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نامند،  ینيز م»  آاهنانی  راهنما آتاب« را   آتاب اينی برخ.   است عتيق عهد   آتاب  سومين  الويان آتاب
  ء قبيله از نام»  الويان «ء آلمه.   است  آمده  آتاب شد در اين ی اجرا م  آاهنان  توسط آهی  مذهب زيرا مراسم

 سفر   هنگام بهی  را موس  الويان آتاب.  بودند  قبيله  از اين  اسرائيل  آاهنانء همه.   است  شده گرفتهی الو
 .  است  نوشته اسرائيل یبنی بيابان
  ءبقيه.  است   شده  ديگر نوشته  و مردم  آاهنان گناهانی برای  قربان ء شيوه  در خصوص  آتاب  اول  فصل هفت

  و رفتار درست»  سبت« روز   داشتن ، و نيزمقدس کو ناپاک پاک  خورا  به  از قواعد مربوط  آتاب فصول
  آهی  مراسم  فصل در اين.  برخوردار استی  خاص  از اهميت  شانزدهم فصل. گويد ی م  سخن و نادرست

 خداوند   الويان در آتاب.   است  شده شود، نوشته ی اجرا م  اعظم  آاهن توسط»  آفاره «  روز معروفء درباره
 بود و  شما خواهمی  و خدا  رفت  خواهم  راه شما در ميان«.  باشد  آنان  همراه دهد آه ی م  خود وعده  قوم به

 ». خواهيد بود  من شما قوم
 خود   رفتاری از قوم  و چه  است  دهد خدا چگونه  تا نشان  آار رفته  بارها به  آتاب در اين»  مقدس « ءآلمه

 . او باشد ی قوم او بايد جزئی از زندگ  و مراسم  احكام  حفظ فرمايد آه  می  آنان خداوند به. انتظار دارد

  یسوختنی قربان
و    گفت  با موسی سخن  عبادت ءخداوند از خيمه

   قوم  زير را به  دستورات  او فرمود آه به
 : بدهد اسرائيل

او ی آند، قربان یمی خداوند قربانی برای آسی وقت
ی اگر بخواهد برا3. بايد گاو، گوسفند و يا بز باشد

يد نر  گاو با آند، آنی گاو قربانک يی سوختنی قربان
  عبادت ء خيمهی  در ورود گاو را دم.  باشد عيب یو ب

  شخصی آه4.  خداوند قرار گيرد بياورد تا مورد قبول
   را روی سر حيوان آورد، بايد دستش  را می آن

  ، گناهان  شده  قربانی پذيرفته  آن  ترتيب  اين به. بگذارد
   حيوان  شخص بعد خود آن5. آند  می  را آفاره شخص

   آه  هارون ا در حضور خداوند سر ببرد و پسرانر
   قربانگاه  را بياورند و بر چهار طرف  آن آاهنند، خون

  سپس6. ، بپاشند  است عبادت  ءخيمه  جلو در ورودی آه
 آند،  قطعه  را قطعه  گاو را بكند و آن  پوست  شخص آن

   روشن  بگذارند، آتش  روی قربانگاه  هيزم و آاهنان7
 قرار   را روی هيزم  آن ها و سر و پيه و قطعه8 آنند
های گاو   و پاچه  و روده  بايد دل  شخص  آن آنگاه9. دهند

   را روی قربانگاه  همه  بشويد و آاهنان را با آب

   تقديم  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين. بسوزانند
 .شود، مورد پسند خداوند خواهد بود یم

 نيز بايد نر   قربانی بياورند، آناگر گوسفند يا بز برای10
آورد بايد در   را می  آن شخصی آه11.  باشد عيب و بی
 را ببرد   درحضور خداوند سرش  شمالی قربانگاه سمت

   را بر چهار طرف  هارونند، خونش  پسران  آه و آاهنان
   قربانی شده  حيوان  شخص ، آن سپس12.  بپاشند قربانگاه
  ها را با سر و پيه  قطعه  اين و آاهنان آند   قطعه را قطعه

 و   بايد دل  شخص آن13.  بگذارند  قربانگاه  روی هيزم آن
  سپس.  بشويد های گوسفند يا بز را با آب  و پاچه روده
  اين.  بسوزانند  قربانگاه  آنها را روی آتشء  همه آاهنان

شود، موردپسند   می  تقديم  بر آتش قربانی سوختنی آه
 .ند خواهد بودخداو

  پرندهی سوختنی قربانی خواهد برا یمی اگر آس14
 آبوتر  يا جوجهی  بايد قمر  پرنده آند، آنی قربان
   را بگيرد و جلو قربانگاه ، پرنده آاهن17و16و15. باشد
ی  بر پهلو  خونش آهی  را بكند بطور سرش ببرد،

  * شكمش  داخل  و محتويات دان چينه.  بريزد قربانگاه
   قربانگاه  شرق ا درآورد و آنها را در طرفر
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. شود بيندازد ی م  ريخته  خاآستر قربانگاه آهی درجاي
 آند   پاره  را از وسط ، آن  را گرفته پرندهی  بالها سپس
 را   آن  آاهن آنگاه.  شود  دو تكه  پرنده  اينكه بدون
ی سوختنی  قربان اين.  بسوزاند  قربانگاه هيزمی رو
شود، موردپسند خداوند خواهد  ی م  تقديم آتش بر  آه
 .بود

 
  ی آردء هديه

  آردی آورد، ء آسی برای خداوند هديه هرگاه
او بايد .  باشد  او بايد از آرد مرغوبء هديه

.  بگذارد  بريزد و آندر بر آن  روی آن  زيتون روغن
   است  هديه  تمامء  نمونه  را آه  از آن  يک مشت سپس2
   آه  هديه اين.  را بسوزاند  بدهد تا آن  از آاهنان يكی به

. شود، موردپسند خداوند خواهد بود  می  تقديم بر آتش
 شود تا برای   داده  و پسرانش  هارون  آرد به ءبقيه3

   داده  آاهنان  به قسمتی آه.  آنند  استفاده خوراک از آن
  ای گرفته ، زيرا از هديه  است شود بسيار مقدس می
 .  است  شده  خداوند تقديم  به  آه شده

خداوند ی  در تنور برا  شده  پخته نانی  آس هرگاه4
 و از آرد   خميرمايه  بايد بدون  نان  آورد، آن هديه

از .  باشد  شده  تهيه  زيتون  با روغن  مخلوط مرغوب
   شده  ماليده آنی  رو  روغن  آه  خمير مايه  بدون نان

اگر 5.  آرد  استفاده  هديه  بعنوان توان یباشد نيز م
 نيز   نان  آورد، آن  هديه ساجی  رو  شده  پخته نانی آس

 با   و مخلوط  خميرمايه  بدون بايد از آرد مرغوب
 آند و  تكه  را تكه او بايد آن6.  باشد  زيتون روغن
ی  آردء  هديه نوعک  نيز ي اين.  بريزد  روغن رويش
 بايد   هم  شود، آن  پخته در تابه شما ء اگر هديه7.  است

 . باشد  زيتون  و روغن از آرد مرغوب
   بياوريد تا به را نزد آاهنی آردی  هدايا اين8

 بايد  آاهنان9.  آند  خداوند تقديم  ببرد و به قربانگاه
.  بسوزانند  نمونه  را بعنوان از هديهی  مقدار آم فقط
، مورد پسند شود ی م  تقديم  بر آتش  آه  هديه اين

  اين.  دارد  تعلق  آاهنان  به  هديهء بقيه10.  خداوند است
،   است شود بسيار مقدس ی م  داده  آاهنان  به  آه قسمت

   شده  خداوند تقديم  به  آه  شده گرفتهی ا هديه زيرا از
 . است

شود  ی م  خداوند تقديم  به آهی  آردي  هديهء تهيهی برا11
 خمير   نكنيد، زيرا بكار بردن ده استفا از خميرمايه

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی  در هداياي  يا عسل مايه
   نوبر محصول  تقديم هنگام12.  شود، جايز نيست یم

  دار و عسل  خميرمايه توانيد از نان ی خداوند م خود به
   قربانگاه  را نبايد بر آتش  هديه اينی  آنيد، ول استفاده

 .بسوزانيد
يادآور ک  نم بزنيد، چونک  هدايا بايد نم  تمام به13

 . عهد خداست
   خداوند هديه  خود به  از نوبر محصول هرگاه14
، بكوبيد و  ها جدا آرده ها را از خوشه دهيد دانه یم

 بريزيد و   بر آن  زيتون  روغن سپس15.  آنيد برشته
  ءهديهی  نيز نوع  بگذاريد، زيرا اين آنی آندر رو

   آوبيده ءاز غلهی  قسمت  آاهنان آنگاه16.  استی آرد
   نمونه  آندر بعنوان  را با تمام  با روغن  و مخلوط شده

 . آنند  خداوند تقديم  بسوزانند و به بر آتش
 

  یسالمتی قربان
  بهی سالمتی بخواهد قربانی  آس هرگاه
 آار از  اينی تواند برا ی آند، م تقديم خداوند
 خداوند   به آهی حيوان.  نمايد  استفاده ادهگاو نر يا م

  آهی شخص2.  باشد عيب ی و ب شود بايد سالم ی م تقديم
سر ی  خود را رو آند، بايد دست ی م  را تقديم حيوان

.  را ببرد  سرش  عبادتء  در خيمه  بگذارد و دم آن
   قربانگاه  را بر چهار طرف  آن  خون  هارون پسران

ی روی ها و چرب ، قلوه  شكم  داخل يهو پ5و4و3بپاشند، 
ی سوختنی  قربان جگر را همراهی روی آنها، وسفيد

   آه  هديه اين. خداوند بسوزانندی  برا  قربانگاه بر آتش
 .شود، موردپسند خداوند خواهد بود ی م  تقديم بر آتش

نر يا ( از گوسفند و بز  توان برای قربانی سالمتی می6
اگر 8و7.  آرد  باشد نيز استفاده عيب ی و ب  سالم آه)  ماده

 خداوند   را به  آن قربانی، گوسفند باشد، شخصی آه
 بگذارد و   را روی سر حيوان آند بايد دستش  می تقديم
 را   آن خون  آاهنان.  را ببرد  سرش  عبادتء  در خيمه دم

  ، پيه ، دنبه و پيه11و10و9 بپاشند   قربانگاه بر چهار طرف
ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی  ، قلوه م شك داخل
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، بر   آرده  خداوند تقديم  خوراک به جگر را همچون
 . بسوزانند  قربانگاه آتش

   را به  آن آهی  بز باشد، شخصی،اگر قربان13و12
  سر حيوانی  را رو آند بايد دستش ی م خداوند تقديم
  نانآاه.  را ببرد  سرش  عبادت ء در خيمه بگذارد و دم

و 16و15و14  بپاشند  قربانگاه  را بر چهار طرف  آن خون
ی آنها، و سفيدی روی ها و چرب ، قلوه  شكم  داخل پيه
   خداوند تقديم بهک  خورا جگر را همچونی رو

 بر   آه  هديه اين.  بسوزانند  قربانگاه ، بر آتش آرده
. شود، موردپسند خداوند خواهد بود یم   تقديم آتش
ک  ي هيچ17.  دارد  خداوند تعلق  به  حيوان  آن يه پ تمام

  استی  قانون اين.  بخوريد  يا پيه از شما نبايد خون
 . باشيد ، در هر جا آه هايتان شما و نسلی برای ابد
 

  گناهی قربان
   اسرائيل  قوم به2 فرمود تای  موس خداوند به
شود و ی  گناه  سهوًا مرتكب  هر آه بگويد آه

   اين  خداوند را زير پا گذارد، بايد طبق  قوانينازی يك
 : آند  عمل مقررات

   ترتيب  باشد و بدين  سر زده  اعظم اگر خطا از آاهن3
 خود بايد   باشد، برای گناه  را نيز گناهكار ساخته قوم

.  آند  خداوند تقديم  به عيب  و بی های سالم گوساله
 را  اورد، دستش بي  عبادتء  در خيمه  را دم گوساله4

 بگذارد و همانجا در حضور خداوند  روی سر آن
   گوساله  مقداری از خون  اعظم آاهن5.  را ببرد سرش
 خود را در  انگشت6 ببرد،   عبادتء  خيمه  داخل رابه
 بار   را هفت  فرو برد و در حضور خداوند آن خون

 در حضور  سپس7.  بپاشد االقداس  قدس ءجلو پرده
   را روی شاخهای قربانگاه دری از خونخداوند ق
   را به  خون ءباقيمانده. ، بمالد  است  خيمه  داخل بخور آه

 ء  نزديک در خيمه  قربانی سوختنی آه پای قربانگاه
،   شكم  داخل  پيه  تمام آنگاه8. ، بريزد  است عبادت

ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را  قلوه9
 قربانی سوختنی  ا روی قربانگاهو آنها ر10بردارد، 

   گاو قربانی سالمتی  پيه  همانطور آه بسوزاند، درست
،  ، يعنی پوست  گوسالهء اما باقيمانده12و11. سوزاند را می
   مكان  را به  و سرگين روده و  ، دل ، پاچه ، آله گوشت

   برای ريختن  از اردوگاه  در خارج طاهری ببرد آه
 و در آنجا آنها را روی   است مقرر شده  خاآستر قربانگاه

 . بسوزاند هيزم
شوند و ی  گناه  سهوًا مرتكب  اسرائيل  قوم اگر تمام13
 خداوند را زير پا بگذارند، هر چند  از قوانينی يك
   باشند، مقصر محسوب  داده  انجام  آار را ندانسته اين
بردند، بايد  ی خود پ  گناه آنها بهی وقت14. شوند یم
  گوساله. آنندی  خود قربان  گناهء آفارهی برای ا وسالهگ

   قوم و در آنجا بزرگان15  بياورند  عبادتء  خيمه را به
  سر حيوانی خود را روی در حضور خداوند دستها

   اعظم  آاهن آنگاه16.  آنند  را ذبح بگذارند و آن
   عبادت ء خيمه  داخل  را به  گوساله از خونی مقدار
 فرو برد و در   خود را در خون و انگشت17 بياورد

  ء بار جلو پرده  را هفت حضور خداوند آن
ی بعد در حضور خداوند قدر18.  بپاشد االقداس قدس

 ء  در خيمه  بخور آه قربانگاهی  را بر شاخها از خون
ی  پا  را به  خونء ماندهی ، بمالد و باق  است عبادت
،   است در خيمهک  نزدي آهی سوختنی  قربان قربانگاه
.  شود  سوزانده قربانگاهی  بايد رو  پيه تمام19. بريزد

ی  پيرو گناهی  قربان  روش  بايد از همان  اعظم آاهن20
 خواهد آرد و   خدا آفاره قومی  برا  طريق  اين به. آند
ی  قربانء او گوساله21.  خواهد شد  بخشيده آنانی خطا
 و بسوزاند، همانطور  ببرد  بيرون  را از اردوگاه شده
  اين. سوزاند ی خود را م گناهی  قربانء  گوساله آه

 .  است  اسرائيل  قوم  تمام گناهی قربان
 گناهی شود و   سهوًا مرتكب اگر يكی از رهبران22

 خداوند، خدای خود را زير پا گذارد،  يكی از قوانين
برد،   پی  گناهش وقتی او به23. شود  می مقصر محسوب

 خود  دست24.  آند  تقديم عيب  و بی  يک بز نر سالمبايد
های   قربانی را روی سر بز بگذارد و در جايی آه

 خداوند   آند و به  را ذبح برند آن سوختنی را سر می
 قدری  بعد آاهن25.   اوست ، قربانی گناه اين.  نمايد تقديم

 خود روی   را بگيرد و با انگشت  قربانی گناه از خون
   خونء  قربانی سوختنی بمالد و بقيه ی قربانگاهشاخها
   پيه  بايد مثل  پيه تمام26.  بريزد  پای قربانگاه را به

   اين به.  شود  سوزانده قربانی سالمتی، روی قربانگاه
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 خواهد آرد و او   رهبر آفاره  برای گناه  آاهن ترتيب
 . خواهد شد بخشيده

شود و ی اه گن سهوًا مرتكبی فرد عادک اگر ي27
 خداوند را زير پا گذارد، مقصر  از قوانينی يك

برد، بايد  ی خود پ  گناه او بهی وقت28. شود ی م محسوب
ی  را برا  بياورد تا آن عيب ی و ب  سالم ءبز مادهک ي

  بياورد آهی  مكان بز را به29. آندی  قربان گناهش
  در آنجا دست. برند یرا سر می سوختنی ها یقربان

.  آند  را ذبح  بگذارد و آن سر حيوانی ا روخود ر
ی  را رو از خونی  خود قدر  با انگشت آاهن30

   خون ءبمالد و بقيهی سوختنی  قربان قربانگاهی شاخها
   پيه  بايد مثل  پيه تمام31.  بريزد قربانگاهی  پا را به
   شود و اين  سوزانده قربانگاهی  روی،سالمتی قربان

   آاهن  ترتيب  اين به.  خواهد بودمورد پسند خداوند
   خواهد آرد و او بخشيده  را آفاره  شخص  آن گناه

 .خواهد شد
   بره  گناهشء آفارهی  بخواهد برا  شخص اگر آن32

او 33.  باشد عيب ی و ب ، ماده  بره آند، بايد آنی قربان
 را در   بگذارد و آن سر برهی  خود را رو بايد دست

برند،  یرا سر می سوختنی ها ی قربان آهی مكان
 خود   با انگشت آاهن34.  آند  ذبح گناهی  قربان بعنوان
ی  قربان قربانگاهی  را بر شاخها از خونی قدر

.  بريزد قربانگاهی  پا  را به  خونء بمالد و بقيهی سوختن
  قربانگاهی روی سالمتی  قربانء  بره  پيه  مثل  آن پيه35

 بر  آهی هاي ی را مانند قربان  آن آاهن.  شود سوزانده
   ترتيب  اين به. شود، بسوزاند ی م  خداوند تقديم  به آتش
 خواهد آرد و او   را آفاره  شخص  آن  گناه آاهن

 . خواهد شد بخشيده
 

  گناهی موارد قربان
   داشته اطالعی  جرم از وقوعی  آس هرگاه
  در  يا شنيده  ديده  آه در مورد آنچهی ول باشد

 .  است  ندهد، مجرم  شهادت دادگاه
 آند،   گوشتی را لمس  حرام  حيوان ء آسی الشه هرگاه2

 و   باشد، نجس  آار را آرده  اين حتی اگر ندانسته
 .  است مجرم

اگر ی  آند، حت  را لمس  انسان نجاستی  آس هرگاه3
   شد چه متوجهی  باشد، وقت  آار را آرده  اين ندانسته
 .باشد ی م مجرم،   است آرده

 را   آن  بخورد آه دهد و قسمی  قول نسنجيدهی اگر آس4
،   است دادهی جاي ی ب  قول ببرد آه یبعد پی بجاآورد ول

 .باشد ی م مجرم
   گناهش  بايد به  موارد، شخص در هر يک از اين5

 يا بز   خود يک بره و برای قربانی گناه6 آند  اعتراف
 . آند  آفاره  برايش ا آاهن نزد خداوند بياورد ت ماده

ای   باشد و نتواند بره  تنگدست  مجرم اگر شخص7
 آبوتر برای  تواند دو قمری يا دو جوجه بياورد، می

 آند، يكی برای قربانی   خداوند تقديم  خود به  گناه ءآفاره
ای   پرنده آاهن8.  و ديگری برای قربانی سوختنی گناه

 را  ، بگيرد و سرش  شده ه آورد  برای قربانی گناه را آه
 قدری  سپس9.  جدا نشود  از تنش ببرد، ولی طوری آه

   را به  بپاشد و بقيه  را بر پهلوی قربانگاه  آن از خون
 ء پرنده10.   است ، قربانی گناه اين.  بريزد پای قربانگاه

   دستورالعملی آه  قربانی سوختنی طبق  را بعنوان دوم
   آاهن  ترتيب  اين به. قربانی آند   است  شده قبال داده
   او بخشيده  خواهد آرد و گناه  او آفاره برای گناه
 .خواهد شد

 بتواند دو قمری يا دو   آه اگر او فقيرتر از آنست11
 خود قربانی آند،   گناهء  آبوتر برای آفاره جوجه
 را  ولی نبايد آن.  بياورد تواند يک آيلو آرد مرغوب می

 بگذارد،   آند يا آندر بر آن  مخلوط ون زيت با روغن
   آاهن آرد را پيش12.   است ، قربانی گناه زيرا اين

 بردارد و   نمونه  را بعنوان  مشتی از آن بياورد تا آاهن
 بر  هايی آه  قربانی  مثل  بسوزاند، درست روی قربانگاه

.   اوست ، قربانی گناه اين. شود  می  خداوند تقديم  به آتش
   او در هر يک از اين  برای گناه  آاهن  ترتيب  اين هب13

در .  خواهد شد  خواهد آرد و او بخشيده موارد، آفاره
   آاهن  آرد بهء  آردی، بقيه ء هديه  قربانی نيز مثل اين
 .گيرد  می تعلق

 
  جبرانی قربان

  هرگاه15: دادی  موس  را به  دستورات خداوند اين14
   در نظر خداوند مقدس آه یا  هديه در دادنی آس
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 و   سالم قوچک  سهوًا قصور ورزد، بايد ي است
 . نمايد  خداوند تقديم  به جبرانی قربانی  برا عيب یب

شود بايد  ی اهدا م جبرانی قربانی  برا آهی قوچ
  او بايد عالوه16. شودی  ارزيابی، معيار رسم مطابق

  ا نيز به ر  آن  ارزش پنجمک ، ي  هديه بر باز پرداخت
   قوچ  با آن آاهن.  بدهد  آاهن  را به ، همه  افزوده آن

 خواهد آرد و او   آفاره ، برايش جبرانی قربان
 . خواهد شد بخشيده

  از قوانينی ، يك شدهی  گناه مرتكبی اگر آس18و17
ی  آار  چنين نداند آهی خداوند را زير پا بگذارد، ول

ی قربانی  و برا  است ، باز مجرم  است از او سرزده
   نزد آاهن عيب ی و ب  سالم قوچک  بايد ي جبران
.  باشد  شده  تعيين  قيمت  بايد مطابق  قوچ قيمت. بياورد
   آند تا گناهش او آفارهی برای  قربان  با اين آاهن

ی جرمی  برا  است جبرانی  قربان اين19.  شود بخشيده
 .  است  شده  خداوند مرتكب  به  او نسبت آه
 

: دادی  موس  را به  دستورات خداوند اين
  ، از پس  آرده  گناه  من  به نسبتی آس  هرگاه

ی  خوددار  شده  او گرو گذاشته  پيش آهی  چيز دادن
  آند يا مالی  ورزد، يا دزد  خيانت نمايد يا در امانت

 چيز  ء درباره  نمايد، و يا اينكه  را غصب اش همسايه
   بگويد و قسم  دروغ  است  آرده پيدا آهی ا گمشده

   او ثابت  جرم آهی روز5و4،   او نيست  پيش بخورد آه
   آن  ارزش پنجمک  دهد و ي  را پس  مال شود بايد اصل

او 6.  بپردازد  مال  صاحب ، به  افزوده  آن را نيز به
  عيب ی و ب  سالم قوچک  ي  را آه جبرانی بايد قربان

 خداوند   بياورد و به  عبادت ءمه خي  به  نزد آاهن است
ی  ارزيابی، معيار رسم  بايد مطابق قوچ.  آند تقديم
او در حضور ی برای  قربان  با اين آاهن7. شود

 خواهد   او بخشيده  خواهد آرد و گناه خداوند آفاره
 .شد
 

  یسوختنی  قربان مقررات
ی  در مورد قربان فرمود آهی  موس  خداوند به آنگاه9و8

:  بدهد  و پسرانش  هارون  را به  مقررات اينی نسوخت
 باشد و   بر قربانگاه  شب بايد تمامی سوختنی قربان

   روز بعد، آاهن صبح10.  نشود  خاموش  قربانگاه آتش
خود را بپوشد و خاآستر ی  آتان  زير و لباس لباس
.  بگذارد ، آنار قربانگاه را برداشتهی سوختنی قربان

   آند و خاآستر را بيرون ا عوض ر  لباسش سپس11
 آار  اينی  برا آهی  طاهر  ببرد و در مكان اردوگاه

   هر روز صبح آاهن13و12. ، بريزد  است مقرر شده
 را  روزانهی سوختنی  بنهد و قربان  بر آن  تازه هيزم
  را بر آنی سالمتی  قربان  بگذارد و پيه آنی رو

 بماند و   روشن  بايد هميشه  قربانگاه آتش. بسوزاند
 . نشود خاموش

 
  ی آرد ء هديه مقررات

:  قرار است  از اينی  آردء  هديه  به  مربوط مقررات14
   خداوند جلو قربانگاه بهی  آردء  هديه تقديمی  برا آاهن
   به  آغشته از آرد مرغوبی  مشت سپس15، بايستد
 بردارد و   است  بر آن آهی  را با آندر  زيتون روغن
.  بسوزاند قربانگاهی خداوند روی  برا  نمونه وانبعن
  ءبقيه17و16.  مورد پسند خداوند خواهد بود  هديه اين

ک خورای  برا باشد تا از آن ی م  آاهنان  به آرد، متعلق
   پخته  خميرمايه  آرد بايد بدون اين.  آنند خود استفاده

  استی  مقدس  مكان  آه  عبادتگاه شود و در حياط
   بر آتش را آهی  آردء  از هديه  قسمت اين.  شود هخورد

.   است  داده  آاهنان شود، خداوند به ی م  خداوند تقديم به
 از   قسمت ، اين جبرانی  و قربان گناهی مانند قربان

  پسران18. باشد ی م نيز بسيار مقدسی  آرد ءهديه
   از هديه  قسمت توانند اين ی م  اندر نسل  نسل هارون

   خداوند تقديم  به  بر آتش  آه  هديه اين.  بخورندرا
   خواهد بود و آس  آاهنان  سهم شود، هميشه یم

 . بزند  دست  آن  ندارد به حقی ديگر
: دادی  موس  را به  دستورات  اين خداوند همچنين20و19

ی  برا آهی  در روز  از پسرانش  و هر آدام هارون
آيلو آرد ک يد يشوند با ی م انتصابی  آاهن مقام

حضور    به روزانهی  آرد ء هديهء  اندازه ، به مرغوب
   و نصف  را در صبح  آن خداوند بياورند ونصف
   هديه اين21.  آنند  خداوند تقديم ديگر را در عصر به

   شود سپس  پخته  زيتون  با روغن ساجی بايد رو
   خداوند تقديم بهی  آردء  هديه ، بعنوان  شده تكه تكه
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.  مورد پسند خداوند خواهد بود  هديه اين .گردد
   اعظم پدر خود، آاهنی  بجا آهی هر آاهن23و22
 را   هديه  خود همين شود بايد در روز انتصاب یم

 بايد   هديه اين.  استی ابدی ا  فريضه اين.  آند تقديم
از ی  شود و چيز تمامًا در حضور خداوند سوزانده

 . نشود  خورده آن
 

  گناهی  قربان راتمقر
   در مورد قربانی گناه  موسی فرمود آه خداوند به25و24
 قربانی  اين:  بدهد  و پسرانش  هارون  را به  مقررات اين

 و بايد در حضور خداوند در جايی   است بسيار مقدس
. برند های سوختنی را سر می  قربانی  شود آه ذبح

 را در   آن وشتآند، گ  می  قربانی را تقديم آاهنی آه26
  فقط27. ، بخورد  جای مقدسی است  آه  عبادتگاه حياط

   دارند به ، اجازه اند، يعنی آاهنان  شده  تقديس آسانی آه
   لباس  قربانی به  آن اگر خون.  بزنند  دست  گوشت اين

.  بشويند  خود را در مكانی مقدس  بپاشد بايد لباس ايشان
شود بايد   می  پخته  آن در  گوشت  سفالينی آه ظرف28

   مسی پخته  در يک ظرف اگر گوشت.  شود شكسته
   را آامًال تميز آنند و با آب  ظرف  باشد بايد آن شده

   گوشت توانند از اين  می اوالد ذآور آاهنان29. بشويند
اما در 30.   است  قربانی بسيار مقدس اين. بخورند

   به  در قدس ره برای آفا  قربانی گناه  خون مواردی آه
 قربانی را  شود، گوشت  می  برده  عبادتء  خيمه داخل

 . بايد تمامًا سوزاند نبايد خورد بلكه
 

  جبرانی  قربان مقررات
بسيار ی  قربان  آه جبرانی  قربان مقررات
  حيوان2: باشد یقرار م  ، از اين است یمقدس

را سر ی سوختنی  قربان آهی بايد در مكانی قربان
   قربانگاه  بر چهار طرف  شود و خونش برند، ذبح یم

 و   دنبه  شامل  را آه  آن  پيه  تمام آاهن3.  شود پاشيده
آنها، و ی روی ها و چرب و نيز قلوه4،   شكم  داخل پيه
.  بگذارد قربانگاهی شود رو یجگر می روی سفيد

   بر آتش جبرانی  قربان  آنها را بعنوانء ، او همه سپس5
   آاهنان پسران6. خداوند بسوزاندی  برا گاهقربان
 بايد در   گوشت اين.  بخورند  گوشت توانند از اين یم

   بسيار مقدسی، قربان اين.  شود خوردهی مقدسی جا
 . است

ی  و قربان گناهی  بايد در مورد قربان آهی قانون7
  بهی  قربان گوشت:   است  شود اين  رعايت جبران
. آند ی را اجرا م  آفاره  مراسم آه دارد  تعلقی آاهن

   آاهن  آن نيز بهی سوختنی  قربان  پوست در ضمن(8
   در تنور يا در تابه آهی  آردء هر هديه9.)  دارد تعلق
 خواهد  تعلقی  آاهن شود به ی م  پخته ساج  یيا رو
  تمام10. آند ی م  خداوند تقديم  را به  آن  آه گرفت
 و   زيتون  با روغن  مخلوط ديگر، خواهی آردی هدايا
   تعلق  هارون  پسران بهی ، بطور مساو ک خش خواه
 .دارد

 
  یسالمتی  قربان مقررات

   خداوند تقديم  به آهی سالمتی  قربان مقررات11
 منظور  بهی اگر قربان12:  قرار است  شود از اين یم

  بدونی  نانها  بايد اين  آن باشد، همراهی شكرگزار
   با روغن  آه نانی  شود قرصها  نيز تقديم خميرمايه
   روغن آهک نازی  باشد، نانها  شده  مخلوط زيتون
 و   آرد مرغوب  از مخلوط آهی  باشد، نانهاي شدهی مال

   همراه در ضمن13.  باشد  شده  تهيه  زيتون روغن
  دار نيز تقديم  خميرمايه نانی بايد قرصهای قربان
 ء  هديه  بعنوان قسمتک  بايد ي  نان از هر نوع14. شود

  تعلقی  آاهن  شود تا به  خداوند تقديم  به مخصوص
  قربانگاهی را روی  قربان  حيوان  خون گيرد آه

بايد در ی سالمتی  قربان  حيوان گوشت15. پاشد یم
گردد،  ی م تقديمی  شكرگزار  هديه  بعنوان آهی روز

ی باقروز بعد ی  برا از آنی  شود و چيز خورده
 .نماند

  باشد، گوشتی  يا نذر  داوطلبانهی،اگر قربان16
  آنند، خورده ی م  را تقديم  آن آهی در روزی قربان
بماند ی باقی چيزی  قربان اگر از گوشت. شود
  هر چهی ول18و17.  را روز بعد نيز خورد  آن توان یم

اگر در روز . بماند، بايد سوزاندی  باق تا روز سوم
 شود، خداوند  خوردهی  قربان ز گوشتای  چيز سوم
 نخواهد   حساب  نخواهد آرد و به را قبولی  قربان آن

   آه همی آس.   است  شده  نجس  گوشت آورد زيرا آن
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   به را آهی گوشت19. باشد ی م  را بخورد مجرم آن
 را   بايد آن  نبايد خورد، بلكه  است  خورده نجسی چيز

 .سوزاند
  توانند بخورند آه  آسانی می قط قربانی را ف گوشت

 قربانی   طاهر نباشد و گوشت هر آه20. طاهر هستند
 خدا طرد شود   قوم سالمتی را بخورد بايد از ميان

 چيزی   به هر آس21.   است  قربانی، مقدس زيرا اين
   باشد، خواه  انسان  نجاست  بزند، خواه  دست نجس
   بعد از گوشت ديگر، و  و ياهر چيز نجس  نجس حيوان

 خدا طرد   قوم قربانی سالمتی بخورد، بايد از ميان
 .  است  قربانی، مقدس اين شود زيرا

   را به  دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به23و22
 گاو و گوسفند و بز را  هرگز پيه:  بدهد  اسرائيل قوم

ی  جانور  يا توسط  مرده آهی  حيوان پيه24. نخوريد
ی  برا  از آن  نشود بلكه  باشد هرگز خورده ه شد دريده
را ی  حيوان  پيه هر آس25.  شود ديگر استفادهی آارها
شود بخورد بايد از  ی م  خداوند تقديم  به  بر آتش آه

 . طرد شود  قوم ميان
   خون  و نه  پرنده  خون  نخوريد، نه هرگز خون27و26

 بايد  بخورد، ، در هرجا، خون هرآس.  چهارپا حيوان
 . خدا طرد شود  قوم از ميان

 
  ی از قربان  آاهن سهم

 را   دستورات  اين  موسی فرمود آه خداوند به30و29و28
 بخواهد قربانی سالمتی  هرآس:  بدهد  اسرائيل  قوم به
   قربانی را آه  خود آن  آند بايد با دست  خداوند تقديم به

 را   و سينه  پيه.شود، بياورد  می  خداوند تقديم  به بر آتش
 ء  هديه  قربانی را بعنوانء  آند و سينه  تقديم جلو قربانگاه
   پيه آاهن31.  دهد ، در حضور خداوند تكان مخصوص

   به  قربانی متعلقء  بسوزاند، ولی سينه را بر قربانگاه
 قربانی،   راست ران33و32.  باشد  و پسرانش هارون
   خون  شود آه  داده آاهنی ، به  مخصوصء  هديه بعنوان
 و  زيرا خداوند سينه34آند؛   می  قربانی را تقديم و پيه
 و آنها   گرفته  اسرائيل  قربانی سالمتی را از قوم ران

 و   است  داده  آاهنان  به  مخصوص ء هديه را بعنوان
 از   قسمت اين(35.   خواهد داشت  تعلق  ايشان  به هميشه

شود در روز   می داوند تقديم خ  به  بر آتش هدايايی آه

   خداوند، به  خدمت  به  و پسرانش  هارون انتصاب
 شدند،   مسح  ايشان در روزی آه36.  شد  داده ايشان

   را به  قسمت  اين  اسرائيل  قوم خداوند دستور داد آه
   نسلهای ايشان ، قانونی برای تمام اين.  بدهند ايشان
 .)باشد می

 ی،سوختنی بود درمورد قربان یاينها مقررات38و37
ی ، قربان جبرانی ، قربان گناهی  قربانی، آردء هديه
، در   خداوند در بيابان آهی سالمتی  و قربان تقديس
   بدانند چگونه  اسرائيل داد تا قومی  موس  سينا به آوه
 . آنند  خداوند تقديم خود را بهی ها یقربان

 
   و پسرانش  هارون  تقديس مراسم

 )37-1 :29  وجخر(

   و پسرانش هارون«: فرمودی  موس خداوند به
   و روغن  ايشان مخصوصی ها با لباس را

  سبد نانک  و ي ، دو قوچ گناهی  قربانء ، گوساله تدهين
   قوم  بياور و تمام  عبادتء  در خيمه  دم  خميرمايه بدون

 ».  آن  را در آنجا جمع اسرائيل
   قومء همه.  آرد ند عمل خداو  فرمان طبقی موس4

  بهی موس5.  شدند  جمع  عبادتء  در خيمه  دم اسرائيل
   فرمان  طبق دهم ی م  انجام  اآنون آنچه«:   گفت ايشان

 ». خداوند است
   را فراخواند و ايشان  و پسرانش  موسی، هارون آنگاه6

   آاهنی را به  مخصوص پيراهن7.  داد  غسل را با آب
 ردا  سپس.   بست  آمرش يد و آمربند را به پوشان هارون

 بر او   بند آمر آنء  را بوسيله* ايفود او آرد و را بر تن
 را  ** و ُتميم  و اوريم بند را بر او بست بعد سينه8.  بست
   بود، عمامه  خداوند فرموده و چنانكه9،   گذاشت در آن

ال  از ط  را آه  مقدس  تاج  نهاد و نيم را بر سر هارون
 . آرد  نصب بود جلو عمامه

 ء  را بر خيمه  و آن  را گرفت  مسح  موسی روغن آنگاه10
 بود پاشيد و آنها را   در آن  و هر چيزی آه عبادت
 و   را برداشت  مقداری از روغن سپس11.  نمود تقديس

                                                 
 مخصوصی بود که کاهن روی لباسهای ء  جليقه»ايفود«  *

 .پوشيد خود می
,  خدابردن به خواست اوريم وتميم دو شیء بودند که جهت پی **

 .رفتند  کاهن بکار میء بوسيله

8
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 و  ، حوض  آن ، لوازم  بر قربانگاه  مرتبه  را هفت آن
بعد قدری از 12.  آرد يز تقديس پاشيد و آنها را ن اش پايه

   ترتيب  اين  و به  ريخت  را بر سر هارون  مسح روغن
 موسی  سپس13.  نمود  آاهنی تقديس او را برای خدمت

 را فراخواند و پيراهنها را   هارون  امر خداوند پسران به
 و   بست  آمرشان  پوشانيد و آمربندها را به  آنان به

 . ذاشت گ ها را بر سرشان آاله
 و   را جلو آورد و هارون گناهی  قربانءبعد گوساله14

.  گذاشتند سر آنی خود را روی  دستها پسرانش
 را   آن از خونی  آرد و قدر  را ذبح گوسالهی موس15

 را   ماليد تا آن  قربانگاه  بر چهار شاخ با انگشت
  قربانگاهی  پا  را به  خونء باقيمانده. سازد طاهر
ی ، برا  آرده  را تقديس  قربانگاه  ترتيب  اين به.  ريخت

ی ، سفيد  شكم  داخل  پيه  تمام سپس16.  نمود  آفاره آن
 و  آنها را گرفتی روی ها و چرب جگر، قلوهی رو
  و همانطور آه17،  سوزانيد قربانگاهی  را رو همه

   گوساله  و سرگين  و پوست  بود، الشه خداوند فرموده
 . سوزانيد ردوگاه از ا را در خارج

 و  را جلو آورد و هارونی سوختنی  قربان بعد قوچ18
.  گذاشتند سر آنی خود را روی  دستها پسرانش

 را بر چهار   آرد و خونش  را ذبح قوچی موس19
 را   قوچء  الشه سپس20.  پاشيد  قربانگاه طرف
   حيوان  و پيه  آرد و آنها را با آله قطعه قطعه

 و   شست ها را با آب  و پاچه و روده  دل21. سوزانيد
   همانطور آه پس.  سوزانيد آنها را نيز بر قربانگاه

 بر   قوچ  آن  بود تمام دستور دادهی  موس خداوند به
 بر  آهی سوختنی  قربان اين.  شد  سوزانده قربانگاه

 . شد، مورد پسند خداوند بود  تقديم آتش
  تقديسی  برا  را آه  دوم قوچی  موس  از آن پس22

ی  دستها  و پسرانش  بود جلو آورد و هارون آاهنان
   را ذبح موسی قوچ23.  گذاشتند خود را روی سر آن

   راست گوش ء  نرمه را بر ، قدری از خونش آرده
   پای راستش  او و شست  راست  دست  و شست هارون
و    راست  گوش ء نرمه را بر بعد قدری از خون24. ماليد
   هارون  پسران  پای راست  و شست  راست ست د شست
 . پاشيد  قربانگاه  را بر چهار طرف  خونء  بقيه. ماليد

، سفيدی روی   شكم  داخل ، پيه ، دنبه  پيه  از آن پس25
 را   قوچ  راست ها و چربی روی آنها و ران جگر، قلوه

 در   آه  خميرمايه  بدون  سبد نان و از داخل26  گرفت
،   خميرمايه  بدون  نان وند بود، يک قرصحضور خدا
 و   نازک برداشت  روغنی و يک نان  نان يک قرص

 ء ، همه سپس27.   گذاشت  راست  و ران آنها را روی پيه
 قرار داد تا   و پسرانش اينها را بر دستهای هارون

   تكان ، آنها را جلو قربانگاه  مخصوصء  هديه بعنوان
   اين  از انجام پس28.  آنند م خداوند تقدي دهند و به
   گرفت  و پسرانش ، موسی آنها را از هارون تشريفات

 قربانی  اين.  سوزانيد و با قربانی سوختنی بر قربانگاه
. مورد پسند خداوند بود  شد،  تقديم  بر آتش  آه تقديس

  ء هديه  را بعنوان  و آن  قربانی را گرفتء موسی سينه29
   آرد، درست  خداوند تقديم ، به  داده  تكان مخصوص

   سهم اين.  بود  او دستور داده  خداوند به همانطور آه
   ذبح  تقديس  برای مراسم خود موسی از قوچی بود آه

 .شد می
از ی  و قدر  مسح از روغنی قدری  موس سپس30

 و   و بر هارون  بود گرفت  بر قربانگاه را آهی خون
 پاشيد  ايشانی ها  و لباس او او و بر پسرانی ها لباس
آنها ی ها  و لباس  و پسرانش  هارون  ترتيب  اين و به

 . آرد را تقديس
:   گفت  و پسرانش  هارون بهی  موس آنوقت31
   را دم ، گوشت  است  خداوند فرموده همانطور آه«

   مراسم  را با نان  بپزيد و در آنجا آن  عبادتء در خيمه
   از گوشت هر چه32. ، بخوريد  در سبد است  آه تقديس
 روز از  هفت33.  شود ماند بايد سوزاندهی  باق و نان

  تقديستانی  نرويد تا روزها  بيرون  عبادت ءدر خيمه
   روز طول  شما هفت  تقديس شود، زيرا مراسمی سپر
 خداوند   فرمان  شد به  امروز انجام آنچه34. آشد یم

.  شود  داده  شما آفاره هگنای  برا  ترتيب  اين بود تا به
   عبادت ء در خيمه  روز دم  شبانه شما بايد هفت35

 دهيد   انجام  است  خداوند فرموده  را آه بمانيد و آنچه
 ».  دستور خداوند است اين.  خواهيد مرد و گر نه

 خداوند   را آه  هر چه  و پسرانش  هارون بنابراين36
 . دادند  بود، انجام امر فرمودهی  موس توسط
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   آاهنان توسطی  قربان تقديم
 را   و پسرانش ، موسی، هارون در روز هشتم

   هارون و به2 آرد   جمع  اسرائيل  قوم بزرگان با
 برای قربانی  عيب  و بی  نر سالمء يک گوساله«:  گفت
 برای قربانی سوختنی  عيب  و بی  سالم  و يک قوچ گناه

  بعد به3.   آن وند تقديم حضور خدا بگير و آنها را به
  نر برای قربانی گناه ءهبزغال  يک  بگوآه  اسرائيل قوم

 و   هر دو يک ساله  آه  ويک بره خود و يک گوساله
  عالوه4.  باشند برای قربانی سوختنی بياورند عيب بی

 برای   بايد يک گاو و يک قوچ  اسرائيل بر اينها قوم
  برای  زيتون روغن با  قربانی سالمتی، و آرد مخلوط

  آنند زيرا امروز خداوند  خداوند تقديم آردی به ء هديه
 ». ظاهر خواهد شد بر ايشان

 بود، جلو  امر فرمودهی  موس  را آه  آنچه  قوم پس5
، در  شدهک  نزدي  جماعت  آوردند و تمام  عبادتء خيمه

 .حضور خداوند ايستادند
 او   دستورات خداوند فرموده«:   گفت  ايشان بهی موس6

 خود را بر شما   دهيد تا حضور پرجالل را انجام
 ».ظاهر آند

 بيا  قربانگاهک نزدي«:   گفت  هارون بهی  موس آنگاه7
 و  گناهی  قربان  است  خداوند فرموده و همانطور آه

  خود آفارهی ، برا  آرده خود را تقديمی سوختنی قربان
آنها ی ، برا  نموده  را تقديم قومی ها ی قربان  و سپس آن

 ». نما آفاره
  ء و گوساله  رفت  نزديک قربانگاه  هارون بنابراين8

   گوساله  خون پسرانش9.  آرد  خود را ذبح قربانی گناه
 فرو   خود را در خون  وی آوردند و او انگشت را پيش

   را به  خونء  ماليد و بقيه برد و بر شاخهای قربانگاه
   خداوند به بعد همانطور آه10.   ريخت پای قربانگاه

ها و سفيدی روی  ، قلوه  بود، پيه موسی دستور داده
   و پوست و گوشت11،   را بر قربانگاه جگر قربانی گناه

 . سوزانيد  از اردوگاه  را بيرون آن
 آرد و   قربانی سوختنی را ذبح  هارون  از آن پس12

 را بر   آن  قربانی را آوردند و هارون  خون پسرانش
های   و قطعه  آله ايشان13.  پاشيد  قربانگاه چهار طرف
 آوردند و او آنها را بر   را نزد هارون ديگر حيوان

 و  ها را شست  و پاچه  و روده دل14.  سوزانيد قربانگاه
 . سوزانيد  قربانی سوختنی بر قربانگاه اينها را نيز بعنوان

او بز .  آرد تقديم را   اسرائيل  قربانی قوم  هارون سپس15
   را مانند قربانی گناه ، آن  نموده  را ذبح  قوم قربانی گناه

،   مقررات  مطابق آنگاه16.  آرد  تقديم  قوم خود برای گناه
 بعد17.  نمود  خداوند تقديم  را به قربانی سوختنی ايشان

 و بر   را گرفت آردی را آورد و مشتی از آن  ءهديه
قربانی  قربانی غير از  اين(.  سوزانيد قربانگاه
 .)شد  می  تقديم  هر روز صبح ای بود آه سوختنی

 قربانی   را بعنوان  گاو و قوچ  هارون  از آن پس18
 قربانی را   خون  هارون پسران.  آرد  ذبح سالمتی قوم

   قربانگاه  را بر چهار طرف نزد او آوردند و او آن
   داخل  پيه  شامل  را آه  گاو و قوچ  پيه سپس19. پاشيد
شد،   می ها و سفيدی روی جگر گاو و قوچ  و قلوه شكم

،   گذاشته های حيوان و آنها را روی سينه20  گرفت
   را روی قربانگاه  پيه  آورد و تمام نزديک قربانگاه

 بود،   موسی دستور داده همانطور آه21. سوزانيد
  ان را بعنو  حيوان ها، و رانهای راست  سينه هارون
 . داد  در حضور خداوند تكان  مخصوص ءهديه

 دستهای خود را  ها، هارون  قربانی  از تقديم پس22
 داد و   را برآت ، ايشان  دراز آرده  اسرائيل  قوم بطرف

  ء خيمه  به موسی و هارون23.  زير آمد  به از قربانگاه
   اسرائيل  آمدند قوم وقتی از آنجا بيرون.  رفتند عبادت

   خداوند بر تمام  حضور پرجالل آنگاه.  دادند برآترا 
 فرود  و از حضور خداوند آتش24 ظاهر شد  جماعت

.  را بلعيد  روی قربانگاه ، قربانی سوختنی و پيه آمده
،   را ديدند، فرياد برآورده  وقتی اين اسرائيل بنی

 . خاک افتادند درحضور خداوند به
 

  و ابيهو  ناداب گناه
  امر ، برخالف  هارون  و ابيهو، پسران ناداب

،   خود نهاده  غير مجاز بر آتشدان خداوند، آتش
.  آردند  حضور خداوند تقديم  بخور گذاشتند و به بر آن

، آنها را سوزاند   آمده  از حضور خداوند بيرون  آتش ناگاه2
 .و آنها در همانجا، در حضور خداوند مردند

  منظور خداوند همين«:  فت گ  هارون بهی  موس آنگاه3
آنند بايد  ی م  مرا خدمت آهی آسان: فرمودی بود وقت

9
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، مرا   قوم  دارند تا تمام  مرا نگاه  قدوسيت حرمت
 . ماند  خاموش  هارون پس» . آنند احترام

،  ئيل ی عز پسران (  و الصافان  ميشائيلی،بعد موس4
ويد بر«:   گفت  ايشان را صدا زد و به)  هارونی عمو

   برداريد و به  عبادتء  خيمه و اجساد را از داخل
 ». ببريد  از اردوگاه خارج

 را   بود ايشان  موسی گفته آنها رفتند و همانطور آه5
 . بردند  بيرون  از اردوگاه در پيراهنهای آهانتشان

 العازار و ايتامار   وپسرانش  هارون بهی  موس آنگاه6
   را ژوليده سرتان یننماييد، موی عزادار«:  گفت

اگر . نزنيدک  خود را چا  لباس نكنيد و گريبان
خواهد آرد و ک آنيد خدا شما را نيز هالی عزادار
.  خواهد شد  افروخته اسرائيل   قوم تمام  او بر خشم
 در   و ابيهو آه نادابی توانند برا ی م اسرائيل یبنی ول

. نمايندی خداوند مردند، عزادارک  هولنا اثر آتش
 نرويد مبادا بميريد،   بيرون  عبادتء شما از در خيمه7

   طبق ايشان» .  خداوند بر شماست  مسح  روغن چون
 . آردند عملی دستور موس

  ء خيمه بهی وقت«:   گفت  هارون  خداوند به آنگاه9و8
   مست  يا مشروبات رويد، هرگز شراب ی م عبادت
  استی  قانون اين.  ديگر ننوشيد مبادا بميريدء آننده
.  ات آيندهی ها  نسل  و تمام تو و پسرانتی برای دايم

 و  ، و نجس  و نامقدس  مقدس  بين شما بايد فرق10
 مرا   دستورات بايد تمام11.  دهيد طاهر را تشخيص

   ايشان ، به ام  داده  اسرائيل  قوم بهی  موس  توسط آه
 ».بياموزيد

،  اش بازمانده و دو پسر   هارون  موسی به سپس12
   آردی را آه ء هديه ءباقيمانده«:  العازار و ايتامار گفت

،   برداريد و از آن  است  شده  خداوند تقديم  به بر آتش
 بخوريد  ، در آنار قربانگاه  پخته  خميرمايه  بدون نان

   خداوند به چنانكه13.   است ، بسيار مقدس  هديه زيرا اين
 را در جای مقدسی بخوريد  ين بايد ا  است  فرموده من

 بر   آه ای است  از هديه  شما و پسرانتان  سهم زيرا اين
 و  شما و پسران14. شود  می  خداوند تقديم  به آتش

 را   مخصوصء  هديه  و ران توانيد سينه  می دخترانتان
  شود، در مكان  می  داده  در حضور خداوند تكان آه

 شما از قربانی   سهم  هدايا آه اين. طاهری بخوريد

   داده  شما و فرزندانتان باشد به  می  اسرائيل سالمتی قوم
 .  است شده

   پيه  تقديم  را هنگام  و سينه  بايد ران اسرائيل یبن«15
 در   مخصوصء  هديه ، بياورند و بعنوان بر آتش

  به   هميشه  و سينه  ران آن.  دهند حضور خداوند تكان
  ، همانطورآه  خواهد داشت  تعلق شما و فرزندانتان
 ».  است خداوند فرموده

برد  یپی ، ول  را گرفت گناهی  بز قربان سراغی موس16
 بر العازار و ايتامار  پس.   است  شده  سوزانده آه

 را در  گناهی چرا قربان«17:  ، گفت  شده خشمگين
   بسيار مقدسی، قربان رديد؟ اين نخو  مقدس مكان

   قوم  تا گناه  است  شما داده  را به باشد و خدا آن یم
  چون18.  نماييد حضور خداوند آفاره  را در اسرائيل
 را در   نشد، بايد حتمًا آن  برده  قدس  داخل  به  آن خون

 شما   به آهی خورديد، بطور ی م  عبادتگاهء محوطه
 ».  بودم دستور داده

   ايشان آهی با وجود«:  گفتی  موس  به هارونی ول19
حضور   خود را بهی سوختنی  و قربان گناهی قربان

   پيش منی براک  هولناء  واقعه  آردند اين خداوند تقديم
، آيا  خورديم ی م گناهی  قربان  اگر از گوشت حال. آمد

 را شنيد،  اينی وقتی موس20» شد؟ یخداوند خشنود م
 . شد قانع

 
   گوشت  و حرام  گوشت  حالل حيوانات

 )21-3 :14  تثنيه(

   اين  فرمود آه و هارونی  موس خداوند به
هر :  بدهند  اسرائيل  قوم  را به دستورات

   باشد و نشخوار آند حالل  سم  شكافته آهی حيوان
 و   شتر، گورآن گوشتی ول7-4.   است گوشت

 هر چند   حيوانات  را نبايد خورد، زيرا اين خرگوش
   نيستند؛ همچنين سم آنند اما شكافته ینشخوار م

را نيز نبايد خورد، زيرا هر چند ک  خو گوشت
   نبايد اين پس8. آند ی اما نشخوار نم  است  سم شكافته
 آنها ء  الشه  به دستی  را بخوريد و يا حت حيوانات

 .  است  آنها حرام بزنيد، زيرا گوشت
 در  آنند چه یمی  زندگ  در آب آهی از حيوانات9

توانيد  یرا می  در دريا آنهاي  باشند و چه رودخانه
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   جانوران تمام10.  باشند  داشته  و فلس  باله بخوريد آه
 آنها را   گوشت نه11؛ شما حرامندی ديگر برای آبز

باز تكرار 12.  بزنيد  آنها دستء  الشه  به بخوريد و نه
 باشد   نداشته  و فلس  باله آه ی، هر جانور آبز آنم یم
 .  است شما حرامی برا
،  عقاب:  اينها را نبايد بخوريد  پرندگان از ميان13-19

،  ، آالغ ، الشخور، آرآس جغد، باز، شاهين
خوار،  ی ماه ، مرغ کل ک لی، درياي ، مرغ شترمرغ

 . قاز، هدهد و خفاش  سقا، قره مرغ
ی بجز آنهاي22و21، د شون  بالدار نبايد خورده حشرات20
اينها را .   آن  گوناگون  و انواع ملخی جهند، يعن ی م آه
شما   ی بالدار برا اما ساير حشرات23.  خورد توان یم

 .حرامند
   دست  گوشت  حرام  حيوانات  اين ء الشه  به هر آس24

  هرآس25.  خواهد بود  شرعًا نجس بزند تا غروب
 را بشويد؛ او تا  اسش آنها را بردارد بايد لبء الشه

 . خواهد بود  شرعًا نجس غروب
   آامًال شكافته  سمش  بزنيد آه  حيوانی دست اگر به26

 خواهيد بود،  نباشد و يا نشخوار نكند، شرعًا نجس
   چهارپا آه هر حيوان27.  هستند  گوشت زيرا حرام
   به هرآس.   است  حرام  رود خوردنش  راه روی پنجه

 خواهد   نجس  بزند تا غروب  حيوانی دست  چنينء الشه
   نجس  را بردارد تا غروب  آن ء الشه هرآس28. بود

   حيوانات اين.  خود را بشويد خواهد بود و بايد لباس
 . هستند برای شما حرام

و ی  خانگ  موشی، صحراي  آور، موش موش30و29
.  شوند حرامند و نبايد خوردهک  مارمول انواع

   بزند تا غروب  دست  جانوران  اينء شه ال  به هرآس31
ی  آنها رو ءاگر الشه32.  خواهد بود شرعًا نجس

باشد ی  يا گون ، چرم ، پارچه  چوب  از جنس آهی ا یش
 را در   خواهد شد؛ بايد آن شرعًا نجسی  ش بيفتد آن

بعد ی  خواهد بود ول  نجس  تا غروب  بگذاريد و آن آب
 ء اگر الشه33.  را بكار برد  آن  دوباره توان ی، م از آن
 بيفتد، هر   سفالين ظرفک  در ي  جانوران از اينی يك

 خواهد بود و بايد   باشد نجس  در ظرف آهی چيز
ی روی  ظرف  چنين اگر آب34.   را شكست ظرف
  نيز شرعًا نجسک  خورا  شود آن ريختهی خوراآ

ی  ظرف  در چنين  آه همی خواهد شد و هر آشاميدن
 . خواهد بود د، نجسباش

ی تنور يا اجاقی  رو  جانوران از اينی  يك ءاگر الشه35
 خواهد شد و بايد   شرعًا نجس  تنور يا اجاق بيفتد، آن

   يا آب  در چشمه اما اگر الشه36.   را شكست آن
 نخواهد شد   انبار نجس  يا آب بيفتد، چشمهی انبار
 خواهد  آورد نجس ی م  را بيرون  الشه آهی آسی ول
   قرار است آهی هاي دانهی  رو اگر الشه38و37. شد

ی  نخواهند شد، ول ها نجس  دانه  شود بيفتد آن آاشته
  ها نجس  بيفتد دانه  آرده خيسی ها دانهی اگر رو

 .خواهند گرديد
  آن ء  الشه بميرد، هرآسی  گوشت  حالل اگر حيوان39

.  خواهد بود  شرعًا نجس  آند تا غروب را لمس
 ء  را بخورد و يا الشه  آن گوشتی  اگر آس همچنين40
 خود را بشويد و او تا   را جابجا آند بايد لباس آن

 . خواهد بود  نجس غروب
ی  آنهاي خزند، چه ی م زمينی  رو آهی جانوران42و41
 و   چهار دست آهی  آنهاي  و پا ندارند و چه  دست آه

  بايد خوردهزياد دارند، حرامند و نی پا و يا پاها
 خداوند،  من44.  نسازيد با آنها خود را نجس43. شوند
   نماييد و مقدس خود را تقديس.  شما هستمی خدا

ی  جانوران  با اين پس.   هستم  مقدس  من باشيد، چون
  من45.  نكنيد خزند خود را نجس ی م زمينی  رو آه

 مصر   شما را از سرزمين  آه هستمی  خداوند همان
   بايد مقدس بنابراين.  شما باشمی  تا خدا  آوردم بيرون

 .  هستم  مقدس باشيد، زيرا من
،  ، پرندگان  را بايد در مورد حيوانات  قوانين اين46

بايد در 47.  آنيد  رعايت و خزندگانی  آبز جانوران
   و حالل  گوشت  و طاهر، حرام  نجس  حيوانات ميان

 . شويد  قائل ، تفاوت گوشت
 

   بعد از زايمان طهارت
   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

ی پسری  زن هرگاه:  بدهد  اسرائيل  قوم را به
 خواهد   روز شرعًا نجس  هفت  تا مدت  زن بزايد، آن

   خود نجسء  ماهانه  عادت  هنگام  به  آه بود، همانگونه
   زن آن4.  شود  بايد ختنه ، پسرش روز هشتم3.  است
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ی  روز صبر آند تا از خونريز و سهی  س ايد مدتب
 چيز   او نبايد به  مدت در اين. خود آامال طاهر گردد

 . شود  بزند و يا وارد عبادتگاه دستی مقدس
 شرعًا   تا دو هفته  زن  زنی دختری بزايد، آن هرگاه5

  ء ماهانه  عادت  هنگام  به  آه  خواهد بود همانگونه نجس
 روز صبر آند   و شش  او بايد شصت.  است خود نجس

 .تا از خونريزی خود آامًال طاهر شود
 پسر باشد   شد، نوزاد، خواه  تمام  طهارت مدتی وقت6

ی  برا سالهک  يء برهک  بايد ي  دختر، مادرش خواه
ی برای  آبوتر يا قمر جوجهک و يی سوختنی قربان
 . آند  تقديم گناهی قربان
   نزد آاهن  عبادتء در خيمه   هدايا را بايد دم اين

،  نمودهی خداوند قربانی  آنها را برا آاهن7. بياورد
  زايمانی  او از خونريز آنوقت.  آند مادر آفارهی برا

 بعد از  زنک  ي  آنچه  است اين. طاهر خواهد شد
 . دهد  بايد انجام زايمان

ک  بتواند ي  باشد آه  فقيرتر از آن  زن اگر آنی ول8
  يا دو جوجهی تواند دو قمر یآند، می ان قرب بره

ی و ديگری سوختنی قربانی برای يك. آبوتر بياورد
ها  ی قربان  اين  بايد با تقديم آاهن.  گناهی قربانی برا

 . طاهر شود  آند تا دوباره  آفاره برايش
 

   جذام  به  مربوط قوانين
  و هارونی  موس  را به  قوانين خداوند اين

 :داد
  ء يا لكه ، جوش  شخصی دمل  بدن  روی پوستاگر2

 يا يكی از   شود، بايد وی را نزد هارون براقی مشاهده
   شخص  دارد آن  احتمال  او بياورند، چون  نسل آاهنان
.  خواهد آرد  را معاينه  لكه آاهن3.  باشد  جذام مبتال به

   باشد و اگر آن  سفيد شده  است  در لكه اگر موهايی آه
 و   است  جذام  مرض تر باشد،پس  عميق  از پوست لكه

 . آند  اعالم  بايد او را شرعًا نجس آاهن
تر از   سفيد باشد اما عميق پوستی  روء اگر لكه4

   سفيد نشده  است  در لكه آهی  نباشد و موهاي پوست
   روز جدا از ديگران  بايد او را تا هفت باشد، آاهن

   او را معاينه  دوباره  آاهن، در روز هفتم5.  دارد نگه
   نيز نشده  باشد و بزرگ  تغيير نكرده  لكه اگر آن. آند

 او را از   روز ديگر هم  بايد هفت  آاهن باشد، آنوقت
 او را   دوباره ، آاهن روز هفتم6.  دارد  جدا نگه مردم
   و لكه  آمتر شده مرضی ها اگر نشانه.  آند معاينه
   او را شرعًا طاهر اعالم هن باشد، آا  نشده بزرگ

  استی آاف.   است بودهی  معمول زخمک  ي آند، چون
.  را بشويد تا شرعًا طاهر شود هايش  لباس  شخص آن

 آرد،   او را طاهر اعالم  آاهن  از آنكه اگر پسی ول7
.  بيايد  نزد آاهن  شود، بايد دوباره  بزرگ  لكه آن

 باشد   شده  بزرگ ر لكه آند، اگ  نگاه  آن  باز به آاهن8
 .  است  جذام  آند، زيرا اين  اعالم  او را نجس آنوقت

 دارد بايد   جذام رود مرض  می  گمان شخصی را آه9
 اگر.  آند  او را معاينه و آاهن10 بياورند  نزد آاهن

 باشد و موهای روی   چرآی سفيدی در پوست آماس
   و آاهن  است ن مزم  جذام اين11 باشد،   نيز سفيد شده آن

ديگر نبايد او را برای .  آند  اعالم بايد او را نجس
 وی قطعی   مرض ، چون  داشت  بيشتر نگه معاينات
   پخش  جذام  مرض  ديد آه ولی اگر آاهن13و12.  است
  ، آنوقت  است  را از سر تا پا پوشانيده  و بدنش شده
   بدنش مام ت  چون  او طاهر است  آند آه  بايد اعالم آاهن

   زخم ولی اگر در جايی از بدنش15و14.   است سفيد شده
   آند چون  اعالم بازی باشد، او را بايد شرعًا نجس

 باز   زخم اما اگر آن17و16.   است  جذامء  باز نشانه زخم
   آن آاهن.  باز گردد  بايد نزد آاهن  شخص سفيد شود آن
 او را  اشد، آنگاه ب  سفيد شده  آند و اگر زخم را معاينه

 . آند طاهر اعالم
   وجود بيايد و پس بهی دملی  آس  بدن اگر در پوست18

ی ، آماس آنی در جای ول19،  بشود خوبی از مدت
   باشد، آن ماندهی  باق  سرخ  به سفيد مايلی ا سفيد يا لكه

اگر 20.  برود  نزد آاهن معاينهی  بايد برا شخص
ی  و موهاي  است  از پوستتر  عميق  لكه  ديد آه آاهن
 بايد او را  ، آنوقت  است  سفيد شده  است  در آن آه

   بيرون  دمل  از آن  جذام  مرض  آند چون  اعالم نجس
ی سفيدی  موها  ببيند آه اگر آاهنی ول21.   است زده

 و   نيست تر از پوست  نيز عميق  و لكه  نيست در لكه
 او را   آاهن آنوقت،   است تر شده  روشن  هم  آن رنگ
   مدت اگر در آن22.  دارد  جدا نگه  روز از مردم هفت
   اعالم  بايد او را شرعًا نجس  شد آاهن  بزرگ لكه
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   بزرگ اگر لكهی ول23.   است  جذام آند، زيرا اين
 بايد او را   و آاهن  است دملی  جا  فقط  لكه نشد، اين

 . نمايد طاهر اعالم
ختگی شود و در جای سوختگی اگر آسی دچار سو24
  آنوقت25 بوجود آيد،   سرخ  به  سفيد يا سفيد مايل لكه

   لكه اگر موهای روی آن.  آند  را معاينه  بايد لكه آاهن
   بدن تر از پوست  و جای سوختگی عميق سفيد شده
 در اثر سوختگی بروز   آه  است  جذام  مرض باشد، اين

ولی اگر 26.  آند  اعالم  بايد او را نجس  و آاهن آرده
   و لكه ، موهای سفيدی نيست  درلكه  ببيند آه آاهن
  آيد و آمرنگ  نظر نمی  به  بدن تر از پوست عميق
   جدا نگه را از مردم  روز او  بايد هفت شود، آاهن می

  اگر لكه.  آند  او را معاينه  دوباره روز هفتم27،  داشته
 آند،   اعالم او را نجس بايد   باشد، آاهن  شده بزرگ

 و   نشده  بزرگ ولی اگر لكه28.   است  جذام زيرا اين
 و   جای سوختگی است  فقط  باشد، اين  شده آمرنگ
، زيرا   او شرعًا طاهر است  نمايد آه  بايد اعالم آاهن
 .  جای سوختگی است  فقط  لكه اين

ای   لكه اش اگر مردی يا زنی روی سر يا چانه30و29
 نظر  اگر به.  آند  بايد او را معاينه  باشد، آاهن هداشت

 و موهای زرد و   است تر از پوست  عميق  لكه آيد آه
   اعالم  بايد او را نجس  پيدا شود، آاهن باريكی در لكه
  آاهن ء ولی اگر معاينه31.   است ، جذام آند، زيرا اين

  ن ضم و در  نيست تر از پوست  عميق  لكه  داد آه نشان
 بايد او را  شود، آنوقت  نمی  ديده  نيز در آن موهای سياه

  و روز هفتم32   داشت  جدا نگاه  روز از مردم هفت
 باشد و   نشده  بزرگ اگر لكه.  آرد  وی را معاينه دوباره

   باشد، و اگر لكه  نشده  نمايان موهای زردی نيز در آن
 بايد  شخص  آنگاه33 نظر نيايد،   به تر از پوست عميق

 روی خود  ولی نه( را بتراشد   زخمش موی اطراف
 جدا  او را از مردم روز ديگر   هفت و آاهن)  را لكه
   بزرگ  شود و اگر لكه  باز معاينه روز هفتم34.  دارد نگه
 او   نظر نيايد، آاهن تر به  عميق  باشد و از پوست نشده

  هايش  لباس او بعد از شستن.  نمايد را شرعًا طاهر اعالم
   بزرگ  لكه ولی اگر بعدًا اين36و35. طاهر خواهد بود

  آنكه  آند و بی  او را معاينه  بايد دوباره  آاهن شود، آنوقت
.  آند  اعالم منتظر بماند تا موهای زرد ببيند، او را نجس

 و موهای   تغييری نكرده  لكه  شود آه ولی اگر معلوم37
 و   او شفا يافته شود، پس  می  ديده سياهی نيز در آن

 . آند  بايد او را شرعًا طاهر اعالم  و آاهن جذامی نيست
   بدنش پوستی روی سفيدی ها لكهی اگر مرد يا زن38

  اگر اين.  آند  بايد او را معاينه آاهن39  باشد داشته
ی  معمولء لكهک  ي  باشند، اين ها سفيد آمرنگ لكه
   آن بنابراين.  است   بروز آرده  در پوست  آه است

 .  طاهر است شخص
   ريخته  سرش اگر موی سر مردی در جلو يا عقب41و40

 در سر  اما چنانچه42،   نيست جذام ء نشانه باشد، اين
باشد،    سرخی وجود داشته  به سفيد مايل ء  لكه او طاس
.   است  زده  بيرون  از آن  باشد آه  جذام  است ممكن

اگر .  آند  بايد او را معاينه هن آا در آنصورت44و43
 باشد، او جذامی   سرخ  به  سفيد مايل روی سر او آماس

 . آند  اعالم  بايد او را شرعًا نجس  و آاهن است
  ، او بايد لباس استی جذامی  شود آس معلومی وقت45

   بماند و قسمت  ژوليده  بپوشد و بگذارد موهايش پاره
 فرياد   حرآت ، درحين ه خود را پوشانيد  صورت پايين
ی  باق  مرض آهی تا زمان46» !ی جذام!یجذام«: بزند

،   از اردوگاه  و بايد بيرون  است باشد، او شرعًا نجس
 .تنها بسر برد

 ء  يا پارچه  لباس  به*  جذام  مرض  رود آه اگر گمان48و47
   يا شی چرمی سرايت  چرم پشمی يا آتانی و يا يک تكه

   ديده  سبز يا قرمز در آن  به لكهای مايلزيرا 49،  آرده
 را   لكه آاهن50.  داد  نشان  آاهن  را به شود، بايد آن می

 دارد   روز نگه  هفت  يا شی را مدت  پارچه ببيند و آن
   شده  پخش اگر لكه.  آند  نگاه  آن  به  دوباره و روز هفتم51

يا    پارچه  و آن  مسری است ، جذام  مرض باشد، اين
 را بسوزاند،   بايد آن و آاهن52باشد،   می شی نجس

   آن آتش  ء بوسيله و بايد  است  مسری در آن  جذام چون
 باشد،   نشده  پخش ولی اگر لكه53.  برد را از بين

 شود و   شسته  شی مظنون  بايد دستور دهد آه آاهن54
  اگر بعد از آن55.  دارند  را نگه  روز ديگر آن هفت
   نشده  هم  تغيير نكرد، هر چند پخش  لكه  رنگ، مدت

                                                 
نجا جذام ترجمه شده درزبان عبری برای ي که در اای  کلمه *

 .رود  نيز بکار می»زنگ گياهی« يا »کپک«
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 روی   لكه  شود، خواه  و بايد سوزانده  است باشد، نجس
   لكه  ببيند آه اما اگر آاهن56.  باشد  زير آن  و خواه آن

دار را   لكه  قسمت ، آنوقت تر شده  آمرنگ بعد از شستن
  ه دوبار ولی اگر لكه57.  يا شی چرمی جدا آند از پارچه

.  را بسوزاند  بايد آن  و آاهن  است ظاهر شود، جذام
 پيدا  ، ديگر اثری از لكه  بعد از شستن اما چنانچه58

 . و بكاربرد  شی را شست  بار ديگر آن توان نشد، می
   در لباس  جذام  مرض  به  مربوط  مقررات  است اين59

   شده  درست  از چرم ای آه پشمی يا آتانی يا هر شی
 .دباش

 
   از جذام طهارت

 ی شخصء  را درباره  دستورات خداوند اين
  ، به  است  او شفا يافته  جذام  مرض آه

 :دادی موس
.  رود  بيرون  او از اردوگاهء معاينهی  بايد برا آاهن3

دستور دهد دو 4   است  شده  برطرف  جذام اگر ديد آه
  و، نخ سر  چوب ، چند تكه  گوشت  حاللء  زندهء پرنده

   تطهير شخص مراسمی  زوفا برا قرمز و چند شاخه
از ی  يك  دستور دهد آه سپس5.  بياورند شفا يافته
  آبی  را رو  آن  آه  سفالين ظرفک  را در ي پرندگان
   سرو، نخ و چوب6  باشند سر ببرند  گرفته روان

ی ا  پرنده  را در خون  زندهء  زوفا و پرندهء قرمز، شاخه
 را   خون  آاهن سپس7.  فرو آند  شده  بريده  سرش آه

،   شفا يافته  از جذام آهی شخصی  رو  مرتبه هفت
   زندهء  آند و پرنده بپاشد و او را شرعًا طاهر اعالم

 . در صحرا رها نمايد را هم
 خود را بشويد و   لباس  شفا يافته آهی  شخص آنگاه8

 شرعًا خود را بتراشد و خود را بشويد تای  مو تمام
،   باز گشته  اردوگاه تواند به ی او م سپس. طاهر شود

   روز بيرون در آنجا زندگی آند؛ ولی بايد تا هفت
 موی خود   تمام  دوباره در روز هفتم9.  بماند اش خيمه
، ابرو و ساير قسمتهای   موی سر، ريش  شامل را آه
   را بشويد و حمام هايش شود، بتراشد و لباس  او می بدن
 . شرعًا طاهر خواهد بود  شخص  آن آنگاه. آند
  عيب ی نر بء ، بايد دو بره روز هشتمی روز بعد، يعن10

 آيلو آرد   با سه عيب ی ب ءسالهک  ي ميشک و ي

ی  آردء  هديه  بعنوان  زيتون  با روغن  مخلوط مرغوب
.  بياورد  نزد آاهن  زيتون  ليتر روغن سومک و ي

  ء در خيمه را دمی  و ء و هديه  شخص  آن  آاهن سپس11
ی  بايد يك آاهن12.  حضور خداوند بياورد  به عبادت
  ، با تكان  گرفته  زيتون نر را با روغنی ها از بره
   به جبرانی  قربان ، بعنوان  آنها در جلو قربانگاه دادن

ی جزو هدايای  قربان اين. ( آند خداوند تقديم
) .گيرد ی م ق تعل  آاهن  به  آه استی مخصوص

ی  قربان آهی  در جاي  عبادت ء در خيمه  آاهن سپس13
 را سر  شوند، بره ی م ذبحی سوختنی  و قربان گناه
 و بايد   است  بسيار مقدس جبرانی  قربان اين. ببرد
.  شود  داده  آاهن بهک خورای  برا گناهی  قربان مثل

 ازی  را بگيرد و مقدار جبرانی  قربان ، خون آاهن14
 طاهر  آهی  شخص  راست  گوش ء را بر نرمه آن
  شستی  او و رو  راست  دست شستی شود و رو یم
 . بمالد راستشی پا

 را   زيتون از روغنی  مقدار ، آاهن  از آن پس15
و 16،  خود بريزد  چپ  دست  را در آف ، آن گرفته
  ، هفت  فرو برده  خود را در آن  راست  دست انگشت

   آاهن سپس17. حضور خداوند بپاشد   به را بار روغن
 ء نرمهی  خود را رو  دست  آف از روغنی مقدار
   راست  دست شستی  و رو  شخص  آن  راست گوش
  بعد روغن18.  او بمالد راستی  پا شستی و رو

   شخص  خود را بر سر آن  دست  در آف باقيمانده
ی ا در حضور خداوند بر  آاهن  ترتيب  اين به. بمالد

 . خواهد آرد او آفاره
 آند و   را تقديم گناهی  بايد قربان ، آاهن  از آن پس19

   از جذام آهی شخصی  را برا  آفاره بار ديگر مراسم
ی  قربان  آاهن سپس.  جا آورد شود به یخود طاهر م

بر ی  آردء  را با هديه و آن20، را سر ببردی سوختن
 آند تا   آفاره شخص  آنی ، برا  نموده  تقديم قربانگاه

 . شود شرعًا طاهر شناخته
ی  قربان  فقير باشد و نتواند دو بره  شخص اگر آن21

  جبرانی  قربان  نر بعنوانء برهک تواند ي یآند، م
   جلو قربانگاه  آفاره مراسمی  برگزار بياورد تا هنگام

   با آن همراه.  گردد  خداوند تقديم  شود و به  داده تكان
   زيتون  با روغن  مخلوط  آرد مرغوبآيلوک ي
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   زيتون  ليتر روغن سومک و يی  آردء  هديه بعنوان
يا دو ی  بايد دو قمر  شخص آن22.  شود نيز تقديم
  گناهی قربانی را برای  آبوتر نيز بياورد و يك جوجه
روز 23.  آند تقديمی سوختنی قربانی را برای و ديگر
 بياورد تا   نزد آاهن بادت عء  در خيمه  آنها را دم هشتم

   او تقديم  طهارت مراسمی در حضور خداوند برا
 با   همراه جبرانی  قربان  را بعنوان  بره آاهن24. شوند
  ، به  داده  تكان  بگيرد و آنها را جلو قربانگاه روغن

ی جزو هدايای  قربان اين. ( آند خداوند تقديم
) .يردگ ی م  تعلق  آاهن  به  آه استی مخصوص

 آند و   ذبح جبرانی  قربان  را بعنوان  بره سپس25
   راست  گوش ءنرمهی  را رو  آن از خونی قدر

   دست شستی شود و رو ی طاهر م آهی شخص
 . او بمالد راستی  پا شستی  و رو راست

   را در آف  زيتون از روغنی  مقدار  آاهن سپس26
ی قدر   راستش و با انگشت27  خود بريزد  چپ دست
بعد 28. حضور خداوند بپاشد   بار به  را هفت از آن
  ءنرمهی  را رو  دستش  آف  زيتون از روغنی قدر
 و   راست  دست  و روی شست  شخص  آن  راست گوش

   باقيمانده روغن29.  وی بمالد  پای راست روی شست
شود   طاهر می  خود را بر سر شخصی آه در دست

 در حضور خداوند برای او  اهن آ  ترتيب  اين به. بمالد
، بايد دو قمری يا دو   از آن پس30.  خواهد آرد آفاره
يكی 31 قربانی آند،   است  آورده  آبوتری را آه جوجه

 و ديگری را برای قربانی  را برای قربانی گناه
   اين به.  شود ی نيز تقديم آردء  هديه آنها همراه. سوختنی
   آفاره  شخص د برای آن در حضور خداون  آاهن ترتيب

 اشخاصی   به  مربوط  مقررات  است اين32. خواهد آرد
، ولی قادر نيستند   شفا يافته  جذام  از مرض آه

   طهارت  مراسم  معموًال برای انجام هايی را آه قربانی
 . بياورند  است الزم

  آهی ا  را در مورد خانه  دستورات خداوند اين34و33
.  داد و هارونی  موس ، به  شده ض عار  بر آن جذام

   به  اسرائيل  قوم بود آهی زمانی  برا  قوانين اين(
 آنها   خداوند قرار بود به  آه  موعود آنعان سرزمين

  اش در خانهی  آس هرگاه35) .شدند یببخشد، وارد م

  به«:  بگويد  آاهن شود، بايد بيايد و به *  جذامء متوجه
» ! وجود دارد  جذام  مرض من  ءرسد در خانه ینظر م

 آند دستور بدهد   رامشاهده  خانه  از اينكه  پيش آاهن36
   مرض  داد آه  شود تا اگر تشخيص  تخليه  خانه آه

،   است  در خانه  در آنجا وجود دارد، هر چه جذام
   شده  وارد خانه  آاهن سپس.  نشود  اعالم شرعًا نجس

 سبز يا   به مايلی ها اگر رگه.  آند  را مشاهده آن37
  تر از سطح  عميق  پيدا آرد آه  در ديوار خانه سرخ

 روز   را تا هفت بايد در خانه38 نظر رسيد،  ديوار به
.  آند  نگاه  آن  به ، دوباره  برگشته روز هفتم39. ببندد

   آاهن آنوقت40،  باشند  شده ها در ديوار پخش اگر رگه
،  ر ديوار را آندهدا  رگه  قسمت دستور بدهد آن

 از شهر  خارجی ناپاآی  را درجا آنی سنگها
   خانه داخلی  دستور بدهد ديوارها سپس41. بيندازند

ی  را نيز در جا شده  تراشيدهک را بتراشند و خا
ی بعد بايد سنگها42.  از شهر بريزند خارجی ناپاآ
 آار   شده  آنده آهی سنگهايی بياورد و بجای ديگر

 . اندود آنند  را دوباره  خانه  تازه ا مالطبگذارند و ب
 بايد  آاهن44 شدند،   نمايان ها دوباره ولی اگر رگه43

  ها پخش  رگه  آند، اگر ديد آه  بيايد و نگاه دوباره
   شرعًا نجس  و خانه  مسری است  جذام اند، بداند آه شده
 آنند   را خراب  دستور دهد خانه  آاهن آنوقت45. باشد می
 از شهر   خارج  را به  سنگها، تيرها و خاک آن تمامو 
   بسته وقتی در خانه46. ، در جای ناپاآی بريزند برده
   شرعًا نجس  شود، تا غروب  آن ، اگر آسی داخل است

 بخوابد يا چيزی   خانه  در آن هر آه47. خواهد بود
 . خود را بشويد بخورد، بايد لباس

   خانهء مشاهدهی  برا ه دوبار  آاهن آهی اما زمان48
  اند، آنگاه  نشده ها ديگر پخش  رگه آيد، ببيند آه یم

 بر   و جذام  شرعًا طاهر است  خانه  آند آه اعالم
، دستور   خانه طهارتی  برا سپس49.   است  شده طرف

 قرمز و چند   سرو، نخ  چوب ، چند تكه دهد دو پرنده
  آبی  را رو از پرندگانی يك50.  زوفا بياورند شاخه
  و چوب52و51  سر ببرد  سفالين ظرفک  در ي روان

 را در   زندهء  قرمز و پرنده  زوفا و نخء سرو و شاخه

                                                 
 .47: 13س يد به زيرنوي   نگاه کن *
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   در آب  و همچنين  است  سربريده آهی ا  پرنده خون
   اين به.  بپاشد  بار بر خانه  فرو آند و هفت روان
  را  زندهء  پرنده سپس53. شود ی طاهر م  خانه طريق
   روش  است اين.  شهر در صحرا رها آند بيرون

 . تطهير خانه
   ممكن  آه  است  جذام  به  مربوط  مقررات اين56و55و54

   بدن پوستی  رو ، در آماس  يا در خانه  در لباس است
   اين طبق57.  شود  ديده  براقء ، و يا در لكه يا در جوش
ی يز چ  وقت  چه  خواهيد داد آه  تشخيص مقررات
 . طاهر  وقت  و چه  است نجس

 
 آند ی م  توليد نجاست آهی ترشحات

   اين  فرمود آه  موسی و هارون خداوند به
  هرگاه:  بدهند  اسرائيل  قوم  را نيز به دستورات

.  است   شود، او شرعًا نجس  مردی مايعی ترشح از بدن
 نكند،   آند و چه  ترشح  بيرون  به  از بدنش ، چه  مايع اين3

   او در آن هر رختخوابی آه4. سازد  می او را نجس
.  خواهد شد  بنشيند نجس  روی آن بخوابد و هر چيزی آه

   بزند، شرعًا تا غروب  او دست  رختخواب  به هرآس5
.  آند  خود را بشويد و غسل  خواهد بود و بايد لباس نجس

ی  آلودگ  مرد هنگام  آن  روی جايی بنشيند آه هر آس6
 خواهد بود   نجس  بود، شرعًا تا غروب  نشسته روی آن

   آن  به هرآس7.  آند  خود را بشويد و غسل و بايد لباس
  به8.  را اجرا آند  دستورات  بزند، بايد همين مرد دست
   شرعًا تا غروب  شخص  بياندازد، آن  دهان  آب هرآس
. آند   خود را بشويد و غسل  خواهد بود و بايد لباس نجس

.  خواهد بود  نجس  زين  بنشيند، آن روی هر زينی آه9
 بردارد   است  مرد بوده  زير اين اگر آسی چيزی را آه10

 خواهد بود و   نجس  بزند، شرعًا تا غروب  دست  آن يا به
 مرد  اگر اين11.  آند  خود را بشويد و غسل بايد لباس

   آسی دست  دستهای خود را بشويد، به  اول آنكه  بی نجس
 آند و   خود را بشويد و غسل  بايد لباس  شخص بزند، آن
   به اگر مرد نجس12.  خواهد بود  شرعًا نجس تا غروب
   بايد شكسته  ظرف  بزند، آن  دست  سفالين يک ظرف

 را   ظرف  بزند آن  ظرفی چوبی دست شود؛ ولی اگر به
 . بايد شست

روز صبر آند    شود، بايد هفت  او قطع ترشحی وقت13
   غسل  روان  را بشويد و در آب هايش و بعد لباس

 بايد دو  روز هشتم14. نمايد تا شرعًا طاهر شود
   به  عبادتء در خيمه  آبوتر دم يا دو جوجهی قمر

.  بدهد  آاهن حضور خداوند بياورد و آنها را به
را ی  و ديگر گناهی قربانی را برای  بايد يك آاهن15
   آاهن  ترتيب  اين به.  آند ذبحی سوختنی قربانی برا
  آهی  ترشح  مرد بسبب آنی حضور خداوند برا در

 .نمايد ی م  آفاره  است داشته
 شود بايد خود را  خارجی منی  از مرد هر وقت16

هر 17.  خواهد بود  نجس آامال بشويد؛ او تا غروب
 باشد بايد   ريخته آنی روی  من آهی  يا چرم پارچه
   نجس  تا غروب  يا چرم  پارچه شود و آن  شسته

  بايد غسلی  و مرد بعد از نزديك زن18. خواهد بود
 . خواهند بود  شرعًا نجس آنند و تا غروب

 شرعًا  اش  ماهانه  روز بعد از عادت  تا هفت زن19
   او دست  به  هر آس  مدت در آن.  خواهد بود نجس

 روی هر و او20 خواهد شد،   نجس بزند، تا غروب
.  خواهد شد  چيز نجس چيزی بخوابد يا بنشيند، آن

   چيزی آه  يا به  زن  آن  رختخواب اگر آسی به23و22و21
 خود را   بزند بايد لباس  باشد دست  نشسته او روی آن

 خواهد   نجس  آند و شرعًا تا غروب بشويد و غسل
 با او نزديكی آند، شرعًا   مدت  در اين مردی آه24. بود

 او   خواهد بود و هر رختخوابی آه  روز نجس تا هفت
 . خواهد بود  بخوابد نجس روی آن

   از حد معمول  بيش  ماهانه عادتی اگر خونريز25
   عادت موقع ی، ب  ماه  باشد يا در طول  داشته جريان
 باال بايد اجرا   دستورات  شود، همان  او شروعء ماهانه
  آهی هر چيزی  او رو ت مد  در آن بنابراين26. گردد

  ء ماهانه  عادتء  دوره  مثل بخوابد يا بنشيند، درست
 او   رختخواب  به هر آس27.  خواهد بود نجسی عاد
 بزند   باشد دست  نشسته آنی  او رو آهی  چيز يا به
   خود را بشويد و غسل  خواهد شد و بايد لباس نجس
  هفت28.  خواهد بود  شرعًا نجس او تا غروب. آند

  ، او ديگر نجس  ماهانه  عادت  شدن روز بعد از تمام
 آبوتر  يا دو جوجهی  بايد دو قمر روز هشتم29.  نيست
را ی  يك و آاهن30  بياورد  آاهن  پيش  در عبادتگاه دم
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ی سوختنی قربانی را برای  و ديگر گناهی قربانی برا
   عادت نجاستی  آند و در حضور خداوند برا ذبح

   قوم  طريق  اين به31.  نمايد  آفاره  زن  آن ماهانه
 طاهر آنيد مبادا بخاطر   را از ناپاآيهايشان اسرائيل
   است  ايشان  در ميان  آه  من  عبادتء  خيمه  آردن آلوده
 .بميرند

 يا   مايع  ترشح  بسبب  برای مردی آه  مقررات اين32
 ء برای دوره و همچنين33 شود   منی نجس  شدن خارج
 با   آه  و در مورد هر شخصی است  زن ء ماهانه عادت
 . وی نزديكی آند  از طهارت  قبل  زن آن
 

  روز آفاره
   سوزاندن  بعلت  دو پسر هارون  از آنكه پس

 غير مجاز در حضور خداوند  بخور بر آتش
   هارون  برادرت به«:  موسی فرمود مردند، خداوند به

   ديگری به ، در وقت غير از موعد مقرر بگو آه
 عهد و   و صندوق  است  پرده  پشت  آه االقداس قدس
 نشود، مبادا   قرار دارند داخل  در آن  رحمت تخت

 حضور   رحمت  در ابر باالی تخت  من بميرد؛ چون
:   قرار است  آنجا از اين  او به  شدن  داخل شرايط3.  دارم

 برای  يک قوچ و   برای قربانی گناه او بايد يک گوساله
 ».قربانی سوختنی بياورد

   از آنكه قبل:  را داد  مقررات  خداوند اين سپس4
،   نموده  شود، بايد غسل  داخل االقداس  قدس  به هارون
  پيراهنی را بپوشد، يعنی  آاهن مخصوصی ها لباس
ی ، آمربند آتان  آتان  زير از جنس  لباسی، آتان مقدس

ی  دو بز نر برا  اسرائيل  قوم آنوقت5. ی آتان و عمامه
ی سوختنی قربانی  برا قوچک  و ي گناهشانی قربان

   رابعنوان  گوساله  بايد اول هارون6. نزد او بياورد
 آند و  حضور خداوند تقديم   به  خودش گناهی قربان
 دو بز نر  سپس7.  نمايد  آفاره اش خود و خانوادهی برا

او 8. داوند بياورد بحضور خ  عبادتء  در خيمه را دم
 رها  را در بيابانی  آند و ديگر بز را ذبحک بايد ي
   قرعه  اول  است  آار الزم اينی برای ول. سازد

خداوند ی  برا  قيد قرعه  به را آهی  بز آنگاه9. بياندازد
و بز ديگر 10  آند  ذبح گناهی  قربان ، بعنوان  شده تعيين

   بيابان  به پس حضور خداوند آورد و س  به را زنده
 . را با خود ببرد  اسرائيل  قوم بفرستد تا گناه

  گناهی  قربان  را بعنوان  گوساله  هارون  از اينكه پس11
پر از ی  دان آتش12،  آرد  ذبح اش خود و خانوادهی برا

 رابا  آن،   بخور برداشته  از قربانگاه مشتعلی زغالها
بياورد   القداسا  قدس خوشبو به ء آوبيده بخور دو مشت

 بريزد تا  و در حضور خداوند، بخور را روی آتش13
 عهد را   روی صندوق  رحمت ابری از بخور، تخت

 مقداری  هارون14.  او نخواهد مرد  ترتيب بدين. بپوشاند
 را يک   خود آن ، با انگشت  را آورده  گوساله از خون
  ه مرتب  هفت ، سپس  رحمت  جلويی تخت  بر قسمت مرتبه
 . بپاشد  روی زمين جلو آن

  گناهی  برود و بز قربان ، او بايد بيرون  از آن پس15
 بياورد  االقداس  قدس  را به  آن  آند و خون  را ذبح قوم

   و جلو آن  رحمت  بر تخت  گوساله و مانند خون
   بسبب  آه االقداس قدسی  برا  ترتيب  اين به16. بپاشد
   عبادت ءخيمهی  و برا  شده لوده آ  اسرائيل  قوم گناهان

  ايشانی  و با آلودگيها  است  واقع  قوم  در ميان آه
  آهی از زمان17.  خواهد آرد ، آفاره  شده احاطه
شود  ی م االقداس  وارد قدس  آردن آفارهی  برا هارون
 نبايد در  آيد هيچكس ی م  از آنجا بيرون آهی تا وقت
   مراسم  از اينكه  پس ارونه.  باشد  عبادتء  خيمه داخل
 بجا   اسرائيل  و قوم اش خود و خانوادهی  را برا آفاره

   قربانگاه بايد در حضور خداوند بطرف18آورد، 
 و   گوساله او بايد خون.  آند  آفاره آنی برود و برا

  و با انگشت19  بمالد قربانگاهی  بز را بر شاخها خون
   اين  بپاشد، و به ه رابر قربانگا  بار خون خود هفت

ک  پا اسرائيل ی بن گناهانی  را از آلودگ  آن ترتيب
 . آند ، تقديس نموده

،  االقداس قدسی  را برا  آفاره  مراسم هارونی وقت20
 را   رسانيد، بز زنده  انجام  به  و قربانگاه  عبادتء خيمه

  سر حيوانی  خود را رو هر دو دست21 بياورد و
 را   اسرائيل  قوم  و تقصيرات  گناهان ، تمام قرار داده
 بز  سپس.  آند و آنها را بر سر بز قرار دهد اعتراف
   است  شده  آار تعيين اينی  برا آهی  مرد دست  را به

.  سازد  در آنجا رهايش  برده  بيابان  را به بدهد تا آن
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   را به اسرائيل ی بن  گناهان  بز تمام  آن  ترتيب بدين22
 .برد ی ندارد م در آنجا سكونتی  آس آه یسرزمين

   عبادتگاه  بار ديگر بايد داخل ، هارون  از آن پس23
   به  رفتن  هنگام را آهی آتانی ها  لباس شده
 بياورد و آنها   بيرون  بود از تن  پوشيده االقداس قدس

ی  مقدس  در مكان آنوقت24.  بگذارد را در عبادتگاه
   را بپوشد و بيرون هايش لباس  ، دو باره  نموده غسل
ی سوختنی خود و قربانی سوختنی ، قربان رفته
خود و ی  برا  وسيله  اين  آند و به  را تقديم اسرائيل یبن
 را  گناهی  قربان او بايد پيه25.  آند  آفاره اسرائيل یبن
 . بسوزاند  بر قربانگاه هم
  اس، بايد لب  است  برده  بيابان  بز را به آهی مرد26

 باز   اردوگاه  آند و بعد به خود را بشويد و غسل
   ذبح گناهی  قربان  بعنوان آهی  و بز گوساله27. گردد

  االقداس  قدس  داخل  آنها را به  خون شدند و هارون
 شوند و   برده  بيرون  آند، بايد از اردوگاه برد تا آفاره

.  شود  آنها سوزانده  و سرگين  و گوشت پوست
  خود را ، لباس  آنها را سوزانده آهی  شخص سپس28

 . باز گردد  اردوگاه  آند و بعد به بشويد و غسل
  درروز دهم:  بايد اجرا آنيد  را هميشه  قوانين اين29
   روز را در روزه  آن  نبايد آار بكنيد، بلكه  هفتم ماه

 و   اسرائيل  قوم ء بوسيله  بايد هم  قانون اين. بگذرانيد
   ساآن  اسرائيل  قوم  در ميان آهی  غريبانء سيله بو هم

   روز، مراسم  درآن چون30،  گردد هستند رعايت
   خواهد شد تاقوم  انجام  گناهان آمرزشی  برا آفاره

ی  روزبرا اين31. درنظر خداوند طاهر باشند
   روز آار آنيد بلكه  و نبايد در اين  است شمامقدس

 بايد   را هميشه  قوانين ينا.  بسر بريد بايد در روزه
   آاهنء  بوسيله آيندهی  در نسلها  مراسم اين32. اجراآنيد
ی آار آاهنی  برا جد خود هارونی  بجا آهی اعظم
  مقدسی ها اوبايد لباس.  خواهد شد ، انجام  شده تقديس
،  ، عبادتگاه االقداس قدسی و برا33، رابپوشدی آتان

شما 34.  آند  آفاره رائيل اس  و قوم ، آاهنان قربانگاه
   آفاره  اسرائيل  قوم گناهانی  برا مرتبهک يی بايد سال

 . استی  هميشگ قانونک شما يی  برا آنيد و اين
داد ی  موس  خداوند به را آهی  دستورات  تمام هارون

 .بجا آورد

 
   حيوانات خون

  و هارونی  زير را برا خداوند دستورات
ی  موس  به  اسرائيل قومی  و تمام پسرانش

را در ی  گاو يا گوسفند يا بز آهی هر اسرائيل4و3: داد
  خداوند ذبحی  برا  عبادت ءديگر غيرازخيمهی جاي

   قوم  و بايد ازميان  است  و مجرم  ريخته آند، خون
   قوم  آه  است  اين  قانون  از اين هدف5. خود طرد شود

 بايد  قوم. نكنندی  ديگر در صحرا قربان اسرائيل
   آاهن  پيش  عبادتء درخيمه خود را دمی ها یقربان

 خداوند  بهی سالمتی  قربان بياورند و آنها را بعنوان
   آنها را بر قربانگاه  خون  آاهن سپس6.  آنند تقديم

 آنها   بپاشد و پيه  است  عبادتء  در خيمه  دم خداوند آه
د  مورد پسند خداون آهی  عطر خوشبوي را همچون

 ديگر نبايد در صحرا   اسرائيل قوم7.  بسوزاند است
   خداوند خيانت آنند وبهی  شرير قربان ارواحی برا

 بايد  آهی  هميشگ استی شما قانونی  برا اين. ورزند
 . شود  بجا آورده  اندر نسل نسل

  ساآن   قوم  در ميان  يک اسرائيلی يا غريبی آه هرگاه9و8
 برای  عبادت ء  خيمه در  در جايی غير از دم است

 . طرد شود  قوم خداوند قربانی آند، بايد از ميان
 غريبی   اسرائيلی باشد، چه  بخورد، چه  خون هرآس10
از او  ، روی خود را  است  شما ساآن  در ميان آه

زيرا 11  آرد،  طرد خواهم  قوم  او را از ميان برگردانده
   را به نخو   و من  اوست  هر موجودی در خون جان

  جانهای خود،ء  آفاره تا برای ام شما داده
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 برای   آه  است خون.  بپاشيد  را بر روی قربانگاه آن
   قوم  به  آه  است  دليل  همين به12. آند  می  آفاره جان

 بخورند و   خون  خودشان  نه  آه آنم  می  حكم اسرائيل
  هرآس13.   است  ساآن  ايشان  در ميان  غريبی آه نه
  آه غريبی   اسرائيلی باشد خواه  شكار برود، خواه به

 گوشتی را   حاللء  يا پرنده  و حيوان  شماست در ميان
 را با  روی آن را بريزد و  شكار آند، بايد خونش

   هر موجودی در خون زيرا جان14خاک بپوشاند، 
   آه  گفتم  اسرائيل  قوم  به  آه  است  دليل  همين به.  اوست

ای   هر موجود زنده  نخورند، زيرا حيات هرگز خون
 بخورد بايد از   خون  هر آس پس.   است  آن در خون

 . طرد شود  اسرائيل  قوم ميان
 يا   مرده  حيوان  گوشت آهی يا غريبی هر اسرائيل15

 خود را بشويد و  را بخورد، بايد لباسی ا  شده دريده
.  شرعًا طاهر خواهد بود او بعد از غروب.  آند غسل

  كند مجرم ن  را نشويد و غسل هايش اگر لباسی ول16
 .خواهد بود

 
   قبيح زنا و اعمال

   قوم  به فرمود آهی  موس  خداوند به سپس
 : بگويد اسرائيل

   مانند بت پس3.  شما هستمی  خداوند، خدا من«
 در  آهی  مصريان مثلی  رفتار نكنيد يعن پرستان

  آهی آرديد و يا مانند آنعانيهاي یمی  زندگ آشورشان
  بايد فقط5و4.   ببرم  سرزمينشان به شما را  خواهم یم

 آنيد و آنها را بجا   اطاعت  من  و قوانين از دستورات
اگر .  شما هستمی  خداوند، خدا  من آوريد، چون

 . خواهيد ماند  آنيد، زنده  مرا اطاعت قوانين
.  خود همبستر شود از شما نبايد با محارمک  ي هيچ«6
  او و  آار به  اينبا مادر خود همبستر نشو، زيرا با7
  از زنانک  ي با هيچ8. یآن یمی احترام ی ب  پدرت به

   پدرت  آار به  با اين  همبستر نشو، چون پدرت
يا با ی  با خواهر تن همچنين9. یآن یمی احترام یب

 دختر   باشد چه  دختر پدرت خود، چهی خواهر ناتن
ر  د  باشد چه  بدنيا آمده  خانه  در همان ، چه مادرت

 .ديگر، همبستر نشوی جا
 همبستر نشو،   يا دختر دخترت با دختر پسرت«10

  با دختر زن11. آنی  آار خود را رسوا می  با اين چون
با 12.   او خواهر ناتنی توست  همبستر نشو، چون پدرت
 نزديک   از بستگان خود همبستر نشو، چون ء عمه
 از  چون خود همبستر نشو، ء با خاله13. باشد  می پدرت
 عموی خود  با زن14.   است  نزديک مادرت بستگان

 .  توستء  عمه  او مثل همبستر نشو، چون
 پسر   زن  خود همبستر نشو، چون با عروس«15

   با اين  همبستر نشو، چون  برادرت با زن16.  توست
 و  زنک با ي17. یآن یمی احترام ی ب  برادرت آار به

   آنها بستگان نشو، چون همبستر  اش دختر او يا نوه
ی مادام18.  استی  قبيح  عمل همديگرند و اينک نزدي
ی  زن  به  نبايد خواهر او را هم  است  زنده  زنت آه

 .یو با او همبستر شوی بگير
.  همبستر نشو اش  ماهانه  عادت  هنگام بهی با زن«19
 همبستر نشو و  استی  همسر مرد ديگر آهی با زن20

 . نساز  او نجس ءخود را بوسيله
   نكن  مولک هديه  بت  خود را به  يک از فرزندان هيچ«21

   آار نام  زيرا با اين  نسوزان  آن و آنها را بر قربانگاه
 . خواهی آرد حرمت خداوند، خدای خود را بی

آند، ی نزديكی نبايد با مرد ديگری  مرد هيچ«22
ی  يا زن مرد هيچ23.   است ، بسيار قبيح  عمل  اين چون

   آار خود را نجس آند و با اينی  نزديك نبايد با حيوان
 .  است ، بسيار قبيح  عمل اين. سازد

   اين  نسازيد، چون  آارها خود را نجس با اين«24
دهند و بخاطر   می ها انجام  پرست  بت  آه اعمالی است

   را از سرزمينی آه  آنان خواهم  می  آه  آارهاست اين
  تمامی آن25.   آنم شويد بيرون  می آن  شما داخل
  به.   است  شده ، نجس  اعمال  نوع  با اين سرزمين
 در   مردمانی را آه خواهم  می  آه  است  دليل همين
   را از آنجا بيرون  و ايشان  آنم ساآنند مجازات آنجا

   من  و دستورات  قوانين شما بايد از تمام26.  اندازم
   را انجام  قبيح  اعمال  يک از اين  آنيد و هيچ اطاعت
   شامل شود و هم  شما می  شامل  هم  قوانين اين. ندهيد

 . شما ساآنند  در ميان غريبانی آه
   مردمانء  بوسيله  قبيح  اعمال آری، تمامی اين«27

   آمده  بعمل  آنجا ببرم  شما را به خواهم  می سرزمينی آه
   اعمال شما اين28.  ست ا  آرده  را نجس  سرزمين و آن
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   اقوامی آه  شما را نيز مثل  ندهيد و گرنه را انجام
   خواهم  بيرون  سرزمين  در آنجا ساآنند از آن اآنون
   قبيح  اعمال  يكی از اين  مرتكب هرآس30و29. راند

 مرا   قوانين پس.  طرد خواهد شد  قوم گردد، از ميان
   را انجام  زشت دات عا  يک از اين  آنيد و هيچ اطاعت
   نكنيد زيرا من  نجس  قبيح  اعمال خود را با اين. ندهيد

 ». خداوند، خدای شما هستم
 

   گوناگون قوانين
   به فرمود آهی  موس  به خداوند همچنين

   باشيد زيرا من مقدس«:  بگويد اسرائيل یبن
 مادر و پدر خود  به3.   هستم شما مقدسی خداوند، خدا

 آنيد،   مرا اطاعت  روز سبت  بگذاريد و قانون ماحترا
 نسازيد و  بت4.  شما هستمی  خداوند، خدا  من چون

شما ی  خداوند، خدا  من  نكنيد، چون بتها را پرستش
 . هستم

   تقديم حضور من بهی سالمتی  قربان آهی وقت«5
   من  مورد قبول  آنيد آه هديهی  را طور آنيد آن یم

   را ذبح  آن آهی  روز را در همان  گوشتش6. باشد
 تا روز   را آه هر چه. آنيد و يا روز بعد بخوريد یم

   است زيرا شرعًا نجس7، ، بسوزانيد ماندهی  باق سوم
  را قبولی  قربان  آن  را بخورد من آنی و اگر آس
 بخوريد   از آن اگر در روز سوم8.  آرد نخواهم

ی احترام یب خداوند   قدوسيت  به مقصريد، چون
 . طرد شويد  قوم ايد و بايد از ميان آرده

 و  آنيد، گوشه ی خود را درو م  محصول آهی وقت«9
ی ها خود را درو نكنيد و خوشهی ها آنار مزرعه

  درمورد حاصل10.  را برنچينيد  جا مانده  به گندم
ها و   آنيد خوشه انگور خود نيز همينطور عمل

.  نكنيد افتد، جمع ی م زمين بر  آه رای انگوری ها دانه
   من  بگذاريد، چون فقرا و غريبانی آنها را برا
 . شما هستمی خداوند، خدا

  را فريبی  نگوييد و آس نكنيد، دروغی دزد«11
   اين  نخوريد و به  دروغ  قسم  من  نام به12. ندهيد
 خداوند،   نكنيد، زيرا من حرمت ی مرا ب  نام طريق

 . خدای شما هستم

 ننماييد  ظلمی  آس  نكنيد و به را غصبی  آس مال«13
 . بپردازيد موقع  خود را به و مزد آارگران

   پای آور سنگ  نكنيد و پيش  آر را نفرين شخص«14
 .  خداوند شما هستم  بترسيد، زيرا من از من. نياندازيد

بيجا نكنيد و ی ، از فقير طرفدار  قضاوت هنگام«15
   هميشه  باشيد، بلكه تهنداشی از ثروتمند ترس

 . باشد  منصفانه قضاوتتان
   باعث  خبر دروغ نكنيد و با پخشی  چين سخن«16

 . شود  محكوم  مرگ بهی نشويد آس
 خود را   اختالف  نگيريد، بلكه  دل  به آينهی از آس«17

. * شويد  گناه  آنيد مبادا بخاطر او مرتكب با او حل
  نفرتی يريد و از و نگ  خود انتقامء از همسايه18

   دوست  خويش  جان  او را چون  باشيد بلكه نداشته
 . شما هستمی  خداوند، خدا بداريد زيرا من

خود ی  اهل حيوانات.  آنيد  اطاعت  من از قوانين«19
   غير همجنسشان با حيواناتی گير  جفت را به

 بذر نكاريد و   خود دو نوعء در مزرعه. وامداريد
 . نپوشيد  شده  بافته  مختلف  از دو جنس را آهی لباس

ی  ديگر  نامزد شخص آهی با آنيزی اگر مرد«20
 آنيز هنوز بازخريد و آزاد   همبستر شود و آن است
 آرد،   بايد تنبيه  بلكه  رانبايد آشت  باشد، ايشان نشده
 دختر را   آن آهی مرد21.   است  آنيز آزاد نبوده چون
را ی  خود قوچ جبرانی  قربان ان، بايد بعنو  داده فريب
. حضور خداوند بياورد   به  عبادتء  در خيمه دم
 مرد نزد خداوند   آن گناهی  برا  قوچ  بايد با اين آاهن22

 . خواهد شد  بخشيده  گناهش  ترتيب  اين  آند و به آفاره
   موعود شديد و انواع  سرزمين  داخل وقتی آه«23

   آن  از محصول  سال تيد، سه در آنجا آاش  ميوه درختان
تمامی 24. آيد  می  حساب  به  شرعًا نجس نخوريد، چون

 آنيد و برای تمجيد   من  را وقف  چهارم  سال محصول
 خداوند،  زيرا من25 آنيد،   هديه  من  به و تشكر از من
 را  توانيد محصول  می  پنجم در سال.  خدای شما هستم

                                                 
گناهکار را توبيخ کنيد و . نه به دل نگيريدياز کسی ک«ا ي   *

نگذاريد گناهش ناديده گرفته شود و گرنه شماهم مثل او 
 ».مجرم خواهيد بود
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 آنيد،   را رعايت  قانون اگر اين. برای خود برداريد
 . شما پرثمر خواهند بود درختان

.  نخوريد  است  در آن  هنوز خون را آهی گوشت«26
ها   پرست  بت مثل27. نكنيدی و جادوگری فالگير
ی ها  خود را نتراشيد و گوشه  شقيقه ءناحيهی موها
ی برای  عزادار هنگام28.  خود را نچينيد ريش

ی  خود را زخم  بدن تانپرس  بت  خود مثل مردگان
 .ننماييدی  خود خالكوب بدنی نكنيد و مانند آنها رو

   او به  را با وادار آردن  دخترتان  ناموس حرمت«29
   شما از شرارت  نبريد مبادا سرزمين از بينی فاحشگ

 .و زنا پر شود
 مرا  داريد و عبادتگاه  را نگاه  روز سبت قوانين«30

 . شما هستمی  خداوند، خدا ن م  نماييد، چون احترام
   متوسل  ارواح  و احضارآنندگان  جادوگران به«31

   نكنيد، زيرا من  آار خود را نجس نشويد و با اين
 . شما هستمی خداوند، خدا

   پيرمردان  بلند شويد، به  سفيدان ريشی جلو پا«32
 خداوند،   بترسيد، زيرا من  بگذاريد و از من احترام
 تو   در سرزمين آهی با غريبان33.  تمشما هسی خدا
 مانند ساير  با ايشان34.  مكنی آنند بدرفتار یمی زندگ
ی ، زيرا نبايد از ياد ببر  رفتار آن سرزمينتی اهال
   و بيگانه  مصر غريب  در سرزمين  تو نيز خودت آه
 . تو هستمی  خداوند، خدا  من.یبود

ی گير در اندازه!  مكنی طرفداری در داور«36و35
   صحيح ، از مقياسها و وسايل  و حجم  و وزن طول

 تو   آه تو هستمی  خداوند، خدا زيرا من.   آن استفاده
 و  از احكام37.   آوردم  مصر بيرون را از سرزمين

  ، زيرا من آنی  و پيرو  اطاعت  بدقت  من فرايض
 ».  هستم يهوه

 
   گناهان مجازات

   را برای قوم ات دستور  اين خداوند همچنين
   اسرائيلی باشد چه ، چه هرآس : داد اسرائيل

 خود را ء ، اگر بچه  است  شما ساآن  در ميان غريبی آه
 بايد او را   اسرائيل  مولک قربانی آند، قوم برای بت

 و او را  خيزم  خود بر ضد او برمی من3. سنگسار آنند
  عمالش سزای ا  به  طرد آرده  اسرائيل  قوم از ميان

 رساند، زيرا فرزند خود را برای مولک  خواهم
 و   نموده  مرا نجس  عبادتگاه  وسيله  و بدين قربانی آرده

  اگر اهالی محل4.   است  ساخته حرمت  مرا بی  مقدس نام
خبرند و  ، بی  مرد آرده  آن  از آاری آه وانمود آنند آه

 بر ضد او و   من آنگاه5نخواهند او را بكشند، 
   و او را با تمامی اشخاص خيزم  برمی اش خانواده

   خيانت  من ، به  از مولک پيروی نموده ديگری آه
   سزای اعمالشان  و به آنم اند طرد می ورزيده

 . رسانم می
   ارواح  و احضارآنندگان  جادوگران بهی اگر آس6

 بر   ورزد من  خيانت  من  به  عمل ، با اين  شده متوسل
 خود طرد   قوم  و او را از ميان خيزم ی مضد او بر

 خود را  پس7.  رسانم ی م اعمالشی  سزا ، به آرده
ی  خداوند، خدا  من  باشيد، چون  نماييد و مقدس تقديس

 و شما را   خداوند هستم  آه  من از فرامين8.  شما هستم
 . آنيد ، اطاعت آنم ی م تقديس

  ، بايد آشته آند  را نفرين  پدر يا مادرش آهی آس9
 . خواهد بود  خودش  بر گردن شود؛ و خونش

زنا آند، مرد و ی  ديگر با همسر شخصی اگر فرد10
 پدر  با زنی اگر مرد11.  شوند  هر دو بايد آشته زن

  آردهی احترام ی پدر خود ب خود همبستر شود به
   شوند؛ و خونشان  بايد آشته  مرد و زن  آن ، پس است
  با عروسی اگر مرد12. باشد ی م ن خودشا  گردن به

 بشوند، زيرا زنا  خود همبستر شود، هر دو بايد آشته
. باشد ی م  خودشان  گردن  به اند؛ و خونشان آرده

  انجامی  قبيح آنند، عملی  نزديك اگر دو مرد با هم13
   گردن  به  شوند؛ و خونشان اند و بايد آشته داده

  و با مادر آنی ا زنبی اگر مرد14. باشد ی م خودشان
   و هر سه  است آردهی  بزرگ آند، گناهی  نزديك زن

 از   ننگء  لكه  شوند تا اين  سوزانده  زنده بايد زنده
 .شودک پا  شما دامن

 مرد و  آند، آنی نزديكی با حيوانی اگر مرد15
ی نزديكی با حيوانی اگر زن16.  شوند  بايد آشته حيوان
   به  شوند؛ و خونشان بايد آشته   و حيوان  زن آند، آن
 .باشد ی م  خودشان گردن

 آند و با او  با خواهر خود ازدواجی اگر مرد17
 دختر   باشد، خواه  دختر پدرش همبستر شود، خواه
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 و هر دو بايد در   است آردهی آور  شرم ، عمل مادرش
   مرد بايد به  طرد شوند و آن  قوم  از ميان مالءعام

ود برسد، زيرا خواهر خود را  خ گناهی سزا
  هنگام اگر مردی با زنی به18.   است  آرده عصمت بی

 همبستر شود، هر دو نفر بايد از  اش  ماهانه عادت
   مربوط  طرد شوند، زيرا مقررات  اسرائيل  قوم ميان
 .اند  نكرده  را رعايت  طهارت به
 خود همبستر شود، هر ء  يا عمه با خالهی اگر مرد19

   خود برسند زيرا بستگان گناهی  سزا آنها بايد بهدو 
خود ی  عمو با زنی اگر مرد20. يكديگرندک نزدي

.   است آردهی احترام یخود بی  عمو همبستر شود، به
اوالد  ی خود خواهند رسيد و ب گناهی  سزا آنها به

ی  زن  برادر خود را به زنی اگر مرد21. خواهند مرد
   به  زيرا نسبت  است آردهی بگيرد، آار قبيح

  هر دو ايشان.   است نمودهی احترام ی ب برادرش
 .اوالد خواهند مرد یب

 آنيد   اطاعت  من  و دستورات قوانينی بايد از تمام22
از 23.   نكنم  بيرون  جديدتان تا شما را از سرزمين

نكنيد ی  پيرو رانم ی شما م  از پيش آهی  مردم رسوم
 شما را از آنها   من را آهی مال اعء  همه  ايشان چون

   است  دليل  همين دهند و به ی م  انجام ام برحذر ساخته
 .  دارم  از آنها نفرت آه
 را   تا آن  شما بدهم  را به  ايشان  سرزمين ام  داده قول24
آنجا .  باشيد آنک ، مال  خود درآورده  تصرف به

.  استی  جار  در آن  شير و عسل  آه استی سرزمين
ی ها  شما را از قوم  آه شما هستمی  خداوند، خدا من

 . ام ديگر جدا آرده
شما ی  آنها برا  گوشت آهی  و حيوانات  پرندگان بين25

با .  بگذاريد  فرق  است  حرام آهی  و آنهاي  است حالل
 آنها  خوردن  آهی  يا حيوانات  پرندگان  گوشت خوردن
.  نكنيد ا آلوده خود ر ام  آرده شما حرامی را برا

   خداوند هستم  آه  باشيد، زيرا من  مقدس منی برا26
  ام  جدا ساخته  و شما را از ساير اقوام باشم ی م مقدس

 . باشيد  من تا از آن
   مرد باشد چه  يا جادوگر، چه  روحء احضارآننده27
   گردن  او به خون. ، بايد حتمًا سنگسار شود زن

 .  است خودش

  ان آاهن تقدس
  از  آه  آاهنان به«: فرمودی  موس خداوند به

   هرگز با دست  هستند بگو آه  هارون نسل
،  نكنند  را نجس  خودشان  مرده  شخص  به زدن

آنها باشد، ک  نزدي  از بستگان  مرده مگر اينكه3و2
  آهی مادر، پدر، پسر، دختر، برادر يا خواهر:  مثل

 در  آاهنان4.   است بوده او   تكفل  و تحت شوهر نكرده
ی  افراد عاد  خود رهبر هستند و نبايد مثل  قوم ميان

 . سازند  را نجس خودشان
 خود را  ريشی ها سر يا گوشهی  نبايد مو آاهنان«5

 بايد  ايشان6.  آنند  خود را مجروح بتراشند و يا بدن
. نكنندی احترام ی ب  من  اسم  باشند و به  مقدس منی برا

آنند،  ی م  تقديم بر آتشی خوراآی  هدايا منی اآنها بر
   آه فاحشهک  نبايد با ي آاهن7.  باشند  بايد مقدس پس

   طالق آهی  و يا با زن  آرده عصمت یخود را ب
.  استی  او مرد مقدس  آند؛ چون ، ازدواج گرفته

ی  هدايا  بشماريد زيرا ايشان  را مقدس آاهنان8
   خداوند هستم  آه آنند، و من ی م  تقديم  من بهی خوراآ

اگر دختر 9.  باشم ی م ، مقدس آنم ی م و شما را تقديس
زند و  ی م  لطمه  پدرش  تقدس  شود به فاحشهی آاهن

 . شود  سوزانده  زنده بايد زنده
 و  ، مسح  مخصوص  با روغن  آه  اعظم آاهن«10

را ی  آاهن مخصوصی ها  و لباس  شده تقديس
سر خود را باز ی موی  عزادار هنگامپوشد، نبايد  یم

او نبايد 12و11. بزندک  خود را چا  لباس آند يا گريبان
  آهی ا  خانه  به  و وارد شدن  از عبادتگاه  شدن با خارج
 پدر يا ء اگر جنازهی ، حت  هست در آنی ا جنازه
 مرا   مقدس  باشد، خود را و عبادتگاه مادرش

   آه  من  مسح روغنک  سازد، زيرا تبر حرمت یب
او بايد با دختر 13.  اوست  بر سر خداوند هستم

 يا   بيوه او نبايد با زن15و14.  آند ازدواجی ا باآره
 با دختر   آند بلكه  ازدواج  يا فاحشه  گرفته طالق
 او   فرزندان  خود، در غيراينصورت از قومی ا باآره

 را  او  خداوند هستم  آه من.  نخواهند بود ديگر مقدس
 ». ام  آرده تقديسی آاهنی برا
   بگو آه  هارون به« : فرمودی  موس خداوند به17و16

ی  عضو  آه  از فرزندانش  هر آدام آيندهی در نسلها
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  را بهی خوراآی  باشد نبايد هدايا  معيوب از بدنش
  در صورتی  نقص آهی آس18.  آند  تقديم حضور من

 يا  دست19،  الخلقه  ، ناقص  باشد و يا آور، شل داشته
   معيوب  باشد، چشم  يا آوتوله گوژپشت20،  پا شكسته
   نقص بسبب21،  باشد  يا خواجه داشتهی  پوست يا مرض

 بر  را آهی خوراآی  ندارد هدايا  اجازه اش یجسم
  با وجود اين22.  آند شود، تقديم ی م  تقديم  من  به آتش

  بهی تقديمی  از هدايا  آه آاهنانک بايد از خورا
  مقدسی  از هدايا  شود هم  او غذا داده  به خداوند است

 ء  پرده او نبايد بهی ول23.  هدايا ترين  از مقدس و هم
  شود چونک  نزدي  قربانگاه  يا به  عبادتگاه مقدس
 مرا   او عبادتگاه  عمل دارد و اينی  بدن نقص

را    آن  خداوند هستم  آه آند، زيرا من ی م حرمت یب
 ». ام  آرده تقديس

 و   و پسرانش  هارون  را به  دستورات اينی موس24
 . داد  اسرائيل قومی تمام

 
 ها و هدايا ی قربان تقدس

  و  هارون به«: فرمودی  موس خداوند به
ی ها و هدايا ی قربان  حرمت  بگو آه پسرانش

 دارند و  آنند، نگه ی م  وقف  من  به  قوم را آهی مقدس
 خداوند   نسازند، زيرا من حرمت ی مرا ب  مقدس نام

   شرعًا نجس آهی شما اگر آاهنی در نسلها.  هستم
   بزند بايد از مقام  دست مقدسی  هدايا  اين  به است
 .بر آنار شودی آاهن

   ترشح  مايع باشد يا از بدنشی  جذام آهی آاهن«4
 ندارد از  ، حق  شرعًا طاهر نشده آهی شود، تا وقت

ی ا  جنازه  به آهی هر آاهن.  بخورد مقدسی ها یربانق
 و يا5،  گردد نجسی  من  بزند يا در اثر خروج دست
 آند،   لمس  است  شرعًا نجس را آهی  يا شخص حيوان

   خواهد بود، و تا هنگام  تا عصر نجس  آاهن آن6
  مقدسی ها یآند نبايد از قربان ی م  غسل  آه غروب
   آرد، او دوباره  غروب فتاب آ آهی وقت7. بخورد
 بخورد،  مقدسک تواند از خورا یشود و م یطاهر م
   نبايد گوشت آاهن9و8.   است  او همين  معاش چون
 را  آنی  وحش  جانوران را آهی  يا حيوان  مرده حيوان
   او را نجس  عمل  اين  باشند بخورد، چون دريده

   دستورات اين از   با دقت  بگو آه  آاهنان به. آند یم
  ، بسبب  شده  شناخته  آنند، مبادا مجرم اطاعت
   خداوند هستم  آه من.  بميرند  قوانين از اينی سرپيچ
 . ام  آرده  را تقديس ايشان

ی ها ی نبايد از قربان  غير از آاهنان هيچكس«10
 از او مزد   آه  يا نوآر آاهن مهمان.  بخورد مقدس

اگر ی ول11. بخوردک  خورا گيرد نيز نبايد از اين یم
تواند از  ی م  غالم بخرد، آنی  خود غالم  با پول آاهن
ی  يا آنيز  غالم فرزندان.  بخورد مقدسی ها یقربان

  توانند از آن ی او بدنيا بيايند مء  در خانه نيز آه
  آهی  با شخص از آاهنانی اگر دختر يك12. بخورند
  مقدسی دايا آند، نبايد از ه  ازدواج  نيست آاهن
 باشد و   گرفته  يا طالق  شده اگر بيوهی ول13؛ بخورد
  آند و بهی  از او نگهدار  باشد آه  نداشته همی فرزند
 از  تواند مانند سابق ی باشد، م  باز گشته  پدرشء خانه
 ء  از خانواده آهی  آس پس.  بخورد پدرشک خورا
 .بخوردک  خورا  ندارد از اين ، حق  نيست آاهنان

 بخورد،  مقدسی ها ی از قربان ندانستهی اگر آس«14
 باز   آاهن  به پنجمک  ي  اضافه  مقدار را به بايد همان
 غير   دهند اشخاص  نبايد اجازه آاهنان16و15. گرداند

   وسيله  اين  را بخورند و به مقدسی ها یمجاز قربان
ی مقدسی  هدايا بهی حرمت ی آار ب اين.  شوند مجرم
 خداوند  من. آنند ی م  تقديم  من  به اسرائيل ی بن ه آ است
 ». ام  آرده  هدايا را تقديس  و اين هستم

   را به  دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به18و17
اگر :  بدهد  اسرائيل قومی  و تمام  و پسرانش هارون

   شما ساآن  در ميان آهی يا غريبی نفر اسرائيلک ي
  تقديمی سوختنی قربانی برای ا  هديه خداوند ، به است

ی  بشرط فقط19،   داوطلبانه باشد خواهی  نذر آند، خواه
گاو يا  ،  حيوان  آن  خداوند خواهد بود آه مورد قبول

  آهی حيوان20.  باشد عيب یگوسفند يا بز، نر و ب
   مورد قبول  شود، چون  باشد نبايد تقديم داشتهی نقص

 خود ء  يا گله از رمهی آسی توق21. باشد یخداوند نم
   خداوند تقديم بهی سالمتی  قربان را بعنوانی حيوان

   حيوان ، آن  داوطلبانه باشد خواهی  نذر آند، خواه یم
 خداوند   مورد قبول  باشد و گر نه عيب ی و ب بايد سالم

 و يا   يا مجروح  آور، شل حيوان22. شود ی نم واقع
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ی  گر  و يا مبتال به  است خم پر از ز  بدنش آهی حيوان
   نوع اين.  شود  خداوند هديه باشد، نبايد به ی م يا آبله
.  نكنيد  خداوند تقديم  به  قربانگاه  را بر آتش هديه

شود  ی خداوند م  تقديم آهی اگر گاو يا گوسفند23
   را بعنوان  باشد، آن داشتهی عضو زايد يا ناقص

   بعنوان نهی  آرد ول بح ذ توان ی م داوطلبانهی قربان
ی  باشد يعن  داشته  نقص اش  بيضه آهی حيوان24. نذر

 خود   باشد هرگز نبايد در سرزمين  يا بريده آوفته
   شامل ، هم  محدوديت اين25. آنيدی خداوند قربانی برا
 شما ساآنند و   در ميان  آه استی غريبانی ها یقربان
ی  معيوب  حيوان  هيچ خود شما، چونی ها ی قربان هم
 .شود ی نم پذيرفتهی قربانی برا
گاو يا گوسفند ی وقت«: فرمودی  موس خداوند به27و26

   مادرش  روز پيش  شود بايد تا هفت زاييدهی يا بز
 را بر   آن توان ی بعد م  به از روز هشتمی بماند ول

گاو يا گوسفند را 28. آردی خداوند قربانی  برا آتش
  آهی وقت30و29. روز سر نبريدک  در ي با نوزادش

   تقديم  خداوند هستم  آه  من بهی شكرگزاری قربان
   آنيد تا مورد قبول  عمل  مقررات آنيد، بايد طبق یم
   حيوان  گوشت  روز تمام در همان.  شويد  واقع من
روز ی  را برا از آنی  را بخوريد و چيز شدهی قربان
 .نگذاريدی بعد باق

   من  آنيد، چون  اوامر مرا اطاعت مشما بايد تما«31
.  نكنيد حرمت ی مرا ب  مقدس نام33و32.  خداوند هستم
، شما را   خداوند هستم  آه  بدانيد زيرا من مرا مقدس

شما ی  تا خدا  دادم  و از مصر نجات  آردم تقديس
 ». باشم

 
   را توسط  اعياد مقدس خداوند مقررات

ی برا«:  و فرمود داد  اسرائيل  قوم بهی موس
   من عبادتی  بايد برا  قوم  اعياد، تمام اينی برگزار
   روز هفته  هفتمين آه  نيز در روز سبت(3.  شوند جمع
در .  شوند  جمع  من عبادتی  بايد برا باشد، قوم یم

 از آار   روز دست  باشند بايد در اين  ساآن هر جا آه
 بايد هر   آه قدس اعياد م اين4) . آنند ، استراحت آشيده
 :قرارند   شوند از اين  گرفته  جشن سال

 

  فطير  و عيد نان عيد پسح
 )25-16 :28اعداد (
   هر سال  ماه  اولين  روز چهاردهم در غروب«5

از روز 6.  بجا آوريد  من  احترام  را به  پسح مراسم
  شود و تا هفت ی، عيد فطير آغاز م  ماه  همان پانزدهم

در 7.  شود  خورده  خميرمايه  بدون  نان طروز بايد فق
 ء  شويد و از همه  جمع عبادتی  عيد برا  اين روز اول
 روز  هفت8.  بكشيد  خود دست معمولی آارها
   نماييد و در روز هفتم  تقديم  من بهی سوختنی هدايا

ی  برا  آشيده  خود دست معمولی نيز از آارها
 . شويد  جمع عبادت

 
  التعيد نوبر محصو

 )31-26: 28اعداد (
  دهم ی شما م  به  من آهی  سرزمين بهی وقت«11و10و9

 خود را درو آرديد، روز   محصول رسيديد و اولين
   بياوريد تا او آن  را نزد آاهن  بافه ، اولين بعد از سبت

   را از شما قبول  آن  دهد و من  تكان را در حضور من
  عيب ی و ب  سالمء الهسک  يء برهک  روز ي همان12.  آنم

ی برا13.  آنيد  تقديم  من بهی سوختنی  قربان بعنوان
 با   مخلوط ، دو آيلو آرد مرغوب آنی  آردء هديه

   آنيد؛ اين  تقديم  من  به ، بر آتش  آورده  زيتون روغن
   بعنوان  هم ليتر شرابک ي.   است  موردپسند من هديه
   من  هدايا را به تا اين14.  نماييد تقديمی  نوشيدنء هديه
   يا برشته  تازه  يا حبوبات ايد، نبايد نان  نكرده تقديم

  تمامی برای  هميشگ استی  قانون اين. بخوريد
 .آنيدی  زندگ آهی شما در هر جايی نسلها

   خود را به ء بافه  اولين آهی  بعد از روز  هفته هفت«15
 روز بعد   آه در روز پنجاهمی يعن16،  آرديد  تقديم من

 ء  تازه از محصولی  ديگرء  هديه  است  سبت از هفتمين
 دوی ا هر خانواده17.  بياوريد حضور من خود به
 با   همراه  از دو آيلو آرد مرغوب  آه  نان قرص

   باشد، بياورد تا در حضور من  شده  پخته خميرمايه
   برداشت از آخرينی ا  هديه  شود و بعنوان  داده تكان
 نانها،   با اين همراه18. * شود  تقديم  من  به حصولم

                                                 
 ».تا نوبر برای خداوند باشد«:   در اصل *
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 و  گوسالهک ، ي عيب ی و ب  سالم ءسالهک  يء  بره هفت
و ی آردی با هدايای سوختنی  قربان  بعنوان دو قوچ
   بر آتش  هدايا آه اين.  آنيد  تقديم  من آنها بهی نوشيدن
 ک ي همچنين19. باشند ی م شوند موردپسند من ی م تقديم

   بعنوان  نر يكسالهء  و دو بره گناهی  قربان بز نر بعنوان
 . آنيد ذبحی سالمتی قربان

   شده  را با نانهای پخته  شده  ذبح ء دو بره ، اين آاهن«20
 ء  هديه  شما بعنوان  محصول  برداشت از آخرين
 هدايا برای  اين.  دهد  تكان  در حضور من مخصوص

.  شوند  داده  آاهنان راک به مقدسند و بايد برای خو من
 از آارهای   مردم  شود آه  روز اعالن در آن21

.  شوند  جمع ، برای عبادت  آشيده  خود دست محصول
 هميشگی برای نسلهای شما در هر   قانونی است اين

 خود را درو   محصوالت وقتی آه(22.  باشيد جا آه
نيد و  درو نك  خود را تمام ءهای مزرعه آنيد، گوشه می

آنها را برای .  نكنيد  را جمع  افتاده های برزمين خوشه
  من.)  شما ساآنند، بگذاريد  در ميان فقرا و غريبانی آه

 . دهم  شما می  را به  دستورات خداوند، خدای شما اين
 

 عيد شيپورها
 )6-1 :29اعداد (

   است  روز استراحت  هر سال  هفتم  ماه روز اول«24و23
 صدای شيپورها، برای   بايد با شنيدن  اسرائيل  قوم ءو همه
   من  به ای بر آتش  روز هديه در آن25.  شوند  جمع عبادت
 . ندهيد  آار ديگری انجام  آنيد و هيچ تقديم

 
  روز آفاره

 )11-7 :29اعداد (
.   است ، روز آفاره  هر سال  هفتم  ماه روز دهم«27و26

شوند و    جمع عبادتی  بايد برا  قوم  روز تمام در آن
.  آنند  تقديم  من  به بر آتشی ا  بگيرند و هديه روزه

  استی  آار نكنيد، زيرا روز  هيچ در روز آفاره28
  شما هستمی  خدا  آه  خود از من گناهانی  بايد برا آه

 روز را   آن آهی هر شخص29.  نماييد  آمرزش طلب
 خود طرد خواهد   قوم  بسر نبرد، از ميان در روزه

 هر   به  روز دست  در آن را آهی  آس من31و30. شد
.  نمود  خواهم ، مجازات بزند، طرد آردهی  آار گونه

شما در هر ی نسلهای برای  هميشگ استی  قانون اين
 تا   هفتم  ماه  روز نهم از غروب32.  باشيد جا آه
 و بايد   است  آفاره  روز بعد، روز مخصوص غروب
 . آنيد  بگيريد و استراحت  روز روزه در آن

 
 بانها عيد سايه

 )40-12 :29اعداد (
بانها آغاز  ، عيد سايه  هفتم  ماه روز پانزدهم«34و33
   جشن  روز در حضور من  هفت شود و بايد تا مدت می

 را  ئيل اسرا  تمامی قوم در روز اول35.  شود گرفته
 خود   آنيد و از آارهای معمول  جمع برای عبادت

  ای بر آتش  روز عيد، هديه در هر هفت36.  بكشيد دست
 را   تمامی قوم  دوباره در روز هشتم.  نماييد  تقديم  من به

   تقديم  من  به ای بر آتش  آنيد و هديه  جمع برای عبادت
  نبايد هيچ و   روز عيد است  روز، آخرين اين. نماييد

 . دهيد آاری انجام
   در آنها بايد تمامی قوم  اعياد مقدسی آه  است اين«(37

های سوختنی، هدايای  ، قربانی  شده  جمع برای عبادت
   به ها را بر آتش آردی، هدايای نوشيدنی و ساير قربانی

 غير از   اعياد مقدس اين38.  آنند  تقديم  من درگاه
   در اين هدايايی آه.  ت اس  سبت روزهای مخصوص

، نذری و  آنيد غير از هدايای روزانه  می اعياد تقديم
 .)آنيد  می  خداوند تقديم  به  آه ای است داوطلبانه

   برداشت  پايان  آه  هفتم  ماه از روز پانزدهم«39
 را در حضور   روزه  عيد هفت ، اين  است محصول

ی  روزها آه باشيد   ياد داشته به.  بگيريد  جشن من
. باشند ی م استراحتی  عيد، روزها  و آخر اين اول

  خوبی ها  خود ميوه ، از درختان در روز اول40
   پربرگ درختانی ها  و شاخه نخلی ها بچينيد و شاخه

  آنيد و  درست بان  با آنها سايه بيد گرفتهی ها و شاخه
شما ی  خداوند، خدا  آه  روز در حضور من هفت
 در   روزه  عيد هفت اينی برگزار41. آنيد ی شاد هستم
 اندر   بايد نسل  آه استی  دايم قانونک ، ي  هفتم ماه
 شما  ء روز همه  هفت  آن در طول42.  گيرد  انجام نسل

   از اين هدف43. بانها بسر بريد اسرائيليها بايد در سايه
   من آهی شما بدانند هنگامی  نسلها  آه  است عيد آن

، آنها رادر   آوردم  را از مصر بيرون ئيلاسرا یبن
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شما ی  خداوند، خدا من.   دادم بانها سكونت زير سايه
 ». هستم

   را به  اعياد مقدس مقرراتی  موس  ترتيب بدين44
 . رسانيد  اسرائيل  قوم اطالع

 
 از چراغهای نگهدار

 )21و20 :27  خروج(

   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به
   برای چراغدان  خالص  زيتون  روغن بگو آه

   روشن  هميشه آنی  بياورند تا چراغها عبادتگاه
 در   را آه خالصی  طال  چراغدان هارون4و3. بماند
، هر   است االقداس  و قدس  قدس  بين  حايلء  پرده بيرون

 را  هايش ، فتيله  پر نموده  تازه  با روغن روز غروب
   نگه  روشن  را در حضور من  آن تميز آند و تا صبح

ی نسلهای برای  هميشگ قانونک  ي اين. دارد
 . شماست

 
   مقدس نان

 بگير و آنها را در   نان  قرص ، دوازده در هر سبت«5-8
   از طالی خالص  تايی روی ميزی آه  شش دو رديف

 نانها  اين. ( قرار دارد بگذار  و در حضور من است
 هر   شوند و برای پختن پخته  بايد با آرد مرغوب

  روی هر رديف.)  شود  يک آيلو آرد مصرف قرص
 بخور  اين.  شود  گذاشته  خالص ، بخور مقدس نان

   تقديم  من  درگاه  به ، بر آتش ای از نان  نمونه بعنوان
   و نسلهای او تعلق  و پسرانش  هارون نانها به9. شود

   برای اين قدسی آه را در جای م  بايد آن دارد و ايشان
   اين  بخورند، چون  است  شده منظور در نظر گرفته

   درگاه  به  بر آتش  آه  هدايايی است ترين  از مقدس هديه
 ».شود  می  تقديم من

  آفر مجازات
   مادرش آهی ، مرد جوان در اردوگاهی روز10

  از مردانی بود با يكی  مصر و پدرشی اسرائيل
  آهی  مرد  نزاع هنگام11.   پرداخت  نزاع بهی اسرائيل
 او را  پس.   خداوند آفر گفت بود بهی  مصر پدرش

از ی  مرد، دختر دبر مادر آن. (آوردندی نزد موس
  او را به12) .  داشت  نام  بود و شلوميت  دان ءقبيله

   شود خواست  معلوم آهی  انداختند تا هنگام زندان
 . او چيستی خداوند برا

   اردوگاه او را بيرون«: فرمودی  موس وند بهخدا14و13
   آفر او را شنيدند، بگو آه آهی  آسان  تمام ببر و به
   قوم بعد تمام. خود را بر سر او بگذارندی دستها

   اسرائيل  قوم به16و15.  او را سنگسار آنند اسرائيل
خود آفر بگويد بايد ی  خدا  به  هر آس بگو آه
 بايد او را   جماعت تمام. يرد را ببيند و بم سزايش

ها  ی اسرائيل  شامل  هم  قانون اين. سنگسار آنند
 .ها  غريبه  شامل شود و هم یم

هر 18.  شود  انسانی را بكشد، بايد آشته هر آه«17
   بكشد، بايد آن  نيست  خودش  مال  حيوانی را آه آس

  هر آه20و19.   در برابر جان  دهد جان را عوض
   خود او نيز همان  آسی وارد آند، بايد به ای به صدمه
شكستگی در برابر شكستگی، .  وارد شود صدمه
،  پس21.   در برابر دندان  و دندان  در برابر چشم چشم

 دهد، اما   را عوض  حيوانی را بكشد، بايد آن هر آس
   هم  قانون اين22.  شود اگر انسانی را بكشد، بايد آشته

   آه من.  هاست  برای اسرائيلی ها و هم برای غريبه
 ». دهم  دستور را می  اين خداوند، خدای شما هستم

  ، همانطور آه  برده  اردوگاه  را بيرون  جوان  آن پس23
 . بود، سنگسار آردند  موسی امر فرموده خداوند به

 
   هفتم سال

  سينا بود،  موسی باالی آوه هنگامی آه
   اسرائيل ای قوم را بر  دستورات خداوند اين

 : او داد به
 رسيديد، هر  دهم ی شما م  به  من آهی  سرزمين بهی وقت
   در حضور من بار بگذاريد زمينک  ي  سال هفت

 خود رای زراعتی  زمينها  سال شش3.  آند استراحت
 نماييد و   را هرس  انگورتان بكاريد، درختان

   سال در طولی ول4،  آنيد  خود را جمع محصوالت
  در آنی  خداوند آنيد و چيز  را وقف  زمين هفتم

نكاريد و ی  بذر  سال  آن  طول در تمام. نكاريد
  نباتاتی حت5.  نكنيد  را هرس  انگورتان درختان

ی خود درو نكنيد و انگورها را برای خودرو را برا
  ، سال زمينی  برا  سال خود نچينيد، زيرا آن

24
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   سال  در آن آهی هر محصول7و6.   است استراحت
  شما، آارگرانی برای باشد، يعن ی م همهی برويد برا
   شما ساآن  در ميان آهی  شما، و هر غريب و بردگان

نيز از ی و وحشی  اهل بگذاريد حيوانات.  است
 . بخورند  زمين محصول

 
   يوبيل سال

 روز   آه در روز آفاره9، بارک  ي  سال هر پنجاه8
  تان ، در سراسر سرزمين است   هفتم  از ماه دهم

،   پنجاهم سال10. بلند بنوازيدی شيپورها را با صدا
   ساآنان تمامی برای  و بايد آزاد استی  مقدس سال

ک  مايمل  بايد تمام  سال در آن.  شود  اعالم سرزمين
ی  اصل  صاحبان  به  شده  فروخته  ديگران  به آهی فاميل

   به آهی ود و هر آس ش  داده  پس  ايشان يا وارثان
 . شود  فرستاده اش  نزد خانواده  شده فروختهی بردگ

 بذر   نه  سال در آن.   است  يوبيل ، سال  پنجاهم سال11
   انگورتان  را درو آنيد، و نه  محصوالتتان بكاريد، نه
  شما سالی  برا  يوبيل زيرا سال12،  آنيد را جمع
   محصوالت شما از  سال آنک خورا.  استی مقدس

 ی،آر13. رويند یها م  در مزرعه باشد آهی خودروي
ی اجدادک  مل بايد بهی  هر آس  يوبيل  سال در طول

 از   باشد، دوباره  را فروخته اگر آن. خود باز گردد
 اگر در   علت  همين به16و15و14.  خواهد شد  خودش آن

 شود،   خريد و فروش  زمين  آن  سال  و نه  چهل طول
و يا ک  نزدي  به  را با توجه  زمين ء عادالنه  قيمتبايد

ی اگر سالها.  آرد  تعيين  پنجاهم  سال دور بودن
 بيشتر و   زمين  باشد قيمت  مانده  پنجاهم  سال بهی زياد

، آمتر خواهد بود   باشد قيمت ماندهی آمی اگر سالها
 در  را آهی  محصول  خريدار، قيمت  در واقع چون
 .پردازد ی آورد، م تواند بدست ی م دت م  اين طول

  خود بترسيد و يكديگر را فريبی از خداوند، خدا17
 آنيد   خداوند اطاعت  و قوانين اگر از احكام18. ندهيد
  و زمين19   خواهيد داشت ، امنيت  سرزمين در آن

   خود را خواهد داد و شما سير و آسوده محصول
   در سال پس«: شايد بپرسيد20. خاطر خواهيد بود

ی  محصول  و نه بكاريمی  چيز  داريم  اجازه  نه  آه هفتم
:   است  اين جواب22و21» ؟  بخوريم ، چه  آنيم جمع

دهد  ی م برآتی  را بقدر  ششم  سال خداوند محصول
   هشتم  در سال آهی  محصول  برداشت  تا زمان آه

 . بخوريد بماند و شما از آنی ايد باق آاشته
، و   خداوند است  مال  زمين  باشيد آه اد داشته ي به23
  شما مهمان.  بفروشيد هميشهی  را برا توانيد آن ینم

   زمين  از محصول توانيد فقط یخداوند هستيد و م
  ، بايد قيد شود آه  زمين  فروش هنگام24.  آنيد استفاده

 را  تواند زمين ی بخواهد، م  فروشنده هر وقت
از ی  شد و مقدار تنگدستی اگر آس25. بازخريد نمايد

 خويشاوند   نزديكترين ، آنوقت  خود را فروخت زمين
ی اما اگر آس26.  را بازخريد نمايد تواند زمين یاو م

خود او ی  را بازخريد آند ول  آن  باشد آه را نداشته
،  آورد  دست  به پولی  آاف ء اندازه بهی  از مدت پس

تواند با در نظر  ید م بخواه  آه ، هر وقت آنگاه27
   از زمين  پنجاهم  تا سال آهی  مقدار محصول گرفتن
   را پس  را بپردازد و زمين  آن شود، قيمت ی م حاصل
 را  نتواند آنی  اصل اگر صاحبی ول28. بگيرد

ک  مال  از آن  يوبيل  تا سال بازخريد نمايد، زمين
  ره بايد دوبا  يوبيل در سالی  خواهد بود، ول جديدش

 . برگرداند  صاحبش  را به آن
 بفروشد،   در شهر است  خود را آه ءخانهی اگر مرد29
اگر 30.  را بازخريد نمايد  دارد آن  مهلت سالک تا ي

  هميشهی  برا  بازخريد نكرد آنوقت  سال آنی در ط
   به  يوبيل  خواهد بود و در سال  جديدش  صاحب مال

اما 31. هد شد نخوا  داده  پس اش ی اصل صاحب
 حصار قرار  بدونی  در روستاها را آهی هاي خانه

  در هر زمانی  زراعت  زمين  مثل توان یدارند، م
   بايد آنها را به  يوبيل بازخريد نمود و در سال

 .بازگردانيدی  اصل صاحبان
های الويها، حتی  خانه: اما يک استثناء وجود دارد32

  بازخريد  قابل عاگر در شهر نيز باشند، در هر موق
 اصلی   صاحبان  به  پنجاهم و بايد در سال33خواهند بود 

های ديگر   قبيله  الويها مثل  به  شوند، چون  داده پس
 در شهرهای   فقط شود، بلكه  نمی  زراعتی داده زمين

  الويها اجازه34. شود  می  داده  خانه  ايشان  به خودشان
د را بفروشند، زيرا  شهر خوء های حومه ندارند مزرعه

 .  است اينها ملک دايمی ايشان
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تو فقير شد، ی  اسرائيل  نژادان از همی اگر يك35
   از او دعوت  پس.یآنک  او آم  به  آه  توستء وظيفه
ی  با تو زندگ  مهمان  تو بيايد و مثلء  خانه  تا به آن
خود ی  از خدا  سود نگير، بلكه از او هيچ36. آند

ی برا37. آندی  با تو زندگ  برادرت و بگذار بترس
  سود نگير و بدونی ده ی م  او قرض  به آهی پول

زيرا خداوند، 38،  بفروشک  او خورا  به منفعت
 آورد تا   مصر بيرون ، شما را از سرزمين خدايتان
 .شما باشدی  شما بدهد و خدا  را به  آنعان سرزمين

ر شد و خود تو فقيی  اسرائيل  نژادان از همی اگر يك39
ی،  رفتار آن  برده ، تو نبايد با او مثل  تو فروخت را به

 رفتار   آارگر روزمزد يا مهمان  بايد با او مثل بلكه40
در 41. تو آار آندی  برا  يوبيل  تا سال و او فقطی آن
 تو برود و نزد   از پيش  او بايد با پسرانش  سال آن

 خداوند  دگانشما بن42. خود بازگرددک  و امال فاميل
   آورد، پس هستيد و خداوند شما را از مصر بيرون

   با خشونت با ايشان43.  شويد فروختهی  بردگ نبايد به
 داريد  اما اجازه44.  خود بترسی  و از خدا رفتار نكن

 شما ساآنند   در اطراف آهی از اقوامی بردگان
  توانيد فرزندان ی م و همچنين45 آنيدی خريدار
اگر ی  شما ساآنند بخريد، حت  در ميان را آه یغريبان

   بردگان آنان46.  باشند  شما بدنيا آمده در سرزمين
توانيد  ی م شما خواهند بود و بعد از خودتانی هميشگ
با ی ول.  واگذاريد فرزندانتانی  را برا ايشان

 . رفتار نكنيد  چنين  اسرائيل  از قوم برادرانتان
 ثروتمند   است  شما ساآن ن در ميا آهی اگر غريب47

   آن  فقير گرديد و خود را بهی،اسرائيلک شد و ي
،   او فروخت از افراد خاندانی  يك  يا به غريب

 يا   يا پسر عمويش  يا عمويش از برادرانشی يك49و48
. تواند او را بازخريد نمايد ی م  نزديكش از اقوامی يك

 ند خود راتوا ی آورد، م بدستی  پول اگر خود او هم
   بايد از سال اش او با بازخريدآننده50. بازخريد نمايد

ی آزادی بها.  آند  را حساب  يوبيل  تا سال  شدنش برده
.  باشد  مدت آارگر درهمانک مزد يی او بايد مساو

 باشد،  ماندهی باقی  زياد  مدت  يوبيل اگر تا سال52و51
  ر آمخود بپردازد و اگی آزادی برای  بيشتر او پول
ی ا  غريبه اگر خود را به53. ی آمتر  باشد پول مانده

آارگر روزمزد ک  ي  بايد با او مثل  غريبه بفروشد آن
اگر 54.  رفتار نمايد رفتار آند؛ نبايد با او با خشونت

 بازخريد نشود، بايد   يوبيل  سال  از فرا رسيدن پيش
  چون55،  آزاد گردند ، خود و فرزندانش  سال در آن

   خداوند هستيد و او شما را از سرزمين شما بندگان
 . شماستی او خداوند، خدا.  آورد مصر بيرون

 
   اطاعت پاداش

 )14-1 :28؛ 24-12 :7  تثنيه(

   برای خود درست بت«: خداوند فرمود
، ستونهای سنگی و سنگهای  مجسمه. نكنيد

  خداوند،  نسازيد، زيرا من  برای پرستش  شده تراشيده
 آنيد و   مرا اطاعت  روز سبت قانون2.  خدای شما هستم

 .  خداوند هستم  بداريد، زيرا من  مرا محترم عبادتگاه
   موقع به4،  آنيد اوامر مرا اطاعتی اگر تمام«3

  ، محصول  فرستاد و زمين  خواهم شما بارانی برا
  خرمن5.  خود را خواهند دادء ، ميوه خود را و درختان

   تا هنگام  آن  آوبيدن زياد خواهد بود آه یشما بقدر
ی  و انگور شما بقدر  خواهد داشت  انگور ادامه چيدن
 بذر   آاشتن  تا فصل  آن  چيدن  خواهد بود آه فراوان
 و  خواهيد داشتی آافک خورا.  خواهد آشيد طول

، خواهيد آردی  زندگ  خود در امنيت در سرزمين
   خواهم  و آرامش ح شما صل  سرزمين  به زيرا من6

 خواهيد   خواب  به آسودهی بخشيد و شما با خاطر
 دور  را از سرزمينتانک  خطرنا حيوانات.  رفت
 شما گذر نخواهد   نمود و شمشير از زمين خواهم
 را با   خواهيد آرد و ايشان  را تعقيب دشمنانتان7. آرد

 نفر از شما صد  پنج8.   خواهيد آشت شمشيرهايتان
 هزار نفر   ده  خواهند آرد و صدنفرتان  تعقيبنفر را

شما را 9.  خواهيد داد  را شكست  دشمنانتان تمام! را
 داد و شما را آثير   خود قرار خواهم مورد لطف

.  آرد  وفا خواهم ام  با شما بسته آهی عهد  ، به گردانيده
   در وقت  آه خواهيد داشتی  اضاف محصولی بقدر10
!  آنيد  چه  جديد ندانيد با آن حصول م  آمدن  دست به
 شد و ديگر شما را   خواهم  شما ساآن  در ميان من11

 و   رفت  خواهم  شما راه در ميان12.  آرد طرد نخواهم
.  خواهيد بود  من  بود و شما قوم شما خواهمی خدا
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 شما را از   آه شما هستمی  خداوند، خدا من13
.  نباشيد گر برده تا دي  آوردم  مصر بيرون سرزمين
 و شما را   آردم  شما را پاره اسارتی زنجيرها

 . سربلند نمودم
 

  ی نااطاعت مجازات
 )68-15 :28  تثنيه(

،  نكنيد  ندهيد و مرا اطاعت  گوش  من اگر بهی ول«14
  ام  با شما بسته را آهی  مرا رد آنيد و عهد قوانين15

   آرد و ترس  خواهم  شما را تنبيه  من آنگاه16، بشكنيد
 را آور آند و   چشمهايتان آهی و تبک  مهل و امراض
بذر .  فرستاد  نمايد بر شما خواهم  را تلف عمرتان

  ، زيرا دشمنانتان  خواهيد آاشت خود را بيهوده
 برضد شما  من17.  را خواهند خورد  آن حاصل

   خود پا به  و شما دربرابر دشمنان  خاست برخواهم
 دارند   از شما نفرت آهی آسان.  ذاشتفرار خواهيد گ

 خود ء از سايهی حت.  خواهند آرد بر شما حكومت
 .خواهيد ترسيد

 بار شديدتر   نكنيد، هفت  مرا اطاعت اگر باز هم«18
   خواهم  مجازات ، شما را بخاطر گناهانتان از پيش

  آنيد، درهم ی فخر م  آن  به  شما را آه قدرت19. آرد
 شما   و زمين باران ی شما ب آسمان.  آوبيد خواهم
 هدر خواهيد  خود را بهی نيرو20. خواهد شدک خش

 ء  ميوه  خود و درختانتان  شما حاصل  زمين داد، چون
 . را نخواهند داد خويش

 نكنيد و   مرا اطاعت  اينها باز همء اگر بعد از همه«21
   هفت  بخاطر گناهانتان  ندهيد، آنوقت  گوش  من به

  جانوران22.  آورم ی م  بيشتر بال بر سرتان مرتبه
 را بكشند و   تا فرزندانتان فرستم یرا می وحش

 شما  آنند و از تعداد جمعيتک  شما را هال حيوانات
 .شوندک  رهگذر و مترو  بدون هايتان بكاهند تا راه

   نشويد و برخالف  اصالح اگر با وجود اين«23
   برخالف  هم  من آنوقت24،  رفتار آنيد  من خواست

   گناهانتان  آرد و شما را بسبب  شما رفتار خواهم ميل
اگر عهد 25.  نمود  خواهم  تنبيه  بار بيشتر از پيش هفت

   شما جنگ  و عليه آشم ی م مرا بشكنيد، از شما انتقام
   شهرهايتان  به  دشمن از دستی وقت.  آنم یبر پا م

 فرستاد، و  ا خواهم شم  ميان بگريزيد در آنجا وبا به
 آرد شما ء ذخيره26.  خواهيد شد  دشمنانتان شما مغلوب
  تنور همک يی  حت آهی  برد بطور  خواهم را از بين

  بعد از آنكه.  زياد باشد  خانواده  ده  نان پختنی برا
 خواهيد   گرسنه  خود را خورديد، باز هم  نان سهم
 .بود

 ندهيد و  وش گ  من  اگر باز به  وصف با اين«27
   و بسبب شوم یمک  غضبنا بشدت28،  نكنيد اطاعت
   شما را تنبيه  شديدتر از پيش  مرتبه  هفت گناهانتان

 و  پسرانی  گرسنگ  از شدت آهی بحد29،  آنم یم
  را آهی هاي خانه بت30.  خود را خواهيد خورد دختران
 آرد،   خواهم ايد خراب ها ساخته تپهی در باال
سوزانيد با  ی بر آنها بخور م را آهی هاي قربانگاه

شما را بر ی ها  نمود، جنازه  خواهم يكسانک خا
   و از شما نفرت  انداخت  خواهم جانتان یبی بتها

ی  و مكانها  را ويران شهرهايتان31.   داشت خواهم
 را  هايتان یقربان.  آرد  خواهم  را خراب عبادتتان
از ی  شما را خال  سرزمينی،آر32.   پذيرفت نخواهم
 خواهند   در آنجا ساآن  آرد و دشمنانتان  خواهم سكنه

  ، حيران ام  بر سر شما آورده آهی شد و از بالي
 .خواهند شد

 آرد تا در   خواهم  را بر شما نازل جنگی بال«33
و ی  شما خال سرزمين.  شويد ها پراآنده  قوم ميان

ی  زمينهاي آنگاه35و34.  خواهند شد  خراب شهرهايتان
  آهی  سالهاي  آنند، در تمام گذاشتيد استراحت ی نم آه

بريد،  ی بسر م  در اسارت  دشمن شما در سرزمين
 ی،آر.  خواهند آرد باير خواهند ماند و استراحت

آند و از  ی م  استراحت  زمين  آه  است آنوقت
  زمين. شود یخود برخوردار می آرامی روزها
 بوديد،  ندادهی  آرام  آن  به شما آهی  سالهاي بعوض

 . خواهد آرد استراحت
   به  آه  از شما هم  عده  آن  آه آنم یمی آار«36

  ايد، در آنجا پيوسته  رفته  اسارت  به  دشمن سرزمين
  برگی از صدا.  بسر بريد  و وحشت در ترس

دهد  ی م  حرآت زمينی  را بر رو باد آن  آهی درخت
 در   دشمن  اينكه  گمان به.  شت فرار خواهيد گذا پا به
 خواهيد   و بر زمين ، خواهيد گريخت  شماست تعقيب



 30   الويان
 

 

   نكند، پا به شما را تعقيبی  هر چند آسی،آر37. افتاد
 خواهيد  همی  فرار رو  و درحين فرار خواهيد گذاشت

نخواهيد ی رمق. گريزيد ی م از جنگی افتاد، گوي
  در ميان38. يد خود بايست  تا دربرابر دشمنان داشت

ی  از پا  دشمنانتان خواهيد شد و در ميانک قومها هال
  بمانند در سرزمينی  باق آهی آنهاي39. درخواهيد آمد

   از بين  اجدادشان  خود و گناهان  بخاطر گناهان دشمن
 . خواهند رفت

   گناهان  خود و به  گناهان اگر آنها بهی ول«41و40
   شدند آه  ورزيدند و باعث  خيانت  من  به  آه پدرانشان

،   تبعيد آنم  دشمنانشان  سرزمين  آنها را به من
   گناهانشان  گردند و مجازات متواضع  آنند و اعتراف

خود را با ی ها  وعده  دوباره آنگاه42را بپذيرند، 
   آورد و به  ياد خواهم  به  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم

  آهی سرزمين43،  افتاد  آنها خواهم ياد سرزمين
.   است  يافته  و استراحت  نشده ، آشت ماندهک مترو

 و خوار   من  قوانين  بخاطر رد آردن هر چند ايشان
با ی ول44،  خواهند شد  مجازات  من  دستورات شمردن

ک  تر  دشمنانشان  رادر سرزمين  ايشان  من وجود اين
  برد و عهد خود  نخواهم از بينی  آرد و بكل نخواهم

ی  خداوند، خدا  من ، چون  شكست را با آنها نخواهم
   بستم  با اجداد ايشان را آهی  عهد من45.   هستم ايشان
   را پيش  اجداد ايشان  آورد، زيرا من  ياد خواهم به

  ايشانی  تا خدا  آوردم ها ازمصر بيرون  قوم  تمام چشم
 ».  خداوند هستم من.  باشم

 خداوند  هستند آهی  و مقررات ، قوانين اينها احكام46
 . داد  اسرائيل  قوم بهی  موس  سينا توسط در آوه

 
   موقوفات  به  مربوط قوانين

   قوم  موسی به  را توسط  مقررات خداوند اين
   موجب  شخصی به هرگاه:  داد اسرائيل

 معينی  تواند مبلغ  شود، می  خداوند وقف نذری به
  مردی آه3.  آزاد سازد بپردازد و خود را از وقف

   نقره  مثقال  باشد، پنجاه  سال  تاشصت  بيست  بين سنش
 باشد   سال  تا شصت  بيست  بين  سنش زنی آه4. بپردازد

  ، بيست  ساله  تا بيست  پنج پسران5،   نقره سی مثقال
   نقره  مثقال ، ده  ساله  تا بيست  پنج  و دختران  نقره مثقال

   مثقال ، پنج  ساله  تا پنج ی پسر يک ماههبرا6. بپردازند
   مثقال ، سه  ساله  تا پنج  و برای دختر يک ماهه نقره
 باال،   به  سال مرد از شصت7.  شود  پرداخت نقره
   باال، ده  به  سال  از شصت  و زن  نقره  مثقال پانزده
 باشد  ولی اگر آسی فقيرتر از آن8.  بپردازد  نقره مثقال
 شود و  آورده  را بپردازد، نزدآاهن  مبلغ واند اين بت آه

   آن  پرداخت  او قادر به  آند آه  مبلغی را تعيين آاهن
 .باشد

   خداوند است  مورد قبول آهی حيوانی اگر آس10و9
 نذر   نمايد زيرا اين  را تقديم  حيوان نذر آند بايد همان

  نندهنذر آ.  آرد  را عوض  آن توان ی و نم  است مقدس
خداوند نذر ی  برا آهی  چيز ء خود را درباره تصميم
 را با بد يا بد را با   تغيير ندهد و خوب  است آرده
 هر ی،و دومی  آند، اول اگر چنين.  نكند  عوض خوب

ی اگر حيوانی ول12و11.  خداوند خواهند بود دو از آن
   آه نيستی  حيوان  نوع  آن خداوند نذر شدهی  برا آه
 را نزد   آن باشد، صاحبش یمجاز می قربانی برا

   مبلغ  آند و او بايد آن  را تعيين  بياورد تا قيمتش آاهن
  توان ی م  آه استی  ازنوع اگر حيوان13. را بپردازد

  صاحبشی  نمود ول تقديمی  قربان  را بعنوان آن
   عالوه  را بازخريد نمايد، در آنصورت خواهد آن یم

   قيمت پنجمک آند، بايد ي ی م  تعيين ن آاه آهی بر قيمت
 . بپردازد  را نيز اضافه آن
ی  خداوند آند ول  خود را وقفء خانهی اگر آس15و14

   بايد قيمت  را بازخريد نمايد، آاهن بعد بخواهد آن
   اضافه  را به  مبلغ ، اين  آند و نذر آننده  را تعيين خانه

   خودش  از آن ره دوبا  خانه آنوقت.  بپردازد پنجمک ي
 .خواهد بود

 خداوند   خود را وقف از زمينی قسمتی اگر آس16
   در آن آهی  مقدار بذر  تناسب  به  آن آند، ارزش

 صد آيلو  آهی  زمين قطعه.  شود  تعيين  آاشت توان یم
.  دارد  ارزش  نقره  مثقال  شود، پنجاه  پاشيده جو در آن

   خود را وقفء ه مزرع  يوبيل در سالی اگر شخص17
   برابر با قيمت  زمين  قيمت خداوند آند، در آنصورت

اگر بعد ی ول18.  خواهد بود  آن ء ساله  پنجاه محصول
   را به  زمين  قيمت  آاهن  باشد، آنوقت  يوبيل سال از

ی باقی  بعد  يوبيل  سال  به آهی  تعداد سالهاي تناسب
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   شخص  آناگر19.  خواهد آرد ، تعيين  است مانده
ی  را بازخريد نمايد، بايست  مزرعه  بگيرد آن تصميم
   هم پنجمک نمايد ي ی م  تعيين  آاهن آهی  بر قيمت عالوه
 خواهد   خودش  مال  دوباره  بپردازد و مزرعه اضافه
   بازخريد نموده  اينكه  را بدون اگر مزرعهی ول20. شد

خريد  باز بفروشد، ديگر هرگز حقی  ديگر باشد، به
   آن  يوبيل  درسال آهی وقت21.   را نخواهد داشت آن

 خداوند   به  متعلق  موقوفه  آزاد شود، بعنوان زمين
 . شود  داده  آاهنان خواهد بود و بايد به

  ، وقف  است  خريده را آهی ا مزرعهی اگر آس22
ک از ملی  قسمت  مزرعه آنی خداوند آند ول

   را به  آن ايد ارزش ب آاهن23، او نباشدی خانوادگ
  ، تعيين  مانده  يوبيل  تا سال آهی  مقدار سالهاي تناسب

  را  شده  تعيين  بايد همانروز مبلغ آند، و او هم
  در سال24.  دارد  خداوند تعلق  به  مبلغ اين. بپردازد
  از او   آه آنی  اصل  صاحب  به  مزرعه يوبيل

 
  تمام25.  شود  داده ، بازپس شدهی خريدار
 . باشد  شده  تعيين  قيمت ها بايد مطابق یگذار قيمت

،   خداوند است  به متعلقی  نوزاد هر حيوان اولين26
  اولين. خداوند نذر آندی  رابرا تواند آن ینمی  آس پس

 خداوند   به توان ی را م  گوشت  حالل نوزاد حيوان
   را آه  گوشت  حرام اما نوزاد حيوان27.  آرد تقديم

 با  توان یآرد، می خداوند قربانی  برا توان یمن
  آند به ی م  تعيين آنی  برا  آاهن آهی  قيمت پرداخت
  اگر صاحبش. ، بازخريد نمود پنجمک  يء اضافه

   را به تواند آن ی م  را بازخريد آند، آاهن نخواهد آن
 .بفروشدی  ديگر شخص

   چه،* باشد  خداوند شده  تمامًا وقف آهی اما چيز28
 هرگز ی، خانوادگء  مزرعه  و چه  حيوان ، چه انسان

خداوند بسيار ی  برا  يا بازخريد نشود چون فروخته
   محكوم  مرگ  به  در دادگاه آهی آس29.   است مقدس
   خود را بازخريد نمايد، بلكه تواند جان ی باشد نم شده

 . شود بايد حتمًا آشته
،   از ميوه  و چه ه از غل ، چه  زمين محصولک  ي ده30

ی اگر آس31. باشد ی م  و مقدس  خداوند است از آن

ک  را بازخريد نمايد، بايد ي  ياغله  ميوه بخواهد اين
 . آند  اضافه آنی  اصل  قيمت  به پنجم

ی وقت.   خداوند است  از آن  و رمه گلهک  ي ده32
   متعلق  حيوان شوند، هر دهمين ی م  شمرده حيوانات

 را   نبايد حيوانات  گله صاحب33.  ند استخداو  به
خداوند جدا ی  بد برا  حيوانات قرار دهد آهی طور

.  آند  را با بد عوض  خوب حيوانی شوند و نبايد جا
 خداوند   به  متعلق  آند، هر دو حيوان اگر چنين

 بازخريد آنها را  خواهند بود و ديگر هرگز حق
 . نخواهد داشت

   سينا توسط  خداوند در آوه آهی ت دستورا  است اين34
 . داد  اسرائيل  قوم بهی موس

کامًال به, شد هر چيزی که تمامًا وقف خداوند می  *
گرفت و کسی حق استفاده از آن را خداوند تعلق می

 .کردند نداشت و معموًال آن را بطور کلی نابود می


