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 مقدمه 

القدس به ما بخشيده است، كتابي نيست كه همچون الويان بيش از  الهامي خدا كه روح در عرصه كتب

گويد؛  در اين كتاب خداست كه در هر صفحه از آن سخن ميهر چيز حاوي كالم مستقيم خدا باشد. 

بررسي جز به عالقه و توجه اند. اين  اند ثبت گرديده سخنان فيض بخش او همانگونه كه بيان شده

 — Andrew Bonar« آميز نخواهد بود. اننده موفقيتشخصي خو

 . جایگاه كتاب در كانن 1

هشدار داده است كه اگر ايمانداران از قدوسيت خسته شوند ( J. N. Darbyجي. ان. داربي )

پيامدهاي وخيمي به دنبال خواهد داشت. قدوسيت مفهوم اصلي كتاب الويان است، و مسلماً خواندن اين 

مسلم است كه اگر اين دستورات را جزئياتي از ري از مسيحيان بسيار دشوار است. كتاب براي بسيا

شماريم كه در جهت تقدس در زندگي روزمره و جدايي از اقوام رمراسم قرباني يهوديان و شريعت ب

است، بركت چنداني از آن نخواهيم گرفت. با اينحال اگر توجه نماييم كه هر قسمت   گناهكار اعطا شده

بر مفاهيم بسياري تفكر  توانيم مي كشند، ها  كمال شخصيت و كار مسيح را به تصوير مي ن قربانياز اي

شود كه اين كتاب را با همتاي آن در عهد جديد يعني كتاب  نماييم. و بركت بيشتر آن زماني حاصل مي

 عبرانيان ارتباط دهيم.  

 

 . نویسنده 2

و »در حدود سي و پنج پاراگراف آن با عبارت  بيست باب از بيست و هفت باب كتاب الويان و

تا قبل از دوران معاصر شوند.  و يا عباراتي نظير آن آغاز مي «گفت...  خداوند موسي را خطاب كرده،

دانستند.  داراي ارزش ظاهري ميآثار را  نستند ايهكردند يهودي يا مسيحي  غالب افرادي كه ادعا مي

دهد و قرباني  اي كه خود را به كاهن نشان مي گويد ـ جذامي مي 94:31خداوند ما خود درباره الويان 

اما با اينحال امروزه در بسياري از محافل (. 99:3)مرقس « آنچه موسي فرموده»گذراند ـ  مي

 كنند.  نويسندگي موسي را نه تنها در مورد الويان بلكه در مورد پنج كتاب رد مي

اين در اين مورد نه تنها درست بلكه بسيار مهم نيز است، از آنجايي كه ما معتقديم ديدگاه سنتي 

موضوع با برخي جزئيات بيشتر در مقدمة اسفار پنجگانه شرح داده شده است و بيد به دقت آن را مورد 

 توجه قرار داد. 



 . تاریخ 3

نظر ما اين است كه اين با توجه به اينكه نويسنده الويان موسي است و شواهد در پنج كتاب 

(، و پيش از اينكه اسرائيليان سينا را ترك 34:91)خروج  ب در طي پنجاه روز پس از بر پايي خيمهكتا

توان آن را بين  سال دقيق نگارش مبهم است، اما مي ( بر موسي مكشوف شده است. 33:31كنند )اعداد 

 ق.م بر شمرد.  3931الي  3941سالهاي 

 . پس زمينه و محتوا 9

خاطر سپردن محتواي كتاب اين است كه به نام آن مراجعه نماييد، يعني ترين راه براي به  سهل

خروج با راهنمايي براي كاهنان است. و سپس پي خواهيم برد كه اين كتاب « كاهنان»يا « الويان»

هايي كه در آن بنا و  اكنون كاهنان و الويان به دستوراتي براي انجام قربانيبرپايي خيمه به پايان رسيد. 

 بايد انجام شود نياز دارند. «( جذاميان»سوم ديگر ) به عنوان مثال تطهير خانه برخي ر

ديديم كه اسرائيل از مصر رهايي يافت و تبديل شد به قوم خاص خدا. در الويان درخروج  

بينيم كه آنها چگونه بايد خود را از گناه و ناپاكي جدا سازند تا در مسكن خدا به او نزديك شوند.  مي

دهد كه قوم او  شود به قانون اردوگاه. خدا هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد دستور مي بديل ميتقدس ت

سازد زيرا انسان هم  اين موضوع مشكلي بسيار جدي را مطرح ميمقدس باشند زيرا كه او مقدس است. 

د عتيق (. در عه33:34در ذات و هم در عمل نامقدس است. راه حل آن در خون كفاره است )الويان 

سوي پيش و به سوي قرباني بره خدا آنگونه كه در عهد جديد و به طور حيوانات بود كه همه به   قرباني

 خاص در عبرانيان آشكار شده است در حركت بودند. 

 طرح كلي 

 (4:7-3. انواع قرباني )ا:3

 (3قرباني سوختني )باب الف.  -3 

 (2ب. هديه آردي )باب  -3 

 (1ي )باب پ. قرباني سالمت -3 

 (31:4-3:9ت. قرباني گناه ) -3 

 ( 4:7-39:4قرباني جرم )ث.  -3 

 (36:3-6:8ها ) قوانین مربوط به قرباني -2



 (6::1تقدیس كاهنان )بابهاي  -3

 (31-8الف. مسح كاهنان توسط موسي )بابهاي  -1 

 (4هارون تقديم گرديد )باب هايي كه توسط  ب. قرباني-1 

 (31ابيهو به مقدسات )باب  توهين ناداب وپ.  -1 

 (11-11پاك و ناپاك )بابهاي  -4

 (33الف. خوراكهاي پاك و نجس )باب  -9 

 (32تطهير پس از زايمان )باب ب.  -9 

 (31پ. عاليم جذام )باب  -9 

 (39ت. غسل جذاميان )باب  -9 

 (34ث. تطهير پس از ترشحات بدن )باب -9 

 (18روز كفاره )باب  -1

 (13وط به قرباني )باب قوانین مرب -8

 (22-16. قوانین مربوط به رفتارهاي شخصي )باب 3

 (38الف. قوانين مربوط به روابط جنسي )باب  -4 

 (34ب. قوانين مربو به زندگي روزانه )باب  -4 

 (21پ. مجازات براي تخلفات فاحش )باب  -4 

 ( 22، 23ت. رفتار كاهن )بابهاي  -4 

 (23اعیاد خداوند )باب  -6

 (1-3:21الف. سبت ) -8 

 ( 4، 9:21ب. فصح ) -8 

 (8-7:21پ. عيد نان فطير ) -8 

 (39-4:21ت. عيد نوبرها ) -8 

 (22-34:21ها ) ث. عيد هفته -8 



 (24-21:21ج. عيد كرناها ) -8 

 (12-27:21چ. روز كفاره ) -8 

 ( 99-11:21ها ) ح. عيد خيمه -8 

 (24. قانون مراسم و اخالقیات )باب 9

 (21. سال سبت و سال یوبیل )باب :1

 (28. بركات و لعنتها )باب 11

 (31-3:27الف. بركت در ازاي اطاعت از خدا ) -33 

 (14-39:27ب. لعنت در ازاي نا اطاعتي از خدا ) -33 

 (97-91:27پ. احيا پس از اعتراف و توبه ) -33 

 ( 23. سوگندها و عشریه )باب 12

 

 تفسير 

 (4:7-3. انواع قرباني )ا:3

 (3الف. قرباني سوختني )باب  -3 

گويد.  خواند و در خيمه اجتماع با او سخن مي در ابتداي كتاب الويان خداوند موسي را فرا مي 

همانگونه كه در ابتدا از بونار نقل كرديم كتاب ديگري نيست كه همچون كتاب الويان سرشار از كالم 

هم است كه ما بايد آن را مطالعه كنيم. در ابتدا خداوند پنج مستقيم خدا باشد، و اين بيانگر اين موضوع م

خوش بو هاي  كند ــ سوختني، آردي، سالمتي، گناه و جرم. سه قرباني اول به قرباني تعيين ميقرباني 

هاي گناه. سه قرباني اول داوطلبانه بود اما دو قرباني  معروف هستند، و دو قرباني آخر هم به قرباني

 آخر الزامي. 

هاي خود را از بهايم خود نزد او  آنها بايد قربانياسرائيل اين بود كه  اولين پيغام خدا براي بني 

 . مرغانو چه از  ها  رمهآورند ــ چه از 

(. در اين قرباني بسته به ōlāhگويد )در عبراني  باب اول از قرباني سوختني سخن مي 

عيب باشد؛  بايد نر و بيكه ( 4؛ 1از گله باشد )آيه  گاو يااستطاعت قرباني كننده سه درجه وجود دارد: 



هاي  ها يا جوجه عيب باشد؛ و يا فاخته و آن هم بايد نر و بي(، 31قرباني گوسفند و يا بز باشد )آيه  يا

آزاري بودند؛ نبايد حيواني وحشي بر روي مذبح خداوند قرباني  بي(. همه آنها مخلوقات 39كوبتر )آيه

 شد.  مي

گويد، از خستگي ناپذيري او، او  گويد كه گاو از صبر خداوند سخن مي مي( Peter Pell)پيتر پل  

هميشه درصدد با زندگي سرشار از خدمات كامل و نيز مرگ خود و قرباني كاملي كه انجام داد كه 

و شد كسي كه مطيع اراده پدر گويد،  بود. گوسفند از فروتني و افتادگي خداوند سخن مي انجام اراده پدر 

گويد. فاخته آسماني بودن  بز از مسيح به عنوان نايب و نماينده ما سخن ميكامالً خود را به او سپرد. 

 كشد، و نيز مرد غمها )كبوتر غمگين(.  مسيح را به تصوير مي

 نهد جان ،  عيب مي بنگريد! كه آن قرباني بي

 بر آن صليب، او كه مرا است اطمينان؛

 آن قرباني، بره خدا، 

 خود را در راه من كرده فدا!  او

 نويسنده گمنام

(؛ او 1آورد، نزديك مذبح برنجي )آيه  او قرباني را تا دروازه خيمه مي: وظایف تقدیم كننده قرباني

؛ او گاو )آيه «(داد دست خود را بر آن تكيه مي»( )يا 9گذاشت )آيه  دست خود را بر قرباني سوختني مي

(؛ 32، 7كرد )آيات  آن را قطعه قطعه ميكشت؛ حيوان را سالخي و  را مي (33( يا گوسفند يا بز )آيه 4

 (.31، 4شست )آيات  هايش را در آب مي او احشا و پچه

آتش بر مذبح (؛ 33، 4پاشيدند )آيات  آنها خون را بر اطراف مذبح مي: وظایف كاهنان

همه چيز بر (. 32، 8)آيات  گذاشتند ( و سپس قسمتهاي حيوان را بر روي هيزم مي4گذاشتند )آيه  مي

پيچاند و جدا  (؛ در مورد پرندگان، سر آن را مي8:4؛ 31سوخت به جر پوت )آيه  روي مذبح مي

كرد و بر جانب  ريخت، چينه دان و فضالت آن را خالي مي كرد، خون آن را بر اطراف مذبح مي مي

كرد و بر روي مذبح  از ميريخت، و كالبد آن را بدون اينكه به تقسيمش كند ب شرقي مكذبح مي

اي است كه در مورد سوزانيدن بخود به  سوختن به كار رفته همان واژهاي كه براي  سوزاند. واژه مي

 اي ديگر به كار رفته است.  كار رفته است؛ در مورد قرباني گناه واژه

به كاهنان شد متعلق به خدا بود؛ پوست  تمام آنچه كه بر روي مذبح سوزانيده ميتوزيع قرباني: 

كرد. شخصي كه قرباني را تقديم  (؛ تقديم كننده هيچ قسمتي از قرباني را دريافت نمي8:4شد ) داده مي



خوانيم كه اين قرباني  در جاهاي ديگر ميكرد.  كرد اطاعت و تسليم كامل خود را به خداوند ابراز مي مي

 شد.  در مناسبتهاي ديگر نيز تقديم مي

دند. بره خدا بر  به خدا نشان مي عيب را باني سوختني تقديم مسيِح بيشناختي قر از نظر نمونه

( روح اين Amelia M. Hull) سرود آمليا ام. هالو در آتش عدالت االهي سوخته شد. روي مذبح جلجتا 

 واقعه را چنين توصيف كرده است: 

 بره خدا را ديدم مذبح و آن بر  بودم من

 ل شد؛ تر بدسبرايم به خاكديدم كه وجودش 

 به اعال ساتع شد، شو ديدم كه عطر خوشبو

 آن را.  پذيرفتي و تو اي پدر

 

  (2ب. هديه آردي )باب  -3

 هاي ديگر بود.  ( از آرد گندم و يا دانهminhāhهديه آردي )عبري  

آرد نرم؛ به همراه روغن و كندري كه بر روي آن : هديه آردي داراي انواع گوناگون بود: هدیه 

(. نان 2شد )آيه  شد بلكه مشتي از آن بر روي مذبح سوزانيده مي (. اين آرد پخته نمي3شد )آيه  ريخته مي

(؛ )ب( پخته شده بر ساج مسطح )آيه 9ها سه نوع مختلف بودند: )الف( پخته شده در تنور )آيه  يا كيك

اند اما برخي  ردهرا به كا ب« تابه»واژه   RSVو  KJVهاي  ؛ ترجمه4(؛ )پ( پخته شده بر تابه )آيه 4

هاي گندم نيز كه نمادي  شد، همچون پودينگ(. همچنين هسته معتقدند كه اين قرباني در آب جوشانيده مي

( 23-34:21اشاره دارد به يك قرباني خاص ) 32آيه (. 39شدند )آيه  از نوبرها بودند در آتش برشته مي

 يه داشت. شد چرا كه در خود خمير ما كه نبايد بر مذبح سوزانيده مي

(. اينها بر تخمير و شيريني 33رفت )آيه  ها نبايد هيچ خمير مايه و يا عسلي به كار مي در اين قرباني

و آن اي ميان عهد خدا با اسرائيل بود.  شد، چرا كه نشانه وده ميطبيعي اشاره داشتند. اما بايد نمك افز

شد شكست. براي اشارات ديگر در  د را نميو نشاني بود از اينكه عه(، 31شد )آيه  نمك عهد ناميده مي

 . 29:91؛ حزقيال 4:31تواريخ  2؛ 34:38اين مورد نگاه كنيد به اعداد 

 (. 8، 2آورد )آيات  كرد و آن را نزد كاهن مي او هديه در خانه آمده مي وظایف تقدیم كننده:

گرفت و  آن را مي(؛ سپس او مشتي از 39:7كرد كاهن هديه را بر مذبح تقديم مي وظایف كاهن:

 (. 4، 2سوزانيد )آيات  اين مست يادبود را بر روي مذبح مي



شد، از آن خداوند  كه به همراه كندر بر روي مذبح سوزانيده مي« مشت آرد»توزيع هديه: اين  

(. كاهن وقت 31، 1بود و كاهن اجازه داشت بقيه هديه را به عنوان خوراك براي خود نگاه دارد )آيات 

(. همه چيزهايي كه با 4:4ت تمام چيزهايي را كه در تابه پخته شده بود براي خود بردارد )توانس مي

كننده هيچ  (؛ تقديم31:4روغن مخلوط شده بود و هر چه كه خشك بود به ديگر كاهنان تعلق داشت )

 سهمي از هديه خود نداشت. 

زندگي كه آرد،  چيزهاي خوبآورد در واقع با فراهم كردن  هديه آردي را ميشخصي كه 

 كرد.  كندر، روغن )و شراب در موراد قرباني شراب( نمادي از آنها بود سخاوت خدا را اذعان مي

گويد )آرد نرم(؛  دهنده ما سخن مي از نظر نماد شناسي اين قرباني از كمال اخالقي زندگي نجات 

القدس بود  از روح براي خدا خشبو )كندر(، و پرنه اثري از شرارت داشت )بدون خمير مايه(، 

 كند: )روغن(. نويسنده اين سرود اين موضوع را به زيبايي بيان مي

 

  پراكنده ساخت! عطر خوشبو  و مقدس او،  محبتزندگي پر از ، زندگي

 فنا ناپذير و شيرين!اما تاج خشن زمين، آن  ، همراه بازندگي

 فروتن،  اما ، از صورت پر محبت خدا، پرجالل زندگي 

 !افتم تا ما را فرو گيرد، خداوند، به پاهايت مي درخشد مي

 F. Allaben)اف. آالبن )

 (1پ. قرباني سالمتي )باب  -3 

صلح با خدا را كه بر اساس كفايت خون ( shelemقرباني سالمتي يا مشاركت )عبري  3:1-4 

 اركت بود. گرفت. و اين قرباني در واقع جشني از شادي، محبت و مش كفاره ايجاد شده بود جشن مي

اي از  (؛ بره4-3: اين قرباني هم سه درجه داشت: حيواني از ميان رمه، نر يا ماده )آيات قرباني

 (. 34-32(؛ بزي از ميان گله، نر يا ماده )آيات 33-7ميان گله، نر يا ماده )آيات 

، 4 ،2، 3كرد )آيات  او حيوان را بر دروازه صحن به خداوند تقديم ميوظايف تقديم كننده: 

كشت )آيات  او آن را در پاي خيمه مي(؛ 31، 8، 2گذاشت )آيات  (؛ او دست خود را روي قرباني مي32

اي كه بر آنها بود  كرد ــ پيه، احشا، دو گرده و پيه (؛ قسمتهاي مشخصي از حيوان را جدا مي31، 8، 2

 (. 34، 39، 31 ،4، 9، 1سوزانيد )آيات  و سفيدي كه بر جگر بود ــ و آنها را بر مذبح مي



(؛ آنها سهم خداوند 31، 8، 2پاشيدند )آيات  آنها خون را به اطراف مذبح مي وظایف كاهنان:

 (. 4سوزاندند )آيه  )چربي و غيره( را روي قوباني سوختني مي

(، چربي، 33توزيع قرباني: سهم خداوند، كه هديه آتشين به جهت خداوند ناميده شده است )آيه 

خوانيم كاهن وقت ران راست را پس  مي 11، 12:4ها بود؛ در الويان  جگر و گرده احشا، سفيدي دور

كرد؛ ديگر كاهنان سينه حيوان را دريافت  شد دريافت مي از اينكه به عنوان قرباني جنبانيدني هديه مي

آن تقديم  شد؛ بقيه از تقديم ميابتدا اين به عنوان قرباني جنبانيدني در مقابل خداوند  (.13:4كردند ) مي

كرد. احتماالً  اي است كه تقديم كننده قسمتي از آن را دريافت مي (. اين تنها قرباني23-34:4كننده بود )

كردند. از اين  كرد و آن را به عنوان يك خوراك ميل مي او براي خانواده و دوستان خود جشني برپا مي

  شد صلح ميان افراد بيشتر شود.  قرباني موجب ميرو 

كرد.  گذرانيد سپاسگذاري خود را به خاطر آشتي با يهوه ابراز مي ه اين قرباني را ميشخصي ك

توانست قرباني سالمتي را به خاطر سوگندهايي به خداوند ادا كرده بود به جا آورد،  شخص همچنين مي

 و يا حتي شايد به خاطر لطف بزرگي كه يهوه در حق او انجام داده بود. 

 نويسد: شناختي آن مي در مورد مفهوم نمونه (Peter Pellپيتر پل )

شود. خداوند عيسي سالمتي ما است  كار كامل مسيح براي ايماندار در قرباني سالمتي ديده مي

 (. 21:3ان ي(، توسط خون صليب خود براي ما سالمتي به ارمغان آورده است )كولس39:2)افسسيان 

(، از 34:2اني كه نزديك بودند بشارت داد )افسسيان او اين مصالحه را براي كساني كه دور بودند و آن

كنند؛ عداوت از  اين رو ديوار ميان يهوديان و امتها را فرو ريخت. در مسيح خدا و گناهكار مصالحه مي

هر دو توسط كاري كند، و  شود و گناهكار با او آشتي مي شود. خشم خدا فرو نشانده مي ميان برداشته مي

 كنند.  ضايت حاصل ميكه مسيح انجام داده ر

 كند:  از اين كار مسيح چنين تجليل مي (Lord Adalbert Cecilسرود لرد آدالبرت سسيل )

 آه، تا به ابد از افكار پسر خدا سالمتي جاري است! 

 دانيم همه چيز بر صليب انجام شد. مصالحه با خدا! سالمتي از اينكه مي

دارد: مصالحه با خدا! خداوند برخاسته است! اكنون  حال ديگر خون در آسمان برايم مفهوم بخشش را

 عدالت مرا آزاد كرده است. 

قوم اسرائيل از خوردن چربي يا خون منع شده بودند، چرا كه هر دو متعلق به  34، 37:1

اين ممانعت، يعني نخوردن چربي عالوه بر مفهوم نمادين آن، در واقع يك نوع تجويز خداوند بود. 



اين است كه كاهش چربي موجب پيشگيري از فشار پزشكان نظر امروزه شد.  ميزشكي نيز محسوب 

 شود.  خون، امراض قلبي، سكته، ديابت، و امراض ريوي مي

اي در پرستش امت اسرائيل  اين سه قرباني اول ــ سوختني، آردي و سالمتي ــ از جايگاه ويژه

ها را  فردي و داوطلبانه هر يك از اين قربانيتوانستند به صورت  از سويي افراد ميبرخوردار بود، اما 

ر اينجا دو مفهوم دشد. از اين رو ما  تقديم نمايند. دو قرباني ديگر به هنگام گناه شخص بايد تقديم مي

 بينيم. ها مي را در قربانيپرستش داوطلبانه و كفاره الزامي 

 (31:4-3:9ت. قرباني گناه ) -3

اند. مقصود اين  ( براي قومي مقرر شده است كه نجات يافتهhattã’th. قرباني گناه )عبري 9باب  

اي عهدي با  نيست كه شخص براي نجات نزد خداوند حاضر شود، بلكه يك اسرائيلي كه در رابطه

هدف از اين قرباني گناهان ناخودآگاه و كرد.  خداوند قرار گرفته بود، براي خود طلب بخشش مي

 غيرعمدي بود. 

كاهن مسح شده شخصي كه گناه كرده بود سه نوع مختلف قرباني وجود داشت: بسته به قرباني: 

عيب قرباني  اي نر و بي گوساله( ــ 1ــ كه رئيس كهنه است، اگر او با گناه خود قوم را مجرم سازد )آيه 

 عيب بياورد )آيه ( بزي نر و بي22اي نر بياورند؛ رئيس )آيه  ( نيز گوساله31كند. تمامي جماعت )آيه 

 باشد.(  (. )واژه عبري در اينجا به معناي حيوان بالغ مي12عيب بياورد )آيه  (، يا گوسفندي ماده و بي28

آورد، آن را به  به طور كلي تقديم كننده حيوان را تا به دروازه صحن مي : كننده وظايف تقديم

ها، احشا، و سفيدي  كشت، و چربي گذاشت، آن را مي كرد، دست خود را بر سرش مي خداوند تقديم مي

(. مرگ قرباني به 34كردند )آِه  به نمايندگي از جماعت اين كار را ميكرد. مشايخ  دور جگر را جدا مي

 شد.  طور نمادين مرگ گناهكار محسوب مي

اجتماع وظايف كاهن: رئيس كهنه هم براي خود و نيز براي جماعت خود قرباني را به خيمه 

هاي مذبح طاليي  ( و نيز بر شاخ34، 37، 7، 4پاشيد )آيات  حجاب ميبرد، و آن را هفت بار بر  مي

(. كاهن 38، 4ريخت )آيات  (. سپس بقيه خون را بر پاي مذبح قوباني سوختني مي38، 4بخور )آيات 

ريخت  هاي مذبح قرباني سوختني مي به نمايندگي از رئيس )حاكم( و عامه مردم خون قرباني را بر شاخ

(. او براي تمام طبقات جماعت چربي، احشا، و سفيدي 19، 11، 24پاي مذبح )آيات  و بقيه آن را بر

در مورد قرباني (. 13، 27، 34، 31-8ريخت )آيات  دور جگر را بر روي مذبح قرباني سوختني مي

سوزاندند )آيات  بردند و مي رئيس كهنه يا تمام جماعت، تمام حيوانات ديگر را به خارج اردوگاه مي

33 ،32 ،23 .)  



 

 

 

 

 

شد ــ چربي، احشا و ... .  توزيع قرباني: سهم خداوند هماني بود كه بر روي مذبح سوزانيده مي

از گوشت قرباني رئيس )حاكم( و يا  قربانيشخص عداي تناول كند زيرا خون اين  كاهن اجازه داشت

(. 11:4بردند ) سكن نميبه داخل م( 34، 37، 4، 9) ها را همچون قرباني رئيس كهنه و جماعت قرباني

شد تناول كند.  به همين هدف گذرانيده مي 33، 4، 7:4هايي را كه در  توانست قرباني او همچنين مي

 كننده نبود.  ها براي تقديم هيچيك از قسمتهاي اين قرباني

هاي گناه كه خونشان به صحن برده شده بود خارج از اردوگاه سوزانيده  تمامي اجساد قرباني

(، پس 32:4شد )عبرانيان  مكان اقدسپس خداوند ما توسط خون خود يكبار براي هميشه وارد  شد. مي

عار او را بر گرفته، »كند كه  از اينكه خارج از شهر اورشليم رنج كشيد. كالم خدا ما را تشويق مي

 (. 31:31)عبرانيان « بیرون از لشكرگاه به سوي او برویم

مقصود مفهومي فراتر از عدم آگاهي از گناه دارد. احتماالً « گناه سهوي»نكته: به نظر عبارت  

گناهاني است كه عمدي، ارادي، و يا از روي غرض و به قصد سركشي نبودند نيست. براي گناهاني كه 

 (. 11:34اي نبود؛ مجازات اينگونه گناهان مرگ بود )اعداد  شدند قرباني عمدي انجام مي

كرد كه او به خاطر ضعف و   كرد در واقع اعتراف مي يكسي كه قرباني گناه را تقديم م 

 شد.  بايد پاك ميكرد و  انگاري مرتكب گناه شده است. او براي گناهان خود طلب بخشش مي سهل

گناه »براي ما  گرچه گناهي نداشت، كند، كسي كه قرباني گناه به طور نمادين به مسيح اشاره مي 

گويد كه با ما  گويند كه قرباني گناه از مسيحي سخن مي برخي ميتا ما در او عادل شمرده شويم. ، «شد

به تصوير انديشد  اي براي گناهان ما مي چارهدرحاليكه سر و كار دارد، چرا كه قرباني گناه او را 

 . كشد مي

 آن قدوس را كه گناه نشناخت، 

 خدا براي ما گناه ساخت

  جانهاي مارهايي بخشد دهنده جان خود بداد تا  نجات



 جان خود را بر آن صليب شرم.

 خون پربهاي او به تنهايي

 ما را از گناهان داد رهايي

 گرچه ضعيف اما بر جهنم چيره گيديد

 با مرگ او غالب گرديد. 

 Hannah K. Burlingham)هانا كي. بولرينگهام )

اما عموماً ، (7به نظر توصيفي از قرباني جرم باشند )نگاه كنيد به آيه  4آيه اول باب  31 3:4-31

علت آنكه آنها را با قرباني جرم يكي گويند.  اند كه اين آيات درباره دو درجه از گناه سخن مي پذيرفته

اند آن است كه ذكري از غرامت، كه جرئي مهم از قرباني جرم بود به ميان نيامده است. )با  نشمرده

 ي گناه و جرم دارند.( ارتباط نزديكي با قربان 31-3اينحال، اذعان شده است كه آيات 

ها به جاي اينكه با طبقات گوناگون افراد سر و كار داشته باشند، انواع مختلف گناه را  اين قرباني

كند كه از جرمي آگاهي دارد، اما با اينحال پس از اينكه از  مردي را توصيف مي 3دادند: آيه  پوشش مي

قاضي شهادت دهد و سوگند ياد كند مجرم  آن جرم اطالع حاصل كرد، نخواهد در مقابل كاهن و يا

است. مسيح به عنوان يك عضور يهودي زير شريعت، هنگامي كه كاهن او را قسم داد شهادت را ادا 

جسد مرده بر يك گويد كه با لمس كردن  اي سخن مي (. آيه دو درباره ناپاكي79، 71:27كرد )متي 

كند كه با  اي صحبت مي درباره ناپاكي 1شد. آيه شود، حتي اگر اين امر نادانسته با يهودي عارض مي

درباره وعده و  9شود، كسي كه زخم پيشرونده يا غيره دارد. آيه  لمس كردن شخص جذامي عارض مي

 كند.  تواند انجامش دهد صحبت مي اي كه شخص بعداً نمي هاي نسنجيده يا قول

كننده: يك بره يا بز نر ــ  وانيي تقديماين گناهان بود، با توجه به تسه نوع قرباني براي : قرباني

دو فاخته یا دو جوجه كبوتر، یكي براي قرباني گناه و دیگري براي قرباني (؛ 7براي قرباني جرم )آيه 

(. اين قرباني در استطاعت اشخاص 33)آيه روغن و كندر  بدونده یك ایفه آرد نرم،  (؛4)آيه  سوختني

 31-33بخشش در مسيح محروم نشده است. سؤالي كه در آيات فقير بود. به همين شكل هم هيچكس از 

چگونه ممكن است كه آرد به عنوان يك قرباني گناه كفاره گناه شود »كند اين است كه  به ذهن خطور مي

(. پاسخ آن اين است كه اين هديه 22:4)عبرانيان « دانيم بدون ريختن خون بخشش نيست؟ درحاليكه مي

شد ارزش خون قرباني را  شد، اين خون باعث مي ش خون بود سوزانيده ميبر روي مذبحي كه بر روي

 به آرد بدهد. 



(، سپس قرباني خود 4)آيه  كرد : پيش از هر چيز او به گناه خود اعتراف ميوظايف تقديم كننده

 (. 8آورد )آيه  كاهن مي درا نز

آنها را تقديم  9قرباني باب در مورد بره و يا بز ماده، تقديم كننده طبق دستورات : وظايف كاهن

كرد، سر آن را از  كرد. اگر قرباني دو پرنده باشند، ابتدا يك پرنده را به عنوان قرباني گناه تقديم مي مي

(. سپس 4، 8ريخت )آيات  ريخت، و بقيه آن را بر پايه مذبح مي تن جدا كرده و خون آن را بر مذبح مي

(. اگر 31سوازند )آيه  گذرانيد، و آن را كامالً بر مذبح مي يپرنده دوم را به عنوان قرباني سوختني م

او آن سوزاند.  گرفت و آن را بر روي قرباني سوختني مي مشتي از آن را ميقرباني آرد نرم بود؛ كاهن 

سوزاند، و از اين رو به آن ماهيت قرباني گناه  اي كه خونش ريخته شده بود مي را بر روي قرباني

 (. 32بخشيد )آيه  مي

شد بود. كاهن نيز باقيمانده  سهم خداوند هر آنچه كه بر روي مذبح سوزانيده مي: توزيع قرباني

 (. 31گرفت )آيه  را مي

 

 

 ( 4:7-39:4ث. قرباني جرم ) -3

شرح داده شده است. وجه تمايز اين قرباني اين  4:7-39:4( در ãshãm’قرباني جرم )عبري ) 

 (. 37:4شد ) ي براي گناهي كه انجام شده بود غرامت پرداخت ميبود كه بايد پيش از انجام قربان

داد. خطا بر عليه خدا: دريغ داشتن چيزهايي كه از آن  اين قرباني چند نوع گناه را پوشش مي

(. انجام سهوي برخي از اعمالي كه 39:4زادگان، و غيره. ) يك و هدايا، وقف نخست خداوند بود ــ ده

در مواردي كه مشخص نبود »احتماالً اعمالي كه مستلزم غرامت بود. (، و 34:4خداوند منع كرده بود )

شخصي كه در اين مورد وسواس داشت خود يك قرباني جرم نيز چه كسي مرتكب اشتباه شده است، 

 مقدسه(.  )يادداشتهاي روزانه انجمن كتاب« كرد تقديم مي

ه وديعه يا قرض و يا دزدي و يا زماني كخطا بر عليه انسان: رفتار نادرست با يك همسايه 

(. 1:7اي پيدا شود و براي آن قسم دروغ ياد شود ) ء گمشده هنگامي كه شي(. 2:7تعدي صورت پذيرد )

همچنين در مواردي كه شخصي كه با كنيزي رابطه جنسي برقرار كند واجب بود قرباني جرم را 

-7:7ه شخص نجس شود )اعداد (، و مورادي ك39-31:39(، طهارت جذامي )22-21:34بگذراند )

32 .) 



( يا 32:39( يا در مورادي همچون لمس جذامي )7:7؛ 38، 34:4عيب ) اي بي قرباني: بره

 ( يك بره ماده. 32:7نجاسات )اعداد 

در مورادي كه خطا بر عليه خدا انجام شود، شخص بايد غرامت را نزد  كننده: وظايف تقديم

او حيوان را در ورودي خيمه نزد كاهن افه بر آن. سپس آورد، همراه بيست درصد اض كاهن مي

كشت. او همچنين  گذاشت و آن را مي كرد، دست خود را بر سر قرباني مي آورد، به خداوند تقديم مي مي

كرد. در مورادي كه خطا بر عليه همسايه انجام شده  سفيدي دور جگر را جدا ميدنبه، ها، احشا،  چربي

كننده بايد بيست درصد مجازات را  ه همين صورت بود. در هر دو مورد، تقديمبود نيز روال كار نيز ب

 كرد كه گناه بهاي گراني دارد.  كرد، كه به او يادآوري مي پرداخت مي

(؛ سپس چربي، دنبه، احشا، و 2:4پاشيد ) او خون را به اطراف مذبح برنجين مي وظايف كاهن:

 (. 9، 1:4سوزانيد ) سفيدي دور جگر را بر مذبح مي

كاهن وقت (. 4:4شد ) : سهم خداوند آنچيزي بود كه بر روي مذبح سوزانيده ميتوزيع قرباني

(. تمام كاهنان گوشت حيوان را به عنوان خوراكي براي خود تقسيم 8:4كرد ) پوست بره را دريافت مي

 كننده هيچ سهمي از قرباني نداشت.  (. تقديم7:4كردند ) مي

كرد در واقع برخي از اعمال خود  ، كسي كه قرباني جرم را تقديم ميهمانگونه كه ذكر گرديد

 كرد.  را كه باعث آسيب رساندن به شخص ديگري شده بود را جبران مي

كند كه او خطايايي را  از نظر نمادشناختي قرباني جرم به آن جنبه از كار مسيح اشاره مي

خاطر گناه انسان، خدمت، پرستش،  ب(. به9:74جبران نمود كه خود مرتكب نشده بود )مزمور 

حيات، صلح، شادي و مشاركت با اطاعت، و جالل خدا در ميان انسانها از ميان رفت. و انسان خود 

خدا را از خود ربود. خداوند عيسي به عنوان قرباني جرم ما نه تنها هر آنچه را كه توسط گناه انسان 

وسط كار زيرا خدا حتي بيش از آن را نيز پرداخت كرد. دزديده و يا از بين رفته بود جبران نمود، بلكه 

كامل مسيح جالل بيشتري نسبت به زماني كه حتي اگر گناه وارد دنيا نشده بود به دست آورد. و ما در 

  بهتري نسبت به آدم سقوط كرده داريم.  مسيح وضعيت

 ، ترك كرد آن جالل االهياو 

  ؛كشيد رداي خاكي زمين بر آن صورت االهيو 

 ، تر و در آن كسوت به تصوير كشيد محبت عالي

 تا بازگرداند آنچه را كه خود نبرده بود. 



 ــ نويسنده گمنام

هايي كه كاهنان  در اينجا جزئيات بيشتري در مورد جامهقانون قرباني سوختني:  8:7-31 

ماند و نيز بايد پوشيدند داده شده است، به طوري كه او از خاكسترهاي قرباني سوختني در امان ب مي

شرق مذبح قرار داده خاكسترها ابتدا در سمت مراقب باشد كه مبادا آتش بر روي مذبح خاموش نشود. 

 . ندشد مي حملشدند، و سپس به خارج از اردوگاه و در يك جاي پاك  مي

بريم كه كاهنان سهم خود از هديه را بايد در مكان  مي قانون هديه آردي: در اينجا پي 39:7-34

 خوردند، و اينكه آنها نبايد خمير مايه داشته باشند زيرا براي خداوند بسيار مقدس بودند.  قدس مي

با توانستند هديه آردي را تناول كنند، اما بايد مقدس بودند، يعني  فرزندان هارون مي 38:7 

آمد،  دست نمي شدند. تقدس با لمس كردن به تشريفات مذهبي. اين كاهنان با لمس كردن هدايا مقدس نمي

 (.  31-33:2شد )حجي  اما نجسات با لمس كردن عارض مي

كنند كه رئيس كهنه بايد آن را هر  اين آيات از يك هديه آردي مخصوص صحبت مي 34:7-21 

 شد.  كردن. و همه آن بر روي آتش سوزانيده مي صبح و هر شب آن را تقديم مي

 

 (36:3-6:8ها ) قوانین مربوط به قرباني -2

اين دهند. در بسياري از موراد  را شرح مي« قوانين مربوط به قرباني» 18:4الي  8:7عبارات  

موضوع شبيه به آن چيزي است كه در گذشته انجام شده است. بااينحال، مخاطب در اين آيات كاهنان 

 (. 2:3)بودنداسرائيل  هستند اما در آيات قبلي مخاطب بني

 

 

 

: در اينجا جزييات بيشتري در مورد لباس كاهنان ني سوختنيقوانين مربوط به قربا 8:7-31

برد، و دقت او  لباسهايي كه با آن خاكستر قرباني سوختني را به بيرون از لشكرگاه مي  ارايه شده است،

گرفتند، و  خاكسترها ابتدا در سمت شرق مذبح قرار مينشود.  خاموشدر اينكه آتش روي مذبح هيچگاه 

 شدند.  شكرگاه به جايي پاك انتقال داده ميسپس به بيرون از ل



خوانيم كه كاهنان بايد سهم خود را از هديه  در اينجا ميقوانين مربط به هديه آردي:  39:7-34

شد زيرا كه آن براي خداوند اقدس اقداس  و نبايد فطير مي، خوردند آردي در صحن خيمه اجتماع مي

 بود. 

ي بودند، يعن اما بايد مقدس مياز هديه آردي تناول كنند، توانستند  تمام پسران هارون مي 38:7

شدند. تقدس با لمس كردن به آنها  ها مقدس نمي آوردند. اين كاهنان با لمس كردن قرباني ها را بجا مي آيين

 (. 31-33:2شد )حجي  تنها نجاست توسط لمس كردن به آنها منتقل ميشود، بلكه  منتقل نمي

كنند كه رئيس كهنه بايد هر روز  آردي مخصوصي را توصيف مياين آيات هديه  34:7-21

  شد. تمام آن روي آتش سوزانيده ميكرد.  صبح و عصر آن را تقديم مي

قانون قرباني گناه: همانگونه كه قبالً هم شرح داده شد، كاهن بايد قسمتهاي مشخصي  29:7-11

اند، جاييكه در آن  ( توصيف شده31:4-22:9كرد )قسمتهايي كه در الويان  از قرباني گناه را تناول مي

شدند. توجه  ها بايد در صحن خيمه اجتماع خورده مي يافت(. قرباني خون نبايد به مكان مقدس انتقل مي

كرد، او مقدس  يك شخص عادي گوشت قرباني را لمس مينماييد كه اين قرباني قدس اقداس بود. اگر 

وظايف كهانت را به جا توانست  زدود، اگرچه او نمي سات ميبود و بايد همچون كاهنان خود را از نجا

 آورد. 

ـ نه به اين خاطر كه نجس  شد شد، آن جامه بايد شسته مي اگر خوني بر جامه شخصي پاشيده مي

شد.  حرمت مي يافت، زيرا با اين كار بي شد بلكه خون قدس اقداس نبايد به زندگي روزمره انتقال مي مي

شد، زيرا ظروف  گرفت بايد شكسته مي تقديم قرباني گناه مورد استفاده قرار مي ظرف سفالي كه براي

حرمتي  در نتيجه موجب بيكردند و  سفالي كه منفذدار هستند مقداري از خون را به خود جذب مي

قدس اقداس با اي از قرباني  تا مبادا حتي ذرهشستند  زدودند و با آب مي ظرف مسي را بايد ميشد.  مي

سوختني كشته  در مكاني كه قربانيجرم بايد ز ناپاك در تماس باشد. قرباني گناه، همچون قرباني هر چي

 جايي كه سايه بود.( 33:3گرديد، يعني آنجا ضلع شمالي مذبح، ) شد، ذبح مي مي

كنند، كه غالب آنها در  احكم مربوط به قرباني جرم را بازنگري مي 4هفت آيه اول باب  3:4-4

 اند.  ح داده شدهشر 39:4-4:7

تواند پوست   كاهن وقت ميگويد  همچنين ميكند و  به قرباني سوختني اشاره مي 8آيه  8:4

 براي خود نگاه دارد. را حيوان قرباني 

درباره سهم ديگر  31گويد، و آيه  از سهم كاهن وقت از هديه آردي سخن مي 4آيه  31، 4:4

 كاهنان. 



سه نوع ذبيحه شرح داده شده است.  23-33:4تي در حكم مربوط به ذبيحه سالم 33:4-38

ستايش خدا براي (، 32آيه سالمتي وجود داشت، بسته به انگيزه و يا نيت قرباني: به جهت تشكر )

در جهت تحقق پيمان و يا عهدي »(، 37بركتي خاص؛ به جهت نذر )به عبارتي يك هديه تبرعي( )آيه 

بسته بودند؛ به عنوان مثال حفاظت در طي يك سفر پر زها با خدا براي برآورده ساختن برخي نياكه 

عملي كه در جهت افشاي برخاسته از دل و براي قدرداني از اين عمل بايد »(، 34، 37)آيات « مخاطره

 « باشد. ماهيت خود انجام داده است، 

اني بايد با خوانيم كه قرب مي (، اما در اينجا1ذبيحه سالمتي خود نيز يك حيوان قرباني بود )باب 

تقديم اند.  ذكر شده 31و  32در آيات  شد قرباني تشكر تقديم ميشد. قرصهاي ناني كه با  نان تقديم مي

كرد، كه در واقع اين قرص نان به كاهن  قرص نان نيز تقديم ميقرباني افراشتني يك كننده براي هر 

در حاليكه (، 34شد )آيه  ورده مي(. گوشت قرباني تشكر بايد در همان روز خ39شد )آيه  وقت داده مي

(؛ خوردن چنين گوشتي 34توانستند در روز اول و يا دوم بخورند )آيه  ميتبرعي را هديه نذري و هديه 

ژان ِريد شد.  اخراج و يا بيرون ميبايد از جامعه قوم اسراييل يعني   بود،« منقطع شدن»به منزله 

و از امور مذبح نبايد ركت با خدا بايد تازه باشد اين موضوع حاكي از آن است كه مشا»نويسد،  مي

 « بسيار جدا باشد.

شد بلكه بايد بر روي آتش  نبايد خورده مياگر گوشت به هر چيز نجس برخورد كند،  34:4-23

توانستند از آن گوشت تناول كنند. هر  شد. تنها كساني كه از طهارت را بجا آورده بودند مي سوخته مي

  شد.  خورد بايد از قوم منقطع مي بجا نياورده بود و از گوشت قرباني ميكسي كه طهارت را 

ذبيحه سالمتي به خداوند، كاهنان و تقديم كننده اختصاص داده شده اين حقيقت كه قسمتهايي از 

اين عمل زماني براي مشاركت بود. اما ازآنجايي كه خدا بود نمايانگر اين موضوع است كه 

 شدند.  كردند بايد پاك مي در اين جشن شركت ميناپاكي مشاركت كند، كساني كه با گناه و توانست  نمي

شد، كه متعلق به خداوند بود. پيه را بايد براي او بر  پيه بهترين قسمت قلمداد مي 22:4-24

امروزه هم بسياري از يهوديان در پي (. 24-22شد )آيات  سوزانيدند، و نبايد خورده مي روي مذبح مي

يا به عبارتي  اين احكام غذايي هستند. براي اينكه گوشت را براي مصرف خود آماده كنند، اطاعت از

هاي يهودي براي اجتناب از  بسياري از خانوادهكردند.  از آن بيرون ميشود، بايد خون آن را « حالل»

ار بردن آنها بر اين باورند كه حتي به كخورند.  چربي حيوان دارد نميسوپهايي را كه مصرف چربي، 

نخوردن حرام كند. عالوه بر داليل روحانِي تواند ظرفها را  چنين محصوالتي در شستن ظروف مي

 سازد:  طبي نيز وجود دارد، همانگونه كه دكتر اس. آي. مك ميلِن خاطر نشان ميچربي يك دليل 



متوجه اين حقيقت شده است كه خوردن چربي حيوان علم پزشكي در طي چندين سال گذشته 

موجب تشكيل تومورهاي كلسترول ريز و كي از داليل اصلي تسلب شرايين است. اين چربي ي

اما در اين شوند.  شود، و در نتيجه مانع حركت خون مي هاي سرخرگها مي چرب در ديواره

توانيم اثرات  كنند كه ما مي همه اين خبر خوش را منتشر ميدهه، مجالت، راديو و تلويزيون 

از اين دستاورد بزرگ  گرچه كاهش دهيم. زدودن چربي حيوانات سان را با قاتل بزرگ اناين 

از تازه ما تقريباً سي و پنج قرن   يابيم يافته وقتي در مياما   علم پزشكي بسيار خشنود هستيم،

 تر است.  كتاب كتابها عقب

س آن قسمت داد، و سپ تقديم كننده سينه حيوان قرباني را در مقابل خداوند تكان مي 28:4-19 

شد. و ران راست را در مقابل خداوند تكان دهند، و سپس آن را به كاهن وقت بدهند  سهم كاهنان مي

 اش.  براي استفاده خود و خانواده

ن راست سهم هارون و پسرانش بودند، خوانيم كه سينه و را در اين آيات دوباره مي 14:4-17 

همانگونه كه قبالً هم گفتيم، سينه نمادي از نموده بود.  از روزي كه خدا آنها را براي خدمت كهانت مسح

 محبت االهي است و ران نمادي از قدرت االهي. 

آغاز شده  8:7ها، كه در  اي است بر احكام مربوط به قرباني اين پاراگراف خاتمه 14:4-18 

اص داده است زيرا مربوط به آنها اختصها و فرامين  خدا قسمت بيشتري از كالم خود را به قربانيبود. 

هايي بسيار زيبا مشاهده نمود.  پسر او را در تمثيلو شخصيت  كارتوان  ميدر اينجا او مهم هستند. براي 

به روح ازلي خويشتن را  »نور جالل او را كه هاي مختلف يك الماس  ها همه همچون زاويه اين نمونه

خانم اف. تي. ويگرام شكرگزاري خود را  كنند. منعكس مي( 39:4)عبرانيان « بي عيب به خدا گذرانيد

 كند:  در قالب يك سرود بيان مي

 شخصيت مسيح، سرشاز از هر فيض

 زماني كشته شد، اما اكنون زنده است 

  خواهد.  و در آسمان پرستشهاي ما را مي

 

 (6::1تقدیس كاهنان )بابهاي  -3

 (31-8الف. مسح كاهنان توسط موسي )بابهاي  -1 



دستوراتي مشخص براي مسح هارون و پسرانش به موسي  24و  28خروج  خدا در 3:8-4 

 -او جماتخوانيم كه چگونه موسي اين دستورات را اجرا كرد.   مي 31-8اكنون در الويان دهد.  مي

 دستگذاري بود. اين يك مراسم عمومي را در مقابل در خيمه اجتماع جمع نمود.  -كاهنان و قوم

هاي كهانت را به  سپس موسي رختبه آب غسل داد. پسرانش را  هارون و نيزوسي م 7:8-4 

تَْنكه بند، اوريم و توميم، عمامه و  پيراهن، ردا، ايفود، زنار، سينه  طور كامل به تن رئيس كهنه كرد:

  منظره بسيار باشكوهي بود.  ن. مسلماً زري

اين حقيقت كه او سپس موسي ... خيمه و تمام اسباب آن را مسح و تقديس نمود.  31:8-31 

به طور القدس است كه  روح )و نپاشيد( تصويري بسيار زيبا از روغن را بر سر هارون ريخت

  نامحدود بر خداوند عيسي، كاهن اعظم ما ريخته شد.  

 عمامه را بر تن پسران هارون نمود. سپس موسي پيراهن و ردا و همچنين  

 خود را بر سر گوساله قرباني گناه نهادند. پس از اينكه هارون و پسرانش دستهاي  39:8-34 

خدا نياز دارند و  ترين رهبران مذهبي نيز گناهكارند و به قرباني  موسي آن را ذبح كرد. حتي واالمقام

 ترين اعضاي يك جامعه.  اهميت بيهمچنين 

قوچي را براي قرباني سوختني هارون و پسرانش آورد و مراسم همچنين موسي  38:8-23 

 ده را بجا آورد. مقرر ش

اين ارون و پسرانش نيز قوچ تخصيص بود. تقديس )تخصيص( براي هقرباني  22:8-24 

(، و همچنين 29و  21در مورد خون )آيات قرباني در مواردي با قرباني مرسوم سالمتي تفاوت داشت؛ 

كه موسي كردند. از آنجايي  ن، كه معموالً آن را تناول ميسوزاندن ران راست و شكستن قرص نا

 مراسم را بجا آورد، سينه سهم او بود. 

موسي خون را بر روي گوش، دست، و پاهاي هارون و پسرانش ماليد، كه به ما يادآوري  

 كند كه خون مسيح بايد اطاعت، خدمت و روش زندگي ما را تحت تأثير قرار دهد.  مي

و پسرانش پاشيد.  موسي قدري از خون و مقداري از روغن مسيح را بر هارون 11:8-17 

 خوردند.  كاهنان بايد گوشت قرباني را به همراه نان مي

شد، و در اين مدت آنها اجازه نداشتند از درب  آيين تقديس فوق بايد به مدت هفت روز تكرار مي

 خيمه اجتماع خارج شوند. 

 



 

 (4هايي كه توسط هارون تقديم گرديد )باب  ب. قرباني-1 

در روز ششم وظايف كهانت خود را آغاز كردند. ابتدا آنها بايد براي خودشان  هارون و پسرانش 3-9 :4 

كردند. سپس بايد از  يك گوسالة نرينه براي قرباني گناه و قوچي به جهت قرباني سوختني تقديم مي

كردند: يك بزغالة نر براي قرباني گناه؛ يك گوساله و يك بره براي قرباني سوختني؛  طرف قوم تقديم مي

 گاو و بك قوچ براي ذبيحة سالمتي؛ و يك هديه آردي.  يك

تمام جمعت به حضور خدا در مقابل خيمه اجتماع نزديك شدندو هنگامي كه هارون به طور  4-21 :4

كامل تمام دستورات موسي را دربارة قرباني گناه، قرباني سوختني، قرباني قوم، هدية آردي، ذبيحة 

(، به جا آورد، دست خود را بلند كرد و قوم را بركت داد )آيات 23-4 سالمتي، قرباني جنبانيدني )آيات

22 ،21 .) 

اقداس آتش بيرون آمد و قرباني سوختني را كه بر روي مذبح برنجي بود، بلعيد. اين  سپس از قدس 29 :4

موضوع نشان از رضايت خدا دارد. آتش خداوند بايد به طور مداوم بر روي مذبح قرباني سوختني 

 شد.  نگاه داشته مي روشن

 (31پ. توهين ناداب و ابيهو به مقدسات )باب  -1 

ناداب و ابيهو، پسران هارون، هر يك با آتش غريب به حضور خداوند بخور سوزانيدند، شايد  3-1 :31

خواستند  گويد. گويي آنها مي آتش كه از مذبح ... گرفته نشده بود. از آنجايي كه مذبح از جلجتا سخن مي

اقداس  ز طريق كار مسيح بر روي صليب، بلكه از راهي ديگر به خدا نزديك شوند. آتش از قدسنه ا

اقداس ايستاده بودند بلعيد. در نتيجه موسي  بيرون آمد و آنها را در حاليكه در كنار مذبح طاليي در قدس

 ست. به هارون هشدار داد و هرگونه شكايت به منزلة طغيان بر عليه رفتار عادالنة خدا ا

پس از اينكه ميشاييل و الصافان اجساد آنها را به بيرون از اردوگاه بردند، موسي به هارون و  9-4 :31

دو پسري كه مانده بودند گفت نبايد عزاداري كنند، بلكه بايد در حاليكه تمام خاندان اسراييل براي آتش 

 گيرند در خيمه بمانند.  خشم خدا ماتم مي

راتي كه در اين آيات مبني بر اجتناب از نوشيدن شراب و يا مسكرات در برخي از دستو 8-33 :31

 اند كه احتماالً ناداب و ابيهو در حين تقديم آتش غريب، مست بودند.  خيمه چنين استنباط كرده

موسي به هارون و اليعازر و ايتامار و پسرانش دستور داد از هدية آردي تناول كنند )آيات  32-38 :31

(. هنگامي كه به دنبال بز قرباني گناه كه بايد به 34 ،39نيز از سينة قرباني جنبانيدني )آيات و ( 31 ،32

گشت، دريافت كه اليعازر و ايتامار ... پسران هارون، به جاي اينكه قرباني  شد، مي جهت قوم قرباني مي



  ادرانشان نازل شده بود،اند. )شايد از آتش خشم خدا كه بر بر را در مكان مقدس يخورند آن را سوزانيده

حكم اين بود كه اگر خون قرباني گناه به مكان گناه به مكان مقدس آورده شود، بايد قرباني ترسيدند.(  مي

(. موسي به آنها يادآوري كرد 27 :7شد ) شد، بايد خورده مي (. اما اگر چنين نمي11 :7شد ) سوخته مي

خوردند  شد؛ از اين رو بايد گوشت قرباني را مي ده ميكه در اين مورد خون نبايد به اندرون قدس آور

 (.38 :37)آيات 

هارون در پاسخ به نكوهش موسي شرح داد كه آنها قرباني گناه و سوختني را همانگونه كه  21 ،34 :31

اما با توجه به مجازات سختي كه خدا در مورد ناداب و ابيهو اتخاذ گفته شده بود بيرون برده بودند، 

شود يا خير. موسي اين دليل  د، خوردن قرباني گناه منظور مردد بود كه آيا نظر خداوند واقع ميكرده بو

 را پذيرفت. 

 يابد.  نكات مربوط به كهانت نيز پايان مي 31با پايان يافتن باب 

 (11-11پاك و ناپاك )بابهاي  -4

د. در نظر يهوديان اعمالي گوين پنج باب بعدي از موضوعات نجس و پاك در حين انجام مراسم سخن مي

بودند كه از نظر اخالقي اشتباه نبودند اما با اينحال مانعي در برابر شركت در مراسم و آيين يهود بودند. 

توانستند در مراسم شكرت كنند. خدا حتي از  شدند نمي شدند تا هنگامي كه پاك نمي كساني كه نجس مي

 كرد.  ي استفاده ميها نيز براي تفاوت ميان پاكي و ناپاك خوراك

 (33)باب  حاللو  حرامالف. خوراكهاي  -9 

عبارت "هر  كرد. حيوان پاك حيواني بود كه سم داشت و سم آن كامالً شكافته بود و نشخوار مي 3-8 :33

كند. اما مقصود به  در شكل گوناگون بيان مي شكافته سم كه شكاف تمام دارد" به نظر يك مقصود را 

كه سم بايد كامالً شكافته باشد. حيوانات پاك گاو، گوسفند، بز، گوزن و غيره بودند.  ظور كلي اين است

شتر، بز كوهي، خرگوش و غيره بودند. كاربرد روحاني اين  حيواناتي همچون خوك،حيوانات ناپاك 

يق تواند اين باشد كه مسيحيان بايد بر كالم خداوند تمركز و تفكر كنند )نشخوار كردن( و طر قسمت مي

 زندگي آنها با دنيا جدا باشد )شكافته سم(. 

اما خدا همچنين قصد داشت با منع كردن گوشت حيواناتي كه احتمال انتقال بيماري در آنها زياد بود، 

مردم در دامداري از قوم خود را سالمت نگاه دارد، چرا كه در آن زمان نه يخچالي وجود داشت و 

 كردند.  بيوتيك استفاده نمي آنتي

ماهي   اي بود كه فلس باله داشت. ماهياني همچون مار ماهي، ماهي پاك يا حالل ماهي 4-32 :33

كشد، كه او را در دنياي  مسيحي را به تصوير مي اسقومري، حلزون ناپاك بودند. فلس مهموالً زرة



د تا در دنيا ساز ها نمادي از قدرت الهي هستند كه او را قادر مي كند، در حاليكه باله متقاصم حفظ مي

 پيش برود بودن اينكه مغلوب آن شود. 

ها  )خفاش .پرندگان شكارچي نيز ناپاك بودند. به عنوان مثال، عقاب، باز، كركس، خفاش 31-34 :33

روند اما واژة عبري كه براي پرنده به كار رفته است معناي وسيعي دارد و  جزو پرندگان به شمار نمي

  شود.( ل ميرا شام "جانوار بالدار"تمام 

گيد. تنها حشراتي كه  در مورد اشكال مشخصي از حشرات بالدار سخن مي 21-21آيات  21-21 :33

 جهند به عبارتي حشراتي همچون ملخ، ملخ مهاجم و جيرجيرك. مي

 

شد فردي كه آن را لمس كرده است تا  لمس كردن جسد هر يك از مخلوقت فوق باعث مي 29-28 :33

روند اشاره شدن است  نجا به طور خاص به حيواناتي كه بر روي پنجه راه ميشب نجس باشد. در اي

 حيواناتي همچون سگ، شير، ببر، خرس و غيره.

موش كور، موش، سوسمار بزرگ،  -اند سپس حيوانات خزنده توصيف شده 24-18 :33

لمس  اجساد اين حيوانات راسوسمار كوچك، سوسمار صحرايي، آفتاب پرست. شخصي كه  مارمولك،

افتاد، آن ظرف بايد در  هر يك از اين حيوانات درون شرفي مي كرد تا شب نجس بود. اگر جسد مردة مي

شدند. هر خوراكي كه در آن  روف سفالي نيز بايد شكسته ميشد و تا شب نجس بود، و ظ شسته مي آب

جريان آب  –است در اينجا دو ... ذكر شده خوردند.  شد و افراد نبايد آن را مي رف بود نجس ميظ

افتاد آن  اين حيوانات تماسي داشت نجس نبود، و نيز اگر جسد بر روي بذر مي  رواني كه با جسد مردة

 بذر نجس نبود لبته اگر آب بر بذز ريخته نشود. 

و يا  هرگونه برخورد شخص با حيوان پاكي كه مرده باشد ) مگر اينكه ذبح شده باشد( 14،91 :33

 شد.  شد كه شخص تا شب نجس باشد. لباسهايش بايد شسته مي ت آن باعث ميخوردن غير عمدي گوش

خزندگان و حشرات است. هر كس كه آنها را  ها، مارها، در مرود كرم 91-93آيات  93:33-94 

هايي در مرود قدوسيت خود و  شد. خدا در واقع با صادر كردن اين احكام، درس خورد نجس مي مي

 (.94-99آموخت )آيات  آنها ميضرورت مقدس بودن قوم به 

ها پاك هستند. و پولس تعليم داده است كه  خداوند عيسي اعالن نمود كه تمام خوراك 38،34 :4در مرقس 

(. اما با اينحال اين 4-3 :9تيموتاوؤس 3اگر غذايي با شكرگزاري دريافت شود نبايد آن را رد كرد ) 

پذيرفته شده نيستند و يا لوده هستند، يا از نشر فرهنگي هايي باشند كه آ خوراكها نبايد در زمرة خوراك

 شخص در گوارش و هضم آن مشكل دارد. 



 (32ب. تطهير پس از زايمان )باب  -9 

زاييد به مدت هفت روز  گويد. رني كه پسر مي از نجاست ناشي از زايمان سخن مي 32باب  3-9 :32

شد  نجس بود. در روز هشتم پسر بايد ختنه مينجس بوده به تعداد روزهايي كه براي عادات ماهانه 

شد. امروزه با تزريق  زيرا كه خونريزي ديگر قطع مي ترين روز بود، (. روز هشتم مطمئن1 )آية

اند به طوريكه  خونريزي بالفاصله قطع مي شود. سپس سي و سه روز ديگر نيز در خانه مي Kويتامين 

مكان مقدس داخل شود، به عنوان مثال حياط اطراف توانست شئ مقدس را لمس نمايد و يا به  نمي

 صحن. 

و ضصت و ضض روز ديگر  در مواردي كه بچه دختر بود، مادر به مدت دو هفته نجس بود، 4 :32

 ماند.  در خانه مي زني

در پايان ايام طهارت، مادر بايد يك برة يكساله براي قرباني سوختني و يك جوجه كبوتر يا  7-8 :32

توانست  مي اي قرباني كند، تواست بره كرد. اگر او آنقدر فقير بود كه نمي قرباني گناه تقديم مي فاخته براي

يكي براي قرباني سوختني و يكي ديگر قرباني گناه. مادر خداوندمان  –دو فاخته يا دو كبوتر تقديم كند 

 لد بود. و اين حاكي از فقر عيسي به هنگام تو (،29-22 :2دو پرنده تقديم كرد )لوقا 

شايد به نظر نجاست ناسي از تولد بچه عجيب باشد، زيرا كه ازدواج پيش از ورود گناه به جهان مقرر 

دهد كه ازدواج امريست مقدس، و عالوه بر اين خدا به مرد  مقدس به ما تعليم مي چرا كه كتاب  شده بود،

همه در گناه به دنيا  كه بجز خداوندما،كند  احتماالً نجاست به ما يادآوري ميگفت كه بارور و كثير شود. 

 (.4 :43گيرد )مزمور  مي آييم و نطفة همة ما در گناه شكل مي

 

 (31پ. عاليم جذام )باب  -9 

دربارة طهارت آن. عقايد در مورد ماهيت جذام در  39گويد و باب  از عاليم جذام سخن مي 31باب 

در يكجا ساكن نبودند، بدشكل نبودند، هنگامي  مقدس معموالً  مقدس گوناگون است. جذاميان كتاب كتاب

 يافتند.  و گاهي اوقات نيز شفا مي آزار بودند، گرفت بي كه جذام به طور كامل آنها را فرا مي

اي زيرگانه به ارتباط روحاني  اين موضوع شايد اشاره كردند، كاهنان به نوعي نيز نقش طبيب را ايفا مي

سه بعدي است، و اگر چيزي يكي از اين سه بعد را تحت تاثير قرار و فيزيك باشد. انسان يك موجود 

 دهد بر ديگر ابعاد نيز تاثير خواهد گذاشت. 

توصيفات تخصصي از بيماري جذام و غير جذام و "جذام" بسيار دشوار است، چرا كه  31باب  مسلماً 

ه بر تحصيالت پزشكي يك كند. دكتر ار.كي.هرسيون، كسي كه عالو ها مطرح مي ها و يا لباس در خانه



هايي كه  توان براي وضعيت اي را نمي سازد كه "هيچ ترجمه دانشمند عبري است، خاطرنشان مي

بخش دانست، اما اين مرض آنقدر وسيع است كه بيماري كه ما  دهند رضايت عبارت عبري پوشش مي

 ناميم پوشش دهد." ( ميHansenآن را هانسن )

هاي آن  كند )كه معادل بري و ترجمة يوناني آن به اختصار بيان ميعاژة او حقايق مسلمي را دربارة و

و در زبان فارسي جذام )برص(، جذامي  Leprosy ،Leper ،Leprousدر زبان انگليسي 

 )مبروص(، هستند(؛

مفهوم "بيماري پوستي" دارد، و در حقيقت يك توصيف كلي است تا اينگه ريشه در   táráSواژة عبري 

تري داشت و كپك يا زدگي در منسوجات  عتيق اين واژه كاربرد وسيع اص باشد. در عهديك توصيف خ

شد، و همچنين ترشحات معدني بر روي ديوارهاي ساختمان و شايد پوسيدگي چوب در  را شامل مي

نظر  ترجمه شده است، كه به Lepraواژة عبري در زبان يوناني   ،Lxxچنين بناهايي. در ترجمة هفتاد 

ت. نويسندگان طب يوناني اين واژه را براي رسد خود مفهوم و ماهيت آن قدري نامشخص اس مي

بردند، در حاليكه  كند به كار مي توصيف بيماري كه پوست افراد را اليه اليه و يا پوسته پوسته مي

كه به نظر داند كه نوعي ترشح پوستي است  مي Leukeبه نام اي   هرودتوس آن را مرتبط با بيماري

يوناني است، و از اين شبيه به جذام امروزي است )بيماري   (Elephantiasis)همان الفاتيازيس 

 هانسن(. 

 كند كه چگونه كاهن بايد عاليم جذام را در شخص جستجو كند.  پاراگراف آغازيت توصيف مي 3-1 :31

يد به مدت هفت روز درست در موارد مشكوك شرح داده شده است. شخص با  سپس روية 9-8 :31

شد. اگر لكه گسترش نيافته بود، سپس او بايد به مدت هفت روز ديگر نيز در قرنطينه  قرنطينه مي

كرد.  رسيد كه بيماري متوقف شده است، كاهن آن شخص را پاك اعالم مي ماند. سپس اگر به نظر مي مي

 كرد.  اهن او را نجس اعالم مياگر فساد بر روي پوست پس از معاينة دوم گسترش يافته بود، سپس م

 كرد.  در مواقعي كه جذام كهنه يا مزمن بود، كاهن شخص مبروص را پاك اعالم مي 4-33 :31

شد، ديگر بيماري در او فعال  در كمال تعجب زماني كه بدن شخص بيمار كامالً سفيد مي 32،31 :31

 كرد.  و كاهن او را پاك اعالم مي  نبود،

كرد. اين مورد   شد، كاهن او را ناپاك اعالم مي اي پيدا مي در بدن شخص زخم تازهاما اگر  39،34 :31

 جذام بود. 

 شد، باز هم شخص پاك بود.  يافت و سفيد مي در مواردي كه زخم تاره شفا مي 37،34 :31



در اين قسمت سه نشانة ممكت در مورد دمل ذكر شده است. هنگامي كه بر كاهن مسلم شد  38-21 :31

(. در 21-38دمل از پوست گودتر است، و موي آن سفيد شده، بايد بيمار را ناپاك اعالم كند )آيات كه 

مدت زماني كه بيمار در قرنطينه است و زخم در اين دورة هفت روزه پيشروي نكرده است، شخص 

 (. 21پاك است )آية 

هاي  اردي كه از نشانهگويند. در مو اين آيات از برص ناشي از سوختگي پوست سخن مي 29-28 :31

(. يك دورة هفت روزة 39،34كرد )آيات  بيماري برص مبرهن بود، كاهن شخص را ناپاك اعالم مي

آزمايشي كافي بود تا مشخص شود كه اين وضعيت در حال پيشروي ايت و شخص مبروص است )آيات 

 .(28ماند، شخص مبروص نبود )آية   (. اما اگر لكة براق در جاي خود مي27،24

اي در سر يا چانه باشد. مواقعي كه جذام  گويند كه لكه اين آيات دربارة مواردي سخن مي 24-14 :31

(. 11، 24كردند )آيات  مرد يا زن از روي عاليم ثابت شده باشد، بايد آن شخص را ناپاك اعالم مي

. اگر زخم شد (، مشخص به مدت هفت روز قرنطينه مي14-13مواردي كه كامالً مشخص نبود )آيات 

ماند. اگر لكه  تراشيد و هفت روز ديگر نيز منتظر مي پيشروي نكرده بود، شخص سر خود را مي

 شد شخص ناپاك بود. اگر لكه متوقف شده بود، شخص پاك بود.  ميتر  عميق

ترجمة نيمه هاي سفيد بر پوست بدن خود داشت، پاك بود. بر طبق  اگر مرد يا زني لكه  18،14 :31

 اي بود كه در پوست پديد آمده بود."  يسون، "آن لكهتخصصي هر

جذامي  94،97 :31ميان طاسي معمولي و آنچه كه ناشي از جذام بود تفاوت وجود داشت.  91-99 :31

پوشيد و  هاي پاره مي دادند و بايد لباس اي بود. او را بيرون از اردوگاه اسراييل قرار مي شخص بيچاره

شدند او بايد لبها يا شاربهاي خود را  هرگاه كه مردم به او نزديك مي بود. سرش برهنه پريشان مي

اي از داروي پيشگيرنده مواجه  زد، نجس! نجس! در اينجا باري ديگر با نمونه پوشاند و فرياد مي مي

 شويم. انزوا يكي از داروهاي پذيرفته شده براي پيشگيري از شيوع عفونت بود.  مي

يا كپك بر روي رخت پشمي يا  اي است به نوعي از قارچ  تماالً اشارهجذام در رخت اح 94-44 :31

 دهد: كتاني. هريسون فلسفة از بين بردن رختهاي آلوده را اينچنين شرح مي

هاي  حيوان يا گياهان هستند، كه يه شكل لكه مرده يا فاسد شدةها در واقع رشد قارچي بر روي جسد  كپك"

 شوند. " گوناگون ايجاد مي

 دهد: ادامه كاربردي روحاني از اين موضوع به دست مي او در

به تمام  سازند، همانگونه كه فساد گناه اوليه  ها را اولده مي ها با حضور خود تمام قسمت چرا"رشد ق

 هاي شخصيت انسان سرايت كرد." جنبه



 قوم يهوه بايد هم از درون و هم از بيرون پاك باشند:

 آه، قلبي شكرگزار براي خدا،

 بي رها از اسارت گناه،قل

 قلبي كه توكل كرده است بر اين خون،

 خوني كه آزادانه براي من ريخته شد.

 كار و افتاده قلبي فروتن و توبه

 با ايمان، حقيقي و پاكيزه

 نه مرگ و نه حيات تواند

 او را جدا كند از او كه ساكن است در آن   چارلز وسلي

 (39ت. غسل جذاميان )باب  -9 

خوانيم: ابتدا كاهن بايد در بيرون از  در اينجا مراسم غسل يك جذامي را پس از شفا يافتن او مي 3-4 :39

اردوگاه او را بازرسي كند. اگر شفا يافته بود، بايد دو گنجشك زنده، همراه با چوب ارز )سرو( و قرمز 

درختي كوتاه  كرد. چوب درخت سرو و زوفا كه يكي از درختي رفيع و ديگري از و زوفا تقديم مي

هايي كه در جهان است، از بزرگترين تا  ها و تمام چيز بودند، نمادي از داوري خدا بر تمام انسان

دارند، از اين رو احتماالً در اينجا داوري حدا  38 :3با اشعيا كوچكترين، هستند. قرمز ارتباط نزديكي 

همراه با چوب ارز و قرمز و زوفا شد، و ديگري  بر گناهان باشد. يكي گنجشك بر آب روان كشته مي

 كردند.  كردند. سپس گنجشك زنده را رها مي كه پاك اعالن مي

او را از اردوگاه خدا و قوم خدا  كند، جذام به اشكال گوناگون نوعي از گناه است. جذام انسان را ناپاك مي

ر است كه بايد خونبي سازد. به همين خاط كند، و قرباني خود را به وضع اسفناكي دچار مي بيرون مي

القدس( در پاك كردن يك جذامي. هنگامي  ريخته شود )خون مسيح( و آب روان )عمل احيا كنندة روح

مرگ و قيام مسيح ) كه دو گنجشك نمادي از  آيد، كه شخص گناهكار با تبه و ايمان به سوي خداوند مي

شود، و او  بر شخص پاشيده ميالقدس  شود. خون توسط قدرت رول آنها هستند( براي وي محسوب مي

 شود.  در نظر خدا پاك محسوب مي

 صخرة اعصار، براي من شكافته گرديد

 بگذار خود را در درونت غني نمايد



 بگذار آب آن خون

 جوشد كه از شكافت مي

 براي گناهم مرهمي باشد

 مر از حس تقصير و قدرت آن پاك نمايد.

 آگوستوس ام. توپالدي

تراشيد، و بدن خود را  شست، تمام موهاي خود را مي شده رخت خود را ميجذامي پاك  38-21 :39

تواسن به مدت هفت روز ديگر به  يافت وارد اردوگاه شود، اما نمي (. سپس اجازه مي8داد )آية  غسل مي

تراشيد و  داد و موهاي خود را مي خيمة خود برود. پس از هفت روز باري ديگر خود را غسل مي

(: 31،33آورد )آيات  (. در روز هشتم، او قرباني نزد خداوند مي4كه او پاك است )آيه  كردند اعالن مي

(. كاهن خون را 21 (؛ يك قرباني سوختني )آيه34(؛ يك قرباني گناه )آيه 38-32يكي قرباني جرم )آيات 

انجام ارادة   (. اين عمل نشاني از شنيدن كالم خدا،39ماليد )آيه  ها و پاهاي جذامي مي ها، دست به گوش

 هاي خدا است.  خدا، و سولك در طريق

توانست حيوانات قرباني را تقديم كند، سپس اجازه  اگر شخص جذامي آنقدر فقير بود كه نمي 23-11 :39

اما باز  تقديم كند، داشت دو فاخته يا جوجه كبوتر، يكي براي قرباني گناه و ديگري براي قرباني سوختني،

 كرد.  قرباني جرم تقديم مياي براي  م بايد بره

 شد. همراه با قرباني جرم، گناه و سوختني بايد هدية آردي نيز تقديم مي

خوانيم. اين احكام مربوط  سرانجام احكام مربوط به كشف جذام در درون يك خانه را مي 11-41 :39

دند و نه ديگر در ش رسيدند و در يك خانة دايمي ساكن مي است به زماني كه قوم سرانجاك به كنعان مي

 اي بود به كپك يا قارچ. خيمه. "جذام" در خانه احتماالً اشاره

خداوند مقرر فرمود تا خانه پيش از ورود كاهن خالي شود تا مبادا اسباب ناپاك اعالم شوند و يا قرنطينه 

يافت بايد  امه ميشدند. اما اگر جذام اد ها آلوده از خانه خارج مي (. ابتدا تنها سنگ18 ،17بمانند )آيات 

(. در مواردي كه جذام در خانه بماند و منتشر نشود، كاهن 94-14كردند. )آيات  خانه را خراب مي

 (. 41-98اورد )آيات  مراسمي را مشابه با مراسمي مشخص جذامي را به جا مي

 هستند.  39و  31هاي  اي باب اين پاراگراف خالصه 49-44 :39

 (34دن )باب ث. تطهير پس از ترشحات ب-9 



گيد.  از ناپاكي ناشي از ترشحات بدن، چع طبيعي و چه در حين بيماري سخن مي 34باب  3-38 :34

هايي همچون سوزاك. مراسم  اي باشند به ترشحات بدن مرد، ناشي از بيماري به نظر اشاره 32-3آيات 

نزال مني، غير ارادي اي هستند به ا اشاره 38-37شرح داده شده است. آيات  34-31طهارت در آيات 

 (.38( و ارادي (آيه 34 ،37)آيات 

اي نبود.  گويند. اين عمل مستلزم هيچ قرباني از عادت ماهانة زنان سخن مي 29-34آيات  34-11 :34

بلكه غير -دهند، لبته نه خون ناشي از عادات ماهانه ترشح خون از بدن يك زن را شرح مي 11-24آيات 

 اي از اين باب هستند.  خالصه 11-13عادي. آيات 

 (18روز كفاره )باب  -1

(. هنگامي كه رئيس كهنه Yom Kippurبزرگترين روز در تقويم يهودي روز كفاره بود )عبرانيان، 

شد تا براي خود و براي قوم قرباني بگذارند. اين روز در وز دهم  اقداس مي با خون قرباني وارد قدس

همراه با اعياد يهوه   ها قرار داشت. اگر چه روز كاره معموالً  خيمهاز ماه هفتم، و پنج روز پيش از عيد 

 (. 12-24 :21اما معموالً اين عير زماني براي روزه و انزوا بود ) ذكر نشده است،

مكان مقدس ناميده شده است، و مكان مقدس، خيمة  اقداس، ياد آوريم كه در اين باب قدس 4بد نيست به

 اجتماع ناميده شده است. 

دهند. اگر رئيس  اهانت دو پسر هارون، ناداب و ابيوه، پشت صحنة اين دستوارت را شكل مي 3-1 :37

شد.  شد به سرنوشت پسران هارون دچار مي اقداس داخل مي كهنه نير روزي غير از روز كفاره به قدس

 كرد.  تقديم مياي براي قرباني گناه و يك قوچ براي قرباني سوختني  و او بايد در آن روز خون گوساله

دنبال كردن ترتيب وقايع گندان ساده نيست، اما ترتيب زير طرح كلي مراسم به شمار  9-31 :37

 (.9پوشيد )آيه  كرد و لباس كتان مي رود. ابتدا رئيس كهنه استحمام مي مي

كرد،  اش تقديم مي آورد و آنها را براي خود و براي خانواده او يك گوساله و يك قوچ را به خيمه مي

را كه قرار بود قوچ  او دو بزغاله و يك (.1گوساله براي قرباي گناه و قوچ براي قرباني سوختني )آيه 

(. 4به جهت قرباني سوختني )آيه ها به جهت قرباني گناه و قوج  آورد، بزغاله براي قوم قرباني كند مي

ت و يكي را براي خداوند قرباني انداخ كرد و قرعه مي دو بزغاله را در مقابل درب خيمه قرباني مياو 

 است. (. عزازيل به معناي "بز عزيمت"8 ،4كرد )آيات  كرد و ديگري را در بيابان رها مي مي

اش  كشت... براي خودش و براي خانه سپس او گوساله را به عنوان قرباني گناه مي 33-22 :37

راه مشتي از بخور خوشبو و آن داشت به هم هاي سوزان را بر مي (. سپس او مجمري از ذغال33)آيه

ريخت، و ابري از بخور ايجاد  هاي داغ مي برد. او در آنجا بخور را بر روي ذغال اقداس مي را به قدس



گشت تا  او به سمت مذبح قرباني سوختني باز مي(. 31 ،32پوشاند )ايات  كرد كه تخت رحمت را مي مي

برد و آن را بر تخت رحمت و مقابل آن  اقاداس ميقدري از خون گوساله را بردارد، و آن را به قدس 

و  (،8كشت )آيه  اي را كه براي قرباني گناه انتخاب شده بود مي (. او بزغاله39پاشيد. )آي  هفت بار مي

(، اين خون براي 4،31پاشيد )آيات  خون آن را همانند خون گوساله روي تخت رحمت و مقابل آن مي

(. كاهن همچنين با پاشيدن خود 37شد )آيه  اسراييل محسوب مي كي بنيناپااي بجهت  اقداس كفاره قدس

(. گرچه در اينجا جزئيات به 34 ،38ساخت )آيات  اي براي خيمه و براي مذبح قرباني سوختني مي كفاره

شد، سپس به بيرون و مسكن قدس و سرانجام  اقداس آغاز مي طور واضح داده نشده است. كفاره از قدس

(. پس از اينكه او هر دو دست خود را بر روي بز عزازيل 34-34رسيد )آيات  ين ميبه مذبح برنج

مردي منتخب بز را در بيابان رها  (،31،21،23كرد )آيات  ( و گناه قوم را اعتراف مي8گذاشت )آيه  مي

 (.92-23كرد )آيات  مي

دهد و ديگر  را نشان مييكي شخصيت و تقدس خدا »اين دو بز نمادي از دو جنبة مختلف كفاره هستند: 

گذاري هارون بر سر بز زنده، تصويري است از قرار  دست«. نياز گناهكار به برداشته شدن گناهانش

 (. 23گرفتن گناهان اسراييل )گناه ما( بر مسيح، تا اينكه اين گناهان تا به ابد برداشته شوند)آيه 

 نويسندة اين سرود اين موضوع را اينگونه بيان كرده است:

 گناهانم بر عيسي قرار گرفت،

 برة بي عيب خدا؛

 او همه را متحمل شد و مرا آزاد كرد

 از زير بار ملعون 

 گناهم را عيسي متحمل شد؛

 هاي قرمز را پاك نمود او لكه

 با خون پربهاي خود

 اي باقي نماند و هيچ لكه

 هوارتيون بونار

داد، شايد در يك ح.ضچه، سپس  مي زئيس كهنه در جاي مقدس بدن خود را به آب غسل 22-11 :37

هاي كتان سفيد  گويد كه رخت الف(. سنت يهودي مي 21،29پوشيد )آيات  رخت جالل و زيبايي را مي

كرد،  مي   دو قئچ را به عنوان قرباني سوختني قربانيديگر هيچگاه بر تن كسي نشد. سپس رئيس كهنه 



سوزانيد،  هاي گناه را بر روي مذبح مي ي قرباني. او چربب(29يكي براي خود و ديگري براي قوم )آيه 

(. حتي پوست 24، 24شد )آيات  ، گوش و احشاي آنها بيرون از اردوگاه سوزانيده ميپوست  در حاليكه،

شد. بر طبق كتاب تلمود يهود، رئيس  ( سوزانيده مي8 :4رسيد ) به كاهش مي كه معموالً  قرباني سوختني،

رفت تا مجمد )بخور سوز( را بياورد. در مزاسم كفاره،  اقداس مي به قدسكهنه سپس از قرباني شامگاه 

 (. 24ورزيدند )آيه  كردند و از كار كردن اجتناب مي قوم به گناهان خود اعتراف مي

شد. اين موضوع با  اقداس داخل مي از اين عبارات مبرهن است كه رئيس كهنه حداقل چهار بار به قدس

توانست وارد  جائيكه گويي رئيس كهنه تنها يكبار در سال ميد نيست؛ در تضا 32-4 :4عبرانيان 

 اقداس شود.  قدس

رغم مراسم فطير اين روز، ناكامي اين رسوم در بخشش گناهان به طور واضح در  علي 29: 37

ها و بزها رفع گناهان را بكند".  عبارت "سالي يكبار" مشخص است. "زيرا محال است كه خون گاو

(/ در مقابل كار مسيح قرار دارد، كه توسط آن گناهان بشر به طور كامل و براي همشه 9 :31)عبرانيان 

( اين موضوع را اينگونه بيان كرده Issue Wattsبرداشته شد، و نه تنها به مدت يكسال! اسحق واتس )

 است:

 نه خون هر چه حيوان 

 ذبح شده بر مذبح يهود 

 تواند دهد به وجدان گناهكار آرامش

 هايش نه تواند بشويد لكهو 

 اما مسيح، برة آسماني

 تمام گناهان ما را برداشت

 قرباني نامي برتر

 تر از آنها  و خوني غني

 (13قوانین مربوط به قرباني )باب  -8

 (22-16. قوانین مربوط به رفتارهاي شخصي )باب 3

كشتن حيوانات را، حتي  ( اين عبارت3دارند. ) 4-3مفسران عقايد گوناگوني دربارة آيات  3-4 :34

( اين آيات تقديم 2بدون اينكه آنها را در خيمه قرباني كنند. ) براي استفادة خوراكي، منع كرده است،



( اين آيات كشتار 1كند. ) حيوانات قرباني را در صحرا يا هر مكاني غير از خيمة اجتماع منع مي

كند، اين حكم به محض ورود قوم به  نع ميحيوانات  قرباني را تا ماداميكه قوم در بيابان بودند م

 (.34 :32سرزمين موعود تغيير كرد )تثنيه 

" ترجمه شده است به طور ASV" "Goatdemons"ارواح شرير و در  kjvواژة عبري ]كه در 

"وحوش" و  Authorizedدر نسخة  19 :39و  23 :31الفظي به معناي "پشمالو" است. در اشعيا  تحت

. وحشي )ساتير( يك موجود خيالي است، كه نيمي از بدن [شي" ترجمه شده است"بزهاي وح ASVدر 

آن بز و نيمي ديگر انسان است، و ذاتي شيطاني دارد. در مصر مرد بزنما و پَن )خداي چوپانان( 

رسد كه اين واژة مبين اين حقيقت است كه اين افراد در مصر احتماالً  شد. چنين به نظر مي پرستش مي

 كردند.  ين را پرستش ميخداي دروغ

نوشيدن خون نير منع شده بود. خون براي كفاره بود، و نه براي تغذيه. "جان جسد در خون  31-39 :34

(. اصلي كه در وراي كفاره نهفته است در واقع حيات در مقابل حيات است. از آنجايي 33است" )آيه 

پس "بدون ريختن خون آمرزشي  ده است،كه مزد گناه موت است، كه با ريختن خون به تصوير كشيده ش

نيست". بخشش به اين خاطر ميسر نيست كه از عاقبت گناه چشم پوشيده شده است. بلكه فرد گناه به 

يكي از آيات كليدي در الويان است و بايد  33اي انتقال يافته است كه حيات او فدا شده است. آية  قرباني

به شود. حيواني كه  شود، بالفاصله خون او جاري مي ميآن را حفظ كرد. هنگامي كه حيواني كشته 

 شد نجس بود.  محض مردن خونش جاري نمي

ايست به شخص كه نادانسته گوشت حيواني را كه خونش جاري نشده  اين موضوع اشاره 37 ،34 :34

 شد.  يه ميپذيرفت بايد تنب بود. تدبيري براي پاكي آن انديشيده شده است. اما اگر او اين دستور را نمي

 (38الف. قوانين مربوط به روابط جنسي )باب  -4 

هاي نا مشروع كه اسراييليان در مصر با آنها آشنا شده  از انواع گوناگون ازدواج 38باب  3-4 :38

گويد. طبق اين آيات بني اسراييل بايد در سرزمين كنعان به طور كامل از اين رسوم  بودند سخن مي

 كشيدند.  دست مي

يك اصل كلي  7آية عبارت "كشف عورت" در اينجا به معناي "ارتباط جنسي داشتن" است.  7-38 :38

(؛ خواهر 8(؛ نا مادري )آيه 4كند. ازدواج با خويشاوند نزديك منع شده است، چه مادر )آيه  راا بيان مي

(؛ عمو 31 ،32(؛ عمع )آيات 33(؛ دختر نامادري )آيه 31(؛ مادر بزرگ )آيه 4يا خواهر ناتني )آيه 

هاي ذهني و يا  هاي خويشاوندان خوني، كمبود كند كه در ازدواج الف(. طب امروزي تاييد مي 39)آيه 

شود. اما اين ممنوعيت تا به ازدواج با خويشاوندان ... نيز  فيزيكي گاهي اوقات در فرزندان نمايان مي



شود اين است كه  خالقي اريه مي(. دليلي كه گاهي براي اين اصل ا37ب الي  39گسترش يافت )آيات 

توصيف كنندة يم ارتباط فاميلي است كه بسيار نزديك و هميشگي است  29 :2در پيدايش « يك تن»واژة 

شود. مرد نبايد با دختر خواندة خود و يا با  كه حتي وصلت با خويشان نيز زناي با محارم تلقي مي

كرد  يكه زنش زنده بود با خواهر زنش ازدواج مي( يا تا مادام34كرد. )آيه  نامادري خود ازدواج مي

اصالح شده: اگر مردي  4 :24ها در تثنيه  بعد 37(. آيه 8-3 :3سموئيل  3(. به مانند حا و فننه )38)آية 

 بردون اينكه اوالدي بياورد بميرد، برادر او موظف بود با زن بيوة او ازدواج كند. 

اهانه منع شده بود. زنا با زن همسايه منع شده بود. همچنين زابطة جنسي با زن در دوران م 34-23 :38

گذارندند منه شده  اعمال ناشايستي كه با پرستش بت مولك همراه بود، كه در آن نوزادان ز ا از آتش مي

ها بود: تمثال او در درة هينون قرار  (. مولك خداي عموني14 :12؛ ارميا 31 :11پادشاهان  3بود )

 فر اين مراسم را اينگونه توصيف كرده است:داشت. فرانسيس شي

بر طبق روايت سوراخي در پشت اين بت برنجي بود، و پس از اينكه آتش در درون آن روشن 

داند. بر  در دستان باز مولك قرار ميآمدند و نوزاد نسخت زادة خود را  كردند، واليدين به نوبت مي مي

شوند تا در حين اينكه  ها نواخته مي و طبل  ات كنند،طبق اين سنت، والدين حق نداشتند ابراز احساس

 هاي او شنيده نشود. سوخت فرياد نوزاد در دستاي مولك مي

همجنسبازي منع شده بود، همچنين ازتباط جنسي با حيوان. خدا با منع همجنسبازي شايد  21 ،22: 38

 د نجات قوم خود بود. كرد و از اين رو در صص هاي واگيري همچون ايدز را پيشبيني مي بيماري

گويد كه  به آنها مي 11-29گويد كه چه كارهايي نبايد انجام دهند آيات  به قوم مي 21-3آيات  29-11 :38

اند  پرستي در يك باب مطرح شده چرا نبايد اين كارها را انجام دهند. بي دليل نيست كه ناپاكي و بت

ثمرة االهيات او و يا تصويري كه او از خدا در  (. سيرت اخالقي انسان21)همچنين نگاه كنيد به باب 

-29آورد بودند )آيات  پرستي به ارمغان مي ذهن دارد است. كنعانيان تصويري گويا از انحطاطي كه بت

اسراييل سرزمين موعود را تصاحب كردند، آنها هزاران نفر را به دستور يهوه  هنگامي كه بني(. 24

 11-29همانگونه كه در آيات   دهيم، كنعانيان را مورد توجه قرار نيكشتند. هنگامي كه انحطاط اخالقي 

 توانيم در يابيم كه چرا خدا با آنها با خشونت رفتار كرد.  توصيف شده است، مي

 (34به زندگي روزانه )باب  طب. قوانين مربو -4 

(. 2)آية ت. توان در عبارت "من يهوه خداي شما قدوس هستم" ياف مبناي قدوسيت را مي 3-24 :34

 توان در اين آيات يافت: احكام گوناگون در مورد رفتار قوم را مي

 فرمان پنجم. –( 2گرفتند )آيه  مادر و پدر بايد مورد احترام قرار مي



 فرمان چهارم. –( 1شد )آيه  هاي خدا بايد نگاه داشته مي سبت

 فرمان دوم.  –( 9پرستي منع شده بود )ايه  بت

 (.8-4ي در روز سوم شده بود )آيات خوردن قرباني سالمت

ها بر روي  زمينداران به هنگام برداشت محصول بايد مقدار از محصول خود را براي فقرا و غريبه

اند، و فهرست  ها و مزارع غالت ذكر گرديده (. براي مثال تاكستان31، 4گذاشتند )ايات  زمين باقي مي

 كاملي ارايه نگرديده است. 

 فرمان هشتم.  –( 33غگويي منع شده بود )ايه فريب، و درو دزدي،

 فرمان سوم. –( 32اي غلط ممنوع بود )آيه  قسم خوردن به نام خدا براي جمله

 (.31يا نپرداختن دستمزد منع شده بود )آيه  چپاول، كالهبرداري،

 (.39ها يا انداختن آنها مورد نكوهش قرار گرفته بود )آيه  دشنام دادن به كر

(. قئم بايد با ضعيفان 34 :24دادند ) رام به يهوه را با احترام گذاشتن به يكديگر نشان ميقوم بايد احت

 كرد.  ( با محبت رفتار مي27،91 :24(، فقيران )12(، سالخوردگان )آيه 39)ايه

 (. 34طرفداري در قضاوت منع شده بود )آيه 

)آيه « ه سبب او محتمل گناه مباشهمسايه خود را تنبيه كن، و ب»تهمت و توطئه چيني منع شده بود: 

(. مشكالت بايد به طور آشكار و به سرعت حل شوند مبادا اين مشكالت موجب خصومت دروني 34

 شده و در نهايت منجر به گناه آشكار شوند. 

نما همسايه خود را مثل خويشتن صحبت ، 38(. قسمت دوم آيه 38ورزي منع شده بود )آيه  انتقام يا كينه

(. عيسي گفت كه اين دومين فرمان بزرگ شريعت 39 :4از تمام شريعت است )غالطيان اي  خالصه

 بينيم.  مي 4 ،9 :7(. بزرگترين حكم را در تثنيه 13 :32است )مرقس 

كند. بهيمه در اينجا جانواران به  به طور كلي وادار كردن جماع حيوانات همجنس باز را منع مي 34آيه 

 طور كلي است. 

اي از نخ كتان و پشم ايت منع شده بود.  هاي گوناگون و يا پوشيدن لباسي كه آميخته تن بذرهمچنين، كاش

دهد كه خود را از گناه و  هاي فيزيكي او به قوم خود تعليم مي خدا خداي تفكيك است و در اين مثال

 ناپاكي جدا كنند. 



هر دو بايد مجازات شوند و  اگر مردي با كنيزي كه نامزد كسي ديگر باشد رابطة مشروع داشته باشد

 (.22-21بايد قرباني شوند و بايد قرباني جرم تقديم كنند )آيات 

رسيدند نبايد به مدت سه سال ميوة درختان را برداشت  هنگامي كه اسراييل به سرزمين موعود مي

ز آن ميوه توانستند ا شد، و در سال پنجم مي كردند. ميوة سال چهارم نيز بايد به خداوند تقديم مي مي

به عنوان رسيد و يا  (. بر طبق گفته مفسري، شايد ميوة سال چهارم به الويان مي24-21بخورند )آيات 

 شد.  يك دوم در مقابل خداوند خورده مي قسمتي از ده

بيرون نشده بود )ايه  ديگر اعمال منع شده از اين قبيل بودند. خوردن گوشتي كه خون از آن 27-14 :34

(؛ مجروح ساختن 24ها بر طبق رسومبت پرستي )آيه  تراشيدن موب(؛  27وگري )آية الف(؛ جاد 27

پرستان رايج بود  الف(؛ داغ كردن نشانه بر روي پوست همچون بت 28بدن بخاطر مردم ديگران )آيه 

(. بايد 13آيه 1ها و يا ارواح آشنا )اصحاب امبني(  (؛ مشورت با واسطه11(، شكستن سبت )آيه 24)آيه 

ها بايد به مهرباني و ميهمان نوازي رفتار  (، ئ با غريبه12گذاشتند )آيه  سالخوردگان احترام مي به

 (.14-14شد )آيات  (. تجارت بايد با عدل انجام مي19 ،11شد )آيه  مي

 (21پ. مجازات براي تخلفات فاحش )باب  -4 

كند.  هايي را ارايه مي مجازات ذكر گرديده است 34و  38اين باب براي برخي از تخلفاتي كه در باب 

(. 1-3شخصي كه باعث شود كودكي با تقديم شدن به مولك از آتش گذشته شود بايد سنگسار شود )آيات 

(. همچنين جزاي 4 ،9اش را هالك خواهد ساخت )آيات  اگر قوم نتوانند او را بكشند؛ خدا او و خانواده

(، همچنين كسي كه پدر و 7است )آيه شورت كند مرگ ها( و ارواح آشنا م ها )واسطه كسي كه با مديوم

(؛ كسي كه با زن پدر خود و يا با عروس خود بخوابد 21(؛ زناكار )آيه 4مادر خود را لعنت كند )آيه 

(. )در اين روابط نامشروع هر دو طرف بايد كشته 31(؛ و يا كسي كه لواط كند )آيه32 و33)آيه 

هر سه متخلف هستند و بايد به آتش   ن زن رابطة جنسي داشته باشد،شدند(. اگر كسي با زن و دختر آ مي

آن شخص و نيز آن  (. ارتباط جنسي ميان انسان و حيوانات جرمي محرز بود؛39سوخته شوند )آيه 

(. سرانجام رابطة جنسي به خواهر و يا خواهر ناتني مرگ )يا 37،37شدند )آيات  خيوان بايد كشته مي

جنسي با زن  ( و همچنين مجازات رابطة34گر اخراج از اردوگاه( بود )آيه برطبق تفسير برخي دي

ايشان متحمل  يا خاله مستلزم قضاوت داوري بود، "(. ارتباط جنسي با عمه 38حايض مرگ بود )آيه 

(. برخي بر اين باورند كه در 34گناه خود خواهند بود،" اما جزئيات بيشتري ارايه نشده است )آيه 

گفته شده ايت،  21خص با زن عموي خود ارتباط جنسي داشته باشد، آنگونه كه در آية مواردي كه ش

، در مواردي كه شخص با خواهر ناتني خود ارتباط داشته 23بدون اوالد خواهد مرد، و همچنين در آية 

 باشد. 



مرد،  شد ميتا ماداميكه برادر زنده باشد كاربرد دارد. اگر برادر بدون اينكه پسري داشته با 23آيه 

گذاشت  شد مي كرد و نا متوفي را بر پسري كه متولد مي برادر او بايد با بيوة برادر خود ازدواج مي

 (.4 :24)تثنيه 

هاي غير يهوديان جدا بودند و  آرزوي قلبي خدا اين بود كه قومي مقدس داشته باشد، قومي كه از پليدي

ها و اصحاب اجنه بايد با سنگسار از  واسطه(. 27-22بردند )آيات  از بركات سرزمين موعود بهره مي

 (. 24شدند )آيه  ميان قوم بيرون مي

 ( 22، 23ت. رفتار كاهن )بابهاي  -4 

 خاب به هارون و پسرانش نوشته شده است.  34و  37هاي  در كنار باب 22و  23هاي  باب

ر در مواردي كه مرده از ساختند... مگ كاهنان نبايد با لمس كردن مرده خود را نجس مي 3-9 :23

 خويشاوندان 

 (23اعیاد خداوند )باب  -6

 (1-3:21الف. سبت ) -8

شود. يهوه توسر موسی به  اکنون تقويم مذهبی اسراييل تبدلی به موضوع قانونگذاری خدا می

 اسراييل گفت اعياد خداوند را همچون موسمی مقدس نگاه دارند.  بنی

 شد.  سبت روز آرامی از کار تلقی می پس شش روز کار، بايد روز هفتم يا

 ( 4، 9:21ب. فصح ) -8 

شد )نيسان، يا ابيب(. اين عيد يادبودی بود از  خداوند در روز چهاردهم از ماه پنجم برگزار می   فصح

 3ای از مسيح، بره خدا، و فصح ما بود ) نجات اسراييل از بردگی و اسارت مصر. بره فصح نمونه

ونش برای آزادی ما از اسارت و بردگی گناه ريخته شده او نه در خلقت بلکه در (، که خ4 :4قرنتيان 

 (.7-9 :9ها جان خود را داد )غالطيان  کمال زمان

 (8-7:21پ. عيد نان فطير ) -8 

انجاميد، روز پس  عيد نان فتير نير به واقعه فصح ارتباط داشت. اين عيد به مدت هفت روز به طول می

به عنوان مثال، از پانزدهم ماه نيسان تا بيست و يکم. معموالً نام اين دو عيد را به  -شد از فصح آغاز می

های  های خود را از خانه مايه  برند. در طول اين زمان يهوديان بايد تمام خمير جای يکديگر به کار می

نمادی از  مقدس، خمير مايه نمادی از شرارت )گناه( است. اين عيد ريختند. در کتاب خود بيرون می

دلی  ای که فطير سده ای است که خمير مايه شرارت و نفرت از آن کنار گذاشته شده است، زندگی زندگی



(. ميان فصح )نجات ما( و عيد نان فطير )مسئوليت 8 :7قرنتيان  3های آن است ) و راستی از ويژگی

خورند.  ا در همين عيد میای وجود ندارد... حتی امروزه يهوديان نان فطير ر سلوک در تقدس( فاصله

گونه است که نان را سوراخ، سوراخ  ( ناميده شده است. طرز تهيه اين نان بدينMatzoاين نان ماتزو )

گناهی مسيح را به  شود. اين نان فطير به طور واضح بی ختن راه راه می÷کنند، به طوريکه در حين  می

 هايش ما شفا يافتيم.  شد و با زخمها و پهلوی او برای ما سوراخ  دهد. دست ما نشان می

 (39-4:21ت. عيد نوبرها ) -8 

به عنوان مثال روز  -شد )روز پس از سبت های حو در زور دوم از عيد نان فطير انجام می جنباندن بافه

ها معروف است. اين عيد در اغاز برداشت جو، اولين غله سال  اول هفته(. اين واقعه به عيد نوبر

شد. به نشان شکرگزاری برای حصاد. يک  ای از جو در مقابل يهود تکان داده می بافهشد.  برگزار می

تر  ای از حصادی عظمی شد. اولين حصاد را وعده قربان سوختنی و يک هديه آردی نيز تقديم می

(. 21 :34قرنتيان 3« )مسيح... نوبر خوابيدگان»دانستند. اين واقعه تصويری از مسيح قيام کرده بود.  می

قيام او تضمينی برای تمام کسانی است که به او ايمان دارند و همچنين توسط قيام ديگر فساد را نخواهند 

 ديد. 

 (22-34:21ها ) ث. عيد هفته -8 

( يا پنطيکاست )يونانی پنجاهه( پنجاه روز پس از سبت Shavoutها )عبری  عيد هفته 34-22 :21

ری خدا در برداشت محصول بود برای آغاز برداشت شد. اين عيد يک فستيوال شکرگزا برگزار می

گندم. نوبر برداشت گندم در اين زمان، به همراه قربانی سوختنی، هديه آردی تازه، هديه ريختنی، و 

شد. بر طبق سنت يهودی، موسی در اين روز از سال شريعت را از هدا دريافت  ذبيحه سالمتی تقديم می

القدس در روز پنطيکاست است، روزی که کليسا تاسيس شد.  وحای از عطر ر نمود. اين عيد نمونه

ای بود که از خمير مايه  قربانی جنباندنی شامل دو قرص نان صاخته شده از آرد نوبر. )اين تنها هديه

ها بودند که در مسيح يک انسان جديد  های نان نمادی از يهوديان و امت درست شده بود(. اين قرص

  (.34 :2شدند )افسسيان 

ای طوالنی در حدود چهار ماه تا عيد ديگر وجود داشت. اين وقفه زمانی شايد  پس از پنطيکاست وقفه

 تصويری از کليسای حاضر باشد. که دز آن ما منتظر بازگشت نجات دهنده خود هستيم. 

 (24-21:21ج. عيد كرناها ) -8 

نظير. در  اسراييل برای نيايش بی ها بنیداد. با نواتن کرنا عيد مرنا ها در روز اول از ماه هفتم رخ می

شد که به روز کفاره منتهی می شد.  اين هنگام مدت زمانی ده روزه به تفتيش و تبه اختصاص داده می



شوند. اين  اين واقعه نمادی از روزی است که اسراييل پيش از توبه ملی باری ديگر گرد هم جمع می

ناميده شده است )عبری، سرسال(.  Rosh Hshanaliروز، روز اول از سال ... است، که امروز 

دانند. به عبارتی اجتماع مقدسين به هنگام واقعه  برخی اين عيد را تصويری از اجتماعی ديگر نيز می

 ربوده شدن در هوا برای ديدن خداوند. 

 (12-27:21چ. روز كفاره ) -8 

 37شده بود، که جزئيات آن در باب روز کفاره )عبری، يوم کيپور(، در روز دهم از ماه هفتم واقع 

شرح داده شده است. اين عيد تصويری از توبه همگانی اسراييل است، هنگامی که بقيت وفادار به مسيح 

ای که از روز کفاره سخن  (. تقريبا در هر آيه3 :31؛31 :32شوند )زکريا  آورند و بخشيده می ايمان می

بود،  که کار نکنيد. تنها شخصی که در اين روز بايد فعال میکند  گويد، خدا اين فرمان را تکرار می می

گردد، در واقع  گويد هر کسی از اين حکم تخطی کند هالک می رئيس کهنه بود. هنگانی که خداوند می

کند. دليلش اين است که نجاتی که ماهن اعظم ما برای ما به ارمغان آورد  تر می اين مسئوليت را سنگين

(. اعمال ساسی هيچ دخالتی در برداشتن گناهان ما ندارند. کار 4 :1نبود )تيطس  بر مبنای اعمال ما

( به مبنای 24 ،24)آيات « جانهای خود را ذليل سازيد»مسيح و تنها کار او منشا نجات بدی ما است. 

روزه گرفتن است. حتی امروزه يهوديان مذهبی اين روز را به منطله فرمانی برای روزه و دعا 

د. اگر چه روز کفاره در ميان اعياد يهوه ذکر شده است، در حقيقت اين عيد زمانی برای روزه دانن می

ها زمان شادی و پايکوبی  بود و نه جشن، اما به هر حال پس از اينکه مساله گناه حل شد، در عيد خيمه

 رسيد.  فرا می

 ( 99-11:21ها ) ح. عيد خيمه -8 

اسراييل به مدت هفت  شد. بنی پانزدهم از ماه هفتم آغاز می در روز«( سوکوت»ها )عبری  عيد خيمه

(. اين عيد تصويری است از آرامش و حصادنهايی، هنگامی که 92شدند ) ها ساکن می روز در خيمه

اسراييل در امنيت کامل در طول سلطنت هزار ساله در سرزمين موعود ساکن خواهند لود. اين عيد نيز 

. اين عيد با برداشت محصول همراه بود. در حقيقت در اين 374 :21روج عيد جمع ناميده شده است )خ

اند. احتماالً دو سبت تصويری از  باب اعياد گوناگونی که با برداشت محصول ارتباط دارند ذکر گرديده

اين سنت را اينگونه توصيف  Ceil Rosenو  Moisheسلطنت هزارساله و آرامش ابدی است. 

 کنند: می

ماندند تا سکونت موقتی خود  ساختند و در طول اين عيد در آن می های چاری )خيمه( می هيهوديان ساز»

سازند. آنها اين  های سرباز برای اين جشن می را در بيابان به ياد آورند. حتی امروزه هم يهوديان آلونک

 باشد.  آوری از حصار برايشان کنند تا ياد های پاييزی تزيين می آلونک را با سه شاخه و ميوه



هر کسی که قادر بود برای جشن برداشت محصول هر سال به اورشليم برود. پرستش معبد برای اين 

های زمستانی بود. در اين  ها، شامل مراسم ريختن آب از حوض سيلوحا، نمادی از دعا برای باران روز

 (. 18  ،14 :4وحنا )ي« هر که تشنه است نزد من آيد و بنوشد.»... هنگام بود که عيسی اعالن نمود 

ها باری ديگر در اورشليم جشن گرفته خواهد شد )زکريا  پس از آخرين روز کفاره اسراييل، عيد خيمه

39: 37.) 

های  هايی که خداوند قصد داشت با برگزاری اعياد به قوم بدهد، ارتباط نزديک ميان جنبه يکی از درس

وانی و برکت بايد در مقابل خداوند به خوشی و های فيزيکی زندگی بود. اوقات فرا روحانی با جنبه

ساخت.  های آنها را به وفور برآورده می شد. خداوند در نظر آنها شخصی بود که نياز شادی سپری می

شد.  هايی که با برداشت محصول ارتباط داشتند تجلی می واکنش آنها در مقابل نيکويی خداوند در جشن

، 8، 4  ،1کردند توجه نماييد )آيات  های مهم کار می در اين مناسبت به اين فرمان که اسراييليان نبايد

23 ،24 ،28 ،11 ،13 ،14 ،17.) 

توان يک پيشروی زمانبندی شده را دنبال مرد. سبت ما را به استراحت خدا پس از  در اعياد يهوه می

رسيم،  د نوبرها میگويند. سپس عي گرداند. فصح و عيد نان فطير از جلجتا با ما سخن می خلقت بر می

القدوس سپس با  که اين عيد خود به قيامت مسيح اشاره دارد. عيد پنطيکاست نماديست از نزول روح

ای است از روزی  ها تصويری از تجمع دوباره اسراييل است. روز کفاره سايه نگاه به آينده، عيد کرنا

يح خواهد پذيرفت. سرانجام عيد که بقيت وفادار اسراييل توبه خواهد کرد و عيسی را به عنان مس

 کشد.  ها اسراييل را در سلطنت هزار ساله مسيح به تصوير می خيمه

 (24. قانون مراسم و اخالقیات )باب 9

 شود.  ، اعياد ساالنه شرح داده شدند. اکنون خدمات روزانه و هفتگی پرداخته می21در باب 

سوزاندند. دوازده  طاليی به حضور خداوند می روغن زيتون صاف کوبيده را بايد در چراغدان 3-4 :29

گذاشتند، و هر سبت جايگزين می شدند.  گرده )قرص نان( بايد در دو رديف بر روی ميز نان تقدم می

داشتند و به  بدان اشاره شده است متعلق به خداوند بود. زمانی که نان کهنه را بر می 4کندر که در آيه 

 دند، کندير به يهوه تقديم می شد. کر عنوان غذا به ماهن تقديم می

سپس به طور ناگهانی واقعه پسر يک زن اسراييلی که پدرش مصری بود، به علت کفر  31-21 :29

(. اين رويداد حاکی از آن است که شريعت 21-37 :31خوانيم )آيات  گفتن به خدا سنگسار شد را می

(. 22د، چه يک يهودی اصيل بود يا خير )آيه برای تمام کسانی که در اردوگاه اسراييل بودند يکسان بو

(. )احتماالً  21 ،34 ،39 :39دهند که کفر نيز همچون قتل مستحق مرگ بود )آيات  اين عبارات نشان می



ما شريعتی دارين و » کردند  حکم کفرگويی بوده اس، که يهوديان با گفتن اين سخن آن را نقل می 37آيه 

[ همچنين 4 :34]يوحنا « ه بميرد زيرا خود را پسر خدا ساخته استموافق شريعت بر ما واجب است ک

(. 23 ،38توانستند برای برخی ديگر از تخلفات غرامت بپردازند )آيات  دهد که قوم می نشان می

 دهد که: سرانجام اين واقعه نشان می

يعت را بدنام شدند. ماليمت شر ... کيفر اصلی بنيادين برای شريعت بود؛ اعمال غلط بايد درست می

کند، اما افراد متفکر از آن  کرد. امروزه دنيای غرب به طور جدی با قانون قصاص بر خورد نمی می

غافل نيستند. )الف( در نيای باستان، مجازات برای يک تخلف غالباً متناسب با ان تخلف نبود. از ايم رو 

ای که  جازات ترميمی= گزينهقصاص گامی بزرگ در راه عدالت حقيقی بود. )ب( عالوه بر اين، م

تواند تشخيص دهد انسانی احيا  برد. چه کسی است که می گرايی رنج می از ذهن -غالباً پيشنهاد شده است

شده است و آماده است به جامعه بپيوندد؟ شايد شرايط امروز آسان شده باشد، اما تکليف فردا چيست؟ 

 مقدس(.  ها ی روزانه انجمن کتاب )يادداشت عدالت واقعی، چشم است ) و نه بيشتر( به عوض چشم

مرد کفرگو  37-31تصويری از اسراييلی که مد نظر خدا است را می بينيم. در آيات  4-3در آيات 

 گويند )خون تو بر ما و بر فرزندانمان باشد(. تصويريست از اسراييل آينده )قدوس( را کفر و ناسزا می

 

 (21. سال سبت و سال یوبیل )باب :1

 (19 :24  ؛97 :27  ؛3 :24بر کوه سينا به موسی داده شد و نه در خيمه اجتماع ) 24-24های  وانين بابق

ماند ) در آن  شد. زمين بايد غيرفعال می هر هفت سال، يکبار بايد به عنوان سبت نگاه داشته می 3-4 :24

شد. مالک  دند تهيه میرويي گرفت(. غذای قوم بايد از غالتی که به طور خدرو می کشتی صورت نمی

 گذاشت تا افراد ديگر از آن بهره ببرند.  کرد، بلکه می نبايد آن را درو می

سال پنجاهم نيز سال سبت بود، که به سال يوبيل معروف يود. اين سال از روز کفاره . پس  8-34 :24

د، زمين بايد باير شدن شد. غالملن و کنيزان بايد آزاد می از هفت سال سبت )چهل و نه سال( آغاز می

شد. بهای يک غالم يا يک قطعه زمين با فرا رسيدن سال  ماند و بايد به کالک اوليه آن مستر می می

، و تمام اين معمالت تجاری بايد اين موضوع را مد نظر قرار 344-34يافت )آيات  يوبيل کاهش می

( بر روی زنئگله 31)آيه « د،در زمين برای جميع ساکنانش آزادی را اعالن کني»دادند. عبارت  می

کند.  آزادی اياالت متحده حک شده است. ايمانداران امروزه سال يوبيل را به بازگشت خداوند تشبيه می

شود. زمانی که او بيايد،  شويم، از ارزش ثروت مادی ما کاسته می تر می هر چه به بازگشت او نزديک



هند شد. درس اخالقی اسن است که امروز از ارزش خوا های ما برايمان بی ثروت، دولت، سرمايه

 دارايی خود برای او استفاده کنيم. 

با توحع به سال سبت ممکن بود قوم با خود بينديشند که آيا خوراک کافی برای آن سال و  38-22 :24

 سال آينده خواهند داشت. خدا به آنها وعده داد که اگر مطيع باشند، در سال ششم غالت به اندازه کافی

 برای سه سال آخر بدهد. 

هر پنجاه سال يکبار، دو ساب متوالی از کشت و زرع و برداشت خبری نبود، به عبارتی هنگامی که 

رسيد. احتماالً خداوند در سال چهل . هشتم به اندازه کافی  پس از سال سبت هفتم، سال يوبيل فرا می

 ند.داد که چهار سال بعدی را با آن سپری کن غالت به آنها می

ها، سال پنجاهم در حقيت سال چهل و نهم بود.  برخی االهيدانان بر اين باورند که، با شمارش کلی سال

در هر صورت اين يک مثالی قديمی از بوم شناسی خوب است: حفظ کردن باروری زمين با استراحت 

 اجباری.

اصلی يهوه بود. افرا توانستند زمين را بفروشند، اما نه دايمی، زيرا مالک  قوم می 21-28 :24

به مالک اوليه يهودی آن مسترد کنند). خويشاوند « ) فديه کنند»توانستند تنها به سو روش زمين را  می

(؛ فروشنده ) مالک اوليه(، اگر 24توانست آن را برای فروشنده اوليه خريداری کند )آيه  نزديک می

های فروش آن را به فروشنده پرداخت  ی سالتوانست آن را بازپس گيرد، و بها توانايی مالی داشت، می

(؛ در غير اينصورت، زمين خود به خود به مالک اوليه آن در سال يوبيل مسترد 24، 27کند )آيات 

 (. 38شد )آيه  می

خانه نستقر در شهر حصار دار به مدت يمکسال استرداد بود، پس از آن، آن خانه به طور  24-29 :24

شدند  حصار بودند، جزيی از زمين شمرده می های دهات که بی شد. خانه یدايمی از ملک مالک جديد م

های  هايی که متعلق به الويان در شهر شدند. خانه و از اين رو در سال سوبيل به مالک اوليه مسترد می

خاص خود بودند همواره در معرض استرداد به الويان بودند. زمينی که الويان اختصاص داده شده بود 

 شدند.  روخته مینبايد ف

اگر فردی اسراييلی زير دين و يا در فقر بود، طلبکاران نبايد او را تحت فشار قرار  14-18 :24

کردند و يا غذايی بيش از غذايی که به او قرض داده بودند از او  دادند. آنها نبايد از او ربا طلب می می

 بخواهند. 

فروخت نبايد با او همچون برده  کار يهودی خود میای فقير خود را به طلب اگر اسراييلی 11-97 :24

شد، البته اگر ايم واقعهيش از پايان  کردند، بلکه مثل مزدور، و بايد در سال يوبيل ازاد می برخورد می



های غير يهودی خود غالم اختيار کنند، و  داد يهوديان اجازه داشتند از امت شش سال خدمت او رخ می

شدند. اما  اوال آنها ممحصوب می شدند، و بايد به پدران خود بازگردانده میاين غالمان و کنيزان از 

 ساختند. يهوديان نبايد خود را برده می

کرد،  اگر يک يهودی خود را ب غير يهودی که دست بر قضا در سرزمين آنها زندگی می 94-49 :24

زاد شود. قيمت خريد با فروخت، همواره اين امکان وجود داشت که آن يهودی خريداری شده و آ می

توانستند  خريدند می شد. خويشانی که يهودی را می های باقيمانده تا سال يوبيل مشخص می شمارش سال

او را به عنوان مزدور تا سال يوبيل به خدمت بگيرند. اگر خويشاوندی برای خريد او نيايد، پس او خود 

يادآوری واضح از اين موضوع است که اسراييل  اين آيه يک 44 :24شد.  به خود در سال يوبيل آزاد می

( به خداوند تعلق داشت و او بايد مالک قانونی او باشد. نه قوم خدا و نه 21و سرزمين آنها )آيه 

 سرزمين خدا، به طور دايمی قابل فروش بودند. 

 

 (28. بركات و لعنتها )باب 11

 (31-3:27الف. بركت در ازاي اطاعت از خدا ) -33 

ن باب بيش از آنچه كه به بركات پرداخته شود، سخن از هشدار به ميان آمده است. سختي، در اي 

ثمره نااطاعتي، ابزاري است كه خدا از آن نه براي انتقام بلكه براي هدايت قوم به سوي توبه استفاده 

اف يافت مگر اينكه قوم به گناه خود اعتر (. مجازات همگاني افزايش مي92 – 91كند )آيات  مي

 توجه نماييد.  28و  29، 23، 38، 29كردند. به اين افزايش در آيات  مي

(، خداوند بركات 2حرمتي )آيه  (، شكستن سبت و بي3پس از هشدار در برابر بت پرستي )آيه 

(، باروري، 9زير را به قوم وعده داد، با اين شرط كه احكام او را نگاه دارند: باران، حاصلخيزي )آيه 

(، فراواني، حضور خداوند )آيات 8، 4(، پيروزي بر دشمنان )آيات 7(، صلح، آرامش )آيه4امنيت )آيه

آيا من هماني نبودم كه زنجيرها را از گردنتان »بسيار زنده است:    Knoxدر نسخه 31آيه (. 4-31

 « باز كردم و هيئت انسانهاي زنده به شما بخشيدم؟

  

 (14-39:27)ب. لعنت در ازاي نا اطاعتي از خدا  -33 

شد به خوف، بيماري، شكست از دشمنان، خشكسالي، برهنگي،  نااطاعتي منجر مي 39:27-11 

 وحوش صحرا، طاعون، حمالت دشمنان و اسارت. 



زن در يك تنور شد كه ده  دهد. نان آنقدر ناياب مي وضعيت در زمان قحطي را شرح مي 27آيه  

به  24هاي شديدتري در آيه  حتي قحطيخانوار مناسب بود. پختند، كه معموالً براي استفاده يك  نان مي

شود )براي تحقق تاريخي اين هشدار نگاه كنيد  خواري چيره مي تصوير كشيده شده است، زماني كه آدم

 (. 31:9و مراثي  24:7به پادشاهان 

نااطاعتي مصرانه از سوي اسراييل منجر به اسارت در نزد قدرتهاي خارجي  19:27-14 

اي از آرامش برابر با تعداد سالهاي سبت كه معموالً قوم ناديده  . سرزمين اسراييل دورهشد مي

ديد. اي موضوع با اسارت بابل به حقيقت پيوست. در طول سالهايي كه شاوول  انگاشتند، به خود مي مي

هفتاد سال را  پادشاه اسراييل بود تا دوره اسارت، قوم نتوانستند سالهاي سبت را نگاه دارند. از اين رو

 (23، 21:17تواريخ  2در تبعيد به سر بردند، و سرزمين از آرامي برخوردار بود )

  

 (97-91:27پ. احيا پس از اعتراف و توبه ) -33 

نامطيع مهيا راهي را براي احيا توسط اعتراف و توبه براي قوم  27قسمت پاياني باب  

كرد، بلكه او هميشه عهد خود را به پدران قوم به ياد  سازد. خدا به طور كامل قوم خود را ترك نمي مي

 داشت. 

 

 ( 23. سوگندها و عشریه )باب 12

گويد. چنين به  باب آخر كتاب الويان در مورد نذرها و سوگندهاي داوطلبانه به خداوند سخن مي 

ود از خداوند براي برخي بركات، شخص )ختوانست به خاطر قدرداني  رسد كه هر شخصي مي نظر مي

و يا عضوي از خانواده خود( حيوان، خانه و يا قطعه زميني را وقف نمايد. چيزهايي كه وقف شده 

(. از آنجايي كه اين هدايا هميشه براي كاهنان قابل استفاده 39:38شوند )اعداد  بودند به كاهن داده مي

 كاهن پرداخت نمايد. نبودند، تدبيري انيشيده شد تا هر كسي كه نذري دارد بتواند بهاي آن را به 

 وقف، تقديس و تخصيص شخص بسيار خاص بود.   3:24-2 

  شد، قيمت فديه در قبال آن از اين قرار بود: اگر شخصي به خداوند نذر مي 1:24-4 

 مثقال نقره  41 ساله  71الي  21مرد  

 مثقال نقره  11 ساله  71الي  21زن  

 مثقال نقره  21 ساله 21الي  4پسر  



 مثقال نقره 31 ساله  21الي  4دختر  

 مثقال نقره  4 ساله  4ماهه تا  3پسر  

 مثقال نقره 31 ساله  4ماهه تا  3دختر  

  مثقال نقره  34 ساله به باال  71مرد  

 مثقال نقره  31 ساله به باال 71زن  

 

نمايد، كاهن توانست نذر خود را بر طبق اين جدول پرداخت  اگر مردي آنقدر فقير بود كه نمي  8:24

 داد.  برحسب توانايي او راه حلي در مقابلش قرار مي

شد: يك حيوان پاك، مناسب قرباني، فرد  اگر نذر يك حيوان بود، قوانين زير به كار گرفته مي 4:24-31

شد )اعداد  (. اين حيوان بايد بر روي مذبح به خداوند تقديم مي4توانست فديه آن را بپردازد )آيه  نمي

مبادله حيوان با حيواني ديگر هيچ نفعي نداشت، زيرا در اين صورت هر دو از آن خداوند   (؛34:38

توانستند فديه كنند كه بهاي آن به اضافه يك  (؛ يك حيوان ناپاك را در صورتي مي11، 31شدند )آيات  مي

 (. 31الي  33ند )آيات پنجم به كاهن پرداهت نماي

توانست تصميم خود را تغيير دهد  كرد، مي يهوه وقف مي اگر مردي خانه خود را به 39:24-34 

 و قيمت آن را به اضافه يك پنجم به كاهن پرداخت نمايد و خانه را پس بگيرد.

ارزش يك قطعه زمين بسيار پيچيده بود، چرا كه زمين بايد در سال يوبيل ارزيابي  37:24-38 

 شد.  به مالك اصلي آن استرداد مي

را وقف كرده بود، به عبارتي اگر زمين به او به ارث رسيده بود، قوانين اگر مالك اصلي آن  

آمد  براي او صادق بود. اين زمين بر طبق زراعتي ك ه در آن به عمل مي 23-37ذكر شده در آيات 

شد، ارش آن پنجاه مثقال نقره  شد.و به عنوان مثال اگر يك حومر جو در آن كشت مي گذاري مي ارزش

 بود. 

شد. اما اگر چند  شد، ارزيابي فوق در مورد آن انجام مي ين نزديك به سال يوبيل نذر مياگر زم 

اگر   يافت. به عبارتي ديگر، شد، ارش زمين نيز به نسبت كاهش مي سال بعد از سال سوبيل نذر مي

 مثقال نقره بود.  11شد، ارزش آن  سال پس از سال يوبيل وقف مي 21زمين 

 شد.  يك پنجم قيمت به بهاي آن افزوده ميس گرفته شده بود، اگر زمين پ 34:24-23 



پرداخت، يا  را پيش از سال يوبيل نمي فديه آن  مالك پس از اينكه زمين را به خداوند داد،  اگر، 

توانست فديه آن را بپردازد، بلكه آن زمين در سال  فروخت، ديگر نمي اگر مخفيانه به شخص ديگري مي

 شد.  شد. سپس آن زمين براي خداوند زميني مقدس مي ن مييوبيل از اموال كاه

شد، به عبارتي توسط  اگر زمين توسط كسي كه مالك اوليه آن نبود، وقف مي 22:24-24 

گذاشت. بسته به  رفت. كاهن بر دارايي قيمتي مي در مورد آن به كار مي 24-22خريدار، حكم  آيات 

داد. در آن سال زمين به مالك اوليه آن پس داده  محصول مي اينكه آن زمين تا پيش از سال يوبيل چقدر

 شد.  مي

توانستند به خداوند وقف كنند، زيرا در هر  قوم نخست زاده حيوان قرباني را نمي 24، 27:24 

توانستند با پرداخت برآورد آن  زاده حيوان نجس را مي صورت آن حيوان به خداوند تعلق داشت. نخست

 توانست آن را بفروشد.   زخريد نمايند. در غيراينصورت كاهن ميبه اضفه يك پنجم با

هر چيزي كه به مرگ و يا هالكت محكوم بود، قابل فروش نبود. مقصود ار چيز  24، 28:24 

توانستند فديه پسري را كه به والدن خود ناسزا گفته بود،  وقفي در اينجا همين است. از اين رو افراد نمي

 شد.  آن پسر بايد كشته مي پرداخت نمابند، بلكه

شد  ( و آنچه تقديس ميNASBشد ) بايد توجه داشت كه در اين باب ميان آنچه تخصيص مي 

(KJVو آنچه منع مي ) ( شدNASBو آنچه وقف مي ) ( گرديدKJV .تمايزي وجود داشت ) برخي

كه افراد  -شدند ه ميبه عبارتي براي استفاده االهي كنار گذاشت –شدند  چيزها به خاطر نذر تقديس مي

شدند و افراد  توانستند فديه آنها را بپردازند. اموال وقفي به طور كامل و براي هميشه هديه مي مي

 توانستند آنها را بازخريد كنند.  نمي

دهيك يك يك دهم غالت و محصوالت متعلق به خداوند بود. اگر تقريم كننده آن را  11:24-13 

 پنجم پرداخت نمايد. -مت آن را به اضافه يكتوانست قي داشت مي نگاه مي

اشاره دارد به عمل شمارش گوسفندان و « هر چه از زير عصا بگذرد»عبارت  12:24-11 

( اين آيه را چنين تفسير Leslie Flynnلزلي فلين )گاوان با گذراندن آنها از زير عصاي چوپان. 

 كند:  مي

زد. او به وجه  ا حيوان، به يكي ميچوپان با عصايي كه در دست داشت از هر ده ت» 

تا با اين كار بتواند حيوان خوب را از حيوان ديگر جدا كند. اگر توانست ترتيب آنها را تغيير دهد،  نمي

كرد ترتيب را تغيير دهد، هم شماره دهم و نيز شماره دهي كه خود انتخاب كرده بود از آن  سعي مي

 « شد. خداوند مي



شد )اعداد  معروف بود، چرا كه به طايفه الويان پرداخت ميوي اولين دهيك به دهيك ال 

 تشريح شده است.  24-22:39(. دهيك دوم، كه ظاهراَ دهيكي متفاوت بود، در تثنيه 23:38-29

اوامري كه خداوند در آيه آخر كتاب الويان به موسي امر كرد احتماالً اشاره دارد به  19:24 

توانيم همصدا با متيو هنري شادي كنيم  بيشمار و قربانيهاي خوني، مي تمام كتاب، پس از مطالعه مراسم

 كه: 

بريم، .... ما  ما زير سايه سياه شريعت نيستيم، بلكه از نور درخشان انجيل بهره مي»

يوغع سنگين شريعت و آيينهاي نفساني نيستيم... بلكه زير بنيادهاي شيرين و ساده زير 

پرستند  دگان حقيقي را كه پدر را با روح و راستي ميانجيل هستيم، انجيلي كه پرستن

مسيح و در نام او، او كه كاهن، معبد، مذبح، قرباني، طهارت كند، تنها توسط  اعالن مي

و همه چيز ما است. پس بر اين باور نباشيم كه چون به رسوم طهارت، اعياد و نذرها 

بلكه وانيم خدا را بپرستيم! خير، ت زمان و هزينه مي وابسته نيستيم، تنها با قدري توجه،

مان آنقدر باز و وسيع شده و آنقدر محبت و شادي عميق  دلهاي ما با هداياي داوطلبانه

پرستيم و افكار و نيتهاي خود را آبستن جديت  دلهاي ما را گداخته است كه او را مي

يد با قلبي شويم، بياي كنيم. با دليري به واسطه  خون عيسي به قدس اقداس داخل مي مي

پر از اخالص و با اطمينان ايمان خدا را با شادي و فروتني هر چه بيشتر بپرستيم، و 

 « بگوييم متبارك باد خدا را براي عيساي مسيح!

  


