
 

خروج
 

   تعيين اسرائيل یبنی  رهبر  خدا به توسطی موس.   از مصر است اسرائيل ی بن  خروجء درباره»  خروج « آتاب
 . آند ، هدايت آنعانی  موعود، يعن  سرزمين  را به شود تا آنان یم

خدا بر . گويد ی م  بودند، سخن  در مصر برده  آه اسرائيل یبنک  اسفنا  از وضعيت  آتاب  اول  فصل دوازده
 . دهد  خروج  اجازه اسرائيل ی بن  به  مصر را مجبور آند آه ، پادشاه فرستد تا فرعون یمی  بالياي مصريان

  بينی  در بيابانها  سال  چهل  مدت  به اسرائيل یاز خداوند، بنی  نااطاعت  دليل  از مصر، به  از خروج پس
   اسرائيل  قوم بهی  موس  توسط  هنگام را خداوند در اين»   فرمان ده«. شوند ی م  سرگردان مصر و آنعان

آند تا آنها  ی م  عنايت اسرائيل ی بن نيز بهی  ديگر  و دستورات ، خداوند احكام  فرمان  بر ده عالوه. دهد یم
منظور  ب حيواناتی  قربانء  درباره  احكام  اين  مهم بخش. آنندی خود زندگی سفر بيابانی  در ط بدانند چگونه

ی  آاف از گناهی  و آزاد آمرزشی  قربانيها برا  خواند، اين  بعد خواهيم چنانكهی ول.  بود  گناهكاران آمرزش
  ءهمهی  خداوند برا آهی و مؤثری واقعی قربانی بود برای  درآمد پيشی  قربان  روش  اين در واقع. نبود

 ء  همه  قادر است  آه استی واقعی  قربان همان،  صليبی  رو مسيحی  عيس مرگ.  بود ديدهک انسانها تدار
 .بخشدی  رهاي انسانها را از گناهانشان

 

  در مصر  اسرائيل قومی بردگ
 با   آه  يعقوب پسرانی  نامها  است اين

 مصر  بهی  و خود همراه یها خانواده
 يهودا، ی،، الو ، شمعون رئوبين:  آردند مهاجرت

.  جاد و اشيری،، نفتال ، دان ، بنيامين يساآار، زبولون
  يوسف(.  مصر رفتند هفتاد نفر بودند  به آهی آسان5

 .) بود  مصر رفته  به آن از  پيش
 او و   و برادران  يوسف  مدت  و در اين سالها گذشت6

   از نسل آهی فرزندانی ول7.  مردند  نسل  افراد آن تمام
  بزرگی  زياد شدند و قوم  بدنيا آمدند بسرعت ايشان
 پر   مصر از ايشان  سرزمين  دادند تا آنجا آه تشكيل
  آار آمد آهی در مصر روی ، پادشاه سپس8. شد

   مردم او به9.   گرفت  او را ناديده  و خدمات يوسف
 ما روزبروز   در سرزمين اسرائيل یتعداد بن«:  گفت

  ما وضعی  برا  است شود و ممكن یزيادتر م
ی ا  بياييد چاره بنابراين10.  بياورند پيشی خطرناآ
 زيادتر خواهد شد و در   تعدادشان  و گرنه بينديشيم
   شده  ما ملحق  دشمنان ، آنها به بروز جنگ  صورت

 ما فرار  بر ضد ما خواهند جنگيد و از سرزمين
 ».خواهند آرد

 خود ساختند ء  را برده  اسرائيل ها، قوم ی مصر پس11
 آنها ی، گماشتند تا با آار اجبار بر ايشانی و مأموران

  فيتومی ها شهرها یاسرائيل. را زير فشار قرار دهند
 ساختند تا از آنها  فرعونی  را برا سو رعمسي
با وجود فشار 12.  آند  انبار استفاده بصورت

ها روزبروز  یها، تعداد اسرائيل ی مصر روزافزون
   وحشت ها را به ی امر مصر اين.  يافت ی م افزايش
، آنها را بيشتر زير فشار قرار  بنابراين14و13.  انداخت

ی  بردگ ز عذاب ا  اسرائيل  قوم آهی دادند، بطور
   مجبور بودند در بيابان  رسيد، چون  لب  به جانشان
   آن ساختنی  دهند و برا  فرسا انجام طاقتی آارها

 . آنند  تهيه  و گل شهرها، خشت
های اسرائيلی   قابله  به ، فرعون  گذشته از اين17و16و15

 تولد   اسرائيلی را در هنگام  پسران دستور داد آه
   نام ها آه قابله.  نگهدارند  را زنده خترانبكشند، ولی د

ترسيدند؛ از   بود، از خدا می  و ديگری فوعه يكی شفره
   نكردند و نوزادان  را اطاعت اينرو، دستور فرعون

  را  ايشان  فرعون پس18.  نگهداشتند  زنده پسر را هم
 سرپيچی  چرا از دستور من«: احضار آرد و پرسيد
 »اسرائيلی را نكشتيد؟  آرديد؟ چرا پسران
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  مثلی  اسرائيل ، زنان پادشاهی ا«:  دادند آنها جواب19
   از رسيدن  نيستند؛ آنها پيش ضعيفی  مصر زنان
 ».آنند ی م  حمل  وضع قابله

 ء  و خانواده ، خانه  نموده ها لطف  قابله خدا بر اين21و20
   خدا را در دل  داد، زيرا آنها ترس  را برآت ايشان
 روزبروز  اسرائيل ی تعداد بن  ترتيب  اين به. تندداش

  پس22. درآمدندی  بزرگ  قوم شد تا بصورت یزيادتر م
از «:  دستور داد  خود چنين  ملت  بار ديگر به فرعون

  را در رود نيلی  هر نوزاد پسر اسرائيل  پس اين
 ». نگهداريد  را زنده بيندازيد؛ اما دختران

 
  یتولد موس

 ازی  با يكی، الوء از قبيلهی  مرد زمان  در آن
   اين ءثمره.  آرد  خود ازدواج  قبيله دختران

 او را تا  مادرش. پسر بسيار زيبا بودک  ي ازدواج
  اما اين3.  آرد  پنهان  از ديد مردم  ماه  سه مدت
، از  پس.  يابد  ادامه  از آن  بيش توانست ینمی پوش پرده
   داخل قير اندود آرد تا آب را   و آن ساختی سبدی ن

 را   و آن  گذاشت  را در آن ، پسرش سپس. سبد نشود
ی ول4.   رها ساخت رود نيلی  نيزارها در ميان
 بر   بود تا ببيند چه از دور مراقبک  آود خواهر آن
 .آيد یسر او م

 آنار  بهی  تن آبی  برا  دختر فرعون  هنگام در همين5
   به  رودخانه  در اطراف  همدو آنيز او.  آمد رودخانه
 سبد   به  چشمش  ناگهان دختر فرعون.  پرداختند گشت

 سبد را از   را فرستاد تا آن از آنيزانی  يك افتاد؛ پس
   سبد را برداشت  سرپوش آهی هنگام6.  بگيرد آب

 او   حال  به  افتاد و دلش گريانی  آودآ  به چشمش
ها  ی عبران  به لق بايد متع  بچه اين«:   و گفت تسوخ
 ».باشد

 و   رفت نزد دختر فرعونک  خواهر آود  وقت همان7
   شيرده از زنانی  و يك خواهيد بروم یآيا م«: پرسيد
 »شير دهد؟ک  آود  اين  تا به را بياورمی عبران

   خانه  دختر به آن» !برو«:   گفت دختر فرعون8
   زن  آن  به دختر فرعون9.  را آورد  و مادرش شتافت
   ببر و او را شير بده ات  خانه را بهک  آود اين«:  گفت
 تو   آار به اينی  برا ، و من  آن  بزرگش منی برا و

   خانه خود را بهک ، آود  زن  آن پس» . دهم یمزد م
ی وقت10.   او پرداخت  و پرورش  شير دادن برد و به

   دختر فرعون  او را پيش بزرگتر شد، مادرشک آود
 آرد و  قبولی  فرزند را بهک  آود دختر فرعون .برد

 .ناميد) »  شده  گرفته از آب«ی يعن(ی او را موس
 

  یفرار موس
  او بهی روز.  شد بزرگی  و موس سالها گذشت11

  آهی هنگام.  ها رفت یعبرانی  خود يعن  قوم ديدن
ک  بود، ي  عبرانيها دوخته سختی  برآارها چشم
. زند یز عبرانيها را مای  يك را ديد آهی مصر

را ی  آس  آرد و چون  خود نگاه  اطراف  به آنگاه12
 را زير شنها   و جسدش را آشتی نديد، مرد مصر

 . نمود پنهان
  اين.   رفت  همنژادانش  ديدن بهی روز بعد، باز موس13

. اند  گالويز شده  با هم را ديد آهی بار دو نفر عبران
:  زد، گفت یرا می گر دي آهی  مرد  و به جلو رفت

 »ی؟زن یچرا برادر خود را م«
ی  بر ما داور آهی  هست تو آه«:   مرد گفت آن14
   همانطور آهی، بكش مرا همی خواه یآيا می؟ آن یم
   آشته فهميد آهی موسی وقت» ی؟را آشتی  مصر آن

 .، ترسيد  او برمال شده بدستی  مصر  آن شدن
   گوش بهی  مصر  آن  شدن  خبر آشته آهی هنگام15

. را بگيرند و بكشندی  رسيد، دستور داد موس فرعون
در ی روز.  فرار آرد  مديان  سرزمين بهی اما موس

،   دختر يترون هفت16.  بود نشستهی آنجا سرچاه
 بكشند و آبشخورها  ، آب  آمدند تا از چاه  مديان آاهن

 یول17.  نمايند  را سيراب  پدرشانء را پر آنند تا گله
 آنار زدند تا   را از سر چاه  يترون ، دختران چوپانان

 و  جلو رفتی اما موس.  آنند خود را سيرابی ها گله
آرد تا ک  آم  دختران  راند و به  را عقب چوپانان

 . دهند  را آب گوسفندانشان
   باز گشتند، پدرشان  خانه  به  دختران هنگامی آه18

 » زود برگشتيد؟ امروز اينقدر چطور شد آه«: پرسيد
آرد و ک  ما آم بهی مرد مصرک ي«: گفتند19

   آشيد و گله  آب  از چاه  را آنار زد و برايمان چوپانان
 ». آرد را سيراب
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چرا او را ؟   مرد حاال آجاست آن«:  پرسيد پدرشان20
 آنيد تا با ما  برويد و او را دعوت؟ با خود نياورديد

 ».غذا بخورد
 در   پس  آرد و از آن قبول او را  دعوتی موس21

   را به  دختر خود صفوره  هم َيترون.  آنها ماندء خانه
ی پسری موسی  برا صفوره22. درآوردی عقد موس

   همين  بود، به  ديار غريب  در آن آهی زاييد و موس
 .ناميد) » غريب«ی يعن (  او را جرشون مناسبت

  اسرائيل اما بنی.  مصر مرد  و پادشاه سالها گذشت24و23
   آنان  به بردند و از ظلمی آه  در بردگی بسر می همچنان

 ء خدا ناله. خواستند ناليدند و از خدا آمک می شد، می می
   يعنی ابراهيم  را شنيد و عهد خود را با اجدادشان ايشان

 خدا از روی  پس25.  ياد آورد  به  و يعقوب و اسحاق
 آنها را از  فت گر  نظر آرد و تصميم  بر ايشان لطف

 . دهد  و بردگی نجات اسارت
 

 شود ی م برگزيدهی  پيامبر بهی موس
   چرانيدن مشغولی  موس آهی هنگامی روز
 بود،   مديان ، آاهن  خود َيترون  پدر زن ءگله

،   حوريب  آوه  طرف ، به بيابانی  آنسو  را به گله
د  خداون ء فرشته ناگهان2.  خدا راند  آوه  به معروف
. بر او ظاهر شدی ا  بوته  از ميان  آتش ء شعله چون
با 3. سوزد ینمی ، ول ور است  شعله  بوته ديد آهی موس

» سوزد؟ ی نم چرا بوته!   است عجيب«:  خود گفت
 . را بفهمد  تا علتش رفتک  نزدي پس

شود،  یمک  نزدي  بوته بهی  موس خداوند ديد آهی وقت4
 »!ی موس!یوسم«:  ندا داد  بوته از ميان
 »!یبل«:  داد جوابی موس

 را  آفشهايت! نشوک  نزدي  از اين بيش«: خدا فرمود5
 ی،ا  ايستاده  در آن آهی درآور، زيرا مكانی از پا
،  اجداد تو ابراهيمی  خدا من6.  استی  مقدس زمين
خود را ی روی موس» .  هستم  و يعقوب اسحاق

 . آند  خدا نگاه  ترسيد به پوشاند، چون
 خود را در   بندگان  و مصيبت  رنج من«: خداوند فرمود7

.   را برای رهايی از بردگی شنيدم شان  و ناله مصر ديدم
 و  ها آزاد آنم  مصری  تا آنها را از چنگ ام ، آمده حال8

پهناور و    سرزمين ، به  آورده  را از مصر بيرون ايشان

،  برم ب  جاری است  شير و عسل  در آن حاصلخيزی آه
 آنعانی، حيّتی، اموری،   اينک قبايل سرزمينی آه

آری، 9. آنند  زندگی می فرّزی، حّوی و يبوسی در آن
 و ظلمی   است  رسيده  من  گوش  به اسرائيل های بنی ناله
   پنهان آنند، از نظر من  می  ايشان ها به  مصری آه

ا  مر  تا قوم فرستم  می ، تو را نزد فرعون حال10.  نيست
 ». آوری از مصر بيرون

   نزد فرعون  آه  آيستم خدايا، من«:  گفتی موس11
 »؟  آورم  را از مصر بيرون اسرائيل ی و بن بروم

ی  بود و وقت  با تو خواهم من«: خدا فرمود12
   در همينی، آورد  را از مصر بيرون اسرائيل یبن

خواهدبود ی ا  نشانه اين.  خواهيد آرد  مرا عبادت آوه
 ». ام  تو را فرستاده  من هآ

 و   بروم اسرائيل ی بن اگر پيش«:  آرد عرضی موس13
  نجاتی ، مرا برا اجدادشانی  خدا  آه  بگويم  ايشان به

 او  نام: " بپرسند ، و آنها از من  است  فرستاده ايشان
 »؟  دهم  جواب  آنها چه به" ؟ چيست

 بگو  ن ايشا به!   هستم  آنكه هستم«: خدا فرمود14
   ايشان  بهی،بل15.   است مرا نزد شما فرستاده"  هستم"

،  ابراهيمی اجداد شما، خدای خدای يعن *خداوند: بگو
   نام اين.   است  شما فرستاده  مرا پيش  و يعقوب اسحاق
 خواهند   نام  اين  نسلها مرا به  و تمام  است  منء جاودانه
 ». شناخت

  برو و تمام«:  داد موسی دستور ، خدا به سپس16
خداوند، :  بگو  ايشان  و به  آن  را جمع  اسرائيل رهبران

   بر من  و يعقوب ، اسحاق خدای اجداد شما ابراهيم
 درمصر با شما   رفتاری را آه ظاهر شد و فرمود آه

او 17.   است  ياری شما آمده  و به  است شود، ديده می
 در  يهايی آه شما را از سخت  آه  است  فرموده وعده

   در آن  سرزمينی ببرد آه آشيد، آزاد آند و به مصر می
 اينک  ، سرزمينی آه  جاری است شير و عسل

ها و  ها، حوی ها، فرزی ها، اموری ها، حيتی آنعانی
 .آنند  زندگی می ها در آن يبوسی

                                                 
 و باشد می» هستم «ءشبيه کلمه» خداوند «ءکلمه, در زبان عبری   *

 .احتماًال از آن اخذ شده است
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  تو را خواهند  سخن  اسرائيل  بزرگان آنگاه«18
 مصر برو و  ور پادشاه بحض  آنان تو همراه.  پذيرفت

ها، بر ما ظاهر  یعبرانی خداوند، خدا: " او بگو به
،   روز راه  سهء  فاصله  به  آه  است  و دستور داده شده
خود ی خداوند، خدای  و در آنجا برا  صحرا برويم به

 ." آنيمی قربان
 نخواهد   مصر اجازه  پادشاه  آه دانم ی م منی ول«19

.  زير فشار قرار بگيرد ينكه برويد، مگر ا داد آه
   خود، مصر را به  و معجزات  با قدرت  من پس20

 ناچار شود شما را رها  ، تا فرعون آورم یزانو در م
شما ی ها برا ی مصر  آه آنم یمی  آار همچنين21. آند

 را   سرزمين آنی  وقت آهی  شوند، بطور  قايل احترام
  هر زن22.   نخواهيد رفت گوييد، تهيدست یمک تر

 و  خود لباسی  و از بانو از همسايهی اسرائيل
   و دختران  پسران  و با آن  خواهد خواست جواهرات

 شما   ترتيب  اين به.  خواهد داد خود را زينت
 ». خواهيد نمود  را غارت مصريان

 
 بخشد ی م  معجزه قدرتی  موس خدا به

  اسرائيل یاگر بن«:   خدا گفت بهی  موس آنگاه
 مرا باور نكنند و  مرا نپذيرند و سخنان

   خداوند بر تو ظاهر شده  آه  بدانيم چگونه: "بگويند
 »؟  دهم  جواب  چه  آنان  به من" ؟ است

 »ی؟ دار  چه در دستت«: پرسيدی خداوند از موس2
 ».عصا«:  داد جواب

ی وقت» ! بينداز زمينی  را رو آن«: خداوند فرمود3
   عصا به ، ناگهان  انداخت عصا را بر زمينی موس
خداوند 4!  فرار آرد از آنی  شد و موس تبديلی مار

» ! را بگير  و دمش  را دراز آن دستت«: فرمود
 و   مار را گرفت  خود را دراز آرد و دم دستی موس

 ! شد  عصا تبديل  به مار دوباره
 تو را   تا سخنان  آار را بكن اين«:  خداوند فرمود آنگاه5

،   ابراهيم  خداوند، خدای اجدادشان نند و بدانند آهباور آ
  سپس6» .  است  بر تو ظاهر شده  و يعقوب اسحاق

موسی » ! ببر  ردايت  را داخل دستت«: خداوند فرمود
   را بيرون  آن  برد و همينكه  ردايش  را داخل دستش

   سفيد شده  برف  مثل  بر اثر جذام  دستش آورد، ديد آه

   ردايت داخل   را دوباره حاال دستت«:  گفتاو 7.  است
   ردايش  را داخل وقتی موسی بار ديگر دستش» !ببر

   دوباره  دستش  آورد، ديد آه  را بيرون برد و آن
 .  است  و سالم صحيح

   مردم اگر چنانچه«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه8
را باور خواهند ی  را باور نكردند، دوم  اول ءمعجزه
 تو   باز سخنان  دو معجزه  از اين اما اگر پس9. آرد

ی  بردار و رو  رود نيل  از آب  نكردند، آنگاه را قبول
 »! خواهد شد  تبديل  خون  به آب. بريزی خشك

ی  هرگز سخنور خوب خداوندا، من«:  گفتی موس10
   سخن  با من  آه  اآنون  و نه  در سابق ، نه ام نبوده
 ».  دارم  زبان كنت ل  بلكهی،ا گفته

   داده  انسان  به  زبان  آه آيست«: خداوند فرمود11
  آفريدهی  آس  و آر و بينا و نابينا را چه گنگ؟  است
، برو و  بنابراين12؟   خداوند هستم  آه  من آيا نه؟  است
 بايد   داد و هر آنچه  خواهم  بيان  تو قدرت  به من
 ».  آموخت  تو خواهم بهی بگوي

   آس آنم یخداوندا، تمنا م«:  گفتی اما موس13
 ».  بفرست منی را بجای ديگر

:  شد و فرمود  خداوند بر موسی خشمگين پس14
آيد تا   می  و اآنون  سخنور خوبی است  هارون برادرت«

 را  آنچه15.  خواهد شد  خوشحال تو را ببيند و از ديدنت
.  تو بگويد ف بگو تا از طر  هارون  آنی به  بايد بيان آه
 شما   بخشيد و به  خواهم  بيان  هر دو شما قدرت  به من

  او در برابر مردم16.  بايد آرد  چه  آه  گفت خواهم
 خدا خواهی  سخنگوی تو خواهد بود و تو برای او چون

  اين17.  خواهد آرد  او بگويی بيان  به  را آه بود و هر چه
   به  معجزاتی را آه  خود ببر تا با آن عصا را نيز همراه

 ». ظاهر سازی  دادم تو نشان
 

 گردد ی مصر باز م بهی موس
 او   و به  بازگشت  خود يترون نزد پدر زنی موس18

   بستگانم  و ببينم  مصر بروم  به خواهم یم«:  گفت
 ». اند يا نه زنده

 ». برو بسالمت«:   گفت يترون
آند، ک  را تر  مديان سرزمينی  موس  از آنكه پيش19

  آهی آسان   مصر برو، چون به«:   او گفت خداوند به
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 ». نيستند خواستند تو را بكشند، ديگر زنده یم
 و   گرفت را در دست» خدای عصا«ی ، موس پس20
   را بر االغ  و آنان  خود را برداشت  و فرزندان زن

 .  مصر بازگشت ، به سوار آرده
ر رسيدی، نزد  مص وقتی به«:  او فرمود خداوند به21

 در  ام  داده  تو نشان  به  برو و معجزاتی را آه فرعون
   را سخت  فرعون  قلب ؛ ولی من حضور او ظاهر آن

   او بگو آه به22.  را رها نكند اسرائيل  تا بنی سازم می
؛   است ، پسر ارشد من اسرائيل: "فرمايد خداوند می

او از مصر  بگذاری  دهم  تو دستور می ، به بنابراين23
اگر سرپيچی آنی، پسر .  آند  شود و مرا عبادت خارج

 »."  آشت ارشد تو را خواهم
مصر رهسپار ی  بسو اش و خانوادهی  موس پس24

آردند، خداوند  ی م استراحتی  وقت  راه در بين. شدند
.  تهديد آرد  مرگ بر او ظاهر شد و او را به

 را  ش و پسر  تيز گرفت سنگک  ي  صفوره پس26و25
ی موسی را جلو پای  اضاف  آرد و پوست ختنه

ک  نزدي  پسرت  نكردن  ختنه بسبب«:   و گفت انداخت
، خدا از  بنابراين» .ی ده  آشتن  را به بود خودت

 . پوشيد چشمی  موس آشتن
 پيشواز   فرمود تا به  هارون  خداوند به آنگاه27

ی  بسو  هارون پس.  صحرا برود بهی  موس برادرش
  ، روانه  است معروف»  خدا آوه «  به  آه  حوريب وهآ
.  رسيدند، يكديگر را بوسيدند  دو بهم آنی وقت. شد
 خداوند   آرد آه  تعريف هارونی برای ، موس سپس28
بايد در ی  معجزات ، و چه دادهی  دستورات  او چه به

 . دهد  مصر انجام حضور پادشاه
  شتند و تمام مصر بازگ  به  موسی و هارون سپس29

 را   هر چه هارون30.  آردند  را جمع اسرائيل  بنی بزرگان
   تعريف  بود، برای ايشان  موسی فرموده  خداوند به آه

  آنگاه31.  داد  آنها نشان  را به آرد و موسی نيز معجزات
 خدا هستند،   آنها فرستادگان  باور آردند آه  اسرائيل قوم

   توجه های ايشان  مصيبت د به شنيدند خداون و هنگامی آه
   زمين  دهد، رو به خواهد آنها را نجات  و می فرموده
 . آردند  خدا را عبادت نهاده
   در دربار فرعون و هارونی موس

و ی ، موس  قوم  از ديدار با بزرگان پس
ما «:  او گفتند  رفتند و به  نزد فرعون هارون

تو ی برای  پيام اسرائيلی  خداوند، خدا از جانب
   تا به  مرا رها آن قوم: "فرمايد یاو م.  ايم آورده

 »." آنند صحرا بروند و مرا عبادت
   حرفهايش  به  من  آه خداوند آيست«:   گفت فرعون2

 خداوند را  من؟   را آزاد آنم اسرائيل ی و بن  بدهم گوش
 ». آنم ی را نيز آزاد نم اسرائيل ی و بن شناسم ینم

عبرانيها ما را ی خدا«:  گفتند ونو هاری موس3
   با پيمودن  آه  است  ما فرموده  و به  آرده مالقات
 و در آنجا   صحرا برويم  به  روز راه  سه مسافت

 او ما   و گر نه آنيمی خود قربانی خداوند، خدای برا
 ».  خواهد آشت يا جنگی  بيمار را بوسيله

چرا  «:  گفت و هارونی  موس  مصر به پادشاه5و4
   دنبال به؟ داريد ی باز م  را از آارشان اسرائيل یبن

،   است  زياد شده  تعدادتان  آه حال! آار خود برويد
 » از آار بكشيد؟ خواهيد دست یم
   و سرآارگران  ناظران  به  روز فرعون در آن6

   به  پس از اين«8و7:  دستور داد خود چنينی مصر
 ندهيد؛ آنها  ، آاه  خشت ءتهيهی ها برا یاسرائيل
 آنند و تعداد خشتها نيز نبايد   جمع  بايد آاه خودشان
آار ندارند و گر ی  آافء  اندازه  به پيداست. آمتر شود

. زد ی نم  سرشان  به آردنی  و قربان  فكر رفتن نه
  گوشی برای  فرصت  از آنها آار بكشيد آه چنان9

 ». باشند  نداشته بيهودهی  حرفها  به دادن
:  گفتند  اسرائيل  قوم  به  و سرآارگران  ناظران پس10
  تهيهی  شما برا  به  پس  از اين  فرعون  فرمان به«

 برويد و از  خودتان11.  نخواهد شد  داده ، آاه خشت
   خشت  آنيد و از آن  جمع خواهيد آاه ی م هر جا آه
» . آمتر باشد مقدار خشتها نيز نبايد از گذشته. بسازيد

 شدند   در سراسر مصر پراآنده اسرائيل ی، بن سپ12
نيز ی  مصر ، ناظران  ميان در اين13.  آنند  جمع تا آاه

   خشت  سابقء  اندازه  همان آورند تا به یبر آنها فشار م
زدند و  یم رای  اسرائيل و سرآارگران14توليد آنند 

   انجام  گذشته  را مثل چرا آارتان«: گفتند یم
 »دهيد؟ ینم
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   رفتند و شكايت  اسرائيلی نزد فرعون سرآارگران15
  ناظران16شود؟   رفتار می چرا با ما اينچنين«: ، گفتند آرده
   خشت  گذشتهء ه انداز دهند و انتظار دارند به  نمی  ما آاه به

 ما  زنند، در حاليكه  ما را می سبب آنها بی!  توليد آنيم
 ».ند مقصر  خودشان ، بلكه تقصيری نداريم

آار نداريد و ی  آاف ء اندازه شما به«:   گفت فرعون17
خداوند ی  و برا  برويم  بده اجازه: "گفتيد ی نم گر نه
 بازگرديد،   سر آارتان  به حال18 ." آنيمی قربان

 نخواهد   شما داده  به  آاه ام  دستور داده همانطور آه
 ». بدهيد  تحويل  بايد خشت  گذشتهء  اندازه شد و به

   فرعون  سخنان آهی هنگامی  اسرائيل سرآارگران19
. اند گرفتار شدهی  بد را شنيدند، فهميدند در وضع

  آمدند، به ی م  بيرون آنها از قصر فرعونی وقت20
   قصر منتظر ايستاده  بيرون  آه و هارونی موس

خداوند داد «:  گفتند  ايشان  به پس21. بودند، برخوردند
 و   ما را از نظر فرعون ء همه رد آهما را از شما بگي

 داديد   ايشان  دست بهی ا  انداختيد و بهانه درباريانش
 ».تا ما را بكشند

 
  خدا و جوابی  موس شكايت

خداوندا، «:  نزد خداوند آمد و گفتی ، موس پس22
ی آيا برای؟ آن ی م  خود را با سختيها مواجه چرا قوم
   تو را به  پيغام آهی از وقت23ی؟  مرا فرستاد همين

   به آند و تو هم ی م  ظلم  قوم ، بر اين ام  رسانده فرعون
 ».یرس ی نم داد ايشان

 
ديد ی  خواه اآنون«: فرمودی  موس خداوند به

 در   او را چنان من!  آنم ی م  چه  با فرعون آه
   مرا رها آند، بلكه  قوم  فقط  نه  آه گذارم یفشار م
 . براند  مصر بيرون را بزور از ايشان

  ، اسحاق  بر ابراهيم  آه هستمی  خداوند  همان من«3و2
ی ، ول  ظاهر شدم قادر مطلقی  خدا  نام  به و يعقوب

 با آنها  من4.   نشناساندم  آنان به * خداوند خود را با نام

                                                 
 ءهای کتابمقدس واژه  برخی ترجمه15, 14: 3نگاه کنيد به    *

» خداوند«و يا » هستم«عبری را که در اين ترجمه 
 نوشته» يهوه«ه همان صورت عبری يعنی ب. ترجمه شده

 .اند

   در آنجا غريب  را آه  آنعان  سرزمين  آه عهد بستم
 را  اسرائيل یبنی ها  ناله نم5.   ببخشم  ايشان بودند، به

 و عهد خود را  اند، شنيدم  در مصر اسير و َبرده آه
   من  بگو آه اسرائيل ی بن  برو و به پس6.   ياد آوردم به

ی  بزرگ  خود معجزات  عظيم  و با قدرت خداوند هستم
ی  و بردگ  آرد تا آنها را از اسارت ظاهر خواهم

 و   ساخت  خواهم خود آنها را قوم7.  بخشمی رهاي
   من  آه  بود و آنها خواهند دانست  خواهم ايشانی خدا

   آنها را از دست  آه  هستم ايشانی خداوند، خدا
 را  ، ايشان  خداوند هستم  آه من8.   دادم  نجات مصريان

   اجدادشان  را به  آنء  وعده  برد آه خواهمی  سرزمين به
   را به  سرزمين و آن   دادم  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم
 ». داد  خواهم  ايشان ملكيت

  قومی  بود، تمامًا برا  خدا فرموده  را آه آنچهی موس9
آار ی  سخت  بسبب  آه ايشانی ، ول  باز گفت اسرائيل
 . او اعتنا نكردند  سخنان  بود، به  رسيده  لب  به جانشان

بار ديگر نزد «11: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه10
 را رها   اسرائيل  بايد قوم  او بگو آه  برو و به عونفر

 ». بروند  سرزمين آند تا از اين
   اسرائيل قومی وقت«:   خداوند گفت درجوابی موس12
   باشم آنند، چطور انتظار داشته ی اعتنا نم هايم  گفته به
 سخنور  من؟  دهد  گوش  سخنانم  مصر به  پادشاه آه
 ». نيستمی خوب

   پيش  امر فرمود آه و هارونی  موس د بهخداون13
 را  اسرائيل ی مصر بروند و بن  و پادشاه اسرائيل یبن

 . آورند از مصر بيرون
 

  و هارونی  موس ء نامه شجره
   به  چهار پسر داشت ، پسر ارشد يعقوب رئوبين14

ک از هر ي. ی و آرم ، فلو، حصرون کحنوی نامها
   شش شمعون15. د آمدبوجوی ا  افراد، طايفه از اين

،  ، اوحد، ياآين ، يامين يموئيلی  نامها  به پسر داشت
از هر .) بودی  آنعان مادر شائول(.  صوحر و شائول

 .بوجود آمدی ا  افراد نيز طايفه از اينک ي
 بودند   عبارت  سن  بترتيب  آه  پسر داشت سهی الو16
و ی صد و سی الو(. ی و مرار ، قهات جرشون: از

   به  دو پسر داشت جرشون17) . عمر آرد  سال هفت
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 افراد  از اينک از هر ي. یو شمعی لبنی نامها
   به  چهار پسر داشت قهات18. بوجود آمد  یخاندان
  قهات(.  ئيل ی و عز ، يصهار، حبرون عمرامی نامها

دو پسر ی مرار19) . عمر آرد  سال و سهی صد و س
 در  آهی  آسان مهه. یو موشی محلی  نامها  به داشت

ی الوی ها  شد، طايفه  آورده  نامشان  سن باال بترتيب
 .دهند ی م را تشكيل

   آرد و صاحب  خود يوآابد ازدواج ء با عمه عمرام20
 صد  عمرام(. ی و موس هارونی  نامها دو پسر شد به

 پسر  يصهار سه21) . عمر آرد  سال و هفتی و س
  ئيل یعز22. یو زآر  ، نافج قورحی  نامها  به داشت
 و  ، ايلصافان ميشائيلی  نامها  به  پسر داشت سه
 .یستر

   و خواهر نحشون  دختر عميناداب  با اليشابع هارون23
:  بودند از  عبارت  هارون فرزندان.  آرد ازدواج
 پسر   سه قورح24. ، ابيهو، العازار و ايتامار ناداب
 افراد  اين.  ساف و ابيا اسير، القانهی  نامها  به داشت
العازار پسر 25.  هستند  قورح طايفهی  خاندانها سران
 آرد و   ازدواج ئيل ی فوت از دخترانی  با يك هارون
 . شد  فينحاس  نام بهی  پسر صاحب

 .یالوی ها  خاندانها و طايفه اينها بودند سران
 در باال ذآر شد،   نامهايشان آهی  و موس هارون27و26

   ايشان  خداوند به هستند آهی و موس   هارون همان
 ببرند و   را از مصر بيرون اسرائيل ی بن فرمود تا تمام

   رفتند تا از او بخواهند قوم  نزد فرعون ايشان
 . را رها آند اسرائيل

 
  و هارونی  موس دستور خداوند به

  سخنی  مصر با موس خداوند در سرزمينی وقت29و28
   مرا به پيغام.   خداوند هستم من«:  او فرمود ، به گفت

 ».  برسان فرعون
ی  سخنور خوب من«:   خداوند گفت بهی اما موس30

   مصر به  پادشاه  باشم  انتظار داشته ؛ چگونه نيستم
 » دهد؟  گوش سخنانم

 نزد   من ءتو فرستاده«:  موسی فرمود خداوند به
  سخنگوی  هارون  هستی و برادرت فرعون

   را به  بگو تا آن  هارون  به گويم  تو می  به هر چه2.  توست

 را رها   اسرائيل  باز گويد و از او بخواهد تا قوم فرعون
،  سازم می   را سخت  فرعون  قلب  من  آه ولی بدان3. آند

 در مصر ظاهر   زيادی آه  با وجود معجزات بطوری آه
 با  مناما .  نخواهد داد  گوش  سخنانتان او باز به4،  آنم می

   آورد و قوم  زانو درخواهم ای مهلک مصر را به ضربه
وقتی 5.  آورد  خواهم  را از مصر بيرون اسرائيل خود بنی
 را  اسرائيل  و بنی  دادم ها نشان  مصری  خود را به قدرت

  ها خواهند فهميد آه  مصری ، آنگاه  آوردم از مصر بيرون
 ».  خداوند هستم من

   خداوند فرموده  را آه  آنچه و هارونی  موس پس6
 مصر   پادشاه  آنها پيش آهی زمان7.  دادند بود، انجام
   هارون  و برادرش  داشت هشتاد سالی رفتند، موس
 .  سال هشتاد و سه

 
  هارونی عصا

   بار پادشاه اين«9:  فرمود و هارونی  موس خداوند به8
   هارون ، پس خواهد خواستی ا مصر از شما معجزه

 اندازد و   زمين  به خود را در حضور فرعونی صاع
 ».عصا، مار خواهد شد

 رفتند و همانطور   فرعون  باز پيش موسی و هارون10
   عصای خود را پيش  بود، هارون  خداوند فرموده آه

.  و عصا مار شد  انداخت  او بر زمين  و درباريان پادشاه
احضار  مصری را   و جادوگران  حكيمان اما فرعون11

 را   عمل  آمک افسونهای خود همين آرد و آنها نيز به
 انداختند و   زمين آنها عصاهای خود را به12.  دادند انجام

 ء  همه، اما مار هارون!  شد  مار تبديل  به عصاهايشان
  ، دل  معجزه با وجود اين13.  را بلعيد مارهای جادوگران

 خداوند  ر آه ماند و همانطو  سخت  مصر همچنان پادشاه
 . اعتنايی نكرد  موسی و هارون  سخنان  بود، به فرموده

 
  خونی بال
   همچنان  فرعون دل«: فرمودی  موس خداوند به14

 مرا رها   قوم  حاضر نيست  و هنوز هم  است سخت
   شده  مار تبديل  به را آهی  عصاي فردا صبح15. آند

در آنجا  برو و   بگير و آنار رودخانه  دست بود به
خداوند، :  او بگو  به آنوقت16.   باش منتظر فرعون

   بگويم  آه  است ها مرا نزد تو فرستاده یعبرانی خدا
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   صحرا بروند و او را عبادت تا بهی رها آن  مرا قوم
ی ول17ی، ا  نكرده  از دستور خدا اطاعت تا بحال. آنند

   به من.  او خداوند استی  بدان آند آه یمی  آار اآنون
 را   رود نيل خود، آبی  عصا ءدستور او، با ضربه

 ماهيها خواهند مرد و  تمام18.  آنم ی م  خون  به تبديل
   ديگر نتوانيد از آب آهی  خواهد گنديد، بطور آب

 .بنوشيدی ا  جرعه رودخانه
ی خود را بسوی  عصا  بگو آه  هارون  به سپس«19

وضها درازآند ها، جويها و ح ها، چشمه  رودخانه تمام
 در  آهی آبهايی حت.  شود  تبديل  خون  آنها به تا آب

 خواهد   تبديل  خون  به هاست خانهی ها ظرفها و آوزه
 ».شد
 بود،   خداوند فرموده  همانطور آه و هارونی موس20

 مصر و   در حضور پادشاه هارون.  آردند عمل
   رود نيل بهی ا خود ضربهی  او، با عصا همراهان

 ماهيها مردند و  تمام21.  شد  خون  به  تبديل  و آبزد
   مصر نتوانستند از آب  مردم  پس  گنديد، و از آن آب

  ، خون آبی در سراسر مصر بجا.  بنوشند رود نيل
 خود   با افسون همی  مصر جادوگرانی ول22. بود

   فرعون  دل پس.  آنند  تبديل  خون  را به توانستند آب
   خداوند فرموده ماند و همانطور آه   سخت همچنان
او 23. نكردی  اعتناي و هارونی موسی ها  گفته بود، به
   آاخ  قرار گيرد، به  معجزه  تأثير اين  تحت  اينكه بدون

 رود ء ها در آناره ی مصر  پس از آن24.  خود بازگشت
   پيدا آنند، چون نوشيدنی  برا آندند تا آب ی م  چاه نيل

 .بودی  جار ، خون آب یدر رود بجا
 .  گذشت هفتهک  ي  واقعه از اين25
 
  قورباغهی بال

   فرعون پيش«: فرمودی  موس خداوند به
   خداوند چنين  او بگو آه وبه برگرد

؛  آنند  بروند و مرا عبادت  من بگذار قوم: فرمايد یم
.  نمود  خواهم  را پر از قورباغه  سرزمينت و گر نه2
   پر خواهد شد آه از قورباغهی قدر ب رود نيل4و3

   تو هجوم  آاخ ، به  آمده  بيرون ها از آن قورباغه
ی ها  و نيز خانه  و بسترت  خوابگاه خواهند آورد و به

ی  خواهند آرد، بطور  تو رخنه  قوم  و تمام درباريان

را پر ی نانوايی خمير و تنورهای تغارهای  حت آه
 باال خواهند  ان و از سر و رويت خواهند ساخت

 ». رفت
   بگو آه  هارون به«: فرمودی  موس  خداوند به سپس5

ها و  ها، چشمه رودخانهی خود را بسوی عصا
   بيايند و همه ها بيرون حوضها دراز آند تا قورباغه

 ».جا را پر سازند
ولی 7.  پر شد  آرد و مصر از قورباغه  چنين هارون6

 آار را  د، همين با جادوی خو  مصری هم جادوگران
 .های بسيار زيادی پديد آوردند آردند و قورباغه

:   را فرا خواند و گفت و هارونی ، موس  فرعون پس8
ها را از ما   قورباغه  آنيد اين از خداوند درخواست«

   را رها آنم اسرائيل ی بن دهم ی م  قول دور آند و من
 ».آنندی خداوند قربانی تا بروند و برا

  را معينی زمان«:   گفت  فرعون  جوابدری موس9
   و تمام  دعا آنم  و قومت تو و درباريانی  تا برا آن

 هستند نابود   در رود نيل آهی ها بجز آنهاي قورباغه
 ».شوند

 ».فردا«:   گفت فرعون10
 آرد تا تو   آار را خواهم اين«:  داد جوابی موس
  امتم11.  نيستی  خداوند ما خداي  مثل آهی بدان

 در  آهی ، بجز آنهاي  خواهند رفت ها از بين قورباغه
 ». هستند رود نيل

 آمدند و   بيرون  از دربار فرعون و هارونی موس12
ها را از   آرد تا قورباغه از خداوند خواهشی موس
 فرمود  را اجابتی موسی  دعا خداوند هم13.  ببرد بين

  ردمم14. ها در سراسر مصر مردند  قورباغه و تمام
ی  بو  انباشتند، آنچنانكه همی ، رو  آرده آنها را جمع

ها از  قورباغهی اما وقت15.   جا را فرا گرفت  همه تعفن
 آرد و   خود را سخت  دل  باز هم  رفتند، فرعون بين

  نشد قومی  بود راض  خداوند فرموده همانطور آه
 . را رها آند اسرائيل

  پشهی بال
   بگو آه  هارون به«: فرمودی وس م  خداوند به آنگاه16

 بزند تا سراسر مصر از   زمين خود را بهی عصا
   همانطور آه و هارونی موس17» . پر شود پشه

ی وقت.  آردند  بود عمل  فرموده  ايشان خداوند به
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   پشه  زد انبوه  زمين خود را به  ی عصا هارون
  ها بر مردم  و پشه مصر را فرا گرفتک سراسر خا

ی  سع  مصر هم جادوگران18.  بردند  هجوم يواناتو ح
.  نشدند  بار موفق اينی  آار را بكنند، ول آردند همين

 آار   خدا در اين دست«:  گفتند  فرعون  به پس19
   بود، دل  خداوند فرموده همانطور آهی ول» . است

ی  اعتناي و هارونی  موس  نشد و به  باز نرم فرعون
 .نكرد

 
  مگسی بال
 زود برخيز و  صبح«: فرمودی  موس  خداوند به پس20
او ی وقت.   باش  برو و منتظر فرعون  آنار رودخانه به
 مرا  قوم: فرمايد ی خداوند م  او بگو آه  آنجا آيد به به

  ء خانه و گرنه21،  آنند  تا بروند و مرا عبادت رها آن
 پر   مصر را از مگس  مردم  و تمام تو و درباريان

اما در 22.  خواهد شد  پوشيده  از مگس  و زمين نمآ یم
،   است اسرائيل ی بن  سكونت  محل  آه  جوشن سرزمين

   خداوند اين  من آهی نخواهد بود تا بدانی مگس
   خود فرق  تو و قوم  قوم و بين23   هستم سرزمين

 ». فردا ظاهر خواهد شد  معجزه اين.  گذارم یم
 و   بود، قصر فرعون ه فرمود آهی خداوند بطور24

 آرد و در سراسر   را پر از مگس درباريانی ها خانه
،   فرعون پس25.  بار آمد بهی مصر ويرانک خا

:   آنها گفت  را احضار آرد و به و هارونی موس
ی خدای  برا  آه دهم ی م  شما اجازه ، به بسيار خوب«

 ». نرويد از مصر بيرونی آنيد، ولی خود قربان
   در برابر چشمان توانيم یما نم«:  داد وابجی موس26

   آراهت  آنها از آشتنشان آهی  حيوانات مصريان
  ؛ چون آنيمی خود قربانی خداوند، خدای دارند، برا

   مسافت ما بايد به27.  ما را سنگسار آنند  است ممكن
 دستور   و طبق ، از مصر دور شويم  روز راه سه

ی خود قربانی د، خداخداونی خداوند، در صحرا برا
 ». آنيم

   تا به دهم ی م  شما اجازه  به من«:   گفت فرعون28
ی خود قربانی خداوند، خدای صحرا برويد و برا

 دعا  منی ، برا حال. زياد دور نشويدی  آنيد؛ ول تقديم
 ».آنيد

 ، نزد  شوم وقتی از اينجا خارج«:  موسی گفت29
بال از تو و    آرد و فردا اين خداوند دعا خواهم

  اما مواظب.  مصر دور خواهد شد  و مردم درباريان
   بگذاری قوم  ندهی، بلكه  بار ديگر ما را فريب باش
 ». آند  برود و برای خداوند قربانی تقديم من
 و نزد   رفت  بيرون از حضور فرعونی  موس پس30

  را اجابتی موسی خداوند دعا31. خداوند دعا آرد
ی  حت آهی گسها را دور آرد، بطور م فرمود و تمام

   بار نيز دل اينی ول32. نماندی  باق  هم مگسک ي
 از مصر   اسرائيل  نداد قوم  نشد و اجازه  نرم فرعون
 . بروند بيرون

 
  طاعونی بال

  نزد فرعون«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه
ی  خداوند، خدا  او بگو آه گرد و به باز

 تا بروند و مرا   مرا رها آن قوم: دفرماي یها م یعبران
،  ، االغ اسبی ها  گله  تمام و گر نه3و2 آنند،  عبادت

   طاعونء  آشنده  مرض شتر، گاو و گوسفند شما را به
ی ها  و گله مصريانی ها  گله  بين من4.  آنم یدچار م

   به آهی ، بطور  گذاشت  خواهم  فرق اسرائيليان
  من5. نخواهد رسيدی  آسيب  هيچ اسرائيليانی ها گله
 ». آرد  خواهم  بال را فردا بر شما نازل اين

   بود، عمل  فرموده روز بعد، خداوند همانطور آه6
  از چارپايانی  مردند، ول مصريانی ها  گله تمام. آرد
   فرعون پس7.  نشد  تلف همی يكی  حت اسرائيل یبن

   آه ست ا  آيا راست  آند آه فرستاد تا تحقيقی مأمور
  با اينحال. اند  نمرده  آدام  هيچ اسرائيل ی بن از چارپايان

 نشد و   نرم  دارد باز دلش  حقيقت فهميد موضوعی وقت
 .  خدا را رها نساخت قوم
  دملی بال

ی مشتها«:  فرمود و هارونی  موس  خداوند به پس8
  آنی  پر آنيد و موس خود را از خاآستر آوره

   آن آنگاه9.  هوا بپاشد  به ون فرع خاآستر را پيش
مصر را خواهد ک  غبار، سراسر خا خاآستر مثل

ک دردنای  دملها  و حيوان  انسان پوشانيد و بر بدن
 ».ايجاد خواهد آرد
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   حضور فرعون  آنها خاآستر را برداشتند و به پس10
  بدنی رو  هوا پاشيد و خاآستر را بهی موس. ايستادند
، درآمدک دردنای  دملها ها و حيواناتشان یمصر

ی  نتوانستند در حضور موس  هم  جادوگران چنانكه11
.  بودند  دملها مبتال شده  اين بايستند، زيرا آنها نيز به

 بود،  فرمودهی  موس  قبًال به اما خداوند همانطور آه12
و ی  موس  سخنان  آرد و او به  را سخت  فرعون دل

 . اعتنا ننمود هارون
 
  تگرگی بال
 زود برخيز  صبح«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه13

ی  خداوند، خدا  و بگو آه  بايست و در برابر فرعون
 تا بروند و مرا   مرا رها آن قوم: فرمايد یها م یعبران
بر سر ی  بالي  بار چنان  اين و گر نه14،  آنند عبادت

 آورد تا بدانيد در   خواهم  و قومت تو و درباريان
  من15.   نيست مانند منی  خداي هانجی تمام
   آردم  نازل آهی  را با بالهاي  تو و قومت توانستم یم

  خواستم ی، زيرا م  آار را نكردم اينی ول16.  نابود آنم
   در ميان  من  تا نام  دهم  تو نشان  خود را به قدرت
  آيا هنوز هم17.  شود  شناخته  جهان مردمی تمام

ی؟  مرا رها ساز قومی خواه یمو نی آن یمی سرسخت
از ی  تگرگ  چنان  وقت  فردا در همين  آه بدان18

   نداشته  مصر سابقه  در تاريخ  آه بارانم ی م آسمان
   را آه  و آنچه  حيوانات  تمام  دستور بده پس19.  است

  ها بياورند، پيش  خانه  آنند و به جمعی در صحرا دار
 در  را آهی  و اشخاص نات حيوا  تمام  تگرگ  آه از آن

 ». ببرد اند از بين صحرا مانده
 اخطار خداوند   از اين  فرعون از درباريانی بعض20

   خانه  خود را به  و نوآران ترسيدند و چارپايان
 خداوند اعتنا نكردند   آالم  به ديگرانی ول21. آوردند

 در صحرا   خود را همچنان  و نوآران و حيوانات
 .واگذاشتند

   را بطرف دستت«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه22
 ببارد، بر  مصر تگرگی  تا بر تمام  دراز آن آسمان

   در آن آهی مردمی  و بر تمام  و گياهان حيوانات
 ».آنند یمی زندگ

 دراز آرد  آسمانی خود را بسوی عصای  موس پس23
   بر زمين  فرستاد و صاعقه وخداوند رعد و تگرگ

  چنينی  مصر آس  تاريخ در تمام24. دفرود آور
در سراسر 25.  بود نديدهی  وحشتناآء و صاعقه  تگرگ

 در صحرا بود زد،   را آه  هر چه مصر، تگرگ
 برد و   را از بين ، نباتات  را آشت  و حيوان انسان

ی  از بال آهی تنها جاي26.   شكست  را در هم درختان
   بود آه  جوشن  ماند، سرزمين  در امان تگرگ

 .آردند یمی  زندگ  در آن اسرائيل یبن
 حضور   را به و هارونی ، موس  فرعون پس27

.   خود معترفم  گناه  به من«:   گفت  ايشان  و به خواست
.   مقصريم  و قومم من.   خداوند است  جانب  به حق

   آنيد تا رعد و تگرگ  از خداوند درخواست حال28
 داد شما از   خواهم  اجازه درنگ ی ب  هم  شود و من تمام

 ». برويد مصر بيرون
 از شهر   اينكه ، بمحض بسيار خوب«:  گفتی موس29

خداوند دراز ی خود را بسوی  دستها  شوم خارج
  آهی  شود تا بدان  تمام  آرد تا رعد و تگرگ خواهم
 تو و   آه دانم یمی ول30.   خداوند است  از آن جهان
 ». نخواهيد آرد  خداوند اطاعت از  باز هم افرادت

 و جو را از   آتان  محصوالت  تمام  تگرگ  سال آن(31
   شكوفه  و آتان  آرده  جو خوشه ء ساقه  برد، چون ميان
، زيرا هنوز   نرفت  از بين گندمی ول32،  بود داده

 .) بود  نزده جوانه
آرد و از شهر ک  را تر قصر فرعونی موس33

خداوند بلند آرد و ی  را بسو يش و دستها  رفت بيرون
ی ول35و34.  بند آمد  شد و باران  قطع رعد و تگرگ

   را ديدند، باز گناه  او اين  و درباريان فرعونی وقت
 دادند و  خود ادامهی  سرسخت آنها به. ورزيدند

   بود، اين فرمودهی  موس  خداوند توسط همانطور آه
 . را رها ننمودند اسرائيلی  بن بار هم

 
  ملخی بال

 یموسی ا«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه
 او و   قلب من.  باز گرد نزد فرعون

 را در   معجزات  تا اين ام  آرده  را سخت درباريانش
 را   معجزات اينی و تو بتوان2،   آنها ظاهر سازم ميان
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 و  فرزندانی  برا ام  داده  در مصر انجام  من آه
   من  شما بدانيد آهء تا همهی  آن خود تعريفی ها نوه

 ». خداوند هستم
  او  رفتند و به  باز نزد فرعون و هارونی  موس پس3

ی تا آ: فرمايد یها م یعبرانی خداوند، خدا«: گفتند
  بگذار قومی؟ آنی  سرپيچ  من از فرمانی خواه یم
اگر آنها را رها 5و4.  آنند  بروند و مرا عبادت من
  پوشانم ی م مصر را با ملخ فردا سراسر ی،نكن

ملخها .  را نتوانيد ببينيد  زير پايتان  زمين آهی بطور
  ماندهی  جا  به تگرگی  از بال را آهی  گياهان تمام
قصر تو و 6. برند ی م خورند و از بين ی، م است
  مصر پر از ملخی  اهال ء تو و همه درباريانی ها خانه
  سابقه یصر ب م در سرزمينی  بالي چنين. شود یم

، از  برگردانيدهی روی  موس سپس» .خواهد بود
 .  رفت  بيرون حضور فرعون

  بايد اينی  آ تا به«: ، گفتند  آمده  نزد پادشاه درباريان7
  آهی دان یمگر نم؟  آند مرد ما را دچار مصيبت

  بگذار اين؟   است  شده تبديلی ا  ويرانه  چه مصر به
 ». آنند خود را عبادتی دا بروند و خداوند، خ مردم

   را نزد فرعون و هارونی ، موس  درباريان پس8
برويد و «:   گفت  ايشان  به برگرداندند و فرعون

   من بايد بهی  آنيد، ول خود را عبادتی خداوند، خدا
  عبادتی خواهند برا یمی  آسان  چه بگوييد آه

 ».بروند
،  پسران و   ما با دخترانء همه«:  داد جوابی موس9

،  رويم یخود می ها ها و رمه ، گله  و پيران جوانان
 ».  آنيم  شرآت  مقدس  جشن بايد در اينی زيرا همگ

   هرگز اجازه  خداوند قسم به«:   گفت فرعون10
  ها را با خود ببريد، چون  زنها و بچه  آه دهم ینم
 شما مردها  فقط11.   است در آارتانی  نيرنگ دانم یم

   هم  آنيد، زيرا از اول خداوند را عبادتبرويد و 
 را از حضور   ايشان پس» . بود  شما همين خواست
 . راندند  بيرون فرعون

 را بر  دستت«: فرمودی  موس  خداوند به سپس12
 بياورند و   تا ملخها هجوم  مصر دراز آن سرزمين

ی  جا  به تگرگی  از بال  پس را آهی  گياهانء همه
 ». ببرند بخورند و از بين،   است مانده

ک خود را بلند آرد، خداوند يی عصای موسی وقت13
  را وزانيد و چونی ، باد شرق  تمام شبک روز و ي

.  بود  را با خود آورده از ملخی  شد باد انبوه صبح
   آفت چنين. مصر را پوشانيدندک ملخها سراسر خا14
  شدت15.  خواهد ديد  و نه  ديده را مصر نهی ملخ

   جا يكباره  همه زياد بود آهی  ملخها بحد هجوم
 از  را آهی هاي  و ميوه  گياهان ملخها تمام. شدک تاري
 در  آهی  بود، خوردند بطور ماندهی  باق تگرگی بال

ی  جا بهی  سبز  و گياه مصر درختک سراسر خا
 .نماند

   وبه  را خواست و هارونی  موس  با شتاب فرعون16
شما و خود شما ی  خداوند، خدا  به من«:   گفت ايشان
 مرا ببخشيد و از خداوند،   بار هم اين17.  ام  آرده گناه
 دور   بال را از من  آنيد تا اين خود درخواستی خدا
 ».آند

 و از   رفت  بيرون از حضور فرعونی  موس آنگاه18
 از  خداوند هم19.  تا ملخها را دور آند خداوند خواست

   باد تمام شديد وزانيد و وزشی د، با  مغرب طرف
   در تمام  آنچنانكه  ريخت سرخی  دريا ملخها را به

باز خداوند ی ول20. نماندی  باق  هم ملخک يی مصر حت
 را رها  اسرائيل ی آرد و او بن  را سخت  فرعون دل

 . نساخت
 
  یتاريكی بال
خود را ی دستها«: فرمودی  موس  خداوند به سپس21

مصر را فرا ی غليظی  تا تاريك  بلند آن آسمانی بسو
   مدت بهی غليظی  آرد و تاريك چنينی موس22» .گيرد
   چشم  چشم آنچنانكه23،   روز مصر را فرا گرفت سه

  خود تكانی  قادر نبود از جا  آس ديد و هيچ یرا نم
 جا  ها همه یاسرائيلی  مسكونء اما در منطقه. بخورد
 . ماند  روشن همچنان

را احضار آرد و ی  بار ديگر موس  فرعون اهآنگ24
  فرزندانتان.  آنيد برويد و خداوند را عبادت«:  گفت

شما بايد در ی ها ها و رمه گلهی را نيز ببريد، ول
 ».مصر بماند

  ها را بايد همراه ها و رمه ما گله«:  گفتی اما موس25
.  آنيمی  قربان خداوند، خدايمانی  تا برا خود ببريم
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ی  بر جا  را هم حيوانک يی  خود حتء گلهاز 26
   معلوم  نرسيم  قربانگاه ، زيرا تا به  گذاشت نخواهيم

ی قربانی برای  حيوان نخواهد شد خداوند چه
 ».خواهد یم

 آنها   بار هم  آرد و اين  را سخت  فرعون خداوند دل27
از «:  گفتی  موس  به فرعون28.  را رها نساخت

اگر بار ديگر با .  برنگرد برو و ديگر حضور من
 ».شدی  خواه  آشته  آه بدانی روبرو شو  من
 ديگر مرا ی، گفت همانطور آه«:  داد جوابی موس29

 ».ديدی نخواه
 

 آند ی م  ارشد را اعالن  پسران مرگی موس
ی بالک ي«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه

  آنم ی م  نازل  مصر و قومش ديگر بر پادشاه
 بار او خود از شما خواهد  اين. را رها سازدتا شما 
 و   مردان  تمام به2. گوييدک  تا مصر را تر خواست
 بايد از   از رفتن  پيش  بگو آه  اسرائيل  قوم زنان

» . بخواهند خود طال و نقرهی  مصر همسايگان
  ها محترم ی را در نظر مصر  اسرائيل خداوند قوم(3

را ی  مصر موس  مردم ام و تم  بود و درباريان ساخته
 .)دانستند ی م بزرگی مرد

: فرمايد یخداوند م«:   گفت  فرعون بهی  موس پس4
.  آرد  مصر عبور خواهم  از ميان  شب حدود نيمه

 های مصری خواهند مرد  ارشد خانواده پسران  ءهمه5
، تا   گرفته  اوست  جانشين  آه از پسر ارشد فرعون

   گندم  آردن  دستاس  آارش آهی پسر ارشد آنيز
 مصر نيز  چارپايانی ها  زاده  نخست تمامی حت.  است

در سراسر مصر ی  شيون آنچنان6. نابود خواهند شد
 و نخواهد   نشده  شنيده  تابحال  نظير آن خواهد بود آه

ک يی  حت  و حيواناتشان  اسرائيل  قوم اما به7. شد
   آه نستدای  خواه آنگاه.  نخواهد آرد  پارس  هم سگ

.   است  قايل  تو تفاوت  و قوم  اسرائيل  قوم خداوند ميان
  ، التماس  زانو افتاده  به  من  تو پيش  درباريان تمام8

 را از  اسرائيل ی زودتر بن خواهند آرد تا هر چه
  خواهمک  مصر را تر  من آنگاه.   ببرم مصر بيرون

   فرعون  از آاخ با عصبانيتی  موس سپس» . گفت
 .  رفت بيرون

ی  حرفها  به فرعون«:  بود فرمودهی  موس خداوند به9
خواهد داد ی  فرصت  من  به تو اعتنا نخواهد آرد واين

 ».  دهم  مصر انجام در سرزمينی  بيشتر تا معجزات
   آن  در حضور فرعون و هارونی  موس با اينكه10

ا  را ره اسرائيل ی دادند، اما او بن  انجام  معجزه همه
   شوند، زيرا خداوند دل  تا از مصر خارج نساخت
 . بود  ساخته  را سخت فرعون

 
  عيد ِپَسح

 : فرمود و هارونی  موس اوند در مصر به
 و  شما اولينی  برا  ماه  بايد اين  پس از اين«
   اسرائيل  قوم  تمام  به پس3.  باشد  سال  ماه مهمترين

، هر   ماه  همين  در روز دهم  هر سال بگوييد آه
اگر تعداد 4.  آند  تهيه برهک  ي از ايشانی ا خانواده

ی  آوچك ءتواند با خانواده ی باشد م آمی ا افراد خانواده
   به هر خانوادهی شود، يعنک خود شريی در همسايگ

   خوراآش آهی  مقدار  همان  به تعداد افرادش
،  ان حيو اين5.  را بپردازد  بره  قيمت باشد، سهم یم

 و  سالهک  بز، بايد نر و ي  گوسفند و خواه خواه
 . باشد عيب یب
   اين  اسرائيل  قوم ء، همه  ماه عصر روز چهاردهم«6

 آنها را روی تيرهای  و خون7ها را قربانی آنند  بره
   در آن  آه هايشان  در و سر در خانه عمودی دو طرف

،  ب ش در همان8. خورند، بپاشند  را می  بره گوشت
   بدون نان( فطير   آنند و با نان  را بريان گوشت

 را نبايد  گوشت9.  بخورند و سبزيهای تلخ)  خميرمايه
   آنند حتی آله  را بريان  همه پز بخورند، بلكه  يا آب خام

   بايد تا صبح  گوشت تمام10.  را  و جگر آن  و دل و پاچه
 را   باقی ماند آن  شود، و اگر چيزی از آن خورده

 .بسوزانند
  بهی  پا آنيد، چوبدست  به ، آفش  بره  از خوردن قبل«11

   آنيد، و بره سفر آمادهی  گيريد و خود را برا دست
  خداوند خوانده * ، ِپَسح  آيين اين.  بخوريد را با عجله
 از  ، امشب  خداوند هستم  آه  من چون12. خواهد شد
 ارشد  پسران   آرد و تمام  مصر گذر خواهم سرزمين

                                                 
 .است» گذشتن و عبور کردن«به معنی » ِپَسح«   *

11
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 را   ايشان حيواناتی ها زاده  نخستء  و همه مصريان
   خواهم  آنها را مجازات  نمود و خدايان خواهمک هال
ی ها در خانهی تيرهای  شما رو آهی خون13. آرد

.  خواهد بود هايتان بر خانهی ا پاشيد، نشانه یخود م
   و فقط گذرم ی از شما م  راببينم خونی  وقت من

 . آنم یمک  را هال مصريان
  خداوند جشنی  برا  واقعه  ياد بود اين  به هر سال«14

  آيندهی  نسلها تمامی برای ابدی  آيين اين. بگيريد
   روز طول هفت   آه  جشن در اين15. خواهد بود

،  در روز اول.  فطير بخوريد  نان آشد بايد فقط یم
ا اگر  ببريد، زير  خود بيرون ء را از خانه خميرمايه

دار   خميرمايه  روز نان  هفت  اين در مدتی آس
در 16.  طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم بخورد از ميان

   بطور دسته  قوم ، بايد تمام  جشن  اين  و هفتم روز اول
 ء  دو روز بجز تهيه در اين.  آنند خدا را عبادتی جمع
 .نكنيدی آار ديگرک خورا

شود،  ی م  گرفته طير جشن ف  نان  همراه  عيد آه اين«17
ی  روز  در چنين  من خواهد آرد آهی  شما يادآور به

  اينی  برگزار پس.   آوردم شما را از مصر بيرون
   ابد واجب  شما تا بهء آيندهی  بر شما و نسلها جشن

   تا غروب  روز چهاردهم از غروب18. خواهد بود
  ميرمايه خ  بدون  بايد نان  ماه  اين  و يكم روز بيست

  از خميرمايهی  روز نبايد اثر  هفت در اين19. بخوريد
  نانی  اگر آس  مدت در اين. شما باشدی ها در خانه
 طرد   اسرائيل  قوم دار بخورد، بايد از ميان خميرمايه

  آهی هاي غريبهی برای  حت  قوانين  اين رعايت. شود
.  خواهد بود  هستند نيز واجب  شما ساآن در ميان

   روز نان  هفت  در اين  آه آنم یباز تأآيد م20
 ». فطير بخوريد  نان فقط. دار نخوريد خميرمايه

   را نزد خود خواند و به  قوم  بزرگانی، موس آنگاه21
  هايتان خانوادهی برای هاي برويد و بره«:   گفت ايشان

  خون22. آنيدی  آنها را قربان عيد پسحی بگيريد و برا
   زوفا خون  بريزيد و بعد با گياه طشتک  را در ي بره

  هايتان  در و سر در خانه دو طرفی تيرهای را رو
   از خانه  شب  از شما نبايد در آن  آدام هيچ. بپاشيد
 مصر   خداوند از سرزمين  شب آن23.  رود بيرون

ی وقتی ول.  را بكشد عبور خواهد آرد تا مصريان

 سر در  در و دو طرفی تيرهای  را رو خون
ک هال « گذرد و به ی ببيند از آنجا م هايتان خانه
، شما   شده هايتان  وارد خانه دهد آه ی نم اجازه»  آننده

شما و ی  برا  مراسم اينی برگزار24. را بكشد
  بهی وقت25. خواهد بودی  دايم قانونک  ي فرزندانتان

،   شما داده  را به  آنء  خداوند وعده آهی  سرزمين آن
  هرگاه26.  بگيريد  را جشن د شديد، عيد پسحوار

،  را از شما بپرسند  جشن  اين  مناسبت فرزندانتان
ی  شب  آن خداوند بمناسبتی  را برا عيد پسح: بگوييد27

،  آرده  او از مصر عبور  آه گيريم ی م جشن
ما ی ها  خانه بهی وقتی ، ول ها را آشت یمصر
ی  ما آسيب  به و ها رسيد از آنها گذشت یاسرائيل
 ».نرساند
  ، خداوند را سجده نهادهک بر خای  رو  اسرائيل قوم

و ی  موس  خداوند به  همانطور آه سپس28. نمودند
 . آردند  بود، عمل  دستور داده هارون

 
  ارشد  پسران مرگ

 ارشد مصر را   پسران ، خداوند تمام  شب نيمه29
بود  او   جانشين  آه ، از پسر ارشد فرعون آشت
ی  زندان چال  در سياه آهی  تا پسر ارشد غالم گرفته
 را   ايشان حيواناتی ها زاده  نخست تمامی او حت. بود

 و   و درباريان  فرعون  شب در آن30.  برد نيز از بين
 سر   بيدار شدند و ناله مصر از خوابی  اهال تمام

 آنها در سراسر  شيونی  صدا آهی دادند، بطور
  نمردهی  آس  در آن نبود آهی ا يرا خانهمصر پيچيد، ز

 .باشد
 را  و هارونی  موس  شب  در همان فرعون31

 زودتر از  هر چه«:   گفت  ايشان فراخواند و به
 با   را هم اسرائيل ی برويد و بن  مصر بيرون سرزمين
 خواستيد خداوند را  برويد و همانطور آه. خود ببريد
.  ببريد خود را همی ها ها و رمه گله32.  آنيد عبادت

» . دعا آنيد منی  برويد برا  از اينكه پيشی ول
آردند  ی اصرار م  اسرائيل  قوم مصر نيز بهی اهال33

  آنها به.  بروند  زودتر از مصر بيرون تا هر چه
ايد   نداده  آشتن  ما را بهء تا همه: گفتند ی م اسرائيل یبن

 ». برويد  جا بيرون از اين
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 را  مايه یپر از خمير بی  تغارها  اسرائيل  قوم پس34
و 35،  خود بستند  پيچيدند و بر دوش  پارچه درون

 بود از   گفته  ايشان بهی  موس همانطور آه
   و طال و نقره خود لباسی مصری ها همسايه
ی  را در نظر اهال اسرائيل یخداوند بن36. خواستند

ز آنها  ا  هر چه آهی  بود، بطور  ساخته مصر محترم
   آنها ثروت  ترتيب  اين به.  دادند  ايشان خواستند به

 .مصر را با خود بردند
 

  از مصر  اسرائيل  قوم خروج
   آوچ  از رعمسيس اسرائيل ی بن  شب در همان38و37

 غير از   به تعداد ايشان.  شدند  سوآوتء ، روانه آرده
   ششصد هزار مرد بود آه  به  قريب  و آودآان زنان
  ديگر نيز در ميانی ها از قوم.  بودند در حرآت  پياده

.  آمدند  از مصر بيرون  ايشان  همراه آنها بودند آه
   روان  ايشان  همراه  به همی فراوانی ها ها و رمه گله

   توقف غذا خوردنی  برا سر راهی وقت39. بودند
 بودند،   آورده آهی ا مايه ی خمير ب آردند، از همان

 بودند   خمير را با خود آورده  جهت از اين. تند پخ نان
ی برای  آمدند و فرصت  از مصر بيرون  با شتاب چون
 . نداشتند  نان پختن

 در مصر  سالی  چهار صد و س  مدت اسرائيل یبن40
 روز چهار صد و  در آخرين41.  بودند آردهی زندگ
 مصر   خدا از سرزمين  قوم  بود آه  سال امين یس

آنها ی رهايی  را برا  شب خداوند آن42. آمدند  بيرون
   اسرائيل  بود و قوم از مصر در نظر گرفته

 ياد   به  شب  در آن  ساله ، همه  اندر نسل  نسل بايست یم
  خداوند جشنی ، برا  مصريان خود از دستی رهاي

 .بگيرند
 

   عيد پسح مقررات
  يين آ  مقررات  موسی و هارون  خداوند به آنگاه44و43

 غير يهودی نبايد از  هيچ«:  داد  تعليم  را چنين پسح
 خريداری و   قربانی بخورد، اما غالمی آه ء بره گوشت
خدمتكار و 45.  بخورد تواند از آن  باشد می  شده ختنه
   گوشت تمام46.  بخورند  غير يهودی نبايد از آن مهمان
. خوريدايد ب  نشسته  در آن ای آه  خانه  را در همان بره

 يک از  هيچ.  ببريد  نبايد بيرون  را از خانه  گوشت آن
   بايد اين  اسرائيل  قوم تمام47.  را نشكنيد استخوانهای آن

 . را برگزار نمايند مراسم
آنند و  یمی  شما زندگ درميانی هاي اگر غريبه«48

دارند، بايد  خداوند نگاهی  را برا  آيين مايلند اين
   داشته  شوند تا اجازه  ختنه يشان ا  و پسران مردان

  اما شخص.  آنند  شرآت  آيين  شما در اين باشند مثل
. بخوردی  قربان ء بره  هرگز نبايد از گوشت  نشده ختنه

نيز ی هاي  غريبه  حال  شامل  جشن  اين  مقررات تمام49
 ».شود ی شما ساآنند، م اند و در ميان  شده  ختنه آه
   توسط  خداوند را آه  دستورات ام تم  اسرائيل قوم50

.  بود، بكار بستند  شده  داده  ايشان  به و هارونی موس
 را از مصر  اسرائيل ی بن  روز خداوند تمام در همان51

 . آورد بيرون
 

 ها زاده  نخست وقف
  ارشد  پسران تمام«:  موسی فرمود خداوند به

  را  نر حيوانات ءزاده  و نخست  اسرائيل قوم
 ». دارند  تعلق  من  به  آنيد، چون  من وقف

 
 عيد فطير

 روز   روز را آه اين«:   گفت  قوم بهی  موس پس3
 ياد   به  هميشه مصر استی شما از بردگی رهاي
 خود، شما   عظيم  خداوند با قدرت  باشيد، چون داشته

 در   خاطر بسپاريد آه به.   رها ساخت را از آن
امروز 4.  بخوريد  خمير مايه ون بد عيد، نانی روزها
،  بنابراين5. شويد ی م  شما از مصر خارج  ابيب در ماه
»   شير و عسل سرزمين «  به آهی وارد سرزمينی وقت

   داده  اجدادتان  را به  آن ء و خداوند وعده  است معروف
ها،  یها، حيت ی آنعان سرزمينی ، شديد يعن است
ی  روز آزاد  اين نگاهها، حويها و يبوسيها، آ یامور

   روز نان  هفت  مدت به7و6.  بگيريد خود را جشن
شما ی ها  روز در خانه  هفت فطير بخوريد و در اين

پيدا ی ا  خمير مايه  شما هيچ در سرزمينی و حت
   بخاطر خداوند، جشن  در روز هفتم آنگاه. نشود
 .برپا آنيدی بزرگ
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   فرزندان به،   جشن اينی  برگزار  هنگام هر سال«8
ی  آار بزرگ  آن  مناسبت  به  جشن  اين خود بگوييد آه

 داد و شما را از   خداوند بخاطر شما انجام  آه است
بر ی  مانند عالمت  جشن اين9.  آورد مصر بيرون

 ياد   خواهد بود تا به تان یبر پيشانی  يا نشان دستتان
 و  خداوند تفكر آنيد  در شريعت  هميشه شما آورد آه

   عظيم  بگوييد، زيرا خداوند با قدرت  سخن از آن
 . آورد خود، شما را از مصر بيرون

   اين مناسبت  ، به  ابيب  در ماه  هر سال پس«10
 خداوند، شما را  آهی زمان11.  بگيريد رويداد، جشن

 اجداد   به  را از پيش  آنء  وعده  آه  آنعان  سرزمين به
   باشيد آه  خاطر داشته  بود بياورد، به شما داده

   نر حيوانات ءزاده  نخست  ارشد و همچنين پسران12
 خدا  باشند و بايد آنها را وقف ی خداوند م شما از آن

ی ول.  آنيد  وقف ، بره  االغء زاده نخستی بجا13. آنيد
   آنيد، بايد گردن  عوض  را با بره اگر نخواستيد آن

 ارشد خود حتمًا بايد  پسرانی امابرا. بشكنيد  را االغ
 . دهيد عوض

  اين:  از شما بپرسند فرزندانتانی  وقت در آينده«14
   عظيم خداوند با قدرت: بگوييد؟  چيستی آارها برا

.  بخشيد ها نجات یمصری خود ما را از بردگ
ی آرد، برا ی رها نم  ما را از اسارت فرعون15

  مچنينها و ه ی ارشد مصر  پسران ، خداوند تمام همين
آرد تا ما ک  را هال  آنان نر حيواناتی ها زاده نخست

  نر حيوانات ءهزاد  نخست  دليل  همين به.  دهد را نجات
  پسرانی  و برا آنيم یمی خداوند قربانی خود را برا

ی  مانند عالمت  جشن اين16.  دهيم ی م ارشد خود عوض
   به خواهدبود تا تان یبر پيشانی  و يا نشان بر دستتان

خود ما را از ی  قو  خداوند با دست ياد شما آورد آه
 ». آورد مصر بيرون

 
  ابر و آتش

 داد تا از   اجازه  اسرائيل  قوم  به  فرعون سرانجام18و17
 . روند مصر بيرون

 عبور از   آنعان  به  رسيدن  راه  نزديكترين با اينكه
   اين را از  اسرائيل ها بود، خدا قوم ی فلسطين سرزمين

 در  آهی  صحراي  آنها را از طريق مسير نبرد، بلكه

 نمود، زيرا   بود هدايت سرخی  درياء حاشيه
   است  ممكن  بودن  با وجود مسلح  قوم  آه دانست یم
   آنعان  به رسيدنی  مجبورند برا ببينند آهی وقت

 . مصر باز گردند ، به بجنگند، دلسرد شده
 را نيز  يوسفی نها سفر استخوا در اينی موس19

 خود   حيات  در زمان  يوسف  خود برد، چون همراه
خدا شما ی وقت«:  بود ، گفته  داده  را قسم اسرائيل یبن

 با خود از اينجا  مرا همی را برهاند، استخوانها
 ».ببريد

  ، در ايتام آردهک  را تر  سوآوت  اسرائيل  قوم پس20
  در اين21. د زدن  صحرا بود، خيمه ء در حاشيه آه

از ی  ستونء را در روز بوسيله سفر، خداوند ايشان
. آرد ی م  هدايت از آتشی  ستونء  بوسيله ابر و در شب

  توانستند سفر آنند و هم ی در روز م  هم  جهت از اين
از برابر ی ا  لحظه ابر و آتشی ستونها22.  در شب

 .شد یآنها دور نم
 

  سرخی عبور از دريا
  بگو  من  قوم به«: ی فرمود موس خداوند به

 و   مجدل  در ميان  آه الحيروت فمی  بسو آه
 برگردند و در   است  صفون  بعل  و مقابل سرخی دريا

   خواهد آرد آه  گمان فرعون3.  بزنند آنار دريا خيمه
   سر شما بيابان شما دريا و پشتی  روبرو چون
، ايد افتاده   دريا و صحرا در دام ، شما در ميان است

 تا شما را  سازم ی م  را سخت  فرعون  دل و من4
   بار ديگر قدرت  من شود آه ی م  باعث اين.  آند تعقيب
   آنم  ثابت  لشكرش  تمام  او و به خود را بهی و بزرگ
  پس» .  خداوند هستم  من ها بدانند آه یتا مصر

  بود  داده  خداوند نشان  در همانجا آه اسرائيل یبن
 . زدند خيمه

 اسرائيليها از مصر   خبر رسيد آه  فرعون وقتی به5
  اين«: ، گفتند  شده  پشيمان اند او و درباريانش فرار آرده

 خود   بردگان  به ؟ برای چه  ما آرديم  آاری بود آه چه
 مصر   پادشاه پس6»  از اينجا دور شوند؟  داديم اجازه
.  نمود  خود را بسيج ، سپاه  آرده  خود را آمادهء عرابه

   خود و نيز تمام مخصوص  ء عرابه با ششصد سپس7
شد،   می  رانده  سردارانء  بوسيله های مصر آه عرابه

14
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 آرد و او   را سخت  فرعون خداوند دل8. رهسپار گرديد
   با سربلندی از مصر بيرون  آه  اسرائيل  قوم  تعقيب به

های جنگی  ابه لشكر مصر با عر تمام9.  رفتند، پرداخت
   را تعقيب  اسرائيل ، قوم  و پياده های سواره و دسته
 .آردند
   الحيروت فمک  در آنار دريا، نزدي  اسرائيل قوم

   لشكر مصر به  بودند آه  زده  خيمه  صفون  بعل مقابل
 .آنها رسيد

   به  از دور مصريها را ديدند آه  اسرائيل وقتی قوم10
 شدند و از خداوند  ار وحشتشوند دچ  نزديک می آنان

  چرا ما را به«:  موسی گفتند آنها به11. آمک خواستند
 ما را   آشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود آه  بيابان اين

؟ چرا ما را مجبور آردی   بميريم  بيابان آوردی در اين
،   بوديم وقتی در مصر برده12؟   بياييم از مصر بيرون

 واگذار؟ ما   خودمان  حال  را به ما  آه  تو نگفتيم آيا به
 در   در مصر بهتر از مردن  ماندن  برده  آه دانستيم می

 ».  است بيابان
بايستيد و ببينيد ! نترسيد«:  داد جوابی موسی ول13

  اين. دهد ی م  خداوند امروز شما را نجات چگونه
 ديگر   پس بينيد، از اين ی حاال م ها را آه یمصر

ی  باشيد، زيرا خداوند برا آرام14. دهرگز نخواهيد دي
 ».شما خواهد جنگيد

ديگر دعا و «: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه15
   برو و بگو آه  اسرائيل نزد قوم.   است  بس التماس
خود را ی و تو عصا16.  بروند  آنند و پيش حرآت
   شود و قوم  شكافته  آن  تا آب  دريا دراز آن بطرف
آيد،  ی دريا پديد م  در وسط آهی  از راه اسرائيل

   مصريها را سخت  دل منی ول18و17. عبور آنند
 در دريا پديد  آهی شما وارد راهی  تا در پ سازم یم

 را   فرعون  چگونه  من بينيد آه ی م آنگاه. ، شوند آمده
  جنگيشی ها  و عرابه  و سواران  سربازان با تمام
، و   ساخت خواهم خود را ظاهر  ، جالل  داده شكست
 ».  خداوند هستم  من  آه  مصريها خواهند دانست تمام

   حرآت اسرائيل  بنی  پيشاپيش  خدا آهء  فرشته آنگاه19
  ستون.   سر آنها قرار گرفت آرد، آمد و در پشت می

   قوم و در ميان20 شد   سر آنها منتقل  پشت ابر نيز به
 فرا رسيد،  شبوقتی .  گرديد  و مصريها حايل اسرائيل

 مصريها در   شد، بطوری آه  تبديل  آتش  ستون ابر به
  پس.  در روشنايی اسرائيل تاريكی بودند و بنی

 اسرائيليها نزديک  توانستند به  نمی  شب مصريها تمام
 .شوند

 دريا دراز  خود را بطرفی عصای  موس سپس21
   آب  و از ميان  دريا را شكافت آرد و خداوند آب

  تمام.   ساخت  آماده اسرائيل یعبور بنی برا یراه
   راه  و اين  گرفت وزيدنی  باد سخت  نيز از مشرق شب

 .آردک را خش
   خشک در ميان  راه  از آن  اسرائيل ، قوم بنابراين22

،   راه  دريا در دو طرف  آب دريا گذشتند در حالی آه
  گام هن در اين23.  بود  ديواری بلند بر پا شده همچون
   در پی قوم های فرعون  و اسبها و عرابه  سواران تمام

، خداوند از   دم در سپيده24.  وارد دريا شدند اسرائيل
 و آنها را   بر لشكر مصر نظر انداخت  ابر و آتش ميان
 شدند  ها از جا آنده  عرابهء چرخهای همه25.  آرد آشفته
 ها مصری.  آنند توانستند حرآت  بسختی می چنانكه

 خداوند برای  ، چون بياييد فرار آنيم«: فرياد برآوردند
 ».جنگد اسرائيليها با ما می

 دريا رسيدند   طرف  آن  به  اسرائيل  قومء وقتی همه26
 خود را  بار ديگر دست«:  موسی فرمود خداوند به
ها و اسبها   تا آبها بر سرمصری  دريا دراز آن بطرف
 آار را آرد  موسی اين27 ». فرو ريزند هايشان و عرابه
.   باز گشت  اول  حالت  به  دريا دوباره  آب  دم و سپيده
 آنها  ءها آوشيدند فرار آنند، ولی خداوند همه مصری

   و تمام  برگشت  آب پس28.  آرد را در دريا غرق
 از لشكر  ، بطوری آه  را فروگرفت ها و سواران عرابه
 بودند حتی   پرداخته لاسرائي  بنی  تعقيب  به  آه فرعون

 . نماند  زنده يک نفر هم
 بر دو  آهی  راه  از ميان اسرائيل ی، بن  ترتيب  اين به29

.  بود، گذشتند  برپا شده بلند آبی  ديوارها  آن طرف
 را از  اسرائيل ی روز بن ، خداوند در آن اينچنين30

اسرائيليها اجساد .  بخشيد  مصريها نجات چنگ
.  بودند  دريا افتاده  در ساحل ند آهمصريها را ديد

   خداوند را به  عظيم ء معجزه  اين  اسرائيل قومی وقت31
ی  او موس ء بنده  خداوند و به  ديدند، ترسيدند و به چشم
 . آوردند ايمان
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  یسرود موس

   در ستايش اسرائيل یو بنی  موس آنگاه
 : سرود را خواندند خداوند اين

  پيروز  شكوهمندانه  آه ييمسرا یخداوند را م
  ،  است شده

 .  است افكنده  دريا  را به او اسبها و سوارانشان
 . است   من  و سرود و نجات خداوند قوت2

 . آنم ی م  او را ستايش ، پس  است منی او خدا
 . نمايم می   او را تجليل ، پس  است  من او خدای نياآان

 .باشد ی خداوند م  و نامش او جنگاور است3
  فرعونی ها خداوند، لشكر و عرابه4

 . آرد  دريا سرنگون را به
 .شدند   غرق  مصر در دريای سرخ ء برگزيده مبارزان

 دريا آنها را پوشاندند،ی آبها5
 . فرو رفتند  آب  اعماق  به و آنها مانند سنگ

  خداوند، قدرتی  تو ا  راست دست6
 .داردی عظيم

 .ی آوبيد  را در هم ، دشمنانت دستتی  نيرو به
 ی، را نابود ساخت  دشمنان  شكوهت با عظمت7

 . سوزانيد  آاه  را همچون  تو، ايشان  خشم آتش
 ی، را شكافت و آنی تو بر دريا دميد8

  ک دريا خش آبها مانند ديوار ايستاد و عمق
 .گرديد

 ، آنم ی م  راتعقيب ايشان«:   گفت دشمن9
 ، آنم یمک  هال  و با شمشيرم گيرم یآنها را م
 خودی  برا  بخواهم ، هر چه  آرده  را تقسيم ثروتشان

 ». دارم یبر م
  ی بر دريا دميد خداوند، چونی اما تو ا10

  آنها را پوشانيد، موجها يكباره
 . شدند غرق  خروشانی  در دريا  سرب مثلی همگ

 ؟  خدايان ميان خداوند دری  مانند تو ا آيست11
 ؟  در قدوسيت  تو عظيم  مثل آيست
   و عجيب مهيبی  مانند تو بتواند آارها  آه آيست
  دهد؟ انجام

 ی، خود را دراز آرد  راست  دست چون12
 . ما را بلعيد ، دشمنان زمين

  یا  بازخريد نموده  خود را آه قوم13
 .فرمودی خواهی  خود رهبر با رحمت

  خود تو آنها را با قدرت
 .آردی واه خ  هدايت  مقدست  سرزمين به
  خواهند شد،  را بشنوند مضطرب اينی ملتها وقت14

  خواهند لرزيد،  از ترس  فلسطين ساآنان
  خواهند آرد،  وحشت  ادوم اميران15

 . خواهند لرزيد  موآب بزرگان
 .  را فرو خواهد گرفت  آنعان ، مردم وحشت

 . خواهد آرد  غلبه  بر ايشان  و دلهره ترس16
  ، خاموش  سنگ  تو، آنها چون خداوند از قدرتی ا

 خواهند ايستاد،
 . بگذرند ای از آنار ايشان  آنها را خريده  تو آه تا قوم

  خود بياور  مقدس  آوه  را به خداوند، تو ايشانی ا17
  یا  آرده  خود انتخاب سكونتی  برا آهی و در جاي
 . ساز  ساآنی،ا  ساخته  خود را در آن ءو خانه

 .آردی  خواه ا ابد سلطنتخداوندا، تو ت18
  ها و سوارانش  با عرابه فرعونی اسبهای وقت19

 دريا  ها وارد دريا شدند، خداوند آب ی اسرائيل بدنبال
 دريا  ها از ميان ی برگردانيد، اما اسرائيل را بر ايشان

 .رسيدندی خشك  به
 

  سرود مريم
، خواهر   نبيه  سرود، مريم  اين  از خواندن پس20

 و   پرداخت  رقصيدن  و به  گرفت  دست  به  دف هارون
   اين و مريم21،  آردند چنينی  و  ديگر نيز بدنبال زنان

 : خواند  ايشان  به سرود را خطاب
او  ،  است  پيروز شده  شكوهمندانه خداوند را بسراييد آه«

 ».  است  دريا افكنده  را به اسبها و سوارانشان
 
   تلخ آب

 داد و   حرآت  را از دريای سرخ ائيل اسر موسی قوم22
 صحرا  ولی در آن.  آرد  صحرای شور هدايت بطرف
  سپس23.  نيافتند ای آب  روز راهپيمايی، قطره  از سه پس

 آنجا نيز نتوانستند   رسيدند، ولی از آب  ماره آنها به
   را ماره  مكان  آن  جهت از اين. ( بود  تلخ بنوشند، چون
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 موسی   به  غرغر آنان مردم24.) ميدندنا»  تلخ«يعنی 
 »؟  بنوشيم ؛ چه ايم ما تشنه«: گفتند

 او  بهی نزد خداوند دعا آرد و خداوند درختی موس25
   ماره  را در آب  درخت اين«:  داد و فرمود نشان

 آرد و  چنينی موس» . شود  شيرين  آن بينداز تا آب
 . شد ، شيرين آب

 داد تا   اسرائيل  قوم به ی، خداوند دستورات در ماره
اگر «: او فرمود26.  آنها را بيازمايد اطاعت

  شما هستمی  خداوند، خدا  مرا آه  و احكام دستورات
   است  پسنديده  در نظر من  را آه  آنيد و آنچه اطاعت

   را بدان  مصريان آهی هاي  مرض بجا آوريد، از تمام
،  ا من خواهيد ماند، زير  در امان دچار ساختم

 ». هستم  شما ءخداوند، شفا دهنده
  در آنجا دوازده.  آمدند  ايليم  به اسرائيل ی بن سپس27

 در آنار   خرما بود؛ پس  و هفتاد درخت چشمه
 . زدند ها خيمه چشمه

 
  و بلدرچين»  من « نان

   آردند و به  آوچ  از ايليم  اسرائيل قوم
سينا بود    و آوه  ايليم  بين  آه صحرای سين

   ماه  آنجا رسيدند، روز پانزدهم  به روزی آه. رفتند
در آنجا 2.  از مصر بود  ايشان  بعد از خروج دوم
: گفتند3،   آرده  گله  باز از موسی و هارون اسرائيل بنی

 و همانجا خداوند ما را  مانديم  در مصر می ای آاش«
  و نشستيم  می آنجا در آنار ديگهای گوشت.  آشت می

   بيابان ، اما حاال در اين خورديم  می خواستيم هر قدر می
ايد، بزودی از   آشانيده  آن  شما، ما را به  آه سوزان

 ». مرد گرسنگی خواهيم
   از آسمان حال«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه4

تواند  ی بخواهد م هر آس.  فرستم ی م  نان ايشانی برا
 روز  همانی د را برا خو  برود و هر روز نان بيرون
   تا ببينم آنم ی م  آنها را آزمايش  وسيله  اين به.  آند جمع

   قوم به5.  آنند يا نه یمی  پيرو آيا از دستوراتم
 دو  ء اندازه  به  نان جمعهی  روزها  بگو آه اسرائيل

 ». نمايند  را آماده ، آن  آرده روز جمع
 آردند و  مع را ج اسرائيل ی، بن و هارونی  موس پس6
شود  ی م  شما ثابت امروز عصر به«:  گفتند  ايشان به

 مصر آزاد   شما را از سرزمين  خداوند بود آه  اين آه
 خداوند را   حضور پر جالل فردا صبح8و7. آرد

ی  از و  شما را آه  و شكايت خواهيد ديد، زيرا او گله
 از خداوند   شما در واقع ؛ چون  است ايد شنيده آرده

   از ما شكايت  آه ما آيستيم.  از ما ايد نه  آرده شكايت
   شما گوشت ، عصرها خداوند به  پس از اين؟ آنيد

 ». خواهد داد و صبحها نان
   اسرائيل  قوم  به  آه  گفت  هارون بهی  موس آنگاه9

   حضور خداوند بياييد، زيرا او شكايات به«: بگويد
 ».  است شما را شنيده

   آنها بطرف گفت ی م  سخن  با قوم  هارون هدر حاليك10
خداوند    حضور پر جالل  آردند، و ناگهان  نگاه بيابان
: فرمودی  موس خداوند به12و11.  ابر ظاهر شد ازميان

   بگو آه  ايشان برو و به.  ام  را شنيده  قوم  اين شكايات«
 سير   خواهند خورد و صبحها با نان عصرها گوشت
  ايشانی  خداوند، خدا  من ا بدانند آهخواهند شد ت

 ». هستم
 آمدند  بلدرچينی  روز، تعداد زياد در عصر همان13

 را پوشاندند و در  اسرائيل ی بن و سراسر اردوگاه
.   نشست  بر زمين  شبنم  اردوگاه  در اطراف سحرگاه

ی روی ريزی ها  ناپديد شد، دانه شبنمی ، وقت صبح14
ی وقت15.  بود برفی ها  دانه شبيه  ماند آهی  باق زمين
  اين«:  را ديدند، از همديگر پرسيدند  آن  اسرائيل قوم

 »؟ چيست
   خداوند به  آه استی  نان اين«:   آنها گفت بهی موس

   هر خانواده  آه خداوند فرموده16.  تا بخوريد شما داده
 آند،   جمع  نان  خود از اين ء روزانه  احتياجء  اندازه به
 »* .عومرک هر نفر، يی برای عني

  نانی  آور  جمع  رفتند و به  بيرون  اسرائيل  قوم پس17
اما 18.  آمی  آردند و بعض زياد جمعی بعض. پرداختند

   بودند با عومر اندازه  آرده  جمع را آهی نانی وقت
ی  بودند چيز  آرده  زياد جمع آهی گرفتند ديدند آسان

ی  بودند چيز  آرده  جمع  آم هآی  نداشتند و آنان اضافه
   جمع  احتياجش ء اندازه  به  هر آس  نداشتند، بلكه آم

 را  از آنی چيز«:   گفت  ايشان بهی موس19.  بود آرده

                                                 
 .36: 16نگاه کنيد به    *
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ی  موس  حرف بهی بعضی ول20» . نداريد  نگه تا صبح
  صبحی  را برا از آنی اعتنا نكردند و قدر

   شده ر از آرم شد، ديدند پ  صبح اما چون. نگهداشتند
   ايشان از دستی ، موس بنابراين.   است و گنديده

  ، هر روز صبح  پس از آن21.  شد بسيار خشمگين
   جمع  نان  از آن  احتياجش ء اندازه  به زود هر آس

  آهی تابيد نانهاي ی م  بر زمين آفتابی آرد، و وقت یم
 .شد ی م  بود آب  مانده بر زمين

 آردند،   جمع  دو برابر نان  اسرائيل ، قوم روز جمعه22
  آنگاه. يعنی برای هر نفر بجای يک عومر، دو عومر

.  موسی گفتند  را به  آمدند و اين اسرائيل  بنی بزرگان
فردا روز    آه خداوند فرموده«:   گفت  ايشان موسی به23

 داريد  هر قدر خوراک الزم.   است  و عبادت استراحت
  سبت "  را برای فردا آه ری از آنامروز بپزيد و مقدا

 ». نگهداريد است"  خداوند مقدس
 را تا روز بعد  نانی  دستور موس آنها طبق24

   سالم  برخاستند ديدند همچنان  آه نگهداشتند و صبح
ی  غذا اين«:   گفت  ايشان بهی موس25.   است ماندهی باق

  و است" َسبَِّت خداوند" امروز  ، چون امروز شماست
 روز  شش26.  پيدا نخواهيد آرد زمينی روی چيز
 و   است ، َسبَّت  آنيد، اما روز هفتم جمعک خورا
 ».پيدا نخواهيد آردک خورا

   آردن  برای جمع  در روز هفتم ولی بعضی از مردم27
.  گشتند چيزی نيافتند  رفتند، اما هر چه خوراک بيرون

خواهند  ی می تا آ  قوم اين«:  موسی فرمود خداوند به28
دانند  مگر نمی29 سرپيچی آنند؟   و اوامر من از احكام

 آنها  ، خوراک دو روز را به  در روز ششم  من آه
 و   باشد روز استراحت  شنبه  را آه  و روز هفتم دهم می

 خوراک از   آردن  و نبايد برای جمع  آردم  معين عبادت
 در  ائيل اسر  قوم پس30»  بروند؟ های خود بيرون خيمه

   نانی را آه آنها اسم31.  آردند  استراحت روز هفتم
) »؟  چيست اين«يعنی (آردند، َمّن   می ها جمع صبح

   نان های گشنيز سفيد بود و طعم  دانه  مثل گذاشتند و آن
 . عسلی را داشت

خداوند «:  ، گفت  آرده  را خطاب اسرائيل یبنی موس32
  عومر بعنوانک مقدار ي   به  نان  از اين  آه فرموده

 را ببينند و بدانند   آن آيندهی  تا نسلها يادگار نگهداريم

 را از  اجدادشانی  خداوند وقت  آه استی  نان  همان اين
ی موس33» . داد  ايشان  به  آورد در بيابان مصر بيرون

  ء اندازه  به  و در آن پيدا آنی ظرف«:   گفت  هارون به
 را در حضور خداوند   آنعومر َمّن بريز وک ي

  هارون34» . را ببينند  آن آيندهی بگذار تا نسلها
 . آرد  بود عمل فرمودهی  موس  خداوند به همانطور آه
 . شد نهاده»  عهد صندوق« در   نان بعدها اين

   در آن  شدن  و ساآن  آنعان  به  تا رسيدن اسرائيل بنی35
 مّن   به  آه نانی  از اين  سال  چهل ، مدت سرزمين
  عومر ظرفی بود به(36. خوردند  بود، می معروف
 .) رفت گيری بكار می  برای اندازه  دو ليتر آه گنجايش

 
   از صخره آب

 ی دستور خداوند از صحرا  به اسرائيل یبن
،   آوتاه  از چند توقف  آردند و پس  آوچ سين

ديدند  آنجا رسيدند،  بهی اما وقت.  اردو زدند در رفيديم
 .شود ی پيدا نم نوشيدنی  برا  نيز آب  مكان  در آن آه

: گفتندی  موس  آغاز آردند و به  و شكايت  گله پس2
 ».  تا بنوشيم  بده  ما آب به«

چرا ؟ آنيد ی م  و شكايت چرا گله«:  داد جوابی موس
 »نماييد؟ ی م خداوند را امتحان

:  فرياد زدند بودند،  شده تاب یبی  از تشنگ اما آنها آه3
  آيا ما را بهی؟  آورد چرا ما را از مصر بيرون«

ی خود از تشنگی ها  و گله تا با فرزندانی اينجا آورد
 »؟ بميريم

   با اين من«:   و گفت  حضور خداوند رفت بهی موس4
 ». مرا سنگسار آنند  است  ممكن هر آن؟   چكنم قوم

  زرگانبرخی از ب«:  موسی فرمود خداوند در جواب6و5
   مردم  خود بردار و پيشاپيش  را همراه اسرائيل بنی

 در آنجا آنار  من.   آن  حرآت  حوريب  آوه بطرف
   به  عصايی آه با همان.  ايستاد  تو خواهم ، پيش صخره
 جاری شود   از آن  تا آب  بزن  صخره  زدی، به رود نيل
 او   خداوند به موسی همانطور آه» . بنوشند و قوم

.  جاری شد  از صخره  آرد و آب ستور داد، عملد
، خداوند را  قوم«يعنی ( آنجا را مّسا  موسی اسم7

 آنجا را  ؛ ولی بعضی اسم گذاشت) » آردند امتحان
  گذاشتند، چون) »  و مجادله  بحث محل«يعنی  ( مريبه
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 با خداوند پرداختند و   مجادله  به  اسرائيل در آنجا قوم
   اين و به» ؟  يا نه  ما هست وند در ميانآيا خدا«: گفتند
 . آردند  او را امتحان ترتيب

 
  با عماليقيها جنگ

.  بجنگند اسرائيل  آمدند تا با بنی  رفيديم ها به عماليقی8
 و   آن  انتخاب افرادی از قوم«:   گفت  يوشع موسی به9

   عصای خدا را به من. ها برو  عماليقی  جنگ فردا به
   يوشع پس10 ». ايستاد  خواهم  بر فراز تپه ه گرفت دست
 و موسی  ها رفت  عماليقی  جنگ  دستور موسی به طبق

موسی دستهای 11.  رفتند  باالی تپه  به* و حور و هارون
 دستهای  تا زمانی آه.  بلند آرد  آسمان خود را بطرف

شدند، اما   اسرائيلی پيروز می موسی باال بود، جنگاوران
آورد،   می ستهای خود را از خستگی پايين د هر وقت
 موسی  سرانجام12. گشتند  می  چيره ها بر آنان عماليقی
.  دستهای خود را باال ببرد  شد و ديگر نتوانست خسته
 و حور، او را روی سنگی نشاندند و از دو   هارون پس

. داشتند  باال نگه  آفتاب  دستهای او را تا غروب طرف
ها را بكلی   او، عماليقی  و سپاهيان ع، يوش در نتيجه13

 .تارومار آردند
ی  پيروز  اين شرح«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه14

   من  بگو آه  يوشع  يادگار بماند و به  تا به را بنويس
 محو  زمينی  را از رو  عماليق  مردم  و نشان نام

 ». آرد خواهم
 را   آن و  ساخت قربانگاهک  ي  مكان در آنی موس15
  منی  پيروز خداوند پرچم«ی يعن (»ی نس يهوه«

:   گفت  اسرائيل  قوم بهی  موس سپس16. ناميد) » است
   خداوند را برافرازيد، زيرا خداوند با مردم پرچم«

 ». خواهد بود  در جنگ  اندر نسل  نسل عماليق
 

 آيد یمی  ديدار موس  به يترون
  وقتی ديان م  موسی و آاهن ، پدر زن يترون
   آارهايی برای موسی و قوم  خدا چه شنيد آه

                                                 
 کاليب بود ءحور از قبيله يهودا و از خاندان حصرون و خانواده   *

خروج (ئيل بود  او پدر بزرگ بصل). 19و18: 2تواريخ 1(
 .)2و1: 31

   آنها را از مصر رهانيده  و چگونه  آرده اسرائيل
   موسی را با دو پسر او برداشت  زن صفوره3و2،  است

 خود را نزد  موسی قبًال زن. (  موسی رفت و پيش
  نامهای دو پسر موسی جرشون.)  بود  فرستاده يترون

،  است»  غريب« معنی   به جرشون. (و اليعازر بود
 در  من«:  بود  تولد او، موسی گفته  هنگام  به چون
خدا «  يعنی اليعازر هم4» .  هستم ، غريب  بيگانه زمين

:  بود  تولد او گفته  موسی هنگام ، چون»  است ياور من
   مرا ياری آرد و مرا از شمشير فرعون خدای پدرم«

 )». داد نجات
   سينا خيمه  آوهء  در دامنه اسرائيل ی بن آهی هنگام6و5

  از راهی  موس  و فرزندان  و پدر زن  بودند، زن زده
  همسر و دو خبر دادند آهی  موس  به پس. رسيدند
   يترون  استقبال بهی موس7. اند  آمده  و يترون پسرش
  پس.  او را بوسيد  آرد و صورت  او تعظيم ، به رفت

ی و موس8 رفتندی  موس ء خيمه ا به آنهی،از احوالپرس
ی  بالهاي  خداوند چه  آرد آه  تعريف پدر زنشی برا

 را  اسرائيل ی و مصريها آورد تا بن بر سر فرعون
   سفر تحمل  اين را در طولی  مشقت دهد و چهی رهاي

 خود   خداوند قوم  آنجا رسيدند و چگونه آردند تا به
   بسبب يترون9. د دا  و دشواريها نجات را از خطرات

آنها از مصر ی  و آزاد اسرائيل ی خداوند بر بن احسان
باد خداوند ک متبار«:  و گفت10 شد  بسيار خوشحال

   نجات  و مصريان  فرعون  خود را از دست  قوم آه
 ء خداوند بزرگتر از همه  آه دانم ی م اآنون11. داد

  ن مصريا  خود را از دست ، زيرا او قوم  است خدايان
 ».  است  داده  نجات رحم یمتكبر و ب

 خدا  ديگر بهی ها یو قربانی سوختنی  قربان يترون12
   به  اسرائيل  قوم  بزرگانء  و همه  آرد، و هارون تقديم
  خوردنی  او آمدند و در حضور خدا برا ديدن

 . نشستند دور همی  قربان گوشت
 

 آند ی م تعيينی قضاتی موس
 )18-9 :1  تثنيه(

   مردم  شكايات بهی رسيدگی برای روز بعد، موس13
   تا غروب  از صبح  و مردم  خود نشست در جايگاه

 .در حضور او ايستادند
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،   مردم  شكايات بهی  رسيدگ ديد آهی  وقت يترون14
  چرا اين«:  گفتی  موس گيرد، به یرا می  زياد وقت

  ام را تم چرا مردمی؟ ده ی م انجامی  تنهاي آار را به
 »ی؟دار ی م روز سر پا نگه

، زيرا   آار را بكنم  بايد اين من«:  داد جوابی موس15
آيند تا از  ی م  من  خود پيش  مشكالت حلی  برا مردم

  پيشی  دو نفر اختالف بينی وقت16.  نمايند خدا مسئلت
   حق  آه دهم ی م  تشخيص آيند و من ی م آيد، نزد من یم

   آنها تعليم  اوامر خدا را به و  و احكام با آدامست
 ». دهم یم

تو با 17.   نيست  درست اين«:  گفتی  موس پدر زن17
 را نيز  و قومی آور یدر می  آار، خود را از پا اين

   را به  آار سنگين اينی توان یتو نم. یآن ی م خسته
   و نصيحت  آن  مرا گوش حرف19. ی ده انجامی تنهاي

تو در .  خواهد داد  برآتمرا بپذير و خدا تو را
 و   و مسايل  باش  مردم  اينء حضور خدا نماينده

   خدا را به دستورات20.  او بگو  را به  ايشان مشكالت
  آنند و چهی  چطور زندگ  و بگو آه آنها ياد بده

   قوم  از ميان در ضمن22و21.  باشند داشتهی رفتار
  كار آه و درست  و خداترس آاردانی  افراد اسرائيل
   مردم  تا ميان  آن  متنفر باشند انتخاب از رشوه
  تعيينی قاضک هر هزار نفر يی برا.  آنند قضاوت

 هر هزار   خود از ميانء  نوبه  به همی  قاض آن.  آن
صد نفر ی قاضک  آند تا هر ي  نفر را انتخاب نفر، ده
   خود از ميان ء نوبه بهی  قاض  ده از اينک هر ي. باشد
 آنند تا هر  انتخاب دو نفر را   خويشء  صد نفره هگرو
 دو قاضی  هر يک از اين.  نفر باشد ، قاضی پنجاه يک

   نفر را انتخاب  خود پنجء  نفره  پنجاه  گروه نيز از ميان
   قوم بگذار قضاوت.  نفر باشد ، قاضی ده آنند تا هر يک

 و   مهم بسيار  مسايل  افراد باشد و آنها فقط  اينء برعهده
 آوچک را خود   را نزد تو بياورند، ولی مسايل پيچيده
 را در آار خود شريک  ، ديگران  ترتيب  اين به.  آنند حل
  اگر اين23. شود  تو سبكتر می آنی و بار مسئوليت می

 باشد،   خدا نيز چنين گيری و خواست  را در پيش روش
   نيز در حاليكه  نخواهی شد و قوم  خسته آنوقت

  های خويش  خانه ، راضی به  است  شده  حل اختالفشان
 ». باز خواهند گشت

   و مطابق  خود را پذيرفت  پدر زن نصيحتی موس24
را ی  آاردان او مردان25.  آرد پيشنهاد او عمل
هر هزار نفر، صد نفر، ی  آنها برا برگزيد و از ميان

  بآنها مرت26.  آرد تعيينی  نفر قضات  نفر و ده پنجاه
 و   مشكالت  بودند و به  مشغول  آار قضاوت به

  حلی برای آردند، ول یمی  آوچكتر رسيدگ اختالفات
 .آمدند یمی  نزد موس  و پيچيده  مهم مسايل

 آرد و   را بدرقه پدر زنشی  از چند روز، موس پس27
 .  خود بازگشت  واليت او به

 
  سينا  درآوه  اسرائيل قوم

  گفتند و درستک  را تر ديم رفي اسرائيل یبن
   بيابان  از مصربه  از خروجشان  پس  ماه سه

ی موس3.  سينا اردو زدند  آوه سينا رسيدند و در مقابل
خداوند از .   رفت آوهی  باال  با خدا به مالقاتی برا
 مرا  دستورات«: فرمودی  موس  به  خطاب  آوه ميان
   من شما ديديد آه4:  بگو  ايشان  و به  بده اسرائيل ی بن به

  آهی  و چطور مانند عقاب  آردم ها چه یبا مصر
،  برد، شما را برداشته یبالها می  را رو هايش بچه
 باشيد و عهد   من  اگر مطيع حال5.   خود آوردم پيش

   خاص ، شما قوم  اقوام ء همه مرا نگهداريد، از ميان
   من  مال هر چند سراسر جهان.  خواهيد بود من
 خواهيد بود و  مقدسی  ملت منی اما شما برا6،  است
 ». خواهيد آرد ، مرا خدمت  آاهنان چون

 را  اسرائيل ی بن  فرود آمد و بزرگان از آوهی موس7
 او   خداوند به  را آه  آرد و هر چه دور خود جمع

 .  باز گفت  ايشان  بود به فرموده
خداوند   هر چه« :  دادند صدا جوابک  ي  قومء همه8

  پاسخی موس» . دهيم ی م ، انجام  است از ما خواسته
 . آرد  خداوند عرض  را به قوم

نزد ی  در ابر غليظ من«: فرمودی  موس خداوند به9
   به  قوم آنم ی با تو گفتگو م آهی  تا هنگام آيم یتو م
 گفتار تو   پس مرا بشنوند و از اينی  خود صدا گوش

 ».را باور آنند
و 10  آرد  خداوند عرض  را به  قوم خپاسی موس

 برو و امروز و   پايين حال«:  او فرمود خداوند به
   ايشان به.   آن  آماده  با من مالقاتی فردا آنها را برا
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   من چون11، خود رابشويندی  لباسها بگو آه
 بر  اسرائيل ی بن  فردا در برابر چشمان  پس خواهم یم

   تعيين دور تا دور آوهی دودح12.   شوم  سينا نازل آوه
 از   بگو آه  ايشان  جلوتر نيايند و به  از آن  قوم  آه آن
هر .  نشوند همک  نزدي  آن بهی  باال نروند و حت آوه
او 13.  خواهد شد  حدود پا فراتر گذارد آشته  از اين آه

   اينكه  شود بدون بايد سنگسار گردد و يا با تير آشته
 نيز   حيوانات  شامل  قانون اين. بزند   او دست بهی آس
  ی صدا نشويد تا اينكهک  نزدي  آوه  به پس. شود یم

   آوهء  دامنه توانيد به ی م شيپور برخيزد، آنگاه
 ».برآييد

  * را تقديس اسرائيل ی فرود آمد و بن از آوهی موس14
 .خود را شستندی نمود و آنها لباسها

روز بعد، خداوند دو «:  فرمود  ايشان بهی موس15
ی  خود را برا پس. خود را بر شما ظاهر خواهد آرد

   دو روز با زنان  آنيد و در اين  با او آماده مالقات
 ».ننماييدی خود نزديك

ی ، صدا  آفتاب  طلوع ، هنگام  روز سوم صبح16
ی روی  شد و ابر غليظ  شنيده رعد و برقک هولنا
ی  صدا چونی دبسيار بلنی  صدا سپس.  پديد آمد آوه

 . لرزيدند  از ترس  قوم تمام.  شيپور برخاست
 با خدا از  مالقاتی آنها را برای  موس آنگاه17

  تمام18.  ايستادند آوهی  در پا همه.  برد  بيرون اردوگاه
 بر   شد، زيرا خداوند در آتش  سينا از دود پوشيده آوه
 و مانند دود   دود برخاست از آوه.  آرد  نزول آن

ی صدا19.  لرزيد  آوه  و تمام ، در هوا باال رفت آوره
با خدا ی  موس آنگاه. شد ی بلندتر م شيپور هر لحظه

  رعد بهی نظير صدای  با صداي  و خدا هم  گفت سخن
 آرد،   نزول  آوهء خداوند بر قلهی وقت20.  داد او جواب

 باال   آوهء  قله نيز بهی را فراخواند و موسی موس
 . رفت

 بگو   قوم  برو و به پايين«: فرمودی  موس داوند بهخ21
   من ديدنی  تجاوز نكنند و برا  شده  از حدود تعيين آه

  آهی آاهنانی حت22. شوند یمک  هال باال نيايند و گرنه

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, نيعنی جدا کرد» تقديس«   *

آنند تا بر   شوند بايد خود را تقديس یمک  نزدي  من به
 ». نشومک  غضبنا ايشان

 نخواهند  آوهی اال ب آنها به«:  آرد عرضی موس23
و ی ا  آار برحذر داشته  را از اين آمد، زيرا تو ايشان

،   آرده  را تقديس  آوه آهی ا  دستور داده  من به
   از آن  آه  آنها بگويم  و به  آنم  تعيين آنی برای حدود

 ».حدود تجاوز نكنند
 را با خود باال   برو و هارون پايين«: خداوند فرمود24

   از آن  آنها بگو آه  و آاهنان اسرائيل یبن  به. بياور
  آوهی  باال  به  من ديدنی حد، تجاوز نكنند و برا

 ».ميرند ی م نيايند، و گر نه
   را آه  و هر چه  رفت  پايين از آوهی  موس پس25

 .  باز گفت  قوم  بود به  او فرموده خداوند به
 
   فرمان ده

 )21-1 :5  تثنيه(

  را  احكام  و اين  گفت خنسی خدا با موس
 :صادر آرد

 تو را  آهی  خداي ، همان تو هستمی  خداوند، خدا من«2
 .مصر آزاد آردی  و بندگ از اسارت

 . نباشد  ديگر غير از من تو را خدايان«3
 يا ماهی برای   يا پرنده  حيوان  شكل  بتی به هيچگونه«4

نها را  و آ در برابر آنها زانو نزن5.   نكن خود درست
،  باشم  خداوند، خدای تو می  آه ، زيرا من  نكن پرستش

 دشمنی آنند،   با من  و آسانی را آه خدای غيوری هستم
 آنها   فرزندان  حال ، شامل  مجازات اين.  آنم  می مجازات
  اما بر آسانی آه6. گردد  نيز می  و چهارم  سوم تا نسل

 پيروی آنند، تا  مرا  باشند و دستورات  داشته مرا دوست
 . آنم  می  رحمت هزار پشت

   سوءاستفاده تو هستمی  خداوند، خدا  آه  من از نام«7
يا ی  بياور  زبان بهی احترام ی مرا با ب اگر نام.  نكن
 . آنم ی م  تو را مجازاتی، بخور  دروغ  قسم  آن به

.  بدار  را مقدس  و آن  باش  ياد داشته  را به روز سبت«8
   آه ولی در روز هفتم10،   روز آار آن  شش تهدر هف9
  ، نه  خودت ، نه  آار نكن  هيچ است»  خداوند سبت«

 و   مهمانانت ، نه  آنيزت ، نه  غالمت ، نه  دخترت ، نه پسرت
 و   روز، آسمان  خداوند در شش چون11.   چهارپايانت نه
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 آفريد و روز   در آنهاست  را آه  و دريا و هر چه زمين
 را مبارک   او روز سبت پس.  از آار آشيد  دست هفتم

 . نمود  تعيين  را روز استراحت خواند و آن
  آهی  تا در سرزمين  آن  را احترام پدر و مادرت«12

ی  تو خواهد بخشيد، عمر طوالن تو بهی خداوند، خدا
 .ی باش داشته

 .  نكن قتل«13
 . زنا نكن«14
 . نكنی دزد«15
 . نگو دروغ«16
.   باش  نداشته  ديگران  و ناموس  مال  به  طمع چشم«17
  ، و اموال  و آنيز، گاو و االغ  غالم  فكر تصاحب به

 ».  نباش ات همسايه
 دود را   و باال رفتن  رعد و برق  اسرائيل قومی وقت18

  شيپور را شنيدند، از ترسی  ديدند و صدا از آوه
  ايستادند و دور از آوهی ا آنها در فاصله. لرزيدند

 :گفتندی  موس به19
   و ما اطاعت  ما برسان  خدا را بگير و به تو پيام«
   نكند، چون خدا مستقيمًا با ما صحبت.  آنيم یم
 ».  بميريم ترسيم یم

   نزول اينی  خدا برا نترسيد، چون«:  گفتی موس20
 خود را بر شما ظاهر سازد تا از   قدرت ، آه آرده
 ». نكنيد ترسيد و گناه از او ب  پس اين

موسی    بودند، ديدند آه  آنجا ايستاده  قوم ء همه در حاليكه21
 . بود، نزديک شد  خدا در آن  غليظی آه  ظلمت به
 

   قربانگاه مقررات
   اسرائيل  قوم  تا به خواستی  خداوند از موس آنگاه22

 : بگويد چنين
   با شما صحبت  از آسمان شما خود ديديد چگونه«

  از طال و نقرهی خود خدايانی  ديگر برا پس23،  آردم
  آهی قربانگاه24.  نكنيد نسازيد و آنها را پرستش

  از گله.  باشد زمينک سازيد بايد از خا ی م منی برا
ی سالمتی و هدايای سوختنی ها ی خود قربانء و رمه
   من آهی در جاي. آنيدی  قربان  قربانگاه اينی رو
   بسازيد تا من  قربانگاه آنم ی م يين تع عبادتی برا
اگر خواستيد 25.   دهم ، شما را در آنجا برآت آمده

 بنا آنيد، سنگها را با ابزار   را از سنگ قربانگاه
آنها ابزار ی  رو آهی  سنگهاي نشكنيد و نتراشيد، چون

ی برا26.  نيستند  من  قربانگاه  باشد مناسب بكار رفته
ها باال  از پلهی ريد مبادا وقت نگذا ، پله قربانگاه

 . شود  شما ديده رويد عورت یم
 

  رفتار با غالمان
 )18-12 :15  تثنيه(

  آنيد، اينها  بايد اطاعت آهی ساير احكام«
 :هستند

 تو   سال  بايد شش  فقط*اگر غالمی عبرانی بخری«2
   اينكه  بايد آزاد شود بدون  هفتم سال.  آند را خدمت
 از  اگر قبل3. آزادی خود قيمتی بپردازد  برای آسب

   باشد و در حين  تو شود همسری نداشته  غالم اينكه
   خودش  فقط  هفتم غالمی همسری اختيار آند در سال

 تو شود همسری   غالم  از اينكه اما اگر قبل. آزاد شود
 آزاد   هر دو آنها در يک زمان  باشد، آنگاه داشته
 باشد و   گرفته  برای او زن ولی اگر اربابش4. شوند

   باشد، آنگاه  و دخترانی شده  پسران او از وی صاحب
 او   پيش  و فرزندانش  آزاد شود و زن  خودش فقط

 .بمانند
   و فرزندانم  و زن  ارباب من:  بگويد  غالم اگر آن«5

  خود ترجيحی  و آنها را بر آزاد  دارم را دوست
 ببرد  قوم *  قضات  را پيش او  اربابش آنوقت6،  دهم یم

 آند  سوراخی  او را با درفش  گوش و در حضور همه
 . او باشد  غالم  هميشه  پس تا از آن

  بفروشد، آنی  آنيز دختر خود را بهی اگر مرد«7
اگر 8.  آزاد نشود  ششم  سال  در پايان آنيز مانند غالم

   و نامزد خود آرده  آنيز را خريده  آن  آه اربابش
ی  دهد تا و نباشد، بايد اجازهی ، از او راض ستا

ک  ي  ندارد او را به حقی بازخريد شود؛ ول
 او   آار در حق  اين بفروشد، چونی غيراسرائيل

 بخواهد آنيز را  اگر ارباب9. شود ی م  شمرده خيانت

                                                 
 پرداخت قرض تو بر نيايد و ءاگر کسی از عهده«يعنی    *

 .»...بدين ترتيب غالم تو شود 

 .»پيش خدا«يا      *
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   دختران  رسوم  نامزد آند، بايد مطابق پسرشی برا
اگر 10. آنيزک  ي رسم   به آزاد با او رفتار آند، نه

نيز ی  ديگر  آند و بعد زن  با او ازدواج خودش
او ی  همسر و حقک و پوشاک بگيرد، نبايد از خورا

   نكته  سه  اين  در رعايت اگر ارباب11.  آند آمی چيز
تواند  ی و م  آنيز آزاد است  آن آند، آنوقتی آوتاه
 .آندک تر  او رای، قيمت  پرداخت بدون

 
   مجرمين  مجازات  به ربوط م قوانين

   منجر به بزند آهی را طوری انسانی اگر آس«12
اما اگر او 13.  شود گردد، او نيز بايد آشتهی  و مرگ

،  ** باشد بودهی ، تصادف  و مرگ  نداشته قصد آشتن
   آنجا پناهنده  تا به آنم ی م  تعيين برايشی  مكان آنوقت
 عمد و با   به،یاگر شخصی ول14  بنشيند ، بست شده

اگر ی  آند و او را بكشد، حت حملهی  آس بهی قصد قبل
   باشد، بايد از بست  برده  نيز پناه  من  قربانگاه به

 . شود ، آشته  آشيده بيرون
 . شود  را بزند، بايد آشته  پدر يا مادرش هر آه«15
 غالمی   او را به  انسانی را بدزدد، خواه هر آس«16

 . شود  باشد، بايد آشته  نفروخته  و خواه فروخته
   آند، بايد آشته  پدر يا مادر خود را لعنت هر آس«17

 .شود
از آنها ی  گالويز بشوند و يك اگر دو نفر با هم«18

   مجروح  بزند آه  چنان  يا با مشت را با سنگی ديگر
   حالش و بعد از اينكه19، شود اما نميردی و بستر
   برود، آنوقت صا راهعک  شد بتواند با آم خوب

   مخارج  تمام آهی  شود، بشرط  بخشيده ضارب
ی  را تا وقت مجروحی بيكاری  روزها  و تاوان معالجه

 . بپردازد  نشده  آامًال خوب آه
  با چوبی  يا آنيز خود را طور غالمی اگر آس«20

.  شود  او گردد، بايد مجازات  مرگ  منجر به بزند آه
ک  از آت پسی  يا آنيز چند روز  غالم اما اگر آن21

   نشود، زيرا آن  مجازات  بماند، اربابش  زنده خوردن
 . دارد  او تعلق  يا آنيز به غالم

                                                 
 .9-1: 20نگاه کنيد به يوشع   **

   اين  درگير شوند و در جريان با همی ا اگر عده«22
   جنين  سقط  به بزنند آهی را طوری ا  حامله دعوا، زن

  اربنرسد، ضی  خود او آسيب بهی او منجر شود، ول
  آنی  بخواهد و قاض  زن  شوهر آن را آهی هر مبلغ

 خود او  اگر بهی ول23.  بدهد را تأييد آند، بايد جريمه
 نيز   ضارب  به  صدمه وارد شود، بايد همانی ا صدمه

،   چشم  بعوض چشم24،   جان  بعوض جان: وارد گردد
  ، پا بعوض  دست  بعوض ، دست دندان   بعوض دندان

  ، و ضرب  زخم  بعوض ، زخم  داغ  بعوض غدا25، پا
 .  ضرب بعوض

   غالم  چشم بهی ا  ضربه با وارد آردنی اگر آس«26
   چشمش  او را آور آند، بايد او را بعوض يا آنيزش
 يا آنيز خود را   غالم دندانی اگر آس27. آزاد آند

 . آزاد آند  دندانش بشكند، بايد او را بعوض
 بزند و او را  شاخی  يا زن مرد بهی اگر گاو«28

   هم  گاو بايد سنگسار شود و گوشتش بكشد، آن
   شمرده گناه ی گاو ب  آن  صاحب  نشود، آنوقت خورده

ی  زن  شاخء  گاو قبًال سابقه اگر آنی ول29. شود یم
،   با خبر بوده  موضوع  از اين  هم  و صاحبش داشته

 گاو  د هم باي  باشد، در اينصورت اما گاو را نبسته
  ولی30.  شود  آشته  صاحبش سنگسار گردد و هم
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  بها را قبول  خون شوند آهی  راض  مقتول اگر بستگان
ی  خونبها تواند با پرداخت ی گاو م آنند، صاحب

 . دهد  خود را نجات ، جان  شده تعيين
 بزند و او را   دختر يا پسری شاخ اگر گاوی به«31

 يا   غالم اما اگر گاو به32.  اجرا شود  حكم بكشد، همين
   به  نقره كشد، بايد سی مثقال بزند و او را ب آنيزی شاخ

 سنگسار   شود و گاو هم  يا آنيز داده  غالم  آن ارباب
 .گردد

 را نپوشاند و  آنی بكند و روی چاهی اگر آس«33
   بايد قيمت  چاه صاحب34،  بيفتد در آنی گاو يا االغ

   بپردازد و حيوان  صاحبش  را تمامًا به  حيوان آن
 . او باشد  از آن مرده

   آن اگر گاوی، گاو ديگری را بزند و بكشد، صاحبان«35
   را ميان  آن  را بفروشند و قيمت دو گاو بايد گاو زنده

تواند نيمی از   می  آنند، و هر يک از آنها هم خود تقسيم
ولی اگر گاوی 36.  را برای خود بردارد  شده گاو آشته

 را   آن  و صاحبش  زنی داشته شاخ  ء سابقه،  مانده  زنده آه
 بدهد و   گاو آشته ای بعوض  باشد، بايد گاو زنده نبسته

 . را برای خود بردارد  شده گاو آشته
 

   اموال  به  مربوط قوانين
 اگر آسی گاو يا گوسفندی را بدزدد و«

   گاوی آه بفروشد يا سرببرد بايد بعوض
   گوسفند، چهار گوسفند پس  گاو و بعوض  پنج دزديده
   غرامت  آامل  پرداختء اگر از عهده4و3و2. بدهد

.  شود  غالمی فروخته  به  غرامت  اين برنيايد، در قبال
   گاو، گوسفند و يا االغ  دزديدن اگر دزد در حين

   شده  دزديده  حيوان دستگير شود بايد دو برابر ارزش
   عمل  در حين  شب  هنگام اگر دزد به.  بدهد جريمه

   مجرم  است  او را آشته ی آه شود، آس دزدی آشته
 شود   در روز واقع  قتل شود، اما اگر اين  نمی شناخته
 .  است  مجرم  او را آشته آسی آه

   تاآستان  داخل  خود را عمدًا به چارپايانی اگر آس«5
 ء رها آند، و يا آنها را در مزرعهی  ديگر شخص
   محصول بچراند، بايد از بهترينی  ديگر شخص
 يا   تاآستان  صاحب  به  وارده برابر خسارتخود، 
 . بپردازد  غرامت مزرعه

   آند و آتش روشنی  آتش اش در مزرعهی اگر آس«6
ها يا   نمايد و بافه سرايتی  ديگر  شخصء  مزرعه به

 او را بسوزاند،  ء مزرعه  و يا تمام  درو نشده محصول
   تمام  بايد غرامت  است  را افروخته  آتش آنكه

 . را بپردازد  وارده خسارات
   امانت بهی  شخص را پيشی ا ی يا ش پولی اگر آس«7

 شد، اگر دزد دستگير   دزديده  امانت  و آن گذاشت
   عوض  است  دزديده  را آه شود بايد دو برابر آنچه

   شخص اگر دزد گرفتار نشود، آنوقتی ول8. دهد
 آيا خود  شود ببرند تا معلوم * امانتدار را نزد قضات

 .  يا نه  است  آرده  خيانت او در امانت
 و يا هر چيز  ، لباس  گاو، گوسفند، االغ هر گاه«9

   او پيشء  گمشده  ادعا آند آه  شود و صاحبش ديگری گم
 انكار آند، بايد هر   شخص ، ولی آن  است  شخص فالن
   مقصر شناخته  بيايند و آسی آه  حضور قضات دو به

 . دهد ، تاوان  شده  دزديده  مالی آهشد دو برابر
   يا گوسفند يا هر حيوان گاو يا االغی اگر آس«10

   بسپارد و آن  امانت  به  همسايه  دست را بهی ديگر
  شود و  ببيند، و يا غارت  بميرد، يا آسيب حيوان
 بايد سوگند   همسايه آن11،  نباشد در بينی شاهد

 بايد   مال  و صاحب  است  را ندزديده  آن بخورد آه
،   مال  تاوان سوگند او را بپذيرد و از گرفتن

از ی  امانت  يا مال اگر حيوانی ول12. آندی خوددار
   صاحب  شود، امانتدار بايد به نزد امانتدار دزديده

 را  آنی وحشی اگر احيانًا جانور13.  دهد  غرامت مال
 را   شده  دريده ء امانتدار بايد الشه  باشد، شخص دريده
   در اينصورت  دهد، آه  امر نشان  اين اثباتی برا

 .شود ی نم  گرفته غرامت
 بگيرد   خود قرضء اگر آسی حيوانی را از همسايه«14

   هم  شود، و صاحبش  ببيند يا آشته  آسيب  حيوان و آن
   گيرنده  باشد، قرض  در آنجا حاضر نبوده  زمان در آن

 در  اما اگر صاحبش15. بدهد را   حيوان  آن بايد عوض
   تاوان  پرداخت  باشد، احتياجی به آنجا حاضر بوده

،   آرايه  باشد همان  شده  آرايه اگر حيوان.  نيست
 .شود  می  را نيز شامل غرامت

                                                 
 .9 ءهمچنين آيه, »پيش خدا«يا    *
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  یو دينی  اخالق قوانين
 هنوز نامزد  را آهی ا  دختر باآرهی،اگر مرد«16

، او را  را پرداخته دختر ء  آند، بايد مهريه  اغفال نشده
  اگر پدر دختر با اينی ول17.  عقد خود در آورد به

   تعيين ء مهريه  مرد بايد فقط نباشد، آنی  راض ازدواج
 . او بپردازد  را به شده

 . شود آند، بايد آشتهی  جادوگر آهی زن«18
  نمايد، بايد آشتهی نزديكی  با حيوان آهی هر انسان«19

 .شود
ديگر، غير از خداوند ی خداي یبرای اگر آس«20

 . شود آند، بايد آشتهی قربان
 شما   ياد آوريد آه به.  نكنيد  ظلم  غريب  شخص به«21

 . بوديد  مصر غريب نيز در سرزمين
اگر بر آنها 23. آشی نكنيد  بهره  و يتيم  زن از بيوه«22

   فرياد برآورند، من  من  پيش ظلمی روا داريد و ايشان
، شما را   شده و بر شما خشمگين24،  رسم ا می داد آنه به
   شما بيوه  نمود تا زنان  هالک خواهم  دشمنان  دست به

 . گردند  يتيم شوند و فرزندانتان
   باشد، پول  محتاج  خود آه  يكی از افراد قوم اگر به«25

 و از او سود   يک رباخوار رفتار نكن  دادی، مثل قرض
   از غروب  گرو گرفتی، قبل او را اگر لباس26. نگير
   لباس  آن  است  ممكن چون27،   بده  او پس  را به  آن آفتاب

 او   را به  لباس اگر آن.  باشد  او برای خوابيدن تنها پوشش
   داد او خواهم  به  آند من  ناله  من  ندهی و او پيش پس

 .  هستم رسيد، زيرا خدايی آريم
 .  نفرست  خود لعنت  قوم بران ره  و به* خدا آفر نگو به«28
   موقع  و عصير انگور خود را به نوبر غالت«29

 . بياور بحضور من
 .  بده پسر ارشد خود، عوضی برا«
   خود را به  و گوسفندان نر گاوانی ها  زاده نخست«30
   پيش هفتهک ها ي زاده  نخست بگذار اين.   بده من

 .  بده  من را به آنها   بمانند و در روز هشتم مادرشان
را ی  حيوان  گوشت  هستيد، پس  من  مقدس شما قوم«31
 را  ، نخوريد؛ آن  شده دريدهی  جانور وحش  بوسيله آه
 . بيندازيد  سگان پيش

                                                 
 .»به قضات ناسزا نگو«يا    *

   و انصاف عدل
   و با دادن  را منتشر نكن خبر دروغ«

. منمای  با خطاآار همكار دروغ  شهادت
در ی وقت. ار بد مشو آ  در انجام رو جماعت دنباله2

 تأثير نظر  تحتی ا  ايستاده  شهادت  در مقام دادگاه
صرفًا ی و از آس3،   نكن  را پايمال ، عدالت اآثريت

 .منمای  طرفدار  فقير است بخاطر اينكه
ی  خود برخورد  دشمن ء گمشده  گاو يا االغ اگر به«4
 را   دشمنت اگر االغ5.   برگردان  صاحبش  را پيش آن
  اعتنا از آنارش ی، ب  است  در زير بار افتاده آهی ددي

 خود را از   تا االغ آنک  او آم  به رد نشو، بلكه
 . بلند آند زمين

  تهمت7.   نكن  فقير را پايمال  شخص ، حق در دادگاه«6
   مرگ  به گناه ی ب  و نگذار شخص نزنی  آس ناروا به
ر پا گذارد  را زي  عدالت را آهی  آس من.  شود محكوم

 .  گذاشت سزا نخواهم یب
 را آور   بينايان  چشمان  رشوه  نگير، چون رشوه«8
 .واميداردی  دروغگوي  را به آند و راستگويان یم
 خود تو در  ، چون  نكن  ظلم  غريب  اشخاص به«9

 .ی آگاه  غريبان و از حالی  بود مصر غريب
 

  روز  و هفتمين  سال هفتمين
 آنيد، و   و زرع  آشت  سال  شش خود در زمين«10

 بگذاريد   هفتم اما در سال11.  نماييد  را جمع  آن محصول
رويد   می  در آن  را آه  آند و آنچه  استراحت زمين

 باقی   از آن  آنند و آنچه  استفاده واگذاريد تا فقرا از آن
   دستور در مورد باغ اين.  صحرا بخورند بماند حيوانات
 .آند  می  نيز صدق  زيتون انگور و باغ

 نماييد   استراحت  روز آار آنيد و در روز هفتم شش«12
آنند و   آار می  برايتان  و غريبانی آه  و آنيزان تا غالمان

 . نمايند  بتوانند استراحت حتی چارپايانتان
  نزد خدايان.  آنيد  اطاعت ام  شما گفته  به  آه از آنچه«13

 . نياوريد  آنها را بر زبان مغير دعا نكنيد و حتی اس
 

   عيد بزرگ سه
 )17-1 :16  ، تثنيه26-18 :34  خروج(

.  نگاهداريد  من  احترام  عيد را به  سه  اين هر سال«14

23



 خروج 27
 

 

 در   قبًال دستور دادم همانطور آه: ، عيد فطير اول15
 عيد را  اين.  فطير بخوريد  روز نان  عيد هفت اين

 برگزار آنيد،   هر سال  ابيب  در ماه بطور مرتب
در .  آمديد  از مصر بيرون  بود آه  ماه  در همين چون
.  بياوريد  هديه  حضور من  شما بايد بهء  عيد همه اين

 شما بايد نوبر   آه استی  وقت آن: ، عيد حصاد دوم16
، عيد  سوم.  آنيد  تقديم  من  خود را به محصوالت

   هنگام،  عيد را در آخر سال  اين:یآور جمع
   در اين هر سال17.  برگزار آنيد محصولی آور جمع
 بايد در حضور  اسرائيل ی بن  مردان  عيد، تمام سه

 .خداوند حاضر شوند
 خمير   با نان را همراهی  قربان  حيوان خون«18

ی هاي ی قربان نگذاريد پيه.  نكنيد  تقديم  من دار به مايه
 . بماند ايد تا صبح  آرده  تقديم  من  به آه
 ء  خانه آنيد، به ی درو م را آهی نوبر هر محصول«19

 . بياوريد خداوند، خدايتان
 . نپزيد  را در شير مادرش بزغاله«
 

 خدای ها وعده
 تا شما را  فرستم  شما می ای پيشاپيش  فرشته من«20

   برای شما آماده  آند آه  سرزمينی هدايت  به بسالمت
   آنيد و از دستوراتش  توجه او  سخنان به21.  ام آرده

 شما را  از او تّمرد نكنيد، زيرا گناهان. پيروی نماييد
 بر   من  و نام  است من ء  نماينده او نخواهد بخشيد، چراآه

 مرا   دستورات  او باشيد و تمام اگر مطيع22.  اوست
.  شد  شما خواهم  دشمنان  دشمن  من  آنيد، آنگاه اطاعت

   و شما را به  شما خواهد رفت اپيش پيش  منء فرشته23
ها،  ها، آنعانی ها، فرزی ها، حيتی  اموری سرزمين
 آنها را   خواهد آرد و من ها هدايت ها و يبوسی حوی

   و پرستش بتهای آنها را سجده24.  نمود هالک خواهم
 قومها را  اين.  آنها را بجا نياوريد  ننگين نكنيد و مراسم

 . را بشكنيد ننابود آنيد و بتهايشا
   و آب  آنيد و او نان خداوند، خدای خود را عبادت«25

 شما   خواهد داد و بيماری را از ميان شما را برآت
 و نازايی   جنين  شما سقط در ميان26. دور خواهد آرد

 شما عمر طوالنی خواهد  او به.  وجود نخواهد داشت
 .بخشيد

خداوند بر    بريد، ترس  هجوم آهی  هر سرزمين به«27
خواهد شد و آنها از برابر شما ی  مستول مردمانش

 تا  فرستم ی م سرخی  زنبورها من28.  خواهند گريخت
را از حضور شما ی و حيتی  آنعانی،حوی ها قوم

   بيرون سالک  قومها را تا ي  آن البته29.  آنند بيرون
 گردد و  و ويرانی  خال  آرد مبادا زمين نخواهم
 قومها  اين30.  از حد زياد شوند  بيش ه درند حيوانات
 شما   جمعيت آم  تا آم آنم ی م  از آنجا بيرون را بتدريج

  مرز سرزمين31.  را پر آند  زمين زياد شود و تمام
 و از   فلسطينء  تا آرانه سرخی شما را از دريا

   و به دهم ی م  وسعت  تا رود فرات جنوبی صحرا
   را شكست  سرزمين  آن  تا ساآنان آنم یمک شما آم
 . آنيد ، بيرون داده

و نگذاريد در 33 عهد نبنديد   ايشان با آنها و خدايان«32
 پرستی   بت  شما زندگی آنند مبادا شما را به ميان

 ». عظيمی گرفتار سازند  مصيبت ، به آشانده
 

  عهد تثبيت
تو و «:  موسی فرمود  خداوند به سپس
هو با هفتاد نفر از  و ابي  و ناداب هارون

   من  برآييد ولی به  آوه  به  نزد من  اسرائيل بزرگان
.  آنيد  دور مرا سجده ء از فاصله نزديک نشويد، بلكه

   بيا، ولی بقيه تنها تو ای موسی، بحضور من2
   نيز نبايد از آوه  يک از افراد قوم هيچ. نزديک نيايند

 ».باال بيايند
 خداوند   و دستورات نين و قوا بازگشتی  موس پس3

 .  باز گفت اسرائيل ی بن را به
   خداوند فرموده هر چه«: صدا گفتندک  ي  مردم تمام
 ». داد  خواهيم ، انجام است

 روز   و صبح  خداوند را نوشت  دستورات موسی تمام4
 قربانگاهی   آوه  و در پای آن  برخاست بعد، بامدادان
 در   ستون ، دوازده اسرائيل نی ب  تعداد قبايل بنا آرد و به

   چند نفر از جوانان آنگاه5.  برپا نمود  آن اطراف
های سوختنی و   را فرستاد تا قربانی اسرائيل بنی

موسی نيمی 6.  آنند  خداوند تقديم های سالمتی به قربانی
 و در تشتها   را گرفت  قربانی شده  حيوانات از خون
.  پاشيد  قربانگاه را روی  ديگر خون  و نيم ريخت
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 بود   خدا را نوشته  دستورات  در آن  آتابی را آه سپس7
 بار   خواند و قوم اسرائيل  عهد را برای بنی يعنی آتاب
   دستورات  از تمام  آه دهيم  می ما قول«: ديگر گفتند

 ».  آنيم خداوند اطاعت
 و بر   در تشتها بود گرفت  موسی خونی را آه پس8

 خداوند  ، عهدی را آه  خون اين«:  و گفت پاشيد  مردم
 ».آند ، مهر می  با شما بست  دستورات  اين با دادن

 و ابيهو با هفتاد نفر از   و ناداب موسی و هارون9
  و خدای اسرائيل10 باال رفتند،   از آوه  اسرائيل بزرگان
 زير پای او فرشی از  رسيد آه  نظر می به. را ديدند
هر 11.  باشد  شده  گسترده شفافی آسمان   آبود به ياقوت

   ايشان  خدا را ديدند، اما آسيبی به  اسرائيل چند بزرگان
 .آنها در حضور خدا خوردند و آشاميدند. وارد نشد

 
  سينا آوهی روی موس

ی باال   به نزد من«: فرمودی  موس  خداوند به آنگاه12
  را آهی  و دستورات  قوانين  و من  بيا و آنجا باش آوه
 تا آنها را  دهم ی تو م  به ام نوشتهی سنگی ها لوحی رو
و دستيار ی  موس پس13» .ی ده  تعليم اسرائيل ی بن به

  بهی موس14.  باال بروند  برخاستند تا از آوه او يوشع
در اينجا بمانيد و منتظر باشيد تا «:   گفت  قوم بزرگان
 با  آمد پيشی  مشكل  من اگر در غياب.  برگرديم
 ». آنيد  و حور مشورت هارون

  آوهی  و ابر  سينا باال رفت از آوهی ، موس بنابراين15
 خداوند بر  و حضور پر جالل16 را در خود فرو برد

 را   آوه  روز ابر همچنان شش.   قرار گرفت آن
 ابر  ، خداوند از ميان  بود و در روز هفتم پوشانده
داوند بر  خ حضور پر جالل17. را صدا زدی موس

   بودند چون  آوه  در پايين آهی  بر مردم فراز آوه
  بهی موس18. رسيد ی نظر م  به  آتش فروزانی ها شعله
   ابر، او را پوشانيد و او چهل  و آن  رفت آوهی باال

 . ماند  روز در آوه شبانه
 

  عبادتگاهی هدايا برا
 )9-4 :35  خروج(

  اسرائيل ی بن به«: فرمودی  موس خداوند به
از .  بياورند  حضور من  هدايا به بگو آه

. آورند ی م  و رغبت  با ميل  آه  آن  قبول هديهی آسان
؛   و مفرغ طال، نقره:  باشند  نوع هدايا بايد از اين

 بز؛  ؛ پشم  لطيف و قرمز؛ آتانی  ارغوانی،آبی نخها
 خز؛   باشد و پوست  شده  سرخ  رنگش  آه  قوچ پوست
چراغها؛ مواد ی  برا  زيتون اقيا؛ روغن اق چوب

  ؛ بخور خوشبو؛ سنگ  مسح  روغن تهيهی خوشبو برا
 بند  و سينه *ايفودی ديگر برای قيمتی  و سنگها جزع
 . آاهن

 بسازند تا در   مقدسی برايمء  بايد خيمه اسرائيل بنی«8
 را   آن  لوازم  و تمام  خيمه اين9.   شوم  ساآن  ايشان ميان
 . بساز دهم  می  تو نشان  به  طرحی آه  مطابقعينًا

 
  عهد صندوق

 )9-1 :37  خروج(
 125   درازای آن  اقاقيا بساز آه صندوقی از چوب«10

سانتی متر  75   هر آدام سانتی متر و پهنا و بلندی آن
  بپوشان   را با طالی خالص  آن  و درون بيرون11. باشد

  برای اين12.   بكش  آنء و نواری از طال دور لبه
 و آنها را در   آن  از طال آماده ، چهار حلقه صندوق

 نما يعنی در هر   متصل  آن  پايين  قسمتء چهار گوشه
 اقاقيا   از درخت  بلند آه دو چوب14و13.   دو حلقه طرف
 و آنها را برای   طال بپوشان  باشد با روآش  شده تهيه

   طرفهای دو  حلقه  در داخل  صندوق برداشتن
  صندوق«های   حلقه  چوبها درون اين15.  بگذار صندوق

  وقتی ساختن16.  نشود ها خارج بماند واز حلقه» عهد
   سنگی را آه  دو لوح  رسيد، آن  پايان  عهد به صندوق
  سپارم  تو می  به  شده  آنده  روی آن  و قوانين دستورات
 . بگذاری تا در آن

 سانتی 125ی  درازا  عهد را به  صندوق سرپوش«17
   درست خالصی متر از طال سانتی 75ی متر و پهنا

 ءآفارهی  برا است»   رحمت تخت«،   سرپوش اين.  آن
 از طال در دو   فرشتهء دو مجسمه19و18.  شما گناهان

ی روی ها را طور فرشته.  بساز  رحمت سر تخت
 ء مجسمه20.  باشد  يكپارچه  با آن  بساز آه  رحمت تخت

                                                 
 مخصوصی بود که کاهن روی لباسهای خود ءجليقه» ايفود«   *
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   تخت  بطرف  و نگاهشان همی ها، بايد روبرو شتهفر
  تخت21.  باشد  گسترده آنی  بر باال و بالهايشان

ی سنگی  و لوحها  آن  نصب صندوقی  را رو رحمت
  آنگاه22.  بگذار  صندوق  در آن سپارم ی تو م  به را آه
 دو   آرد و از ميان  خواهم  در آنجا با تو مالقات من

اند با تو   قرار گرفته  رحمت تختی  رو آهی ا فرشته
ی  را برا  الزم  و دستورات  گفت  خواهم سخن
 . داد  تو خواهم  به اسرائيل یبن
 

   مقدس ميز نان
 )16-10 :37  خروج(

 درازای   به  آه  آن  اقاقيا درست يک ميز از چوب«23
سانتی متر  75 متر و بلندی   پهنای نيم يک متر و به

 و قابی   بپوشان  طالی خالص با روآش را  آن24. باشد
 ء  دور لبهء حاشيه25.   آن ميز نصب ء  لبهاز طال بر دور

   و دور حاشيه  آن  درست  پهنای چهارانگشت ميز را به
   از طال برای چهار حلقه27و26.   طال بپوشان را با قاب

های  باالی پايه ء  گوشه چهار ها را به ميز بساز و حلقه
   به  آه ها برای چوبهايی است  حلقه اين.  ن آ ميز نصب

 ميز بايد در آنها قرار   و برداشتن  جابجا آردن هنگام
 اقاقيا با   درخت  چوبها را از جنس اين28. بگيرد

ها،   بشقابها، آاسه همچنين29. روآشهای طال بساز
   برای ريختن هايی از طالی خالص جامها و پياله

 روی  دايم»   مقدس نان«30.   آن هدايای نوشيدنی درست
 . باشد ميز در حضور من

 
  چراغدان

 )24-17 :37  خروج(
  پايه.   آن  درست خالصی  از طال چراغدانک ي«31

   ساخته خالصی  و از طال  بايد يكپارچه  آن و بدنه
 و   آاسبرگ  شامل  آه آنی روی  گلها شود و نقش

 ء از بدنه32.  طال باشد  نيز بايد از جنس  است غنچه
ک  از ي  شاخه  آيد سه  بيرون  شاخه  شش چراغدان
ک هر يی رو33.  ديگر  از طرف  شاخه  و سه طرف

  خود بدنه35و34.  باشد شكلی  بادام  گل ها سه از شاخه
   گلها بين آهی  شود طور تزيينی  بادام با چهار گل

   اين تمام36.  آنها قرار گيرند ها و باال و پايين شاخه

  خالصی  طال تكهک  بايد از ي ها و بدنه نقشها و شاخه
 بساز و آنها را بر   چراغ  هفت سپس37. باشد

انبرها 38.  جلو بتابد  بطرف  بگذار تا نورش چراغدان
.   آن  درست خالصی  را از طال آنی ها یو سين

آيلو طال 34   و لوازمش  چراغدان  اين ساختنی برا39
 .  است الزم

ی  در باال آهی  طرح  را عينًا مطابق  همه ن آ دقت«40
 .ی، بساز  دادم  تو نشان  به آوه

 
   عبادت خيمه

 )38-8 :36  خروج(

   لطيف  از آتان  پرده  را با ده  عبادت خيمه«
و قرمز ی  ارغوانی،آبی  و نخها ريز بافت

 متر درازا و  ها چهارده از پردهک هر ي.   آن درست
   فرشتگان آنها نقشی  باشد و رو دو متر پهنا داشته

 بدوز   هم  به  پنج  را پنج  پرده ده. شودی  گلدوز با دقت
ی برا5و4.  دهند  تشكيل  جداگانه ء دو قطعه آهی بطور
  ء پرده آخرين ءه، در لب بزرگ ءه دو قطع  اين  آردن وصل
بعد 6.   آن  درست  جاتكمه پنجاهی  آب ، با نخ قطعه هر

   به  پرده  دو قطعه پيوستنی  از طال برا  تكمه پنجاه
   بصورت دور خيمهی ها  تا پرده  آن همديگر درست

 . درآيد يكپارچه
   شكل  بز به  را از پشم  عبادتگاه  سقف پوشش«8و7

   شده  بز تهيه  از پشم  آه  پارچه  قطعه يازده.  چادربباف
  دو  عرض  متر و به  پانزده  طول  به باشد، هر آدام

 بدوز تا   هم ها را به  قطعه  تا از آن پنج9؛ متر بگير
 ديگر را ء  قطعه شش.  شود  تشكيل  بزرگء قطعهک ي

 از   ششم ءقطعه(.  بدوز  هم  به  ترتيب  همين نيز به
) . خواهد شد  آويزان  مقدسء جلو خيمهی  باال قسمت

   بزرگء  دو قطعه از اينک  هر يء در حاشيه11و10
ی  مفرغء  تكمه  و آنها را با پنجاه  باز آن كمه جات پنجاه
   هم  به  بزرگء  دو قطعه  تا بدينگونه  آن  وصل  هم به

،  متر  نيم  از پشت  خيمه  پوشش اين12.  شوند وصل
  دو پوشش14.  باشد  متر آويزان  نيم و از جلو هم13

   سرخ  رنگش  آه  قوچ از پوستی  يك  آن ديگر درست
   خز، و آنها را به از پوستی  ديگر باشد و شده
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   سقف  ترتيب بدين. بيندازی  اول پوششی  رو ترتيب
 .شود ی م  تكميل عبادتگاه

  چوبی ها  را از تخته  عبادتء  خيمه بست چوب«16و15
  آنی  متر و پهنا  پنج هر تختهی درازا. اقاقيا بساز

قرار ی ها را بطور عمود تخته. متر باشدی سانت 75
  ءباشد تا با تختهی ا ، زبانه  تخته در هر طرف17.  بده

ی  برا الزمی ها تخته19و18.  شود جفتی پهلوي
   با چهل  تخته بيست:  تعداد باشد  بايد بدين عبادتگاه

   زير هر تخته  آهی، جنوب قسمتی برای ا  نقرهء پايه
ها را نگاهدارند؛  قرار گيرد تا زبانهی ا  نقرهء دو پايه

ی برای ا  نقرهء  پايه  ديگر با چهلء  تخته تبيس21و20
   از آنها هم  هر آدام  پايين  در قسمت آهی  شمال قسمت
ی  غرب سمتی  برا  تخته شش22. باشدی ا  نقرهء دو پايه
  پشتی ها گوشهی  ديگر براء دو تخته23.   خيمه پشت
 ء  بوسيله  بايد از باال و پايين  دو تخته اين24.  خيمه
ی  جمعًا در انتها پس25.  شوند ها وصل  تخته  بهها حلقه

باشد، ی ا  نقره ء پايه  با شانزده  تخته  بايد هشت عبادتگاه
 .  دو پايه زير هر تخته

 اقاقيا بساز تا بطور افقی   بندهايی از چوب پشت«26
  آه هايی بند برای تخته  تير پشت پنج: دارند ها را نگه تخته

های   تير برای تخته پنج27  قرار دارند، در يک سمت
   در طرف هايی آه  تير برای تخته  ديگر و پنج سمت

تير وسطی بايد بطور 28.  قرار دارند غربی انتهای خيمه
 .ها بگذرد  تخته سراسری از وسط

  نگهداشتنی برا. ها از طال باشد  تخته  تمام روآش«29
تيرها را نيز با . از طال بسازی هاي تيرها، حلقه

   را درست  خيمه  اين خواهم یم30.   طال بپوشان روآش
ی  را در باال  آنء  و نمونه  طرح آهی همانطور بساز

 . ام  داده  تو نشان  به آوه
 ريز   لطيف  از آتان پردهک ، ي  خيمه در داخل«31

 و   آن و قرمز درستی  ارغوانی،آبی  و نخها بافت
. نما ی گلدوز آنی  رو  را با دقت  فرشتگان نقش

 چهار   طال آه  اقاقيا با روآش  از چوب چهار ستون32
ستونها بايد در .   باشد برپا آن  داشته  طال هم قالب

 قالبها   را به پرده. قرار گيرندی ا  نقره ءچهارپايه
  قدس«و »  قدس «  بايد بين  پرده اين33.   آن آويزان
.  جدا آند  شود تاآندو را ازهم آويزان»  االقداس

   است درآنی  سنگ دولوح  عهد را آه صندوق
 . قرار بده پرده اين درپشت

 قرار   روی آن  آه  رحمت  عهد را با تخت صندوق«34
 را در  ميز و چراغدان35.  بگذار االقداس دارد در قدس

 در   چراغدان ، بطوری آه  قرار بده  پرده  بيرون  هم مقابل
 . باشد  شمالی قدس  جنوبی و ميز در سمت سمت

   لطيف  از آتان در عبادتگاهی  ديگر برا پردهک ي«36
و قرمز ی  ارغوانی،آبی  با نخها  آه ريز بافت

  ، پنج  پرده اينی برا37.   آن  باشد، تهيه شدهی گلدوز
.   آن  طال درست  اقاقيا با روآش  از چوب ستون

 ء  پايه آنها پنجی برا.  نيز از طال باشد قالبهايشان
 . بساز همی مفرغ

 
  قربانگاه

 )7-1 :38  خروج(

   شكل  اقاقيا بساز، به  را از چوب قربانگاه«
 متر   دو ونيم  آن  هر ضلع  طول  آه چهارگوش

   را طوری بساز آه آن2.  متر باشد  يک و نيم و بلنديش
  تمام.  باشد  شاخ  شكل  به  چهار زايده  آن ءدر چهار گوشه

  لوازم3.  باشند  مفرغی داشته وآش و شاخها، ر قربانگاه
 خاآستر،   سطلهايی برای برداشتن  شامل  آه آن

باشد بايد   دانها می ها، چنگكها و آتش اندازها، آاسه خاک
   مشبک مفرغی آه يک منقل5و4.  باشند همگی از مفرغ
 بساز   مفرغی باشد، برای آن  يک حلقه  آنء در هر گوشه

 در  ای آه  فرو ببر تا روی لبه گاه قربانء  را تا نيمه و آن
  برای جابجا آردن7و6. آنجا وجود دارد، قرار گيرد

 مفرغی   اقاقيا با روآش  از درخت ، دو چوب قربانگاه
   در دو طرف هايی آه  و چوبها را در حلقه  آن درست
 در باالی  همانطور آه8.   فرو آن  شده  نصب قربانگاه

 خالی باشد و از   بايد درونش ه، قربانگا  دادم  نشان آوه
 . شود  درست تخته

 
   عبادتگاه حياط

 )20-9 :38  خروج(
   آه  آن درستی ، حياط عبادتگاهی  برا سپس«10و9

.  باشد  ريز بافت  لطيف آتانی ها  از پرده ديوارهايش
ها   متر باشد و پرده  پنجاه  جنوب سمتی ها  پرده طول
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ک هر يی برا.   آن زانآويی  مفرغ  ستون را از بيست
  وقالبها و پشتی مفرغی ها  ستونها پايه از اين
ی  شمال سمتی برا11.   آن درستی ا نقرهی بندها
ی ها  ديوار پرده طول12.   آار را بكن  نيز همين حياط
   متر باشد با ده  و پنج  بايد بيست حياطی  غرب سمت
ی رق ش سمتی  ديوار پردها طول13.   پايه  و ده ستون
هر ی ها پرده15و14.  متر باشد  و پنج  بايد بيست هم

ی برا.  متر باشد  و نيم بايد هفتی  در ورود طرف
 در   پايه  و سه  ستون  سه ها هم  پرده  اين  داشتن نگاه

 . بساز هر طرف
 متر   ده  طول  به  يک پرده برای در ورودی حياط«16

نخهای آبی،  و با   آن  تهيه  ريزبافت  لطيف از آتان
   را از چهار ستون ارغوانی و قرمز گلدوزی نما و آن

  تمام17.   آن  قرار دارند آويزان  روی چهار پايه آه
 بندها و   پشت ء بايد بوسيله  حياط ستونهای اطراف

ستونها بايد در .  شوند  مربوط  هم ای به قالبهای نقره
  نجاه بايد پ  حياط پس18. های مفرغی قرار گيرند پايه

 متر   و دو و نيم  متر عرض  و پنج  و بيست متر طول
 ريز   لطيف  نيز از آتان های آن پرده.  باشد بلندی داشته

 . باشد  از مفرغ های آن  و پايه بافت
شوند و  می   بكار برده  در خيمه  ديگری آه  وسايل تمام«19
 . باشند  بايد از مفرغ  آن  و حياط  ميخهای خيمه تمام

 
 از چراغهای گهدارن
 )4-1 :24  الويان(

   خالص  زيتون  روغن  دستور بده اسرائيل ی بن به«20
 بياورند تا   عبادتگاه  در چراغدان ريختنی برا

   و پسرانش هارون21.  باشد  روشن  هميشه عبادتگاه
 و روز در   بگذارند و شب  را در قدس چراغدان

  اش  شعلهآنند تای  نگاهدار حضور خداوند از آن
  اسرائيل یبنی  نسلها تمامی  برا اين.  نشود خاموش

 . استی  جاودان قانونک ي
 

   آاهن لباس
 )1 :39  خروج(

،   ناداب  و پسرانش برادر خود هارون«
  ابيهو، العازار و ايتامار را از ساير مردم

 تا مرا   آن  آاهنی تعيين  مقام ، به  جدا آرده اسرائيل
   تهيه های مخصوصی برای هارون لباس2 . آنند خدمت
.   است  جدا شده  من  او برای خدمت  باشد آه  تا معلوم آن
  به3.  او باشد آار مقدس  ءهای او زيبا و برازنده لباس

 دستور  ام  دوزندگی داده  استعداد و مهارت آسانی آه
 با  هايی آه  آنند لباس  را تهيه  لباسهای هارون بده

 شود   باشد و معلوم  داشته  فرق اير مردمهای س لباس
لباسهايی 4. آند  می  خدمت  من  آاهنی به  او در مقام آه
، * بند، ايفود سينه: د اينها هستند شون  بايد دوخته آه

  برای پسران.  و آمربند  نقشدار، عمامه ردا، پيراهن
 تا بتوانند در   لباسها دوخت  بايد از همين  هم هارون
 . آنند  خدمت  من اهنی به آ مقام

 
 ايفود

 )7-2 :39  خروج(
   قرمز و آتانی، ارغوانی،آبی ايفود را از نخها«6و5

ی ، رو  آرده طال درستی ها  و رشته  ريزبافت لطيف
 بلند از دو  ء جليقه اين7. آنندی  گلدوز  را با دقت آن

   هم ها با دو بند به شانهی  رو ، آه ، جلو و پشت قسمت
  بايد بند آمر ايفود هم8.  شود ندند، تشكيلپيو یم

از ی  باشد، يعن  خودش  و از جنس  آن  به متصل
ی  و نخها  ريز بافت  لطيف طال و آتانی ها رشته

   جزع  سنگ دو قطعه10و9. و قرمزی  ارغوانی،آب
 از   را آه اسرائيل ی بنء  قبيله دوازدهی بگير و نامها

  آنها نقشی اند رو ه بوجود آمد  پسر يعقوب دوازده
   سن ترتيب   به  نام  شش هر سنگی روی ، يعن آن
ماهر نامها را ک آار و حكا خاتمک  ي مثل11. آنها
. طال بگذاری  و آنها را در قابها سنگها بكنی رو
 تا   آن ايفود نصبی ها شانهی  آنها را رو سپس12

   را به اسرائيل ی بن قبايلی  نامها  هارون  ترتيب بدين
دو 14و13.   ياد آنها باشم  به  بياورد و من حضور من
 و آنها را   آن  درست خالصی  از طال زنجير تابيده

   وصل ايفود استی ها شانهی  رو آهی طاليی  قابها به
 . آن

 بند سينه

                                                 
28 .7: 25نگاه کنيد به    *
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 )21-8 :39  خروج(
   به بردن ی پ  بند جهت سينهک  ي آاهنی برا«15

ا مانند ايفود از  ر آن.   آن  خداوند درست خواست
و قرمز ی  ارغوانی،آبی ، نخها  ريز بافت  لطيف آتان

ی  گلدوز  را با دقت آنی طال بساز و روی ها و رشته
  آيسهک  ي  بند بايد دوال و مثل  سينه اين16.  آن

  چهار رديف17.  باشد وجبک  ي  ضلع  به چهارگوش
   عقيق  اول رديف.   آن  نصب آنی روی  قيمت سنگ
   دوم رديف18. باشدی  آتش  زرد و ياقوت ، ياقوت سرخ

،   فيروزه  سوم رديف19.   آبود و الماس زمرد، ياقوت
 زبرجد،   چهارم رديف20.   بنفش و ياقوتی  يمان عقيق
.  باشند طال داشتهی  آنها بايد قابهاء همه.   و يشم جزع

  ء قبيله از دوازدهی  يك  سنگها عالمت از اينک هر ي21
   سنگ آنی  رو  قبيله  آن  خواهد بود و نام اسرائيل یبن
 .خواهد شدک ح
   دو رشته  بند را بوسيله  باالی سينه قسمت«24و23و22

  دو سر زنجيرها به.  ايفود ببند  به زنجير طالی تابيده
،   بند جاسازی شده های سينه  در گوشه های طال آه حلقه
 قابهای  لو بهدو سر ديگر زنجيرها از ج25.  شود بسته

طالی ديگر  ء  حلقهدو26.  شود ها وصل طالی روی شانه
 بند،  پايينی سينه  ء گوشه دو  و آنها را به  آن نيز درست

   طالی ديگر همء دو حلقه27. ، ببند زيرين ء اليه روی
 جلو ايفود و آمی باالتر   و آنها را در قسمت  آن درست

 بند را با نوار  ی سينهها بعد حلقه28.   آن از بند آمر نصب
 باالتر از بند آمر قرار  های ايفود آه  حلقه  به آبی رنگ

   ترتيب  اين به29. بند از ايفود جدا نشود دارد ببند تا سينه
   قبايل شود، نامهای تمام  وارد می  قدس  به وقتی هارون

  ، با خود حمل  شده  بند آنده  روی سينه  را آه اسرائيل بنی
 در نظر خداوند   هميشه  قوم  وسيله  اين رد تا بهخواهد آ
بند بگذار تا وقتی   سينه  را داخل * و تميم اوريم30. باشند
 او   روی قلب آيد آنها هميشه  می  حضور من  به هارون

   اسرائيل  مرا در مورد قوم باشند و او بتواند خواست
 .دريابد
  ديگر آاهنی لباسها

                                                 
 ای بودند که جهت پی بردن به خواست اوريم و تميم دو شی   *

 .رفت  کاهن به کار میءبوسيله, خدا

 )31-22 :39  خروج(
ی  آبء  بايد از پارچه  زير ايفود است آهی داير«31

   اينء حاشيه.  باشد سر، در آنی برای شكاف32. باشد
با 34و33.  نگردد  شود تا پاره  بافته  بايد با دست شكاف
   شكل بهی هاي و قرمز، منگولهی  ارغوانی،آبی نخها

.  ردا بياويز  دامن ء و دور تا دور لبه  آن انار درست
  ءاز طال نيز بساز و آنها را در فاصلهی يها زنگوله

   خدمت  در موقع هارون35.   آن  انارها آويزان بين
   به  حضور من بهی خداوند بايد ردا را بپوشد تا وقت

ی رود، صدا ی م  بيرون شود يا از آن ی وارد م قدس
 . شود، مبادا بميرد ها شنيده زنگوله

   آلمات و اين بساز  خالصی  از طال  تاج نيمک ي«36
. »خداوندی  برا مقدس«:   آن  نقش آنی را رو

   قسمت  به رنگی نوار آبک  را با ي  تاج  نيم اين38و37
  باشد از اينكهی ا  ببند تا نشانه  هارونء جلو عمامه

ی ها ی قربان  به مربوطی  و خطا  هر گناه هارون
ی وقت. آند ی م  را بر خود حمل  اسرائيل  قوم مقدس
 را   تاج  نيم  اين آيد، هميشه ی م  حضور من  به ونهار
ی ها ی قربان  باشد تا من خود داشتهی پيشانی رو
 .  را بپذيرم اسرائيل یبن
ی ا عمامه ؛  بباف  لطيف  را از آتان  هارون پيراهن«39

ی  نيز برا شدهی دوز گلی  و آمربند  لطيف از آتان
 .  آن او درست

   تهيه ، آمربند و آاله يز پيراهن ن  هارون برای پسران«40
   ايشان  آار مقدس  لباسها بايد زيبا و برازنده اين.  آن

با .   بپوشان  و پسرانش  هارون  لباسها را به اين41. باشند
   را برای خدمت  و ايشان  آن  آنها را مسح  زيتون روغن

   ايشان برای ستر عورت42.  نما  ** و تقديس آاهنی تعيين
 از آمر تا   آنء  اندازه  بدوز آه  آتان  زير از جنس لباس

   عبادتگاه ، وقتی به  و پسرانش هارون43. باالی زانو باشد
  آيند تا در قدس  می شوند، يا نزديک قربانگاه  می داخل
 آنها   لباسها را بپوشند، مبادا عورت  آنند، بايد اين خدمت
 او يک   و نسل رون برای ها  آيين اين.  شود و بميرند ديده
 . جاودانی خواهد بود قانون
  ی آاهن  مقام  به  و پسرانش  هارون  تقديس مراسم

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن,  يعنی جدا کردنتقديس  **
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 )36-1 :8  الويان(

  مقام   به  و پسرانش  هارون  تقديس مراسم«
ک ي:  برگزار شود  ترتيب  اين بهی آاهن

،   خميرمايه  بدون نان2،  عيب ی ب  و دو قوچ گوساله
ی و قرصهای  روغن ء خميرمايه ون بد نانی قرصها

 از  ، آه شدهی  مال  روغن ء خميرمايه  بدون نانک ناز
نانها 4و3. آور  باشد، فراهم  شده  پخته  مرغوب آرد نرم
 در   و قوچها، دم سبد بگذار و با گوسالهک را در ي
 او   و پسران  هارونی، در ورود دم.  بياور عبادتگاه
بند  و سينه *، ردا، ايفود راهن پي آنگاه5.   بده را غسل
ايفود ی  و بند آمر را رو  او بپوشان  را به هارون
بعد 7.  بگذار  طال بر سرش  تاج  را با نيم عمامه6. ببند

.   آن ، او را مسح  ريخته  را بر سرش  مسح روغن
و 9   بپوشان  ايشان  را به پسرانشی  لباسها سپس8

  بعد آمربندها را به.  بگذار سر ايشان ها را بر آاله
 از  هميشهی  آاهن مقام.  ببند  و پسرانش آمر هارون

   ترتيب بدين.  خواهد بود  و فرزندانشان  ايشان آن
 .  آن تقديسی آاهنی  را برا  و پسرانش هارون

 و   بياور تا هارون عبادتگاهک  را نزدي گوساله«10
و تو 11  بگذارند خود را بر سر آنی  دستها پسرانش
   را در حضور خداوند دربرابر در عبادتگاه گوساله
 خود بر   را با انگشت  گوساله خون12.  آنی قربان
.  بريز آنی  را در پا  و بقيه  بمال قربانگاهی شاخها

ی ، سفيد  گوساله  شكم درونی  چربيهاء  همه سپس13
دور آنها را بگير و بر ی ها و چرب جگر، قلوهی رو

   را با پوست  گوساله ء الشه و بقيه14 ،  بسوزان قربانگاه
   را بعنوان  ببر و همه  از اردوگاه  بيرون  آن و سرگين

 .  در همانجا بسوزان گناهانی قربان
خود را بر ی  دستها  و پسرانش  هارون آنگاه«16و15

. آنندی  را قربان از قوچها بگذارند و آنی سر يك
.  شود ده پاشي  قربانگاه  بر چهار طرف  قوچ خون

 و احشا و   آن  تقسيم  چند قطعه  را به قوچ17
 و ساير   آنها را با آله سپس. ی را بشو هايش پاچه
.   بگذار و بسوزان قربانگاهی رو18،  قوچی ها قطعه

                                                 
 .7: 25نگاه کنيد به    *

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين
 . شود مورد پسند خداوند است یم

   و پسرانش تا هارون را بگير   دوم بعد قوچ«20و19
. آنندی  را قربان  بگذارند و آن خود را بر آنی دستها
 و   هارون  راست  گوشء  را بردار و بر نرمه  آن خون

ی  پا  و شست  راست  دست  و بر شست پسرانش
   را بر چهار طرف  خون ءبقيه.   آنها بمال راست

ی  رو آهی از خونی  مقدار آنگاه21.   بپاش قربانگاه
 و   بر هارون  مسح  بردار و با روغن  است قربانگاه
 خود   وسيله بدين.   بپاش هايشان  او و بر لباس پسران
 .شوند ی م  تقديس هايشان  و لباس آنان

، سفيدی روی   شكم  داخل ، پيه ، دنبه  پيه آنگاه«22
 را   قوچ  راست ها و چربی دور آنها و ران جگر، قلوه

 در   آه  خميرمايه  بدون  سبد نان و از داخل23بگير، 
   نان  و يک قرص  يک نان حضور خداوند است
  آنها را به  ء همهو24 نازک بردار،  روغنی و يک نان

 ء  هديه  تا بعنوان  بده  و پسرانش  هارون دست
 آنها  سپس25.  دهند در حضور خداوند تكان  مخصوص
 با قربانی  ه همرا  بگير و بر قربانگاه  ايشان را از دست

شود   می  تقديم  بر آتش  قربانی آه اين.  سوختنی بسوزان
  قوچی را آه ء  سينه آنگاه26.  مورد پسند خداوند است

   را به بگير و آن   دست  به  است  هارون برای تقديس
 و   بده  خداوند تكان در حضور  مخصوصء  هديهء نشانه
 . را برای خود بردار  آن آنگاه

   و به  آن  را تقديس  قوچ  اين  و ران ينهس«28و27
   اين  بايد هميشه اسرائيل یبن.   بده  و پسرانش هارون
   را آه  قوچ  و ران سينهی  يعنی، از قربان قسمت
   خداوند تقديم ، به آنهاستی سالمتی از قربانی قسمت

 . باشد  آاهن آنند تا از آن
 و  انشپسری  بايد برا  هارون مقدسی لباسها«29

شوند تا ی  او هستند نگاهدار  جانشين بعد آهی نسلها
.  آنها را بپوشند  تقديس مراسمی  برگزار هنگام

رسد تا در  یمی  آاهن  مقام او بهی  بجا آهی آس30
 را   لباس  روز آن  شود، بايد هفت  خدمت  مشغول قدس
 . آند بر تن

 را بگير و   تقديس  مراسم  مخصوص  قوچ گوشت«31
 و  هارون32.  بپز  در آب مقدسی جاک  را در ي نآ
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   در سبد است آهی  را با نان  قوچ  بايد گوشت پسرانش
آنها بايد تنها 33.  بخورند  عبادتء در برابر در خيمه

ی  اجرا  در موقع را آهی هاي  قسمت  آن خودشان
   منظور شده  ايشان ء و آفاره تقديسی ، برا مراسم
 بخورند  نبايد از آنی اد معمول، بخورند؛ افر است
   و نان  گوشت از اينی اگر چيز34.   است  مقدس چون

 را خورد  ، نبايد آن  را بسوزان بماند آنی  باق تا صبح
 .باشد ی م زيرا مقدس

   و پسرانش  هارون  تقديس  مراسم  طريق  اين به«35
 بايد   مراسم  اين مدت. اجرا شودی  آاهن مقامی برا
ک يی  روز، روز  هفت در اين36. وز باشد ر هفت

ی  قربان قربانگاهی ، رو  گناهانء آفارهی  برا گوساله
 را طاهر ساز و با   قربانگاهی، قربان با اين.  آن

ی برا37.  شود  تا مقدس  آن  را تدهين  آن  زيتون روغن
   آن  آفاره قربانگاهی  روز، هر روز برا  هفت مدت

،  ، قربانگاه  ترتيب  اين به. شود   تقديس تا قربانگاه
تواند  ینمی شود و هر آس یمی  بسيار مقدس جايگاه

 . زند  دست  آن به
 

  روزانهی هدايا
 )8-1 :28اعداد (

ی  قربان قربانگاهی  رو سالهک  يء هر روز دو بره«38
ی را عصر قربانی  و ديگر  را صبح برهک ي39.  آن
ک  با ي  آه مرغوبآيلو آرد ک  ي  اولء با بره40.  آن

ک ي.   آن  باشد تقديم  شده  مخلوط  زيتون ليتر روغن
.  نما تقديمی  نوشيدن ء هديه  نيز بعنوان ليتر شراب

   و با همان آنی  عصر قربان  ديگر را موقعء بره41
  آهی  قربان اين.   آن  تقديم  و شراب مقدار آرد و روغن

 . خواهد بودشود موردپسند خداوند ی م  تقديم بر آتش
خواهد بود و ی  هميشگی،سوختنی  قربان اين«42

  ، آن  شما نيز بايد در آنار در عبادتگاهءآيندهی نسلها
 شما را  در آنجا من.  آنند  تقديم  حضور من را به
در آنجا 43.   گفت  خواهم ، با شما سخن  نموده مالقات

ر  از حضو  و عبادتگاه آنم ی م  را مالقات اسرائيل یبن
،  ، عبادتگاه بله44. شود ی م  تقديس  من پرجالل
   من  آاهنان  را آه  و پسرانش ، و هارون قربانگاه

  اسرائيل ی بن  در ميان من45.  آنم ی م هستند تقديس

و آنها خواهند 46  بود  خواهم ايشانی ، خدا  شده ساآن
 آنها را   آه  هستم ايشانی  خداوند، خدا  من  آه دانست
.   شوم  ساآن  ايشان  تا در ميان  آوردم ر بيروناز مص

 . آنها هستمی  خداوند، خدا من
 

  بخور قربانگاه
 )28-25 :37  خروج(

  از  چهارگوش  شكل بهی  ديگر قربانگاه«
 بخور  آنی  اقاقيا بساز تا رو چوب

  آنی  متر باشد و بلند  نيم  قربانگاه ضلع. بسوزانند
  آن ء  در چهار گوشه ساز آهبی  را طور آن. مترک ي

 و   قربانگاه روآش3.  باشد  شاخ  شكل  به چهار زايده
  قابی دورتا دور آن.  باشد  از طالی خالص شاخهای آن

  ، زير قاب  قربانگاه در دو طرف4.   آن از طال درست
 چوبها بساز   از طال برای قرار گرفتن طاليی، دو حلقه

 چوبها بايد از  اين5.  آنند  را حمل تا با آنها قربانگاه
.  باشد  طال داشته  شود و روآش  اقاقيا تهيه درخت

 روبروی  ای آه  پرده  بخور را بيرون قربانگاه6
  در آنجا با تو من.  بگذار  عهد قرار گرفته صندوق
،   هارون  آه هر روز صبح7.  آرد  خواهم مالقات
آند،   می ريزد و آنها را آماده  چراغها می  داخل روغن

هر روز 8. ، بخور خوشبو بسوزاند  قربانگاه بايد بر آن
آند بايد در   می  چراغها را روشن عصر نيز آه

   بايد مرتب  عمل اين. حضور خداوند بخور بسوزاند
بخور غير مجاز، قربانی 9.  شود  انجام  اندر نسل نسل

 ء  هديه نكنيد و  تقديم  آردی روی آنء سوختنی و هديه
 . نريزيد بر آنی دننوشي

 قربانی   خون  بايد سالی يكبار با پاشيدن هارون«10
  اين.  نمايد  را تقديس ، آن ، بر شاخهای قربانگاه گناه
 شود،   انجام  اندر نسل  مرتبًا نسل  بايد هر سال عمل
 ».  است  برای خداوند بسيار مقدس  قربانگاه  اين چون

 
  عبادتگاهی  برا هديه

  اسرائيل  بنی هر موقع«:  موسی فرمود ند بهخداو12و11
شود،   می  شمرده آنی هر آسی آه را سرشماری می
   دهد تا هنگام  فديه  من  خود به بايد برای جان

 او  ای آه فديه13.  نشود  نازل سرشماری باليی بر قوم
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   تقديم  من  بايد به  آه  است  نقره  مثقال بايد بپردازد نيم
 و باالتر بايد سرشماری   ساله  افراد بيست تمام14. شود

   ثروتمند است آنكه15.  بدهند  من  را به  هديه شوند و اين
 آمتر ندهد،   فقير است  مقدار بيشتر ندهد و آنكه از اين
. دهند  می  من  را برای جانهای خود به  آفاره  اين چون

گيری، برای   می اسرائيل  از بنی  را آه  آفاره پول16
  پرداخت.   آن  صرف  عبادتء تعمير و نگهداری خيمه

   باشم اسرائيل  ياد بنی  به  من شود آه  می  باعث  فديه اين
 ».  آنم  را حفظ  ايشان و جان

 
  ی مفرغ حوض

از ی حوض«: فرمودی  موس  خداوند به سپس18و17
 را  آن. شستشو بسازی برای مفرغی ا  با پايه مفرغ
.   پر آن  بگذار و از آب  و قربانگاه  عبادتء  خيمه بين

   خيمه خواهند به ی م  و پسرانش هارونی وقت20و19
 ء ، هديه بر قربانگاهی  وارد شوند و يا وقت عبادت

 دستها و  آنند، بايد اول  می  تقديم  من سوختنی به
 خواهند   بشويند و گرنه  آن پاهای خود را با آب

 آنها بايد ء آينده های  و نسل  و پسرانش هارون21. مرد
 ». آنند  رعايت  را هميشه دستورات  اين

 
   مسح روغن

ی  مواد خوشبو اين«23: فرمودی  موس خداوند به22
،   مر خالص  آيلوگرم شش:   آن  را تهيه مخصوص

معطر، ی  ن  آيلوگرم  خوشبو، سه  دارچين  آيلوگرم سه
   چهار ليتر روغن آنگاه.   سليخه  آيلوگرم شش24

   آنها روغن و از ترآيب25، آنها بريزی  رو زيتون
  آهی  معطر با روغن27و26.   آن  درست  مسح مقدس
   عهد، ميز با تمام ، صندوق عبادت  ءشود، خيمه ی م تهيه

  ، قربانگاه  آن  وسايل  با تمام ، چراغدان  آن ظروف
   متعلق  آه  سوختنی و هر چهء  هديه قربانگاه28بخور، 

آنها 29.   آن  را مسح های آن  و پايه ، حوض  است ن آ به
 شوند و هر آسی نتواند   تا آامًال مقدس  آن *را تقديس

آنی   می  درست با روغنی آه30.  بزند  دست  آن به

                                                 
اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ , تقديس يعنی جدا کردن   *

 .30 ءههمچنين در آي

   تا آاهنان  آن ، تقديس  نموده  را مسح  و پسرانش هارون
 در   روغن  اين  بگو آه اسرائيل  بنی به31.  باشند من
.  خواهد بود  من  مقدس  مسح های شما روغن سلن

   را روی افراد معمولی بريزيد و حق  روغن نبايد اين32
 و   است  مقدس  آنيد، چون  را درست  آن نداريد شبيه

  اگر آسی از اين33.  بدانيد  را مقدس  بايد آن شما هم
   نيست  آاهن  آند و يا اگر بر شخصی آه  درست روغن

 ». طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم ميانبمالد، از 
 

 بخور
 بخور  برای ساختن«:  موسی فرمود  خداوند به سپس34

،  ميعه:   آن  مقدار مساوی استفاده  مواد خوشبو به از اين
 مواد   اين از ترآيب35.   و آندر خالص اظفار، قنه

.   آن  درست  و مقدس ، بخور خالص خوشبو با نمک
 عهد،   صندوق  پيش  و در خيمه كوب را ب قدری از آن36

 بخور آامًال  اين.  بگذار آنم  می  با تو مالقات جايی آه
 برای   ترآيب هرگز بخوری با اين37.  خواهد بود مقدس

 و   است  من  بخور از آن  اين  نكنيد، چون خود درست
   بخوری مانند اين هر آس38.  بشماريد  را مقدس بايد آن

 طرد   اسرائيل  قوم  آند، از ميان  تهيه بخور برای خودش
 ».خواهد شد

 
   عبادتگاه صنعتگران

 )1 :36تا  30 :35  خروج(

 را  ئيل  بصل من«: فرمودی  موس خداوند به
 يهودا ء  حور از قبيلهء و نوهی  پسر اور آه

 خود پر  و او را از روح3  ام  آرده  انتخاب است
 و   طال و نقره  ظروف او در ساختن4.  ام ساخته
و ی و جواهر سازی  در آار خراط همچنين5،  مفرغ

 . استاد استی هر صنعت
 را  دان  ء قبيله، پسر اخيسامک از  اهولياب در ضمن«6

   به  بر اين عالوه.  تا دستيار او باشد ام  آرده نيز انتخاب
  آنند، مهارت  با او آار می  صنعتگرانی آه تمام

 چيزهايی را  آن ء  همه بتوانند تا ام مخصوصی بخشيده
  ، صندوق عبادت ء خيمه7  بسازند ام  تو دستور داده  به آه

 ابزار و  ، تمام  است  بر آن  آه  رحمت عهد با تخت
  ، چراغدان  آن ميز و ظروف8،   عبادتء  خيمه وسايل
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  قربانگاه9 بخور،  ، قربانگاه  آن  و لوازم طالی خالص
،  اش  و پايه ، حوض  آن زمقربانی سوختنی با لوا

 برای   و پسرانش  آاهن  هارون لباسهای مخصوص10
 و بخور معطر   مسح روغن11 آاهنی،   در مقام خدمت

 تو   به  آنچه  مطابق اينها را بايد درست ء همه . برای قدس
 ». بسازند ام دستور داده

 
  ، روز استراحت سّبت

  اسرائيل  بنی به   موسی فرمود آه  خداوند به سپس13و12
  ام  آرده  برای شما تعيين  را آه روز سبت«: بگويد
 و   من  روز نشانی جاودانی بين داريد، زيرا اين نگاه

، شما را   خداوند هستم  آه شما خواهد بود تا بدانيد من
،   در روز سّبت پس16و15و14.  ام برای خود جدا ساخته

  آنكه.  سی است روز مقد  آنيد، چون  و عبادت استراحت
 روز آار آند بايد   سرپيچی نمايد و در اين  آيين از اين
 روز آار آنيد و روز   شش  فقط در هفته.  شود آشته
  اين.  نماييد  استراحت  خداوند است  روز مقدس  آه هفتم
 برای   آن  و رعايت ، عهدی جاودانی است قانون
 ء  نشانه اين17.  است   واجب  اندر نسل  نسل اسرائيل بنی

،  ام  بسته اسرائيل  با بنی  من  آه  عهدی است هميشگی آن
 و در   را آفريدم  و زمين  روز آسمان  در شش  من چون

 ».  آردم  استراحت روز هفتم
ی خود را با موسی  سينا گفتگو خدا در آوهی وقت18
   با انگشت را آهی  سنگ  دو لوح  رسانيد، آن  پايان به

ی  موس  بود، به آنها نوشتهی  را رو مان فر خود ده
 .داد
 

  ی طالي ءگوساله
 )29-6 :9  تثنيه(

   طول  سينا به از آوهی  موس بازگشتی وقت
: ، گفتند  شده  جمع  نزد هارون انجاميد، مردم

 آند،  بساز تا ما را هدايتی ما خدايی برخيز و برا«
  ما را از مصر آهی  بر سر موس دانيم ی نم چون
 ».  است  آمده  آورد، چه بيرون

 در  طال را آهی ها گوشواره«:   گفت هارون3و2
   من  پيش  شماست  و پسران  و دختران زنانی گوشها
خود را ی طالی ها  گوشواره ، قوم بنابراين» .بياوريد

طال را ی ها  نيز گوشواره هارون4.  دادند  هارون به
 بود،   ساخته آهی ، در قالب  آرده  و آنها را ذوب گرفت
  قوم.   ساخت  گوساله  شكل بهی ا  و مجسمه ريخت
ی ا«:  را ديدند فرياد برآوردند گوسالهی  وقت اسرائيل

 شما را از   آه استی  خداي  همان ، اين اسرائيل یبن
 ». آورد مصر بيرون

 نيز جلو  قربانگاهک ، ي  صحنه  اين  با ديدن هارون5
  خداوند جشنی فردا برا«:   و گفت  ساخت  گوساله آن
 ». گيريم یم
   برخاستند، پيش مردمی  زود، وقت روز بعد، صبح6
ی ها یو قربانی سوختنی ها ی قربان  گوساله آن

، خوردند و   نشسته آنگاه.  نمودند تقديمی سالمت
 .آور زدند شرمی  آارها  به نوشيدند و دست

 برو،   پايين  و به بشتاب«: فرمودی  موس خداوند به7
 فاسد ی، آورد  آنها را از مصر بيرون  تو آه  قوم چون
   مرا فراموش احكامی  زود  همين آنها به8. اند شده
ی ا خود گوسالهی اند و برا  گشته  و منحرف آرده
ی  قربان آنند و برايش ی م  را پرستش ، آن ساخته
ی  خداي  همان ، اين اسرائيل یبنی ا: گويند ی، م آرده
 ». آورد تو را از مصر بيرون   آه است

 چقدر   قوم  اين دانم یم«: فرمودی  موس خداوند به9
   خود را بر ايشان  خشم بگذار آتش10. سرآشند
آنها از تو ی بجا.  آنمک  را هال ، همه ور ساخته شعله
 ». آورد بوجود خواهمی  عظيم قوم

   آرد آه خود خواهشی از خداوند، خدای موسی ول11
  خداوندا چرا بر قوم«:  نكند و گفتک  هالآنها را

 و  مگر با قدرتی؟ ا  شده  خشمگين خود اينگونه
   خود آنها را از مصر بيرون  عظيم معجزات
خدا : مصريها بگويندی خواه یآيا م13ی؟ نياورد
 برد تا آنها را  ، از اينجا بيرون  داده  را فريب ايشان

از تو ؟ ند محو آ زمينی ها بكشد و از رو در آوه
  و از مجازاتی  خود برگرد  از خشم آنم ی م خواهش

   به را آهی  يادآور قول به13. ی خود درگذر قوم
. یا  داده  و يعقوب ، اسحاق  خود ابراهيم خدمتگزاران

   خود قسم  ذات  به ايشانی  برا  يادآور چگونه به
   ستارگان  شما را مثل  فرزندان:ی، فرمود خورده
  ء درباره را آهی  و سرزمين گردانم یشمار م ی ب آسمان
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 در   تا هميشه دهم یشما می ها  نسل  به ام  گفته  سخن آن
 ».آنندی  زندگ آن
.  شد  خود منصرف ، خداوند ازتصميم بنابراين14
 دو  آهی  آمد، در حال  پايين از آوهی  موس آنوقت15

   آن  بر دو طرف  آه  داشت در دستی  سنگ لوح
   فرمان  ده آن(16.  بود  شده  خدا نوشته  فرمان ها ده لوح

 .) بود نوشتهی سنگی ها لوحی را خود خداوند رو
داد و ی صدای بود، وقتی  موس  همراه  آه يوشع17

 بر   آوهء  از دامنه  را آه  قوم فرياد و خروش
ی  صدا از اردوگاه«:  گفتی  موس  شنيد، به خاست یم

 ».رسد ی م  گوش  به جنگ
يا ی  صدا، فرياد پيروز اين«:  گفتی موسی ول18

 ». ساز و آواز استی  صدا ، بلكه  نيست شكست
   به چشمشی شدند، موسک  نزدي  اردوگاه بهی وقت19

   در برابرش  مردم افتاد آهی  طاليء گوساله
  آنچنانی  موس پس. آردند یمی رقصيدند و شاد یم

 آرد و   پرت  آوه  پايين ها را به  لوح  شد آه خشمگين
  را گرفتی  طاليء  گوساله سپس20.  شد تكه ها تكه لوح

 را   آن سپس.  آرد  را ذوب  آن  انداخته و در آتش
   به  آب  پاشيد و از آن آبی  را رو آوبيد و گردش

 . نوشانيد اسرائيل یبن
   تو چه  به  قوم اين«:   گفت  هارون بهی  موس آنگاه21
ی  بزرگ  گناه  چنين  را به  ايشان آه بودند  آردهی بد

 »ی؟ ساخت آلوده
   قوم تو خود اين.  مگير  خشم بر من«:   گفت هارون22

   من آنها به23.  چقدر فاسدند آهی شناس ی م را خوب
   آند، چون ما بساز تا ما را هدايتی برای خداي: گفتند
   ما را از مصر بيرون آهی  بر سر موس  چه دانيم ینم
ی ها  گوشواره  آه  گفتم  هم من24.   است د، آمدهآور
طال ی ها گوشواره.  بياورند  من خود را پيشی طال

 ». شد  ساخته  از آن  گوساله  و اين  ريختم را در آتش
   اينچنين هارونک  با آم  قوم ديد آهی موسی وقت25

آبرو  ی، خود را ب  دشمنان  و پيش  شده افسار گسيخته
ی  ايستاد و با صدا  اردوگاه ءنار دروازهآ26، اند آرده

   من  پيش  خداوند است  طرف هر آه«:  بلند گفت
ی موس27.  شدند دور او جمعی  الو ء طايفه تمام» .بيايد
  اسرائيل یبنی خداوند، خدا«:   گفت  ايشان به

ی  آمر ببنديد و از اينسو شمشير به: فرمايد یم
 و  ر و دوست برويد و براد  تا آنسويش اردوگاه
 آردند و  ها اطاعت یالو28» . خود را بكشيدء همسايه
   اسرائيل  هزار نفر از قوم  روز در حدود سه در آن
 . شدند آشته

   آرديد آه امروز ثابت«:  ها گفت ی الو بهی موس29
  دانستيد آه ی م  خداوند هستيد با اينكه  خدمتء شايسته
   تمام و برادرانتان   پسران  جان  قيمت  شما به اطاعت

   خدا به نكرديد؛ پسی  خدا سرپيچ شود، از فرمان یم
 ». خواهد داد شما برآت

   گناه شما مرتكب«:   گفت  قوم بهی روز بعد موس30
 تا در  روم ی م آوهی  باال  به ، من حال. ايد شدهی بزرگ

شايد خدا از .   آنم شما شفاعتی حضور خداوند برا
 ».د شما درگذر گناهان

 دعا   و چنين حضور خداوند بازگشت  بهی  موس پس31
ی  بزرگ  گناه  مرتكب  قوم خداوند، اينی  ا آه«: آرد
  آنم یتمنا م32. از طال ساختندی خود بتی ، برا شده
 محو   مرا از دفترت  اسم  وگرنه  آنهاراببخش گناه
 ».* آن
 تو را محو  چرا اسم«: فرمودی  موس خداوند به33
  او را ، اسم  است  آرده  گناه  من  به  نسبت هر آه؟  آنم

ی  جاي  را به  باز گرد و قوم حال34.  آرد محو خواهم
 تو   پيشاپيش  منء  و فرشته آنی  راهنماي ام  گفته آه

 را بخاطر  ، قوم  موقع  به منی ول.  خواهد آرد حرآت
 ». آرد  خواهم  مجازات  گناه اين

 بود،   ساخته  هارون آهی بت  خداوند بخاطر پرستش35
 . آرد  نازل اسرائيل یبر بنی هولناآی بال

   را آه  قوم اين« : فرمودی  موس خداوند به
ی سرزمينی بسوی  آورد مصر بيرون از

،  ام  داده  و يعقوب ، اسحاق  ابراهيم  را به  آنء  وعده آه
   را به  آن  آه ام  داده  آنها قول  به ، چون  آن هدايت

 خود را ء  فرشته من3و2.   ببخشم  ايشان فرزندان
ها،  یها، امور ی فرستاد تا آنعان  تو خواهم پيشاپيش

  ها را از آن یها و يبوس یها، حو یها، فرز یحيت
  ، بيرون استی  جار  در آن  شير و عسل  آه سرزمين

                                                 
 .».مرا بجای آنها بکش«يا » .اسم مرا از دفترت محو کن«   *
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 آمد،   شما نخواهم  سفر همراه  در اين اما من.  برانم
 شما را در   است  هستيد و ممكن رآشسی  مردم چون
 ». آنمک  هال  راه بين

 گرفتند و   را شنيدند ماتم  سخنان  اين قومی وقت4
  چون5؛  ، خود را نياراست  با زيورآالت هيچكس

:  بگويد  اسرائيل  قوم  بود به فرمودهی  موس خداوند به
  در ميانی ا اگر لحظه.  هستيد سرآشی شما مردم«

  آهی  تا زمان پس.  آنم یمک  شما را هال، شما باشم
ی  زينت  آالت ، هر نوع ام  نكرده  شما را روشن تكليف

  بنابراين6» . را از خود دور آنيد و جواهرات
 خود را آنار   زيور آالت  پس  از آن اسرائيل یبن

 .گذاشتند
 

   عبادت ء با خدا در خيمه مالقات
  ءخيمه « آه را   مقدسء خيمهی ، موس  پس از آن7

 از   بيرون  بود، هميشه آردهی نامگذار»  عبادت
  آهی آرد و آسان ی برپا م اسرائيل ی بن اردوگاه

 آنجا  نياز آنند، به و خواستند با خداوند راز یم
 .رفتند یم
  ، تمام رفت ی م  عبادت ء خيمه بطرفی  موس هر وقت8

شدند و او را  ی م خود جمعی ها  در خيمه  دم قوم
  ءوارد خيمهی  موس آهی زمان9. آردند یماشا مت

   بر در خيمه  شده  ابر نازل شد، ستون ی م عبادت
  صحبتی  خدا با موس  ضمن اين ايستاد و در یم
ديدند،  ی ابر را م ستونی  وقت  اسرائيل قوم10. آرد یم

 خدا را  افتادهک  خا خود بهی ها در برابر در خيمه
، خداوند   عبادتء  خيمه اخلدر د11. آردند ی م پرستش
ی  خود گفتگو آند، با موس  با دوست آهی مانند آس

 باز   اردوگاه بهی  موس سپس. آرد یرودررو گفتگو م
در )  پسر نون (  او يوشع دستيار جوانی ، ول گشت یم

 .ماند یآنجا م
 

  خود باشد دهد با قوم ی م خدا قول
ی گوي ی م  من تو به«:  آرد  خداوند عرض بهی موس12
ی گوي ینمی ، ول  موعود ببرم  سرزمين  را به  قوم اين
   تو را به:یا گفته. فرستادی  خواه را با منی  آس چه
  پس13. یا  قرار گرفته  من  و مورد لطف شناسم ی م نام

   بايد بروم آهی  راه  مرا به  اينطور است اگر حقيقت
   و به سم بايد بشنا  تا تو را آنطور آه آنی راهنماي
 نيز   مردم اين.  آنمی  زندگ در حضورتی شايستگ

   دريغ  خود را از ايشان  لطف  تو هستند، پس قوم
 ».مدار

   خود همراه من«: فرمودی  موس خداوند در جواب14
» . بخشيد  خواهم  شما توفيق  آمد و به شما خواهم

ی  را فرمود، زيرا موس  اين  جهت خداوند از اين15
 از  ما را نيز نگذار آهی آي یاگر با ما نم«: ود ب گفته

از آجا ی  ما نياي اگر تو همراه16.  اينجا جلوتر رويم
 تو   مورد لطف  من  و قوم  من  خواهد شد آه معلوم

 »؟  داريم  فرق جهانی ها  و با ساير قوم ايم قرار گرفته
تو را ی  دعا  مورد هم در اين«: خداوند فرمود17

 قرار   من  تو مورد لطف ، چون مآن ی م اجابت
 ». شناسم ی م  نام و تو را بهی ا گرفته

 خود را   جالل استدعا دارم«:  آرد عرضی موس18
 ».ی ده  نشان  من به
 خود را از برابر تو   شكوه من«: خداوند فرمود19

 خود را در حضور تو ندا   مقدس  و نام دهم یعبور م
   بخواهم  آه ر هر آس و ب  خداوند هستم من.  آنم یم

 ء  چهره  گذاشت  نخواهم من20.  آنم ی م  و شفقت رحم
  تواند مرا ببيند و زنده ی نم  انسان  چونی،مرا ببين
  ، آنار من  صخره اينی  برخيز و رو حال21. بماند
  گذرد، تو را در شكاف ی م  من جاللی وقت22.  بايست
 تا از  پوشانم یم تو را   و با دستم گذارم ی م صخره  اين

 تا  دارم ی خود را برم  دست سپس23؛  اينجا عبور آنم
 ».ديدی  مرا نخواهء  اما چهرهی، ببين مرا از پشت

 شود ی م  ساخته دوبارهی سنگی لوحها
 )5-1 :10  تثنيه(

 ی سنگ دو لوح«: فرمودی  موس خداوند به
 تا   آن تهيهی  شكست  آه اولی ها  لوح مثل

  فردا صبح2.  آنها بنويسمی  را رو  فرمان  ده دوباره
 در   آوهء  سينا باال بيا و بر قله حاضر شو واز آوه

ی  با تو باال نيايد و آس هيچكس3.   بايست حضور من
   هم  و رمه گله.  نشود  ديده  آوهء  نقطه  در هيچ هم
 ». نچرند آوهک نزدي
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  زود  بود، صبح  خداوند فرموده موسی همانطور آه4
های قبلی تراشيد و   لوح  سنگی مثل  و دو لوح برخاست
 .  سينا باال رفت ، از آوه  گرفته  دست آنها را به

 فرمود و آنار او   خداوند در ابر نزول آنگاه6و5
   مقدس عبور آرد و نامی  از برابر موس سپس. ايستاد

ی ، خدا  خداوند هستم من«: خود را ندا داد و فرمود
ی ؛ خدا  و پراحسان ديرخشمی ، خدا ن و مهربا رحيم
 و خطا و  آنم ی م  نفر رحمت  هزاران به7   آه امين

 را هرگز  گناهی ؛ ول بخشم ی را م  و گناه عصيان
   را از فرزندان  پدران  گناه انتقام.  گذارم یسزا نم یب

 ». گيرم ی م  چهارم آنها تا نسل
ا افتاد و او رک  خا در حضور خداوند بهی موس8

خداوندا، اگر واقعا مورد «:  گفت9،   آرده پرستش
 تو نيز   آه آنم ی، استدعا م ام  تو قرار گرفته لطف
از ی  سرآشند، ول  قوم  اين  آه دانم یم. ی ما باش همراه

 ما بگذر و بار ديگر ما را  سر تقصيرها و گناهان
 ». خود بپذير  خاص  قوم مثل

 
 بندد یهد م ع  دوباره  اسرائيل خدا با قوم

 )17-1 :16و 51 :7  ، تثنيه19-14: 23  خروج(
 و در  بندم یبا تو عهد مک اين«: خداوند فرمود10

ی  آارها آنم ی م عجيبی  آارها قومی نظر تمام
   نشده دنيا ديدهی  جا  در هيچ  نظير آن آهی عجيب
 ء  بوسيله  مرا آه  مهيب  قدرت اسرائيل ی بن تمام.  است
   را آه آنچه11. ، خواهند ديد دهم ی م نشان آنها  تو به

   قبايل من.  آنيد ، اطاعت آنم ی شما امر م امروز به
را ی و يبوسی  حوی، فرزی، حيتی، آنعانی،امور

 باشيد هرگز با  مواظب12.  دارم ی شما برم از سر راه
ی ها  راه نبنديد، مبادا شما را بهی  دوست  پيمان  قبايل آن

ی ها  بايد بتها، مجسمه بلكه13. بكشانند   آننده گمراه
نبايد 14.  آنيد آنها را ويرانی ها آور و قربانگاه شرم
ی  خدا  نماييد، زيرا من  عبادت را جز منی خداي
  غير را تحملی  خدا  و پرستش هستمی غيور
 . آنم ینم
ببنديد؛ ی  دوست  آنجا پيمان هرگز نبايد با ساآنان«15

پرستند و  ی، بتها را م  من پرستشی  آنها بجا چون
 شويد   دوست اگر با ايشان. آنند یمی آنها قربانی برا

  شما دختران16خواهند آشانيد؛ ی پرست  بت شما را به
 و   خود خواهيد گرفت پسرانی  آنها را برا  پرست بت

  زنانی  بتها  از خدا برگشته  شما هم  پسران در نتيجه
 .خود را خواهند پرستيد

 . نسازيد خود هرگز بت یبرا«17
   روز جشن  هفت  مدت  به عيد فطير را هر سال«18

   ابيب  در ماه  گفتم  را همانطور آه  جشن اين. بگيريد
ی  از بندگ  بود آه  ماه  درهمين برگزار آنيد، چون

 . آزاد شديد مصريان
نر گاو و گوسفند و بز شما ی ها زاده  نخست تمام«19
،   نر االغء زاده در برابر نخست20 . دارند  تعلق  من به
 آار را   آنيد و اگر نخواستيد اين  تقديم  من  به برهک ي

   پسران تمامی برای ول.  را بشكنيد  االغ بكنيد گردن
 . دهيد ارشد خود حتمًا بايد عوض

 حاضر   حضور من بهی  خال  نبايد با دست هيچكس«
 .شود

  فتم روز آار آنيد و در روز ه  شش فقط«21
 . درو  و فصل  شخم در فصلی  نماييد، حت استراحت

 و عيد   درو گندم  نخستين ها را در هنگام عيد هفته«22
  محصولی آور  جمع  فصل سايبانها را در پاييز آه

 . نگاهداريد است
   اسرائيل  قوم  و پسران  مردان  بار تمام سهی سال«23

  اسرائيلی  حضور خداوند، خدا  به عبادتی بايد برا
  دستی آييد، آس ی م  بحضور من آهی زمان24. بيايند
 شما دراز نخواهد آرد، زيرا  سرزمينی  بسو طمع
 و  رانم ی م  شما بيرون  را از ميان  بيگانه  قبايل تمام

 . گردانم ی م  شما را وسيع حدود سرزمين
دار   خميرمايه  با نان  قربانی را هرگز همراه خون«25
 تا   عيد پسحء  بره  نكنيد و از گوشت  تقديم  حضور من به

 . چيزی باقی نگذاريد صبح
   خود را به  نوبر محصوالت  بهترين هر سال«26

 .خود بياوريدی  خداوند، خداء خانه
 ». نپزيد  را در شير مادرش بزغاله«
،   را بنويس  قوانين اين«: فرمودی  موس خداوند به27

   با تو و با قوم  قوانين ن اي  عهد خود را بر اساس چون
 ». ام  بسته اسرائيل
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 آيد ی فرود م از آوهی موس
 در حضور  آوهی  روز باال  شبانه چهلی موس28

ی  چيز خورد و نهی  چيز  نه  مدت در آن. خداوند بود
 را   فرمان  خداوند ده  روزها بود آه در آن. آشاميد
دو با ی موسی وقت30و29.  نوشتی  سنگ دو لوحی رو
 بر اثر  اش  سينا فرودآمد، چهره از آوهی  سنگ لوح

  از اينی خود موسی درخشيد؛ ول یگفتگو با خدا م
ی  وقت  اسرائيل  و قوم هارون.   خبر نداشت درخشش

 او  ديدند، ترسيدند بهی  نوران  صورت را با آنی موس
 .شوندک نزدي

  آنوقت.  نزد خود خواند  را به ايشانی موسی ول31
  با ايشانی  نزد او آمدند و موس  قوم  و بزرگان نهارو
ی  او آمدند و موس  پيش  مردم  تمام سپس32.   گفت سخن

   او داده  به آوهی  خداوند در باال را آهی دستورات
   از آنكه پسی موس33.   باز گفت  ايشان بود، به
هر 34.  خود آشيد بر صورتی  شد، نقاب  تمام سخنانش

 تا با خداوند  رفت ی م  عبادت ء خيمه بهی  موس وقت
ی وقت.  داشت ی بر م  را از صورتش گفتگو آند، نقاب

 بود   از خداوند شنيده آمد هر چه ی م  بيرون از خيمه
   او را آه  صورت و مردم35، آرد ی بازگو م قومی برا
   به  را دوباره  او نقاب سپس. ديدند یدرخشيد، م یم

 او بود تا   بر صورت قابآشيد و ن ی خود م صورت
   عبادتء  خيمه گفتگو با خداوند بهی  باز برا آهی وقت

 .شد ی م داخل
 

   روز سبت مقررات
   را دور خود جمع  اسرائيل  قوم تمامی موس

ی  دستورات  است اين«:   گفت  ايشان آرد و به
:  آنيد  اطاعت  تا از آن  است  شما داده  خداوند به آه

 روز   را آه  روز آار آنيد و روز هفتم  شش فقط2
هر .  نماييد  و عبادت  استراحت  خداوند است مقدس
  آن3.  شود  آار آند بايد آشته  در روز هفتم  آه آس

 ». نكنيد  روشن  هم آتشی  حت هايتان روز در خانه
 

   عبادت ءخيمهی هدايا برا
 )9-1 :25  خروج(

  خداوند فرموده«:   گفت  اسرائيل  قوم بهی  موس سپس4
ی هدايا.  بياوريد او هديهی  داريد برا از آنچه5  آه

   اين دهند بايد شامل ی م  هديه  قلب  از صميم آهی آسان
 ی،آبی نخها6؛  ، مفرغ طال، نقره: چيزها باشد

   قوچ پوست7؛  بز ؛ پشم  لطيف و قرمز؛ آتانی ارغوان
؛  اقاقيا  خز؛ چوب  باشد و پوست  شده  سرخ  رنگش آه

ی چراغها؛ مواد خوشبو برای  برا  زيتون روغن8
 و   جزع سنگ9؛ ؛ بخور خوشبو  مسح  روغنء تهيه

 .  بند آاهن و سينه *ايفودی ديگر برای قيمتی سنگها
 

   عبادتگاه  ساختن مقررات
 )43-32: 39  خروج(

   را آه  ماهر، بياييد و آنچه شما ای صنعتگران«10
 و   عبادتء خيمه11: ، بسازيد است  خداوند امر فرموده

 بندها،  ، پشت  خيمه  بست ها، چوب ، تكمه پوششهای آن
،   آن  عهد و چوبهای حامل صندوق12ها؛  ستونها و پايه

؛   االقداس  و قدس  قدس  بين  حايلء ، پرده  رحمت تخت
  ، نان  آن  ظروف  و تمام  آن ميز و چوبهای حامل13

 ديگر   و لوازم چراغها و روغن با  چراغدان14؛  مقدس
  ، روغن  آن  بخور و چوبهای حامل قربانگاه15؛  آن

؛   در ورودی خيمه ء و بخور خوشبو؛ پرده تدهين
 مشبک مفرغی   قربانی سوختنی، منقل قربانگاه16

  ؛ حوض  آن  لوازم  با تمام  و چوبهای حامل قربانگاه
، ستونها و  های دور حياط پرده17؛   آنء مفرغی با پايه

  ميخهای خيمه18؛   در ورودی حياطء های آنها، پرده پايه
   شده لباسهای بافته19؛  آن   و طنابهای  خيمه و حياط

   آاهن  هارون  مقدس  يعنی لباس  در قدس برای خدمت
 ». و لباسهای پسرانش

 
 آنند ی م  تقديم  هديه قوم

اما 21،  از نزد موسی رفتند  اسرائيل  قوم  تمام پس20
   بودند با اشتياق تأثير قرار گرفته  تحت آسانی آه

،   لباسهای مقدس  ساختن بازگشتند و هدايايی برای آماده
، با خود   در آن  خدمت  موردنياز جهت  و وسايل خيمه

 با   و زنان مردان22.  آنند  خداوند تقديم آوردند تا به

                                                 
 .27 ء؛ همچنين آيه7: 25نگاه کنيد به    *
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،  اق سنج  زياد آمدند و جواهراتی از قبيل اشتياق
، انگشتر، گردنبند و اشياء ديگری از طال  گوشواره

برخی نيز نخهای آبی، ارغوانی و 23.  آردند تقديم
 و   قوچء  شده  سرخ  بز؛ پوست ؛ پشم  لطيف قرمز؛ آتان

   به  و مفرغ ای ديگر نقره عده24.  خز آوردند پوست
 اقاقيا برای   چوب بعضی هم.  آردند خداوند تقديم

 . با خود آوردند ه خيم ساختن
 داشتند،  مهارتی  در آار ريسندگ آهی زنان26و25

   و پشم  لطيف و قرمز و آتانی و ارغوانی آبی نخها
 و   جزع ، سنگ  قوم بزرگان27. بز ريسيدند و آوردند

بند   ايفود و سينه تزيينی ديگر برای قيمتی سنگها
ی  برا  و روغن و نيز عطريات28،  آوردند آاهن

  بدين29.  و بخور معطر  مسح و روغنی روشناي
   مشتاق  آه اسرائيل ی بن  و زنان  مردان  تمام ترتيب

 بود  امر فرمودهی  موس  خداوند به آهی بودند در آار
  خود را بهی خاطر هدايای آنند، با خرسندک آم

 . آردند خداوند تقديم
 

  هنرمند صنعتگران
 )11-1 :31  خروج(

  ئيل خداوند، بصل«:   گفت قوم  بهی  موس سپس31و30
   يهودا است ء حور و از قبيلهء  نوه  را آه)یپسر اور(

 و   است  خود پر ساخته  و او را از روح برگزيده
 و   عبادتء  خيمه، تا  بخشيده  و توانايی و مهارت حكمت
   ظروف او در ساختن32.  را بسازد  آن  وسايل تمام

 وی  در آار خراط نهمچني33،   و مفرغ طال و نقره
 او  خدا به34.  استاد استی و هر صنعتی جواهر ساز
استعداد )   دان ءاز قبيلهک پسر اخيسام ( و اهولياب

.   است  را عطا فرموده  ديگران  هنر به  دادن تعليم
ی و طرازی  نساجی، آنها درآار طراح خداوند به35

   لطيف  قرمز و آتانی، ارغوانی،آبی ها پارچه
   صنعتگران ايشان.   است بخشيدهی  خاص تمهار
 .هستندی ماهر

 
 ی با استعدادها  ديگر هم صنعتگران«

 را   و اهولياب ئيل خود بايد بصلی خداداد

  آهی  طرح ، طبق  عبادت ء خيمه  و آراستن در ساختن
 ».آنندک ، آم خداوند داده

  صنعتگرانی  و تمام  و اهولياب ئيل بصل موسی  پس2
   به  و مايل  بخشيده  آنها مهارت  خداوند به هرا آ
آنها 3.  آار شوند  بودند احضارآرد تا مشغول خدمت
ی  برا  هر روز صبح اسرائيل ی بن را آهی  هداياي تمام
  تحويلی آوردند، از موس ی م  عبادتء خيمهی بنا
   مشغول آهی  صنعتگران سرانجام5و4. گرفتند یم

ی  از آار آشيدند و نزد موس  بودند دست  خيمه ساختن
 خداوند دستور  آهی آاری  برا مردم«: رفتند و گفتند

   هديه  است  الزم  از آنچه  بيش  است  را داده آن
 ندا  فرمود تا در اردوگاهی  موس پس6» .اند آورده
   ترتيب بدين.  نياورد هديهی  ديگرآس ، بگويند آه آرده
  چون7 شدند،  داشته باز  هديه  از آوردن اسرائيل یبن

 از حد   بيش  آار خيمه اتمامی موجود، برای هدايا
 .مورد نياز بود

 
   عبادت ء آار خيمه شروع

 )37-1 :26  خروج(
   عبادتء  آار بودند، خيمه  مشغول آهی صنعتگران9و8

 ی،آبی  و نخها  ريز بافت  لطيف  از آتان  پرده را با ده
ها  از پردهک  يهر.  آردند و قرمز درستی ارغوان
  آنها نقش.   داشت  و دو متر عرض  متر طول چهارده
. آردندی  گلدوز ها با دقت پردهی  را رو فرشتگان

 دوختند تا دو   بهم  پنج  را پنج  پرده  ده  آن سپس10
   آردن وصلی برا12و11.  شود  تشكيل  جداگانهء قطعه
  ر قطعه ه ء پرده  آخرينء ، در لبه  بزرگء  دو قطعه اين
 از   تكمه  پنجاه سپس13. ساختندی  آبء  جا تكمه پنجاه

 يكديگر   به  پرده  دو قطعه  اين پيوستنی طالبرا
   بصورت دور خيمهی ها آردند تا پرده  درست
 . درآيد يكپارچه

 ديگر ء  قطعه ، يازده  عبادتگاه  سقف برای پوشش15و14
 متر و  زدهاز آنها پانک  هر ي طول.  بز بافتند از پشم
   را بهم  قطعه پنج16. دو متر بودک  هر ي عرض
   بزرگء قطعهک  ي  بصورت آهی  آردند بطور وصل
در 17.  دوختند  ديگر را نيز بهمء  قطعه شش. درآمد
 جا   پنجاه  بزرگ ء دو قطعه از اينک  هر يء حاشيه
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  بهمی  مفرغء  تكمه و آنها را با پنجاه18  باز آردند تكمه
   وصل  بهم  بزرگء  دو قطعه آردند تا بدينگونه  وصل
از ی  آردند يك  ديگر درست دو پوشش19. شوند
از ی  بود و ديگر  شده  سرخ  رنگش  آه  قوچ پوست
ی  اول پوششی  رو  ترتيب  خز، تا آنها را به پوست
 .بيندازند

  چوبی ها  را از تخته  عبادتء  خيمه  بست چوب20
ی درازا21. قرار گيردی  عموداقاقيا ساختند تا بطور

متر  ی سانت  هفتاد و پنج آنی  متر و پهنا  پنج هر تخته
   را به  آن  آه  داشت  دو زبانه  تخته هر طرف22. بود
ی  برا الزمی ها تخته24و23. آرد ی م جفتی  پهلوي ءتخته

  ء پايه  با چهل  تخته بيست:  تعداد بود  بدين عبادتگاه
 دو   زير هر تخته  آهی، جنوب قسمتی برای ا نقره
  بيست26و25. ها را نگاهدارند  تا زبانه  قرار داشت پايه
 ء  پايه  با چهل خيمهی  شمال سمتی  ديگر براء تخته
  سمتی برا27.   دو پايه هر تختهی برای  يعنی،ا نقره
.  شد  ساخته  تخته  بود، شش  آن  پشت  آه خيمهی غرب

   خيمه پشتی ها گوشهی  ديگر براء  دو تخته سپس28
از باال و ی  غرب  سمتء  تخته شش29.  آردند درست
   متصل گوشهی ها  تخته ها به  حلقهء  بوسيله پايين
   تخته  مجموعًا هشتی، غرب  در سمت پس30. شد یم

،   دو پايه زير هر تختهی  يعنی،ا  نقرهء  پايه با شانزده
 . قرار گرفت

 اقاقيا ساختند تا  وبازچی  بندهاي  پشت سپس32و31
 بند   تير پشت پنج: ها را نگهدارند تختهی بطور افق

   قرارداشتند وپنج  شمال  درسمت آهی هاي تختهی برا
ی  تير برا  و پنج  جنوب سمتی ها تختهی تير برا
 قرار  خيمهی انتهای  غرب  در سمت آهی هاي تخته
را نيز ساختند تابطور ی تير وسط33. داشتند
ها و   تخته سپس34. ها بگذرد  تخته از وسط  یسراسر

از طال ی هاي  طال پوشاندند و حلقه تيرها را با روآش
 .ها ساختند تختهی  تيرها رو  نگهداشتن جهت

  االقداس  و قدس  قدس  بين  را آه  مخصوص ءپرده35
ی  ارغوانی،آبی  و نخها  ريز بافت  لطيف بود از آتان

   را با دقت فرشتگان   آردند و نقش و قرمز درست
   آردن آويزانی برا36. نمودندی  گلدوز آنی رو
 طال و   اقاقيا با روآش  از چوب ، چهار ستون پرده

 ء ستونها چهار پايهی از طال ساختند و برای قالبهاي
   از آتان پردهک  ي سپس37.  آردند درستی ا نقره
 را  ، آن  نموده  تهيه در عبادتگاهی  برا  ريزبافت لطيف
. آردندی و قرمز گلدوزی  ارغوانی،آبی با نخها

  سپس.  قالبدار ساختند  ستون  پنج  پرده اينی برا38
 طال پوشاندند و  ها را با روآش سر ستونها و گيره

 . آردند ستونها درستی برای  مفرغء  پايه پنج
 

  عهد  صندوق ساختن
 )22-10 :25  خروج(

 اقاقيا  وب عهد را از چ ، صندوق ئيل بصل
متر و  سانتی 25متر و ک  ي آنی درازا  آه
متر بود، ی  سانت  هفتاد وپنج  هر آدام آنی پهنا و بلند

  خالصی  را با طال  آن  و درون بيرون2.  ساخت
ی برا3.  آشيد  آنء از طال دور لبهی پوشانيد و نوار

 آرد و آنها را در   از طال آماده  چهار حلقه صندوق
در ی  نمود، يعن  متصل  آن  پايين  قسمتء چهار گوشه
 از   شده  بلند تهيه بعد دو چوب5و4.   دو حلقه هر طرف
   صندوق برداشتنی  طال برا  اقاقيا با روآش درخت
دو ی ها  حلقه  و چوبها را در داخل  ساخت فراهم
 .  گذاشت  صندوق طرف

ی  درازا  را به  رحمت تختی  يعن  صندوق سرپوش6
هفتاد سانتيمتر، از ی  سانتيمتر و پهنا دهمتر و ک ي

 ء  دو مجسمه سپس8و7.  آرد  درست خالصی طال
.   ساخت  رحمت  از طال در دو سر تخت فرشته
 با   آه  ساخت  رحمت تختی روی ها را طور فرشته

 و  همی ها، روبرو  فرشته ءمجسمه9.  شد  يكپارچه آن
  آنی  بر باال  و بالهايشان  تخت  بطرف نگاهشان
 . بود گسترده

 
   مقدس  ميز نان ساختن

 )30-23 :25  خروج(
   اقاقيا به  را از چوب  مقدس ، ميز نان ئيل  بصل آنگاه10

سانتی  75 متر و بلندی  درازای يک متر و پهنای نيم
   را با روآشی از طالی خالص آن11.  متر ساخت

   نصب آن ء  لبهپوشانيد و قابی از طال بر دورتادور
 پهنای چهار  ميز را به ء  دور لبهء حاشيه12 .آرد
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 طال   را با قاب  آرد و دور حاشيه  درست انگشت
 و   از طال برای ميز ساخت چهار حلقه14و13. پوشانيد
  های ميز نصب باالی پايه  ء گوشه چهار ها رابه حلقه
   هنگام  به ها برای چوبهايی بود آه  حلقه اين. آرد

 در آنها قرار  بايست  ميز می ا آردن و جابج برداشتن
 طال   اقاقيا با روآش  چوبها را از درخت اين15. گيرد
ها، جامها و   بشقابها، آاسه همچنين16.  ساخت
 هدايای   برای ريختن هايی از طالی خالص پياله

 . آرد تا آنها را روی ميز بگذارند نوشيدنی درست
 

   چراغدان ساختن
 )40-31 :25  خروج(

  پايه.  آرد  درست خالصی  را نيز از طال چراغدان17
 و   ساخت خالصی  و از طال  را يكپارچه  آنء و بدنه
 و   آاسبرگ  شامل  را نيز آه آنی روی  گلها نقش
   چراغدان ءبر بدنه18.  آرد  بود از طال درست غنچه
   سه هر طرف دری ، يعن  قرار داشت  شاخه شش
ی  بادام  گل ها سه اخهاز شک هر يی رو19.  شاخه
  شكلی  بادام  را با چهار گل خود بدنه21و20.  بود شكل
  ها و باال و پايين  شاخه  گلها بين آهی  آرد طور تزيين

  ها و بدنه  نقشها و شاخه  اين تمام22. آنها قرار گرفتند
 و   آن  چراغ هفت23.  بود خالصی  طال تكهک از ي

.   ساخت خالصی ال را از ط هايش یانبرها و سين
و چهار ی  س  و لوازمش  چراغدان  اين ساختنی برا24

 . آيلو طال بكار رفت
  بخور  قربانگاه ساختن

 )5-1 :30  خروج(
   نيم  ضلع  به  چهار گوش  شكل  بخور را به قربانگاه25

  آن . آرد  اقاقيا درست متر و بلندی يک متر از چوب
   چهار زايده آن ء  گوشه در چهار  آه را طوری ساخت

   و شاخهای آن  قربانگاه روآش26.  بود  شاخ  شكل به
 از طال  قابی دورتادور آن.  بود از طالی خالص

  ، زير قاب  قربانگاه در دو طرف27.  آرد درست
 چوبها   از طال برای قرار گرفتن طاليی، دو حلقه

 چوبها  اين28.  آنند  را حمل  تا با آنها قربانگاه ساخت
 .  طال داشت  بود و روآش  شده  اقاقيا تهيه از درخت

 

  و بخور  مسح  روغنء تهيه
 )38-22 :30  خروج(

 معطر را   و بخور خالص  مقدس  مسح  روغن سپس29
 . آرد تهيه

 
  یسوختنی قربانيهای  برا  قربانگاه ساختن

 )8-1 :27  خروج(

   قربانی سوختنی نيز با چوب قربانگاه
هر .  شد  ساخته  چهارگوش  شكل به اقاقيا

 متر   يک و نيم  متر و بلنديش  دو و نيم  آن ضلع
  اش  در چهار گوشه  آه  را طوری ساخت آن2. بود

 و   قربانگاه تمام.  بود  شاخ  شكل  به چهار زايده
   آه  آن لوازم3.   داشت شاخها روآشی از مفرغ

و ها، چنگكها   سطلها، خاک اندازها، آاسه شامل
يک 5و4.  شد  ساخته آتشدانها بود، همگی از مفرغ

 يک   آنء  در هر گوشه  مشبک مفرغی آه منقل
  را تا  و آن  ساخت  فلزی بود، برای قربانگاه ءحلقه
 در آنجا  ای آه  فرو برد تا روی لبه قربانگاه  ءنيمه

  برای جابجا آردن7و6.  قرار گيرد وجود داشت
   مفرغ  اقاقيا با روآش  چوبهايی از درخت قربانگاه
   در دو طرف هايی آه  و چوبها را درحلقه ساخت
،  قربانگاه.  بود، فرو آرد  شده  نصب قربانگاه
 . بود  شده  ساخته  خالی بود و از تخته درونش
  ی مفرغ  حوض ساختن

 )18 :30  خروج(
های   را از آيينه اش  مفرغی ء مفرغی و پايه حوض8

 . آردند، ساخت  می  خدمت در خيمه در آنار  زنانی آه
 

   عبادتء  خيمه حياط
 )19-9 :27  خروج(
   آرد آه  حياطی درست  برای عبادتگاه ئيل بعد بصل9

.  بود  ريزبافت  لطيف های آتان  از پرده ديوارهايش
  بيست10.  متر بود  پنجاه  جنوب های سمت  پرده طول
  ين و برای ا ها ساخت  مفرغی برای پرده ستون

بندهای  های مفرغی و قالبها و پشت ستونها پايه
 نيز   شمالی حياط برای سمت11.  آرد ای درست نقره
  ای سمت  ديوار پرده طول12.  آار را آرد همين
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 برای   پايه  با ده  ستون ده.  متر بود  و پنج غربی بيست
 ستونها قالبها   و برای هر يک از اين ها ساخت پرده

 ديوار  طول13.  آرد ای درست قرهو پشتبندهای ن
.  متر بود  و پنج  بيست  شرقی هم ای سمت پرده

 متر   و نيم  در ورودی هفت های هر طرف پرده15و14
   و سه  ستون  سه ها هم  پرده  اين داشتن برای نگاه. بود
های ديوار   پرده تمام16.   ساخت  در هر طرف پايه
های  پايه17.  بود افت ريز ب  لطيف  از آتان  خيمه حياط

 سر  بندها و روآش ، و قالبها و پشت ستونها از مفرغ
 با   حياط  ستونهای اطراف تمام.  بود ستونها از نقره

 . شدند  مربوط  هم ای به بندهای نقره پشت
   تهيه  ريزبافت  لطيف  از آتان  در ورودی خيمهء پرده18

. زی شدگرديد و با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدو
های ديوار   مانند پرده  متر و بلنديش  ده  پرده  اين طول
   برای پرده چهار ستون19.  متر بود ، دو و نيم حياط
بندها  ، و قالبها و پشت های ستونها از مفرغ پايه.  ساخت

 . بود  سر ستونها از نقره و روآش
 بكار   آن  و حياط خيمهی  در بنا آهی  ميخهاي تمام20

 . بود ز مفرغ، ا رفت
 

   بكار رفت  در عبادتگاه آهی مقدار فلز
 ء  خيمه  در ساختن  مقدار فلزی آه  صورت  است اين21

 دستور موسی،   به  صورت اين.   بكار رفت عبادت
   آاهن  الويها و زير نظر ايتامار پسر هارونء بوسيله
 ء  حور از قبيلهء  پسر اوری و نوه ئيل بصل(22.  شد تهيه
 بود،   موسی دستور داده  خداوند به  را آه ا، آنچهيهود

 پسر   آار اهولياب دستيار او در اين23.  ساخت
 در آار طراحی،   بود آه  دانء اخيسامک از قبيله

های آبی، ارغوانی، قرمز و  و طرازی پارچه  نساجی
 .)  داشت  مهارت  لطيف آتان

  هديه طال   جمعًا حدود هزار آيلوگرم اسرائيل یبن24
 . شد  عبادتگاه  ساختن  صرف  آن  تمام آردند آه

 هزار و   حدود سه  شده  مصرفء نقره مقدار26و25
 از   مقدار نقره اين.  بود آيلوگرمی چهارصد و س

 در   اساميشان  بود آه  شده  دريافتنفر 603ر550
 باال   به  سال  بيست  و سنشان  شده نوشتهی سرشمار

   هديه  نقره  گرم  افراد حدود شش از اينک هر ي. بود

  عبادت  ء خيمه  بست چوبی ها پايهی برا27.  بودند داده
 هزار و  ، سه  آن  داخلء های ستونهای پرده و پايه

 شد، يعنی برای   مصرف  نقره چهارصد آيلوگرم
   آه نقره  ءمانده باقی28.   سی و چهار آيلوگرم هر پايه

بندها  ای ستونها، پشت بود برای قالبه سی آيلوگرم
 . شد  سر ستونها مصرف و روآش

 و   دوهزار و چهارصد و بيست اسرائيل یبن31و30و29
   مقدار مفرغ اين.  آوردند  هديه  مفرغ  آيلوگرم پنج
  ، قربانگاه خيمهی در ورودی ستونهای ها پايهی برا

،   قربانگاه و ساير لوازمک  مشب  منقلی،مفرغ
 و  دور حياطی ستونهای ها پايهی  برا همچنين

 و  خيمهی ميخهای ، و نيز برا آنی در ورودی ها پايه
 .  بكار رفت دور حياطی ها پرده

 
   آاهنان  لباس ءتهيه

 )4-1 :28  خروج(

 ی،آبی  از نخها آاهنانی  برا سپس
  اين. بافتندی هاي و قرمز لباس یارغوان
  لباس. پوشيدند ی م  در قدس  خدمت لباسها را موقع

   خداوند به آهی  دستور  طبق  هم  آاهن  هارون مقدس
 . شد  بود، تهيه دادهی موس
  ايفود ءتهيه

 )14-5 :28  خروج(
 و نخهای آبی،   ريزبافت  لطيف  از آتان  آاهن*ايفود2

.  شد هايی از طال درست ارغوانی و قرمز و رشته
 زدند تا باريک شد،  های طال را چكش آنها ورقه3

هايی در آوردند   رشته ، بصورت  آنها را بريده سپس
 در   لطيف با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و آتان و

   ايفود بكار بردند و روی ايفود را با دقت تهيه
 .گلدوزی آردند

 شد و با دو  ، تهيه ، جلو و پشت ايفود از دو قسمت5و4
  همانطورآه.  گرديد  وصل ها، بهم شانهی بند رو
 بود، بند آمر ايفود  دستور دادهی  موس هخداوند ب
از ی  خود ايفود بود، يعن  و از جنس  آن  به متصل
ی  و نخها  ريز بافت  لطيف طال و آتانی ها رشته

                                                 
 .7: 25نگاه کنيد به    *
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ی  در قابها  جزع دو سنگ7و6. و قرمزی  ارغوانی،آب
ايفود ی ها شانهی بندهای طال گذاشتند و آنها را رو

ی  با مهارت اسرائيل ی بنء  قبيله دوازدهی نامها. دوختند
  اين.  بود شدهی  حكاآ  سنگ  دو قطعه آنی  رو خاص

   اينء همه.  باشد  ياد قوم شد خدا به ی م سنگها باعث
  داد، انجامی  موس  خداوند به آهی  دستور آارها طبق

 . گرفت
 

 بند  سينه ءتهيه
 )30-15 :28  خروج(
،  ريزبافت   لطيف  ايفود از آتان  بند را مثل سينه8

  طال تهيهی ها و قرمز، و رشتهی  ارغوانی،آبی نخها
 را  آن9. آردندی  گلدوز  را با دقت آنی ، رو نموده

 هر   طول  دوختند آه  چهارگوش ءآيسهک  ي دوال، مثل
ی  قيمت  سنگ چهار رديف10.  بود وجبک  ي ضلعش

 و   سرخ ، عقيق  اول در رديف.  شد  نصب آنی رو
،   دوم در رديف11. بودی  آتش  ياقوت زرد و ياقوت

،   سوم در رديف12.  بود  آبود و الماس زمرد و ياقوت
  و در رديف13   بنفش و ياقوتی  يمان  و عقيق فيروزه
   اين ءهمه.  شد  نصب  و يشم ، زبرجد و جزع چهارم
هر 14. دادندی طال جای را در قابهای قيمتی سنگها

  ء قبيله از دوازده ی يك  سنگها عالمت از اينک ي
ک  ح  سنگ آنی  رو  قبيله  آن  بود و نام اسرائيل یبن
 .شد
  تابيدهی  زنجير طال  از طال و دو رشته دو قاب15-18

 دو ء بند را بوسيله سينهی  باال  آردند و قسمت درست
  دو سر زنجيرها به.  ايفود بستند  زنجير طال به رشته
  شدهی بند جاساز ينهسی ها  در گوشه طال آهی ها حلقه

   شد، و دو سر ديگر زنجيرها را از جلو به بود، بسته
 ء دو حلقه19.  آردند ها وصل شانهی روی طالی قابها
 ء  دو گوشه  آردند و آنها را به ديگرنيز درستی طال
  دو حلقه20.  بستند  زيرينء اليهی بند، رو  سينه پايين
  در قسمت آردند و آنها را   درست ديگر همی طال

.  آردند باالتر از بند آمر نصبی جلو ايفود و آم
 بود،  فرمودهی  موس  خداوند به بعد، همانطور آه21

ی ها  حلقه  به رنگی بند را با نوار آب سينهی ها حلقه

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

 
  ديگر آاهنی  لباسها ءتهيه

 )43-31 :28  خروج(
 ء  از پارچه شد، تمام ی م  زير ايفود پوشيده آهی رداي22
 باز آردند و  سر در آنی برای شكاف23.  شد تهيهی آب

با 24.  نشود  بافتند تا پاره  را با دست  شكافء حاشيه
   ريزبافت و قرمز و آتانی  ارغوانی،آبی نخها

و آنها را  آردند   انار درست  شكل بهی هاي منگوله
ی هاي زنگوله26و25.  ردا آويختند  دامنء دور تا دور لبه

   بين ء نيز ساختند و آنها را در فاصله خالصی از طال
ی  موس  خداوند به  آردند، همانطور آه انارها آويزان

   خداوند پوشيده  خدمت  ردا موقع اين.  بود فرموده
 .شد یم

   و پسرانش ون برای هار  لطيف آنها از آتان29و28و27
 آردند و از  های زيبا درست  و آاله ، عمامه پيراهن
آمربند .  ديدند های زير تهيه  لباس  ريزبافت  لطيف آتان

 را با  ، آن  نموده  تهيه  ريزبافت  لطيف را از آتان
نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی آردند، 

  تاج  نيم30.  بود  موسی فرموده  خداوند به همانطور آه
 را   آلمات  ساختند و اين  را از طالی خالص مقدس

» . برای خداوند مقدس«:  آردند  نقش روی آن
 را با يک نوار   تاج  بود، نيم  خداوند گفته همانطورآه31

 . بستند  جلو عمامه  قسمت  به آبی رنگ
 

   عبادتگاه تكميل
 )19-10 :35  خروج(

  طبق   عبادتء يمه خ ها و لوازم  قسمت  تمام سرانجام32
  اسرائيل  بنیء  بود بوسيله  موسی فرموده  خداوند به آنچه
 و   خيمه  شده های ساخته  قسمت  ايشان سپس33.  شد آماده
  ها، چوب تكمه:  موسی آوردند  را پيش  آن  لوازمء همه
 از  پوشش34ها؛  بندها، ستونها، پايه ، پشت  خيمه بست
 ء  خز، پرده  از پوست شش و پو  قوچء شده  سرخ پوست
   عهد و ده صندوق35؛  االقداس  و قدس  قدس  بين حايل
  ، تخت  آن  بود و چوبهای حامل  در آن  خدا آه فرمان
؛   مقدس ، نان  آن  وسايل ميز و تمام36؛  رحمت
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 ء  و همه  با چراغها، روغن  طالی خالص چراغدان37
 و بخور  دهين ت  طاليی، روغن قربانگاه38؛   آن لوازم

 مفرغی با  قربانگاه39؛   در ورودی خيمهء معطر؛ پرده
   و ساير لوازم  مشبک مفرغی و چوبهای حامل منقل
 با ستونها  های دور حياط پرده40؛  اش  و پايه ؛ حوض آن

؛ طنابها و   در ورودی حياطء های آنها، پرده و پايه
   خيمه  در ساختن  ابزارهايی آه ، و تمام ميخهای خيمه

 . رفت بكار می
 در  خدمتی  برا  شده بافتهی ها  لباس آنها همچنين41

   و پسرانش  آاهن  هارون مقدسی ها لباسی  يعن قدس
 .گذراندندی را از نظر موس

 خداوند را   دستورات  تمام اسرائيل ی بن  ترتيب  اين به42
 بود، بكار  دادهی  موس  به  خيمه ساختنی  برا آه

   را مالحظه  شده انجامی  آارها تمامی موس43. بستند
 چيز   همه  داد، چون  را برآت ، قوم آرد و بخاطر آن

 . بود  شده  دستور خداوند ساخته مطابق
 

   آن  و وقف  خيمه برپا آردن
  نخستين در«:  موسی فرمود  خداوند به آنگاه

و 3   را برپا آن  عبادتء ، خيمه  اول روز ماه
 قرار دارد، در   در آن  فرمان  ده  را آه عهد صندوق
   را جلو آن  مخصوصء  بگذار و پرده  خيمه داخل
   بگذار و لوازمش  ميز را در خيمه سپس4.   آن آويزان

 بگذار   را نيز در خيمه چراغدان.   قرار بده را روی آن
 .  آن  را روشن و چراغهايش

روی  بخور روب  طال را برای سوزاندن قربانگاه«5
 را   در ورودی خيمهء پرده.  عهد بگذار صندوق
 در   قربانی سوختنی را مقابل قربانگاه6. بياويز

 و   عبادتء  خيمه  را بين حوض7. ورودی بگذار
ديوار 8.   آن را پر از آب   و آن  قرار بده قربانگاه

 در  ء رابرپا نما و پرده  خيمه  اطراف ای حياط پرده
 .  آن ان را آويز ورودی حياط

 و   لوازم  و تمام  را بردار و خيمه  مسح روغن«9
.  شوند نما تا مقدس * ، تقديس  آرده  را مسح  آن وسايل

                                                 
اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ , تقديس يعنی جدا کردن   *

 .13و11و10همچنين در آيات 

 را   آن و وسايلی سوختنی  قربان  قربانگاه سپس10
 بسيار  ، جايگاه  و قربانگاه  آن ، تقديس  نموده مسح
   را مسح اش  و پايه بعد، حوض11. خواهد شدی مقدس
 .  آن ، تقديس ودهنم
 را آنار در ورودی   و پسرانش  هارون سپس«12

  لباس13.   بده  غسل  بياور و آنها را با آب  عبادتء خيمه
   آرده  و او را مسح  بپوشان  را بر هارون مقدس
  سپس14.  آند  آاهنی مرا خدمت  نما تا در مقام تقديس

  ن ايشا  را به هايشان  را بياور و لباس پسرانش
 تا در   آن  مسح آنها را نيز مانند پدرشان15.  بپوشان
  انتخاب  ء بمنزله  مسح اين.  آنند  آاهنی مرا خدمت مقام

 ». آاهنی  مقام  به  است های ايشان ابدی آنها و نسل
 بود بجا   او فرموده  خداوند به  را آه هر چهی موس16

عد از ، ب  دوم  سال  اول  روز ماه در نخستين17. آورد
.  برپا شد  عبادتء  از مصر، خيمه  آمدن بيرون

:  برپا آرد  ترتيب  اين  را به  عبادتء خيمهی موس18
  چوبی ها  تخته ، سپس  را گذاشت آنی ها  پايه اول
  آنها را نصبی بندها ، پشت ها نهاده  را در پايه بست

  ، همانطور آه آنگاه19. آرد و ستونها را برپا نمود
ی  را رو سقفی  داخل  بود، پوشش رمودهخداوند ف

  آنی را روی خارجی چوبها آشيد و پوششها
 خدا   فرمان  ده را آهی  سنگ بعد، دو لوح20. گسترانيد

 و   عهد گذاشت  بود در صندوق آنها نوشتهی رو
  ها قرار داد و سرپوش  حلقه  را درون حاملی چوبها

.  نهاد آنی بود، رو»   رحمت تخت «  را آه صندوق
 برد و   عبادتء  خيمه  درون  عهد را به  صندوق آنگاه21

   همانگونه  آشيد، درست  را جلو آن  مخصوصء پرده
 . بود  خداوند فرموده آه
 ء خيمهی  شمال ميز را در سمتی  موس سپس22

  و همانطور آه23،   گذاشت  پرده ، بيرون عبادت
 ميز دری  رو را  مقدس  بود، نان  او فرموده خداوند به

 ميز   را مقابل چراغدان24. حضور خداوند قرار داد
 دستور  و مطابق25   گذاشت خيمهی  جنوب در سمت

 را در حضور خداوند  چراغدانی خداوند چراغها
  ، بيرون  طال را در خيمه قربانگاه26.  آرد روشن
 بخور   دستور خداوند بر آن و مطابق27   گذاشت پرده

 .معطر سوزاند
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   را آويزان  عبادت ء در ورودی خيمهء موسی پرده28
 در   قربانی سوختنی را مقابل قربانگاه29. آرد

 قربانی سوختنی و   و روی آن  گذاشت ورودی خيمه
 خداوند   همانطور آه  آرد، درست  آردی تقديم هديه

 . بود فرموده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داد و  قرار   و قربانگاه  عبادتء  خيمه  را بين حوض30
   و پسرانش  هارونی،موس32و31.  آرد  را پر از آب آن

   بروند و يا به  خيمه خواستند داخل ی م هر وقت
 دستور خداوند در  شوند، مطابقک  نزدي قربانگاه
 .شستند یخود را می  و پا  دست حوض

 را برپا   و قربانگاه دور خيمهی ا ديوار پردهی موس33
   اين به.  آرد  را آويزان اطحيی  در ورودء  پرده نموده
 . رسانيد  پايان  آار را بهء  او همه ترتيب

 
   عبادت ءخيمهی ابر رو

 )23-15 :9اعداد (
 را پوشانيد و حضور   عبادتء خيمهی  ابر آنگاه35و34

ی  موس آهی  بطور  را پر ساخت  خداوند آن پرجالل
  ابر ، هر وقت  پس از آن36.  شود  وارد خيمه نتوانست
   آوچ  اسرائيل  قوم خاست ی برم خيمهی از رو

. دادند ی م  سفر ادامه  به آنی  راهنماي آردند و به یم
  بود، قومی  باق خيمهی  ابر رو آهی اما تا وقت37

در روز، ابر 38. ماندند یخود می  در جا همچنان

 در  ، آتش  و در شب  قرار داشت  عبادت ءخيمهی رو
  به.  را ببينند توانستند آن ی م مشد و قو یابر پديدار م

   سفرهايشان  را در تمام اسرائيل ی، ابر، بن  طريق اين
 .آرد ی م هدايت


