ﺧﺮوج
آﺘﺎب »ﺧﺮوج« درﺑﺎرﻩء ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ آﻨﻌﺎن ،هﺪاﻳﺖ آﻨﺪ.
دوازدﻩ ﻓﺼﻞ اول آﺘﺎب از وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .ﺧﺪا ﺑﺮ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻼﻳﺎﻳﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ را ﻣﺠﺒﻮر آﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺟﺎزﻩ ﺧﺮوج دهﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ و آﻨﻌﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« را ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﯽدهﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم درﺑﺎرﻩء ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺁﻣﺮزش ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺮای ﺁﻣﺮزش و ﺁزادی از ﮔﻨﺎﻩ آﺎﻓﯽ
ء
ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ اﻳﻦ روش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ درﺁﻣﺪی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ و ﻣﺆﺛﺮی آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای هﻤﻪ
ء
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺪارک دﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ روی ﺻﻠﻴﺐ ،هﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ هﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﺮدﮔﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺼﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻳﻌﻘﻮب آﻪ ﺑﺎ
1
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی ﺧﻮد هﻤﺮاﻩ وی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺮدﻧﺪ :رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی ،ﻳﻬﻮدا،
ﻳﺴﺎآﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،دان ،ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﺟﺎد و اﺷﻴﺮ.
5آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻳﻮﺳﻒ
ﭘﻴﺶ از ﺁن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد(.
6ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادران او و
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺁن ﻧﺴﻞ ﻣﺮدﻧﺪ7 .وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ آﻪ از ﻧﺴﻞ
اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ
ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮ
ﺷﺪ8 .ﺳﭙﺲ ،ﭘﺎدﺷﺎهﯽ در ﻣﺼﺮ روی آﺎر ﺁﻣﺪ آﻪ
ﻳﻮﺳﻒ و ﺧﺪﻣﺎت او را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ9 .او ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ روزﺑﺮوز
زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ وﺿﻊ
ﺧﻄﺮﻧﺎآﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎورﻧﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭼﺎرﻩای
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺟﻨﮕﻴﺪ و از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﺮار
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد«.

11ﭘﺲ ﻣﺼﺮیهﺎ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮدﻩء ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﺎر اﺟﺒﺎری ،ﺁﻧﻬﺎ
را زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دهﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ ﺷﻬﺮهﺎی ﻓﻴﺘﻮم
و رﻋﻤﺴﻴﺲ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ12 .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر
روزاﻓﺰون ﻣﺼﺮیهﺎ ،ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ روزﺑﺮوز
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﺮیهﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻧﺪاﺧﺖ13 .و14ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻋﺬاب ﺑﺮدﮔﯽ
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﻴﺎﺑﺎن
آﺎرهﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁن
ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻨﺪ.
15و16و17از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
دﺳﺘﻮر داد آﻪ ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را در هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﻜﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ دﺧﺘﺮان را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﻪهﺎ آﻪ ﻧﺎم
ﻳﻜﯽ ﺷﻔﺮﻩ و دﻳﮕﺮی ﻓﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ؛ از
اﻳﻨﺮو ،دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻋﻮن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻧﻮزادان
ﭘﺴﺮ را هﻢ زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن اﻳﺸﺎن را
اﺣﻀﺎر آﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﭼﺮا از دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ
آﺮدﻳﺪ؟ ﭼﺮا ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﻧﻜﺸﺘﻴﺪ؟«
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19ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ ،زﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﺜﻞ
زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن
ﻗﺎﺑﻠﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽآﻨﻨﺪ«.
ء
20و21ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻪهﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ
اﻳﺸﺎن را ﺑﺮآﺖ داد ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮس ﺧﺪا را در دل
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ روزﺑﺮوز
زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻗﻮم ﺑﺰرﮔﯽ درﺁﻣﺪﻧﺪ22 .ﭘﺲ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر داد» :از
اﻳﻦ ﭘﺲ هﺮ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را در رود ﻧﻴﻞ
ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ؛ اﻣﺎ دﺧﺘﺮان را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ«.

ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺳﯽ
ء

در ﺁن زﻣﺎن ﻣﺮدی از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻻوی ،ﺑﺎ ﻳﻜﯽ از
 2دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد ازدواج آﺮد .ﺛﻤﺮﻩء اﻳﻦ
ازدواج ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش او را ﺗﺎ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ از دﻳﺪ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن آﺮد3 .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﭘﺮدﻩﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺁن اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ،از
ﻧﯽ ﺳﺒﺪی ﺳﺎﺧﺖ و ﺁن را ﻗﻴﺮ اﻧﺪود آﺮد ﺗﺎ ﺁب داﺧﻞ
ﺳﺒﺪ ﻧﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﭘﺴﺮش را در ﺁن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺁن را
در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰارهﺎی رود ﻧﻴﻞ رهﺎ ﺳﺎﺧﺖ4 .وﻟﯽ
ﺧﻮاهﺮ ﺁن آﻮدک از دور ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ او ﻣﯽﺁﻳﺪ.
5در هﻤﻴﻦ هﻨﮕﺎم دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﺁب ﺗﻨﯽ ﺑﻪ آﻨﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ .دو آﻨﻴﺰ او هﻢ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﮔﺸﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ
اﻓﺘﺎد؛ ﭘﺲ ﻳﻜﯽ از آﻨﻴﺰان را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺁن ﺳﺒﺪ را از
ﺁب ﺑﮕﻴﺮد6 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺳﺒﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ
ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ آﻮدآﯽ ﮔﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎد و دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل او
ﺳﻮﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ
ﺑﺎﺷﺪ«.
7هﻤﺎن وﻗﺖ ﺧﻮاهﺮ آﻮدک ﻧﺰد دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ و
ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺮوم و ﻳﻜﯽ از زﻧﺎن ﺷﻴﺮدﻩ
ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺎورم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻮدک ﺷﻴﺮ دهﺪ؟«
8دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو!« ﺁن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻣﺎدرش را ﺁورد9 .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺁن زن
ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ آﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺒﺮ و او را ﺷﻴﺮ ﺑﺪﻩ
و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺶ آﻦ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ آﺎر ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻣﺰد ﻣﯽدهﻢ «.ﭘﺲ ﺁن زن ،آﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺷﻴﺮ دادن و ﭘﺮورش او ﭘﺮداﺧﺖ10 .وﻗﺘﯽ
آﻮدک ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎدرش او را ﭘﻴﺶ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺮد .دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن آﻮدک را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل آﺮد و
او را ﻣﻮﺳﯽ )ﻳﻌﻨﯽ »از ﺁب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ«( ﻧﺎﻣﻴﺪ.

ﻓﺮار ﻣﻮﺳﯽ
11ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .روزی او ﺑﻪ
دﻳﺪن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ رﻓﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮآﺎرهﺎی ﺳﺨﺖ ﻋﺒﺮاﻧﻴﻬﺎ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻳﮏ
ﻣﺼﺮی را دﻳﺪ آﻪ ﻳﻜﯽ از ﻋﺒﺮاﻧﻴﻬﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ.
12ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻩ آﺮد و ﭼﻮن آﺴﯽ را
ﻧﺪﻳﺪ ،ﻣﺮد ﻣﺼﺮی را آﺸﺖ و ﺟﺴﺪش را زﻳﺮ ﺷﻨﻬﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد.
13روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻳﺪن هﻤﻨﮋاداﻧﺶ رﻓﺖ .اﻳﻦ
ﺑﺎر دو ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را دﻳﺪ آﻪ ﺑﺎ هﻢ ﮔﻼوﻳﺰ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدی آﻪ دﻳﮕﺮی را ﻣﯽزد ،ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﯽ؟«
14ﺁن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ آﻪ هﺴﺘﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ داوری
ﻣﯽآﻨﯽ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻣﺮا هﻢ ﺑﻜﺸﯽ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺁن ﻣﺼﺮی را آﺸﺘﯽ؟« وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ آﻪ آﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺁن ﻣﺼﺮی ﺑﺪﺳﺖ او ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺮﺳﻴﺪ.
15هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺒﺮ آﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺁن ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻓﺮﻋﻮن رﺳﻴﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻜﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﺎن ﻓﺮار آﺮد .روزی در
ﺁﻧﺠﺎ ﺳﺮﭼﺎهﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد16 .هﻔﺖ دﺧﺘﺮ ﻳﺘﺮون،
آﺎهﻦ ﻣﺪﻳﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﭼﺎﻩ ،ﺁب ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﺁﺑﺸﺨﻮرهﺎ
را ﭘﺮ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﻪء ﭘﺪرﺷﺎن را ﺳﻴﺮاب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ17 .وﻟﯽ
ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان ﻳﺘﺮون را از ﺳﺮ ﭼﺎﻩ آﻨﺎر زدﻧﺪ ﺗﺎ
ﮔﻠﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺳﻴﺮاب آﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و
ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن را ﻋﻘﺐ راﻧﺪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮان آﻤﮏ آﺮد ﺗﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺸﺎن را ﺁب دهﻨﺪ.
18هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺪرﺷﺎن
ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ آﻪ اﻣﺮوز اﻳﻨﻘﺪر زود ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﺪ؟«
19ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻳﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ آﻤﮏ آﺮد و
ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن را آﻨﺎر زد و ﺑﺮاﻳﻤﺎن از ﭼﺎﻩ ﺁب آﺸﻴﺪ و ﮔﻠﻪ
را ﺳﻴﺮاب آﺮد«.
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20ﭘﺪرﺷﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﺁن ﻣﺮد ﺣﺎﻻ آﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا او را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺎوردﻳﺪ؟ ﺑﺮوﻳﺪ و او را دﻋﻮت آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد«.
21ﻣﻮﺳﯽ دﻋﻮت او را ﻗﺒﻮل آﺮد و از ﺁن ﭘﺲ در
ﺧﺎﻧﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﻳَﺘﺮون هﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺻﻔﻮرﻩ را ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺳﯽ درﺁورد22 .ﺻﻔﻮرﻩ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﺮی
زاﻳﻴﺪ و ﻣﻮﺳﯽ آﻪ در ﺁن دﻳﺎر ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او را ﺟﺮﺷﻮن )ﻳﻌﻨﯽ »ﻏﺮﻳﺐ«( ﻧﺎﻣﻴﺪ.
23و24ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﻣﺮد .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
هﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از ﻇﻠﻤﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن
ء
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﻧﺎﻟﻴﺪﻧﺪ و از ﺧﺪا آﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﻧﺎﻟﻪ
اﻳﺸﺎن را ﺷﻨﻴﺪ و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺟﺪادﺷﺎن ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺮاهﻴﻢ
و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورد25 .ﭘﺲ ﺧﺪا از روی
ﻟﻄﻒ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻈﺮ آﺮد و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ را از
اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﺠﺎت دهﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد
روزی هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮاﻧﻴﺪن
 3ﮔﻠﻪء ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﻳَﺘﺮون ،آﺎهﻦ ﻣﺪﻳﺎن ﺑﻮد،
ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ ﺁﻧﺴﻮی ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻃﺮف آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﻮﻩ ﺧﺪا راﻧﺪ2 .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪء ﺁﺗﺶ از ﻣﻴﺎن ﺑﻮﺗﻪای ﺑﺮ او ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ دﻳﺪ آﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺳﻮزد3 .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ! ﭼﺮا ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻤﯽﺳﻮزد؟«
ﭘﺲ ﻧﺰدﻳﮏ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﺘﺶ را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
4وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﺪ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد،
از ﻣﻴﺎن ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺪا داد» :ﻣﻮﺳﯽ! ﻣﻮﺳﯽ!«
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ!«
5ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﻮ! آﻔﺸﻬﺎﻳﺖ را
از ﭘﺎی درﺁور ،زﻳﺮا ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ در ﺁن اﻳﺴﺘﺎدﻩای،
زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ6 .ﻣﻦ ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﻮ اﺑﺮاهﻴﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب هﺴﺘﻢ «.ﻣﻮﺳﯽ روی ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﮕﺎﻩ آﻨﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ رﻧﺞ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در
ﻣﺼﺮ دﻳﺪم و ﻧﺎﻟﻪﺷﺎن را ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ ﺷﻨﻴﺪم.
8ﺣﺎل ،ﺁﻣﺪﻩام ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را از ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺁزاد آﻨﻢ و
اﻳﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور و

ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ در ﺁن ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﺒﺮم،
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ اﻳﻨﮏ ﻗﺒﺎﻳﻞ آﻨﻌﺎﻧﯽ ،ﺣﻴﺘّﯽ ،اﻣﻮری،
ﻓﺮزّی ،ﺣﻮّی و ﻳﺒﻮﺳﯽ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ9 .ﺁری،
ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﻇﻠﻤﯽ
آﻪ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻴﺴﺖ10 .ﺣﺎل ،ﺗﻮ را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮم ﻣﺮا
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوری«.
11ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﻳﺎ ،ﻣﻦ آﻴﺴﺘﻢ آﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺮوم و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورم؟«
12ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردی ،در هﻤﻴﻦ
آﻮﻩ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد .اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺧﻮاهﺪﺑﻮد
آﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩام«.
13ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض آﺮد» :اﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮوم و
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻳﻢ آﻪ ﺧﺪای اﺟﺪادﺷﺎن ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ،و ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ" :ﻧﺎم او
ﭼﻴﺴﺖ؟" ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاب دهﻢ؟«
14ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :هﺴﺘﻢ ﺁﻧﻜﻪ هﺴﺘﻢ! ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ
"هﺴﺘﻢ" ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ15 .ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ* ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاهﻴﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺮا ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺎم
ﺟﺎوداﻧﻪء ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ«.
16ﺳﭙﺲ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻮر داد» :ﺑﺮو و ﺗﻤﺎم
رهﺒﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺟﻤﻊ آﻦ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد آﻪ رﻓﺘﺎری را آﻪ درﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،دﻳﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﺎری ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ17 .او
وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﯽ آﻪ در
ﻣﺼﺮ ﻣﯽآﺸﻴﺪ ،ﺁزاد آﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺒﺮد آﻪ در ﺁن
ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ اﻳﻨﮏ
آﻨﻌﺎﻧﯽهﺎ ،ﺣﻴﺘﯽهﺎ ،اﻣﻮریهﺎ ،ﻓﺮزیهﺎ ،ﺣﻮیهﺎ و
ﻳﺒﻮﺳﯽهﺎ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.

*

در زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ,ﮐﻠﻤﻪء »ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻠﻤﻪء »هﺴﺘﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻻ از ﺁن اﺧﺬ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎ ً

ﺧﺮوج

»18ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺗﻮ هﻤﺮاﻩ ﺁﻧﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﺮو و
ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ" :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎهﺮ
ﺷﺪﻩ و دﺳﺘﻮر دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪء ﺳﻪ روز راﻩ،
ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﻳﻢ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ".
»19وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ
داد آﻪ ﺑﺮوﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
20ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ،ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ
زاﻧﻮ در ﻣﯽﺁورم ،ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﺷﻤﺎ را رهﺎ
آﻨﺪ21 .هﻤﭽﻨﻴﻦ آﺎری ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ وﻗﺘﯽ ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را
ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ ،ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ رﻓﺖ22 .هﺮ زن
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از هﻤﺴﺎﻳﻪ و از ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻮد ﻟﺒﺎس و
ﺟﻮاهﺮات ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﺁن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را زﻳﻨﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ
ﻣﺼﺮﻳﺎن را ﻏﺎرت ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد«.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪرت ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
 4ﻣﺮا ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﻜﻨﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ" :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ؟" ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﭼﻪ ﺟﻮاب دهﻢ؟«
2ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :در دﺳﺘﺖ ﭼﻪ داری؟«
ﺟﻮاب داد» :ﻋﺼﺎ«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺁن را روی زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻨﺪاز!« وﻗﺘﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺼﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از ﺁن ﻓﺮار آﺮد! 4ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را دراز آﻦ و دﻣﺶ را ﺑﮕﻴﺮ!«
ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز آﺮد و دم ﻣﺎر را ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺎر دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ!
5ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻜﻦ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را
ﺑﺎور آﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪادﺷﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ6 «.ﺳﭙﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را داﺧﻞ رداﻳﺖ ﺑﺒﺮ!« ﻣﻮﺳﯽ
دﺳﺘﺶ را داﺧﻞ رداﻳﺶ ﺑﺮد و هﻤﻴﻨﻜﻪ ﺁن را ﺑﻴﺮون
ﺁورد ،دﻳﺪ آﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺬام ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ
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اﺳﺖ7 .او ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ دﺳﺘﺖ را دوﺑﺎرﻩ داﺧﻞ رداﻳﺖ
ﺑﺒﺮ!« وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺶ را داﺧﻞ رداﻳﺶ
ﺑﺮد و ﺁن را ﺑﻴﺮون ﺁورد ،دﻳﺪ آﻪ دﺳﺘﺶ دوﺑﺎرﻩ
ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
8ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺠﺰﻩء اول را ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،دوﻣﯽ را ﺑﺎور ﺧﻮاهﻨﺪ
آﺮد9 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻳﻦ دو ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺎز ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ
را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ از ﺁب رود ﻧﻴﻞ ﺑﺮدار و روی
ﺧﺸﻜﯽ ﺑﺮﻳﺰ .ﺁب ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ!«
10ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﻮر ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺒﻮدﻩام ،ﻧﻪ در ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﻪ اآﻨﻮن آﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪای ،ﺑﻠﻜﻪ ﻟﻜﻨﺖ زﺑﺎن دارم«.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻴﺴﺖ آﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دادﻩ
اﺳﺖ؟ ﮔﻨﮓ و آﺮ و ﺑﻴﻨﺎ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ را ﭼﻪ آﺴﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ
اﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ؟ 12ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮو و
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ داد و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺁﻣﻮﺧﺖ«.
13اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽآﻨﻢ آﺲ
دﻳﮕﺮی را ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺮادرت هﺎرون ﺳﺨﻨﻮر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و اآﻨﻮن ﻣﯽﺁﻳﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و از دﻳﺪﻧﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ15 .ﺁﻧﭽﻪ را
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن آﻨﯽ ﺑﻪ هﺎرون ﺑﮕﻮ ﺗﺎ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ هﺮ دو ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ آﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد16 .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺑﺮای او ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﻮاهﯽ
ﺑﻮد و هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ آﺮد17 .اﻳﻦ
ﻋﺼﺎ را ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را آﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادم ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزی«.

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
18ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﻳﺘﺮون ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوم و ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ
زﻧﺪﻩاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ«.
ﻳﺘﺮون ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﺴﻼﻣﺖ«.
19ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﺎن را ﺗﺮک آﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮو ،ﭼﻮن آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ زﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ«.
20ﭘﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ »ﻋﺼﺎی ﺧﺪا« را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺁﻧﺎن را ﺑﺮ اﻻغ
ﺳﻮار آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
21ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﻴﺪی ،ﻧﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻩام در
ﺣﻀﻮر او ﻇﺎهﺮ آﻦ؛ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ ﻧﻜﻨﺪ22 .ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ" :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ؛
23ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﻢ ﺑﮕﺬاری او از ﻣﺼﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﻨﯽ ،ﭘﺴﺮ
ارﺷﺪ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ آﺸﺖ«".
24ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﻩاش ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ رهﺴﭙﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﻴﻦ راﻩ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ او ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﺮد.
25و26ﭘﺲ ﺻﻔﻮرﻩ ﻳﮏ ﺳﻨﮓ ﺗﻴﺰ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺴﺮش را
ﺧﺘﻨﻪ آﺮد و ﭘﻮﺳﺖ اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﻠﻮ ﭘﺎی ﻣﻮﺳﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻜﺮدن ﭘﺴﺮت ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﻮد ﺧﻮدت را ﺑﻪ آﺸﺘﻦ دهﯽ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﺪا از
آﺸﺘﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ.
27ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ هﺎرون ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز
ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮود .ﭘﺲ هﺎرون ﺑﺴﻮی
آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ آﻪ ﺑﻪ »آﻮﻩ ﺧﺪا« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،رواﻧﻪ
ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺁن دو ﺑﻬﻢ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ.
28ﺳﭙﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای هﺎرون ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺮد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ او ﭼﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ دادﻩ ،و ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دهﺪ.
29ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺟﻤﻊ آﺮدﻧﺪ30 .هﺎرون هﺮ ﭼﻪ را
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ
آﺮد و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد31 .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎور آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا هﺴﺘﻨﺪ،
و هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖهﺎی اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ و ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت دهﺪ ،رو ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻧﻬﺎدﻩ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت آﺮدﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون در درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن

ﺧﺮوج

ﭘﺲ از دﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،ﻣﻮﺳﯽ و
 5هﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺁوردﻩاﻳﻢ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ" :ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ آﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ«".
2ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ
ﮔﻮش ﺑﺪهﻢ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺁزاد آﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻧﻴﺰ ﺁزاد ﻧﻤﯽآﻨﻢ«.
3ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎ را
ﻣﻼﻗﺎت آﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز راﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﻳﻢ و در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ او ﻣﺎ
را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ آﺸﺖ«.
4و5ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از آﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽدارﻳﺪ؟ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﻳﺪ! ﺣﺎل آﻪ ﺗﻌﺪادﺗﺎن زﻳﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ دﺳﺖ از آﺎر ﺑﻜﺸﻴﺪ؟«
6در ﺁن روز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮان و ﺳﺮآﺎرﮔﺮان
ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر داد7 :و»8از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪء ﺧﺸﺖ ،آﺎﻩ ﻧﺪهﻴﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ آﺎﻩ ﺟﻤﻊ آﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺸﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ
آﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء آﺎﻓﯽ آﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮ
ﻧﻪ ﻓﻜﺮ رﻓﺘﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽزد.
9ﭼﻨﺎن از ﺁﻧﻬﺎ آﺎر ﺑﻜﺸﻴﺪ آﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
10ﭘﺲ ﻧﺎﻇﺮان و ﺳﺮآﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ
ﺧﺸﺖ ،آﺎﻩ دادﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ11 .ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮوﻳﺪ و از
هﺮ ﺟﺎ آﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ آﺎﻩ ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ و از ﺁن ﺧﺸﺖ
ﺑﺴﺎزﻳﺪ .ﻣﻘﺪار ﺧﺸﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
12ﭘﺲ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آﺎﻩ ﺟﻤﻊ آﻨﻨﺪ13 .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺼﺮی ﻧﻴﺰ
ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺁورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩء ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺸﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪ 14و ﺳﺮآﺎرﮔﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﻣﯽزدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا آﺎرﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدهﻴﺪ؟«
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15ﺳﺮآﺎرﮔﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻜﺎﻳﺖ
آﺮدﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد؟ 16ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﻪ ﻣﺎ آﺎﻩ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻴﻢ! ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻣﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎ
ﺗﻘﺼﻴﺮی ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ«.
17ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء آﺎﻓﯽ آﺎر ﻧﺪارﻳﺪ و
ﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻴﺪ" :اﺟﺎزﻩ ﺑﺪﻩ ﺑﺮوﻳﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ18 ".ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ آﺎرﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ،
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ دﺳﺘﻮر دادﻩام آﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪهﻴﺪ«.
19ﺳﺮآﺎرﮔﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻋﻮن
را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ در وﺿﻊ ﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
20وﻗﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ از ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون آﻪ ﺑﻴﺮون ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻳﺴﺘﺎدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ داد
ﻣﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻴﺮد آﻪ هﻤﻪء ﻣﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن و
درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻴﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن دادﻳﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻜﺸﻨﺪ«.

ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﯽ و ﺟﻮاب ﺧﺪا
22ﭘﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﭼﺮا ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽآﻨﯽ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺮای
هﻤﻴﻦ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی؟ 23از وﻗﺘﯽ آﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن رﺳﺎﻧﺪﻩام ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮم ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺗﻮ هﻢ ﺑﻪ
داد اﻳﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯽ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اآﻨﻮن ﺧﻮاهﯽ دﻳﺪ
 6آﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻪ ﻣﯽآﻨﻢ! ﻣﻦ او را ﭼﻨﺎن در
ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارم آﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ آﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﺸﺎن را ﺑﺰور از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﺪ.
2و»3ﻣﻦ هﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی هﺴﺘﻢ آﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق
و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪم ،وﻟﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ* ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪم4 .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ

*

ء

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ  15 ,14 :3ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ هﺎی ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس واژﻩ
ﻋﺒﺮی را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ »هﺴﺘﻢ« و ﻳﺎ »ﺧﺪاوﻧﺪ«
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ .ﺑﻪ هﻤﺎن ﺻﻮرت ﻋﺒﺮی ﻳﻌﻨﯽ »ﻳﻬﻮﻩ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.

ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ آﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن را آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻏﺮﻳﺐ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺒﺨﺸﻢ5 .ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
آﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﻴﺮ و ﺑَﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺷﻨﻴﺪم و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁوردم6 .ﭘﺲ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮ آﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔﯽ
ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را از اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ
رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻢ7 .ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﺪای اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﻳﺸﺎن هﺴﺘﻢ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻧﺠﺎت دادم8 .ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ ،اﻳﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد آﻪ وﻋﺪﻩء ﺁن را ﺑﻪ اﺟﺪادﺷﺎن
اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب دادم و ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
ﻣﻠﻜﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ داد«.
9ﻣﻮﺳﯽ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ اﻳﺸﺎن آﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺨﺘﯽ آﺎر
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
10ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد»11 :ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ
آﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ«.
12ﻣﻮﺳﯽ درﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﻢ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﮔﻮش دهﺪ؟ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻮر
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻴﺴﺘﻢ«.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﭘﻴﺶ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورﻧﺪ.

ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪء ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون
14رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺣﻨﻮک ،ﻓﻠﻮ ،ﺣﺼﺮون و آﺮﻣﯽ .از هﺮ ﻳﮏ
از اﻳﻦ اﻓﺮاد ،ﻃﺎﻳﻔﻪای ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ15 .ﺷﻤﻌﻮن ﺷﺶ
ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻳﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﻳﺎﻣﻴﻦ ،اوﺣﺪ ،ﻳﺎآﻴﻦ،
ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎﺋﻮل) .ﻣﺎدر ﺷﺎﺋﻮل آﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد (.از هﺮ
ﻳﮏ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﻃﺎﻳﻔﻪای ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ.
16ﻻوی ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ آﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری) .ﻻوی ﺻﺪ و ﺳﯽ و
هﻔﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ آﺮد17 (.ﺟﺮﺷﻮن دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ
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ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﻤﻌﯽ .از هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ18 .ﻗﻬﺎت ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﺮام ،ﻳﺼﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰیﺋﻴﻞ) .ﻗﻬﺎت
ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ آﺮد19 (.ﻣﺮاری دو ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ .هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در
ﺑﺎﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻦ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺁوردﻩ ﺷﺪ ،ﻃﺎﻳﻔﻪهﺎی ﻻوی
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ.
20ﻋﻤﺮام ﺑﺎ ﻋﻤﻪء ﺧﻮد ﻳﻮآﺎﺑﺪ ازدواج آﺮد و ﺻﺎﺣﺐ
دو ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی هﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ) .ﻋﻤﺮام ﺻﺪ
و ﺳﯽ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ آﺮد21 (.ﻳﺼﻬﺎر ﺳﻪ ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻗﻮرح ،ﻧﺎﻓﺞ و زآﺮی22 .ﻋﺰیﺋﻴﻞ
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ ،اﻳﻠﺼﺎﻓﺎن و
ﺳﺘﺮی.
23هﺎرون ﺑﺎ اﻟﻴﺸﺎﺑﻊ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻴﻨﺎداب و ﺧﻮاهﺮ ﻧﺤﺸﻮن
ازدواج آﺮد .ﻓﺮزﻧﺪان هﺎرون ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻧﺎداب ،اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻌﺎزار و اﻳﺘﺎﻣﺎر24 .ﻗﻮرح ﺳﻪ ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﻴﺮ ،اﻟﻘﺎﻧﻪ و اﺑﻴﺎﺳﺎف .اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺳﺮان ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻗﻮرح هﺴﺘﻨﺪ25 .اﻟﻌﺎزار ﭘﺴﺮ
هﺎرون ﺑﺎ ﻳﻜﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﻮﺗﯽﺋﻴﻞ ازدواج آﺮد و
ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﻨﺤﺎس ﺷﺪ.
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮان ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪهﺎی ﻻوی.
26و27هﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ آﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﺸﺎن در ﺑﺎﻻ ذآﺮ ﺷﺪ،
هﻤﺎن هﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ و
اﻳﺸﺎن ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از او ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ آﻨﺪ.

دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون
28و29وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ .ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﺎن«.
30اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻮر ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻴﺴﺘﻢ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﮔﻮش دهﺪ؟«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩء ﻣﻦ ﻧﺰد
 7ﻓﺮﻋﻮن هﺴﺘﯽ و ﺑﺮادرت هﺎرون ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺗﻮﺳﺖ2 .هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﺑﻪ هﺎرون ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺁن را ﺑﻪ

ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﮔﻮﻳﺪ و از او ﺑﺨﻮاهﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ
آﻨﺪ3 .وﻟﯽ ﺑﺪان آﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺳﺎزم،
ﺑﻄﻮری آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰات زﻳﺎدی آﻪ در ﻣﺼﺮ ﻇﺎهﺮ
ﻣﯽآﻨﻢ4 ،او ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺘﺎن ﮔﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ داد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درﺧﻮاهﻢ ﺁورد و ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻢ ﺁورد5 .وﻗﺘﯽ
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮیهﺎ ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردم ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ آﻪ
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ«.
6ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ7 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ
رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ هﺸﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺑﺮادرش هﺎرون
هﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎل.

ﻋﺼﺎی هﺎرون
9

8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﻣﺼﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩای ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺲ هﺎرون
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺪازد و
ﻋﺼﺎ ،ﻣﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ«.
10ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﺑﺎز ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،هﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ و درﺑﺎرﻳﺎن او ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻋﺼﺎ ﻣﺎر ﺷﺪ.
11اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻜﻴﻤﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮی را اﺣﻀﺎر
آﺮد و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻤﮏ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد هﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ12 .ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺼﺎهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ء
ﻋﺼﺎهﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ! اﻣﺎ ﻣﺎر هﺎرون ،هﻤﻪ
ﻣﺎرهﺎی ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﻠﻌﻴﺪ13 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ،دل
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﻧﻜﺮد.

ﺑﻼی ﺧﻮن
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دل ﻓﺮﻋﻮن هﻤﭽﻨﺎن
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و هﻨﻮز هﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ
آﻨﺪ15 .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻋﺼﺎﻳﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮ و آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو و در ﺁﻧﺠﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎش16 .ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ
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ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ آﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﻧﺪ و او را ﻋﺒﺎدت
آﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺤﺎل از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدﻩای17 ،وﻟﯽ
اآﻨﻮن آﺎری ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ ﺑﺪاﻧﯽ او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر او ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪء ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ،ﺁب رود ﻧﻴﻞ را
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﯽآﻨﻢ18 .ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮد و
ﺁب ﺧﻮاهﺪ ﮔﻨﺪﻳﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺁب
رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻋﻪای ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ.
»19ﺳﭙﺲ ﺑﻪ هﺎرون ﺑﮕﻮ آﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
ﺗﻤﺎم رودﺧﺎﻧﻪهﺎ ،ﭼﺸﻤﻪهﺎ ،ﺟﻮﻳﻬﺎ و ﺣﻮﺿﻬﺎ درازآﻨﺪ
ﺗﺎ ﺁب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺁﺑﻬﺎﻳﯽ آﻪ در
ﻇﺮﻓﻬﺎ و آﻮزﻩهﺎی ﺧﺎﻧﻪهﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ«.
20ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد،
ﻋﻤﻞ آﺮدﻧﺪ .هﺎرون در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ و
هﻤﺮاهﺎن او ،ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ رود ﻧﻴﻞ
زد و ﺁب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺪ21 .ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و
ﺁب ﮔﻨﺪﻳﺪ ،و از ﺁن ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺁب
رود ﻧﻴﻞ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺠﺎی ﺁب ،ﺧﻮن
ﺑﻮد22 .وﻟﯽ ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮی هﻢ ﺑﺎ اﻓﺴﻮن ﺧﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺁب را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪ .ﭘﺲ دل ﻓﺮﻋﻮن
هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﻧﻜﺮد23 .او
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ آﺎخ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ24 .از ﺁن ﭘﺲ ﻣﺼﺮیهﺎ در آﻨﺎرﻩء رود
ﻧﻴﻞ ﭼﺎﻩ ﻣﯽآﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺁب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
در رود ﺑﺠﺎی ﺁب ،ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد.
25از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﻼی ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻋﻮن
 8ﺑﺮﮔﺮد وﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﮕﺬار ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ؛
2و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺖ را ﭘﺮ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
3و4رود ﻧﻴﻞ ﺑﻘﺪری از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﭘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ از ﺁن ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ آﺎخ ﺗﻮ هﺠﻮم
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد و ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ و ﺑﺴﺘﺮت و ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻪهﺎی
درﺑﺎرﻳﺎن و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺗﻮ رﺧﻨﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،ﺑﻄﻮری

8

آﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺎرهﺎی ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﻨﻮرهﺎی ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ را ﭘﺮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺳﺮ و روﻳﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهﻨﺪ
رﻓﺖ«.
5ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ هﺎرون ﺑﮕﻮ آﻪ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی رودﺧﺎﻧﻪهﺎ ،ﭼﺸﻤﻪهﺎ و
ﺣﻮﺿﻬﺎ دراز آﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و هﻤﻪ
ﺟﺎ را ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ«.
6هﺎرون ﭼﻨﻴﻦ آﺮد و ﻣﺼﺮ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ7 .وﻟﯽ
ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮی هﻢ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﺧﻮد ،هﻤﻴﻦ آﺎر را
آﺮدﻧﺪ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
»از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ را از ﻣﺎ
دور آﻨﺪ و ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﯽدهﻢ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ آﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻨﺪ«.
9ﻣﻮﺳﯽ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻌﻴﻦ
آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و درﺑﺎرﻳﺎن و ﻗﻮﻣﺖ دﻋﺎ آﻨﻢ و ﺗﻤﺎم
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ ﺑﺠﺰ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ در رود ﻧﻴﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻧﺪ«.
10ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا«.
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :اﻳﻦ آﺎر را ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ
ﺑﺪاﻧﯽ آﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺧﺪاﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ11 .ﺗﻤﺎم
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ ،ﺑﺠﺰ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ در
رود ﻧﻴﻞ هﺴﺘﻨﺪ«.
12ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون از درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﺶ آﺮد ﺗﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد13 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻢ دﻋﺎی ﻣﻮﺳﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد
و ﺗﻤﺎم ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﺮدﻧﺪ14 .ﻣﺮدم
ﺁﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ،روی هﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻮی
ﺗﻌﻔﻦ هﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ15 .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪهﺎ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز هﻢ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ آﺮد و
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ آﻨﺪ.

ﺑﻼی ﭘﺸﻪ
16ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ هﺎرون ﺑﮕﻮ آﻪ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ از
ﭘﺸﻪ ﭘﺮ ﺷﻮد17 «.ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﻋﻤﻞ آﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ

ﺧﺮوج
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هﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زد اﻧﺒﻮﻩ ﭘﺸﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺸﻪهﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم
و ﺣﻴﻮاﻧﺎت هﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ18 .ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮ هﻢ ﺳﻌﯽ
آﺮدﻧﺪ هﻤﻴﻦ آﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
19ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺳﺖ ﺧﺪا در اﻳﻦ آﺎر
اﺳﺖ «.وﻟﯽ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،دل
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﻧﺮم ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ
ﻧﻜﺮد.

ﺑﻼی ﻣﮕﺲ
20ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﻴﺰ و
ﺑﻪ آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎش .وﻗﺘﯽ او
ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا
ء
رهﺎ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ21 ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮ و درﺑﺎرﻳﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را از ﻣﮕﺲ ﭘﺮ
ﻣﯽآﻨﻢ و زﻣﻴﻦ از ﻣﮕﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ22 .اﻣﺎ در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻦ آﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ،
ﻣﮕﺴﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ هﺴﺘﻢ 23و ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺧﻮد ﻓﺮق
ﻣﯽﮔﺬارم .اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻓﺮدا ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ«.
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮری آﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن و
ﺧﺎﻧﻪهﺎی درﺑﺎرﻳﺎن را ﭘﺮ از ﻣﮕﺲ آﺮد و در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺧﺎک ﻣﺼﺮ وﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁﻣﺪ25 .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن،
ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را اﺣﻀﺎر آﺮد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﻢ آﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ ،وﻟﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﻧﺮوﻳﺪ«.
26ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ از آﺸﺘﻨﺸﺎن آﺮاهﺖ
دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ؛ ﭼﻮن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻨﺪ27 .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﺳﻪ روز راﻩ ،از ﻣﺼﺮ دور ﺷﻮﻳﻢ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺻﺤﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﻨﻴﻢ«.
28ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ؛ وﻟﯽ زﻳﺎد دور ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ
آﻨﻴﺪ«.

29ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ از اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮم ،ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﻓﺮدا اﻳﻦ ﺑﻼ از ﺗﻮ و
درﺑﺎرﻳﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ دور ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺐ
ﺑﺎش ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮﻳﺐ ﻧﺪهﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﮕﺬاری ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﺪ«.
30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ آﺮد31 .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﻮﺳﯽ را اﺟﺎﺑﺖ
ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﮕﺴﻬﺎ را دور آﺮد ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﺣﺘﯽ
ﻳﮏ ﻣﮕﺲ هﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ32 .وﻟﯽ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ دل
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺮم ﻧﺸﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺑﻼی ﻃﺎﻋﻮن
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
 9ﺑﺎز ﮔﺮد و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا
ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ2 ،و3و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪهﺎی اﺳﺐ ،اﻻغ،
ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮض آﺸﻨﺪﻩء ﻃﺎﻋﻮن
دﭼﺎر ﻣﯽآﻨﻢ4 .ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻪهﺎی ﻣﺼﺮﻳﺎن و ﮔﻠﻪهﺎی
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻓﺮق ﺧﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﺑﻪ
ﮔﻠﻪهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن هﻴﭻ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ5 .ﻣﻦ
اﻳﻦ ﺑﻼ را ﻓﺮدا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.
6روز ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
آﺮد .ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪهﺎی ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻣﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺘﯽ ﻳﻜﯽ هﻢ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﺪ7 .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن
ﻣﺄﻣﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻨﺪ آﻪ ﺁﻳﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ
از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻴﭻ آﺪام ﻧﻤﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل
وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد ﺑﺎز دﻟﺶ ﻧﺮم ﻧﺸﺪ و
ﻗﻮم ﺧﺪا را رهﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ.

ﺑﻼی دﻣﻞ
8ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺸﺘﻬﺎی
ﺧﻮد را از ﺧﺎآﺴﺘﺮ آﻮرﻩ ﭘﺮ آﻨﻴﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺁن
ﺧﺎآﺴﺘﺮ را ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ هﻮا ﺑﭙﺎﺷﺪ9 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁن
ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاهﺪ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان دﻣﻠﻬﺎی دردﻧﺎک
اﻳﺠﺎد ﺧﻮاهﺪ آﺮد«.
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10ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺎآﺴﺘﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن
اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎآﺴﺘﺮ را ﺑﻪ هﻮا ﭘﺎﺷﻴﺪ و روی ﺑﺪن
ﻣﺼﺮیهﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن دﻣﻠﻬﺎی دردﻧﺎک درﺁﻣﺪ،
11ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان هﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻣﻠﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد،
12اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﺒ ً
دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ آﺮد و او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ و
هﺎرون اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮد.

ﺑﻼی ﺗﮕﺮگ
13ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﻴﺰ
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﻳﺴﺖ و ﺑﮕﻮ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا
ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ14 ،و ﮔﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﻼﻳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻮ و درﺑﺎرﻳﺎن و ﻗﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﻢ ﺁورد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﺪاﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ15 .ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﺖ را ﺑﺎ ﺑﻼهﺎﻳﯽ آﻪ ﻧﺎزل آﺮدم
ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻢ16 .وﻟﯽ اﻳﻦ آﺎر را ﻧﻜﺮدم ،زﻳﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد17 .ﺁﻳﺎ هﻨﻮز هﻢ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽآﻨﯽ و ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﻗﻮم ﻣﺮا رهﺎ ﺳﺎزی؟
18ﺑﺪان آﻪ ﻓﺮدا در هﻤﻴﻦ وﻗﺖ ﭼﻨﺎن ﺗﮕﺮﮔﯽ از
ﺁﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎراﻧﻢ آﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ19 .ﭘﺲ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻩ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
در ﺻﺤﺮا داری ﺟﻤﻊ آﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ
از ﺁن آﻪ ﺗﮕﺮگ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﺷﺨﺎﺻﯽ را آﻪ در
ﺻﺤﺮا ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد«.
20ﺑﻌﻀﯽ از درﺑﺎرﻳﺎن ﻓﺮﻋﻮن از اﻳﻦ اﺧﻄﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻧﻮآﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺁوردﻧﺪ21 .وﻟﯽ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﻮآﺮان ﺧﻮد را هﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺤﺮا
واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
22ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را ﺑﻄﺮف
ﺁﺳﻤﺎن دراز آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﮕﺮگ ﺑﺒﺎرد ،ﺑﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎهﺎن و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ در ﺁن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ«.
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23ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺁﺳﻤﺎن دراز آﺮد
وﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ﻓﺮود ﺁورد24 .در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ آﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﮕﺮگ و ﺻﺎﻋﻘﻪء وﺣﺸﺘﻨﺎآﯽ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮد25 .در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻣﺼﺮ ،ﺗﮕﺮگ هﺮ ﭼﻪ را آﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد زد،
اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان را آﺸﺖ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و
درﺧﺘﺎن را در هﻢ ﺷﻜﺴﺖ26 .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ از ﺑﻼی
ﺗﮕﺮگ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﺑﻮد آﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ.
27ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮﻓﻢ.
ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ و ﻗﻮﻣﻢ ﻣﻘﺼﺮﻳﻢ.
28ﺣﺎل از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻣﻦ هﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاهﻢ داد ﺷﻤﺎ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻳﺪ«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ،ﺑﻤﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﻬﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دراز
ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﺗﺎ رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ آﻪ
ﺟﻬﺎن از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ30 .وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺗﻮ و
اﻓﺮادت ﺑﺎز هﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ آﺮد«.
)31ﺁن ﺳﺎل ﺗﮕﺮگ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺘﺎن و ﺟﻮ را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮد ،ﭼﻮن ﺳﺎﻗﻪء ﺟﻮ ﺧﻮﺷﻪ آﺮدﻩ و آﺘﺎن ﺷﻜﻮﻓﻪ
دادﻩ ﺑﻮد32 ،وﻟﯽ ﮔﻨﺪم از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا هﻨﻮز
ﺟﻮاﻧﻪ ﻧﺰدﻩ ﺑﻮد(.
33ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺮک آﺮد و از ﺷﻬﺮ
ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ آﺮد و
رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺑﺎران ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪ34 .و35وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﻳﺎن او اﻳﻦ را دﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻨﺎﻩ
ورزﻳﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،اﻳﻦ
ﺑﺎر هﻢ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻼی ﻣﻠﺦ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻮﺳﯽ
 10ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﮔﺮد .ﻣﻦ ﻗﻠﺐ او و
درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ را ﺳﺨﺖ آﺮدﻩام ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات را در
ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزم2 ،و ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات را
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آﻪ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دادﻩام ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻧﻮﻩهﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﯽ ﺗﺎ هﻤﻪء ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ«.
3ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﺑﺎز ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯽهﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﺎ آﯽ
ﻣﯽﺧﻮاهﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﻨﯽ؟ ﺑﮕﺬار ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ4 .و5اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ را رهﺎ
ﻧﻜﻨﯽ ،ﻓﺮدا ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ
ﺑﻄﻮری آﻪ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺘﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻣﻠﺨﻬﺎ
ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎهﺎﻧﯽ را آﻪ از ﺑﻼی ﺗﮕﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ6 .ﻗﺼﺮ ﺗﻮ و
ﺧﺎﻧﻪهﺎی درﺑﺎرﻳﺎن ﺗﻮ و هﻤﻪء اهﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﭘﺮ از ﻣﻠﺦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻼﻳﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد «.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ،از
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون رﻓﺖ.
7درﺑﺎرﻳﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﺑﻪ آﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﺮد ﻣﺎ را دﭼﺎر ﻣﺼﻴﺒﺖ آﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ آﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ وﻳﺮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ ﺑﮕﺬار اﻳﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ«.
8ﭘﺲ درﺑﺎرﻳﺎن ،ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﻳﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻪ ﭼﻪ آﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺑﺮوﻧﺪ«.
9ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :هﻤﻪء ﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان،
ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﻴﺮان ،ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽروﻳﻢ،
زﻳﺮا هﻤﮕﯽ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﺮآﺖ آﻨﻴﻢ«.
10ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ هﺮﮔﺰ اﺟﺎزﻩ
ﻧﻤﯽدهﻢ آﻪ زﻧﻬﺎ و ﺑﭽﻪهﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﻢ ﻧﻴﺮﻧﮕﯽ در آﺎرﺗﺎن اﺳﺖ11 .ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدهﺎ
ﺑﺮوﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا از اول هﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ هﻤﻴﻦ ﺑﻮد «.ﭘﺲ اﻳﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
12ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ دراز آﻦ ﺗﺎ ﻣﻠﺨﻬﺎ هﺠﻮم ﺑﻴﺎورﻧﺪ و
هﻤﻪء ﮔﻴﺎهﺎﻧﯽ را آﻪ ﭘﺲ از ﺑﻼی ﺗﮕﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ«.

13وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ آﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮏ
روز و ﻳﮏ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ،ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ را وزاﻧﻴﺪ و ﭼﻮن
ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﺑﺎد اﻧﺒﻮهﯽ از ﻣﻠﺦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد.
14ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻓﺖ
ﻣﻠﺨﯽ را ﻣﺼﺮ ﻧﻪ دﻳﺪﻩ و ﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ دﻳﺪ15 .ﺷﺪت
هﺠﻮم ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﺤﺪی زﻳﺎد ﺑﻮد آﻪ هﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﻜﺒﺎرﻩ
ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﺪ .ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎهﺎن و ﻣﻴﻮﻩهﺎﻳﯽ را آﻪ از
ﺑﻼی ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻄﻮری آﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ درﺧﺖ و ﮔﻴﺎﻩ ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
16ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را ﺧﻮاﺳﺖ وﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩام17 .اﻳﻦ ﺑﺎر هﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﻼ را از ﻣﻦ دور
آﻨﺪ«.
18ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻠﺨﻬﺎ را دور آﻨﺪ19 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻢ از
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ،ﺑﺎدی ﺷﺪﻳﺪ وزاﻧﻴﺪ و وزش ﺑﺎد ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﺨﻬﺎ را ﺑﻪ درﻳﺎی ﺳﺮخ رﻳﺨﺖ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﻠﺦ هﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ20 .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ
دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ آﺮد و او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ
ﻧﺴﺎﺧﺖ.

ﺑﻼی ﺗﺎرﻳﻜﯽ
21ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺴﻮی ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ آﻦ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﻏﻠﻴﻈﯽ ﻣﺼﺮ را ﻓﺮا
ﮔﻴﺮد22 «.ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﻴﻦ آﺮد و ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﻏﻠﻴﻈﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﻪ روز ﻣﺼﺮ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ23 ،ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﺸﻢ
را ﻧﻤﯽدﻳﺪ و هﻴﭻ آﺲ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻜﺎن
ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪء ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ هﻤﻪ ﺟﺎ
هﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪ.
24ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﯽ را اﺣﻀﺎر آﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن
را ﻧﻴﺰ ﺑﺒﺮﻳﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
25اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎ را ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺮاﻩ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ.

ﺧﺮوج

26از ﮔﻠﻪء ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺣﻴﻮان را هﻢ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﺮﺳﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ«.
27ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ آﺮد و اﻳﻦ ﺑﺎر هﻢ ﺁﻧﻬﺎ
را رهﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ28 .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮو و دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﻮی ﺑﺪان آﻪ آﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺮا
ﻧﺨﻮاهﯽ دﻳﺪ«.

ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ را اﻋﻼن ﻣﯽآﻨﺪ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﮏ ﺑﻼی
 11دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ و ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽآﻨﻢ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را رهﺎ ﺳﺎزد .اﻳﻦ ﺑﺎر او ﺧﻮد از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﻳﻴﺪ2 .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮ آﻪ ﭘﻴﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ از
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ«.
)3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮیهﺎ ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و درﺑﺎرﻳﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳﯽ را
ﻣﺮدی ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ(.
4ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ از ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
5هﻤﻪء ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮد
از ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن آﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ
ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ آﻨﻴﺰی آﻪ آﺎرش دﺳﺘﺎس آﺮدن ﮔﻨﺪم
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺖ زادﻩهﺎی ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ6 .ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺷﻴﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺁن ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ و ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺷﺪ7 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﻳﮏ
ﺳﮓ هﻢ ﭘﺎرس ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﯽ داﻧﺴﺖ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ.
8ﺗﻤﺎم درﺑﺎرﻳﺎن ﺗﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ زاﻧﻮ اﻓﺘﺎدﻩ ،اﻟﺘﻤﺎس
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮم .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﺧﻮاهﻢ
ﮔﻔﺖ «.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ از آﺎخ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻴﺮون رﻓﺖ.
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9ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد» :ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﺗﻮ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد واﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاهﺪ داد
ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دهﻢ«.
10ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺁن
هﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺎ
ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دل
ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻋﻴﺪ ِﭘﺴَﺢ
اوﻧﺪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﻓﺮﻣﻮد:
» 12از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اوﻟﻴﻦ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ3 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻪ هﺮ ﺳﺎل در روز دهﻢ هﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ،هﺮ
ﺧﺎﻧﻮادﻩای از اﻳﺸﺎن ﻳﮏ ﺑﺮﻩ ﺗﻬﻴﻪ آﻨﺪ4 .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩای آﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩء آﻮﭼﻜﯽ
در هﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ هﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادش ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻘﺪاری آﻪ ﺧﻮراآﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻩ را ﺑﭙﺮدازد5 .اﻳﻦ ﺣﻴﻮان،
ﺧﻮاﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺧﻮاﻩ ﺑﺰ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮ و ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﯽﻋﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
»6ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺎﻩ ،هﻤﻪء ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ
ﺑﺮﻩهﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻨﺪ 7و ﺧﻮن ﺁﻧﻬﺎ را روی ﺗﻴﺮهﺎی
ﻋﻤﻮدی دو ﻃﺮف در و ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن آﻪ در ﺁن
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ8 .در هﻤﺎن ﺷﺐ،
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮﻳﺎن آﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ )ﻧﺎن ﺑﺪون
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ( و ﺳﺒﺰﻳﻬﺎی ﺗﻠﺦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ9 .ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﺎم ﻳﺎ ﺁبﭘﺰ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ هﻤﻪ را ﺑﺮﻳﺎن آﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ آﻠﻪ
و ﭘﺎﭼﻪ و دل و ﺟﮕﺮ ﺁن را10 .ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺧﻮردﻩ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﻴﺰی از ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺁن را
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
»11ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﺑﺮﻩ ،آﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﻴﺪ ،و ﺑﺮﻩ
را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦِ ،ﭘﺴَﺢ* ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ12 .ﭼﻮن ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ ،اﻣﺸﺐ از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﺬر ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ

*

» ِﭘﺴَﺢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮔﺬﺷﺘﻦ و ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن« اﺳﺖ.
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ﻣﺼﺮﻳﺎن و هﻤﻪء ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﺸﺎن را
هﻼک ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاﻳﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ
آﺮد13 .ﺧﻮﻧﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ روی ﺗﻴﺮهﺎی در ﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺧﻮن راﺑﺒﻴﻨﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬرم و ﻓﻘﻂ
ﻣﺼﺮﻳﺎن را هﻼک ﻣﯽآﻨﻢ.
»14هﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻨﯽ اﺑﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد15 .در اﻳﻦ ﺟﺸﻦ آﻪ هﻔﺖ روز ﻃﻮل
ﻣﯽآﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .در روز اول،
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ را از ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮﻳﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ
آﺴﯽ در ﻣﺪت اﻳﻦ هﻔﺖ روز ﻧﺎن ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪدار
ﺑﺨﻮرد از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ16 .در
روز اول و هﻔﺘﻢ اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ
ء
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ دو روز ﺑﺠﺰ ﺗﻬﻴﻪ
ﺧﻮراک آﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﻜﻨﻴﺪ.
»17اﻳﻦ ﻋﻴﺪ آﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎدﺁوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد آﻪ ﻣﻦ در ﭼﻨﻴﻦ روزی
ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردم .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ
ﺟﺸﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ واﺟﺐ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد18 .از ﻏﺮوب روز ﭼﻬﺎردهﻢ ﺗﺎ ﻏﺮوب
روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ19 .در اﻳﻦ هﻔﺖ روز ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺛﺮی از ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ
در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪت اﮔﺮ آﺴﯽ ﻧﺎن
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪدار ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮد
ﺷﻮد .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﺮﻳﺒﻪهﺎﻳﯽ آﻪ
در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺎآﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
20ﺑﺎز ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ در اﻳﻦ هﻔﺖ روز ﻧﺎن
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪدار ﻧﺨﻮرﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ«.
21ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺮﻩهﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﻳﺘﺎن
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮای ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ22 .ﺧﻮن
ﺑﺮﻩ را در ﻳﮏ ﻃﺸﺖ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻩ زوﻓﺎ ﺧﻮن
را روی ﺗﻴﺮهﺎی دو ﻃﺮف در و ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن
ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ .هﻴﭻ آﺪام از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺁن ﺷﺐ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺮون رود23 .ﺁن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎن را ﺑﻜﺸﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ

ﺧﻮن را روی ﺗﻴﺮهﺎی دو ﻃﺮف در و ﺳﺮ در
ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺑﺒﻴﻨﺪ از ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ »هﻼک
آﻨﻨﺪﻩ« اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽدهﺪ آﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺷﺪﻩ ،ﺷﻤﺎ
را ﺑﻜﺸﺪ24 .ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮن داﻳﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد25 .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪﻩء ﺁن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ،
وارد ﺷﺪﻳﺪ ،ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ26 .هﺮﮔﺎﻩ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ ﺟﺸﻦ را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ،
27ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁن ﺷﺒﯽ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ آﻪ او از ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر آﺮدﻩ،
ﻣﺼﺮیهﺎ را آﺸﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺎ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ رﺳﻴﺪ از ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﯽ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ«.
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ روی ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﻬﺎدﻩ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪﻩ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ28 .ﺳﭙﺲ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و
هﺎرون دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ آﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮگ ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ
29ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺼﺮ را
آﺸﺖ ،از ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮﻋﻮن آﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻏﻼﻣﯽ آﻪ در ﺳﻴﺎﻩﭼﺎل زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻮد .او ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﺸﺎن را
ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد30 .در ﺁن ﺷﺐ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﻳﺎن و
ﺗﻤﺎم اهﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ
دادﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﺻﺪای ﺷﻴﻮن ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻣﺼﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺒﻮد آﻪ در ﺁن آﺴﯽ ﻧﻤﺮدﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.
31ﻓﺮﻋﻮن در هﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را هﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺑﺮوﻳﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ32 .ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎی ﺧﻮد را هﻢ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
وﻟﯽ ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮوﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ آﻨﻴﺪ«.
33اهﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺻﺮار ﻣﯽآﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ هﻤﻪء ﻣﺎ را ﺑﻪ آﺸﺘﻦ ﻧﺪادﻩاﻳﺪ
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻳﺪ«.

ﺧﺮوج

34ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻐﺎرهﺎی ﭘﺮ از ﺧﻤﻴﺮ ﺑﯽﻣﺎﻳﻪ را
درون ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ35 ،و
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از
هﻤﺴﺎﻳﻪهﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻟﺒﺎس و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ36 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﻧﻈﺮ اهﺎﻟﯽ
ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری آﻪ هﺮ ﭼﻪ از ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺮوت
ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺧﺮوج ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ
37و38در هﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از رﻋﻤﺴﻴﺲ آﻮچ
آﺮدﻩ ،رواﻧﻪء ﺳﻮآﻮت ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
زﻧﺎن و آﻮدآﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ هﺰار ﻣﺮد ﺑﻮد آﻪ
ﭘﻴﺎدﻩ در ﺣﺮآﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻗﻮمهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ هﻤﺮاﻩ اﻳﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ.
ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ هﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ اﻳﺸﺎن روان
ﺑﻮدﻧﺪ39 .وﻗﺘﯽ ﺳﺮ راﻩ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺗﻮﻗﻒ
آﺮدﻧﺪ ،از هﻤﺎن ﺧﻤﻴﺮ ﺑﯽﻣﺎﻳﻪای آﻪ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻤﻴﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
40ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣﺼﺮ
زﻧﺪﮔﯽ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ41 .در ﺁﺧﺮﻳﻦ روز ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و
ﺳﯽاﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد آﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ42 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁن ﺷﺐ را ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ
از ﻣﺼﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ،هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺁن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻳﺎد
رهﺎﻳﯽ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﻳﺎن ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ
43و44ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﻣﻘﺮرات ﺁﻳﻴﻦ
ﭘﺴﺢ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ داد» :هﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدی ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩء ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرد ،اﻣﺎ ﻏﻼﻣﯽ آﻪ ﺧﺮﻳﺪاری و
ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺁن ﺑﺨﻮرد45 .ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر و
ﻣﻬﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدی ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺁن ﺑﺨﻮرﻧﺪ46 .ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮﻩ را در هﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪای آﻪ در ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
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ﺁن ﮔﻮﺷﺖ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮﻳﺪ .هﻴﭻ ﻳﮏ از
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺁن را ﻧﺸﻜﻨﻴﺪ47 .ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
»48اﮔﺮ ﻏﺮﻳﺒﻪهﺎﻳﯽ درﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎﻩدارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان اﻳﺸﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزﻩ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪﻩ هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩء ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرد.
49ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻏﺮﻳﺒﻪهﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ
آﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺎآﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد«.
50ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
51در هﻤﺎن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮون ﺁورد.

وﻗﻒ ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ
 13ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﺨﺴﺖزادﻩء ﻧﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را
وﻗﻒ ﻣﻦ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ«.

ﻋﻴﺪ ﻓﻄﻴﺮ
3ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ روز را آﻪ روز
رهﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ از ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ
را از ﺁن رهﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ آﻪ در
روزهﺎی ﻋﻴﺪ ،ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ4 .اﻣﺮوز
در ﻣﺎﻩ اﺑﻴﺐ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
وﻗﺘﯽ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ »ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ«
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪﻩء ﺁن را ﺑﻪ اﺟﺪادﺗﺎن دادﻩ
اﺳﺖ ،ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎﻧﯽهﺎ ،ﺣﻴﺘﯽهﺎ،
اﻣﻮریهﺎ ،ﺣﻮﻳﻬﺎ و ﻳﺒﻮﺳﻴﻬﺎ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ اﻳﻦ روز ﺁزادی
ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ6 .و7ﺑﻪ ﻣﺪت هﻔﺖ روز ﻧﺎن
ﻓﻄﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و در اﻳﻦ هﻔﺖ روز در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺷﻤﺎ
و ﺣﺘﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ هﻴﭻ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪای ﭘﻴﺪا
ﻧﺸﻮد .ﺁﻧﮕﺎﻩ در روز هﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺸﻦ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ آﻨﻴﺪ.

ﺧﺮوج
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»8هﺮ ﺳﺎل هﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁن آﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد و ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد9 .اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ
دﺳﺘﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽﺗﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺷﻤﺎ ﺁورد آﻪ هﻤﻴﺸﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﻜﺮ آﻨﻴﺪ و
از ﺁن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد.
»10ﭘﺲ هﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎﻩ اﺑﻴﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ
روﻳﺪاد ،ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ11 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن آﻪ وﻋﺪﻩء ﺁن را از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﺟﺪاد
ﺷﻤﺎ دادﻩ ﺑﻮد ﺑﻴﺎورد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ
12ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺨﺴﺖزادﻩء ﻧﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺷﻤﺎ از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ را وﻗﻒ ﺧﺪا
آﻨﻴﺪ13 .ﺑﺠﺎی ﻧﺨﺴﺖزادﻩء اﻻغ ،ﺑﺮﻩ وﻗﻒ آﻨﻴﺪ .وﻟﯽ
اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺁن را ﺑﺎ ﺑﺮﻩ ﻋﻮض آﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدن
اﻻغ را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ .اﻣﺎﺑﺮای ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻮض دهﻴﺪ.
»14در ﺁﻳﻨﺪﻩ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :اﻳﻦ
آﺎرهﺎ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺼﺮیهﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪ.
15ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎ را از اﺳﺎرت رهﺎ ﻧﻤﯽآﺮد ،ﺑﺮای
هﻤﻴﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺼﺮیهﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﻧﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺁﻧﺎن را هﻼک آﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ
را ﻧﺠﺎت دهﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺨﺴﺖزادﻩءﻧﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآﻨﻴﻢ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
ارﺷﺪ ﺧﻮد ﻋﻮض ﻣﯽدهﻴﻢ16 .اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮ دﺳﺘﺘﺎن و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽﺗﺎن ﺧﻮاهﺪﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻳﺎد ﺷﻤﺎ ﺁورد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺧﻮد ﻣﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد«.

اﺑﺮ و ﺁﺗﺶ
17و18ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺟﺎزﻩ داد ﺗﺎ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون روﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽهﺎ ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از اﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﺮاﻳﯽ آﻪ در

ﺣﺎﺷﻴﻪء درﻳﺎی ﺳﺮخ ﺑﻮد هﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد ،زﻳﺮا
ﻣﯽداﻧﺴﺖ آﻪ ﻗﻮم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻨﻌﺎن
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،دﻟﺴﺮد ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.
19ﻣﻮﺳﯽ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﻴﺰ
هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺮد ،ﭼﻮن ﻳﻮﺳﻒ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺧﻮد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻗﺴﻢ دادﻩ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮهﺎﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮا هﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد از اﻳﻨﺠﺎ
ﺑﺒﺮﻳﺪ«.
20ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻮآﻮت را ﺗﺮک آﺮدﻩ ،در اﻳﺘﺎم
آﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪء ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،ﺧﻴﻤﻪ زدﻧﺪ21 .در اﻳﻦ
ﺳﻔﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را در روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺳﺘﻮﻧﯽ از
اﺑﺮ و در ﺷﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺁﺗﺶ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽآﺮد.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ هﻢ در روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻔﺮ آﻨﻨﺪ و هﻢ
در ﺷﺐ22 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺑﺮ و ﺁﺗﺶ ﻟﺤﻈﻪای از ﺑﺮاﺑﺮ
ﺁﻧﻬﺎ دور ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﻋﺒﻮر از درﻳﺎی ﺳﺮخ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
 14آﻪ ﺑﺴﻮی ﻓﻢاﻟﺤﻴﺮوت آﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﺪل و
درﻳﺎی ﺳﺮخ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و در
آﻨﺎر درﻳﺎ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ3 .ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻤﺎن ﺧﻮاهﺪ آﺮد آﻪ
ﭼﻮن روﺑﺮوی ﺷﻤﺎ درﻳﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎن
اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎ و ﺻﺤﺮا در دام اﻓﺘﺎدﻩاﻳﺪ،
4و ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺳﺎزم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت
و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﻜﺮش ﺛﺎﺑﺖ آﻨﻢ
ﺗﺎ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در هﻤﺎﻧﺠﺎ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد
ﺧﻴﻤﻪ زدﻧﺪ.
5وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻬﺎ از ﻣﺼﺮ
ﻓﺮار آﺮدﻩاﻧﺪ او و درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻳﻦ
ﭼﻪ آﺎری ﺑﻮد آﻪ ﻣﺎ آﺮدﻳﻢ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد
اﺟﺎزﻩ دادﻳﻢ از اﻳﻨﺠﺎ دور ﺷﻮﻧﺪ؟« 6ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ
ﻋﺮاﺑﻪء ﺧﻮد را ﺁﻣﺎدﻩ آﺮدﻩ ،ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﻮد.
7ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻋﺮاﺑﻪء ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم
ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﻣﺼﺮ آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺳﺮداران راﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ،
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رهﺴﭙﺎر ﮔﺮدﻳﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ آﺮد و او
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ9 .ﺗﻤﺎم ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﺟﻨﮕﯽ
و دﺳﺘﻪهﺎی ﺳﻮارﻩ و ﭘﻴﺎدﻩ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺗﻌﻘﻴﺐ
آﺮدﻧﺪ.
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در آﻨﺎر درﻳﺎ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻓﻢ اﻟﺤﻴﺮوت
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﺧﻴﻤﻪ زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪ.
10وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از دور ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ را دﻳﺪﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ11 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن آﺸﺎﻧﺪی؟ ﻣﮕﺮ در ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺮ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻣﺎ را
ﺁوردی در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر آﺮدی
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ؟ 12وﻗﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﻢ،
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ آﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن واﮔﺬار؟ ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﺮدﻩ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺼﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮدن در
ﺑﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ«.
13وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ! ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدهﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺼﺮیهﺎ را آﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،از اﻳﻦ ﭘﺲ دﻳﮕﺮ
هﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ14 .ﺁرام ﺑﺎﺷﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺟﻨﮕﻴﺪ«.
15ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دﻳﮕﺮ دﻋﺎ و
اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺲ اﺳﺖ .ﻧﺰد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ آﻪ
ﺣﺮآﺖ آﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻧﺪ16 .و ﺗﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻄﺮف درﻳﺎ دراز آﻦ ﺗﺎ ﺁب ﺁن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ از راهﯽ آﻪ در وﺳﻂ درﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ،
ﻋﺒﻮر آﻨﻨﺪ17 .و18وﻟﯽ ﻣﻦ دل ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ﺗﺎ در ﭘﯽ ﺷﻤﺎ وارد راهﯽ آﻪ در درﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﻮاران و ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﺟﻨﮕﻴﺶ
ﺷﻜﺴﺖ دادﻩ ،ﺟﻼل ﺧﻮد را ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و
ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ«.
19ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﺷﺘﻪء ﺧﺪا آﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺮآﺖ
ﻣﯽآﺮد ،ﺁﻣﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ 20و در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺣﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﻴﺪ،
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اﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺁﺗﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ در
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در روﺷﻨﺎﻳﯽ .ﭘﺲ
ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻬﺎ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺷﻮﻧﺪ.
21ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف درﻳﺎ دراز
آﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁب درﻳﺎ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و از ﻣﻴﺎن ﺁب
راهﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ ﻧﻴﺰ از ﻣﺸﺮق ﺑﺎد ﺳﺨﺘﯽ وزﻳﺪن ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ راﻩ
را ﺧﺸﮏ آﺮد.
22ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁن راﻩ ﺧﺸﮏ در ﻣﻴﺎن
درﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻪ ﺁب درﻳﺎ در دو ﻃﺮف راﻩ،
هﻤﭽﻮن دﻳﻮاری ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد23 .در اﻳﻦ هﻨﮕﺎم
ﺗﻤﺎم ﺳﻮاران و اﺳﺒﻬﺎ و ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﻓﺮﻋﻮن در ﭘﯽ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ وارد درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ24 .در ﺳﭙﻴﺪﻩ دم ،ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻣﻴﺎن اﺑﺮ و ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺼﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﺁﺷﻔﺘﻪ آﺮد25 .ﭼﺮﺧﻬﺎی هﻤﻪء ﻋﺮاﺑﻪهﺎ از ﺟﺎ آﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮآﺖ آﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮیهﺎ
ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮار آﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ«.
26وﻗﺘﯽ هﻤﻪء ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺁن ﻃﺮف درﻳﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻄﺮف درﻳﺎ دراز آﻦ ﺗﺎ ﺁﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺼﺮیهﺎ و اﺳﺒﻬﺎ
و ﻋﺮاﺑﻪهﺎﻳﺸﺎن ﻓﺮو رﻳﺰﻧﺪ27 «.ﻣﻮﺳﯽ اﻳﻦ آﺎر را آﺮد
و ﺳﭙﻴﺪﻩ دم ﺁب درﻳﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﮔﺸﺖ.
ﻣﺼﺮیهﺎ آﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻓﺮار آﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ
را در درﻳﺎ ﻏﺮق آﺮد28 .ﭘﺲ ﺁب ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻤﺎم
ﻋﺮاﺑﻪهﺎ و ﺳﻮاران را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻄﻮری آﻪ از ﻟﺸﻜﺮ
ﻓﺮﻋﻮن آﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ هﻢ زﻧﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
29ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﻴﺎن راهﯽ آﻪ ﺑﺮ دو
ﻃﺮف ﺁن دﻳﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺁب ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
30اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺁن روز ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را از
ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻬﺎ اﺟﺴﺎد
ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ را دﻳﺪﻧﺪ آﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
31وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩء ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩء او ﻣﻮﺳﯽ
اﻳﻤﺎن ﺁوردﻧﺪ.
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ﺳﺮود ﻣﻮﺳﯽ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺘﺎﻳﺶ
 15ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺮود را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺮاﻳﻴﻢ آﻪ ﺷﻜﻮهﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭘﻴﺮوز
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،
او اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﻮاراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﻜﻨﺪﻩ اﺳﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺳﺮود و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ.
او ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻢ.
او ﺧﺪای ﻧﻴﺎآﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ.
3او ﺟﻨﮕﺎور اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﺸﻜﺮ و ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﻓﺮﻋﻮن
را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن آﺮد.
ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩء ﻣﺼﺮ در درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
5ﺁﺑﻬﺎی درﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ،
و ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺁب ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
6دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪرت
ﻋﻈﻴﻤﯽ دارد.
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی دﺳﺘﺖ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را در هﻢ آﻮﺑﻴﺪی.
7ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻜﻮهﺖ دﺷﻤﻨﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ،
ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ،اﻳﺸﺎن را هﻤﭽﻮن آﺎﻩ ﺳﻮزاﻧﻴﺪ.
8ﺗﻮ ﺑﺮ درﻳﺎ دﻣﻴﺪی و ﺁن را ﺷﻜﺎﻓﺘﯽ،
ﺁﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮار اﻳﺴﺘﺎد و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺧﺸﮏ
ﮔﺮدﻳﺪ.
9دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻳﺸﺎن راﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽآﻨﻢ،
ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻴﺮم و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮم هﻼک ﻣﯽآﻨﻢ،
ﺛﺮوﺗﺸﺎن را ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺮدﻩ ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاهﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﯽدارم«.
10اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ درﻳﺎ دﻣﻴﺪی
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ،
هﻤﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮب در درﻳﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
11آﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺧﺪاﻳﺎن؟
آﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻋﻈﻴﻢ در ﻗﺪوﺳﻴﺖ؟
آﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺎرهﺎی ﻣﻬﻴﺐ و ﻋﺠﻴﺐ
اﻧﺠﺎم دهﺪ؟
12ﭼﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را دراز آﺮدی،
زﻣﻴﻦ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﻠﻌﻴﺪ.

13ﻗﻮم ﺧﻮد را آﻪ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻮدﻩای
ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد رهﺒﺮی ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﯽ آﺮد.
14ﻣﻠﺘﻬﺎ وﻗﺘﯽ اﻳﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ،
ﺳﺎآﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﺗﺮس ﺧﻮاهﻨﺪ ﻟﺮزﻳﺪ،
15اﻣﻴﺮان ادوم وﺣﺸﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد،
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﺁب ﺧﻮاهﻨﺪ ﻟﺮزﻳﺪ.
وﺣﺸﺖ ،ﻣﺮدم آﻨﻌﺎن را ﻓﺮو ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
16ﺗﺮس و دﻟﻬﺮﻩ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺗﻮ ،ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ،ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﻮاهﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد،
ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﺮﻳﺪﻩای از آﻨﺎر اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
17ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آﻮﻩ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﻴﺎور
و در ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩای
و ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد را در ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺳﺎآﻦ ﺳﺎز.
18ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاهﯽ آﺮد.
19وﻗﺘﯽ اﺳﺒﻬﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻋﺮاﺑﻪهﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ وارد درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁب درﻳﺎ
را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽهﺎ از ﻣﻴﺎن درﻳﺎ
ﺑﻪ ﺧﺸﻜﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ.

ﺳﺮود ﻣﺮﻳﻢ
20ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺳﺮود ،ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺒﻴﻪ ،ﺧﻮاهﺮ
هﺎرون دف ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ رﻗﺼﻴﺪن ﭘﺮداﺧﺖ و
زﻧﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل وی ﭼﻨﻴﻦ آﺮدﻧﺪ21 ،و ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ
ﺳﺮود را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﻳﻴﺪ آﻪ ﺷﻜﻮهﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،او
اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﻮاراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﻜﻨﺪﻩ اﺳﺖ«.

ﺁب ﺗﻠﺦ
22ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از درﻳﺎی ﺳﺮخ ﺣﺮآﺖ داد و
ﺑﻄﺮف ﺻﺤﺮای ﺷﻮر هﺪاﻳﺖ آﺮد .وﻟﯽ در ﺁن ﺻﺤﺮا
ﭘﺲ از ﺳﻪ روز راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ،ﻗﻄﺮﻩای ﺁب ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ23 .ﺳﭙﺲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﻩ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ از ﺁب ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻠﺦ ﺑﻮد) .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺁن ﻣﻜﺎن را ﻣﺎرﻩ
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ﻳﻌﻨﯽ »ﺗﻠﺦ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ24 (.ﻣﺮدم ﻏﺮﻏﺮ آﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪاﻳﻢ؛ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ؟«
25ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ آﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﯽ ﺑﻪ او
ﻧﺸﺎن داد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ درﺧﺖ را در ﺁب ﻣﺎرﻩ
ﺑﻴﻨﺪاز ﺗﺎ ﺁب ﺁن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮد «.ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﻴﻦ آﺮد و
ﺁب ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪ.
در ﻣﺎرﻩ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ داد ﺗﺎ
اﻃﺎﻋﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ26 .او ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ
دﺳﺘﻮرات و اﺣﻜﺎم ﻣﺮا آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ،از ﺗﻤﺎم ﻣﺮضهﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن را ﺑﺪان
دﭼﺎر ﺳﺎﺧﺘﻢ در اﻣﺎن ﺧﻮاهﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ دهﻨﺪﻩء ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ«.
27ﺳﭙﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻠﻴﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ .در ﺁﻧﺠﺎ دوازدﻩ
ﭼﺸﻤﻪ و هﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد؛ ﭘﺲ در آﻨﺎر
ﭼﺸﻤﻪهﺎ ﺧﻴﻤﻪ زدﻧﺪ.

ﻧﺎن »ﻣﻦ« و ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از اﻳﻠﻴﻢ آﻮچ آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
 16ﺻﺤﺮای ﺳﻴﻦ آﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻠﻴﻢ و آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻮد
رﻓﺘﻨﺪ .روزی آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،روز ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺎﻩ
دوم ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج اﻳﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﻮد2 .در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز از ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ﮔﻠﻪ آﺮدﻩ3 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای آﺎش در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻳﻢ و هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﻣﯽآﺸﺖ .ﺁﻧﺠﺎ در آﻨﺎر دﻳﮕﻬﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و
هﺮ ﻗﺪر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻳﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺳﻮزان آﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺁن آﺸﺎﻧﻴﺪﻩاﻳﺪ ،ﺑﺰودی از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺮد«.
4ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎل از ﺁﺳﻤﺎن
ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .هﺮ آﺲ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻴﺮون ﺑﺮود و هﺮ روز ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای هﻤﺎن روز
ﺟﻤﻊ آﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺁﻳﺎ از دﺳﺘﻮراﺗﻢ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ5 .ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮ آﻪ روزهﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء دو
روز ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ،ﺁن را ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«.
6ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺟﻤﻊ آﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد
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آﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺁزاد
آﺮد7 .و8ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ ،زﻳﺮا او ﮔﻠﻪ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را آﻪ از وی
آﺮدﻩاﻳﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ آﺮدﻩاﻳﺪ ﻧﻪ از ﻣﺎ .ﻣﺎ آﻴﺴﺘﻴﻢ آﻪ از ﻣﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ
آﻨﻴﺪ؟ از اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﻋﺼﺮهﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮاهﺪ داد و ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻧﺎن«.
9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ هﺎرون ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا او ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ«.
10در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ هﺎرون ﺑﺎ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎﻩ آﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ازﻣﻴﺎن اﺑﺮ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ11 .و12ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻳﻦ ﻗﻮم را ﺷﻨﻴﺪﻩام .ﺑﺮو و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻪ
ﻋﺼﺮهﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺻﺒﺤﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻴﺮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﻳﺸﺎن
هﺴﺘﻢ«.
13در ﻋﺼﺮ هﻤﺎن روز ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺁﻣﺪﻧﺪ
و ﺳﺮاﺳﺮ اردوﮔﺎﻩ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و در
ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ در اﻃﺮاف اردوﮔﺎﻩ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ.
14ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ ،داﻧﻪهﺎی رﻳﺰی روی
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ آﻪ ﺷﺒﻴﻪ داﻧﻪهﺎی ﺑﺮف ﺑﻮد15 .وﻗﺘﯽ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁن را دﻳﺪﻧﺪ ،از هﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ» :اﻳﻦ
ﭼﻴﺴﺖ؟«
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دادﻩ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ16 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ آﻪ هﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء اﺣﺘﻴﺎج روزاﻧﻪء ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻧﺎن ﺟﻤﻊ آﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻔﺮ ،ﻳﮏ ﻋﻮﻣﺮ« *.
17ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻧﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ زﻳﺎد ﺟﻤﻊ آﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ آﻢ18 .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮﻣﺮ اﻧﺪازﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻳﺪﻧﺪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ زﻳﺎد ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻴﺰی
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ آﻢ ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻴﺰی
آﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ هﺮ آﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺟﻤﻊ
آﺮدﻩ ﺑﻮد19 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻴﺰی از ﺁن را
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ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﻳﺪ20 «.وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻮﺳﯽ
اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻗﺪری از ﺁن را ﺑﺮای ﺻﺒﺢ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،دﻳﺪﻧﺪ ﭘﺮ از آﺮم ﺷﺪﻩ
و ﮔﻨﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ از دﺳﺖ اﻳﺸﺎن
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ21 .از ﺁن ﭘﺲ ،هﺮ روز ﺻﺒﺢ
زود هﺮ آﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ از ﺁن ﻧﺎن ﺟﻤﻊ
ﻣﯽآﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺗﺎﺑﻴﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ
ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺁب ﻣﯽﺷﺪ.
22روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎن ﺟﻤﻊ آﺮدﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺠﺎی ﻳﮏ ﻋﻮﻣﺮ ،دو ﻋﻮﻣﺮ .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻣﺪﻧﺪ و اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
23ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ آﻪ ﻓﺮدا روز
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .هﺮ ﻗﺪر ﺧﻮراک ﻻزم دارﻳﺪ
اﻣﺮوز ﺑﭙﺰﻳﺪ و ﻣﻘﺪاری از ﺁن را ﺑﺮای ﻓﺮدا آﻪ "ﺳﺒﺖ
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ" اﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ«.
24ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎن را ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺒﺢ آﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ دﻳﺪﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ25 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﻏﺬای
ﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ" اﺳﺖ و
ﺳ ﱠﺒ ِ
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺮوز " َ
26
ﭼﻴﺰی روی زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاهﻴﺪ آﺮد .ﺷﺶ روز
ﺳﺒﱠﺖ اﺳﺖ و
ﺧﻮراک ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ روز هﻔﺘﻢَ ،
ﺧﻮراک ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاهﻴﺪ آﺮد«.
27وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در روز هﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آﺮدن
ﺧﻮراک ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ هﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
28ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﻗﻮم ﺗﺎ آﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ
از اﺣﻜﺎم و اواﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﻨﻨﺪ؟ 29ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
آﻪ ﻣﻦ در روز ﺷﺸﻢ ،ﺧﻮراک دو روز را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﯽدهﻢ و روز هﻔﺘﻢ را آﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﻴﻦ آﺮدم و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آﺮدن ﺧﻮراک از
ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻧﺪ؟« 30ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در
روز هﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﺮدﻧﺪ31 .ﺁﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﻧﺎﻧﯽ را آﻪ
ﻦ )ﻳﻌﻨﯽ »اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟«(
ﺻﺒﺢهﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﺮدﻧﺪَ ،ﻣ ّ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺁن ﻣﺜﻞ داﻧﻪهﺎی ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد و ﻃﻌﻢ ﻧﺎن
ﻋﺴﻠﯽ را داﺷﺖ.
32ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺧﻄﺎب آﺮدﻩ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ آﻪ از اﻳﻦ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﮏ ﻋﻮﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان
ﻳﺎدﮔﺎر ﻧﮕﻬﺪارﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ

اﻳﻦ هﻤﺎن ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﺟﺪادﺷﺎن را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داد33 «.ﻣﻮﺳﯽ
ء
ﺑﻪ هﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ ﭘﻴﺪا آﻦ و در ﺁن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
ﻦ ﺑﺮﻳﺰ و ﺁن را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻳﮏ ﻋﻮﻣﺮ َﻣ ّ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ34 «.هﺎرون
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﻋﻤﻞ آﺮد.
ﺑﻌﺪهﺎ اﻳﻦ ﻧﺎن در »ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ« ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ.
35ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻨﻌﺎن و ﺳﺎآﻦ ﺷﺪن در ﺁن
ﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣ ّ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ)36 .ﻋﻮﻣﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ دو ﻟﻴﺘﺮ آﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﺑﻜﺎر ﻣﯽرﻓﺖ(.

ﺁب از ﺻﺨﺮﻩ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﺤﺮای
 17ﺳﻴﻦ آﻮچ آﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ آﻮﺗﺎﻩ،
در رﻓﻴﺪﻳﻢ اردو زدﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،دﻳﺪﻧﺪ
آﻪ در ﺁن ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ ﺁب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
2ﭘﺲ ﮔﻠﻪ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻏﺎز آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁب ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ«.
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :ﭼﺮا ﮔﻠﻪ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟«
3اﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ آﻪ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد زدﻧﺪ:
»ﭼﺮا ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردی؟ ﺁﻳﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻳﻨﺠﺎ ﺁوردی ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﮔﻠﻪهﺎی ﺧﻮد از ﺗﺸﻨﮕﯽ
ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ؟«
4ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻗﻮم ﭼﻜﻨﻢ؟ هﺮ ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻨﺪ«.
5و6ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺮدار و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﺮدم
ﺑﻄﺮف آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﺣﺮآﺖ آﻦ .ﻣﻦ در ﺁﻧﺠﺎ آﻨﺎر
ﺻﺨﺮﻩ ،ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ اﻳﺴﺘﺎد .ﺑﺎ هﻤﺎن ﻋﺼﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ
رود ﻧﻴﻞ زدی ،ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺑﺰن ﺗﺎ ﺁب از ﺁن ﺟﺎری ﺷﻮد
و ﻗﻮم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ «.ﻣﻮﺳﯽ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
دﺳﺘﻮر داد ،ﻋﻤﻞ آﺮد و ﺁب از ﺻﺨﺮﻩ ﺟﺎری ﺷﺪ.
7ﻣﻮﺳﯽ اﺳﻢ ﺁﻧﺠﺎ را ﻣﺴّﺎ )ﻳﻌﻨﯽ »ﻗﻮم ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ«( ﮔﺬاﺷﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﻢ ﺁﻧﺠﺎ را
ﻣﺮﻳﺒﻪ )ﻳﻌﻨﯽ »ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ«( ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن
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در ﺁﻧﺠﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺁﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ هﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟« و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ او را اﻣﺘﺤﺎن آﺮدﻧﺪ.

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﻬﺎ
8ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﯽهﺎ ﺑﻪ رﻓﻴﺪﻳﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.
9ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :اﻓﺮادی از ﻗﻮم اﻧﺘﺨﺎب آﻦ و
ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﯽهﺎ ﺑﺮو .ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ﺧﻮاهﻢ اﻳﺴﺘﺎد10 «.ﭘﺲ ﻳﻮﺷﻊ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﯽهﺎ رﻓﺖ و ﻣﻮﺳﯽ
و هﺎرون و ﺣﻮر* ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ رﻓﺘﻨﺪ11 .ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ آﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ دﺳﺘﻬﺎی
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﺟﻨﮕﺎوران اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﻴﺮوز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
هﺮ وﻗﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﺁورد،
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﯽهﺎ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن ﭼﻴﺮﻩ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ12 .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺳﯽ
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﭘﺲ هﺎرون و ﺣﻮر ،او را روی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و از دو
ﻃﺮف دﺳﺘﻬﺎی او را ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻨﺪ.
13در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻳﻮﺷﻊ و ﺳﭙﺎهﻴﺎن او ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﯽهﺎ را ﺑﻜﻠﯽ
ﺗﺎروﻣﺎر آﺮدﻧﺪ.
14ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺮح اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی
را ﺑﻨﻮﻳﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻮﺷﻊ ﺑﮕﻮ آﻪ ﻣﻦ
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ را از روی زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ
ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.
15ﻣﻮﺳﯽ در ﺁن ﻣﻜﺎن ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁن را
»ﻳﻬﻮﻩ ﻧﺴﯽ« )ﻳﻌﻨﯽ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﻴﺮوزی ﻣﻦ
اﺳﺖ«( ﻧﺎﻣﻴﺪ16 .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺮﭼﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮازﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
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ﻳﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ و آﺎهﻦ ﻣﺪﻳﺎن وﻗﺘﯽ
ﺷﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ آﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺮدﻩ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ رهﺎﻧﻴﺪﻩ
اﺳﺖ2 ،و3ﺻﻔﻮرﻩ زن ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ او ﺑﺮداﺷﺖ
ﻼ زن ﺧﻮد را ﻧﺰد
و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺖ) .ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒ ً
ﻳﺘﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد (.ﻧﺎﻣﻬﺎی دو ﭘﺴﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺮﺷﻮن
و اﻟﻴﻌﺎزر ﺑﻮد) .ﺟﺮﺷﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻏﺮﻳﺐ« اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ او ،ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ در
زﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،ﻏﺮﻳﺐ هﺴﺘﻢ4 «.اﻟﻴﻌﺎزر هﻢ ﻳﻌﻨﯽ»ﺧﺪا
ﻳﺎور ﻣﻦ اﺳﺖ« ،ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﺧﺪای ﭘﺪرم ﻣﺮا ﻳﺎری آﺮد و ﻣﺮا از ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﺠﺎت داد(«.
5و6هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ در داﻣﻨﻪء آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺧﻴﻤﻪ
زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،زن و ﭘﺪر زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﺳﯽ از راﻩ
رﺳﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ آﻪ هﻤﺴﺮ و دو
ﭘﺴﺮش و ﻳﺘﺮون ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ7 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﺘﺮون
رﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﺗﻌﻈﻴﻢ آﺮد و ﺻﻮرت او را ﺑﻮﺳﻴﺪ .ﭘﺲ
از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪء ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ 8و ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﺮای ﭘﺪر زﻧﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺮد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻼهﺎﻳﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺁورد ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
رهﺎﻳﯽ دهﺪ و ﭼﻪ ﻣﺸﻘﺘﯽ را در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻤﻞ
آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد
را از ﺧﻄﺮات و دﺷﻮارﻳﻬﺎ ﻧﺠﺎت داد9 .ﻳﺘﺮون ﺑﺴﺒﺐ
اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺁزادی ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ 10و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻧﺠﺎت
ء
داد11 .اآﻨﻮن ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از هﻤﻪ
ﺧﺪاﻳﺎن اﺳﺖ ،زﻳﺮا او ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﻳﺎن
ﻣﺘﻜﺒﺮ و ﺑﯽرﺣﻢ ﻧﺠﺎت دادﻩ اﺳﺖ«.
12ﻳﺘﺮون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮد ،و هﺎرون و هﻤﻪء ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
دﻳﺪن او ﺁﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دور هﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (18-9 :1

*

ﺣﻮر از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﻬﻮدا و از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺼﺮون و ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﮐﺎﻟﻴﺐ ﺑﻮد
)1ﺗﻮارﻳﺦ 18 :2و .(19او ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ ﺑﻮد )ﺧﺮوج
1 :31و.(2

13روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺮدم
در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮدم از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب
در ﺣﻀﻮر او اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
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14ﻳﺘﺮون وﻗﺘﯽ دﻳﺪ آﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺮدم،
وﻗﺖ زﻳﺎدی را ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﻳﻦ
آﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯽ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﺗﻤﺎم
روز ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری؟«
15ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻜﻨﻢ ،زﻳﺮا
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ16 .وﻗﺘﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﻴﺶ
ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدهﻢ آﻪ ﺣﻖ
ﺑﺎ آﺪاﻣﺴﺖ و اﺣﻜﺎم و اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﯽدهﻢ«.
17ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ17 .ﺗﻮ ﺑﺎ
اﻳﻦ آﺎر ،ﺧﻮد را از ﭘﺎی در ﻣﯽﺁوری و ﻗﻮم را ﻧﻴﺰ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽآﻨﯽ .ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻳﻦ آﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم دهﯽ19 .ﺣﺮف ﻣﺮا ﮔﻮش آﻦ و ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮ و ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .ﺗﻮ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩء اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎش و ﻣﺴﺎﻳﻞ و
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ20 .دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺑﺪﻩ و ﺑﮕﻮ آﻪ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ و ﭼﻪ
رﻓﺘﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ21 .و22در ﺿﻤﻦ از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻓﺮادی آﺎردان و ﺧﺪاﺗﺮس و درﺳﺘﻜﺎر آﻪ
از رﺷﻮﻩ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب آﻦ ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﻗﻀﺎوت آﻨﻨﺪ .ﺑﺮای هﺮ هﺰار ﻧﻔﺮ ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ
آﻦ .ﺁن ﻗﺎﺿﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪء ﺧﻮد از ﻣﻴﺎن هﺮ هﺰار
ﻧﻔﺮ ،دﻩ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ ﺗﺎ هﺮ ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دﻩ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪء ﺧﻮد از ﻣﻴﺎن
ﮔﺮوﻩ ﺻﺪ ﻧﻔﺮﻩء ﺧﻮﻳﺶ دو ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪ ﺗﺎ هﺮ
ﻳﮏ ،ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﻗﺎﺿﯽ
ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮﻩء ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
آﻨﻨﺪ ﺗﺎ هﺮ ﻳﮏ ،ﻗﺎﺿﯽ دﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﺬار ﻗﻀﺎوت ﻗﻮم
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩء اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺎﻳﻞ آﻮﭼﮏ را ﺧﻮد
ﺣﻞ آﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،دﻳﮕﺮان را در آﺎر ﺧﻮد ﺷﺮﻳﮏ
ﻣﯽآﻨﯽ و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮ ﺳﺒﻜﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد23 .اﮔﺮ اﻳﻦ
روش را در ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاهﯽ ﺷﺪ و ﻗﻮم ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺣﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،راﺿﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺸﺖ«.

24ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﺪر زن ﺧﻮد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ﻋﻤﻞ آﺮد25 .او ﻣﺮدان آﺎرداﻧﯽ را
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای هﺮ هﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺻﺪ ﻧﻔﺮ،
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ و دﻩ ﻧﻔﺮ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮد26 .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﻪ آﺎر ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻮﭼﻜﺘﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ.
27ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ،ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر زﻧﺶ را ﺑﺪرﻗﻪ آﺮد و
او ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ درآﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻓﻴﺪﻳﻢ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ و درﺳﺖ
 19ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﺼﺮﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺳﻴﻨﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ اردو زدﻧﺪ3 .ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ رﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻣﻴﺎن آﻮﻩ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪﻩ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ4 :ﺷﻤﺎ دﻳﺪﻳﺪ آﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮیهﺎ ﭼﻪ آﺮدم و ﭼﻄﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑﯽ آﻪ
ﺑﭽﻪهﺎﻳﺶ را روی ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺁوردم5 .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻋﻬﺪ
ﻣﺮا ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ ،از ﻣﻴﺎن هﻤﻪء اﻗﻮام ،ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص
ﻣﻦ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد .هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎل ﻣﻦ
اﺳﺖ6 ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد و
ﭼﻮن آﺎهﻨﺎن ،ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد«.
7ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﻓﺮود ﺁﻣﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آﺮد و هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ.
8هﻤﻪء ﻗﻮم ﻳﮏ ﺻﺪا ﺟﻮاب دادﻧﺪ » :هﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻴﻢ «.ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض آﺮد.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ در اﺑﺮ ﻏﻠﻴﻈﯽ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﻣﯽﺁﻳﻢ ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽآﻨﻢ ﻗﻮم ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺧﻮد ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ
را ﺑﺎور آﻨﻨﺪ«.
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض آﺮد 10و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮو و اﻣﺮوز و
ﻓﺮدا ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎدﻩ آﻦ .ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

ﺧﺮوج

ﺑﮕﻮ آﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد راﺑﺸﻮﻳﻨﺪ11 ،ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﭘﺲ ﻓﺮدا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ
آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮم12 .ﺣﺪودی دور ﺗﺎ دور آﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
آﻦ آﻪ ﻗﻮم از ﺁن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻪ از
آﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﻧﺮوﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺰدﻳﮏ هﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ .هﺮ
آﻪ از اﻳﻦ ﺣﺪود ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارد آﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ13 .او
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﺮ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
آﺴﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ آﻮﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪای
ﺷﻴﭙﻮر ﺑﺮﺧﻴﺰد ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪء آﻮﻩ
ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ«.
14ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﻓﺮود ﺁﻣﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺗﻘﺪﻳﺲ*
ﻧﻤﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ.
15ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :دو روز ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﻴﺪ و در اﻳﻦ دو روز ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻜﯽ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ«.
16ﺻﺒﺢ روز ﺳﻮم ،هﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺁﻓﺘﺎب ،ﺻﺪای
هﻮﻟﻨﺎک رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ و اﺑﺮ ﻏﻠﻴﻈﯽ روی
آﻮﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻮن ﺻﺪای
ﺷﻴﭙﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻗﻮم از ﺗﺮس ﻟﺮزﻳﺪﻧﺪ.
17ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا از
اردوﮔﺎﻩ ﺑﻴﺮون ﺑﺮد .هﻤﻪ در ﭘﺎی آﻮﻩ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ18 .ﺗﻤﺎم
آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ از دود ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺁﺗﺶ ﺑﺮ
ﺁن ﻧﺰول آﺮد .از آﻮﻩ دود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دود
آﻮرﻩ ،در هﻮا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم آﻮﻩ ﻟﺮزﻳﺪ19 .ﺻﺪای
ﺷﻴﭙﻮر هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺧﺪا هﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪای رﻋﺪ ﺑﻪ
او ﺟﻮاب داد20 .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪء آﻮﻩ ﻧﺰول آﺮد،
ﻣﻮﺳﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻪء آﻮﻩ ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ.
21ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ
آﻪ از ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﻳﺪن ﻣﻦ
ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ هﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ22 .ﺣﺘﯽ آﺎهﻨﺎﻧﯽ آﻪ

*

»ﺗﻘﺪﻳﺲ« ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ,اﺧﺘﺼﺎص دادن و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻦ.
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻧﺸﻮم«.
23ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض آﺮد» :ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
ﺁﻣﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ آﺎر ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪای و
ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دادﻩای آﻪ آﻮﻩ را ﺗﻘﺪﻳﺲ آﺮدﻩ،
ﺣﺪودی ﺑﺮای ﺁن ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻢ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ آﻪ از ﺁن
ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ«.
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮو و هﺎرون را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ
ﺑﻴﺎور .ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ و آﺎهﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ آﻪ از ﺁن
ﺣﺪ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دﻳﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ
ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ«.
25ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺖ و هﺮ ﭼﻪ را آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺎز ﮔﻔﺖ.

دﻩ ﻓﺮﻣﺎن
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (21-1 :5

ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را
 20ﺻﺎدر آﺮد:
»2ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ،هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ را
از اﺳﺎرت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮ ﺁزاد آﺮد.
»3ﺗﻮ را ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
»4هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺎهﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﻜﻦ5 .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ زاﻧﻮ ﻧﺰن و ﺁﻧﻬﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻦ ،زﻳﺮا ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ،
ﺧﺪای ﻏﻴﻮری هﺴﺘﻢ و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ آﻨﻨﺪ،
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﻢ .اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﺮدد6 .اﻣﺎ ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا ﭘﻴﺮوی آﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
هﺰار ﭘﺸﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﯽآﻨﻢ.
»7از ﻧﺎم ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻧﻜﻦ .اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎوری ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺁن ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺨﻮری ،ﺗﻮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﻢ.
»8روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺁن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪار.
9در هﻔﺘﻪ ﺷﺶ روز آﺎر آﻦ10 ،وﻟﯽ در روز هﻔﺘﻢ آﻪ
»ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ« اﺳﺖ هﻴﭻ آﺎر ﻧﻜﻦ ،ﻧﻪ ﺧﻮدت ،ﻧﻪ
ﭘﺴﺮت ،ﻧﻪ دﺧﺘﺮت ،ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﻧﻪ آﻨﻴﺰت ،ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺖ و
ﻧﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﺖ11 .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺶ روز ،ﺁﺳﻤﺎن و
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زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ و هﺮ ﭼﻪ را آﻪ در ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺁﻓﺮﻳﺪ و روز
هﻔﺘﻢ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪ .ﭘﺲ او روز ﺳﺒﺖ را ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺁن را روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
»12ﭘﺪر و ﻣﺎدرت را اﺣﺘﺮام آﻦ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
»13ﻗﺘﻞ ﻧﻜﻦ.
»14زﻧﺎ ﻧﻜﻦ.
»15دزدی ﻧﻜﻦ.
»16دروغ ﻧﮕﻮ.
»17ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس دﻳﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ ،ﮔﺎو و اﻻغ ،و اﻣﻮال
هﻤﺴﺎﻳﻪات ﻧﺒﺎش«.
18وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دود را
از آﻮﻩ دﻳﺪﻧﺪ و ﺻﺪای ﺷﻴﭙﻮر را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،از ﺗﺮس
ﻟﺮزﻳﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪای دور از آﻮﻩ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و
19ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ ﭘﻴﺎم ﺧﺪا را ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎن و ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽآﻨﻴﻢ .ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ«.
20ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﺰول
آﺮدﻩ ،آﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ از
اﻳﻦ ﭘﺲ از او ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ«.
21در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ هﻤﻪء ﻗﻮم ﺁﻧﺠﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻳﺪﻧﺪ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﻴﻈﯽ آﻪ ﺧﺪا در ﺁن ﺑﻮد ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
22ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﺧﻮد دﻳﺪﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ
آﺮدم23 ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﻳﺎﻧﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ
ﻧﺴﺎزﻳﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ24 .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﯽ آﻪ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎک زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .از ﮔﻠﻪ
و رﻣﻪء ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و هﺪاﻳﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ
روی اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ .در ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺷﻤﺎ را در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮآﺖ دهﻢ25 .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را از ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ آﻨﻴﺪ ،ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺎ اﺑﺰار
ﻧﺸﻜﻨﻴﺪ و ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻨﮕﻬﺎﻳﯽ آﻪ روی ﺁﻧﻬﺎ اﺑﺰار
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ26 .ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﭘﻠﻪ ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻣﺒﺎدا وﻗﺘﯽ از ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽروﻳﺪ ﻋﻮرت ﺷﻤﺎ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد.

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (18-12 :15

»ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ
 21هﺴﺘﻨﺪ:
*
»2اﮔﺮ ﻏﻼﻣﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﻮ
را ﺧﺪﻣﺖ آﻨﺪ .ﺳﺎل هﻔﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁزاد ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮای آﺴﺐ ﺁزادی ﺧﻮد ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد3 .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺷﻮد هﻤﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻴﻦ
ﻏﻼﻣﯽ هﻤﺴﺮی اﺧﺘﻴﺎر آﻨﺪ در ﺳﺎل هﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش
ﺁزاد ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺷﻮد هﻤﺴﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ هﺮ دو ﺁﻧﻬﺎ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﺁزاد
ﺷﻮﻧﺪ4 .وﻟﯽ اﮔﺮ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺮای او زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
او از وی ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش ﺁزاد ﺷﻮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﻴﺶ او
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
»5اﮔﺮ ﺁن ﻏﻼم ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ارﺑﺎب و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ
را دوﺳﺖ دارم و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺁزادی ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﯽدهﻢ6 ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ارﺑﺎﺑﺶ او را ﭘﻴﺶ ﻗﻀﺎت* ﻗﻮم ﺑﺒﺮد
و در ﺣﻀﻮر هﻤﻪ ﮔﻮش او را ﺑﺎ درﻓﺸﯽ ﺳﻮراخ آﻨﺪ
ﺗﺎ از ﺁن ﭘﺲ هﻤﻴﺸﻪ ﻏﻼم او ﺑﺎﺷﺪ.
»7اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻨﻴﺰی ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺁن
آﻨﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼم در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺁزاد ﻧﺸﻮد8 .اﮔﺮ
ارﺑﺎﺑﺶ آﻪ ﺁن آﻨﻴﺰ را ﺧﺮﻳﺪﻩ و ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد آﺮدﻩ
اﺳﺖ ،از او راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﺗﺎ وی
ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد او را ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻏﻴﺮاﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﺎر در ﺣﻖ او
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد9 .اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﺨﻮاهﺪ آﻨﻴﺰ را

*
*

ﻳﻌﻨﯽ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻋﻬﺪﻩء ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻼم ﺗﻮ ﺷﻮد .«...
ﻳﺎ »ﭘﻴﺶ ﺧﺪا«.
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ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻧﺎﻣﺰد آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻮم دﺧﺘﺮان
ﺁزاد ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر آﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻳﮏ آﻨﻴﺰ10 .اﮔﺮ
ﺧﻮدش ﺑﺎ او ازدواج آﻨﺪ و ﺑﻌﺪ زن دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ
ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﺣﻖ هﻤﺴﺮی او
ﭼﻴﺰی آﻢ آﻨﺪ11 .اﮔﺮ ارﺑﺎب در رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ
آﻮﺗﺎهﯽ آﻨﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁن آﻨﻴﺰ ﺁزاد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺘﯽ ،او را ﺗﺮک آﻨﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
»12اﮔﺮ آﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻃﻮری ﺑﺰﻧﺪ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮگ وی ﮔﺮدد ،او ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد13 .اﻣﺎ اﮔﺮ او
ﻗﺼﺪ آﺸﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺮگ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ**،
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺴﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ 14وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﺑﺎ
ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آﺴﯽ ﺣﻤﻠﻪ آﻨﺪ و او را ﺑﻜﺸﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺴﺖ
ﺑﻴﺮون آﺸﻴﺪﻩ ،آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»15هﺮ آﻪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدرش را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»16هﺮ آﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪزدد ،ﺧﻮاﻩ او را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺧﻮاﻩ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»17هﺮ آﺲ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ
ﺷﻮد.
»18اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ هﻢ ﮔﻼوﻳﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﻬﺎ
دﻳﮕﺮی را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺰﻧﺪ آﻪ ﻣﺠﺮوح
و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺮد19 ،و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮب ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻤﮏ ﻋﺼﺎ راﻩ ﺑﺮود ،ﺁﻧﻮﻗﺖ
ﺿﺎرب ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮد ،ﺑﺸﺮﻃﯽ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺗﺎوان روزهﺎی ﺑﻴﻜﺎری ﻣﺠﺮوح را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﻼ ﺧﻮب ﻧﺸﺪﻩ ﺑﭙﺮدازد.
آﻪ آﺎﻣ ً
»20اﮔﺮ آﺴﯽ ﻏﻼم ﻳﺎ آﻨﻴﺰ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺎ ﭼﻮب
ﺑﺰﻧﺪ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ او ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
21اﻣﺎ اﮔﺮ ﺁن ﻏﻼم ﻳﺎ آﻨﻴﺰ ﭼﻨﺪ روزی ﭘﺲ از آﺘﮏ
ﺧﻮردن زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد ،زﻳﺮا ﺁن
ﻏﻼم ﻳﺎ آﻨﻴﺰ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد.
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»22اﮔﺮ ﻋﺪﻩای ﺑﺎ هﻢ درﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ
دﻋﻮا ،زن ﺣﺎﻣﻠﻪای را ﻃﻮری ﺑﺰﻧﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ
او ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺁﺳﻴﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺿﺎرب
هﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ را آﻪ ﺷﻮهﺮ ﺁن زن ﺑﺨﻮاهﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺁن
را ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺪهﺪ23 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد او
ﺻﺪﻣﻪای وارد ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺎرب ﻧﻴﺰ
وارد ﮔﺮدد :ﺟﺎن ﺑﻌﻮض ﺟﺎن24 ،ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻮض ﭼﺸﻢ،
دﻧﺪان ﺑﻌﻮض دﻧﺪان ،دﺳﺖ ﺑﻌﻮض دﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﻌﻮض
ﭘﺎ25 ،داغ ﺑﻌﻮض داغ ،زﺧﻢ ﺑﻌﻮض زﺧﻢ ،و ﺿﺮب
ﺑﻌﻮض ﺿﺮب.
»26اﮔﺮ آﺴﯽ ﺑﺎ وارد آﺮدن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻏﻼم
ﻳﺎ آﻨﻴﺰش او را آﻮر آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻌﻮض ﭼﺸﻤﺶ
ﺁزاد آﻨﺪ27 .اﮔﺮ آﺴﯽ دﻧﺪان ﻏﻼم ﻳﺎ آﻨﻴﺰ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻜﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻌﻮض دﻧﺪاﻧﺶ ﺁزاد آﻨﺪ.
»28اﮔﺮ ﮔﺎوی ﺑﻪ ﻣﺮد ﻳﺎ زﻧﯽ ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ و او را
ﺑﻜﺸﺪ ،ﺁن ﮔﺎو ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺘﺶ هﻢ
ﺧﻮردﻩ ﻧﺸﻮد ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺁن ﮔﺎو ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺮدﻩ
ﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪء ﺷﺎخ زﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد29 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺁن ﮔﺎو ﻗﺒ ً
داﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ هﻢ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻩ،
اﻣﺎ ﮔﺎو را ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ هﻢ ﮔﺎو
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮔﺮدد و هﻢ ﺻﺎﺣﺒﺶ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد30 .وﻟﯽ
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اﮔﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻘﺘﻮل راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎ را ﻗﺒﻮل
آﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دهﺪ.
»31اﮔﺮ ﮔﺎوی ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮی ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ و او را
ﺑﻜﺸﺪ ،هﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد32 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻏﻼم ﻳﺎ
آﻨﻴﺰی ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ و او را ﺑﻜﺸﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ
ارﺑﺎب ﺁن ﻏﻼم ﻳﺎ آﻨﻴﺰ دادﻩ ﺷﻮد و ﮔﺎو هﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮔﺮدد.
»33اﮔﺮ آﺴﯽ ﭼﺎهﯽ ﺑﻜﻨﺪ و روی ﺁن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﮔﺎو ﻳﺎ اﻻﻏﯽ در ﺁن ﺑﻴﻔﺘﺪ34 ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺁن ﺣﻴﻮان را ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﺣﻴﻮان
ﻣﺮدﻩ از ﺁن او ﺑﺎﺷﺪ.
»35اﮔﺮ ﮔﺎوی ،ﮔﺎو دﻳﮕﺮی را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻜﺸﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺁن
دو ﮔﺎو ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎو زﻧﺪﻩ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺁن را ﻣﻴﺎن
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻨﻨﺪ ،و هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﻤﯽ از
ﮔﺎو آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد36 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﺎوی
آﻪ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﺑﻘﻪء ﺷﺎخ زﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺁن را
ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎو زﻧﺪﻩای ﺑﻌﻮض ﮔﺎو آﺸﺘﻪ ﺑﺪهﺪ و
ﮔﺎو آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال
»اﮔﺮ آﺴﯽ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺪزدد و
 22ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﺒﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻮض ﮔﺎوی آﻪ
دزدﻳﺪﻩ ﭘﻨﺞ ﮔﺎو و ﺑﻌﻮض ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺲ
ﺑﺪهﺪ2 .و3و4اﮔﺮ از ﻋﻬﺪﻩء ﭘﺮداﺧﺖ آﺎﻣﻞ ﻏﺮاﻣﺖ
ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﺪ ،در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ دزد در ﺣﻴﻦ دزدﻳﺪن ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻳﺎ اﻻغ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺣﻴﻮان دزدﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺪهﺪ .اﮔﺮ دزد ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺷﺐ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ
دزدی آﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺴﯽ آﻪ او را آﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺘﻞ در روز واﻗﻊ ﺷﻮد
آﺴﯽ آﻪ او را آﺸﺘﻪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ.
»5اﮔﺮ آﺴﯽ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد را ﻋﻤﺪًا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎآﺴﺘﺎن
ء
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی رهﺎ آﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت واردﻩ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎآﺴﺘﺎن ﻳﺎ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد.

»6اﮔﺮ آﺴﯽ در ﻣﺰرﻋﻪاش ﺁﺗﺸﯽ روﺷﻦ آﻨﺪ و ﺁﺗﺶ
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪء ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻓﻪهﺎ ﻳﺎ
ﻣﺤﺼﻮل درو ﻧﺸﺪﻩ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪء او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ،
ﺁﻧﻜﻪ ﺁﺗﺶ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻤﺎم
ﺧﺴﺎرات واردﻩ را ﺑﭙﺮدازد.
»7اﮔﺮ آﺴﯽ ﭘﻮل ﻳﺎ ﺷﯽای را ﭘﻴﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺁن اﻣﺎﻧﺖ دزدﻳﺪﻩ ﺷﺪ ،اﮔﺮ دزد دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ دزدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻋﻮض
دهﺪ8 .وﻟﯽ اﮔﺮ دزد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺷﺨﺺ
اﻣﺎﻧﺘﺪار را ﻧﺰد ﻗﻀﺎت* ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺁﻳﺎ ﺧﻮد
او در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.
»9هﺮ ﮔﺎﻩ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،اﻻغ ،ﻟﺒﺎس و ﻳﺎ هﺮ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮی ﮔﻢ ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺶ ادﻋﺎ آﻨﺪ آﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩء او ﭘﻴﺶ
ﻓﻼن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺁن ﺷﺨﺺ اﻧﻜﺎر آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ هﺮ
دو ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻀﺎت ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و آﺴﯽ آﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯽ آﻪ دزدﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺎوان دهﺪ.
»10اﮔﺮ آﺴﯽ ﮔﺎو ﻳﺎ اﻻغ ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ هﺮ ﺣﻴﻮان
دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺴﭙﺎرد و ﺁن
ﺣﻴﻮان ﺑﻤﻴﺮد ،ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻏﺎرت ﺷﻮد و
ﺷﺎهﺪی در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ11 ،ﺁن هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺨﻮرد آﻪ ﺁن را ﻧﺪزدﻳﺪﻩ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ او را ﺑﭙﺬﻳﺮد و از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎوان ﻣﺎل،
ﺧﻮدداری آﻨﺪ12 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺘﯽ از
ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺘﺪار دزدﻳﺪﻩ ﺷﻮد ،اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل ﻏﺮاﻣﺖ دهﺪ13 .اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺟﺎﻧﻮری وﺣﺸﯽ ﺁن را
درﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺷﻪء درﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ را
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دهﺪ ،آﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت
ﻏﺮاﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
»14اﮔﺮ آﺴﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ را از هﻤﺴﺎﻳﻪء ﺧﻮد ﻗﺮض ﺑﮕﻴﺮد
و ﺁن ﺣﻴﻮان ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻳﺎ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ هﻢ
در ﺁن زﻣﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮض ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﺁن ﺣﻴﻮان را ﺑﺪهﺪ15 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ در
ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎوان
ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﺣﻴﻮان آﺮاﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﺎن آﺮاﻳﻪ،
ﻏﺮاﻣﺖ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

*

ﻳﺎ »ﭘﻴﺶ ﺧﺪا« ,هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻳﻪء .9
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﯽ و دﻳﻨﯽ

ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف

»16اﮔﺮ ﻣﺮدی ،دﺧﺘﺮ ﺑﺎآﺮﻩای را آﻪ هﻨﻮز ﻧﺎﻣﺰد
ﻧﺸﺪﻩ اﻏﻔﺎل آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪء دﺧﺘﺮ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،او را
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد در ﺁورد17 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ
ازدواج راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺁن ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮﻳﻪء ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد.
»18زﻧﯽ آﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»19هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻧﺰدﻳﻜﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ
ﺷﻮد.
»20اﮔﺮ آﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﻳﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»21ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻳﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺰ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮدﻳﺪ.
»22از ﺑﻴﻮﻩ زن و ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻬﺮﻩآﺸﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ23 .اﮔﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻇﻠﻤﯽ روا دارﻳﺪ و اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﻪ داد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﻢ24 ،و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن هﻼک ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻮﻩ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻳﺘﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
»25اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از اﻓﺮاد ﻗﻮم ﺧﻮد آﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮل
ﻗﺮض دادی ،ﻣﺜﻞ ﻳﮏ رﺑﺎﺧﻮار رﻓﺘﺎر ﻧﻜﻦ و از او ﺳﻮد
ﻧﮕﻴﺮ26 .اﮔﺮ ﻟﺒﺎس او را ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب
ﺁﻓﺘﺎب ﺁن را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﺑﺪﻩ27 ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺁن ﻟﺒﺎس
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ او ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺁن ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ او
ﭘﺲ ﻧﺪهﯽ و او ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ آﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ داد او ﺧﻮاهﻢ
رﺳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاﻳﯽ آﺮﻳﻢ هﺴﺘﻢ.
»28ﺑﻪ ﺧﺪا آﻔﺮ ﻧﮕﻮ* و ﺑﻪ رهﺒﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻔﺮﺳﺖ.
»29ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻼت و ﻋﺼﻴﺮ اﻧﮕﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﺎور.
»ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺧﻮد ،ﻋﻮض ﺑﺪﻩ.
»30ﻧﺨﺴﺖ زادﻩهﺎی ﻧﺮ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪﻩ .ﺑﮕﺬار اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎ ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ
ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در روز هﺸﺘﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ.
»31ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻣﻦ هﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﯽ را
آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ درﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻧﺨﻮرﻳﺪ؛ ﺁن را
ﭘﻴﺶ ﺳﮕﺎن ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ.

»ﺧﺒﺮ دروغ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻜﻦ و ﺑﺎ دادن
 23ﺷﻬﺎدت دروغ ﺑﺎ ﺧﻄﺎآﺎر هﻤﻜﺎری ﻣﻨﻤﺎ.
2دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﻧﺠﺎم آﺎر ﺑﺪ ﻣﺸﻮ .وﻗﺘﯽ در
دادﮔﺎﻩ در ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺎدت اﻳﺴﺘﺎدﻩای ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮ
اآﺜﺮﻳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻜﻦ3 ،و از آﺴﯽ ﺻﺮﻓًﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻨﻤﺎ.
»4اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺎو ﻳﺎ اﻻغ ﮔﻤﺸﺪﻩء دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردی
ﺁن را ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮدان5 .اﮔﺮ اﻻغ دﺷﻤﻨﺖ را
دﻳﺪی آﻪ در زﻳﺮ ﺑﺎر اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ از آﻨﺎرش
رد ﻧﺸﻮ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ او آﻤﮏ آﻦ ﺗﺎ اﻻغ ﺧﻮد را از
زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ آﻨﺪ.
7
»6در دادﮔﺎﻩ ،ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻜﻦ .ﺗﻬﻤﺖ
ﻧﺎروا ﺑﻪ آﺴﯽ ﻧﺰن و ﻧﮕﺬار ﺷﺨﺺ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد .ﻣﻦ آﺴﯽ را آﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارد
ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
»8رﺷﻮﻩ ﻧﮕﻴﺮ ،ﭼﻮن رﺷﻮﻩ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻴﻨﺎﻳﺎن را آﻮر
ﻣﯽآﻨﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﻳﯽ واﻣﻴﺪارد.
»9ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﺮﻳﺐ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻦ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺗﻮ در
ﻣﺼﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮدی و از ﺣﺎل ﻏﺮﻳﺒﺎن ﺁﮔﺎهﯽ.

هﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل و هﻔﺘﻤﻴﻦ روز
»10در زﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺶ ﺳﺎل آﺸﺖ و زرع آﻨﻴﺪ ،و
ﻣﺤﺼﻮل ﺁن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ11 .اﻣﺎ در ﺳﺎل هﻔﺘﻢ ﺑﮕﺬارﻳﺪ
زﻣﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺁن ﻣﯽروﻳﺪ
واﮔﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﺮا از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ از ﺁن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻮر در ﻣﻮرد ﺑﺎغ
اﻧﮕﻮر و ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﯽآﻨﺪ.
»12ﺷﺶ روز آﺎر آﻨﻴﺪ و در روز هﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺎن و آﻨﻴﺰان و ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﺎر ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
»13از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ .ﻧﺰد ﺧﺪاﻳﺎن
ﻏﻴﺮ دﻋﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻴﺎورﻳﺪ.

ﺳﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺰرگ
)ﺧﺮوج  ،26-18 :34ﺗﺜﻨﻴﻪ (17-1 :16

*

ﻳﺎ »ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮ«.

»14هﺮ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻴﺪ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻧﮕﺎهﺪارﻳﺪ.
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ﻼ دﺳﺘﻮر دادم در
15اول ،ﻋﻴﺪ ﻓﻄﻴﺮ :هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﺒ ً
اﻳﻦ ﻋﻴﺪ هﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻴﺪ را
ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﺎﻩ اﺑﻴﺐ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻴﺪ،
ﭼﻮن در هﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد آﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻳﺪ .در
اﻳﻦ ﻋﻴﺪ هﻤﻪء ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ هﺪﻳﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
16دوم ،ﻋﻴﺪ ﺣﺼﺎد :ﺁن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ .ﺳﻮم ،ﻋﻴﺪ
ﺟﻤﻊﺁوری :اﻳﻦ ﻋﻴﺪ را در ﺁﺧﺮ ﺳﺎل ،هﻨﮕﺎم
ﺟﻤﻊﺁوری ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻴﺪ17 .هﺮ ﺳﺎل در اﻳﻦ
ﺳﻪ ﻋﻴﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
»18ﺧﻮن ﺣﻴﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﻤﻴﺮ
ﻣﺎﻳﻪدار ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﭘﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎﻳﯽ
آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮدﻩاﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ء
»19ﻧﻮﺑﺮ هﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را آﻪ درو ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
»ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرش ﻧﭙﺰﻳﺪ.

»27ﺑﻪ هﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ هﺠﻮم ﺑﺮﻳﺪ ،ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺁﻧﻬﺎ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻳﺨﺖ28 .ﻣﻦ زﻧﺒﻮرهﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ
ﻗﻮمهﺎی ﺣﻮی ،آﻨﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻴﺘﯽ را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺑﻴﺮون آﻨﻨﺪ29 .اﻟﺒﺘﻪ ﺁن ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻴﺮون
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد ﻣﺒﺎدا زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻟﯽ و وﻳﺮان ﮔﺮدد و
ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻧﺪﻩ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻳﺎد ﺷﻮﻧﺪ30 .اﻳﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ
را ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ آﻢآﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ
زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ را ﭘﺮ آﻨﺪ31 .ﻣﺮز ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺷﻤﺎ را از درﻳﺎی ﺳﺮخ ﺗﺎ آﺮاﻧﻪء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و از
ﺻﺤﺮای ﺟﻨﻮب ﺗﺎ رود ﻓﺮات وﺳﻌﺖ ﻣﯽدهﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ آﻤﮏ ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﺎآﻨﺎن ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺷﻜﺴﺖ
دادﻩ ،ﺑﻴﺮون آﻨﻴﺪ.
»32ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ و ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ 33و ﻧﮕﺬارﻳﺪ در
ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ
آﺸﺎﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ«.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻬﺪ
وﻋﺪﻩهﺎی ﺧﺪا
»20ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ هﺪاﻳﺖ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎدﻩ
آﺮدﻩام21 .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ و از دﺳﺘﻮراﺗﺶ
ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .از او ﺗﻤّﺮد ﻧﻜﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﮔﻨﺎهﺎن ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﭼﺮاآﻪ او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩء ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮ
اوﺳﺖ22 .اﮔﺮ ﻣﻄﻴﻊ او ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ.
23ﻓﺮﺷﺘﻪء ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻣﻮریهﺎ ،ﺣﻴﺘﯽهﺎ ،ﻓﺮزیهﺎ ،آﻨﻌﺎﻧﯽهﺎ،
ﺣﻮیهﺎ و ﻳﺒﻮﺳﯽهﺎ هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را
هﻼک ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد24 .ﺑﺘﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪﻩ و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﻴﺎورﻳﺪ .اﻳﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ را
ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ و ﺑﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ.
»25ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ و او ﻧﺎن و ﺁب
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد و ﺑﻴﻤﺎری را از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ
دور ﺧﻮاهﺪ آﺮد26 .در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﺎزاﻳﯽ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ و
 24هﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﻴﻬﻮ ﺑﺎ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از
ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ آﻮﻩ ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪء دور ﻣﺮا ﺳﺠﺪﻩ آﻨﻴﺪ.
2ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ای ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ،وﻟﯽ ﺑﻘﻴﻪ
ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ .هﻴﭻ ﻳﮏ از اﻓﺮاد ﻗﻮم ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻮﻩ
ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ«.
3ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻳﮏ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :هﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻴﻢ داد«.
4ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺻﺒﺢ روز
ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﭘﺎی ﺁن آﻮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﯽ
ﺑﻨﺎ آﺮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ،دوازدﻩ ﺳﺘﻮن در
اﻃﺮاف ﺁن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد5 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻨﺪ6 .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻴﻤﯽ
از ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﺸﺘﻬﺎ
رﻳﺨﺖ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺧﻮن را روی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﭘﺎﺷﻴﺪ.
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7ﺳﭙﺲ آﺘﺎﺑﯽ را آﻪ در ﺁن دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻳﻌﻨﯽ آﺘﺎب ﻋﻬﺪ را ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدهﻴﻢ آﻪ از ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﻢ«.
8ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮﻧﯽ را آﻪ در ﺗﺸﺘﻬﺎ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﭘﺎﺷﻴﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﺧﻮن ،ﻋﻬﺪی را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ دادن اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،ﻣﻬﺮ ﻣﯽآﻨﺪ«.
9ﻣﻮﺳﯽ و هﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﻴﻬﻮ ﺑﺎ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از
ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ از آﻮﻩ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ10 ،و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را دﻳﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ آﻪ زﻳﺮ ﭘﺎی او ﻓﺮﺷﯽ از
ﻳﺎﻗﻮت آﺒﻮد ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺁﺳﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ11 .هﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺪا را دﻳﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
وارد ﻧﺸﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺧﻮردﻧﺪ و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.

آﺴﺎﻧﯽ هﺪﻳﻪ ﻗﺒﻮل آﻦ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﯽﺁورﻧﺪ.
هﺪاﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ و ﻣﻔﺮغ؛
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ؛ آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ؛ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ؛
ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ آﻪ رﻧﮕﺶ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ؛
ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ؛ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ؛ ﻣﻮاد
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ؛ ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ؛ ﺳﻨﮓ
ﺟﺰع و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻔﻮد* و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ
آﺎهﻦ.
ء
»8ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺳﺎآﻦ ﺷﻮم9 .اﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ و ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﺁن را
ﻋﻴﻨًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻢ ﺑﺴﺎز.

ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ
)ﺧﺮوج (9-1 :37

ﻣﻮﺳﯽ روی آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ
12ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
آﻮﻩ ﺑﻴﺎ و ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎش و ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ را آﻪ
روی ﻟﻮحهﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ دهﯽ13 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و دﺳﺘﻴﺎر
او ﻳﻮﺷﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻮﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ14 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ .اﮔﺮ در ﻏﻴﺎب ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﺑﺎ
هﺎرون و ﺣﻮر ﻣﺸﻮرت آﻨﻴﺪ«.
15ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و اﺑﺮی آﻮﻩ
را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد 16و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺁن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺶ روز اﺑﺮ هﻤﭽﻨﺎن آﻮﻩ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد و در روز هﻔﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻴﺎن اﺑﺮ
ﻣﻮﺳﯽ را ﺻﺪا زد17 .ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻓﺮاز آﻮﻩ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻮﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن
ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﻓﺮوزان ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ18 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی آﻮﻩ رﻓﺖ و ﺁن اﺑﺮ ،او را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و او ﭼﻬﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در آﻮﻩ ﻣﺎﻧﺪ.

هﺪاﻳﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ

»10ﺻﻨﺪوﻗﯽ از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺴﺎز آﻪ درازای ﺁن 125
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﻠﻨﺪی ﺁن هﺮ آﺪام  75ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ11 .ﺑﻴﺮون و درون ﺁن را ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن
و ﻧﻮاری از ﻃﻼ دور ﻟﺒﻪء ﺁن ﺑﻜﺶ12 .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﺻﻨﺪوق ،ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺁﻣﺎدﻩ آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را در
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﯽ در هﺮ
ﻃﺮف دو ﺣﻠﻘﻪ13 .و14دو ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪ آﻪ از درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻨﺪوق در داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪهﺎی دو ﻃﺮف
ﺻﻨﺪوق ﺑﮕﺬار15 .اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ درون ﺣﻠﻘﻪهﺎی »ﺻﻨﺪوق
ﻋﻬﺪ« ﺑﻤﺎﻧﺪ واز ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد16 .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ،ﺁن دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را آﻪ
دﺳﺘﻮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ روی ﺁن آﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم
ﺗﺎ در ﺁن ﺑﮕﺬاری.
»17ﺳﺮﭘﻮش ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ درازای  125ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی  75ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ
ء
آﻦ .اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻮش» ،ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ« اﺳﺖ ﺑﺮای آﻔﺎرﻩ
ﮔﻨﺎهﺎن ﺷﻤﺎ18 .و19دو ﻣﺠﺴﻤﻪء ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﻃﻼ در دو
ﺳﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺴﺎز .ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ را ﻃﻮری روی
ء
ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺴﺎز آﻪ ﺑﺎ ﺁن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ20 .ﻣﺠﺴﻤﻪ

)ﺧﺮوج (9-4 :35

25

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﮕﻮ آﻪ هﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .از

*

»اﻳﻔﻮد« ﺟﻠﻴﻘﻪء ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎهﻦ روی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪ و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص را روی ﺁن ﻣﯽﺑﺴﺖ.

ﺧﺮوج

29

ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ روﺑﺮوی هﻢ و ﻧﮕﺎهﺸﺎن ﺑﻄﺮف ﺗﺨﺖ
و ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺁن ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ21 .ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ را روی ﺻﻨﺪوق ﻧﺼﺐ آﻦ و ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ
را آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم در ﺁن ﺻﻨﺪوق ﺑﮕﺬار22 .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻦ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاهﻢ آﺮد و از ﻣﻴﺎن دو
ﻓﺮﺷﺘﻪای آﻪ روی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ داد.

ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪهﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﮏ ﺗﻜﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺎﺷﺪ37 .ﺳﭙﺲ هﻔﺖ ﭼﺮاغ ﺑﺴﺎز و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻧﻮرش ﺑﻄﺮف ﺟﻠﻮ ﺑﺘﺎﺑﺪ38 .اﻧﺒﺮهﺎ
و ﺳﻴﻨﯽهﺎی ﺁن را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ آﻦ.
39ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﺮاﻏﺪان و ﻟﻮازﻣﺶ 34آﻴﻠﻮ ﻃﻼ
ﻻزم اﺳﺖ.
»40دﻗﺖ آﻦ هﻤﻪ را ﻋﻴﻨًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﯽ آﻪ در ﺑﺎﻻی
آﻮﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادم ،ﺑﺴﺎزی.

ﻣﻴﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس

ﺧﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎدت

)ﺧﺮوج (16-10 :37

)ﺧﺮوج (38-8 :36

»23ﻳﮏ ﻣﻴﺰ از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ درﺳﺖ آﻦ آﻪ ﺑﻪ درازای
ﻳﮏ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی  75ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ24 .ﺁن را ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﻗﺎﺑﯽ
ء
از ﻃﻼ ﺑﺮ دور ﻟﺒﻪء ﻣﻴﺰ ﻧﺼﺐ آﻦ25 .ﺣﺎﺷﻴﻪء دور ﻟﺒﻪ
ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﭼﻬﺎراﻧﮕﺸﺖ درﺳﺖ آﻦ و دور ﺣﺎﺷﻴﻪ
را ﺑﺎ ﻗﺎب ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن26 .و27ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺑﺮای
ﻣﻴﺰ ﺑﺴﺎز و ﺣﻠﻘﻪهﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻳﻪهﺎی
ﻣﻴﺰ ﻧﺼﺐ آﻦ .اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﺑﺮای ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد28 .اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ را از ﺟﻨﺲ درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ
روآﺸﻬﺎی ﻃﻼ ﺑﺴﺎز29 .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ ،آﺎﺳﻪهﺎ،
ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﭘﻴﺎﻟﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ
هﺪاﻳﺎی ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ درﺳﺖ آﻦ»30 .ﻧﺎن ﻣﻘﺪس« داﻳﻢ روی
ﻣﻴﺰ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

»ﺧﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺎ دﻩ ﭘﺮدﻩ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ
 26رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ
درﺳﺖ آﻦ .هﺮ ﻳﮏ از ﭘﺮدﻩهﺎ ﭼﻬﺎردﻩ ﻣﺘﺮ درازا و
دو ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻠﺪوزی ﺷﻮد .دﻩ ﭘﺮدﻩ را ﭘﻨﺞ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺪوز
ﺑﻄﻮری آﻪ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪ4 .و5ﺑﺮای
ء
وﺻﻞ آﺮدن اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪءﺑﺰرگ ،در ﻟﺒﻪءﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮدﻩ
هﺮ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺦ ﺁﺑﯽ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺟﺎﺗﻜﻤﻪ درﺳﺖ آﻦ6 .ﺑﻌﺪ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻜﻤﻪ از ﻃﻼ ﺑﺮای ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدﻩ ﺑﻪ
هﻤﺪﻳﮕﺮ درﺳﺖ آﻦ ﺗﺎ ﭘﺮدﻩهﺎی دور ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ درﺁﻳﺪ.
7و»8ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ را از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﭼﺎدرﺑﺒﺎف .ﻳﺎزدﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﭼﻪ آﻪ از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،هﺮ آﺪام ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺮض دو
ﻣﺘﺮ ﺑﮕﻴﺮ؛ 9ﭘﻨﺞ ﺗﺎ از ﺁن ﻗﻄﻌﻪهﺎ را ﺑﻪ هﻢ ﺑﺪوز ﺗﺎ
ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪء دﻳﮕﺮ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺪوز) .ﻗﻄﻌﻪء ﺷﺸﻢ از
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﻠﻮ ﺧﻴﻤﻪء ﻣﻘﺪس ﺁوﻳﺰان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ(.
10و11در ﺣﺎﺷﻴﻪء هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺟﺎﺗﻜﻤﻪ ﺑﺎز آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻜﻤﻪء ﻣﻔﺮﻏﯽ
ﺑﻪ هﻢ وﺻﻞ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ ﺑﻪ هﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ12 .اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻴﻤﻪ از ﭘﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ،
13و از ﺟﻠﻮ هﻢ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺁوﻳﺰان ﺑﺎﺷﺪ14 .دو ﭘﻮﺷﺶ
دﻳﮕﺮ درﺳﺖ آﻦ ﻳﻜﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ آﻪ رﻧﮕﺶ ﺳﺮخ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮی از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ،و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

ﭼﺮاﻏﺪان
)ﺧﺮوج (24-17 :37

»31ﻳﮏ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ آﻦ .ﭘﺎﻳﻪ
و ﺑﺪﻧﻪ ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﮔﻠﻬﺎی روی ﺁن آﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺎﺳﺒﺮگ و
ء
ﻏﻨﭽﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ32 .از ﺑﺪﻧﻪ
ﭼﺮاﻏﺪان ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻳﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﻳﮏ
ﻃﺮف و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ33 .روی هﺮ ﻳﮏ
از ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﺳﻪ ﮔﻞ ﺑﺎداﻣﯽ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ34 .و35ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ
ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻞ ﺑﺎداﻣﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﻮد ﻃﻮری آﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﺷﺎﺧﻪهﺎ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ36 .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ

ﺧﺮوج

ﺗﺮﺗﻴﺐ روی ﭘﻮﺷﺶ اوﻟﯽ ﺑﻴﻨﺪاز .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻘﻒ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
15و»16ﭼﻮبﺑﺴﺖ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را از ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﭼﻮب
اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺴﺎز .درازای هﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﺁن
 75ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﺘﻪهﺎ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار
ء
ﺑﺪﻩ17 .در هﺮ ﻃﺮف ﺗﺨﺘﻪ ،زﺑﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ
ﭘﻬﻠﻮﻳﯽ ﺟﻔﺖ ﺷﻮد18 .و19ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ
ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻪ زﻳﺮ هﺮ ﺗﺨﺘﻪ
دو ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻪهﺎ را ﻧﮕﺎهﺪارﻧﺪ؛
20و21ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪء دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﺑﺮای
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ هﺮ آﺪام از ﺁﻧﻬﺎ هﻢ
دو ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﺑﺎﺷﺪ22 .ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ
ﭘﺸﺖ ﺧﻴﻤﻪ23 .دو ﺗﺨﺘﻪء دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﭘﺸﺖ
ء
ﺧﻴﻤﻪ24 .اﻳﻦ دو ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪهﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ25 .ﭘﺲ ﺟﻤﻌًﺎ در اﻧﺘﻬﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﺑﺎﺷﺪ،
زﻳﺮ هﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ.
»26ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪهﺎﻳﯽ از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﺑﻄﻮر اﻓﻘﯽ
ﺗﺨﺘﻪهﺎ را ﻧﮕﻪدارﻧﺪ :ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ
در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ27 ،ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪهﺎی
ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ و ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ در ﻃﺮف
ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ28 .ﺗﻴﺮ وﺳﻄﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی از وﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪهﺎ ﺑﮕﺬرد.
»29روآﺶ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﺘﻪهﺎ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
ﺗﻴﺮهﺎ ،ﺣﻠﻘﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز .ﺗﻴﺮهﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
روآﺶ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن30 .ﻣﯽﺧﻮاهﻢ اﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ را درﺳﺖ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺴﺎزی آﻪ ﻃﺮح و ﻧﻤﻮﻧﻪء ﺁن را در ﺑﺎﻻی
آﻮﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻩام.
»31در داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪ ،ﻳﮏ ﭘﺮدﻩ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ
ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ درﺳﺖ آﻦ و
ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ روی ﺁن ﮔﻠﺪوزی ﻧﻤﺎ.
32ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ آﻪ ﭼﻬﺎر
ﻗﻼب ﻃﻼ هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﭘﺎ آﻦ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺮدﻩ را ﺑﻪ ﻗﻼﺑﻬﺎ
ﺁوﻳﺰان آﻦ33 .اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ »ﻗﺪس« و »ﻗﺪس
اﻻﻗﺪاس« ﺁوﻳﺰان ﺷﻮد ﺗﺎﺁﻧﺪو را ازهﻢ ﺟﺪا آﻨﺪ.

30

ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را آﻪدوﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ درﺁن اﺳﺖ
درﭘﺸﺖاﻳﻦﭘﺮدﻩﻗﺮار ﺑﺪﻩ.
»34ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ آﻪ روی ﺁن ﻗﺮار
دارد در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﮕﺬار35 .ﻣﻴﺰ و ﭼﺮاﻏﺪان را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﺑﻴﺮون ﭘﺮدﻩ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﭼﺮاﻏﺪان در
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻴﺰ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ.
»36ﻳﮏ ﭘﺮدﻩ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ
رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ
ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ آﻦ37 .ﺑﺮای اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ،ﭘﻨﺞ
ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ درﺳﺖ آﻦ.
ء
ﻗﻼﺑﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻔﺮﻏﯽ هﻢ ﺑﺴﺎز.

ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
)ﺧﺮوج (7-1 :38

»ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺴﺎز ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
 27ﭼﻬﺎرﮔﻮش آﻪ ﻃﻮل هﺮ ﺿﻠﻊ ﺁن دو وﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ
و ﺑﻠﻨﺪﻳﺶ ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ2 .ﺁن را ﻃﻮری ﺑﺴﺎز آﻪ
در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﺁن ﭼﻬﺎر زاﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺎخ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ و ﺷﺎﺧﻬﺎ ،روآﺶ ﻣﻔﺮﻏﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .ﻟﻮازم
ﺁن آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻠﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎآﺴﺘﺮ،
ﺧﺎکاﻧﺪازهﺎ ،آﺎﺳﻪهﺎ ،ﭼﻨﮕﻜﻬﺎ و ﺁﺗﺶ داﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ
هﻤﮕﯽ از ﻣﻔﺮغ ﺑﺎﺷﻨﺪ4 .و5ﻳﮏ ﻣﻨﻘﻞ ﻣﺸﺒﮏ ﻣﻔﺮﻏﯽ آﻪ
در هﺮ ﮔﻮﺷﻪء ﺁن ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺁن ﺑﺴﺎز
و ﺁن را ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪء ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮو ﺑﺒﺮ ﺗﺎ روی ﻟﺒﻪای آﻪ در
ﺁﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻗﺮار ﮔﻴﺮد6 .و7ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،دو ﭼﻮب از درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻣﻔﺮﻏﯽ
درﺳﺖ آﻦ و ﭼﻮﺑﻬﺎ را در ﺣﻠﻘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ در دو ﻃﺮف
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﻓﺮو آﻦ8 .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ در ﺑﺎﻻی
آﻮﻩ ﻧﺸﺎن دادم ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ دروﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺗﺨﺘﻪ درﺳﺖ ﺷﻮد.

ﺣﻴﺎط ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
)ﺧﺮوج (20-9 :38

9و»10ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ،ﺣﻴﺎﻃﯽ درﺳﺖ آﻦ آﻪ
دﻳﻮارهﺎﻳﺶ از ﭘﺮدﻩهﺎی آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻮل ﭘﺮدﻩهﺎی ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮدﻩهﺎ
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را از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺘﻮن ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺁوﻳﺰان آﻦ .ﺑﺮای هﺮ ﻳﮏ
از اﻳﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻣﻔﺮﻏﯽ وﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖ
ﺑﻨﺪهﺎی ﻧﻘﺮﻩای درﺳﺖ آﻦ11 .ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺣﻴﺎط ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ آﺎر را ﺑﻜﻦ12 .ﻃﻮل دﻳﻮار ﭘﺮدﻩهﺎی
ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﻩ
ﺳﺘﻮن و دﻩ ﭘﺎﻳﻪ13 .ﻃﻮل دﻳﻮار ﭘﺮدهﺎی ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ
هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ14 .و15ﭘﺮدﻩهﺎی هﺮ
ﻃﺮف در ورودی ﺑﺎﻳﺪ هﻔﺖ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺮدﻩهﺎ هﻢ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن و ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ در
هﺮ ﻃﺮف ﺑﺴﺎز.
»16ﺑﺮای در ورودی ﺣﻴﺎط ﻳﮏ ﭘﺮدﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل دﻩ ﻣﺘﺮ
از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﻴﻪ آﻦ و ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ،
ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻠﺪوزی ﻧﻤﺎ و ﺁن را از ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
آﻪ روی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺁوﻳﺰان آﻦ17 .ﺗﻤﺎم
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪهﺎ و
ﻗﻼﺑﻬﺎی ﻧﻘﺮﻩای ﺑﻪ هﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻣﻔﺮﻏﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﺣﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و دو و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ
ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮدﻩهﺎی ﺁن ﻧﻴﺰ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ
ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺁن از ﻣﻔﺮغ ﺑﺎﺷﺪ.
»19ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮی آﻪ در ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺨﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ و ﺣﻴﺎط ﺁن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻔﺮغ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮕﻬﺪاری از ﭼﺮاﻏﻬﺎ
)ﻻوﻳﺎن (4-1 :24

»20ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻩ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ در ﭼﺮاﻏﺪان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ هﻤﻴﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ21 .هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﭼﺮاﻏﺪان را در ﻗﺪس ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺷﺐ و روز در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁن ﻧﮕﺎهﺪاری آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪاش
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻟﺒﺎس آﺎهﻦ
)ﺧﺮوج (1 :39
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»ﺑﺮادر ﺧﻮد هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﺎداب،
اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻌﺎزار و اﻳﺘﺎﻣﺎر را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم

اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺪا آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ2 .ﻟﺒﺎسهﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای هﺎرون ﺗﻬﻴﻪ
آﻦ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ آﻪ او ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎسهﺎی او زﻳﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪﻩء آﺎر ﻣﻘﺪس او ﺑﺎﺷﺪ3 .ﺑﻪ
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻬﺎرت دوزﻧﺪﮔﯽ دادﻩام دﺳﺘﻮر
ﺑﺪﻩ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی هﺎرون را ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻨﺪ ﻟﺒﺎسهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎسهﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
آﻪ او در ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآﻨﺪ4 .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﯽ
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻨﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ :ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ،اﻳﻔﻮد*،
ردا ،ﭘﻴﺮاهﻦ ﻧﻘﺸﺪار ،ﻋﻤﺎﻣﻪ و آﻤﺮﺑﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
هﺎرون هﻢ ﺑﺎﻳﺪ از هﻤﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ دوﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ.

اﻳﻔﻮد
)ﺧﺮوج (7-2 :39

5و»6اﻳﻔﻮد را از ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و آﺘﺎن
ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ و رﺷﺘﻪهﺎی ﻃﻼ درﺳﺖ آﺮدﻩ ،روی
ﺁن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻠﺪوزی آﻨﻨﺪ7 .اﻳﻦ ﺟﻠﻴﻘﻪء ﺑﻠﻨﺪ از دو
ﻗﺴﻤﺖ ،ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ،آﻪ روی ﺷﺎﻧﻪهﺎ ﺑﺎ دو ﺑﻨﺪ ﺑﻪ هﻢ
ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد8 .ﺑﻨﺪ آﻤﺮ اﻳﻔﻮد هﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁن و از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ از
رﺷﺘﻪهﺎی ﻃﻼ و آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی
ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ9 .و10دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺟﺰع
ﺑﮕﻴﺮ و ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازدﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﻪ از
دوازدﻩ ﭘﺴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ
آﻦ ،ﻳﻌﻨﯽ روی هﺮ ﺳﻨﮓ ﺷﺶ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻦ
ﺁﻧﻬﺎ11 .ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺧﺎﺗﻢآﺎر و ﺣﻜﺎک ﻣﺎهﺮ ﻧﺎﻣﻬﺎ را
روی ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻜﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼ ﺑﮕﺬار.
12ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ را روی ﺷﺎﻧﻪهﺎی اﻳﻔﻮد ﻧﺼﺐ آﻦ ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﺎورد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ13 .و14دو
زﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼﻳﯽ آﻪ روی ﺷﺎﻧﻪهﺎی اﻳﻔﻮد اﺳﺖ وﺻﻞ
آﻦ.

ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ
*

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ .7 :25
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»15ﺑﺮای آﺎهﻦ ﻳﮏ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺳﺖ آﻦ .ﺁن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻔﻮد از
آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ،ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ
و رﺷﺘﻪهﺎی ﻃﻼ ﺑﺴﺎز و روی ﺁن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻠﺪوزی
آﻦ16 .اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ دوﻻ و ﻣﺜﻞ ﻳﮏ آﻴﺴﻪ
ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻳﮏ وﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ17 .ﭼﻬﺎر ردﻳﻒ
ﺳﻨﮓ ﻗﻴﻤﺘﯽ روی ﺁن ﻧﺼﺐ آﻦ .ردﻳﻒ اول ﻋﻘﻴﻖ
ﺳﺮخ ،ﻳﺎﻗﻮت زرد و ﻳﺎﻗﻮت ﺁﺗﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ18 .ردﻳﻒ دوم
زﻣﺮد ،ﻳﺎﻗﻮت آﺒﻮد و اﻟﻤﺎس19 .ردﻳﻒ ﺳﻮم ﻓﻴﺮوزﻩ،
ﻋﻘﻴﻖ ﻳﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻨﻔﺶ20 .ردﻳﻒ ﭼﻬﺎرم زﺑﺮﺟﺪ،
ﺟﺰع و ﻳﺸﻢ .هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ء
21هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻜﯽ از دوازدﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﻧﺎم ﺁن ﻗﺒﻴﻠﻪ روی ﺁن ﺳﻨﮓ
ﺣﮏ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
22و23و»24ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو رﺷﺘﻪ
زﻧﺠﻴﺮ ﻃﻼی ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﻔﻮد ﺑﺒﻨﺪ .دو ﺳﺮ زﻧﺠﻴﺮهﺎ ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﻃﻼ آﻪ در ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻩ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد25 .دو ﺳﺮ دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮهﺎ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻬﺎی
ﻃﻼی روی ﺷﺎﻧﻪهﺎ وﺻﻞ ﺷﻮد26 .دو ﺣﻠﻘﻪء ﻃﻼی دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺰ درﺳﺖ آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﻮﺷﻪء ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ،
روی ﻻﻳﻪء زﻳﺮﻳﻦ ،ﺑﺒﻨﺪ27 .دو ﺣﻠﻘﻪء ﻃﻼی دﻳﮕﺮ هﻢ
درﺳﺖ آﻦ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﻳﻔﻮد و آﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﺑﻨﺪ آﻤﺮ ﻧﺼﺐ آﻦ28 .ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮار
ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪهﺎی اﻳﻔﻮد آﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻨﺪ آﻤﺮ ﻗﺮار
دارد ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ از اﻳﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد29 .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﻗﺘﯽ هﺎرون ﺑﻪ ﻗﺪس وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﻪ روی ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ آﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻮم هﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ30 .اورﻳﻢ و ﺗﻤﻴﻢ* را داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
هﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﻴﺸﻪ روی ﻗﻠﺐ او
ﺑﺎﺷﻨﺪ و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
درﻳﺎﺑﺪ.

»31رداﻳﯽ آﻪ زﻳﺮ اﻳﻔﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺎرﭼﻪء ﺁﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ32 .ﺷﻜﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ،در ﺁن ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﺷﻴﻪء اﻳﻦ
ﺷﻜﺎف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎرﻩ ﻧﮕﺮدد33 .و34ﺑﺎ
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﻨﮕﻮﻟﻪهﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
اﻧﺎر درﺳﺖ آﻦ و دور ﺗﺎ دور ﻟﺒﻪء داﻣﻦ ردا ﺑﻴﺎوﻳﺰ.
ء
زﻧﮕﻮﻟﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎز و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻴﻦ اﻧﺎرهﺎ ﺁوﻳﺰان آﻦ35 .هﺎرون در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ردا را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻗﺪس وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ از ﺁن ﺑﻴﺮون ﻣﯽرود ،ﺻﺪای
زﻧﮕﻮﻟﻪهﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﻴﺮد.
»36ﻳﮏ ﻧﻴﻢ ﺗﺎج از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز و اﻳﻦ آﻠﻤﺎت
را روی ﺁن ﻧﻘﺶ آﻦ» :ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ«.
37و38اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺗﺎج را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮار ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻠﻮ ﻋﻤﺎﻣﻪء هﺎرون ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
هﺎرون هﺮ ﮔﻨﺎﻩ و ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی
ﻣﻘﺪس ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽآﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
هﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺗﺎج را
روی ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﭙﺬﻳﺮم.
»39ﭘﻴﺮاهﻦ هﺎرون را از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ ﺑﺒﺎف؛ ﻋﻤﺎﻣﻪای
از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ و آﻤﺮﺑﻨﺪی ﮔﻞدوزی ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای
او درﺳﺖ آﻦ.
»40ﺑﺮای ﭘﺴﺮان هﺎرون ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮاهﻦ ،آﻤﺮﺑﻨﺪ و آﻼﻩ ﺗﻬﻴﻪ
آﻦ .اﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪﻩ آﺎر ﻣﻘﺪس اﻳﺸﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ41 .اﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﺑﻪ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﺑﺎ
روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺢ آﻦ و اﻳﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
آﺎهﻨﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻘﺪﻳﺲ** ﻧﻤﺎ42 .ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت اﻳﺸﺎن
ﻟﺒﺎس زﻳﺮ از ﺟﻨﺲ آﺘﺎن ﺑﺪوز آﻪ اﻧﺪازﻩء ﺁن از آﻤﺮ ﺗﺎ
ﺑﺎﻻی زاﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ43 .هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺪس
ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﻮرت ﺁﻧﻬﺎ
دﻳﺪﻩ ﺷﻮد و ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺮای هﺎرون و ﻧﺴﻞ او ﻳﮏ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دﻳﮕﺮ آﺎهﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺲ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ
*

اورﻳﻢ و ﺗﻤﻴﻢ دو ﺷﯽ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪا ,ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﮐﺎهﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

** ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ,اﺧﺘﺼﺎص دادن و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻦ.
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»ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺲ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
 29آﺎهﻨﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد :ﻳﮏ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﻴﺐ2 ،ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ،
ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪء روﻏﻨﯽ و ﻗﺮﺻﻬﺎی
ﻧﺎزک ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪء روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ،آﻪ از
ﺁرد ﻧﺮم ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاهﻢﺁور3 .و4ﻧﺎﻧﻬﺎ
را در ﻳﮏ ﺳﺒﺪ ﺑﮕﺬار و ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮﭼﻬﺎ ،دم در
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎور .دم در ورودی ،هﺎرون و ﭘﺴﺮان او
را ﻏﺴﻞ ﺑﺪﻩ5 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭘﻴﺮاهﻦ ،ردا ،اﻳﻔﻮد* و ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ
هﺎرون را ﺑﻪ او ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺑﻨﺪ آﻤﺮ را روی اﻳﻔﻮد
ﺑﺒﻨﺪ6 .ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺗﺎج ﻃﻼ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﮕﺬار7 .ﺑﻌﺪ
روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺮ ﺳﺮش رﻳﺨﺘﻪ ،او را ﻣﺴﺢ آﻦ.
8ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎن 9و
آﻼﻩهﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺬار .ﺑﻌﺪ آﻤﺮﺑﻨﺪهﺎ را ﺑﻪ
آﻤﺮ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺒﻨﺪ .ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ هﻤﻴﺸﻪ از
ﺁن اﻳﺸﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮای آﺎهﻨﯽ ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻦ.
»10ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺰدﻳﮏ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎور ﺗﺎ هﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن ﺑﮕﺬارﻧﺪ 11و ﺗﻮ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺮاﺑﺮ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻦ12 .ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﻤﺎل و ﺑﻘﻴﻪ را در ﭘﺎی ﺁن ﺑﺮﻳﺰ.
13ﺳﭙﺲ هﻤﻪء ﭼﺮﺑﻴﻬﺎی درون ﺷﻜﻢ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﻔﻴﺪی
روی ﺟﮕﺮ ،ﻗﻠﻮﻩهﺎ و ﭼﺮﺑﯽ دور ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺴﻮزان14 ،و ﺑﻘﻴﻪ ﻻﺷﻪء ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
و ﺳﺮﮔﻴﻦ ﺁن ﺑﻴﺮون از اردوﮔﺎﻩ ﺑﺒﺮ و هﻤﻪ را ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎهﺎن در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮزان.
15و»16ﺁﻧﮕﺎﻩ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻳﻜﯽ از ﻗﻮﭼﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺁن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻨﺪ.
ﺧﻮن ﻗﻮچ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮد.
17ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻦ و اﺣﺸﺎ و
ﭘﺎﭼﻪهﺎﻳﺶ را ﺑﺸﻮی .ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آﻠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﻄﻌﻪهﺎی ﻗﻮچ18 ،روی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﮕﺬار و ﺑﺴﻮزان.

*

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ .7 :25

اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
19و»20ﺑﻌﺪ ﻗﻮچ دوم را ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺎ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺁن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺁن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻨﺪ.
ﺧﻮن ﺁن را ﺑﺮدار و ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪء ﮔﻮش راﺳﺖ هﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎی
راﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎل .ﺑﻘﻴﻪء ﺧﻮن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﭙﺎش21 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮﻧﯽ آﻪ روی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ اﺳﺖ ﺑﺮدار و ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ هﺎرون و
ﭘﺴﺮان او و ﺑﺮ ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺸﺎن ﺑﭙﺎش .ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد
ﺁﻧﺎن و ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺸﺎن ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»22ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭘﻴﻪ ،دﻧﺒﻪ ،ﭘﻴﻪ داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ،ﺳﻔﻴﺪی روی
ﺟﮕﺮ ،ﻗﻠﻮﻩهﺎ و ﭼﺮﺑﯽ دور ﺁﻧﻬﺎ و ران راﺳﺖ ﻗﻮچ را
ﺑﮕﻴﺮ23 ،و از داﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ آﻪ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻧﺎن و ﻳﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن
روﻏﻨﯽ و ﻳﮏ ﻧﺎن ﻧﺎزک ﺑﺮدار24 ،و هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ء
دﺳﺖ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان هﺪﻳﻪ
ﻣﺨﺼﻮص در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻜﺎن دهﻨﺪ25 .ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ
را از دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺴﻮزان .اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ26 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺳﻴﻨﻪء ﻗﻮﭼﯽ را آﻪ
ﺑﺮای ﺗﻘﺪﻳﺲ هﺎرون اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮ و ﺁن را ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪء هﺪﻳﻪء ﻣﺨﺼﻮص در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻜﺎن ﺑﺪﻩ و
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدار.
27و»28ﺳﻴﻨﻪ و ران اﻳﻦ ﻗﻮچ را ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻦ و ﺑﻪ
هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻩ .ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﻨﻪ و ران ﻗﻮچ را آﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
آﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺁن آﺎهﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
»29ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻘﺪس هﺎرون ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ و
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ آﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او هﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎهﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
هﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
30آﺴﯽ آﻪ ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ در
ﻗﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ هﻔﺖ روز ﺁن ﻟﺒﺎس را
ﺑﺮ ﺗﻦ آﻨﺪ.
»31ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮچ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺲ را ﺑﮕﻴﺮ و
ﺁن را در ﻳﮏ ﺟﺎی ﻣﻘﺪس در ﺁب ﺑﭙﺰ32 .هﺎرون و

ﺧﺮوج

ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ آﻪ در ﺳﺒﺪ اﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ در ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﺑﺨﻮرﻧﺪ33 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺁن ﻗﺴﻤﺖهﺎﻳﯽ را آﻪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺪﻳﺲ و آﻔﺎرﻩء اﻳﺸﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ؛ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺁن ﺑﺨﻮرﻧﺪ
ﭼﻮن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ34 .اﮔﺮ ﭼﻴﺰی از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺁن را ﺑﺴﻮزان ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁن را ﺧﻮرد
زﻳﺮا ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»35ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺲ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻣﺪت اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ
هﻔﺖ روز ﺑﺎﺷﺪ36 .در اﻳﻦ هﻔﺖ روز ،روزی ﻳﮏ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای آﻔﺎرﻩء ﮔﻨﺎهﺎن ،روی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﻦ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را ﻃﺎهﺮ ﺳﺎز و ﺑﺎ
روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺁن را ﺗﺪهﻴﻦ آﻦ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد37 .ﺑﺮای
ﻣﺪت هﻔﺖ روز ،هﺮ روز ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ آﻔﺎرﻩ آﻦ
ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ،
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و هﺮ آﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺁن دﺳﺖ زﻧﺪ.

هﺪاﻳﺎی روزاﻧﻪ
)اﻋﺪاد (8-1 :28

»38هﺮ روز دو ﺑﺮﻩء ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﻦ39 .ﻳﮏ ﺑﺮﻩ را ﺻﺒﺢ و دﻳﮕﺮی را ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﻦ40 .ﺑﺎ ﺑﺮﻩء اول ﻳﮏ آﻴﻠﻮ ﺁرد ﻣﺮﻏﻮب آﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻦ .ﻳﮏ
ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮاب ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان هﺪﻳﻪء ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎ.
41ﺑﺮﻩء دﻳﮕﺮ را ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻦ و ﺑﺎ هﻤﺎن
ﻣﻘﺪار ﺁرد و روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻦ .اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻪ
ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
»42اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در آﻨﺎر در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ،ﺁن
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻨﺪ .در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ43 .در ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽآﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ از ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﺟﻼل ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮد44 .ﺑﻠﻪ ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،و هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را آﻪ آﺎهﻨﺎن ﻣﻦ
هﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﯽآﻨﻢ45 .ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺧﺪای اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد 46و ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ
داﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﻳﺸﺎن هﺴﺘﻢ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردم ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺳﺎآﻦ ﺷﻮم.
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻢ.

ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر
)ﺧﺮوج (28-25 :37

»ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮش از
 30ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ روی ﺁن ﺑﺨﻮر
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﺿﻠﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻨﺪی ﺁن
ﻳﮏ ﻣﺘﺮ .ﺁن را ﻃﻮری ﺑﺴﺎز آﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﺁن
ﭼﻬﺎر زاﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺎخ ﺑﺎﺷﺪ3 .روآﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ و
ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺁن از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﯽ دورﺗﺎ دور ﺁن
از ﻃﻼ درﺳﺖ آﻦ4 .در دو ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،زﻳﺮ ﻗﺎب
ﻃﻼﻳﯽ ،دو ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺴﺎز
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را ﺣﻤﻞ آﻨﻨﺪ5 .اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از
درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و روآﺶ ﻃﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
6ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر را ﺑﻴﺮون ﭘﺮدﻩای آﻪ روﺑﺮوی
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﺬار .ﻣﻦ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاهﻢ آﺮد7 .هﺮ روز ﺻﺒﺢ آﻪ هﺎرون،
روﻏﻦ داﺧﻞ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻣﯽرﻳﺰد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽآﻨﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺁن ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ8 .هﺮ روز
ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ آﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد9 .ﺑﺨﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ء
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و هﺪﻳﻪء ﺁردی روی ﺁن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ و هﺪﻳﻪ
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﺁن ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ.
»10هﺎرون ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﺁن را ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ ﺳﺎل ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ«.

هﺪﻳﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
11و12ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :هﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽآﻨﯽ هﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺪﻳﻪ دهﺪ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻼﻳﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﻧﺸﻮد13 .ﻓﺪﻳﻪای آﻪ او

ﺧﺮوج
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ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازد ﻧﻴﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻮد14 .ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ هﺪﻳﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪهﻨﺪ15 .ﺁﻧﻜﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪهﺪ و ﺁﻧﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ آﻤﺘﺮ ﻧﺪهﺪ،
ﭼﻮن اﻳﻦ آﻔﺎرﻩ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدهﻨﺪ.
16ﭘﻮل آﻔﺎرﻩ را آﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮی ،ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﺻﺮف آﻦ .ﭘﺮداﺧﺖ
اﻳﻦ ﻓﺪﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺷﻢ
و ﺟﺎن اﻳﺸﺎن را ﺣﻔﻆ آﻨﻢ«.

هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻦ ﺗﺎ آﺎهﻨﺎن
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ31 .ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮ آﻪ اﻳﻦ روﻏﻦ در
ﻧﺴﻞهﺎی ﺷﻤﺎ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
32ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ روﻏﻦ را روی اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺣﻖ
ﻧﺪارﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺁن را درﺳﺖ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﻴﺪ33 .اﮔﺮ آﺴﯽ از اﻳﻦ
روﻏﻦ درﺳﺖ آﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ آﻪ آﺎهﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻤﺎﻟﺪ ،از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺨﻮر
ﺣﻮض ﻣﻔﺮﻏﯽ
17و18ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻮﺿﯽ از
ﻣﻔﺮغ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪای ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺴﺎز .ﺁن را
ﺑﻴﻦ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﮕﺬار و از ﺁب ﭘﺮ آﻦ.
19و20وﻗﺘﯽ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ
ء
ﻋﺒﺎدت وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،هﺪﻳﻪ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اول دﺳﺘﻬﺎ و
ﭘﺎهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁب ﺁن ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﻣﺮد21 .هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات را هﻤﻴﺸﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪ«.

34ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﻮر
از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ :ﻣﻴﻌﻪ،
اﻇﻔﺎر ،ﻗﻨﻪ و آﻨﺪر ﺧﺎﻟﺺ35 .از ﺗﺮآﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ،ﺑﺨﻮر ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻘﺪس درﺳﺖ آﻦ.
36ﻗﺪری از ﺁن را ﺑﻜﻮب و در ﺧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺶ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ،
ﻼ
ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽآﻨﻢ ﺑﮕﺬار .اﻳﻦ ﺑﺨﻮر آﺎﻣ ً
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد37 .هﺮﮔﺰ ﺑﺨﻮری ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﺮای
ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺨﻮر از ﺁن ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ38 .هﺮ آﺲ ﺑﺨﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ
ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﻬﻴﻪ آﻨﺪ ،از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮد
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ«.

روﻏﻦ ﻣﺴﺢ
23

22ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮی
ﻣﺨﺼﻮص را ﺗﻬﻴﻪ آﻦ :ﺷﺶ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮ ﺧﺎﻟﺺ،
ﺳﻪ آﻴﻠﻮﮔﺮم دارﭼﻴﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ ،ﺳﻪ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﯽ ﻣﻌﻄﺮ،
24ﺷﺶ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻠﻴﺨﻪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭼﻬﺎر ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ
زﻳﺘﻮن روی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﺰ25 ،و از ﺗﺮآﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ روﻏﻦ
ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺢ درﺳﺖ آﻦ26 .و27ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮی آﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ،ﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻇﺮوف ﺁن ،ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﺁن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺨﻮر28 ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ هﺪﻳﻪء ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و هﺮ ﭼﻪ آﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺁن اﺳﺖ ،ﺣﻮض و ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺁن را ﻣﺴﺢ آﻦ29 .ﺁﻧﻬﺎ
ﻼ ﻣﻘﺪس ﺷﻮﻧﺪ و هﺮ آﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
را ﺗﻘﺪﻳﺲ* آﻦ ﺗﺎ آﺎﻣ ً
ﺑﻪ ﺁن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ30 .ﺑﺎ روﻏﻨﯽ آﻪ درﺳﺖ ﻣﯽآﻨﯽ

*

ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ,اﺧﺘﺼﺎص دادن و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻦ؛
هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺁﻳﻪء .30

ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
)ﺧﺮوج  30 :35ﺗﺎ (1 :36

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ را
 31آﻪ ﭘﺴﺮ اوری و ﻧﻮﻩء ﺣﻮر از ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا
اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩام 3و او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪام4 .او در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و
ﻣﻔﺮغ5 ،هﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺎر ﺧﺮاﻃﯽ و ﺟﻮاهﺮ ﺳﺎزی و
هﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ.
»6در ﺿﻤﻦ اهﻮﻟﻴﺎب ،ﭘﺴﺮ اﺧﻴﺴﺎﻣﮏ از ﻗﺒﻴﻠﻪء دان را
ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩام ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎر او ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ او آﺎر ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرت
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ هﻤﻪء ﺁن ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ را
آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادﻩام ﺑﺴﺎزﻧﺪ 7ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ،ﺻﻨﺪوق
ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ آﻪ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﺑﺰار و
وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت8 ،ﻣﻴﺰ و ﻇﺮوف ﺁن ،ﭼﺮاﻏﺪان

ﺧﺮوج

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﻟﻮازم ﺁن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر9 ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺁن ،ﺣﻮض و ﭘﺎﻳﻪاش،
10ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص هﺎرون آﺎهﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ11 ،روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ
ﺑﺮای ﻗﺪس .هﻤﻪء اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
دﺳﺘﻮر دادﻩام ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.

ﺳﺒّﺖ ،روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ
12و13ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :روز ﺳﺒﺖ را آﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮدﻩام
ﻧﮕﺎﻩدارﻳﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ روز ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪام14 .و15و16ﭘﺲ در روز ﺳﺒّﺖ،
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن روز ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﺁﻧﻜﻪ
از اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ روز آﺎر آﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
آﺸﺘﻪ ﺷﻮد .در هﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ روز آﺎر آﻨﻴﺪ و روز
هﻔﺘﻢ آﻪ روز ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻬﺪی ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﺁن ﺑﺮای
ء
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ17 .اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺁن ﻋﻬﺪی اﺳﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪام،
ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺷﺶ روز ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﺁﻓﺮﻳﺪم و در
روز هﻔﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﺮدم«.
18وﻗﺘﯽ ﺧﺪا در آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺁن دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را آﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد دﻩ ﻓﺮﻣﺎن را روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
داد.

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪء ﻃﻼﻳﯽ
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (29-6 :9

وﻗﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل
 32اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﺰد هﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﻳﯽ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﻣﺎ را هﺪاﻳﺖ آﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺳﯽ آﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮون ﺁورد ،ﭼﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ«.
2و3هﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﻮارﻩهﺎی ﻃﻼ را آﻪ در
ﮔﻮﺷﻬﺎی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻗﻮم ﮔﻮﺷﻮارﻩهﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را
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ﺑﻪ هﺎرون دادﻧﺪ4 .هﺎرون ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﻮارﻩهﺎی ﻃﻼ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را ذوب آﺮدﻩ ،در ﻗﺎﻟﺒﯽ آﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
رﻳﺨﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را دﻳﺪﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻧﺪ» :ای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻳﻦ هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد«.
5هﺎرون ﺑﺎ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮ
ﺁن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ«.
6روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﻴﺶ
ﺁن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ آﺎرهﺎی ﺷﺮمﺁور زدﻧﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺸﺘﺎب و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮو،
ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردی ،ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ8 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ زودی اﺣﻜﺎم ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
آﺮدﻩ و ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺁن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﺮدﻩ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻳﻦ هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ
اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد«.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﯽداﻧﻢ اﻳﻦ ﻗﻮم ﭼﻘﺪر
ﺳﺮآﺸﻨﺪ10 .ﺑﮕﺬار ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻪ ،هﻤﻪ را هﻼک آﻨﻢ .ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻬﺎ از ﺗﻮ
ﻗﻮم ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﻢ ﺁورد«.
11وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﻮاهﺶ آﺮد آﻪ
ﺁﻧﻬﺎ را هﻼک ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﺮا ﺑﺮ ﻗﻮم
ﺧﻮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩای؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
ﻧﻴﺎوردی؟ 13ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا
اﻳﺸﺎن را ﻓﺮﻳﺐ دادﻩ ،از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﺮد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را
در آﻮﻩهﺎ ﺑﻜﺸﺪ و از روی زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ آﻨﺪ؟ از ﺗﻮ
ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽآﻨﻢ از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدی و از ﻣﺠﺎزات
ﻗﻮم ﺧﻮد درﮔﺬری13 .ﺑﻪ ﻳﺎدﺁور ﻗﻮﻟﯽ را آﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﻮد اﺑﺮاهﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب دادﻩای.
ﺑﻪ ﻳﺎدﺁور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردﻩ ،ﻓﺮﻣﻮدی :ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ء
ﺁﺳﻤﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ را آﻪ درﺑﺎرﻩ

ﺧﺮوج
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ﺁن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام ﺑﻪ ﻧﺴﻞهﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ هﻤﻴﺸﻪ در
ﺁن زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻨﺪ«.
14ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ازﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.
15ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ آﻪ دو
ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ آﻪ ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺁن
ﻟﻮحهﺎ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد)16 .ﺁن دﻩ ﻓﺮﻣﺎن
را ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﻟﻮحهﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد(.
17ﻳﻮﺷﻊ آﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺻﺪای داد و
ﻓﺮﻳﺎد و ﺧﺮوش ﻗﻮم را آﻪ از داﻣﻨﻪء آﻮﻩ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﺷﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از اردوﮔﺎﻩ ﺻﺪای
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ«.
18وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﺻﺪا ،ﻓﺮﻳﺎد ﭘﻴﺮوزی ﻳﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪای ﺳﺎز و ﺁواز اﺳﺖ«.
19وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪء ﻃﻼﻳﯽ اﻓﺘﺎد آﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮش
ﻣﯽرﻗﺼﻴﺪﻧﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽآﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎن
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ آﻪ ﻟﻮحهﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻮﻩ ﭘﺮت آﺮد و
ﻟﻮحهﺎ ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ ﺷﺪ20 .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪء ﻃﻼﻳﯽ را ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺁﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺁن را ذوب آﺮد .ﺳﭙﺲ ﺁن را
آﻮﺑﻴﺪ و ﮔﺮدش را روی ﺁب ﭘﺎﺷﻴﺪ و از ﺁن ﺁب ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
21ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ هﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﺑﺪی آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟«
22هﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﻣﮕﻴﺮ .ﺗﻮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻗﻮم
را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ آﻪ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ23 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﻣﺎ را هﺪاﻳﺖ آﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺳﯽ آﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
ﺁورد ،ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ24 .ﻣﻦ هﻢ ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﮔﻮﺷﻮارﻩهﺎی
ﻃﻼی ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﮔﻮﺷﻮارﻩهﺎی ﻃﻼ
را در ﺁﺗﺶ رﻳﺨﺘﻢ و اﻳﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ از ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ«.
25وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ دﻳﺪ آﻪ ﻗﻮم ﺑﺎ آﻤﮏ هﺎرون اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ
اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﻴﺶ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﯽﺁﺑﺮو
آﺮدﻩاﻧﺪ26 ،آﻨﺎر دروازﻩء اردوﮔﺎﻩ اﻳﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :هﺮ آﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ
ﺑﻴﺎﻳﺪ «.ﺗﻤﺎم ﻃﺎﻳﻔﻪء ﻻوی دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ27 .ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ آﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و از اﻳﻨﺴﻮی
اردوﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﺴﻮﻳﺶ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺮادر و دوﺳﺖ و
هﻤﺴﺎﻳﻪء ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﻴﺪ28 «.ﻻویهﺎ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻧﺪ و
در ﺁن روز در ﺣﺪود ﺳﻪ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
29ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻویهﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻳﺪ آﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪء ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻴﺪ آﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادراﻧﺘﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻜﺮدﻳﺪ؛ ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد«.
30روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻩ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻩاﻳﺪ .ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﻣﯽروم ﺗﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻨﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪا از
ﮔﻨﺎهﺎن ﺷﻤﺎ درﮔﺬرد«.
31ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎ
آﺮد» :ﺁﻩ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﻮم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘﯽ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ32 .ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽآﻨﻢ
ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎراﺑﺒﺨﺶ وﮔﺮﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا از دﻓﺘﺮت ﻣﺤﻮ
آﻦ*«.
33ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا اﺳﻢ ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ
آﻨﻢ؟ هﺮ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﺳﻢ او را
ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﻢ آﺮد34 .ﺣﺎل ﺑﺎز ﮔﺮد و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ
آﻪ ﮔﻔﺘﻪام راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﻦ و ﻓﺮﺷﺘﻪء ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﻮ
ﺣﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻗﻮم را ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.
35ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﯽ آﻪ هﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻼی هﻮﻟﻨﺎآﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎزل آﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد » :اﻳﻦ ﻗﻮم را آﻪ
 33از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردی ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ وﻋﺪﻩء ﺁن را ﺑﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب دادﻩام،
هﺪاﻳﺖ آﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮل دادﻩام آﻪ ﺁن را ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن ﺑﺒﺨﺸﻢ2 .و3ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪء ﺧﻮد را
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻨﻌﺎﻧﯽهﺎ ،اﻣﻮریهﺎ،
ﺣﻴﺘﯽهﺎ ،ﻓﺮزیهﺎ ،ﺣﻮیهﺎ و ﻳﺒﻮﺳﯽهﺎ را از ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻪ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ در ﺁن ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻴﺮون

*

»اﺳﻢ ﻣﺮا از دﻓﺘﺮت ﻣﺤﻮ ﮐﻦ «.ﻳﺎ »ﻣﺮا ﺑﺠﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮑﺶ.«.
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ﺑﺮاﻧﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ هﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺁﻣﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮآﺶ هﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در
ﺑﻴﻦ راﻩ هﻼک آﻨﻢ«.
4وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
هﻴﭽﻜﺲ ﺑﺎ زﻳﻮرﺁﻻت ،ﺧﻮد را ﻧﻴﺎراﺳﺖ؛ 5ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮﻳﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮآﺶ هﺴﺘﻴﺪ .اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﻴﺎن
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺷﻤﺎ را هﻼک ﻣﯽآﻨﻢ .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﻧﻜﺮدﻩام ،هﺮ ﻧﻮع ﺁﻻت زﻳﻨﺘﯽ
و ﺟﻮاهﺮات را از ﺧﻮد دور آﻨﻴﺪ6 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁن ﭘﺲ زﻳﻮر ﺁﻻت ﺧﻮد را آﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا در ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
ء

7از ﺁن ﭘﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻤﻪء ﻣﻘﺪس را آﻪ »ﺧﻴﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت« ﻧﺎﻣﮕﺬاری آﺮدﻩ ﺑﻮد ،هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺮون از
اردوﮔﺎﻩ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽآﺮد و آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ راز و ﻧﻴﺎز آﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ء
8هﺮ وﻗﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻄﺮف ﺧﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم
ﻗﻮم دم در ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او را
ء
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ9 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ وارد ﺧﻴﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪﻩ ﺑﺮ در ﺧﻴﻤﻪ
ﻣﯽاﻳﺴﺘﺎد و در اﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽآﺮد10 .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﺘﯽ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ،
در ﺑﺮاﺑﺮ در ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻩ ﺧﺪا را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ11 .در داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ آﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ
رودررو ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽآﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎﻩ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ دﺳﺘﻴﺎر ﺟﻮان او ﻳﻮﺷﻊ )ﭘﺴﺮ ﻧﻮن( در
ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺧﺪا ﻗﻮل ﻣﯽدهﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
12ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض آﺮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﯽ
اﻳﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺒﺮم ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﯽ
ﭼﻪ آﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮔﻔﺘﻪای :ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪای13 .ﭘﺲ

اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ راهﯽ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوم
راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺁﻧﻄﻮر آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻀﻮرت زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻢ .اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ
ﻗﻮم ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را از اﻳﺸﺎن درﻳﻎ
ﻣﺪار«.
14ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﻮد هﻤﺮاﻩ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ را ﻓﺮﻣﻮد ،زﻳﺮا ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺁﻳﯽ ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺬار آﻪ از
اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ روﻳﻢ16 .اﮔﺮ ﺗﻮ هﻤﺮاﻩ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻳﯽ از آﺠﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺗﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮمهﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮق دارﻳﻢ؟«
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :در اﻳﻦ ﻣﻮرد هﻢ دﻋﺎی ﺗﻮ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽآﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪای و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ«.
18ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض آﺮد» :اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﺟﻼل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دهﯽ«.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻩ ﺧﻮد را از ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽدهﻢ و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻧﺪا
ﻣﯽآﻨﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ و ﺑﺮ هﺮ آﺲ آﻪ ﺑﺨﻮاهﻢ
ء
رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻣﯽآﻨﻢ20 .ﻣﻦ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻬﺮﻩ
ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻨﯽ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻨﺪ و زﻧﺪﻩ
ﺑﻤﺎﻧﺪ21 .ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻴﺰ و روی اﻳﻦ ﺻﺨﺮﻩ ،آﻨﺎر ﻣﻦ
ﺑﺎﻳﺴﺖ22 .وﻗﺘﯽ ﺟﻼل ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮ را در ﺷﻜﺎف
اﻳﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ از
اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮر آﻨﻢ؛ 23ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽدارم ﺗﺎ
ﻣﺮا از ﭘﺸﺖ ﺑﺒﻴﻨﯽ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺮﻩء ﻣﺮا ﻧﺨﻮاهﯽ دﻳﺪ«.

ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (5-1 :10

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ
 34ﻣﺜﻞ ﻟﻮحهﺎی اول آﻪ ﺷﻜﺴﺘﯽ ﺗﻬﻴﻪ آﻦ ﺗﺎ
دوﺑﺎرﻩ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن را روی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ2 .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ واز آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎ و ﺑﺮ ﻗﻠﻪء آﻮﻩ در
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺴﺖ3 .هﻴﭽﻜﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﻳﺪ و آﺴﯽ
هﻢ در هﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪء آﻮﻩ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮد .ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ هﻢ
ﻧﺰدﻳﮏ آﻮﻩ ﻧﭽﺮﻧﺪ«.
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4ﻣﻮﺳﯽ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﻮحهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮاﺷﻴﺪ و
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
5و6ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد و آﻨﺎر او
اﻳﺴﺘﺎد .ﺳﭙﺲ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﻮر آﺮد و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس
ﺧﻮد را ﻧﺪا داد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ ،ﺧﺪای
رﺣﻴﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺧﺪای دﻳﺮﺧﺸﻢ و ﭘﺮاﺣﺴﺎن؛ ﺧﺪای
اﻣﻴﻦ آﻪ 7ﺑﻪ هﺰاران ﻧﻔﺮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽآﻨﻢ و ﺧﻄﺎ و
ﻋﺼﻴﺎن و ﮔﻨﺎﻩ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ؛ وﻟﯽ ﮔﻨﺎﻩ را هﺮﮔﺰ
ﺑﯽﺳﺰا ﻧﻤﯽﮔﺬارم .اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺪران را از ﻓﺮزﻧﺪان
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽﮔﻴﺮم«.
8ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ آﺮدﻩ9 ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﻮرد
ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ
هﻤﺮاﻩ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺳﺮآﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ از
ﺳﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮهﺎ و ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ ﺑﮕﺬر و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎ را
ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮ«.
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10ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪم و در
ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آﺎرهﺎی ﻋﺠﻴﺐ ﻣﯽآﻨﻢ آﺎرهﺎی
ﻋﺠﻴﺒﯽ آﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺁن در هﻴﭻ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ
ء
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪرت ﻣﻬﻴﺐ ﻣﺮا آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻢ ،ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ11 .ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽآﻨﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ .ﻣﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ
اﻣﻮری ،آﻨﻌﺎﻧﯽ ،ﺣﻴﺘﯽ ،ﻓﺮزی ،ﺣﻮی و ﻳﺒﻮﺳﯽ را
از ﺳﺮ راﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽدارم12 .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ هﺮﮔﺰ ﺑﺎ
ﺁن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﻴﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﻩهﺎی
ﮔﻤﺮاﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ13 .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻬﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی
ﺷﺮمﺁور و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را وﻳﺮان آﻨﻴﺪ14 .ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺧﺪاﻳﯽ را ﺟﺰ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﺧﺪای
ﻏﻴﻮری هﺴﺘﻢ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﻏﻴﺮ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﯽآﻨﻢ.
»15هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎآﻨﺎن ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻴﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ؛
ﭼﻮن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻦ ،ﺑﺘﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن دوﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ
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ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺸﺎﻧﻴﺪ؛ 16ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮان
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ هﻢ از ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺘﻬﺎی زﻧﺎن
ﺧﻮد را ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ.
»17ﺑﺮای ﺧﻮد هﺮﮔﺰ ﺑﺖ ﻧﺴﺎزﻳﺪ.
»18ﻋﻴﺪ ﻓﻄﻴﺮ را هﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت هﻔﺖ روز ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺟﺸﻦ را هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﺎﻩ اﺑﻴﺐ
ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن درهﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد آﻪ از ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺁزاد ﺷﺪﻳﺪ.
»19ﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﻧﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ20 .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﺴﺖزادﻩء ﻧﺮ اﻻغ،
ﻳﮏ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺪ اﻳﻦ آﺎر را
ﺑﻜﻨﻴﺪ ﮔﺮدن اﻻغ را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان
ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض دهﻴﺪ.
»هﻴﭽﻜﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد.
»21ﻓﻘﻂ ﺷﺶ روز آﺎر آﻨﻴﺪ و در روز هﻔﺘﻢ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻓﺼﻞ ﺷﺨﻢ و ﻓﺼﻞ درو.
»22ﻋﻴﺪ هﻔﺘﻪهﺎ را در هﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ درو ﮔﻨﺪم و ﻋﻴﺪ
ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎ را در ﭘﺎﻳﻴﺰ آﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊﺁوری ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺖ ﻧﮕﺎهﺪارﻳﺪ.
»23ﺳﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ24 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻳﻴﺪ ،آﺴﯽ دﺳﺖ
ﻃﻤﻊ ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ دراز ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد ،زﻳﺮا
ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﯽراﻧﻢ و
ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را وﺳﻴﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.
»25ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را هﺮﮔﺰ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪدار
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩء ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻳﺪ.
»26هﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
»ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرش ﻧﭙﺰﻳﺪ«.
27ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻨﻮﻳﺲ،
ﭼﻮن ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﺎ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪام«.
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ﻣﻮﺳﯽ از آﻮﻩ ﻓﺮود ﻣﯽﺁﻳﺪ
28ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﻻی آﻮﻩ در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد .در ﺁن ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻴﺰی ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﭼﻴﺰی
ﺁﺷﺎﻣﻴﺪ .در ﺁن روزهﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن را
روی دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺖ29 .و30وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ دو
ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﻓﺮودﺁﻣﺪ ،ﭼﻬﺮﻩاش ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽدرﺧﺸﻴﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ از اﻳﻦ
درﺧﺸﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .هﺎرون و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﺘﯽ
ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺎ ﺁن ﺻﻮرت ﻧﻮراﻧﯽ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ او
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
31وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ .ﺁﻧﻮﻗﺖ
هﺎرون و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻧﺰد او ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ32 .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ او ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ
دﺳﺘﻮراﺗﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﺑﻪ او دادﻩ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ33 .ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﺸﻴﺪ34 .هﺮ
وﻗﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ آﻨﺪ ،ﻧﻘﺎب را از ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ .وﻗﺘﯽ
از ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻣﺪ هﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽآﺮد35 ،و ﻣﺮدم ﺻﻮرت او را آﻪ
ﻣﯽدرﺧﺸﻴﺪ ،ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ او ﻧﻘﺎب را دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽآﺸﻴﺪ و ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﺻﻮرت او ﺑﻮد ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ آﻪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻘﺮرات روز ﺳﺒﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
 35آﺮد و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺁن اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ:
2ﻓﻘﻂ ﺷﺶ روز آﺎر آﻨﻴﺪ و روز هﻔﺘﻢ را آﻪ روز
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .هﺮ
آﺲ آﻪ در روز هﻔﺘﻢ آﺎر آﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد3 .ﺁن
روز در ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺁﺗﺶ هﻢ روﺷﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ«.

هﺪاﻳﺎ ﺑﺮای ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
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4ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
آﻪ 5از ﺁﻧﭽﻪ دارﻳﺪ ﺑﺮای او هﺪﻳﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ .هﺪاﻳﺎی
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ هﺪﻳﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ
ﭼﻴﺰهﺎ ﺑﺎﺷﺪ :ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ ،ﻣﻔﺮغ؛ 6ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ،
ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ؛ آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ؛ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ؛ 7ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ
آﻪ رﻧﮕﺶ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ؛ ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ؛
8روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ؛ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای
ﺗﻬﻴﻪء روﻏﻦ ﻣﺴﺢ؛ ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ؛ 9ﺳﻨﮓ ﺟﺰع و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻔﻮد* و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ آﺎهﻦ.

ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
)ﺧﺮوج (43-32 :39

»10ﺷﻤﺎ ای ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎهﺮ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﻳﺪ11 :ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت و
ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺁن ،ﺗﻜﻤﻪهﺎ ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺧﻴﻤﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪهﺎ،
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﻳﻪهﺎ؛ 12ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺁن،
ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ،ﭘﺮدﻩء ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺪس و ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس؛
13ﻣﻴﺰ و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺁن و ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف ﺁن ،ﻧﺎن
ﻣﻘﺪس؛ 14ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ و روﻏﻦ و ﻟﻮازم دﻳﮕﺮ
ﺁن؛ 15ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺁن ،روﻏﻦ
ﺗﺪهﻴﻦ و ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ؛ ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺧﻴﻤﻪ؛
16ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻣﻨﻘﻞ ﻣﺸﺒﮏ ﻣﻔﺮﻏﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﺁن؛ ﺣﻮض
ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪء ﺁن؛ 17ﭘﺮدﻩهﺎی دور ﺣﻴﺎط ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و
ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ ،ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺣﻴﺎط؛ 18ﻣﻴﺨﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ
و ﺣﻴﺎط ﺧﻴﻤﻪ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺁن؛ 19ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻗﺪس ﻳﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس هﺎرون آﺎهﻦ
و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ«.

ﻗﻮم هﺪﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ
20ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ21 ،اﻣﺎ
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و هﺪاﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻘﺪس،
ﺧﻴﻤﻪ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﺁن ،ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺁوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻨﺪ22 .ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ

)ﺧﺮوج (9-1 :25
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ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ 7 :25؛ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻳﻪ .27
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اﺷﺘﻴﺎق زﻳﺎد ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻮاهﺮاﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﺠﺎق،
ﮔﻮﺷﻮارﻩ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ ،ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ و اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮی از ﻃﻼ
ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮدﻧﺪ23 .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و
ﻗﺮﻣﺰ؛ آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ؛ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ؛ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩء ﻗﻮچ و
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺁوردﻧﺪ24 .ﻋﺪﻩای دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺮﻩ و ﻣﻔﺮغ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ هﻢ ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻧﺪ.
25و26زﻧﺎﻧﯽ آﻪ در آﺎر رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ،
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ و ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ و ﭘﺸﻢ
ﺑﺰ رﻳﺴﻴﺪﻧﺪ و ﺁوردﻧﺪ27 .ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،ﺳﻨﮓ ﺟﺰع و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻳﻔﻮد و ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ
آﺎهﻦ ﺁوردﻧﺪ28 ،و ﻧﻴﺰ ﻋﻄﺮﻳﺎت و روﻏﻦ ﺑﺮای
روﺷﻨﺎﻳﯽ و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ29 .ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ ﻣﺸﺘﺎق
ﺑﻮدﻧﺪ در آﺎری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد
آﻤﮏ آﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺎﻃﺮ هﺪاﻳﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺁراﺳﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ،ﻃﺒﻖ ﻃﺮﺣﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دادﻩ ،آﻤﮏ آﻨﻨﺪ«.
2ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ و اهﻮﻟﻴﺎب و ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ
را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﻀﺎرآﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﻐﻮل آﺎر ﺷﻮﻧﺪ3 .ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎم هﺪاﻳﺎﻳﯽ را آﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای
ﺑﻨﺎی ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺁوردﻧﺪ ،از ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ4 .و5ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ آﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدم ﺑﺮای آﺎری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر
ﺁن را دادﻩ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ هﺪﻳﻪ
ﺁوردﻩاﻧﺪ6 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در اردوﮔﺎﻩ ﻧﺪا
آﺮدﻩ ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻪ دﻳﮕﺮآﺴﯽ هﺪﻳﻪ ﻧﻴﺎورد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁوردن هﺪﻳﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ7 ،ﭼﻮن
هﺪاﻳﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اﺗﻤﺎم آﺎر ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد.

ﺷﺮوع آﺎر ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان هﻨﺮﻣﻨﺪ
)ﺧﺮوج (11-1 :31

30و31ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ
)ﭘﺴﺮ اوری( را آﻪ ﻧﻮﻩء ﺣﻮر و از ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ،ﺗﺎ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت و
ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﺁن را ﺑﺴﺎزد32 .او در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮوف
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و ﻣﻔﺮغ33 ،هﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺎر ﺧﺮاﻃﯽ و
ﺟﻮاهﺮ ﺳﺎزی و هﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎد اﺳﺖ34 .ﺧﺪا ﺑﻪ او
و اهﻮﻟﻴﺎب )ﭘﺴﺮ اﺧﻴﺴﺎﻣﮏ از ﻗﺒﻴﻠﻪء دان( اﺳﺘﻌﺪاد
ﺗﻌﻠﻴﻢ دادن هﻨﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ.
35ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ درآﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻃﺮازی
ﭘﺎرﭼﻪهﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ
ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
ﻣﺎهﺮی هﺴﺘﻨﺪ.

36

»ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادهﺎی
ﺧﺪادادی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ و اهﻮﻟﻴﺎب را

)ﺧﺮوج (37-1 :26
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ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ آﻪ ﻣﺸﻐﻮل آﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎدت
را ﺑﺎ دﻩ ﭘﺮدﻩ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ،
ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ .هﺮ ﻳﮏ از ﭘﺮدﻩهﺎ
ﭼﻬﺎردﻩ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و دو ﻣﺘﺮ ﻋﺮض داﺷﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را روی ﭘﺮدﻩهﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻠﺪوزی آﺮدﻧﺪ.
10ﺳﭙﺲ ﺁن دﻩ ﭘﺮدﻩ را ﭘﻨﺞ ﭘﻨﺞ ﺑﻬﻢ دوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ دو
ﻗﻄﻌﻪء ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد11 .و12ﺑﺮای وﺻﻞ آﺮدن
اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ ،در ﻟﺒﻪء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮدﻩء هﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺟﺎ ﺗﻜﻤﻪء ﺁﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 .ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻜﻤﻪ از
ﻃﻼﺑﺮای ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدﻩهﺎی دور ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ درﺁﻳﺪ.
14و15ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ،ﻳﺎزدﻩ ﻗﻄﻌﻪء دﻳﮕﺮ
از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻃﻮل هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺘﺮ و
ﻋﺮض هﺮ ﻳﮏ دو ﻣﺘﺮ ﺑﻮد16 .ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻬﻢ
وﺻﻞ آﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮری آﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ
درﺁﻣﺪ .ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪء دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻢ دوﺧﺘﻨﺪ17 .در
ﺣﺎﺷﻴﻪء هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺟﺎ

ﺧﺮوج

ﺗﻜﻤﻪ ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ 18و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻜﻤﻪء ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﻬﻢ
وﺻﻞ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ دو ﻗﻄﻌﻪء ﺑﺰرگ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ
ﺷﻮﻧﺪ19 .دو ﭘﻮﺷﺶ دﻳﮕﺮ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ ﻳﻜﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ آﻪ رﻧﮕﺶ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و دﻳﮕﺮی از
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ،ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روی ﭘﻮﺷﺶ اوﻟﯽ
ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.
20ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را از ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﭼﻮب
اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد21 .درازای
هﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﺁن هﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﺑﻮد22 .هﺮ ﻃﺮف ﺗﺨﺘﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ داﺷﺖ آﻪ ﺁن را ﺑﻪ
ﺗﺨﺘﻪء ﭘﻬﻠﻮﻳﯽ ﺟﻔﺖ ﻣﯽآﺮد23 .و24ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ء
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮد :ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﻘﺮﻩای ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻪ زﻳﺮ هﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو
ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻪهﺎ را ﻧﮕﺎهﺪارﻧﺪ25 .و26ﺑﻴﺴﺖ
ء
ﺗﺨﺘﻪء دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﻘﺮﻩای ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای هﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ27 .ﺑﺮای ﺳﻤﺖ
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻴﻤﻪ آﻪ ﭘﺸﺖ ﺁن ﺑﻮد ،ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
28ﺳﭙﺲ دو ﺗﺨﺘﻪء دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﭘﺸﺖ ﺧﻴﻤﻪ
درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ29 .ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪء ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ از ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﺪ30 .ﭘﺲ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋًﺎ هﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﭘﺎﻳﻪء ﻧﻘﺮﻩای ،ﻳﻌﻨﯽ زﻳﺮ هﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
31و32ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪهﺎﻳﯽ ازﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻄﻮر اﻓﻘﯽ ﺗﺨﺘﻪهﺎ را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ :ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ درﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ وﭘﻨﺞ
ﺗﻴﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﭘﻨﺞ ﺗﻴﺮ ﺑﺮای
ﺗﺨﺘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ33 .ﺗﻴﺮ وﺳﻄﯽ را ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎﺑﻄﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی از وﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪهﺎ ﺑﮕﺬرد34 .ﺳﭙﺲ ﺗﺨﺘﻪهﺎ و
ﺗﻴﺮهﺎ را ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼ
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻴﺮهﺎ روی ﺗﺨﺘﻪهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
35ﭘﺮدﻩء ﻣﺨﺼﻮص را آﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺪس و ﻗﺪساﻻﻗﺪاس
ﺑﻮد از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ
و ﻗﺮﻣﺰ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ
روی ﺁن ﮔﻠﺪوزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ36 .ﺑﺮای ﺁوﻳﺰان آﺮدن
ﭘﺮدﻩ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ و
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ء

ﻗﻼﺑﻬﺎﻳﯽ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﻘﺮﻩای درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ37 .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﭘﺮدﻩ از آﺘﺎن
ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁن را
ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻠﺪوزی آﺮدﻧﺪ.
38ﺑﺮای اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن ﻗﻼﺑﺪار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺮﻩهﺎ را ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻪء ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ
)ﺧﺮوج (22-10 :25

ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ
 37آﻪ درازای ﺁن ﻳﮏ ﻣﺘﺮ و  25ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و
ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﻠﻨﺪی ﺁن هﺮ آﺪام هﻔﺘﺎد وﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد،
ﺳﺎﺧﺖ2 .ﺑﻴﺮون و درون ﺁن را ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﻧﻮاری از ﻃﻼ دور ﻟﺒﻪء ﺁن آﺸﻴﺪ3 .ﺑﺮای
ﺻﻨﺪوق ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺁﻣﺎدﻩ آﺮد و ﺁﻧﻬﺎ را در
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ در
هﺮ ﻃﺮف دو ﺣﻠﻘﻪ4 .و5ﺑﻌﺪ دو ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ از
درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻨﺪوق
ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻮﺑﻬﺎ را در داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪهﺎی دو
ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق ﮔﺬاﺷﺖ.
6ﺳﺮﭘﻮش ﺻﻨﺪوق ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ درازای
ﻳﮏ ﻣﺘﺮ و دﻩ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی هﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ،از
ء
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ آﺮد7 .و8ﺳﭙﺲ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﻃﻼ در دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ را ﻃﻮری روی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻪ ﺑﺎ
ﺁن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪ9 .ﻣﺠﺴﻤﻪء ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ ،روﺑﺮوی هﻢ و
ﻧﮕﺎهﺸﺎن ﺑﻄﺮف ﺗﺨﺖ و ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺁن
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس
)ﺧﺮوج (30-23 :25

10ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ ،ﻣﻴﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس را از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﻪ
درازای ﻳﮏ ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی  75ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ11 .ﺁن را ﺑﺎ روآﺸﯽ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﻗﺎﺑﯽ از ﻃﻼ ﺑﺮ دورﺗﺎدور ﻟﺒﻪء ﺁن ﻧﺼﺐ
آﺮد12 .ﺣﺎﺷﻴﻪء دور ﻟﺒﻪء ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﭼﻬﺎر

ﺧﺮوج
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اﻧﮕﺸﺖ درﺳﺖ آﺮد و دور ﺣﺎﺷﻴﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎب ﻃﻼ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ13 .و14ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺣﻠﻘﻪهﺎ راﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻣﻴﺰ ﻧﺼﺐ
آﺮد .اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﺑﺮای ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن ﻣﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد15 .اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ را از درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻃﻼ
ﺳﺎﺧﺖ16 .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ ،آﺎﺳﻪهﺎ ،ﺟﺎﻣﻬﺎ و
ﭘﻴﺎﻟﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ هﺪاﻳﺎی
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ درﺳﺖ آﺮد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را روی ﻣﻴﺰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺮاﻏﺪان
)ﺧﺮوج (40-31 :25

17ﭼﺮاﻏﺪان را ﻧﻴﺰ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ درﺳﺖ آﺮد .ﭘﺎﻳﻪ
و ﺑﺪﻧﻪء ﺁن را ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﻘﺶ ﮔﻠﻬﺎی روی ﺁن را ﻧﻴﺰ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺎﺳﺒﺮگ و
ﻏﻨﭽﻪ ﺑﻮد از ﻃﻼ درﺳﺖ آﺮد18 .ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪء ﭼﺮاﻏﺪان
ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ در هﺮ ﻃﺮف ﺳﻪ
ﺷﺎﺧﻪ19 .روی هﺮ ﻳﮏ از ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﺳﻪ ﮔﻞ ﺑﺎداﻣﯽ
ﺷﻜﻞ ﺑﻮد20 .و21ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻞ ﺑﺎداﻣﯽ ﺷﻜﻞ
ﺗﺰﻳﻴﻦ آﺮد ﻃﻮری آﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪهﺎ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ22 .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪهﺎ و ﺑﺪﻧﻪ
از ﻳﮏ ﺗﻜﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد23 .هﻔﺖ ﭼﺮاغ ﺁن و
اﻧﺒﺮهﺎ و ﺳﻴﻨﯽهﺎﻳﺶ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ.
24ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﺮاﻏﺪان و ﻟﻮازﻣﺶ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر
آﻴﻠﻮ ﻃﻼ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر
)ﺧﺮوج (5-1 :30

25ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮر را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻧﻴﻢ
ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﻳﮏ ﻣﺘﺮ از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ درﺳﺖ آﺮد .ﺁن
را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺖ آﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪء ﺁن ﭼﻬﺎر زاﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺎخ ﺑﻮد26 .روآﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺁن
از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﯽ دورﺗﺎدور ﺁن از ﻃﻼ
درﺳﺖ آﺮد27 .در دو ﻃﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،زﻳﺮ ﻗﺎب
ﻃﻼﻳﯽ ،دو ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را ﺣﻤﻞ آﻨﻨﺪ28 .اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ
از درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و روآﺶ ﻃﻼ داﺷﺖ.

ﺗﻬﻴﻪء روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر
)ﺧﺮوج (38-22 :30

29ﺳﭙﺲ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس و ﺑﺨﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﻄﺮ را
ﺗﻬﻴﻪ آﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
)ﺧﺮوج (8-1 :27

ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭼﻮب
 38اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .هﺮ
ﺿﻠﻊ ﺁن دو و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﻳﺶ ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ
ﺑﻮد2 .ﺁن را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺖ آﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ اش
ﭼﻬﺎر زاﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺎخ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ و
ﺷﺎﺧﻬﺎ روآﺸﯽ از ﻣﻔﺮغ داﺷﺖ 3 .ﻟﻮازم ﺁن آﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻠﻬﺎ ،ﺧﺎک اﻧﺪازهﺎ ،آﺎﺳﻪ هﺎ ،ﭼﻨﮕﻜﻬﺎ و
ﺁﺗﺸﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،هﻤﮕﯽ از ﻣﻔﺮغ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ4 .و5ﻳﮏ
ﻣﻨﻘﻞ ﻣﺸﺒﮏ ﻣﻔﺮﻏﯽ آﻪ در هﺮ ﮔﻮﺷﻪء ﺁن ﻳﮏ
ﺣﻠﻘﻪء ﻓﻠﺰی ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁن را ﺗﺎ
ﻧﻴﻤﻪء ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮو ﺑﺮد ﺗﺎ روی ﻟﺒﻪای آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد6 .و7ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﯽ از درﺧﺖ اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺎ روآﺶ ﻣﻔﺮغ
ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻮﺑﻬﺎ را درﺣﻠﻘﻪهﺎﻳﯽ آﻪ در دو ﻃﺮف
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻓﺮو آﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ،
دروﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮض ﻣﻔﺮﻏﯽ
)ﺧﺮوج (18 :30

8ﺣﻮض ﻣﻔﺮﻏﯽ و ﭘﺎﻳﻪء ﻣﻔﺮﻏﯽاش را از ﺁﻳﻴﻨﻪهﺎی
زﻧﺎﻧﯽ آﻪ در آﻨﺎر در ﺧﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ.

ﺣﻴﺎط ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
)ﺧﺮوج (19-9 :27

9ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺣﻴﺎﻃﯽ درﺳﺖ آﺮد آﻪ
دﻳﻮارهﺎﻳﺶ از ﭘﺮدﻩهﺎی آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮد.
ﻃﻮل ﭘﺮدﻩهﺎی ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد10 .ﺑﻴﺴﺖ
ﺳﺘﻮن ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻣﻔﺮﻏﯽ و ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎی
ﻧﻘﺮﻩای درﺳﺖ آﺮد11 .ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﻴﺎط ﻧﻴﺰ
هﻤﻴﻦ آﺎر را آﺮد12 .ﻃﻮل دﻳﻮار ﭘﺮدﻩای ﺳﻤﺖ
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ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .دﻩ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ دﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮدﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﻼﺑﻬﺎ
و ﭘﺸﺘﺒﻨﺪهﺎی ﻧﻘﺮﻩای درﺳﺖ آﺮد13 .ﻃﻮل دﻳﻮار
ﭘﺮدﻩای ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ هﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
14و15ﭘﺮدﻩهﺎی هﺮ ﻃﺮف در ورودی هﻔﺖ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻩداﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺮدﻩهﺎ هﻢ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن و ﺳﻪ
ﭘﺎﻳﻪ در هﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ16 .ﺗﻤﺎم ﭘﺮدﻩهﺎی دﻳﻮار
ﺣﻴﺎط ﺧﻴﻤﻪ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮد17 .ﭘﺎﻳﻪهﺎی
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻔﺮغ ،و ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎ و روآﺶ ﺳﺮ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﺑﺎ
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎی ﻧﻘﺮﻩای ﺑﻪ هﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪﻧﺪ.
18ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺧﻴﻤﻪ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪ.
ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ دﻩ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدﻩهﺎی دﻳﻮار
ﺣﻴﺎط ،دو و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد19 .ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺑﺮای ﭘﺮدﻩ
ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻔﺮغ ،و ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎ
و روآﺶ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻮد.
20ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺨﻬﺎﻳﯽ آﻪ در ﺑﻨﺎی ﺧﻴﻤﻪ و ﺣﻴﺎط ﺁن ﺑﻜﺎر
رﻓﺖ ،از ﻣﻔﺮغ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰی آﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ
ء

21اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰی آﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺑﻜﺎر رﻓﺖ .اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﺳﯽ،
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﻻوﻳﻬﺎ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﻳﺘﺎﻣﺎر ﭘﺴﺮ هﺎرون آﺎهﻦ
ء
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ)22 .ﺑﺼﻞﺋﻴﻞ ﭘﺴﺮ اوری و ﻧﻮﻩء ﺣﻮر از ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻳﻬﻮدا ،ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺑﻮد،
ﺳﺎﺧﺖ23 .دﺳﺘﻴﺎر او در اﻳﻦ آﺎر اهﻮﻟﻴﺎب ﭘﺴﺮ
اﺧﻴﺴﺎﻣﮏ از ﻗﺒﻴﻠﻪء دان ﺑﻮد آﻪ در آﺎر ﻃﺮاﺣﯽ،
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻃﺮازی ﭘﺎرﭼﻪهﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و
آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ(.
24ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻤﻌًﺎ ﺣﺪود هﺰار آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻃﻼ هﺪﻳﻪ
آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم ﺁن ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺷﺪ.
25و26ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺮﻩء ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺣﺪود ﺳﻪ هﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺮﻩ از
550ر 603ﻧﻔﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺳﻨﺸﺎن ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮد .هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪود ﺷﺶ ﮔﺮم ﻧﻘﺮﻩ هﺪﻳﻪ

دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ27 .ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
و ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﭘﺮدﻩء داﺧﻞ ﺁن ،ﺳﻪ هﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای
هﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر آﻴﻠﻮﮔﺮم28 .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩء ﻧﻘﺮﻩ آﻪ
ﺳﯽ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎ
و روآﺶ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ.
29و30و31ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ دوهﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻔﺮغ هﺪﻳﻪ ﺁوردﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺮغ
ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی در ورودی ﺧﻴﻤﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻔﺮﻏﯽ ،ﻣﻨﻘﻞ ﻣﺸﺒﮏ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ،
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دور ﺣﻴﺎط و
ﭘﺎﻳﻪهﺎی در ورودی ﺁن ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻴﺨﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ و
ﭘﺮدﻩهﺎی دور ﺣﻴﺎط ﺑﻜﺎر رﻓﺖ.

ﺗﻬﻴﻪء ﻟﺒﺎس آﺎهﻨﺎن
)ﺧﺮوج (4-1 :28

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آﺎهﻨﺎن از ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ،
 39ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻟﺒﺎسهﺎﻳﯽ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺖ در ﻗﺪس ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس
ﻣﻘﺪس هﺎرون آﺎهﻦ هﻢ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮد ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.

ﺗﻬﻴﻪء اﻳﻔﻮد
)ﺧﺮوج (14-5 :28

2اﻳﻔﻮد* آﺎهﻦ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ،
ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و رﺷﺘﻪهﺎﻳﯽ از ﻃﻼ درﺳﺖ ﺷﺪ.
3ﺁﻧﻬﺎ ورﻗﻪهﺎی ﻃﻼ را ﭼﻜﺶ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎرﻳﮏ ﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻳﺪﻩ ،ﺑﺼﻮرت رﺷﺘﻪهﺎﻳﯽ در ﺁوردﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ در
ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻔﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و روی اﻳﻔﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ
ﮔﻠﺪوزی آﺮدﻧﺪ.
4و5اﻳﻔﻮد از دو ﻗﺴﻤﺖ ،ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ دو
ﺑﻨﺪ روی ﺷﺎﻧﻪهﺎ ،ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮرآﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺪ آﻤﺮ اﻳﻔﻮد
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁن و از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﻳﻔﻮد ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ از
رﺷﺘﻪهﺎی ﻃﻼ و آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺨﻬﺎی

*

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ .7 :25
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ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ6 .و7دو ﺳﻨﮓ ﺟﺰع در ﻗﺎﺑﻬﺎی
ﻃﻼ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را روی ﺑﻨﺪهﺎی ﺷﺎﻧﻪهﺎی اﻳﻔﻮد
دوﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازدﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
ﺧﺎص روی ﺁن دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﻜﺎآﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﻮم ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﻪء اﻳﻦ
آﺎرهﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮری آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد ،اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻬﻴﻪء ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ
)ﺧﺮوج (30-15 :28

8ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ را ﻣﺜﻞ اﻳﻔﻮد از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ،
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ،و رﺷﺘﻪهﺎی ﻃﻼ ﺗﻬﻴﻪ
ﻧﻤﻮدﻩ ،روی ﺁن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻠﺪوزی آﺮدﻧﺪ9 .ﺁن را
دوﻻ ،ﻣﺜﻞ ﻳﮏ آﻴﺴﻪء ﭼﻬﺎرﮔﻮش دوﺧﺘﻨﺪ آﻪ ﻃﻮل هﺮ
ﺿﻠﻌﺶ ﻳﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد10 .ﭼﻬﺎر ردﻳﻒ ﺳﻨﮓ ﻗﻴﻤﺘﯽ
روی ﺁن ﻧﺼﺐ ﺷﺪ .در ردﻳﻒ اول ،ﻋﻘﻴﻖ ﺳﺮخ و
ﻳﺎﻗﻮت زرد و ﻳﺎﻗﻮت ﺁﺗﺸﯽ ﺑﻮد11 .در ردﻳﻒ دوم،
زﻣﺮد و ﻳﺎﻗﻮت آﺒﻮد و اﻟﻤﺎس ﺑﻮد12 .در ردﻳﻒ ﺳﻮم،
ﻓﻴﺮوزﻩ و ﻋﻘﻴﻖ ﻳﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻨﻔﺶ 13و در ردﻳﻒ
ﭼﻬﺎرم ،زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﻳﺸﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ .هﻤﻪء اﻳﻦ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ را در ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼ ﺟﺎی دادﻧﺪ14 .هﺮ
ء
ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻜﯽ از دوازدﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎم ﺁن ﻗﺒﻴﻠﻪ روی ﺁن ﺳﻨﮓ ﺣﮏ
ﺷﺪ.
18-15دو ﻗﺎب از ﻃﻼ و دو رﺷﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﻃﻼی ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ
درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء دو
رﺷﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ اﻳﻔﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ .دو ﺳﺮ زﻧﺠﻴﺮهﺎ ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﻃﻼ آﻪ در ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و دو ﺳﺮ دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮهﺎ را از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ
ء
ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻃﻼی روی ﺷﺎﻧﻪهﺎ وﺻﻞ آﺮدﻧﺪ19 .دو ﺣﻠﻘﻪ
ء
ﻃﻼی دﻳﮕﺮﻧﻴﺰ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﻮﺷﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ ،روی ﻻﻳﻪء زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ20 .دو ﺣﻠﻘﻪ
ﻃﻼی دﻳﮕﺮ هﻢ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻠﻮ اﻳﻔﻮد و آﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻨﺪ آﻤﺮ ﻧﺼﺐ آﺮدﻧﺪ.
21ﺑﻌﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد،
ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﺳﻴﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮار ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪهﺎی

اﻳﻔﻮد آﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻨﺪ آﻤﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﻨﻪ
ﺑﻨﺪ از اﻳﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.

ﺗﻬﻴﻪء ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دﻳﮕﺮ آﺎهﻦ
)ﺧﺮوج (43-31 :28
ء

22رداﻳﯽ آﻪ زﻳﺮ اﻳﻔﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم از ﭘﺎرﭼﻪ
ﺁﺑﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ23 .ﺷﻜﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ در ﺁن ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪء ﺷﻜﺎف را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرﻩ ﻧﺸﻮد24 .ﺑﺎ
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و آﺘﺎن رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻨﮕﻮﻟﻪهﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺎر درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را
دور ﺗﺎ دور ﻟﺒﻪء داﻣﻦ ردا ﺁوﻳﺨﺘﻨﺪ25 .و26زﻧﮕﻮﻟﻪهﺎﻳﯽ
از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﻓﺎﺻﻠﻪء ﺑﻴﻦ
اﻧﺎرهﺎ ﺁوﻳﺰان آﺮدﻧﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ ردا ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
ﻣﯽﺷﺪ.
27و28و29
ﺁﻧﻬﺎ از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ ﺑﺮای هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﭘﻴﺮاهﻦ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ و آﻼﻩهﺎی زﻳﺒﺎ درﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و از
آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﻟﺒﺎسهﺎی زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪﻧﺪ .آﻤﺮﺑﻨﺪ
را از آﺘﺎن ﻟﻄﻴﻒ رﻳﺰﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁن را ﺑﺎ
ﻧﺨﻬﺎی ﺁﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻠﺪوزی آﺮدﻧﺪ،
هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد30 .ﻧﻴﻢ ﺗﺎج
ﻣﻘﺪس را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻳﻦ آﻠﻤﺎت را
روی ﺁن ﻧﻘﺶ آﺮدﻧﺪ» :ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ«.
31هﻤﺎﻧﻄﻮرآﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻴﻢ ﺗﺎج را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮار
ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ
)ﺧﺮوج (19-10 :35

32ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖهﺎ و ﻟﻮازم ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﻃﺒﻖ
ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪ33 .ﺳﭙﺲ اﻳﺸﺎن ﻗﺴﻤﺖهﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻴﻤﻪ و
هﻤﻪء ﻟﻮازم ﺁن را ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﺁوردﻧﺪ :ﺗﻜﻤﻪهﺎ ،ﭼﻮب
ﺑﺴﺖ ﺧﻴﻤﻪ ،ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﭘﺎﻳﻪهﺎ؛ 34ﭘﻮﺷﺶ از
ء
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩء ﻗﻮچ و ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ،ﭘﺮدﻩ
ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺪس و ﻗﺪساﻻﻗﺪاس؛ 35ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ و دﻩ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا آﻪ در ﺁن ﺑﻮد و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺁن ،ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ؛ 36ﻣﻴﺰ و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﺁن ،ﻧﺎن ﻣﻘﺪس؛
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ء

37ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،روﻏﻦ و هﻤﻪ
ﻟﻮازم ﺁن؛ 38ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻃﻼﻳﯽ ،روﻏﻦ ﺗﺪهﻴﻦ و ﺑﺨﻮر
ﻣﻌﻄﺮ؛ ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺧﻴﻤﻪ؛ 39ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﻘﻞ ﻣﺸﺒﮏ ﻣﻔﺮﻏﯽ و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم
ﺁن؛ ﺣﻮض و ﭘﺎﻳﻪاش؛ 40ﭘﺮدﻩهﺎی دور ﺣﻴﺎط ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ
و ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ ،ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺣﻴﺎط؛ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ و
ﻣﻴﺨﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ ،و ﺗﻤﺎم اﺑﺰارهﺎﻳﯽ آﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪ
ﺑﻜﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
41ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺒﺎسهﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در
ﻗﺪس ﻳﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎسهﺎی ﻣﻘﺪس هﺎرون آﺎهﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
42ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را
آﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻜﺎر
ﺑﺴﺘﻨﺪ43 .ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
آﺮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن ،ﻗﻮم را ﺑﺮآﺖ داد ،ﭼﻮن هﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﺑﺮﭘﺎ آﺮدن ﺧﻴﻤﻪ و وﻗﻒ ﺁن
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
 40روز ﻣﺎﻩ اول ،ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮﭘﺎ آﻦ 3و
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را آﻪ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن در ﺁن ﻗﺮار دارد ،در
داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﮕﺬار و ﭘﺮدﻩء ﻣﺨﺼﻮص را ﺟﻠﻮ ﺁن
ﺁوﻳﺰان آﻦ4 .ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰ را در ﺧﻴﻤﻪ ﺑﮕﺬار و ﻟﻮازﻣﺶ
را روی ﺁن ﻗﺮار ﺑﺪﻩ .ﭼﺮاﻏﺪان را ﻧﻴﺰ در ﺧﻴﻤﻪ ﺑﮕﺬار
و ﭼﺮاﻏﻬﺎﻳﺶ را روﺷﻦ آﻦ.
»5ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻃﻼ را ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺨﻮر روﺑﺮوی
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﮕﺬار .ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺧﻴﻤﻪ را
ﺑﻴﺎوﻳﺰ6 .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ در
ورودی ﺑﮕﺬار7 .ﺣﻮض را ﺑﻴﻦ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت و
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و ﺁن را ﭘﺮ از ﺁب آﻦ8 .دﻳﻮار
ﭘﺮدﻩای ﺣﻴﺎط اﻃﺮاف ﺧﻴﻤﻪ راﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎ و ﭘﺮدﻩء در
ورودی ﺣﻴﺎط را ﺁوﻳﺰان آﻦ.
»9روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺮدار و ﺧﻴﻤﻪ و ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم و
وﺳﺎﻳﻞ ﺁن را ﻣﺴﺢ آﺮدﻩ ،ﺗﻘﺪﻳﺲ* ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮﻧﺪ.

*

ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ,اﺧﺘﺼﺎص دادن و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻦ؛
هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺁﻳﺎت 10و11و.13

10ﺳﭙﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و وﺳﺎﻳﻞ ﺁن را
ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ11 .ﺑﻌﺪ ،ﺣﻮض و ﭘﺎﻳﻪاش را ﻣﺴﺢ
ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺗﻘﺪﻳﺲ آﻦ.
»12ﺳﭙﺲ هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را آﻨﺎر در ورودی
ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﺑﻴﺎور و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺁب ﻏﺴﻞ ﺑﺪﻩ13 .ﻟﺒﺎس
ﻣﻘﺪس را ﺑﺮ هﺎرون ﺑﭙﻮﺷﺎن و او را ﻣﺴﺢ آﺮدﻩ
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ آﻨﺪ14 .ﺳﭙﺲ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻴﺎور و ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﭙﻮﺷﺎن15 .ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﺴﺢ آﻦ ﺗﺎ در
ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺢ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪء اﻧﺘﺨﺎب
اﺑﺪی ﺁﻧﻬﺎ و ﻧﺴﻞهﺎی اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﺎهﻨﯽ«.
16ﻣﻮﺳﯽ هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ
ﺁورد17 .در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﻣﺎﻩ اول ﺳﺎل دوم ،ﺑﻌﺪ از
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن از ﻣﺼﺮ ،ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
18ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﭘﺎ آﺮد:
اول ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺁن را ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺨﺘﻪهﺎی ﭼﻮب
ﺑﺴﺖ را در ﭘﺎﻳﻪهﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ،ﭘﺸﺖﺑﻨﺪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺼﺐ
آﺮد و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد19 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﺳﻘﻒ را روی
ﭼﻮﺑﻬﺎ آﺸﻴﺪ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را روی ﺁن
ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ20 .ﺑﻌﺪ ،دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را آﻪ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا
روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ را درون ﺣﻠﻘﻪهﺎ ﻗﺮار داد و ﺳﺮﭘﻮش
ﺻﻨﺪوق را آﻪ »ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ« ﺑﻮد ،روی ﺁن ﻧﻬﺎد.
21ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ درون ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﺑﺮد و
ﭘﺮدﻩء ﻣﺨﺼﻮص را ﺟﻠﻮ ﺁن آﺸﻴﺪ ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد.
ء
22ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻴﺰ را در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻴﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت ،ﺑﻴﺮون ﭘﺮدﻩ ﮔﺬاﺷﺖ23 ،و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺎن ﻣﻘﺪس را روی ﻣﻴﺰ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد24 .ﭼﺮاﻏﺪان را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰ
در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ 25و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
روﺷﻦ آﺮد26 .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻃﻼ را در ﺧﻴﻤﻪ ،ﺑﻴﺮون
ﭘﺮدﻩ ﮔﺬاﺷﺖ 27و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁن ﺑﺨﻮر
ﻣﻌﻄﺮ ﺳﻮزاﻧﺪ.
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28ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را ﺁوﻳﺰان
آﺮد29 .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ در
ورودی ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و روی ﺁن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و
هﺪﻳﻪ ﺁردی ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮد ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد.

30ﺣﻮض را ﺑﻴﻦ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮار داد و
ﺁن را ﭘﺮ از ﺁب آﺮد31 .و32ﻣﻮﺳﯽ ،هﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
هﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﻮض دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ.
33ﻣﻮﺳﯽ دﻳﻮار ﭘﺮدﻩای دور ﺧﻴﻤﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ را ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﻮدﻩ ﭘﺮدﻩء در ورودی ﺣﻴﺎط را ﺁوﻳﺰان آﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ او هﻤﻪء آﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ.

اﺑﺮ روی ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت
)اﻋﺪاد (23-15 :9

34و35ﺁﻧﮕﺎﻩ اﺑﺮی ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁن را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮری آﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺧﻴﻤﻪ ﺷﻮد36 .از ﺁن ﭘﺲ ،هﺮ وﻗﺖ اﺑﺮ
از روی ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻮچ
ﻣﯽآﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺁن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
37اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ اﺑﺮ روی ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻗﻮم
هﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ38 .در روز ،اﺑﺮ

ﺧﺮوج

روی ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﺷﺐ ،ﺁﺗﺶ در
اﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺁن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،اﺑﺮ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮهﺎﻳﺸﺎن
هﺪاﻳﺖ ﻣﯽآﺮد.

