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»خدادرآندوردستهابهنظرمیرسد...ایکاشمیشد
اوراببینمیاصدایشرابشنوم«آیاتابحالدچارچنین
احساسیشدهاید؟آیاشدهباتنهاییونومیدیدستبه
گریبانباشید،درمنجالبگناهافتادهباشیدومشکالت
شماراازهرسواحاطهکردهباشد؟مابهصورتخدا
داشته نزدیک رابطهای او با بتوانیم تا شدهایم آفریده
باشیم؛وقتیرابطهمانبااوگسستهشود،احساسنقص
میکنیموالزماستمرمتشویم.اصلواساِسعبادت
استوهستهمرکزی مشارکتیحیاتی است.چنین زنده باخدای مشارکت همانا
زندگیمانراتشکیلمیدهد.شایدبههمیندلیلاستکهازمیانکتِبکتابمقدس،
یککتابتمامبهموضوععبادتاختصاصیافتهاست.قوماسرائیلدرپیخروج
شگفتانگیزشانازمصر،دوساِلتمامدرپایکوهسینااردوزدندتابهصدایخدا
گوشدهند)ازخروجباب19تااعدادفصل10(.ایندوسال،دوراِناستراحت،
تعلیم،پرورش،ومالقاترودرروباخدابود.نجاتیکهدرخروجشاهدآنیم،پایه
واساِسپاکی،عبادت،وخدمتیراتشکیلمیدهدکهموضوعاصلیکتابالویان

است.
پیاماصلیالویان،قدوسیتخدااست-»مقدسباشیدزیرامنخداوند،خدایشما،
خدایی حضور به میتوانند چطور گناهکار انسانهای اما )1:19و2(. هستم« مقدس
قدوسبیایند؟پاسخایناستکهاولبایدگناهازمیانبرداشتهشود.بههمینخاطر
و مبسوط است دستورالعملهایی حاوی الویان کتاب آغازین فصلهای که است
مفصلدربارهنحوهتقدیمقربانی،زیرادرآنزمانقربانینمادتوبهواطاعتبود.
قربانیکهتقدیمخدامیشد-ازگاووبزوگوسفندگرفتهتاگندموجو-میبایست
کاماًلبیعیبونقصمیبودوهیچایرادینبایددرآنیافتمیشد؛زیرااینقربانیها
تصویریبودازآنقربانینهایییعنیعیسی،برهخدا،کهمیآمدتادرراهگناهان
باخداهموارسازد.عبادت ما ارتباط برای را راه ترتیب بدین قربانیشودو بشر
حقیقیویگانگیباخدازمانیآغازمیشودکهبهگناهانخوداعترافکنیمومسیح
رابهعنوانتنهاکسیکهمیتواندماراازگناهنجاتدهدودستمانرادردستخدا

بگذارد،بپذیریم.
درکتابالویان،قربانیهاییکهگذراندهمیشد،ونیزکاهنانوروزمقدسکفاره،
جملگیراهرابرایقوماسرائیلبازمیکردتابتوانندبهحضورخدابیایند.قومخدا
میبایستبانحوهزندگیشاننیزخداراعبادتمیکردند.بههمینخاطراستکهدر
اینکتابدرمورداحکامطهارت)11ـ15(،قوانینروزمرهمربوطبهمسؤولیتهای
خانوادگی،قوانینمربوطبهامورجنسی،روابط،واموردنیوی)18ـ20(،ونیزمقررات
مربوطبهایرادسوگند)27(مطلبهامیخوانیم.هدفازایناحکامودستورالعملها
ایناستکهبهفردکمککندتادرکمالتقدسباخداراهرود؛الگوییاستبرای
زندگیروحانیکهامروزهنیزکماکانکاربرددارد.بنابراین،عبادتوپرستِشخدا
بُعدیافقینیزداردوآنزمانیاستکهاوراازطریقزندگیونحوهارتباطمانبا

دیگرانجاللمیدهیم.
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باره این در و دارد تأکید مختلف اعیاد برگزاری بر الویان کتاب باالخره و
رهنمودهاییمهمارائهمیدهد.ایناعیادفرصتیبودویژهبرایبهیادآوردناعمال
خدا،سپاسگزاریازاو،ووقفنمودِنمجددزندگیدرراهخدمتبهاو؛اینامر
بهطورمنظمتکرارمیشد)فصل23(.سننواعیادمسیحیمتفاوتند،اماجملگیجزء
جداییناپذیرعبادتخدایند.مانیزبهروزهایبهخصوصینیازداریمتادرآنبهاتفاق
برادرانوخواهرانایماندارخودخدارابپرستیمونیکوییهایاورادرزندگیخودبه
یادآوریم.بنابراینبامطالعهکتابالویان،خودرامجددًاوقفزندگیمقدسبنمایید.
درخلوتنزدخدابهگناهانتاناعترافاتکنید،ودرجمعاوراخدمتکرده،بهاتفاِق

یکدیگرخداراباجشنوپایکوبیبپرستید.

تقسیمبندیکلی:

الفـپرستشخداییمقدس
)1:1ـ16:17(

1ـمقرراتمربوطبهقربانی
2ـمقرراتمربوطبهکاهنان

3ـمقرراتمربوطبهقوم
4ـمقرراتمربوطبهقربانگاه

آنچهخدادرموردنحوهعبادتدستورمیدهد،برایامروزمانیزکاربرد
داردورهنمودهاییعملیدرخصوصپرستشارائهمیدهد.

باید و جدی، است مسألهای گناه که مییابیم در قربانی واسطه به
گناهانمانرابهحضورخدابیاوریمتاماراببخشد.

ما راهگناهان در مسیحکه از است پیشاپیشتصویری روزکفاره
قربانیشد.

بـمقدسزندگیکردن
)1:18ـ34:27(

1ـمعیارزندگیقوم
2ـمعیارزندگیکاهنان

3ـفصولواعیاد
4ـبهرهمندشدنازبرکاتخدا

اینواقعیتکهچطورخداباگناهانقوماسرائیلمقابلهمیکرد،برای
مانشاندهدهایناستکهاوامروزنیزمیخواهدگناهرااززندگیما

بزداید.

خدابیناسرائیلواقوامبتپرستمجاورتمایزقائلشد.امروزنیزبر
مسیحیاناستکهازگناهدوریجویندوخودراوقفخداسازند.

تمامقوم-ازجملهکاهنان-میبایستپیشازآمدنبهحضورخدا
و پاکی به امر این از میآوردند. بهجا را ویژهای طهارت مراسم

قدوسیتخداپیمیبریم.
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موضوعاتمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

برقربانی/هدایاییتقدیمی که دارد وجود تقدیمی هدیه نوع پنج
رویهمدوهدفاصلیرادنبالمیکنند:
و ستایش نشاندهنده هدایا این اینکه اول
ارادت و اخالص و خدا درگاه به سپاس
اینکهکفارهای اواست،ودیگر به نسبت
استبرایزدودنگناهانوخطاهایمردم.

بهمنظورعبادتو تقدیمی یاهدایای قربانی
کسبآمرزشگناهبهحضورخداآوردهمیشد.
ازاینطریقاستکهبهتاوانگناهپیمیبریم،
زیرادرمییابیمکهازآمرزیدنگناهانخود
عاجزیم.مطابقشریعتخدا،جانموجودیباید
درازایرهاییموجودیدیگرفداشود.درنظام
عهدعتیق،جانحیوانیفدامیشدتاانساننجات
یابد؛امااینکارصرفاًجنبهایموقتیداشتتا
زمانیکهعیسیبامرگخودبرایهمیشهتاوان

گناهتمامابنایبشررابپردازد.

هفتعیدبهعنواناعیادمذهبیوملیتعیینعبادت
اینخصوصکهخدارا اعیاددر این شد.
همبایدباجشنوسرورپرستیدوهمدر
نکات اخالص، و تفکر با توأم سکوِت

زیادیبهمامیآموزد.

نشان عبادت نحوه درخصوص خدا قوانین
در او با میخواهد انسان اگر که میداد
معین و منظم الگویی از باید باشد، ارتباط
پیرویکند.اینقوانینمشخصمیکردکه
چهوقتمیتوانبهشکرگزاریوجشنو
پایکوبیپرداخت،وچهوقتهنگامتکریم
ووقِفمجددخودبهخدااست.مانیزباید
درعباداتخودازهمینالگوپیرویکنیم.

نحوهسالمتی غذا، مصرف چگونگی خصوص در
بهروابط مربوط مسائل بیماریو با مقابله
در شد. وضع مدنی قوانینی سلسله جنسی
روحانی حقایق جسمانی، اصول این پس
با که بود اسرائیل بر بود.  نهفته بسیاری
امتهایپیراموِنخودفرقداشتهباشد.خدا
بدینترتیبقومخودراازگزندبیماریو

مشکالتژنتیکیمحفوظمیداشت.

بایدازلحاظاخالقیوروحانیبابیایمانانی
باشیم. داشته ماهستندفرق اطراف کهدر
اصولمربوطبهشیوهصحیِحزندگی،امروز
و محیط مهماند. موسی زمان اندازه به نیز
بدنیسالمباعثمیشودخدمتمانمفیدتر

وبیشترُمثمرثمرباشد.

»وقفشده«تقدس یا »جداشده« معنی به مقدس
میباشد.خداقومخودراازمصربیرونآورده
بود؛حالمیخواستهرچیزیرانیزکهرنگ
ونشانیازمصرداشتاززندگیقومخارج
سازد.بهقومنشانمیدادکهچطوربایدزندگی

بهسبکمصرراباطرقاوجایگزینسازند.

تمامجنبههایزندگیمابایدوقفخداباشد.خدا
میخواهدهمدرانگـیزههایمانمطـیعاوباشیم،هم
دراعمالمان.درستاستکهدیگرالزمنیست
تمامفرایضومناسکعبادتیقوماسرائیلرا
رعایتکنیم،امابایدباهمانروحیهاخالصو

سرسپردگیآمادهخدمتبهاوباشیم.

الویانوکاهنانبهقومیادمیدادندچطورخداالویان
رابپرستند.آنانخادمینوکشیشانروزگار
اخالقی، امور بر این، بر افزون بودند. خود
نیزنظارتداشتند،بهوضع مدنی،وشرعی
بهداشتیورفاهیقومرسیدگیمیکردند،و

دراجرایعدلودادنیزمرجعبودند.

الویانخادمینیبودندکهراهدستیابیبهخدا
رابهقوماسرائیلنشانمیدادند.آنانزمینه
رابهلحاظتاریخیبرایظهورمسیحکههم
کاهناعظممااستوهمدرعینحالخادِم

ما،هموارکردند.



الف(پرستشخداییمقدس)16:17-1:1(
قوماسرائیلبهسالمتبهپایکوهسینارسیدهاندوکاربنایخیمهعبادتنیزتکمیل
شدهاست.قوممدتزمانیمدیدهمینجامیمانند.خدادرطیاینمدتشیوهزندگی
جدیدیبهآنانمیآموزدوبهوضوح-درقالبدستورالعملهاییمشخص-بهایشان
نشانمیدهدکهانسانگناهکارچگونهمیتواندباخداییمقدسارتباطبرقرارنماید.
اینقوانینودستورالعملهابهماکمکمیکندرابطهمانرابااینخدایمقدسسرسری
نگیریم.دراینقسمتبهتقدسوعظمتخداییپیمیبریمکهاجازهیافتهایمبااو

رابطهایشخصیداشتهباشیم.

1مقرراتمربوطبهقربانی
قربانیسوختنی

كه1 فرمود او به و گفت سخن موسی با عبادت خیمة از خداوند
دستوراتزیررابهقوماسرائیلبدهد:

وقتیكسیبرایخداوندقربانیمیكند،قربانیاوبایدگاو،گوسفندویا

1:1
خرو22:25
اعد89:7

1:1
خرو22:25
اعد89:7

2:1
الو9:6ـ13؛1:17ـ8؛

19:22؛20ـ25
عبر14:9

2:1
الو9:6ـ13؛1:17ـ8؛

19:22؛20ـ25
عبر14:9
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پایان  خروج کتاب که همانجا سینا، کوه پای  1:1
مییابد،نقطهآغازالویاناست.کاربنایخیمهعبادت
اکنونبهاتمامرسیده)خروجفصلهای35تا40(وخدا

آمادهاستبهقومیاددهدچگونهاوراعبادتنمایند.
1:1و2و3ممکناستدچاراینوسوسهشویمکهکتاب
الویانراهمچونکتابیکهجزمقداریتشریفاتمذهبی
عجیبوغریبمربوطبهروزگاریبعیددرآننیست،
آن مردم برای مذهبی مراسم این اما بشماریم. مردود
زمانکاماًلپرمعنیبودوامروزنیزدرخصوصذاتو

شخصیتخدانکاتمهمیبهمامیآموزد.
مردِمحساس از بسیاری دید از حیوانات قربانیکردن
روزگارماکاریاستوحشیانهونفرتانگیز.بیشک
نکته است. بوده طور همین هم کتابمقدس زمان در
جدی مسألهای بهراستی گناه است: جا همین دقیقًا هم
است.قومبامشاهدهماهیترّقتانگیزوتکاندهندهعمل
قربانی،درمییافتنداعمالورفتارشانبهراستیچقدرمهم
است،وبنابراینبیشترمواظبرفتارشانبودند.امروزهدر
فرهنگمابامسألهخشونتچنانسطحیبرخوردمیشود
کهنسبتبهموضوِعدردوگناهنیزنگرشیسطحیدر

اذهانپدیدآمدهاست.
کتاب در موجود مناسک و آیینها از بسیاری اگرچه
الویانمربوطبهفرهنگآنزماناست،هدفازآنها
اینبودکهقومدریابندخدامتعالیوقدوساستوباید
اورابپرستندودوستبدارند.مرادازدستوراتخداو
ضرورتقربانیاینبودکهقومازاینطریقاخالصو

ارادتقلبیخودرانسبتبهخداابرازنمایند.رعایتاین
گونهمراسموتشریفاتمذهبیبرایقومبهترینطریِق

دلبستنبهخدابود.
این داشت؟ فرق تقدیمی هدیه با قربانی آیا  2:1و3
دوکلمهدرکتابالویانهردوبهیکمعنامیباشند.
معمواًلمرادازهدیهتقدیمی،قربانیمخصوصیبود)نظیر
هدایایسوختنی،هدیهآردی،یاهدیهسالمتی(.هدایارا
استکه اینجا مهم نکته قربانیمینامیدند. بهطورکلی
فردازطریِققربانیکردِنهدیهاشبرقربانگاه،آنرا
تقدیمخدامیکرد.درعهدعتیق،قربانیتنهاراهرسیدن

بهخداوبرقراریارتباطمجددبااوبود.

قوماسرائیل
درکوهسینا

قوماسرائیلدرسراسر
کتابالویانپایکوه
بودند. زده اردو سینا
مهیای اکنون قوم
جانب به عزیمت
بود موعود سرزمین
میبایست بنابراین و
ملت یک بهعنوان
به و مییافت انسجام
اهمیتپیرویازخدا

پیمیبُرد. دریایسرخ

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

مصــر

اورشلیم

کوهسینا



بزباشد.3اگربخواهدبرایقربانیسوختنییکگاوقربانیكند،آنگاو
بایدنروبیعیبباشد.گاورادمدرورودیخیمةعبادتبیاوردتامورد
قبولخداوندقرارگیرد.4شخصیكهآنرامیآورد،بایددستشراروی

4:1
خرو10:29؛19،15

الو13:4ـ35
اعد10:8ـ12؛25:15

2توا24،23:29

4:1
خرو10:29؛19،15

الو13:4ـ35
اعد10:8ـ12؛25:15

2توا24،23:29

256 الویـان1

2:1و3وقتیخدابهقومشیاددادچطوراورابپرستند،بر 
قربانیتأکیدیخاصداشت.چرا؟زیرادرزمانعهدعتیق
خدامیخواستمردمازاینطریقبابتگناهانشانازاو
آمرزشبطلبند.خداازهمانزمانیکهبشرنخستینگناهرا
مرتکبشد،ایننکتهراروشنساختکهگناهمیاناوو
انسانجداییمیافکند،وهرکسکهگناهکندمستحقمرگ
است.ولیازآنجاییکههمهگناهکردهاند)رومیان23:3(،
خداآیینقربانیرامقررداشتتاانسانگنهکاربتواندازاین

طریقآمرزیدهشودومجددًابااوارتباطبرقرارنماید.
ازآنجاکهاوخدایرحمتومحبتاست،ازهمانابتدای
کارتصمیمگرفتبهدنیایمابیاییدوبهعنوانتاوانگناه
جمیعمردمجهان،جانخودرافداکند.اواینکاررااز
بودن، خدا وجود با که داد-کسی انجام پسرش طریق
هیأتوویژگیهایانسانرابهخودگرفت.واماخدادر
اینضمن،پیشازآنکهپسرشراهمچونقربانیغایی
بشربهاینجهانبفرستد،بهتماممردمدستوردادبهعنوان
تاوانگناهانشان،حیواناتراقربانیکنند.قربانیحیوانات
بهدوهدفصورتمیگرفت:)1(حیوانبهطورنمادین
جایگزینفردگناهکارمیشدوجریمهگناهرابهجایاو
میپرداخت،و)2(مرگحیوانمظهرجانموجودیبود

کهفدامیشدتاموجودیدیگرازمرگخالصییابد.
اینشیوهقربانیدرسراسردورانعهدعتیقادامهیافتو
درتعلیم،هدایت،وبازگرداندنمردمبهسویخدابسی
سودمندافتاد.امادرزمانعهدجدید،مرگمسیحآخرین
وکاملترینقربانیانسانبود.بامرگاو،دیگرنیازیبه
قربانیحیواناتنبود.اکنونهمهمیتوانندباایمانآوردنبه
عیسیوقبولهدیهبخشایش،ازمجازاتگناهرهاییبیابند.

قربانییاهدیهتقدیمیانواعمختلفداشت.اینتنوع،به
قربانیهاییکهبهحضورخداآوردهمیشدمعناومفهوم
بیشتریمیبخشید،زیراهریکبهجنبهوموقعیتیخاص
پرستش، نشانه به قربانی میشد. مربوط فرد زندگی از
کسب وسیله بهعنوان نیز و شکرگزاری، و ستایش
تقدیم او حضور به خدا با ارتباط برقراری و آمرزش
میشد.هفتفصلاولکتابالویانشرحیاستبرانواع

قربانیوچگونگیگذراندنآنتوسطقوم.
قربانی داشت، مقرر خدا که قربانی اولین  2:1و3
سوختنیبود.فردگناهکارمیبایستحیوانبیعیبیرا
نمادآنکمال بیعیب اینحیوان نزدکاهنمیآورد.
اخالقیبودکهخدایقدوسازقومخودانتظارداشت،و

نیزنمادذاتکاملقربانیواقعی،یعنیعیسیمسیحبود
کهبهزودیمیآمد.

سپسبرفردگناهکاربودکهبههنگامذبححیوانتوسط
نماد کار این بگذارد. حیوان سر بر را دستش کاهن،
که حیوانی با کاماًل را خود گناهکار فرد که بود آن
جایگزیناوشده،تداعیمیکند.اواندوهوپشیمانیخود
رابابتگناهانیکهمرتکبشدهبود،بهآنحیوانمنتقل
میکرد،وازاینروگناهانشبرداشتهمیشد.درآخر،
روی بر پوستش( و خون جز )به کامل بهطور حیوان
وسرسپردگی نشانهوقف میشد،که قربانگاهسوزانده

کاملشخصنسبتبهخدابود.
ِصرف از بیش چیزی قومش از خدا که است بدیهی
قربانیانتظارداشت.اوازفردگناهکارمیخواستهنگام
تقدیمقربانی،باتوبهوپشیمانیبهحضوراوبیاید.قربانی
با میبایست بود بخشایش درخواست ظاهری نماد که
توأم پشیمانی و ندامت احساس یعنی درونی، تغییری
میبود.بااینحالبایداینواقعیترابهیادداشتهباشیمکه
درعمل،گناهرانهقربانیمیزدودونهتوبهفردگنهکار،
بلکهتنهاخدااستکهگناهرامیبخشاید.ازخوشاقبالی

مااینبخشایشجزئیازذاتپرمحبتاواست.
3:1اینقربانیهاچهچیزیبهقوممیآموخت؟)1(از
آنجاکهحیوانمیبایستبیعیبباشدوکاهننیزمقدس
برای باید تاقربانیمقبولواقعگردد،قومدرمییافت
خداییمقدسحرمتواحترامفراوانقائلباشد.)2(از
آنجاکهقوممیبایستدرخصوصنحوهقربانیگذراندن
دقیقًاازدستوراتخدااطاعتمیکرد،ازاینطریقیاد
میگرفتکاماًلبهقوانینخدااعتمادکند.)3(ازآنجا
کهقوممیبایستحیواناتراقربانیمیکردکهدرزمان
این از بودند، گرانقیمت و باارزش بسیار کتابمقدس
طریقدرمییافتکهتاوانگناهبهراستیچهسنگیناست
وکسیکهبرایخداقربانیمیگذراند،حتمًابایداینکار

رادرکمالخلوصنیتانجامدهد.
قربانی را حیوانات که نبود قومی تنها اسرائیل  4:1
برای نیز بتپرستی مذاهب از بسیاری بلکه میکرد،
خشنودساختِنخدایانخود،حیواناتراقربانیمیکردند.
حتیگاهانسانهارانیزقربانیمینمودند-عملیکهبهشدت
ازسویخدامنعشدهبود.معالوصف،معناومفهومیکه
درپسقربانیحیواناتدراسرائیلنهفتهبود،آشکارابا
قربانیبتپرستانفرقداشت.قوماسرائیلحیواناترابه



سرحیوانبگذارد.بهاینترتیبآنقربانیپذیرفتهشده،گناهانشخصرا
كفارهمیكند.5بعدخودآنشخصحیوانرادرحضورخداوندسرببردو
پسرانهارونكهكاهنند،خونآنرابیاورندوبرچهارطرفقربانگاهكه
جلودرورودیخیمةعبادتاست،بپاشند.6سپسآنشخصپوستگاورا
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قصدخشنودساختنخداقربانینمیکردند،بلکهاینکار
راازآنروانجاممیدادندکهحیوانقربانیجایگزینی
بودبرایمجازاتیکهخودبهعلتگناهمستحقآنبودند.
قربانینشانهایمانبهخداواطاعتازاحکاماوبود.ازآن
مهمتراینکهنظامقربانیپیشاپیشروزیرانویدمیداد
کهبرهخدا)عیسیمسیح(درراهمامیمیردوبااینکار

یکباروبرایهمیشهبرگناهپیروزمیشود.
اینهمهمقررات برایتقدیمهرقربانی 4:1ـ13چرا
وجودداشت؟خداازصدورایندستوراتهدفیداشت.

نحوه میکرد: شروع ازصفر خود قوِم با میبایست او
ادارهامورجامعهرابهآنانمیآموخت،پرستشحقیقی
راازنویادشانمیداد،ورسمورسوماتبتپرستیرا
کهدرمصریادگرفتهبودندازمیانشانمیزدود.دقیق
وموشکافانهبودنایناحکاممانعازاینمیشدکهقوم
اسرائیلدوبارهبهشیوهزندگیسابقبازگردد.بهعالوه،
جدی از تکاندهنده و گویا است تصویری قانون هر
است خداکهحاضر عظیم ورحمت گناه مسأله بودن

گناهکارانراببخشاید.

قربانیها

مهمی قربانی پنج
به اسرائیل قوم که
حضــورخـداتقدیم
اینجا در میکردند،
فهرستوارذکرشده
است.یهودیــاناین
تقدیم را قربانیها
خـدا تا میکـردند
گناهانشانراببخشد
با دوباره بتوانند و
داشته مشارکت او
باشـند.امابـامرگ
دیگر مسیح عیسی
گونه این به نیازی
نیســت. قربــانیها
ما گناهــان تمــام
او مرگ بهخاطر
بهطورکاملبخشیده
شدهومیانماوخدا
دوســتانه رابطـهای
گردیـــده برقـــرار

است.

قربانی
قربانیسوختنی

)الویانفصل1ـاختیاری(

هدیهآردی
)الویانفصل2ـاختیاری(

قربانیسالمتی
)الویانفصل3ـاختیاری(

قربانیگناه
)الویانفصل4ـاجباری(

قربانیگناه
)الویانفصل5ـاجباری(

هدف
تاوان کلی بهطور تا

گناهباشد

عبادت بههنگام تا
به احترام نشاندهنده

خداباشد

و سـپاس بیانـگر تا
قدردانیازخداباشد

بهعنوانتاواننجاست،
و سهــوی گناهــان
به غیرعمدی گناهاِن
حضــورخــداآورده

میشد

که بود گناهی تاوان
خـدا به نسـبت فرد
مرتکب دیگران یا
گناهکار فرد شده.
بـرای هم میبـایست
خداقربانیمیگذراند،
همبهکسیکهنسبت
بود کرده گناه او به

خسارتمیپرداخت

اهمیت
سرسپردگی عالمت
فردنسبتبهخدابود

فردباتقدیماینهدیه
اذعانمیداشتکههر
خدا آِن از دارد چه

است
و آشــتی مظــهر
مشارکتباخدابود

فـرد میشـد باعــث
دوبــــاره گناهکــار
بتواندباخدادرارتباط
باشد؛نشانمیدادکه
است مسألهای گناه

جدی
به طـریق ایــن از
آسـیب کــه کسی
خســارت بود دیـده
به و میشد پرداخت
اصطالحجبرانمافات

میگردید

مسیح،قربانیکامل
قربــانی مرگمسـیح،

کاملبود

کاملی انســان مسـیح
تمامیتوجود بودکه
و خدا راه در را خود

مردمنهاد
دوستی راه تنها مسیح
خدا با ما مشارکت و

است
رابطه مســیح مرگ
دوستانهماراباخدابار

دیگربرقرارمیسازد

عواقب مسیح مرگ
مرگبارگناهراازمیان

برمیدارد



بكندوآنراقطعهقطعهكند،7وكاهنانهیزمرویقربانگاهبگذارند،آتش
روشنكنند8وقطعههاوسروپیهآنرارویهیزمقراردهند.9آنگاهآن
شخصبایددلورودهوپاچههایگاوراباآببشویدوكاهنانهمهرا
رویقربانگاهبسوزانند.اینقربانیسوختنیكهبرآتشتقدیممیشود،مورد

پسندخداوندخواهدبود.
باشد. بیعیب و نر باید نیز بیاورند،آن قربانی برای بز یا 10اگرگوسفند
11شخصیكهآنرامیآوردبایددرسمتشمالیقربانگاهدرحضورخداوند
سرشراببردوكاهنانكهپسرانهارونند،خونشرابرچهارطرفقربانگاه
بپاشند.12سپس،آنشخصحیوانقربانیشدهراقطعهقطعهكندوكاهناناین
قطعههاراباسروپیهآنرویهیزمقربانگاهبگذارند.13آنشخصبایددل
ورودهوپاچههایگوسفندیابزراباآببشوید.سپسكاهنانهمةآنهارا
رویآتشقربانگاهبسوزانند.اینقربانیسوختنیكهبرآتشتقدیممیشود،

موردپسندخداوندخواهدبود.
14اگركسیمیخواهدبرایقربانیسوختنیپرندهقربانیكند،آنپرندهباید
قمرییاجوجهكبوترباشد.15و16و17كاهن،پرندهرابگیردوجلوقربانگاه
ببرد،سرشرابكندبطوریكهخونشبرپهلویقربانگاهبریزد.چینهدانو
محتویاتداخلشكمشرادرآوردوآنهارادرطرفشرققربانگاهدرجایی
پرندهراگرفته، بالهای بیندازد.سپس قربانگاهریختهمیشود كهخاكستر
آنراازوسطپارهكندبدوناینكهپرندهدوتكهشود.آنگاهكاهنآنرا
رویهیزمقربانگاهبسوزاند.اینقربانیسوختنیكهبرآتشتقدیممیشود،

موردپسندخداوندخواهدبود.

هدیةآردی

ازآرد2 باید او برایخداوندهدیةآردیآورد،هدیة هرگاهكسی
بایدروغنزیتونرویآنبریزدوكندربرآن او باشد. مرغوب
از بهیكی نمونةتمامهدیهاست ازآنراكه بگذارد.2سپسیکمشت
كاهنانبدهدتاآنرابسوزاند.اینهدیهكهبرآتشتقدیممیشود،موردپسند
خداوندخواهدبود.3بقیةآردبههارونوپسرانشدادهشودتابرایخوراک
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1:2تمامقربانیهایسوختنیباهدیهآردیهمراهبود 
برای آردی هدیه میشد. خدا تقدیم تشکر بهعنوان و
قومیادآورآنبودکهخدااستکهخوراکروزانهشان
راتأمینمیکندوازاینروزندگیشانرامدیونخدا
هستند.بهسهنوعهدیهآردیاشارهشدهاست:)1(آرد
مرغوبهمراهباروغنوکندر،)2(نانپختهشدهازآرد

وروغنمرغوب،)3(دانههایگندمبرشتهشده،آغشته
بهروغنوکندر.فقداِنخمیرمایهنمادفقدانگناهبود
مقداری اینهدیهآردی، از نمادحضورخدا. وروغن
بهعنوانهدیهرویقربانگاهبرایخداسوزاندهمیشدو
بقیهراکاهنانمیخوردند.اینهدایاکمکیبوددرجهِت

تأمینمایحتاِجزندگیایشان.



ازآناستفادهكنند.قسمتیكهبهكاهناندادهمیشودبسیارمقدساست،
زیراازهدیهایگرفتهشدهكهبهخداوندتقدیمشدهاست.

4هرگاهكسینانپختهشدهدرتنوربرایخداوندهدیهآورد،آننانبایدبدون
خمیرمایهوازآردمرغوبمخلوطباروغنزیتونتهیهشدهباشد.ازنانبدون
خمیرمایهكهروغنرویآنمالیدهشدهباشدنیزمیتوانبعنوانهدیهاستفاده
كرد.5اگركسینانپختهشدهرویساجهدیهآورد،آنناننیزبایدازآرد
مرغوببدونخمیرمایهومخلوطباروغنزیتونباشد.6اوبایدآنراتكهتكه
كندورویشروغنبریزد.ایننیزیکنوعهدیةآردیاست.7اگرهدیةشما

درتابهپختهشود،آنهمبایدازآردمرغوبوروغنزیتونباشد.
8اینهدایایآردیرانزدكاهنبیاوریدتابهقربانگاهببردوبهخداوندتقدیم
كند.9كاهنانبایدفقطمقداركمیازهدیهرابعنواننمونهبسوزانند.اینهدیه
كهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداونداست.10بقیةهدیهبهكاهنان
تعلقدارد.اینقسمتكهبهكاهناندادهمیشودبسیارمقدساست،زیرااز

هدیهایگرفتهشدهكهبهخداوندتقدیمشدهاست.
11برایتهیةهدیهآردییكهبهخداوندتقدیممیشودازخمیرمایهاستفاده
نكنید،زیرابكاربردنخمیرمایهیاعسلدرهدایاییكهبرآتشبهخداوند
خداوند به خود محصول نوبر تقدیم 12هنگام نیست. جایز میشود، تقدیم
میتوانیدازنانخمیرمایهداروعسلاستفادهكنید،ولیاینهدیهرانبایدبر

آتشقربانگاهبسوزانید.
13بهتمامهدایابایدنمکبزنید،چوننمکیادآورعهدخداست.

14هرگاهازنوبرمحصولخودبهخداوندهدیهمیدهیددانههاراازخوشهها
جداكرده،بكوبیدوبرشتهكنید.15سپسروغنزیتونبرآنبریزیدوكندر
كاهنان 16آنگاه است. آردی هدیة نوعی نیز این زیرا بگذارید، آن روی
قسمتیازغلةكوبیدهشدهومخلوطباروغنراباتمامكندربعنواننمونهبر

آتشبسوزانندوبهخداوندتقدیمكنند.
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خمیرمایه  از نمیبایست آردی هدایای در چرا  11:2
استفادهمیشد؟خمیرمایهدرواقعباکتریقارچیاکپک
استوباعثورآمدنیاقـوامیافتِنخمیرمیشـود.به
همینجهت،برایگنـاهنمادمناسبیبود.درستهمانطـور
تکثیر و میکند رشد نـان در بهسرعت خمیرمایه که
گسترش انسان زندگی در سرعت به نیز گناه مییابد،
مییابد.ودرستهمانطـورکهاندکخمیرمـایهایکافی
اندکیگناهنیزکافی استتابرکِلنانتأثیرگذارد،
استتاکِلزندگیفردرابهنابودیبکشاند.عیسینیز
برحذر فریسـیان خمیرمایه از را شاگـردان که آنگاه

؛ 6:16 )متی داشـت نظر تشـبیه همین به میداشـت،
مرقس15:8(.

13:2قومبههدایایخودنمکمیزدندتایادآوِرعهد
باخداباشد.نمکنمادخوبیاستازکار وپیمانشان
نفوذ بدن سلولهای تمامی به زیرا فرد، زندگی در خدا
میکند،بدنراسالمنگاهمیدارد،وکمکمیکندفرداز
بیماریشفایابد.خدامیخواهددرزندگیشماعملکند.
جنبههای تمام در شود، وجودتان از جزئی او بگذارید
زندگیتاننفوذکند،شماراازشرارتوپلیدیدنیای
اطرافمحفوظبدارد،وخطاهاوگناهانتانراشفابخشد.



قربانیسالمتی

هرگاهكسیبخواهدقربانیسالمتیبهخداوندتقدیمكند،میتواندبرای3
اینكارازگاونریامادهاستفادهنماید.حیوانیكهبهخداوندتقدیممیشود
بایدسالموبیعیبباشد.2شخصیكهحیوانراتقدیممیكند،بایددستخود
رارویسرآنبگذاردودمدرخیمةعبادتسرشراببرد.پسرانهارونخون
آنرابرچهارطرفقربانگاهبپاشند،3و4و5وپیهداخلشكم،قلوههاوچربیروی
آنها،وسفیدیرویجگرراهمراهقربانیسوختنیبرآتشقربانگاهبرایخداوند

بسوزانند.اینهدیهكهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداوندخواهدبود.
6برایقربانیسالمتیمیتوانازگوسفندوبز)نریاماده(كهسالموبیعیب
به را باشد،شخصیكهآن قربانی،گوسفند استفادهكرد.7و8اگر نیز باشد
خداوندتقدیممیكندبایددستشرارویسرحیوانبگذاردودمدرخیمة
بپاشند قربانگاه برچهارطرف را ببرد.كاهنانخونآن را عبادتسرش
9و10و11وپیه،دنبه،پیهداخلشكم،قلوههاوچربیرویآنها،وسفیدیروی
جگرراهمچونخوراکبهخداوندتقدیمكرده،برآتشقربانگاهبسوزانند.
باید تقدیممیكند بهخداوند باشد،شخصیكهآنرا بز قربانی، 12و13اگر
دستشرارویسرحیوانبگذاردودمدرخیمةعبادتسرشراببرد.كاهنان
خونآنرابرچهارطرفقربانگاهبپاشند14و15و16وپیهداخلشكم،قلوههاو
چربیرویآنها،وسفیدیرویجگرراهمچونخوراکبهخداوندتقدیم
میشود، تقدیم آتش بر كه هدیه این بسوزانند. قربانگاه آتش بر كرده،
موردپسندخداوندخواهدبود.تمامپیهآنحیوانبهخداوندتعلقدارد.17هیچ
برایشماو ابدی قانونیاست این پیهبخورید. یا نبایدخون ازشما یک

نسلهایتان،درهرجاكهباشید.

قربانیگناه

خداوندبهموسیفرمودتا2بهقوماسرائیلبگویدكههركهسهوًا4
مرتكبگناهیشودویكیازقوانینخداوندرازیرپاگذارد،باید

طبقاینمقرراتعملكند:
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1:3شخصبرایخداقربانیتشکر)یاقربانیسالمتی( 
میگذراندتاازاینطریقازاوشکرگزاریکندیامجددًا
بااوارتباطبرقرارنماید.ازآنجاییکهاینقربانینماد
صلحوآشتیباخدابود،کسیکهآنراتقدیممیکرد

میتوانستقسمتیازآنرابخورد.
تنها و مرتکبگناهیشوید تابهحالشده آیا  2،1:4
مدتهابعدبهآنپیبردهباشید؟گناهتاناگرچهسهوی
بوده،بازگناهاست.یکیازاهدافشریعتخدااینبود

تا ببرند پی غیرعمدیشان بهگناهان اسرائیل قوم که
دیگرآنهاراتکرارنکنندوبتوانندبخشودهشوند.

نقطهمقابلمحبتنهکینهونفرت،بلکهبیتفاوتیاست.
بهگناهانغیرعمدی بهزندگی،اغلب بیتفاوتینسبت
منجرمیشود،یعنیگناهانیکهانجاممیدهیمبدونآنکه
خودمتوجهباشیم.فصلهای4و5کتابالویانبهبرخیاز
اینگناهانغیرعمدیاشارهمیکندوتوضیحمیدهدکه
قوماسرائیلچطورمیتوانندازاینگونهگناهانآمرزیده



3اگرخطاازكاهناعظمسرزدهباشدوبدینترتیبقومرانیزگناهكار
ساختهباشد،برایگناهخودبایدگوسالههایسالموبیعیببهخداوندتقدیم
كند.4گوسالهرادمدرخیمةعبادتبیاورد،دستشرارویسرآنبگذارد
ازخون مقداری اعظم 5كاهن ببرد. را درحضورخداوندسرش همانجا و
گوسالهرابهداخلخیمةعبادتببرد،6انگشتخودرادرخونفروبردو
درحضورخداوندآنراهفتبارجلوپردةقدساالقداسبپاشد.7سپسدر
حضورخداوندقدریازخونرارویشاخهایقربانگاهبخوركهداخلخیمه
است،بمالد.باقیماندةخونرابهپایقربانگاهقربانیسوختنیكهنزدیک
درخیمةعبادتاست،بریزد.8آنگاهتمامپیهداخلشكم،9قلوههاوچربی
رویآنها،وسفیدیرویجگررابردارد،10وآنهارارویقربانگاهقربانی
سوختنیبسوزاند،درستهمانطوركهپیهگاوقربانیسالمتیرامیسوزاند.
پاچه،دلورودهو یعنیپوست،گوشت،كله، باقیماندةگوساله، 11و12اما
سرگینرابهمكانطاهریببردكهدرخارجازاردوگاهبرایریختنخاكستر

قربانگاهمقررشدهاستودرآنجاآنهارارویهیزمبسوزاند.
13اگرتمامقوماسرائیلسهوًامرتكبگناهیشوندویكیازقوانینخداوندرا
زیرپابگذارند،هرچنداینكارراندانستهانجامدادهباشند،مقصرمحسوب
میشوند.14وقتیآنهابهگناهخودپیبردند،بایدگوسالهایبرایكفارةگناه
خودقربانیكنند.گوسالهرابهخیمةعبادتبیاورند15ودرآنجابزرگان
قومدرحضورخداونددستهایخودرارویسرحیوانبگذارندوآنراذبح
كنند.16آنگاهكاهناعظممقداریازخونگوسالهرابهداخلخیمةعبادت
بیاورد17وانگشتخودرادرخونفروبردودرحضورخداوندآنراهفت
بارجلوپردةقدساالقداسبپاشد.18بعددرحضورخداوندقدریازخونرا
برشاخهایقربانگاهبخوركهدرخیمةعبادتاست،بمالدوباقیماندةخون
رابهپایقربانگاهقربانیسوختنیكهنزدیکدرخیمهاست،بریزد.19تمام
پیهبایدرویقربانگاهسوزاندهشود.20كاهناعظمبایدازهمانروشقربانی
گناهپیرویكند.بهاینطریقبرایقومخداكفارهخواهدكردوخطای
آنانبخشیدهخواهدشد.21اوگوسالةقربانیشدهراازاردوگاهبیرونببردو
بسوزاند،همانطوركهگوسالةقربانیگناهخودرامیسوزاند.اینقربانیگناه

تمامقوماسرائیلاست.
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شوند.بنابراینبههنگاممطالعهاحکاموقوانیِنخدا،بهیاد 
داشتهباشیدکههدفازآنهاتعلیموراهنماییقومبود.

سهوًا )1( که بود مخصوصکسانی گناه قربانی  2:4
مرتکبگناهمیشدند،یا)2(گناهشانازرویضعفیا

ندانمکاریبود،نهاینکهبخواهندتعمدًاوازسِریاغیگری
نسبتبهخداگناهورزند.برایهرگناه،حیواِنبهخصوصی
قربانیمیشد.مرگعیسیمسیحآخرینقربانیگناهدر

کتابمقدساست)2قرنتیان21:5(.



22اگریكیازرهبرانسهوًامرتكبگناهیشودویكیازقوانینخداوند،
خدایخودرازیرپاگذارد،مقصرمحسوبمیشود.23وقتیاوبهگناهش
پیبرد،بایدیکبزنرسالموبیعیبتقدیمكند.24دستخودرارویسر
بزبگذاردودرجاییكهقربانیهایسوختنیراسرمیبرندآنراذبحكند
وبهخداوندتقدیمنماید.این،قربانیگناهاوست.25بعدكاهنقدریازخون
قربانیگناهرابگیردوباانگشتخودرویشاخهایقربانگاهقربانیسوختنی
بمالدوبقیةخونرابهپایقربانگاهبریزد.26تمامپیهبایدمثلپیهقربانی
سالمتی،رویقربانگاهسوزاندهشود.بهاینترتیبكاهنبرایگناهرهبر

كفارهخواهدكردواوبخشیدهخواهدشد.
27اگریکفردعادیسهوًامرتكبگناهیشودویكیازقوانینخداوندرا
زیرپاگذارد،مقصرمحسوبمیشود.28وقتیاوبهگناهخودپیبرد،باید
یکبزمادةسالموبیعیببیاوردتاآنرابرایگناهشقربانیكند.29بز
رابهمكانیبیاوردكهقربانیهایسوختنیراسرمیبرند.درآنجادستخود
رارویسرحیوانبگذاردوآنراذبحكند.30كاهنباانگشتخودقدری
ازخونرارویشاخهایقربانگاهقربانیسوختنیبمالدوبقیةخونرابهپای
قربانگاهبریزد.31تمامپیهبایدمثلپیهقربانیسالمتی،رویقربانگاهسوزانده
آن گناه ترتیبكاهن این به بود. پسندخداوندخواهد مورد این و شود

شخصراكفارهخواهدكردواوبخشیدهخواهدشد.
32اگرآنشخصبخواهدبرایكفارةگناهشبرهقربانیكند،بایدآنبره،
مادهوبیعیبباشد.33اوبایددستخودرارویسربرهبگذاردوآنرادر
مكانیكهقربانیهایسوختنیراسرمیبرند،بعنوانقربانیگناهذبحكند.
34كاهنباانگشتخودقدریازخونرابرشاخهایقربانگاهقربانیسوختنی

قربانی برة پیه مثل 35پیهآن بریزد. قربانگاه پای به را بقیةخون و بمالد
بر قربانیهاییكه مانند قربانگاهسوزاندهشود.كاهنآنرا سالمتیروی
آتشبهخداوندتقدیممیشود،بسوزاند.بهاینترتیبكاهنگناهآنشخص

راكفارهخواهدكردواوبخشیدهخواهدشد.

هرگاهكسیازوقوعجرمیاطالعداشتهباشدولیدرموردآنچهكه5
دیدهیاشنیدهدردادگاهشهادتندهد،مجرماست.

2هرگاهكسیالشةحیوانحرامگوشتیرالمسكند،حتیاگرندانستهاین
كارراكردهباشد،نجسومجرماست.

3هرگاهكسینجاستانسانرالمسكند،حتیاگرندانستهاینكارراكرده
باشد،وقتیمتوجهشدچهكردهاست،مجرممیباشد.
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بعد بجاآوردولی را بخوردكهآن قولیدهدوقسم نسنجیده 4اگركسی
پیببردكهقولبیجاییدادهاست،مجرممیباشد.

5درهریکازاینموارد،شخصبایدبهگناهشاعترافكند6وبرایقربانی
گناهخودیکبرهیابزمادهنزدخداوندبیاوردتاكاهنبرایشكفارهكند.
7اگرشخصمجرمتنگدستباشدونتواندبرهایبیاورد،میتوانددوقمری
یادوجوجهكبوتربرایكفارةگناهخودبهخداوندتقدیمكند،یكیبرای
برای راكه پرندهای 8كاهن قربانیسوختنی. برای دیگری و گناه قربانی
قربانیگناهآوردهشده،بگیردوسرشراببرد،ولیطوریكهازتنشجدا
نشود.9سپسقدریازخونآنرابرپهلویقربانگاهبپاشدوبقیهرابهپای
قربانگاهبریزد.این،قربانیگناهاست.10پرندةدومرابعنوانقربانیسوختنی
طبقدستورالعملیكهقبالدادهشدهاستقربانیكند.بهاینترتیبكاهن

برایگناهاوكفارهخواهدكردوگناهاوبخشیدهخواهدشد.
11اگراوفقیرترازآنستكهبتوانددوقمرییادوجوجهكبوتربرایكفارة
گناهخودقربانیكند،میتواندیکكیلوآردمرغوببیاورد.ولینبایدآن
راباروغنزیتونمخلوطكندیاكندربرآنبگذارد،زیرااین،قربانیگناه
است.12آردراپیشكاهنبیاوردتاكاهنمشتیازآنرابعنواننمونهبردارد
خداوند به آتش بر كه قربانیهایی مثل درست بسوزاند، قربانگاه روی و
تقدیممیشود.این،قربانیگناهاوست.13بهاینترتیبكاهنبرایگناهاو
درهریکازاینموارد،كفارهخواهدكردواوبخشیدهخواهدشد.دراین

قربانینیزمثلهدیةآردی،بقیةآردبهكاهنتعلقمیگیرد.

قربانیجبران
14خداوندایندستوراترابهموسیداد:15هرگاهكسیدردادنهدیهایكه

درنظرخداوندمقدساستسهوًاقصورورزد،بایدیکقوچسالموبیعیب

4:5
داو31:11

1سمو25،24:14
اعما12:23

4:5
داو31:11

1سمو25،24:14
اعما12:23

6:5
الو32،28:4؛1:7ـ10

6:5
الو32،28:4؛1:7ـ10

5:5
الو21:16
اعد7:5

یوش19:7
عز11:10

5:5
الو21:16
اعد7:5

یوش19:7
عز11:10

7:5
لو24:2

7:5
لو24:2

8:5
الو15:1ـ17

8:5
الو15:1ـ17

9:5
الو7:4؛2:7

9:5
الو7:4؛2:7

10:5
الو14:1ـ17

10:5
الو14:1ـ17

11:5
الو21:14

اعد3:15ـ9؛15:5

11:5
الو21:14

اعد3:15ـ9؛15:5

12:5
الو25:6ـ30

12:5
الو25:6ـ30

15:5
خرو13:30

الو6:6؛1:7ـ10؛
14:22ـ16؛25،3:27

15:5
خرو13:30

الو6:6؛1:7ـ10؛
14:22ـ16؛25،3:27

الویـان5 263

4:5آیاتابهحالشدهقسمبخوریدکهکاریراانجام 
بعدمتوجهشویدکهچهکار انجامندهید(،و دهید)یا
ابلهانهایکردهاید؟برقومخدااستکهرویحرفشان
بایستندوبهعهدیکهبستهاندوفاکنند،ولوآنکهاین
کاربهغایتسختباشد.عیسیفرمود:»فقطبگو:بلییا
نه.همینکافیاست.امااگربرایسخنیکهمیگویی،
است« کار در نیرنگی که میدهی نشان بخوری، قسم
نبایدوفاکردکهمنتهی )متی37:5(.تنهابهقولهایی
هیچگاه خویشتندار و حکیم شخص میشوند. گناه به

عجوالنهقسمنمیخورد.
و توبه با اگر بود بیفایده قربانی نظام کل  6،5:5

اعترافبهگناههمراهنمیبود.امروزمابهواسطهمرگ
را حیوانات نیست الزم دیگر صلیب روی بر مسیح
و همضروری هنوز گناه به اعتراف اما کنیم. قربانی
حیاتیاست،زیرانشانمیدهدکهفردبهگناهخودپی
برده،ازقدوسیتخداآگاهاست،خودرادرحضوراو
فروتنکرده،وحاضراستازراههایگناهآلودخود
بازگردد)مزمور17،16:51(.اگرمفهوممرگعیسیرا
درزندگیخودبهدرستیدرکنکنیم،حتیاینقربانی
نیزممکناستچندانکمکیبهمانکند-درستمانند
واکسنبرایپیشگیریازبیمارییمهلک،کهتاوقتی

واردجریانخوننشدهچندانفایدهایندارد.



برایقربانیجبرانبهخداوندتقدیمنماید.قوچیكهبرایقربانیجبراناهدا
میشودبایدمطابقمعیاررسمی،ارزیابیشود.16اوبایدعالوهبربازپرداخت
هدیه،یکپنجمارزشآنرانیزبهآنافزوده،همهرابهكاهنبدهد.كاهن
باآنقوچقربانیجبران،برایشكفارهخواهدكردواوبخشیدهخواهدشد.
17و18اگركسیمرتكبگناهیشده،یكیازقوانینخداوندرازیرپابگذارد،
ولینداندكهچنینكاریازاوسرزدهاست،بازمجرماستوبرایقربانی
جبرانبایدیکقوچسالموبیعیبنزدكاهنبیاورد.قیمتقوچبایدمطابق
قیمتتعیینشدهباشد.كاهنبااینقربانیبرایاوكفارهكندتاگناهش
بخشیدهشود.19اینقربانیجبراناستبرایجرمیكهاونسبتبهخداوند

مرتكبشدهاست.

خداوندایندستوراترابهموسیداد:هرگاهكسینسبتبهمنگناه6
كرده،ازپسدادنچیزیكهپیشاوگروگذاشتهشدهخودداری
نمایدیادرامانتخیانتورزد،یادزدیكندیامالهمسایهاشراغصب
نماید،ویااینكهدربارةچیزگمشدهایكهپیداكردهاستدروغبگویدو
بایداصل اوثابتشود اونیست،4و5روزیكهجرم قسمبخوردكهپیش
مالراپسدهدویکپنجمارزشآنرانیزبهآنافزوده،بهصاحبمال
بپردازد.6اوبایدقربانیجبرانراكهیکقوچسالموبیعیباستنزدكاهن
بهخیمةعبادتبیاوردوبهخداوندتقدیمكند.قوچبایدمطابقمعیاررسمی،
ارزیابیشود.7كاهنبااینقربانیبرایاودرحضورخداوندكفارهخواهد

كردوگناهاوبخشیدهخواهدشد.

مقرراتمربوطبهقربانیهایسوختنی
8و9آنگاهخداوندبهموسیفرمودكهدرموردقربانیسوختنیاینمقرراترا
بههارونوپسرانشبدهد:قربانیسوختنیبایدتمامشببرقربانگاهباشد

16:5
الو4:6ـ6؛15:22؛

13:27

16:5
الو4:6ـ6؛15:22؛

13:27

17:5
الو19،17:5

17:5
الو19،17:5

2:6
خرو7:22ـ15

اعد6:5
کول9:3

2:6
خرو7:22ـ15

اعد6:5
کول9:3

3:6
الو12:19
تث1:22ـ3

3:6
الو12:19
تث1:22ـ3

4:6
خرو9،7،4،1:22

الو16:5
امث31:6

ار9:7
زکر4:5
لو8:19

4:6
خرو9،7،4،1:22

الو16:5
امث31:6

ار9:7
زکر4:5
لو8:19

9:6
خرو38:29ـ42

الو17-2:1
اعد25-1:28

9:6
خرو38:29ـ42

الو17-2:1
اعد25-1:28

264 الویـان6،5

جبران  برای بود دیگری راه جبران قربانی  16:5
گناهانیکهسهوًاانجاممیشد.اینقربانیعلیالخصوص
است ممکن میکردند فکر که بود کسانی برای
اگر نبودند. مطمئن اما باشند، شده گناهی مرتکب
پرداخِت از غفلت )نظیر بود خدا به نسبت گناه این
دهیک(،میبایستقوچسالموبیعیبیقربانیمیشد.
واگرگناهنسبتبهکسدیگریبود،الزمبودنهفقط
اثرگناه نیزکهدر بلکهصدمهای قربانیشود، قوچی
بهطرفمقابلواردشدهجبرانگرددوبهعالوهمعادل
استکه پرداختشود.درست نیزجریمه 20درصد
نیست، نیازی جبران قربانی به دیگر مسیح مرگ با

آسیب آنان به که را کسانی حق باید کماکان ولی
رساندهایماداکنیم.

1:6ـ7دراینجامیفهمیمکهدزدیفقطایننیستکه
چیزیراازکسیبرباییم،بلکهاگرچیزیپیداکنیمو
یاچیزی برگردانیم، بهصاحبش را آن نباشیم حاضر
باز دهیم، پس را آن نخواهیم و کنیم قرض کسی از
به نسبت فقط گناهانی چنین شدهایم. دزدی مرتکب
همسایهماننیست،بلکهبااینکارنسبتبهخدانیزگناه
ازصاحبآن اگرچنینکردهاید، بنابراین ورزیدهایم.
اعترافکنید،و بهگناهتان نزدخدا بخواهید، معذرت

آنچهرادزدیدهایدبهصاحبشبرگردانید.



وآتشقربانگاهخاموشنشود.10صبحروزبعد،كاهنلباسزیرولباس
كتانیخودرابپوشدوخاكسترقربانیسوختنیرابرداشته،كنارقربانگاه
بگذارد.11سپسلباسشراعوضكندوخاكستررابیروناردوگاهببردودر
مكانطاهریكهبرایاینكارمقررشدهاست،بریزد.12و13كاهنهرروز
صبحهیزمتازهبرآنبنهدوقربانیسوختنیروزانهرارویآنبگذاردو
پیهقربانیسالمتیرابرآنبسوزاند.آتشقربانگاهبایدهمیشهروشنبماند

وخاموشنشود.

مقرراتمربوطبههدایایآردی
14مقرراتمربوطبههدیةآردیازاینقراراست:كاهنبرایتقدیمهدیة
آردیبهخداوندجلوقربانگاهبایستد،15سپسمشتیازآردمرغوبآغشتهبه
روغنزیتونراباكندریكهبرآناستبرداردوبعنواننمونهبرایخداوند
رویقربانگاهبسوزاند.اینهدیهموردپسندخداوندخواهدبود.16و17بقیةآرد،
متعلقبهكاهنانمیباشدتاازآنبرایخوراکخوداستفادهكنند.اینآرد
بایدبدونخمیرمایهپختهشودودرحیاطعبادتگاهكهمكانمقدسیاست
خوردهشود.اینقسمتازهدیةآردیراكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشود،
خداوندبهكاهناندادهاست.مانندقربانیگناهوقربانیجبران،اینقسمتاز
هدیةآردینیزبسیارمقدسمیباشد.18پسرانهاروننسلاندرنسلمیتوانند
اینقسمتازهدیهرابخورند.اینهدیهكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشود،
همیشهسهمكاهنانخواهدبودوكسدیگریحقنداردبهآندستبزند.

از بهموسیداد:هارونوهركدام ایندستوراترا 19و20خداوندهمچنین

پسرانشدرروزیكهبرایمقامكاهنیانتصابمیشوندبایدیکكیلوآرد
مرغوب،بهاندازةهدیةآردیروزانهبهحضورخداوندبیاورندونصفآنرا
درصبحونصفدیگررادرعصربهخداوندتقدیمكنند.21اینهدیهباید
رویساجباروغنزیتونپختهشودسپستكهتكهشده،بعنوانهدیةآردیبه
خداوندتقدیمگردد.اینهدیهموردپسندخداوندخواهدبود.22و23هركاهنی
كهبجایپدرخود،كاهناعظممیشودبایددرروزانتصابخودهمینهدیه
راتقدیمكند.اینفریضهایابدیاست.اینهدیهبایدتمامًادرحضورخداوند

سوزاندهشودوچیزیازآنخوردهنشود.
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13،12:6آتشمقدِسرویقربانگاهمیبایستهمیشه 
این بود. رامشتعلکرده میسوختزیراخودخداآن
آتشنمایانگِرحضورابدیخدادرنظامقربانیهابودو
بهقومنشانمیدادکهقربانیانسانتنهابهواسطهلطِفو

فیضخدااستکهمقبولواقعمیشود.آتشخداامروزه
نیزدرزندگیهرفردایماندارفروزاناست،وبرمااست
کهآتشاخالصوسرسپردگینسبتبهخداراهمواره

درقلبخودشعلهورنگاهداریم.



مقرراتمربوطبهقربانیگناه
24و25خداوندبهموسیفرمودكهدرموردقربانیگناهاینمقرراترابههارون

وپسرانشبدهد:اینقربانیبسیارمقدساستوبایددرحضورخداونددر
جاییذبحشودكهقربانیهایسوختنیراسرمیبرند.26كاهنیكهقربانی
راتقدیممیكند،گوشتآنرادرحیاطعبادتگاهكهجایمقدسیاست،
بخورد.27فقطكسانیكهتقدیسشدهاند،یعنیكاهنان،اجازهدارندبهاین
گوشتدستبزنند.اگرخونآنقربانیبهلباسایشانبپاشدبایدلباسخود
رادرمكانیمقدسبشویند.28ظرفسفالینیكهگوشتدرآنپختهمیشود
بایدشكستهشود.اگرگوشتدریکظرفمسیپختهشدهباشدبایدآن
ظرفراكاماًلتمیزكنندوباآببشویند.29اوالدذكوركاهنانمیتواننداز
اینگوشتبخورند.اینقربانیبسیارمقدساست.30امادرمواردیكهخون
قربانیگناهبرایكفارهدرقدسبهداخلخیمةعبادتبردهمیشود،گوشت

قربانیرانبایدخوردبلكهبایدتمامًاسوزاند.

مقرراتمربوطبهقربانیجبران

قرار7 این از است، مقدسی بسیار قربانی كه جبران قربانی مقررات
سر را سوختنی قربانی كه مكانی در باید قربانی 2حیوان میباشد:
میبرند،ذبحشودوخونشبرچهارطرفقربانگاهپاشیدهشود.3كاهنتمام
پیهآنراكهشاملدنبهوپیهداخلشكم،4ونیزقلوههاوچربیرویآنها،
وسفیدیرویجگرمیشودرویقربانگاهبگذارد.5سپس،اوهمةآنهارا
بعنوانقربانیجبرانبرآتشقربانگاهبرایخداوندبسوزاند.6پسرانكاهنان
میتوانندازاینگوشتبخورند.اینگوشتبایددرجایمقدسیخوردهشود.

اینقربانی،بسیارمقدساست.
7قانونیكهبایددرموردقربانیگناهوقربانیجبرانرعایتشودایناست:
گوشتقربانیبهكاهنیتعلقداردكهمراسمكفارهرااجرامیكند.8)در
ضمنپوستقربانیسوختنینیزبهآنكاهنتعلقدارد.(9هرهدیةآردی
كهدرتنوریادرتابهیارویساجپختهمیشودبهكاهنیتعلقخواهدگرفت
كهآنرابهخداوندتقدیممیكند.10تمامهدایایآردیدیگر،خواهمخلوط

باروغنزیتونوخواهخشک،بطورمساویبهپسرانهارونتعلقدارد.

مقرراتمربوطبهقربانیسالمتی
11مقرراتقربانیسالمتیكهبهخداوندتقدیممیشودازاینقراراست:12اگر
قربانیبهمنظورشكرگزاریباشد،همراهآنبایدایننانهایبدونخمیرمایهنیز

25:6
الو29،24:4

25:6
الو29،24:4

27:6
خرو37:29؛30،29:30

الو18:6

27:6
خرو37:29؛30،29:30

الو18:6
28:6

الو33:11؛12:15
28:6

الو33:11؛12:15
29:6

الو18:6
اعد10:18

29:6
الو18:6

اعد10:18
30:6

الو27:16
حب11:9؛11:13

30:6
الو27:16

حب11:9؛11:13

1:7
الو14:5ـ19؛1:6ـ7

اعد12:6

1:7
الو14:5ـ19؛1:6ـ7

اعد12:6
2:7

الو29:4
2:7

الو29:4
3:7

الو9،3:3
3:7

الو9،3:3

6:7
29،18:6

6:7
29،18:6

7:7
الو13:14

7:7
الو13:14

9:7
الو8،5:2
اعد9:18
حز29:44

9:7
الو8،5:2
اعد9:18
حز29:44

12:7
الو4:2

اعد15:6

12:7
الو4:2

اعد15:6

11:7
الو1:3ـ17؛21:22ـ25

حز15:45

11:7
الو1:3ـ17؛21:22ـ25

حز15:45

266 الویـان7،6



تقدیمشودقرصهاینانكهباروغنزیتونمخلوطشدهباشد،نانهاینازکكه
روغنمالیشدهباشد،نانهاییكهازمخلوطآردمرغوبوروغنزیتونتهیه
شدهباشد.13درضمنهمراهقربانیبایدقرصهاینانخمیرمایهدارنیزتقدیم
شود.14ازهرنوعنانبایدیکقسمتبعنوانهدیةمخصوصبهخداوندتقدیم
شودتابهكاهنیتعلقگیردكهخونحیوانقربانیرارویقربانگاهمیپاشد.
15گوشتحیوانقربانیسالمتیبایددرروزیكهبعنوانهدیهشكرگزاری

تقدیممیگردد،خوردهشودوچیزیازآنبرایروزبعدباقینماند.
16اگرقربانی،داوطلبانهیانذریباشد،گوشتقربانیدرروزیكهآنرا
تقدیممیكنند،خوردهشود.اگرازگوشتقربانیچیزیباقیبماندمیتوان
آنراروزبعدنیزخورد.17و18ولیهرچهتاروزسومباقیبماند،بایدسوزاند.
اگردرروزسومچیزیازگوشتقربانیخوردهشود،خداوندآنقربانیرا
قبولنخواهدكردوبهحسابنخواهدآوردزیراآنگوشتنجسشدهاست.
كسیهمكهآنرابخوردمجرممیباشد.19گوشتیراكهبهچیزینجس

خوردهاستنبایدخورد،بلكهبایدآنراسوزاند.
گوشتقربانیرافقطكسانیمیتوانندبخورندكهطاهرهستند.20هركهطاهر
نباشدوگوشتقربانیسالمتیرابخوردبایدازمیانقومخداطردشودزیرا
اینقربانی،مقدساست.21هركسبهچیزینجسدستبزند،خواهنجاست
انسانباشد،خواهحیواننجسویاهرچیزنجسدیگر،وبعدازگوشتقربانی
سالمتیبخورد،بایدازمیانقومخداطردشودزیرااینقربانی،مقدساست.

22و23خداوندبهموسیفرمودكهایندستوراترابهقوماسرائیلبدهد:هرگز

پیهگاووگوسفندوبزرانخورید.24پیهحیوانیكهمردهیاتوسطجانوری
دریدهشدهباشدهرگزخوردهنشودبلكهازآنبرایكارهایدیگراستفاده
شود.25هركسپیهحیوانیراكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشودبخورد

بایدازمیانقومطردشود.
26و27هرگزخوننخورید،نهخونپرندهونهخونحیوانچهارپا.هركس،در

هرجا،خونبخورد،بایدازمیانقومخداطردشود.
بدهد: اسرائیل قوم به را ایندستورات فرمودكه بهموسی 28و29و30خداوند

هركسبخواهدقربانیسالمتیبهخداوندتقدیمكندبایدبادستخودآن
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29،28:7خداازقوماسرائیلخواستهدایاوقربانیهای 
شکرگزاریخودراشخصًاوبادستخودبهحضور
اوبیاورند.برآنانبودکهاگرمیخواهندخداراشکر
مایه توانشان و وقت از منظور بدین گویند، سپاس و
بگذارند.تنهاخودشماهستیدکهمیتوانیدازخداواز

دیگرانتشکروقدردانیکنید.آیاانتظارداریددیگران
بهجایشمابابتکاریکهبرایتانشدهتشکرکنند؟آیا
وظیفهشکرگزاریرابهگردِنرهبرجلسهدعامیاندازید؟
الزماستخودتانازوقتوتوانتانمایهگذاشته،ازخدا

وازدیگرانتشکرکنید.



قربانیراكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشود،بیاورد.پیهوسینهراجلو
حضور در مخصوص، هدیة بعنوان را قربانی سینة و كند تقدیم قربانگاه
خداوندتكاندهد.31كاهنپیهرابرقربانگاهبسوزاند،ولیسینةقربانیمتعلق
بههارونوپسرانشباشد.32و33رانراستقربانی،بعنوانهدیةمخصوص،به
كاهنیدادهشودكهخونوپیهقربانیراتقدیممیكند؛34زیراخداوندسینه
ورانقربانیسالمتیراازقوماسرائیلگرفتهوآنهارابعنوانهدیةمخصوص
بهكاهناندادهاستوهمیشهبهایشانتعلقخواهدداشت.35)اینقسمت
ازهدایاییكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشوددرروزانتصابهارونو
پسرانشبهخدمتخداوند،بهایشاندادهشد.36درروزیكهایشانمسح
شدند،خداونددستوردادكهقوماسرائیلاینقسمترابهایشانبدهند.این،

قانونیبرایتمامنسلهایایشانمیباشد.(
37و38اینهامقرراتیبوددرموردقربانیسوختنی،هدیةآردی،قربانیگناه،قربانی
جبران،قربانیتقدیسوقربانیسالمتیكهخداونددربیابان،دركوهسینابهموسی

دادتاقوماسرائیلبدانندچگونهقربانیهایخودرابهخداوندتقدیمكنند.

2-مقرراتمربوطبهکاهنان
موسی،کاهنانراتقدیسمیکند

خداوندبهموسیفرمود:»هارونوپسرانشرابالباسهایمخصوص8
ایشانوروغنتدهین،گوسالةقربانیگناه،دوقوچویکسبدنان
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داده  تکان قربانگاه مقابل در که را قربانی  30:7ـ36
میشد،قربانیجنبانیدنیمینامیدند.آنقسمتازقربانی
تعلق او خود به میشد، جنبانده کاهن فرد توسط که
میگرفت.اینعمِلپیشبردِنقربانیبهطرفقربانگاه
وپسآوردنآن،بهطورنمادیننشانهتقدیمقربانیبه

خداوبازگرداندِنآنبهکاهنتوسطخدابود.
اینقربانیهابهرفعاحتیاجاتکاهنانکمکمیکرد-
کاهنانیکهخوددررفعاحتیاجاِتخانهخدامیکوشیدند.
تعلیمعهدجدیدنیزایناستکهاحتیاجاِتخادمینباید
توسطخودمؤمنینتأمینشود)1قرنتیان10:9(.بنابراین

مانیزبایددررفعمایحتاجخادمینبکوشیم.
احکام ازتشریفاتو ازقومخودخواست 38:7خدا
مذهبیبسیاریپیرویکنند.هدفازتمامآیینهاییکه
درکتابالویانآمدهاینبودکهقومدرسهاییباارزش
بیاموزند.اماقومبهمرورزماننسبتبهمعنایاینآیینها

بیتفاوتشدندودرنتیجهارتباطشانباخداقطعشد.
وقتیچنینبهنظرمیرسدکهکلیسایتانجزاجراییک
سلسلهآیینومراسمخشکوبیمحتواکارینمیکند،

سعیکنیدبهمعناومفهوماولیههریکازاینمراسمپی
ببرید.اینکارباعثمیشودپیببریدچرامراسمعبادتی

کلیسایتاناینگونهبرگزارمیشود.
1:8چراالزمبودهارونوپسرانشطاهروتقدیسشوند؟
اگرچهتماممردانقبیلهالویخودراوقفخدمتبهخدا
کردهبودند،فقطکسانیکهازنسلهارونبودندمیتوانستند
کاهنشوند.مسؤولیتتقدیمقربانیبرعهدهآنانبودو
افتخاراینکارنیزنصیبآنانمیشد.لذااینکاهنانقبل
ازاینکهبتواننددرگذراندنقربانیبهمردمکمککنند،

میبایستاولخودشانراپاکوتطهیرمیکردند.
میشود، توصیف فصلهای8و9الویان در مراسمیکه
مراسمانتصابآنانبهمقامکهانتاست.برفردکاهن
وجود تمامی که باشد آن نمایانگِر تا میپاشیدند خون
میدادکه نشان اینکار است. بهخدا اووقفخدمت
قدوسیتنهدرگرومنصبکهانت،بلکهفقطوفقطاز
جانِبخدااست.بههمینترتیب،مانیزبارسیدنبهمقامو
موقعیتمذهبینیستکهازلحاظروحانیپاکمیشویم،
بلکهسرچشمهاینطهارتوپاکیفقطوفقطخدااست.



بدونخمیرمایهدمدرخیمةعبادتبیاوروتمامقوماسرائیلرادرآنجاجمع
كن.«

4موسیطبقفرمانخداوندعملكرد.همةقوماسرائیلدمدرخیمةعبادت
جمعشدند.5موسیبهایشانگفت:»آنچهاكنونانجاممیدهمطبقفرمان

خداونداست.«
6آنگاهموسی،هارونوپسرانشرافراخواندوایشانراباآبغسلداد.
7پیراهنمخصوصكاهنیرابههارونپوشانیدوكمربندرابهكمرشبست.
سپسردارابرتناوكردوایفودرابوسیلةبندكمرآنبراوبست.8بعد
سینهبندرابراوبستواوریموُتمیمرادرآنگذاشت،9وچنانكهخداوند
فرمودهبود،عمامهرابرسرهاروننهادونیمتاجمقدسراكهازطالبود

جلوعمامهنصبكرد.
10آنگاهموسیروغنمسحراگرفتوآنرابرخیمةعبادتوهرچیزیكه
درآنبودپاشیدوآنهاراتقدیسنمود.11سپسمقداریازروغنرابرداشت
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در داشـت؟ نیاز کاهنـان به اسرائیل قـوم چرا  1:8
خروج6:19میبینیمکهخداازاسرائیلمیخواهدبرایاو
مملکتکاهنانباشند؛میخواهدهمهایشانمقدسباشند
از پیش تا نمایند. برقرار ارتباط او با آزادانه بتوانند و
آن،بزرگانقوم)مانندابراهیموایوب(بودندکهکاهن
خاندانیاقبیلهخودمحسوبمیشدندوبرایاهلخانه
خودقربانیتقدیممیکردند.درجریانواقعهپسح،تمام
فرزندانارشدازهرقبیلهوخاندانوقفخداشدند.امابعد
بهخاطرخدمتخاصیکهالزمبودانجامشود،خداالویان
راانتخابکردتابهجاینخستزادههرقبیلهبایستند.واز
میانالویاننیزفرزندانهارونراانتخابکردتابهعنوان

کاهنانقومانجاموظیفهکنند.
رهبران ایشان بودند. انسان و خدا بین واسطه کاهنان
روحانیقومبودند،براجرایقربانینظارتمیکردند،و
اولینعالماندینیبودند.نظامقربانیوانجامعبادتبهآن
صورتیکهخداازقومانتظارداشت،مستلزمآنبودکه
کسانیبهطورتماموقتدرخدمتخداباشند.نظامکهانت
ازبسیاریجهاتتخفیفیبودکهخدادرپاسخبهعجزو
ناتوانیانساندربرقراریارتباطفردیوجمعیباخدا،
برایانسانقائلشدهبود.ایننظامناقصباآمدنمسیح
بالکلتغییریافت.اکنونهمهایماندارانمیتوانندشخصًابه

حضورخدابیایند،وعیسیمسیحکاهناعظممااست.
باره این بودند؟چیززیادیدر ُتمیمچه اوریمو  8:8
نمیدانیم.احتمااًلنوعیسنگگرانبهایااشیایمسطحی
قومآشکار بر را ارادهاش آنها طریق از خدا بودندکه
این بدینترتیبهدایتشانمیکرد.کاهن میساختو

دوشیءرادرکیسهایکهبهسینهبندشآویزانبودنگاه
میداشت.برخیصاحبنظرانمعتقدندکهاحتمااًلاوریم
نمایانگرجوابمنفی،وُتمیمنشاندهندهجوابمثبتاز
طرفخدابود.برفردکاهنبودکهکیسهراتکاندهد
بهطوریکهیکیازسنگهابهبیرونپرتابشود،وخدابر
حسِبهدایتشکاریمیکردکهسنگمناسبازکیسه

کاهنبیرونبیفتد.
اشیائیکوچکو اوریموتمیم بردیدگاهیدیگر، بنا
مسطحبودندکهبریکطرفشاننوشتهشدهبود»آری«
وبرطرِفدیگر،»خیر«.کاهنهردوراازکیسهاشبر
زمینمیانداخت.اگرهردوطرف»آری«میآمد،جواب
خدامثبتبودواگرهردوطرف»خیر«بود،جوابخدا
منفی.واگریکی»آری«میآمدودیگری»خیر«،به

معنایجوابنگرفتنازخدابود.
هدف مردم، هدایت در روش این بهکارگیری از خدا
خاصیداشت.اومیخواستاصولپیرویازخودرابه
باشیمکه بهخاطرداشته باید اینحال با یاددهد. قوم
بنابراین و دارد، فرق اسرائیل قوم با ما موقعیت اکنون
نبایدانتظارداشتهباشیمکهخداامروزنیزمارابههمین

شکلهدایتکند.
10:8ـ13چراکاهنانموظفبودندتمامایناصولو
دوران همان از اسرائیل قوم کنند؟ رعایت را مقررات
اسارتدرمصرباکاهنانآشناییکاملداشتند.کاهنان
مصربیشتربهسیاستعالقمندبودندومذهبراوسیلهای
قوم جهت همین به میدانستند. قدرت کسب برای
اسرائیلبههرنظامجدیدبرایامرکهانتبهدیدهتردید



وآنراهفتمرتبهبرقربانگاه،لوازمآن،حوضوپایهاشپاشیدوآنهارا
نیزتقدیسكرد.12بعدقدریازروغنمسحرابرسرهارونریختوبهاین
ترتیباورابرایخدمتكاهنیتقدیسنمود.13سپسموسیبهامرخداوند
پسرانهارونرافراخواندوپیراهنهارابهآنانپوشانیدوكمربندهارابه

كمرشانبستوكالههارابرسرشانگذاشت.
14بعدگوسالةقربانیگناهراجلوآوردوهارونوپسرانشدستهایخودرا
رویسرآنگذاشتند.15موسیگوسالهراذبحكردوقدریازخونآنرابا
انگشتبرچهارشاخقربانگاهمالیدتاآنراطاهرسازد.باقیماندةخونرابه
پایقربانگاهریخت.بهاینترتیبقربانگاهراتقدیسكرده،برایآنكفاره
نمود.16سپستمامپیهداخلشكم،سفیدیرویجگر،قلوههاوچربیروی
آنهاراگرفتوهمهرارویقربانگاهسوزانید،17وهمانطوركهخداوندفرموده

بود،الشهوپوستوسرگینگوسالهرادرخارجازاردوگاهسوزانید.
18بعدقوچقربانیسوختنیراجلوآوردوهارونوپسرانشدستهایخود
برچهار را ذبحكردوخونش را قوچ 19موسی رارویسرآنگذاشتند.
طرفقربانگاهپاشید.20سپسالشةقوچراقطعهقطعهكردوآنهاراباكله
وپیهحیوانسوزانید.21دلورودهوپاچههاراباآبشستوآنهارانیز
برقربانگاهسوزانید.پسهمانطوركهخداوندبهموسیدستوردادهبودتمام
آنقوچبرقربانگاهسوزاندهشد.اینقربانیسوختنیكهبرآتشتقدیمشد،

موردپسندخداوندبود.
22پسازآنموسیقوچدومراكهبرایتقدیسكاهنانبودجلوآوردو
هارونوپسرانشدستهایخودرارویسرآنگذاشتند.23موسیقوچراذبح
كرده،قدریازخونشرابرنرمةگوشراستهارونوشستدستراست
اووشستپایراستشمالید.24بعدقدریازخونرابرنرمةگوشراستو
شستدستراستوشستپایراستپسرانهارونمالید.بقیةخونرابر

چهارطرفقربانگاهپاشید.
25پسازآنپیه،دنبه،پیهداخلشكم،سفیدیرویجگر،قلوههاوچربی
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در  میخواست خود کاهنان از خدا اما و مینگریست.
خدمِتاوومردمباشند.آناناجازهمالکیتزمیننداشتند
وظایفشان بگیرند. کسی از نمیتوانستند نیز پولی و
منحصرًامذهبیبود،یعنیتنهامیبایستبهمردمکمک
میکردندتابهخدانزدیکشوندواورابهطورصحیح
عبادتنمایند.تماماینآیینهاومقرراتبرایاینبود
کههمخیالمردمراحتباشد،وهمکاهنانوظایفشان

رابهترانجامدهند.

12:8اهمیتتدهیننمودِنهارونبهعنوانکاهناعظم
درچهبود؟کاهناعظموظایفویژهایداشتکههیچ
اجازه او تنها دهد. انجام نمیتوانست دیگری کاهن
داشتدرروزکفارهواردقدساالقداسیعنیمقدسترین
جایخیمهعبادتشودتابرایگناهانقومکفارهدهد.
بنابرایناودررأسدیگرکاهنانقرارداشت.کاهناعظم
است ما اعظم کاهن که مسیح عیسی از بود تصویری

)عبرانیان26:7ـ28(.



رویآنهاورانراستقوچراگرفت26وازداخلسبدنانبدونخمیرمایه
كهدرحضورخداوندبود،یکقرصنانبدونخمیرمایه،یکقرصنان
روغنیویکناننازکبرداشتوآنهارارویپیهورانراستگذاشت.
27سپس،همةاینهارابردستهایهارونوپسرانشقراردادتابعنوانهدیة
مخصوص،آنهاراجلوقربانگاهتكاندهندوبهخداوندتقدیمكنند.28پس
ازانجاماینتشریفات،موسیآنهاراازهارونوپسرانشگرفتوباقربانی
شد، تقدیم آتش بر كه تقدیس قربانی این سوزانید. قربانگاه بر سوختنی
موردپسندخداوندبود.29موسیسینةقربانیراگرفتوآنرابعنوانهدیة
مخصوصتكانداده،بهخداوندتقدیمكرد،درستهمانطوركهخداوندبه
اودستوردادهبود.اینسهمخودموسیازقوچیبودكهبرایمراسمتقدیس

ذبحمیشد.
30سپسموسیقدریازروغنمسحوقدریازخونیراكهبرقربانگاهبود
گرفتوبرهارونولباسهایاووبرپسراناوولباسهایایشانپاشیدو

بهاینترتیبهارونوپسرانشولباسهایآنهاراتقدیسكرد.
31آنوقتموسیبههارونوپسرانشگفت:»همانطوركهخداوندفرموده
است،گوشترادمدرخیمةعبادتبپزیدودرآنجاآنرابانانمراسم
ماند باقی نان و گوشت از چه 32هر بخورید. است، سبد در كه تقدیس
بایدسوزاندهشود.33هفتروزازدرخیمةعبادتبیروننرویدتاروزهای
میكشد. طول روز هفت شما تقدیس مراسم زیرا شود، سپری تقدیستان
34آنچهامروزانجامشدبهفرمانخداوندبودتابهاینترتیببرایگناهشما
بمانیدو بایدهفتشبانهروزدمدرخیمةعبادت كفارهدادهشود.35شما
آنچهراكهخداوندفرمودهاستانجامدهیدوگرنهخواهیدمرد.ایندستور

خداونداست.«
36بنابراینهارونوپسرانشهرچهراكهخداوندتوسطموسیامرفرموده

بود،انجامدادند.

کاهنانقربانیهاراتقدیممیکنند

درروزهشتم،موسی،هارونوپسرانشرابابزرگانقوماسرائیل9
جمعكرد2وبههارونگفت:»یکگوسالةنرسالموبیعیببرای
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36:8هارونوپسرانشهرچهراکهخداوندبهآنانگفته 
بود،انجامدادند.واینکارباتوجهبهآنهمهفهرست
شاهکار بهراستی آمده، الویان کتاب در که بلندباالیی
بزرگیبود.آنانمیدانستندخواستخداچیست،میخواهد

بایداین باچهحالتی انجامشود،و خواستههایشچطور
خواستههاراانجامداد.مانیزبایدباهمیندقتازاوامر
خدااطاعتکنیم.خداازمامیخواهدقومیکاماًلممتازو

مقدسباشیم،نهاینکهصرفًاقدریمقدسجلوهکنیم.



قربانیگناهویکقوچسالموبیعیببرایقربانیسوختنیبگیروآنهارا
بهحضورخداوندتقدیمكن.3بعدبهقوماسرائیلبگوكهیکبزغالةنربرای
قربانیگناهخودویکگوسالهویکبرهكههردویکسالهوبیعیب
باشندبرایقربانیسوختنیبیاورند.4عالوهبراینهاقوماسرائیلبایدیکگاو
ویکقوچبرایقربانیسالمتی،وآردمخلوطباروغنزیتونبرایهدیة
آردیبهخداوندتقدیمكنندزیراامروزخداوندبرایشانظاهرخواهدشد.«
5پسقومآنچهراكهموسیامرفرمودهبود،جلوخیمةعبادتآوردندوتمام

جماعتنزدیکشده،درحضورخداوندایستادند.
6موسیبهایشانگفت:»خداوندفرمودهدستوراتاوراانجامدهیدتاحضور

پرجاللخودرابرشماظاهركند.«
7آنگاهموسیبههارونگفت:»نزدیکقربانگاهبیاوهمانطوركهخداوند
فرمودهاستقربانیگناهوقربانیسوختنیخودراتقدیمكرده،برایخود

كفارهكنوسپسقربانیهایقومراتقدیمنموده،برایآنهاكفارهنما.«
8بنابراینهاروننزدیکقربانگاهرفتوگوسالةقربانیگناهخودراذبح
كرد.9پسرانشخونگوسالهراپیشویآوردندواوانگشتخودرادر
خونفروبردوبرشاخهایقربانگاهمالیدوبقیةخونرابهپایقربانگاه
ریخت.10بعدهمانطوركهخداوندبهموسیدستوردادهبود،پیه،قلوههاو
سفیدیرویجگرقربانیگناهرابرقربانگاه،11وگوشتوپوستآنرا

بیرونازاردوگاهسوزانید.
12پسازآنهارونقربانیسوختنیراذبحكردوپسرانشخونقربانیرا
آوردندوهارونآنرابرچهارطرفقربانگاهپاشید.13ایشانكلهوقطعههای
دیگرحیوانرانزدهارونآوردندواوآنهارابرقربانگاهسوزانید.14دلوروده

وپاچههاراشستواینهارانیزبعنوانقربانیسوختنیبرقربانگاهسوزانید.
15سپسهارونقربانیقوماسرائیلراتقدیمكرد.اوبزقربانیگناهقومراذبح
نموده،آنرامانندقربانیگناهخودبرایگناهقومتقدیمكرد.16آنگاهمطابق
مقررات،قربانیسوختنیایشانرابهخداوندتقدیمنمود.17بعدهدیةآردی
راآوردومشتیازآنراگرفتوبرقربانگاهسوزانید.)اینقربانیغیراز

قربانیسوختنیایبودكههرروزصبحتقدیممیشد.(
18پسازآنهارونگاووقوچرابعنوانقربانیسالمتیقومذبحكرد.پسران
هارونخونقربانیرانزداوآوردندواوآنرابرچهارطرفقربانگاهپاشید.
19سپسپیهگاووقوچراكهشاملپیهداخلشكموقلوههاوسفیدیروی
جگرگاووقوچمیشد،گرفت20وآنهارارویسینههایحیوانگذاشته،
نزدیکقربانگاهآوردوتمامپیهرارویقربانگاهسوزانید.21همانطوركه
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موسیدستوردادهبود،هارونسینهها،ورانهایراستحیوانرابعنوانهدیة
مخصوصدرحضورخداوندتكانداد.

22پسازتقدیمقربانیها،هاروندستهایخودرابطرفقوماسرائیلدراز
كرده،ایشانرابركتدادوازقربانگاهبهزیرآمد.23موسیوهارونبهخیمة
عبادترفتند.وقتیازآنجابیرونآمدندقوماسرائیلرابركتدادند.آنگاه
حضورپرجاللخداوندبرتمامجماعتظاهرشد24وازحضورخداوندآتش
فرودآمده،قربانیسوختنیوپیهرویقربانگاهرابلعید.بنیاسرائیلوقتیاین

رادیدند،فریادبرآورده،درحضورخداوندبهخاکافتادند.

پسرانهارونباآتشهالکشدند

نادابوابیهو،پسرانهارون،برخالفامرخداوند،آتشغیرمجاز10
برآتشدانخودنهاده،برآنبخورگذاشتندوبهحضورخداوند
تقدیمكردند.2ناگاهآتشازحضورخداوندبیرونآمده،آنهاراسوزاندو

آنهادرهمانجا،درحضورخداوندمردند.
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23،22:9موسیدرالویان6:9بهقومگفت:»خداوند 
جالل پر حضور تا دهید انجام را او دستورات فرموده
خودرابرشماظاهرکند«آنگاهموسی،هارونوتمامی
قومرامیبینیمکهدستبهکارشدندومطابقدستورات
خداعملکردند.مدتیبعد،جاللخداوندظاهرشد.ما
اغلبمنتظردیدناعمالپرجاللخداهستیمبیآنکهدر
پیاطاعتازدستوراتاوباشیم.آیادرکارهایعادی
وروزانهزندگیتانخداراخدمتمیکنید،یااینکهفقط
اعمال به تنها اگر دهد؟ انجام عظیمی کار او منتظرید
پرجاللاومتکیووابستهباشید،ممکناسترفتهرفته

حتیازانجاموظائفمعمولتاننیزشانهخالیکنید.
24:9خدابرایآنکهقدرتعظیمشرانشاندهد،ازآسمان
آتشفرستادتاقربانیهارونرافروبلعد.مردمازترسبر
خاکافتادند.امروزهبعضیازمردمازخودمیپرسندآیا
واقعًاخداییوجوددارد،زیرانمیبیننددرایندنیاکاری
انجامدهد.وحالآنکهخدادردنیایامروزنیزدرستمانند
دنیایزمانموسیعملمیکند.خداوقتیمیبیندجماعت
ایماندارانبهخوبیبرایاوفعالاست،نیازینمیبیندکه
قدرتشرادرقالباعمالفیزیکیعظیمبهنمایشبگذارد.
درعوضازطریقاعمالهمینایمانداراندرمردمکار
میکندتازندگیشانعوضشود.هرگاهبهاینحقیقتپی
بردید،رفتهرفتهدرزندگیخوداعمالمحبتآمیزوناشی
ازایمانرامشاهدهخواهیدکرد-اعمالیکهبهاندازهوقایع

ثبتشدهدرکتابالویان،عجیبوخارقالعادهاند.
1:10آتشناپاکوغیرمجازیکهنادابوابیهوبرآتشدان

خودگذاشتندوبهخداتقدیمکردند،چهنوعآتشیبود؟
درالویان12:6و13میخوانیمکهآتشقربانگاههرگزنباید
خاموششود.اینامرتلویحًابهمقدسبودناینآتشاشاره
دارد.احتمااًلنادابوابیهوازجایدیگریاخگرآتشبه
قربانگاهبردهبودندوهمینامرباعثشدهبودقربانیشان
غیرمجازتلقیگردد.نیزبرخیگفتهاندکهاحتمااًلناداب
وابیهوخارجاززمانمقرربرایخداوندقربانیگذراندندو
همینامرسببشدآتشایشانغیرمجازخواندهشود.بههر
حالتوضیحدرستهرچهباشد،نکتهاینجااستکهناداب
وابیهوازِسَمتخودبهعنوانکاهنسوءاستفادهکرده،بااین
کارگستاخانهبهخدابیحرمتیکردند-خداییکهبهتازگی
بهآنهاگفتهبوددقیقًاچطوربایداورابپرستند.نادابو
ابیهودرمقامرهبرانقومعلیالخصوصوظیفهداشتنداز
خدااطاعتکنند،زیراموقعیتشانطوریبودکهبهراحتی

میتوانستندبسیاریرامنحرفسازند.
قوانینمربوط پسرانهاروندرموردرعایت 2،1:10
نابود باآتش را آنان نیز قربانیتساهلکردند.خدا به
ازخدا اطاعت نشانه بهجاآوردنمراسمقربانی ساخت.
بود،وانجامصحیحاینمراسمنشاندهندهاحترامبهاو.ما
نیزبهراحتیممکناستتدریجاًنسبتبهاطاعتازخدا
فرامینخدا از بعضی از اطاعت شویم. بیتوجه و القید
آساناست،امافرامینینیزهستکهبایددقیقًابهآنها
توجهداشت.خدابهخوبیمیداندکهآیااوراازصمیم
قلبمیپرستیمیااینکهعبادتمانصرفًاازرویظاهرسازی

است.نااطاعتیازخداهمیشهمجازاتدرپیدارد.



3آنگاهموسیبههارونگفت:»منظورخداوندهمینبودوقتیفرمود:كسانی
كهمراخدمتمیكنندبایدحرمتقدوسیتمرانگاهدارندتاتمامقوم،مرا

احترامكنند.«پسهارونخاموشماند.
4بعدموسی،میشائیلوالصافان)پسرانعزیئیل،عمویهارون(راصدازدو
بهایشانگفت:»برویدواجسادراازداخلخیمةعبادتبرداریدوبهخارج

ازاردوگاهببرید.«
5آنهارفتندوهمانطوركهموسیگفتهبودایشانرادرپیراهنهایكهانتشان

ازاردوگاهبیرونبردند.
العازاروایتامارگفت:»عزاداریننمایید، 6آنگاهموسیبههارونوپسرانش
مویسرتانراژولیدهنكنیدوگریبانلباسخودراچاکنزنید.اگرعزاداری
كنیدخداشمارانیزهالکخواهدكردوخشماوبرتمامقوماسرائیلافروخته
خواهدشد.ولیبنیاسرائیلمیتوانندبراینادابوابیهوكهدراثرآتشهولناک
خداوندمردند،عزادارینمایند.7شماازدرخیمةعبادتبیروننرویدمبادابمیرید،

چونروغنمسحخداوندبرشماست.«ایشانطبقدستورموسیعملكردند.
میروید،هرگز عبادت بهخیمة هارونگفت:»وقتی به 8و9آنگاهخداوند
شرابیامشروباتمستكنندةدیگرننوشیدمبادابمیرید.اینقانونیاست
بین فرق باید 10شما آیندهات. نسلهای تمام و پسرانت و تو برای دایمی
مقدسونامقدس،ونجسوطاهرراتشخیصدهید.11بایدتمامدستوراتمرا

كهتوسطموسیبهقوماسرائیلدادهام،بهایشانبیاموزید.«
گفت: ایتامار و العازار بازماندهاش، پسر دو و هارون به موسی 12سپس
»باقیماندةهدیةآردیراكهبرآتشبهخداوندتقدیمشدهاستبردارید
وازآن،نانبدونخمیرمایهپخته،دركنارقربانگاهبخوریدزیرااینهدیه،
بسیارمقدساست.13چنانكهخداوندبهمنفرمودهاستبایداینرادرجای
مقدسیبخوریدزیرااینسهمشماوپسرانتانازهدیهایاستكهبرآتش
بهخداوندتقدیممیشود.14شماوپسرانودخترانتانمیتوانیدسینهوران
هدیةمخصوصراكهدرحضورخداوندتكاندادهمیشود،درمكانطاهری
بخورید.اینهدایاكهسهمشماازقربانیسالمتیقوماسرائیلمیباشدبهشما

وفرزندانتاندادهشدهاست.

3:10
خرو22:19؛30،29:30

حز16:38
روم11:14

3:10
خرو22:19؛30،29:30

حز16:38
روم11:14

4:10
خرو18:6

اعد25:3ـ30

4:10
خرو18:6

اعد25:3ـ30

6:10
الو1:21ـ15

اعد53:1
تث9:33
یوش1:7

6:10
الو1:21ـ15

اعد53:1
تث9:33
یوش1:7

7:10
الو12:21

7:10
الو12:21

9،8:10
حز21:44
9،8:10

حز21:44

10:10
الو47:11
حز26:22

10:10
الو47:11
حز26:22
11:10

تث4:6ـ9؛10:33
11:10

تث4:6ـ9؛10:33
12:10

الو1:2ـ3؛22:21
اعد2:3

12:10
الو1:2ـ3؛22:21

اعد2:3

13:10
الو14:16ـ18

13:10
الو14:16ـ18

14:10
الو28:7ـ36

14:10
الو28:7ـ36

274 الویـان10

به  ورود بههنگام نداشتند اجازه کاهنان  8:10ـ11
در تا بنوشند، الکلی مشروبات یا عبادتشراب خیمه
حینتقدیمقربانییاتعلیممردم،قّوهدرکشانضعیف

نشود.
11،10:10جـاِنکالمکتابالویـاندراینقسـمت

بیانشدهاست.ده“فرمان”کهدر نیزدر2،1:19( )و
به خدا که بود اساسی قوانین آمده، خروج 20 فصل
بهمرحله اینقوانیندرکتابالویان قومشآموخت.
اجرادرمیآید.اصولورهنمودهایمطرحشدهدراین

کتاببه“دهفرمان”معنامیبخشد.
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وقتیموضوعمشکالتبهمیانمیآید،یکیازدوموردزیردرخصوصکسانیکهباهمبرادرند
صدقمیکند:یاخودشانیکدیگررابهدردسرمیاندازند،یاهردوباهمبهدردسرمیافتند.این
روندبارهاوبارهادرطولتاریخبشریتکرارشدهاست-ازهابیلوقائندرنخستینروزهایواقعه
پیدایشگرفته،تایعقوبوعیسوازخاندانابراهیم،دوازدهپسریعقوب،واکنوننیزبهصورتی

غمانگیزدرموردنادابوابیهو.
اگرچهدرموردنخستینسالهایزندگیایندوبرادراطالعچندانیدردستنیست،درخصوص
محیطیکهدرآنپرورشیافتندوبزرگشدندمطالبزیادیمیدانیم.آنانکهمتولدمصربودند،
اعمالعظیمخدارادرجریانواقعهخروجبهچشمدیدهبودند.پدرشانهارون،وعمویشانموسیرا
بارهاوبارهامشغولکاردیدهبودند.ایندودرزمرهمعدودافرادیبودندکهدرموردخداشناختی
مستقیموبالواسطهداشتند،والاقلتامدتیباتماموجودشانازاواطاعتمیکردند)الویان36:8(.
منتهیدرلحظهایحساسوسرنوشتسازبرآنشدنددستوراتروشنوصریِحخدارانادیده

بگیرند.عواقبگناهشانمرگباروسریعبود،وهمگانرابهوحشتانداخت.
مانیزاگرعدالتوقدوسیتخداراسرسریبگیریم،بااینخطرروبروخواهیمشدکهمرتکبهمان
اشتباهیشویمکهایندوبرادرشدند.البتهبایدبهخدانزدیکشویم،ولیدرعینحالالزماست
براینامرنیزواقفباشیمکهبایدبرایخداحرمتقائلبودوازاوترسید.هرگزاینواقعیترا
فراموشنکنیدکهفرصتکسبشناختیشخصیدرموردخدا،ابتکارعمِلخوِدخدااستکهازسر
لطفوفیضبیکرانشبهکسانیعطافرمودهکهبهراستیافرادیناشایستوناالیقاند،وآنرانباید

هدیهایبدیهیفرضکرد.آیادرفکروذهنتانفروتنانهبهتقدسعظیمخدااذعانمیکنید؟

نقاطقوتوموفقیتها:
پسرانارشدهارونبودند *

مهمترینجانشیناِنمقامکهانتاعظمپسازپدر *
درواقعهتقدیسخیمهعبادتشرکتداشتند *

دادند«، انجام بود فرموده خداوند که را چه »هر که سبب این به را آنها کتابمقدس *
میستاید)الویان36:8(.

نقطهضعفواشتباه:
فرامینصریحخداراسرسریگرفتند *

درسیاززندگیآنان:
گناهعواقبیمرگباردارد *

آمارحیاتی:
محلزندگی:شبهجزیرهسینا *

شغل:کارآموزاِنمنصِبکهانت *
خویشاوندان:پدر:هارون.عمووعمه:موسیومریم. *

برادران:العازاروایتامار. *

آیهکلیدی:
»نادابوابیهو،پسرانهارون،برخالفامرخداوند،آتشغیرمجازبرآتشدانخودنهاده،برآن
بخورگذاشتندوبهحضورخداوندتقدیمکردند.ناگاهآتشازحضورخداوندبیرونآمده،آنهارا

سوزاندوآنهادرهمانجا،درحضورخداوندمردند«)الویان2،1:10(.
ماجراینادابوابیهودرالویانفصلهای8ـ10نقلشدهاست.ازآنهادرخروج9،1:24؛1:28

واعداد2:3ـ4؛61:26نیزیادشدهاست.
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15»بنیاسرائیلبایدرانوسینهراهنگامتقدیمپیهبرآتش،بیاورندوبعنوان
هدیةمخصوصدرحضورخداوندتكاندهند.آنرانوسینههمیشهبهشما

وفرزندانتانتعلقخواهدداشت،همانطوركهخداوندفرمودهاست.«
16موسیسراغبزقربانیگناهراگرفت،ولیپیبردكهسوزاندهشدهاست.
پسبرالعازاروایتامارخشمگینشده،گفت:17»چراقربانیگناهرادرمكان
مقدسنخوردید؟اینقربانی،بسیارمقدسمیباشدوخداآنرابهشماداده
استتاگناهقوماسرائیلرادرحضورخداوندكفارهنمایید.18چونخونآن
بهداخلقدسبردهنشد،بایدحتمًاآنرادرمحوطةعبادتگاهمیخوردید،

بطوریكهبهشمادستوردادهبودم.«
19ولیهارونبهموسیگفت:»باوجودیكهایشانقربانیگناهوقربانی
سوختنیخودرابهحضورخداوندتقدیمكردنداینواقعةهولناکبرایمن
پیشآمد.حالاگرازگوشتقربانیگناهمیخوردیم،آیاخداوندخشنود

میشد؟«20موسیوقتیاینراشنید،قانعشد.

3-مقرراتمربوطبهقوم
حیواناتحاللوحرام

قوم11 به را دستورات این كه فرمود هارون و موسی به خداوند
اسرائیلبدهند:هرحیوانیكهشكافتهسمباشدونشخواركندحالل
گوشتاست.4-7ولیگوشتشتر،گوركنوخرگوشرانبایدخورد،زیرا
اینحیواناتهرچندنشخوارمیكننداماشكافتهسمنیستند؛همچنینگوشت
خوکرانیزنبایدخورد،زیراهرچندشكافتهسماستامانشخوارنمیكند.
8پسنبایداینحیواناترابخوریدویاحتیدستبهالشةآنهابزنید،زیرا

گوشتآنهاحراماست.
9ازحیواناتیكهدرآبزندگیمیكنندچهدررودخانهباشندوچهدردریا
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16:10ـ20کاهنیکهقربانیگناهراتقدیممیکرد، 
را بقیه و میخورد را حیوان گوشت از قسمتی باید
میسوزاند)الویان24:6ـ30(.خشمموسیبهاینسبب
اِلِعازاروایتامارقربانیگناهراسوزاندهبودند بودکه
توضیح در هارون بخورند. آن از چیزی آنکه بدون
اینکاربهموسیگفتدوپسرشازاینجهتچیزی
قربانینخوردندکهفکرمیکردندخوردنگوشت از
برادرشان،یعنی ازکشتهشدندو قربانیدرستپس
نادرست،کارصحیحی قربانی بهدلیل ابیهو، نادابو
قصد ایتامار و  ِالعـازارِ که دریافت موسی نباشد.
آنچه بهخاطر صرفًا بلکه نداشتند، را خدا از نااطاعتی

ناراحت و ترسان بود، گذشته برادرانشان بر اخیرًا
بودند.

8:11خداخوردنگوشتبعضیازحیواناترااکیدًا
منعکردهبود؛وبرایآنکهبراینممنوعیتتأکیدورزد،
قومراحتیازلمسکردنگوشتاینگونهحیواناتنیز
برحذرداشتهبود.خدامیخواستقومشکاماًلخودرا
ازآنچهاومنعکردهدورنگاهدارند.مانیزاغلبباگناه
بازیمیکنیموبعدکارمانرااینطورتوجیهمیکنیمکه
الاقلعماًلدستبهگناهنزدهایموبنابراینازفرمانخدا
تخطینورزیدهایم.وحالآنکهخداازمامیخواهدخود
رابهطورکاملازهرنوعگناهووسوسهدورنگاهداریم.



آنهاییرامیتوانیدبخوریدكهبالهوفلسداشتهباشند.10تمامجانورانآبزی
دیگربرایشماحرامند؛11نهگوشتآنهارابخوریدونهبهالشةآنهادست
بزنید.12بازتكرارمیكنم،هرجانورآبزیكهبالهوفلسنداشتهباشدبرای

شماحراماست.
13-19ازمیانپرندگاناینهارانبایدبخورید:عقاب،جغد،باز،شاهین،الشخور،
كركس،كالغ،شترمرغ،مرغدریایی،لکلک،مرغماهیخوار،مرغسقا،

قرهقاز،هدهدوخفاش.
20حشراتبالدارنبایدخوردهشوند،21و22بجزآنهاییكهمیجهند،یعنیملخوانواع

گوناگونآن.اینهارامیتوانخورد.23اماسایرحشراتبالداربرایشماحرامند.
تاغروبشرعًا بزند اینحیواناتحرامگوشتدست بهالشة 24هركس
نجسخواهدبود.25هركسالشةآنهارابرداردبایدلباسشرابشوید؛اوتا

غروبشرعًانجسخواهدبود.
26اگربهحیوانیدستبزنیدكهسمشكاماًلشكافتهنباشدویانشخوارنكند،
شرعًانجسخواهیدبود،زیراحرامگوشتهستند.27هرحیوانچهارپاكه
رویپنجهراهرودخوردنشحراماست.هركسبهالشةچنینحیوانیدست
بزندتاغروبنجسخواهدبود.28هركسالشةآنرابرداردتاغروبنجس
خواهدبودوبایدلباسخودرابشوید.اینحیواناتبرایشماحرامهستند.

29و30موشكور،موشصحرایی،موشخانگیوانواعمارمولکحرامندو
نبایدخوردهشوند.31هركسبهالشةاینجانوراندستبزندتاغروبشرعًا
نجسخواهدبود.32اگرالشةآنهارویشیایكهازجنسچوب،پارچه،
چرمیاگونیباشدبیفتدآنشیشرعًانجسخواهدشد؛بایدآنرادرآب
بگذاریدوآنتاغروبنجسخواهدبودولیبعدازآن،میتواندوبارهآن
رابكاربرد.33اگرالشةیكیازاینجانوراندریکظرفسفالینبیفتد،هر
چیزیكهدرظرفباشدنجسخواهدبودوبایدظرفراشكست.34اگرآب
چنینظرفیرویخوراكیریختهشودآنخوراکنیزشرعًانجسخواهدشد

وهرآشامیدنیهمكهدرچنینظرفیباشد،نجسخواهدبود.
35اگرالشةیكیازاینجانورانرویتنوریااجاقیبیفتد،آنتنوریااجاق
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مراسمعبادتمیبایست  برایشرکتدر قوم  25:11
خودراازقبلآمادهمیکردند.برخینااطاعتیها،یابرخی
اعمالطبیعی)نظیرزایمان،عادتماهیانه،یارابطهجنسی(،
ونیزبرخیوقایع)نظیرلمسکردنالشهیاجسدمرده(
باعثمیشدشخصشرعًانجسمحسوبشودودرنتیجه
فصل، این گردد. محروم عبادت مراسم در شرکت از
شرحبسیاریازوقایععمدییاسهویاستکهباعث

میشدشخصتازمانیکه»طاهر«نشدهونجاستشاز
بیننرفته،نتواندخداراعبادتکند.کسیکهمیخواست
خداراعبادتکند،میبایستازقبلخودرابرایاینکار
آمادهمیکرد.مانیزنمیتوانیمدرطولهفتههرطورکه
دلمانخواستزندگیکنیموبعدروزیکشنبهکهآمد،به
حضورخدابشتابیم.رابطهماباخدابایدپیوستهباتوبهو

طهارتهمراهباشدتابرایعبادتاوآمادهباشیم.



شرعًانجسخواهدشدوبایدآنراشكست.36امااگرالشهدرچشمهیاآب
انباریبیفتد،چشمهیاآبانبارنجسنخواهدشدولیكسیكهالشهرابیرون
میآوردنجسخواهدشد.37و38اگرالشهرویدانههاییكهقراراستكاشته
شودبیفتدآندانههانجسنخواهندشد،ولیاگررویدانههایخیسكرده

بیفتددانههانجسخواهندگردید.
39اگرحیوانحاللگوشتیبمیرد،هركسالشةآنرالمسكندتاغروب
شرعًانجسخواهدبود.40همچنیناگركسیگوشتآنرابخوردویاالشة
آنراجابجاكندبایدلباسخودرابشویدواوتاغروبنجسخواهدبود.

41و42جانورانیكهرویزمینمیخزند،چهآنهاییكهدستوپاندارندو

چهآنهاییكهچهاردستوپاویاپاهایزیاددارند،حرامندونبایدخورده
شوند.43باآنهاخودرانجسنسازید.44منخداوند،خدایشماهستم.خودرا
تقدیسنماییدومقدسباشید،چونمنمقدسهستم.پسبااینجانورانی
كهرویزمینمیخزندخودرانجسنكنید.45منهمانخداوندیهستمكه
شماراازسرزمینمصربیرونآوردمتاخدایشماباشم.بنابراینبایدمقدس

باشید،زیرامنمقدسهستم.
46اینقوانینرابایددرموردحیوانات،پرندگان،جانورانآبزیوخزندگان
رعایتكنید.47بایددرمیانحیواناتنجسوطاهر،حرامگوشتوحالل

گوشت،تفاوتقائلشوید.
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که  نیست مورد این در فقط قسمت این  45،44:11
چهبخوریموچهنخوریم،بلکهکلیددرکتمامقوانین
ومقرراتمطرحشدهدرالویاندرهمینچندآیهنهفته
درست باشند، مقدس میخواست قومش از خدا است.
او خواسته نیز امروز بود. مقدس خودش که همانطور
هماناست.اوازمانیزمیخواهدپاکومقدسباشیم،
وتقدسیعنیوقِفکاملخدابودنوفقطوفقطبرای

اوزندگیکردن.
افرادمقدسازبیدینانوخدانشناسانممتازومتمایزند.
قوانینومحدودیتهاییکهدراینجاودیگرقسمتهای
واقعیت این بر است گواهی جملگی میبینیم، الویان
کهخدامیخواهدقومش-همازنظراجتماعیوهمبه
لحاِظروحانی-ازپلیدیوشرارِتلجامگسیختهپیرامون
خوددورباشند.خداقوماسرائیلراازبینآنهمهاقوام
بتپرستفراخواندودرصددبرآمدازآنانقومیویژه
خدمت وقف را خود که قومی بسازد، منحصربهفرد و
که بود آنان بر میکنند. زندگی مقدس و کردهاند او
بهواسطهارتباط،همکاری،واخالصوارادتشاننسبتبه
خدا،افرادیپاکومقدسباشند.نمیبایستخودرابا

عقایدوعاداتیکهموردپسندخدانبود،آلودهمیساختند.
خداازمانیزمیخواهددرتقدسرشدکنیموپیوستهدر
اینمسیرگامبرداریم.اینکارآساننیستومستلزم
تالشوکوششمستمِرمااست.بااینحالحتیباوجود
که را آنچه متأسفانه که میبینیم اغلب نیز تالشها این
رویم، پیش تقدس در چه هر اما میدهیم. انجام نباید،

بیشترشبیهخدامیشویم.
ناپاکی)یانجاست(یکحیوانهیچ پاکیو 47:11
ربطیبهویژگیهایظاهریآننداشت،بلکهتنهامشخص
میکردکهقوماسرائیلچهحیواناتیرامیتوانندبخورند
وچهحیواناتیرانمیتوانند.منعساختنبرخیحیوانات
چنددلیلداشت:)1(ضامنسالمتیقومبود.حیواناتیکه
گوشتشانحرامبودمعمواًلجانوراِنالشخوریبودندکهاز
حیواناتمردهتغذیهمیکردندوبنابراینممکنبودناقِل
بیماریباشند؛)2(تاقوماسرائیلآشکاراازاقوامدیگر
معمول قربانی خوک مثال بهعنوان زیرا گردد، متمایز
ادیاِنبتپرستیبود؛)3(تاازتداعیاموریناخوشایند
اجتنابشود.بهعنوانمثال،»خزندگان«یادآورماربودند

کهاغلبنمادیازگناهبود.



طهارتبعداززایمان

خداوندبهموسیفرمودكهایندستوراترابهقوماسرائیلبدهد:12
هرگاهزنیپسریبزاید،آنزنتامدتهفتروزشرعًانجس
خواهدبود،همانگونهكهبههنگامعادتماهانةخودنجساست.3روزهشتم،
از تا بایدمدتسیوسهروزصبركند بایدختنهشود.4آنزن پسرش
خونریزیخودكاماًلطاهرگردد.دراینمدتاونبایدبهچیزمقدسیدست

بزندویاواردعبادتگاهشود.
5هرگاهزنیدختریبزاید،آنزنتادوهفتهشرعًانجسخواهدبودهمانگونه
كهبههنگامعادتماهانةخودنجساست.اوبایدشصتوششروزصبر

كندتاازخونریزیخودكاماًلطاهرشود.
6وقتیمدتطهارتتمامشد،نوزاد،خواهپسرباشدخواهدختر،مادرشباید
یکبرةیکسالهبرایقربانیسوختنیویکجوجهكبوتریاقمریبرای

قربانیگناهتقدیمكند.
اینهدایارابایددمدرخیمةعبادتنزدكاهنبیاورد.7كاهنآنهارابرای
خداوندقربانینموده،برایمادركفارهكند.آنوقتاوازخونریزیزایمان

طاهرخواهدشد.ایناستآنچهیکزنبعداززایمانبایدانجامدهد.
8ولیاگرآنزنفقیرترازآنباشدكهبتواندیکبرهقربانیكند،میتواند
دوقمرییادوجوجهكبوتربیاورد.یكیبرایقربانیسوختنیودیگری
تا برایشكفارهكند قربانیها این تقدیم با باید گناه.كاهن قربانی برای

دوبارهطاهرشود.

قوانینمربوطبهجذام

خداونداینقوانینرابهموسیوهارونداد:13
2اگررویپوستبدنشخصیدمل،جوشیالكةبراقیمشاهده
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1:12ـ4چرازنراپسازمعجزهشگفتانگیززایمان، 
نجس)یعنیناپاک(بهحسابمیآوردند؟احتمااًلبهخاطر
مایعاتوترشحاتیبودکهدرحینزایمانوبعدازآناز
بدنزنخارجمیشد.اینترشحاتراناپاکمیدانستند
پاکخیمه محوطه به نتواند زنی میشدچنین باعث و

عبادتواردشود.
1:12ـ4نجسیاناپاکبهمعنای»گناهآلود«نیست،
وبنابرایننمیتوانمسائلیچونرابطهجنسیوزایمان
رااموریکثیفخواند.بلکهنجسبودنشخصبهاین
در ندارد«. را قربانی تقدیم »شایستگی او که بود معنا
کنعان،روسپیگریوآیینهایمربوطبهباروریجزئیاز
عبادتمردمبود.برعکس،دراسرائیلبههنگامعبادت

خدامیبایستازهرچیزیکهبهنحویبهامورجنسی
ارتباطپیدامیکرداجتنابمیشد.

دوران امراض هولناکترین از یکی جذام  1:13ـ3
بدان مصر در بار اولین اسرائیل قوم بود. کتابمقدس
بیماریهای اقسام انواعو به مبتالشدند.درزبانعبری،
مختلفجذاممیگفتند.فقطیکیازآنهابیماریزااست
این میان از میشناسیم. جذام نام به را آن امروزه که
بیماریهابرخیُمسریبودند.بدتریننوعجذام،بیماری
بودکهبدنراذرهذرهازبینمیبرد.برایاغلبایننوع
و خانواده از را نداشت.جذامیان بیماریعالجیوجود
دوستوآشنایانشانجدامیکردندوبیرونازاردوگاه

درقرنطینهنگاهمیداشتند.



شود،بایدویرانزدهارونیایكیازكاهناننسلاوبیاورند،چوناحتمال
داردآنشخصمبتالبهجذامباشد.3كاهنلكهرامعاینهخواهدكرد.اگر
موهاییكهدرلكهاستسفیدشدهباشدواگرآنلكهازپوستعمیقتر

باشد،پسمرضجذاماستوكاهنبایداوراشرعًانجساعالمكند.
4اگرلكةرویپوستسفیدباشداماعمیقترازپوستنباشدوموهاییكه
درلكهاستسفیدنشدهباشد،كاهنبایداوراتاهفتروزجداازدیگران
نگهدارد.5درروزهفتم،كاهندوبارهاورامعاینهكند.اگرآنلكهتغییر
دیگر روز هفت باید كاهن آنوقت باشد، نشده نیز بزرگ و باشد نكرده
هماوراازمردمجدانگهدارد.6روزهفتم،كاهندوبارهاورامعاینهكند.
اگرنشانههایمرضكمترشدهولكهبزرگنشدهباشد،كاهناوراشرعًا
طاهراعالمكند،چونیکزخممعمولیبودهاست.كافیاستآنشخص
لباسهایشرابشویدتاشرعًاطاهرشود.7ولیاگرپسازآنكهكاهناورا
طاهراعالمكرد،آنلكهبزرگشود،بایددوبارهنزدكاهنبیاید.8كاهن
بازبهآننگاهكند،اگرلكهبزرگشدهباشدآنوقتاورانجساعالمكند،

زیرااینجذاماست.
بیاورند10و بایدنزدكاهن 9شخصیراكهگمانمیرودمرضجذامدارد
كاهناورامعاینهكند.اگرآماسچركیسفیدیدرپوستباشدوموهای
رویآننیزسفیدشدهباشد،11اینجذاممزمناستوكاهنبایداورانجس
اعالمكند.دیگرنبایداورابرایمعایناتبیشترنگهداشت،چونمرضوی
قطعیاست.12و13ولیاگركاهندیدكهمرضجذامپخششدهوبدنشرا
ازسرتاپاپوشانیدهاست،آنوقتكاهنبایداعالمكندكهاوطاهراست
چونتمامبدنشسفیدشدهاست.14و15ولیاگردرجاییازبدنشزخمبازی
باشد،اورابایدشرعًانجساعالمكندچونزخمبازنشانةجذاماست.16و17اما
اگرآنزخمبازسفیدشودآنشخصبایدنزدكاهنبازگردد.كاهنآنرا

معاینهكندواگرزخمسفیدشدهباشد،آنگاهاوراطاهراعالمكند.
18اگردرپوستبدنكسیدملیبهوجودبیایدوپسازمدتیخوببشود،
19ولیدرجایآن،آماسیسفیدیالكهایسفیدمایلبهسرخباقیماندهباشد،
آنشخصبایدبرایمعاینهنزدكاهنبرود.20اگركاهندیدكهلكهعمیقتر
ازپوستاستوموهاییكهدرآناستسفیدشدهاست،آنوقتبایداورا
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ازآنجاکهمسؤولیتحفظسالمتیوبهداشتاردوگاه 
از ایشانوظیفهداشتندجذامیهارا بود، متوجهکاهنان
کسی جذام میرفت گمان اگر کنند. بیرون اردوگاه
برطرفشده،تنهاکاهنمیتوانستبگویدکهآیاچنین

فردیواقعًابهبودیافتهاستیانه.درکتابمقدساغلب
ازجذامبهعنوانتصویریازگناهاستفادهمیشود،زیرا
بهبار جدایی و است مخرب و مسری جذام، همچون

میآورد.



نجساعالمكندچونمرضجذامازآندملبیرونزدهاست.21ولیاگر
كاهنببیندكهموهایسفیدیدرلكهنیستولكهنیزعمیقترازپوست
نیستورنگآنهمروشنترشدهاست،آنوقتكاهناوراهفتروزاز
مردمجدانگهدارد.22اگردرآنمدتلكهبزرگشدكاهنبایداوراشرعًا
نجساعالمكند،زیرااینجذاماست.23ولیاگرلكهبزرگنشد،اینلكه

فقطجایدملاستوكاهنبایداوراطاهراعالمنماید.
24اگركسیدچارسوختگیشودودرجایسوختگیلكهسفیدیاسفیدمایل
بهسرخبوجودآید،25آنوقتكاهنبایدلكهرامعاینهكند.اگرموهایروی
آنلكهسفیدشدهوجایسوختگیعمیقترازپوستبدنباشد،اینمرض
جذاماستكهدراثرسوختگیبروزكردهوكاهنبایداورانجساعالمكند.
26ولیاگركاهنببیندكهدرلكه،موهایسفیدینیستولكهعمیقتراز
پوستبدنبهنظرنمیآیدوكمرنگمیشود،كاهنبایدهفتروزاورااز
مردمجدانگهداشته،27روزهفتمدوبارهاورامعاینهكند.اگرلكهبزرگشده
باشد،كاهنبایداورانجساعالمكند،زیرااینجذاماست.28ولیاگرلكه
بزرگنشدهوكمرنگشدهباشد،اینفقطجایسوختگیاستوكاهنباید
اعالمنمایدكهاوشرعًاطاهراست،زیرااینلكهفقطجایسوختگیاست.

29و30اگرمردییازنیرویسریاچانهاشلكهایداشتهباشد،كاهنبایداو
رامعاینهكند.اگربهنظرآیدكهلكهعمیقترازپوستاستوموهایزرد
وباریكیدرلكهپیداشود،كاهنبایداورانجساعالمكند،زیرااین،جذام
است.31ولیاگرمعاینةكاهننشاندادكهلكهعمیقترازپوستنیستو
درضمنموهایسیاهنیزدرآندیدهنمیشود،آنوقتبایداوراهفتروزاز
مردمجدانگاهداشت32وروزهفتمدوبارهویرامعاینهكرد.اگرلكهبزرگ
نشدهباشدوموهایزردینیزدرآننمایاننشدهباشد،واگرلكهعمیقتراز
پوستبهنظرنیاید،33آنگاهشخصبایدمویاطرافزخمشرابتراشد)ولی
نهرویخودلكهرا(وكاهنهفتروزدیگراوراازمردمجدانگهدارد.
34روزهفتمبازمعاینهشودواگرلكهبزرگنشدهباشدوازپوستعمیقتر
بهنظرنیاید،كاهناوراشرعًاطاهراعالمنماید.اوبعدازشستنلباسهایش
طاهرخواهدبود.35و36ولیاگربعدًااینلكهبزرگشود،آنوقتكاهنباید
دوبارهاورامعاینهكندوبیآنكهمنتظربماندتاموهایزردببیند،اورانجس
اعالمكند.37ولیاگرمعلومشودكهلكهتغییرینكردهوموهایسیاهینیز
درآندیدهمیشود،پساوشفایافتهوجذامینیستوكاهنبایداوراشرعًا

طاهراعالمكند.
38اگرمردیازنیلكههایسفیدیرویپوستبدنشداشتهباشد39كاهنباید

27:13
تث8:24
27:13

تث8:24

33:13
الو9:14
33:13

الو9:14

34:13
الو8:14
34:13

الو8:14

الویـان13 281



اورامعاینهكند.اگراینلكههاسفیدكمرنگباشند،اینیکلكةمعمولی
استكهدرپوستبروزكردهاست.بنابراینآنشخصطاهراست.

40و41اگرمویسرمردیدرجلویاعقبسرشریختهباشد،ایننشانةجذام
نیست،42اماچنانچهدرسرطاساولكةسفیدمایلبهسرخیوجودداشته
باشد،ممكناستجذامباشدكهازآنبیرونزدهاست.43و44درآنصورت
كاهنبایداورامعاینهكند.اگررویسراوآماسسفیدمایلبهسرخباشد،

اوجذامیاستوكاهنبایداوراشرعًانجساعالمكند.
بگذارد بپوشدو پاره لباس باید او است، معلومشودكسیجذامی 45وقتی
درحین پوشانیده، را خود صورت پایین قسمت و بماند ژولیده موهایش
او باشد، باقی بزند:»جذامی!جذامی!«46تازمانیكهمرض حركتفریاد

شرعًانجساستوبایدبیرونازاردوگاه،تنهابسربرد.
47و48اگرگمانرودكهمرضجذامبهلباسیاپارچةپشمییاكتانیویا
یکتكهچرمیاشیچرمیسرایتكرده،49زیرالكهایمایلبهسبزیاقرمز
درآندیدهمیشود،بایدآنرابهكاهننشانداد.50كاهنلكهراببیندوآن
پارچهیاشیرامدتهفتروزنگهدارد51وروزهفتمدوبارهبهآننگاه
كند.اگرلكهپخششدهباشد،اینمرض،جذاممسریاستوآنپارچهیا
شینجسمیباشد،52وكاهنبایدآنرابسوزاند،چونجذاممسریدرآن
استوبایدبوسیلةآتشآنراازبینبرد.53ولیاگرلكهپخشنشدهباشد،
54كاهنبایددستوردهدكهشیمظنونشستهشودوهفتروزدیگرآنرا

نگهدارند.55اگربعدازآنمدت،رنگلكهتغییرنكرد،هرچندپخشهم
نشدهباشد،نجساستوبایدسوزاندهشود،خواهلكهرویآنوخواهزیر
آنباشد.56امااگركاهنببیندكهلكهبعدازشستنكمرنگترشده،آنوقت
قسمتلكهدارراازپارچهیاشیچرمیجداكند.57ولیاگرلكهدوبارهظاهر
شود،جذاماستوكاهنبایدآنرابسوزاند.58اماچنانچهبعدازشستن،دیگر

اثریازلكهپیدانشد،میتوانباردیگرآنشیراشستوبكاربرد.
59ایناستمقرراتمربوطبهمرضجذامدرلباسپشمییاكتانییاهر

شیایكهازچرمدرستشدهباشد.

طهارتازجذام

خداوندایندستوراترادربارةشخصیكهمرضجذاماوشفایافته14
است،بهموسیداد:
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46،45:13فردجذامیمیبایستاینمراسمعجیبرا 
نزدیک او به حد از بیش مباداکسی تا میآورد بهجا

شود.جذامبیماریایمسریبودوازاینرومردمحتمًا
میبایستازافرادجذامیفاصلهمیگرفتند.



3كاهنبایدبرایمعاینةاوازاردوگاهبیرونرود.اگردیدكهجذامبرطرف

شدهاست4دستوردهددوپرندةزندةحاللگوشت،چندتكهچوبسرو،نخ
قرمزوچندشاخهزوفابرایمراسمتطهیرشخصشفایافتهبیاورند.5سپس
دستوردهدكهیكیازپرندگانرادریکظرفسفالینكهآنراروی
آبروانگرفتهباشندسرببرند6وچوبسرو،نخقرمز،شاخةزوفاوپرندة
زندهرادرخونپرندهایكهسرشبریدهشدهفروكند.7سپسكاهنخون
راهفتمرتبهرویشخصیكهازجذامشفایافته،بپاشدواوراشرعًاطاهر

اعالمكندوپرندةزندهراهمدرصحرارهانماید.
8آنگاهشخصیكهشفایافتهلباسخودرابشویدوتماممویخودرابتراشدو
خودرابشویدتاشرعًاطاهرشود.سپساومیتواندبهاردوگاهبازگشته،در
آنجازندگیكند؛ولیبایدتاهفتروزبیرونخیمهاشبماند.9درروزهفتم
دوبارهتماممویخودراكهشاملمویسر،ریش،ابرووسایرقسمتهای
بدناومیشود،بتراشدولباسهایشرابشویدوحمامكند.آنگاهآنشخص

شرعًاطاهرخواهدبود.
10روزبعد،یعنیروزهشتم،بایددوبرةنربیعیبویکمیشیکسالة
بیعیبباسهكیلوآردمرغوبمخلوطباروغنزیتونبعنوانهدیةآردی
ویکسوملیترروغنزیتوننزدكاهنبیاورد.11سپسكاهنآنشخص
باید بیاورد.12كاهن بهحضورخداوند وهدیةویرادمدرخیمةعبادت
جلو در آنها دادن تكان با گرفته، زیتون روغن با را نر برههای از یكی
قربانگاه،بعنوانقربانیجبرانبهخداوندتقدیمكند.)اینقربانیجزوهدایای
مخصوصیاستكهبهكاهنتعلقمیگیرد.(13سپسكاهندرخیمةعبادت
درجاییكهقربانیگناهوقربانیسوختنیذبحمیشوند،برهراسرببرد.این
به بایدمثلقربانیگناهبرایخوراک قربانیجبرانبسیارمقدساستو
كاهندادهشود.14كاهن،خونقربانیجبرانرابگیردومقداریازآنرابر
نرمةگوشراستشخصیكهطاهرمیشودورویشستدستراستاوو

رویشستپایراستشبمالد.
15پسازآن،كاهنمقداریازروغنزیتونراگرفته،آنرادركفدست
چپخودبریزد،16وانگشتدستراستخودرادرآنفروبرده،هفت
بارروغنرابهحضورخداوندبپاشد.17سپسكاهنمقداریازروغنكف
دستخودراروینرمةگوشراستآنشخصورویشستدستراست
ورویشستپایراستاوبمالد.18بعدروغنباقیماندهدركفدستخود
رابرسرآنشخصبمالد.بهاینترتیبكاهندرحضورخداوندبرایاو

كفارهخواهدكرد.
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19پسازآن،كاهنبایدقربانیگناهراتقدیمكندوباردیگرمراسمكفارهرا
برایشخصیكهازجذامخودطاهرمیشودبهجاآورد.سپسكاهنقربانی
سوختنیراسرببرد،20وآنراباهدیةآردیبرقربانگاهتقدیمنموده،برای

آنشخصكفارهكندتاشرعًاطاهرشناختهشود.
21اگرآنشخصفقیرباشدونتوانددوبرهقربانیكند،میتواندیکبرةنر
بعنوانقربانیجبرانبیاوردتاهنگامبرگزاریمراسمكفارهجلوقربانگاهتكان
دادهشودوبهخداوندتقدیمگردد.همراهباآنیکكیلوآردمرغوبمخلوط
باروغنزیتونبعنوانهدیةآردیویکسوملیترروغنزیتوننیزتقدیم
شود.22آنشخصبایددوقمرییادوجوجهكبوترنیزبیاوردویكیرابرای
قربانیگناهودیگریرابرایقربانیسوختنیتقدیمكند.23روزهشتمآنهارا
دمدرخیمةعبادتنزدكاهنبیاوردتادرحضورخداوندبرایمراسمطهارت
اوتقدیمشوند.24كاهنبرهرابعنوانقربانیجبرانهمراهباروغنبگیردو
آنهاراجلوقربانگاهتكانداده،بهخداوندتقدیمكند.)اینقربانیجزوهدایای
مخصوصیاستكهبهكاهنتعلقمیگیرد.(25سپسبرهرابعنوانقربانی
جبرانذبحكندوقدریازخونآنراروینرمةگوشراستشخصیكه
طاهرمیشودورویشستدستراستورویشستپایراستاوبمالد.

26سپسكاهنمقداریازروغنزیتونرادركفدستچپخودبریزد27وبا
انگشتراستشقدریازآنراهفتباربهحضورخداوندبپاشد.28بعدقدری
ازروغنزیتونكفدستشراروینرمةگوشراستآنشخصوروی
شستدستراستورویشستپایراستویبمالد.29روغنباقیماندهدر
دستخودرابرسرشخصیكهطاهرمیشودبمالد.بهاینترتیبكاهندر
حضورخداوندبرایاوكفارهخواهدكرد.30پسازآن،بایددوقمرییادو
جوجهكبوتریراكهآوردهاستقربانیكند،31یكیرابرایقربانیگناه
ودیگریرابرایقربانیسوختنی.همراهآنهاهدیةآردینیزتقدیمشود.به
اینترتیبكاهندرحضورخداوندبرایآنشخصكفارهخواهدكرد.32این
استمقرراتمربوطبهاشخاصیكهازمرضجذامشفایافته،ولیقادرنیستند

قربانیهاییراكهمعمواًلبرایانجاممراسمطهارتالزماستبیاورند.
33و34خداوندایندستوراترادرموردخانهایكهجذامبرآنعارضشده،به
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33:14ـ53آیاجذامواقعًامیتوانستلباسیاخانهکسی
راآلودهسازد؟کلمهعبریبرایجذام،انواعبیماریهای
پوستیونیزانواعواقسامقارچهاوکپکهاراشاملمیشد.
»جذامی«کهبرلباسیادیوارمنازلیافتمیشدبیشتربه
کپک،قارچ،یاباکتریشباهتداشت.اینقارچمیتوانست

مانندکپکبهسرعتگسترشیابدوتولیدبیماریکند.
ازاینروحتمًامیبایستهرچهزودترجلوگسترشآن
گرفتهمیشد.درمواردیخاصکهاینقارچهایبیماریزا
بیشازحدگسترشیافتهوآسیبواردکردهبودند،لباس

یاخانهآلودهرامیسوزاندندوویرانمیکردند.



موسیوهارونداد.)اینقوانینبرایزمانیبودكهقوماسرائیلبهسرزمین
موعودكنعانكهخداوندقراربودبهآنهاببخشد،واردمیشدند.(35هرگاه
كسیدرخانهاشمتوجةجذامشود،بایدبیایدوبهكاهنبگوید:»بهنظر
میرسددرخانةمنمرضجذاموجوددارد!«36كاهنپیشازاینكهخانه
رامشاهدهكنددستوربدهدكهخانهتخلیهشودتااگرتشخیصدادكهمرض
جذامدرآنجاوجوددارد،هرچهدرخانهاست،شرعًانجساعالمنشود.سپس
كاهنواردخانهشده37آنرامشاهدهكند.اگررگههایمایلبهسبزیاسرخ
دردیوارخانهپیداكردكهعمیقترازسطحدیواربهنظررسید،38بایددر
خانهراتاهفتروزببندد.39روزهفتمبرگشته،دوبارهبهآننگاهكند.اگر
رگههادردیوارپخششدهباشند،40آنوقتكاهندستوربدهدآنقسمت
رگهداردیوارراكنده،سنگهایآنرادرجایناپاكیخارجازشهربیندازند.
41سپسدستوربدهددیوارهایداخلخانهرابتراشندوخاکتراشیدهشدهرا
نیزدرجایناپاكیخارجازشهربریزند.42بعدبایدسنگهایدیگریبیاورد
وبجایسنگهاییكهكندهشدهكاربگذارندوبامالطتازهخانهرادوباره

اندودكنند.
43ولیاگررگههادوبارهنمایانشدند،44كاهنبایددوبارهبیایدونگاهكند،
اگردیدكهرگههاپخششدهاند،بداندكهجذاممسریاستوخانهشرعًا
نجسمیباشد.45آنوقتكاهندستوردهدخانهراخرابكنندوتمامسنگها،
تیرهاوخاکآنرابهخارجازشهربرده،درجایناپاكیبریزند.46وقتیدر
خانهبستهاست،اگركسیداخلآنشود،تاغروبشرعًانجسخواهدبود.

47هركهدرآنخانهبخوابدیاچیزیبخورد،بایدلباسخودرابشوید.
48امازمانیكهكاهندوبارهبرایمشاهدةخانهمیآید،ببیندكهرگههادیگر
پخشنشدهاند،آنگاهاعالمكندكهخانهشرعًاطاهراستوجذامبرطرف
شدهاست.49سپسبرایطهارتخانه،دستوردهددوپرنده،چندتكهچوب
سرو،نخقرمزوچندشاخهزوفابیاورند.50یكیازپرندگانرارویآبروان
دریکظرفسفالینسرببرد51و52وچوبسرووشاخةزوفاونخقرمزو
پرندةزندهرادرخونپرندهایكهسربریدهاستوهمچنیندرآبروانفرو
كندوهفتباربرخانهبپاشد.بهاینطریقخانهطاهرمیشود.53سپسپرندة

زندهرابیرونشهردرصحرارهاكند.ایناستروشتطهیرخانه.
54و55و56اینمقرراتمربوطبهجذاماستكهممكناستدرلباسیادرخانه،
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را  جذام چطور گفت اسرائیلیها به خدا  54:14ـ57
یاآنرا ازآندوریگزینند بتوانند تا تشخیصدهند
معالجهکنند.خدااینقوانینرابرایحفظسالمتیوامنیت

خودمردمدراختیارشاننهاد.اینقوانینبهقوماسرائیل
کمکمیکردازبیماریهایخطرناکوکشندهایکهدر
آنزمانوتحتآنشرایطممکنبودبداندچارشوند،



درآماسرویپوستبدنیادرجوش،ویادرلكةبراقدیدهشود.57طبق
اینمقرراتتشخیصخواهیددادكهچهوقتچیزینجساستوچهوقت

طاهر.

طهارتبعدازترشحاتبدن

خداوندبهموسیوهارونفرمودكهایندستوراترانیزبهقوم15
اوشرعًا مایعیترشحشود، ازبدنمردی بدهند:هرگاه اسرائیل
نجساست.3اینمایع،چهازبدنشبهبیرونترشحكندوچهنكند،اورا
نجسمیسازد.4هررختخوابیكهاودرآنبخوابدوهرچیزیكهرویآن
بنشیندنجسخواهدشد.5هركسبهرختخواباودستبزند،شرعًاتاغروب
نجسخواهدبودوبایدلباسخودرابشویدوغسلكند.6هركسروی
جاییبنشیندكهآنمردهنگامآلودگیرویآننشستهبود،شرعًاتاغروب
نجسخواهدبودوبایدلباسخودرابشویدوغسلكند.7هركسبهآنمرد
دستبزند،بایدهمیندستوراترااجراكند.8بههركسآبدهانبیاندازد،
آنشخصشرعًاتاغروبنجسخواهدبودوبایدلباسخودرابشویدو
غسلكند.9رویهرزینیكهبنشیند،آنزیننجسخواهدبود.10اگركسی
چیزیراكهزیراینمردبودهاستبرداردیابهآندستبزند،شرعًاتا
غروبنجسخواهدبودوبایدلباسخودرابشویدوغسلكند.11اگراین
مردنجسبیآنكهاولدستهایخودرابشوید،بهكسیدستبزند،آنشخص
بایدلباسخودرابشویدوغسلكندوتاغروبشرعًانجسخواهدبود.
12اگرمردنجسبهیکظرفسفالیندستبزند،آنظرفبایدشكستهشود؛

ولیاگربهظرفیچوبیدستبزندآنظرفرابایدشست.
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دوربمانند.قومگرچهممکناستتوجیهپزشکیبعضی 
ازاینقوانینرانمیفهمیدند،امابااطاعتازآنهاسالمت

خودراتضمینمیکردند.
احتمااًلبسیاریازقوانینخدابرایبنیاسرائیلعجیب
بهنظرمیرسید.بااینحالایناحکامالهینهتنهاقومرا
ازبیماریهایجسمانیمصوننگاهمیداشت،بلکهباعث
میشدازبیماریهایاخالقیوروحانینیزدرامانباشند.
کالمخداهنوزنیزالگوییمتعالفرارویمانمیگذارد
روحانی، جسمانی، زندگی سالمت آنها، به عمل با تا
به همیشه است ممکن کنیم. تأمین را خود اخالقی و
حکمتاینقوانینپینبریم،امااگرازآنهااطاعتکنیم،

کامیابوسعادتمندخواهیمبود.
واماآیااینبدانمعنااستکهمانیزبایدبهممنوعیتهایی
کهدرخصوصبهداشتوتغذیهدرعهدعتیقآمدهعمل

و بهداشت اساسی اصول گفت باید کلی بهطور کنیم؟
پاکیزگی،برایامروزمانیزهمانقدرکاربردداردکه
برایمردمآنزمانداشت.امااگربخواهیمتکتکاین
ممنوعیتهارارعایتکنیم،اگرنگوییماشتباه،الاقلباید
گفتکاریاستبیشازحدشریعتگرایانه.بعضیازاین
مقرراتبرایآنوضعشدهبودکهقوماسرائیلراازاقوام
شروروبتپرستمجاورممتازومتمایزگرداند.برخی
دیگرنیزبرایآنبودکهقومخدابهآدابوسننادیان
بتپرسِتآنزمانروینیاورد-معضلیکهبهراستیاز
حادترینمسائِلآنروزگاربود.برخیدیگرازاینقوانین
نیزمربوطمیشدبهقرنطینههاییکهدرآندورانباببود،
زیرابرایبعضیبیماریهاهیچدرمانپزشکیوجودنداشت.
وحالآنکهامروزهمیتوانیمانواعمختلفجذامراازهم

تشخیصدهیموبگوییمکدامیکُمسریاست.



لباسهایشرا بعد بایدهفتروزصبركندو اوقطعشود، 13وقتیترشح
بشویدودرآبروانغسلنمایدتاشرعًاطاهرشود.14روزهشتمبایددو
قمرییادوجوجهكبوتردمدرخیمةعبادتبهحضورخداوندبیاوردوآنها
رابهكاهنبدهد.15كاهنبایدیكیرابرایقربانیگناهودیگریرابرای
قربانیسوختنیذبحكند.بهاینترتیبكاهندرحضورخداوندبرایآنمرد

بسببترشحیكهداشتهاستكفارهمینماید.
16هروقتازمردیمنیخارجشودبایدخودراكامالبشوید؛اوتاغروب
نجسخواهدبود.17هرپارچهیاچرمیكهمنیرویآنریختهباشدباید
شستهشودوآنپارچهیاچرمتاغروبنجسخواهدبود.18زنومردبعداز

نزدیكیبایدغسلكنندوتاغروبشرعًانجسخواهندبود.
19زنتاهفتروزبعدازعادتماهانهاششرعًانجسخواهدبود.درآنمدت
هركسبهاودستبزند،تاغروبنجسخواهدشد،20واورویهرچیزی
بخوابدیابنشیند،آنچیزنجسخواهدشد.21و22و23اگركسیبهرختخواب
آنزنیابهچیزیكهاورویآننشستهباشددستبزندبایدلباسخودرا
بشویدوغسلكندوشرعًاتاغروبنجسخواهدبود.24مردیكهدراین
مدتبااونزدیكیكند،شرعًاتاهفتروزنجسخواهدبودوهررختخوابی

كهاورویآنبخوابدنجسخواهدبود.
25اگرخونریزیعادتماهانهبیشازحدمعمولجریانداشتهباشدیادرطول
ماه،بیموقععادتماهانةاوشروعشود،هماندستوراتباالبایداجراگردد.
26بنابرایندرآنمدتاورویهرچیزیكهبخوابدیابنشیند،درستمثلدورة
عادتماهانةعادینجسخواهدبود.27هركسبهرختخواباویابهچیزیكه
اورویآننشستهباشددستبزندنجسخواهدشدوبایدلباسخودرابشوید
وغسلكند.اوتاغروبشرعًانجسخواهدبود.28هفتروزبعدازتمامشدن
عادتماهانه،اودیگرنجسنیست.29روزهشتمبایددوقمرییادوجوجه
كبوتردمدرعبادتگاهپیشكاهنبیاورد30وكاهنیكیرابرایقربانیگناهو
دیگریرابرایقربانیسوختنیذبحكندودرحضورخداوندبراینجاستعادت
ماهانهآنزنكفارهنماید.31بهاینطریققوماسرائیلراازناپاكیهایشانطاهر
كنیدمبادابخاطرآلودهكردنخیمةعبادتمنكهدرمیانایشاناستبمیرند.
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نیستکهرابطهجنسی  این اینآیه از 18:15منظور
را جنسی رابطه خدا است. نفرتانگیز یا کثیف عملی
برند لذت یکدیگر از شوهر و زن هم تا داشته معین
تداوم استمرارو نیزنسلقومِوعده، وهمنسلبشرو
توجه با و محبتخدا دریچه از باید را یابد.همهچیز
بهتسلطاوبرامور،دیدوانجامداد.امورجنسینیزاز

روحانیتولطفوتوجهخدانسبتبهماجدانیست.
خدابهعاداتوتمایالتجنسیماتوجهدارد.مامعمواًل
زندگیجسمانیرااززندگیروحانیخودجدامیدانیم،
پیوندیگسستناپذیروجود ایندو میان وحالآنکه
دارد.خدابایدبرتمامیتوجودماحاکمباشد-ازجمله

زندگیخصوصیمان.



32اینمقرراتبرایمردیكهبسببترشحمایعیاخارجشدنمنینجسشود
33وهمچنینبرایدورةعادتماهانةزنودرموردهرشخصیاستكهبا

آنزنقبلازطهارتوینزدیكیكند.

4-مقرراتمربوطبهقربانگاه
روزکفارهگناه

برآتشغیر16 بخور بعلتسوزاندن ازآنكهدوپسرهارون پس
مجازدرحضورخداوندمردند،خداوندبهموسیفرمود:»بهبرادرت
هارونبگوكهغیرازموعدمقرر،دروقتدیگریبهقدساالقداسكهپشت
پردهاستوصندوقعهدوتخترحمتدرآنقراردارندداخلنشود،مبادا
بمیرد؛چونمندرابرباالیتخترحمتحضوردارم.3شرایطداخلشدن
اوبهآنجاازاینقراراست:اوبایدیکگوسالهبرایقربانیگناهویکقوچ

برایقربانیسوختنیبیاورد.«
4سپسخداونداینمقرراتراداد:قبلازآنكههارونبهقدساالقداسداخل
شود،بایدغسلنموده،لباسهایمخصوصكاهنیرابپوشد،یعنیپیراهن
كتانی. عمامه و كتانی كمربند كتان، جنس از زیر لباس كتانی، مقدس
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و شأن دارد. توجه انسان سالمتی به خدا  33،32:15
اهمیتوارزش بدنیکهدارد،و انسان،ارزش منزلت
تجربهجنسی،همهوهمهدرنظرخدامهماست.فرامین
اومردمرافرامیخواندتاازاعمالناسالمبپرهیزندودر
عوضایناعمالرابهطرزیسالمانجامدهند.حکممربوط
بهشستشویبدنبهخاطرحفظسالمتجسمانیمردمبود
وفرمانمربوطبهطهارتیاپاکی،بهخاطرحفظشأن
برای تاچهحد امرنشانمیدهدخدا این روحانیشان.
امورجنسیاهمیتقائلاست.تبلیغاِتشرمآورروزگار
ما،امورجنسیرابهابتذالکشاندهاست.حریمخصوصی
روابطجنسیگسستهوبهامریفاحشوعیانبدلگشته
امور برای نیزدعوتداریمهمچونخودخدا ما است.
جنسیارزشقائلباشیم-همازجهتبهداشت،وهماز

رویپاکدامنی.
1:16اینروزبرایبنیاسرائیلمهمترینروزسالبود.
کفارهدادندرزبانعبریبهمعنای»پوشاندن«است.
قربانیهاییکهدرزمانعهدعتیقگذراندهمیشددرعمل
نمیتوانستگناهرابزداید،بلکهفقطآنرامیپوشاند.در
اینروز،تماممردماسرائیلبهعنوانیکقومبهگناهان
بهقدساالقداس اعظم اعترافمیکردند،وکاهن خود

میرفتتابرایگناهآنانکفارهدهد.بهجهت»پوشانده
شدِن«گناهانقومقربانیگذراندهمیشدوخونریخته
میشد،تاآنگاهکهمسیحباقربانیخودبرصلیب،برای
برای را گناه که سازد فراهم را امکان این مردم همه
همیشهاززندگیخودبزدایند.بنیاسرائیلبهواسطهدید
بینگناهانی بهفرق داشتند، نقشهخدا از محدودیکه
کهصرفًا»پوشیدهمیشد«وگناهانیکهکاماًلپاکو

زدودهمیگشت،پینبردند.
1:16ـ25هارونمیبایستقبلازمالقاتباخداساعتها
خودرابدینمنظورآمادهمیکرد.امامادرهروقتو
.)16:4 )عبرانیان برویم خدا حضور به میتوانیم زمانی
بهراستیکهچهامتیازبزرگینصیبماشده!خدابهما
اینافتخاررادادهکهبسیآسانترازکاهناناعظمزمان
بااینحال، باشیم! داشته دسترسی او به بتوانیم عهدعتیق
هرگزنبایدفراموشکنیمکهخدامقدساست.نبایداجازه
وسبکسری بیاحترامی با باعثشود امتیاز این دهیم
بهحضوراوبرویم.درستاستکهمسیحراهورودبه
حضورخدارابرایمابازکردهاست،امادسترسیآسان
بهخداچیزیازاهمیتوضرورتآمدنبهحضوراودر

حالتدعاوباقلبیآمادهنمیکاهد.



5آنوقتقوماسرائیلدوبزنربرایقربانیگناهشانویکقوچبرایقربانی
سوختنینزداوبیاورد.6هارونبایداولگوسالهرابعنوانقربانیگناهخودش
بهحضورخداوندتقدیمكندوبرایخودوخانوادهاشكفارهنماید.7سپس
دوبزنررادمدرخیمةعبادتبحضورخداوندبیاورد.8اوبایدیکبزراذبح
كندودیگریرادربیابانرهاسازد.ولیبرایاینكارالزماستاولقرعه
بیاندازد.9آنگاهبزیراكهبهقیدقرعهبرایخداوندتعیینشده،بعنوانقربانی
گناهذبحكند10وبزدیگررازندهبهحضورخداوندآوردوسپسبهبیابان

بفرستدتاگناهقوماسرائیلراباخودببرد.
11پسازاینكههارونگوسالهرابعنوانقربانیگناهبرایخودوخانوادهاش
ذبحكرد،12آتشدانیپراززغالهایمشتعلازقربانگاهبخوربرداشته،آنرابا
دومشتبخوركوبیدةخوشبوبهقدساالقداسبیاورد13ودرحضورخداوند،
بخوررارویآتشبریزدتاابریازبخور،تخترحمترویصندوقعهد
رابپوشاند.بدینترتیباونخواهدمرد.14هارونمقداریازخونگوسالهرا
باانگشتخودآنرایکمرتبهبرقسمتجلوییتخترحمت، آورده،

سپسهفتمرتبهجلوآنرویزمینبپاشد.
15پسازآن،اوبایدبیرونبرودوبزقربانیگناهقومراذبحكندوخون
آنرابهقدساالقداسبیاوردومانندخونگوسالهبرتخترحمتوجلو
آنبپاشد.16بهاینترتیببرایقدساالقداسكهبسببگناهانقوماسرائیل
آلودهشدهوبرایخیمةعبادتكهدرمیانقومواقعاستوباآلودگیهای
ایشاناحاطهشده،كفارهخواهدكرد.17اززمانیكههارونبرایكفارهكردن
واردقدساالقداسمیشودتاوقتیكهازآنجابیرونمیآیدهیچكسنباید
درداخلخیمةعبادتباشد.هارونپسازاینكهمراسمكفارهرابرایخودو
خانوادهاشوقوماسرائیلبجاآورد،18بایددرحضورخداوندبطرفقربانگاه
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5:16ـ28آنچهدرموردایندوبزنوشتهشده،درروز
بود کاری دو نمایانگر بز دو این میشد. انجام کفاره
انجـام اسرائیل قوم گنـاه آمرزیدن بههنگام خـدا که
میداد:)1(ازطریقبزاولکهقربانیمیشد،گناهشانرا
میبخشید،و)2(ازطریقبزدومکهروانهبیابانمیشد
وحکمسپربالراداشت،گناهشانرامیزدود.اینکار
نمادیبودازاینکهچطورخداگناهانقومرامیزداید.این
مراسممیبایستهمهسالهتکرارمیشد.امامرگعیسی
مسیحیکباروبرایهمیشهجایگزینایننظامگردید.
اگربهمسیحکه»سپربالی«همیشگیمااستاعتمادو
توکلکنیم،هرگاهمرتکبگناهشویم،مارامیبخشدو

بارگناهراازدوشمانبرمیدارد)عبرانیان1:10ـ4(.

به که بود کمعمقی کاسه یا بشقاب آتشدان،  12:16
زنجیریمیآویختندوباانبرکدردستمیگرفتند.درون
آنبخور)کهمخلوطیبودازادویهجاتمعطروخوشبو(و
زغالهایمشتعِلبرگرفتهازقربانگاهمیریختند.کاهناعظم
درروزکفارهباآتشدانیکهبخورازآنبلندبود،وارد
قدساالقداسمیشد.ایندودحکمسپرراداشتوباعث
میشدمیانکاهنوصندوقعهدکهمحلحضورخدابود،
حفاظیایجادشود؛چهدرغیراینصورتکاهناعظممیمرد.
البتهاحتمااًلبخورکاربردیبسیارعملینیزداشت.زیرابوی
خوشآنجلبتوجهمیکردوباعثمیشدقومبهمراسم
قربانیهاییکهبههنگامصبحوعصرگذراندهمیشدبیایند.

بهعالوهبویقربانیراکهگاهناخوشایندبود،میپوشاند.



برودوبرایآنكفارهكند.اوبایدخونگوسالهوخونبزرابرشاخهای
قربانگاهبمالد19وباانگشتخودهفتبارخونرابرقربانگاهبپاشد،وبهاین

ترتیبآنراازآلودگیگناهانبنیاسرائیلپاکنموده،تقدیسكند.
20وقتیهارونمراسمكفارهرابرایقدساالقداس،خیمةعبادتوقربانگاهبه
انجامرسانید،بززندهرابیاوردو21هردودستخودرارویسرحیوانقرار
داده،تمامگناهانوتقصیراتقوماسرائیلرااعترافكندوآنهارابرسر
بزقراردهد.سپسبزرابهدستمردیكهبرایاینكارتعیینشدهاست
بدهدتاآنرابهبیابانبردهدرآنجارهایشسازد.22بدینترتیبآنبزتمام
گناهانبنیاسرائیلرابهسرزمینیكهكسیدرآنجاسكونتنداردمیبرد.

23پسازآن،هارونباردیگربایدداخلعبادتگاهشدهلباسهایكتانیرا
كههنگامرفتنبهقدساالقداسپوشیدهبودازتنبیرونبیاوردوآنهارادر
عبادتگاهبگذارد.24آنوقتدرمكانمقدسیغسلنموده،دوبارهلباسهایش
رابپوشدوبیرونرفته،قربانیسوختنیخودوقربانیسوختنیبنیاسرائیلرا
تقدیمكندوبهاینوسیلهبرایخودوبنیاسرائیلكفارهكند.25اوبایدپیه

قربانیگناهراهمبرقربانگاهبسوزاند.
26مردیكهبزرابهبیابانبردهاست،بایدلباسخودرابشویدوغسلكندو
بعدبهاردوگاهبازگردد.27گوسالهوبزیكهبعنوانقربانیگناهذبحشدندو
هارونخونآنهارابهداخلقدساالقداسبردتاكفارهكند،بایدازاردوگاه
بیرونبردهشوندوپوستوگوشتوسرگینآنهاسوزاندهشود.28سپس
شخصیكهآنهاراسوزانده،لباسخودرابشویدوغسلكندوبعدبهاردوگاه

بازگردد.
29اینقوانینراهمیشهبایداجراكنید:درروزدهمماههفتمنبایدكاربكنید،
بلكهآنروزرادرروزهبگذرانید.اینقانونبایدهمبوسیلةقوماسرائیلوهم
بوسیلةغریبانیكهدرمیانقوماسرائیلساكنهستندرعایتگردد،30چون
درآنروز،مراسمكفارهبرایآمرزشگناهانانجامخواهدشدتاقومدرنظر
خداوندطاهرباشند.31اینروزبرایشمامقدساستونبایددراینروزكار
كنیدبلكهبایددرروزهبسربرید.اینقوانینراهمیشهبایداجراكنید.32این
مراسمدرنسلهایآیندهبوسیلةكاهناعظمیكهبجایجدخودهارونبرای
كتانی مقدس لباسهای اوباید شد. انجامخواهد شده، تقدیس كاهنی كار
رابپوشد،33وبرایقدساالقداس،عبادتگاه،قربانگاه،كاهنانوقوماسرائیل
كفارهكند.34شمابایدسالییکمرتبهبرایگناهانقوماسرائیلكفارهكنید

واینبرایشمایکقانونهمیشگیاست.
هارونتمامدستوراتیراكهخداوندبهموسیدادبجاآورد.
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هشداردرموردقربانیهایناشایست

قوم17 تمامی و پسرانش و هارون برای را زیر دستورات خداوند
اسرائیلبهموسیداد:3و4هراسرائیلیكهگاویاگوسفندیابزیرا
درجاییدیگرغیرازخیمةعبادتبرایخداوندذبحكند،خونریختهومجرم
استوبایدازمیانقومخودطردشود.5هدفازاینقانونایناستكهقوم
اسرائیلدیگردرصحراقربانینكنند.قومبایدقربانیهایخودرادمدرخیمة
عبادتپیشكاهنبیاورندوآنهارابعنوانقربانیسالمتیبهخداوندتقدیم
كنند.6سپسكاهنخونآنهارابرقربانگاهخداوندكهدمدرخیمةعبادت
استبپاشدوپیهآنهاراهمچونعطرخوشبوییكهموردپسندخداونداست

4،3:17
الو3،2:1

تث5:12ـ7
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1:17اغلباوقات،فصلهای17تا26کتابالویان
این در اصلی موضوع زیرا میخوانند، تقدس اصول را
فصلها،تشریحزندگیمقدسمیباشد.مهمترینآیهاین
قسمت،الویان1:19استکهمیگوید:»مقدسباشید

زیرامنخداوند،خدایشما،مقدسهستم«.
3:17ـ9چراقوماسرائیلاجازهنداشتندخارجازخیمه
قربانی برای خدا بگذرانند؟ قربانی خدا برای عبادت
از یک هر و بود، کرده تعیین خاصی مکان و وقت
مناسبتهایقربانیپربودازرمزورازومعانینمادین.
اگرقومبهدلخواهخودشانقربانیمیگذراندند،نهتنهابا

اینکاربهشدتبهخدابیاحترامیمیکردند،بلکهباعث
چیزهایی زندگیشان سبک فراخور به بخواهند میشد
براحکامخدابیفزایندیاازآنبکاهند.ازآنجاکهدر
بسیاریازادیانبتپرستی،هرکاهنیاجازهداشتبه
باعث اینحکمخدا قوانینیوضعکند، اختیارخودش
الگوی از پیروی وسوسه برابر در اسرائیل قوم میشد
بتپرستانمقاومتکنند.جالباینجااستکههروقت
قومبهبتپرستیکشیدهمیشدند،بهاینخاطربودکه
میداد« انجام میخواست دلش کاری هر کس »هر

)داوران6:17(.

نظامقدیمو
جدیدقربانی

نظامقدیمقربانی
موقتیبود)عبرانیان21:7(

هارون،اولینکاهناعظم)الویان32:16(
ازقبیلهالوی)عبرانیان16:7(

بررویزمیناجرامیشد)عبرانیان5:8(
درآنازخونحیواناتاستفادهمیشد

)الویان15:16(
مستلزمقربانیهایزیادیبود)الویان19:22(

بهحیواناتیپاکوبیعیبنیازبود
)الویان19:22(

مستلزمآنبودکهفردکاهنباآمادگیقبلیو
رعایتتمامجوانبامرواردخیمهعبادتشود

)الویان3:16(
پیشاپیشتصویریبودازنظامجدید

)عبرانیان1:10(

نظامجدیدقربانی
دائمیاست)عبرانیان20:7(

عیسی،تنهاکاهناعظم)عبرانیان14:4(
ازقبیلهیهودا)عبرانیان14:7(

درآسمانخدمتمیکند)عبرانیان12:8(
درایننظام،خونمسیحباعثآمرزشگناهان

است)عبرانیان5:10(
تنهایکقربانیکافیاست)عبرانیان28:9(

نقصی و بیعیب و کامل زندگی باید قربانی
داشتهباشد)عبرانیان9:5(

درایننظامتشویقمیشویمبیهیچواهمهبه
حضورتختپادشاهیخدابیاییم

)عبرانیان16:4(
نظامقدیمراباطلمیکند)عبرانیان9:10(



بسوزاند.7قوماسرائیلدیگرنبایددرصحرابرایارواحشریرقربانیكنندوبه
خداوندخیانتورزند.اینبرایشماقانونیاستهمیشگیكهبایدنسلاندر

نسلبجاآوردهشود.
8و9هرگاهیکاسرائیلییاغریبیكهدرمیانقومساكناستدرجاییغیراز

دمدرخیمةعبادتبرایخداوندقربانیكند،بایدازمیانقومطردشود.
10هركسخونبخورد،چهاسرائیلیباشد،چهغریبیكهدرمیانشماساكن
است،رویخودراازاوبرگرداندهاوراازمیانقومطردخواهمكرد،11زیرا
جانهرموجودیدرخوناوستومنخونرابهشمادادهامتابرایكفارة
جانهایخود،آنرابررویقربانگاهبپاشید.خوناستكهبرایجانكفاره
میكند.12بههمیندلیلاستكهبهقوماسرائیلحكممیكنمكهنهخودشان
خونبخورندونهغریبیكهدرمیانایشانساكناست.13هركسبهشكار
برود،خواهاسرائیلیباشدخواهغریبیكهدرمیانشماستوحیوانیاپرندة
باخاک بریزدورویآنرا بایدخونشرا حاللگوشتیراشكاركند،
بپوشاند،14زیراجانهرموجودیدرخوناوست.بههمیندلیلاستكه
بهقوماسرائیلگفتمكههرگزخوننخورند،زیراحیاتهرموجودزندهای
درخونآناست.پسهركسخونبخوردبایدازمیانقوماسرائیلطرد

شود.
15هراسرائیلییاغریبیكهگوشتحیوانمردهیادریدهشدهایرابخورد،
بایدلباسخودرابشویدوغسلكند.اوبعدازغروبشرعًاطاهرخواهدبود.

16ولیاگرلباسهایشرانشویدوغسلنكندمجرمخواهدبود.
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11:17ـ14خونچطورگناهراکفارهمیکند؟قربانیو 
خونیکهازآنمیریخت،چنانچهباحالتیدرستتقدیم

خدامیشد،بخشایشگناهانراممکنمیساخت.
خونازیکطرفنمودیبوداززندگیشخصگناهکار
کهدرنتیجهگناهآلودهگشتهوروبهفنااست.وامااز
طرفدیگر،اینخوننمایانگرزندگیحیوانبیگناهی
بودکهبهجایشخصگناهکارفدامیشد.مرگحیوان
)کهخونگواهآنبود(گناهراکفارهمیکردوازاین

روخدافردگناهکاررامیبخشید.
این بود؟ ممنوع آشامیدنخون یا چراخوردن 14:17
ممنوعیتبهزماننوحبازمیگردد)پیدایش4:9(.خوردن
خونجزومراسممعموِلبتپرستانبودواغلببهاینامید
انجاممیشدکهخصائصممدوِححیوانذبحشده)نظیرقدرت،

سرعت،وغیره(بهفردیکهخونرامینوشدانتقالیابد.
خدابهچنددلیلخوردنیاآشامیدنخونرامنعکرد:
مناسک با میبایست اسرائیل قوم رسوم و آداب )1(

نماد خون )2( میداشت؛ فرق مجاور اقوام بتپرستی
قربانی گناهکار شخص بهجای که بود حیوانی زندگی
نماد که را نمادینخون مفهوم آشامیدنخون، میشد.
آنکه بهجای )زیراخون میداد تغییر بود گناه قربانی
ریختهشود،واردبدنمیشد(؛)3(اگرکسیمیخواست
رابطهاشراباخداتجدیدکند،ریختنخونبهاییبودکه
میبایستمیپرداخت.اینکارثابتمیکردکهجانی
دیگربهعوضجانفردگناهکارفداشدهاست.نوشیدن

خوناینمدرکقربانیراازبینمیبرد.
بهایندلیلاستکهمردموقتیدرعهدجدیدعیسیبه
ایشانفرمود:»خونمرابنوشید«)یوحنا55،54:6(،تابدین
حدبرآشفتند.البتهمنظوراوایننبودکهبهراستیخوناورا
بنوشند.بلکهعیسیبهعنوانخودخداوآخرینقربانیالزم
برایگناهان،ازایماندارانمیخواستخودراکاماًلبااو
تداعیکنندویکببینند.اوازمانیزمیخواهدکهحیاتاو

رابرخودبگیریمونیزبگذاریمدرحیاتماسهیمشود.



ب-مقدسزندگیکردن)34:27-1:18(
خداپسازآنکهنظامقربانیرابرایبخششگناهانمقررداشت،بهمردمآموختچطور
بهشایستگیقومیآمرزشیافتهزندگیکنند.مانیزاگراینمعیارهارادرزندگیخود

بهکارببندیم،دراطاعترشدخواهیمکردوزندگیخداپسندانهایخواهیمداشت.

1-معیارزندگیقوم
انحرافـاتجنسیمنعگردیدهاست

سپسخداوندبهموسیفرمودكهبهقوماسرائیلبگوید:18
»منخداوند،خدایشماهستم.3پسمانندبتپرستانرفتارنكنید
یعنیمثلمصریانیكهدركشورشانزندگیمیكردیدویامانندكنعانیهایی
كهمیخواهمشمارابهسرزمینشانببرم.4و5بایدفقطازدستوراتوقوانین
مناطاعتكنیدوآنهارابجاآورید،چونمنخداوند،خدایشماهستم.اگر

قوانینمرااطاعتكنید،زندهخواهیدماند.
6»هیچیکازشمانبایدبامحارمخودهمبسترشود.7بامادرخودهمبستر
نشو،زیرابااینكاربهاووبهپدرتبیاحترامیمیكنی.8باهیچیکاززنان
پدرتهمبسترنشو،چونبااینكاربهپدرتبیاحترامیمیكنی.9همچنین
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3:18قوماسرائیلازسرزمینیکهبتپرستیدرآنبیداد
میکرد،رهسپارسرزمینبتپرسِتدیگریبودند.خدا
آنگاهکهکمکشانکردتاازخودفرهنگینوداشتهباشند،
بهآنهاهشداردادکهازتماماعمالومظاهربتپرستی
زندگیگذشتهدستبکشند.نیزهشداردادکهبهراحتی
ممکناستتحتتأثیرفرهنگبتپرستیکنعانواقع
شوند-سرزمینیکهعازمآنبودند.جامعهوادیانرایج
درکنعاندربندتمایالتنفسانی،بهویژهبیبندوباری
جنسیومستیومیگساریبود.برقوماسرائیلبودکه
خدا باشند. خدا وقِف تنها و دارند نگاه پاک را خود
ازقومشخواستجذبفرهنگومحیطپیراموِنخود
نشوند.مانیزممکناستازسویجامعهتحتفشارباشیم
تاخودراباشیوهزندگیوطرزفکررایجوفقدهیم،اما
بایدبدانیمکهتندردادنبهاینفشارهاباعثخواهدشد
)1(ندانیمبهکدامطرفتعلقداریمودچارسردرگمی
شویم،و)2(تأثیروکارآییمانازبینبرود.بنابرایناز
خداپیرویکنیدونگذاریدفرهنگدنیایاطراف،طرز

فکرواعتقاداتتانراشکلدهد.
فیزیکی، دالیل به را محارم با ازدواج خدا  6:18ـ18
این ثمره که فرزندانی کرد. منع اخالقی، و اجتماعی،
نوعوصلتهاهستند،ممکناستازنظرجسمانیبیشتر

آسیبپذیرباشندوبهانواعواقسامبیماریهادچارشوند.
اگرخدااینقوانیندقیقراوضعنمیکرد،بیبندوباری
جنسیرواجبیشتریمییافت،اولدربیناعضایخانواده،
وبعددرکلافرادجامعه.روابطجنسینامشروعهمواره

بهنابودینظامخانوادهمنجرمیشود.
نام شریرانه و شنیع عمل چند از اینجا در  6:18ـ27
بردهمیشود:)1(ازدواجبامحارم،)2(همبسترشدنبا
زنکسیدیگر،)3(سوزاندناطفال،)4(همجنسبازی،
)5(ونزدیکیباحیوانات.ایناعمالدرادیانبتپرستی
بهراحتی جهت همین به بود. معمول کاماًل زمان آن
اینگونه به که کسانی با خدا چرا که فهمید میتوان
اعمالبتپرستانرویمیآوردند،باچنینشدتیبرخورد
میکند.اینگونهاعمالنهتنهامنشاءانواعبیماریهااست،
بلکهازآنمهمتر،حیاتخانوادهواجتماعرانیزسخت
بهمخاطرهمیافکند.فردباارتکابایناعمالشنیعنشان

میدادکهبرایخودودیگرانهیچارزشیقائلنیست.
سرسری بسیار را اعمال این از بعضی امروز جامعه
میگیردوحتیمیکوشدآنهارامجازجلوهدهد.اماچنین
کارهاییازدیدخداگناهاست.واگراینگونهاعمالاز
نظرشمامجازوقابلقبولند،قضاوتتانبامعیارهایخدا

مطابقتندارد.



باخواهرتنییاباخواهرناتنیخود،چهدخترپدرتباشدچهدخترمادرت،
چهدرهمانخانهبدنیاآمدهباشدچهدرجایدیگر،همبسترنشو.

10»بادخترپسرتیادختردخترتهمبسترنشو،چونبااینكارخودرا
رسوامیكنی.11بادخترزنپدرتهمبسترنشو،چوناوخواهرناتنیتوست.
12باعمةخودهمبسترنشو،چونازبستگاننزدیکپدرتمیباشد.13باخالة
خودهمبسترنشو،چونازبستگاننزدیکمادرتاست.14بازنعمویخود

همبسترنشو،چوناومثلعمةتوست.
15»باعروسخودهمبسترنشو،چونزنپسرتوست.16بازنبرادرتهمبستر
نشو،چونبااینكاربهبرادرتبیاحترامیمیكنی.17بایکزنودختر
اویانوهاشهمبسترنشو،چونآنهابستگاننزدیکهمدیگرندواینعمل
قبیحیاست.18مادامیكهزنتزندهاستنبایدخواهراوراهمبهزنیبگیری

وبااوهمبسترشوی.
19»بازنیبههنگامعادتماهانهاشهمبسترنشو.20بازنیكههمسرمرد

دیگریاستهمبسترنشووخودرابوسیلةاونجسنساز.
21»هیچیکازفرزندانخودرابهبتمولکهدیهنكنوآنهارابرقربانگاه
خواهی بیحرمت را خود خدای خداوند، نام كار این با زیرا نسوزان آن

كرد.
22»هیچمردینبایدبامرددیگرینزدیكیكند،چوناینعمل،بسیارقبیح
است.23هیچمردیازنینبایدباحیواننزدیكیكندوبااینكارخودرانجس

سازد.اینعمل،بسیارقبیحاست.
24»بااینكارهاخودرانجسنسازید،چونایناعمالیاستكهبتپرستها
انجاممیدهندوبخاطراینكارهاستكهمیخواهمآنانراازسرزمینیكه
شماداخلآنمیشویدبیرونكنم.25تمامیآنسرزمینباایننوعاعمال،
نجسشدهاست.بههمیندلیلاستكهمیخواهممردمانیراكهدرآنجا
تمام از باید 26شما اندازم. بیرون آنجا از را ایشان و ساكنندمجازاتكنم
قوانینودستوراتمناطاعتكنیدوهیچیکازایناعمالقبیحراانجام
ندهید.اینقوانینهمشاملشمامیشودوهمشاملغریبانیكهدرمیانشما

ساكنند.
27»آری،تمامیایناعمالقبیحبوسیلةمردمانسرزمینیكهمیخواهمشمارا
بهآنجاببرمبعملآمدهوآنسرزمینرانجسكردهاست.28شماایناعمال
راانجامندهیدوگرنهشمارانیزمثلاقوامیكهاكنوندرآنجاساكننداز
آنسرزمینبیرونخواهمراند.29و30هركسمرتكبیكیازایناعمالقبیح
گردد،ازمیانقومطردخواهدشد.پسقوانینمرااطاعتكنیدوهیچیک
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ازاینعاداتزشتراانجامندهید.خودراباایناعمالقبیحنجسنكنیدزیرا
منخداوند،خدایشماهستم.«

احکامخدادرموردزندگیروزمرهمردم

خداوندهمچنینبهموسیفرمودكهبهبنیاسرائیلبگوید:»مقدس19
باشیدزیرامنخداوند،خدایشمامقدسهستم.3بهمادروپدرخود
احترامبگذاریدوقانونروزسبتمرااطاعتكنید،چونمنخداوند،خدایشما
هستم.4بتنسازیدوبتهاراپرستشنكنید،چونمنخداوند،خدایشماهستم.

5»وقتیكهقربانیسالمتیبهحضورمنتقدیممیكنیدآنراطوریهدیه
كنیدكهموردقبولمنباشد.6گوشتشرادرهمانروزیكهآنراذبح
میكنیدویاروزبعدبخورید.هرچهراكهتاروزسومباقیمانده،بسوزانید،
قبول قربانیرا 7زیراشرعًانجساستواگركسیآنرابخوردمنآن
نخواهمكرد.8اگردرروزسومازآنبخوریدمقصرید،چونبهقدوسیت

خداوندبیاحترامیكردهایدوبایدازمیانقومطردشوید.
9»وقتیكهمحصولخودرادرومیكنید،گوشهوكنارمزرعههایخودرا
درونكنیدوخوشههایگندمبهجاماندهرابرنچینید.10درموردحاصلانگور
زمین بر كه را انگوری دانههای و كنیدخوشهها عمل همینطور نیز خود
میافتد،جمعنكنید.آنهارابرایفقراوغریبانبگذارید،چونمنخداوند،

خدایشماهستم.
11»دزدینكنید،دروغنگوییدوكسیرافریبندهید.12بهناممنقسمدروغ
نخوریدوبهاینطریقناممرابیحرمتنكنید،زیرامنخداوند،خدایشما

هستم.
13»مالكسیراغصبنكنیدوبهكسیظلمننماییدومزدكارگرانخودرا

بهموقعبپردازید.
14»شخصكررانفریننكنیدوپیشپایكورسنگنیاندازید.ازمنبترسید،

زیرامنخداوندشماهستم.
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برای  و فقرا از حمایت بهمنظور قانون این  10،9:19
یادآوریاینواقعیتوضعشدکهخدامالکحقیقیزمین
است؛مردمفقطناظرومباشراموالخودبودند.قوانینی
ازایندست،سخاوتمندیوبزرگمنشیذاتیشخصیت
خدارامیرساند.بربنیاسرائیلبودکهبهعنوانقومخدا،
ذاِتخداوویژگیهایاورادراعمالورفتارشانمنعکس
سازند.روتونعومیهردوازاینقانونبزرگمنشانه

خداسودجستند)روت2:2(.

احتیاجات داد دستور عبرانیها به خدا  10،9:19
نیازمندانراتأمینکنند.اوقومراموظفساختمحصول
حاشیههایمزارعخودرادرونکنندتاخوراکیباشدبرای
فقراورهگذران.بهراحتیممکناستازفقراوآنانیکه
داراییشانکمترازمااستغافلشویم.اماخدامیخواهد
بزرگواروسخاوتمندباشیم.ازچهراههاییمیتوانیداز
نیازمندان نفع به خود« مزارع حاشیههای کردن »درو

صرفنظرکنید؟



15»هنگامقضاوت،ازفقیرطرفداریبیجانكنیدوازثروتمندترسینداشته
باشید،بلكههمیشهقضاوتتانمنصفانهباشد.

مرگ به كسی نشوید باعث دروغ خبر پخش با و نكنید چینی 16»سخن
محكومشود.

17»ازكسیكینهبهدلنگیرید،بلكهاختالفخودرابااوحلكنیدمبادا
بخاطراومرتكبگناهشوید.18ازهمسایةخودانتقامنگیریدوازوینفرت
نداشتهباشیدبلكهاوراچونجانخویشدوستبداریدزیرامنخداوند،

خدایشماهستم.
19»ازقوانینمناطاعتكنید.حیواناتاهلیخودرابهجفتگیریباحیوانات
غیرهمجنسشانوامدارید.درمزرعةخوددونوعبذرنكاریدولباسیراكه

ازدوجنسمختلفبافتهشدهنپوشید.
20»اگرمردیباكنیزیكهنامزدشخصدیگریاستهمبسترشودوآن
كنیزهنوزبازخریدوآزادنشدهباشد،ایشانرانبایدكشتبلكهبایدتنبیه
كرد،چونكنیزآزادنبودهاست.21مردیكهآندختررافریبداده،باید
بهحضورخداوند قربانیجبرانخودقوچیرادمدرخیمةعبادت بعنوان
بیاورد.22كاهنبایدبااینقوچبرایگناهآنمردنزدخداوندكفارهكندو

بهاینترتیبگناهشبخشیدهخواهدشد.
23»وقتیكهداخلسرزمینموعودشدیدوانواعدرختانمیوهدرآنجاكاشتید،
سهسالازمحصولآننخورید،چونشرعًانجسبهحسابمیآید.24تمامی
محصولسالچهارمراوقفمنكنیدوبرایتمجیدوتشكرازمنبهمن
میتوانید پنجم سال در هستم. شما خدای خداوند، من 25زیرا كنید، هدیه
محصولرابرایخودبردارید.اگراینقانونرارعایتكنید،درختانشما

پرثمرخواهندبود.
وجادوگری فالگیری نخورید. است درآن هنوزخون راكه 26»گوشتی
نكنید.27مثلبتپرستهاموهایناحیةشقیقهخودرانتراشیدوگوشههای
ریشخودرانچینید.28هنگامعزاداریبرایمردگانخودمثلبتپرستانبدن

خودرازخمینكنیدومانندآنهارویبدنخودخالكوبیننمایید.
29»حرمتناموسدخترتانراباواداركردناوبهفاحشگیازبیننبریدمبادا

سرزمینشماازشرارتوزناپرشود.
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18:19بعضیهافکرمیکنندکتابمقدسصرفًاکتابی 
استدربارهبایدهاونبایدها.اماعیسیآنگاهکهفرمود
خداراباتمامقلبخودمحبتکنیموهمسایهخودرا
مثلنفسخودماندوستداشتهباشیم،تمامیاینقوانین

رابهطرزیزیباخالصهکرد.اواینفرمانرابزرگترین
حکمخداخواند)متی34:22ـ40(.اگرمابهاینفرموده
به کار این با که دید خواهیم کنیم، عمل عیسی ساده

دیگرفرامینخدانیزعملکردهایم.



من نمایید،چون احترام مرا عبادتگاه و نگاهدارید را روزسبت 30»قوانین
خداوند،خدایشماهستم.

31»بهجادوگرانواحضاركنندگانارواحمتوسلنشویدوبااینكارخودرا
نجسنكنید،زیرامنخداوند،خدایشماهستم.

32»جلوپایریشسفیدانبلندشوید،بهپیرمرداناحترامبگذاریدوازمن
بترسید،زیرامنخداوند،خدایشماهستم.33باغریبانیكهدرسرزمینتو
زندگیمیكنندبدرفتاریمكن.34باایشانمانندسایراهالیسرزمینترفتار
كن،زیرانبایدازیادببریكهتونیزخودتدرسرزمینمصرغریبوبیگانه

بودی.منخداوند،خدایتوهستم.
از حجم، و وزن و طول اندازهگیری در مكن! طرفداری داوری 35و36»در
مقیاسهاووسایلصحیحاستفادهكن.زیرامنخداوند،خدایتوهستمكهتو
راازسرزمینمصربیرونآوردم.37ازاحكاموفرایضمنبدقتاطاعتو

پیرویكن،زیرامنیهوههستم.«

مجازاتگناه

خداوندهمچنینایندستوراترابرایقوماسرائیلداد:هركس،20
چهاسرائیلیباشدچهغریبیكهدرمیانشماساكناست،اگربچة
خودرابرایبتمولکقربانیكند،قوماسرائیلبایداوراسنگساركنند.
3منخودبرضداوبرمیخیزمواوراازمیانقوماسرائیلطردكردهبهسزای
اعمالشخواهمرساند،زیرافرزندخودرابرایمولکقربانیكردهوبدین
وسیلهعبادتگاهمرانجسنمودهوناممقدسمرابیحرمتساختهاست.4اگر
اهالیمحلوانمودكنندكهازكاریكهآنمردكرده،بیخبرندونخواهند
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32:19بعضیاوقاتخیلیسادهعقایدریشسفیدانرا 
مردودمیشماریموبرایدیدارازآنانوقتپیدانمیکنیم.
امااینواقعیتکهخدابهقوماسرائیلدستوردادجلوپای
ریشسفیدانبهپاخیزندوبهآنهااحترامبگذارند،نشاندهنده
آناستکهاینمسؤولیترابایدبهراستیجدیبگیریم.

34،33:19بههنگاممواجهشدنباغریبهها،بهخصوص
احساسی چه نمیگویند، شماسخن زبان به که کسانی
را کردنشان تحمل حوصله آیا میدهد؟ دست شما به
که است بهگونهای وحرکاتتان فکر طرز آیا ندارید؟
گوییبهزبانبیزبانیبهآنهامیگوییدچرابهسرزمین
خودشانبرنمیگردند؟آیاوسوسهمیشویدازآنانسوء
با میخواهد ما از خدا دهید؟ فریبشان و کنید استفاده
غریبههاچنانرفتارکنیمکهگوییهموطنمایند،وآنان
رامثلخودماندوستبداریم.درواقعماهمهدرایندنیا

غریبیم،چوندنیاخانهموقتیمااست.بنابراینمالقات
باافرادغریبه،تازهوارد،وبیگانهرافرصتیبدانیدبرای

نشاندادنمحبتخدا.
عملی خدایان، برای کودکان کردن قربانی  1:20ـ3
رایجدرادیانباستانبود.َعمونیهاکهدرهمسایگیقوم
یعنی خود، ملی خدای برای میکردند، زندگی اسرائیل
موِلک،اطفالراقربانیمیکردندواینکارجزوفرائض
دینیشانبود.اینکاررابهترینهدیهایمیدانستندکه
میتوانستموجبرفعبالیافرونشستنخشمخدایان
شود.اماخداصریحًااعالمکردکهاینعمل،زشتو
اکیدًاممنوعمیباشد،زیرا)1(قتل نفرتانگیزاستو
نابودی )2( برخالفشریعتخدا، رو این از و است
آیین به )3( و است، انسان یک زندگی رّقتانگیز

پرستشبتهامربوطمیشود.



اورابكشند،5آنگاهمنبرضداووخانوادهاشبرمیخیزمواوراباتمامی
اشخاصدیگریكهازمولکپیروینموده،بهمنخیانتورزیدهاندطرد

میكنموبهسزایاعمالشانمیرسانم.
6اگركسیبهجادوگرانواحضاركنندگانارواحمتوسلشده،بااینعمل
بهمنخیانتورزدمنبرضداوبرمیخیزمواوراازمیانقومخودطرد
كرده،بهسزایاعمالشمیرسانم.7پسخودراتقدیسنماییدومقدسباشید،
چونمنخداوند،خدایشماهستم.8ازفرامینمنكهخداوندهستموشمارا

تقدیسمیكنم،اطاعتكنید.
9كسیكهپدریامادرشرانفرینكند،بایدكشتهشود؛وخونشبرگردن

خودشخواهدبود.
10اگرفردیباهمسرشخصدیگریزناكند،مردوزنهردوبایدكشته
شوند.11اگرمردیبازنپدرخودهمبسترشودبهپدرخودبیاحترامیكرده
بهگردنخودشان وخونشان شوند؛ بایدكشته زن و مرد آن است،پس
میباشد.12اگرمردیباعروسخودهمبسترشود،هردوبایدكشتهبشوند،
زیرازناكردهاند؛وخونشانبهگردنخودشانمیباشد.13اگردومردباهم
به بایدكشتهشوند؛وخونشان انجامدادهاندو قبیحی نزدیكیكنند،عمل
گردنخودشانمیباشد.14اگرمردیبازنیوبامادرآنزننزدیكیكند،
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اتفاق  آیندهچه در بدانیم داریم مادوست همه 6:20
دیگرانچشم به امر این دانستن برای اغلب و میافتد،
و ساحران از که داد هشدار قوم به خدا اما میدوزیم.
جادوگران، کار خدا نخواهند. مشورت جادوگران
خواند نامشروع را طالعبینان و ارواح، احضارکنندگان
نمیشد بنابراین و نبود ازطرفخدا ایشان دانش زیرا
بهآناعتمادکرد.اینگونهافرادکهمدعیاندازدانشی
خارقالعادهومافوقانسانیبهرهدارند،یاشیادندوادعای
کاذبدارند،ویادانششانشیطانیاست.خداکتابمقدس
راازاینجهتدراختیارماقراردادهتاباخواندنآنبه
دانشخارقالعادهایکهدرعینحالدرستوقابلاعتماد

نیزهست،دستیابیم.
10:20ـ21ایندستوراتکهدررابطهباگناهانجنسی
صادرشده،بامجازاتهایبسیارسختیهمراهاست.چرا؟
اعمالنفرتانگیزیکهفهرستواردراینجاازآنهانام
متداول بسیار اقوامبتپرستکنعان بین در بردهشده،
بود؛ادیانآنانپربودازالهههاییکهایزدبانوهایامور
جنسیبودند؛فحشاوروسپیگریدرمعابدونیزدیگر
ایشان دینی فرائض بارز ویژگیهای از زشت، گناهان
بود.فرهنگکنعان،فرهنگیویرانگربود،وساکنانآن

سرزمینفایدهایبهحالدنیانداشتند.واماازطرفدیگر،
خدادرکارایجادقومیبودکهمیتوانستبردنیاتأثیری
مثبتوسازندهبرجاینهد.بههمینخاطراستکهقوم
رابرایآنچهدرسرزمینموعوددرانتظارشانبودآماده
میکرد،وبهایشاندستورمیداددرداماینگونهگناهان

جنسینیفتند.
برخورد بهشدت و فورًا جنسی گناهان با عهدعتیق در
میشد.خدابهایندالیلچنینگناهانیرابههیچوجه
تحملنمیکرد:ایناعمال)1(تعهددوجانبهایراکه
زنوشوهردرچارچوبازدواجنسبتبههمدارند،فرو
میپاشد؛)2(حرمتخانوادهراازبینمیبرد؛)3(سالمت
روانیانسانراازمیانمیبرد؛و)4(باعثشیوعبیماری
میشود.گناهانجنسیهمیشهبهطورگستردهوجودداشته
روابط ترویج از تمجید و تعریف در که کسانی است.
سخنها نکـردهاند ازدواج هم با که افرادی بین جنسی
در میکنندکه پنهان را اینحقیقت اغـلب میگویـند،
پِساینماجراجوییهاچهلطماِتغمانگیزوآسیبهای
جبرانناپذیرینهفتهاست.وقتیجامعهگناهانجنسیرا
جذابجلوهمیدهد،خیلیآسانمیتوانآنچهراخدادراین
بارهمیگوید-ودلیلایندستوراترا-بهفراموشیسپرد.



گناهبزرگیكردهاستوهرسهبایدزندهزندهسوزاندهشوندتااینلكة
ننگازدامنشماپاکشود.

15اگرمردیباحیوانینزدیكیكند،آنمردوحیوانبایدكشتهشوند.16اگر
زنیباحیوانینزدیكیكند،آنزنوحیوانبایدكشتهشوند؛وخونشانبه

گردنخودشانمیباشد.
اوهمبسترشود،خواهدختر با و ازدواجكند باخواهرخود مردی 17اگر
پدرشباشد،خواهدخترمادرش،عملشرمآوریكردهاستوهردوباید
درمالءعامازمیانقومطردشوندوآنمردبایدبهسزایگناهخودبرسد،
زیراخواهرخودرابیعصمتكردهاست.18اگرمردیبازنیبههنگامعادت
ماهانهاشهمبسترشود،هردونفربایدازمیانقوماسرائیلطردشوند،زیرا

مقرراتمربوطبهطهارترارعایتنكردهاند.
19اگرمردیباخالهیاعمةخودهمبسترشود،هردوآنهابایدبهسزایگناه
خودبرسندزیرابستگاننزدیکیكدیگرند.20اگرمردیبازنعمویخود
همبسترشود،بهعمویخودبیاحترامیكردهاست.آنهابهسزایگناهخود
خواهندرسیدوبیاوالدخواهندمرد.21اگرمردیزنبرادرخودرابهزنی
بگیرد،كارقبیحیكردهاستزیرانسبتبهبرادرشبیاحترامینمودهاست.

هردوایشانبیاوالدخواهندمرد.
22بایدازتمامیقوانینودستوراتمناطاعتكنیدتاشماراازسرزمین
جدیدتانبیروننكنم.23ازرسوممردمیكهازپیششمامیرانمپیروینكنید
چونایشانهمةاعمالیراكهمنشماراازآنهابرحذرساختهامانجاممیدهند

وبههمیندلیلاستكهازآنهانفرتدارم.
24قولدادهامسرزمینایشانرابهشمابدهمتاآنرابهتصرفخوددرآورده،
مالکآنباشید.آنجاسرزمینیاستكهشیروعسلدرآنجاریاست.من

خداوند،خدایشماهستمكهشماراازقومهایدیگرجداكردهام.
25بینپرندگانوحیواناتیكهگوشتآنهابرایشماحاللاستوآنهاییكه
حراماستفرقبگذارید.باخوردنگوشتپرندگانیاحیواناتیكهخوردن
آنهارابرایشماحرامكردهامخودراآلودهنكنید.26برایمنمقدسباشید،

15:20
الو23:18
تث21:27

15:20
الو23:18
تث21:27

17:20
الو9:18
17:20

الو9:18

18:20
الو24:15؛19:18

18:20
الو24:15؛19:18

19:20
الو13،12:18

19:20
الو13،12:18

20:20
الو14:18
20:20

الو14:18

21:20
الو16:18
21:20

الو16:18

22:20
الو28:18
22:20

الو28:18
23:20

الو1:18ـ24،3ـ30
تث5:9

23:20
الو1:18ـ24،3ـ30

تث5:9
24:20

پیدا16:15
خرو17:3؛9،8:6

تث3:6؛7:8ـ9؛9:11؛
9:26؛3:27
یوش6:5؛11:24

24:20
پیدا16:15

خرو17:3؛9،8:6
تث3:6؛7:8ـ9؛9:11؛

9:26؛3:27
یوش6:5؛11:24

25:20
الو1:11ـ47
تث3:14ـ5

25:20
الو1:11ـ47
تث3:14ـ5

26:20
الو44:11
26:20

الو44:11

الویـان20 299

23،22:20خداقوانینزیادیبرایقومشوضعکرد، 
اماهیچیکازاینقوانینبدوندلیلنبود.خدانیکویی
راازآناندریغنداشت؛تنهاآنانراازانجامکارهایی
تباهیشان و نابودی موجب میدانست که داشت باز
مقرر خدا که طبیعت فیزیکی قوانین درک میشود.
داشته،برایهمهمامیسراست.برایمثال،اگرکسی
خودشراازساختمانیدهطبقهپایینبیندازد،بهعلت

قانونجاذبهخواهدمرد.امابعضیازماازدرکقوانین
روحانیخداعاجزیم.خداماراازبرخیچیزهابرحذر
ببندیم. خود نابودی به کمر نمیخواهد چون میدارد
نیفتیم، بایدمواظبباشیمدرداملذاتممنوع بنابراین
از رنج،مرگ،وجدایی و چونحاصلآن،جزدرد
خدانخواهدبود-خداییکهصرفًامیخواهدکمکمان

کند.



زیرامنكهخداوندهستممقدسمیباشموشماراازسایراقوامجداساختهام
تاازآنمنباشید.

27احضاركنندةروحیاجادوگر،چهمردباشدچهزن،بایدحتمًاسنگسارشود.
خوناوبهگردنخودشاست.

2-معیارزندگیکاهنان

خداوندبهموسیفرمود:»بهكاهنانكهازنسلهارونهستندبگو21
كههرگزبادستزدنبهشخصمردهخودشانرانجسنكنند،
2و3مگراینكهمردهازبستگاننزدیکآنهاباشد،مثل:مادر،پدر،پسر،دختر،
برادریاخواهریكهشوهرنكردهوتحتتكفلاوبودهاست.4كاهناندر
میانقومخودرهبرهستندونبایدمثلافرادعادیخودشانرانجسسازند.

5»كاهناننبایدمویسریاگوشههایریشخودرابتراشندویابدنخود
رامجروحكنند.6ایشانبایدبرایمنمقدسباشندوبهاسممنبیاحترامی
باید پس میكنند، تقدیم آتش بر خوراكی هدایای من برای آنها نكنند.
مقدسباشند.7كاهننبایدبایکفاحشهكهخودرابیعصمتكردهویا
بازنیكهطالقگرفته،ازدواجكند؛چوناومردمقدسیاست.8كاهنانرا
مقدسبشماریدزیراایشانهدایایخوراكیبهمنتقدیممیكنند،ومنكه
خداوندهستموشماراتقدیسمیكنم،مقدسمیباشم.9اگردختركاهنی

فاحشهشودبهتقدسپدرشلطمهمیزندوبایدزندهزندهسوزاندهشود.
لباسهای و شده تقدیس و مسح مخصوص، روغن با كه اعظم 10»كاهن
مخصوصكاهنیرامیپوشد،نبایدهنگامعزاداریمویسرخودرابازكند
یاگریبانلباسخودراچاکبزند.11و12اونبایدباخارجشدنازعبادتگاهو
واردشدنبهخانهایكهجنازهایدرآنهست،حتیاگرجنازةپدریامادرش
باشد،خودراوعبادتگاهمقدسمرابیحرمتسازد،زیراتبرکروغنمسح
منكهخداوندهستمبرسراوست.13اوبایدبادخترباكرهایازدواجكند.
14و15اونبایدبازنبیوهیاطالقگرفتهیافاحشهازدواجكندبلكهبادختر
باكرهایازقومخود،درغیراینصورتفرزنداناودیگرمقدسنخواهندبود.

منكهخداوندهستماورابرایكاهنیتقدیسكردهام.«
16و17خداوندبهموسیفرمود:»بههارونبگوكهدرنسلهایآیندههركدام
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16:21ـ23آیاخداباگفتناینکهمعلولینبرایتقدیم
قربانیصالحیتندارند،غیرمنصفانهعملمیکردودر
طور همان درست خدا میشد؟ قائل تبعیض آنان حق
برای را معیوبی بودکههیچحیوان قومخواسته از که
اوقربانینکنند،مقررداشتکههیچکاهن»معیوبی«

نیزنبایدبرایاوقربانیبگذراند.ایندستورخداتوهین
بهنقصعضومعلولیننبود،بلکههدفشنشاندادناین
واقعیتبودکهکاهنمیبایستبهنوعیباخدایکاملی
کهبرایاوخدمتمیکرد،همخوانیوهماهنگیداشته
مسیح عیسی آمدن با تنها کاملیت این هرچند باشد-



ازفرزندانشكهعضویازبدنشمعیوبباشدنبایدهدایایخوراكیرابه
حضورمنتقدیمكند.18كسیكهنقصیدرصورتداشتهباشدویاكور،
شل،ناقصالخلقه،19دستیاپاشكسته،20گوژپشتیاكوتولهباشد،چشم
معیوبیامرضپوستیداشتهیاخواجهباشد،21بسببنقصجسمیاشاجازه
نداردهدایایخوراكیراكهبرآتشبهمنتقدیممیشود،تقدیمكند.22با
وجوداینبایدازخوراکكاهنانكهازهدایایتقدیمیبهخداونداستبهاو
غذادادهشودهمازهدایایمقدسوهمازمقدسترینهدایا.23ولیاونباید
بهپردةمقدسعبادتگاهیابهقربانگاهنزدیکشودچوننقصبدنیداردو
اینعملاوعبادتگاهمرابیحرمتمیكند،زیرامنكهخداوندهستمآنرا

تقدیسكردهام.«
24موسیایندستوراترابههارونوپسرانشوتمامیقوماسرائیلداد.

بگوكهحرمت22 فرمود:»بههارونوپسرانش بهموسی خداوند
قربانیهاوهدایایمقدسیراكهقومبهمنوقفمیكنند،نگه
دارندوناممقدسمرابیحرمتنسازند،زیرامنخداوندهستم.درنسلهای
شمااگركاهنیكهشرعًانجساستبهاینهدایایمقدسدستبزندبایداز

مقامكاهنیبركنارشود.
تاوقتیكهشرعًا مایعترشحشود، ازبدنش یا باشد 4»كاهنیكهجذامی
طاهرنشده،حقنداردازقربانیهایمقدسبخورد.هركاهنیكهبهجنازهای
دستبزندیادراثرخروجمنینجسگردد،5ویاحیوانیاشخصیراكه
شرعًانجساستلمسكند،6آنكاهنتاعصرنجسخواهدبود،وتاهنگام
غروبكهغسلمیكندنبایدازقربانیهایمقدسبخورد.7وقتیكهآفتاب
غروبكرد،اودوبارهطاهرمیشودومیتواندازخوراکمقدسبخورد،
چونمعاشاوهمیناست.8و9كاهننبایدگوشتحیوانمردهیاحیوانیرا
كهجانورانوحشیآنرادریدهباشندبخورد،چوناینعملاورانجس
میكند.بهكاهنانبگوكهبادقتازایندستوراتاطاعتكنند،مبادامجرم
شناختهشده،بسببسرپیچیازاینقوانینبمیرند.منكهخداوندهستمایشان

راتقدیسكردهام.
10»هیچكسغیرازكاهناننبایدازقربانیهایمقدسبخورد.مهمانیانوكر
اگر 11ولی بخورد. اینخوراک از نباید نیز مزدمیگیرد او از كاهنكه
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بقیه  مانند نیز معلول یافت.کاهنان تحقق بهطورکامل
افرادسبطالویموردتوجهوعنایتیخاصقرارداشتند
وخوراکشانازطریققربانیهاییکهبرایخداگذرانده

میشدتأمینمیگشت.آنانبههیچوجهبهحالخودرها
عبادت مهمخیمه ازخدمات بسیاری زیرا بودند، نشده

توسطآنانانجاممیشد.



كاهنباپولخودغالمیبخرد،آنغالممیتواندازقربانیهایمقدسبخورد.
فرزندانغالمیاكنیزینیزكهدرخانةاوبدنیابیایندمیتوانندازآنبخورند.
12اگردختریكیازكاهنانباشخصیكهكاهننیستازدواجكند،نبایداز
هدایایمقدسبخورد؛13ولیاگربیوهشدهیاطالقگرفتهباشدوفرزندیهم
نداشتهباشدكهازاونگهداریكندوبهخانةپدرشبازگشتهباشد،میتواند
مانندسابقازخوراکپدرشبخورد.پسكسیكهازخانوادةكاهناننیست،

حقنداردازاینخوراکبخورد.
به را مقدار همان باید بخورد، مقدس قربانیهای از ندانسته 14»اگركسی
اضافهیکپنجمبهكاهنبازگرداند.15و16كاهناننبایداجازهدهنداشخاص
غیرمجازقربانیهایمقدسرابخورندوبهاینوسیلهمجرمشوند.اینكار
بیحرمتیبههدایایمقدسیاستكهبنیاسرائیلبهمنتقدیممیكنند.من

خداوندهستمواینهدایاراتقدیسكردهام.«

حیواناتموردقبولبرایقربانی
17و18خداوندبهموسیفرمودكهایندستوراترابههارونوپسرانشوتمامی

قوماسرائیلبدهد:اگریکنفراسرائیلییاغریبیكهدرمیانشماساكن
است،بهخداوندهدیهایبرایقربانیسوختنیتقدیمكند،خواهنذریباشد
خواهداوطلبانه،19فقطبشرطیموردقبولخداوندخواهدبودكهآنحیوان،
گاویاگوسفندیابز،نروبیعیبباشد.20حیوانیكهنقصیداشتهباشدنباید
تقدیمشود،چونموردقبولخداوندنمیباشد.21وقتیكسیازرمهیاگلة
خودحیوانیرابعنوانقربانیسالمتیبهخداوندتقدیممیكند،خواهنذری
باشدخواهداوطلبانه،آنحیوانبایدسالموبیعیبباشدوگرنهموردقبول
خداوندواقعنمیشود.22حیوانكور،شلیامجروحویاحیوانیكهبدنشپر
اززخماستویامبتالبهگرییاآبلهمیباشد،نبایدبهخداوندهدیهشود.این
نوعهدیهرابرآتشقربانگاهبهخداوندتقدیمنكنید.23اگرگاویاگوسفندی
كهتقدیمخداوندمیشودعضوزایدیاناقصیداشتهباشد،آنرابعنوانقربانی
داوطلبانهمیتوانذبحكردولینهبعنواننذر.24حیوانیكهبیضهاشنقص
برای خود سرزمین در نباید هرگز باشد بریده یا كوفته یعنی باشد داشته
خداوندقربانیكنید.25اینمحدودیت،همشاملقربانیهایغریبانیاستكه

13:22
الو10:22
13:22

الو10:22

14:22
الو16:5

اعد26-22:15

14:22
الو16:5

اعد26-22:15
15:22

الو8:19
16:22

الو9:22

15:22
الو8:19
16:22

الو9:22

19:22
الو2:1؛3:4

19:22
الو2:1؛3:4

20:22
الو25-22:22

تث21:15

20:22
الو25-22:22

تث21:15

22:22
الو20:22

مال8:1

22:22
الو20:22

مال8:1

25:22
اعد16،15:15

مال14:1

25:22
اعد16،15:15

مال14:1

302 الویـان22

19:22ـ25حیواناتمعیوببرایقربانیقابلقبولنبود 
زیراباطبیعتمقدسخدامطابقتنداشت.ازاینگذشته،
زیرا میبود نقص و بیعیب میبایست قربانی حیوان
پیشاپیشتصویریبوداززندگیکاملوبیگناهعیسی

مسیح.مانیزوقتیبهجایتقدیِمآنچهمعیوبومعمولی
است،ازوقتواستعدادوسرمایهخودبهترینهاراتقدیم
و میدهیم نشان را واقعی عبادت معنای میکنیم، خدا

ارزشواالیخداراتصدیقمیکنیم.



درمیانشماساكنندوهمقربانیهایخودشما،چونهیچحیوانمعیوبیبرای
قربانیپذیرفتهنمیشود.

26و27خداوندبهموسیفرمود:»وقتیگاویاگوسفندیابزیزاییدهشودبایدتا

هفتروزپیشمادرشبماندولیازروزهشتمبهبعدمیتوانآنرابرآتش
برایخداوندقربانیكرد.28گاویاگوسفندرابانوزادشدریکروزسرنبرید.
29و30وقتیكهقربانیشكرگزاریبهمنكهخداوندهستمتقدیممیكنید،باید
طبقمقرراتعملكنیدتاموردقبولمنواقعشوید.درهمانروزتمامگوشت

حیوانقربانیشدهرابخوریدوچیزیازآنرابرایروزبعدباقینگذارید.
32و33نام هستم. منخداوند كنید،چون اطاعت مرا اوامر تمام باید 31»شما
مقدسمرابیحرمتنكنید.مرامقدسبدانیدزیرامنكهخداوندهستم،شما

راتقدیسكردموازمصرنجاتدادمتاخدایشماباشم.«

3-فصولواعیاد

خداوندمقرراتاعیادمقدسراتوسطموسیبهقوماسرائیلدادو23
فرمود:»برایبرگزاریایناعیاد،تمامقومبایدبرایعبادتمن
جمعشوند.3)درروزسبتنیزكههفتمینروزهفتهمیباشد،قومبایدبرای
عبادتمنجمعشوند.درهرجاكهساكنباشندبایددراینروزدستاز
كاركشیده،استراحتكنند.(4ایناعیادمقدسكهبایدهرسالجشنگرفته

شوندازاینقرارند:

عیدپسحوعیدنانفطیر
5»درغروبروزچهاردهماولینماههرسالمراسمپسحرابهاحتراممن
بجاآورید.6ازروزپانزدهمهمانماه،عیدفطیرآغازمیشودوتاهفتروز
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ایفا  اسرائیل فرهنگ در مهمی نقش اعیاد  1:23
فرق اقوام دیگر اعیاد با اسرائیل قوم اعیاد میکردند.
داشت،زیراایناعیادراخودخداتعیینکردهبود.آنها
نهزماِنبیبندوباریاخالقی،بلکهایامجشنوسرور
باخدابودند.خدامیخواستقومشروزهایخاصیرا
برایاستراحت،تجدیدقوا،وبهخاطرآوردنتمامآن
کارهایعظیمیکهبرایایشانکرده،کناربگذارندو

بهمنظورشکرگزاریازاعمالاوگردهمبیایند.
1:23ـ4خداچندعیدملیمقررکردتاقومهمهسالهدر
آنایامجشنبگیرند،عبادتکنندوباهمهمدلشوند.
بامشاهدهاعیادهرملتونحوهبرگزاریآنهامیتوان
چیزهایزیادیدربارهآنملتآموخت.بنابراینبهاعیاد
وسننملیخودتوجهداشتهباشید.اینسنندرموردشما

ونحوهزندگیتانچهحقایقیراروشنمیسازند؟

6:23عیدفطیربرایقوماسرائیلیادآورخروجشاناز
سرزمینمصربود.آنانبهمدتهفتروزنانفطیر،یعنی
که طور همان درست میخوردند، خمیرمایه بدون ناِن
بههنگامواقعهخروجچنینکردهبودند)خروج15:12(.
معنای بدونخمیرمایهدرستمیکردند،و را فطیر نان
نمادینآنبرایاسرائیلیهافوقالعادهحائزاهمیتبود.
نخستاینکهچوننانفطیرنانیمخصوصومنحصربهفرد
بود،منحصربهفردبودناسرائیلرابهعنوانقومخدانشان
میداد.دوماینکهخمیرمایه)کهماهیتخمیرنانراعوض
میکرد(نمادگناهبودوازاینروبهکارنبردِنآنبهقوم
میآموختکهبایدازگناهدوریجویند.سوماینکهبرای
قومیادآوراینواقعیتبودکهبایدسریعًاازدستورخدا
بودو نیزشتابزده ازمصر فرارشان اطاعتکنند،چون

فرصتنداشتندصبرکنندتاخمیرنانشانوربیاید.



بایدفقطنانبدونخمیرمایهخوردهشود.7درروزاولاینعیدبرایعبادت
جمعشویدوازهمةكارهایمعمولخوددستبكشید.8هفتروزهدایای
سوختنیبهمنتقدیمنماییدودرروزهفتمنیزازكارهایمعمولخوددست

كشیدهبرایعبادتجمعشوید.

عیدنوبرمحصوالت
9و10و11»وقتیبهسرزمینیكهمنبهشمامیدهمرسیدیدواولینمحصولخود
رادروكردید،روزبعدازسبت،اولینبافهرانزدكاهنبیاوریدتااوآنرا
درحضورمنتكاندهدومنآنراازشماقبولكنم.12همانروزیکبرة
یکسالةسالموبیعیببعنوانقربانیسوختنیبهمنتقدیمكنید.13برای
هدیةآردیآن،دوكیلوآردمرغوبمخلوطباروغنزیتونآورده،برآتش
بهمنتقدیمكنید؛اینهدیهموردپسندمناست.یکلیترشرابهمبعنوان
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اولین بود الزم محصوالت نوبر عید در  9:23ـ14
محصولبهعنوانهدیهبهخداتقدیمشود.قوماسرائیلتا
وقتینوبرمحصوالتشانراتقدیمخدانکردهبودند،حتی
اجازهخوردنآنرانیزنداشتند.امروزنیزخداازماانتظار

دارداولازهرچیزسهماوراکناربگذاریم،نهاینکه
بخواهیمدرآخراگرچیزیباقیماندسهماورابدهیم.
رسمابرازتشکرازخداایننیستکهازمازادآنچهداریم

بهاوبدهیم.

اعیـــاد
قـوماسرائــیلعـالوه
در هفته هر آنکه بر
استراحت سّبت روز
میکــردند،درتقـویم
سالیانهخودنوزدهروز
اعیاد مناسبت به نیز
گوناگوندرجشنو

سروربودند.

عید
پسح

بهمدتیکروز
)الویان5:23(

نانفطیرهفتروز
)الویان6:23ـ8(

نوبرمحصوالتیکروز
)الویان9:23ـ14(

پنطیکاستیکروز
)الویان15:23ـ22(

شیپورهایکروز
)الویان23:23ـ25(

روزکفارهیکروز
)الویان26:23ـ32(

سایهبانهاهفتروز
)الویان43-33:23(

مناسبتهریکازاعیاد
از مصر در خدا که زمانی
گرفتنجاننخستزادگانقوم
اسرائیلدرگذشتوعبرانیها

راازقیدبردگیرهانید
خروجازمصر

بههنــگام محصــول اولــین
برداشتجو

پایــانبرداشتجووآغــاز
برداشتگندم

جدید )سال هفتم ماه آغاز
ملی(

آمرزشگناهقوم

حفاظـتوهدایتخــدادر
بیابان

اهمیتهریکازایناعیاد
بهقومیادآورمیشدکهچطورخداآنان

رارهانید

بهقومیادآورمیشدکهزندگیسابقرا
را جدیدی زندگی و گذاشته سر پشت

آغازکردهاند
خدا چطور که میشد یادآور قوم به

برایشانخوراکفراهمکرد
بیانگرشادمانیوشکرگزاریقومبابت

محصولپربرکتبود
بیانگرشادیوشکرگزاریقومبهدرگاه

خدابود
رابطهقومراباخدارااحیامیکرد

تجدیدپیمانقوماسرائیلبودباخدا.قوم
ازاینطریقاعتمادوتوکلخودرابر

هدایتوحفاظتخدانشانمیداد



هدیةنوشیدنیتقدیمنمایید.14تااینهدایارابهمنتقدیمنكردهاید،نبایدنان
یاحبوباتتازهیابرشتهبخورید.اینقانونیاستهمیشگیبرایتمامنسلهای

شمادرهرجاییكهزندگیكنید.

عیدپنطیکاست
15»هفتهفتهبعدازروزیكهاولینبافةخودرابهمنتقدیمكردید،16یعنی
درروزپنجاهمكهروزبعدازهفتمینسبتاستهدیةدیگریازمحصولتازة
خودبهحضورمنبیاورید.17هرخانوادهایدوقرصنانكهازدوكیلوآرد
مرغوبهمراهباخمیرمایهپختهشدهباشد،بیاوردتادرحضورمنتكانداده
شودوبعنوانهدیهایازآخرینبرداشتمحصولبهمنتقدیمشود.18همراه
باایننانها،هفتبرةیکسالةسالموبیعیب،یکگوسالهودوقوچبعنوان
قربانیسوختنیباهدایایآردیونوشیدنیآنهابهمنتقدیمكنید.اینهدایا
كهبرآتشتقدیممیشوندموردپسندمنمیباشند.19همچنینیکبزنربعنوان

قربانیگناهودوبرةنریكسالهبعنوانقربانیسالمتیذبحكنید.
20»كاهن،ایندوبرةذبحشدهرابانانهایپختهشدهازآخرینبرداشتمحصول
شمابعنوانهدیةمخصوصدرحضورمنتكاندهد.اینهدایابرایمنمقدسند
وبایدبرایخوراکبهكاهناندادهشوند.21درآنروزاعالنشودكهمردماز
كارهایمحصولخوددستكشیده،برایعبادتجمعشوند.اینقانونیاست
همیشگیبراینسلهایشمادرهرجاكهباشید.22)وقتیكهمحصوالتخود
رادرومیكنید،گوشههایمزرعةخودراتمامدرونكنیدوخوشههایبرزمین
افتادهراجمعنكنید.آنهارابرایفقراوغریبانیكهدرمیانشماساكنند،

بگذارید.(منخداوند،خدایشماایندستوراترابهشمامیدهم.

عیدشیپورها
23و24»روزاولماههفتمهرسالروزاستراحتاستوهمةقوماسرائیلباید
باشنیدنصدایشیپورها،برایعبادتجمعشوند.25درآنروزهدیهایبر

آتشبهمنتقدیمكنیدوهیچكاردیگریانجامندهید.
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23:23عبادت،همزمانجشنوسروراست،همفرصت 
اعتراف.امادرمورداعیادملیبنیاسرائیلبهنظرمیرسد
کهحالتجشنوسروراعیادبیشترازحالتاعترافبود،
زیراازهفتعید،پنجعیدفرصتشادمانیبودوتنهادو
عیدحالتجدیورسمیداشت.خدایکتابمقدسمردم
رابهشادیتشویقمیکند!مذهبازنظرخدافقطتعمق
ودرونگرایینیست،بلکهمیخواهدوقتیرانیزبهجشن
وشادیاختصاصدهیم.البتهالزماستواکنشماندرقبال

گناهجدیباشدوفورًابهآناعترافکنیم.امابایدبیناین
حالتوحالتتمجیدوتجلیلازشخصیتخداوکارهایی

کهبرایقومشکردهاست،تعادلوجودداشتهباشد.
بهمعنی»شاخقوچ« 24،23:23کلمهشیپوردراصل
شاخ از اکثرًا را شیپورهایشان اسرائیل قوم زیرا است،
حیواناتمیساختند.شیپورهایمخصوصینیزوجودداشت
کهازنقرهتفتهشدهدرستمیشد.بههنگامآغازهرماهو

نیزدرآغازاعیاد،اینشیپورهارابهصدادرمیآوردند.



روزكفاره
26و27»روزدهمماههفتمهرسال،روزكفارهاست.درآنروزتمامقومباید
برایعبادتجمعشوندوروزهبگیرندوهدیهایبرآتشبهمنتقدیمكنند.
28درروزكفارههیچكارنكنید،زیراروزیاستكهبایدبرایگناهانخود
ازمنكهخدایشماهستمطلبآمرزشنمایید.29هرشخصیكهآنروزرا
درروزهبسرنبرد،ازمیانقومخودطردخواهدشد.30و31منكسیراكهدر
آنروزدستبههرگونهكاریبزند،طردكرده،مجازاتخواهمنمود.این
قانونیاستهمیشگیبراینسلهایشمادرهرجاكهباشید.32ازغروبروز
نهمماههفتمتاغروبروزبعد،روزمخصوصكفارهاستوبایددرآنروز

روزهبگیریدواستراحتكنید.

عیدسایهبانها
33و34»روزپانزدهمماههفتم،عیدسایهبانهاآغازمیشودوبایدتامدتهفت
روزدرحضورمنجشنگرفتهشود.35درروزاولتمامیقوماسرائیلرا
برایعبادتجمعكنیدوازكارهایمعمولخوددستبكشید.36درهرهفت
روزعید،هدیهایبرآتشبهمنتقدیمنمایید.درروزهشتمدوبارهتمامی
قومرابرایعبادتجمعكنیدوهدیهایبرآتشبهمنتقدیمنمایید.این

روز،آخرینروزعیداستونبایدهیچكاریانجامدهید.
37)»ایناستاعیادمقدسیكهدرآنهابایدتمامیقومبرایعبادتجمعشده،
قربانیهایسوختنی،هدایایآردی،هدایاینوشیدنیوسایرقربانیهارابر
آتشبهدرگاهمنتقدیمكنند.38ایناعیادمقدسغیرازروزهایمخصوص
سبتاست.هدایاییكهدرایناعیادتقدیممیكنیدغیرازهدایایروزانه،

نذریوداوطلبانهایاستكهبهخداوندتقدیممیكنید.(
39»ازروزپانزدهمماههفتمكهپایانبرداشتمحصولاست،اینعیدهفت
روزهرادرحضورمنجشنبگیرید.بهیادداشتهباشیدكهروزهایاولوآخر
اینعید،روزهایاستراحتمیباشند.40درروزاول،ازدرختانخودمیوههای
خوببچینیدوشاخههاینخلوشاخههایدرختانپربرگوشاخههایبید
گرفتهباآنهاسایهباندرستكنیدوهفتروزدرحضورمنكهخداوند،
خدایشماهستمشادیكنید.41برگزاریاینعیدهفتروزهدرماههفتم،یک
قانوندایمیاستكهبایدنسلاندرنسلانجامگیرد.42درطولآنهفتروز
همةشمااسرائیلیهابایددرسایهبانهابسربرید.43هدفازاینعیدآناستكه
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خانوادگی  مناسبتهایی جملگی اسرائیل اعیاد  43:23
بودند.درعیدپسح،پنطیکاست،وعیدسایهبانهامیبایست
به اعیاد این میکردند. شرکت خانواده اعضای تمام

و خدا ذات مورد در اعصار تمام در خانوادهها اعضای
زماِن اعیاد، میآموخت. مهمی حقایق او عظیم اعمال
تجدیدپیماناعضایخانوادهباخدابود.مانیزالزماست



نسلهایشمابدانندهنگامیكهمنبنیاسرائیلراازمصربیرونآوردم،آنها
رادرزیرسایهبانهاسكونتدادم.منخداوند،خدایشماهستم.«

44بدینترتیبموسیمقرراتاعیادمقدسرابهاطالعقوماسرائیلرسانید.

هدیهیادبود

زیتون24 بگوكهروغن اسرائیل قوم »به فرمود: بهموسی خداوند
همیشه آن چراغهای تا بیاورند عبادتگاه چراغدان برای خالص
روشنبماند.3و4هارونچراغدانطالیخالصراكهدربیرونپردةحایل
نموده، پر تازه روغن با غروب روز هر است، قدساالقداس و قدس بین
فتیلههایشراتمیزكندوتاصبحآنرادرحضورمنروشننگهدارد.این

یکقانونهمیشگیبراینسلهایشماست.
5-8»درهرسبت،دوازدهقرصنانبگیروآنهارادردوردیفششتایی
رویمیزیكهازطالیخالصاستودرحضورمنقرارداردبگذار.)این
نانهابایدباآردمرغوبپختهشوندوبرایپختنهرقرصیکكیلوآرد
مصرفشود.(رویهرردیفنان،بخورمقدسخالصگذاشتهشود.این
بخوربعنواننمونهایازنان،برآتشبهدرگاهمنتقدیمشود.9نانهابههارون
وپسرانشونسلهایاوتعلقداردوایشانبایدآنرادرجایمقدسیكهبرای
اینمنظوردرنظرگرفتهشدهاستبخورند،چوناینهدیهازمقدسترین

هدایاییاستكهبرآتشبهدرگاهمنتقدیممیشود.«

مجازاتكفر
10روزیدراردوگاه،مردجوانیكهمادرشاسرائیلیوپدرشمصریبود
بایكیازمرداناسرائیلیبهنزاعپرداخت.11هنگامنزاعمردیكهپدرش
مصریبودبهخداوندكفرگفت.پساورانزدموسیآوردند.)مادرآنمرد،
دختردبریازقبیلةدانبودوشلومیتنامداشت.(12اورابهزندانانداختند

تاهنگامیكهمعلومشودخواستخداوندبرایاوچیست.
13و14خداوندبهموسیفرمود:»اورابیروناردوگاهببروبهتمامكسانیكه

كفراوراشنیدند،بگوكهدستهایخودرابرسراوبگذارند.بعدتمامقوم
اسرائیلاوراسنگساركنند.15و16بهقوماسرائیلبگوكههركسبهخدای
خودكفربگویدبایدسزایشراببیندوبمیرد.تمامجماعتبایداوراسنگسار

كنند.اینقانونهمشاملاسرائیلیهامیشودوهمشاملغریبهها.
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درقالباینگونهاعیادومراسم،ایمانمانرانسبتبهخدا 
تجدیدکنیموآنرابهفرزندانماننیزمنتقلنماییم.باید

عالوهبرسالروزمیالدمسیحوقیام،روزهایخاصیرانیز
تعیینکنیمتادرآننیکوییخداراگرامیبداریم.



17»هركهانسانیرابكشد،بایدكشتهشود.18هركسحیوانیراكهمالخودش
نیستبكشد،بایدآنراعوضدهدجاندربرابرجان.19و20هركهصدمهای
بهكسیواردكند،بایدبهخوداونیزهمانصدمهواردشود.شكستگیدر
برابرشكستگی،چشمدربرابرچشمودنداندربرابردندان.21پس،هركس
حیوانیرابكشد،بایدآنراعوضدهد،امااگرانسانیرابكشد،بایدكشته
شود.22اینقانونهمبرایغریبههاوهمبرایاسرائیلیهاست.منكهخداوند،

خدایشماهستمایندستوررامیدهم.«
23پسآنجوانرابیروناردوگاهبرده،همانطوركهخداوندبهموسیامر

فرمودهبود،سنگساركردند.

استراحتپسازهرهفتسال

هنگامیكهموسیباالیكوهسینابود،خداوندایندستوراترا25
برایقوماسرائیلبهاوداد:

وقتیبهسرزمینیكهمنبهشمامیدهمرسیدید،هرهفتسالیکباربگذارید
زمیندرحضورمناستراحتكند.3ششسالزمینهایزراعتیخودرابكارید،
درختانانگورتانراهرسنماییدومحصوالتخودراجمعكنید،4ولیدرطول
سالهفتمزمینراوقفخداوندكنیدوچیزیدرآننكارید.درتمامطولآن
سالبذرینكاریدودرختانانگورتانراهرسنكنید.5حتینباتاتخودرورا
برایخوددرونكنیدوانگورهارابرایخودنچینید،زیراآنسالبرایزمین،
سالاستراحتاست.6و7هرمحصولیكهدرآنسالبرویدبرایهمهمیباشد،
یعنیبرایشما،كارگرانوبردگانشما،وهرغریبیكهدرمیانشماساكن

است.بگذاریدحیواناتاهلیووحشینیزازمحصولزمینبخورند.

سالیوبیل
8هرپنجاهسالیکبار،9درروزكفارهكهروزدهمازماههفتماست،درسراسر
سرزمینتانشیپورهاراباصدایبلندبنوازید.10سالپنجاهم،سالمقدسیاستو
بایدآزادیبرایتمامساكنانسرزمیناعالمشود.درآنسالبایدتماممایملک
فامیلیكهبهدیگرانفروختهشدهبهصاحباناصلییاوارثانایشانپسدادهشود

وهركسیكهبهبردگیفروختهشدهنزدخانوادهاشفرستادهشود.
11سالپنجاهم،سالیوبیلاست.درآنسالنهبذربكارید،نهمحصوالتتان
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8:25ـ10سالیوبیلرامیبایستهرپنجاهسالیکبار 
جشنمیگرفتند.اینسال،سالبخشِشهرگونهقرضو
بدهیواستردادتمامامالکفروختهشدهبود.متأسفانهدر

هیچجایکتابمقدسنمیبینیمبهاینسنتعملشدهباشد.
بیتردیداگرقوماسرائیلوفادارانهبهاینسنتعملمیکرد،

فقرونداریبرایهمیشهازاینجامعهرختبرمیبست.



رادروكنید،ونهانگورتانراجمعكنید،12زیراسالیوبیلبرایشماسال
در باشدكه ازمحصوالتخودرویی شما سال آن است.خوراک مقدسی
مزرعههامیرویند.13آری،درطولسالیوبیلهركسیبایدبهملکاجدادی
خودبازگردد.اگرآنرافروختهباشد،دوبارهازآنخودشخواهدشد.
14و15و16بههمینعلتاگردرطولچهلونهسالآنزمینخریدوفروش
شود،بایدقیمتعادالنةزمینراباتوجهبهنزدیکویادوربودنسالپنجاهم
تعیینكرد.اگرسالهایزیادیبهسالپنجاهمماندهباشدقیمتزمینبیشترو
اگرسالهایكمیماندهباشدقیمت،كمترخواهدبودچوندرواقعخریدار،

قیمتمحصولیراكهدرطولاینمدتمیتواندبدستآورد،میپردازد.
17ازخداوند،خدایخودبترسیدویكدیگررافریبندهید.18اگرازاحكامو
قوانینخداونداطاعتكنیددرآنسرزمین،امنیتخواهیدداشت19وزمین
محصولخودراخواهددادوشماسیروآسودهخاطرخواهیدبود.20شاید
بپرسید:»پسدرسالهفتمكهنهاجازهداریمچیزیبكاریمونهمحصولی
جمعكنیم،چهبخوریم؟«21و22جوابایناست:خداوندمحصولسالششم
تازمانبرداشتمحصولیكهدرسالهشتم بقدریبركتمیدهدكه را

كاشتهایدباقیبماندوشماازآنبخورید.
برای را نمیتوانیدآن باشیدكهزمینمالخداونداست،و یادداشته 23به
همیشهبفروشید.شمامهمانخداوندهستیدومیتوانیدفقطازمحصولزمین
فروشنده وقت هر كه شود قید باید زمین، فروش 24هنگام كنید. استفاده
بخواهد،میتواندزمینرابازخریدنماید.25اگركسیتنگدستشدومقداری
اززمینخودرافروخت،آنوقتنزدیكترینخویشاونداومیتواندزمینرا
بازخریدنماید.26امااگركسیرانداشتهباشدكهآنرابازخریدكندولی
خوداوپسازمدتیبهاندازةكافیپولبهدستآورد،27آنگاه،هروقتكه
بخواهدمیتواندبادرنظرگرفتنمقدارمحصولیكهتاسالپنجاهماززمین
حاصلمیشود،قیمتآنرابپردازدوزمینراپسبگیرد.28ولیاگرصاحب
اصلینتواندآنرابازخریدنماید،زمینتاسالیوبیلازآنمالکجدیدش

خواهدبود،ولیدرسالیوبیلبایددوبارهآنرابهصاحبشبرگرداند.
29اگرمردیخانةخودراكهدرشهراستبفروشد،تایکسالمهلتدارد
برای آنوقت نكرد بازخرید سال آن طی در 30اگر نماید. بازخرید را آن
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23:25درچارچوبنقشهخدا،تنهاخوداومالکمطلق 
بود.خداازقومشمیخواستازمادیگراییبپرهیزند.
باداشتناینطرزنگرشکهشمادرواقعصرفًاازاموال
را دیگران توانست خواهید میکنید، مراقبت خداوند

بیشتردرآنچهداریدسهیمسازید.امااگرفکرکنیدآنچه
دیگران ساختن سهیم میباشد، خودتان به متعلق دارید
بینهایتبرایتاندشوارخواهدبود.بنابراینخودراناظر

ومباشراموالخودبدانید،نهمالکآن.



همیشهمالصاحبجدیدشخواهدبودودرسالیوبیلبهصاحباصلیاش
پسدادهنخواهدشد.31اماخانههاییراكهدرروستاهایبدونحصارقرار
دارند،میتوانمثلزمینزراعتیدرهرزمانبازخریدنمودودرسالیوبیل

بایدآنهارابهصاحباناصلیبازگردانید.
32امایکاستثناءوجوددارد:خانههایالویها،حتیاگردرشهرنیزباشند،
درهرموقعقابلبازخریدخواهندبود33وبایددرسالپنجاهمبهصاحبان
اصلیپسدادهشوند،چونبهالویهامثلقبیلههایدیگرزمینزراعتیداده
نمیشود،بلكهفقطدرشهرهایخودشانبهایشانخانهدادهمیشود.34الویها
اجازهندارندمزرعههایحومةشهرخودرابفروشند،زیرااینهاملکدایمی

ایشاناست.
35اگریكیازهمنژاداناسرائیلیتوفقیرشد،وظیفةتوستكهبهاوكمک
كنی.پسازاودعوتكنتابهخانةتوبیایدومثلمهمانباتوزندگی
كند.36ازاوهیچسودنگیر،بلكهازخدایخودبترسوبگذاربرادرتباتو
زندگیكند.37برایپولیكهبهاوقرضمیدهیسودنگیروبدونمنفعتبه
اوخوراکبفروش،38زیراخداوند،خدایتان،شماراازسرزمینمصربیرون

آوردتاسرزمینكنعانرابهشمابدهدوخدایشماباشد.
39اگریكیازهمنژاداناسرائیلیتوفقیرشدوخودرابهتوفروخت،تو
نبایدبااومثلبردهرفتاركنی،40بلكهبایدبااومثلكارگرروزمزدیامهمان
رفتاركنیواوفقطتاسالیوبیلبرایتوكاركند.41درآنسالاوبایدبا
پسرانشازپیشتوبرودونزدفامیلوامالکخودبازگردد.42شمابندگان
خداوندهستیدوخداوندشماراازمصربیرونآورد،پسنبایدبهبردگی
فروختهشوید.43باایشانباخشونترفتارنكنوازخدایخودبترس.44اما
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گناه فقرا به نسبت بیتوجهی فرمود خدا  35:25ـ37
است.فقرنمیبایستدرمیانقوماسرائیلوجودمیداشت.
به و کنند نیازمندانکمک به داشت وظیفه کسی هر
آنهاجاومکانبدهد.مااغلباوقاتدسترویدست
این به نه نمیکنیم، نیازمندانکاری برای میگذاریمو
علتکهنسبتبهآنهادلسوزنیستیم،بلکهبهایندلیل
کهمشکلچنانبهنظرمانبزرگمیرسدکهنمیدانیماز
کجاشروعکنیم.وحالآنکهخدانهازشماانتظاردارد
فقرراریشهکنکنیدونهمیخواهدبرایتأمیننیازهای
دیگران،احتیاجاتخانوادهخودرانادیدهبگیرید.انتظار
اوازماایناستکهاگرمیبینیمکسیدراحتیاجاست،

برایکمکبهاوهرچهدرتوانداریمانجامدهیم.
35:25کتابمقدسبرایننکتهفوقالعادهتأکیدداردکه

بایدبههرطریقممکنبهفقراکمککرد.اغلباوقات
یتیمان،بیوهزنان،ومعلولینبیشتردچارفقرمیشدندواز
تهیهمایحتاجزندگیعاجزبودند.درجامعهآنروزبنی
اسرائیل،زناندرازایکاردستمزدنمیگرفتند.ازاینرو
اگرزنیبیوهمیشد،نهاوونهفرزندانشهیچوسیلهای
اینجامعهکشاورزی نیزدر امرارمعاشنداشتند. برای
وگلهداریبرایمعلولینکارینبود.بنابراینمیبایست
که آنجا از و میشد. کمک فقرا به سود، توقع بدون
ازکمکهایدولتخبرینبود،مسؤولیتافراددرقبال

حمایتازفقرادوچندانمیشد.
را بردهها داد اجازه اسرائیلیها به خدا چرا  44:25
خریدوفروشکنند؟مطابققوانینعبرانیها،بابردگان
متفاوتازدیگراقوامرفتارمیشد.اسرائیلیهامیبایست



اجازهداریدبردگانیازاقوامیكهدراطرافشماساكنندخریداریكنید45و
همچنینمیتوانیدفرزندانغریبانیراكهدرمیانشماساكنندبخرید،حتی
اگردرسرزمینشمابدنیاآمدهباشند.46آنانبردگانهمیشگیشماخواهند
با برایفرزندانتانواگذارید.ولی ایشانرا ازخودتانمیتوانید بعد بودو

برادرانتانازقوماسرائیلچنینرفتارنكنید.
اسرائیلی، ویک شد ثروتمند است ساكن شما میان در كه غریبی 47اگر
فقیرگردیدوخودرابهآنغریبیابهیكیازافرادخانداناوفروخت،
48و49یكیازبرادرانشیاعمویشیاپسرعمویشیایكیازاقوامنزدیكش
میتوانداورابازخریدنماید.اگرخوداوهمپولیبدستآورد،میتواندخود
رابازخریدنماید.50اوبابازخریدكنندهاشبایدازسالبردهشدنشتاسال
یوبیلراحسابكند.بهایآزادیاوبایدمساویمزدیکكارگردرهمان
پول او باشد، مانده باقی زیادی مدت یوبیل سال تا 51و52اگر باشد. مدت
بیشتریبرایآزادیخودبپردازدواگركمماندهباشدپولكمتری.53اگر
خودرابهغریبهایبفروشدآنغریبهبایدبااومثلیکكارگرروزمزدرفتار
كند؛نبایدبااوباخشونترفتارنماید.54اگرپیشازفرارسیدنسالیوبیل
بازخریدنشود،بایددرآنسال،خودوفرزندانشآزادگردند،55چونشما
بندگانخداوندهستیدواوشماراازسرزمینمصربیرونآورد.اوخداوند،

خدایشماست.

4-بهرهمندشدنازبرکتخدا

نكنید.مجسمه،ستونهای26 برایخوددرست فرمود:»بت خداوند
من زیرا نسازید، پرستش برای شده تراشیده سنگهای و سنگی
خداوند،خدایشماهستم.2قانونروزسبتمرااطاعتكنیدوعبادتگاهمرا

محترمبدارید،زیرامنخداوندهستم.
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بهبردههابهچشمانساننگاهمیکردندوبرایشانشأن 
ومنزلتقائلمیبودند،نهاینکهمثلاقوامدیگربهچشم
حیوانبهآنهانگاهکنند.کتابمقدسهرگزدربردهداری
بهدیدهاغماضنمینگرد،هرچندوجودآنرانیزانکار
با صحیح رفتار خصوص در خدا قوانین در نمیکند.
بردههادستوراتزیادیدادهشدهاست.گواهاینموضوع
نیزاینواقعیتاستکهبردههایعبرانیدراعیادمذهبی

واستراحتروزسّبتشرکتمیکردند.
1:26خدابارهاوبارهابهمردمزمانعهدعتیقهشدار
دادازپرستشبتهابرحذرباشند.مادرشگفتیمازاینکه
آنهاچطورمیتوانستندفریبایناشیایچوبیوسنگیرا

بخورند.وحالآنکهاینهشدارخدامیتوانددرموردمانیز
مصداقداشتهباشد،زیرامانیزممکناستهرآنبتهایی
رابرخدامقدمبشماریم.بتپرستییعنیچیزیراازخدا
مهمترشمردن.زندگیماپراستازچنینوسوسههایی:
پول،زیبایی،موفقیت،شهرت،امنیتو...اینجااستکه
بهناگاهمتوجهمیشویماینگونهبتهاچقدرازبتهاییکه
درعهدعتیقدرموردشانمیخوانیمبرایمانملموسترو
واقعیتراست.حالکهبهاینخدایانکاذبمینگرید-
خدایانیکههرچهبخواهیدبهشماوعدهمیدهندامااز
بتپرستی هم باز آیا عاجزند- واقعیتان نیاز برآوردِن

برایتانموضوعینامربوطودورازذهناست؟



پاداشاطاعت
3»اگرتمامیاوامرمرااطاعتكنید،4بهموقعبرایشمابارانخواهمفرستاد
وزمین،محصولخودراودرختان،میوةخودراخواهندداد.5خرمنشما
ادامهخواهد انگور تاهنگامچیدن بودكهكوبیدنآن زیادخواهد بقدری
داشتوانگورشمابقدریفراوانخواهدبودكهچیدنآنتافصلكاشتن
بذرطولخواهدكشید.خوراکكافیخواهیدداشتودرسرزمینخوددر
امنیتزندگیخواهیدكرد،6زیرامنبهسرزمینشماصلحوآرامشخواهم
بخشیدوشماباخاطریآسودهبهخوابخواهیدرفت.حیواناتخطرناکرااز
سرزمینتاندورخواهمنمودوشمشیراززمینشماگذرنخواهدكرد.7دشمنانتان
راتعقیبخواهیدكردوایشانراباشمشیرهایتانخواهیدكشت.8پنجنفراز
شماصدنفرراتعقیبخواهندكردوصدنفرتاندههزارنفررا!تمامدشمنانتان
راشكستخواهیدداد.9شماراموردلطفخودقرارخواهمدادوشماراكثیر
گردانیده،بهعهدیكهباشمابستهاموفاخواهمكرد.10بقدریمحصولاضافی
خواهیدداشتكهدروقتبهدستآمدنمحصولجدیدندانیدباآنچهكنید!
11مندرمیانشماساكنخواهمشدودیگرشماراطردنخواهمكرد.12درمیان
شماراهخواهمرفتوخدایشماخواهمبودوشماقوممنخواهیدبود.13من
خداوند،خدایشماهستمكهشماراازسرزمینمصربیرونآوردمتادیگربرده

نباشید.زنجیرهایاسارتشماراپارهكردموشماراسربلندنمودم.

نتایجنااطاعتی
14»ولیاگربهمنگوشندهیدومرااطاعتنكنید،15قوانینمراردكنید
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اطاعت  خدا دستورات از اسرائیل قوم اگر  3:26ـ5
خدا میبود. آرامش و صلح در سرزمینشان میکردند،
آنانرابهاینجهتگرفتارعواقبناگوارگناهساخت
کهمیخواستآنهارابهتوبهوادارد،نهاینکهبخواهداز

اینطریقازآنانانتقامبکشد.
امروزهعواقبتگناهراهمیشهآشکاروعیاننمیبینیم.
وقتیبالییبهسراغمانمیآید،ممکناستعلتآنرا
ندانیم.شایداینمصیبت)1(درنتیجهنااطاعتیخودما
باشد،)2(نتیجهگناهکسدیگریباشد،یا)3(بهعلت
باید نمیدانیم، را علت که آنجا از باشد. طبیعی بالیی
در خدا با آیا ببینیم تا کنیم« تفحص را خود »دلهای
صلحوآشتیبهسرمیبریمیانه.روحاومانندنورافکنی
بزرگ،قسمتهاییراکهنیازبهاصالحومرمتدارد
آشکارخواهدساخت.بااینحالازآنجاکهبالیاهمیشه
به را تقصیر مصیبتی هر با نباید نیستند، گناه نتیجه

گردنخودیادیگرانبیندازیم.خودرابیجهتمقصر
دانستنیکیازمحبوبتریناسلحههایشیطاناستعلیه

ایمانداران.
است قرار که کنید تصور را بردهای شادی  13:26
بهزودیآزادشود.خدابنیاسرائیلراازعذاببردگی
با نیز ما بخشید. منزلت و آنانشأن به و آزادساخت
پذیرشکفارهایکهمسیحبرایرهاییماازبردگیگناه
پرداخت،آزادمیشویم.دیگرالزمنیستبهخاطرگناهان
گذشتهشرمگینوسرافکندهباشیم،بلکهاکنونمیتوانیم
باسربلندیراهبرویم،زیراخداگناهانمانرابخشیدهو
فراموشکردهاست.بااینحالدرستهمانطورکهقوم
اسرائیلهنوزدرمعرضاینخطربودکهدوبارهبهنظام
بردهداریبازگردد،برایمانیزاینوسوسهوجوددارد
کهبخواهیمدوبارهبهزندگیگناهآلودسابقبازگردیم.

بنابراینبایدمواظبباشیم.



وعهدیراكهباشمابستهامبشكنید،16آنگاهمنشماراتنبیهخواهمكرد
وترسوامراضمهلکوتبیكهچشمهایتانراكوركندوعمرتانرا
تلفنمایدبرشماخواهمفرستاد.بذرخودرابیهودهخواهیدكاشت،زیرا
دشمنانتانحاصلآنراخواهندخورد.17منبرضدشمابرخواهمخاستو
شمادربرابردشمنانخودپابهفرارخواهیدگذاشت.كسانیكهازشمانفرت

دارندبرشماحكومتخواهندكرد.حتیازسایةخودخواهیدترسید.
18»اگربازهممرااطاعتنكنید،هفتبارشدیدترازپیش،شمارابخاطر
گناهانتانمجازاتخواهمكرد.19قدرتشماراكهبهآنفخرمیكنید،درهم
خواهمكوبید.آسمانشمابیبارانوزمینشماخشکخواهدشد.20نیروی
خودرابههدرخواهیدداد،چونزمینشماحاصلخودودرختانتانمیوة

خویشرانخواهندداد.
21»اگربعدازهمةاینهابازهممرااطاعتنكنیدوبهمنگوشندهید،آنوقت
بخاطرگناهانتانهفتمرتبهبیشتربالبرسرتانمیآورم.22جانورانوحشی
رامیفرستمتافرزندانتانرابكشندوحیواناتشماراهالکكنندوازتعداد

جمعیتشمابكاهندتاراههایتانبدونرهگذرومتروکشوند.
23»اگرباوجودایناصالحنشویدوبرخالفخواستمنرفتاركنید،24آنوقت
منهمبرخالفمیلشمارفتارخواهمكردوشمارابسببگناهانتانهفت
انتقام باربیشترازپیشتنبیهخواهمنمود.25اگرعهدمرابشكنید،ازشما
میكشموعلیهشماجنگبرپامیكنم.وقتیازدستدشمنبهشهرهایتان
بگریزیددرآنجاوبابهمیانشماخواهمفرستاد،وشمامغلوبدشمنانتان
خواهیدشد.26ذخیرةآردشماراازبینخواهمبردبطوریكهحتییکتنور
همبرایپختنناندهخانوادهزیادباشد.بعدازآنكهسهمنانخودراخوردید،

بازهمگرسنهخواهیدبود.
28بشدت نكنید، اطاعت و ندهید گوش من به باز اگر وصف این 27»با
را پیششما از مرتبهشدیدتر گناهانتانهفت بسبب و میشوم غضبناک
تنبیهمیكنم،29بحدیكهازشدتگرسنگیپسرانودخترانخودراخواهید
تپههاساختهایدخرابخواهمكرد، باالی راكهدر خورد.30بتخانههایی
قربانگاههاییراكهبرآنهابخورمیسوزانیدباخاکیكسانخواهمنمود،
جنازههایشمارابربتهایبیجانتانخواهمانداختوازشمانفرتخواهم
خواهمكرد. راخراب عبادتتان مكانهای و ویران را 31شهرهایتان داشت.
سكنه از خالی را شما سرزمین 32آری، پذیرفت. نخواهم را قربانیهایتان
خواهمكردودشمنانتاندرآنجاساكنخواهندشدوازبالییكهبرسرشما

آوردهام،حیرانخواهندشد.
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33»بالیجنگرابرشمانازلخواهمكردتادرمیانقومهاپراكندهشوید.
سرزمینشماخالیوشهرهایتانخرابخواهندشد.34و35آنگاهزمینهاییكه
نمیگذاشتیداستراحتكنند،درتمامسالهاییكهشمادرسرزمیندشمندر
اسارتبسرمیبرید،بایرخواهندماندواستراحتخواهندكرد.آری،آنوقت
استكهزمیناستراحتمیكندوازروزهایآرامیخودبرخوردارمیشود.
زمینبعوضسالهاییكهشمابهآنآرامیندادهبودید،استراحتخواهدكرد.

اسارت به بهسرزمیندشمن ازشماهمكه 36»كاریمیكنمكهآنعده
رفتهاید،درآنجاپیوستهدرترسووحشتبسربرید.ازصدایبرگدرختی
كهبادآنرابررویزمینحركتمیدهدپابهفرارخواهیدگذاشت.به
گماناینكهدشمندرتعقیبشماست،خواهیدگریختوبرزمینخواهید
افتاد.37آری،هرچندكسیشماراتعقیبنكند،پابهفرارخواهیدگذاشتو
درحینفراررویهمخواهیدافتاد،گوییازجنگمیگریزید.رمقینخواهید
داشتتادربرابردشمنانخودبایستید.38درمیانقومهاهالکخواهیدشدو
درمیاندشمنانتانازپایدرخواهیدآمد.39آنهاییكهباقیبماننددرسرزمین

دشمنبخاطرگناهانخودوگناهاناجدادشانازبینخواهندرفت.
40و41»ولیاگرآنهابهگناهانخودوبهگناهانپدرانشانكهبهمنخیانت
كنم، تبعید دشمنانشان سرزمین به را آنها من كه شدند باعث و ورزیدند
42آنگاه بپذیرند، را گناهانشان مجازات و گردند متواضع و كنند اعتراف
دوبارهوعدههایخودراباابراهیمواسحاقویعقوببهیادخواهمآوردو
بهیادسرزمینآنهاخواهمافتاد،43سرزمینیكهمتروکمانده،كشتنشده
واستراحتیافتهاست.هرچندایشانبخاطرردكردنقوانینمنوخوار
شمردندستوراتمنمجازاتخواهندشد،44ولیباوجوداینمنایشانرادر
بردوعهد بیننخواهم از سرزمیندشمنانشانترکنخواهمكردوبكلی
خودراباآنهانخواهمشكست،چونمنخداوند،خدایایشانهستم.45من
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33:26ـ35ازآنجاکهخدادانایمطلقاست،میتواند
آیندهراببیند.اومیدانستکهاسرائیلیهاازاونااطاعتی
تبعید بیگانه بهسرزمینهایی دراز سالیان و خواهندکرد
پادشاهان دوم کتاب 17و25 فصلهای در شد. خواهند
قوم میپیوندند. تحقق به میبینیمکهچطورهشدارخدا
شکستخوردندوبهسرزمینهایآشوروبابلبردهشدند.

40:26ـ45خداآنگاهکهبنیاسرائیلدررنجوزحمت
بودندبهآنانامیدمیداد.یکیازرموزمهمامیدبستنبه
خداایناستکهازدیداوبهتجربیاتفعلیزندگیمان
آن با روزه هر که سختیهایی و تجربیات کنیم. نگاه

بهنظرمیرسند؛ ما توان از بهگریبانیم،گاهفوق دست
واگرازاینواقعیتغافلباشیمکههدفخداازاین
مشکالتایناستکهمدامدراورشدکنیم،ممکناست
خیلیزودمأیوسشویم.امیدیکهبهآننیازداریم،به
بهترینوجهدرارمیا11:29بیانشدهاست:»خواستو
ارادهمنسعادتمندیشماستونهبدبختیتان،وکسی
بهجزمنازآنآگاهنیست.منمیخواهمبهشماامید
وآیندهخوبیببخشم.«حفظکردنامیدخودباوجود
مصائبومشکالت،نشانمیدهدکهبادیدیابدیبه

مشکالتفعلیخودمینگریم.



عهدیراكهبااجدادایشانبستمبهیادخواهمآورد،زیرامناجدادایشانرا
پیشچشمتمامقومهاازمصربیرونآوردمتاخدایایشانباشم.منخداوند

هستم.«
46اینهااحكام،قوانینومقرراتیهستندكهخداونددركوهسیناتوسطموسی

بهقوماسرائیلداد.

موقوفات

داد:هرگاه27 اسرائیل قوم به راتوسطموسی مقررات این خداوند
شخصیبهموجبنذریبهخداوندوقفشود،میتواندمبلغمعینی
بپردازدوخودراازوقفآزادسازد.3مردیكهسنشبینبیستتاشصت
سالباشد،پنجاهمثقالنقرهبپردازد.4زنیكهسنشبینبیستتاشصتسال
باشدسیمثقالنقره،5پسرانپنجتابیستساله،بیستمثقالنقرهودختران
پنجتابیستساله،دهمثقالنقرهبپردازند.6برایپسریکماههتاپنجساله،
پنجمثقالنقرهوبرایدختریکماههتاپنجساله،سهمثقالنقرهپرداخت
شود.7مردازشصتسالبهباال،پانزدهمثقالنقرهوزنازشصتسالبه
باال،دهمثقالنقرهبپردازد.8ولیاگركسیفقیرترازآنباشدكهبتوانداین
مبلغرابپردازد،نزدكاهنآوردهشودوكاهنمبلغیراتعیینكندكهاوقادر

بهپرداختآنباشد.
9و10اگركسیحیوانیكهموردقبولخداونداستنذركندبایدهمانحیوان
راتقدیمنمایدزیراایننذرمقدساستونمیتوانآنراعوضكرد.نذر
كنندهتصمیمخودرادربارةچیزیكهبرایخداوندنذركردهاستتغییر
ندهدوخوبرابابدیابدراباخوبعوضنكند.اگرچنینكند،اولیو
دومی،هردوازآنخداوندخواهندبود.11و12ولیاگرحیوانیكهبرایخداوند
نذرشدهآننوعحیوانینیستكهبرایقربانیمجازمیباشد،صاحبشآنرا
نزدكاهنبیاوردتاقیمتشراتعیینكندواوبایدآنمبلغرابپردازد.13اگر
حیوانازنوعیاستكهمیتوانآنرابعنوانقربانیتقدیمنمودولیصاحبش
میخواهدآنرابازخریدنماید،درآنصورتعالوهبرقیمتیكهكاهنتعیین

میكند،بایدیکپنجمقیمتآنرانیزاضافهبپردازد.
14و15اگركسیخانةخودراوقفخداوندكندولیبعدبخواهدآنرابازخرید
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10،9:27خدابهقوماسرائیلمیآموختکهوقتیبه 
این آنکه ولو وفاکنند، بهآن باید قولیمیدهند، او
کاربهبهاییسنگینترازآنچهانتظارشراداشتندتمام
میگیرد. جدی میدهیم او به که را قولی خدا شود.
شایدبهاوقولبدهیدکهدهدرصدازدرآمدتانرابه

اوتقدیمکنید،ولیناگاهچندصورتحسابغیرمنتظره
قولی به وفادارانه اگر شرایط این در میرسد؛ راه از
کهدادهایدعملکنید،ممکناستبرایتانگرانتمام
نخواهد پنهان دیدخدا از امانتداریشما این اما شود،

ماند.



نماید،كاهنبایدقیمتخانهراتعیینكندونذركننده،اینمبلغرابهاضافه
یکپنجمبپردازد.آنوقتخانهدوبارهازآنخودشخواهدبود.

16اگركسیقسمتیاززمینخودراوقفخداوندكند،ارزشآنبهتناسب
مقداربذریكهدرآنمیتوانكاشتتعیینشود.قطعهزمینیكهصدكیلو
جودرآنپاشیدهشود،پنجاهمثقالنقرهارزشدارد.17اگرشخصیدرسال
یوبیلمزرعةخودراوقفخداوندكند،درآنصورتقیمتزمینبرابربا
قیمتمحصولپنجاهسالةآنخواهدبود.18ولیاگربعدازسالیوبیلباشد،
آنوقتكاهنقیمتزمینرابهتناسبتعدادسالهاییكهبهسالیوبیلبعدی
باقیماندهاست،تعیینخواهدكرد.19اگرآنشخصتصمیمبگیردآنمزرعه
رابازخریدنماید،بایستیعالوهبرقیمتیكهكاهنتعیینمینمایدیکپنجم
هماضافهبپردازدومزرعهدوبارهمالخودشخواهدشد.20ولیاگرمزرعه
دیگرهرگزحق بفروشد، دیگری به باشد، نموده بازخرید اینكه بدون را
بازخریدآنرانخواهدداشت.21وقتیكهدرسالیوبیلآنزمینآزادشود،

بعنوانموقوفهمتعلقبهخداوندخواهدبودوبایدبهكاهناندادهشود.
22اگركسیمزرعهایراكهخریدهاست،وقفخداوندكندولیآنمزرعه
تناسب به را آن ارزش باید 23كاهن نباشد، او خانوادگی ملک از قسمتی
همانروز باید هم او و تعیینكند، مانده، یوبیل تاسال سالهاییكه مقدار
مبلغتعیینشدهرابپردازد.اینمبلغبهخداوندتعلقدارد.24درسالیوبیل
مزرعهبهصاحباصلیآنكهازاوخریداریشده،بازپسدادهشود.25تمام

قیمتگذاریهابایدمطابققیمتتعیینشدهباشد.
آن نمیتواند پسكسی است، خداوند به متعلق حیوانی هر نوزاد 26اولین
رابرایخداوندنذركند.اولیننوزادحیوانحاللگوشترامیتوانبهخداوند
خداوند برای نمیتوان كه را حرامگوشت حیوان نوزاد 27اما كرد. تقدیم
قربانیكرد،میتوانباپرداختقیمتیكهكاهنبرایآنتعیینمیكندبه
اضافةیکپنجم،بازخریدنمود.اگرصاحبشنخواهدآنرابازخریدكند،

كاهنمیتواندآنرابهشخصدیگریبفروشد.
انسان،چهحیوانوچه باشد،چه 28اماچیزیكهتمامًاوقفخداوندشده
مزرعةخانوادگی،هرگزفروختهیابازخریدنشودچونبرایخداوندبسیار
مقدساست.29كسیكهدردادگاهبهمرگمحكومشدهباشدنمیتواندجان

خودرابازخریدنماید،بلكهبایدحتمًاكشتهشود.
30دهیکمحصولزمین،چهازغلهوچهازمیوه،ازآنخداونداستومقدس
میباشد.31اگركسیبخواهداینمیوهیاغلهرابازخریدنماید،بایدیکپنجم

بهقیمتاصلیآناضافهكند.
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32دهیکگلهورمهازآنخداونداست.وقتیحیواناتشمردهمیشوند،هر
دهمینحیوانمتعلقبهخداونداست.33صاحبگلهنبایدحیواناتراطوری
قراردهدكهحیواناتبدبرایخداوندجداشوندونبایدجایحیوانخوبرا
بابدعوضكند.اگرچنینكند،هردوحیوانمتعلقبهخداوندخواهندبود

ودیگرهرگزحقبازخریدآنهارانخواهدداشت.
34ایناستدستوراتیكهخداونددركوهسیناتوسطموسیبهقوماسرائیل

داد.
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33:27بسیاریازاصولیکهدرخصوصقربانیودهیک 
وضعشدهبود،عالوهبرجنبهظاهری،بهاینهدفنیز
بودکهقومراتشویقکندخودراازدروناصالحکنند.
وقتیکسیبااکراهدهیکتقدیممیکند،نشانمیدهد
کهدلشبستهاست.خداازمامیخواهدباخوشحالیو
گشادهروییهدیهبدهیم)2قرنتیان7:9(.میخواهدآنچه
بهاومیدهیمدرکمالسپاسوقدرشناسیازاوباشد،

هماوکهیگانهمعبودمااست.
34:27کتابالویانسراسردستوراتیاستکهخدادر
پایکوهسینابهقومشداد.ازطریقایندستوراتمیتوانیم
چیزهایزیادیدربارهطبیعتوشخصیتخدابیاموزیم.در
نگاهاول،چنینبهنظرمیرسدکهاینکتابچندانربطی
بهدنیایامروزماندارد.امابانگاهیدقیقتر،متوجهخواهیم
شدکهکتابالویانبرایامروزمانیزپیامیدارد،زیرا
خداامروزنیزهماناستوتغییرنکردهاست.درضمن
اینکهمردمانوجامعهدستخوشتغییرمیشوند،بایدمدام
درجستجویراههایتازهایباشیمتاببینیمچطورمیتوانیم
اصولشریعتخدارادراوضاعوشرایطفعلیمانپیاده
کنیم.خدایکتابالویانهمانخدایامروزاستوتاابد

نیزهمانخداخواهدبود)عبرانیان8:13(.

درعهدجدید،عیسیباقربانیکردنجانشبرصلیببه
خاطرگناهانما،آخرینفدیهراپرداخت.بااینکار،
دیگربهقربانیحیواناتنیازینیست.اوخودجایگزین
بهعنوان که بود بهایی خونش و شد قربانی نوع این
.)19،18:1 )1پطرس شد پرداخت ما گناهان تاوان
بردگیگناه از را انسانها تنهاعیسیمیتوانستهمه
آزادسازد،زیراتنهازندگیاوازهرلحاظکاملبود
او تنها ازآنجاکه .)5:3 ؛1یوحنا 27،26:7 )عبرانیان
توانستمطابقخواستههایخدازندگیکند،فقطاواین
شایستگیراداشتکهمارااز»محکومیِت«گناهانمان
کههمانامرگبود،رهاییبخشد.اوبهجایمامردتاما

بتوانیمدوبارهباخداارتباطداشتهباشیم.
عیسیدرلوقا30:10ـ37بهوضوحتعلیمدادکهبایداز
دستگیری باشند، دشمنمان آنکه ولو نیازمندان، تمام
زیستن درست شیوه که خدا احکام از اطاعت نماییم.
رابهمامیآموزد،حتیدربرخوردبادوستانبهاندازه
در که خدا احکام از پیروی اما هست. دشوار کافی
توصیه مهربانی و انصاف به را ما دشمنان با برخورد
فرق دنیا مردم با حقیقتًا که میدهد نشان میکند،

داریم.


