺮ ،ﮐﺜﯿﺮ و از ﻗﻠﯿﻞ ،ﻗﻠﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ11 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ12 .و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻠﺠﺄ از وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺮای داوری ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﻤﯿﺮد.
»13و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ14 .ﺳﻪ ﺷﻬﺮ از آﻧﻄﺮف
اردن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﺪ15 .ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻏﺮﯾﺐ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ وﻃﻦ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را
ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
»16و اﮔﺮ او را ﺑﻪ آﻟﺖ آﻫﻨﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻣﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد17 .و اﮔﺮ او
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد18 .و اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ
و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد19 .وﻟﯽ ﺧﻮن ،ﺧﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﮑﺸﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،او را ﺑﮑﺸﺪ20 .و اﮔﺮ

ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

262

از روی ﺑﻐﺾ او را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ زد ﯾﺎ ﻗﺼﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد21 ،ﯾﺎ از روی ﻋﺪاوت او را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد زد ﮐﻪ ﻣﺮد ،آن زﻧﻨﺪه ﭼﻮن ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺧﻮن ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ،او را ﺑﮑﺸﺪ.
»22ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ او را ﺑﺪون ﻋﺪاوت ﺳﻬﻮا ﺗﯿﻎ زﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﺮ او اﻧﺪازد23 ،و اﮔﺮ
ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﺮ او ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎ وی دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و
ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ او ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ24 ،ﭘﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ و وﻟﯽ ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم داوری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻗﺎﺗﻞ را از دﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،وی را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی او
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و او در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﻮت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ26 .و اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ وﻗﺘﯽ از ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ27 ،و وﻟﯽ ﺧﻮن ،او را ﺑﯿﺮون ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ وﻟﯽ ﺧﻮن ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﮑﺸﺪ؛
ﻗﺼﺎص ﺧﻮن ﺑﺮای او ﻧﺸﻮد28 .زﯾـﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠـﺎی ﺧـﻮد
ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌـﺪ از وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.
»29و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
»30ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﺪ31 .و ﻫﯿﭻ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ،
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ او اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد32 .و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺪﯾﻪ
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد33 .و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ﻣﻠﻮث ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮن ،زﻣﯿﻦ را ﻣﻠﻮث ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻔﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ34 .ﭘﺲ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺷﻤـﺎ در آن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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36

و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦ ﻣﺎﮐﯿﺮﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﺮده2 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ ،و آﻗﺎی ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮادر ﻣﺎ
ﺻﻠﻔﺤﺎد را ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻫﺪ3 .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ارث ﻣﺎ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺳﺒﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن از ﻣﻠﮏ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ6 .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺒﻂ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داده
ﺷﻮﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﯿﺮاث ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺳﺒﻂ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ8 .و ﻫﺮ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ وارث ﻣﻠﮑﯽ از اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد،
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺒﻂ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ وارث ﻣﻠﮏ آﺑﺎی ﺧﻮد
ﮔﺮدﻧﺪ9 .و ﻣﻠﮏ از ﯾﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺲ از اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
10ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ11 .و دﺧﺘﺮان
ﺻﻠﻔﺤﺎد ،ﻣﺤﻠﻪ و ﺗﺮﺻﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﺪﻧﺪ12 .در
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽاﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻨﮑﻮﺣـﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﺳﺒﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
13اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد.
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