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    الویان  سفرکتاب
  سفر سوم از خمسه تورات موسی

  

 :  گفت،  کرده  خطاب اجتماع   موسی را خواند، و او را از خیمهخداوندو 1    
  بگذراند، پس خداوند نزد   از شما قربانی  کسی هرگاه:  بگو ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2

 از گاو   سوختنی  او قربانی اگر قربانی3 . از گاو یا از گوسفند بگذرانید  یعنی  خود را از بهایم قربانی
   مقبولخداوند حضور   بیاورد تا به  اجتماع  را نزد در خیمه  بگذارند، و آن عیب  را نر بی باشد، آن

 او  واهد شد تا بجهت خ  مقبول  بگذارد، و برایش  سوختنی  خود را بر سر قربانی و دست4 .دشو
 بیاورند،   را نزدیک  خون  کهنه  هارون  نماید، و پسران  ذبحخداوند حضور   گاو را به پس5 . کند کفاره

 را   سوختنی قربانی  و پوست6 . بپاشند  است  اجتماع د در خیمه نز  که  مذبح  را بر اطراف و خون
   بر آتش گذارند، و هیزم ب  بر مذبح  آتش  هارون کاهن و پسران7 . کند قطعه   را قطعه بکند و آن

   است  مذبح  روی بر آتش   که  را بر هیزمی ها و سر و پیه  قطعه  هارون کهنه و پسران8 .بچینند
   بسوزاند، برای  را بر مذبح  همه اهن بشویند، و ک  آب  را به هایش  و پاچه و احشایش9 .بچینند
   باشد خواه  او از گله و اگر قربانی10 .خداوند    و عطر خوشبو بجهت  آتشین  و هدیه  سوختنی قربانی

   شمالی  طرف  را به و آن11 . بگذراند عیب  را نر بی ، آن نی سوخت  قربانی  از بز بجهت از گوسفند خواه
و 12 . بپاشند  مذبح  اطراف  را به نش خو  کهنه  هارون  نماید، و پسران ح ذبخداوند حضور   به مذبح
   است  مذبح  روی  بر آتش  که  آنها را بر هیزمی  کند، و کاهن قطعه  قطعه اش  و پیه  را با سرش آن

   بیاورد و بر مذبح  را نزدیک  همه  بشوید، و کاهن  آب  را به هایش  و پاچه و احشایش13 .بچیند
  .  استخداوند     و عطر خوشبو بجهت  آتشین  و هدیه  سوختنی  قربانی  آن بسوزاند، که

 خود را از   قربانی  باشد، پس  از مرغان  سوختنی  قربانیخداوند   او بجهت و اگر قربانی«14   
پیچد و بر  را ب  بیاورد و سرش  را نزد مذبح  آن و کاهن15 . کبوتر بگذراند های  یا از جوجهها فاخته
   بیرون  آن  را با فضالت دانش و چینه16 . شود  افشرده  مذبح  بر پهلوی ش بسوزاند، و خون مذبح
   چاک  بالهایش  را از میان و آن17 . خاکستر بیندازد  در جای  مذبح  شرقی  را بر جانب ، آن کرده
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   قربانی  آن  بسوزاند، که  است ر آتش ب  که  بر هیزمی  را بر مذبح  آن  جدا نکند، و کاهن کند و از هم
  .  استخداوند   و عطر خوشبو بجهت  آتشین  و هدیه سوختنی

  
  

 او از آرد   قربانی  بگذراند، پسخداوند بجهت   آردی  هدیه  قربانی  کسی و هرگاه«2    

 بیاورد، و  نه که  هارون  را نزد پسران و آن2 . بنهد  بریزد و کندر بر آن ر آن ب  باشد، و روغن نرم
   را برای  آن  و کاهن  کندرش  با تمامی  و روغنش  از آرد نرمش  بگیرد یعنی  از آن  مشت یک

   از آن  آردی  هدیه و بقیه3 . باشدخداوند   و عطر خوشبو بجهت  آتشین  بسوزاند، تا هدیه یادگاری
   هدیه  قربانی و هرگاه4 .  است اساقد قدس خداوند    آتشین  از هدایای این.  باشد  و پسرانش هارون
، یا   روغن  به  شده  سرشته  فطیر از آرد نرم  قرصهای ، پس  در تنور بگذرانی ای  شده  پخته آردی
 از آرد   باشد، پس  بر ساج  آردی  تو هدیه و اگر قربانی5 . باشد  روغن  به  شده یر مالیده فط های گرده
   آردی  هدیه این.  بریز ن بر آ ، روغن  کرده پاره  را پاره و آن6 . باشد  روغن  به  شده طیر سرشته ف نرم
 را   آردی و هدیه8 . شود  ساخته  با روغن ز آرد نرم باشد ا  تابه  آردی  تو هدیه و اگر قربانی7 . است

   نزد مذبح را او آن بگذار، و   کاهن  را پیش  بیاور، و آنخداوند   شود نزد  چیزها ساخته  از این هک
   آتشین  هدیه این.  بسوزاند  را بردارد و بر مذبح  آن  یادگاری  آردی  از هدیه و کاهن9 .خواهد آورد

 از  این.  باشد  و پسرانش  هارون  از آن  آردی  هدیه و بقیه10 .  استخداوند  و عطر خوشبو بجهت
  .  است اقداس  قدسخداوند   آتشین هدایای
   نشود، زیرا که  ساخته گذرانید با خمیرمایه میخداوند     بجهت  که  آردی  هدیه و هیچ«11   

   قربانی آنها را برای12 . نباید سوزانیدخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  را برای  و عسل  خمیرمایه هیچ
  یه هد و هر قربانی13 . برنیارند  مذبح  عطر خوشبو به  برای  بگذرانید، لیکنخداوند  نوبرها بجهت

 خود بازمدار، با هر   آردی  خود را از هدیه  عهد خدای ، و نمک  کن  نمکین  نمک  خود را به آردی
  های  خوشه ، پس  بگذرانیخداوند   نوبرها بجهت  آردی و اگر هدیه14 .  بگذران  خود نمک قربانی
  و روغن15 .  خود بگذران  نوبرهای  آردی یه هد  نیکو بجهت  بلغور حاصل ، یعنی  آتش  به  شده برشته
 از   قدری  را یعنی  آن  یادگاری و کاهن16 .  است  آردی  هدیه این.   بنه ن بریز و کندر بر آ بر آن

  . استخداوند    بجهت  آتشین  هدیه این.  بسوزاند  کندرش  با تمامی  و از روغنش بلغور آن
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   ماده  نر و خواه  بگذراند خواه مه باشد، اگر از ر  سالمتی  او ذبیحه و اگر قربانی«3    

   بنهد، و آن  خویش  خود را بر سر قربانی و دست2 . بگذراندخداوند حضور   به عیب  را بی باشد، آن
و از 3 . بپاشند  مذبح  اطراف  را به ون خ  کهنه  هارون  نماید، و پسران  ذبح  اجتماع را نزد در خیمه

   پیه پوشاند و همه  احشا را می  که  پیهی بگذراند، یعنیخداوند هت  بج  آتشین ، هدیه  سالمتی ذبیحه
ر  ب  را که ، و سفیدی  است  بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیه و دو گرده4 .  بر احشاست ا کهر

   که  بر هیزمی  سوختنی  با قربانی  را بر مذبح  آن  هارون و پسران5 .ها جدا کند ، با گرده جگر است
 او  و اگر قربانی6 .  استخداوند   و عطر خوشبو بجهت  آتشین  هدیه این.  بسوزانند  است بر آتش

  ای اگر بره7 . بگذراند عیب  بی را نر یا ماده   باشد، آن  از گلهخداوند   بجهت  سالمتی  ذبیحه برای
   خود را بر سر قربانی  دستو8 . بیاورد نزدیکخداوند  حضور    را به  خود بگذراند، آن  قربانی برای

   مذبح  اطراف  را به نش خو  هارون  نماید، و پسران  ذبح  اجتماع  را نزد در خیمه خود بنهد، و آن
 را و   دنبه  و تمامی اش  پیه  بگذراند، یعنیخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  سالمتی و از ذبیحه9 .بپاشند

و 10 .  بر احشاست  را که  پیه  و همهپوشاند  احشا را می که   جدا کند، و پیهی  را از نزد عصعص آن
ها   با گرده  بر جگر است  را که  و سفیدی  است  بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی دو گرده
  .  استخداوند   بجهت  آتشین  هدیه  طعام این.  بسوزاند  را بر مذبح  آن و کاهن11. جدا کند
 خود را  و دست13 .یاورد ب  نزدیکخداوند  حضور  را به  آن او بز باشد پس  و اگر قربانی12   

   مذبح  اطراف  را به  خونش  هارون و پسران.  نماید  ذبح  اجتماع  خیمه  را پیش  بنهد و آن بر سرش
را  احشا   که  بگذراند، پیهی  از آنخداوند   را، بجهت  آتشین  هدیه  خود، یعنی و قربانی14. بپاشند

   بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی و دو گرده15 .  بر احشاست  که  پیهی  و تمامیپوشاند می
  این.  بسوزاند  را بر مذبح  آن و کاهن16. ها جدا کند  با گرده  بر جگر است  را که  و سفیدی است
 در   ابدی  قانون این17 .  استخداوند    از آن  پیه تمامی.   عطر خوشبوست  برای  آتشین  هدیه طعام
  ». را نخورید  و پیه  خون  هیچ  شما خواهد بود که  مسکنهای  شما در جمیع  پشتهای همه

  
  

  سومفصل /الویان کتاب



151 

اگر : ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 4    

   از آنها عمل  هریک  خالف رد، و به نباید ک  کهخداوند   از نواهی  کند، در هر کدام  سهوا گناه کسی
   کرده  که  گناهی  برای  سازد، پس  را مجرم  ورزد و قوم  گناهی  است  شده  مسح  که اگر کاهن3 کند،
   در خیمه  را به و گوساله4 . بگذراندخداوند نزد   گناه  قربانی  برای  از رمه عیب  بی ای ، گوساله است

 حضور   را به  بنهد و گوساله  خود را بر سر گوساله یاورد، و دست بخداوند حضور   به اجتماع
و 6 . درآورد  اجتماع  خیمه  را به ن، آ  گرفته  گوساله  از خون  شده  مسح و کاهن5 . نماید  ذبحخداوند
 را   از خون  قدری  قدس  حجاب  پیشخداوند حضور   فرو برد، و به  خود را در خون  انگشت کاهن
   اجتماع  در خیمه  بخور معطر که  مذبح های  را بر شاخه  از خون  قدری و کاهن7 . بپاشد به مرت هفت
 در  ه ب  که  سوختنی  قربانی  مذبح  را بر بنیان  گوساله  خون  بپاشد، و همهخداوند حضور  ، به است
پوشاند و   احشا را می  که  پیهی ، یعنی  گناه  قربانی  گوساله  پیه و تمامی8 . بریزد  است  اجتماع خیمه
   بر دو تهیگاه  که  بر آنهاست  که  و پیهی و دو گرده9 . بردارد  از آن  بر احشاست ا که ر  پیه همه
   برداشته  سالمتی  از گاو ذبیحه چنانکه10 .ها جدا کند  با گرده بر جگر است   را که  و سفیدی است
 با   گوشتش  و تمامی  گوساله و پوست11 . بسوزاند سوختنی   قربانی  مذبح آنها را بر شود و کاهن می

   در مکان  لشکرگاه  را بیرون  گوساله  تمامی یعنی12 ،  و سرگینش  و احشایش هایش پاچه و  سرش
 خاکستر   که در جایی.  بسوزاند  آتش  به  را بر هیزم ریزند ببرد، و آن  خاکستر را می  که  جایی پاک
  . شود هریزند سوخت را می

   مخفی  جماعت  امر از چشمان  کنند و آن  سهوا گناه  اسرائیل  جماعت  تمامی و هرگاه«13   
   که  گناهی چون14  باشند،  شده ، مجرم  کردهخداوند نواهی   نباید کرد از جمیع  را که باشد، و کاری
   خیمه  را پیش  بگذرانند و آن گناه   قربانی  برای  از رمه ای  گوساله  جماعت  شود، آنگاه کردند معلوم

 بنهند، و خداوند حضور   به  خود را بر سر گوساله  دستهای  جماعت و مشایخ15 . بیاورند اجتماع
   خیمه  را به ه گوسال  از خون ، قدری  شده  مسح و کاهن16 . شود  ذبحخداوند حضور   به گوساله
   حجاب  پیشخداوند حضور   را به  فروبرد و آن  خون خود را در  انگشت و کاهن17 . درآورد اجتماع

   اجتماع  در خیمهخداوند حضور   به  که  مذبح  را بر شاخهای  از خون و قدری18 . بپاشد  مرتبه تهف
 . بریزد  است  اجتماع زد در خیمه ن  که  سوختنی  قربانی  مذبح  را بر بنیان  خون  بگذارد، و همه است

   با گوساله  نماید چنانکه  عمل و با گوساله20 . بسوزاند ، بر مذبح  برداشته ن را از آ  آن  پیه و همه19
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 . خواهند شد  کند، و آمرزیده اره کف  ایشان  برای  بکند و کاهن  با این  کرد، همچنان  عمل  گناه قربانی
   گناه  قربانی این.  را سوزانید ل او  گوساله  را بسوزاند چنانکه ، آن  برده  لشکرگاه  را بیرون و گوساله21

  .  است جماعت
 خود سهوا  دای خ  یهوه  نواهی  نباید کرد از جمیع  را که  کند، و کاری  گناه  رئیس و هرگاه«22   

   برای عیب  بز نر بی  شود، آنگاه  بر او معلوم  است  کرده  که  گناهی چون23  شود، بکند و مجرم
   را ذبح  سوختنی  قربانی  که  را در جایی  خود را بر سر بز بنهد و آن دستو 24 . خود بیاورد قربانی

 را   گناه  قربانی  از خون  قدری و کاهن25.   است  گناه  قربانی این.  نماید  ذبحخداوند حضور  کنند به
  مذبح   بر بنیان را  بگذارد، و خونش  سوختنی  قربانی  مذبح ، بر شاخهای  خود گرفته  انگشت به

 او   برای  بسوزاند، و کاهن  بر مذبح  سالمتی  ذبیحه  پیه  را مثل  آن  پیه و همه26 . بریزد سوختنی
  . خواهد شد  خواهد کرد و آمرزیده  را کفاره گناهش
    نواهی  نباید کرد از همه  را که  ورزد و کاری  سهوا گناه  زمین  از اهل  کسی و هرگاه«27   
 خود   قربانی  برای  شود، آنگاه  بر او معلوم  است  کرده  که  گناهی چون28  شود، رمبکند و مجخداوند 
 بنهد و   گناه  خود را بر سر قربانی و دست29 . بیاورد  است  کرده  که  گناهی  بجهت عیب  بی بز ماده
 خود   انگشت ا به ر  از خونش  قدری و کاهن30 . نماید  ذبح  سوختنی  قربانی ای را در ج  گناه قربانی
و 31 . بریزد  مذبح  را بر بنیان خونش   بگذارد، و همه  سوختنی  قربانی  مذبح  را بر شاخهای ، آن گرفته
 بسوزاند   را بر مذبح  آن شود، و کاهن  جدا می  سالمتی  از ذبیحه  پیه  را جدا کند چنانکه  آن  پیه همه
و اگر 32 .د خواهد ش  خواهد کرد و آمرزیده  او کفاره  برای  و کاهنخداوندخوشبو بجهت   عطر برای
 خود را بر  و دست33.  بیاورد عیب  بی  را ماده د آن بیاور  گناه  قربانی  بجهت ای  خود بره  قربانی برای

  شود ذبح  می  ذبح سوختنی   قربانی  که  در جایی  گناه  قربانی  را برای  بنهد و آن  گناه سر قربانی
   قربانی  مذبح ، بر شاخهای  خود گرفته  انگشت  را به  گناه  قربانی  از خون  قدری و کاهن34 .نماید

   پیه  را جدا کند، چنانکه  آن  پیه و همه35 . بریزد  مذبح  را بر بنیان خونش   بگذارد و همه سوختنی
 بسوزاند، و خداوند  ین آتش  بر هدایای  را بر مذبح  آن شود، و کاهن  جدا می  سالمتی  ذبیحه بره

  . خواهد شد  خواهد کرد و آمرزیده  کفاره  است  کرده  که  گناهی  او بجهت  برای کاهن
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   و خواه  دیده بشنود و او شاهد باشد خواه  را  ورزد و آواز قسم  گناه و اگر کسی«5    

 کند،   را لمس ر چیز نجس ه  که یا کسی2 . خواهد بود  او را متحمل ندهد گناه ، اگر اطالع دانسته
باشد،   ، و از او مخفی  نجس  الش حشرات ، خواه  نجس  الش بهیمه ، خواه  الش وحش نجس خواه
   نجس  آن  به  او که  کند، از هر نجاست  را لمس  آدمی یا اگر نجاست3 .باشد  می  و مجرم  نجس پس
   لبهای  غفلتا به و اگر کسی4 . خواهد بود رم مج  شد آنگاه لوم مع  باشد، چون  مخفی شود، و از وی می

 خورد، و   غفلتا قسم  آدمی  که  در هر چیزی ، یعنی  کار بد یا کار نیک  کردن  خورد برای خود قسم
 در  و چون5 . خواهد بود  باشد مجرم  که کدام در هر   شود آنگاه  بر او معلوم  باشد، چون از او مخفی
  . بنماید  اعتراف  است  کرده  گناه  در آن  که  چیزی  آن  به  شد، آنگاه  از اینها مجرم هر کدام

  ای  بره  از گله ای  ماده  بیاورد، یعنیخداوند نزد   است  کرده  که  گناهی  خود را برای  جرم  و قربانی6
   او به تو اگر دس7 . خواهد کرد  را کفاره  گناهش وی   برای ، و کاهن  گناه  قربانی  بجهت یا بزی
 کبوتر   یا دو جوجه  دو فاخته  است  کرده  که  گناهی  خود را برای  جرم  قربانی  نرسد، پس  بره قیمت
  و آنها را نزد کاهن8 .  سوختنی  قربانی  برای و دیگری   گناه  قربانی  برای  بیاورد، یکیخداوندنزد 

 را دو   بکند و آن  را از گردنش  بگذراند و سرش ل، او  است  گناه  قربانی  برای  را که بیاورد، و او آن
   مذبح  بر بنیان  خون  بپاشد، و باقی  مذبح  را بر پهلوی  گناه  قربانی  از خون و قدری9 نکند،  پاره

 بگذراند، و   قانون  موافق  سوختنی  قربانی  را برای و دیگری10 .  است  گناه  قربانی این.  شود افشرده
  و اگر دستش11.  خواهدشد  خواهد کرد و آمرزیده  کفاره  است  کرده  را که  گناهش  وی  برای کاهن

   ایفه  یک ، ده  است  کرده  که  گناهی  خود را برای  قربانی  کبوتر نرسد، آنگاه  یا دو جوجه  دو فاخته به
.   است  گناه ارد زیرا قربانیگذ ن  ننهد و کندر برآن  برآن  بیاورد، و روغن  گناه  قربانی  بجهت آرد نرم

   آتشین ، بر هدایای  گرفته گاری یاد  را برای  از آن  مشت  یک  بیاورد و کاهن  را نزد کاهن و آن12
 از   در هرکدام  را که  گناهش  وی  برای و کاهن13 .  است  گناه  قربانی این. وزاند بس  بر مذبحخداوند

 خواهد   کاهن  از آن  آردی  هدیه  خواهد شد، و مثل ، و آمرزیده خواهد کرد  کفاره  است اینها کرده
  ».بود

   چیزهای  ورزد، و درباره  خیانت اگر کسی«15:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 14   
 موافق خداوند  نزد  از گله عیب  بی ود را قوچی خ  جرم  قربانی  کند، آنگاه  سهوا گناهخداوند  مقدس

   عوض و به16 .  است  جرم  قربانی د، و این بیاور  قدس  مثقال  مطابق  نقره  مثقالهای بهبرآورد و 
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   را به ، آن  کـرده  اضافـه  بر آن  یک  بدهد و پنـج ، عوض  است  رسانیده  در چیز مقدس  که نقصانی
و 17 . خواهد شد رزیدهخواهد کرد، و آم   کفاره  جرم  قربانی  قوچ  به  وی  برای  بدهد و کاهن کاهـن

   مجرم  را نداند، پس  نباید کرد بکند، و آن  کهخداوند نواهی   از جمیع  کند و کاری  گناه اگر کسی
 بیاورد، و   موافق برآورد و نزد کاهن  از گله عیب  بی و قوچی18 . خود خواهد بود  گناه  و متحمل است
   قربانی نای19 . خواهد شد خواهد کرد، و آمرزیده  فاره ک  است  کرده  او را که  غفلت  وی  برای کاهن
  ».باشد  می مجرم خداوند نزد  البته  است جرم

  

   به  کند، و خیانت  گناه گر کسیا«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 6    

  ، یا مال  شده  یا چیز دزدیده  یا رهن  امانت  گوید، درباره  خود دروغ  همسایه ورزد، و بهخداوند 
 بخورد،   دروغ  گوید، و قسم  دروغ  آن ، درباره  را یافته یا چیز گمشده3 نماید،   خود را غصب همسایه

 را   شود، آنچه ، مجرم  ورزیده  گناه  چون پس4.  کند  در آنها گناه  شخصی  که  از کارهایی در هر کدام
   را که  شده  چیز گم  یا آن  شده  سپرده  امانت و به نزد ا  یا آنچه  نموده  را غصب  یا آنچه  دزدیده که

 را رد بنماید،   مال  اصل ، هم  خورده  دروغ  قسم  آن  درباره  را که یا هر آنچه5 .، رد بنماید  است یافته
   شده  او ثابت  جرم  که  بدهد، در روزی  مالکش  را به ، آن  کرده  اضافه  را برآن  آن  یک  پنج و هم
  و برای برآورد ت  موافق  از گله عیب  بی  قوچ  بیاورد، یعنیخداوند خود را نزد   جرم و قربانی6 .دباش

 خواهد   خواهد کرد و آمرزیده  کفارهخداوند حضور   به  وی  برای و کاهن7 .  نزد کاهن  جرم قربانی
  ».  است  شده  مجرم ، و در آن  کرده  که شد، از هر کاری

   است این: ، بگو  را امر فرموده  و پسرانش هارون«9:  ، گفت  کرده  را خطاب وسی مخداوندو 8   
   باشد، و آتش  مذبح  بر آتشدان  تا صبح  شب  تمامی  سوختنی  قربانی که:   سوختنی  قربانی قانون
 خود  دن بر ب  کتان  خود را بپوشد، و زیرجامه  کتان  لباس و کاهن10.  بماند  افروخته  بر آن مذبح

   یک  را به ، بردارد و آن  شده  سوخته  آتش  به  بر مذبح  را که  سوختنی بپوشد، و خاکستر قربانی
  ن دیگر بپوشد، و خاکستر را بیرو ، لباس  کرده  خود را بیرون و لباس11 . بگذارد  مذبح طرف

 نشود و هر  اشد، و خاموش ب  افروخته  است  بر مذبح  که و آتشی12 . ببرد  پاک  جای  به لشکرگاه
 را   سالمتی یحه ذب  سازد، و پیه  مرتب  را بر آن  سوختنی  بسوزاند، و قربانی  بر آن  هیزم بامداد کاهن

  . نشود  باشد، و خاموش  افروخته  پیوسته  بر مذبح و آتش13  بسوزاند، بر آن
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   بر مذبحخداوند حضور   را به  آن  هارون پسران:   آردی  هدیه  قانون  است و این«14   
   بر هدیه  کندر که  با تمامی  و از روغنش  آردی  هدیه  از آرد نرم  مشت  یک و از آن15. بگذرانند
  و باقی16 .خداوند نزد   آن  عطر خوشبو و یادگاری  بسوزاند، برای  بردارد، و بر مذبح  است آردی
   اجتماع  خیمه ن شود، در صح  خورده  قدس  مکان در خمیرمایه بی.  بخورند پسرانش  و  را هارون آن
  ، این ام  داده  ایشان  قسمت  برای  آتشین  را از هدایای  نشود، آن  پخته با خمیرمایه17 . را بخورند آن

 را   آن  هارون  از پسران  ذکوران جمیع18 .  جرم  قربانی  و مثل  گناه انی قرب  مثل  است اقداس قدس
   آنها را لمس ، هر که  استخداوند   آتشین  شما از هدایای  در نسلهای  ابدی فریضه  این. بخورند

  ». خواهد بود کند مقدس
 در   که  و پسرانش  هارون  قربانی  است این«20:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 19   

 در   نصفش،  دائمی  آردی دیه ه  برای  آرد نرم  ایفه  یک  بگذرانند، دهخداوند او نزد   کردن روز مسح
 را   را بیاور و آن  شد آن  آمیخته  شود و چون  ساخته  با روغن و بر ساج21 ،  در شام  و نصفش صبح
   مسح و کاهن22 . بگذران خداوند عطر خوشبو نزد   بجهت  آردی  هدیه  برای  شده  برشته های  پاره به

 نزد   تمامش  که  ابدی  فریضه  است این.  را بگذراند د آن او خواهد بو  در جای  از پسرانش  که شده
  ». نشود  شود و خورده  تماما سوخته  کاهن  آردی و هر هدیه23 . شود  سوختهخداوند
  این: ، بگو  کرده  را خطاب  و پسرانش هارون«25:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 24   
 حضور   نیز به  گناه شود، قربانی  می  ذبح  سوختنی  قربانی که  ، در جایی  گناه  قربانی  قانون است

 را بخورد،  گذراند آن  می  گناه  را برای  آن  که و کاهنی26 .  است اقداس  قدس این.  شود ذبحخداوند 
 شود،   کند مقدس  را لمس  گوشتش هر که27 . شود  خورده  اجتماع  خیمه  صحن، در  مقدس در مکان

.   بشوی  مقدس  در مکان  است  شده  پاشیده بر آن   را که  شود آنچه  پاشیده ای  بر جامه و اگر خونش
  ، و به ود زدوده ش  پخته  مسین  شود و اگر در ظرف  شود شکسته  پخته  در آن  که  سفالین و ظرف28

   قربانی و هیچ30 .  است اقداس  قدس را بخورد، این   آن  از کاهنان و هر ذکوری29 . شود  شسته آب
   آتش  نشود، به  نماید خورده  کفاره  شود تا در قدس  درآورده  اجتماع  خیمه  به  آن  از خون  که گناه

  . شود سوخته
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   قربانی  که در جایی2 .  است اقداس  قدس ؛ این  جرم نی قربا  قانون  است و این«7    

  و از آن3 .بپاشند   مذبح  اطراف  را به  بکنند، و خونش  را نیز ذبح  جرم  کنند، قربانی  را ذبح سوختنی
   که  بر آنهاست  که  و پیهی و دو گرده4 .پوشاند  احشا را می  که  و پیه  را بگذراند، دنبه اش  پیه همه

   هدیه  آنها را برای و کاهن5. ها جدا کند ، با گرده  جگر است بر  را که ، و سفیدی  است بر دو تهیگاه
 را بخورد، در   آن  از کاهنان و هر ذکوری6 .  است  جرم  قربانی این. سوزاند بخداوند   بجهت ینآتش
  .  است اقداس  قدس این.  شود  خورده  مقدس مکان

 کند  کفاره   آن  به  که کاهنی.   است  قانون آنها را یک.   است  گناه  مانند قربانی  جرم قربانی«7   
   قربانی  پوست  کاهن  را گذراند، آن  کسی  سوختنی  قربانی  که و کاهنی8 . او خواهد بود از آن

 شـود و هـر   در تنـور پخته  که  آردی و هر هدیـه9 . دارد  خـود نگاه گذرانیـد برای   را که سوختنی
   هدیـهو هر10 . را گذرانیـد خواهـد بـود  آن ه ک  کاهـن  شـود از آن  ساخته  یـا سـاج  بـر تابـه چه

  تفـاوت  بی  هـارون  پسـران  همـه ، از آن  خشک ، خواه  شده  سرشتـه  روغـن  به ، خواه آردی
  .یکدیگـر خواهـد بـود

   را برای اگر آن12 . بگذراندخداوند نزد   کسی  که  سالمتی  ذبیحه  قانون  است و این«11   
   فطیر مالیده ، و نازکهای  روغن  به  شده شته فطیر سر  تشکر، قرصهای  با ذبیحه تشکر بگذراند پس

با 13 . را بگذراند  روغن  به  شده شته سر ، قرصهای  شده  آمیخته ، و از آرد نرم  روغن  به شده
 از  و از آن14 . خود بگذراند  تشکر سالمتی بیحه ذ  خود را همراه دار قربانی  خمیر مایه  نان قرصهای
   ذبیحه  خون  که  کاهن بگذراند، و از آن آنخداوند  نزد   افراشتنی  هدیه  را برای  یکی هر قربانی
 شود،   خورده  وی  او در روز قربانی  تشکر سالمتی  ذبیحه و گوشت15 .پاشد خواهد بود  را می سالمتی
   ذبیحه  که  باشد، در روزی  یا تبرعی  او نذری  قربانی و اگر ذبیحه16 . نگذارد  را تا صبح  از آن چیزی

   ذبیحه  گوشت و باقی17 . شود  روز خورده  آن  در فردای  آن  شود، و باقی گذراند خورده خود را می
   خورده  او در روز سوم  سالمتی  ذبیحه  از گوشت و اگر چیزی18 . شود  سوخته  آتش  به ر روز سومد

و .  خواهد بود نخواهد شد، نجس   را گذرانید محسوب  آن  که  کسی  نخواهد شد و برای شود مقبول
 برخورد،   هر چیز نجس  به  که و گوشتی19 . خواهد شد  خود را متحمل د گناه را بخور  آن  که کسی
 از   که  کسی لیکن20.  بخورد  گوشت  طاهر باشد از آن  شود، و هر که  سوخته  آتش  نشود، به خورده
 خود   از قوم  کس  او بر او باشد، آن بخورد و نجاست   استخداوند   برای  که  سالمتی  ذبیحه گوشت
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 هر  ، خواه  نجس  بهیمه ، خواه  آدمی  نجاست  را خواه  هر چیز نجس  که و کسی21.  خواهد شد منقطع
   کس  بخورد، آن  استخداوند   برای  که  سالمتی  ذبیحه  کند، و از گوشت  را لمس  نجس چیز مکروه

  ».اهد شد خو  خود منقطع از قوم
 گاو  ه پی هیچ: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«23:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22   

شود،  می   هر کار استعمال  برای  شده  دریده  حیوان  مردار و پیه اما پیه24 .و گوسفند و بز را مخورید
خداوند     برای  آتشین  هدیه  آن از  که  جانوری  پیه زیرا هر که25 . نشود  هرگز خورده لیکن
   خواه  از مرغ  را خواه  خون و هیچ26 . شود  خود منقطع  خورد، از قوم  که  کس گذرانند بخورد، آن می

   از قوم  کس  بخورد، آن  خون  از هر قسم  که هر کسی27 . خود مخورید  مسکنهای  در همه ماز بهای
  ». خواهد شد خود منقطع

  هر که: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«29:  ، گفت  کرده  را خطاب موسی خداوندو 28   
خداوند   خود نزد  سالمتی ود را از ذبیحه خ  بگذراند، قربانیخداوند   خود را برای  سالمتی ذبیحه
  بجهت   بیاورد تا سینه  را با سینه  را بیاورد، پیهخداوند   آتشین  خود هدایای  دستهای به30 .بیاورد
   از آن  بسوزاند، و سینه  را بر مذبح  پیه و کاهن31.  شود جنبانیدهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی هدیه
   خود به  سالمتی ح از ذبای  افراشتنی  هدیه  را برای  راست و ران32.  خواهد بود  و پسرانش هارون
   راست  ران را گذرانید،  وپیه المتی س  ذبیحه  خون  که  هارون  از پسران  کس آن33 . بدهید کاهن
   سالمتی ذبایح  از اسرائیل  را از بنی  افراشتنی  و ران  جنبانیدنی هزیرا سین34 . خواهد بود  وی حصه
 ».  دادم اسرائیل  بنی  از جانب  ابدی ه فریض  به  و پسرانش  کاهن  هارون ، و آنها را به  گرفتم ایشان

   که ، در روزیخداوند   آتشین  از هدایای  پسرانش  مسح  و حصه ارون ه  مسح ه حص  است این35
   داده  ایشان  به  امر فرمود کهخداوند  که36.  کنند  کهانتخداوند   آورد تا برای  را نزدیک ایشان

   ایشان نسلهای در   ابدی  فریضه  کرد، این  مسح اسرائیل  بنی  را از میان  ایشان  که شود، در روزی
  ربانی و ق  جرم  و قربانی  گناه  و قربانی  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی  قانون  است این37 . است

   که  بود، در روزی  سینا امر فرموده  در کوه  موسی  بهخداوند  که38 ،  سالمتی  و ذبیحه تقدیس
  . سینا  در صحرای بگذرانندخداوند خود را نزد  های  را مأمور فرمود تا قربانی اسرائیل بنی
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 را با او و رختها و   و پسرانش هارون«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 8    

 در  به را   جماعت و تمامی3 . فطیر را بگیر  وسبد نان دو قوچ و   گناه  قربانی  و گوساله  مسح روغن
 آورد، و   عمل  بود به ر فرموده ام  وی بهخداوند    چنانکه  موسی پس4 ».  کن  جمع  اجتماع خیمه

خداوند    آنچه  است این«:   گفت  جماعت  به و موسی5 . شدند  جمع  اجتماع  در خیمه به  جماعت
   آب  را به ، و ایشان آورد  را نزدیک  و پسرانش  هارون  موسی پس6 ». شود  کرده  که  است فرموده
، و ایفود   ساخت  ردا ملبس ، و او را به بند را بر او بست را بر او پوشانید و کمر و پیراهن7 . داد غسل

بند را بر او  و سینه8   استوار ساخت وی  را بر ، آن  و زنار ایفود را بر او بسته را بر او گذاشت
   آن ر پیش د  نهاد، و بر عمامه  را بر سرش و عمامه9 .بند گذارد  را در سینه  و تمیم  و اوریم گذاشت

  . بود  را امر فرموده  موسیخداوند   را نهاد، چنانکه  افسر مقدس ، یعنی  زرین کهتن
، آنها را   کرده سح بود م  در آن  را که  و آنچه ، مسکن  را گرفته  مسح  روغن و موسی10   
 و   و حوض  اسبابش  و همه  پاشید، و مذبح  مرتبه  هفت  را بر مذبح  از آن و قدری11 . نمود تقدیس

، او   ریخته  را بر سر هارون  مسح  از روغن و قدری12 . نماید  کرد، تا آنها را تقدیس  را مسح اش پایه
 پیراهنها را  ، بر ایشان  آورده  را نزدیک  هارون  پسران و موسی13 . نماید  کرد تا او را تقدیس مسحرا 

 را امر   موسیخداوند  نانکه نهاد، چ  و کالهها را بر ایشان  بست پوشانید و کمربندها را بر ایشان
  . بود فرموده
  ر گوساله خود را بر س  دستهای  و پسرانش  را آورد، و هارون  گناه  قربانی  گوساله پس14   
   به  هر طرف  به  مذبح ، بر شاخهای  را گرفته  خون  کرد، و موسی  را ذبح و آن15 . نهادند  گناه قربانی
 نمود  س را تقدی ، آن  ریخته  مذبح  را بر بنیان ، و خون  طاهر ساخت را  خود مالید، و مذبح انگشت

 آنها را   و پیه  جگر و دو گرده  بر احشا بود و سفیدی  را که  پیه و همه16 . نماید  کفاره تا برایش
 از   را بیرون  و سرگینش  و گوشتش  و پوستش و گوساله17  سوزانید  آنها را بر مذبح  موسی، و گرفت

 را   سوختنی  قربانی  قوچ پس18 . بود  را امر فرموده موسیخداوند    سوزانید، چنانکه  آتش  به شکرگاهل
 کرد، و   را ذبح و آن19 . نهادند  خود را بر سر قوچ تهای دس  و پسرانش  آورد، و هارون نزدیک
  چربی ها و  سر و قطعه وسی کرد، و م  قطعه  را قطعه و قوچ20 . پاشید  مذبح  اطراف  را به خون  موسی

  . سوزانید  را بر مذبح  قوچ مامی ت  و موسی  شست  آب ها را به و احشا و پاچه21. را سوزانید

  هشتمفصل /الویان کتاب



159 

خداوند    بود، چنانکهخداوند   برای  آتشین  عطر خوشبو و هدیه  بجهت  سوختنی  قربانی  این  
 و   آورد، و هارون  را نزدیک صیص تخ  قوچ  دیگر یعنی  قوچ پس22 .ود ب  را امر فرموده موسی

 را   از خونش  قدری  کرد، و موسی  را ذبح و آن23 . نهادند  خود را بر سر قوچ تهای دس پسرانش
 . او مالید  راست  پای  و بر شست او،  راست  دست  و بر شست  هارون  راست  گوش ، بر نرمه گرفته

، و بر   ایشان  راست  گوش  را بر نرمه  از خون ری قد  آورد، و موسی  را نزدیک  هارون و پسران24
   مذبح  اطراف  را به  خون  مالید، و موسی  ایشان  راست  پای ، و بر شست  ایشان  راست  دست شست
   آنها و ران یه و پ  جگر و دو گرده ، و سفیدی  بر احشاست  را که  پیه  و همه  و دنبه و پیه25. پاشید
   نان  قرص  فطیر و یک  قرص بود، یکخداوند  حضور   به  فطیر که و از سبد نان26 .  را گرفت راست
 و بر   هارون  را بر دست و همه27 . نهاد  راست  و بر ران ا بر پیه، و آنها ر  گرفت  نازک  و یک روغنی

 آنها   موسیو28 . بجنبانیدخداوند حضور   به  جنبانیدنی  هدیه و آنها را برای.  نهاد  پسرانش دستهای
 عطر   برای  تخصیص  هدیه این.  سوزانید  سوختنی  قربانی  باالی ، بر مذبح  گرفته  ایشان را از دستهای

خداوند  حضور   را به ، آن  را گرفته  سینه و موسی29 . بودخداوند   بجهت  آتشین خوشبو و قربانی
 را  موسیخداوند    بود چنانکه  موسی حصه  ، این  تخصیص  جنبانید، و از قوچ  جنبانیدنی  هدیه برای

  . بود امر فرموده
  و  را بر هارون ، آن  بود گرفته  بر مذبح  که  و از خونی  مسح  از روغن  قدری و موسی30   

 و   و پسرانش  و رختهایش هارون  پاشید، و  با وی  پسرانش  و رختهای  و بر پسرانش رختهایش
 را نزد در  گوشت«:   را گفت  و پسرانش  هارون و موسی31 . نمود تقدیس   را با وی  پسرانش رختهای
 امر   در آنجا بخورید، چنانکه  است  در سبد تخصیص  که  را با نانی  بپزید و آن  اجتماع خیمه

 . بسوزانید  آتش  را به  و نان ت گوش و باقی32.  را بخورند  آن  و پسرانش  هارون  که ، گفتم فرموده
   شود، زیرا که  شما تمام  تخصیص  ایام  که  مروید تا روزی  روز بیرون  هفت  اجتماع ز در خیمهو ا33

امر  خداوند  ، همچنان  است  شده  امروز کرده چنانکه34.  خواهد کرد  روز شما را تخصیص در هفت
 بمانید،   روز و شب  اجتماع  روز نزد در خیمه  هفت پس35 . گردد  شما کفاره  بشود تا برای فرمود که

   همه  و پسرانش و هارون36 ». ام  مأمور شده د، زیرا همچنین دارید مبادا بمیری  را نگاهخداوندو امر 
  . بود بجا آوردند  امر فرموده  موسی  دست  بهخداوند را که  کارهایی
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  را  اسرائیل  و مشایخ  و پسرانش  هارون ، موسی  در روز هشتم  شد که و واقع9    

، هر   سوختنی  قربانی  بجهت ، و قوچی  گناه  قربانی  برای  نرینه ای گوساله«:   را گفت و هارون2.  خواند
   نرینه بزغاله: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی3 .  بگذرانخداوند حضور   بگیر، و به عیب دو را بی

و 4 . بگیرید  سوختنی  قربانی  برای عیب  و بی  ساله  هر دو یک ای  و بره ، و گوساله  گناه  قربانی برای
   به  شده  سرشته  آردی  شود، و هدیه  ذبحخداوند حضور  ، تا به  سالمتی  ذبیحه  برای  و قوچی گاوی
 بود   امر فرموده  موسی  را که  آنچه پس5 ».خواهد شد  بر شما ظاهرخداوند امروز   را، زیرا که روغن
  و موسی6 .ایستادندخداوند  حضور  ، به  شده  نزدیک  جماعت و تمامی. ردند آو  اجتماع  خیمه پیش
 بر شما ظاهر خداوند   بکنید، و جالل  که  است  امر فرمودهخداوند    که  کاری  است این«:  گفت

 خود   سوختنی  خود و قربانی  گناه  بیا و قربانی  مذبح نزدیک«:   را گفت  هارون و موسی7 ».خواهد شد
،   کن  کفاره  ایشان  و بجهت  را بگذران  قوم ، و قربانی  کن  کفاره  قوم  خود و برای ، و برای را بگذران

  ».  است  امر فرمودهخداوند  چنانکه
و 9 . کرد  بود ذبح  خودش ای بر  را که  گناه  قربانی ، گوساله  آمده  نزدیک  مذبح  به و هارون8   
   مذبح  را بر شاخهای ، آن  فرو برده  خون  خود را به د او آوردند و انگشت را نز  خون  هارون پسران
   را بر مذبح  گناه  جگر از قربانی ها و سفیدی  و گرده و پیه10 .  ریخت  مذبح  را بر بنیان  خونمالید و

   آتش  به  لشکرگاه رون را بی  و پوست و گوشت11 . بود  امر فرموده را  موسیخداوندسوزانید، چنانکه 
   را به  آن او سپردند، و  را به  خون  هارون  کرد، و پسران  را ذبح  سوختنی و قربانی12 .سوزانید
   را بر مذبح  او سپردند، و آن  به  و سرش هایش  قطعه  را به و قربانی13 . پاشید  مذبح اطراف
  و قربانی15 . سوزانید  بر مذبح نی سوخت بانی و آنها را بر قر ها را شست و احشا و پاچه14. سوزانید

  ثل را م  کرد و آن  را ذبح ، آن  بود گرفته  قوم  برای  را که  گناه  آورد، و بز قربانی  را نزدیک قوم
و 17 . گذرانید  قانون  حسب  را به آن،   آورده  را نزدیک  سوختنی و قربانی16 . گذرانید  گناه  برای اولین
 بر   صبح  سوختنی  بر قربانی عالوه  را ، و آن  برداشت  از آن ، مشتی  آورده  را نزدیک  آردی هدیه
   خون  هارون  کرد، و پسران  بود ذبح  قوم  برای  را که  سالمتی  ذبیحه و گاو و قوچ18.  سوزانید مذبح
شاند پو  احشا را می  و آنچه  قوچ  گاو و دنبه و پیه19 . پاشید  مذبح  اطراف ا به ر  او سپردند و آن را به

  و هارون21 . سوزانید  را بر مذبح ند، و پیهها نهاد  را بر سینه و پیه20 . جگر را ها و سفیدی و گرده
   امر فرموده  موسی جنبانید، چنانکهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی  هدیه  را برای  راست ها و ران سینه
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   داد، و از گذرانیدن  را برکت ، ایشان  برافراشته قوم   سوی  خود را به  دستهای  هارون پس22 .بود
   اجتماع  خیمه  به  و هارون و موسی23 . بزیر آمد  سالمتی  و ذبایح تنی سوخ  و قربانی  گناه قربانی
  و آتش24 . ظاهر شد  قوم بر جمیعخداوند    دادند و جالل  را برکت ، قوم ه آمد  شدند، و بیرون داخل

 را   این  قوم  تمامی  بلعید، و چون  را بر مذبح  و پیه  سوختنی ، قربانی  آمده  بیرونندخداواز حضور 
  . در افتادند  روی ، به  بلند کرده دیدند، صدای

  
  

 بر آنها  ، آتش  خود را گرفته  مجمره ، هر یکی  هارون  و ابیهو پسران و ناداب10    

   نزدیکخداوند حضور   بود، به  را نفرموده  ایشان که   غریبی ، آتش  گذارده و بخور بر آن. نهادند
  پس3 . مردندخداوند حضور   را بلعید، و به ، ایشان  در شده  بهخداوند از حضور  و آتش2 .آوردند
   من  به  که  از آنانی  که  است ، و گفته فرمودهخداوند    آنچه  است این«:   گفت  هارون  به موسی
   هارون پس» .  یافت  خواهم  جالل  قوم  شد، و در نظر تمامی  خواهم کرده   آیند تقدیس نزدیک
:   گفت  ایشان ، به  را خوانده  هارون  عموی  عزیئیل ، پسران  و الصافان  میشائیل و موسی4 .شد  خاموش

 را  یشان، ا  آمده  نزدیک پس5 ».ببرید   لشکرگاه  بیرون  قدس  خود را از پیش ، برادران  آمده نزدیک«
  . بود  گفته  موسی  بردند، چنانکه  لشکرگاه  بیرون  ایشان در پیراهنهای

 سر خود را باز مکنید و  مویهای«:   العازار و ایتامار را گفت  و پسرانش  هارون و موسی6   
   شما یعنی اما برادران.  بشود  جماعت  بر تمامی و غضب.  مزنید مبادا بمیرید  خود را چاک گریبان
  و از در خیمه7 . خواهند کرد  ماتم  است افروختهخداوند    که  آتشی  بجهت  اسرائیل اندان خ تمام

   آنچه  حسب  به پس» .  بر شماستخداوند   مسح د مبادا بمیرید، زیرا روغن مروی  بیرون اجتماع
  .، کردند  گفت موسی

   داخل  اجتماع  خیمه  به  با تو چون تتو و پسران«9 : ، گفت  کرده  را خطاب  هارونخداوندو 8   
و تا در 10 . شما  در نسلهای  ابدی  فریضه ت اس این.  منوشید مبادا بمیرید  و مسکری شوید، شراب

   را که  فرایضی  همه اسرائیل  بنی و تا به11  و طاهر تمیز دهید،  نجس و  و غیرمقدس  مقدس میان
  ». دهید ، تعلیم  است گفته  شان ای  برای  موسی  دست  بهخداوند
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 از   که  آردی هدیه«:   بودند گفت  باقی  العازار و ایتامار که  و پسرانش  هارون  به و موسی12   
 بخورید زیرا  ح نزد مذب خمیرمایه  را بی  بگیرید، و آن  است  ماندهخداوند   آتشین هدایای
   حصه  اینخداوند   آتشین  از هدایای یرا کهورید ز بخ  مقدس  را در مکان و آن13 .  است اقداس قدس

 را تو و   افراشتنی  و ران  جنبانیدنی و سینه14 . ام  مأمور شده  چنانکه  توست ن پسرا تو و حصه
   حصه  برای اسرائیل  بنی  سالمتی  بخورید، زیرا اینها از ذبایح  پاک  با تو در جای  و دخترانت پسرانت

   پیه  آتشین  را با هدایای  جنبانیدنی  و سینه  افراشتنی ران15 .  است  شده  داده  پسرانت  حصهتو و
 خواهد   پسرانت  تو و از آن  شود، و از آن جنبانیدهخداوند  حضور   به  جنبانیدنی بیاورند، تا هدیه

  طلبید و اینک را   گناه  بز قربانی و موسی16 ».  است  امر فرمودهخداوند   چنانکه  ابدی  فریضه بود، به
چرا «17 : ، گفت  نموده  بودند خشم  باقی  که  هارون  بر العازار و ایتامار پسران  بود، پس  شده سوخته
 بود   شده  شما داده ، و به  است اقداس  قدس  آن  نخوردید؟ زیرا که  مقدس  را در مکان  گناه قربانی
   اندرون  به  آن  خون اینک18 . کنید  کفارهخداوندور  حض  به  ایشان ، برای  را برداشته  جماعت تا گناه
  هارون19 ».  بودم  امر کرده اشید، چنانکه ب  خورده  را در قدس  آن بایست  می  نشد، البته  آورده قدس

خداوند   حضور  خود را به  سوختنی قربانی خود و   گناه  امروز قربانی اینک«:   گفت  موسی به
 آیا  خوردم  را می ناه گ  اگر امروز قربانی ، پس  است  شده  واقع  چیزها بر من گذرانیدند، و چنین

  . پسند آمد  را شنید، در نظرش  این  موسی چون20 »د؟ش  میخداوند منظور نظر
  
  

 را  اسرائیل بنی«2 :  گفت  ایشان ، به  کرده ا خطاب ر  و هارون  موسیخداوندو 11    

   بر روی  که  بهایمی باید بخورید، از همه  می  هستند که ا حیواناتیاینه: ، بگویید  کرده خطاب
اما از 4.  را بخورید ، آن  از بهایم ای  دارد و نشخوار کننده  تمام  شکاف  که  سم هر شکافته3 .اند زمین

   سم  شکافته کند لیکن  شتر، زیرا نشخوار می مخورید، یعنی  اینها را  سم  و شکافتگان نشخوارکنندگان
   برای ، این یست ن  سم کند اما شکافته ، زیرا نشخوار می و ونک5 .  است  شما نجس  برای ، آن نیست

   شما نجس  برای ، این یست ن  سم  شکافته کند ولی ، زیرا نشخوار می و خرگوش6 .  است شما نجس
 شما   برای کند، این ر نمی نشخوا  دارد لیکن  تمام  و شکاف  است  سم ، زیرا شکافته و خوک7 . است
  از همه9 .اند  شما نجس  مکنید، اینها برای  آنها را لمس  آنها مخورید و الش از گوشت8 .  است نجس
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 در نهرها،   در دریا خواه  خواه  دارد در آب  پر و فلس  اینها را بخورید، هر چه  است  در آب آنچه
   و همه  آب  حشرات  در دریا یا در نهرها، از همه ندارد  پر و فلس و هر چه10 .وریدآنها را بخ
  اند، از گوشت  نزد شما مکروه البته11 . باشند ند، اینها نزد شما مکروهباش  می  در آب  که جانورانی

  ندارد نزد شما مکروه   در آبها پر و فلس هر چه12 . دارید  آنها را مکروه و الشهایآنها مخورید 
خوار   و استخوان اند، عقاب  نشوند، زیرا مکروه  دارید، خورده  اینها را مکروه غانو از مر13 .خواهد بود

 و جغد و  و شترمرغ16 .  آن  اجناس  به و غراب15 .  آن  اجناس  و الشخوار به کرکسو 14 .ربحرو نس
 و  و لقلق19 . خم سقا و ر و قاز و مرغ18.  و بوتیمار  و غواص و بوم17 .  آن  اجناس  و باز به  دریایی مرغ

 شما  روند برای  بر چهارپا می  بالدار که  حشرات و همه20 .  و هدهد و شبپره  آن  اجناس به  کلنگ
 بر   که روند، هر کدام  بر چهار پا می  بالدار که  حشرات  اینها را بخورید از همه لیکن21. اند مکروه
 و   آن  اجناس  به ملخ.  اینها را بخورید  قسم ز آنا22 . دارند  بر زمین  جستن قها برای خود سا پایهای
   بالدار که و سایر حشرات23 .  آن  اجناس  به  و حدب  آن ناس اج  به  و حرجوان  آن  اجناس دبا به

   کند تا شام  آنها را لمس  الش شوید، هرکه  می از آنها نجس24 .اند  شما مکروه برای چهار پا دارند
 . باشد  نجس د را بشوید و تا شام خو  آنها را بردارد، رخت  از الش  چیزی  کهو هر25.  باشد نجس

 شما   ندارد و نشخوار نکند اینها برای  تمام  شکاف  باشد لیکن  سم  شکافته  که ای و هر بهیمه26
 بر   که  جانورانی  پا رود از همه  بر کف و هر چه27.   است  کند نجس  آنها را لمس نجسند، و هر که

و 28 . باشد  نجس  کند تا شام  را لمس آنها  الش اند، هر که  شما نجس روند، اینها برای چهار پا می
  .اند  شما نجس اینها برای.  باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام  آنها را بردارد، رخت  الش هر که

 و  و موش کور   موش:اند  شما نجس خزند اینها برای  می  بر زمین  که و از حشراتی«29   
 اینها   حشرات از جمیع31 .  و بوقلمون  و کرباسه و چلپاسه   و ورل و دله30 ،  آن  اجناس سوسمار به

 از   یکی  که و بر هر چیزی32  باشد،  نجس  کند تا شام  را لمس آنها  الش هر که: اند  شما نجس برای
؛ هر   جوال ، خواه  چرم ، خواه  رخت ، خواه  چوبی ف هر ظر  باشد، خواه  بیفتد نجس اینها بعد از موتش

 . طاهر خواهد بود اشد، پس ب  نجس  شود و تا شام  گذاشته  شود در آب  کار کرده  در آن  که ظرفی
 . را بشکنید  باشد و آن  نجس ت اس  در آن  بیفتد آنچه  از اینها در آن  یکی  که  سفالین و هر ظرف33
   که  باشد، و هر مشروبی  شد نجس  ریخته  بر آن  شود، اگر آب  خورده که   در آن هر خوراک34

 آنها بیفتد   از الش ای  پاره  که و بر هر چیزی35 . باشد  نجس  است  ظرف  در چنین  شود که آشامیده
 و36 .خواهند بود  اند و نزد شما نجس  شود؛ اینها نجس ، شکسته  اجاق  تنور، خواه  باشد، خواه نجس
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 خواهد   کند نجس نها را لمس آ  الش  هر که  لیکن  باشد طاهر است  آب  مجمع  که  و حوض چشمه
 اگر  لیکن38 .  شود بیفتد طاهر است اید کاشته ب  که  کاشتنی  آنها بر تخم  از الش ای و اگر پاره37 .بود
و اگر 39 . باشد  شما نجس رای ب یفتد، این ب  آنها بر آن  از الش ای  شود و پاره  ریخته  بر تخم آب
   نجس  کند تا شام  را لمس  آن  الش  بمیرد، هر که  است  شما خوردنی  برای  که  از بهایمی یکی
   آن  الش و هر که.  باشد  نجس  خود را بشوید و تا شام  را بخورد رخت  آن  الش و هر که40 .باشد

  .اشد ب  نجس  خود را بشوید و تا شام را بردارد، رخت
   راه  بر شکم و هر چه42 . نشود ؛ خورده  است خزد مکروه ی م  بر زمین  که و هر حشراتی«41   

   بر زمین  که  حشراتی  همه  دارد، یعنی  زیاده  پایهای  رود و هر چه  بر چهارپا راه رود و هر چه
  خزد مکروه  می  که ی هر حشرات  را به خویشتن43 .اند  مکروه ا را مخورید زیرا کهخزند، آنه می

 شما   خدای  یهوه زیرا من44.  شوید  مسازید، مبادا از آنها ناپاک  آنها نجس مسازید، و خود را به
   همه  را به  خویشتن  پس  هستم  قدوس  باشید، زیرا من  نمایید و مقدس  خود را تقدیس ، پس هستم

 مصر   شما را از زمین  که  هستم  یهوه نزیرا م45 . مسازید خزند نجس  می  بر زمین  که حشراتی
   قانون  است این46 .  هستم  قدوس  باشید زیرا من دس مق ، پس  شما باشم  تا خدای  آوردم بیرون
تا در 47 .خزد  می  بر زمین  که کند و هر حیوانی  می  در آبها حرکت  که  و هر حیوانی  و مرغان بهایم
 نشوند امتیاز   خورده  که  شوند و حیواناتی  خورده  که یواناتی ح  و طاهر و در میان  نجس میان
  ».بشود

  
  

: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 12    

   حیضش  طمث  ایام فق باشد، موا  روز نجس  هفت  بزاید، آنگاه ای ، پسر نرینه  شده  آبستن  زنی چون
 تطهیر خود   روز در خون  و سه و سی4 . شود  او مختون  غلفه  گوشت شتمو در روز ه3 . باشد نجس

 . شود  تمام  طهرش نشود، تا ایام   داخل  مقدس  مکان  ننماید، و به  را لمس  چیز مقدس بماند، و هیچ
 روز در  ش و ش  باشد، و شصت  خود نجس  طمث  مدت  برحسب  بزاید، دو هفته و اگر دختری5

   برای  ساله  یک ای  شود، بره  پسر یا دختر تمام  برای  طهرش  ایام و چون6 . تطهیر خود بماند خون
 .د بیاور  نزد کاهن  اجتماع  در خیمه  به  گناه  قربانی  برای ای  کبوتر یا فاخته  و جوجه  سوختنی قربانی
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 خود   خون  خواهد کرد، تا از چشمه  کفاره خواهد گذرانید، و برایشخداوند  حضور   را به و او آن7
   بره  قیمت  او به و اگر دست8 . دختر  پسر خواه  بزاید، خواه ه ک  آن  قانون  است این. طاهر شود
   قربانی  برای  و دیگری  سوختنی  قربانی  برای  کبوتر بگیرد، یکی  یا دو جوجه  دو فاخته نرسد، آنگاه

  ». خواهد کرد، و طاهر خواهد شد  کفاره  وی  برای و کاهن.  گناه
  
  

   را در پوست  شخصی چون«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 13    

 او را   باشد، پس  برص  مانند بالی  بدنش  در پوست  بشود، و آن  براق ای  یا قوبا یا لکه  آماس بدنش
   در پوست  بال را که  آن و کاهن3 .شند بیاورند با کهنه   که  از پسرانش  یا نزد یکی  کاهن نزد هارون

 گودتر   بدنش ، و نمایش بال از پوست  است اگر مو در بال سفید گردیده.  نماید  باشد مالحظه بدنش
 در   براق  لکه و اگر آن4 . او بدهد  نجاست ه ب  او را ببیند و حکم  کاهن ، پس  است  برص باشد، بالی

   آن  کاهن ، آنگاه  سفید نگردیده  آن  گودتر ننماید، و موی ، و از پوست سفید باشد  بدنش پوست
   بال در نظرش  نماید، و اگر آن  او را مالحظه  کاهن و روز هفتم5 . دارد  روز نگاه مبتال را هفت

 و در روز6 . دارد  روز دیگر نگاه او را هفت   کاهن ، پس  نشده  پهن  باشد، و بال در پوست ایستاده
  ، کاهن  است  نگشته  پهن ، و در پوست  شده  رنگ  کند، و اگر بال کم  او را باز مالحظه  کاهن هفتم
  و اگر قوبا در پوست7 . خود را بشوید و طاهر باشد  رخت.  قوبا است آن.  بدهد  طهارتش  به حکم
 . بنماید  کاهن ر خود را بهر دیگ با  تطهیر نمود، پس  برای  کاهن  خود را به  که  شود بعد از آن پهن

  این.  او بدهد نجاست   به  باشد، حکم  شده  پهن  قوبا در پوست  نماید، و هرگاه  مالحظه و کاهن8
  .  است برص

 نماید اگر   مالحظه و کاهن10 .ورند بیا  باشد او را نزد کاهن  در کسی  برص  بالی و چون«9   
 در  این11  باشد،  در آماس  زنده  خام ، و گوشت ا سفید کرده ر  باشد، و موی  سفید در پوست آماس
   نجس  ندارد زیرا که  دهد و او را نگاه  حکم  نجاستش  به کاهن.   است  مزمن  برص  بدنش پوست
 مبتال را از سر تا   آن  پوست ، تمامی  باشد و برص  شده  بسیار پهن  در پوست و اگر برص12.  است

  را فرو  بدن  تمام  نماید اگر برص  مالحظه  کاهن پس13  باشد،  بنگرد، پوشانیده کاهن  ه ک پا هر جایی
 . ، طاهر است  است  سفید شده دنش ب  همه چونکه.  دهد  مبتال حکم  تطهیر آن ، به  است گرفته
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 را   زنده  گوشت و کاهن15 . خواهد بود در او ظاهر شود، نجس   زنده  گوشت  که  هر وقتی لیکن14
و اگر 16 .  است  برص  زیرا که  است  نجس  زنده  گوشت این.  او بدهد  نجاست  به ببیند و حکم

   بال به  کند و اگر آن  او را مالحظه و کاهن17 . بیاید  برگردد نزد کاهن  سفیدی  به  زنده گوشت
  . هر است دهد زیرا طا  مبتال حکم  آن  طهارت  به  کاهن ، پس  است  شده  مبدل سفیدی
 سفید یا   آماس  دمل و در جای19  باشد و شفا یابد،  دمل  آن پوست در   که و گوشتی«18   

 نماید و   را مالحظه  آن و کاهن20 . بنماید  کاهن  را به د آید، آن پدی  سرخی  به  سفید مایل  براق لکه
   بالی این.  دهد  او حکم جاست ن  به  کاهن ، پس  سفید شده  آن  گودتر بنماید و موی اگر از پوست

 نباشد   سفید در آن  موی  را ببیند و اینک  آن و اگر کاهن21 .  است  درآمده  از دمل  که  است برص
و اگر در 22 . دارد  روز نگاه او را هفت   کاهن  باشد، پس  رنگ  نباشد و کم  هم و گودتر از پوست

   در جای  براق  لکه و اگر آن23. باشد  بال می این.  دهد  او حکم  نجاست  به ، کاهن  شده  پهن پوست
یا 24 . دهد  حکم  وی  طهارت  به  کاهن پس.   است  دمل  گری  باشد، این  نشده ، پهن خود مانده

   به یل سفید ما  براق ، لکه  داغ  آن  زنده  باشد و از گوشت  آتش  داغ  آن  در پوست  که گوشتی
، و   سفید گردیده  براق اگر مو در لکه.  نماید  را مالحظه  آن  کاهن پس25  آید، یا سفید پدید سرخی

   او حکم  نجاست  به  کاهن پس.   است  درآمده  از داغ  که  است  برص  بنماید این گودتر از پوست
 سفید   موی  براق  در لکه  نماید و اینک  را مالحظه  آن و اگر کاهن26.   است  برص دهد زیرا بالی

  و در روز هفتم27 . دارد  روز نگه  او را هفت کاهن باشد،  رنگ کم  نباشد و نباشد و گودتر از پوست
   بالی این.  دهد کم ح  وی  نجاست  به ، کاهن  شده  پهن اگر در پوست.  نماید  او را مالحظه کاهن
   باشد، این رنگ  باشد و کم  نشده  پهن ، در پوست  خود مانده  در جای  براق و اگر لکه28 .  است برص
  .  است  داغ  گری این.  دهد  حکم  وی  طهارت  به  کاهن پس.   است  داغ آماس

   بال را مالحظه  آن کاهن30  باشد،  داشته  در سر یا در زنخ ، بالیی  مرد یا زن و چون«29   
   او حکم  نجاست  به  کاهن د، پس باش  در آن  زرد باریک  بنماید و موی اگر گودتر از پوست. نماید
 را ببیند، اگر گودتر از   سعفه  بالی  کاهن و چون31 .  است  سر یا زنخ  برص  یعنی فه سع این. دهد

و 32 . دارد  روز نگاه  را هفت  سعفه  مبتالی  آن  کاهن  نباشد، پس  در آن  سیاه  ننماید و موی پوست
 و  نباشد  زرد در آن ، و موی  نشده  پهن اگر سعفه.  نماید ظه بال را مالح  آن  کاهن در روز هفتم

   آن  را نتراشد و کاهن  سعفه  خود را بتراشد لیکن  موی آنگاه33  ننماید،  گودتر از پوست سعفه
  اگر سعفه.  نماید  را مالحظه  سعفه  کاهن و در روز هفتم34 . دارد  روز نگاه ز هفت را با  سعفه مبتالی
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   رخت دهد و او  وی  طهارت  به  حکم  کاهن  گودتر ننماید، پس ، و از پوست  نشده  پهن در پوست
 د، شو  پهن  در پوست  سعفه  طهارتش  به  اگر بعد از حکم لیکن35 .خود را بشوید و طاهر باشد

نجوید، او  زرد را   موی  باشد، کاهن  شده  پهن  در پوست اگر سعفه.  نماید  او را مالحظه  کاهن پس36
 شفا   سعفه ، پس  در آمده  از آن  سیاه  باشد، و موی  ایستاده  سعفه اما اگر در نظرش37.   است نجس
  . بدهد  وی  طهارت  به  حکم کاهن و  او طاهر است.   است یافته

   سفید داشته  براق های  لکه  یعنی  براق های  خود لکه  بدن  در پوست  مرد یا زن و چون«38   
   بهق  و سفید باشد، این  رنگ  کم  ایشان  بدن ها در پوست اگر لکه.  نماید  مالحظه کاهن39شد،  با

، و   است  او اقرع باشد،  سر او ریخته  موی  که و کسی40 . او طاهر است.   درآمده از پوست   که است
، و طاهر   است  اصلع او باشد،  ریخته  پیشانی  سر او از طرف  موی  که و کسی41 .باشد طاهر می

 از   که  است  برص  باشد، آن  سرخی  به  سفید مایل  بالی  کل  یا پیشانی و اگر در سر کل42 .باشد می
 بال در   آن اگر آماس.  کند  او را مالحظه  کاهن پس43 .  است  او در آمده  کل ا پیشانی او ی سر کل
  او مبروص44  باشد،  بدن  در پوست  مانند برص، خی سر  به  او سفید مایل  کل  او یا پیشانی سر کل
و اما 45 .  است  در سرش  وی بالی.  بدهد  وی  نجاست  به  حکم  البته کاهن. باشد  می ، و نجس است

  شیده او پو ، و شاربهای  سر او گشاده ، و موی  شده  او چاک  بال را دارد، گریبان  این  که مبروص
 خواهد بود، و تنها بماند و   نجس  بال دارد، البته  که  روزهایی و همه46 . جس ن شود، و ندا کند نجس

  . باشد  لشکرگاه  او بیرون مسکن
 در  خواه48 ، ای  پنبه  رخت  خواه  پشمین خت ر  باشد، خواه  داشته  برص  بالی  که و رختی«47   

 شود،   ساخته  از چرم  که ، یا از هر چیزی م از چر  و چه  از پنبه  و چه  از پشم  در پود، چه تار و خواه
 در پود یا   در تار خواه ، خواه  یا در چرم  باشد، در رخت  سرخی  یا به  سبزی  به  بال مایل اگر آن49

   بال را مالحظه  آن و کاهن50 . شود  داده  نشان  کاهن به.  ست ا  برص  بالی ، این  چرمی در هر ظرف
   بال دارد، در روز هفتم  را که  چیزی و آن51 . دارد  روز نگاه  بال دارد هفت ا که ر  چیزی نماید و آن

 در هر   در پود، یا در چرم  در تار خواه  باشد، خواه  شده  پهن  بال در رخت اگر آن.  کند مالحظه
  پس52 .دباش  می  چیز نجس  و آن سد است مف  برص شود، این  می  استعمال  آن  برای  چرم  که کاری
 بال   که  چرمی ، یا در هر ظرف  در پنبه  خواه  در پشم  پود، خواه  تار و چه  را بسوزاند، چه  رخت آن

 کند،   را مالحظه  آن  کاهن اما چون53 . شود  سوخته  آتش به.   مفسد است  باشد، زیرا برص در آن
   کاهن پس54  باشد،  نشده  پهن  چرمی  هر ظرف در پود، یا در  در تار خواه ، خواه اگر بال در رخت
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  و بعد از شستن55 . دارد  روز دیگر نگاه  را هفت ن بال دارد بشویند، و آ  را که امر فرماید تا آنچه
   نشده  پهن ، هر چند بال هم  نشده  بال تبدیل  آن اگر رنگ.  نماید  مالحظه  بال دارد کاهن  چیز که آن

 باشد   درون در  آن  فرسودگی ، خواه  است  خوره این.   بسوزان  آتش  را به آن.   است  نجس باشد، این
   آن  باشد، پس  شده  رنگ  کم  آن  نماید، اگر بال بعد از شستن  مالحظه  کاهن و چون56 . یا در بیرون
   در تار خواه ه خوا  رخت و اگر باز در آن57.  کند  از پود، پاره  از تار خواه  خواه  یا از چرم را از رخت

   آتش  بال دارد به  را که آنچه.   است  برص  برآمدن  ظاهر شود، این  چرمی در پود، یا در هر ظرف
   رفع  و بال از آن ای  شسته  را که  چرمی  پود، یا هر ظرف  تار و خواه  خواه  رخت و آن58.  بسوزان

   پشمین  در رخت  برص  بالی  قانون  است ینا59 ». شود و طاهر خواهد بود  شسته ه باشد، دوبار شده
  .  آن  یا نجاست  طهارت  به  حکم  برای  چرمی  در پود، یا در هر ظرف  در تار خواه  خواه ای یا پنبه

  
  

ز در رو:   مبروص  قانون  است این«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 14    

  اگر بالی.  کند  مالحظه  برود و کاهن لشکرگاه  رون بی و کاهن3 . شود  آورده  نزد کاهن تطهیرش
 باید تطهیر شود، دو   که  کسی  آن  برای  بدهد که  حکم کاهن4  باشد،  شده  رفع  از مبروص برص

 را در   گنجشک  یک  امر کند که و کاهن5 . ارز و قرمز و زوفا بگیرند  چوب طاهر، و  زنده گنجشک
ز و قرمز و زوفا بگیرد  ار  را با چوب  زنده  اما گنجشکو6 . بکشند  روان  آب  بر باالی لین سفا ظرف

   که و بر کسی7 .، فرو برد  شده  کشته  روان  آب بر  که  گنجشکی  خون  به  زنده و آنها را با گنجشک
   را به زنده  و گنجشک.  بدهد  طهارتش  به  بپاشد، و حکم  مرتبه  باید تطهیر شود هفت از برص

 خود را   موی  خود را بشوید، و تمامی  باید تطهیر شود رخت  که  کس و آن8 . صحرا رها کند یسو
  فت تا ه  شود، لیکن  داخل  لشکرگاه  به و بعد از آن.  کند، و طاهر خواهد شد  غسل  آب بتراشد، و به
   و آبروی سر و ریش خود را بتراشد از   موی  تمامی و در روز هفتم9 . خود بماند  خیمه روز بیرون
.  دهد  غسل  آب  خود را به  خود را بشوید و بدن  خود را بتراشد و رخت  موی  تمامی خود، یعنی

  . طاهر خواهد بود پس
 عشر  ، و سه عیب  بی  ساله  یک  ماده  بره ، و یک عیب  بی  نرینه  دو بره و در روز هشتم«10   
 او را   که  کاهن و آن11 . بگیرد  روغن  لج ، و یک  آردی  هدیه ی، برا  روغن  به  شده  سرشته آرد نرم
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   نزد در خیمهخداوند  حضور  چیزها به هیر شود، با این باید تط  را که  کس کند، آن تطهیر می
   قربانی  برای  روغن  لج  را با آن ، آن  را گرفته  نرینه های  از بره  یکی و کاهن12.  حاضر کند اجتماع
   که  را در جایی و بره13.  بجنباندخداوند حضور   به  جنبانیدنی  هدیه و آنها را برای.  بگذراند جرم

   مثل  جرم  کند، زیرا قربانی  ذبح  مقدس کنند، در مکان  می  را ذبح  سوختنی  و قربانی  گناه قربانی
 بگیرد، و   جرم  قربانی ز خون ا و کاهن14 .  است اقداس دس ق این.   است  کاهن  از آن  گناه قربانی
  و بر شست   راست  دست  باید تطهیر شود، و بر شست  که  کسی  راست  گوش  را بر نرمه  آن کاهن
 . خود بریزد  چپ  دست  را در کف ، آن  گرفته  روغن  از لج  قدری و کاهن15 . بمالد  وی  راست پای

   مرتبه  خود دارد فرو برد، و هفت  چپ در کف   که  روغنی  خود را به  راست  انگشت و کاهن16
   گوش  بر نرمه  است  وی  در کف  که  روغن  از باقی و کاهن17 .بپاشدخداوند  حضور    را به روغن
   خون  باید تطهیر شود، باالی  که  کس  آن  راست  پای  و بر شست  راست  دست  و بر شست راست

 باید تطهیر شود   که  کس  بر سر آن  است  کاهن  در کف  را که ن روغ و بقیه18 . بمالد  جرم بانیقر
 را بگذراند، و   گناه  قربانی و کاهن19 . خواهد نمود  کفارهخداوند حضور   به  وی  برای بمالد و کاهن

   را ذبح  سوختنی  قربانی نو بعد از آ.  نماید  او را کفاره  باید تطهیر شود نجاست  که  کس  آن برای
 خواهد کرد، و   کفاره  وی  بگذراند، و برای  را بر مذبح  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی و کاهن20 .ندک

   قربانی  برای  نرینه  بره  یک  اینها نرسد، پس  به و اگر او فقیر باشد و دستش21. طاهر خواهد بود
   روغن  به  شده  سرشته  آرد نرم عشر از  کند، بگیرد و یک  کفاره  وی  شود و برای  تا جنبانیده جرم
 برسد، و   آن  به  دستش  کبوتر، آنچه  یا دو جوجه و دو فاخته22 ،  روغن  لج  و یک آردی   هدیه برای
  . بشود  سوختنی  قربانی  و دیگری  گناه  قربانی یکی

 حضور  ه خود ب  طهارت  برای  اجتماع  در خیمه  به  آنها را نزد کاهن و در روز هشتم«23   
   هدیه  آنها را برای  را بگیرد و کاهن  روغن  و لج  جرم  قربانی  بره و کاهن24 . بیاوردخداوند

   جرم  قربانی  از خون  نماید و کاهن  را ذبح  جرم و قربانی25 . بجنباندخداوند به حضور  جنبانیدنی
شود   تطهیر می  که  کسی ت راس  پای  و شست  راست  دست  و شست  راست  گوش ، بر نرمه گرفته
 در   که  از روغنی و کاهن27 . خود بریزد  چپ  دست  کف  را به  از روغن  قدری و کاهن26 .بمالد
 از  و کاهن28 . بپاشدخداوند حضور   به  مرتبه  خود هفت  راست  انگشت  خود دارد، به  چپ دست
   راست  پای  و بر شست  راست  دست  و بر شست  راست  گوش  دارد بر نرمه  در دست  که روغنی
   است  کاهن  در دست  که  روغنی و بقیه29 . بمالد  جرم  قربانی  خون ر جایشود، ب  تطهیر می  که کسی
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 از  و یکی30 . کند  کفارهخداوند حضور   به  وی شود بمالد تا برای  تطهیر می  که  را بر سر کسی آن
   هر آنچه یعنی31 .بگذراند باشد   رسیده  آن  به  دستش  از آنچه کبوتر را  یا از دو جوجه دو فاخته

.   آردی  با هدیه  سوختنی  قربانی  را برای  و دیگری  گناه  قربانی  را برای  برسد، یکی  آن  به  وی دست
   قانون  است این32 ». خواهد کرد  کفارهخداوند حضور  شود به  تطهیر می  که  کسی  برای و کاهن
  .رسد  تطهیر خود نمی  به  وی دست دارد، و   برص  بالی  که کسی

 را   آن  من  که  کنعان  زمین  به چون«34 : ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 33   
   شما عارض  ملک  از زمین ای  را در خانه  برص  شوید، و بالی  داخل دهم  می  ملکیت  شما به به

 بال   مثل آید که  نظر می  مرا به ، بگوید که  داده  را اطالع ، کاهن  آمده  خانه  صاحب هآنگا 35،  گردانم
   را خالی  بال، خانه  دیدن  برای  کاهن  شدن  از داخل  امر فرماید تا قبل و کاهن36 .  است در خانه

و 37  شود،  داخل خانه   دیدن  برای ن کاه  شود، و بعد از آن  نجس  است  در خانه کنند، مبادا آنچه
، و از  یا سرخی باشد  سبزی  به  مایل  از خطهای  خانه اگر بال در دیوارهای.  نماید بال را مالحظه

و 39 . روز ببندد  را هفت  رود و خانه  نزد در بیرون  از خانه  کاهن پس38  دیوار گودتر بنماید، سطح
  آنگاه40  باشد،  شده  پهن  خانه دیوارهایگر بال در  نماید ا  باز بیاید و مالحظه  کاهن در روز هفتم

 شهر   بیرون  ناپاک ای ج ، آنها را به  کنده  بال در آنهاست  را که  امر فرماید تا سنگهایی کاهن
   ناپاک  جای  باشند به  تراشیده  را که  بتراشند و خاکی  را از هر طرف  خانه و اندرون41 .بیندازند
،  گر گرفته دی  سنگها بگذارند و خاک  آن  جای ، به  دیگر گرفته و سنگهای42 .د شهر بریزن بیرون
 باز   خانه ن و اندود کرد  سنگها و تراشیدن و اگر بال برگردد و بعد از کندن43 . را اندود کنند خانه

   برص  این باشد  شده  پهن اگر بال در خانه.  نماید  بیاید و مالحظه  کاهن پس44  بروز کند، در خانه
   و تمامی  و چوبش  کند با سنگهایش  را خراب  خانه پس45 .  است  نجس  و آن است  مفسد در خانه

   که  روزهایی  شود در تمام  خانه  داخل و هر که46 . شهر بیندازند  بیرون  ناپاک ای ج  و به  خانه خاک
 در   خود را بشوید و هر که خوابد رخت ب  در خانه و هر که47 . خواهد بود  نجس  باشد تا شام هبست
 نماید اگر بعد از اندود   بیاید و مالحظه  کاهن و چون48 . خود را بشوید  خورد، رخت  چیزی خانه
   شده  بدهد، زیرا بال رفع  خانه  طهارت  به  حکم  کاهن  باشد، پس  نشده  پهن  بال در خانه  خانه کردن
 را در   گنجشک و یک50 . ارز و قرمز و زوفا بگیرد و چوب   گنجشک دو  تطهیر خانه و برای49 . است
، آنها   را گرفته  زنده  ارز و زوفا و قرمز و گنجشک و چوب51  نماید،  ذبح  روان  بر آب فالین س ظرف
   را به و خانه52 . بپاشد  بر خانه  مرتبه ، و هفت فرو برد  روان  و آب  شده  ذبح  گنجشک  خون را به

  چهاردهمفصل /الویان کتاب



171 

و 53 . ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید  چوب  و به  زنده  گنجشک  و به  روان  آب  و به  گنجشک نخو
» . نماید و طاهر خواهد بود  را کفاره  صحرا رها کند، و خانه  سوی  شهر به  را بیرون  زنده گنجشک

  رایو ب56 ،  و خانه ت رخ  برص و برای55 ،  سعفه  و برای  برص  هر بالی ی، برا  قانون  است این54
  این.  طاهر  وقت باشد و چه  می  نجس  وقت  چه  که  دادن  تعلیم و برای57 .  براق  و قوبا و لکه آماس
  .  است  برص قانون

  
  

   را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  و هارون  موسیخداوندو 15    

و 3 .  است  نجس  جریانش  سبب  او به خود دارد  از بدن  جریان  که مردی: بگویید   ایشان ، به کرده
 از   جریانش  باشد خواه  روان  از گوشتش  جریانش  او، خواه  جریان  سبب ، به  نجاستش  است این

،   است  بخوابد نجس  بر آن  جریان  صاحب  که هر بستری4 .  اوست  نجاست این.  باشد  بسته گوشتش
   خود را بشوید، و به  نماید، رخت  بستر او را لمس و هر که5.   است  نجس بنشیند  بر آن و هر چه

   نشسته  بر آن  جریان  صاحب  بنشیند بر هر چه و هر که6 . باشد  نجس  کند، و تا شام  غسل آب
   جریان  صاحب  بدن و هر که7 . باشد  نجس  کند، وتا شام  غسل  آب  خود را بشوید و به بود، رخت
  و اگر صاحب8 . باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید و به  نماید، رخت را لمس
 کند، و تا   غسل  آب  خود را بشوید، و به  رخت  کس  اندازد، آن  دهن  طاهر آب ، بر شخص جریان
  زی چی و هر که10 . باشد  سوار شود، نجس  بر آن ان جری  صاحب  که و هر زینی9 . باشد  نجس شام

 خود   چیزها را بردارد، رخت  این  باشد، و هر که  نجس  نماید تا شام  باشد لمس  زیر او بوده را که
   لمس  جریان  صاحب  را که و هر کسی11 . باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب را بشوید، و به
   کند و تا شام غسل   آب  خود را بشوید، وبه  باشد، رخت  نشسته  آب  خود را به نماید، و دست

  ظرف شود، و هر   نماید، شکسته  را لمس  آن  جریان  صاحب  که  سفالین و ظرف12 . باشد نجس
  . شود  شسته  آب  به چوبین

 تطهیر   روز برای  هفت  باشد، آنگاه  خود طاهر شده  از جریان  جریان  صاحب و چون«13   
و در روز 14 . دهد و طاهر باشد  غسل  آب ا بهود ر خ  خود را بشوید و بدن خود بشمارد، و رخت

، آنها را   آمده  اجتماع  در خیمه  بهخداوند  حضور    کبوتر بگیرد، و به  یا دو جوجه  دو فاخته هشتم
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و .   سوختنی  قربانی  برای  و دیگری  گناه  قربانی  برای  آنها را بگذراند، یکی و کاهن15 . بدهد  کاهن به
  . خواهد کرد  را کفاره  جریانشخداوند حضور   به  وی  برای کاهن

.  باشد  نجس  دهد، وتا شام  غسل  آب  خود را به  بدن  درآید تمامی  از کسی  منی و چون«16   
و هر 18 . باشد  نجس  شود، و تا شام شسته   آب  باشد به  بر آن  منی  که  و هر چرمی و هر رخت17

  . باشند  نجس  کنند و تا شام  غسل  آب  کند، به و انزال مرد با او بخوابد   که زنی
   روز در حیض  باشد، هفت  خون  است  در بدنش  که  دارد، و جریانی  جریان و اگر زنی«19   

 خود   در حیض  که و بر هر چیزی20 . باشد  نجس  شام نماید، تا  او را لمس و هر که. خود بماند
   کند، رخت  بستر او را لمس و هر که21.  باشد  بنشیند نجس  که زی باشد، و بر هر چی بخوابد نجس

   نشسته  او بر آن  را که  چیزی و هر که22.  باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب خود را بشوید، و به
 بر  و اگر آن23 . باشد  نجس  کند، و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید، و به  نماید رخت بود لمس
 . باشد  نجس  کند تا شام  را لمس چیز  آن  بود، چون  نشسته  او بر آن  که د یا بر هر چیزیبستر باش

و هر .  خواهد بود  روز نجس  باشد تا هفت  او بر وی  بستر شود و حیض  با او هم و اگر مردی24
  . خواهد بود  بخوابد نجس  بر آن  که بستری
   از زمان  دارد، یا زیاده  خون  خود جریان  حیض ان بسیار، غیر از زم  روزهای  که و زنی«25   
او .  خواهد بود  حیضش  روزهای  مثل  نجاستش  جریان  روزهای  دارد، تمامی  خود جریان حیض
   برای  بستر حیضش  بخوابد، مثل  خود بر آن  جریان  در روزهای  که و هر بستری26 .  است نجس
  و هر که27.  خواهد بود  نجس  حیضش  نجاست  بنشیند مثل آن بر   که و هر چیزی.  خواهد بود وی
   کند و تا شام  غسل  آب  خود را بشوید و به  رخت پس. باشد  می  نماید نجس  چیزها را لمس این

  . باشد نجس
 طاهر   خود بشمارد، و بعد از آن  روز برای  باشد، هفت  خود طاهر شده و اگر از جریان«28   
   در خیمه  به ن کبوتر بگیرد، و آنها را نزد کاه  یا دو جوجه  دو فاخته و در روز هشتم29 .بودخواهد 
و .  بگذراند  سوختنی  قربانی  را برای  و دیگری  گناه  قربانی  را برای  یکی و کاهن30 .د بیاور اجتماع
   را از نجاست اسرائیل  بنی پس31.   کند کفارهخداوند   حضور  را به  جریانش  نجاست  وی  برای کاهن
 خود   سازند و در نجاست  نجس  است  ایشان  در میان  مرا که  جدا خواهید کرد، مبادا مسکن ایشان
  ».بمیرند
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   شده  نجس  درآید و از آن  از وی  منی  که  دارد، و کسی  جریان  که  کسی  قانون  است این32   
   نجس  با زن  که ، و مردی  زن  مرد خواه رد خواه دا  جریان  و هر که  در حیضش و حایض33 .باشد

  .همبستر شود
  
  

مدند آ خداوند نزد   که ، وقتی  دو پسر هارون  را بعد از مردن  موسیخداوندو 16    

   قدس  به  را بگو که برادر خود هارون:   گفت  به موسیخداوند  پس«2 : ، گفت  کرده و مردند خطاب
   نشود، مبادا بمیرد، زیرا که  داخل  وقت  همه  است  بر تابوت  که مت رح  کرسی  پیش  حجاب درون
  ای  بشود، با گوساله  قدس  داخل  چیزها هارون و با این3 . شد  ظاهر خواهم  رحمت  بر کرسیدر ابر
   را بپوشد، و زیر جامه  مقدس  کتان و پیراهن4.   سوختنی  قربانی  برای ، و قوچی  گناه  قربانی برای
  اینها رخت.  باشد  معمم  کتان  عمامه  شود، و به  بسته  کمربند کتان  باشد، و به  بر بدنش کتان

 دو بز  اسرائیل  بنی و از جماعت5. ، آنها را بپوشد  داده  غسل  آب  خود را به  بدن پس.   است مقدس
 را   گناه  قربانی  گوساله و هارون6 . بگیرد نی سوخت  قربانی  برای  قوچ ، و یک  گناه  قربانی  برای نرینه
و دو بز را بگیرد و آنها 7 . نماید  خود کفاره  خانه  و اهل خود  بگذراند، و برای  خود اوست  برای که

   اندازد، یک  دو بز قرعه  بر آن و هارون8 . حاضر سازد  اجتماع  در خیمه  بهخداوند حضور  را به
   بر آنخداوند   برای  قرعه  را که  بزی و هارون9.    عزازیل برای   قرعه  و یکخداوند   برای قرعه

 برآمد   بر آن  عزازیل  برای  قرعه  که و بزی10 . بگذراند  گناه  قربانی  و بجهت بیاورد، برآمد نزدیک
  . صحرا بفرستد  به  عزازیل  برای را  نماید و آن  کفاره  حاضر شود، و بر آن زنده خداوند حضور  به

   خود و اهل  بیاورد، و برای  نزدیک  خود اوست  برای  را که  گناه  گاو قربانی و هارون«11   
   پر از زغال و مجمری12 . کند  ذبح  خود اوست  برای ا که ر  گناه  نماید، و گاو قربانی  خود کفاره خانه
،  شته بردا  شده معطر کوبیده پر از بخور   و دو مشت  استخداوند حضور   به  که  مذبح  از روی آتش

 را   رحمت  بنهد تا ابر بخور کرسیخداوند حضور   به و بخور را بر آتش13 . بیاورد  حجاب  اندرون به
   به  رحمت ، بر کرسی  گاو گرفته و از خون14.  بپوشاند، مبادا بمیرد  است  شهادت  بر تابوت که

   مرتبه  هفت  رحمت  کرسی  روی  را پیش  خون از  بپاشد، و قدری  مشرق  طرف  خود به انگشت
   حجاب  اندرون  را به  نماید، و خونش  ذبح  است  قوم  برای  را که  گناه  بز قربانی پس15 .بپاشد
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   و پیش  رحمت  را بر کرسی  کند، و آن  بود عمل  کرده  گاو عمل  با خون  چنانکه بیاورد، وبا خونش
   سبب ، و به اسرائیل  بنی  نجاسات  سبب  نماید به  کفاره  قدس و برای16 . بپاشد  رحمت  کرسی روی

   نجاسات  در میان  با ایشان  که  اجتماع  خیمه ، و برای  ایشان  گناهان  با تمامی  ایشان تقصیرهای
  دن کر  برای  که  نباشد، و از وقتی  اجتماع  در خیمه و هیچکس17 . بکند ، همچنین  است  ساکن یشانا

   خود و برای  خانه  اهل  خود و برای  برای  آید، پس  بیرون  که  بشود تا وقتی  قدس  داخل کفاره
 آید،   بیرون  استخداوند حضور   به  که  نزد مذبح پس18.  خواهد کرد  کفاره  اسرائیل  جماعت تمامی
   هر طرف  به  مذبح های هرا بر شاخ  ، آن  بز گرفته  گاو و از خون  نماید، و از خون  کفاره  آن و برای
 را   را تطهیر کند، و آن  بپاشد و آن  بر آن  مرتبه  خود هفت  انگشت  را به  از خون و قدری19 .بپاشد
  . نماید  تقدیس اسرائیل  بنی ساتاز نجا

  گاهآن شود،   فارغ  مذبح  و برای  اجتماع  خیمه  و برای  قدس  برای  نمودن  از کفاره و چون«20   
   خطایای  بنهد، و همه  خود را بر سر بز زنده  دو دست و هارون21 . بیاورد  را نزدیک بز زنده

 نماید، و آنها را بر سر بز   اعتراف  ایشان  گناهان  را با همه  ایشان  تقصیرهای  و همه اسرائیل بنی
   زمین  را به  ایشان  گناهان و بز همه22 .ا بفرستد صحر  حاضر به  شخص  دست  را به بگذارد و آن

 شود، و   داخل  اجتماع  خیمه  به و هارون23 . صحرا رها کند  بز را به پس. رد بر خود خواهد ب ویران
 .، آنها را در آنجا بگذارد  کرده  بود بیرون  پوشیده  قدس  به  شدن  داخل  در وقت  را که  کتان رخت

   آید، و قربانی ، بیرون  خود را پوشیده  دهد، و رخت  غسل  آب  به  مقدس  خود را در جای و بدن24
  و پیه25 . نماید  کفاره  قوم  خود و برای  را بگذراند، و برای  قوم  سوختنی  خود و قربانی سوختنی

   خود را بشوید و بدن  رها کرد رخت  عزازیل  بز را برای و آنکه26 . بسوزاند  را بر مذبح  گناه انیقرب
   و بز قربانی  گناه و گاو قربانی27 . شود  داخل  لشکرگاه  به  از آن دهد، و بعد  غسل  آب  بهخود را

 و   شود، و پوست  برده  لشکرگاه   بیرون شد،  آورده  کفاره  کردن  برای  قدس  آنها به  خون  را که گناه
   خود را بشوید و بدن ید رخت آنها را سوزان و آنکه28 .نند بسوزا  آتش  آنها را به  و سرگین گوشت

  . شود  داخل رگاه لشک  به  دهد، و بعد از آن  غسل  آب خود را به
   خود را ذلیل  جانهای  هفتم  از ماه  در روز دهم  باشد، که  دائمی  شما فریضه  برای و این«29   

 در  زیرا که30 . باشد ا گزیده شما مأو  در میان  که  غریبی  خواه  متوطن  کار مکنید، خواه سازید، و هیچ
 طاهر خداوند حضور   خود به  گناهان  خواهد شد، و از جمیع  تطهیر شما کرده  برای  روز کفاره آن

   فریضه  است این.  سازید  خود را ذلیل  جانهای ، پس  شماست  برای  آرامی  سبت این31 .خواهید شد
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 را   نماید کفاره  پدر خود کهانت  باشد، تا در جای شده  ، و تخصیص  شده  مسح  که و کاهنی32.  دائمی
 نماید، و   کفاره  مقدس  قدس و برای33 . را بپوشد  مقدس  رختهای  یعنی  کتان و رختهای. بنماید
  و این34.  نماید  کفاره  قوم  جماعت  و تمامی  کهنه  نماید، و برای  کفاره  و مذبح  اجتماع  خیمه برای
  ر سال ه  مرتبه  یک  ایشان  گناهان  از تمامی اسرائیل  بنی  خواهد بود تا برای  دائمی یضه شما فر برای
  . آورد  بعمل  را امر فرمود، همچنان موسیخداوند    چنانکه پس» . شود کفاره

  
  

   و جمیع  و پسرانش هارون«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17    

هر 3 :گوید فرماید و می  میخداوند   که  کاری  است این:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی
   لشکرگاه  بیرون که نماید، یا آن  ذبح در لشکرگاه  گاو یا گوسفند یا بز  که  اسرائیل  از خاندان شخصی

داوند خ   مسکن  پیشخداوند برای   نیاورد، تا قربانی  اجتماع  در خیمه  را به و آن4  نماید، ذبح
 خود   از قوم ص شخ  و آن  است  ریخته او خون.  خواهد شد  محسوب  خون  شخص بگذراند، بر آن

  کنند بیاورند، یعنی  می  در صحرا ذبح  خود را که  ذبایح اسرائیل  بنی تا آنکه5 . خواهد شد منقطع
   برای  سالمتی  ذبایح بجهت آنها را بیاورند، و آنها را   نزد کاهن  اجتماع  در خیمه  بهخداوندبرای 
 را   بپاشد، و پیه  اجتماع نزد در خیمه خداوند   را بر مذبح  خون و کاهن6 . نمایند  ذبحخداوند

   در عقب  که  دیوهایی  خود را برای ، ذبایح و بعد از این7 . شودخداوند  بسوزاند تا عطر خوشبو برای
  . خواهد بود  دائمی  فریضه ایشان   در پشتهای  ایشان رای ب این.  ننمایند کنند دیگر ذبح آنها زنا می

 شما مأوا گزینند   در میان  که  و از غریبانی  اسرائیل  از خاندان هر کس:  را بگو و ایشان«8   
خداوند    را برای  نیاورد، تا آن  اجتماع  در خیمه  را به و آن9  بگذراند،  یا ذبیحه  سوختنی انی قرب که

   یا از غریبانی  اسرائیل  از خاندان و هر کس10 . خواهد شد  خود منقطع  از قوم ص شخ  آن.بگذراند
   خون  که  شخصی  خود را بر آن  روی  را بخورد، من  خون  هر قسم   شما مأوا گزینند که  در میان که

 جسد در   جان  کهزیرا11 .  ساخت هم خوا  منقطع  قومش ، و او را از میان گردانم  باشد برمی خورده
   که  است  کند، زیرا خون  شما کفاره  جانهای  تا برای ام  شما داده  به  را بر مذبح  آن ، و من  است خون
   نخورد و غریبی  از شما خون هیچکس:  ام  را گفته اسرائیل  بنی بنابراین12 .کند  می  کفاره  جان برای
   در میان  که  یا از غریبانی اسرائیل  از بنی و هر شخص13 . نخورد ا گزیند خون شما مأو  در میان که
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 را بریزد و  ن آ  خون شود صید کند، پس  می  خورده  را که  هر جانور یا مرغی شما مأوا گزینند، که
 را  اسرائیل  بنی ، پس  است  یکی  آن  و جان  آن جسد خون  هر ذی زیرا جان14 . بپوشاند  خاک به

ا  ر  آن ، هر که  است  آن  جسد خون  هر ذی  جسد را مخورید، زیرا جان  ذی یچ ه  خون ام گفته
  . خواهد شد بخورد منقطع

 خود را   بخورد، رخت ای  شده  یا دریده  میته  که  یا از غریبانی  از متوطنان و هر کسی«15   
 را نشوید و  گر آنو ا16 . طاهر خواهد شد سپ.  باشد  نجس  کند و تا شام  غسل  آب بشوید، و به

  ». خود خواهد بود  گناه  ندهد، متحمل  خود را غسل بدن
  
  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 18    

  بودید عمل  می  ساکن  در آن  مصر که  زمین  اعمال مثل3 .  شما هستم  خدای  یهوه من: بگو  ایشان
 منمایید، و   کرد عمل  خواهم  آنجا داخل  شما را به  من  که  کنعان  زمین  اعمال منمایید، و مثل

 دارید تا در آنها   مرا نگاه  مرا بجا آورید و فرایض احکام4 . رفتار مکنید  ایشان  فرایض حسببر
   که آدمی هر   دارید، که  مرا نگاه  و احکام  فرایض پس5 .  شما هستم  خدای  یهوه یید، منرفتار نما

  .  هستم  یهوه  خواهد کرد، من آنها را بجا آورد در آنها زیست
   یهوه من.  او بکند عورت   ننماید تا کشف  نزدیکی  خویش  از اقربای  احدی  به  کس هیچ«6   
 او  ت عور کشف.   منما؛ او مادر توست  مادر خود را کشف  عورت  پدر خود یعنی عورت7 . هستم
   خواهر خود، خواه عورت9 .  پدر تو است  عورت آن.   مکن ف پدر خود را کش  زن عورت8 . مکن

 . منما  را کشف ایشان  ، عورت  مولود بیرون ، چه  مولود در خانه  چه  دختر مادرت ، خواه دختر پدرت
 .  تو است  اینها عورت، زیرا که  مکن  را کشف  ایشان ، عورت  و دختر دخترت  دختر پسرت عورت10
 او را   عورت  کشف  تو است باشد، او خواهر  شده  از پدر تو زاییده  که  پدرت  دختر زن عورت11

 خواهر مادر  عورت13 .  پدر تو است ، او از اقربای کن م  خواهر پدر خود را کشف عورت12 . مکن
 او   زن ، و به  مکن  برادر پدر خود را کشف عورت14 .  مادر تو است ، او از اقربای ن مک خود را کشف

 پسر تو  ، او زن  مکن  خود را کشف  عروس عورت15 .  تو است عمه)   منزله به(او .  منما نزدیکی
 .  برادر تو است  عورت آن.   مکن  برادر خود را کشف  زن عورت16.   مکن  او را کشف عورت.  است
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 او را  تر دختر او را مگیر، تا عورتو دختر پسر او یا دخ.   مکن  کشف  را با دخترش  زنی عورت17
 او   مگیر، تا هیوی  را با خواهرش و زنی18 .  فجور است باشند و این  او می  از اقربای اینان.   کنی کشف

   در نجاست  زنی و به19.   نمایی ، کشف  است  او زنده  که  مادامی  او را با وی بشود، و تا عورت
، تا خود را  خود همبستر مشو  همسایه و با زن20 .  کنی  او را کشف منما، تا عورت   نزدیکی حیضش
  .  سازی  نجس با وی

  حرمت  خود را بی  خدای  و نام  مگذران  از آتش  مولک  خود را برای  از ذریت و کسی«21   
  .  هستم  یهوه من. مساز

   جماع ای  بهیمه ا هیچو ب23 .  فجور است  این ، زیرا که  مکن  جماع  زن و با ذکور مثل«22   
   این  کند، زیرا که  جماع  نایستد تا با آن ای  بهیمه  پیش ، و زنی  سازی  نجس  آن ، تا خود را به مکن

  . فجور است
   پیش  من  که  اینها امتهایی  همه  مسازید، زیرا به  را نجس  از اینها خویشتن  کدام  هیچ به«24   
   را از آن  گناهش ، و انتقام  است  شده  نجس و زمین25 .اند  شده س، نج کنم  می ا بیرون شم روی

 دارید،   مرا نگاه  و احکام  شما فرایض پس26 . خواهد نمود  خود را قی  ساکنان  کشید، و زمین خواهم
 .ند شما مأوا گزی  در میان  که ی غریب  و نه  متوطن  نیاورید، نه  عمل  فجور را به  از این  کدام و هیچ

   شده  نجس  کردند، و زمین فجور را  این  از شما بودند، جمیع  قبل  که  زمین  آن زیرا مردمان27
 از شما   قبل  را که  امتهایی  سازید، چنانکه  را نجس  کند، اگر آن  شما را نیز قی مبادا زمین28 . است

 باشند،   کرده  که  کسانی ا بکند، همه فجور ر  از این  یکی  که زیرا هر کسی29 .  است  کرده بودند، قی
   قبل  که  زشت  رسوم  دارید، و از این  مرا نگاه  وصیت  پس30.  خواهند شد  خود منقطع  قوم از میان

   خدای  یهوه من.  مسازید  آنها نجس  منمایید، و خود را به  عمل  است  شده  آورده  عمل از شما به
  ». شما هستم

  
  

 را  اسرائیل  بنی  جماعت تمامی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب موسی خداوندو 19    

 از  هر یکی3 .  هستم  شما قدوس  خدای  یهوه ن م  باشید، زیرا که مقدس:  بگو  ایشان ، به  کرده خطاب
  به4 . م شما هست  خدای  یهوه  دارید، من  مرا نگاه های  نماید و سبت شما مادر و پدر خود را احترام
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و 5 .  شما هستم  خدای  یهوه من. زید خود مسا  برای  شده  ریخته  مکنید، و خدایان  بتها میل سوی
 را   آن  که در روزی6  شوید،  را بگذرانید تا مقبول آن بگذرانید، خداوند نزد   سالمتی  ذبیحه چون
   آتش  بماند به سوم تا روز   از آن  شود، و اگر چیزی  روز خورده  آن و در فردای.  نمایید ذبح

 را   آن و هر که8 . نخواهد شد باشد، مقبول  می روه شود، مک  خورده و اگر در روز سوم7 . شود سوخته
   کس ، آن  است  کرده حرمت  را بیخداوند    خود خواهد بود، زیرا چیز مقدس  گناه بخورد، متحمل

  . خواهد شد  خود منقطع از قوم
  محصول نکنید، و   خود را تمام  مزرعه های  را درو کنید، گوشه خود  زمین  حاصل و چون«9   

   تاکستان  شده  ریخته های  منما، و خوشه چینی  خود را دانه و تاکستان10 . مکنید چینی خود را خوشه
  .  شما هستم  خدای  یهوه  بگذار، من  فقیر و غریب ، آنها را برای خود را بر مچین

   دروغ  قسم  من  نام و به12 . مگویید ایید، و با یکدیگر دروغمنم مکنید، و مکر  دزدی11   
  .  هستم  یهوه ، من  باشی نموده  حرمت  خود را بی  خدای  نام مخورید، که

  . نماند مزد مزدور نزد تو تا صبح، و   مکن  منما، و ستم  خود را غصب  همسایه مال13 
  ، من  خود بترس ای مگذار، و از خد  لغزش  کور سنگ  روی ، و پیش  مکن کر را لعنت14   

  .  هستم یهوه
   مدار، و درباره  را محترم  منما و بزرگ ، و فقیر را طرفداری  مکن انصافی  بی در داوری15   
  ؛  بکن  داوری  انصاف  خود به یههمسا

  من.   خود مایست  همسایه ، و بر خون  مکن  گردش چینی  سخن  خود برای  قوم در میان«16   
  .  هستم یهوه

 او   سبب به، و   کن  خود را تنبیه  همسایه  منما، البته  خود بغض برادر خود را در دل«17   
  تن خویش  خود را مثل  مورز، و همسایه  مگیر، و کینه  خود انتقام  قوم از ابنای18 .  مباش  گناه متحمل
  .  هستم  یهوه من.  نما محبت

 خود   وامدار؛ و مزرعه  جماع  به  آن  خود را با غیر جنس بهیمه.  دارید  مرا نگاه فرایض«19   
  .  در بر خود مکن  شده  بافته سم از دوق  مکار؛ و رخت  تخم  دو قسم را به

   نداده  باشد، اما فدیه  کنیز و نامزد کسی  زن  همبستر شود و آن  با زنی  که و مردی«20   
 او آزاد   نشوند زیرا که ه کشت  باید کرد، لیکن  را سیاست ، ایشان شیده او بخ  به  آزادی ، و نه شده
 . بیاورد  اجتماع  در خیمه بهخداوند  را نزد   جرم  قربانی  خود قوچ  جرم  قربانی و مرد برای21 .نبود
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د کرد، و  خواه  کفاره  است  کرده  را که گناهشخداوند  نزد   جرم  قربانی  قوچ  به  وی  برای و کاهن22
  . خواهد شد  آمرزیده  است  کرده  که او از گناهی

   میوه  نشاندید، پس  خوراک  را برای  درخت  شدید و هر قسم  داخل  زمین  آن  به و چون«23   
  و در سال24.  نشود  باشد؛ خورده  شما نامختون  برای  سال  بشمارید، سه  آن  نامختونی  را مثل آن

 را بخورید   آن  میوه  پنجم و در سال25 . خواهد بود  مقدسخداوند تمجید   برای آن   میوه  همه چهارم
 مخورید   چیز را با خون هیچ26 .  شما هستم  خدای  یهوه من. کند   شما زیاده  خود را برای تا محصول

 . مچینید خود را  ریش های و گوشه سر خود را متراشید،  های گوشه27.  مکنید  مزنید و شگون و تفأل
  .  هستم  یهوه من.  مکنید د داغ بر خو  نشان  مسازید، و هیچ  مجروح  مرده  خود را بجهت بدن28

 زنا شود   مرتکب  وامدار، مبادا زمین  فاحشگی  مساز، و او را به عصمت دختر خود را بی«29   
  . پر از فجور گردد زمینو 

  .  هستم  یهوه من.  دارید  محترممرا   مقدس  دارید، و مکان  مرا نگاه های سبت«30   
   ایشان  منمایید، تا خود را به  پرسش  مکنید، و از جادوگران  توجه  اجنه  اصحاب به«31   
  .  شما هستم  خدای  یهوه من. زید سا نجس

  من.   خود بترس ای دار، و از خد  مرد پیر را محترم  سفید برخیز، و روی  ریش در پیش«32   
  .  هستم یهوه

 شما   در میان  که غریبی34 .شما مأوا گزیند، او را میازارید   با تو در زمین  غریبی و چون«33   
 مصر   شما در زمین  نما، زیرا که  خود محبت و او را مثل.  از شما باشد  متوطن مأوا گزیند، مثل

  .  شما هستم  خدای  یهوه من.  بودید غریب
  ترازوهای36 .  یا در پیمانه  یا در وزن مایش در پی کنید، یعنی م انصافی  بی  هیچ در عدل«35   
 را  شما  که  شما هستم  خدای  یهوه من.  بدارید  راست  و هین  راست  و ایفه  راست  و سنگهای راست

.  دارید و آنها را بجا آورید  مرا نگاه  مرا و احکام  فرایض  جمیع پس37 .  آوردم  مصر بیرون از زمین
  ».  هستم یهوه  من
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 از  هر کسی:  را بگو اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 20    

   بدهد، البته  مولک  خود به  از ذریت  مأوا گزینند، که  در اسرائیل  که  یا از غریبانی اسرائیل بنی
   خواهم  شخص  ضد آن  به خود را  روی و من3.  سنگسار کنند  او را با سنگ  زمین  شود؛ قوم کشته

،   است  داده  مولک  خود به  از ذریت ، زیرا که  ساخت  خواهم  منقطع  قومش گردانید، و او را از میان
 خود را   چشمان  زمین و اگر قوم4 . کند حرمت  مرا بی  قدوس  و نام سازد،  مرا نجس  مقدس تا مکان
   من آنگاه5 باشد، و او را نکشند،   داده  مولک ود به خ  از ذریت  که  بپوشانند، وقتی  شخص از آن
 او   در عقب  را که  کسانی  گردانید، و او را و همه  خواهم  و خاندانش  شخص  ضد آن  خود را به روی

  .  ساخت  خواهم  منقطع  ایشان  قوم اند، از میان  زنا کرده  مولک ، در پیروی زناکار شده
 زنا کند،   ایشان  نماید، تا در عقب  توجه  و جادوگران  اجنه صاحبان   سوی  به  که و کسی«6   

 .  ساخت خواهم   منقطع  قومش  گردانید، و او را از میان  خواهم  شخص  ضد آن  خود را به  روی من
   مرا نگاه و فرایض8.   شما هستم  خدای  یهوه  باشید، زیرا من  نمایید و مقدس  خود را تقدیس پس7

  . نمایم  می  شما را تقدیس  که م هست  یهوه من. ، آنها را بجا آورید داشته
 پدر و مادر خود   شود، چونکه  کشته  کند، البته  پدر یا مادر خود را لعنت  که و هر کسی«9   
  . بر خود او خواهد بود ، خونش ست ا  کرده را لعنت
 و  نی خود زنا نماید، زا  همسایه با زن   هر که  زنا کند یعنی  دیگری  با زن  که و کسی«10   
 نماید، هر   پدر خود را کشف  پدر خود بخوابد، و عورت  با زن  که و کسی11 . شوند  کشته  البته زانیه

 خود بخوابد، هر دو   با عروس و اگر کسی12 .  است  بر خود ایشان  ایشان خون.  شوند  کشته دو البته
 با  و اگر مردی13 .  است  بر خود ایشان  ایشان خون. اند  کرده حشگیفا.  شوند  کشته  البته ایشان
 بر خود   ایشان خون.  شوند  کشته  البته هر دو ایشان. اند  بخوابد هر دو فجور کرده  با زن  مثل مردی
   سوخته  آتش  به او و ایشان.   است  قباحت  را بگیرد، این  و مادرش  زنی و اگر کسی14.   است ایشان
   شود و آن  کشته  کند، البته  جماع ای  با بهیمه  که و مردی15 . نباشد  شما قباحتی  تا در میانشوند،
 را   و بهیمه  زن  کند، آن  جماع  شود تا با آن  نزدیک ای  بهیمه  به  که و زنی16 . را نیز بکشید بهیمه
   دختر پدرش  خواهر خود را خواه  که یو کس17 .  آنها بر خود آنهاست خون شوند   کشته البته.  بکش
در .   است  رسوایی  را ببیند، این  وی  او را ببیند و او عورت  باشد بگیرد، و عورت  دختر مادرش خواه
.   است  کرده  خواهر خود را کشف  عورت  که  شوند، چون  خود منقطع  قوم  پسران  چشمان پیش
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 نماید، او   او را کشف  بخوابد و عورت  حایض  با زن  که و کسی18 . خود خواهد بود  گناه ملمتح
  یان از م  ایشان ، هر دوی  است  نموده  خود را کشف  خون  و او چشمه  است  کرده  او را کشف چشمه
   کس ؛ آن  مکن  را کشف  یا خواهر پدرت  خواهر مادرت و عورت19 . خواهند شد  خود منقطع قوم

   با زن  که و کسی20 . خود خواهند بود  گناه  متحمل نایشا.   است خته سا  خود را عریان خویش
  کس بی.  خواهند بود خود  گناه متحمل.   است  کرده  خود را کشف  عموی  خود بخوابد، عورت عموی

   برادر خود را کشف عورت.   است  نجاست  برادر خود را بگیرد، این  زن  که و کسی21 .خواهند بود
  . خواهند بود کس  بی. ت اس کرده

   که ، آنها را بجا آورید، تا زمینی  داشته  مرا نگاه  احکام  مرا و جمیع  فرایض  جمیع پس«22   
   من  که  قومهایی  رسوم و به23 . نکند  شوید، شما را قی  ساکن ن تا در آ آورم  آنجا می  شما را به من

 را   ایشان ند پس کارها را کرد  این  جمیع نمایید، زیرا که رفتار ن کنم  می  شما بیرون آنها را از پیش
 داد و   شما خواهم  را به  آن  خواهید بود ومن  زمین  این  شما وارث  شما گفتم و به24 .  داشتم مکروه
ما را از  ش  که  شما هستم  خدای  یهوه من.   است  شیر و شهد جاری  به  که  بشوید، زمینی  آن وارث
 و طاهر امتیاز   نجس  مرغان ، و در میان  طاهر و نجس  بهایم  در میان پس25 . ام متیاز کردهامتها ا

   مسازید، که خزد مکروه  می  بر زمین  که  چیزی  هیچ  یا به  یا مرغ  بهیمه  خود را به کنید، و جانهای
   قدوس  یهوه  من ید زیرا که باش  مقدس  من و برای26 . باشند  تا نجس ام شما جدا کرده  آنها را برای

 یا جادوگر   اجنه  صاحب  که مرد و زنی27.  باشید  من  تا از آن ام ، و شما را از امتها امتیاز کرده هستم
  ».  است  بر خود ایشان  ایشان خون.  سنگسار کنید  سنگ  را به  شوند؛ ایشان  کشته باشد، البته

  
  

  ، به  کرده  خطاب  هارون  پسران  یعنی  کاهنان به«:   گفت  موسی  بهخداوندو 21    

 خود،   نزدیک  خویشان جز برای2  نسازد، ، خود را نجس  مردگان ای از شما بر کسی:  بگو ایشان
   قریب  خود که  خواهر باکره و برای3 .  و برادرش  و دخترش  و پسرش رش و پد  مادرش  برای یعنی

، خود را   است  خود رئیس  در قوم چونکه4 . تواند کرد خود را نجس او  برایاو باشد و شوهر ندارد؛ 
 خود را   ریش های مو نسازند، و گوشه سر خود را بی5 . نماید عصمت  را بی ، تا خویشتن نسازد نجس

 خود را   خدای  باشند، و نام  خود مقدس  خدای برای6 . ننمایند  خود را مجروح ، و بدننتراشند
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  پس. گذرانند  می ن خود را ایشا  خدای  و طعامخداوند   آتشین  هدایای زیرا که. ند ننمای حرمت بی
 او  را نگیرند، زیرا  از شوهرش  مطلقه  ننمایند، و زن  را نکاح عصمت  یا بی  زانیه زن7 . باشند مقدس
. گذراند ا می خود ر  خدای  او طعام  نما، زیرا که  او را تقدیس پس8 .  است  خود مقدس  خدای برای
و دختر هر 9 .  هستم ، قدوس کنم می   شما را تقدیس  که  یهوه  باشد، زیرا من  تو مقدس  برای پس

   آتش به.   است  کرده عصمت  باشد، پدر خود را بی  ساخته عصمت  بی  فاحشگی  خود را به  که کاهنی
  . شود سوخته
، و   شده  ریخته  مسح  بر سر او روغن اشد، که ب  کهنه  رئیس  برادرانش  از میان  که و آن«10   

 نکند،   خود را چاک  سر خود را نگشاید و گریبان  را بپوشد، موی  باشد تا لباس  گردیده تخصیص
و از 12 .زد نسا  را نجس  پدر خود و مادر خود خویشتن  نرود، و برای  مرده  شخص و نزد هیچ11

   مسح  روغن  تاج  نسازد، زیرا که عصمت  خود را بی  خدای س مقد  نرود، و مکان  بیرون  مقدس مکان
 و   و مطلقه و بیوه14 . کند  نکاح ای  باکره و او زن13 .  هستم  یهوه من. باشد  می ر وی او ب خدای

 خود را در  و ذریت15.  بگیرد  زنی  خود را به  از قوم ای  باکره فقط. ، اینها را نگیرد  و زانیه عصمت بی
  ». سازم  می  او را مقدس  که  هستم  یهوه من.  نسازد عصمت  خود بی  قوم نمیا

 از اوالد  هر کس: ، بگو  کرده  را خطاب هارون«17:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 16   
 هر  پس18 . خود را بگذراند  خدای  تا طعام نیاید،  باشد نزدیک  داشته  عیب  که  ایشان تو در طبقات

  و نه19  زایداالعضا،  و نه  بینی  پهن ه و ن  لنگ  مرد کور و نه  نیاید، نه  دارد نزدیک  عیب  که کس
   در چشم  که  کسی  قد و نه  کوتاه  و نه  گوژپشت و نه20  باشد،  دست  پا یا شکسته  شکسته  که کسی

 از اوالد  هر کس21 .  بیضه سته شک  دارد و نه  گری  که  کسی  و نه  جرب  صاحب  دارد، و نه خود لکه
   را بگذراند، چونکهخداوند   آتشین  نیاید، تا هدایای  باشد نزدیک  داشته  عیب  که  کاهن هارون
   از آنچه  خود را خواه  خدای طعام22.  نیاید  خود نزدیک  خدای  طعام  گذرانیدن ، برای  است معیوب
   مذبح  نشود و به  داخل  حجاب  به لیکن23 .، بخورد است   مقدس  از آنچه اه و خو  است اقداس قدس

   ایشان  که  هستم  یهوه من.  نسازد حرمت  مرا بی  مقدس ، تا مکان  است  معیوب  نیاید، چونکه نزدیک
  .  گفت  را چنین اسرائیل  بنی  و تمامی  و پسرانش  هارون  موسی پس24 ». کنم  می را تقدیس
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 از   را بگو که  و پسرانش هارون«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 22    

.  نسازند حرمت  مرا بی  قدوس کنند احتراز نمایند، و نام  می  وقف  من  برای  که اسرائیل  بنی موقوفات
   که  موقوفاتی  به  شما که  شما در نسلهای  ذریت  از همه هر کس:  بگو  ایشان به3 .  هستم  یهوه من
 از حضور   کس  باشد، آن  او بر وی  بیاید، و نجاست  نمایند نزدیک  وقفخداوند برای  سرائیلا بنی
   جریان  یا صاحب  مبروص  که  هارون  از ذریت هر کس4 .  هستم  یهوه من.  خواهد شد قطع من من

 شود  س نج  از میت  را که  هر چیزی  که  نخورد، و کسی  مقدس باشد تا طاهر نشود، از چیزهای
شوند   می  نجس  از آن  را که  هر حشرات  که و کسی5  درآید،  از وی  منی  که ، و کسی نماید لمس
 از   یکی  که  کسی پس6 . دارد  که شوند از هر نجاستی می   از او نجس  را که  نماید، یا آدمی لمس

   مقدس  ندهد از چیزهای لس غ  آب  خود را به  باشد، و تا بدن  نجس  نماید تا شام اینها را لمس
 بخورد   مقدس  از چیزهای  طاهر خواهد بود، و بعد از آن  کند، آنگاه  غروب  آفتاب و چون7 .نخورد
  پس9 .  هستم  یهوه من.  شود  نجس  را نخورد تا از آن  شده  یا دریده میته8 .  است  وی  خوراک چونکه
.  نمایند بمیرند حرمت  را بی و اگر آن.  شوند  گناه متحمل   آن  سبب  دارند مبادا به  مرا نگاه وصیت

 و  هن کا  نخورد، و مهمان  چیز مقدس  غریبی هیچ10 . نمایم  می  را تقدیس  ایشان که   هستم  یهوه من
 را بخورد و  او آن. باشد  را بخرد، زرخرید او می  کسی اما اگر کاهن11 . نخورد مزدور او چیز مقدس

 باشد، از   مرد غریب  اگر منکوحه و دختر کاهن12 . او را بخورند هر دو خوراک. نیز زاد او خانه
 پدر خود   خانه ، به  بشود و اوالد نداشته  یا مطلقه  بیوه  که و دختر کاهن13 . نخورد  مقدس هدایای

   اگر کسیو14 . نخورد  از آن  غریب  هیچ  لیکن پدر خود را بخورد،  برگردد، خوراک  طفولیتش مثل
و 15 . بدهد  کاهن  را به  چیز مقدس ن، آ  کرده  اضافه  بر آن  یک  را بخورد، پنج سهوا چیز مقدس

   خوردن و به16 . نسازند حرمت گذرانند، بی میخداوند    برای  را که اسرائیل  بنی  مقدس چیزهای
 را   ایشان  که  هستم  یهوه من نسازند، زیرا   گناه  جرم  را متحمل ، ایشان  ایشان  مقدس چیزهای
  ». نمایم  می تقدیس
 را  اسرائیل  بنی  و جمیع  و پسرانش هارون«18:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 17   
   باشند که  در اسرائیل  که  و از غریبانی  اسرائیل  از خاندان هر کس:  بگو  ایشان ، به  کرده خطاب
   را برای  آن ، که  ایشان  از نوافل  یکی ، خواه  ایشان  از نذرهای  یکی خواه خود را بگذراند،  قربانی
 از گاو یا از  عیب  را نر بی آن.  شوید تا شما مقبول19 گذرانند،  میخداوند نزد   سوختنی قربانی
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و 21.  نخواهد شد  شما مقبول  دارد مگذرانید، برای  عیب  را که هر چه20 .نیدگوسفند یا از بز بگذرا
   از رمه ، چه  نافله  برای  نذر، خواه  وفای  برای بگذراند، خواهخداوند     برای  سالمتی  ذبیحه اگر کسی

 یا  کور یا شکسته22 . نباشد  در آن  عیب  هیچ  البته بشود،  باشد تا مقبول عیب  بی ، آن  از گله چه
   آتشین  مگذرانید، و از اینها هدیهخداوند  رایب ، اینها را  یا گری  جرب دار یا صاحب  یا آبله مجروح
   را برای  اعضا باشد، آن  زاید یا ناقص گاو و گوسفند که اما23 . مگذارید  بر مذبحخداوندبرای 
 یا   یا فشرده  کوفته  آن  بیضه که  را و آنچه24. نخواهد شد   نذر قبول  برای لیکن ،  بگذران نوافل

و از 25 . مگذرانید  خود قربانی  در زمین میاورید، و نزدیکخداوند   برای باشد،   یا بریده شکسته
   از اینها مگذرانید، زیرا فساد آنها در آنهاست  یک  خود را از هیچ  خدای  نیز طعام  غریب دست
  ». نخواهند شد  شما مقبول  دارند، برای  عیب چونکه

   شود، هفت  گاو یا گوسفند یا بز زاییده چون«27:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 26   
  مقبول خداوند نزد   آتشین  هدیه  قربانی  و بعد برای روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم

 تشکر   ذبیحه و چون29 . منمایید  روز ذبح ک در ی اش  را با بچه اما گاو یا گوسفند آن28.  خواهد شد
 از   شود و چیزی  روز خورده در همان30 . شوید  کنید تا مقبول ذبح را  ن نمایید، آ  ذبحخداوندبرای 
   یهوه من.  را بجا آورید، آنها  داشته اوامر مرا نگاه  پس31 .  هستم  یهوه من.  ندارید  نگاه  را تا صبح آن

  یهوه  من.  شد  خواهم  تقدیس اسرائیل  بنی  مسازید و در میان حرمت  مرا بی  قدوس و نام32 . هستم
  من.   شما باشم  تا خدای  آوردم  مصر بیرون و شما را از زمین33 . نمایم  می  شما را تقدیس  که مهست
  ».  هستم یهوه

  
  

  ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 23    

   من  خواند، اینها موسمهای خواهید  مقدس  آنها را محفلهای  کهخداوند  موسمهای:  بگو ایشان
  .باشند می

 کار  هیچ.  باشد  مقدس  و محفل  آرامی  سبت  شود و در روز هفتم  روز کار کرده شش«3   
  .  استخداوند   برای  شما سبت  مسکنهای  در همه آن. مکنید
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  اعالن آنها   آنها را در وقتهای باشد، که  می  مقدس  و محفلهایخداوند  اینها موسمهای«4   
  و در روز پانزدهم6 .  استخداوند  ، فصح العصرین  بین  ماه ، در روز چهاردهم  اول در ماه5.  باید کرد

   برای  مقدس  محفل در روز اول7 . روز فطیر بخورید ، هفت  استخداوند   عید فطیر برای  ماه این
 بگذرانید، و در روز خداوند  ی برا  آتشین  روز هدیه هفت8.  مکنید  کار از شغل شما باشد، هیچ

  ». مکنید  کار از شغل  باشد؛ هیچ  مقدس ، محفل هفتم
:  بگو  ایشان ، به  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«10:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 9   
 نوبر   بافه  را درو کنید، آنگاه  آن  شوید، و محصول  داخل دهم  شما می  به  من  که  زمینی  به چون

د  بع  شوید، در فردای بجنباند تا شما مقبولخداوند  حضور   را به و بافه11 . بیاورید خود را نزد کاهن
   برای عیب  بی  ساله  یک جنبانید، بره  را می  شما بافه  که و در روزی12 . را بجنباند  آن  کاهن از سبت
   به  شده  سرشته  دو عشر آرد نرم  آن  آردی و هدیه13 . بگذرانیدخداوند حضور   به  سوختنی قربانی
 چهار   آن  ریختنی  باشد، و هدیهخداوند    و عطر خوشبو برای  آتشین  هدیه خواهد بود، تا روغن
   مخورید، تا همان  تازه های  و خوشه  شده  برشته های  و خوشه و نان14 . خواهد بود  شراب  هین یک

  ای  شما فریضه  مسکنهای  شما در همه  پشتهای  برای این. ا بگذرانید خود ر  خدای  قربانی  که روزی
  . خواهد بود ابدی

ید  خود بشمار  باشید، برای  را آورده  جنبانیدنی  بافه  که ، از روزی  سبت  آن و از فردای15   
   تازه  آردی یه روز بشمارید، و هد ، پنجاه  هفتم  بعد از سبت تا فردای16 . بشود  تمام  هفته تا هفت
 باشد،   از دو عشر بیاورید از آرد نرم  جنبانیدنی  خود دو نان از مسکنهای17 . بگذرانیدخداوند  برای

 و  عیب  بی  ساله  یک  بره ، هفت  نان و همراه18 .باشدخداوند  شود تا نوبر برای   پخته و با خمیر مایه
خداوند    برای  سوختنی  آنها قربانی  ریختنی و هدیه   آردی ، و آنها با هدیه  و دو قوچ  گوساله یک

  ، و دو بره  گناه  قربانی  بز نر برای و یک19 .خداوند   و عطر خوشبو برای  آتشین خواهدبود، و هدیه
   جنبانیدنی  هدیه  نوبر بجهت  آنها را با نان و کاهن20 . بگذرانید  سالمتی حه ذبی  برای  ساله نر یک

  و در همان21 . باشد  مقدس  کاهن  بجهتخداوند   بجنباند، تا برای  دو بره  با آنوندخدا حضور  به
   مسکنهای در همه.  مکنید  کار از شغل  باشد؛ و هیچ  مقدس  شما محفل  برای  کنید که روز منادی

  یها  خود را درو کنید، گوشه  زمین  محصول و چون22 . باشد  ابدی  شما فریضه  پشتهایشما بر
.  بگذار  فقیر و غریب  منما، آنها را برای چینی ، و حصاد خود را خوشه  خود را تماما درو مکن مزرعه

  ».  شما هستم  خدای  یهوه من
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   هفتم در ماه: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«24:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 23   
 .  مقدس  کرناها و محفل  نواختن  یادگاری ا خواهد بود، یعنی شم  برای  سبت ، آرامی  ماه در روز اول

  ». بگذرانیدخداوند   برای  آتشین  مکنید و هدیه  کار از شغل هیچ25
  این.   است ، روز کفاره  ماه هفتم  این در دهم«27:  ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 26   
 .بگذرانیدخداوند  برای   سازید، و هدیه آتشین لیل خود را ذ جانهای.  باشد  مقدس  شما محفل برای

 شما   خدای ور یهوه حض  شما به  تا برای  است  روز کفاره  کار مکنید، زیراکه  روز هیچ و در همان28
و 30 . خواهد شد  خود منقطع د، از قوم نساز  روز خود را ذلیل  در همان  که و هر کسی29 . بشود کفاره

 .  ساخت  خواهم  او منقطع  قوم ن را از میا  شخص  بکند، آن  کاری  روز هرگونه ن در هما  که هر کسی
 شما   برای این32 .  است  ابدی ای  شما فریضه نهای مسک  شما در همه  پشتهای برای.  کار مکنید هیچ31

  ، سبت شام تا  ، از شام  روز نهم  سازید، در شام  خود را ذلیل  جانهای  خواهدبود، پس  آرامی سبت
  ». دارید خود را نگاه

در روز : ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل بنی«34:  ، گفت  کرده  را خطاب موسی خداوندو 33   
  ، محفل در روز اول35 . خواهد بودخداوند   روز برای ها، هفت ، عید خیمه  هفتم  ماه  این پانزدهم
 بگذرانید، و در روز خداوند   برای  آتشین ز هدیه رو هفت36 . مکنید  کار از شغل  باشد؛ هیچ مقدس
؛  د است عی  تکمیل این.  بگذرانیدخداوند   برای  آتشین  شما باشد، و هدیه  برای  مقدس  جشن هشتم
 بکنید   را اعالن  مقدس  در آنها محفلهای  که استخداوند    موسمهای این37 . مکنید  کار از شغل هیچ

   و هدایای  و ذبیحه  آردی  و هدیه  سوختنی  قربانی بگذرانید، یعنیخداوند    برای  آتشین تا هدیه
   جمیع  خود و سوای  عطایای  و سوایخداوند  های  سبت سوای38 ،  هر روز را در روزش مال.  ختنیری

  چون   هفتم  ماه در روز پانزدهم39. دهید  میخداوند   برای  خود که  نوافل  همه  خود و سوای نذرهای
  ، آرامی  دارید، در روز اول  روز نگاه  را هفتخداوند باشید، عید   کرده  را جمع  زمین شما محصول

 خود   نیکو برای  درختان  میوه و در روز اول40 . بت س  آرامی  خواهد بود، و در روز هشتم سبت
  دای خ  حضور یهوه و به نهر،  ، و بیدهای  پربرگ  درختان های  خرما و شاخه های بگیرید، و شاخه

   دارید، برای  عید نگاهخداوند   روز برای  هفت  را هر سال و آن41 . نمایید  روز شادی خود هفت
ها   روز در خیمه هفت42 . دارید  را عید نگاه  آن  هفتم  در ماه  که  است  ابدی ای  شما فریضه پشتهای
   من  شما بدانند که تا طبقات43.  شوند ها ساکن ه در خیم  در اسرائیل  متوطنان  باشید؛ همه ساکن
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   یهوه من.   گردانیدم ها ساکن  در خیمه  آوردم  مصر بیرون  را از زمین  ایشان  که  را وقتی اسرائیل بنی
  .خبر داد خداوند   را از موسمهای اسرائیل  بنی  موسی پس44 ».  شما هستم خدای

  
  

 را امر بفرما تا  اسرائیل بنی « که2  ، گفت ه کرد  را خطاب  موسیخداوندو 24    

 را   آن هارون3 . کنند  را دائما روشن ، تا چراغ بگیرند  روشنایی  برای  شده  کوبیده  صاف  زیتون روغن
 در.  بیاراید  پیوستهخداوند حضور   به  تا صبح  از شام  اجتماع  در خیمه  شهادت  حجاب بیرون

 . بیاراید پیوستهخداوند  حضور   طاهر، به چراغها را بر چراغدان4 .  است  ابدی  شما فریضه پشتهای
، در   دو صف و آنها را به6 . دو عشر باشد  هر گرده پز؛ برای ب  گرده  دوازده  بگیر و از آن و آرد نرم5

  ، تا بجهت  بنه  بخور صاف و بر هر صف7 . بگذارخداوند حضور  ، بر میز طاهر به  شش هر صف
 حضور   به  را همیشه  آن در هر روز سبت8 .خداوند   باشد برای  آتشین  و هدیه  نان  برای گارییاد

 خواهد بود   و پسرانش و از آن هارون9 .هد بود خوا  عهد ابدی اسرائیل  بنی از جانب.  بیارایدخداوند
   وی  برای  ابدی  فریضه  بهخداوند   آتشین  از هدایای  بخورند، زیرا این  مقدس  را در مکان تا آن
  ». خواهد بود اقداس قدس

 آمد، و پسر   بیرون اسرائیل  بنی  بود در میان  مرد مصری  پدرش  که  اسرائیلی و پسر زن10   
 و   را کفر گفت  اسم  اسرائیلی و پسر زن11 . کردند  جنگ  در لشکرگاه رائیلی با مرد اس  اسرائیلی زن

و 12.   بود  دان  از سبط  دختر دبری  مادر او شلومیت  آوردند و نام موسی او را نزد  پس.  کرد لعنت
  . یابند  اطالعخداوند   انداختند تا از دهن ا در زنداناو ر

  ، بیرون  است  کرده  لعنت  را که  کس آن«14:  ، گفت  کرده  را خطاب موسیخداوند  و13   
 او را   جماعت مامی بنهند، و ت  خود را بر سر وی  شنیدند دستهای  که  آنانی  ببر، و همه لشکرگاه

  تحمل کند م  خود را لعنت  خدای  که هر کسی: ، بگو  کرده  را خطاب اسرائیل و بنی15 .سنگسار کنند
 او را   جماعت  شود، تمامی  کشته  را کفر گوید هرآینه  یهوه  اسم و هر که16 . خود خواهد بود گناه
  . شود  کشته  است  را کفر گفته  اسم چونکه.   متوطن  خواه  غریب واه سنگسار کنند، خ البته

   را بزند که ای  بهیمه  که و کسی18 . شود  کشته  بمیرد، البته ند که را بز  آدمی  که و کسی«17   
 باشد   رسانیده  خود را عیب  همسایه  که و کسی19 .  جان  عوض  به  را بدهد، جان ن آ بمیرد عوض
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،   چشم  عوض ، چشم  شکستگی  عوض شکستگی20.  خواهد شد  او کرده  باشد، به  او کرده کهچنان
  و کسی21 . شود  او رسانیده  به ، همچنان  رسانیده  عیب  شخص  آن  به ، چنانکه  دندان  عوض دندان

  شما را یک22 . شود ، کشته  را کشت  انسان  که  را بدهد، اما کسی  آن ، عوض  را کشت ای  بهیمه که
  ».  شما هستم  خدای  یهوه  من ، زیرا که  متوطن  خواه  غریب  خواهد بود، خواه حکم

 بردند، و او   لشکرگاه  بود، بیرون  کرده  لعنت  را که  را خبر داد، و آن اسرائیل  بنی و موسی23   
   عمل  بود به  امر فرموده  موسی  بهخداوند   که  چنان اسرائیل  بنی پس.  سنگسار کردند  سنگ را به

  .آوردند
  
  

   را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  سینا خطاب در کوه را   موسیخداوندو 25    

  ، سبت  زمین  شوید، آنگاه ، داخل دهم  شما می  به  من  که  زمینی  شما به چون:  بگو  ایشان ، به کرده
، و   بکن ش خود را پاز  تاکستان  سال د را بکار، و شش خو  مزرعه  سال شش3 . بدارد  را نگاهخداوند

. خداوند   برای  سبت  باشد، یعنی  زمین  برای  آرامی  سبت  هفتم و در سال4 .  کن  را جمع محصولش
، و   تو خودرو باشد، درو مکن  از مزرعه آنچه5 . منما  خود را پازش ر و تاکستان خود را مکا مزرعه

  ، خوراک  زمین و سبت6 . باشد  زمین  برای  آرامی ، سال  خود را مچین  ناکرده  مو پازش انگورهای
و 7 . نزد تو مأوا گزیند  که و غریبی   و مزدورت  و کنیزت  تو و غالمت  شما خواهد بود، برای بجهت
  . خواهد بود  خوراک  محصولش  تو باشند، همه  در زمین  که  جانورانی  و برای  بهایمت برای

   سبت  هفت  و مدت  سال  در هفت هفت   سالها بشمار، یعنی  سبت  خود هفت و برای«8   
  ، کرنای  در روز کفاره  هفتم  از ماه و در روز دهم9.  خواهد بود  سال  و نه  تو چهل سالها برای

مایید، و در  ن  را تقدیس  پنجاهم سال10 .  خود کرنا را بگردان  زمین امی؛ در تم بلندآواز را بگردان
 از   خواهد بود، و هر کس  شما یوبیل  برای این.  کنید  را اعالن  آزادی  ساکنانش  جمیع  برای زمین

 شما   برای  پنجاهم  سال این11.  خود برگردد  قبیله  از شما به  خود برگردد، و هر کس  ملک شما به
   ناکرده  مو پازش چینید، و انگورهای را م  آن  خودروی  مکنید و حاصل زراعت.  خواهد بود یوبیل
  زرعه را در م  آن  خواهد بود؛ محصول  شما مقدس ، برای  است  یوبیل چونکه12.  را مچینید آن

   همسایه  به و اگر چیزی14.  خود برگردد  ملک  از شما به  هر کس  یوبیل  سال در این13 .بخورید
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   شماره برحسب15 . مسازید  یکدیگر را مغبون خری ب ات  همسایه  از دست  یا چیزی خود بفروشی
  برحسب16 . تو بفروشد  به  محصولش  سالهای  خود بخر و برحسب ، از همسایه  بعد از یوبیل سالهای
   شماره  نما، زیرا که  را کم  سالها قیمتش  کمی ، و برحسب  کن  را زیاده  آن  سالها قیمت زیادتی

   یهوه من.  رس خود بت  مسازید، و از خدای و یکدیگر را مغبون17 . وختفر تو خواهد  حاصلها را به
 آورید، تا   عمل ، آنها را به  داشته  مرا نگاه  مرا بجا آورید و احکام  فرایض پس18 .  شما هستم خدای

  . شوید  ساکن  امنیت  به در زمین
   ساکن  در آن امنیت  و به خواهید خورد،   سیری  بار خود را خواهد داد و به و زمین«19   

  د را جمع خو  و حاصل کاریم  نمی ، زیرا اینک  بخوریم  چه  هفتم و اگر گویید در سال20 .خواهید بود
 خواهد   سال ود، و محصول سه فرم  خود را بر شما خواهم  برکت  ششم  در سال پس21 ، کنیم نمی
 را   برسد؛ کهنه  آن اصل بخورید تا ح  نهم ا سال ت  بکارید و از محصول کهنه  هشتم و در سال22 .داد

   و مهمان  غریب ا نزد من، و شم  است  من  از آن  نرود زیرا زمین  ابدی  فروش  به و زمین23 .بخورید
  ، بعضی اگر برادر تو فقیر شده25 . بدهید  فکاک  زمین  خود برای ک مل  زمین و در تمامی24 .هستید
  رادرت ب  را که  او باشد بیاید، و آنچه  نزدیک  خویش  او که  ولی د، آنگاه خود را بفروش از ملک

 . را پیدا نماید  آن ، قدر فکاک  ندارد و برخوردار شده  ولی و اگر کسی26 . نماید فروشد، انفکاک می
د، رد  بو  فروخته  که  آنکس  به  است  زیاده  را که  را بشمارد و آنچه  آن  فروش  سالهای آنگاه27
   به  است  فروخته  آنچه  بگیرد، آنگاه  خود پس و اگر نتواند برای28 . خود برگردد  ملک ماید، و او بهن

 خود خواهد   ملک  رها خواهد شد، و او به  بماند، و در یوبیل  یوبیل  تا سال  خریدار آن دست
  . برگشت
   بعد از فروختن  تمام  سال ا یک در شهر حصاردار بفروشد، ت  سکونتی  خانه و اگر کسی«29   

   یک و اگر در مدت30 . خواهد بود  سال  یک  آن  انفکاک ، مدت  را خواهد داشت  آن  انفکاک  حق آن
   خریدار آن ، برای  در شهر حصاردار است  که ای  خانه  آن  ننماید، پس  را انفکاک  آن  تمام سال

 حصار گرد خود   که  دهات های  خانه لیکن31 .ها نشود ر رقرار باشد، در یوبیل ب نسال بعد نسل
 رها خواهد   و در یوبیل  هست  انفکاک  آنها حق برای.  شود  شمرده  زمین  آن های ندارد، با مزرعه

   الویان  برای آنها همیشه   انفکاک ، حق  ایشان  ملک  شهرهای های ، خانه  الویان و اما شهرهای32 .شد
 او در   یا از شهر ملک  از خانه  است  شده  فروخته  آنچه  بخرد، پس  از الویان سیو اگر ک33 . است
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و 34 .  است  ایشان ، ملک اسرائیل بنی   در میان  الویان  شهرهای های  رها خواهد شد، زیرا خانه یوبیل
  .  است بدی ا  ملک  ایشان  برای  این  نشود، زیرا که  فروخته  ایشان  شهرهای  حوالی های مزرعه
   دستگیری  و مهمان  غریب  باشد، او را مثل  دست ، نزد تو تهی  فقیر شده و اگر برادرت«35   

   با تو زندگی ، تا برادرت  خود بترس از او ربا و سود مگیر و از خدای36 . نماید نما تا با تو زندگی
 شما   خدای  یهوه من38 .  سود مده و به ا  خود را به اک و خور  ربا مده  او به نقد خود را به37. نماید
 .  شما باشم  و خدای  شما دهم به را   کنعان  تا زمین  آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  که هستم

  مثل40 . مگذار  خدمت  غالم ، بر او مثل تو بفروشد ، خود را به  نزد تو فقیر شده و اگر برادرت39
 رود،   از نزد تو بیرون آنگاه41.  نماید  نزد تو خدمت  یوبیل ا سال نزد تو باشد و ت مزدور و مهمان

 . نماید  خود رجعت  پدران  ملک ه خود برگردد و ب  خاندان ، و به  وی  همراه خود او و پسرانش
   فروخته  غالمان ؛ مثل م آورد  مصر بیرون  را از زمین  ایشان  منند که  بندگان  ایشان زیرا که42

   که  و کنیزانت و اما غالمانت44.   خود بترس  منما و از خدای رانی  حکم  سختی بر او به43 .نشوند
و 45 . بخرید  و کنیزان  غالمان ایشانباشند از   تو می  اطراف  به  که  تو خواهندبود، از امتهایی برای
   ایشان  نزد شما باشند، که که   ایشان های  نزد شما مأوا گزینند، و از قبیله  که  مهمانانی  از پسران هم

   را بعد از خود برای و ایشان46 . شما خواهندبود ، بخرید و مملوک شما تولید نمودند زمین را در
 شما  و اما برادران.  سازید  ابد مملوک  را تا به  باشند و ایشان  موروثی  خود واگذارید، تا ملک پسران
  . نکند  حکمرانی  سختی به بر برادر خود   هیچکس اسرائیل از بنی

   آن ، به  نزد او فقیر شده  نزد شما برخوردار گردد، و برادرت  یا مهمانی و اگر غریب«47   
   برای  شدنش بعد از فروخته48 ، خود را بفروشد،  غریب  آن ندان خا  نسل  تو یا به  یا مهمان غریب
 او را   یا پسر عمویش یا عمویش49 . نماید انفکاک او را   برادرانش از یکی. باشد  می  انفکاک  حق وی

گردد،  نماید، یا خود او اگر برخوردار   او را انفکاک  او از خاندانش  از خویشان  نماید، یا یکی انفکاک
   یوبیل  تا سال  خود را فروخت  که  او را خرید از سالی  که  کسی و با آن50 . نماید  را انفکاک خویشتن
اگر 51.  مزدور نزد او باشد  روزهای  سالها باشد، موافق  شماره  او برحسب و نقد فروش کند،  حساب
و اگر 52.  بدهد  خود، پس  خود را از نقد فروش  آنها نقد انفکاک  باشد، برحسب  بسیار باقی سالهای
 خود را  فکاک نقد ان ش سالهای  بکند، و برحسب  حساب  باشد با وی  باقی  کم ، سالهای  یوبیل تا سال

   بر وی  سختی به اجیر باشد نزد او بماند، و در نظر تو   سال  به  سال  که  مزدوری مثل53 .رد نماید
   خود او و پسرانش م رهاشود، ه  یوبیل  در سال  نشود پس  اینها انفکاک و اگر به54 . نکند حکمرانی
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   را از زمین  ایشان باشند که  می  من  غالم یشاناند، ا  غالم اسرائیل  بنی  من زیرا برای55 .  وی همراه
 .  شما هستم  خدای  یهوه من.   آوردم مصر بیرون

 
  

 خود برپا   جهت  به  و ستونی  تراشیده  خود بتها مسازید، و تمثال برای«26    

 شما  ای خد  یهوه  من  کنید، زیرا که  سجده  آن  خود مگذارید تا به  مصور در زمین منمایید، و سنگی
اگر در 3 .  هستم  یهوه من.  نمایید حترام مرا ا  مقدس  دارید، و مکان  مرا نگاه های سبت2 . هستم
 شما را در   بارانهای آنگاه4 ، آنها را بجا آورید،  داشته گاه نمایید و اوامر مرا ن  سلوک  من فرایض
 خود را خواهد   صحرا میوه ن درختا خود را خواهد آورد، و  محصول  داد، و زمین  آنها خواهم موسم
 خواهد رسید،   تخم  انگور تا کاشتن  انگور خواهد رسید، و چیدن  شما تا چیدن  خرمن و کوفتن5 .داد

  ، سالمتی  زمین و به6 . خواهید کرد  سکونت  امنیت د به خو ، در زمین  خورده  سیری  خود را به و نان
   نابود خواهم  را از زمین  موذی  نخواهد بود؛ و حیوانات ای ننده داد و خواهید خوابید و ترسا خواهم
   خواهید کرد، و ایشان  خود را تعاقب و دشمنان7 . شما گذر نخواهد کرد یر از زمین، و شمش ساخت
 خواهند کرد، و صد از   نفر از شما صد را تعاقب و پنج8 . شما از شمشیر خواهند افتاد روی  پیش

و بر شما 9 .شمشیر خواهند افتاد  شما از  روی  شما پیش  خواهند راند، و دشمنانهزار را شما ده
د را با شما ، و عهد خو  ساخت ، شما را کثیر خواهم  کرد، و شما را بارور گردانیده خواهم  التفات

 .هید آورد خوا  نو بیرون را برای   را خواهید خورد، و کهنه  پارینه  کهنه و غله10 . نمود استوار خواهم
  و در میان12.   نخواهد داشت  شما را مکروه  کرد و جانم  شما برپا خواهم  خود را در میان و مسکن11

 شما   خدای  یهوه من13 . خواهید بود  من  بود و شما قوم  شما خواهم  خرامید و خدای شما خواهم
 شما را   یوغ  نباشید، و بندهای  را غالم  تا ایشان  آوردم  مصر بیرون  شما را از زمین  که هستم

  .  ساختم روان ، و شما را راست شکستم
   مرا رد نمایید و دل و اگر فرایض15  اوامر را بجا نیاورید،  این میعو اگر مرا نشنوید و ج«14   

 شما   را به  این من16 بشکنید،، عهد مرا   اوامر مرا بجا نیاورده  دارد، تا تمامی  مرا مکروه شما احکام
 کند، بر شما مسلط   را تلف  را فنا سازد، و جان  چشمان  را که  و تب  و سل  خوف کرد که خواهم
و 17 . را خواهند خورد  شما آن دشمنان و   خواهید کاشت فایده  خود را بی ، و تخم  ساخت خواهم
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   که ید شد، و آنانی خواه  خود منهزم  دشمنان  روی ، و پیش  داشت  ضد شما خواهم  خود را به روی
  . فرار خواهید نمود ای  کننده قب تعا  خواهند کرد، و بدون  دارند، بر شما حکمرانی از شما نفرت

   زیاده رتبه م  شما هفت  گناهان  شما را برای ، مرا نشنوید، آنگاه  همه و اگر با وجود این«18   
 شما   و زمین  آهن  شما را مثل  و آسمان،  شکست  شما را خواهم و فخر قوت19 . کرد  خواهم سیاست
   شما حاصل  خواهد شد، زیرا زمین  صرف  شما در بطالت و قوت20 .  ساخت  خواهم  مس را مثل

،   رفتار نموده  من  خالف و اگر به21 . خود را نخواهد آورد  میوه زمین  خود را نخواهد داد، و درختان
 .  گردانم  بر شما عارض  زیاده ی بالیا  چندان  هفت  گناهانتان حسب بر  ابا نمایید، آنگاه  من از شنیدن

 کنند، و شما را   شما را هالک اوالد سازند، و بهایم  تا شما را بی  صحرا را بر شما فرستم و وحوش22
  . خواهد شد  شما ویران اهراههای سازند، و ش  کم در شماره

   خالف  نیز به  من آنگاه24  رفتار کنید،  من  خالف ، به هشد ن  متنبه  از من  همه و اگر با این«23   
  و بر شما شمشیری25 . داد  سزا خواهم  چندان  هفت ان گناهانت  کرد، و شما را برای شما رفتار خواهم

 شما   شوید، وبا در میان  خود جمع  شهرهای  به و چون.  عهد مرا بگیرد  انتقام  آورد که خواهم
   زن ، ده  شما را بشکنم  نان  عصای و چون26 . خواهید شد  تسلیم  دشمن  دست ه و ب فرستاد، خواهم

   و چون خواهند داد،  پس  وزن  شما به  شما را به ، و نان  تنور خواهند پخت  شما را در یک نان
  .بخورید سیر نخواهید شد

   خالف  به  غضب  به آنگاه28 ید، رفتار نمای  من  خالف د و به، مرا نشنوی و اگر با وجود این«27   
و 29 . کرد  خواهم  سیاست  چندان  هفت، شما را  گناهانتان  نیز برای  کرد، و من شما رفتار خواهم

 بلند  و مکانهای30 . خود را خواهید خورد  دختران شت خود را خواهید خورد، و گو  پسران گوشت
  های  شما را بر الشه های  کرد، و الشه  خواهم ع شما را قط ، و اصنام  ساخت  خواهم شما را خراب

   شما را خراب و شهرهای31 .  خواهد داشت  شما را مکروه  من  افکند، و جان  شما خواهم بتهای
 شما را   خوشبوی  عطرهای  کرد، و بوی  خواهم  شما را ویران  مقدس ، و مکانهای  ساخت خواهم
   ساکن  در آن  شما که  دشمنان  که  حدی ، به  ساخت  خواهم ران را وی  زمین و من32 . بویید نخواهم

  ، و شمشیر را در عقب  ساخت  خواهم  امتها پراکنده و شما را در میان33 .باشند، متحیر خواهند شد
   در تمامی  زمین آنگاه34 .هد شد خوا  شما خراب  و شهرهای  شما ویران  کشید، و زمین شما خواهم

 خواهد   خود تمتع های  خود باشید، از سبت  دشمنان  شما در زمین  که ، حینی اش نی ویرا روزهای
   روزهای  تمامی35.  خواهد برد  خود تمتع های  و از سبت  خواهد یافت  آرامی  زمین پس. برد
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   ساکن  در آن  که  شما حینی های  در سبت  که  آرامی  آن ، یعنی  خواهد یافت  آرامی اش ویرانی
  . بود بودید، نیافته می

 فرستاد، و آواز برگ   خواهم  شما ضعف  دشمنان  شما در زمین  بقیه و اما در دلهای«36   
 از شمشیر فرار کند،   که  کسی  مثل ای  کننده  تعاقب  را خواهد گریزانید، و بدون ، ایشان  شده رانده

  ، با آنکه  شمشیر خواهند ریخت  از دم  یکدیگر مثل  روی و به37 . و خواهند افتاد ریختخواهند گ
   امتها هالک و در میان38 . خود نخواهد بود  با دشمنان ومت مقا  نکند، و شما را یارای  تعاقب کسی

 خود در   دشمنان  شما در زمین و بقیه39 . شما، شما را خواهد خورد دشمنانخواهید شد و زمین 
  . خواهند شد  خود نیز فانی پدران  هان خواهند شد، و در گنا  خود فانی گناهان
   که ، و سلوکی  ورزیده  من  به  که  خود در خیانتی  پدران  گناهان  خود و به  گناهان  به پس«40   

،   رفتار نمودم  ایشان  خالف  نیز به  من  سبب از این41 . خواهند کرد اند، اعتراف  نموده  من  خالف به
  و سزای شود   متواضع  ایشان  نامختون  اگر دل پس.   آوردم  ایشان نان دشم  زمین  را به و ایشان
   آورد، و عهد خود را با اسحاق  بیاد خواهم  عهد خود را با یعقوب آنگاه42  خود را بپذیرند، گناهان

 از  و زمین43 . آورد  را بیاد خواهم  زمین  آن آورد، و  نیز بیاد خواهم نیز و عهد خود را با ابراهیم
   خواهد برد، و ایشان  خود تمتع های  باشد از سبت  ویران  از ایشان  خواهد شد و چون  ترک ایشان
 مرا   فرایض  ایشان  مرا رد کردند، و دل  احکام  اینکه  سبب ، به  خود را خواهند پذیرفت  گناه سزای
 را رد   ایشان د باشند، من خو  دشمنان  در زمین  نیز چون  همه و با وجود این44 .  داشت مکروه
  ، و عهد خود را با ایشان  کنم  را هالک  تا ایشان  داشت  نخواهم  را مکروه  کرد، و ایشان نخواهم
 را بیاد   عهد اجداد ایشان  ایشان  برای بلکه45 .  هستم  ایشان  خدای  یهوه  من ، زیرا که بشکنم
   یهوه من.   باشم ایشان  ، تا خدای  آوردم  مصر بیرون ین را در نظر امتها از زم  ایشان آورد که خواهم
  ». هستم

 سینا   در کوه اسرائیل  خود و بنی  در میانخداوند   که  و شرایعی  و احکام  فرایض  است این46   
  . قرار داد  موسی  دست به
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  به،   کرده  را خطاب اسرائیل بنی«2 : ، گفت  کرده  را خطاب  موسیخداوندو 27    

و 3. باشند خداوند برآورد تو، از آن   برحسب  نماید، نفوس  نذر مخصوصی  کسی چون:  بگو ایشان
   نقره  مثقال  باشد، برآورد تو پنجاه  ساله  تا شصت  ساله  ذکور، از بیست اگر برآورد تو بجهت

  و اگر از پنج5 .د بود خواه  مثقال برآورد تو سی باشد  و اگر اناث4 .خواهد بود   قدس  مثقال برحسب
 خواهد   مثقال  ده  اناث هت و بج  مثقال  ذکور، بیست  باشد، برآورد تو بجهت  ساله  تا بیست ساله
،   اناث ، و بجهت  نقره  مثقال  ذکور پنج  باشد، برآورد تو بجهت  ساله  تا پنج  ماهه و اگر از یک6 .بود

   و باالتر باشد، اگر ذکور باشد، آنگاه  ساله اگر از شصتو 7 . خواهد بود  نقره  مثقال  تو سهبرآورد
  و اگر از برآورد تو فقیرتر باشد، پس8.   خواهد بود  مثقال  ده  اناث ، و برای  مثقال برآورد تو پانزده

  نذر  که  آن  مقدار قوه  به  برآورد کند و کاهن  برایش  حاضر کنند، و کاهن  حضور کاهن او را به
  . برآورد نماید  وی رای، ب کرده

   کسی  را که گذرانند، هر آنچه  می قربانیخداوند    برای  که  باشد از آنهایی ای و اگر بهیمه«9   
   بد یا بد را به  را به  ننماید و خوب  را مبادله آن10.  خواهد بود  بدهد، مقدسخداوند  از آنها به

  ده دا  آن  عوض  به  و آنچه  آن  کند، هم  مبادله ای ه بهیم  را به ای و اگر بهیمه.  نکند  عوض خوب
خداوند    برای  قربانی  از آن  باشد که  نجس  بهیمه و اگر هر قسم11 . خواهد بود شود، هر دو مقدس

 کند و   بد، قیمت  و چه  خوب  را چه  آن و کاهن12.  حاضر کند  کاهن  را پیش  بهیمه گذرانند، آن نمی
   بر برآورد تو زیاده  یک  دهد، پنج  را فدیه و اگر آن13 . باشد ، چنین  کاهن  تو ایرآورد ب برحسب

  .دهد
   را چه  آن  شود، کاهن  مقدسخداوند نماید تا برای   خود را وقف  خانه و اگر کسی«14   
و اگر 15 . بماند ان باشد، همچن  را برآورد کرده  آن  کاهن  که  بد برآورد کند، و بطوری  و چه خوب
 او   کند و از آن ده بر نقد برآورد تو زیا  یک  پنج  دهد، پس  خود را فدیه  بخواهد خانه  کننده وقف

  .خواهد بود
 برآورد تو   نماید، آنگاه  وقفخداوند خود را برای   ملک  از زمین ای  قطعه و اگر کسی«16   
 خود را از  و اگر زمین17 . باشد  نقره  مثقال  پنجاه و به حومر ج  یک  باشد، زراعت  آن  زراعت موافق
   وقف  خود را بعد از یوبیل و اگر زمین18.  برآورد تو برقرار باشد  نماید، موافق  وقف  یوبیل سال

ارد، و از  بشم  وی باشد برای  می  باقی  یوبیل  تا سال  که  سالهایی  را موافق  نقد آن  کاهن نماید، آنگاه
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 از   یک  پنج  دهد، پس  را فدیه  کرد بخواهد آن  را وقف  زمین و اگر آنکه19 . شود فبرآورد تو تخفی
 دهد، یا اگر   را فدیه و اگر نخواهد زمین20 . برقرار شود  وی بیفزاید و برای  نقد برآورد تو را بر آن

   در یوبیل  چون مین ز و آن21 . نخواهد شد  داده  فدیه د از آن باشد، بع  فروخته  دیگری  را به زمین
و اگر 22 .  است  کاهن  برای  آن د؛ ملکیت خواهد بو ، مقدسخداوند   برای  وقف  زمین رها شود مثل

   مبلغ  کاهن آنگاه23 د، نمای  وقفخداوند   او نبود، برای  ملک  از زمین  باشد که  خریده  را که زمینی
   وی  بهخداوند   وقف  روز برآورد تو را مثل  و در آن بشمارد،  وی  برای  یوبیل برآورد تو را تا سال

   به ، یعنی  بود خواهد برگشت  شده  از او خریده  که  کسی  به  یوبیل  در سال  زمین و آن24 .بدهد
   بیست  باشد که  قدس  مثقال و هر برآورد تو موافق25 . بود  وی  موروثی  ملک  زمین  آن  که کسی
  . ست ا  مثقال  یک جیره

 را   آن  باشد، هیچکس  شده زاده  نخستخداوند   برای  که  از بهایم ای زاده  نخست لیکن«26   
 را   آن  باشد، آنگاه و اگر از بهایم نجس27 .  استخداوند   گوسفند، از آن  گاو خواه  ننماید، خواه وقف

برآورد    موافق  نشود پس  داده ه بیفزاید، و اگر فدی  بر آن  یک  دهد، و پنج  برآورد تو فدیه برحسب
 از   خود، چه  مایملک  نماید، از کل  وقفخداوند برای   کسی  که اما هر چیزی28 . شود تو فروخته

   وقف  شود، زیرا هر چه  داده  فدیه  شود و نه  فروخته  خود، نه  ملک  از زمین  چه  از بهایم  چه انسان
.  نشود  داده  باشد، فدیه  شده  وقف  از انسان  که هر وقفی29.   است اقداس  قدسخداوند  باشد برای

  . شود  کشته البته
  ، و برای استخداوند    از آن  درخت  از میوه  چه  زمین  از تخم  چه  زمین  یک  ده و تمامی«30   

   آن را بر  آن  یک پنج دهد   فدیه  خود چیزی  یک  از ده و اگر کسی31 .باشد  می قدسمخداوند 
خداوند    برای  آن  زیر عصا بگذرد، دهم  هر چه  گاو و گوسفند یعنی  یک  ده و تمامی32 .بیفزاید
   را مبادله  نکند، و اگر آن  را مبادله  ننماید و آن  تفحص  آن  و بدی در خوبی33 . خواهد بود مقدس
  ». نشود  داده خواهد بود و فدیه   مقدس  آن  بدل  و هم  آن کند هم
  . سینا امر فرمود  در کوه اسرائیل  بنی  برای  موسی  بهخداوند   که  اوامری  است این34   
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