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ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪّس ﺧﺪاوﻧﺪ
۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :در روز اول ﻣﺎه اول ،ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪّس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ۳ .ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ده ﺣﻢ اﺳﺖ را در آن ﺑﺬار و آن را ﺑﺎ ﭘﺮده ﺑﭙﻮﺷﺎن۴ .ﻣﯿﺰ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻇﺮوف آن ﺑﯿﺎور و
در ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص آن ﻗﺮار ﺑﺪه .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺮاﻏﺪان را ﺑﯿﺎور و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را روﺷﻦ ﮐﻦ۵ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﯾ
را ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺬار .ﭘﺮدۀ ورودی ﺧﯿﻤﻪ را آوﯾﺰان ﮐﻦ۶ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﻧﺰد دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺬار۷ .ﺣﻮض را ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار ﺑﺪه و آن را از
آب ﭘﺮ ﮐﻦ۸ .ﺣﯿﺎط ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﯿﻤﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ و ﭘﺮدۀ دروازۀ ﺣﯿﺎط را آوﯾﺰان ﻧﻤﺎ.
»۹روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺎش .اﺛﺎث و ﻟﻮازم آن را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪّس ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺨﻮرِ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻇﺮوف آن ﻫﻢ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﭙﺎش ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪّس
ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۱ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﮥ آن روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﭙﺎش و آن را وﻗﻒ ﮐﻦ.
»۱۲ﺳﭙﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰد دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورده آﻧﻬﺎ را ﻏﺴﻞ ﺑﺪه۱۳ .ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪّس
را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﺎرون ﮐﻦ و او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪّس ﺷﻮد۱۴ .ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻢ
آورده ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن۱۵ .آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی؛ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺴﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ اﻧﺘﺨﺎب داﯾﻤ اﯾﺸﺎن و
ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۶ﻣﻮﺳ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻧﺠﺎم داد۱۷ .در روز اول ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم ﮐﻪ از
ﻣﺼـﺮ ﺑﯿـﺮون آﻣﺪﻧـﺪ ،ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘـﺪّس ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺮﭘـﺎ ﮔﺮدﯾـﺪ۱۸ .ﺗﺨﺘﻪﻫـﺎ را ﺑـﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫـﺎ ﻗـﺮار داد و ﺳـﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را
ﻧﺼـﺐ ﮐـﺮد۱۹ .ﭘـﻮﺷﺶ را ﺑـﻪ روی ﺧﯿﻤـﻪ ﮔﺴـﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﭘـﻮﺷﺶ دﯾـﺮ را روی آن اﻧـﺪاﺧﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد۲۰ .دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ را ﮐﻪ اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺻـــﻨﺪوق ﻗـــﺮار داد .ﻣﯿﻠﻪﻫـــﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫـــﺎی ﺻـــﻨﺪوق ﺟـــﺎ داد و ﺳـــﺮﭘﻮش را ﺑـــﺎﻻی ﺻـــﻨﺪوق
ﮔﺬاﺷﺖ۲۱.ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ آورد و ﭘﺮده را ﺟﻠﻮی آن آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد.
۲۲ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮده ﮔﺬاﺷﺖ۲۳ .و ﻧﺎن ﻣﻘﺪّس را روی ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد۲۴ .آﻧﺎه ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ آورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ۲۵ .ﭼﺮاﻏﻬﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ روﺷﻦ
ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد۲۶ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﯾ را در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮده ﮔﺬاﺷﺖ۲۷ .ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ را ﺑﺮ روی آن دود ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

۲۸ﭘﺮدۀ دروازۀ ورودی ﺧﯿﻤﻪ را آوﯾﺰان ﮐﺮد۲۹ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺟﻠﻮی دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﮥ ﻏﻼت را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده
ﺑﻮد۳۰ .ﺳﭙﺲ ﺣﻮض را ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻤﮥ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار داد و آن را ﺑﺮای ﺷﺴﺖوﺷﻮ از آب ﭘﺮ ﮐﺮد۳۱ .ﻣﻮﺳ،
ﻫــﺎرون و ﭘﺴــﺮاﻧﺶ دﺳــﺖ و ﭘــﺎی ﺧــﻮد را ﺷﺴــﺘﻨﺪ۳۲ .ﻫﺮﮔــﺎه آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺧﯿﻤــﻪ و ﯾــﺎ ﻧــﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧــﺎه ﻣرﻓﺘﻨــﺪ
ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد۳۳ .ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎط ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﯿﻤﻪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮد و ﭘﺮدۀ دروازۀ ورودی را آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﺑﺮ در ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪّس
)اﻋﺪاد ۱۵۹:‐(۲۳
۳۴آﻧﺎه اﺑﺮی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮد۳۵ .و ﻣﻮﺳ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀـﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ داﺧـﻞ ﺷـﻮد ،زﯾـﺮا اﺑـﺮ ﺑـﺮ آن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧـﺪ آن را ﭘـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد.
۳۶ﻫﺮﮔــﺎه ﮐــﻪ اﺑــﺮ از ﺑــﺎﻻی ﺧﯿﻤــﻪ ﺑﺮﻣﺧﺎﺳــﺖ ،ﺑﻨاﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﺑــﻪ راه ﺧــﻮد اداﻣــﻪ ﻣدادﻧــﺪ و آن را ﺗﻌﻘﯿــﺐ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۷.اﮔﺮ اﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۳۸ .در ﺗﻤﺎﻣ دوران آوارﮔ ،ﻗﻮم در
ﻃﻮل روز اﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ،و در ﻃﻮل ﺷﺐ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

