
 

اعداد
 

   در بيابان  آه استی حوادثی  حاو  آتاب اين. گويد ی م  سخن اسرائيل ی بن قومی فراز و نشيبها اعداد از  آتاب
   آتاب  اين  نامی، عبر مقدس در آتاب.   است  گذشته  اسرائيل  موعود بر قوم  مصر و سرزمين  راه بين

 . است»  در بيابان«
شوند  ی م  موعود فرستاده  سرزمين  به پيشاپيشی سرائيل مرد ا  دوازده  چگونه  آه خوانيم ی اعداد م در آتاب
  با اعتماد بر خدا، قوم»  آاليب«و »  يوشع« افراد، تنها دو نفر،   اين از بين. آنندی  آنجا را بررس تا وضع

   مردان دهند آه ی م  گزارش  نفر بقيه اما ده. آنند ی موعود م  سرزمين  فتح  به  را ترغيب اسرائيل یبن
   اين با شنيدن.  دهند  قادر نخواهند بود آنها را شكست اسرائيل ی هستند و بن  سرزمين در آنی پيكر لغو

  به. افتند ی مصر م  به  فكر بازگشت  به  آنان آهی آند، بطور ی م  غلبه  اسرائيل  بر قوم  ترسی، منف گزارش
 ء ه، هم  مدت در اين. دارد ی م  نگه را در بيابان  اسرائيل ی بن  سال  چهل  مدت  خدا بهی،ايمان  آم  اين سبب

   نسل  اين  و ابر به خدا حضور خود را در آتش. آيد یآار می روی  جديد ميرند و نسل ی م  قوم جنگجويان
ی  دستورات  آنان خداوند به.  خواهد بود  با ايشان  همواره بخشد آه ی م  اطمينان  آنان آند و به یجديد آشكار م

 .دهد ی م  اسرائيل  قبايل  موعود، بين سرزمينی  اراض بر تقسيمی مبن
   خدا، باز خداوند از ايشان قومی  با وجود تمرد و نااطاعت  آه شويم ی م  حقيقت  اينء  اعداد متوجه در آتاب
ی زندگی در امور جزئی  و حت  خداوند صبور است دهد آه ی م  نشان  آتاب ، اين در ضمن. آند ی م مراقبت

 .گذارد یسزا نم ی را نيز ب ، اما گناه ما نيز در فكر ماست

   اسرائيل قومی  سرشمار نخستين
، بعد از   دوم  از سال  دوم در روز اوِل ماه

ی  از مصر، زمان  اسرائيل  قوم آمدن  بيرون
 بود، خداوند در   سينا اردو زده  در بيابان  قوم آه

   به تو و هارون«15-2: فرمودی  موس  به  عبادتء خيمه
  ا برحسب ر  اسرائيل ، قوم  هر قبيله رهبرانک آم
   بيست  مردان آنيد و تمامی  سرشمار  و خاندان قبيله
 هستند   جنگيدن  قادر به  و باالتر را آه ساله

 آار  اينی  برا  از هر قبيله آهی رهبران» .بشماريد
 : بودند از  شدند عبارت تعيين

 ؛  رئوبينء ، از قبيله)ئور یپسر شد(اليصور 
 ؛  شمعونء بيله، از ق)یپسر صوريشدا ( ئيل یشلوم

  يهودا؛ء ، از قبيله) پسر عميناداب ( نحشون
  يساآار؛ء ، از قبيله)پسر صوغر ( نتنائيل

 ؛  زبولون ، از قبيله) پسر حيلون ( آب یال
 ؛ ، پسر يوسف  افرايمء ، از قبيله)پسر عميهود ( اليشمع
 پسر ی، منسء ، از قبيله)پسر فدهصور ( ئيل یجمل

 ؛ يوسف

 ؛  بنيامينء ، از قبيله)یجدعونپسر  ( ابيدان
 ؛  دان ء، از قبيله)یپسر عميشدا(اخيعزر 

  اشير؛ ء، از قبيله) پسر عكران ( ئيل یفجع
  جاد؛ء ، از قبيله) پسر دعوئيل ( الياساف
 .ی نفتالء ، از قبيله) پسر عينان ( اخيرع

ی  برا  اسرائيل  قوم  از ميان بودند آهی اينها رهبران16
 . شدند خاب آار انت اين

   همراه و هارونی  روز موس در همان19و18و17
 و باالتر را   ساله  بيست  مردان ، تمام  قبايل رهبران

  احضار نمودند و همانطور آهی نويس اسمی برا
   بود هر مرد برحسب امر فرمودهی  موس خداوند به
  ءنتيجه46-20. شدی نويس  اسم اش  و خانواده خاندان
 : قرار است  از اين یسرشماری نهاي

 نفر، 46ر500، ) پسر ارشد يعقوب ( رئوبين ء از قبيله
 ،نفر 59ر300،   شمعونء هاز قبيل
 ،نفر 45ر650 جاد، ء از قبيله
 ،نفر 74ر600 يهودا، ء از قبيله
 ،نفر 54ر400 يساآار، ء از قبيله
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 ،نفر 57ر400،   زبولونء از قبيله
 ،نفر 40ر500، ) پسر يوسف (  افرايمء از قبيله
 ،نفر 32ر200، ) پسر يوسف(ی  منسء از قبيله
 ،نفر 35ر400،   بنيامينء از قبيله
 ،نفر 62ر700،   دانء از قبيله
 ،نفر 41ر500 اشير، ء از قبيله
 ،نفر 53ر400 ی، نفتالء از قبيله
 .نفر 603ر550،   آل جمع

شد،   الوی نمی  مردان  سرشماری شامل اين49و48و47
 الوی ء  قبيله تمام«:  بود  موسی فرموده ه خداوند ب چون

   را در اين  و ايشان  آن  معاف  نظام را از خدمت
  ها انجام  الویء زيرا وظيفه50؛  سرشماری منظور نكن

 بايد  ايشان.   است ، و جابجايی آن  عبادتء امور خيمه
 جابجايی  هنگام51.  زندگی آنند  عبادتء درجوار خيمه

   آن  آنند و دوباره  را جمع ويها بايد آن ال  عبادتء خيمه
   بزند آشته  دست  آن هرآِس ديگری به. را برپا سازند
 بايد دارای   اسرائيل هر يک از قبايل52. خواهد شد
   خود را داشته  خاص ، َعَلم ای بوده  جداگانه اردوگاه
 زنند   خيمه  عبادت ءها بايد گرداگرد خيمه الوی53. باشند

، مرا   نزديک شده  عبادتء  خيمه ا آسی بهتا مباد
 ».  آنم  را مجازات  اسرائيل  قوم  سازد و من خشمگين

امر ی  موس  خداوند به  را آه  آنچه  اسرائيل  قوم پس54
 . دادند  بود، انجام فرموده

 
   در اردوگاه  قبايل جايگاه

 موسی و   را نيز به  دستورات خداوند اين
 بايد گرداگرد  اسرائيل  بنی يلقبا«: داد  هارون

 اردو بزنند و هر   معينی از آنء  با فاصله  عبادتء خيمه
 ». باشند  خود را داشتهء  ويژه  و نشان يک َعَلم

 : زير بود ترتيب  ها به  قبيله جايگاه3-31
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 74ر600 ) پسر عميناداب( نحشون يهودا
 نفر 54ر400 )پسر صوغر ( نتنائيل يساآار
 نفر 57ر400 ) پسر حيلون ( آب یال  زبولون
 در   يهودا آه  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين
 نفر 186ر400،   قرار داشت اردوگاهی  شرق سمت
  آوچی ا  تازه  مكان  به اسرائيل ی بن هرگاه. بود

   حرآت ، پيشاپيش  ترتيب  به  قبيله  سه آردند، اين یم
 .دادند ی م  را نشان د و راهآردن یم

 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 46ر500 )ئور یپسر شد(اليصور  رئوبين
 نفر 59ر300 )صوريشدای پسر( ئيل شلومی  شمعون

 نفر 45ر650 ) پسر دعوئيل ( الياساف جاد
   آه  رئوبين  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين
 151ر450،   قرار داشت اردوگاهی  جنوب در سمت

  آردند، اين ی م  آوچ اسرائيل ی بن هر وقت.  بودنفر
 .گرفتند یقرار می  بعد  در رديف  ترتيب  به  قبيله سه

   عبادتء ، الويها با خيمه  دو رديف  سر اين پشت
 زير  ، افراد هر قبيله  آوچ هنگام. آردند ی م حرآت
  آردند، به ی م حرآتی  جمع  خود، دسته  خاص علم
 ديگر ء  از قبيله ، هر قبيله  در اردوگاه آهی ترتيب  همان

 .جدا بود
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 40ر500 )پسر عميهود ( اليشمع  افرايم
 نفر 32ر200 )پسر فدهصور ( ئيل جملی  منسی
 نفر 35ر400 )یپسر جدعون ( ابيدان  بنيامين
 در   آه  افرايم  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل بنابراين

 نفر 108ر100،   قرار داشت اردوگاهی  غرب تسم
 در   ترتيب  به  قبيله  سه ، اين  آردن  آوچ موقع. بود

 .قرار داشتندی  بعد رديف
 تعداد رهبر  قبيله
 نفر 62ر700 )یپسر عميشدا(اخيعزر   دان
 نفر 41ر500 ) پسر عكران ( ئيل یفجع اشير
 نفر 53ر400 ) پسر عينان ( اخيرع  ینفتال
 در   آه  دان  در بخش  افراد ساآن ، تعداد آل اينبنابر
 نفر 157ر600،   قرار داشت اردوگاهی  شمال سمت
   از همه ، پس  ترتيب  به  قبيله  سه ، اين  آوچ هنگام. بود

   سپاهيان  تعداد آل پس33و32. آردند ی م حرآت
ها  یغير از الو( بود نفر 603ر550،  اسرائيل یبن
   اين به34. )نشدندی اوند سرشمار دستور خد  به آه

   خداوند به آهی  دستور  طبق  اسرائيل قوم  ترتيب
 خود ء  و خانواده با خاندانک  بود، هر ي دادهی موس
 .زد ی خود اردو مء  قبيله آرد و زير َعَلم ی م آوچ

   هارون پسران
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 ی سينا با موس  خداوند در آوه آهی زمان
ی  نامها پسر به چهار  هارون2،  آرد صحبت

 . ، ابيهو، العازار و ايتامار داشت)پسر ارشد ( ناداب
 و  انتخابی  آاهن خدمتی  برا هر چهار نفر ايشان3

ی ول4.  آنند  خدمت  عبادتء شدند تا در خيمه * تقديس
 غير مجاز در   از آتش  استفاده  و ابيهو بعلت ناداب

  سينا مردند و چونی حضور خداوند، در صحرا
ماندند تا ی  العازار و ايتامار باق نداشتند، فقطی ندفرز

 .آنندی ياری  آاهن  را در خدمت  هارون پدرشان
 

 شوند ی م  تعيين  آاهنان  به خدمتی  برا الويان
را ی  الوء قبيله«6: فرمودی  موس  خداوند به پس5

 نزد او   هارون  دستياران  را بعنوان  و ايشان فراخوان
ی  او پيرو  بايد از دستورات ايشان9و8و7.  حاضر آن

 ء  خيمه  مقدس  خدمات  اسرائيل  قوم تمامی ، بجا نموده
 ء همهی  نمايندگ  به  دهند، زيرا ايشان  را انجام عبادت

   خدمت اند تا زير نظر هارون  شده  تعيين اسرائيل یبن
   اسباب  و تمام  عبادتء خيمهی  نگهدار مسئوليت. آنند

   هارون فقطی ول10.   است  ايشان ء بر عهده  آن و اثاثيه
   دهند؛ هرآس را انجامی  آاهن  بايد وظايف وپسرانش

   دهد بايد آشته  آار را انجام  بخواهد اين آهی ديگر
 ».شود

ی ها را بجا ی الو من«: فرمودی  موس خداوند به12و11
ها از  یالو.  ام  پذيرفته  اسرائيل  ارشد قوم  پسران تمام
 ارشد   پسران  تمام اينها بعوض13.  هستند  من آن
   پسران آهی از روز. اند  شده  من  وقف اسرائيل یبن

ی ها زاده ، نخست ها را آشتم یارشد مصر
 خود  ، از آن  حيوان  و چه  انسان  را، چه اسرائيل یبن

 خداوند  من.  دارند  تعلق  من  آنها به ، پس ساختم
 ». هستم

 
   الويان تعداد و وظايف

  را خطابی سينا موسی باز خداوند در صحرا15و14
 و   طايفه را برحسبی  الوء قبيله«:  فرمود آرده

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, عنی جداکردني »تقديس«  *

   به ماههک  را از ي پسران.  آنی  سرشمار خاندان
 : را شمرد ايشانی  موس پس24-16» .باال بشمار
  جرشون :  یپسر الو
  ی شمعی،لبن : ) ی طوايفنامها(ی  الو نوادگان

 نفر 7ر500 : ادتعد
 ) پسر الَيل ( َالياساف : رهبر
   عبادتء خيمهی  غرب سمت :  اردو جايگاه

 ء  از خيمه مراقبتی  الوء  دو طايفه  اينء وظيفه25-30
 در ء ، پرده آنی  از پوششها مراقبتی  بود، يعن عبادت
   اطراف آهی ديوار حياطی ها ، پرده خيمهی ورود
 و  حياطی  در ورود ءپرده،   است  و قربانگاه خيمه
 . آنها  به مربوطی  آارها  انجام  طنابها و همچنينء همه

  قهات :  یپسر الو
يصها،  ، َعمرام : ) يفطوای نامها(ی  الو نوادگان
  ئيل ی، عز حبرون
 نفر 8ر600 : تعداد
 ) ئيل یپسر ُعز ( َاليصافان : رهبر
   عبادت ءخيمهی  جنوب سمت :  اردو جايگاه

:  بود از عبارتی  الوء  چهار طايفه  اينء وظيفه31-35
،   مقدس  عهد خداوند، ميز نان  از صندوق مراقبت
  ء در خيمه آهی  مختلف ها، لوازم ، قربانگاه چراغدان
 و   قدس  بين  حايل ء، پرده رفت ی بكار م عبادت
.  آنها  به مربوطی  آارها ، و انجام االقداس قدس

ها بود و  ی الو  رهبران ، رئيس العازار پسر هارون(
 .)آرد ی م  نظارت  قدس بر آار خدمتگزاران

  یمرار :  یپسر الو
  ی موشی،َمحل : ) طوايفی نامها( ی الو نوادگان
 نفر 6ر200 : تعداد
 ) پسر ابيحايل( ئيل یصور : رهبر
   عبادتء خيمهی  شمال سمت :  اردو جايگاه

از   مراقبت:  بود از  عبارت  دو طايفه  اينء وظيفه37و36
های  بندها، ستونها، پايه ، پشت  عبادتء  خيمه  بست چوب

 آارهای   و انجام  برپا سازی آن  لوازم ستونها، و تمام
 از ستونهای   مواظبت  آنها، و همچنين  به مربوط

 .ها و ميخها و طنابها  و پايه گرداگرد حياط
 در  بايست ی م  و پسرانش و هارونی  موس ءخيمه38

   و رو به جلو آنی ، يعن  عبادت ءخيمهی  شرق سمت
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 ء  وظيفه  اسرائيل قومی  بجا ايشان.  برپا شود آفتاب
  هر آس. ( داشتند  را برعهده  عبادتء  از خيمه مراقبت

گرديد  ی م  عبادتء نبود و وارد خيمهی  يا الو  آاهن آه
 .)شدی  م آشته

و ی  موس آهی الو   و مردان  پسرانء  تعداد همه پس39
 را شمردند، از   دستور خداوند ايشان  طبق هارون

 .هزار نفر بود22 باال   به ماههک ي
   پسران حاال تمام«:  موسی فرمود  خداوند به سپس40

   باال بشمار و نام  به  را از يک ماهه اسرائيل ارشد بنی
   پسران ها بعوض الوی41.   آن هر يک از آنها را ثبت

 دارند، و   تعلق  خداوند هستم  آه  من  به اسرائيل نیارشد ب
  های حيوانات زاده  بجای نخست ها هم  الوی حيوانات

 ». هستند  من  از آن  اسرائيل  قوم تمام
   او دستور داده  خداوند به همانطور آهی  موس پس42

  و تعداد آل43  را شمرد اسرائيل ی ارشد بن بود، پسران
 . بودنفر 22ر273 باال   به ماههک ي ارشد از  پسران

   الويها را بعوض حال«45: فرمودی  موس خداوند به44
ی  را بجا  ايشان  و حيوانات  اسرائيل  ارشد قوم پسران

 ی،آر.   بده  من  به اسرائيل ی بن حيواناتی ها نخستزاده
  به46. باشند ی م  من  و الويها از آن  خداوند هستم من

   ارشد اسرائيل  از پسراننفر 273منظور بازخريد 
هر نفر ی برا48و47 ها هستند ی بر تعداد الو  اضافه آه
 ».  بده  و پسرانش  هارون  بگير و به  نقره  مثقال پنج

  را آهی  ارشدپسر 273 بازخريد  مبلغی  موس پس49
  بقيه. ( آرد ها بودند دريافت ی بر تعداد الو اضافه
 بودند،   بازخريد معاف بلغ م  ارشد از پرداخت پسران
   خداوند شده  وقف ايشان  ها بعوضی الو  چون
  مثقال 1ر365   بازخريد معادل مبلغ  آل50) .بودند
   را به  دستور خداوند، آن طبقی موس51.  بود نقره

 .داد   تحويل و پسرانش  هارون
 

  قهات ی بن وظايف
 : فرمود و هارونی  موس  خداوند به سپس

ی  الوء از قبيلهی ا  طايفه  را آه قهات یبن«
ی  س  مردان از تمامی  سرشمار اين3. باشند، بشمار یم

   عبادت ءتوانند در خيمه ی م  آه  ساله  تا پنجاه ساله
   از اين  ايشان  مقدس وظايف4.  آيد  آنند بعمل خدمت

 آند، ابتدا   اردو بخواهد حرآت آهی وقت5:  قرار است
 شوند و   داخل  عبادتء  خيمه  بايد به ش و پسران هارون
   عهد را با آن ، صندوق  آورده  را پايين  حايلء پرده

ک ، ي  بز پوشانيده  را با پوست  پرده سپس6. بپوشانند
  حاملی  بز بكشند و چوبها پوستی روی  آبء پارچه

 .خود قرار دهندی ها  عهد را در حلقه صندوق
   نان آهی ميزی روی  آبء پارچهک  بايد ي بعد ايشان«7

، بشقابها، قاشقها،  شود آشيده ی م  گذارده  بر آن مقدس
   پارچه آنی  را رو  مقدس ها و نان ها، پياله آاسه

  آنی روی  ارغوانء پارچهک  ي سپس8. بگذارند
 بز  را با پوستی  ارغوانء  پارچه ، آنگاه آشيده

ی جاها   ميز را در حلقه حاملی بپوشانند و چوبها
 .دهند

ها و  ، چراغها، انبرها، سينی  بايد چراغدان  از آن پس«9
  تمام10.  آبی بپوشانند ء را با پارچه  زيتون  روغن ظرف
 را روی  ، بسته  بز پيچيده  اشياء را بعدًا در پوست اين

 . قرار دهند  حامل يک چهار چوب
بكشند ی  طالي قربانگاهی روی  آبء پارچهک  ي آنگاه«11
 را در  حاملی ، چوبها  بز پوشانيده  را با پوست نو آ
  ء باقيمانده  وسايلء آليه12.  بگذارند قربانگاهی ها حلقه
 را با  ، آن پيچيدهی  آبء پارچهک  را در ي  عبادتء خيمه
   حامل چهار چوبی  بز بپوشانند و رو پوست
 .بگذارند

 را بايد دور بريزند و خود  خاآستر قربانگاه«13
  تمام14.  ارغوانی بپوشانند ء را با يک پارچه نگاهقربا

 دانها، چنگكها،   آتش  از قبيل  قربانگاه وسايل
 ديگر را بايد روی  ها و ظروف اندازها، آاسه خاک
 بز روی آنها   بگذارند و پوششی از پوست پارچه
  را در جاهای خود قرار  چوبهای حامل آنگاه. بكشند
   آردن ، آار جمع  و پسرانش  هارون وقتی آه15. دهند
  قهات  آردند، بنی  را تمام  آن  وسايلء  و آليه  عبادت ءخيمه
   اردو آوچ  هر جايی آه ، آنها را بردارند و به آمده
   دست  اشياء مقدس  اين  نبايد به ولی ايشان. آند ببرند می

،   قهات  پسران  مقدسء  وظيفه بزنند مبادا بميرند، پس
 .  است  عبادتء ء خيمه اشيا حمل

 برای روشنايی،   روغن ، مسئول العازار پسر هارون«16
   تدهين  و روغن روزانهی  آردء بخور خوشبو، هديه
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 و هر   عبادت ء خيمه  بر تمام ، نظارت درواقع. باشد
 ». او خواهد بودء  عهده  به  است  در آن  آه چه

  مواظب«18:  فرمود  موسی و هارون  خداوند به سپس17
   خود از بين  وظايف  انجام  در حين قهات باشيد بنی

   حمل  هنگام  به  بايد بكنيد تا ايشان آنچه19. نروند
 و  هارون:   است  نميرند، اين  اشياء عبادتگاه ترين مقدس

 هر   را آه ، آنچه  شده  عبادتگاه  داخل  با ايشان پسرانش
در 20.  دهند  نشان ن ايشا  آنند به  بايد حمل يک از آنان

 نبايد هرگز حتی برای يک  ، ايشان غير اينصورت
 آنجا   اشياء مقدس  بشوند، مبادا به  قدس  داخل لحظه
 ». بميرند  آرده نگاه

 
  جرشون ی بن وظايف

ی  س  مردانء همه«: فرمودی  موس خداوند به23و22و21
را  ی الوء  از قبيله  جرشونء  طايفهء  ساله  تا پنجاه ساله
.  آنند، بشمار  خدمت  عبادتء توانند در خيمه ی م آه
 : قرار است   از اين  ايشان وظايف24
 با  ، خود خيمه  عبادتء خيمهی ها  پرده حمل«25

 در ء ، پرده آنی  بز باال  پوست ، پوشش آنی پوششها
 ء  و پرده ديوار حياطی ها  پرده حمل26،  خيمهی ورود

 ء  و خيمه  قربانگاه طراف در ا آهی حياطی در ورود
   لوازم  طنابها و تمام  حمل ء اضافه ، به  است عبادت
.  اشياء هستند  اين  و نقل  حمل  مسئول ايشان. ديگر

ی  را برا  وظايف  او، اين  و پسران هارون27
و ايتامار پسر 28،  خواهند نمود ها تعيين یجرشون
 ». خواهد آرد ها نظارت ی بر آار جرشون هارون

 
  یمرار ی بن وظايف

  پنجاه  تا  سی ساله  مردانء همه«: خداوند فرمود30و29
توانند در   می  الوی را آهء  مراری از قبيلهء  طايفه ءساله
   و نقل  حمل هنگام31.  آنند، بشمار  خدمت  عبادتء خيمه
بندها،  ، پشت  خيمه  بست  بايد چوب ، ايشان  عبادتء خيمه

ها،   با پايه  حياط ستونهای اطراف32ها،  ستونها، پايه
   به  مربوط ميخها، طنابها و هر چيز ديگری را آه

 . آنند  و تعمير آنها باشد، حمل استفاده

.  اوگوشزد نما ، به  را با ذآر اسم  هرآسء وظيفه«
 نظر ايتامار پسر  نيز بايد تحتی  مرار مردان33

 ». آنند  وظيفه  انجام هارون
 

  نالويای سرشمار
  قهات ء  طايفه ديگر،  و رهبران  موسی و هارون پس34

   ساله  تا پنجاه  سی ساله مردان35. را سرشماری آردند
جمعًا 36 آنند   خدمت توانستند در عبادتگاه  می آه

   سرشماری بر اساس اين37. نفر بودند 2ر750
-38. شد   انجام بود،  موسی داده  خداوند به دستوری آه

. نفر بود 2ر630 جمعًا  جرشون ء  طايفه دانتعداد مر41
بودند  نفر 3ر200ی  مرارء  طايفه مردان42-45
   قوم  و رهبران  موسی و هارون  طريق  اين به48و47و46

   را آه  ساله  تا پنجاه های سی ساله  الوی ، تمام اسرائيل
 بودند،   عبادتء  خيمه  و نقل  و حمل  خدمت قادر به
  اين49.  بودنفر 8ر580 آنها  ل آ جمع. شمردند
ی  موس  خداوند به آهی  دستور بر اساسی سرشمار

 .  گرفت  بود، صورت داده
 

 اردوی پاآساز
  بگو  اسرائيل  قوم به«:  گفتی  موس خداوند به

  را آهی  آسانء و همهی  جذام  اشخاص  تمام آه
   با جنازه  در اثر تماس را آهی  دارند و آنان جراحت

 مرد  خواه3.  رانند  بيرون اند، از اردوگاه  شده سنج
 شما   آنند تا اردوگاه  را بيرون ، ايشان  زن باشند خواه

   طبق  اسرائيل قوم4» . نشود  نجس  ساآنم  در آن  من آه
   را بيرون  اشخاص ، اين  آرده دستور خداوند عمل

 .راندند
 

   خسارت جبران
  اسرائيل   قوم فرمود بهامر ی  موس  خداوند به سپس6و5

   به ، هرگاه  زن  مرد باشد چه ، چه  هر آس بگويد آه
، وارد آوردی  آس بهی ، خسارت  آرده خداوند خيانت

   بر جبران ، عالوه  نموده  خود اعتراف  گناه بايد به7
   را نيز به  وارده  خسارت پنجمک ، ي  خسارت آامل

  آهی گر شخصای ول8.  بپردازد  ديده  خسارت شخص
ی  نزديك  و خويش  بميرد و قوم  است  ديده خسارت
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 شود، در   پرداخت  او خسارت  باشد تا به نداشته
   به آفارهی  برا قوچک  با ي  بايد خسارت آنصورت

خداوند ی  برا  اسرائيل قومی وقت10و9.  شود  داده آاهن
   آاهنان آورند بايد آنها را به ی م مخصوصی هدايا
 . دارند خود نگهی  آنها را برا  و آاهنانبدهند

 
 گيرند ی قرار م  شوهران  مورد سوءظن آهی زنان

 بگويد  اسرائيل  قوم فرمود بهی  موس خداوند به11-14
شود و ک  مشكو  زنش  به نسبتی  مرد  هرگاه آه

،   است همبستر شدهی  او با مرد ديگر  برد آه گمان
 باشد،   نداشته ر دستدی  شهود، دليل  نبودن بعلتی ول
   خود را پيش ، زن  حقيقت  شدن روشنی  برا آنوقت15

آيلو آرد جو ک  مرد بايد ي  آن در ضمن.  بياورد آاهن
 يا آندر   را با روغن آنی  با خود بياورد، ول هم

 و   است»ی بدگمان ءهديه «  اين  نكند، چون مخلوط
 .شود ی م  تقديم  گناه تشخيصی برا
و 17،  حضور خداوند بياورد  را به  زن آن،  آاهن16
ی  بريزد و مقدار سفالينی ا  در آوزه  مقدس آبی قدر

  سپس18.  آند  مخلوط  را با آن  عبادتگاه از غبار آف
را در ی  بدگمانء  را باز آند و هديه  سر زنء بافتهی مو

ی  آيا بدگمان  شود آه  بگذارد تا معلوم دستهايش
   آبء  آوزه  در حاليكه آاهن.  ه يا ن  بجاست شوهرش

 از  آنگاه19.  بايستد زن دارد جلو   را در دست  لعنت تلخ
 او   و به  است گناه  بی  بخورد آه  بخواهد قسم  زن آن

 مرد ديگری با تو  اگر غير از شوهرت«: بگويد
 مبرا   لعنت  تلخ  آب  اين ، از اثرات  است همبستر نشده

   خداوند درميان لعنت22و21ای  دهولی اگر زنا آر20. شو
، نازا   شده  متورم  گريبانگير تو شود و شكمت قومت
بعد 23» . شود آری، اينچنين«:  بگويد  زن و آن» .شوی
  لعنتها را در يک طومار بنويسد و آنها را در  اين آاهن
 بدهد تا   زن  را به  تلخ  آب  آن سپس24.  بشويد  تلخ آب

 .بنوشد
 بگيرد و   زن را از دستی  بدگمانء  هديه ن آاه سپس25
  قربانگاهی ، رو  داده  را در حضور خداوند تكان آن

  آتشی  رو  نمونه  را بعنوان از آنی مشت26. بگذارد
 را   بخواهد آب  بسوزاند و بعد، از زن قربانگاه
   باشد آب  آرده  خيانت  شوهرش اگر او به27. بنوشد

گردد  ی، نازا م  شده  متورم شآند و شكم یبر او اثر م
 گيرد ی قرار م  مورد لعنت  اسرائيل  قوم و در ميان

 او   باشد، به  و زنا نكرده بودهک اگر او پای ول28
 . شود تواند حامله یرسد و م ینمی آسيب

   شوهرش آهی درمورد زنی  بدگمان  قانون  است اين29
   گفته ههمانطور آ30.  باشد  شده بدگمانی  و  به نسبت

   خود را به شوهر بايد زنی  مورد شد در چنين
  قضيهی مراسمی  ط حضور خداوند بياورد تا آاهن

   آرده  خيانت  شوهرش  به  آيا زن  سازد آه را روشن
   گناهش  شود، تاوان  مقصر شناخته اگر زن31.  يا نه

 مورد   در اين  خواهد داد، اما شوهرش را پس
   گناهش  مسئول ، زيرا خود زنتقصير خواهد بود یب

 . است
 

  نذر مقررات
 را   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

ی يا مردی  زن آهی وقت:  بدهد  اسرائيل قوم  به
   خدمت ، خود را وقف ، نذر آرده  خاص  طريق به

  آهی مدتی  او در تمام  پس از آن4و3، خداوند نمايد
   مشروبات ، نبايد به  است  خداوند نموده خود را وقف

 انگور،  ، آب  تازه شرابی  و يا حت يا شرابی الكل
 از  آهی او نبايد از چيزهاي.  بزند  لب انگور يا آشمش

   تا پوست  گرفته آيد، از هسته ی م  انگور بدست درخت
 . بخورد آن

 را  سرشی ، او هرگز نبايد مو  مدت آنی در تمام5
 بايد  ، پس  است  خداوند شده ف و وق او مقدس. بتراشد

 . بلند شود سرشی بگذارد مو
باشد و موی   خداوند می  وقف  مدتی آه در طول7و6

ای   مرده  او نبايد به  نذر، بلند است  عالمت  به سرش
 پدر، مادر، برادر يا ء نزديک شود، حتی اگر جنازه

خداوند    وقف  مدت  آن او در تمام8.  باشد خواهرش
   در آنار او بميرد، او نجس اگر آسی ناگهان9. باشد می
 روز موی خود را بتراشد  شود و بايد بعد از هفت می

 بايد دو قمری يا دو  روز هشتم10.  پاک شود تا نجاستش
.  بياورد  عبادتء  در خيمه ، دم  آاهن  آبوتر پيش جوجه

 و   قربانی گناه ها را بعنوان  يكی از پرنده آاهن11
  ، جهت  آرده  قربانی سوختنی تقديم بعنوانديگری را 
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 روز او بايد نذر خود  در همان.  آند  او آفاره نجاست
.  بلند شود  موی سرش ، بگذارد دوباره را تجديد نموده

اند   سپری شده  از نجاستش  پيش  آه روزهای نذرش12
او بايد نذر خود را از نو آغاز .  نيايند  حساب ديگر به
   قربانی جبران  بعنوان  نر يک سالهء ره، يک ب نموده
 .بياورد

 در   خداوند، بايد دم  نذر خود به ء دوره در پايان13
  عيب ی ب ء نر يكساله ءبرهک ي14،   رفته  عبادتء خيمه
  همچنين. خداوند بياوردی برای سوختنی  قربان جهت
ی قربانی  برا عيب ی ب ءسالهک  يء  ماده ءبرهک بايد ي
ی، سالمتی  قربان  بعنوان عيب ی ب قوچک ، ي گناه

 با   مخلوط  از آرد مرغوب  فطير آه سبد نانک ي15
فطير ی  باشد و قرصها  شده  درست  زيتون روغن
   تقديم آنی و نوشيدنی  آردء  با هديه همراهی روغن
ها و هدايا را از او  ی قربان  بايد اين آاهن16. آند

،  گناهی قربان:  نمايد حضور خداوند تقديم  ، به گرفته
ی سالمتی قربانی  برا و قوچ17ی، سوختنی قربان
ی و نوشيدنی  آرد ء فطير و هديه سبد نانک  با ي همراه
 . آن
 موی بلند سر خود را   شده  وقف ، شخص  از آن پس18
 در   را دم  عمل اين.  بتراشد  نذر اوست  عالمت آه

 را در   شده ده، موی تراشي  داده  انجام  عبادتء خيمه
 از  پس19.  بيندازد  زير قربانی سالمتی است آتشی آه
   سر دست ، آاهن  شخص  موی سر آن  شدن تراشيده
   فطير و يک قرص  را با يک نان  قوچ ء شده بريان

.  او بگذارد  را در دست ، همه فطير روغنی گرفته
 ء  هديه  آنها را بگيرد و بعنوانء  همه ، آاهن سپس20
تمامی اينها .  دهد  در حضور خداوند تكان صوصمخ

   داده  در حضور خداوند تكان  آه  قوچ  و ران با سينه
   شخص  آن سپس.   است  آاهن  مقدس  بودند، سهم شده
 از قيد نذر خود   بنوشد، چون  شراب تواند دوباره می

 .  است آزاد شده
آند و  ی نذر م  آه استی  آس  به  مربوط  مقررات اين21

   به نمايد و نيز مربوط ی خداوند م خود را وقف
 نذر خود،  ء دوره  بايد در پايان  آه استی هاي یقربان
ی ديگری ها ی بر اينها، او بايد قربان عالوه.  آند تقديم

   تقديم  است  خود نذر آرده  آردن وقفی  درابتدا را آه
 .نمايد

 
  برآتی دعا

 و   هارون  به رمود آه موسی ف  خداوند به سپس23و22
 :، بگويند  داده  را برآت  اسرائيل  قوم  بگويد آه پسرانش

  دهد خداوند شما را برآت«26و25و24
  فرمايد، و از شما محافظت

  سازد خود را بر شما تابانی خداوند رو
  فرمايد، و بر شما رحمت

  دهد  شما نشان  خود را به خداوند لطف
 ».بخشدی و شما را سالمت

  قومی  برا  طريق  اين  بايد به  و پسرانش هارون27
   را برآت  ايشان  مرا بطلبند و من  برآات اسرائيل
 . داد خواهم

 
   عبادتء خيمه تقديسی برای تقديمی هدايا

   عبادتء خيمهی  برپاساز آهی در روزی موس
   را به آنی ها قسمتی  رسانيد تمام  پايان به را
.  نمود  و تقديس  تدهين  آن  و لوازم  قربانگاه انضمام

   آه  قبايل سرانی ، يعن  اسرائيل  رهبران آنوقت2
خود را ی  بودند، هدايا را دادهی  سرشمار ترتيب
  عرابهک ي (  سر پوشيدهء  عرابه  شش ايشان3. آوردند
آشيدند  ی را دو گاو م  هر عرابه آه) دو رهبری برا

   خداوند تقديم  به  عبادتء ، در برابر خيمه آورده
 .آردند

   را قبول ايشانی هدايا«: فرمودی  موس خداوند به5و4
آنها را .  نما  استفاده آار عبادتگاهی  و از آنها برا آن
 ». آنند  از آنها استفاده آارشانی  تا برا ها بده ی الو به
ها  ی و گاوها را در اختيار الو  عرابهی، موس پس6

   جرشونء  طايفه  چهار گاو به و دو عرابه7.  گذاشت
و چهار 8  آنند آار خود از آنها استفادهی تا برا داد

   تحت آهی  مرارء  طايفه  گاو نيز به  و هشت عرابه
ی  بودند، داد تا برا ايتامار پسر هارونی رهبر

 گاو يا  قهات ی بن به9.  آنند  از آنها استفاده آارشان
 بار خود   سهم  ايشان قرار بود  نشد، چون  داده عرابه

 . آنند  حمل دوشی ، رو  عبادتء  خيمه را از اسباب

7



 8   اعداد
 

 

ی  شد هداياي  تدهين  قربانگاه آهی  در روز رهبران10
 آردند و آنها را جلو   تقديم آنک تبری نيزبرا

هر «: فرمودی  موس خداوند به11.  گذاشتند قربانگاه
ک  تبر  خود را جهت ء، هديه از رهبرانی روز يك

 ». آند  تقديم ربانگاهق
 زير  ترتيب  خود را بهی ، هدايا  رهبران پس12-83

 : نمودند تقديم
  رهبر اسم  از قبيله روز
   پسر عميناداب نحشون يهودا  اول
  پسر صوغر نتنائيل يساآار  دوم
   پسر حيلون الياب  زبولون  سوم
 ئور یاليصور پسر شد  رئوبين  رمچها
  ی پسر صوريشدا لئي یشلوم  شمعون  پنجم
   پسر دعوئيل الياساف جاد  ششم
  پسر عميهود اليشمع  افرايم  هفتم
  پسر فدهصور ئيل یجمل یمنس  هشتم
  ی پسر جدعون ابيدان  بنيامين  نهم
  یاخيعزر پسر عميشدا  دان  دهم
   پسر عكران ئيل یفجع اشير  هميازد
   پسر عينان اخيرع  ینفتال  دهمدواز
   آامًال مشابه  آه از رهبرانک هر يی متقديی هدايا

  بهی ا نقرهی سينک ي:  بودند از يكديگر بود عبارت
   وزن بهی ا  نقرهء آاسهک  با ي آيلوگرم 1ر5  وزن
 با   مخلوط  هر دو پر از آرد مرغوب  آه گرم 800
  بهی  طالي ظرفک بود؛ يی  آرد ءهديهی  برا روغن
گاو نر ک ؛ ي پر از بخور خوشبو گرم 110  وزن
ی قربانی  برا  نر يكسالهء برهک  و ي قوچک ، ي جوان
؛ دو گاو نر،  گناهی قربانی بز نر براک  يی؛سوختن
ی  برا  نر يكسالهء  بره  بز نر و پنج ، پنج  قوچ پنج
 .یسالمتی قربان

   شد آن  تدهين  قربانگاه آهی ، در روز بنابراين84-88
   آورده  اسرائيل قبايل   سران آهی  هدايايء را بوسيله
:  بودند از  هدايا عبارت اين. آردندک بودند تبر
 1ر5ی  تقريب  وزن  به هر آدامی ا نقرهی  سين دوازده
   وزن  به  هرآدامی،ا  نقره ء آاسه ؛ دوازده آيلوگرم
حدود ی  اهدايء  نقره  تمام  وزن پس ( گرم 800ی تقريب

 هر ی،ي طال  ظرف ؛ دوازده) بود آيلوگرم 27ر6

 آنها حدود   آل  وزن  آه گرم 110ی  تقريب  وزن بهک ي
،   قوچ  گاو نر، دوازده  بود؛ دوازده آيلوگرم 1ر32

)  آنها همراهی آردی با هدايا (  بز نر يكساله دوازده
ی قربانی  بز نر برا  دوازدهی،سوختنی قربانی برا
،   قوچ شصت،   و چهار گاو نر جوان ؛ بيست گناه

ی قربانی  برا  نر يكسالهء  بره ز نر و شصت ب شصت
 .یسالمت

 شد تا با خدا   عبادت ءوارد خيمهی  موس آهی وقت89
  صندوقی  رو  آه  رحمت تختی گفتگو آند، از باال
،   فرشتهء  دو مجسمه از ميانی  يعن عهد قرار داشت

 . شنيد گفت ی م  با او سخن خدارا آهی صدا
 

  چراغها طرز قرار دادن
 بگو   هارون به«2: فرمودی  موس خداوند به

ی  م  روشن چراغها را در چراغدانی وقت  آه
  ، جلو چراغدان  چراغ  نور هفت باشد آهی آند طور

 ».بتابد
 از  چراغدان4.  آار را آرد  همين  هارون پس3

   از طال ساخته  تمام هايش  تا شاخه  گرفته  پايه تزيينات
ی  طرح  همان  دقيقًا طبق  چراغدان اين.  بود شده

 . بود  داده نشانی  موس  خداوند به  بود آه  شده ساخته
 

 ها ی الو وقف
ها را  ی الو اآنون«: فرمودی  موس  خداوند به سپس6و5

.  و آنها را تطهير نما  جدا آن  اسرائيل  قومء از بقيه
   بر آنها شروع  طهارت  آب  را با پاشيدن  عمل اين7

 خود را  بدنی  مو  تمام  بگو آه  آنان  به ، سپس نموده
   بخواه از ايشان8.  را بشويند ، لباسها و تنشان تراشيده

 از آرد   راآه آنی  آردء  و هديه گاو جوانک  ي آه
  گاو جوانک  با ي  شده  تهيه  با روغن  مخلوط مرغوب
بعد در حضور 9.  بياورند گناهی قربانی ديگر برا

.  بياور  عبادتء  آنار در خيمه ا بهها ر ی، الو مردم
ی خود را روی  دستها  اسرائيل در آنجا رهبران10

   قوم تمامی  را بجا  آنان و هارون11، سر آنها بگذارند
 خداوند نمايد  ، وقف  مخصوصء  هديه بعنوان  اسرائيل
 . آنند ، خداوند را خدمت قومی تمامی ها بجا یتا الو
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خود را بر سر ی  دستهاها ی الو  رهبران سپس«12
 آنند تا  حضور خداوند تقديم  ، آنها را به گاوها گذارده

ی قربانی برای  و ديگر گناهی قربانی برای يك
  آنوقت13.  شود ها آفاره ی الو  بجهتی،سوختن
   خداوند تقديم  به  مخصوصء  هديه ها بايد بعنوان یالو
  ه گماشت  خدمت  به  و پسرانش  هارون  توسط شده
   قوم ء بقيه ها را از ميان ی، الو  طريق  اين به14. شوند

.  خواهند بود  من  از آن  و ايشان  جدا آن اسرائيل
 تطهير و   ترتيب  اين ها را به ی الو  از آنكه پس15

   عبادتء  خود را در خيمه  خدمت  ايشانی، نمود وقف
 .آغاز خواهند آرد

   تعلق  من  به سرائيل ا  قوم  تمام ها از ميان یالو«16
 ارشد   پسرانء همهی  آنها را بجا دارند و من

  زادگان  نخست زيرا همه17؛  ام  آرده  قبول اسرائيل یبن
   من ، به  حيوان  و چه  انسان ، چه  اسرائيل  قوم در ميان
 مصريها را  زادگان  نخست آهی  شب همان.  دارند تعلق
   منی،آر18.   دادم  خود اختصاص  اينها را به آشتم
  اسرائيل ی ارشد بن  پسران تمامی ها را بجا یالو

   و پسرانش  هارون ها را به ی الو و من19  ام پذيرفته
 بر  را آهی  مقدس ها بايد وظايف یالو.  آنم ی م هديه
   انجام  عبادت ءباشد، در خيمه ی م  اسرائيل  قوم ءهعهد
  ايشانی نمايند و برا   را تقديم قومی ها ی، قربان داده
ک  نزدي  قدس  به اسرائيل یبنی  آنند تا وقت آفاره

 ».بر سر آنها نيايدی شوند بالي یم
   با پيروی دقيق  اسرائيل  و قوم  موسی و هارون پس20

ها   بود، الوی  موسی داده  خداوند به از دستوراتی آه
،  الويها خود را طاهر ساخته21.  نمودند را وقف

 ء  هديه  را بعنوان  آنان  را شستند و هارون يشانها لباس
 منظور  بعد به.  نمود  خداوند تقديم  به مخصوص

 را   آفاره  مراسم ها برای ايشان  الوی تطهير نمودن
   دستوراتی آه  طبق  چيز درست همه22. بجا آورد
   اين  گرديد و به  بود، انجام  موسی داده خداوند به

،   و پسرانش  هارون  دستياران نوانها بع  الوی ترتيب
 . شدند  عبادت ء در خيمه  خدمتء آماده

بايد  ها یالو«24: فرمودی  موس  به خداوند همچنين23
يا ی  سالگ  و پنج  بيست  را از سن  در عبادتگاه خدمت

  بازنشستهی  سالگ  پنجاه و در سن25  آنند باالتر شروع

 ء د در خيمهتوانن یمی  از بازنشستگ پس26. شوند
ی  يار  وظايفشان  خود را در انجام ، برادران عبادت
  به.  نخواهند داشتی  مسئوليت خود، مستقيمی دهند، ول

 ».  آن  محول  ايشان ها را به ی الو  وظايف  ترتيب اين
 

   پسح دومين
   قوم  آمدن  از بيرون  پس  دوم  سال  اول در ماه
و ی  موس آه ی مصر وقت  از سرزمين اسرائيل

  سينا بودند، خداوند بهی  در صحرا  اسرائيل قوم
 : گفتی موس

 روز   در غروب  بايد هر ساله  اسرائيل قوم«3و2
در .  را بجا آورند  عيد پسح  مراسم  ماه  همين چهاردهم

 در   من آهی  دستورات  بايد از تمام  مراسم اينی اجرا
 ».آنندی  پيرو ام  مورد داده اين

 بود،   خداوند دستور داده همانطور آهی  موس پس5و4
.  را بجا آورند  عيد پسح  مراسم  آرد آه اعالم

،   دستور، عصر روز چهاردهم  اين  طبق اسرائيل یبن
ی ول7و6.  را آغاز آردند سينا مراسمی در صحرا

   روز نتوانستند در مراسم  در آن از مردانی ا عده
   نجس  با جنازه تماس آنند، زيرا در اثر   شرآت پسح
  ، مشكل  آمده و هارونی  نزد موس ايشان.  بودند شده

: گفتندی  موس  گذاشتند و به  در ميان خود را با آنان
   عيد به ها در اين ی ساير اسرائيل چرا ما نبايد مثل«

 ».  آنيم تقديمی خداوند قربان
 از   باره صبر آنيد تا در اين«:  داد جوابی موس8

   خداوند از اين جواب9» .  آنم  تكليف  آسبخداوند
 :قرار بود

   در حال ، چه اسرائيل یاز افراد بنی اگر فرد«10
   عيد پسح هنگام  بعد، بهی ها  در نسل حاضر و چه

 در سفر   شود، يا اينكه  نجس  با جنازه  تماس بسبب
تواند  ی عيد حضور يابد، باز م ، نتواند در مراسم بوده

،  ماهک بعد از يی ول11،  بگيرد را جشن  عيد پسح
  ؛ در آن  دوم  از ماه  روز چهاردهم غروبی يعن

   فطير و سبزيجات  را با نان  پسحء تواند بره ی م هنگام
 روز بعد   را تا صبح از آنی نبايد چيز12. بخورد  تلخ
او .  را بشكند از آنی بگذارد و نبايد استخوانی باق
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 را اجرا   عيد پسح  به مربوط   دستورات بايد آليه
 .نمايد

 در سفر  آهی  يا آس  نبوده  نجس آهی فردی ول«13
 در   عيد پسح  مراسم  از انجام نباشد و با وجود اين

  از تقديمی  خوددار موعد مقرر سر باز زند بايد بعلت
   قوم  مقرر، از ميان  خداوند در وقت بهی قربان

 خواهد   خويش  گناه او مسئول.  شود  رانده اسرائيل
 و   است  شما ساآن در ميانی ا اگر بيگانه14. بود
خداوند بجا ی  را برا  عيد پسح خواهد مراسم یم

  اين. نمايدی  پيرو  دستورات اينی آورد، بايد از تمام
 ».  است همهی  برا قانون

 
  ابر آتشين

 )38-34 :40  خروج(
ی ، ابر برپا شد  عبادتء  خيمه آهی  روز در آن15

   ابر به ، آن  شب  را پوشانيد و هنگام ، خيمه ظاهر شده
ی  باق  صورت همان   به  درآمد و تا صبح  آتش شكل
  پوشانيد و در شب ی را م  خيمه  ابر هميشه اين16. ماند
   ابر حرآت آهی وقت17. آمد ی در م  آتش  شكل به
  ابر آردند و هر وقت ی م  آوچ  اسرائيل آرد، قوم یم
آردند و در آنجا اردو  ی م ايستاد، آنها نيز توقف یم
 دستور خداوند   به ، ايشان  ترتيب  اين به18. زدند یم

ی  را راهنماي  ايشان آهی ، در هرجاي  نموده آوچ
   ابر ساآن آهی آردند و تا زمان ی م آرد، توقف یم

ی  زياد اگر ابر مدت19. ماندند ی م  مكان بود در همان
،   آرده  از دستور خداوند اطاعت د، آنها همايستا یم
  اگر ابر فقطی ول20. آردند ی م  توقف  اندازه  همان به

 دستور   طبق  هم  ايشان ايستاد، آنگاه یمی چند روز
  ابر آتشينی گاه21. ماندند ی چند روز م خداوند فقط

آرد؛  ی م  روز بعد حرآت ايستاد و صبح ی م  شب فقط
آرد،  ی م  حرآت آهی  روز، وقت چه و   شب  چهی،ول
اگر ابر 22. افتادند ی م  راه  آن  نيز بدنبال  اسرائيل قوم

   عبادتء خيمهی  باال سالک ، يا ي ماهک دو روز، ي
   توقف  اندازه  بهمان  هم اسرائيل یايستاد، بن یم
  آمد قوم ی در م  حرآت  به آهی بمجردی آردند، ول یم
   بود آه  ترتيب  اين به23، آردند ی م  آوچ هم
آردند و اردو  ی م خداوند آوچ   فرمان  به اسرائيل یبن

امر ی  موس  خداوند به  را آه آنها هر آنچه. زدند یم
 .آوردند یآرد، بجا م یم
 

  یا نقرهی شيپورها
دو شيپور از «: فرمودی  موس خداوند به

   آردن جمعی  و آنها را برا  آن درست  نقره
.  اردو بكارببر  دادن آوچی  و نيزبرا سرائيل ا قوم

   بدانند آه  شوند، قوم  هر دو شيپور نواخته هر وقت3
اگر ی ول4.  شود  جمع  عبادتء خيمهی  در ورود بايد دم

   قبايل  سران  فقط  شود، آنگاه شيپور نواختهک ي
 . تو بيايند  پيش اسرائيل

 شوند  خته نوا مختلفی شيپورها بايد با صداها«7و6و5
 را از   شدن  جمع  بتواند عالمت  اسرائيل تا قوم
  شيپور آوچی وقت.  دهد  تشخيص  آردن  آوچ عالمت
 ء خيمهی  شرق  در سمت آهی هاي  شود، قبيله نواخته
  بار دوم.  آنند  حرآت اند بايد اول  چادر زده عبادت

   راه  جنوب سمتی ها  شود، قبيله  شيپور نواخته آه
ک  ي اين.  مجازند شيپور بنوازند  آاهنان فقط8. دبيفتن
 را بجا   آن اندرنسل  بايد نسل  آه استی  دايم حكم
 .آورند

 آند   شما حمله  به  موعود، دشمن در سرزمينی وقت«9
 شويد،   از خود با آنها وارد جنگ و شما در دفاع

 و  رسم ی داد شما م  به  شيپورها، من  با نواختن آنوقت
در 10.  دهم ی م  نجات  دشمنانتان ا از چنگشما ر
ی  شيپورها را بنوازيد، يعن شاد خود نيز اينی روزها

   آه  هر ماه عيدها و اولی  برگزار در موقع
  تقديمی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها یقربان
 خداوند،  من.  آورد  ياد خواهم  شما را به آنيد و من یم

 ». شما هستمی خدا
 سينای  از صحرا  اسرائيل م قو حرآت

  ، بعد از بيرون  دوم  از سال  دوم  ماه در روز بيستم11
  ءخيمهی  از مصر، ابر از باال اسرائيل ی بن آمدن

 از   اسرائيل ، قوم پس12.  نمود  حرآت عبادت
 افتادند تا   راه  ابر به ، بدنبال  آرده سينا آوچی صحرا
.  باز ايستاد رآت از ح فارانی  ابر در صحرا اينكه

 خداوند را در مورد  دستوراتی  موس  از آنكه پس13
 . بود  سفر ايشان  نخستين  آرد اين  دريافت  قوم آوچ

10
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ی  رهبر  خود به  بخش  يهودا زير پرچمء قبيله14
   حرآت  اسرائيل  قوم ، پيشاپيش  پسر عميناداب نحشون

ی ر رهب  يساآار بهء ، قبيله  سر آن پشت15. آرد یم
  و بعد از آن16  بود پسر صوغر در حرآت  نتنائيل
 .  پسر حيلون اليابی  رهبر  به  زبولونء قبيله

 ی، الوء از قبيلهی مرار ی و بن جرشون ی بن مردان17
 گذاشتند و   بود بر دوش  شده  جمع  را آه  عبادتء خيمه
 سر آنها،  پشت18.  افتادند  راه  به  زبولونء  قبيله بدنبال

ی  رهبر  خود به  بخش  زير پرچم  رئوبينء يلهقب
  در صف19. آرد ی م اليصور پسر شديئور حرآت

 پسر  ئيل یشلومی  رهبر  به  شمعونء بعد، قبيله
ی  رهبر  جاد بهء ، قبيله  از آن و پس20ی صوريشدا
 .  قرار داشت  پسر دعوئيل الياساف

 را  س قد  و لوازم  اسباب  آه قهات ی آنها بن بدنبال21
 ء خيمهی برپا ساز. ( بودند آردند در حرآت ی م حمل

   از رسيدن پيشی بايست ی جديد م  در جايگاه عبادت
 ء  قبيلهی، بعد در صف22) . باشد  يافته  پايان قهات یبن

ی  رهبر  خود به  بخش  زير پرچم  بود آه افرايم
  بهی  منسء قبيله23. آرد ی م  پسر عميهود حرآت اليشمع
   به  بنيامينء و قبيله24  پسر فدهصور ئيل یجملی ررهب
 . سر آنها بودند پشتی  پسر جدعون ابيدانی رهبر

   خود حرآت  زير پرچم  دان  بخش ، قبايل آخر از همه25
 رهبری اخيعزر پسر   به  دانء قبيله. آردند می

 پسر  ئيل  رهبری فجعی  اشير بهء قبيله26عميشدای، 
   پسر عينان  رهبری اخيرع  نفتالی بهء و قبيله27،  عكران

   حرآت  بود ترتيب اين28.  بودند  در حرآت  ترتيب به
 .  آردن  آوچ  در هنگام های اسرائيل قبيله

   پسر رعوئيل  حوباب  برادر زنش بهی موسی روز29
 خداوند   آه هستيمی  سرزمين ما عازم«:  گفتی مديان
در .  ما بيا  همراه  تو هم.  است  ما داده  را به  آنء وعده
ی ها  آرد، زيرا خداوند وعده خواهيمی  تو نيك حق
 ».  است  داده  اسرائيل  قوم بهی عال

   بايد به ، من نه«:  داد  جواب برادر زنشی ول30
 ».  برگردم  خود و نزد خويشانم سرزمين

  ، چون  ما بمان پيش«:  ، گفت اصرار نمودهی موس31
ی خوبی و راهنمای شناس ی م را خوب   بيابان تو اين
   در تمامی،اگر با ما بياي32. بودی ما خواهی برا

ی خواهک دهد شري ی ما م  خداوند به آه  یبرآات
 ».بود

   سفر ادامه  روز به  سه  سينا، مدت آوهک  از تر پس33
   اسرائيل  قبايل  عهد پيشاپيش  صندوق دادند در حاليكه

.  آند  آنها انتخاب توقفی برای  بود تا مكان در حرآت
آردند و سفر ک  را تر  اردوگاه  روز بود آه هنگام34

  هرگاه35.  ابر آغاز نمودند حرآتی خود را درپ
ندا سر ی آمد موس ی در م  حرآت  عهد به صندوق

 :داد یم
 خداوندی برخيز ا«

  شوند  پراآنده تا دشمنانت
 ». بگريزند  از حضورت و خصمانت

شد، موسی   می  عهد متوقف  صندوق و هرگاه36
 : گفت می
  ی هزار اسرائيل خداوند نزد هزارانی ا«

 ».بازگرد
 

  خداوند از جانبی آتش
   به خود لبی  بخاطر سختيها  اسرائيل قوم

 آنها را  خداوند شكايت.  گشودند شكايت
 خداوند از   آتش پس.  شد  افروخته شنيد و غضبش

.  آرد  قوم  نابود آردن ه ب  اردو شروعء گوشهک ي
خواستند ک آمی ، ازموس  فرياد سر داده ايشان2

.  شد  متوقف  دعا آرد، آتش آنانی برای  موس وچون
) » سوختن«ی يعن(»  تبعيره« آنجا را   پس از آن3

   ايشان  خداوند در ميان  در آنجا آتش ناميدند، چون
 . بود  شده مشتعل
  هفتاد رهبر انتخاب

 بودند در   آمده  ايشان  از مصر همراه ی آهغريبان5و4
آردند   مصر اظهار دلتنگی می آرزوی چيزهای خوب

افزود   می  اسرائيل  خود بر نارضايتی قوم و اين
   آمی گوشت ای آاش«: گفتند  می آنان  ناله بطوری آه

های لذيذی در مصر   ماهی چه!  خورديم می
 و سير و   تره چه!  خيار و خربزهايی چه!  خورديم می

  ، چون  است ولی حاال قوتی برای ما نمانده6! پيازی
 »! َمّن  جز اين  نداريم چيزی برای خوردن
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   به  سفيد مايل  رنگ  گشنيز و به  تخمء  اندازه َمّن، به(7
   جمع  را از روی زمين  آن اسرائيل بنی8. زرد بود

،  آوردند، سپس  آرد درمی آوبيدند و بصورت ، می آرده
   طعم  مثل  آن طعم. پختند  می  آرد، قرصهای نان از آن

   زمين  شامگاهی به َمّن با شبنم9. نانهای روغنی بود
 .) نشست می

 در  را آهی هاي  خانواده تمامی صدای موس11و10
. آردند شنيد ی م  گريه خود ايستادهی ها  خيمه اطراف

   آه خداوند  شد و به  امر بسيار ناراحت او از اين
چرا مرا «:  آرد  بود، عرض  برافروخته خشمش
 از   آه ام  آرده  چه  مگر منی؟ا  تنگنا گذاشته دراين
   من  را بردوش  قوم ، بار اين شدهی  ناراض من

 آنها   هستند؟ آيا من منی ها آيا اينها بچه12ی؟ ا گذاشته
 در  آنها را مانند دايهی گوي ی م  من  به  آه ام را زاييده

  اينی برا13؟   موعود ببرم  سرزمين ، به  گرفته غوشآ
  ؟ زيرا نزد من  آنم  تهيه  گوشت  چگونه  جمعيت همه
   به من14!   بده  ما گوشت به: گويند ی، م  آرده گريه
.   آنم  را تحمل  قوم بار اينی  سنگين توانم ینمی تنهاي
با ی خواه یاگر م15!   بسيار سنگين استی  بار اين
  و از اينی  مرا بكش آنم ی م  درخواستی، آن  چنين من

 »!ی ده فرسا نجات  طاقت وضع
هفتاد نفر از «: فرمودی  موس  خداوند به پس16

آنها .   بخوان حضور من   را به  اسرائيل  قوم رهبران
.  بياور تا در آنجا با تو بايستند  عبادتء  خيمه را به

 و   گفت  خواهم خن، در آنجا با تو س  آرده  نزول من17
 نيز  ، بر ايشان  بر تو قرار دارد گرفته آهی از روح
 شوند و تو   قوم  بار اين  نهاد تا با تو متحمل خواهم

 .یتنها نباش
 خود را طاهر سازند،   بگو آه اسرائيل ی بن به«18

   ايشان به.  تا بخورند دهم ی آنها م  به  فردا گوشت چون
   آه  است شما را شنيدهی ها  خداوند ناله بگو آه

.  داشتيم ی م خوردنی  برا  گوشت آاشی ا: ايد گفته
  نه20و19!  ما بهتر بود  وضع در مصر بوديمی وقت
   روز، بيست  روز، ده روز، دو روز، پنجک يی برا

 خواهيد خورد   گوشت  تمام ماهک يی  برا روز، بلكه
ويد،  بيزار ش  درآيد و از آن  از دماغتان آهی بحد

، از   رد نموده  شماست  در ميان را آهی زيرا خداي
 ». آرديد  مصر گريه فراق

 ء  پياده تنها تعداد مردان«:  آرد عرضی موسی ول21
  یده ی م  تو قول  و آنوقت  ششصد هزار نفر است قوم
اگر ما 22ی؟  بده  قوم  اين  به  گوشت  تمام ماهک  ي آه
   آفاف  باز هم  سر ببريمخود رای ها ها و رمه  گله تمام

   بگيريم  دريا را هم  ماهيان و اگر تمام! نخواهد داد
 »!  سير آنيم توانيم ی را نم  قوم اين

؟  ام  شده  ناتوان آيا من«: فرمودی  موس خداوند به23
 ».  يا نه  است  راست  من  قول ديد آهی خواهی بزود

  نان، سخ نمودهک  را تر  عبادتء خيمهی  موس پس24
 رسانيد و هفتاد نفر از   قوم  گوش خداوند را به

 را در  ، ايشان  آرده  را جمع اسرائيل ی بن رهبران
خداوند در ابر 25.   برپا داشت  عبادتء  خيمه اطراف
 بر  آهی  آرد و از روح صحبتی ، با موس  شده نازل
   هفتاد رهبر قوم ، بر آن  گرفته قرار داشتی موس
ی  برا  قرار گرفت  بر ايشان  روح آهی وقت. نهاد
 . آردند نبوتی مدت

داد، در   نامهای الداد و می  هفتاد نفر به دو نفر از آن26
 بر   بودند، ولی روح  نرفته  خيمه  و به  مانده اردوگاه
 بودند   جايی آه  و در همان  نيز قرار گرفت ايشان
ی  را برا  واقعه ، اين جوانی دويده27.  آردند نبوت

 يكی از   آه  پسر نون و يوشع28 آرد  موسی تعريف
:  ، گفت  نموده  موسی بود اعتراض  منتخب دستياران

 »!، جلو آار آنها را بگير ای سرور من«
   حسادت منی آيا تو بجا«:  داد جوابی موسی ول29
بودند و ی  خداوند نب قومی  تمام آاشی  ای؟آن یم

بعد 30» !نهاد یا م آنهء  خود را بر همه خداوند روح
 .  بازگشت  اردوگاه  به  اسرائيل با رهبرانی موس

 فرستد ی م خداوند بلدرچين
.  آورد  از دريا بلدرچين وزانيد آهی خداوند باد31

   به  را از هر طرف  اردوگاه بلدرچينها اطراف
متر از ک  ي قريبی  چند آيلومتر در ارتفاع مسافت
 روز و   آن  تمام اسرائيل یبن32.  پر ساختند  زمين سطح
   وزن حداقل.  گرفتند ، بلدرچين  و روز بعد از آن شب

 سيصد   بود قريب  آرده  جمع  هر آس آهی پرندگان
ها، آنها را   بلدرچين آردنک  منظور خش به.  بود من
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   اينكه بمحضی ول33.  آردند  پهن  اردوگاه در اطراف
 خداوند بر   نمودند، خشم  گوشت  خوردن  به شروع
،   آرده  نازل سختی  شد و بالي  افروخته  اسرائيل قوم
 را   مكان  آن پس34.  برد  را از بين از آنانی  زيادء عده

) »  و ولع  حرص قبرستان«  یيعن(»   هتاوه قبروت«
   آردند آه را دفنی  در آنجا اشخاص ناميدند، چون

 . بودند  شده  مصر حريص  و سرزمين گوشتی برا
،   آرده  آوچ  حضيروت  از آنجا به  اسرائيل قوم35
 .در آنجا ماندندی مدت

 
   مريم تنبيه

  را بعلتی  موس  و هارون مريمی روز
.  آردند بود، سرزنشی  او حبش زن  اينكه

  سخنی  موسء  بوسيله آيا خداوند فقط«: آنها گفتند2
   نگفته  ما نيز سخن ء؟ مگر او بوسيله  است گفته
ی و فورًا موس4و3  آنها را شنيد خداوند سخنان» ؟ است

   فراخوانده  عبادتء  خيمه  را به  و مريم و هارون
   ايشان پس» . اينجا بياييد  نفر شما به هر سه«: فرمود

  ترين متواضعی موس. (در حضور خداوند ايستادند
 .) بود زمينی مرد رو

، درآنار در   شده  ابر نازل تون خداوند در س آنگاه5
 جلو   و مريم هارون«:  ايستاد و فرمود عبادتگاه
:  فرمود  ايشان خداوند به6.  جلو رفتند و ايشان» بيايند

   صحبت  رويا و خوابء بوسيلهی نبک  با ي من«
   به  است  خدمتگزار من آهی با موسی ول8و7،  آنم یم

 مرا با  او قوم  ، چون گويم ی نم  سخن  طريق اين
رودررو و آشكارا ی  با و من. آند ی م خدمتی وفادار
. بيند یمرا می  با رمز، و او تجل ، نه آنم ی م صحبت

 » آنيد؟  آرديد او را سرزنش چطور جرأت
 شد و خداوند از   افروخته  خداوند بر ايشان  خشم پس9

 ء خيمهی  ابر از رو  اينكه بمحض10.   رفت نزد ايشان
.  سفيد شد  جذام  از مرض  مريم ، بدن  برخاست عبادت
: فرياد برآوردی نزد موس11،  را ديد  اين هارونی وقت
  ، زيرا اين  نكن  تنبيه  گناه ، ما را بخاطر اين آقايمی ا«

  ء بچه  مثل نگذار مريم12.   است بودهی  ما از نادان گناه
،   است  پوسيده  بدنش  تولد، نصف  موقع آهی ا مرده
 ».شود

خدا، ی ا«:  ، گفت نزد خداوند دعا آردهی  موس پس13
 ».ی او را شفا ده آنم ی م  تو التماس به
   دهان  آب اگر پدرش«: فرمودی  موس خداوند به14

   روز خجل  بود آيا تا هفت  او انداخته بصورت
   به  از اردوگاه  روز خارج  بايد هفت شد؟ حاال هم ینم

  تواند دوباره ی م عد از آنبسر برد و بی تنهاي
 ».بازگردد

 شد و   اخراج  روز از اردوگاه  هفت  مدت  مريم پس15
،   صبر نموده  اردوگاه  وی به  تا بازگشت  اسرائيل قوم
   از حضيروت سپس16.  آردند  آوچ  دوباره  از آن پس

 . اردو زدند ، در صحرای فاران  نموده حرآت
 

   آنعان سرزمينی بررس
 )33-19 :1  يهتثن(

  بهی افراد«: فرمودی  موس خداوند به
   قوم را به   آن خواهم ی م  آه  آنعان سرزمين

از هر . آنندی  را بررس  تا آن  بفرست  بدهم اسرائيل
 ». رهبر بفرستک  ي قبيله

  فارانی  در صحرا اسرائيل ی بن  موقع در آن(3-15
  ند عمل دستور خداو طبقی موس.)  بودند اردو زده

   آنعان  سرزمين  رهبر را به  دوازده ، اين آرده
 .فرستاد
 ؛  رئوبين ء پسر زآور، از قبيله شموع
 ؛  شمعونء  از قبيلهی، پسر حور شافاط
  يهودا؛ء ، از قبيله  پسر َيُفَنه آاليب
  يساآار؛ء ، از قبيله  پسر يوسف يجال
 ؛  افرايمء ، از قبيله  پسر نون هوشع
 ؛  بنيامينء افو، از قبيلهپسر ری فلط
 ؛  زبولونء  از قبيلهی، پسر سود ئيل یجد
 ی؛ منسء ، از قبيلهی پسر سوسی جد
 ؛  دانء  از قبيلهی، پسر جمل ئيل یعم

  اشير؛ء ، از قبيله ستور پسر ميكائيل
 ی؛ نفتالء  از قبيلهی،پسر وفسی نحب

 . جادء  از قبيلهی، پسر ماآ جاوئيل
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   را به  هوشع اسمی  موس د آه بو  موقع در همين16
 .تغيير داد  *يوشع

از «:  نمود  اعزام  دستورات  را با اين موسی ايشان17
،   گذشته  برويد و از صحرای ِنِگب  شمال  سمت اينجا به

 و ببينيد18 آوهستانی برسانيد،   سرزمين خود را به
   و مردمی آه  قرار است  موعود از چه  سرزمين وضع

؟  اند قوی هستند يا ضعيف اآنند، چگونهدر آنجا س
؟   يا نه  حاصلخيز است زمينشان19؟  بسيارند يا آم
حصارند؟  اند، حصار دارند يا بی  چگونه شهرهايشان

 زياد   يا باير؟ در آنجا درخت  بارور است زمينشان20
 ندهيد و مقداری از   خود راه  به ؟ هراس  يا آم است

  آن(» . با خود بياوريد  نمونه  آنجا را بعنوان محصوالت
 .) نوبر انگور بود  فصل موقع

 تا   صين  را از بيابان  زمين ، وضع  رفته  ايشان پس21
در 22. آردندی  بررس  حمات گذرگاهک  نزدي رحوب

  نگبی  از صحرا ، اول شمالی مسير خود بسو
،   اخيمان در آنجا قبايل.  رسيدند  حبرون ، به گذشته
.  بودند ديدند  عناق  از نسل را آهی ماو تلی شيشا

   مصر، بنا شده**  از صوعن  قبل  سال  هفت حبرون(
 ء ه در  به  امروزه رسيدند آهی  جاي  به سپس23) .بود

 انگور  خوشهک  و در آنجا ي  است  معروف اشكول
ی  انگور بقدرء  خوشه اين. چيدند و با خود آوردند

 را   دو نفر آن آويختهی  چوب  را به  آن  بود آه بزرگ
ی انار و انجير نيز برای مقدار! آردند ی م حمل
  ء خوشه  آن  بسبب  دره آن24.  با خود آوردند نمونه
) » خوشه«ی يعن (  بود اشكول  شده  چيده آهی انگور
 . شد ناميده

 خود   از مأموريت  روز ايشان  از چهل پس25
   قوم تمام و   هارونی، موس  به آنان26. بازگشتند
 بودند،  فارانی  در صحرا  واقع  در قادش  آه اسرائيل

   آه را همی هاي ، ميوه  داده  آنجا گزارش از وضعيت
 . دادند  آنها نشان  بودند به با خود آورده

  آهی  سرزمين به«:  قرار بود  از اين  ايشان گزارش27
ی ، سرزمين  رسيديمی، فرستاد آنی  بررس ما را جهت

                                                 
 ».خداوند نجات است«عنی ي  »يوشع«و ,  »نجات«عنی ي  »هوشع«    *

 .بنا شده بود. م.ق1700صوعن در سال  **

.  استی  جار  در آن  شير و عسل  حاصلخيز آه است
اما 28.  ايم  با خود آورده  آه استی هاي  ميوه  هم اين

  هستند و شهرهايشانی قوی  آنجا خيل ساآنان
   گذشته از اين.   است حصاردار و بسيار بزرگ

ها در  یعماليق29.   در آنجا ديديم را همی عناقی غولها
ها در  یها و امور یسها و يبو ی، حيت نگبی صحرا
  مديترانهی  دريا  و آنعانيها در ساحلی، آوهستان نقاط

 ». دارند  سكونت  رود اردنء و آناره
  ی در حضور موس  را آه اسرائيل ی، بن آاليب30

بياييد فورًا «:   گفت  نموده  بودند خاطر جمع ايستاده
  توانيم ی م ، چون  آنيم  و آنجا را تصرف  ببريم هجوم

 ».  نماييم  را فتح نآ
   اقوام  اينء ما از عهده«:  گفتند  آاليب اما همراهان31

» . از ما قويترند ، چون آييم ینيرومند بر نم
   بود آه از آنی و حاآی  آنها منف ، گزارش بنابراين32
آنها . در خواهد آوردی  آنها را از پا  سرزمين آن

ما در آنجا 33.  هستند هيكلی آنجا قوی اهال«: گفتند
 پيكر   غول  مردمان  از نسل  آه ها را ديديم یعناق
   ما در برابرشان داشتند آهی  قد بلند چنان. اند قديم

 ».  بوديم  ملخ همچون
 

  خداوند  عليه شورش
  با  شب  تمام  اسرائيل  خبر، قوم  اين با شنيدن

 موسی و  آنها از دست2. صدای بلند گريستند
   در مصر مرده آاش«: ، گفتند  آرده  شكايت هارون
  زيرا مردن3،  شديم  می  تلف  بيابان ، يا در همين بوديم

   داريم  در پيش  سرزمينی آه  به  آه  است بهتر از اين
 و  آند و زنان در آنجا خداوند ما را هالک می!  برويم
» .  مصر باز گرديم بياييد به. شوند  اسير می هايمان بچه

   آنيم بياييد يک رهبر انتخاب«: يكديگر گفتند   به پس4
 ». مصر بازگرداند تا ما را به

ک  خا  به  اسرائيل  در برابر قوم و هارونی موس5
 جزو   آه  پسر َيُفّنه  و آاليب  پسر نون يوشع6. افتادند
   رفته  آنعان سرزمينی  بررس  به بودند آهی آسان

   قوم ء همه و به7 زدندک  خود را چاء بودند، جامه
  آرديمی  بررس آهی سرزمين«: ، گفتند  آرده خطاب

اگر خداوند از ما 8.  استی  بسيار خوب سرزمين
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   سرزمين  اين  به ، ما را بسالمت استی راض
.  ما خواهد داد  را به حاصلخيز خواهد رساند و آن

   سرزمين  آن  نكنيد و از مردم  بضد خداوند قيام پس9
   آب ما مثلی  آنها برا  دادن كست ش نترسيد، چون

ی  پشتيبان آنانی ، ول خداوند با ماست.   است خوردن
 »!از آنها نترسيد. ندارند

   پيشنهاد، ايشان  اين  قبول  بعوض  اسرائيل ولی قوم11و10
   حضور پرجالل  ناگاه  آردند آه  مرگ را تهديد به

گرديد و    نمايان  قوم  بر تمام  عبادتء خداوند در خيمه
   مرا اهانت  قوم  آی اين تا به«:  موسی فرمود خداوند به

 آنها   در ميان  معجزاتی آه  اينء آنند؟ آيا بعد از همه می
 را با   ايشان من12آورند؟   نمی  ايمان  من  باز به ام آرده

 و از تو قومی بزرگتر و  آنم باليی هالک می
 ». آورم نيرومندتر بوجود می

مصريها ی اما وقت«:  آرد  خداوند عرض بهی موس13
دانند  ی م ؟ آنها خوب  خواهند گفت  را بشنوند چه اين
 .ی داد نجات  خود را قومی  عظيم  قدرت  تو با چه آه
   سرزمين ساآنانی  را برا  موضوع اين ها یمصر14

   دارند آه آنعانيها اطالع.  خواهند آرد  تعريف آنعان
  آهی و خود را در ابری هستخداوند، با ما ی تو، ا
 ابر و  و با ستونی آن ی ظاهر م سر ماستی باال
 اگر  حال15. ینماي ی م  و روز ما را هدايت ، شب آتش
 تو را   شهرت آهی  مردمی، خود را بكش  قوم تمام
خداوند ناچار شد آنها را در 16:  اند خواهند گفت شنيده
ی  سرزمين را به   قوم  اين  نتوانست  بكشد، چون بيابان
 . بود برساند  داده  آنها وعده  به آه
   را با بخشيدن  عظيمت  قدرت آنم ی م التماس«18و17

 ما   خود را به  عظيم ، محبت  ساخته  ما نمايان گناهان
 هر چند   نگير و ما را ببخش  بر ما خشم.ی ده نشان
و بخاطر ی گذار ی سزا نم  را بدون  گناه آهی ا گفته
   و چهارم  سوم  را تا نسل ، فرزندان  پدران گناه

  آنم یخداوندا، از تو استدعا م19. یآن ی م مجازات
ی  خود ببخش  عظيم  را بخاطر محبت  قوم  اين گناهان

 سر   مصر را پشت  سرزمين آهی  از روز همچنانكه
 ».یا  آنها را مورد عفو خود قرار داده گذاشتيم

 استدعا   آنها را چنانكه من«:  خداوند فرمود پس21و20
 حضور   و به  خودم  حيات بهی ول.  بخشم یمی ا آرده

  آنم ی سوگند ياد م  است  را پر آرده  زمين  آه پرجاللم
 مرا   و معجزات  جالل آهی  از آنان هيچكدام23و22  آه

   نمودن اند و بارها از توآل  ديده در مصر و در بيابان
   بديدن موفقی اند حت  سرباز زده  آردن و اطاعت
.  نخواهند شد ام  داده  وعده  اجدادشان  به آهی سرزمين
 موعود را نخواهد   آند سرزمين  مرا اهانت هر آه

ی  ديگر  شخصيت  آاليب گزار من خدمتی ول24. ديد
.   است  آرده  مرا اطاعت  قلب  از صميم دارد و پيوسته

  بود فته ر آنی بررسی  برا آهی  سرزمين او را به
   آه حال25.  خواهد شد آنک  او مال  برد و نسل خواهم
ی ها یها و آنعان یعماليق  حد از  تا اين  اسرائيل قوم

   فردا از سمت  بهتر است ترسند پس یها م  دره ساآن
 ». آنيد  مراجعت  بيابان  به سرخی دريا

  اين«27:   گفت  موسی و هارون  خداوند به سپس26
   شكايت  آی از من و شرور تا به بدآار  قوم
؟   دهم  غرغر آنها گوش  آی بايد به آنند؟ تا به می

   خود قسم  حيات  خداوند به  بگو آه  ايشان به28
  ترسيديد به  می  از آن  را آه  آنچه خورد آه می

 خواهيد   بيابان  شما در اينء همه29.  بياورد سرتان
 باال   به  سال  بيست حتی يک نفر از شما آه. مرد

وارد 30،   است  آرده  شكايت  من دارد و از دست
   پسر َيُفّنه  آاليب فقط.  موعود نخواهد شد سرزمين
 . آنجا را دارند  ورود بهء  اجازه  پسر نون و يوشع

   سرزمين  آن  اسير ساآنان  فرزندانتان شما گفتيد آه«31
   آن  به  آنها را بسالمت ، من شوند؛ ولی برعكس می

 مالک سرزمينی خواهند شد   و ايشان برم  می سرزمين
  های شما در اين اما الشه32.  را رد آرديد  شما آن آه

ايمانی شما   بخاطر بی فرزندانتان33.  خواهد افتاد بيابان
   خواهند بود تا آخرين  سرگردان  بيابان  در اين  سال چهل

 . بميرد نفر شما در بيابان
 روز   چهل  افراد شما مدت  آههمانطور«35و34

  آردند، شما نيز مدتی  موعود را بررس سرزمين
ک يی  خواهيد بود، يعن  سرگردان  در بيابان  سال چهل
   گناهان  چوب  ترتيب  اين هر روز، و بهی  برا سال

 با   مخالفت خود را خواهيد خورد و خواهيد فهميد آه
   بضد من  آه شرور قومی شما ا. داردی  سزاي  چه من
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   آه من.  خواهيد مرد  بيابان ايد در اين  شده جمع
 ». ام  را گفته  اين خداوند هستم

   آنعان سرزمينی بررسی  برا آهی افراد38و37و36
 آنها   مردم  در دل  و وحشت  بودند با ايجاد ترس رفته
 خداوند   خداوند برانگيختند، پس  عليه  طغيان را به
 افراد   اين از بين. آردک  آنها را هال، فرستادهی بالي
 . ماندند  زنده  و آاليب  يوشع فقط

   قوم  گوش  خداوند را به سخنانی موسی وقت39
روز بعد، 40. گريستندی  تلخ  رسانيد، آنها به اسرائيل
 موعود   سرزمينء ، روانه  زود آنها برخاسته صبح
،  ايم  آرده  گناه  آه دانيم یما م«: گفتند یآنها م. شدند
 خداوند   آه برويمی سرزمينی  بسو ايم آماده حاالی ول
 ».  است  داده  ما وعده به
   از فرمان  آارتان اما شما با اين«:  موسی گفت41

آنيد،   سرپيچی می  بيابان  به خداوند در مورد بازگشت
نرويد، زيرا 42.  نخواهيد شد  موفق  بدانيد آه پس

 خداوند با   خواهند داد، چون ت شما را شكس دشمنانتان
ها روبرو  ها و آنعانی شما با عماليقی43.  شما نيست

خداوند با شما نخواهد .  خواهيد شد  آشته ، در جنگ شده
 ».ايد بود، زيرا شما از پيروی او برگشته

   موسی توجهی نكردند و با اينكه  سخنان ولی آنها به44
   حرآت ه عهد خداوند و موسی از اردوگا صندوق
 موعود   سرزمينء  روانه  بودند، آنها خودسرانه نكرده
  های ساآن ها و آنعانی  عماليقی آنگاه45. شدند

،   آرده  حمله  اسرائيل  قوم  آمدند و به ، پايين آوهستان
 . نمودند  دادند و تا حرما تعقيب  را شكست آنان

  ی قربان قوانين
   دستورات  اين فرمود آهی  موس خداوند به

 آنها  آهی  بدهد تا وقت  اسرائيل  قوم را به
:  آنند شوند آنها را رعايت ی موعود م وارد سرزمين

   يا هر نوعی،سوختنی  بخواهند قربان هرگاه5و4و3
شود و مورد  ی م  تقديم  بر آتش آهی ديگری قربان

آنها بايد ی  آنند، قربان ، تقديم پسند خداوند است
ها،  یاز قربانک هر ي.  باشد  يا قوچگوسفند، بز، گاو

  نذر، خواهی  قربان باشد خواهی سوختنی  قربان خواه
از ی  يكء هويژی  قربان  باشد، خواه داوطلبانهی قربان

  همراهی  آردء  بايد با هديه اعياد، در هر صورت

ک  ي  آن شود، بايد همراه یمی قربانی ا اگر بره. باشد
  ليتر روغنک  با ي ط مخلو  آرد مرغوب آيلوگرم
   بعنوان ليتر شرابک و نيز يی  آردء  هديه بعنوان
 . شود تقديمی  نوشيدن ءههدي

 دو   آن  باشد، بايد همراه قوچک يی اگر قربان6
 ليتر  و نيمک  با ي  مخلوط  آرد مرغوب آيلوگرم
 ليتر  و نيمک و نيز ي7ی  آرد ء هديه ، بعنوان روغن
  قربانی اين.  شود وشيدنی تقديم ن ء هديه  بعنوان شراب

 . مورد پسند خداوند است
ی  آردء  هديه  است گاو جوانک يی اگر قربان9و8

  مخلوط   آرد مرغوب  آيلوگرم  سه  بايد شامل  آن همراه
، دو ليتر  آنی  نوشيدن ءو هديه10  با دو ليتر روغن

   خداوند تقديم  به  بر آتش آهی  قربان اين.  باشد شراب
 .باشد یشود، موردپسند او م یم

 چيزهايی   چه اينها دستوراتی هستند در مورد اينكه12و11
 يا  ، بره های گاو، قوچ  هر يک از قربانی بايد همراه

خواهند   می  آسانی آه تمام14و13.  شوند  تقديم بزغاله
   تقديم ، بر آتش  موردپسند خداوند است ای آه قربانی

   در ميان  غريبانی آه اشند و خواه اسرائيلی ب آنند، خواه
.  آنند  را رعايت  دستورات  ساآنند، بايد اين اسرائيل بنی

 اسرائيلی و  ، چه  است  يكسان  برای همه  قانون چون16و15
 خود باقی   قوت  به  اندر نسل  نسل  قانون اين.   غريب چه

برای .  در نظر خداوند برابرند خواهد بود، زيرا همه
 . وجود دارد ک قانون ي همه

 بگو   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به18و17
   بدهم  ايشان  به خواهم ی م آهی  سرزمين بهی وقت

 بخورند بايد   زمين  از محصول هر وقت19برسند، 
 خداوند   به  مخصوص ء هديه  را بعنوان از آنی قسمت
   نان  قرص ينپزند بايد اول ی م نانی وقت20.  نمايند تقديم
  آيد بعنوان ی م  بدست  حصاد ساليانه  از اولين را آه
  اين21.  نمايند  خداوند تقديم ، به  مخصوصء هديه
ی  شما و حتمًا بايست خرمنگاه  از  ساليانه استی ا هديه
 . شود  بجا آورده  اندر نسل نسل

، در   شما ندانستهء آيندهی اگر شما يا نسلها«23و22
ی طی  موس ء خداوند بوسيله آهی  دستورات ن اي انجام
   به آهی وقت24، آنيدی  آوتاه  است  شما داده  به ساليان
ی  برا گاو جوانک برديد، بايد ي ی خود پ اشتباه
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مورد پسند ی  قربان اين.  نماييد هديهی سوختنی قربان
 وی  آرد ء با هديه  معمول  و بايد طبق خداوند است

  گناهی قربانی بز نر براک يز يو نی  نوشيدنء هديه
   آفاره  اسرائيل  قوم تمامی  برا آاهن25.  گردد تقديم

   خواهند شد، زيرا ندانسته  بخشيده نمايد و ايشان
   خود، به  عمل اينی اند و برا  شده  اشتباه مرتكب

  گناهی و نيز قربانی سوختنی حضور خداوند قربان
 در  آهی  و غريبان سرائيلا ی بن تمام26. اند  نموده تقديم
  شوند، زيرا اين ی م  ساآنند، آمرزيده  ايشان ميان
 .باشد ی م  جماعت  تمام  متوجه اشتباه

 شود، در  نفر مرتكبک  ي  را فقط  اشتباه اگر اين«27
   را بعنوان سالهک  يء بز مادهک  بايد ي آنصورت

د  در حضور خداون و آاهن28  نمايد  تقديم گناهی قربان
  اين29.  خواهد شد  آند و او بخشيده  آفاره برايش
 شما ساآنند نيز   درميان آهی  غريبان  حال  شامل قانون

 .شود یم
شود، ی  اشتباه  چنين  مرتكب  دانسته آهی آسی ول«30

 خداوند،   به ، نسبت  غريب باشد، خواهی  اسرائيل خواه
   فرمانزيرا او31،  شود  و بايد آشته  است  آرده گناه

  آردهی  او سرپيچ  و از حكم خداوند را خوار شمرده
 ». خود خواهد بود  گناه  عقوبت او مسئول.  است

 
   را شكست  روز سبت  قانون آهی مرد

از ی  بودند، يك  در بيابان  اسرائيل  قوم روز آهک ي32
،   در روز سبت هيزمی آور  جمع  هنگام آنها به

و ی  موس ، پيش گرفته او را  پس33. غافلگير شد
   اورا به ايشان34.  بردند  و ساير رهبران هارون
 مورد   در اين  نبود آه  انداختند، زيرا روشن زندان
 . بايد آرد چه
   بايد آشته  شخص اين«: فرمودی  موس خداوند به35

   از اردوگاه  او را در خارج  اسرائيل  قوم تمام. شود
 ».سنگسار آنند تا بميرد

  ، همانطور آه  برده  بيرون  او را از اردوگاه سپ36
 .را آشتندی  بود و خداوند امر فرموده

 
 ها منگوله

 بگو   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به38و37
  درستی هاي خود منگولهی  لباسها ءحاشيهی  برا آه
   رعايت نسل اندر   بايد نسل  آه استی  حكم اين. آنند
 خود   لباسء  حاشيه  آبی به ها را با نخ منگوله. شود
   هر وقت  آه  آنست  قانون  از اين هدف39.  نمايند وصل
، از   ياد آورده  خداوند را به ها را ببينيد، احكام منگوله

   روگردان  از من  در اينصورت  آنيد آه آنها اطاعت
 خود را بجا نخواهيد  دلی ها نخواهيد شد و خواسته

  خواهد آرد آهی  شما يادآور  به  قانون اين40. آورد
 خداوند،  زيرا من41،  باشيد خود مقدسی خدای برا
.   آوردم  شما را از مصر بيرون  آه شما هستمی خدا
 ». شما هستمی  خداوند، خدا  منی،آر
 

   و ابيرام ، داتان  قورح شورش
  از  قهات ء پسر يصهار نوه يک روز قورح

 و   الياب  پسران  و ابيرام داتان الوی، با  ءقبيله
   بودند با هم  رئوبينء  از قبيله  هر سه  آه  پسر فالت اون

 و  دويست.  آنند  موسی شورش  عليه  آردند آه توطئه
   مردم  توسط  آه  اسرائيل  معروف  نفر از سران پنجاه

 . داشتند  شرآت  توطئه  بودند در اين  شده انتخاب
شما از حد «:  گفتند  رفته و هارون ی نزد موس ايشان3

 از ما بهتر  شما از هيچكدام! آنيد یخود تجاوز م
ی  مقدسند و خداوند با همگ  اسرائيل  قومء همه. نيستيد
   قوم داريد خود را در رأسی  حق  چه باشد؛ پس یما م

 »خداوند قرار دهيد؟
.  خاک افتاد  را شنيد به  ايشان موسی وقتی سخنان4
فردا «:   با او بودند گفت  و آنانی آه  قورح ه ب سپس5

 او   آسی به  خواهد داد چه  شما نشان  خداوند به صبح
   آسی را بعنوان  و خداوند چه  است  دارد و مقدس تعلق
  ، تو و تمام ای قورح7و6.   است  آرده  خود انتخاب آاهن

،  دانها گرفته ، آتش  با تو هستند فردا صبح آسانی آه
 در آنها بگذاريد و در حضور خداوند بخور در  آتش

 آسی را   ديد خداوند چه  خواهيم آنوقت. آنها بريزيد
   شما هستيد آه  الوی، اين ای پسران.   است  آرده انتخاب

 »!آنيد از حد خود تجاوز می
ی ا«:   با او بودند گفت آهی  و آنان  قورح بهی موس9و8

ی  امر آوچك شما اين نظر  آيا به.  دهيد الويها گوش

16



 18   اعداد
 

 

   قوم  تمام  شما را از ميان اسرائيلی  خدا  آه است
 خداوند آار   مقدس ء تا در خيمه  است  برگزيده اسرائيل
 در   قوم  به خدمتی باشيد و براک  او نزدي آنيد و به

 خداوند   را آه  وظيفه آيا اين10؟ حضور آنها بايستيد
   اآنون دانيد آه یاچيز م ن  است  شما الويها داده  به فقط

   آار در واقع با اين11؟  هستيد همی  آاهن  مقام خواهان
   آرده  چه مگر هارون. ايد  آرده برضد خداوند قيام

 »آنيد؟ ی م  از او شكايت  آه است
   الياب  پسران  و ابيرام  داتان بدنبالی بعد موس12

مگر «:  گفتند و در جواب13 آنها نيامدندی فرستاد، ول
   تو ما را از سرزمين  آه استی  امر آوچك اين

   بيابان تا در اينی  آورد حاصلخيز مصر بيرون
بر ی  دار  خيال و حاال همی  ببر  از بين  و علف آب یب
   ما را به ، هنوز آه  گذشته از اين14ی؟  آن حكومت ما

ی  بود  داده  وعده آهی  حاصلخيز سرزمين
   چه.یا  ما نداده بهی  تاآستان و و مزرعهی ا نرسانيده

  خواهيم ی ما نمی؟ ده فريبی خواه یرا می آس
 ». بياييم

:   خداوند گفت ، به شدهک بسيار خشمنای  موس پس15
  همی االغی  حت من!   نكن  را قبول ايشانی ها یقربان«

از آنها ی  يك بهی  و زيان ام  نگرفته از ايشان
 ». ام نرسانيده

 فردا  يارانتی تو و تمام«:   گفت ح قور بهی موس16
 نيز اينجا   حضور خداوند بياييد، هارون  به صبح

  دانها را با خودتان  نكنيد آتش فراموش17. خواهد بود
،  دان آتشک  ي هرآس. ، بخور بر آنها بگذاريد آورده
   با خودتان دان  آتش  و پنجاه جمعًا دويستی يعن

 خود در اينجا حاضر  ندا  با آتش  هم هارون. بياوريد
 ».خواهد شد

خود ی دانها آتشی همگ.  آار را آردند آنها همين18
 آردند و بخور بر آنها گذاشتند و با  ، روشن را آورده

   عبادتء خيمهی  آنار در ورود و هارونی موس
 را   اسرائيل  تمامی قوم ، قورح  بين در اين19. ايستادند
 بود و همگی آنها  ه تحريک آرد  موسی و هارون عليه

  حضور پرجالل.  بودند  شده  جمع  عبادت نزد در خيمه
  خداوند به20.  شد  نمايان  اسرائيل  قوم خداوند بر تمام

 دور   قوم از آنار اين«21:  فرمود موسی و هارون
 ». شويد تا فورًا آنها را هالک آنم

  ، عرض نهادهک  خا  رو به و هارونی موسی ول22
 ی، افراد بشر هست تمامی  خدا آهی خدايی ا«: آردند

  قومی  تمام  به نفر، نسبتک  ي آيا بخاطر گناه
 »ی؟شو ی م خشمگين

  اسرائيل  بنی  به پس«:  موسی فرمود خداوند به24و23
   و ابيرام  و داتان های قورح  از آنار خيمه بگو آه

 ».دور شوند
ا  او ر  اسرائيل  رهبران در حاليكهی  موس پس25

   و ابيرام داتانی ها خيمهی آردند بسو یمی همراه
  از اطراف«:   گفت  اسرائيل  قوم او به26.  شتافت
  آهی  چيز  بدآار دور شويد و به  مردان اينی ها خيمه
   ايشان گناهانک  نزنيد مبادا شري  دست  آنهاست مال
 ».شويدک  هال ، با ايشان شده

 و  قورحی ها خيمه   از اطراف  اسرائيل  قوم پس27
 و   با زنان  و ابيرام داتان.  دور شدند  و ابيرام داتان
  ، دم  آمده  بيرون هايشان  خود از خيمه  و اطفال پسران

 .در ايستادند
 خداوند مرا   آه  خواهيد دانست حال«:  گفتی موس28

 و   بدهم  آارها را انجام اينی  تا تمام  است فرستاده
   مردان اگر اين29.  ام نكردهی  آار  خودمء  اراده  به اينكه
بميرند، ی  يا بيمار يا در اثر تصادفی  طبيع  مرگ به
اما اگر خداوند 30.   است  خداوند مرا نفرستاده پس

 را با هر   باز شود و ايشان ، زمين نمودهی ا معجزه
 بدانيد   بگور شوند، آنوقت  دارند ببلعد و زنده  آه چه
 ».اند  آرده  خداوند اهانت  به  مردان  اين آه
   زمين  شد، ناگهان تمامی  موس  سخنان  اينكه بمحض31

و آنها 32  گشود  دهان  و ابيرام  و داتان قورحی زيرپا
 بودند،   با آنها ايستاده آهی ها و همدستان را با خانواده

   اين  به پس33. ، فرو برد  با دار و ندارشان همراه
 بگور   زنده  آمد و ايشان  بهم  ايشان بر ، زمين ترتيب

آنها ک  نزدي آهی هاي یاسرائيل34.  رفتند شدند و از بين
   فرار گذاشتند، چون  بودند از فرياد آنها پا به ايستاده

.  خود فرو برد  آام  به  را هم ، ايشان ترسيدند زمين
   خداوند فرود آمد و آن از جانبی  آتش سپس35
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آردند،  ی م  بخور تقديم را آهی فر ن  و پنجاه دويست
 .سوزانيد

 العازار پسر  به«: فرمودی  موس خداوند به38و37و36
   آتش  دانها را از داخل  آتش  آن  بگو آه  آاهن هارون
  ، مقدس  خداوند شده  آنها وقف  آورد، چون بيرون

را ی  مردان اينی  دانها او بايد خاآستر آتش. باشند یم
بعد .  آردند دور بريزد  خود گناه جان   قيمت  به آه
ی برای ا  ورقه ، از آن  آوبيده دانها را درهم آتش

دانها   آتش  آند، زيرا اين  درست  قربانگاه پوشش
،   اسرائيل قومی  برا  قربانگاه  پوشش اين. مقدسند
 ».خواهد بودی انگيز  عبرتء خاطره

ا ری مفرغی  دانها  آتش ، آن  العازار آاهن پس39
ی برای فلزی ا  ورقه  آوبيد و از آن ، در هم گرفته
   اسرائيل قومی تا برا40،   ساخت  قربانگاه پوشش
،   هارون ، غير از نسل  هيچكس باشد آهی عبرت
 نكند در حضور خداوند بخور بسوزاند، مبادا  جرأت
 و   بر سر قورح  آيد آه بر سرشی بالي  همان

   خداوند به  دستورات  ترتيب بدين.  آمد طرفدارانش
 .گرديدی  عملی،موس

   عليه  دوباره اسرائيل ی روز، بن همانی اما فردا41
:  گشودند و گفتند  شكايت  به  زبان و هارونی موس

 »!ايد  خداوند را آشته شما قوم«
   را گرفته و هارونی آنها دور موسی وقتی ول42

ضور  را پوشاند و ح  عبادت  ابر، خيمه بودند ناگهان
  و هارونی موس44و43.  شد  خداوند نمايان پرجالل

   ايستادند و خداوند به  عبادتء آمدند و آنار در خيمه
 دور شويد تا فورًا   قوم از آنار اين«45: فرمودی موس

 در حضور  و هارونی موسی ول» . آنها را نابود آنم
 .افتادندک  خا خداوند به

،   خود را برداشته دان آتش«:   گفت  هارون موسی به46
   بگذار و بخور بر آن  در آن  از روی قربانگاه آتش

   آن  آفاره  ببر و برای ايشان  قوم  ميان بريز و فورًا به
 خداوند بر   شود، زيرا غضب  آمرزيده تا گناهانشان

 ».  است  شده  و بال شروع  افروخته ايشان
  يان م  آرد و به عملی  دستور موس  مطابق هارون47
 بخور بر   بود، پس  شده ، زيرا بال شروع  شتافت قوم
   زندگان او بين48.  نمود  آفاره ايشانی  نهاد و برا آتش

،  با اينحال49.  شد  ايستاد و بال متوقف و مردگان
   هالآت  به  با قورح  روز پيش آهی  بر آنان عالوه
   هزار و هفتصد نفر ديگر هم  بودند چهارده رسيده
   عبادتء  در خيمه بهی  نزد موس هارون50. دندمر

 . شد  بال رفع  ترتيب  و بدين بازگشت
 

 آورد ی م  شكوفه هارونی عصا
   اسرائيل  قوم به«: فرمودی  موس خداوند به
ک ، ي  قبايلشان از رهبرانک  هر ي بگو آه

از آنها را ک  هر ي  تو بياورند و تو اسم عصا پيش
ی عصای  بايد رو  هارون نام.   بنويس عصايشی رو
   عصاها را در اتاق اين4.  شود نوشتهی  الو ءقبيله
   با شما مالقات آهی ، همانجاي  عبادتء خيمهی درون
   اين ءبوسيله5.  عهد بگذار ، جلو صندوق آنم یم

 آرد،  خواهمی  معرف ام  برگزيده را آهی عصاها مرد
   اين انجام خواهد آورد، و سر او شكوفهی  عصا چون
   پايان  است  شما بوجود آمده  عليه  آه شكايت  و همهمه

 ». خواهد يافت
   داد و رهبران  اسرائيل  قوم  دستور را به اينی موس6

ک ، هر ي  هارون ، از جمله  اسرائيلء  قبيله دوازده
  آنها را در اتاقی و7. آوردندی نزد موسی عصاي
.  وند گذاشت در حضور خدا  عبادتء خيمهی درون

  هارونی  و ديد عصا  آنجا رفت بهی روز بعد، موس8
   و بادام  آرده  و گل بود شكفتهی  الوء  قبيله  معرف آه
 !  است داده

  اسرائيل ی بن  آورد تا به عصاها را بيرونی موس9
، عصاها را ديدند، هر   همه  از اينكه پس.  دهد نشان

  سپس10. فتند گر خود را پسی ، عصا از رهبرانک ي
 را در  هارونی  عصا فرمود آهی  موس خداوند به

   قوم  اين بهی  عهد بگذارد تا هشدار آنار صندوق
   خود پايان  شكايت  بدانند اگر به  باشد آه سرآش

همانطور ی  موس پس11.   خواهند رفت ندهند، از بين
 . آرد  او دستور داد عمل  خداوند به آه
   شكايت  به  زبان  از پيش  بيش لاسرائي یبنی ول13و12

!  ما نيستی برای ديگر اميد«: گشودند و گفتند
ميرد؛  یشود مک  نزدي  عبادتء  خيمه  به آهی هرآس
 »! شد خواهيمک  ما هالء  همه بنابراين
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   و الويان  آاهنان وظايف

 تو و«:  فرمود  هارون  خداوند به آنگاه
  ر هر نوع در براب ات  و خانواده پسرانت

برای هر .  هستيد  مسئول  مقدس  مكان  اين حرمتی به بی
 شود،   آاهنی ديده  در خدمت  ناشايستی آه  عمل نوع

 ء  تو، يعنی قبيله بستگان3و2. شما بايد جوابگو باشيد
 تو خواهند بود و تو را درآارهای  الوی، دستياران

  جام آمک خواهند آرد، ولی ان  عبادتء  خيمه  به مربوط
 تو ء  عهده  به  فقط  عبادتء  خيمه  در داخل  مقدس وظايف

   باشند به الويها بايد مواظب. باشد  می و پسرانت
 نزنند و   دست  يک از اشياء مقدس  و هيچ قربانگاه
.  آرد  را هالک خواهم  ايشان  تو را و هم  هم گرنه

   خدمت  الوی نباشد نبايد در اينء  از قبيله آسی آه4
   انجام  آه  باش  خاطر داشته به5.  تو را ياری دهد مقدس
  ءعهده   به  فقط  و قربانگاه  عبادتگاه  مقدس وظايف
   پيروی آنيد خشم  دستورات اگر از اين.   است آاهنان

ها را   الوی من6.  نخواهد شد خداوند ديگر بر شما نازل
  اب انتخ اسرائيل  بنی  تو هستند از ميان  بستگان آه

   به  هديه اند همچون  شده  من  وقف  را آه ايشان.  ام آرده
   خود را انجام ، وظايف  عبادتء  تا در خيمه دهم شما می
 هستيد، بايد شخصًا   آاهن  آه ولی تو و پسرانت7. دهند
   را انجام االقداس  و قدس  قربانگاه  مقدس  خدمات تمام

   آن  آه ست آاهنی عطای خاصی ا  خدمت دهيد، چون
   بخواهد اين هر فرد ديگری آه.  ام  شما داده را تنها به

 ». خواهد شد  دهد آشته آار را انجام
 

   و الويان آاهنانی هدايا
شما «:  داد  هارون  را به  دستورات خداوند اين8

   اسرائيل  قوم  هدايايی هستيد آه  دريافت ، مسئول آاهنان
   من  به دايای مخصوصی آه ه تمام. آورند  می برای من

   خواهد بود و اين  تو و پسرانت شود از آن  می تقديم
 هدايای بسيار مقدسی  از بين9.   دايمی است يک قانون

   هدايا مال شود، اين  نمی  سوخته  بر قربانگاه آه
های   و قربانی های گناه هدايای آردی، قربانی:  شماست
ی بسيار مقدسی آنها را افراد مذآر بايد درجا10.  جبران
   قوم  ديگری آه  هدايای مخصوص تمام11. بخورند

   من  به  آنها در برابر قربانگاه  دادن  با تكان اسرائيل
.   شماست  و دختران  شما و پسران آنند، از آن  می تقديم
 هدايا بخورند، مگر  توانند از اين  می تان  خانه  اهلء همه
 . باشد رعًا نجس ش  آسی در آنوقت اينكه

   تقديم  من  به اسرائيل  بنی نوبر محصوالتی آه«12
   روغن  قسمت ، يعنی بهترين  شماست آنند، از آن می

.  ديگر  محصول و هر نوع13،  ، غله ، شراب زيتون
  توانند از اينها بخورند، مگر اينكه  می تان اهالی خانه
   آه  چه هر پس16و15و14.  باشند  شرعًا نجس در آنوقت

   پسران  شامل ، و اين  شماست  خداوند شود، از آن وقف
   ايشان های حيوانات زاده  و نخست  اسرائيل ارشد قوم
 حيواناتی را  ءزاده ولی هرگز نبايد نخست. شود نيز می

 و نيز  ام  آرده  آنها را حرام  گوشت  خوردن  من آه
   اولين صاحب  هر آسی آه.  آنيد  ارشد را قبول پسران

 شما   به  نقره  مثقال ، پنج پسر شود بايد برای آن
   يک ماهه  را وقتی پسرش  مبلغ او بايد اين. بپردازد

 .شد، بياورد
  توان  گاو و گوسفند و بز را نمی ءزاده ولی نخست«17

. آنها بايد برای خداوند قربانی شوند. بازخريد نمود
 را  شان و پيه پاشيد   آنها را بايد بر قربانگاه خون

شود،   می  خداوند تقديم  به  بر آتش  آه  هديه اين. سوزانيد
 مانند   حيوانات  اين گوشت18.  موردپسند خداوند است

  ، مال مخصوص ء  هديه  راست  و ران  سينه گوشت
 هدايای مخصوصی   تمامی اين آری، من19.  شماست
 شما   بهآورند تا ابد  می  برای من  اسرائيل  قوم را آه
  هايتان اينها برای خوراک شما و خانواده.  ام بخشيده

 خداوند و شما و   دايمی بين  عهدی است باشد و اين می
 . شماء آينده های نسل

در ی و دارايک  مل  نبايد هيچ شما آاهنان«20
  و ثروتک  مل  باشيد، چون  داشته  اسرائيل سرزمين
 .  هستم شما، من

  آنند، من ی م  تقديم اسرائيل ی بن آهرا ی هاي ک ي ده«21
   آنها در خيمه  خدمت  در مقابلی، الوء  قبيله به

 . ام ، داده عبادت
   هيچ  و الويان ، غير از آاهنان  پس از اين«22

   عبادت ء ندارد وارد خيمه حقی ديگری اسرائيل
  فقط23.  شود و بميرد  شناخته بشود، مبادا مجرم
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 دهند و اگر   را انجام  عبادتء خيمهی الويها بايد آارها
در . آنند، مقصر خواهند بودی  آوتاه  لحاظ از اين
الويها در . خواهد بودی  دايم قانونک  ي  شما اين ميان

ی ها کي  ده چون24؛ باشندک  مل  نبايد صاحب اسرائيل
   من  به  مخصوصء  هديه  بصورت  آه  اسرائيل قوم
   ميراث اين. ها خواهد بود یو ال شود، از آن ی م تقديم
   اسرائيل در سرزمينی  ملك  و ايشان  است ايشان

 ». نخواهند داشت
ها  ی الو فرمود بهی  موس  خداوند به همچنين26و25

  اسرائيل ی از بن را آهی هاي  عشريه دهمک ي«: بگويد
 خداوند   به  مخصوصء  هديه آنيد بصورت ی م دريافت
   را بعنوان  مخصوصء  هديه د، اينخداون27.  آنيد تقديم
 شما، منظور   و شراب  غله  نوبر محصوالت ءهديه

   بعنوان ها آه  عشريه دهمک  ي اين29و28. خواهد نمود
   قسمت شود بايد از بهترين ی م  خداوند تقديم سهم

ی وقت30.  بدهيد  آاهن  هارون  را به آن. ها باشد عشريه
توانيد  ی هدايا را مء ديد، بقيه آر  را تقديم  قسمت بهترين

   از تقديم  پس  مردم  آه خود برداريد، همانگونهی برا
. دارند ی م خود نگهی  را برا  محصولء هدايا، بقيه

ی  را در هر جاي توانيد آن ی، م هايتان شما و خانواده31
  استی  مزد خدمت خواهيد بخوريد، زيرا اين ی م آه
ها  یشما الو32. دهيد ی م م انجا  عبادتء  در خيمه آه

 هدايا مقصر نخواهيد بود مگر   اين  خوردن بسبب
   به  آن  قسمت  از بهترين دهمک  ي  از دادن اينكه

   آاهنان  را به  قسمت اگر اين. ، ابا نماييد آاهنان
   اسرائيل  قوم مقدسی  هدايا  به ندهيد، نسبت

 ».  است شما مرگی ايد و سزا آردهی حرمت یب
 
   طهارت آب

  آه3و2  فرمود و هارونی  موس خداوند به
ک ي:  بدهند  اسرائيل  قوم  را به  قوانين اين
   گذاشته  برگردنش  هرگز يوغ  آه عيب ی ب گاو سرخ

 بدهيد تا   العازار آاهن  را به  باشد بياوريد و آن نشده
نفر در ک  ببرد و ي  بيرون  را از اردوگاه آنی و

  از خونی العازار آم4.  را ببرد  آنحضور او سر
 جلو   را بطرف  بار آن  هفت  با انگشت گاو را گرفته

 گاو با ء بعد در حضور او الشه5.  بپاشد  عبادتء خيمه

.  شود  سوزانده  آن  و سرگين  و خون  و گوشت پوست
 قرمز  زوفا و نخی ها  سرو و شاخه العازار چوب6

.  بيندازد  مشتعلء  توده ين ا  داخل ، آنها را به گرفته
 آند و  ، غسل  را شسته هايش  بايد لباس  از آن پس7

تا عصر، شرعًا ی  بازگردد، ول  اردوگاه  به سپس
 بايد   گاو را سوزانده آهی آس8.  خواهد بود نجس
او نيز تا عصر .  آند ، غسل  را شسته هايش لباس
باشد  ن  شرعًا نجس نفر آهک بعد ي9.  خواهد بود نجس

 در   از اردوگاه  آند و خارج خاآستر گاو را جمع
 ء تهيهی  برا  از آن  اسرائيل بگذارد تا قومک پای محل
.  آنند ، استفاده  است  گناه  رفع  جهت  آه  طهارت آب
آند بايد  ی م  خاآستر گاو را جمع آهی  آس همچنين10

 خواهد  او نيز تا عصر نجس.  را بشويد هايش لباس
 و   اسرائيل قومی برای  هميشگ استی  قانون ينا. بود
 .  است  ساآن  ايشان  در ميان آهی غريب

   روز نجس  پيدا آند تا هفت ای تماس  با جنازه هرآس11
   را با آن  خودش  و هفتم او بايد روز سوم12. خواهد بود

ولی اگر در .  پاک خواهد شد ، طاهر سازد، آنوقت آب
.  خواهد بود  آار را نكند، نجس  اين  و هفتم روز سوم

 را با   پيدا آند، ولی خودش ای تماس  با جنازه آسی آه13
   باقی خواهد ماند، زيرا آب  طاهرنسازد، نجس  آب آن

 شخصی  چنين.   است  نشده  روی او پاشيده  به طهارت
   شود، زيرا عبادتگاه  رانده  اسرائيل  قوم بايد از ميان

 .  است ده آر خداوند را نجس
 بايد   مقررات ميرد، اين ای می وقتی شخصی در خيمه14

 شود،   وارد آن  و هر آه  خيمه  آن ساآنان:  گردد رعايت
   ظروِف بدون تمام15.  خواهند بود  روز نجس تا هفت
هر 16.  خواهد بود  نيز نجس  خيمه  در آن  واقع سرپوش
  ته آش  درجنگ  شخصی آه  در صحرا با نعش آسی آه

 پيدا آند،  باشد تماس  ديگری مرده  هر طريق  و يا به شده
 روز   يا قبری بزند، تا هفت  استخوان  به و يا حتی دست

 . خواهد بود نجس
 طاهر شود، بايد خاآستر   نجس  شخص برای اينكه17

 در   است ، قربانی شده  گناه  برای رفع  را آه گاو سرخ
بعد، 18.  بريزد  روان ، آب  روی آن ظرفی ريخته
،  های زوفا را گرفته  نباشد شاخه  نجس شخصی آه

 و   را روی خيمه ، آب  فرو ببرد و با آن  آب در آن
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 22   اعداد
 

 

 و روی هر   است  در خيمه  ظروفی آه روی تمام
  ، نعش  انسان  استخوان  و يا به  بوده  در خيمه آسی آه

 بايستی   طهارت آب19. ، بپاشد  زده يا قبری دست
.  شود  پاشيده  نجس  روی شخص  و هفتم وز سومدرر

 را بشويد  هايش  بايد لباس  نجس  شخص در روز هفتم
   روز از نجاست او عصر همان.  آند  غسل و با آب

 .پاک خواهد بود
خود را طاهر نسازد، ی  شود، ول  نجس آهی اما آس20

او ی  رو  به  طهارت خواهد ماند؛ زيرا آبی  باق نجس
   قوم بايد از ميانی  شخص چنين.   است نشده  پاشيده

   خداوند را نجس  شود، زيرا عبادتگاه  رانده اسرائيل
   آب آهی آس.  استی  دايم  قانون اين21.   است آرده

خود را ی ها پاشد بايد بعد، لباس ی را م طهارت
   نجس  بزند تا غروب  دست  آب  آن  به هر آه. بشويد

   به  نجس  شخص  دست آهی ا یو هر ش22، خواهد بود
 آند تا عصر  را لمسی  ش  آن  بخورد و نيز هر آه آن

 . خواهد بود نجس
 

 شود یمی  جار  آب از صخره
   بيابان  به  سال  اول  در ماه  اسرائيل قوم

  مريم.  اردو زدند رسيدند و در قادش  صين
  در آن2. سپردندک  خا  آرد و او را به در آنجا فوت

و ی  بر موس  دوباره  اسرائيل  قوم  نبود، پس  آب كانم
: ، گفتند  گشوده  اعتراض  به و زبان3  شوريدند هارون

 در حضور خداوند   با برادرانمان  ما هم آاشی ا«
 آورديد تا ما با   بيابان  اين چرا ما را به4!  مرديم یم

  چرا ما را از مصر به5؟   در اينجا بميريم هايمان گله
   نه  هست  غله  نه  در آن آورديد آهک  خش  زمين ينا

 پيدا   هم آبی در اينجا حت!  انار  مو و نه انجير، نه
 »!  بنوشيم شود آه ینم

 دور شدند و در آنار در   از مردم و هارونی موس6
  نهادند و حضور پر جاللک  خا ، رو به  عبادتء خيمه

 . شد  نمايان خداوند بر ايشان
   در جلو صندوق عصا را آه«8:  موسی فرمود بهخداوند 7

   را جمع  اسرائيل  قوم  تو و هارون سپس.  بردار عهد است
 بگوييد   صخره  اين  به  ايشان آنيد و در برابر چشمان

   قوم  به  از صخره آنگاه.  خود را جاری سازد  آب آه
 ». خواهيد داد  آب  حيواناتشان  و تمام اسرائيل

او عصا .  آرد  شد عمل  او گفته  به ی چنانكه، موس پس9
 آمک   به سپس10،   عهد برداشت را از جلو صندوق

  ، به  آرده  جمع  صخره  را در نزديكی آن  قوم هارون
  آيا ما بايد از اين!  بشنويد ای آشوبگران«:   گفت ايشان
 »؟  بياوريم  بيرون  برای شما آب صخره

   صخره ، دوبار به  آردهعصا را بلندی  موس آنگاه11
 از   و حيواناتشان  اسرائيل ، قوم  نموده  فوران زد و آب

 . نوشيدند آن
 شما  چون«:  فرمود و هارونی  موس اما خداوند به12

  و در نظر قوم * نپذيرفتيد دستور مرا با اعتماد آامل
 نداشتيد، شما آنها   مرا نگه  قدوسيت  حرمت اسرائيل
ی  رهبر ام  داده  وعده  ايشان  به آهی  سرزمين را به

 ».نخواهيد آرد
   شد، چون ناميده) » منازعه«يعنی (»  َمريبه «  مكان اين13

در  آردند و   با خداوند منازعه  اسرائيل  قوم در آنجا بود آه
 .  است  قدوس  آرد آه  خداوند ثابت همانجا بود آه

 دهد ی عبور نمء  اجازه  اسرائيل  به ادوم
   بود، قاصدانی نزد پادشاه  موسی در قادش زمانی آه14

   برادر تو اسرائيل ما از نسل«:   فرستاد و گفت ادوم
  آه15دانی  انگيز ما را می  غم  و تو سرگذشت* هستيم

 در آنجا  ، سالهای سال  مصر رفته چطور اجداد ما به
   درگاه  به اما وقتی آه16.  مصريها شدندء ماندند و برده

  ، او دعای ما را مستجاب اوند فرياد برآورديمخد
   ما را از مصر بيرون ای فرستاده فرمود و فرشته

 تو   و در مرز سرزمين  هستيم حاال ما در قادش. آورد
 دهی از   ما اجازه  به آنيم  می خواهش17.  ايم اردو زده

 و باغهای   مزارع از ميان.   تو عبور آنيم  مملكت داخل
های شما   آرد و حتی از چاه  عبور نخواهيمانگور شما

 و از   رفت  خواهيم  از شاهراه  نوشيد، بلكه  نخواهيم آب

                                                 
د که يخداوند به موسی دستور داده بود که به صخره بگو  *

نکه صخره را بزند؛ ولی يآب خود را جاری سازد نه ا
 .دو بار صخره را زد, ای گفتنموسی بج

سو بودند و قوم اسرائيل از نسل برادر ي ادوم از نسل عقوم   *
 .ر داده شدييعقوب که  نامش به اسرائيل تغيعنی يسو يع
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   بيرون  شد تا از خاک آشورتان  نخواهيم  خارج آن
 ». رويم

اگر بخواهيد وارد !  نشويد داخل«:   گفت  ادوم ولی پادشاه18
 ». آمد  شما خواهمء   مقابله  شويد با لشكر به  من سرزمين

،  پادشاهی ا«:  گفتند در جوابی  اسرائيل فرستادگان19
   شما را بدون آبی  و حت گذريم ی م  از شاهراه ما فقط
  خواهيم ی م ما فقط.  نوشيد ، نخواهيم  آن  قيمت پرداخت

 ».  و بس از اينجا عبور آنيم
.  نشوند  داخل  اخطار نمود آه  ادوم پادشاهی ول20

   بسيج  اسرائيل  و نيرومند عليه عظيمی  سپاه سپس
   آشورشان  عبور از داخلء  ادوميها اجازه چون21. آرد
 بازگشتند  اسرائيل ی بن  ندادند، پس  اسرائيل  قوم را به

 .ديگر رفتندی و از راه
 

   هارون مرگ
 هور در سرحد   آوه  به قادشک  از تر آنها پس23و22

 موسی و  جا بهخداوند در آن.  رسيدند  ادوم سرزمين
   است  فرا رسيده  هارون  مرگ زمان«24:  فرمود هارون

  او به.   اجداد خود خواهد پيوست و او بزودی به
 نخواهد شد،   داخل ام  داده  اسرائيل  قوم  به سرزمينی آه

   از دستور من مريبه ء  هر دو شما نزد چشمه چون
   و پسرش  ای موسی، هارون حال25. سرپيچی آرديد

.  هور بياور  باالی آوه ، آنها را به العازار را برداشته
 درآور و   هارون های آاهنی را از تن در آنجا، لباس26
 در همانجا خواهد  هارون.   العازار بپوشان  پسرش به

 ».  اجداد خود خواهد پيوست مرد و به
   او دستور داده  خداوند به همانطور آهی  موس پس27

   به  اسرائيل قومی  تمام  در حاليكه آرد و بود عمل
 هور   از آوه  با هم  بودند، هرسه  دوخته  چشم ايشان

ی  رسيدند، موس آوهی  باال  به آهی وقت28. باال رفتند
   پسرش  درآورد و به  هارون را از تنی  آاهن لباس

.   درگذشت آوهی  در آنجا رو هارون. العازار پوشانيد
   قوم آهی هنگام29. بازگشتندو العازار ی  موس سپس

روز ی  س  شدند، مدت  آگاه  هارون  از مرگ اسرائيل
 .نمودندی او عزاداری برا
 

  عراد انهدام

   در نگب واقع( عراد   آنعانی سرزمين پادشاه
   اتاريم وقتی شنيد اسرائيليها از راه)  آنعان

  ل اسرائي  قوم ، به  نموده  خود را بسيج آيند، سپاه می
.   اسيری گرفت  را به ای از ايشان  آرد و عده حمله

 اگر خداوند   خداوند نذر آردند آه  به  اسرائيل  قوم پس2
   عراد و مردمش  را ياری دهد تا بر پادشاه ايشان

 را بكلی   مرزوبوم پيروز شوند، تمامی شهرهای آن
ها را   آنعانی  را شنيده خداوند دعای ايشان3. نابود آنند

 را   و شهرهای ايشان ها آنان  داد، و اسرائيلی كستش
»  حرمه «  ناحيه ، آن  پس از آن. بكلی نابود آردند

 . شد ناميده) »نابودی« يعنی(
 

  یمار مفرغ
  هور رهسپار شدند تا از  از آوه  اسرائيل  قوم سپس4

   ادوم شد سرزمين ی م  ختم سرخی  دريا  به آهی راه
ی  سفر طوالن  در اين  اسرائيل وماما ق. را دور بزنند

   آرده اعتراضی  خدا و موس و به5  آمدند  ستوه به
   آورديد تا در اين چرا ما را از مصر بيرون«: گفتند
  خوردنی برا ی چيز ؟ در اينجا نه  بميريم بيابان
   اين ما از خوردن!  نوشيدنی برای  چيز  و نه هست
 »! ايم  شده  خسته مزه یَمنِّ ب
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 24   اعداد
 

 

 فرستاد و   ايشان  ميان  خداوند مارهای سمی به پس6
 .، هالک آردند  را گزيده  زيادی از ايشانء مارها عده

، فرياد  آمدهی  موس  پيش  اسرائيل  قوم آنوقت7
 بضد خداوند و  ، چون ايم  آرده ما گناه«: برآوردند

 تا   آن از خداوند درخواست.  ايم  گفته بضد تو سخن
 دعا  قومی برای موس» . از ما دور آند مارها را اين
 .آرد

ی  يك شبيهی مار مفرغک ي«: فرمودی  و خداوند به8
. تير بياويزک  را بر سر ي  مارها بساز و آن از اين
   آند زنده  نگاه  آن  باشد اگر به  مار او را گزيده هر آه

 »!خواهد ماند
 را بر   آرد و آن درستی مار مفرغک يی  موس پس9

   آن بهی ا  مار گزيده  اينكه بمحض.  آويختی رسر تي
 ! يافت یآرد شفا م ی م نگاه

 
   موآب  سرزمين بطرف

 آردند و در آنجا اردو   آوچ  اوبوت  به  اسرائيل قوم10
 و   در بيابان  آه عباريمی  عي  از آنجا به سپس11. زدند

از آنجا 12.  بود، رفتند  موآب از شرقی  آمء در فاصله
  بعد بطرف13. ، اردو زدند  آرده زارد آوچی اد و به

  ها نقل یاموری مرزهاک  نزدي  رود ارنون شمال
ها  ی موآب بينی  مرز ، خط رود ارنون. ( آردند مكان

  به» خداوندی جنگها « در آتاب14.  هاست یو امور
 و شهر   رود ارنونء  دره  آه  شده  امر اشاره اين

 .)وآبيها قرار دارند اموريها و م بين15  واهيب
  آوچ) » چاه«ی يعن(» بئر «  به  اسرائيل  قوم سپس16

ی  موس  خداوند به  آه استی  جاي  همان اين. آردند
   خواهم  آب  ايشان  به  و من  آن  را جمع قوم«: فرمود
 : سرود را خواندند  اين  اسرائيل  قوم آنگاه18و17» .داد
 !ی آ ، بجوش چاهی ا«

 ! بسراييد  چاه  اين در وصف
   رهبران آهی  چاه  است اين
  را آندند، آن
   با عصاهايشان  اسرائيل  بزرگانی،بل
 »! را آندند آن
،  ، از متانه  سر گذارده  را پشت  بيابان  اسرائيل قوم

 در  آهی ا  دره و به20  گذشتند  و باموت ئيل ینحل19

  سگاه پي  و آوه  بيابان  به  قرار دارد و مشرف موآب
 . رفتند است

 
   و عوج  سيحون شكست

 )11 :3 تا؛ 26 :2  تثنيه(
،  نزد سيحونی  سفيران  اسرائيل  قوم  وقت در اين21

   درخواست فرستادگان22.  اموريها فرستادند پادشاه
 شما عبور   دهيد از سرزمين اجازه«:  گفتند آرده
  آهی ان و تا زم  برويم  از شاهراه دهيم ی م ما قول.  آنيم

  رويم ی م  در آن آهی  از راه ايم  نگذشته از مرزتان
شما وارد ی ها و تاآستانها  مزرعه به.   نشويم خارج

 ». نوشيد  شما را نيز نخواهيم  شد و آب نخواهيم
  ، او سپاه در عوض.  نكرد  موافقت  پادشاه ولی سيحون23

رد و  آ  بسيج  اسرائيل  قوم  در مقابل خود را در بيابان
  در اين24.  شد  وارد جنگ  با ايشان  ياهصء در ناحيه
   دادند و سرزمينشان  آنها را شكست اسرائيل ، بنی جنگ

   و تا مرز سرزمين  تا رود يبوق را از رود ارنون
 آردند، اما نتوانستند جلوتر بروند،   تصرف عمون بنی

 . بود  مستحكم عمون زيرا مرز بنی
ی  شهرها  تمام  اسرائيل ، قوم  ترتيب  اين به26و25

   سيحون  پايتخت  را آه  شهر حشبون اموريها منجمله
.  شدند  آردند و در آنها ساآن  بود تصرف پادشاه

   تمام  موآب  سابق  با پادشاه  قبًال در جنگ سيحون(
.)  بود  درآورده  تصرف  به  او را تا ارنون سرزمين

 :اند  گفته  چنين  پادشاه شعرا در مورد سيحون27-30
  بياييد  حشبون به«
   پادشاه  سيحون  پايتخت به

 زيرا
   شده  افروخته از حشبونی آتش

   است و بلعيده
  شهر عار موآب

 . را رود ارنونی و بلنديها
 ! بر موآبی وا

 !پرستيد ی را م  آموش آهی قومی نابود شديد، ا
  را  و دخترانت او پسران
   فرستاده  اسارت  اموريها به ، پادشاه  سيحون بدست
 . است



  اعداد 25
 

 

  ايم آردهک اما ما آنها را هال
 ،  تا ديبون از حشبون
 ». ميدبا استک  نزدي  آه و تا نوفح

   اموريها ساآن  در سرزمين  اسرائيل  قوم زمانی آه32و31
   يعزيز فرستاد تا وضعء  ناحيه بودند، موسی افرادی به
   آن  به  اسرائيل ، قوم  از آن پس. آنجا را بررسی آنند

 گرفتند   را با روستاهای اطرافش  بردند و آن  حمله ناحيه
 . راندند و اموريها را بيرون

   به را آهی  بازگشتند و راه اسرائيل ی بن سپس33
،   گرفتند؛ اما عوج شد در پيش یمی  منته باشان
   خود به  با آنها، با سپاه جنگی ، برا  باشان پادشاه
،  نترس«: فرمودی  موس خداوند به34. آمد یادرع

ی  بالي همان.  ام  آرده  تو تسليم  را بدست زيرا دشمن
،   بسر سيحون  در حشبون آيد آه ی م  پادشاه بسر عوج

، عوِج   اسرائيل  قوم پس35» . اموريها آمد پادشاه
  سرزمينشی  و اهال  با پسرانش  را همراه پادشاه

  قوم.  نماند  زنده از آنها همی  يك آهی آشتند، بطور
 . نمود  را تصرف  سرزمين  آن اسرائيل

 
 فرستد ی م  بلعام بدنبالی  سفيران باالق

 ، در  آرده  آوچ  موآب  دشت  به  اسرائيل قوم
، روبروی اريحا   شرقی رود اردن سمت

  پادشاه) پسر صفور (  باالق وقتی آه3و2. اردو زدند
 و   چقدر زياد است اسرائيل د بنی تعدا  فهميد آه موآب

   وحشت  به اند، خود و ملتش  آرده ها چه با اموری
،   فرستاده  پيام  مديان ها برای سران موآبی4. افتادند
   علف  گاوی آه  آثير، ما را مثل  جمعيت اين«: گفتند
 »!خورد خواهد بلعيد می
  عام نزد بل  پيام با اينی سفيران6و5   پادشاه  باالق پس

خود فتور، ی  اجداد  در سرزمين آه) پسر بعور(
: آرد فرستاد یمی  زندگ  در آنار رود فرات واقع

  ؛ مردمش  است  آمده  از مصر بيرون بزرگ  یقوم«
. آيند ی م  من سرزمينی اند و بسو  شده  جا پخش همه

   نفرين منی  را برا  قوم و اينی  بياي آنم ی م درخواست
   بتوانم  وسيله  اين شايد به. ا قويترند زيرا از می،آن

.   آنم  خود بيرون ، از سرزمين  داده  را شكست آنان
 خواهد  برآتی  ده  را تو برآت  هر آه دانم یزيرا م

 قرار خواهد   زير لعنتی، آن  را نفرين  و هر آه يافت
 ». گرفت

 با  ايشان.  بودند  و مديان  موآب  از سران سفيران7
 . او دادند  را به  باالق  رفتند و پيام  نزد بلعام نقد پول

   آنچه  را اينجا بمانيد و فردا صبح شب«:   گفت بلعام8
 آنها  پس» .  گفت  شما خواهم  بگويد، به  من خداوند به

 . را در آنجا بسر بردند شب
  اين«: ، از او پرسيد  آمده ، خدا نزد بلعام  شب آن9

 » آيستند؟ مردان
   موآب ، پادشاه  باالق  از پيش ايشان«:  داد  جواب بلعام10
شماری از مصر   بی  گروه گويد آه  می باالق11. اند آمده
 فورًا   است  خواسته اند و از من  مرز آشور او رسيده به

، بتواند آنها   يافته  تا شايد قدرت  آنم  و آنها را نفرين بروم
 ». آند  بيرون را از سرزمينش

   قوم تو نبايد اين. با آنها نرو«: فرمودی  و خدا به12
 ». ام  داده  را برآت  ايشان  من  چونی، آن را نفرين

:   گفت  باالق  فرستادگان  به  روز بعد، بلعام صبح13
   اجازه  من خداوند به.  خود بازگرديد  سرزمين به«
 ».  دهم  آار را انجام دهد اين ینم
 از   بلعام گفتند آهی  و  به ه بازگشت  باالق فرستادگان14

   بار ديگر گروه اما باالق15. ورزد ی م  امتناع آمدن
 نزد   پيغام آنها با اين17و16. فرستادی بزرگتر و مهمتر

  آند آه ی م  تو التماس  به  پادشاه باالق«:  آمدند بلعام
 تو دهد و  بهی  خوب  پاداش  آه  است  داده  او قول.یبياي

   قوم  بيا و اين فقط.  دهد  انجام برايتی ه بخوا هر چه
 ».  آن را نفرين

  اگر او آاخی پر از طال و نقره«:  داد  جواب ولی بلعام18
 دستور   خالف  آاری را آه توانم  بدهد، نمی  من  به هم

  ، امشب بهرحال19.   دهم  باشد، انجام خداوند، خدای من
 قبًال  زی غير از آنچه آيا خداوند چي اينجا بمانيد تا ببينم

 ».  يا نه  خواهد گفت  است فرموده
   مردان برخيز و با اين«:  فرمود  بلعام  خدا به  شب آن20

 ». بگو گويم  تو می  به  من  را آه  آنچه برو، ولی فقط
   و االغش بلعام

، با   آرده  خود را پاالن  و االغ  برخاست  صبح بلعام21
  اما خدا از رفتن23و22.  نمود  حرآت  باالق فرستادگان

22



 26   اعداد
 

 

 فرستاد   سر راهش بهی ا و فرشته *شدک  خشمنا بلعام
،   سوار بر االغ  بلعام در حاليكه.  را بر او ببندد تا راه
   بلعام  االغ ، ناگهان رفت ی م  پيش  به  دو نوآرش همراه
، و   گرفته بدستی  شمشير  خداوند را ديد آهء فرشته
   رم جادهی  از رو  االغ پس.   است  ايستاده سر راه
   او را زد و به بلعامی ، ول رفتی ا  مزرعه ، به آرده
  آهی  خداوند در جاي ءبعد فرشته24.  باز گرداند جاده
دور ی ا  ديواره شد و دو طرفش ی م  تنگ جاده

  ديد فرشتهی  وقت االغ25. ، ايستاد  قرار داشت تاآستان
، پای   ديوار چسبانيده  را به شخود،   است آنجا ايستاده

.  را زد  االغ  او دوباره پس.  ديوار فشرد  را به بلعام
 و در جايی بسيار  تر رفت  آمی پايين  فرشته آنگاه26

  توانست  نمی  وجه  هيچ  به  االغ  ايستاد، بطوريكه تنگ
.  خوابيد  جاده  در وسط  االغ پس27.  بگذرد از آنارش

 . را زد  و باز با چوبدستی خود االغ عصبانی شد بلعام
:   گفت  آورد و االغ  حرف  را به  خداوند االغ آنوقت28
 » بار زدی؟ ؟ چرا مرا سه ام  آرده  چه مگر من«
ای ! ای  آرده  مرا مسخره برای اينكه«:   گفت بلعام29

 »! آشتم  جا می  و تو را همين  شمشيری داشتم آاش
   هرگز چنين  عمرم در تمامآيا قبًال «:   گفت االغ30

 »؟  بودم آاری آرده
 ». نه«:   گفت بلعام

 را باز آرد و او   بلعام  خداوند چشمان آنوقت31
 و   گرفته  شمشيری بدست  خداوند را ديد آه ءفرشته
 . خاک افتاد  او به  پيش پس.   است  ايستاده سر راه

   من خود را زدی؟  االغ  دفعه چرا سه«:   گفت فرشته32
روی   سفر تو از  اين ، چون  تو شوم  رفتن  تا مانع ام آمده

 بار مرا ديد و خود را از   سه  االغ اين33.  تمرد است
 تو را  آرد تا بحال  آار را نمی اگر اين.  آنار آشيد من

 ». گذاشتم  می ، و او را زنده  بودم آشته
   گناه من«:  ، گفت  آرده  اعتراف  بلعام آنوقت34

   ايستاده  من  تو سر راه  آه  نشدم  متوجه من.  ام آرده

                                                 
بلعام باعث شد . 32 ء د به آيهينگاه کن,  بلعام بد بودء   انگيزه *

: 25د به اعداد نينگاه ک, قوم اسرائيل به گناه کشيده شوند
 .16: 31 و 31

   بهی، نيست  موافق  من  اگر تو با رفتن  حال.یبود
 ». گردم ی باز م ام خانه

   افراد برو، ولی فقط با اين«:   او گفت  به فرشته35
 با   بلعام پس» .، بگو گويم  تو می  به  من  را آه آنچه

   پادشاه باالق36.  داد  خود ادامه  راه  به  باالق سفيران
   خود بيرون ، از پايتخت  است  در راه وقتی شنيد بلعام

   به  در مرز آشورش  واقع ، تا رود ارنون آمده
 .  او رفت استقبال

 تو را  بار اولی چرا وقت«:  پرسيد  از بلعام باالق37
  توانم ینمی  آيا فكر آردی؟، نيامد احضار آردم

 ».  تو بدهم بهی  خوب پاداش
   ندارم قدرتی ، ول ام  آمده االن«:  داد  جواب بلعام38

   خدا بر زبانم  را آه  آنچه  فقط من.  بگويمی چيز
   قريه  به  پادشاه  همراه بلعام39» .  گفت بگذارد خواهم

 گاو و گوسفند   پادشاه در آنجا باالق40.   رفت حصوت
  آهی  و سفيران بلعام   آنها به آرد و از گوشتی قربان

 را   بلعام  روز بعد، باالق صبح41.  بود، داد فرستاده
  از قومی  برد تا از آنجا قسمت  بعل  بموت آوهی  باال به

 . را ببيند اسرائيل
 

  بلعامی  وح اولين
  در اينجا هفت«:   گفت  پادشاه  به بلعام

   قوچ  گاو و هفت  بساز و هفت قربانگاه
 ». حاضر آنی نقربای برا

 بر هر   نمود و ايشان  عمل  دستور بلعام  به باالق2
 .آردندی  قربان قوچک گاو و يک ، ي قربانگاه

در اينجا در آنار «:   گفت  پادشاه  به بعد بلعام4و3
   و ببينم  بروم  تا من خود بايستی سوختنی ها یقربان

  او به  هر چه.  آيد يا نه ی م  من  مالقات آيا خداوند به
ی  باال  به  بلعام پس» .  گفت  تو خواهم  بگويد به من
  بلعام.  نمود  و در آنجا خدا او را مالقات رفتی ا تپه
 و   حاضر نموده  قربانگاه  هفت من«:   خدا گفت به
» . ام آردهی  قربان قوچک گاو و يک  ي آدام هری رو

ی پيام   پادشاه باالقی  برا  بلعام  خداوند توسط آنگاه5
 .فرستاد

 در   موآب  بزرگانء  با همه  آه  نزد پادشاه  به  بلعام پس6
   بود بازگشت خود ايستادهی سوختنی ها یآنار قربان
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  اعداد 27
 

 

 : را داد  پيام و اين7-10
 ،  ارام  مرا از سرزمين  موآب ، پادشاه باالق«

 .آوردی شرقی ها از آوه
 .  آن  نفرين  من را برای  اسرائيل بيا و قوم:   گفت  من او به
   نكرده  خدا نفرين  را آه  آنچه  آنم  نفرين چگونهی ول

 ؟ است
 ؟  است  نكرده  خدا لعنت  قومی را آه  آنم  لعنت چگونه
 ، بينم ی را م ها ايشان صخرهی از باال
 . آنم ی م  را مشاهده ها آنان تپهی از باال
 خود آنند و یمی زندگی  تنهاي  به هستند آهی  قوم آنان

 .دانند یرا از ديگر قومها جدا م
  غبارند،  مثل ايشان

 ! حساب یشمار و ب یب
  داشتم ی را م  سعادت  اين آاشی ا

 . بميرمی اسرائيلک  ي  همچون آه
 ،  من  عاقبت آاشی ا

 »! آنها باشد  عاقبت مثل
  بود آهی  آار  چه اين«:   گفت  بلعام  به  پادشاه باالق11

 ی، آن  را نفرين  دشمنانم  آه و گفتم ت  به  منی؟آرد
 »!ی داد  را برآت تو ايشانی ول
 ديگری غير   سخن توانم آيا می«:  داد  جواب اما بلعام12

 »؟  آورم گويد بر زبان  می  من  خداوند به  آه از آنچه
 

  بلعامی  وح دومين
ی  جا  بيا تا تو را به پس«:   او گفت  به بعد باالق13

 را   اسرائيل از قومی  قسمت  از آنجا فقط. ببرمی ديگر
 ».  آن  را نفرين  عده  آن حداقل. ديدی خواه

   صوفيمء  مزرعه  را به ، بلعام  پادشاه  باالق بنابراين14
   برد و در آنجا هفت  است  پيسگاه آوهی  رو آه

ک گاو و يک  ي هر قربانگاهی  و رو  ساخت قربانگاه
 .آردی  قربان قوچ

ی تو در آنار قربان«:   گفت  پادشاه  به لعام ب پس15
» .  خداوند بروم  مالقات  به  تا من خود بايستی سوختن

 او   را آه  نمود و آنچه  را مالقات خداوند بلعام16
   به  بلعام پس17.   او گفت  بگويد به  باالق  به بايست یم

ی ها ی در آنار قربان  موآب  با بزرگان  آه نزد پادشاه
 .  بود، بازگشت خود ايستادهی ختنسو

 »؟  است  فرموده خداوند چه«:  پرسيد پادشاه
 : بود  چنين  بلعام جواب18-24
 !، برخيز و بشنو باالق«
 !  فرا ده  گوش  من پسر صفور، بهی ا

  بگويد،  دروغ  آه  نيست خدا انسان
 . تغيير فكر دهد  آه  نيست  انسان او مثل

   نكرده  عمل  بدان  آه  است ادهدی ا  وعده آيا تاآنون
 باشد؟
 ،  دهم  را برآت  ايشان  آه  است  شده  دستور داده  من به

   آن توانم ی نم  و من  است  داده  را برآت زيرا خدا آنان
 . را تغيير دهم

 ،  است  نديده در اسرائيلی او گناه
 . نخواهد شد  خدا مشاهده در قومی  بدبخت پس

 ،  است  با آنان شانايی خداوند، خدا
 .  آنهاست  او پادشاه آنند آه ی م  اعالن و ايشان

 ،  است  آورده  را از مصر بيرون خدا اسرائيل
 .نيرومندندی  گاو وحش ، مثل و ايشان

  آرد،  را نفرين  اسرائيل توان ینم
 .  آارگر نيست  قوم بر اينی  افسون و هيچ
 :  خواهند گفت  اسرائيلء درباره
 !  است آردهی  آارهاي آنها چهی د خدا براببيني
 خيزند ی شير برم ، چون  قوم اين

 شكار خود را نخورندی و تا وقت
 ».خوابند ی را ننوشند، نم  آشتگان و خون

 ی،آن ی نم اگر آنها را نفرين«:   گفت  بلعام  به پادشاه25
 ».  نده  هم  برآتشان حداقل

   هر چه و نگفتم ت مگر به«:  داد  جواب اما بلعام26
 »؟  گفت  را خواهم  بگذارد آن خداوند بر زبانم

 
  بلعامی  وح سومين

 جای ديگری  تو را به«:   گفت  بلعام ، به بعد پادشاه27
 فرمايد از   تو اجازه  آيد و به ، شايد خدا راخوش برم می

 ». آنی  را نفرين اسرائيل آنجا بنی
   فغور آه  آوه ء قله  را به  بلعام  پادشاه  باالق پس28

   پادشاه  به  دوباره بلعام29.  بود، برد  بيابان  به مشرف
   گاو و هفت  بسازد و هفت  قربانگاه  هفت  آه گفت
   بلعام  چنانكه پادشاه30. حاضر آندی قربانی  برا قوچ



 28   اعداد
 

 

گاو و ک ، ي  نمود و بر هر قربانگاه  بود عمل گفته
 .آردی  قربان قوچک ي

  
  آه   است  قصد خداوند اين  ديد آه بلعام  چون
   دفعات  مثل  دهد، پس  را برآت  اسرائيل قوم

  او سرش.  پيامی بگيرد  غيب  سعی نكرد از عالم پيش
   را ديد آه و اردوی اسرائيل2 برگرداند   دشت را بطرف

 خدا   روح آنگاه.  بودند  شده  پخش  در دشت  قبيله  به قبيله
 پيشگويی   چنين  ايشانء و درباره9-3،  رفتبر او قرار گ

 :آرد
  پسر بعور، بلعامی  وح  است اين«
  باز شد،  چشمانش آهی  مرد آنی وح
  خدا را شنيد،  سخنان آهی  آس آنی وح

  داد  نشان قادر مطلقی  خدا را آهی و روياي
  نمود، مشاهده
  باز شد، افتاد و چشمانشک  خا  به آنكه
 ! اسرائيل یبنی ها ه زيبايند خيم چه

  سبز و خرمی ها  دره آنها را مثل
 ، آنار رودخانهی  باغها و چون
 ، بينم ی م  خود گسترده در مقابل

  باشد،  خود خداوند نشانده  عود آه  درختان مثل
 .  سرو آنار آب و مانند درختان

  لبريز خواهد بود،  از آب ايشانی دلوها
 .خواهد شدی بيار آ  فراوان  با آب و بذرهايشان

 بزرگتر خواهد بود»  اجاج« از   ايشان پادشاه
 . بسيار سرافراز خواهد گرديد و آشورشان
  آورد،  را از مصر بيرون خدا اسرائيل

 نيرومندند،ی  گاو وحش  مثل ايشان
 .بلعند ی آنند، م  مخالفت  با ايشان را آهی هاي و قوم

 دآنن یشكنند و خرد م ی را م استخوانهايشان
 .دوزند ی م  زمين  پيكر آنها را به و با تيرهايشان

 خوابد، ی شير م  چون اسرائيل
  دارد او را بيدار آند؟ جرأتی  آس چه
  دهد  تو را برآت  باد بر هر آه ، برآت اسرائيلی ا

 ». آند  تو را لعنت آهی  باد بر آس و لعنت
   دستهايش او در حاليكه.  شد  خشمگين  بشدت باالق10
   تو را به من«:  فرياد آشيد آوبيد سر بلعام ی م ا بهمر

در ی  ولی، آن  را نفرين  تا دشمنانم اينجا آوردم
! از اينجا برو11. ی داد  را برآت  بار آنان ، سه عوض

   تو پاداش  به  داشتم  تصميم من!  ات  خانه برگرد به
 ».  بازداشت خداوند تو را از آنی ، ول دهمی خوب

   آه تو نگفتمی ها  فرستاده مگر به«:  داد  جواب بلعام12
 ی، بده  من  به  هم  پر از طال و نقره آاخک اگر ي13
  ، آنچه نمودهی  خداوند سرپيچ  از فرمان توانم ینم

   خداوند بفرمايد همان  هر چه من.   بگويم خود بخواهم
ی ، ول گردم ی خود باز م  قوم ، پيش حال14.  گويم یرا م
   در آينده  آه  تو بگويم  بگذار به  از رفتنم پيش
 ». خواهند آورد  تو چه  بر سر قوم اسرائيل یبن
 

  بلعامی  وح چهارمين
 :آردی  پيشگوي  چنين  بلعام آنگاه15-19
  پسر بعور، بلعامی  وح  است اين«
  باز شد،  چشمانش آهی  مرد آنی وح
  خدا را شنيد،  سخنان آهی  آس آنی وح

  آرد  را آسب  بصيرت متعالی داو از خ
  داد،  نشان قادر مطلقی  خدا را آهی و روياي
  نمود، مشاهده
  باز شد افتاد و چشمانشک  خا  به آنكه

  حاال،  ديد، اما نه او را خواهم
 . ک از نزدي  نمود، اما نه  خواهم او را مشاهده
  ظهور خواهد آرد، در اسرائيلی فرمانرواي
 . خواهد نمود  طلوع هستارک  ي او مثل
  را خواهد زد  موآب  قوم اسرائيل

  خواهد نمود،  را سرآوب و آشوبگران
  خواهد آرد،  و سعير را تصرف ادوم

 . پيروز خواهد شد و بر دشمنانش
  ظهور خواهد نمود از اسرائيلی فرمانرواي

 ». شهرها را نابود خواهد آرد و بازماندگان
  بلعامی  وح آخرين

   و چنين  دوخت ها چشم ی عماليق  بطرف بلعام،  سپس20
 :آردی پيشگوي

  سرآمد قومها بود، عماليق«
 ».  است  هالآت سرنوشتشی ول
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  اعداد 29
 

 

ی  پيشگوي  و چنين ها نظر انداخت ی قين بعد به22و21
 :آرد

 ،  است  شما مستحكم  مسكنی،آر«
  قرار دارد؛  بر صخره تان آشيانه

 ها نابود خواهيد شد یقينی ای ول
  آشور  نيرومند پادشاه و سپاه

 ». خواهد برد  اسارت شما را به
 : داد خود خاتمهی  پيشگوي  به  سخنان او با اين24و23
  زندهی  آس  دهد چه  آار را انجام خدا اينی وقت«

 خواهد ماند؟
  خواهند آمد  قبرس ها از سواحل یآشت

  خواهند آرد، و آشور و عابر را ذليل
 ».  خواهند رفت و خود نيز از بين

 .های خود رفتند  خانه  هر يک به  و باالق  بلعام آنگاه25
 
  اسرائيل یبنی پرست بت

   اردو زده  در شطيم اسرائيل ی بن آهی هنگام
 زنا   موآب  قوم  با دختران بودند، مردانشان

آردند تا در  ی م ، آنها را دعوت  دختران اين2. آردند
  مردان.  آنند  شرآت بتهايشانی  قربان مراسم
خوردند و بتها را  یها را م ی قربان گوشتی اسرائيل
  اسرائيلی  تمام  آه نگذشتی چند3. آردند ی م پرستش

ی  بود رو موآبی  خدا  فغور آه  بعل  پرستش به
   بر قوم  خداوند بشدت ، خشم  جهت از اين. آوردند

 . شد خود افروخته
 سراِن ء همه«:  داد ان فرم چنينی  موس  خداوند به پس4

  و در روز روشن.   آن  را اعدام قبايِل اسرائيل
   شديد من  دار آويز تا خشم  آنها را به درحضور من

 ». دور شود  قوم از اين
ی  آسان  دستور داد تا تمام  قضات بهی ، موس بنابراين5

 . آنند  بودند، اعدام  آرده  فغور را پرستش  بعل را آه
ی  جاي را بهی  گستاخی، اسرائيل  مردانازی يكی ول6

  آهی  آسان و تمامی  موس  چشمان  در مقابل رساند آه
دختر ک آردند، ي ی م  گريه  عبادتء جلو در خيمه

پسر  (  فينحاس آهی وقت7.  آورد  اردوگاه را بهی مديان
 را ديد از جا  اين)   آاهن  هارون ءالعازار و نوه

   مرد به  سر آن و پشت8  برداشتی ا ، نيزه برخاسته

او .  بود، وارد شد  برده  آن  دختر را به آهی ا خيمه
   ترتيب  اين به.  هر دو آنها فرو برد  را در بدن نيزه

 و چهار هزار نفر از   بيست در حاليكه9،  شد بال رفع
 . بودند  رسيده  هالآت  بال به  در اثر آن  اسرائيل قوم

پسر العازار  ( فينحاس«: مود موسی فر خداوند به11و10
او با .  مرا دور گردانيد غضب)   آاهن  هارونء و نوه
   قوم  هم  من  آرد، بنابراين  مرا حفظ  الهی حرمت غيرت
 او   آه ، بخاطر آنچه حال13و12.   را نابود نكردم اسرائيل
 خدای خود   جهت  و برای غيرتی آه  است  داده انجام

   آفاره  اسرائيل  برای قوم  عمل با اين   اينكه دارد و بسبب
   او برای هميشه  او و نسل  آه دهم  می ، قول  است نموده
 ». باشند آاهن

  نامی  شد، زمر آشتهی  دختر مديان  با آن آهی مرد14
   شمعونء  قبيله از سرانی ؛ او پسر سالو، يك داشت
؛ او دختر   داشت نامی  دختر نيز ُآزب آن15. بود

 . بود  مديان از بزرگانی  يكصور،
مديانيها را «: فرمودی  موس بعد خداوند به17و16
   و نيرنگهايشان  با حيله  ايشان چون18، آنيدک هال

   بعل  پرستش آنند، آنها شما را به یشما را نابود م
  ء واقعه نمايند، چنانكه ی م آشانند و گمراه یفغور م
 ».آند ی م  را ثابت اينی  آزب مرگ

 
  ی سرشمار دومين

 ی موس  شد، خداوند به  بال رفع  از آنكه پس
: فرمود)   آاهن پسر هارون(و العازار 

  باال  به  سال  را از بيست  اسرائيل مردانی تمام«2
   و طايفه  شود از هر قبيله آنيد تا معلومی سرشمار
 ». بروند  جنگ توانند به یچند نفر م

  را بهی  سرشمار زار فرمانو العای  موس بنابراين4و3
 در   اسرائيل قومی تمام. ( آردند  ابالغ  قبايل رهبران
اريحا اردو ی  روبرو  آنار رود اردن  موآب دشت
   زير به  نتايجی، سرشمار  از انجام پس.)  بودند زده
 : آمد دست

 .نفر 43ر730:   رئوبينء قبيله5-11
زير ی ها طايفه.)  بود  پسر ارشد يعقوب رئوبين(

   رئوبين  پسران  اسم  بودند و به  قبيله جزو اين
 : بودند شدهی نامگذار

25
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 30   اعداد
 

 

 ؛ ک حنو  جدشان  نام  حنوآيها، بهء طايفه
  فلو؛  جدشان  نام  فلوئيها، بهء طايفه

   فلو بود شامل  يكی از پسران  آه  اليآب خاندان(
  رام و ابي داتان.  بود  و داتان ، ابيرام های نموئيل خانواده
 موسی و   عليه  با قورح  دو رهبری بودند آه همان
   خداوند اهانت  به  نمودند و در حقيقت  توطئه هارون
   گشود و آنها را بلعيد و آتش  دهان ولی زمين. آردند

.  نفر را سوزانيد  و پنجاه ، دويست  خداوند آمده از جانب
  سراناما پ.   اسرائيل  قومء  بقيه  اخطاری بود به اين

 .) نشدند  آشته قورح
 ؛  حصرون  جدشان  نام  حصرونيها، بهء طايفه
 .ی آرم  جدشان  نام  آرميها، بهء طايفه

 .نفر 22ر200:   شمعونء قبيله14و13و12
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 : بودند شدهی  نامگذار شمعون
 ؛ ل نموئي  جدشان  نام نموئيليها، به
 ؛  يامين  جدشان  نام يامينيها، به
 ؛  ياآين  جدشان  نام ياآينيها، به
 ؛  زارح  جدشان  نام زارحيها، به
 .  شائول  جدشان  نام شائوليها، به

 .نفر 40ر500:  جادء قبيله15-18
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله های زير جزو اين طايفه

 :جاد نامگذاری شدند
 ؛  صفون  جدشان ام ن ها، به یصفون
 ی؛ حج  جدشان  نام ها، به یحج
 ی؛ شون  جدشان  نام ها، به یشون
 ی؛ ازن  جدشان  نام ها، به یُازن
 ی؛ عير  جدشان  نام ها، به یعير
  ارود؛  جدشان  نام ها، به یارود
 .  ارئيل  جدشان  نام ها، به یارئيل

 .نفر 76ر500:  يهوداء قبيله19-22
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله و اينزير جزی ها طايفه

 در   آه عير و اونانی شدند، ولی يهودا نامگذار
 : مردند جزو آنها نبودند  آنعان سرزمين
 ؛  شيله  جدشان  نام شيليها، به

 ؛  فارص  جدشان  نام فارصيها، به
 .  زارح  جدشان  نام زارحيها، به

 : بودند  فارصء زير جزو طايفهی خاندانها
 ؛  حصرون  جدشان  نام ها، به یصرونح

 .  حامول  جدشان  نام حاموليها، به
 .نفر 64ر300:  يساآار ءقبيله25و24و23

   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی يساآار نامگذار

 ؛  تولع  جدشان  نام تولعيها، به
 ؛  فوه  جدشان  نام فونيها، به

 ؛  ياشوب  جدشان نام  ياشوبيها، به
 .  شمرون  جدشان  نام شمرونيها، به

 .نفر 60ر500:   زبولونء قبيله27و26
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 :شدندی  نامگذار زبولون
  ساَرد؛  جدشان  نام ها، به یساَرد
 ؛  ايلون  جدشان  نام ها، به یايلون
 . ئيل ی يحل  جدشان  نام ها، به یئيل یيحل

 و   افرايم ء در قبيلهنفر 32ر500:   يوسف ءقبيله28-37
 .ی منسء  در قبيلهنفر 52ر700

   جدشان  نام  به  ماخيريها بودند آهء  منسی طايفهء در قبيله
ها نيز از ماخير   جلعادیء طايفه. شدند  می ماخيرناميده
 .شدند  می  جلعاد ناميده  جدشان  اسم بودند و به

 :زير از جلعاد بودندی ها طايفه
  ِايَعَزر؛  جدشان  نام ها، به یِايَعَزر
 ؛  حالق  جدشان  نام ها، به یحالق
 ؛ ئيل ی اسر  جدشان  نام ها، به یئيل یاسر
 ؛  شكيم  جدشان  نام ها، به یشكيم

 ؛  شميداع  جدشان  نام ها، به یشميداع
 . حافر  جدشان  نام ها، به یحافر

   دختر داشت ، اما پنج د پسر حافر پسری نداشتِصُلفحا(
 .)  و ترصه ، ملكه ، ُحجله ، نوعه  نامهای محله به

   شده  ثبت  افرايمء  قبيله  زير اسم  آهنفر 32ر500تعداد 
   پسران  اسم  به زير بودند آهی ها  طايفه بودند، شامل

 :شدند ی م  ناميده افرايم
 ؛ تالح شو  جدشان  نام شوتالحيها، به

   نام  به  شوتالحيها، عيرانيها بودند آه از طوايفی يك(
 .)شدند ی م  ناميده  عيران جدشان

  باآر؛  جدشان  نام باآريها، به



  اعداد 31
 

 

 .  تاَحن  جدشان  نام تاَحنيها، به
 .نفر 45ر600:   بنيامين ءقبيله38-41

   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی نامگذار  بنيامين
 ؛  بالع  جدشان  نام ها، به یبالع

 : بودند زير از بالعی ها طايفه(
  ارد؛  جدشان  نام ارديها، به
 .)  َنعمان  جدشان  نام َنعمانيها، به
 ؛  اشبيل  جدشان  نام اشبيليها، به

 ؛  احيرام  جدشان  نام احيراميها، به
 ؛  شفوفام  جدشان  نام شفوفاميها، به

 .  حوفام  جدشان  نام يها، بهحوفام
 .نفر 64ر400:   دان ءقبيله43و42

   جدشان  نام ها بودند آه ی شوحامء  طايفه  قبيله در اين
 . بود  شده  بر آنها گذارده  پسر دان شوحام

 .نفر 53ر400:  اشير ءقبيله44-47
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه

 :شدندی اشير نامگذار
 ؛  يمنه  جدشان  نام يمنيها، به
 ی؛ يشو  جدشان  نام يشويها، به
 ؛  بريعه  جدشان  نام بريعيها، به

 : بودند زير از بريعهی ها طايفه
  حابر؛  جدشان  نام حابريها، به

 . ئيل ی ملك  جدشان  نام ئيليها، به یملك
 .  سارح  نام  به نيز داشتی اشير دختر

 .نفر 45ر400 :یفتال نء قبيله50و49و48
   پسران  اسم  بودند و به  قبيله زير جزو اينی ها طايفه
 :شدندی نامگذاری نفتال

 ؛ ئيل  ياحص  جدشان  نام ئيليها، به ياحص
 ی؛ جون  جدشان  نام جونيها، به
  يصر؛  جدشان  نام يصريها، به
 .  شليم  جدشان  نام شليميها، به

 نفر 601ر730  رائيل اس  قوم  مردان  تعداد آل پس51
 .بود

   سرزمين اين«:  موسی فرمود  خداوند به سپس54و53و52
  به.   آن  آنها تقسيم  جمعيت  نسبت  به  قبايل را بين
های آوچكتر   قبيله  بيشتر و به های بزرگتر زمين قبيله

 بزرگتر   قبايل نمايندگان56و55.  شود  آمتر داده زمين
 آوچكتر برای  يلبرای زمينهای بزرگتر و قبا

 ». بكشند زمينهای آوچكتر قرعه
 : قرارند شدند از اينی  سرشمار ها آه ی الو قبايل57

 ؛  جرشون  جدشان  نام جرشونيها، به
 ؛  قهات  جدشان  نام قهاتيها، به
 .ی مرار  جدشان  نام مراريها، به

 :بودندی الو ء ها نيز جزو قبيله  طايفه اين59و58
 .، محليها، موشيها و قورحيهالبنيها، حبرونيها

   نام  دختری به  الوی در مصر بود صاحب زمانی آه
،  ، پسر قهات  همسری عمرام  بعد به يوآابد شد آه

 و موسی و   پدر و مادر هارون يوآابد و عمرام. درآمد
 و ابيهو و العازار و ايتامار  ناداب60.  بودند مريم

 غير  ابيهو وقتی آتش و  ناداب61.  بودند  هارون فرزندان
 . آردند مردند  حضور خداوند تقديم مجاز به

  ماههک از يی  الوء  قبيله  و مردان  پسران تعداد آل62
تعداد ی ول.  بودنفر 23ر000ی  باال در سرشمار به
 منظور   اسرائيل قومی  سرشمار  آل ها در جمع یالو
   ايشان بهی  زمين  اسرائيل شد، زيرا از سرزمين ینم

 . گرفت ی نم تعلق
و ی  موس  توسط آهی  سرشمار  ارقام  است اين63

 و در   آنار رود اردن  موآب ، در دشت العازار آاهن
 ی،سرشمار   اين در تمام65و64.  آمد  اريحا بدست مقابل
ی قبلی  در سرشمار  آه نفر وجود نداشتک يی حت
   به  آاهن و هارونی  موس سينا توسطی  در صحرا آه
  آهی  آسان  باشد، زيرا تمام  شده  بود شمرده  آمده ملع

 بودند،   مرده  بودند در بيابان  شده  شمرده در آنوقت
  آهی تنها افراد.  بود  خداوند گفته  همانطور آه درست
   پسر نون  و يوشع  پسر يفنه  بودند آاليب  مانده زنده
 .بودند

  صلفحاد دختران
 ، محلهی  نامها ه صلفحاد ب دخترانی روز
 ء  در خيمه  به  و ترصه ، ملكه ، حجله نوعه

و ی  موس  را به خودشانی  آمدند تا تقاضا عبادت
 در  آهی  و ساير آسان  قبايل  و رهبران العازار آاهن

ی يك(ی  منسء  از قبيله  زنان اين.  آنند آنجا بودند تقديم
صلفحاد پسر حافر بود، . بودند)   يوسف از پسران
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 32   اعداد
 

 

حافر پسر جلعاد، جلعاد پسر ماخير و ماخير پسر 
 .یمنس

او .  مرد پدر ما در بيابان«:  صلفحاد گفتند دختران4و3
 آردند و   بضد خداوند قيام  نبود آه  قورح از پيروان

ی مرد و پسری  طبيع  مرگ او به. شدندک هال
ی  پسر  اينكه  بدليل  پدرمان چرا بايد اسم.  نداشت
 ما   محو گردد؟ بايد به اش  قبيله ز ميان ا  است نداشته

 ». شود دادهی  ملك  پدرمان  برادران  مثل هم
 . را بحضور خداوند آورد ايشانی دعوی  موس پس5
  دختران«: فرمودی  موس خداوند در جواب7و6

ک  امال در ميان. گويند ی م صلفحاد راست
ر  اگ را آهی  ملك همان.  بدهک  آنها مل ، به عموهايشان

  به8.   بده  ايشان بهی داد ی او م  بود به  زنده پدرشان
ی بميرد و پسری  مرد  هرگاه  بگو آه اسرائيل یبن

و اگر 9، رسد ی م  دخترانش او بهک  باشد، مل نداشته
   برادرانش  به او متعلقک  باشد مل نداشتهی دختر

   باشد آنوقت نداشتهی اگر برادر10. خواهد بود
  و اگر عمو نداشته11، او خواهد شد   وارث عمويش

   فاميلش  نزديكترين او بهک  مل باشد، در آنصورت
 آنند،   را رعايت  قانون  بايد اين اسرائيل یبن. رسد یم

 ». ام  تو امر آرده  به  من همانطور آه
 

 شود ی م تعيينی موسی  جانشين  به يوشع
 )8-1 :31  تثنيه(

 برو   عباريم  آوه به «: موسی فرمود روزی خداوند به12
.   ببين ام  داده  اسرائيل  قوم  به و از آنجا سرزمينی را آه

 خواهی   هارون  را ديدی مانند برادرت  آن  از اينكه پس13
  زيرا در بيابان14،   اجداد خود خواهی پيوست مرد و به

وقتی .  سرپيچی آرديد  هر دو شما از دستور من صين
 آردند، در حضور آنها   قيام د من بض  اسرائيل  قوم آه

 در آنار   واقعه اين(» . نداشتيد  مرا نگه  قدوسيت حرمت
   افتاده  اتفاق  صين  در بيابان  واقع  در قادش مريبه  ءچشمه
 .)بود
خداوند، ی ا«16:  آرد  خداوند عرض بهی موس15
   بميرم  از آنكه افراد بشر، پيشی تمامی روحهای خدا

  تعيينی  رهبر جديد  اسرائيل قومی  برا نمآ ی م التماس
   آند و از آنان  راهدايت  ايشان آهی مرد17ی، فرماي

  شبان ی ب  گوسفندان  خداوند مثل  نمايد تا قوم مراقبت
 ».نباشند

   خود را بر يوشع برو و دست«:  داد خداوند جواب18
 او  سپس19. ، بگذار  در اوست  من  روح  آه پسر نون
  قومی  تمام  چشم  ببر و پيش  العازار آاهنرا نزد
  اختيارات20.  نما  تعيين قومی  رهبر  او را به اسرائيل

   او را اطاعت  اسرائيل  قوم  تا تمام  او بده خود را به
   بايد پيش  از من دستور گرفتنی او برا21. آنند

 با العازار * اوريم ء  بوسيله من.  برود العازار آاهن
 و   يوشع  مرا به  و العازار دستورات  گفت اهم خو سخن
   آنان  من  طريق  اين به.  خواهد آرد  ابالغ  اسرائيل قوم

 ». نمود  خواهم را هدايت
 بود   خداوند امر آرده  همانطور آهی، موس پس22

  سپس.  برد  العازار آاهن  را پيش  نمود و يوشع عمل
 را بر سر  ايشدسته23،   اسرائيل  قومء در حضور همه

 رهبر  را بعنوانی  خداوند و  فرمان  و طبق او گذاشت
 . نمود  تعيين قوم

 
  روزانهی و هدايای قربان

 )46-38 :29  خروج(

  داد تا بهی  موس  را به  دستورات خداوند اين
  آهی هاي یقربان:  نمايد  ابالغ  اسرائيل قوم

  منک آنند خورا ی م  تقديم  من  به  بر آتش اسرائيل  قوم
   اين  آه بدهی  ترتيب پس.   و از آنها خوشنودم است
   هديه  دستور من  طبق  آورده  موقع ها را به یقربان
آنيد بايد  ی م  تقديم  من  به  بر آتش آهی قربان3. نمايند
هر روز دو تا .  باشد عيب ی و ب نر يكسالهی ها از بره

ک ي4.  آنند تقديمی سوختنی  قربان از آنها را بعنوان
با آنها 5. عصری شود و ديگری  بايد قربان  صبح بره
   زيتون ليتر روغنک  با ي  آه آيلو آرد مرغوبک ي

.  شود  تقديمی، آردء  هديه  باشد، بعنوان  شده مخلوط
   سينا تعيين  در آوه آهی سوختنی  قربان  است اين6

ر ، د  عطر خوشبو بر آتش گرديد تا هر روز بعنوان
  ، هديه  با آن همراه7.  شود حضور خداوند تقديم

ليتر ک  ي  شامل  گردد آه نيز بايد تقديمی نوشيدن

                                                 
 .30: 28  نگاه کنيد به خروج  *
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  اعداد 33
 

 

 در حضور  در قدسی  و بايست  بوده  با هر بره شراب
   را عصر با همان  بره دومين8.  شود خداوند ريخته

 بر  آهی  قربان اين.  آنند تقديمی و نوشيدنی  آرد هديه
 .شود، موردپسند خداوند خواهد بود یم   تقديم آتش

 
  روز سبتی و هدايای قربان

  روزانهی سوختنی  بر قربان  عالوه در روز سبت10و9
 نيز  عيِب يكساله ی بء ، دو بره آنی  نوشيدن و هديه
   شامل آهی  آرد ءبايد هديهی  قربان با اين. شودی قربان

ی وشيدن نء ، و هديه  است  باروغن دو آيلو آرد مخلوط
 . شود  تقديم آن
 

  ماهانهی و هدايای قربان
ی سوختنی ، بايد قربان  هر ماه  در روز اول همچنين11

 دو گاو   شامل  شود آه  خداوند تقديم نيز بهی ديگر
  ء همه  آه  است  نر يكسالهء  بره  و هفت قوچک ، ي جوان

  هر گاو سهی برا12.  باشند عيب ی و ب آنها بايد سالم
ی  برای، آرد  هديه  بعنوان  با روغن  آرد مخلوطآيلو
.  شود آيلو تقديمک  ي هر برهی و برا13،  دو آيلو قوچ
شود،  ی م  تقديم  بر آتش آهی سوختنی  قربان اين

با هر گاو دو ليتر 14. موردپسند خداوند خواهد بود
  ليتر ونيمک  ي  با قوچی، نوشيدن ء هديه  بعنوان شراب
  است اين. شود ليترتقديمک  ي ، وبا هربره شراب
   تقديم  سال  بايد در طول  آه ماهانهی سوختنی قربان
 .شود

ی بز نر براک  ي  هر ماه  در روز اول همچنين15
از غير ی  قربان اين.  آنيد  خداوند تقديم  به گناهی قربان

 .  است نوشيدنی آن ء  هديه و قربانی سوختنی روزانه
  ِپَسحی و هدايا یقربان

 )14-5: 23  الويان(
   پسح ، مراسم  هر سال  ماه در روز چهاردهِم اولين16

  از روز پانزدهم17.  خداوند بجا آوريد  احترام را به
در ی برپا گردد، ولی  مقدس  جشن هفتهک  ي  مدت به
)   خميرمايه  بدون نان( فطير   نان  فقط  جشن اين

 ء ، همه  مقدس  جشن  اين لدر روز او18.  شود خورده
. نكنيدی  آار ديگر  بپردازيد و هيچ  عبادت شما به

 ء  بره  و هفت قوچک ، ي  روز دو گاو جوان در اين19

   باشند بعنوان عيب ی و ب  سالم  همه  آه نر يكساله
.  آنيد  خداوند تقديم  به  بر آتشی،سوختنی قربان

   بعنوان  روغن با  آيلو آرد مخلوط باهر گاو سه21و20
آيلو ک  ي  دو آيلو، و با هر بره  با قوچی، آردء هديه
   گناهانتانء آفارهی  برا بز نر همک ي22.  آنيد هديه
   آه استی سوختنی اينها غير از قربان23. آنيدی قربان

 عيد،  ءهفتهک  ي در آن24. شود ی م  تقديم هر روز صبح
 نوشيدنی ء ه و هدي روزانهی سوختنی  بر قربان عالوه

  اين.  آنيد  را نيز تقديم  ِپَسح  قربانی مخصوص ، اين آن
شود، موردپسند خداوند   می  تقديم  بر آتش قربانی آه

 نيز   مقدس  جشن  اين در روز هفتم25.  خواهد شد واقع
 آار ديگری   باشيد و هيچ  مشغول  عبادت  شمابه ءهمه
 .نكنيد

 
  نوبر محصوالتی و هدايای قربان

 )22-15 :23  الويان(
 ء  غله  نوبر محصول  اولين آه *در روز عيد نوبرها26

،   شده  شما جمعء آنيد، همه ی م  خداوند تقديم خود را به
. نكنيدی  آار ديگر  شويد و هيچ  مشغول  عبادت به
 نر ء  بره  و هفت قوچک ، ي  روز دو گاو جوان در آن27

.  آنيد  خداوند تقديم بهی سوختنی  قربان  بعنوان يكساله
.  خواهد شد واقع موردپسند خداوند ی، قربان اين

   بعنوان  با روغن  آيلو آرد مخلوط با هر گاو سه29و28
 يک آيلو   دو آيلو، و با هر بره آردی، با قوچ  ءهديه
 يک بز نر  گناهانتان ء آفارهی  برا همچنين30.  آنيد هديه

 با هدايای  ا همراهها ر  قربانی اين31 .قربانی آنيد
اينها غير از قربانی سوختنی .  آنيد نوشيدنی آنها تقديم

. شود  می  تقديم  با هدايای آردی آن  آه  است روزانه
  عيب  و بی آنيد سالم  قربانی می  نماييد حيواناتی آه دقت
 .باشند

 
 عيد شيپورهای و هدايای قربان

 )25-23: 23  الويان(

   هر سال  هفتم  ماه ولعيد شيپورها، روز ا
 شما ء  روز بايد همه در آن. برگزار شود

                                                 
 .گفتند ها يا پنطيکاست نيز می   عيد نوبرها را عيد هفته *
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   آار ديگری انجام  شويد و هيچ  جمع برای عبادت
 و  ، يک قوچ  روز يک گاو جوان در آن2. ندهيد
 باشند  عيب  و بی  همگی سالم  آه  نر يكسالهء  بره هفت

 قربانی،   آنيد اين  قربانی سوختنی تقديم بعنوان
 آيلو  با گاو سه4و3.  خواهد شد ند خداوند واقعموردپس

 دو   آردی، با قوچ  هديه  بعنوان  با روغن آرد مخلوط
  يک بز نر هم5.  شود آيلو هديه يک  آيلو، و با هر بره

اينها غير از 6.  قربانی آنيد  گناهانتانء برای آفاره
 و نيز غير   آردی آن ء با هديه قربانی سوختنی ماهانه

 آردی و ء  با هديه انی سوختنی روزانهاز قرب
   تقديم  مربوط  مقررات  طبق  آه  است نوشيدنی آن

شوند،   می  تقديم  بر آتش ها آه  قربانی اين. گردند می
 . خواهند شد موردپسند خداوند واقع

 
  روز آفارهی و هدايای قربان

 )32-26 :23  الويان(
   جمع عبادت برای  ، دوباره  هفتم  ماه در روز دهم7

 آار ديگری   بگيريد و هيچ  روز، روزه در آن. شويد
 نر  ء بره  و هفت ، يک قوچ يک گاو جوان8.  ندهيد انجام
 قربانی  بعنوان باشند  عيب  و بی  همگی سالم  آه يكساله

 قربانی، موردپسند خداوند  اين.  آنيد سوختنی تقديم
 با  مخلوط  آيلو آرد با گاو سه10و9.  خواهد شد واقع

 دو آيلو، و با هر   آردی، با قوچ  هديه  بعنوان روغن
 بر قربانی روز  عالوه11.  شود  يک آيلو تقديم بره

 با هدايای   آه ، و نيز قربانی سوختنی روزانه آفاره
  شوند، يک بز نرهم  می  تقديم آردی و نوشيدنی آن

 . قربانی آنيد  گناهء  آفارهبرای
 د سايبانهاعيی و هدايای قربان

 )44-33: 23  الويان(
  عبادتی  برا ، دوباره  هفتم  ماه در روز پانزدهم12

  انجامی  آار ديگر  روز هيچ  شويد و در آن جمع
 در حضور   روزه عيد هفتک  آغاز ي اين. ندهيد

،   گاو جوان  عيد، سيزده در روز اول13.  خداوند است
 و  سالمی  همگ  آه  نر يكساله ء بره  و چهارده دو قوچ

  اين.  آنيد تقديمی سوختنی  قربان  باشند بعنوان عيب یب
شود، موردپسند خداوند  ی م  تقديم  بر آتش آهی قربان
 با   آيلو آرد مخلوط با هر گاو سه14.  خواهد شد واقع

و با 15  دو آيلو  با هر قوچی، آردء  هديه  بعنوان روغن
ی  بر قربان عالوه16. شود ی م آيلو تقديمک  ي هر بره
ک ، ي آنی و نوشيدنی آردی  و هدايا روزانهی سوختن

 .شودی ، قربان  گناه ءآفارهی  برا بز نر هم
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، دوازده در روز دوم17

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه19و18. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، يازده در روز سوم20

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء  بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه22و21. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
 و  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، ده در روز چهارم23

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه25و24. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
   و چهارده ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، نه درروز پنجم26
ی  باشند قربان عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء بره
 نيز  مربوطهی و هدايای  آنها قربان همراه28و27. آنيد

 . نماييد  تقديم مانند روز اول
  و ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، هشت در روز ششم29

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكساله ء بره چهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه31و30. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم ز مانند روز اول ني مربوطه
  ، دو قوچ  گاو جوان  عيد، هفت در روز هفتم32

 باشند  عيب ی و ب  سالم  همه  آه  نر يكسالهء  بره وچهارده
ی و هدايای  آنها قربان همراه34و33. آنيدی قربان

 . نماييد  تقديم  نيز مانند روز اول مربوطه
   جمع عبادتی ا را بر  اسرائيل ، قوم در روز هشتم35

.  ندهيد انجامی  آار ديگر  روز هيچ آنيد و در آن
   آه  نر يكسالهء  بره  و هفت قوچک ، ي گاو جوانک ي36

ی سوختنی  قربان  باشند بعنوان عيب ی و ب سالمی همگ
شود، ی  م  تقديم  بر آتش آهی  قربان اين.  آنيد تقديم

 آنها  ههمرا38و37.  خواهد شد موردپسند خداوند واقع
   تقديم  نيز مانند روز اول مربوطهی و هدايای قربان
 .نماييد
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 ء  هديهی،سوختنی  قربان  به  مربوط  بود قوانين اين39
 شما بايد  آهی سالمتی و قربانی  نوشيدن  هديهی،آرد

  اين.  نماييد  خداوند تقديم  به مخصوصی در روزها
ی ها یو قربانی نذری ها یها غير از قربان یقربان

 .  است داوطلبانه
   ابالغ  اسرائيل  قوم  را به  دستورات  اين تمامی موس40

 .نمود
 

  نذر  به  مربوط قوانين
   آرد و اين  را جمع  قبايل رهبرانی موس

:  داد  ايشان  خداوند به  را از جانب دستورات
نمايد، ی خداوند نذر آند يا تعهدی برای  آس هرگاه
   را آه  بايد آنچه ود را بشكند بلكه خ  ندارد قول حق
 . بجا آورد  است  داده قول

 زندگی   پدرشء  هنوز در خانه  دختری آه هرگاه3
بايد 5و4آند، برای خداوند نذر آند ياتعهدی نمايد،  می

 وقتی   ادا نمايد مگر اينكه  است  داده  را قول هر چه
،  ت صور در اين.  آند  را بشنود او را منع  آن پدرش

شود و خداوند او را   می خود باطل نذر دختر خودبه
   آن  به  است  نداده  او اجازه  به  پدرش بخشد، چون می
 از نذر يا   در روزی آه ولی اگر پدرش.  آند عمل

   آند، دختر ملزم شود، سكوت  می  آگاه تعهد دخترش
 .باشد  می  خويش ادای قول  به
   و يا با قول آردهی  نذر  از ازدواج قبلی اگر زن6

 از  و شوهرش7،  باشد خود را متعهد آردهی ا نسنجيده
 شنيد  آهی  روز  او با خبر شود و در همان قول
. خواهد ماندی  خود باق  قوت نگويد، نذر او بهی چيز

 نكند،   نذر يا تعهد او را قبول اگر شوهرشی ول8
  نسازد و خداوند آ ی م  شوهر نذر او را باطل مخالفت

 .بخشد ی را م زن
 باشد، نذر   شده  داده  طالق آهی يا زنی ا  بيوه اگر زن9

 . را ادا نمايد آند، بايد آنی يا تعهد
   شوهرشء  باشد و در خانه  آرده ازدواجی اگر زن10

   امر با اطالع  از اين و شوهرش11، آندی نذر يا تعهد
 خود   قوت نگويد، نذر يا تعهد او بهی شود و چيز

ی  روز  در آن اگر شوهرشی ول12. خواهد بودی باق
 را   ندهد نذر يا تعهدش  او اجازه شود به ی با خبر م آه

شود و  ی م  باطل  زن  جا آورد، نذر يا تعهد آن به
 او   به  شوهرش خداوند او را خواهد بخشيد، چون

 شوهر او  پس13.  آند  عمل  آن  به  است  نداده اجازه
ی ول14.  نمايد يا تعهد او را تأييد يا باطل دارد نذر  حق

شود  ی م نگويد، معلومی  شنيد چيز آهی اگر در روز
روز ک  از ي اگر بيش15.   است  آرده  موافقت با آن

 سازد، شوهر  ، بعد نذر او را باطل صبر نموده
 .  است  زنش  گناه مسئول

داد، در ی  موس  خداوند به  آه استی اينها دستورات16
 پدر ء  در خانه آهی نذر يا تعهد دختری رد ادامو

 . شوهر دارد آهی آند يا زن یمی زندگ
 

  از مديانيها انتقام
  از مديانيها بدليل«: فرمودی  موس داوند به

آشاندند ی پرست  بت  را به  اسرائيل  قوم ينكه
 اجداد  مرد و بهی ، تو خواه  از آن پس.  بگير انتقام

 ». پيوستی خود خواه
ای از شما بايد  عده«:   گفت  اسرائيل  قوم  موسی به پس3

.  خداوند را از مديانيها بگيريد  شويد تا انتقام مسلح
  اين» . بفرستيد  هزار نفر برای جنگ از هر قبيله6و5و4

 هزار اسرائيلی،   هزاران  شد و از ميان آار انجام
.  فرستاد  جنگ  به  هزار مرد مسلح موسی دوازده

  همراه  نيز  عهد خداوند و شيپورهای جنگ دوقصن
   فرستاده  جنگ  ميدان  به  پسر العازار آاهن فينحاس

  پنج8.  شدند  آشته  در جنگ  مديان تمامی مردان7. شد
، صور، حور و   نامهای َاوی، راقم  به  مديان پادشاه
 پسر بعور نيز  بلعام.  بودند شدگان  آشته  در ميان رابع
 .د ش آشته

  ها را به  و بچه  زنان  تمام  اسرائيل  سپاه آنوقت11و10و9
   را غارت ها و اموالشان ها و رمه ، گله گرفتهی اسير
ی ها  شهرها، روستاها و قلعهء  همه سپس. آردند
را ی  جنگ  و غنايم آنها اسيران12.  زدند  را آتش مديان
   اسرائيل  قومء  و بقيه و العازار آاهنی  موس پيش

ی ، روبرو  آنار رود اردن  موآب  در دشت آوردند آه
  و العازار آاهنی موس13.  بودند شهر اريحا اردو زده

،  رفتند  اسرائيل  سپاه  استقبال  به  قوم  رهبران ءو همه
و از 15  شد  خشمگين  سپاه بر فرماندهانی موسی ول14

30
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اينها 16؟ ايد  گذارده چرا زنها را زنده«: آنها پرسيد
 آردند   را گوش  بلعام  نصيحت هستند آهی  آسان مانه

آشاندند و ی پرست  بت  را در فغور به  اسرائيل و قوم
 و  پسرانی  تمام پس17.  ما را دچار بال آردند قوم
 را  باآرهی  دخترها فقط18.  شوهردار را بكشيد زنان
 از شما  ، هر آدام حال19.  نگهداريد خود زندهی برا
  ، مدت  آرده را لمسی ا  يا آشته آشتهرا ی  آس آه

ی بعد در روزها.  بماند  بيرون  روز از اردوگاه هفت
.  را طاهر سازيد ، خود و اسيرانتان  و هفتم سوم

خود ی ها  لباسء  همه  باشيد آه  ياد داشته  به همچنين20
   ساخته  بز و چوب ، پشم  از چرم  را آه و هر چه

 ».، طاهر سازيد شده
   رفته  جنگ  به آهی  مردان  به  العازار آاهن گاهآن21

   چنين دادهی  موس  خداوند به آهی قانون«:  بودند گفت
 و   سربی،، رو ، آهن ، مفرغ طال، نقره23و22:  است

سوزد، بايد از  ی نم  در آتش را آهی يا هر چيز ديگر
.  را طاهر سازيد ، آن  طهارت  بگذرانيد و با آب آتش
  سوزد، بايد فقط ی م  در آتش آهی يزهر چی ول

ی ها  بايد لباس روز هفتم24.  طاهر گردد  آبء بوسيله
   اردوگاه  به  از آن ، طاهر شويد و پس خود را شسته

 ».بازگرديد
 

   غنايم تقسيم
 و  تو و العازار آاهن«26: فرمودی  موس خداوند به25

   چهی،نگ ج  غنايم  بايد از تمام  اسرائيل  قبايل رهبران
ی  بردار ايد، صورت  آورده آهی  حيوانات  و چه انسان
   آن نصف.  آنيد  تقسيم  دو قسمت بعد آنها را به27. آنيد
  اند و نصف  رفته  جنگ  به بدهيد آهی  سپاهيان را به

،   اسيرانء از همه28.   اسرائيل  قومء  بقيه ديگر را به
   تعلق اهيان سپ  به آهی گاوها، االغها و گوسفندهاي

  اين29.   خداوند است در پانصد سهمک گيرد، ي یم
 ء  هديه  را بعنوان  بدهيد تا آن  العازار آاهن  را به سهم

 از  همچنين30.  نمايد  خداوند تقديم  به مخصوص
   به آهی ، گاوها، االغها و گوسفندهاي اسيرانی تمام
يريد و  بگ در پنجاهک  ي  است  شده  داده  اسرائيل قوم
 هستند   عبادتء  خيمه  مسئول آهی هاي ی الو  را به آن

 ».بدهيد

 خداوند دستور  و العازار همانطور آهی  موس پس31
غير از  (  غنايمء همه35-32.  آردند  بود عمل داده

   سربازان آهی ديگری ، لباسها و چيزها جواهرات
،   باآرهدختر 32ر000)  بودند خود نگهداشتهی برا

  االغ 61ر000 و گاو 72ر000، گوسفند 675ر000
 .بود

 شد، از   داده  سپاهيان  به ، آه  غنيمت  آل نصف36-40
 :قرار بود  اين

 ،) شد  خداوند داده  بهدختر 32 (دختر 16ر000
   به  از آن رأس 675( گوسفند  رأس 337ر500

 ،) شد خداوند داده
  اده خداوند د  به  از آن رأس 72( گاو  رأس 36ر000
 ،)شد

   خداوند داده  به  از آن رأس 61 (  االغ رأس 30ر500
 ).شد
 بود،  امر آردهی  موس  خداوند به همانطور آه41

 . شد  داده  العازار آاهن  خداوند به سهمی تمام
 برابر و   سپاهيان  با سهم  اسرائيل  قوم ء بقيه سهم42-46

 :قرار بود  از اين
 ،دختر 16ر000
  گوسفند، رأس 337ر500
  گاو، رأس 36ر000
 .  االغ رأس 30ر500

 از اينها  در پنجاهک يی  اوامر خداوند، موس طبق47
 .ها داد ی الو را به

ما «: گفتند ، آمدهی  موس  پيش  سپاه بعد فرماندهان49و48
.  ايم  بودند شمرده  رفته  جنگ  به را آهی  افراد تمام
 از  بنابراين50.   است  نشده نفر از ما آشتهک يی حت

بندها، انگشترها،  طال، بازوبندها، دستی زيورها
  ايم  گرفته  غنيمت  به آهی بندهاي ها و گردن گوشواره

 تا خداوند  ايم خداوند آوردهی برای  شكرگزارء هديه
 ». آند ما را حفظی جانها

   فرماندهان  را آه  هديه و العازار اينی موس52و51
 حدود   آن  آل وزن.  آردند  بودند قبول  آورده سپاه

 خود را   غنايم سربازان(53.  بود  آيلوگرم دويست
و العازار ی موس54) . بودند  نگهداشته خودشانی برا
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 در آنجا   هديه  بردند تا آن  عبادتء  خيمه  را به  هديه آن
 . در حضور خداوند باشد  اسرائيل يادآور قوم

 
   رود اردن شرقی ها قبيله

 )22-12: 3  تثنيه(

 يعزير و   سرزمين  به  اسرائيل قومی وقت
   و جاد آه رئوبينی ها رسيدند، قبيله جلعاد

 آنجا   شدند آه  بودند، متوجه بزرگی ها  گله صاحب
.  استی  بسيار مناسب ، محل گلهی نگهداری برا

   و ساير رهبران و العازار آاهنی  نزد موس بنابراين2
   قوم  را به  سرزمين خداوند اين«4و3 :، گفتند  آمده قبايل

،  عطاروتی شهرهای ، يعن  است  داده اسرائيل
، نبو، و  ، شبام ، العاله ، حشبون ، يعزير، ِنمَره ديبون
  ما بسيار مناسبی ها گلهی  برا  سرزمين اين.  بعون
رود ی  ما در آنسو سهمی  بجا تقاضا داريم5.  است
 ».ا بدهيد م  زمينها را به ، اين اردن

   آه  است  اين آيا منظورتان«:  پرسيد از ايشانی موس6
 رود   آنطرف  به شما همينجا بنشينيد و برادرانتان

 را از   قومءخواهيد بقيه یآيا م7؟ ، بجنگند  رفته اردن
  آهی  سرزمين  و ورود به  رود اردن  آنطرف  به رفتن

   همان ينا8؟  دلسرد آنيد  است  داده  ايشان خداوند به
   برنيع از قادش.  شما آردند  پدران  آه استی آار

ی  موعود را بررس  تا سرزمين  را فرستادم ايشان
   سرزمين  رسيدند و آن  اشكولء  دره بهی اما وقت9، آنند

   سرزمين  به  را از رفتن را ديدند، بازگشتند و قوم
   خشم  علت  همين به11و10. موعود دلسرد نمودند

ی  آسان  از تمام  خورد آه  شد و قسم ند افروختهخداو
   سال اند و بيشتر از بيست آمده   از مصر بيرون آه

،   ابراهيم  به آهی  سرزمين  بديدن موفقی دارند، آس
 آنها با   بود نشود، چون  داده  وعده  و يعقوب اسحاق
  از اين12.  بودند نكردهی  از خداوند پيرو  دل تمام
پسر  (  و يوشع)ی قنز پسر يفنه ( ا آاليب، تنه گروه
،  نمودهی  از خداوند پيرو  دل  با تمام بودند آه)  نون
   آردند تا وارد سرزمين  را تشويق  اسرائيل قوم

 .موعود بشوند
 نمود   سرگردان  ما را در بيابان  سال خداوند چهل«13

   خداوند گناه  به  نسبت  آه  نسل آنی  تمام تا اينكه

ی  گناهكار، جا حاال شما نسل14.  بودند مردند زيدهور
   خداوند را بيش خواهيد غضب یايد و م آنها را گرفته

اگر 15.  فرود آوريد  اسرائيل  بر سر قوم از پيش
   شويد، او باز قوم اينطور از خداوند روگردان

 شما  خواهد آرد و آنوقتک  تر  را در بيابان اسرائيل
 ». خواهيد بود  قوم  اين  تمام  هالآت مسئول

ی  و برا خود آغلی ها گلهی ما برا«:  گفتند ايشان16
  خودمانی ول17،  سازيم ی شهرها م هايمان  و بچه زن

   آنطرف  به  ساير افراد اسرائيل ، پيشاپيش  شده مسلح
  خودشانک  مل  را به ، تا ايشان رويم ی م رود اردن
 در اينجا   است م از هر چيز الز اما قبل.  برسانيم
  خود بسازيمی ها خانوادهی حصاردار برای شهرها

تا 18.  باشند در امانی  بوم  ساآنانء  حمله تا در مقابل
  خود را نگيرند، ما بهک  مل  اسرائيل  قوم تمام
 رود  ما در آنطرف19.  گرديم ی باز نم هايمان خانه
در   دهيم ی م  ترجيح ، بلكه خواهيم ی نم  زمين اردن

   داشته  زمين  رود اردن در شرقی ، يعن اينطرف
 ». باشيم

 دهيد   گفتيد انجام  را آه اگر آنچه«:   موسی گفت پس20
 آنيد،   آماده و خود را در حضور خداوند برای جنگ

 را   خداوند دشمنانش  خود را تا وقتی آه و سپاهيان21
،  اهآنگ22 نگهداريد،   براند، در آنسوی رود اردن بيرون

 خداوند   تصرف  موعود به  سرزمين يعنی بعد از اينكه
 خود  ء وظيفه توانيد برگرديد، چون  می درآمد، شما هم

. ايد  داده  انجام  اسرائيل  قومء  خداوند و بقيه  به را نسبت
 خداوند  ، از طرف  رود اردن  زمينهای شرق آنگاه

   آه  آنچه ولی اگر مطابق23. ملک شما خواهد بود
ايد و   آرده  خداوند گناه  به  نكنيد، نسبت ايد عمل گفته

.  خواهيد شد  مجازات گناه   بخاطر اين  باشيد آه مطمئن
های خود شهرها و   برويد و برای خانواده اآنون24

  ايد انجام  گفته  بسازيد و هر آنچه  آغل هايتان برای گله
 ».دهيد

   از دستوراتما«:  دادند  جواب  جاد و رئوبين قوم25
ها و   و گله ها و زنان بچه26.  آنيم یمی تو پيرو

ی ول27. جلعاد خواهند ماندی ما در شهرهای ها رمه
 تا  رويم ی م  رود اردن  آنطرف ، به  شده خود ما مسلح
 ». خداوند بجنگيمی برای ا  تو گفته همانطور آه
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   قبايل  و رهبران  العازار، يوشع  موسی به پس28
اگر «29:  ، گفت  نموده  خود را اعالم  رضايت لاسرائي

 شدند و با   مسلح های جاد و رئوبين  قبيله تمامی مردان
 آمدند تا برای خداوند   رود اردن  آنطرف شما به

   را تصرف  سرزمين  آن  بعد از اينكه بجنگند، آنگاه
ولی 30.  بدهيد  ايشان  جلعاد را به آرديد، بايد سرزمين

 شما در  ء بقيه  در بين با شما نيامدند، آنوقتاگر آنها 
 ». شود  داده  ايشان  به  زمين  آنعان سرزمين

  همانطور آه«:  مجددًا گفتند جاد و رئوبينی ها قبيله31
  ما مسلح32.  آنيم ی م  عمل  است خداوند امر فرموده

ی ، ول رويم ی م  آنعان  خداوند به  فرمان ، به شده
  رود اردنی  سو اينی  ما، از زمينها  سهم خواهيم یم

 ».باشد
ها و  ی امور ، پادشاه  سيحون مملكتی  موس پس33

 ء و همهی اراضی تمامی ، يعن  باشان  پادشاه عوج
 و  جاد و رئوبينی ها قبيلهی آنها را برای شهرها
 . آرد تعيين)  پسر يوسف(ی  َمَنسء  قبيله نصف

: رها را ساختند شه  جاد اينء  قبيله مردم36و35و34
،   شوفان ، عروعير، عطروت ، عطاروت ديبون

   اينء همه.   هاران ، بيت  ِنمَره ، بيت يعزير، ُيجَبهه
  گوسفندانی  برا آغلی شهرها، حصاردار و دارا

 شهرها را   نيز اين  رئوبينء  قبيله مردم38و37. بودند
 و   معون ، نبو، بعل ، قريتايم ، اليعاله حشبون: ساختند
را ی  شهرهاي از اينی  بعض اسرائيليها بعد نام. ( سبمه
 بودند، تغيير   و آنها را از نو ساخته  تسخير نموده آه

 .)دادند
  ، اين  جلعاد رفته بهی  منس ء ماخير از قبيلهء طايفه39

  ها را آه ی خود درآوردند و امور  تصرف شهر را به
 ی، موس پس40.  راندند  بودند، بيرون در آنجا ساآن
   ماخير داد و آنها در آنجا ساآنء  طايفه جلعاد را به

  ءديگر از قبيلهی ا  طايفه  يائير آه مردان41. شدند
  جلعاد را اشغالی روستاهای بودند، برخی منس
  در اين42.  يائير ناميدند  خود را حووتء ، ناحيه آرده
ی ا و روستاه  شهر قنات  به  نوبح  نام بهی ، مرد زمان

 نمود و  ، آنجا را اشغال آردهی  لشكرآش  آن اطراف
 .آردی  نامگذار  خود نوبح  نام  را به  منطقه آن
 

   سفر از مصر تا موآب مراحل
ی  از روز  اسرائيل  قومء  سفرنامه  است اين
 از مصر  و هارونی موسی  رهبر به  آه

   دستور خداوند مراحل طبقی موس2.  آمدند بيرون
 از  آنها در روز پانزدهم4و3.  بود نها را نوشتهسفر آ
 از شهر  روز بعد از ِپَسحک يی ، يعن  اول ماه

ها  ی مصر در حاليكه.  شدند  مصر خارج رعمسيس
 آنها   قبل  خداوند شب  ارشد خود را آه پسرانی همگ

ی  با سربلند  اسرائيل آردند، قوم ی م  بود دفن را آشته
 خداوند   داد آه  امر نشان اين.  آمدند از مصر بيرون

 .  مصر قويتر است خدايانی از تمام
 در   اسرائيل ، قوم  از رعمسيس  از حرآت پس6و5

 ء  در حاشيه  آه  ايتام  اردو زدند و از آنجا به سوآوت
  بعلک  نزدي  الحيروت  فم بعد به7.  رفتند  است بيابان
  سپس8. ند اردو زد  مجدل  آوهء ، در دامنه  رفته صفون

   گذشتند و به سرخی  دريا ، از ميان  آرده از آنجا آوچ
   پيش  ايتام  در بيابان  روز هم سه.  رسيدند  ايتام بيابان

 . رسيدند و در آنجا اردو زدند  ماره رفتند تا به
   در آنجا دوازده  آمدند آه  ايليم ، به  آرده  آوچ از ماره9

در آنجا ی  بود، و مدت خرما  و هفتاد درخت  آبء چشمه
 .ماندند

، اردو   نموده  آوچ سرخی  آنار دريا  به از ايليم10
 . رفتند سينی  صحرا  به  از آن پس11؛ زدند

 در   آه و رفيديم14،  الوش13،   ُدفقه  به  ترتيب  به سپس12
 .شد، رفتند ی نم يافتی  نوشيدن آنجا آب

   قبروت  به صحرای سينا و از آنجا  به از رفيديم15-37
   آوچ  حصيروت  به  هتاوه  از قبروت  و سپس هتاوه

 : زير رفتند  نقاط  به  ترتيب آردند و بعد به
 ،  رتمه  به از حصيروت

 ،  فارص  رمون  به از رتمه
 ،  لبنه  به  فارص از رمون
 ،  رسه  به از لبنه
 ،  قهيالته  به از رسه

  شافر،  آوه  به از قهيالته
 ،  حراده فر به شا از آوه

 ،  مقهيلوت  به از حراده
 ،  تاحت  به از مقهيلوت
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 ،  تارح  به از تاحت
 ،  متقه  به از تارح
 ،  حشمونه  به از متقه

 ،  مسيروت  به از حشمونه
 ، يعقانی  بن  به از مسيروت

  حورالجدجاد،  به يعقانی از بن
 ،  يطبات از حورالجدجاد به

 ،  عبرونه  به از يطبات
  جابر،  عصيون  به  عبرونهاز

 ،)  صين در بيابان (  قادش  جابر به از عصيون
 ).  ادوم در مرز سرزمين( هور   آوه  به از قادش

   به  آاهن  هور بودند، هارون  آوهء در دامنهی وقت39و38
  در سنی و.   هور رفت آوهی  باال دستور خداوند به

؛   چهلم ال س  پنجم  از ماه  در روز اولسالگی، 123
 از مصر، در آنجا  اسرائيل ی بن  آمدن بعد از بيرون

 .  يافت وفات
 عراد  سرزمينی  آنعان  پادشاه  بود آه  هنگام در اين40
  اسرائيل   قوم  آه  يافت ، اطالع)  آنعان  در نگب واقع(
 از   پسها اسرائيلی41. شوند  نزديک می  آشورش به

 آردند و   آوچ  صلمونه  هور به با او از آوهی درگير
 از  پس43.  رفتند  فونون بعد به42. در آنجا اردو زدند

  عباريم ی عي و از آنجا به44  آردند  آوچ  اوبوت  به آن
   به سپس45. ، در آنجا اردو زدند  رفته در مرز موآب

   دبالتايم  علمون  جاد به و از ديبون46  جاد رفتند ديبون
 نبو  آوهک ، نزدي  عباريم ن آوهستا و از آنجا به47

 در   رفتند آه  موآب  دشت  به سرانجام48.  آردند آوچ
  در دشت49.  شهر اريحا بود  در مقابل آنار رود اردن

ی  در جاها  شطيم  تا آبل  يشيموت ، از بيت موآب
 . اردو زدند ، آنار رود اردن مختلف

  ، در مقابل  آنها در آنار رود اردن آهی زمان51و50
  فرمود آهی  موس  بودند، خداوند به اريحا اردو زده

 عبور   از رود اردن آهی وقت«:  بگويد  اسرائيل  قوم به
ی بايد تمام52،  رسيديد  آنعان  سرزمين آرديد و به

 بتها و ء  آنيد و همه  آنجا را بيرون ساآنان
  واقعی ها  ببريد و عبادتگاه  را ازبين هايشان مجسمه
   را پرستش هايشان  در آنجا بت ها را آه هآوی در باال

 شما   را به  آنعان  سرزمين من53.  آنيد آنند خراب یم

.  شويد  ساآن  آنيد و در آن  را تصرف آن.  ام داده
   شما داده  به هايتان  قبيله  جمعيت  تناسب  به زمين54

   بين  قيد قرعه  به بزرگتر زمينی ها قطعه. خواهد شد
ی ها  قبيله آوچكتر بينی ها بزرگتر و قطعه یها قبيله

 آنجا  ساآنانی اگر تمامی ول55.  شود آوچكتر تقسيم
   چشمهايتان  خار به  مثل  نكنيد، باقيماندگان را بيرون

 آزار   سرزمين  و شما را در آن فرو خواهند رفت
 نكنيد   را بيرون  اگر آنانی،آر56. خواهند رساند

   آرد همانطور آه خواهمک  شما را هال  من آنوقت
 ».آنيدک  شما آنها را هال قصد داشتم

 
  موعود سرزمينی مرزها

   اسرائيل  قوم  به  موسی فرمود آه خداوند به
   آن  من  آه  آنعان  سرزمين وقتی به«: بگويد

 اينها خواهد   وارد شديد، مرزهايتان دهم  شما می را به
 در مرز   واقع  صين ، بيابان  جنوبی آن قسمت3: بود
 آغاز  مرز جنوبی از دريای مرده.  خواهد بود ادوم
   بيابان  عقربها بطرفء  از گردنه  جنوب بسمت4،  شده
 مرز جنوبی،  ء نقطه دورترين. يابد  امتداد می صين
 َحَصر ادار و   از آنجا بسمت  خواهد بود آه  برنيع قادش

 در  از عصمون مرز  اين5.   خواهد يافت  ادامه عصمون
 منتهی   دريای مديترانه ، به  رفته  نهر مصر پيش جهت
 .گردد می

 خواهد  مديترانهی  دريا شما، ساحلی مرز غرب«6
 .بود

   شروع مديترانهی شما از دريای مرز شمال«9و8و7
رود و از  ی م  هور پيش  تا آوه مشرقی ، بسو شده

   و زفرون، از صدد  يافته  ادامه  حمات آنجا تا گذرگاه
 .رسد ی م  حصر عينان ، به گذشته

 تا   جنوب  بطرف از حصر عينانی حد شرق«11و10
،  عينی  شرق  در سمت  واقع  و از آنجا تا ربله شفام
 ء  دايره نيمک  ي از آنجا بصورت. يابد ی م ادامه
   آشيده  غرب  و بعد بسمت  جنوب  بطرف ، اول بزرگ

،  برسد جليلی  درياء قطه ن ترينی  جنوب شود تا به یم
ی  منته مردهی  دريا  به  در امتداد رود اردن سپس12
 ».شود یم
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ی  سرزمين  است اين«:   گفت اسرائيل ی بن بهی موس13
  به.  آنيد  تقسيم  خودتان  بين  قيد قرعه  بايد به آه

   تقسيم  و نيم  قبيله  ُنه  را بايد بين دستور خداوند آن
 و جاد و  رئوبينی ها قبيلهی برازيرا 15و14آنيد، 
 و در  رود اردنی  شرق  در سمتی، منسء  قبيله نصف
 ».  است  شده  تعيين  اريحا زمين مقابل

 آنها را  آهی مردان«: فرمودی  موس خداوند به16-28
   قبايل  را بين  زمين  تا آار تقسيم ام  آرده تعيين

  ، يوشع  آاهنالعازار:  دهند اينها هستند  انجام اسرائيل
  اينی اسام» . رهبر از هر قبيلهک  و ي پسر نون
 :باشد ی زير م  بشرح رهبران
 رهبر  قبيله
  ، پسر يفنه آاليب يهودا
 ، پسر عميهود شموئيل  نشمعو
  اليداد، پسر آسلون  نبنيامي
  ی پسر ُيجلی،ِبُق  دان
 ، پسر ايفود ئيل یحن  یمنس

  ، پسر شفطان قموئيل  افرايم
  ک، پسر فرنا اليصافان  نولوزب

  ، پسر عزان ئيل یفلط ريساآا
  یاخيهود، پسر شلوم اشير
 .، پسر عميهود ئيل فده  ینفتال

 آرد تا   خداوند انتخاب  آه استی آسانی اينها اسام29
 . آنند  نظارت  اسرائيل  قبايل  بين  زمين بر آار تقسيم

 
  الويانی شهرها

 ، آنار  موآب دشت در   اسرائيل آهی زمان
   اريحا اردو زده  و در مقابل رود اردن
   اسرائيل  قوم به«2: فرمودی  موس بودند، خداوند به

  یها با چراگاهی خود، شهرهايک  از مل  آه دستور بده
  سكونتی شهرها برا3. ها بدهند ی الو  به اطرافشان
ی  آنها برا اطرافی ها  و چراگاه  است خودشان

.   ايشان سفند و گاو و ساير حيواناتگوی ها گله
 هر شهر، از ديوار شهر تا  اطرافی ها چراگاه4

.  باشد  امتداد داشته  هر طرف  پانصد متر به فاصله
  آيد آه ی بوجود م  شكل مربعی ا  محوطه  ترتيب بدين5

   هزار متر خواهد بود و شهر در وسط  آن هر ضلع
 .  قرار خواهد گرفت آن

   به اطرافشانی ها  شهر با چراگاه هشت و  چهل«7و6
   شهر، شش  و هشت  چهل از اين.  شود ها داده یالو

تصادفًا ی  باشد تا اگر آس  پناهگاه شهر بعنوان
   آنجا فرار آند و در امان  شود بتواند به  قتل مرتكب
دارند، ی بيشتری  شهرها بزرگتر آهی ها قبيله8. باشد

ی ها  بدهند و قبيلهها ی الو بهی بيشتری شهرها
 ».آمتری آوچكتر شهرها

 
  پناهگاهی شهرها

 )9-1 :20   يوشع؛13-1 :19  تثنيه(
 بگو،   اسرائيل  قوم به«:  موسی فرمود خداوند به10و9

شهرهای 11رسند،   موعود می  سرزمين  به هنگامی آه
 تصادفًا شخصی را   آه  آنند تا هرآس  تعيين پناهگاه
 شهرها مكانی  اين12.  آنجا فرار آند به باشد بتواند  آشته

   جويی بستگان  در برابر انتقام  قاتل خواهند بود آه
   تا زمانی آه  خواهد بود، زيرا قاتل  در آنها ايمن مقتول
 نگردد، نبايد   ثابت  در يک دادرسی عادالنه جرمش
،   شهر پناهگاه  شش  شهر از اين سه14و13.  شود آشته

 شهر ديگر در   باشد و سه  آنعان بايد در سرزمين
   برای قوم  فقط  شهرها نه اين15.   شرقی رود اردن سمت

   نيز پناهگاه  و مسافران  برای غريبان ، بلكه اسرائيل
 .خواهند بود

 يا   آهن تكهک  از ي با استفادهی اگر آس«18و17و16
 و بايد   است را بكشد، قاتلی ، شخص  يا چوب سنگ
 را ببيند  قاتلی  وقت  مقتول خونی مدع19.  شود آشته

 با  آينهی از روی اگر شخص20.  او را بكشد خودش
را ی  او، و  دادن يا با هلی  آس بطرفی  چيز پرتاب
  او  او بزند آه بهی مشتی دشمنی يا از رو21، بكشد

.  شود  بايد آشته  و قاتل  است  قاتل  شخص بميرد، آن
 او را   را ببيند خودش قاتلی  وقت  مقتول خونی مدع
 .بكشد

ی باشد، مثًال شخصی  تصادف اگر قتلی ول«23و22
  را هلی  آند يا آس را بطور غيرعمد پرتابی چيز

  را بدونی  سنگ  او شود و يا قطعه  مرگ دهد و باعث
 آند و او  اصابتی  آس  به  سنگ  آند و آن قصد پرتاب
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ی با وی ، دشمن  آننده  پرتاب را بكشد در حاليكه
 آيا   بايد در مورد اينكه در اينجا قوم24،   است نداشته
   را بايد بدست  قاتل ، و اينكه  يا نه بودهی  تصادف قتل
.  آنند ، قضاوت  بسپارند يا نه  مقتول خونی مدع

،  بودهی  تصادف  قتل  برسند آه  نتيجه  اين اگر به25
رهانند بی  مدع  را از دست  متهم  اسرائيل  قوم آنوقت
.  شود ، ساآن  در شهر پناهگاه  بدهند آه  او اجازه و به

 . شهر بماند ، در آن  اعظم  آاهن  مرگ او بايد تا هنگام
و مدعی 27 را ترک آند،  ، شهِر پناهگاه اگر متهم«26

، او را   از شهر پيدا آرده ، وی را خارج  مقتول خون
  آن  چون28شود،   نمی  محسوب  او قتل بكشد، عمل

 در شهر   اعظم  آاهن  مرگ بايستی تا هنگام  می شخص
 خود باز  ء ملک و خانه  به ماند و بعد از آن  می پناهگاه

 اندر   نسل  اسرائيل اينها برای تمامی قوم29.  گشت می
 .باشند  قوانينی دايمی می نسل

 چند   شهادت  موجب را بكشد، بهی  شخص هر آس«30
.  شود شود و بايد آشته ی م  شناخته شاهد، قاتل

.  شود نفر نبايد آشتهک  ي  شهادت  صرفًا به هيچكس
 شود و   شد بايد آشته  شناخته قاتلی  آس هر وقت31

از 32.  نشود او پذيرفتهی رهايی برای خونبهاي
ی  دارد پول  سكونت  در شهر پناهگاه آهی ا پناهنده
   آاهن گ از مر  شود قبل  داده  او اجازه  به اينكهی برا

.  نشود  بازگردد گرفته  خويشء و خانهک  مل  به اعظم
   شما آلوده  آنيد سرزمين  را مراعات  قوانين اگر اين33

. شود ی م زمينی  آلودگ  موجب نخواهد شد، زيرا قتل
   پذيرفته  قاتل  بجز آشتن قتلی برای ا  آفاره هيچ
شد  خواهيد   ساآن  در آن را آهی سرزمين34. شود ینم

 در آنجا   خداوند هستم  آه  نسازيد، زيرا من نجس
 ». باشم ی م ساآن

  
  َصُلفحاد  دختران ارث

 جلعاد پسر ماخير،( جلعاد   طوايف سران
  پسر يوسفی و منسی ماخير پسر منس

   اسرائيل و رهبرانی نزد موسی با درخواست) بود
  هخداوند ب«: ، گفتند آردهی يادآوری  موس آمدند و به

   قوم  بين  قيد قرعه  را به  زمين تو دستور داد آه
   َصُلفحاد را به  برادرمان و ارثی  آن  تقسيم اسرائيل

 ء  قبيله اگر آنها با مردانی ول3. ی بده دخترانش
   آن  به  با خودشان  هم  آنند، زمينشان ازدواجی ديگر
   زمين  از آل  و بدينطريق  خواهد يافت  انتقال قبيله
   يوبيل و در سال4  خواهد گرديد  ما آاستهء قبيله

 ». نخواهد شد بازگردانده
 را از   دستورات  اين در حضور مردمی  موس آنگاه5

 ء  قبيله  مردان شكايت«:  داد  ايشان  خداوند به جانب
   دخترانء  خداوند درباره آنچه6،   بجاست يوسف

  ا مردانبگذاريد ب:   است  اين صلفحاد امر فرموده
   اين  آنكه  بشرط فقطی  آنند، ول  خود ازدواج دلخواه
   هيچ  طريق  اين به7.  باشند  خودشانء  از قبيله مردان
ی  ديگر ء قبيله  به  يوسفء قبيلهی از زمينهای قسمت
ی  بايست  هر قبيله  نخواهد شد، زيرا ميراث منتقل

  هميشهی  شد برا  تقسيم  در اول همانطور آه
  قبايلی  در تمام آهی دختران8. بماندی نطور باقهما

 ء  قبيله با مردانی  هستند بايست  زمين  وارث اسرائيل
، جدا   قبيله  از آن  ايشان  آنند تا زمين  ازدواج خودشان
 ء  قبيله بهی ا از قبيلهی  ميراث  هيچ  طريق  اين به9. نشود

 ». نخواهد شد ديگر منتقل
ی  موس  خداوند به نطور آه صلفحاد هما دختران10

ی ، يعن  دختران اين12و11.  آردند  بود عمل دستور داده
ی  با پسر عموها  و نوعه ، ِملكه ، ُحجله ، ِترصه محله

از ی مردان  آنها با  ترتيب بدين.  آردند خود ازدواج
 پسر (ی  منسء قبيلهی  خود يعن ءقبيله
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 ء  در قبيله  آنان  آردند و ميراث دواجاز)  يوسف
 .ماندی  باق خودشان

 موسی   خداوند توسط  و اوامری آه  احكام  است اين13
   موآب  آنها در دشت  داد، هنگامی آه  اسرائيل  قوم به

 . بودند  اريحا اردو زده  و در مقابل آنار رود اردن
 


