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آمارحیاتی:
هدف:

اسرائیل قوم که کند نقل تا
به ورود مهیای را خود چگونه
چطور نمودند، موعود سرزمین
گناهکردندومجازاتشدند،و
چطوردرصددبرآمدندتالشی

دوبارهکنند
نویسنده:

موسی
گیرندگان:
قوماسرائیل

تاریخنگارش:
1450ـ1410ق.م.
محلرویدادها:

همینطور و سینا، وسیع بیابان
سرزمینهایمنطقهجنوبوشرق

کنعان
آیاتکلیدی:

از ... که آنانی از »هیچکدام
کردن اطاعت و نمودن توکل
به موفق حتی زدند، باز سر
بهاجدادشان دیدنسرزمینیکه
شد« نخواهند دادهام وعده

.)23،22:14(
شخصیتهایمهم:

یوشع، مریم، هارون، موسی،
کالیب،اِلِعازار،قورح،بلعام

مکانهایمهم:
موعود سرزمین سینا، کوه
)کنعان(،قادشبرنیع،کوهحور،

دشتموآب

همهپدرهاومادرهابافریادگوشخراشگریهکودکان
خردسالآشناهستند،شکایتییکنواختوگوشخراش
کهپردهگوشرامیآزاردوروحرامیفرساید.تحمل
ایننوعصدادشواراست،اماآنچهبهراستیمایهعذاب
است،علتاصلیاینگونهدادوفریادهااستکههمانا
سرکشیونااطاعتیکودکانهاست.»فرزندان«اسرائیل
نیزوقتیازپایکوهسینابهجانبسرزمینکنعاندر
و گله و میدادند سر فغان و ناله مدام بودند، حرکت
ایمانخبری از شکایتمیکردند.تمامتوجهشانمعطوفمصائبکنونیشانبود.

نبود،وبدینترتیبباعثشدندسفرشانچهلسالطوالنیترشود.
کتاباعدادکهداستانمصیبتباربیایمانیقوماسرائیلاست،بایدبرایتمامقومخدا
درسعبرتیبزرگباشد.خدامارادوستداردوبهترینهارابرایمامیخواهد.
بنابراینشایستهاستبهاواعتمادکنیم.واماکتاباعداددرخصوصصبروتحملخدا
نیزتصویریروشنارائهمیدهد.اورامیبینیمکهبهکّراتازمجازاتقومصرفنظر
میکندوآنانرامصوننگاهمیدارد.بااینحالصبراورانبایدموردآزمایشقرارداد،

زیرازمانداوریاوعاقبتفراخواهدرسید؛بنابراینبایدازاواطاعتکنیم.
درآغازکتاباعداد،قوماسرائیلدرپایکوهسینااردوزدهاند.قوماحکامخدارا
دراختیارداشتند،وسرشماریدرجریانبودتامشخصشودچندنفرمردجنگیدر
اسرائیلوجوددارد.سپسقومرامیبینیمکه»تقدیس«میشوند،بدینمعناکهبرای
خداکنارگذاردهمیشوندوقومخاصاومیگردند.بدینترتیبخداقومرابرای

دریافتمیراثشآمادهمیکرد،همازنظرروحانیوهمازلحاظجسمانی.
امابعدغرغروشکایتشروعشد.قوماولازغذاشکایتکردندوبعدازاقتدارو
رهبریموسی.خدابرخیرامجازاتکرد،امابهخاطردعاهایموسیازسرتقصیرات
قومگذشت.قومآنگاهبهقادشرسیدندوجاسوسانیبهکنعانفرستادهشدندتاقدرت
وتواناییآنرابسنجند.دربازگشت،دهتنازاینجاسوسانداستانهاییوحشتناک
درموردمردمانغولآسایآنسرزمینتعریفکردند.تنهاکالیبویوشعبودندکه
تشویقکنانازقومخواستندکه»بیاییدفورًاهجومببریموآنجاراتصرفکنیم...!«اما
گزارشایندوکهدراقلیتبودند،برمردمیکهازشنیدنخبرهایهولناکآندهنفر
بهوحشتافتادهبودند،کارگرنیفتاد.خدابهخاطراینبیایمانیقوم،اعالمداشتکهاز
نسلفعلیقوم،هیچکسرویسرزمینموعودرانخواهددیدوهمهدربیابانخواهند
مرد،وبدینترتیبدوران»سرگردانی«آغازشد.درایندورانسرگردانیدربیابان،
غرغروشکایت،نافرمانی،مجازاتومرگ،یکیپسازدیگریازپیهممیآیند.
آیابهترنبودقومازهماناولبهکالمخدااعتمادمیکردندوواردسرزمیناومیشدند!
وامااکنوندورانانتظاریوحشتناکآغازمیشد-انتظاربرایمرگتدریجینسل
قدیم،ونیزاینانتظارکهآیانسلجدیدوفادارانهازخدااطاعتخواهدکردیاخیر.

کتاباعدادهمانطورکهآغازشد،پایانمییابد:درهردوحالت،قومرامیبینیم
کهدرحالآمادهشدنمیباشند.نسلجدیدقوماسرائیلسرشماریمیشوندوتقدیس



سرگردانی
دربیابان

دومینسرشماری؛
پیشگوییبلعام

1407ق.م.

انتصابیوشعبه
رهبریقوم؛

ورودبهکنعان
1406ق.م.

آغازدوران
حکومتداوران

1375

حکومتیمتحد
تحتحکومت
شائول1050

میگردند.وپسازشکستدادنسپاهیانمتعدد،سرانجامدرشرقروداردنساکن
میشوند.آناناکنونخودرابابزرگترینآزمایشروبهرومیبینند:بایدازرودعبور

کنندوسرزمینزیباییراکهخدابهآنانوعدهداده،تصاحبنمایند.

تقسیمبندیکلی:

الف-آمادهشدنبرایسفر
)1:1تا10:10(

1ـنخستینسرشماریقوم
2ـوظیفهالویان

3ـحفظپاکیوطهارتدراردوگاه
4-ستونابروآتشقومراطیسفرهدایت

میکند

سرزمین بهسوی سفرشان طی در را اسرائیل قوم نیازهای تمام خدا
تأمین عمر سفر در نیز را ما نیازهای او ساخت. آورده بر موعود

میکند.
اردوگاه، در طهارت و پاکی خصوص در اسرائیل قوم به خداوند
طهارت و پاکی به باید نیز ما داد. ارائه دقیق دستورالعملهایی

کلیسایماناهمیتبدهیم.

ب-نخستینمرحلهرسیدنبهسرزمینموعود
)11:10تا45:14(

1ـقومشکایتمیکنند
2ـمریموهارونازموسیانتقادمیکنند
3ـجاسوسانقومرابهشورشوامیدارند

انتقادکردند، وقتیقومزبانبهگلهوشکایتگشودندوازموسی
سختمجازاتشدند.مانیزبایدمواظبباشیمبیجهتازرهبرانمان

انتقادوشکایتنکنیم.
محروم موعود بهسرزمین ازورود شد باعث اسرائیل قوم بیایمانی
گردند.مانیزنبایدبگذاریمبیایمانیواردزندگیمانشود،چونباعث

خواهدشدنتوانیمازبرکاتیکهخدابهماوعدهدادهبهرمندشویم.

ج-سرگردانیدربیابان
)1:15تا35:21(
1ـقوانینالحاقی

موسی علیه قوم رهبران از بسیاری 2ـ
شورشمیکنند

3ـدستورالعملهاییبرایکاهنانوالویان
4ـنسلجدید

قومپسازسالهاسرگردانیدربیابان،رابطهایمستحکمترباخدابرقرار
نمودند.مشکالتوسختیهایزندگیمانیزبهماکمکمیکندتا

مسیحیانبهتروقویتریباشیم.
بیشازچهاردههزارنفردرپیشورشعلیهموسیهالکشدند.مانیز
اگراجازهدهیمنفاقونارضایتیدرزندگیمانریشهبدواند،بهراحتی

دچارفاجعهخواهیمشد.

د-دومینمرحلهرسیدنبهسرزمینموعود
)1:22تا13:36(
1ـماجرایبلعام

2ـدومینسرشماریقوم
3ـدستورالعملدرموردهدایا

4ـجنگبامدیان
را خود زمینهای نیم، و قبیله دو افراد 5ـ

دریافتمیکنند
6ـقومدردشتموآباردومیزنند

بلعامکسیبودکهراهدرسترامیدانست،اماتسلیموسوسهپاداِش
مادیشدوگناهکرد.کافینیستبدانیمچهچیزدرستاست،بلکه

بایدآنچهراکهمیدانیمدرستاست،انجامدهیم.
دوقبیله،ونیزنیمیازقبیلهایسومراشاهدیمکهسرزمینیراکهبه
بود،ترجیح دادهشده آنهاوعده به بهسرزمینیکه چشممیدیدند،
دادند.مانیزگاهیاوقاتفکرمیکنیمسلیقهماازخداوندبهتراست،
وحالآنکهافقدیداوبسیوسیعترازمااستودرآنچهمیگوید،

سالمتروحانیمارانیزمدنظردارد.
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موضوعاتمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

موسیقوماسرائیلرادوبارشمارشکرد.سرشماری
واحدهای به اول سرشماری پی در قوم
پیادهنظامتقسیمشدندتابتوانندبهترازخود
دفاعکنند.سرشماریدومآنهارابرایفتح
آماده اردن، رود شرق در واقع سرزمین

ساخت.

مردماگربنااستدرحرکتهاییبزرگ
سازماندهی باید باشند، مثمرثمر و مؤثر
شوند،آموزشببینند،وتحترهبریقرار
قبل استکه عاقالنهترآن گیرند.همیشه
ازتقبلمسؤولیتهاییبزرگ،بهاییراکه
بایددرازایآنپرداخت،ارزیابیکرد.وقتی
ازموانعپیشروآگاهیم،آسانترمیتوانیم
ازخطراتیکهبرسرراهمانکمینکرده
است،اجتنابکنیم.بایدبههنگامانجامکار
خدا،هرمانعیراکهممکناستدررابطه
مابادیگرانخللیایجادکند،کناربزنیمتا

ازمیزانثمردهیمانکاستهنشود.

درقادشبرنیع،12جاسوسبهسرزمینکنعانشورش
اعزامشدندتاببیننداستحکاماتنظامیدشمن
بهچهصورتاست.دربازگشت،دهتناز
آنانگفتندبایدموضوعفتحاینسرزمینرا
فراموشکردوبههمانمصربازگشت.به
همینجهتقومازورودبهسرزمینموعود
به دست میبایست اسرائیل زدند. باز سر
انتخابمیزد،ومتأسفانهتصمیمگرفتبر
شورش و طغیان این کند. طغیان خدا ضد
بهصورتقیامرخنداد،بلکهبهصورتغرغر

وشکایتمداومازموسیوخدا.

است موضوعی همواره خدا علیه طغیان
جدی.چیزینیستکهبشودآنراسرسری
بهشدت را گناه اغلب خدا چون گرفت،
در سرکشی این معمواًل میکند. مجازات
تمام جنگی بهصورت آغاز در خدا برابر
مرموز بهگونهای بلکه نمیکند، جلوه عیار

درقالبغرغروشکایتآغازمیشود.

قوماسرائیلبهخاطراینطغیان،40سالدرسرگردانی
بیابانسرگردانشدند.اینامرنشاندهندهآن
استکهخداگناهرابهشدتمجازاتخواهد
کرد.چهلسالمدتزمانیکافیبودتاتمام
کسانیکههنوزپایبندسننوارزشهایمصر

بودند،یکیکهالکشوند.

خداگناهرابهسختیمجازاتمیکندچون
خداییاستمقدس.سرگردانیقومدربیابان
نشاندهندهآناستکهنااطاعتیازفرامین
خداتاچهحدبرایاومسألهایجدیاست.

کنعانسرزمینموعوداست،همانسرزمینیسرزمینکنعان
کهخدابهابراهیم،اسحاق،ویعقوبوعده
دادهبود،سرزمینعهدوپیمان.خدادرنظر
داشتسرزمینکنعانرامسکنقومخویش
سازد،قومیکهجدایشانکردهبودتااورا

درروحوراستیبپرستند.

مجازات بهشدت را گناه غالبًا گرچه خدا
میکند،اماحتیدرحینمجازاتنیزمارا
بهمصالحهوآشتیفرامیخواند.بهراستیکه
محبتاوچهحیرتانگیزاست!خداهمان
طورکهبامحبتوشریعتخودقوماسرائیل
رابهسرزمینموعودهدایتکرد،میخواهد

بهزندگیمانیزهدفوجهتببخشد.
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1ـکوهسیناماجراهایکتاباعدادازآنجـاآغازمیشود
کهموسیدرپـایکوهسینااستومردانواجـدشرایط
که حال همان در میکند. سرشماری را جنگ برای
نبرد برای را قومخود فراهممیگردد، مقدماتجنگ
سرزمین میکردند. آماده داشتند رو پیش که روحانی
قوم بودند آماده که شریر مردمان از بود پر موعود
بیندازند. گناه ورطه به گوناگون طرق به را اسرائیل
زندگی اسرائیلروش قوم بهموسیو اینرو،خدا از

خداپسندانهراآموخت)15:121:1(.
یکساله اقامتی از پس اسرائیل قوم  فاران 2ـصحرای
و کردند جمع را خود چادرهای سینا، کوه پای در
در موعودشدند. راهیسرزمین فاران بیابان ازطریق
ارزیابی برای قبیله هر رهبران که بود فاران بیابان
شدند. فرستاده جاسوسی به جدید سرزمین در اوضاع
باز خود مأموریت از روز 40 از پس جاسوسان این
به ورود از همگی کالیب، و یوشع جز اما گشتند،
سبب به اسرائیل قوم بودند. بیمناک موعود سرزمین
بیابان در تمام سال چهل شدند مجبور بیایمانیشان

سرگردانباشند)16:12تا22:19(.

سالهای آخرین در  برنیع قادش 3ـ
میبینیم را اسرائیل قوم سرگردانی،
کهباردیگربهسویسرزمینموعود
چشممیدوزند.قادشبرنیعواحهای
اکثردورانسرگردانی قوم بودکه
رادرآنجاسپریکردهبودند.مریم
اینمکاندرگذشت،وهمدر در
اینجابودکهموسیباخشمبرصخره
کوفتوبااینکار،بهآرزویخود
یعنیورودبهسرزمینموعودنرسید

)فصل20(.
شنید َعراد پادشــاِه وقتی  عـراد 4ـ
حرکتند، حال در اسرائیل قوم که
سختی به اما کـرد؛ حمله آنان به
شکـستخورد.آنگـاهموسیقـوم
در مشـرق و جنـوب طـرف به را
کرد رهبـری مرده، دریـای حوالی

)1:21ـ3(.
از میخواستند اسرائیل قوم  ادوم 5ـ
این ادوم پادشاه اما بگذرند، ادوم
اجازهرابهآناننداد)14:20ـ22(.از
اینرومأیوسونومید،ناچارشدند
ادومرادوربزنند.قومزبانبهگله
خدا بنابراین گشودند؛ شکایت و
سمی مارهای مجازات، بهعنوان نیز
مارگزیدگان فرستاد. سراغشان به
مار به بانگریستن تنها میتوانستند
مفرغی،سالمتخویشرابازیابند

)4:21ـ9(.
6ـعمونسپسسیحون،پادشاهاموریهانیزبهقوماسرائیل
اجازهعبورنداد.اوبهقوماسرائیلحملهکرد،اماسختاز

آنانشکستخورد)21:21ـ32(.
7ـباشانموسیپسازتسخیرسرزمیناموریها،جاسوسانی
بهباشانفرستاد.عوِجپادشاهبهآنانحملهکرد،امااونیز

بهسختیشکستخورد)33:21ـ35(.
8ـدشتموآبقومدردشتموآبواقعدرشرقرود
در آنان حال زدند. اردو اریحا، مقابل درست و اردن

آستانهورودبهسرزمینموعودبودند)1:22(.
9ـموآبباالق،پادشاهموآب،کهازکثرتتعداداسرائیلیان
را بلعام نام به بود،جادوگریمشهور افتاده بهوحشت
فراخواندتاقوماسرائیلراازفرازکوههایمشرفبه
اردوگاهشاننفرینکند.اماخداوندکاریکردکهبلعام
بهعوضنفرین،برایآنانبرکتبطلبد)25:242:22(.

10ـجلعادقبایلرئوبینوجادتصمیمگرفتنددرسرزمین
حاصلخیزجلعادواقعدرشرقروداردنمستقرشوند،زیرادر
آنجابرایگوسفندانشانچراگاههایخوبیوجودداشت.اما
نخستقولدادندبهقبایلدیگرکمککنندتاسرزمینهای

غربروداردنرابهتسخیرخوددرآورند)فصل32(.
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الفـآمادهشدنبرایسفر)1:1تا10:10(
قوماسرائیلدرکوهسینادستورالعملهایدقیقیدریافتنمودنددراینخصوصکه
درسرزمینجدیدیکهخدامیخواستبهآنهابدهد،چگونهزندگیکنند.سرشماری
ِپَسحبهجاآوردهشد؛وبدینترتیبقومیاِدیکسال صورتگرفتودومینعید
آزادیازاسارتمصرراگرامیداشتند.قوماکنونآمادهبودندسفرشانرابهسوی
سرزمینموعودازسرگیرند.خداونددرستهمانطورکهقوماسرائیلراآمادهکرد،

مارانیزبرایسفرزندگیآمادهمیسازد.

1ـنخستینسرشماریقوم
خداونددستورمیدهدسرشماریبهعملآید

درروزاوِلماهدومازسالدوم،بعدازبیرونآمدنقوماسرائیلاز1
مصر،زمانیكهقومدربیابانسینااردوزدهبود،خداونددرخیمة
عبادتبهموسیفرمود:2-15»تووهارونبهكمکرهبرانهرقبیله،قوم
اسرائیلرابرحسبقبیلهوخاندانسرشماریكنیدوتماممردانبیستساله
وباالترراكهقادربهجنگیدنهستندبشمارید.«رهبرانیكهازهرقبیلهبرای

اینكارتعیینشدندعبارتبودنداز:
الیصور)پسرشدیئور(،ازقبیلةرئوبین؛

شلومیئیل)پسرصوریشدای(،ازقبیلةشمعون؛
نحشون)پسرعمیناداب(،ازقبیلةیهودا؛
نتنائیل)پسرصوغر(،ازقبیلةیساكار؛
الیآب)پسرحیلون(،ازقبیلهزبولون؛

الیشمع)پسرعمیهود(،ازقبیلةافرایم،پسریوسف؛

1:2
خرو22:25؛12،11:30؛

26:38
اعد2:26ـ63،4ـ65

2سمو1:24ـ3
1توا2:21

1:2
خرو22:25؛12،11:30؛

26:38
اعد2:26ـ63،4ـ65

2سمو1:24ـ3
1توا2:21
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1:2خداازقومخواستکارطاقتفرسایسرشماریرا
انجامدهندتابفهمندوظیفهخطیریکهپیشرودارند،تا
چهحدمهماست.خدامیخواستآنانازوضعیتخود،
وظایف وقتی باشند. داشته ذهن در وسیعتر تصویری
روزانهمانبرایمایکنواختوخستهکنندهمیشود،پی
اینوظائفمیتواندبهکاری بردنبههدفواهمیت
موسی که طور همان درست بخشد. تازگی ماللآور
میبایستتعدادمردانیراکهبرایجنگیاانجامکاِر
خداآمادهبودندبداند،مانیزالزماستازامکاناتخود
مایه ازوقتخود اگر باشیم. داشته اختیار در فهرستی
گذاشته،ازهرآنچهدارید»سرشماری«بهعملآورید،
خویشان،وضعیت و دوستان ثروت، و دارایی از یعنی
روحانی،نحوهاستفادهازوقت،واهدافوآرمانهایتان،

اینکارباعثخواهدشدبتوانیدخدارابهترومؤثرتر
خدمتنمایید.

قطعًاکاریطوالنیو انجامچنینسرشماری  1:2ـ15
بدون و وقتکشی روی از صرفًا اما بود، خستهکننده
انجامنمیشد.الزمبود آنکهفایدهایدربرداشتهباشد
از قبل اسرائیل تا میشد مشخص جنگی مردان تعداد
درچه نظامیاش قدرت بداند موعود بهسرزمین ورود
حداست.ازاینگذشته،الزمبودتمامقبایلسازماندهی
نیاز بهچهمقدارزمین قبیله معلومشودهر تا میشدند
قبایل نسبنامه تعیین به سرشماری این بهعالوه دارد.
مختلفنیزکمکمیکرد.اگرچنینسرشماریصورت
نمیگرفت،کارفتحوسازماندهیسرزمینموعودبسیار

دشوارترمیشد.



جملیئیل)پسرفدهصور(،ازقبیلةمنسی،پسریوسف؛
ابیدان)پسرجدعونی(،ازقبیلةبنیامین؛
اخیعزر)پسرعمیشدای(،ازقبیلةدان؛
فجعیئیل)پسرعكران(،ازقبیلةاشیر؛
الیاساف)پسردعوئیل(،ازقبیلةجاد؛
اخیرع)پسرعینان(،ازقبیلةنفتالی.

16اینهارهبرانیبودندكهازمیانقوماسرائیلبرایاینكارانتخابشدند.
17و18و19درهمانروزموسیوهارونهمراهرهبرانقبایل،تماممردانبیست
به همانطوركهخداوند و نمودند احضار اسمنویسی برای را باالتر و ساله
موسیامرفرمودهبودهرمردبرحسبخاندانوخانوادهاشاسمنویسیشد.

20-46نتیجةنهاییسرشماریازاینقراراست:
ازقبیلةرئوبین)پسرارشدیعقوب(،500ر46نفر،

ازقبیلةشمعون،300ر59نفر،
ازقبیلةجاد،650ر45نفر،

ازقبیلةیهودا،600ر74نفر،
ازقبیلةیساكار،400ر54نفر،
ازقبیلةزبولون،400ر57نفر،

ازقبیلةافرایم)پسریوسف(،500ر40نفر،
ازقبیلةمنسی)پسریوسف(،200ر32نفر،

ازقبیلةبنیامین،400ر35نفر،
ازقبیلةدان،700ر62نفر،
ازقبیلةاشیر،500ر41نفر،

ازقبیلةنفتالی،400ر53نفر،
جمعكل،550ر603نفر.

موسی به خداوند چون نمیشد، الوی مردان شامل سرشماری 47و48و49این
فرمودهبود:»تمامقبیلةالویراازخدمتنظاممعافكنوایشانرادر
اینسرشماریمنظورنكن؛50زیراوظیفةالویهاانجامامورخیمةعبادت،و
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بود،  نفر 550ر603 مردها تعداد فقط اگر  1:20ـ46
پساحتمااًلکلجمعیتاسرائیلبربیشازدومیلیون
نفربالغمیشد.چطورممکنبوداینهمهجمعیتثمره
خانواده70نفرییعقوبباشدکهبهمصرکوچکرده
تعداد بر که میخوانیم خروج اول فصل در بودند؟
بنیاسرائیلکهازنسلیعقوببودند،روزبهروزافزوده
بیش بود. انفجارجمعیتشده قومدچار این و میشد

ازچهارصدسالاقامتدرمصربرایاینقومفرصتی
قوم شوند. تبدیل کثیر بهجمعیتی تا بود کافی کاماًل
دوام بیابان در توانستند بهخوبی مصر ترک از پس
آورندزیراخدابهطورمعجزهآسابرایشانآبوغذا
رهبران که میخوانیم 3:22 اعداد در میکرد. فراهم
افتاده وحشت به اسرائیلیها تعداد کثرت از موآب

بودند.



جابجاییآناست.ایشانبایددرجوارخیمةعبادتزندگیكنند.51هنگام
جابجاییخیمةعبادتالویهابایدآنراجمعكنندودوبارهآنرابرپاسازند.
قبایل از یک 52هر شد. خواهد كشته بزند دست آن به دیگری هركِس
اسرائیلبایددارایاردوگاهجداگانهایبوده،َعَلمخاصخودراداشتهباشند.
53الویهابایدگرداگردخیمةعبادتخیمهزنندتامباداكسیبهخیمةعبادت

نزدیکشده،مراخشمگینسازدومنقوماسرائیلرامجازاتكنم.«
54پسقوماسرائیلآنچهراكهخداوندبهموسیامرفرمودهبود،انجامدادند.

محلاردویقبایلمختلفاسرائیل

خداوندایندستوراترانیزبهموسیوهارونداد:»قبایلبنیاسرائیل2
بایدگرداگردخیمةعبادتبافاصلةمعینیازآناردوبزنندوهریک

َعَلمونشانویژةخودراداشتهباشند.«
3-31جایگاهقبیلههابهترتیبزیربود:

تعداد رهبر قبیله
600ر74نفر نحشون)پسرعمیناداب( یهودا
400ر54نفر نتنائیل)پسرصوغر( یساكار
400ر57نفر الیآب)پسرحیلون( زبولون

بنابراین،تعدادكلافرادساكندربخشیهوداكهدرسمتشرقیاردوگاهقرار
داشت،400ر186نفربود.هرگاهبنیاسرائیلبهمكانتازهایكوچمیكردند،

اینسهقبیلهبهترتیب،پیشاپیشحركتمیكردندوراهرانشانمیدادند.
تعداد رهبر قبیله

500ر46نفر الیصور)پسرشدیئور( رئوبین
300ر59نفر شلومیئیل)پسرصوریشدای( شمعون
650ر45نفر الیاساف)پسردعوئیل( جاد
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اعد1:2
1:52
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1:54حتینحوهسازماندهیاردوگاهقوماسرائیلنیزبنا 
بهدستورخودخدابود!قومباپیرویازدستوراتوشیوه
سازماندهیاوبسیبرکارآییخودافزودند،هرچنددلیل
دستوراتخداهمیشهبرایشانروشننبود.اگردریک
گروه،هرکسسازخودرابزندوراهخودرادرپیش
گیرد،چنینگروهینمیتواندچنانکهبایدوشایدبرای
امرهدایت افرادگروهدر امااگر خدامفیدواقعشود.
وسازماندهیخودمتکیبهخداباشند،مفیدترومثمر

ثمرترخواهندبود.
2:2قوماسرائیلبهچنددلیلبرحسبقبایلمختلف
سازماندهیشد:)1(ازاینطریقبهترمیشدچنینجمعیت
انبوهیراادارهورهبریکرد.)2(کارتقسیمسرزمین

و فرهنگ از امرجزئی این )3( موعودآسانترمیشد.
میراثقومبود)آنانیکدیگررانهبهنامخانوادگی،بلکه
ازرویخاندان،طایفه،وقبیلهمیشناختند(.)4(ثبت
شجرهنامههایدقیقومفصلباکنارهمبودنقبایلبسیار
آسانترمیشد.اهمیتشجرهنامهدراینبودکههرکس
تنهاازاینطریقمیتوانستثابتکندبهراستیجزوقوم
برگزیدهخدااست.)5(سفرآسانترمیشدزیراهرکس
میدانستَعَلمقبیلهاشبهچهصورتاست.َعَلم،عالمتی
بودازجنسپارچه،پر،یاسایرمواد.آنرابهتیرکی
نصبمیکردندوبههنگامسفربرمیافراشتند.بههنگام
سفر،افرادهرقبیلهبهدنبالَعَلمقبیلهمربوطهشانحرکت

میکردندتابدینترتیبکنارهمباشندوگمنشوند.



بنابراین،تعدادكلافرادساكندربخشرئوبینكهدرسمتجنوبیاردوگاه
قرارداشت،450ر151نفربود.هروقتبنیاسرائیلكوچمیكردند،اینسه

قبیلهبهترتیبدرردیفبعدیقرارمیگرفتند.
باخیمةعبادتحركتمیكردند.هنگام پشتسرایندوردیف،الویها
كوچ،افرادهرقبیلهزیرعلمخاصخود،دستهجمعیحركتمیكردند،به

همانترتیبیكهدراردوگاه،هرقبیلهازقبیلةدیگرجدابود.
تعداد رهبر قبیله

500ر40نفر الیشمع)پسرعمیهود( افرایم
200ر32نفر جملیئیل)پسرفدهصور( منسی
400ر35نفر ابیدان)پسرجدعونی( بنیامین

بنابراین،تعدادكلافرادساكندربخشافرایمكهدرسمتغربیاردوگاه
قرارداشت،100ر108نفربود.موقعكوچكردن،اینسهقبیلهبهترتیبدر

ردیفبعدیقرارداشتند.
تعداد رهبر قبیله

700ر62نفر اخیعزر)پسرعمیشدای( دان
500ر41نفر فجعیئیل)پسرعكران( اشیر
400ر53نفر اخیرع)پسرعینان( نفتالی

بنابراین،تعدادكلافرادساكندربخشدانكهدرسمتشمالیاردوگاه
ترتیب، به قبیله سه این كوچ، هنگام بود. نفر 600ر157 داشت، قرار
بنیاسرائیل، سپاهیان تعدادكل 32و33پس میكردند. همهحركت از پس
550ر603نفربود)غیرازالویهاكهبهدستورخداوندسرشمارینشدند(.
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ترتیباستقرار
قبایلمختلف
اسرائیلدور
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جرشومخیمهعبادتپسرانهارون

افرایم)پسرالوی(

زبولون
قهات

منسی)پسرالوی( 
جادشمعون

رئوبین



34بهاینترتیبقوماسرائیلطبقدستوریكهخداوندبهموسیدادهبود،
هریکباخاندانوخانوادةخودكوچمیكردوزیرَعَلمقبیلةخوداردو

میزد.

2-وظیفهالویان

زمانیكهخداونددركوهسیناباموسیصحبتكرد،2هارونچهار3
پسربهنامهایناداب)پسرارشد(،ابیهو،العازاروایتامارداشت.

3هرچهارنفرایشانبرایخدمتكاهنیانتخابوتقدیسشدندتادرخیمة
عبادتخدمتكنند.4ولینادابوابیهوبعلتاستفادهازآتشغیرمجازدر
حضورخداوند،درصحرایسینامردندوچونفرزندینداشتند،فقطالعازارو

ایتامارباقیماندندتاپدرشانهارونرادرخدمتكاهنییاریكنند.
بعنوان ایشانرا بهموسیفرمود:6»قبیلةالویرافراخوانو 5پسخداوند
بایدازدستوراتاوپیروی دستیارانهاروننزداوحاضركن.7و8و9ایشان
نموده،بجایتمامقوماسرائیلخدماتمقدسخیمةعبادتراانجامدهند،زیرا
ایشانبهنمایندگیهمةبنیاسرائیلتعیینشدهاندتازیرنظرهارونخدمت
كنند.مسئولیتنگهداریخیمةعبادتوتماماسبابواثاثیهآنبرعهدة
ایشاناست.10ولیفقطهارونوپسرانشبایدوظایفكاهنیراانجامدهند؛

هركسدیگریكهبخواهداینكارراانجامدهدبایدكشتهشود.«
قوم ارشد پسران تمام بجای را فرمود:»منالویها موسی به 11و12خداوند
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2:34ایناردوگاهاحتمااًلیکیازبزرگتریناردوگاهها 
درکلتاریخبودهاست!تنهابرایِاسکاندادِن000ر600
مردجنگیدرچادرها،بهمکانیبهمساحتحدودًا31
کیلومترمربعنیازبود،چهرسدبااحتسابزنانوکودکان.
احتمااًلادارهچنینگروهکثیریبرایموسیکاریدشوار
وطاقتفرسابودهاست.قومدرابتدایسفرونیزبههنگام
اقامتشاندرکوهسینا،همازخدااطاعتمیکردندوهم
ازموسی؛وهمهچیزبهخوبیپیشمیرفت.امابهمجرد
ترککوهسینا،زبانبهگلهوشکایتگشودندوبنای
ناسازگاریونااطاعتیگذاشتند.بهزودیمشکالتیکی
پسازدیگریپدیدارشدوموسیدیگرنتوانستقوم
راآنطورکهبایدوشایدادارهکند.بامقایسهکتابهای
خروج،الویان،واعداد،بهخوبیمیبینیمکهوقتیازخدا
اطاعتمیکنیم،چقدردرزندگیموفقیمووقتیازاو

نااطاعتیمیکنیم،چقدرناکامودرمانده.
آمده 1:10و2 الویان در ابیهو و ناداب ماجرای  3:4

است.
3:10بینکهانتهاروندرعهدعتیقوکهانتمسیحدر

عهدجدیدتفاوتزیادیوجوددارد.هارونوفرزندانش
تنهاکسانیبودندکهمیتوانستندوظایفکاهنیراانجام
دهندوبهمکانیکهخدادرآنساکنبودنزدیکشوند.
اماحالکهمسیحکاهناعظممااستونزدخدابرایما
شفاعتمیکند،هرکهازاوپیرویکندکاهنمحسوب
مسیحیان همه اکنون .)9،5:2 پطرس )اول میشود
میتوانندبیهیچترسوواهمهبهحضورخدابروندزیرا
خوِدپسرخداپیروانشرابهاینکارتشویقمیکند.با
مسیح که کاری بهواسطه که واقعیت این به بردن پی
داشته خدا با میتوانیم ویژهای رابطه چه برایمانکرده
باشیم،قادرخواهیمبوداحساسگناهراپشتسرگذاشته،

تمامگناهانگذشتهرابهفراموشیبسپاریم.
3:11ـ13دراولینواقعهپسح،خدابهتمامخانوادههای
نمایند او وقف را ارشدشان پسران داد دستور اسرائیل
)خروج2:13(.برپسرانارشدقومبودکهدرامرخدمت
وقف تمامًا و کنند کمک هارون و موسی به قوم به
اینکارباشند.امااینامرصرفًااقدامیموقتیبود.خدا
اکنونتماممردانقبیلهالویرابرمیگزیندتاجایگزین



اسرائیلپذیرفتهام.الویهاازآنمنهستند.13اینهابعوضتمامپسرانارشد
بنیاسرائیلوقفمنشدهاند.ازروزیكهپسرانارشدمصریهاراكشتم،
نخستزادههایبنیاسرائیلرا،چهانسانوچهحیوان،ازآنخودساختم،پس

آنهابهمنتعلقدارند.منخداوندهستم.«

سرشماریقبایلالوی
14و15بازخداونددرصحرایسیناموسیراخطابكردهفرمود:»قبیلةالویرا
برحسبطایفهوخاندانسرشماریكن.پسرانراازیکماههبهباالبشمار.«

16-24پسموسیایشانراشمرد:
جرشون : پسرالوی

لبنی،شمعی : نوادگانالوی)نامهایطوایف(
500ر7نفر : تعداد

اَلیاساف)پسرالَیل( : رهبر
سمتغربیخیمةعبادت : جایگاهاردو

25-30وظیفةایندوطایفةالویمراقبتازخیمةعبادتبود،یعنیمراقبت
ازپوششهایآن،پردةدرورودیخیمه،پردههایدیوارحیاطیكهاطراف
خیمهوقربانگاهاست،پردةدرورودیحیاطوهمةطنابهاوهمچنینانجام

كارهایمربوطبهآنها.
قهات : پسرالوی

َعمرام،یصها،حبرون،عزیئیل : نوادگانالوی)نامهایطوایف(
600ر8نفر : تعداد

اَلیصافان)پسرُعزیئیل( : رهبر
سمتجنوبیخیمةعبادت : جایگاهاردو

عهد ازصندوق مراقبت از: بود عبارت طایفةالوی چهار این 31-35وظیفة
خیمة در كه مختلفی لوازم قربانگاهها، چراغدان، مقدس، نان میز خداوند،
عبادتبكارمیرفت،پردةحایلبینقدسوقدساالقداس،وانجامكارهای

3:13
خرو15،12،2:13

الو26:27
اعد17،16:8

لو23:2

3:13
خرو15،12،2:13

الو26:27
اعد17،16:8

لو23:2

3:14
اعد57:26ـ62

3:14
اعد57:26ـ62

3:16
خرو16:16ـ22

3:16
خرو16:16ـ22

3:25
اعد50:1؛25:4ـ28

3:25
اعد50:1؛25:4ـ28

اعـداد3 327

این  شوند. اسرائیل مختلف قبایل ذکور نخستزادگان
»در بودند موظف میشدند، نامیده الویان که مردان
بر قوم به باشند.مسؤولیتخدمت تماموقت« خدمت
دوشآنانبود.پسازبنایخیمهعبادتنیزوظیفهشان
به قربانی تقدیم مراقبتکنندودر ازآن بودکه این
قومکمکنمایند.تمامکاهنانحتمًامیبایستازقبیله

الویباشند.
3:25ـ28مردانقبیلهالویخودراتماموکمالوقف

احکام تعلیم و قربانی، سوزاندن قربانگاه، در خدمت
در اسرائیل قوم نمایندگان ایشان بودند. نموده شریعت
ملموسهرآنچهراکه بهگونهای بودندو پیشگاهخدا
خداازقومانتظارداشت،بدیشانیادآورمیشدند.هرفرد
الویتنهاپسازبیستوپنجسالگیاجازهداشتوارد
خدمتشود.اینالویانجواناحتمااًلپنجسالنیززیر
عاقبتدرسنسی و تعلیممیدیدند ارشد نظرکاهنان

سالگیواردخدمتتماموقتمیشدند.



كار بر و بود رهبرانالویها رئیس هارون، پسر )العازار آنها. به مربوط
خدمتگزارانقدسنظارتمیكرد.(

مراری : پسرالوی
َمحلی،موشی : نوادگانالوی)نامهایطوایف(
200ر6نفر : تعداد

صوریئیل)پسرابیحایل( : رهبر
سمتشمالیخیمةعبادت : جایگاهاردو

36و37وظیفةایندوطایفهعبارتبوداز:مراقبتازچوببستخیمةعبادت،
انجام و آن سازی برپا لوازم تمام و ستونها، پایههای ستونها، پشتبندها،
كارهایمربوطبهآنها،وهمچنینمواظبتازستونهایگرداگردحیاطو

پایههاومیخهاوطنابها.
38خیمةموسیوهارونوپسرانشمیبایستدرسمتشرقیخیمةعبادت،

یعنیجلوآنوروبهآفتاببرپاشود.ایشانبجایقوماسرائیلوظیفةمراقبت
ازخیمةعبادترابرعهدهداشتند.)هركسكهكاهنیاالوینبودووارد

خیمةعبادتمیگردیدكشتهمیشد.(
39پستعدادهمةپسرانومردانالویكهموسیوهارونطبقدستورخداوند

ایشانراشمردند،ازیکماههبهباال22هزارنفربود.

سرشماریپسرانارشداسرائیل
40سپسخداوندبهموسیفرمود:»حاالتمامپسرانارشدبنیاسرائیلراازیک
ماههبهباالبشمارونامهریکازآنهاراثبتكن.41الویهابعوضپسران
ارشدبنیاسرائیلبهمنكهخداوندهستمتعلقدارند،وحیواناتالویهاهم

بجاینخستزادههایحیواناتتمامقوماسرائیلازآنمنهستند.«
42پسموسیهمانطوركهخداوندبهاودستوردادهبود،پسرانارشدبنیاسرائیل

راشمرد43وتعدادكلپسرانارشدازیکماههبهباال273ر22نفربود.
44خداوندبهموسیفرمود:45»حالالویهارابعوضپسرانارشدقوماسرائیل

وحیواناتایشانرابجاینخستزادههایحیواناتبنیاسرائیلبهمنبده.آری،
منخداوندهستموالویهاازآنمنمیباشند.46بهمنظوربازخرید273نفراز
پسرانارشداسرائیلكهاضافهبرتعدادالویهاهستند47و48برایهرنفرپنج

مثقالنقرهبگیروبههارونوپسرانشبده.«
49پسموسیمبلغبازخرید273پسرارشدیراكهاضافهبرتعدادالویها
بودنددریافتكرد.)بقیهپسرانارشدازپرداختمبلغبازخریدمعافبودند،
چونالویهابعوضایشانوقفخداوندشدهبودند.(50كلمبلغبازخرید
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معادل365ر1مثقالنقرهبود.51موسیطبقدستورخداوند،آنرابههارون
وپسرانشتحویلداد.

وظایفبنیقهات

سپسخداوندبهموسیوهارونفرمود:»بنیقهاتراكهطایفهایاز4
قبیلةالویمیباشند،بشمار.3اینسرشماریازتماممردانسیساله
تاپنجاهسالهكهمیتواننددرخیمةعبادتخدمتكنندبعملآید.4وظایف
ابتدا مقدسایشانازاینقراراست:5وقتیكهاردوبخواهدحركتكند،
بایدبهخیمةعبادتداخلشوندوپردةحایلراپایین هارونوپسرانش
آورده،صندوقعهدراباآنبپوشانند.6سپسپردهراباپوستبزپوشانیده،
یکپارچةآبیرویپوستبزبكشندوچوبهایحاملصندوقعهدرادر

حلقههایخودقراردهند.
7»بعدایشانبایدیکپارچةآبیرویمیزیكهنانمقدسبرآنگذارده
میشودكشیده،بشقابها،قاشقها،كاسهها،پیالههاونانمقدسرارویآن
پارچة آنگاه ارغوانیرویآنكشیده، پارچة بگذارند.8سپسیک پارچه
رادرحلقههاجای میز بپوشانندوچوبهایحامل بز پوست با را ارغوانی

دهند.
9»پسازآنبایدچراغدان،چراغها،انبرها،سینیهاوظرفروغنزیتونرا
باپارچةآبیبپوشانند.10تمامایناشیاءرابعدًادرپوستبزپیچیده،بستهرا

روییکچهارچوبحاملقراردهند.
پوست با را آن و بكشند قربانگاهطالیی آبیروی پارچة 11»آنگاهیک
بزپوشانیده،چوبهایحاملرادرحلقههایقربانگاهبگذارند.12كلیةوسایل
بز پوست با را آن پیچیده، آبی پارچة یک در را عبادت خیمة باقیماندة

بپوشانندورویچهارچوبحاملبگذارند.
13»خاكسترقربانگاهرابایددوربریزندوخودقربانگاهرابایکپارچةارغوانی
بپوشانند.14تماموسایلقربانگاهازقبیلآتشدانها،چنگكها،خاکاندازها،
كاسههاوظروفدیگررابایدرویپارچهبگذارندوپوششیازپوستبز
رویآنهابكشند.آنگاهچوبهایحاملرادرجاهایخودقراردهند.15وقتی
كههارونوپسرانش،كارجمعكردنخیمةعبادتوكلیةوسایلآنرا
تمامكردند،بنیقهاتآمده،آنهارابردارندوبههرجاییكهاردوكوچ
میكندببرند.ولیایشاننبایدبهایناشیاءمقدسدستبزنندمبادابمیرند،

پسوظیفةمقدسپسرانقهات،حملاشیاءخیمةعبادتاست.
هدیة خوشبو، بخور روشنایی، برای روغن مسئول هارون، پسر 16»العازار
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آردیروزانهوروغنتدهینباشد.درواقع،نظارتبرتمامخیمةعبادتو
هرچهكهدرآناستبهعهدةاوخواهدبود.«

17سپسخداوندبهموسیوهارونفرمود:18»مواظبباشیدبنیقهاتدرحین
انجاموظایفخودازبیننروند.19آنچهبایدبكنیدتاایشانبههنگامحمل
مقدستریناشیاءعبادتگاهنمیرند،ایناست:هارونوپسرانشباایشانداخل
عبادتگاهشده،آنچهراكههریکازآنانبایدحملكنندبهایشاننشان
داخل لحظه براییک نبایدهرگزحتی ایشان اینصورت، غیر 20در دهند.

قدسبشوند،مبادابهاشیاءمقدسآنجانگاهكردهبمیرند.«

وظایفبنیجرشون
21و22و23خداوندبهموسیفرمود:»همةمردانسیسالهتاپنجاهسالةطایفة

جرشونازقبیلةالویراكهمیتواننددرخیمةعبادتخدمتكنند،بشمار.
24وظایفایشانازاینقراراست:

25»حملپردههایخیمةعبادت،خودخیمهباپوششهایآن،پوششپوست
بزباالیآن،پردةدرورودیخیمه،26حملپردههایدیوارحیاطوپردةدر
ورودیحیاطیكهدراطرافقربانگاهوخیمةعبادتاست،بهاضافةحمل
طنابهاوتماملوازمدیگر.ایشانمسئولحملونقلایناشیاءهستند.27هارون
وپسراناو،اینوظایفرابرایجرشونیهاتعیینخواهندنمود،28وایتامار

پسرهارونبركارجرشونیهانظارتخواهدكرد.«

وظایفبنیمراری
29و30خداوندفرمود:»همةمردانسیسالهتاپنجاهسالةطایفةمراریازقبیلة

الویراكهمیتواننددرخیمةعبادتخدمتكنند،بشمار.31هنگامحملو
نقلخیمةعبادت،ایشانبایدچوببستخیمه،پشتبندها،ستونها،پایهها،
باپایهها،میخها،طنابهاوهرچیزدیگریراكه 32ستونهایاطرافحیاط

مربوطبهاستفادهوتعمیرآنهاباشد،حملكنند.
»وظیفةهركسراباذكراسم،بهاوگوشزدنما.33مردانمرارینیزبایدتحت

نظرایتامارپسرهارونانجاموظیفهكنند.«
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4:27،28افرادقبیلهجرشونمیتوانستندازهرکدام 
به میبایست تنها اما بگیرند، دستور هارون پسران از
است روشن کاماًل میدادند. پس حساب هارون خود
کهحدوداختیارات،وظائفومسؤولیتهایهرکس

بهوضوحبهاوابالغمیشد.خوباستکهشمانیزدر
روابطتانبادیگران،همیشهحدوداختیاراتووظائف
مشخص و روشن بهوضوح را مقابل طرف و خود

کنید.



سرشماریازمردانواجدشرایطبرایخدمتدرخیمهعبادت
34پسموسیوهارونورهبراندیگر،طایفةقهاتراسرشماریكردند.
كنند عبادتگاهخدمت در میتوانستند سالهكه پنجاه تا ساله 35مردانسی
36جمعًا750ر2نفربودند.37اینسرشماریبراساسدستوریكهخداوندبه

موسیدادهبود،انجامشد.38-41تعدادمردانطایفةجرشونجمعًا630ر2نفر
بود.42-45مردانطایفةمراری200ر3نفربودند46و47و48بهاینطریقموسیو
هارونورهبرانقوماسرائیل،تمامالویهایسیسالهتاپنجاهسالهراكه
قادربهخدمتوحملونقلخیمةعبادتبودند،شمردند.جمعكلآنها
580ر8نفربود.49اینسرشماریبراساسدستوریكهخداوندبهموسیداده

بود،صورتگرفت.

3-حفظپاکیوطهارتدراردوگاه

خداوندبهموسیگفت:»بهقوماسرائیلبگوكهتماماشخاصجذامی5
وهمةكسانیراكهجراحتدارندوآنانیراكهدراثرتماسبا
جنازهنجسشدهاند،ازاردوگاهبیرونرانند.3خواهمردباشندخواهزن،ایشان
4قوم نشود.« نجس ساكنم آن در من كه شما اردوگاه تا كنند بیرون را

اسرائیلطبقدستورخداوندعملكرده،ایناشخاصرابیرونراندند.
5و6سپسخداوندبهموسیامرفرمودبهقوماسرائیلبگویدكههركس،چه
مردباشدچهزن،هرگاهبهخداوندخیانتكرده،خسارتیبهكسیواردآورد،
7بایدبهگناهخوداعترافنموده،عالوهبرجبرانكاملخسارت،یکپنجم
خسارتواردهرانیزبهشخصخسارتدیدهبپردازد.8ولیاگرشخصیكه
خسارتدیدهاستبمیردوقوموخویشنزدیكینداشتهباشدتابهاوخسارت
پرداختشود،درآنصورتبایدخسارتبایکقوچبرایكفارهبهكاهنداده
شود.9و10وقتیقوماسرائیلبرایخداوندهدایایمخصوصمیآورندبایدآنها

رابهكاهنانبدهندوكاهنانآنهارابرایخودنگهدارند.

امتحانیبرایپیبردنبهزنا
11-14خداوندبهموسیفرمودبهقوماسرائیلبگویدكههرگاهمردینسبتبه
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مسألهای  که نیز را خسارت جبران قانون خدا  5:5ـ8
مخصوصهمانزمانبود،دراحکاموشریعتقوماسرائیل
گنجانید.اگرکسیچیزیازدیگریمیدزدید،موظفبود
آنرابهصاحبشبرگرداندوبهعالوهمبلغینیزبهعنوان
جریمهبهاوبپردازد.مانیزوقتیرفتاریغیرمنصفانهبا
دیگرانمیکنیم،الزماستعالوهبرعذرخواهی،درپی
راهیبرایجبرانخسارتنیزباشیم.حتیاگردیگرانبه

ماضرررساندهباشند،بازبایدبهفکربرقراریرابطهباشیم.
کینهتوزی جای به میکنند، بدی ما به وقتی میتوانیم

بهدنبالراهیبرایبرقراریمجددصلحوآشتیباشیم.
5:11ـ31هدفازاینامتحاناینبودکهاگرشوهری
طریق این از ظّنش سوء باشد، مظنون زنش به نسبت
انجام بهمنظور را همسرش شوهری اگر شود. برطرف
که میداد نشان امر این میُبرد، کاهن نزد امتحان این



زنشمشكوکشودوگمانبردكهاوبامرددیگریهمبسترشدهاست،ولی
بعلتنبودنشهود،دلیلیدردستنداشتهباشد،15آنوقتبرایروشنشدن
حقیقت،زنخودراپیشكاهنبیاورد.درضمنآنمردبایدیکكیلوآرد
جوهمباخودبیاورد،ولیآنراباروغنیاكندرمخلوطنكند،چوناین

»هدیةبدگمانی«استوبرایتشخیصگناهتقدیممیشود.
16كاهن،آنزنرابهحضورخداوندبیاورد،17وقدریآبمقدسدركوزهای

سفالینبریزدومقداریازغباركفعبادتگاهراباآنمخلوطكند.18سپس
مویبافتةسرزنرابازكندوهدیةبدگمانیرادردستهایشبگذاردتامعلوم
شودكهآیابدگمانیشوهرشبجاستیانه.كاهندرحالیكهكوزةآب
تلخلعنترادردستداردجلوزنبایستد.19آنگاهازآنزنبخواهدقسم
بخوردكهبیگناهاستوبهاوبگوید:»اگرغیرازشوهرتمرددیگریبا
توهمبسترنشدهاست،ازاثراتاینآبتلخلعنتمبراشو.20ولیاگرزنا
كردهای21و22لعنتخداونددرمیانقومتگریبانگیرتوشودوشكمتمتورم
شده،نازاشوی.«وآنزنبگوید:»آری،اینچنینشود.«23بعدكاهناین
لعنتهارادریکطوماربنویسدوآنهارادرآبتلخبشوید.24سپسآنآب

تلخرابهزنبدهدتابنوشد.
25سپسكاهنهدیةبدگمانیراازدستزنبگیردوآنرادرحضورخداوند
تكانداده،رویقربانگاهبگذارد.26مشتیازآنرابعنواننمونهرویآتش
قربانگاهبسوزاندوبعد،اززنبخواهدآبرابنوشد.27اگراوبهشوهرش
خیانتكردهباشدآببراواثرمیكندوشكمشمتورمشده،نازامیگرددو
درمیانقوماسرائیلموردلعنتقرارمیگیرد28ولیاگراوپاکبودهوزنا

نكردهباشد،بهاوآسیبینمیرسدومیتواندحاملهشود.
29ایناستقانونبدگمانیدرموردزنیكهشوهرشنسبتبهویبدگمان
شدهباشد.30همانطوركهگفتهشددرچنینموردیشوهربایدزنخودرابه
حضورخداوندبیاوردتاكاهنطیمراسمیقضیهراروشنسازدكهآیازن
بهشوهرشخیانتكردهیانه.31اگرزنمقصرشناختهشود،تاوانگناهش
راپسخواهدداد،اماشوهرشدراینموردبیتقصیرخواهدبود،زیراخود

زنمسئولگناهشاست.
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اعتمادبینزنوشوهرکاماًلازبینرفتهاست.امروزه 
نیزکاهنانوکشیشانبهزوجهاییکهدیگربههماعتماد
ندارند،مشورتمیدهندوبااینکارازفروپاشیازدواج
جلوگیریمیکنند.اگربنااستازدواجیدوامآوردو
میانطرفیناعتمادباشد،حتمًابایدهرنوعسوءظنیاز

میانبرداشتهشود.

5:27امروزدقیقًانمیدانیممنظورازآبتلخوشکم
متورمچهبودهاست،اماهدفیکهدرپسآننهفتهبود
کاماًلروشناست.ازآنجاکهمدرکیبرعلیهآنزن
وجودنداشت،اینکاردرواقعنوعیفرجامخواهیبود
ازخداتاگناهکاربودنیابیگناهیطرفاتهاممشخص

شود.



مقرراتنذر

اسرائیلبدهد:6 بهقوم ایندستوراترا بهموسیفرمودكه خداوند
وقف را خود نذركرده، طریقخاص، به مردی یا زنی كه وقتی
راوقف مدتیكهخود تمامی در او 3و4ازآنپس نماید، خدمتخداوند
خداوندنمودهاست،نبایدبهمشروباتالكلییاشرابویاحتیشرابتازه،
نبایدازچیزهاییكهازدرخت آبانگور،انگوریاكشمشلببزند.او

انگوربدستمیآید،ازهستهگرفتهتاپوستآنبخورد.
5درتمامیآنمدت،اوهرگزنبایدمویسرشرابتراشد.اومقدسووقف

خداوندشدهاست،پسبایدبگذاردمویسرشبلندشود.
6و7درطولمدتیكهوقفخداوندمیباشدومویسرشبهعالمتنذر،بلنداست
اونبایدبهمردهاینزدیکشود،حتیاگرجنازةپدر،مادر،برادریاخواهرش
باشد.8اودرتمامآنمدتوقفخداوندمیباشد.9اگركسیناگهاندركناراو
بمیرد،اونجسمیشودوبایدبعدازهفتروزمویخودرابتراشدتانجاستش
پاکشود.10روزهشتمبایددوقمرییادوجوجهكبوترپیشكاهن،دمدر
خیمةعبادتبیاورد.11كاهنیكیازپرندههارابعنوانقربانیگناهودیگریرا
بعنوانقربانیسوختنیتقدیمكرده،جهتنجاستاوكفارهكند.درهمانروز
اوبایدنذرخودراتجدیدنموده،بگذارددوبارهمویسرشبلندشود.12روزهای
نذرشكهپیشازنجاستشسپریشدهانددیگربهحسابنیایند.اوبایدنذرخود

راازنوآغازنموده،یکبرةنریکسالهبعنوانقربانیجبرانبیاورد.
13درپایاندورةنذرخودبهخداوند،بایددمدرخیمةعبادترفته،14یک
برةنریكسالةبیعیبجهتقربانیسوختنیبرایخداوندبیاورد.همچنین
قربانیگناه،یکقوچبیعیب برای مادةیکسالةبیعیب برة بایدیک
با ازآردمرغوبمخلوط فطیركه نان قربانیسالمتی،15یکسبد بعنوان
روغنزیتوندرستشدهباشدوقرصهایفطیرروغنیهمراهباهدیةآردی
ونوشیدنیآنتقدیمكند.16كاهنبایداینقربانیهاوهدایاراازاوگرفته،
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نذر  میکرد، نذری اگرکسی موسی زمان در  6:1،2
اوبهاندازهپیمانیمکتوب،معتبربود.اگرکسیصرفًا
معتبر او گفته دارد، را کاری انجام قصد که میگفت
حرفش میکرد، نذری رسمًا وقتی اما میشد؛ شمرده
نذررادرمورد بسیارجدیترگرفتهمیشد.خداتعهد
بهطور مدتی برای میخواستند که کرد تعیین کسانی
تماموقتدرخدمتاوباشندوخودراتماموکمال
وقفاونمایند.اداینذرروشیبودکهاینحالتوقف
میشدصرفًا را نذر میساخت. تعهدآور و مستحکم را
برایمدت30روزتعیینکرد،ویابهطورمادامالعمر.

استثنا مورد بود. داوطلبانه مورد، یک در جز نذر این
فرزندان جای به میتوانستند والدین که بود این هم
نذر عمر تمام برای را آنان و کنند عهد خردسالشان
نمایند.ایننذرسهشرطمشخصداشت:)1(کسیکه
یا راکوتاهکند مویسرش نداشت اجازه میشد، نذر
یامسکرات نمیتوانستشراب بتراشد؛)2( را ریشش
دیگربنوشد؛)3(دستزدنبهجسدبرایشممنوعبود.
خدا وقف کاماًل که بود رهبرانی ایجاد نذر، از هدف
بودند.شمشون،سموئیل،ویحیایتعمیددهندهاحتمااًلتا

پایانعمرنذربودند.



بهحضورخداوندتقدیمنماید:قربانیگناه،قربانیسوختنی،17وقوچبرای
قربانیسالمتیهمراهبایکسبدنانفطیروهدیةآردیونوشیدنیآن.

18پسازآن،شخصوقفشدهمویبلندسرخودراكهعالمتنذراوست
بتراشد.اینعملرادمدرخیمةعبادتانجامداده،مویتراشیدهشدهرادر
آتشیكهزیرقربانیسالمتیاستبیندازد.19پسازتراشیدهشدنمویسرآن
شخص،كاهنسردستبریانشدةقوچرابایکنانفطیرویکقرصفطیر
روغنیگرفته،همهرادردستاوبگذارد.20سپس،كاهنهمةآنهارابگیردو
بعنوانهدیةمخصوصدرحضورخداوندتكاندهد.تمامیاینهاباسینهوران
قوچكهدرحضورخداوندتكاندادهشدهبودند،سهممقدسكاهناست.سپس
آنشخصمیتوانددوبارهشراببنوشد،چونازقیدنذرخودآزادشدهاست.

21اینمقرراتمربوطبهكسیاستكهنذرمیكندوخودراوقفخداوند
مینمایدونیزمربوطبهقربانیهاییاستكهبایددرپایاندورةنذرخود،
تقدیمكند.عالوهبراینها،اوبایدقربانیهایدیگریراكهدرابتدایوقف

كردنخودنذركردهاستتقدیمنماید.

دعایبركت
22و23سپسخداوندبهموسیفرمودكهبههارونوپسرانشبگویدكهقوم

اسرائیلرابركتداده،بگویند:
24و25و26»خداوندشمارابركتدهد

وازشمامحافظتفرماید،
خداوندرویخودرابرشماتابانسازد

وبرشمارحمتفرماید،
خداوندلطفخودرابهشمانشاندهد

وشماراسالمتیبخشد.«
27هارونوپسرانشبایدبهاینطریقبرایقوماسرائیلبركاتمرابطلبندو

منایشانرابركتخواهمداد.
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6:24ـ26ازطریقدعایبرکتمیشدازخدادرخواست 
کردکهلطفورحمتشراشاملحالدیگرانسازد.
آیات این در که آنگونه شیوهکهن، به برکت دعای
آمده،بهماکمکمیکندبفهمیمدعایبرکتدرآن
زمانبهچهمنظوربود.پنجبخشایندعابیانگراینامید
محافظتخواهد و داد برکتخواهد )1( بودکهخدا
نمود؛)2(رویخودرابرماتابانخواهدساخت)ازما
خشنودخواهدبود(؛)3(برمارحمت)ترحمودلسوزی(

خواهدفرمود؛)4(لطفخودرابهمانشانخواهدداد؛
و)5(بهماسالمتیخواهدبخشید.شمانیزوقتیازخدا
او از واقع در میطلبید، برکت دیگران یا خود برای
میخواهیداینپنجکاررابکند.برکتطلبیدننهتنها
سودمند میشود برکت طلِب برایش که کسی بهحال
است،بلکهنشانهمحبتنیزبوده،مایهتشویقودلگرمی
دیگرانمیشودوالگوونمونهایاستازتوجهنسبت

بهدیگران.



هدایایتقدیمیبرایتقدیسخیمةعبادت

موسیدرروزیكهبرپاسازیخیمةعبادترابهپایانرسانیدتمامی7
قسمتهایآنرابهانضمامقربانگاهولوازمآنتدهینوتقدیس
نمود.2آنوقترهبراناسرائیل،یعنیسرانقبایلكهترتیبسرشماریراداده
بودند،هدایایخودراآوردند.3ایشانششعرابةسرپوشیده)یکعرابهبرای
دورهبر(كههرعرابهرادوگاومیكشیدندآورده،دربرابرخیمةعبادت

بهخداوندتقدیمكردند.
4و5خداوندبهموسیفرمود:»هدایایایشانراقبولكنوازآنهابرایكار

عبادتگاهاستفادهنما.آنهارابهالویهابدهتابرایكارشانازآنهااستفاده
كنند.«

6پسموسی،عرابهوگاوهارادراختیارالویهاگذاشت.7دوعرابهوچهار
گاوبهطایفةجرشوندادتابرایكارخودازآنهااستفادهكنند8وچهار
عرابهوهشتگاونیزبهطایفةمراریكهتحترهبریایتامارپسرهارون
بودند،دادتابرایكارشانازآنهااستفادهكنند.9بهبنیقهاتگاویاعرابه
دادهنشد،چونقراربودایشانسهمبارخودراازاسبابخیمةعبادت،روی

دوشحملكنند.
10رهبراندرروزیكهقربانگاهتدهینشدهدایایینیزبرایتبرکآنتقدیم
كردندوآنهاراجلوقربانگاهگذاشتند.11خداوندبهموسیفرمود:»هرروز

یكیازرهبران،هدیةخودراجهتتبرکقربانگاهتقدیمكند.«
12-83پسرهبران،هدایایخودرابهترتیبزیرتقدیمنمودند:

اسمرهبر ازقبیله روز
نحشونپسرعمیناداب یهودا اول

نتنائیلپسرصوغر یساكار دوم
الیابپسرحیلون زبولون سوم

الیصورپسرشدیئور رئوبین چهارم
شلومیئیلپسرصوریشدای شمعون پنجم

الیاسافپسردعوئیل جاد ششم
الیشمعپسرعمیهود افرایم هفتم

جملیئیلپسرفدهصور منسی هشتم
ابیدانپسرجدعونی بنیامین نهم

اخیعزرپسرعمیشدای دان دهم
فجعیئیلپسرعكران اشیر یازدهم

اخیرعپسرعینان نفتالی دوازدهم
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هدایایتقدیمیهریکازرهبرانكهكاماًلمشابهیكدیگربودعبارتبودند
از:یکسینینقرهایبهوزن5ر1كیلوگرمبایکكاسةنقرهایبهوزن800
گرمكههردوپرازآردمرغوبمخلوطباروغنبرایهدیةآردیبود؛یک
ظرفطالییبهوزن110گرمپرازبخورخوشبو؛یکگاونرجوان،یک
قوچویکبرةنریكسالهبرایقربانیسوختنی؛یکبزنربرایقربانیگناه؛

دوگاونر،پنجقوچ،پنجبزنروپنجبرةنریكسالهبرایقربانیسالمتی.
84-88بنابراین،درروزیكهقربانگاهتدهینشدآنرابوسیلةهدایاییكهسران
قبایلاسرائیلآوردهبودندتبرکكردند.اینهدایاعبارتبودنداز:دوازده
سینینقرهایهركدامبهوزنتقریبی5ر1كیلوگرم؛دوازدهكاسةنقرهای،
هركدامبهوزنتقریبی800گرم)پسوزنتمامنقرةاهداییحدود6ر27
كیلوگرمبود(؛دوازدهظرفطالیی،هریکبهوزنتقریبی110گرمكه
وزنكلآنهاحدود32ر1كیلوگرمبود؛دوازدهگاونر،دوازدهقوچ،دوازده
بزنریكساله)باهدایایآردیهمراهآنها(برایقربانیسوختنی،دوازدهبز
نربرایقربانیگناه؛بیستوچهارگاونرجوان،شصتقوچ،شصتبزنر

وشصتبرةنریكسالهبرایقربانیسالمتی.
89وقتیكهموسیواردخیمةعبادتشدتاباخداگفتگوكند،ازباالیتخت
رحمتكهرویصندوقعهدقرارداشتیعنیازمیاندومجسمةفرشته،

صدایخداراكهبااوسخنمیگفتشنید.

برپاکردنچراغها

خداوندبهموسیفرمود:2»بههارونبگوكهوقتیچراغهارادرچراغدان8
روشنمیكندطوریباشدكهنورهفتچراغ،جلوچراغدانبتابد.«

3پسهارونهمینكارراكرد.4چراغدانازتزییناتپایهگرفتهتاشاخههایش
تمامازطالساختهشدهبود.اینچراغداندقیقًاطبقهمانطرحیساختهشده

بودكهخداوندبهموسینشاندادهبود.
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7:89آیاتابهحالباخوداندیشیدهایدکهاگرصدایخدا 
احتمااًل داد؟ بهشمادستخواهد بشنوید،چهحالی را
سخنان نیز ما افتاد. لرزه به صدا، این شنیدن با موسی
کتابمقدس در که سخنانی داریم، خود مقابل را خدا
این برای موسی همچون باید بنابراین است؛ شده ثبت
سخنانبینهایتاحترامقائلباشیموازآنبترسیم.پیش
ازآنکهکتابمقدسنوشتهشود،خداگاهمستقیمًاباقوم
آنان به را زیستن درست شیوه و میگفت سخن خود
تا شده آورده کتابمقدس در سخنان این میآموخت.
ما باشیم. داشته درموردشخصیتخداشناختیدرست

باخدا افتخارراداریمکهمستقیمًا این نیزمانندموسی
سخنبگوییم،منتهیخدابهشکلیمتفاوتبهماجواب
میدهد:ازطریقکالممکتوبشونیزازطریقهدایت
روحالقدس.برایآنکهازچنینهدایتیبرخوردارشویم،

بایدمانندموسیدرپیشناختخداباشیم.
بتوانند کاهنان که بود این برای چراغدان  8:1ـ4
وظایفشانرادرروشناییانجامدهند.همچنیننمایانگر
هستم« جهان نور »من فرمود: عیسی بود. خدا حضور
ازنمادهای )یوحنا12:8(.چراغدانطالهنوزهمیکی

مهمدرآیینیهوداست.

Peyman
Highlight

Peyman
Highlight



وقفشدنالویها
5و6سپسخداوندبهموسیفرمود:»اكنونالویهاراازبقیةقوماسرائیلجدا
كنوآنهاراتطهیرنما.7اینعملراباپاشیدنآبطهارتبرآنهاشروع
نموده،سپسبهآنانبگوكهتماممویبدنخودراتراشیده،لباسهاوتنشان
رابشویند.8ازایشانبخواهكهیکگاوجوانوهدیةآردیآنراكهاز
آردمرغوبمخلوطباروغنتهیهشدهبایکگاوجواندیگربرایقربانی
گناهبیاورند.9بعددرحضورمردم،الویهارابهكناردرخیمةعبادتبیاور.
10درآنجارهبراناسرائیلدستهایخودرارویسرآنهابگذارند،11وهارون
آنانرابجایتمامقوماسرائیلبعنوانهدیةمخصوص،وقفخداوندنمایدتا

الویهابجایتمامیقوم،خداوندراخدمتكنند.
12»سپسرهبرانالویهادستهایخودرابرسرگاوهاگذارده،آنهارابه
حضورخداوندتقدیمكنندتایكیبرایقربانیگناهودیگریبرایقربانی
هدیة بعنوان باید الویها 13آنوقت شود. كفاره الویها بجهت سوختنی،
مخصوصبهخداوندتقدیمشدهتوسطهارونوپسرانشبهخدمتگماشته
شوند.14بهاینطریق،الویهاراازمیانبقیةقوماسرائیلجداكنوایشان
ازآنمنخواهندبود.15پسازآنكهالویهارابهاینترتیبتطهیرووقف

نمودی،ایشانخدمتخودرادرخیمةعبادتآغازخواهندكرد.
16»الویهاازمیانتمامقوماسرائیلبهمنتعلقدارندومنآنهارابجای
در نخستزادگان همه 17زیرا كردهام؛ قبول بنیاسرائیل ارشد پسران همة
میانقوماسرائیل،چهانسانوچهحیوان،بهمنتعلقدارند.همانشبیكه
نخستزادگانمصریهاراكشتماینهارابهخوداختصاصدادم.18آری،من
الویهارابجایتمامپسرانارشدبنیاسرائیلپذیرفتهام19ومنالویهارابه
هارونوپسرانشهدیهمیكنم.الویهابایدوظایفمقدسیراكهبرعهدة
انجامداده،قربانیهایقومراتقدیم قوماسرائیلمیباشد،درخیمةعبادت
نمایندوبرایایشانكفارهكنندتاوقتیبنیاسرائیلبهقدسنزدیکمیشوند

بالییبرسرآنهانیاید.«
20پسموسیوهارونوقوماسرائیلباپیرویدقیقازدستوراتیكهخداوند
بهموسیدادهبود،الویهاراوقفنمودند.21الویهاخودراطاهرساخته،
بهخداوند بعنوانهدیةمخصوص لباسهایشانراشستندوهارونآنانرا
تقدیمنمود.بعدبهمنظورتطهیرنمودنالویهابرایایشانمراسمكفارهرا
بجاآورد.22همهچیزدرستطبقدستوراتیكهخداوندبهموسیدادهبود،
بعنواندستیارانهارونوپسرانش، ترتیبالویها این به و انجامگردید

آمادةخدمتدرخیمةعبادتشدند.
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23خداوندهمچنینبهموسیفرمود:24»الویهابایدخدمتدرعبادتگاهرا

ازسنبیستوپنجسالگییاباالترشروعكنند25ودرسنپنجاهسالگی
بازنشستهشوند.26پسازبازنشستگیمیتواننددرخیمةعبادت،برادرانخود
رادرانجاموظایفشانیاریدهند،ولیخود،مستقیممسئولیتینخواهندداشت.

بهاینترتیبوظایفالویهارابهایشانمحولكن.«

دومینپسح

ازسرزمین9 اسرائیل قوم آمدن بیرون از دومپس سال اول ماه در
مصروقتیكهموسیوقوماسرائیلدرصحرایسینابودند،خداوند

بهموسیگفت:
2و3»قوماسرائیلبایدهرسالهدرغروبروزچهاردهمهمینماهمراسمعید
پسحرابجاآورند.دراجرایاینمراسمبایدازتمامدستوراتیكهمندراین

مورددادهامپیرویكنند.«
4و5پسموسیهمانطوركهخداونددستوردادهبود،اعالمكردكهمراسمعید
پسحرابجاآورند.بنیاسرائیلطبقایندستور،عصرروزچهاردهم،درصحرای
سینامراسمراآغازكردند.6و7ولیعدهایازمرداندرآنروزنتوانستنددر
مراسمپسحشركتكنند،زیرادراثرتماسباجنازهنجسشدهبودند.ایشاننزد
موسیوهارونآمده،مشكلخودراباآناندرمیانگذاشتندوبهموسیگفتند:
»چرامانبایدمثلسایراسرائیلیهادراینعیدبهخداوندقربانیتقدیمكنیم.«

8موسیجوابداد:»صبركنیدتادراینبارهازخداوندكسبتكلیفكنم.«
9جوابخداوندازاینقراربود:

10»اگرفردیازافرادبنیاسرائیل،چهدرحالحاضروچهدرنسلهایبعد،
بههنگامعیدپسحبسببتماسباجنازهنجسشود،یااینكهدرسفربوده،
نتوانددرمراسمعیدحضوریابد،بازمیتواندعیدپسحراجشنبگیرد،11ولی
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8:23،24چراالویهامیبایستدرسن50سالگیبازنشسته 
شوند؟اینامراحتمااًلبیشترجنبهعملیداشتتاالهیاتی.
)1(حرکتدادنخیمهعبادتووسایلموجوددرآندر
بیابانکاریدشواربودومستلزمقدرتفراوان.مردانجوان
برایحملاشیایسنگینمناسبتربودند.)2(الویهاییکه
باالی50سالمیرسیدندبالکلدستازکارنمیکشیدند،
میشد باعث امر این میشد. کمتر وظایفشان تنها بلکه
و بگیرند عهده به بیشتری مسؤولیتهای بتوانند جوانان

پیراننیزفرصتیابندبهآنانمشورتواندرزدهند.
9:6ـ12عدهایازمرداننزدموسیآمدندزیرابامشکلی
مواجهبودند:نتوانستهبودنددرمراسمعیدپسحشرکت
کنندزیرادرآیینخاکسپاریحضوریافتهبودندوازاین

رونجسبودند.توجهداشتهباشیدکهخدامقرراتشرکت
تقدس معیار نداد. تغییر آنان بهخاطر را پسح عید در
کماکانبهقّوتخودباقیبودوآنعدهاجازهشرکتدر
مراسمعیدپسحرانداشتند.منتهیخدااستثنائًابهآناناجازه
دادمراسمعیدراچندروزدیرتربهجاآورند.بدینترتیب،
همشرایطمقدسنگاهداشتنعیدپسحرعایتمیشد،هم
آنمردانمیتوانستنددرجشنعیدکهشرکتدرآن
برتماممرداناسرائیلواجببود،شرکتجویند.مانیز
گاهبهراستیبامشکالتیمواجهمیشویمکهراهحلهای
بدیهیخودمانممکناستبهمعنایعدولازمعیارهای
از موسی مانند باید نیز ما موارد، اینگونه در باشد. خدا

طریقدعاوحکمتبهراهحلیخداپسندانهبرسیم.



بعدازیکماه،یعنیغروبروزچهاردهمازماهدوم؛درآنهنگاممیتواند
برةپسحرابانانفطیروسبزیجاتتلخبخورد.12نبایدچیزیازآنراتاصبح
روزبعدباقیبگذاردونبایداستخوانیازآنرابشكند.اوبایدكلیهدستورات

مربوطبهعیدپسحرااجرانماید.
13»ولیفردیكهنجسنبودهیاكسیكهدرسفرنباشدوباوجودایناز
انجاممراسمعیدپسحدرموعدمقررسرباززندبایدبعلتخودداریازتقدیم
قربانیبهخداونددروقتمقرر،ازمیانقوماسرائیلراندهشود.اومسئول
گناهخویشخواهدبود.14اگربیگانهایدرمیانشماساكناستومیخواهد
مراسمعیدپسحرابرایخداوندبجاآورد،بایدازتمامیایندستوراتپیروی

نماید.اینقانونبرایهمهاست.«

4-ستونابروآتشقومراطیسفرهدایتمیکند
ستونابروآتش

15درآنروزیكهخیمةعبادتبرپاشد،ابریظاهرشده،خیمهراپوشانیدو
هنگامشب،آنابربهشكلآتشدرآمدوتاصبحبههمانصورتباقیماند.
16اینابرهمیشهخیمهرامیپوشانیدودرشببهشكلآتشدرمیآمد.17وقتی
كهابرحركتمیكرد،قوماسرائیلكوچمیكردندوهروقتابرمیایستاد،
آنهانیزتوقفمیكردندودرآنجااردومیزدند.18بهاینترتیب،ایشانبه
دستورخداوندكوچنموده،درهرجاییكهایشانراراهنماییمیكرد،توقف
میكردندوتازمانیكهابرساكنبوددرهمانمكانمیماندند.19اگرابرمدت
زیادیمیایستاد،آنهاهمازدستورخداونداطاعتكرده،بههماناندازهتوقف

9:12
خرو1:12ـ50
الو5:23ـ14

اعد16:28ـ25
یو36:19

9:12
خرو1:12ـ50
الو5:23ـ14

اعد16:28ـ25
یو36:19

9:13
خرو15:12

اعد31،30:15

9:13
خرو15:12

اعد31،30:15

9:14
خرو49،48:12

9:14
خرو49،48:12

9:15
خرو24،20:14؛18،2:40

اعد14:14
نح19،12:9
مز14:78

9:15
خرو24،20:14؛18،2:40

اعد14:14
نح19،12:9
مز14:78

9:17
خرو36:40ـ38

اعد34،33،11:10

9:17
خرو36:40ـ38

اعد34،33،11:10

اعـداد9 339

9:14میتواندربرابرتمامقوانینومقرراتمفصلیکه 
درعهدعتیقآمدهاینطورواکنشنشاندادکهاینقوانین
تنهامخصوصقوماسرائیلاست.اگراینقوانینراانسانها
این و میبود درست حرفی چنین بودند، کرده تدوین
قوانینازلحاظتاریخیوفرهنگیتنهامحدودبهزمان
الهیاست، قوانین این اماچون ومکانخاصیمیشد.
خاصی زمانی دوره به آن در مطرحشده اخالقی اصول
عبارت است. انسانها همه برای بلکه نیست، محدود
»یکشریعتبرایهمه«کهاغلبتکرارمیشود،مؤید
اینواقعیتاستکهفرامینووعدههایخداشاملحال
غیراسرائیلیاننیزمیشد.خداقوماسرائیلرابرایهدف
اقوامنمونهایباشند انتخابکرد:تابرایدیگر خاصی
بپرستد.هدفخدا اورا بایدچطور اینکهیکملت از
درواقعاینبودکههمهمردمازاواطاعتکنندواورا
پرستشنمایند.اگرچهخدااینقوانینراتنهادراختیار

قوماسرائیلنهاد،اصولیکهدرپسآنهانهفتهامروزهنیز
برایتمامایماندارانقابلاجرااست.

9:15ـ22درطولسفربنیاسرائیلدربیابان،ستونیاز
ابردرروزوستونیازآتشدرشبهدایتگرایشان
بودوازآنانمحافظتمیکرد.خداازاینطریقدرمیان
قومحضورمییافتوبهگونهایمرئیوملموسبهآنان
نشانمیداددرمیانقومخودخراماناستوهدایتشان
ظرفی ستون این احتمااًل که گفتهاند برخی میکند.
شعلهوروآکندهازقیربودهاستکهدرروزدودازآن
بلندبودهودرشبآتِشآنقابلرؤیت.منتهیاینسؤال
بلند میتوانسته قیرچطور یکظرف که میآید پیش
شودوپیشاپیشمردمحرکتکند.ابزاریساختهشدهبه
دستانسانقطعًانمیتوانستمعرفخوبیبرایحضور
خداباشد.کتابمقدسصریحًااعالممیداردکهحرکِت

ابروآتشمطابقارادهخدابود.



طبق هم ایشان آنگاه میایستاد، روزی چند فقط ابر اگر 20ولی میكردند.
دستورخداوندفقطچندروزمیماندند.21گاهیابرآتشینفقطشبمیایستاد
وصبحروزبعدحركتمیكرد؛ولی،چهشبوچهروز،وقتیكهحركت
میكرد،قوماسرائیلنیزبدنبالآنراهمیافتادند.22اگرابردوروز،یکماه،
یایکسالباالیخیمةعبادتمیایستاد،بنیاسرائیلهمبهماناندازهتوقف
میكردند،ولیبمجردیكهبهحركتدرمیآمدقومهمكوچمیكردند،23به
اینترتیببودكهبنیاسرائیلبهفرمانخداوندكوچمیكردندواردومیزدند.

آنهاهرآنچهراكهخداوندبهموسیامرمیكرد،بجامیآوردند.

شیپورهاینقرهای

خداوندبهموسیفرمود:»دوشیپورازنقرهدرستكنوآنهارابرای10
جمعكردنقوماسرائیلونیزبرایكوچدادناردوبكارببر.3هروقت
هردوشیپورنواختهشوند،قومبدانندكهبایددمدرورودیخیمةعبادت
جمعشود.4ولیاگریکشیپورنواختهشود،آنگاهفقطسرانقبایلاسرائیل

پیشتوبیایند.
5و6و7»شیپورهابایدباصداهایمختلفنواختهشوندتاقوماسرائیلبتواندعالمت
جمعشدنراازعالمتكوچكردنتشخیصدهد.وقتیشیپوركوچنواختهشود،
قبیلههاییكهدرسمتشرقیخیمةعبادتچادرزدهاندبایداولحركتكنند.بار
دومكهشیپورنواختهشود،قبیلههایسمتجنوبراهبیفتند.8فقطكاهنانمجازند
شیپوربنوازند.اینیکحكمدایمیاستكهبایدنسلاندرنسلآنرابجاآورند.

9»وقتیدرسرزمینموعود،دشمنبهشماحملهكندوشمادردفاعازخود
باآنهاواردجنگشوید،آنوقتبانواختنشیپورها،منبهدادشمامیرسم
نیز خود شاد روزهای 10در میدهم. نجات دشمنانتان چنگ از را شما و
ماهكه اولهر و عیدها برگزاری موقع در یعنی بنوازید، را شیپورها این
قربانیهایسوختنیوقربانیهایسالمتیتقدیممیكنیدومنشمارابهیاد

خواهمآورد.منخداوند،خدایشماهستم.«

نخستینمرحلهرسیدنبهسرزمینموعود)10:11تا14:45( بـ
وقتیقوماسرائیلبهسرزمینموعودنزدیکشدند،موسیرهبرانیرابهآنسرزمین
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10:5،7
خرو13:19
داو27:3
یول1:2

10:8
اعد6:31
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میفرمود،  هدایتشان خدا که جا هر عبرانیها  9:23
دانستن یعنی هدایت میزدند. اردو و میکردند سفر
حال در خواه باشیم- کجا میخواهد ما از خدا اینکه
لحاظ به حرکت،خواهساکندریکجا.همیناآلن
فیزیکیدرجاییحضوردارید.بهجایاینکهدعاکنید
باشد؟«، چه بعدیام قدم میخواهی »خدایا، بگویید و

که جایی همین در میخواهی »خداوندا، کنید: دعا
محدود تنها خدا از خواستن هدایت کنم؟« چه هستم
بهقدممهمبعدینیست.اوازقراردادنشمادرجایی
ازشما ببینیدخدا نیزهدفیدارد. کههماکنونهستید
میخواهدچهکنید،تابدینترتیبرفتهرفتهبهنقشهاو

برایزندگیتانپیببرید.
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فرستادتاوضعآنجاومردمانشرابررسیکنند.اماجاسوساندربازگشت،گزارشی
مأیوسکنندهدادند:»سرزمینعالیاست،اماساکنینشفوقالعادهقویونیرومندند.«و
قوماسرائیلبهرغمابرازمخالفتیوشعوکالیب،تصمیمشانراگرفتندوبنایشکایت
وناسازگاریگذاشتند.خدابهعنوانمجازاتاینبیایمانی،همهایشانرابهچهلسال
سرگردانیدربیابانمحکومکرد.مانیزبایدبهموقعوبهطورکاملازخدااطاعتنماییم.

1-قومشکایتمیکنند
11درروزبیستمماهدومازسالدوم،بعدازبیرونآمدنبنیاسرائیلازمصر،
ابرازباالیخیمةعبادتحركتنمود.12پس،قوماسرائیلازصحرایسینا
كوچكرده،بدنبالابربهراهافتادندتااینكهابردرصحرایفارانازحركت
قوم كوچ مورد در را خداوند دستورات موسی آنكه از 13پس ایستاد. باز

دریافتكردایننخستینسفرایشانبود.

آغازیخوب
14قبیلةیهودازیرپرچمبخشخودبهرهبرینحشونپسرعمیناداب،پیشاپیش
قوماسرائیلحركتمیكرد.15پشتسرآن،قبیلةیساكاربهرهبرینتنائیلپسر

صوغردرحركتبود16وبعدازآنقبیلةزبولونبهرهبریالیابپسرحیلون.
17مردانبنیجرشونوبنیمراریازقبیلةالوی،خیمةعبادتراكهجمعشده
بودبردوشگذاشتندوبدنبالقبیلةزبولونبهراهافتادند.18پشتسرآنها،
قبیلةرئوبینزیرپرچمبخشخودبهرهبریالیصورپسرشدیئورحركت
میكرد.19درصفبعد،قبیلةشمعونبهرهبریشلومیئیلپسرصوریشدای

20وپسازآن،قبیلةجادبهرهبریالیاسافپسردعوئیلقرارداشت.
21بدنبالآنهابنیقهاتكهاسبابولوازمقدسراحملمیكردنددرحركت
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10:21کسانیکهمدامدرسفرندیامهاجرتمیکنند 
یاهمیشهبامشکالتومسائلتازهایدستبهگریبانند،
معنیریشهکنشدنراخوبمیفهمند.زندگیمدامدر
حالتغییراستوکمترچیزیثابتمیماند.اسرائیلیان
تنها ایشان بودند. حرکت حال در بیابان در پیوسته
بهواسطهحضورهمیشگیخدادرخیمهعبادتبودکه
توانستندباتغییراتکنارآیند.خیمهمتحرکنشانمیداد
کهچطورخداوقومشباهمحرکتمیکنند.ثباتبرای
مابهمعنایعدمتغییرنیست،بلکهبدینمعنااستکه

تحتهرشرایطیدرکنارخداحرکتکنیم.

عزیمتقوماسرائیل
ازسینا

قــوم که زمــانی از
را مصــر اسرائــیل
دو کردنـد، تــرک
میگذشـــت. ســال
کــه بنـیاسرائـــیل
در را خدا دستورات
طریق از سفر مورد
میدانســتند، موســی
ازکــوهسیـناراهـی
تا شدند فاران بیابان
سرزمـین طــرف بـه

موعودبرسند.

دریایسرخ

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

مصــر

حضروت

ان
کنع

اورشلیم

کوهسینا

صحرایفاران



بودند.)برپاسازیخیمةعبادتدرجایگاهجدیدمیبایستیپیشازرسیدن
بنیقهاتپایانیافتهباشد.(22درصفبعدی،قبیلةافرایمبودكهزیرپرچم
منسی 23قبیلة میكرد. عمیهودحركت پسر الیشمع رهبری به خود بخش
پسر ابیدان بهرهبری بنیامین قبیلة 24و فدهصور پسر بهرهبریجملیئیل

جدعونیپشتسرآنهابودند.
25آخرازهمه،قبایلبخشدانزیرپرچمخودحركتمیكردند.قبیلةدانبه
رهبریاخیعزرپسرعمیشدای،26قبیلةاشیربهرهبریفجعیئیلپسرعكران،
27وقبیلةنفتالیبهرهبریاخیرعپسرعینانبهترتیبدرحركتبودند.28این

بودترتیبحركتقبیلههایاسرائیلدرهنگامكوچكردن.
29روزیموسیبهبرادرزنشحوبابپسررعوئیلمدیانیگفت:»ماعازم
سرزمینیهستیمكهخداوندوعدةآنرابهمادادهاست.توهمهمراهمابیا.
درحقتونیكیخواهیمكرد،زیراخداوندوعدههایعالیبهقوماسرائیل

دادهاست.«
30ولیبرادرزنشجوابداد:»نه،منبایدبهسرزمینخودونزدخویشانم

برگردم.«
بیابانراخوب این بمان،چونتو ما نموده،گفت:»پیش 31موسیاصرار
میشناسیوراهنمایخوبیبرایماخواهیبود.32اگربامابیایی،درتمام

بركاتیكهخداوندبهمامیدهدشریکخواهیبود.«
33پسازترکكوهسینا،مدتسهروزبهسفرادامهدادنددرحالیكهصندوق
عهدپیشاپیشقبایلاسرائیلدرحركتبودتامكانیبرایتوقفآنهاانتخاب
درپی را سفرخود و ترکكردند را اردوگاه بودكه روز 34هنگام كند.
حركتابرآغازنمودند.35هرگاهصندوقعهدبهحركتدرمیآمدموسی

نداسرمیداد:
»برخیزایخداوند

تادشمنانتپراكندهشوند
وخصمانتازحضورتبگریزند.«

36وهرگاهصندوقعهدمتوقفمیشد،موسیمیگفت:
»ایخداوندنزدهزارانهزاراسرائیلیبازگرد.«
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10:29ـ32موسیباتعریفوتمجیدازآشناییحوباب
بیابان،کاریکردکهحوباباحساسکندوجودش به
الزماست.اگربهدیگراننگوییدکهبرایتاناهمیتدارند،
و آگاهید قوتشان نقطه از شما که شد نخواهند متوجه
برایشانارزشقائلید.تعریفوتمجیدازکسانیکهشایسته

آنند،باعثمیشودروابطیپایداربهوجودآیدوایشاندر
یابندکسانیهستندکهقدرشانرابدانندوبرایشانارزش
قائلباشند.بهآنانیفکرکنیدکهاینماهبهشماکمک
کردهاند.چهکاریمیتوانیدانجامدهیدتاازاینطریقدر

یابندبرایشانارزشقائلیدوبهوجودشاننیازهست؟
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خدابرقومشاکیآتشنازلمیکند

قوماسرائیلبخاطرسختیهایخودلببهشكایتگشودند.خداوند11
افروختهشد.پسآتشخداوند شكایتآنهاراشنیدوغضبش
ازیکگوشةاردوشروعبهنابودكردنقومكرد.2ایشانفریادسرداده،

11:1
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تث22:32
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شکایت به لب اسرائیل قوم هم  11:1،15-11
برابر در خدا عکسالعمل اما موسی، هم و گشودند
گلهوشکایتموسیمثبتبود،ولیدرقبالشکایات
ایناستکهقومنزدیکدیگر قوممنفی.چرا؟علت
پیش از کاری جهت همین به و میکردند شکایت

نمیرفت.اماموسیشکایتخودرانزدخدابردکه
میدانیم خوب اکثرًا ما است. مشکالت تمام حاّلِل
یاد باید اما کنیم، شکایت و غرغر هم پیش چطور
قادر بریمکه یگانهای نزدآن را بگیریممشکالتمان

بهحلآنهااست.

شکایت
اسرائیل

محلآیات
1:11

4:11

1:14ـ4

3:16

41:16

3:20

5:21

شکایت
و مشکالت بهخاطر
شکایت سختیهایشان

کردند

شکایت گوشت نبوِد از
کردند

سرگردانیدربیابان،ترس
ساکنان با شدن روبهرو از
موعود، سرزمین غولپیکر
بازگشت به آرزویشان و
بهمصر،جملگیسببشد
قومزبانبهگلهوشکایت

بگشایند

ازاقتدارورهبریموسیو
هارونشکایتکردند

شکایتکردندکهموسیو
هارونمسببمرگقورح

وهمدستانشبودند

ازنبودآبشکایتکردند

شکایتکردندکهچراخدا
بیابان به را آنها موسی و

آوردهاند

گناه
رفع برای آنکه جای به
دعا خدا نزد مشکالتشان
کنند،زبانبهگلهوشکایت

گشودند

به که بود این آرزویشان
چیزهاییکهنداشتندبرسند

که رهبرانی علیه آشکارا
خداتعیینکردهبودطغیان
او وعدههای به و کردند

توکلننمودند

کسب پی در حریصانه
قدرتواقتداربیشتربودند

گردن به را مشکالتشان
دیگرانمیانداختند

باورنمیکردندکهخدامطابق
برایشان داده، که وعدهای

آبمهیاخواهدکرد

مشکالتشان که نبردند پی
آنها خود نااطاعتی نتیجه

است

نتیجه
خدابرایمجازاتقومآتشفرستاد

وهزاراننفرهالکشدند

خدابرایقومبلدرچینفرستاد؛اما
عده شدند، خوردن مشغول چون

زیادیرابهبالییکشت

که کسانی از یک هیچ به خدا
وارد نداد اجازه کردند شکایت
سرزمینموعودشوند،ومحکومشان
کردکهآنقدردربیابانسرگردان

بمانندتاهمگیبمیرند

زمینبازشدوخانواده،دوستان،و
اموالقورح،داتان،وابیرامرافرو
برد.آنگاهآتشآن250نفریرا

کهطغیانکردهبودند،سوزاند

خداتصمیمگرفتقوماسرائیلرا
بهبالییازبینبََرد.موسیوهارون
برایقومکفارهدادند،اما700ر14

نفرکشتهشدند

و کرد گناه قوم مانند نیز موسی
بههمینجهتازورودبهسرزمین

موعودمحرومشد

در و فرستاد سمی مارهای خدا
نتیجهبسیاریازمردممردندوعده

زیادینیزسختمصدومشدند



ازموسیكمکخواستندوچونموسیبرایآناندعاكرد،آتشمتوقفشد.
3ازآنپسآنجارا»تبعیره«)یعنی»سوختن«(نامیدند،چوندرآنجاآتش

خداونددرمیانایشانمشتعلشدهبود.

خدابرایقومشاکیگوشتمیفرستد
4و5غریبانیكهازمصرهمراهایشانآمدهبودنددرآرزویچیزهایخوبمصر
اظهاردلتنگیمیكردندواینخودبرنارضایتیقوماسرائیلمیافزودبطوریكه
نالهكنانمیگفتند:»ایكاشكمیگوشتمیخوردیم!چهماهیهایلذیذی
درمصرمیخوردیم!چهخیاروخربزهایی!چهترهوسیروپیازی!6ولیحاال

قوتیبرایمانماندهاست،چونچیزیبرایخوردننداریمجزاینَمّن!«
7)َمّن،بهاندازةتخمگشنیزوبهرنگسفیدمایلبهزردبود.8بنیاسرائیلآن
راازرویزمینجمعكرده،میكوبیدندوبصورتآرددرمیآوردند،سپس،
ازآنآرد،قرصهاینانمیپختند.طعمآنمثلطعمنانهایروغنیبود.9َمنّ

باشبنمشامگاهیبهزمینمینشست.(
10و11موسیصدایتمامخانوادههاییراكهدراطرافخیمههایخودایستاده
گریهمیكردندشنید.اوازاینامربسیارناراحتشدوبهخداوندكهخشمش
برافروختهبود،عرضكرد:»چرامرادراینتنگناگذاشتهای؟مگرمنچه
كردهامكهازمنناراضیشده،باراینقومرابردوشمنگذاشتهای؟12آیا
اینهابچههایمنهستند؟آیامنآنهارازاییدهامكهبهمنمیگوییآنهارا
ماننددایهدرآغوشگرفته،بهسرزمینموعودببرم؟13برایاینهمهجمعیت
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خود  توجه که میآید پیش زمانی نارضایتی  11:4ـ6
راازآنچهداریممعطوِفچیزهاییکنیمکهنداریم.قوم
اسرائیلچنانفکرخودرابهآنچهخدابرایشاننکردهبود
مشغولداشتهبودندکهازدیدنآنهمهکارهایعظیمی
کهبرایشانکردهبودعاجزبودند-اعمالعظیمیچون
قوم،و بهیک تبدیلآنها اسارتمصر، از رهانیدنشان
خربزههای به جز قوم آنان. به جدید سرزمینی ِاعطای
خوشمزهوآبدارمصرکهدیگرازآنخبرینبود،فکر
که بودند کرده فراموش چرا نبود معلوم نمیکردند.
تاواِنخوردنهمان بردگی تازیانههایدردناکدوران
شتابزده را اسرائیل قوم آنکه از پیش اما بود. خربزهها
را ما وذهنخود فکر ببینیم نیست بد سازیم، محکوم
خدا از آیا میدارد. مشغول بهخود چیزهایی چه اغلب
بهخاطرآنهمهچیزهاییکهبهماارزانیداشتهسپاسگزار
هستیم،یااینکههمیشهبهآنچیزهایجدیدیمیاندیشیم
دهیم اجازه نباید هستیم؟ آرزویشان در و نداریم که
نعمتزندگی، از باعثگردد نشده برآورده آرزوهای

خوراک،سالمتی،کار،ومصاحبتدوستانکههمگیرا
خدابهماارزانیداشتهاست،غافلمانیم.

11:7ـ12قوماسرائیلهرروزکهازخیمههایشانبیرون
میآمدند،معجزهایمیدیدند.ّمنسفیدوُپفکرده-این
خوراکآسمانی-رامیدیدندکهسطحزمینراپوشانده
بود.امابهزودیقوماینخوراکرانیزکافیندانستندو
شکوهکنانبهموسیگفتند:»ایکاشچندتکهگوشت
داشتیم!دریغازغذاهایخوبیکهدرمصرمیخوردیم!«
خدانیزآنچهمیخواستندبهایشانداد،امابابتآنبهایی
گزافپرداختند)ر.ک.18:11ـ31،20ـ34(.خداقومرا
مجازات وشکمپرستیشانسخت آز و بهخاطرحرص
کرد.ایشاناحساسمیکردندحقشاناستبیشترداشته
باشند،وازاینروچیزهاییراکهداشتندازیادبردند.از
خدانخواستندنیازشانرابرآوردهسازد،بلکهدرعوض
تقاضایگوشتکردندودیگرباورنداشتندکهخدابه
فکرآنهااست.شمانیزممکناستازخداچیزیبخواهید
واونیزخواستهتانرابرآوردهسازد،امااگردرخواستتان



چگونهگوشتتهیهكنم؟زیرانزدمنگریهكرده،میگویند:بهماگوشت
بده!14منبهتنهایینمیتوانمسنگینیباراینقومراتحملكنم.اینباری
استبسیارسنگین!15اگرمیخواهیبامنچنینكنی،درخواستمیكنممرا

بكشیوازاینوضعطاقتفرسانجاتدهی!«
16پسخداوندبهموسیفرمود:»هفتادنفرازرهبرانقوماسرائیلرابهحضور
منبخوان.آنهارابهخیمةعبادتبیاورتادرآنجاباتوبایستند.17مننزول
كرده،درآنجاباتوسخنخواهمگفتوازروحیكهبرتوقرارداردگرفته،

برایشاننیزخواهمنهادتاباتومتحملباراینقومشوندوتوتنهانباشی.
آنها به فرداگوشت سازند،چون طاهر را بگوكهخود بنیاسرائیل 18»به
میدهمتابخورند.بهایشانبگوكهخداوندنالههایشماراشنیدهاستكه
گفتهاید:ایكاشگوشتبرایخوردنمیداشتیم.وقتیدرمصربودیموضع
مابهتربود!19و20نهبراییکروز،دوروز،پنجروز،دهروز،بیستروز،
بلكهبراییکماهتمامگوشتخواهیدخوردبحدیكهازدماغتاندرآید
وازآنبیزارشوید،زیراخداییراكهدرمیانشماستردنموده،ازفراق

مصرگریهكردید.«
21ولیموسیعرضكرد:»تنهاتعدادمردانپیادةقومششصدهزارنفراست
وآنوقتتوقولمیدهیكهیکماهتمامگوشتبهاینقومبدهی؟22اگر
ماتمامگلههاورمههایخودراسرببریمبازهمكفافنخواهدداد!واگر

تمامماهیاندریاراهمبگیریماینقومرانمیتوانیمسیركنیم!«
23خداوندبهموسیفرمود:»آیامنناتوانشدهام؟بزودیخواهیدیدكهقول

منراستاستیانه.«
24پسموسیخیمةعبادتراترکنموده،سخنانخداوندرابهگوشقوم
رسانیدوهفتادنفرازرهبرانبنیاسرائیلراجمعكرده،ایشانرادراطراف
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باحالتیگناهآلودمطرحشود،ممکناستایندریافِت 
حاجتبهبهاییسنگینبرایتانتمامشود.

معجزاتی قالب در را خدا قدرت موسی  11:21،22
حیرتآوردرکاردیدهبود،باوجودایندراینمورد
اسرائیل سرگردان قوم به میتواند واقعًا خدا آیا که
در موسی اگر و کرد. تردید ابراز دهد، خوراک
است ممکن ما بیشتر چقدر کرد، شک خدا قدرت
باشد بهخدا کاماًل باید توکلمان بنابراین کنیم. چنین
وقتی باشیم. نرسیده بلوغروحانی به هنوز آنکه -ولو
بهدرکوفهمخودماناتکامیکنیم،اینخطروجود
داردکهارزیابیخدارادرموردموقعیتیخاصنادیده
بگیریم.بابهیادآوردناعمالاودرگذشتهوقدرتاو

درزمانحال،هیچگاهدستکمکاوراردنخواهیم
کرد.

11:23قدرتخداچقدراست؟زمانیکهاعمالعظیم
خدارامقابلخودمیبینیم)وقوماسرائیلبسیاریازاعمال
اورادیدهبودند(،توکلکردنبهاوآساناست،اماپس
ازمدتیممکناستبهنظربرسدقدرتاودرمشکالت
روزمرهماکمتروکمترشدهاست.خداتغییرنمیکند،
امادیدگاهمانسبتبهاوگاهتغییرمیکند.یکنواختی
زندگیروزانهباعثمیشودبهخوابخرگوشیفرورویم
واعمالپرقدرتخدارادرزندگیخودازیادببریم.و
حالآنکهقدرتخداهمیشهحاضراست،وهمانطور

کهموسیدریافت،هموارهدردسترسمیباشد.
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Highlight

Peyman
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Peyman
Highlight



خیمةعبادتبرپاداشت.25خداونددرابرنازلشده،باموسیصحبتكردو
ازروحیكهبرموسیقرارداشتگرفته،برآنهفتادرهبرقومنهاد.وقتی

كهروحبرایشانقرارگرفتبرایمدتینبوتكردند.
26دونفرازآنهفتادنفربهنامهایالدادومیداد،دراردوگاهماندهوبهخیمه
نرفتهبودند،ولیروحبرایشاننیزقرارگرفتودرهمانجاییكهبودند
نبوتكردند.27جوانیدویده،اینواقعهرابرایموسیتعریفكرد28ویوشع
پسرنونكهیكیازدستیارانمنتخبموسیبوداعتراضنموده،گفت:»ای

سرورمن،جلوكارآنهارابگیر!«
29ولیموسیجوابداد:»آیاتوبجایمنحسادتمیكنی؟ایكاشتمامی
نبیبودندوخداوندروحخودرابرهمةآنهامینهاد!«30بعد قومخداوند

موسیبارهبراناسرائیلبهاردوگاهبازگشت.
31خداوندبادیوزانیدكهازدریابلدرچینآورد.بلدرچینهااطرافاردوگاه

راازهرطرفبهمسافتچندكیلومتردرارتفاعیقریبیکمترازسطح
زمینپرساختند.32بنیاسرائیلتمامآنروزوشبوروزبعدازآن،بلدرچین
قریبسیصد بود پرندگانیكههركسجمعكرده گرفتند.حداقلوزن
منبود.بهمنظورخشکكردنبلدرچینها،آنهارادراطرافاردوگاهپهن
كردند.33ولیبمحضاینكهشروعبهخوردنگوشتنمودند،خشمخداوندبر
قوماسرائیلافروختهشدوبالییسختنازلكرده،عدةزیادیازآنانرااز
بینبرد.34پسآنمكانرا»قبروتهتاوه«)یعنی»قبرستانحرصوولع«(
نامیدند،چوندرآنجااشخاصیرادفنكردندكهبرایگوشتوسرزمین

مصرحریصشدهبودند.
35قوماسرائیلازآنجابهحضیروتكوچكرده،مدتیدرآنجاماندند.
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در  که اسـت داســتانی شبیه واقعه ایـن  11:26ـ29
مرقس38:9ـ41آمدهاست.شاگردانازعیسیخواستند
اجازهندهددیگراننیزارواحناپاکرابیرونبرانندزیرا
جزوشاگرداننیستند.اماهمموسیوهمعیسی،ایننوع

طرزفکرکوتهنظرانهرامحکوممیدانستند.
11:29برایهمهفرصتهستکهخداراخدمتکنند.
در نیز دیگران دید وقتی اما بود، اسرائیل رهبر موسی
امررهبریاستعداددارند،بینهایتخوشحالشد.منتهی
یوشعچنانبهرهبریموسیوفاداربودکههدفرااز
یادبرد-هدفیکههماناعبارتبودازایجادقومیمؤمن
وباایمان.نتیجهآنکهکارخدارامحدودکردتاموسی
کانونتوجهقومباشد.اگرتوجهمانصرفًامعطوفافراد
وتواناییهایشانباشد،ممکناستازهدفاصلیغافل
مانیم.درکارخدمتخدا،موفقیتهایگروهیکهنتیجه

شراکتمؤمنیناست،بردستاوردهایفردیتقدمدارد.
11:34شهوتچیزیاستبیشازصرفًاامیالناشایست
جنسی.هرگونهمیلغیرطبیعیوحریصانهنسبتبهچیزی
)اعمازورزش،علمودانش،مالوثروت،یاِاعمالنفوذ
بردیگران(درحکمشهوتاست.دراینموردخاص،
خداقوماسرائیلرابهخاطرشهوتشاننسبتبهغذایلذیذ
مجازاتکرد!میلواشتیاقشانبرایچیزهایخوبشهوت
محسوبنمیشد،بلکهآنچهشهوانیوناپسندبود،اینبود
کهاجازهدادهبودندایناشتیاقبهصورتحرصوآزدر
آید.فکرمیکردندبرخورداریازغذایمطبوعحقآنها
است،وجزبهغذانمیتوانستندبهچیزدیگریفکرکنند.
مشغول بهچیزی را ذهنتان و فکر چنان وقتی نیز شما
میداریدکهبرنگرشتاننسبتبههمهچیزتأثیرمیگذارد،

ازمرحلهاشتیاقبهحیطهحرصوآزقدمگذاشتهاید.



2-مریموهارونازموسیانتقادمیکنند

بود،12 حبشی او زن اینكه بعلت را موسی هارون و مریم روزی
سرزنشكردند.2آنهاگفتند:»آیاخداوندفقطبوسیلةموسیسخن
گفتهاست؟مگراوبوسیلةمانیزسخننگفتهاست؟«خداوندسخنانآنهارا
شنید3و4وفورًاموسیوهارونومریمرابهخیمةعبادتفراخواندهفرمود:
ایستادند. درحضورخداوند ایشان بیایید.«پس اینجا به شما نفر سه »هر

)موسیمتواضعترینمردرویزمینبود.(
5آنگاهخداونددرستونابرنازلشده،دركناردرعبادتگاهایستادوفرمود:
بیایند«وایشانجلورفتند.6خداوندبهایشانفرمود: »هارونومریمجلو
»منبایکنبیبوسیلةرویاوخوابصحبتمیكنم،7و8ولیباموسیكه
خدمتگزارمناستبهاینطریقسخننمیگویم،چوناوقوممراباوفاداری
خدمتمیكند.منباویرودررووآشكاراصحبتمیكنم،نهبارمز،واو

تجلیمرامیبیند.چطورجرأتكردیداوراسرزنشكنید؟«
9پسخشمخداوندبرایشانافروختهشدوخداوندازنزدایشانرفت.10بمحض
اینكهابرازرویخیمةعبادتبرخاست،بدنمریمازمرضجذامسفیدشد.
وقتیهاروناینرادید،11نزدموسیفریادبرآورد:»ایآقایم،مارابخاطر
اینگناهتنبیهنكن،زیرااینگناهماازنادانیبودهاست.12نگذارمریممثل

بچةمردهایكهموقعتولد،نصفبدنشپوسیدهاست،شود.«
13پسموسینزدخداونددعاكرده،گفت:»ایخدا،بهتوالتماسمیكنماو

راشفادهی.«
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12:1اغلبنارضایتیهانهبرسرموضوعاصلی،بلکه
مورد در است. دیگری جای از فرد ناراحتی بهواسطه
ازموسیشکایتداشتند،همین نیزکه مریموهارون
بود روزافزونشان حسادت اصلی، موضوع بود. طور
نسبتبهمقامونفوذموسیدربینقوم.ازآنجاییکه
نتوانستندازنحوهرهبریموسیایرادبگیرند،برآنشدند
موضوع با مستقیمًا آنکه بهجای کنند. انتقاد او زن از
اصلیکههماناحسادتوغرورشانبودرویاروشوند،
به بهاصطالح ازمسألهاصلیطفرهروندو میخواستند
بههنگام نیز شما گذارند. سرپوش حسادتشان بر نوعی
ابرازنارضایتی،خوباستلختیدرنگکنیدوازخود
بپرسیدآیاواقعًاصحبتتانبرسرموضوعاصلیاستیا
بر مقابل، بهشخصیتطرف باحمله دارید اینکهسعی
شما از ناحق به اگر و گذارید. سرپوش دیگر چیزی
انتقادمیکنند،همیشهبهخاطرداشتهباشیدکهمنتقدینتان

ممکناستازمواجهشدنبامسألهاصلیبیمداشتهباشند.
ایننوعانتقاداترابهدلنگیریدوبهآناهمیتندهید.
نشاندهدودر بهشما را بخواهیدمسألهاصلی ازخدا

برخوردباآنکمکتانکند.
12:11هارونفریادبرآورد:»اینگناهماازنادانیبوده
است.«آساناستبهاشتباهاتگذشتهنگاهکنیموبه
حماقتاعمالمانپیبریم.امادشواراستپیشازدرگیر
شدندرنقشههایابلهانهمان،بهحماقتشانپیببریمزیرا
ایننقشههاهنگامیکهمشغولعملیکردنشانهستیم،
از آنکه برای میکنند. جلوه درست و عاقالنه بهنوعی
به آنکه از پیش یابیم، احمقانهخالصی عقاید و افکار
اعمالاحمقانهتبدیلشوند،الزماستهرگونهفکرو
هارون و مریم بزداییم. خود زندگی از را غلط انگیزه
اندوه و غم گرفتار را خود نتیجه در و نکردند چنین

فراوانساختند.



بود انداخته او فرمود:»اگرپدرشآبدهانبصورت بهموسی 14خداوند

آیاتاهفتروزخجلنمیشد؟حاالهمبایدهفتروزخارجازاردوگاهبه
تنهاییبسربردوبعدازآنمیتوانددوبارهبازگردد.«

15پسمریممدتهفتروزازاردوگاهاخراجشدوقوماسرائیلتابازگشت
از 16سپس كردند. كوچ دوباره آن از پس نموده، صبر اردوگاه به وی

حضیروتحركتنموده،درصحرایفاراناردوزدند.

3-جاسوسانقومرابهشورشوامیدارند
اعزامجاسوسانبهمأموریت

خداوندبهموسیفرمود:»افرادیبهسرزمینكنعانكهمیخواهم13
آنرابهقوماسرائیلبدهمبفرستتاآنرابررسیكنند.ازهر

قبیلهیکرهبربفرست.«
3-15)درآنموقعبنیاسرائیلدرصحرایفاراناردوزدهبودند.(موسیطبق

دستورخداوندعملكرده،ایندوازدهرهبررابهسرزمینكنعانفرستاد.
شموعپسرزكور،ازقبیلةرئوبین؛
شافاطپسرحوری،ازقبیلةشمعون؛

كالیبپسرَیُفَنه،ازقبیلةیهودا؛
یجالپسریوسف،ازقبیلةیساكار؛

هوشعپسرنون،ازقبیلةافرایم؛
فلطیپسررافو،ازقبیلةبنیامین؛

جدیئیلپسرسودی،ازقبیلةزبولون؛
جدیپسرسوسی،ازقبیلةمنسی؛
عمیئیلپسرجملی،ازقبیلةدان؛
ستورپسرمیكائیل،ازقبیلةاشیر؛
نحبیپسروفسی،ازقبیلةنفتالی؛
جاوئیلپسرماكی،ازقبیلةجاد.

16درهمینموقعبودكهموسیاسمهوشعرابهیوشعتغییرداد.
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نهایت  کسی، صورت به انداختن دهان آب  12:14
به اهانت برای مذهبی رهبران میشد. محسوب توهین
انداختند)متی67:26(. عیسی،بهصورتاوآبدهان
دهان آب فرزندش صورت به مادری یا پدر اگر
مجازاتکرد را مریم بود.خدا تنبیه نشانه میانداخت،
زیرانهتنهادربرابراقتدارموسی،بلکهدربرابراقتدار
خدانیزطغیانکردهبود.خدابهعنوانمجازات،بهجذام

مبتالیشساختودستوردادبهمدتیکهفتهبیرون
ازاردوگاهبهسربَرد.درواقعاینمجازاتبسیارخفیف
دهان آب مجازات اردوگاه از اخراج هفته یک بود.
انداختنپدرشبهصورتاوبود.حالکهنسبتبهخدا
گناهورزیدهبود،چقدربیشترمستحقمجازاتبود!بار
دیگرمیبینیمچطورخدارحمتشراباانضباِطعملیدر

هممیآمیزد.
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پاسخ اغلب است. بوده چه زندگیشان مشکل بزرگترین بپرسید بزرگتر خواهری یا برادر از
خواهیدشنید:»برادر)یاخواهر(کوچکترم!«اینامربهویژهزمانیصادقاستکهخواهریابرادر
کوچکترازفرزندبزرگترموفقترباشد.پیوندوفادارینسبتبهخانوادهدراینگونهمواقعاغلب

بالکلگسستهمیشود.
اولینبارکهبهمریمبرمیخوریم،میبینیممشغولیکیازعجیبتریناَشکالدایگیدرتاریخاست.
برادرنوزادشرانظارهمیکندکهدرگهوارهایقیراندودبررویرودنیلشناوراست.ذکاوتو
تیزهوشیمریمباعثشدموسیبهدستمادرخودشبزرگشود.واکنونکهمریممیدیدبرادر
نوزادشروزبهروزبزرگتروسرشناسترشود،رهاییازآنحسحمایتوبرترینسبتبهبرادرش

-احساسیکهبهواسطهآنواقعهتشدیدیافتهبود-احتمااًلبینهایتبرایشدشواربود.
عاقبت،همسریکهموسیانتخابکردبهمریممجالانتقادداد.مریمبهخاطرنگرانیواحساس
ناامنیشدید،طبیعیبودبخواهدخشمشرابهاینبهانهبروزدهد.اوباازدواجموسیقطعًادیگر
درزندگیبرادرشمهمترینفردبهشمارنمیرفت.بااینحال،مسألهاصلیزنموسینبود.عصبانیت
مریمدرواقعبهاینخاطربودکهموسیاکنونمهمترینفرددراسرائیلمحسوبمیشد.اوو
برادرشهارونپرسیدند:»آیاخداوندفقطبهوسیلهموسیسخنگفتهاست؟مگراوبهوسیلهمانیز
سخننگفتهاست؟«درکتابمقدسدرموردجوابموسیچیزینمیخوانیم،اماپاسخخدابهمریم
وهارونبسیارسریعبود.خدابیآنکهنقشمریموهارونرادربرنامهاشمنکرشود،بهوضوح
نشاندادکهباموسیرابطهایویژهومنحصربهفرددارد.مریمبهعنوانمجازاِتنافرمانیاش،به
جذامدچارشدکهمرضیبودمهلک.اماشخصیتموسیبهگونهایبودکهنزدخدابرایخواهرش

شفاعتکردودرنتیجهخدامریمراشفاداد.
مانیزپیشازآنکهزبانبهانتقادکسیبگشاییم،الزماستقدریتأملکرده،ببینیمانگیزهمان
ازاینکارچیست.زیراکوتاهیدراینزمینهمیتواندنتایجاسفناکیبهبارآورد.آنچهغالبًااز
آنبهعنوان»انتقادسازنده«یادمیشود،ممکناستدراصلچیزیجزحسادتیویرانگرنباشد.
آسانترینراهبرایباالبردنمقامخود،پایینآوردنمقامدیگراناست.آیاحاضریدقبلازانتقاد
ازدیگران،انگیزههایخودتانرازیرسؤالببرید؟آیابهترنیستبهجایانتقادازمعایبدیگران،

انگشتاتهامبهسویمعایبخودتاندرازکنید؟
نقاطقوتوموفقیتها:

وقتیزیرفشارقرارمیگرفت،بهسرعتراهحلیبهذهنشمیرسید *
رهبریتوانابود *
سرودمیساخت *

نبیهبود *
نقاطضعفواشتباهات:

بهمقامموسیحسادتمیکرد *
آشکاراازرهبریموسیانتقادکرد *

درسیاززندگیاو:
توجهبهانگیزهایکهدرپسانتقادنهفته،اغلبازتوجهبهخودانتقادبسیارمهمتراست *

آمارحیاتی:
محلزندگی:مصر،صحرایسینا *

خویشاوندان:برادران:هارونوموسی *
آیهکلیدی:

»ومریماینسرودراخطاببهایشانخواند:خداوندرابسراییدکهشکوهمندانهپیروزشدهاست...«
)خروج21:15(.

ماجرایمریمدرخروجفصلهای2و15واعدادفصلهای12و20نقلشدهاست.ازاودرتثنیه9:24؛
اولتواریخ3:6؛ومیکاه4:6نیزیادشدهاست.
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جاسوسانبهشناساییسرزمینموعودمیپردازند
17موسیایشانراباایندستوراتاعزامنمود:»ازاینجابهسمتشمالبرویدو
ازصحراینِِگبگذشته،خودرابهسرزمینكوهستانیبرسانید،18وببینیدوضع
سرزمینموعودازچهقراراستومردمیكهدرآنجاساكنند،چگونهاندقوی
هستندیاضعیف؟بسیارندیاكم؟19زمینشانحاصلخیزاستیانه؟شهرهایشان
چگونهاند،حصاردارندیابیحصارند؟20زمینشانباروراستیابایر؟درآنجا
درختزیاداستیاكم؟هراسبهخودراهندهیدومقداریازمحصوالتآنجا

رابعنواننمونهباخودبیاورید.«)آنموقعفصلنوبرانگوربود.(
21پسایشانرفته،وضعزمینراازبیابانصینتارحوبنزدیکگذرگاه
حماتبررسیكردند.22درمسیرخودبسویشمال،اولازصحراینگب
گذشته،بهحبرونرسیدند.درآنجاقبایلاخیمان،شیشایوتلمایراكهاز
نسلعناقبودنددیدند.)حبرونهفتسالقبلازصوعنمصر،بناشدهبود.(
23سپسبهجاییرسیدندكهامروزهبهدرةاشكولمعروفاستودرآنجا
یکخوشهانگورچیدندوباخودآوردند.اینخوشةانگوربقدریبزرگ
بودكهآنرابهچوبیآویختهدونفرآنراحملمیكردند!مقداریانارو
انجیرنیزبراینمونهباخودآوردند.24آندرهبسببآنخوشةانگوریكه

چیدهشدهبوداشكول)یعنی»خوشه«(نامیدهشد.
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مسیرحرکتجاسوسان
جاسوسانازقادشبرنیعواقعدرحاشیهشمالیصحرایفارانتارحوب
واقعدرشمالیترینقسمتدرهاردنپیشرفتندودربازگشتمسیری

درحدود300مایلراطینمودند.

13:17ـ20موسیمیدانستکهپیشازورودقومبه
سرزمینموعودبهچهاطالعاتینیازاست،وبرایکسب
تصمیمی وقتی داشت. بر دقیق قدمهایی اطالعات این
میگیریدیامسؤولیتهایجدیدیبهشماواگذارمیشود،
ایندوقدممهمراهمیشهبهخاطرداشتهباشید.ازخود
بپرسیددرموردفرصِتبهدستآمدهبایدچهبدانید،و
بعددرجهتکسباطالعاتالزمگامبردارید.ایننوع
توسلبهعقلسلیم،کمکباارزشیاستدرجهتتحقق

اهدافخدا.
سرزمین که گفت اسرائیل قوم به خدا  13:25ـ29
موعود،سرزمینیاستغنیوحاصلخیز.بهعالوهوعده
دادکهاینسرزمینمتعلقبهآنهاخواهدبود.جاسوسان
دربازگشتنزدموسی،برایورودبهآنسرزمیندالیل
نتوانستند اما بود، خوب هم خیلی که آوردند متعددی
رخ بود ممکن که بدی اتفاقات درباره گفتن ازسخن
و غولپیکر افراد مورد در آنچه کنند. خودداری دهد،
در خدا وعدههای شد باعث گفتند، شهرهایحصاردار
موردکمکبهقومبرایتصرفآنسرزمین،بهآسانی
بهفراموشیسپردهشود.شمانیزوقتیباتصمیمیدشوار
روبهرومیشوید،نگذاریدجنبههایمنفیچشمتانرابه
رویجنبههایمثبتببندد.جنبههایمثبتومنفی،هر

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

مصــر

ان
کنع

اورشلیم

دریایسرخ

کوهسینا

صحرایفاران

رحوب

درهاشکول حبرون

قادشبرنیع

بیابانصین
نگب

صحرانسین



شورشقومبههنگامشنیدنگزارشجاسوسان
25پسازچهلروزایشانازمأموریتخودبازگشتند.26آنانبهموسی،هارون
وتمامقوماسرائیلكهدرقادشواقعدرصحرایفارانبودند،ازوضعیت
نشان آنها به بودند باخودآورده راهمكه میوههایی داده، آنجاگزارش

دادند.
27گزارشایشانازاینقراربود:»بهسرزمینیكهماراجهتبررسیآن

فرستادی،رسیدیم،سرزمینیاستحاصلخیزكهشیروعسلدرآنجاری
است.اینهممیوههاییاستكهباخودآوردهایم.28اماساكنانآنجاخیلی
گذشته این از است. بزرگ بسیار و شهرهایشانحصاردار و هستند قوی
غولهایعناقیراهمدرآنجادیدیم.29عمالیقیهادرصحراینگب،حیتیهاو
یبوسیهاواموریهادرنقاطكوهستانی،وكنعانیهادرساحلدریایمدیترانه

وكنارةروداردنسكونتدارند.«
30كالیب،بنیاسرائیلراكهدرحضورموسیایستادهبودندخاطرجمعنموده

گفت:»بیاییدفورًاهجومببریموآنجاراتصرفكنیم،چونمیتوانیمآن
رافتحنماییم.«
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دوراخوببسنجید.اجازهندهیددشواریهاومشکالتی
کهممکناستپیشآید،باعثشودقدرتخداووعده

کمکوهدایِتاوراازیادببرید.
اما بیابان، در بود واحهای قادشگرچهصرفًا  13:26
میرفت. شمار به مهم گذرگاهی اسرائیل تاریخ در
وقتیجاسوسانپسازشناساییسرزمینتازهبهقادش
آن وارد بگیرند تصمیم که بود قوم بر گشتند، باز
سرزمینبشوندیاخیر.قومتصمیمبهبازگشتگرفتند
سال چهل که کرد محکومشان خدا جهت همین به و
دربیابانسرگردانباشند.نیزدرقادشبودکهموسیاز
خدانااطاعتیکرد)اعداد12،11:20(.وبههمینجهت
اونیزازورودبهسرزمینموعودمحرومشد.هارونو
مریمنیزدرقادشوفاتیافتندزیراآناننیزاجازهورود
لحاظجغرافیایی از قادش نیافتند. را موعود بهسرزمین
اسرائیل قوم منتهی بود. نزدیکمرزهایجنوبیکنعان
بهخاطربیایمانیشانیکعمرطولکشیدتاازقادشبه

سرزمینموعودبرسند.
نامیده نیز موعودکهسرزمینکنعان سرزمین 13:27
شدند، متوجه جاسوس 12 آن که طور همان میشد،
بهراستیعالیوحاصلخیزبود.کتابمقدساغلبازاین
سرزمینبهعنوان»سرزمینیکهشیروعسلدرآنجاری
است«یادمیکند.بااینکهکنعانبا250کیلومترطولو
100کیلومترپهنابهنسبتسرزمینکوچکیبود،امادامنه

فندق، خرما، انجیر، درختهای از بود پوشیده تپههایش
پستهودیگرمیوههایمغزدار.سرزمینکنعانراخدابه

ابراهیم،اسحاق،ویعقوبوعدهدادهبود.
13:28،29شهرهایحصارداریکهجاسوساندرباره
آنسخنمیگفتند،بادیوارهاییبهپهنای7متروبلندی
8مترمحصوربود.اغلبدرباالیدیوارشهرنگهبانانی
داشتند. نظر رازیر نواحی تمام ازآنجا بودندو مستقر
و مهیب افرادی سرزمین آن ساکنان گفتند جاسوسان
غولپیکرندباقدیبین2تا3متر،واسرائیلیاندرمقایسه
نیستند.مشاهدهشهرهایحصاردار مَلخانیبیش باآنان
به را جاسوسان اکثر سرزمین، آن غولپیکِر مردان و

وحشتانداختهبود.
با و ایستادهاید جمعیتی برابر در کنید تصور  13:30
باآن ابرازمیکنیدکههیچکس بلندعقیدهای صدای
موافقنیست!کالیبحاضربودموردبیمهریاکثریت
واقعشود،امادستورخدارااجراکند.شمانیزبرایآنکه
بتوانیدبهرغمدیدگاهاکثریت،موفقباشیدومؤثرواقع
شوید،باید)1(ازواقعیتامرمطلعباشید)کالیبشخصًا
سرزمینموعودرادیدهبود(؛)2(نگرشتاندرستباشد
مطابقوعدهخودسرزمین داشتخدا اطمینان )کالیب
را عقیدهتان )3( و داد(؛ خواهد اسرائـیل به را موعود
فتح را آن )“میتوانیـم کنید بیـان واضح و روشن

کنیم!”(.



31اماهمراهانكالیبگفتند:»ماازعهدةایناقوامنیرومندبرنمیآییم،چون
بودكهآن ازآن منفیوحاكی آنها 32بنابراین،گزارش قویترند.« ما از
سرزمینآنهاراازپایدرخواهدآورد.آنهاگفتند:»اهالیآنجاقویهیكل
هستند.33مادرآنجاعناقیهارادیدیمكهازنسلمردمانغولپیكرقدیماند.

چنانقدبلندیداشتندكهمادربرابرشانهمچونملخبودیم.«

باشنیدناینخبر،قوماسرائیلتمامشبباصدایبلندگریستند.14
2آنهاازدستموسیوهارونشكایتكرده،گفتند:»كاشدر
مصرمردهبودیم،یادرهمینبیابانتلفمیشدیم،3زیرامردنبهترازاین
استكهبهسرزمینیكهدرپیشداریمبرویم!درآنجاخداوندماراهالک
میكندوزنانوبچههایماناسیرمیشوند.بیاییدبهمصربازگردیم.«4پسبه
یكدیگرگفتند:»بیاییدیکرهبرانتخابكنیمتامارابهمصربازگرداند.«

دعایموسیبرایقومیاغی
نون پسر 6یوشع افتادند. خاک به اسرائیل قوم برابر در هارون و 5موسی
كنعان سرزمین بررسی به كه بودند كسانی جزو كه َیُفّنه پسر كالیب و
رفتهبودند،جامةخودراچاکزدند7وبههمةقومخطابكرده،گفتند:
»سرزمینیكهبررسیكردیمسرزمینبسیارخوبیاست.8اگرخداوندازما
راضیاست،مارابسالمتبهاینسرزمینحاصلخیزخواهدرساندوآنرا
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13:31،32قوماسرائیلبهخدااعتمادنداشتندوپیروزی 
رامحالمیدانستند.ازدیدآنها،تصمیمشانکاماًلدرست
خدا که بودند غافل واقعیت این از اما بود. عاقالنه و
همیشهمطابقمعیارهایانسانیعملنمیکند.وقتیخدا
وعدهایمیدهد،قطعًابدانعملخواهدکرد،ولوآنکه
بینهایتنامحتملبهنظررسد.کالمخداتابعرأیاکثریت
نیست.حقیقتکالِماورابااحساسات،موقعیت،یارأی
ونظِرمردمکارینیست.کالیببهرغمآنچهدیدهبود،
قاطعانهبرحقیقتیکهدربارهخدامیدانستایستاد.او
یقینداشتکالمخداهمیشهدرستبودهوهست.خدا
بهوضوحگفتهبودکهبهقومکمکخواهدکردسرزمین
موعودرافتحکنند.اماسایرجاسوسانآنچهراراجعبه
خدامیدانستندازیادبردندودرعوضبراساسآنچه
حاضرید آیا گرفتند. تصمیم میدانستند، خود به راجع
برایانجامآنچهکالمخدامیگوید،دربرابرفشارتوده

عوامبایستید؟
13:33ـ14:4نظرمنفیدهنفرباعثشدملتیبزرگ
سربهشورشبگذارد.بنابراینبایدبههنگامابرازعقاید
منفیخیلیمواظبباشیم،زیراانسانذاتًامایلاستآنچه

راکهصرفًاتصوریبیشنیست،بهعنوانحقیقتبپذیرد.
رفتار و اعمال بر است ممکن میآوریم زبان به آنچه
را نصایحمان تمام و کردهاند اعتماد ما به که کسانی

درستمیدانند،تأثیریعمیقبرجاینهد.
14:1ـ4وقتیآیهیأسخواندهشد،همهباآنهمصدا
زود خیلی خود، آنی احساسات تأثیر تحت قوم شدند.
دیدشانراازدستدادندوآنچهراراجعبهشخصیت
اگر میکنید فکر کردند. فراموش میدانستند، خدا
عقبنشینی،صرف بهجای را خود نیروی و وقت قوم
پیشرویمیکردند،چهاتفاقیمیافتاد؟سرزمینموعود
بسیارزودتروبازحمتیکمترفتحمیشد.بنابراینهرگاه
میبینیددراطرافتانفریادناامیدیبلنداست،قبلازآنکه
باجمعهمصداشوید،اززاویهایوسیعتربهمسألهنگاه
کنید.باوقتونیرویتانمیتوانیدکارهایبسیاربهتری

انجامدهید.
را اسرائیل قوم ازطریقمعجزاتعظیم، 14:5ـ9خدا
ازبردگیرهانید،ازبیابانیمتروکعبورداد،وتامرز
سرزمینموعودهدایتشانکرد.اوازآنانمحافظتنمود،
بهآنهاغذاداد،وبهتماموعدههایشعملکرد.بااین



بهماخواهدداد.9پسبضدخداوندقیامنكنیدوازمردمآنسرزمیننترسید،
چونشكستدادنآنهابرایمامثلآبخوردناست.خداوندباماست،ولی

آنانپشتیبانیندارند.ازآنهانترسید!«
مرگ به تهدید را ایشان پیشنهاد، این قبول بعوض اسرائیل قوم 10و11ولی
كردندكهناگاهحضورپرجاللخداونددرخیمةعبادتبرتمامقومنمایان
گردیدوخداوندبهموسیفرمود:»تابهكیاینقوممرااهانتمیكنند؟آیا
بعدازهمةاینمعجزاتیكهدرمیانآنهاكردهامبازبهمنایماننمیآورند؟
نیرومندتر ازتوقومیبزرگترو بابالییهالکمیكنمو ایشانرا 12من

بوجودمیآورم.«
13موسیبهخداوندعرضكرد:»اماوقتیمصریهااینرابشنوندچهخواهند
گفت؟آنهاخوبمیدانندكهتوباچهقدرتعظیمیقومخودرانجات
دادی.14مصریهااینموضوعرابرایساكنانسرزمینكنعانتعریفخواهند
كرد.كنعانیهااطالعدارندكهتو،ایخداوند،باماهستیوخودرادرابری
كهباالیسرماستظاهرمیكنیوباستونابروآتش،شبوروزمارا
هدایتمینمایی.15حالاگرتمامقومخودرابكشی،مردمیكهشهرتتو
راشنیدهاندخواهندگفت:16خداوندناچارشدآنهارادربیابانبكشد،چون

نتوانستاینقومرابهسرزمینیكهبهآنهاوعدهدادهبودبرساند.
17و18»التماسمیكنمقدرتعظیمترابابخشیدنگناهانمانمایانساخته،
محبتعظیمخودرابهمانشاندهی.برماخشمنگیروماراببخشهرچند
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حالوقتیتشویقشانکردآخرینقدمایمانرابردارندو 
واردسرزمینموعودشوند،نپذیرفتند.چراقومپسازآن
همهمعجزات،ناگاهاعتمادخودرابهخداازدستدادند؟
چراقومیکهاززمانترکمصریگانههدفشانرسیدن
بهسرزمینموعودبود،ناگاهازورودبهاینسرزمینسر
بارهاهمین نیز ما استکهخود این نه آیا باززدند؟
گونهرفتارکردهایم؟درچیزهایکوچکبهخدااعتماد
میکنیم،امابههنگامتصمیمگیریهایدشوار،موقعیتهای
ناگوارومشکالتبزرگ،درتواناییاوتردیدمیکنیم.
بنابراینمواظبباشیددرستدرلحظهرسیدنبههدف،
ازاعتمادبهخدابازنایستید.اگراوشماراتااینجاپیش
به با میتوانیم بگذارد؟ تنهایتان ناگاه باید چرا آورده،
ماکرده برای خاطرآوردِنآنهمهکارهاییکهخدا

است،همچناندراعتمادبهاوپیشبرویم.
14:10دومرددانا،یعنییوشعوکالیب،قومراتشویق
موعود سرزمین بهسوی خدا، وعده بر توکل با کردند
به اندرزآنانراردکردندوحتی اماقوم پیشبروند.
اندرزهاییکه رّد در بنابراین نمودند. تهدیدشان مرگ

را اندرزها این خوب مکنید. شتاب نیست، میلتان باب
بسنجیدومطابقمعیارکالمخداسبکوسنگینکنید.
شایداندرزیکهبهشمارسیدهازطرفخدابودهاست.

برای اماموسی نبودند، ایشانشایستهآن  14:16-13
در خدا شهرت نگران او زیرا کرد وساطت خود قوم
میانخدانشناسانبود.بهاینفکرکنیدکهزندگیشما
چهنوعشهرتیبرایخدامیآورد.آنچهکهدوستانو
آن از مهمتر میکنند، فکر خدا باره در همسایگانتان

چیزیاستکهدربارهشمافکرمیکنند.
14:17ـ20موسیالتماسکنانازخداخواستقومخود
آشکار را خدا متعدد صفات موسی شفاعت ببخشد. را
میکند:)1(خدابیاندازهصبوراست؛)2(محبتخدا
میتوانیمهمیشهرویآنحساب استکه تنهاچیزی
کنیم؛)3(خدامارابهکّراتمیبخشد؛و)4(خدارحیم
است،بهدرخواستماگوشفرامیدهدوبرایآنجواب
دارد.خدااززمانموسیتاکنونتغییرنکردهاست.مانیز
میتوانیممانندموسیبرمحبت،صبر،بخشش،ورحمت

خداتوکلکنیم.



گفتهایكهگناهرابدونسزانمیگذاریوبخاطرگناهپدران،فرزندانراتا
نسلسوموچهارممجازاتمیكنی.19خداوندا،ازتواستدعامیكنمگناهان
اینقومرابخاطرمحبتعظیمخودببخشیهمچنانكهازروزیكهسرزمین

مصرراپشتسرگذاشتیمآنهاراموردعفوخودقراردادهای.«

خداقومرابهچهلسالسرگردانیمحکوممیسازد
20و21پسخداوندفرمود:»منآنهاراچنانكهاستدعاكردهایمیبخشم.ولی
بهحیاتخودموبهحضورپرجاللمكهزمینراپركردهاستسوگندیاد
میكنمكه22و23هیچكدامازآنانیكهجاللومعجزاتمرادرمصرودر
ازتوكلنمودنواطاعتكردنسرباززدهاندحتی بارها بیاباندیدهاندو
موفقبدیدنسرزمینیكهبهاجدادشانوعدهدادهامنخواهندشد.هركهمرا
كالیب من 24ولیخدمتگزار دید. نخواهد را موعود اهانتكندسرزمین
شخصیتدیگریداردوپیوستهازصمیمقلبمرااطاعتكردهاست.او
رابهسرزمینیكهبرایبررسیآنرفتهبودخواهمبردونسلاومالکآن
ازعمالیقیهاوكنعانیهای اینحد تا اسرائیل قوم 25حالكه خواهدشد.
ساكندرههامیترسندپسبهتراستفرداازسمتدریایسرخبهبیابان

مراجعتكنید.«
26سپسخداوندبهموسیوهارونگفت:27»اینقومبدكاروشرورتابهكی
ازمنشكایتمیكنند؟تابهكیبایدبهغرغرآنهاگوشدهم؟28بهایشان
بگوكهخداوندبهحیاتخودقسممیخوردكهآنچهراكهازآنمیترسیدید
بهسرتانبیاورد.29همةشمادراینبیابانخواهیدمرد.حتییکنفرازشما
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14:20ـ23دیدوشناختیکهقوماسرائیلازخداداشتند، 
ازتماماقوامپیشینواضحتروروشنتربود،زیرااینقوم
هماحکاموقوانینخدارادراختیارداشتندوهمازحضور
واقعیوملموِساوبرخورداربودند.بنابراینحالکهبا
وجوددیدنآنهمهاعمالمعجزآسایخداوشنیدنکالم
سختتر بسیار مجازاتشان میکردند، نافرمانی او از او،
نیز مسؤولیتش باشد، بیشتر کسی فرصت چه هر بود.
بیشترخواهدبود.بهفرمودهعیسی:»بههرکهمسؤولیت
بزرگتریسپردهشود،بازخواستبیشترینیزازاوبهعمل
خواهدآمد«)لوقا48:12(.بنابراینمسؤولیتیکهدرزمینه
اطاعتازخداوخدمتبهاوبردوشمااست،بینهایت
زیادتراست،چونماهمکلکتابمقدسرادراختیار

داریموهمپسرخدا،عیسیمسیحرامیشناسیم.
14:22وقتیخداگفتقوماسرائیلدهبارازاطاعتو
توکلبهاوسرباززدهاند،اغراقنمیکرد.ایندهبارعبارتند

از:)1(اعتمادنکردنبهخدابههنگامعبورازدریایسرخ
)خـروج12،11:14(؛)2(شکایتبهخـاطرتلخبـودنآب
سین صحرای در شکایت )3( 24:15(؛ )خروج ماره در
)خروج3:16(؛)4(جمعآوریّمنبیشازمقداریکهبرای
هرروزمقررشدهبود)خروج20:16(؛)5(جمعآوریّمن
بهخاطر شکایت )6( 27:16ـ29(؛ )خروج َسبَّت روز در
و بتپرستی )7( 3،2:17(؛ )خروج رفیدیم در آب نبود
پرستشگوسالهایطالیی)خروج7:32ـ10(؛)8(شکایت
درتبعیره)اعداد1:11(؛)9(شکایتبرسرلذیذنبودِنغذا
)اعداد4:11(؛)10(عدِماعتمادشانبهخدابههنگامورود
بهسرزمینموعـود،وخودداریازورودبهاینسرزمـین

)اعداد1:14ـ4(.
میبینیم، 6:14ـ15 یوشع در را آیه این تحقق  14:24
آنجاکهکالیبمیراثخودرادرسرزمینموعوددریافت

میدارد.



كهبیستسالبهباالداردوازدستمنشكایتكردهاست،30واردسرزمین
َیُفّنهویوشعپسرنوناجازةورودبه موعودنخواهدشد.فقطكالیبپسر

آنجارادارند.
31»شماگفتیدكهفرزندانتاناسیرساكنانآنسرزمینمیشوند؛ولیبرعكس،
منآنهارابسالمتبهآنسرزمینمیبرموایشانمالکسرزمینیخواهند
شدكهشماآنراردكردید.32اماالشههایشمادراینبیابانخواهدافتاد.
33فرزندانتانبخاطربیایمانیشماچهلسالدراینبیابانسرگردانخواهند

بودتاآخریننفرشمادربیابانبمیرد.
34و35»همانطوركهافرادشمامدتچهلروزسرزمینموعودرابررسیكردند،
شمانیزمدتچهلسالدربیابانسرگردانخواهیدبود،یعنییکسالبرای
هرروز،وبهاینترتیبچوبگناهانخودراخواهیدخوردوخواهیدفهمید
كهمخالفتبامنچهسزاییدارد.شماایقومشروركهبضدمنجمعشدهاید

دراینبیابانخواهیدمرد.منكهخداوندهستماینراگفتهام.«
ایجادترسو با بودند برایبررسیسرزمینكنعانرفته 36و37و38افرادیكه
وحشتدردلمردمآنهارابهطغیانعلیهخداوندبرانگیختند،پسخداوندبالیی
فرستاده،آنهاراهالکكرد.ازبیناینافرادفقطیوشعوكالیبزندهماندند.

قوممیکوشندبااتکابهخودواردسرزمینموعودشوند
39وقتیموسیسخنانخداوندرابهگوشقوماسرائیلرسانید،آنهابهتلخی
گریستند.40روزبعد،صبحزودآنهابرخاسته،روانةسرزمینموعودشدند.آنها
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14:34،35داوریخدادقیقًابههمانصورتیکهقوم 
بیشازهمهازآنوحشتداشتند،گریبانشانراگرفت.
قومازمردندربیابانسختمیترسیدند؛بههمینجهت
مجازاتخدانیزاینبودکهکاریکندآنقدردربیابان
اکنون قوم بمیرند. همگی عاقبت تا باشند سرگردان
آرزوداشتباهمانمشکِلمردمانغولپیکروشهرهای
به نکردن اعتماد شود. مواجه موعود مستحکِمسرزمین
این آیا میسازد. چندان صد را مشکالتمان اغلب خدا
از بیش بیابان، یعنیچهلسالسرگردانیدر مجازات،
حدسنگینبود؟درمقایسهبامرگآنیکهخدانخست
قومرابدانتهدیدکردهبود،آنقدرهاهمسنگیننبود
)12:14(.الاقلخدابهقوماجازهدادهبودقدریبیشتر
زندهبمانند.خدادرستهمانطورکهگفتهبود،قومخود
راتامرزسرزمینموعودپیشآوردهبود.حالآمادهبود
آنسرزمینغنیوپربرکترابهآنهاببخشد،اماقومآن
رانپذیرفتند)2،1:14(.خدابهاندازهکافیآنانراتحمل

کردهبود.قومحداقلدهبارازتوکلبهخداواطاعت
ازاوسرباززدهبودند)22:14(.تمامقوم)بهجزیوشع،
بودندو کالیب،موسی،وهارون(خداراخوارشمرده
نسبتبهاوبدگمانبودند.بااینحالمجازاتخداهمیشگی
نبود.پساز40سال،نسلیجدیدفرصتمییافتوارد

سرزمینموعودشود)یوشعفصلهای1ـ3(.
14:40ـ44وقتیاسرائیلیانبهحماقتخودپیبردند،
خدا اما گردند. باز خدا بهسوی گرفتند تصمیم ناگهان
اعتراِفآنانرابهتقصیرکاربودن،باتوبهواقعیاشتباه
نگرفت،زیراازدلآنهاخبرداشت.آنانبیتردیدخیلی
زوددوبارهطریقهمیشگیرادرپیشمیگرفتند.گاه
زمانبرایاعمالیانیاِتخوبخیلیدیراست.نهتنها
بایداعمالدرستانجامدهیم،بلکهبایدایناعمالرادر
زماندرستنیزانجامدهیم،چهدرغیراینصورت،با
عواقبناگوارآنمواجهخواهیمشد.خداازماانتظاردارد

فورًاوبهطورکاملازاواطاعتکنیم.



میگفتند:»مامیدانیمكهگناهكردهایم،ولیحاالآمادهایمبسویسرزمینی
برویمكهخداوندبهماوعدهدادهاست.«

41موسیگفت:»اماشمابااینكارتانازفرمانخداونددرموردبازگشت
بهبیابانسرپیچیمیكنید،پسبدانیدكهموفقنخواهیدشد.42نروید،زیرا
دشمنانتانشماراشكستخواهندداد،چونخداوندباشمانیست.43شمابا
عمالیقیهاوكنعانیهاروبروشده،درجنگكشتهخواهیدشد.خداوندباشما

نخواهدبود،زیراشماازپیرویاوبرگشتهاید.«
44ولیآنهابهسخنانموسیتوجهینكردندوبااینكهصندوقعهدخداوندو
موسیازاردوگاهحركتنكردهبودند،آنهاخودسرانهروانةسرزمینموعود
شدند.45آنگاهعمالیقیهاوكنعانیهایساكنكوهستان،پایینآمدندوبه

قوماسرائیلحملهكرده،آنانراشكستدادندوتاحرماتعقیبنمودند.

جـسرگردانیدربیابان)15:1تا21:35(
قوماسرائیلبهدنباِلنااطاعتیوتالشهاینافرجامشانبرایورودبهسرزمینموعود،به
چهلسالسرگردانیدربیابانمحکومشدند.قومحتیدرمدتآنچهلساِلمجازات
نیزبهنافرمانیازخداادامهدادندوبههمیندلیلخداهمکماکانمجازاتشانمیکرد.
امادلقومهمچنانسختویاغیباقیماند.مانیزاگردلخودرانسبتبهخداسخت

سازیم،ممکناستدچارمصیبتیمشابهشویم.

1-قوانینیالحاقی
قوانینقربانی

خداوندبهموسیفرمودكهایندستوراترابهقوماسرائیلبدهد15
رعایت را آنها میشوند موعود سرزمین وارد آنها كه وقتی تا
كنند:3و4و5هرگاهبخواهندقربانیسوختنی،یاهرنوعقربانیدیگریكهبر
آتشتقدیممیشودوموردپسندخداونداست،تقدیمكنند،قربانیآنهاباید
گوسفند،بز،گاویاقوچباشد.هریکازقربانیها،خواهقربانیسوختنیباشد
خواهقربانینذر،خواهقربانیداوطلبانهباشد،خواهقربانیویژةیكیازاعیاد،
درهرصورتبایدباهدیةآردیهمراهباشد.اگربرهایقربانیمیشود،باید
همراهآنیکكیلوگرمآردمرغوبمخلوطبایکلیترروغنبعنوانهدیة

آردیونیزیکلیترشراببعنوانهدیةنوشیدنیتقدیمشود.
6اگرقربانییکقوچباشد،بایدهمراهآندوكیلوگرمآردمرغوبمخلوطبا
یکونیملیترروغن،بعنوانهدیةآردی7ونیزیکونیملیترشراببعنوان

هدیةنوشیدنیتقدیمشود.اینقربانیموردپسندخداونداست.
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8و9اگرقربانییکگاوجواناستهدیةآردیهمراهآنبایدشاملسهكیلوگرم
آردمرغوبمخلوطبادولیترروغن10وهدیةنوشیدنیآن،دولیترشرابباشد.

اینقربانیكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشود،موردپسنداومیباشد.
11و12اینهادستوراتیهستنددرمورداینكهچهچیزهاییبایدهمراههریک
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بر بااینحال،حقیقترانمیتوان اقلیتندچندانتوجهینمیشود. بهعقایدکسانیکهدر معمواًل
اساستعدادموافقینیامخالفینسنجید.بلکهبرعکس،حقیقتاغلبدرتضادبارأیاکثریتقرار
میگیرد.حقیقتتغییرناپذیرباقیمیماندزیراپشتوانهآنشخصیتخدااست.خداحقیقتوراستی
است؛اوهمیشهحرفآخررامیزندوسخنیباالیسخناونیست.گاهحتیالزممیشودکسی

بهتنهاییازحقیقتدفاعکند.
کالیبفقطمردیباایمانیعظیمنبود،بلکهمردیبودباایمانبهخداییعظیم!پشتوانهشجاعتش
او موعود. سرزمین فتح در اسرائیل قوم توانایی به اطمینانش نه داشت، خدا از که بود درکی

نمیتوانستبارأیاکثریتهمعقیدهباشد،زیرااینکاردرحکِممخالفتباخدابود.
واماتصمیمگیریهایمااغلببراساسکاریاستکههمهمیکنند.تعداداندکیازماافراد
ترسویدرجهاولیهستیمماننِدآندهجاسوس.ترسمااغلببیشترمانندقوماسرائیلازجانِب
دیگرانوبهاصطالحدستدّوماست.جستجویمانبرایپیبردنبهدرستیانادرستاغلببا
یا»نظردوستانم بارهچهمیگویند؟« این قبیلشروعمیشود:»کارشناساندر این از سؤاالتی
دراینبارهچیست؟«سؤالیکهاغلبازآنطفرهمیرویمایناستکه»خدادراینبارهچه
میگوید؟«اصولیکهبههنگاممطالعهکتابمقدسفرامیگیریم،طریقیاستبرایپیشرفتن
درمسیرزندگی،طریقیکهمیتوانبرآنتکیهکرد.ایناصولباعثمیشودبتوانیمباخدایی
کهکتابمقدسکالماواست،رابطهایشخصیداشتهباشیم.خداییکهآنگونهبهکالیبشجاعت
بخشید،همانخداییاستکهحیاتجاودانراازطریقپسرشعیسی،بهماارزانیمیدارد.واین

حقیقتیاستکهارزشآنراداردبدانایمانداشتهباشیم!

نقاطقوتوموفقیتها:
یکیازجاسوسانیبودکهموسیجهتشناساییسرزمینکنعانفرستاد)اعدادفصلهای13و14( *

یکیازدونفریبودکهمصرراترککردوعاقبتبهسرزمینموعودراهیافت *
دراقلیتقرارگرفتوگفتبایدسرزمینموعودرافتحکرد *

بهرغمموانعظاهری،نشاندادبهوعدههایخداایماندارد *

درسهاییاززندگیاو:
تعدادموافقینیامخالفیِنیکاندیشه،معیارسنجِشدرستییانادرستیآننیست *

شجاعتیکهپشتوانهآنایمانوتوکلبهخداباشد،بهجاوشایستهاست *
برایآنکهشجاعتوایمانمؤثرواقعشود،بایدباگفتاروکردارهمراهباشد *

آمارحیاتی:
محلزندگی:ازمصرتاصحرایسیناوازآنجاتاسرزمینموعود *

شغل:جاسوس،سرباز،چوپان *

آیهکلیدی:
اطاعتکرده مرا قلب ازصمیم پیوسته و دارد »ولیخدمتگزارمنکالیبشخصیتدیگری
است.اورابهسرزمینیکهبرایبررسیآنرفتهبود،خواهمبردونسلاومالکآنخواهدشد«
)اعداد24:14(.ماجرایکالیبدراعدادفصلهای13و14ویوشعفصلهای14و15نقلشده

است.ازاودرداورانفصلاولواولتواریخ13:4ـ15نیزنامبردهشدهاست.

ب
ــی
کالـ



كه كسانی 13و14تمام شوند. تقدیم بزغاله یا بره قوچ، گاو، قربانیهای از
میخواهندقربانیایكهموردپسندخداونداست،برآتشتقدیمكنند،خواه
این باید ساكنند، بنیاسرائیل میان در كه غریبانی خواه و باشند اسرائیلی
چه است، یكسان همه برای قانون 15و16چون كنند. رعایت را دستورات
اسرائیلیوچهغریب.اینقانوننسلاندرنسلبهقوتخودباقیخواهدبود،

زیراهمهدرنظرخداوندبرابرند.برایهمهیکقانونوجوددارد.
كه سرزمینی به وقتی بگو اسرائیل قوم »به فرمود: موسی به 17و18خداوند

باید بخورند زمین ازمحصول 19هروقت برسند، بدهم ایشان به میخواهم
قسمتیازآنرابعنوانهدیةمخصوصبهخداوندتقدیمنمایند.20وقتینان
میآید بدست سالیانه اولینحصاد از كه را نان قرص اولین باید میپزند
بعنوانهدیةمخصوص،بهخداوندتقدیمنمایند.21اینهدیهایاستسالیانهاز

خرمنگاهشماوحتمًابایستینسلاندرنسلبجاآوردهشود.
كه دستوراتی این انجام در ندانسته، شما آیندة نسلهای یا شما 22و23»اگر
خداوندبوسیلةموسیطیسالیانبهشمادادهاستكوتاهیكنید،24وقتیكه
بهاشتباهخودپیبردید،بایدیکگاوجوانبرایقربانیسوختنیهدیهنمایید.
اینقربانیموردپسندخداونداستوبایدطبقمعمولباهدیةآردیوهدیة
نوشیدنیونیزیکبزنربرایقربانیگناهتقدیمگردد.25كاهنبرایتمام
قوماسرائیلكفارهنمایدوایشانبخشیدهخواهندشد،زیراندانستهمرتكب
اشتباهشدهاندوبرایاینعملخود،بهحضورخداوندقربانیسوختنیونیز
قربانیگناهتقدیمنمودهاند.26تمامبنیاسرائیلوغریبانیكهدرمیانایشان

ساكنند،آمرزیدهمیشوند،زیراایناشتباهمتوجهتمامجماعتمیباشد.
27»اگرایناشتباهرافقطیکنفرمرتكبشود،درآنصورتبایدیکبز
مادةیکسالهرابعنوانقربانیگناهتقدیمنماید28وكاهندرحضورخداوند
برایشكفارهكندواوبخشیدهخواهدشد.29اینقانونشاملحالغریبانی

كهدرمیانشماساكنندنیزمیشود.
30»ولیكسیكهدانستهمرتكبچنیناشتباهیشود،خواهاسرائیلیباشد،
خواهغریب،نسبتبهخداوند،گناهكردهاستوبایدكشتهشود،31زیرااو
فرمانخداوندراخوارشمردهوازحكماوسرپیچیكردهاست.اومسئول

عقوبتگناهخودخواهدبود.«
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15:30،31خداآمادهبودکسانیراکهسهوًامرتکب 
اشتباهمیشدندوبیدرنگبهاشتباهشانپیمیبردندودر
صددجبرانبرمیآمدند،ببخشد.اماآنانیکهعمدًاگناه
میکردند،سختمجازاتمیشدند.گناهعمدیناشیاز
نگرشنادرستنسبتبهخدااست.کودکیکهآگاهانه

اقتدارآنانرا اینکار با نااطاعتیمیکند، ازوالدینش
زیرسؤالبرده،بهچالشمیگیرد،ووادارشانمیکند
با هم باید آنکه نتیجه دهند. نشان ازخودعکسالعمل
چنینعملیبرخوردشود،همباطرزنگرشیکهباعِث

آنشدهاست.



قوانینمربوطبهزیرپاگذاردنروزسّبت
32یکروزكهقوماسرائیلدربیابانبودند،یكیازآنهابههنگامجمعآوری
هیزمدرروزسبت،غافلگیرشد.33پساوراگرفته،پیشموسیوهارونو
سایررهبرانبردند.34ایشاناورابهزندانانداختند،زیراروشننبودكهدر

اینموردچهبایدكرد.
35خداوندبهموسیفرمود:»اینشخصبایدكشتهشود.تمامقوماسرائیلاو

رادرخارجازاردوگاهسنگساركنندتابمیرد.«
36پساوراازاردوگاهبیرونبرده،همانطوركهخداوندامرفرمودهبودوی

راكشتند.

قوانینلباسپوشیدن
37و38خداوندبهموسیفرمود:»بهقوماسرائیلبگوكهبرایحاشیةلباسهای

نسل اندر نسل باید كه است حكمی این كنند. درست منگولههایی خود
رعایتشود.منگولههارابانخآبیبهحاشیةلباسخودوصلنمایند.39هدف
ازاینقانونآنستكههروقتمنگولههاراببینید،احكامخداوندرابهیاد
آورده،ازآنهااطاعتكنیدكهدراینصورتازمنروگرداننخواهیدشدو
خواستههایدلخودرابجانخواهیدآورد.40اینقانونبهشمایادآوریخواهد
كردكهبرایخدایخودمقدسباشید،41زیرامنخداوند،خدایشماهستم

كهشماراازمصربیرونآوردم.آری،منخداوند،خدایشماهستم.«

2-بسیاریازرهبرانقومعلیهموسیشورشمیکنند
شورشدراردوگاه

یکروزقورحپسریصهارنوةقهاتازقبیلةالوی،باداتانوابیرام16
پسرانالیابواونپسرفالتكههرسهازقبیلةرئوبینبودندباهم
توطئهكردندكهعلیهموسیشورشكنند.دویستوپنجاهنفرازسرانمعروف

اسرائیلكهتوسطمردمانتخابشدهبودنددراینتوطئهشركتداشتند.
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15:39بتپرستینوعیخودخواهیاستوانگیزهآن 
بت. به ازخدمت ناشی منافع نیستجزکسب چیزی
عمرطوالنی، سعادت، انتظاِرخوشبختی، بتها از مردم
وپیروزیدرجنگداشتند.قدرتوشهرتهمازآنها
میخواستند.پرستشخداکاماًلبابتپرستیدرتعارض
خود از بودن، خودخواه بهجای باید ایمانداران است.
باشیمخدا انتظارداشته باشند.بهجایآنکهمدام گذشته
خدمتمانکند،بایداوراخدمتنماییم،بدونآنکهدر
عوضچیزیازاوتوقعداشتهباشیم.ماخدارابهخاطر

خودشخدمتمیکنیم،نهبهخاطِرچیزیکهازاوبهما
میرسد.

16:2،3قورحوهمدستانشدیدهبودندکهانتدرمصر
چهامتیازاتیدربردارد.کاهنانمصریازچنانثروت
آرزو سخت قورح که بودند برخوردار سیاسی نفوذ و
میکرد فکر قورح شاید شود. برخوردار آن از داشت
از مصریان مانند دارند سعی پسرانش و هارون موسی،
منصبکهانتشاندراسرائیلبهرهبرداریسیاسیکنند.و
میخواستاونیزسهمیدرآنداشتهباشد.قورحمتوجه



3ایشاننزدموسیوهارونرفتهگفتند:»شماازحدخودتجاوزمیكنید!شما
ازهیچكدامازمابهترنیستید.همةقوماسرائیلمقدسندوخداوندباهمگیما

میباشد؛پسچهحقیداریدخودرادررأسقومخداوندقراردهید؟«
4موسیوقتیسخنانایشانراشنیدبهخاکافتاد.5سپسبهقورحوآنانی
كهبااوبودندگفت:»فرداصبحخداوندبهشمانشانخواهددادچهكسی
بعنوانكاهنخود را وخداوندچهكسی است مقدس و دارد تعلق او به
فردا هستند تو با كه تمامكسانی و تو قورح، 6و7ای است. انتخابكرده
صبح،آتشدانهاگرفته،آتشدرآنهابگذاریدودرحضورخداوندبخوردر
آنهابریزید.آنوقتخواهیمدیدخداوندچهكسیراانتخابكردهاست.ای

پسرانالوی،اینشماهستیدكهازحدخودتجاوزمیكنید!«
8و9موسیبهقورحوآنانیكهبااوبودندگفت:»ایالویهاگوشدهید.آیا
بهنظرشمااینامركوچكیاستكهخدایاسرائیلشماراازمیانتمامقوم
اسرائیلبرگزیدهاستتادرخیمةمقدسخداوندكاركنیدوبهاونزدیک
باشیدوبرایخدمتبهقومدرحضورآنهابایستید؟10آیااینوظیفهراكه
خداوندفقطبهشماالویهادادهاستناچیزمیدانیدكهاكنونخواهانمقام
كاهنیهمهستید؟11بااینكاردرواقعبرضدخداوندقیامكردهاید.مگر

هارونچهكردهاستكهازاوشكایتمیكنید؟«
12بعدموسیبدنبالداتانوابیرامپسرانالیابفرستاد،ولیآنهانیامدند13ودر
جوابگفتند:»مگراینامركوچكیاستكهتوماراازسرزمینحاصلخیز
حاال و ببری بین از علف و بیآب بیابان این در تا آوردی بیرون مصر
به را ما كه هنوز گذشته، این 14از كنی؟ ماحكومت بر داری خیال هم
سرزمینحاصلخیزیكهوعدهدادهبودینرسانیدهایومزرعهوتاكستانیبه

ماندادهای.چهكسیرامیخواهیفریبدهی؟مانمیخواهیمبیاییم.«
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نفوذبردیگران،  ِاعمال نه نبودکههدفاصلیموسی،
بلکهخدمتبهخدااست.

که میکنیم آرزو اغلب قورح مانند نیز ما  16:8ـ10
آنچهخدابهدیگراندادهاست،ازآِنمابود.قورحخود
داشت. ارزشمندی و مهم مسؤولیتهای و تواناییها
بااینحالبهخاطرجاهطلبیوحرِصمال،عاقبتهرچه
همان واقع در نیز بیجا آرزوی داد. دست از داشت
حرصوولعاستدرلباسمبدل.بهجایاینکهآرزو
کنیدبهجایکسدیگریبودید،فکرخودرامعطوفبه

هدفخاصینماییدکهخدابرایشمادارد.
در قصور برای راهها آسانترین از یکی  16:13و14
پیرویازخداایناستکهبهمشکالتفعلیماننگاهکنیم
وآنهارابزرگوالینحلجلوهدهیم.داتانوابیرامآنگاه

کهبرایغذاییبهتروجاومکانیخوشایندتردلتنگی
کردند،درستمرتکِبهمینکارشدند.مصرکهروزی
درآرزویترکآنبودند،حالروزبهروززیباترجلوه
میکرد-البتهنهازلحاظوضعیتبردگانورفتارنگهباناِن
کار،بلکهبهخاطرغذاهایلذیذیکهداشتودهانرابه
آبمیانداخت!ایندومردوپیروانشاندیدخودرانسبت
بهآیندهبالکلازدستدادهبودند.دیگرنمیدانستندبه
کجامیروندودرمقصد،چهچیزیدرانتظارشاناست.ما
نیزوقتیچشمخودراازخدابرمیداریموبهمشکالتمان
میدوزیم،دیدماننسبتبهآیندهبالکلمخدوشمیشود.
اگرمشکالترابیشازاندازهبزرگکنیم،رابطهمانبا
خدالطمهمیبیند.بنابرایننگذاریدمشکالتچشمتانرابه
رویهدفیکهخدابرایزندگیتاندرنظردارد،ببندد.
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شایدبرخیازشخصیتهایمعروفامابدناِمتاریخ،اگردراندیشهزیادهخواهینمیبودند،گمنام
میماندند.منتهیچونبهآنچهداشتندقانعنبودندوسعیداشتندبیشازآنچهحقشانبودبیندوزند،اغلب
درنهایت،تمامداروندارشانرانیزازدستدادند.وقورح،یکیازرهبراناسرائیل،چنینکسیبود.

قورحازقبیلهالویبودودرِسَمتدستیارویژه،درانجامکارهایروزانهخیمهعبادتخدمت
میکرد.اوکوتاهزمانیپسازشورشعظیماسرائیلبرضدخدا)اعدادفصلهای13و14(،برآن
شدشورشکوچکیبهسرکردگیخودشبهراهاندازد.بنابراینگروهیازافرادشاکیرادورخود
جمعکردومقابلموسیوهارونایستاد.جانکالِمشکایاتشانرامیتواندراینسهجملهخالصه
کرد:)1(شماازهیچکسبهترنیستید؛)2(همهاسرائیلیهابرگزیدهخداوندهستند؛)3(هیچ
اجبارینداریمازشمااطاعتکنیم.عجیباینجااستکهمیبینیمچطورقورحدوجملهاولرا-که

هردودرستبود-طوریپیچاندتاازآنهابهنتیجهایغلطبرسد.
موسیقبولداشتکهازدیگرانبهترنیست.اینرانیزمیپذیرفتکهقوماسرائیلهمگیبرگزیده
خداهستند.امانحوهاستفادهقورحازاینحقایقاشتباهبود.همهافراداسرائیلبرایرهبریبرگزیده
نشدهبودند.ادعایپنهانقورحدرواقعاینبود:»منهمبهاندازهموسیحقرهبریدارم.«این
اشتباهاونهتنهابهبهایمحرومشدنازمنصِبخدمتگزاریدرخیمهعبادتتمامشد،بلکهباعث

شدجانشنیزازاوستاندهشود.
ماجرایقورحهشدارهایزیادیبرایمادارد:)1(نگذاریدمیلبهداشتنآنچهدیگریدارد،باعثشود
بهآنچهخودداریدقانعنباشید؛)2(سعینکنیدباحملهبهدیگران،بهخودشأنومنزلتدهید؛)3(از
قسمتیازکالمخدابهعنواندستاویزیدرتأییدآنچهمیخواهیدبداندستیازیداستفادهنکنید،بلکه
درعوضبگذاریدکتابمقدسبهتمامیخواستههایتانشکلدهد؛)4(فکرنکنیدکسبقدرتومقام

ارضایتانخواهدکرد؛خداممکناستبخواهدشماراازطریقمقامیظاهرًانهچندانمهمبکاربَرد.
نقاطقوتوموفقیتها:

رهبریپرطرفدار؛چهرهایمتنفذدرطولخروج *
ناماوجزودهمردمهماسرائیلآوردهشدهاست)خروجفصل6( *

یکیازاولینالویهاییبودکهبرایخدمتویژهدرخیمهعبادتانتخابشد *
دربینکسانیکهازنسلاوآمدند،نویسندهمزامیر)مزامیر42ـ49؛84؛85؛87؛88(، *

سرایندگاندستهسرودهیکل)2تواریخ19:20(،وخادمینیباوفاراشاهدیم
نقاطضعفواشتباهات:

درنیافتخدااورابهچهمقاممهمیگماشتهاست *
فراموشکردهبودکهدرواقعباکسیبسبزرگترازموسیسِرجنگدارد *

اجازهدادطمع،عقلسلیمرادراونابودسازد *
درسهاییاززندگیاو:

گاهبینهدفوطمع،تارموییبیشفاصلهنیست *
اگربهآنچهداریمقانعنباشیم،ممکناستهمانراهمازدستبدهیمبدونآنکهچیز *

بهترینصیبمانشود
آمارحیاتی:

محلزندگی:مصر،صحرایسینا *
شغل:الوی،دستیاردرخیمهعبادت *

آیهکلیدی:
»موسیبهقورحوآنانیکهبااوبودند،گفت:»ایالویهاگوشدهید.آیابهنظرشمااینامر
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15پسموسیبسیارخشمناکشده،بهخداوندگفت:»قربانیهایایشانرا
آنها از بهیكی نگرفتهاموزیانی ایشان از االغیهم قبولنكن!منحتی

نرسانیدهام.«
16موسیبهقورحگفت:»تووتمامییارانتفرداصبحبهحضورخداوندبیایید،
هاروننیزاینجاخواهدبود.17فراموشنكنیدآتشدانهاراباخودتانآورده،بخور
برآنهابگذارید.هركسیکآتشدان،یعنیجمعًادویستوپنجاهآتشدانبا

خودتانبیاورید.هارونهمباآتشدانخوددراینجاحاضرخواهدشد.«
18آنهاهمینكارراكردند.همگیآتشدانهایخودراآورده،روشنكردند
وبخوربرآنهاگذاشتندوباموسیوهارونكناردرورودیخیمةعبادت
هارون و موسی علیه را اسرائیل قوم تمامی قورح بین، این 19در ایستادند.
تحریکكردهبودوهمگیآنهانزددرخیمهعبادتجمعشدهبودند.حضور
پرجاللخداوندبرتمامقوماسرائیلنمایانشد.20خداوندبهموسیوهارون

فرمود:21»ازكناراینقومدورشویدتافورًاآنهاراهالکكنم.«
22ولیموسیوهارونروبهخاکنهاده،عرضكردند:»ایخداییكهخدای
تمامافرادبشرهستی،آیابخاطرگناهیکنفر،نسبتبهتمامیقومخشمگین

میشوی؟«

مجازاتشورش
23و24خداوندبهموسیفرمود:»پسبهبنیاسرائیلبگوكهازكنارخیمههای

قورحوداتانوابیرامدورشوند.«
بسوی میكردند همراهی را او اسرائیل رهبران حالیكه در موسی 25پس
اطراف »از گفت: اسرائیل قوم به 26او شتافت. ابیرام و داتان خیمههای
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16:22ـ27موسیوهارونازخداخواستندبهکسانی 
کهعلیهآنانشوریدهبودند،رحمکند.آنهابرایکسانی
دعاکردندکهبیشازهرکسدیگرازدستشاندلگیر
وعصبانیبودند.آیاشمانیزبرایکسانیکهسعیدر
اذیتوآزارتاندارند،دعامیکنید؟یااینکهمدامبهفکر
انتقامهستیدوحتیازخدامیخواهیدبرایاینکاربه
شماکمککند؟تنهاکسانیمیتواننددربرابرفشارها
باشند داشته عمیق رابطهای خدا با که کنند ایستادگی
میدانند نیک آنان کنند. دعا خود بدخواهاِن برای و
خداییکهایشانرابهخدمِتخودفراخوانده،خودنیز
عهده به را یاغیگران و بدخواهان مجازات مسؤولیت
برادر یا خواهر که نیست فرزندان بر گرفت. خواهد
خاطیشانرامجازاتکنند،بلکهاینکاروظیفهوالدین
است.بههمینترتیب،انتقامگرفتنازبدخواهانوآنانی

کهبهمابدیمیکنندنیزکارمانیست.خودخداعاقبت
قطعًاعدالترااجراخواهدکرد.

16:26بهاسرائیلیانگفتهشدحتیبهاموالآنشورشیان
بدکارنیزدستنزنند.زیرادراینموردخاصاگرچنین
میکردند،درواقعنشانمیدادندباآرمانشانهمدردندوبا
اصولشانموافق.قورح،داتان،وابیرامعلنًاموسیوخدارابه
چالشگرفتهبودند.موسینیزروشنوصریحگفتکهخدا
قصدداردباشورشیهاچهکند)28:16ـ30(.اینکاررااز
آنجهتکردکهمیخواستهمهقومبینپیرویازقورحو
متابعتازموسیکهرهبربرگزیدهخدابود،یکیراانتخاب
کنند.البتهاینبدانمعنینیستکهدستزدنبهاموالافراد
شریرباعثخواهدشدشمانیزشریرگردید.مرادبیاِناین
واقعیتاستکهخداازمامیخواهدبینجانبداریازشریران

یاپیرویازاو،دستبهانتخابیمهموبنیادینزنیم.



اینمردانبدكاردورشویدوبهچیزیكهمالآنهاستدست خیمههای
نزنیدمباداشریکگناهانایشانشده،باایشانهالکشوید.«

27پسقوماسرائیلازاطرافخیمههایقورحوداتانوابیرامدورشدند.داتانو
ابیرامبازنانوپسرانواطفالخودازخیمههایشانبیرونآمده،دمدرایستادند.

28موسیگفت:»حالخواهیددانستكهخداوندمرافرستادهاستتاتمامیاین
كارهاراانجامبدهمواینكهبهارادةخودمكارینكردهام.29اگراینمردانبه
مرگطبیعییادراثرتصادفیابیماریبمیرند،پسخداوندمرانفرستادهاست.
30امااگرخداوندمعجزهاینموده،زمینبازشودوایشانراباهرچهكهدارندببلعد

وزندهبگورشوند،آنوقتبدانیدكهاینمردانبهخداونداهانتكردهاند.«
31بمحضاینكهسخنانموسیتمامشد،ناگهانزمینزیرپایقورحوداتان
وابیرامدهانگشود32وآنهاراباخانوادههاوهمدستانیكهباآنهاایستاده
بودند،همراهباداروندارشان،فروبرد.33پسبهاینترتیب،زمینبرایشان
بهمآمدوایشانزندهبگورشدندوازبینرفتند.34اسرائیلیهاییكهنزدیک
آنهاایستادهبودندازفریادآنهاپابهفرارگذاشتند،چونترسیدندزمین،ایشان
راهمبهكامخودفروبرد.35سپسآتشیازجانبخداوندفرودآمدوآن

دویستوپنجاهنفریراكهبخورتقدیممیكردند،سوزانید.
العازارپسرهارونكاهنبگوكهآن بهموسیفرمود:»به 36و37و38خداوند

آتشدانهاراازداخلآتشبیرونآورد،چونآنهاوقفخداوندشده،مقدس
میباشند.اوبایدخاكسترآتشدانهایاینمردانیراكهبهقیمتجانخود
گناهكردنددوربریزد.بعدآتشدانهارادرهمكوبیده،ازآنورقهایبرای
پوششقربانگاهدرستكند،زیرااینآتشدانهامقدسند.اینپوششقربانگاه

برایقوماسرائیل،خاطرةعبرتانگیزیخواهدبود.«
39پسالعازاركاهن،آنآتشدانهایمفرغیراگرفته،درهمكوبیدواز
آنورقهایفلزیبرایپوششقربانگاهساخت،40تابرایقوماسرائیلعبرتی
باشدكههیچكس،غیرازنسلهارون،جرأتنكنددرحضورخداوندبخور
بسوزاند،مباداهمانبالییبرسرشآیدكهبرسرقورحوطرفدارانشآمد.

بدینترتیبدستوراتخداوندبهموسی،عملیگردید.
41امافردایهمانروز،بنیاسرائیلدوبارهعلیهموسیوهارونزبانبهشكایت

گشودندوگفتند:»شماقومخداوندراكشتهاید!«
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16:33زمیندهانبازکردوقورحودیگرشورشیان 
زندهبهگورشدند.خداداورینهاییرابیدرنگوبدون
فوتوقتدرموردکسانیکهاوراردکردهبودند،اجرا

کرد.
16:41درستیکروزپسازآنکهقورحوپیروانش

بهخاطرگلهوشکایتازخداهالکشدند،قوماسرائیل
دیدگاه اما گرفتند. سر از دوباره را شکایت و غرغر
و شود زده دامن شورش به شد موجب تنها منفیشان
خدا به را ایمانشان امر این گردد. بزرگتر مشکالت
تضعیفکردوآنانرابهاینفکرانداختکهازادامه



42ولیوقتیآنهادورموسیوهارونراگرفتهبودندناگهانابر،خیمهعبادت
راپوشاندوحضورپرجاللخداوندنمایانشد.43و44موسیوهارونآمدندو
كناردرخیمةعبادتایستادندوخداوندبهموسیفرمود:45»ازكناراینقوم
دورشویدتافورًاآنهارانابودكنم.«ولیموسیوهاروندرحضورخداوند

بهخاکافتادند.
46موسیبههارونگفت:»آتشدانخودرابرداشته،آتشازرویقربانگاه
درآنبگذاروبخوربرآنبریزوفورًابهمیانقومببروبرایایشانكفاره
كنتاگناهانشانآمرزیدهشود،زیراغضبخداوندبرایشانافروختهوبال

شروعشدهاست.«
47هارونمطابقدستورموسیعملكردوبهمیانقومشتافت،زیرابالشروع
شدهبود،پسبخوربرآتشنهادوبرایایشانكفارهنمود.48اوبینزندگان
ومردگانایستادوبالمتوقفشد.49بااینحال،عالوهبرآنانیكهروزپیش
باقورحبههالكترسیدهبودندچهاردههزاروهفتصدنفردیگرهممردند.
50هاروننزدموسیبهدرخیمةعبادتبازگشتوبدینترتیببالرفعشد.

عصایشکوفهکردههارون،گواهصالحیتواقتداراواست

خداوندبهموسیفرمود:»بهقوماسرائیلبگوكههریکازرهبران17
قبایلشان،یکعصاپیشتوبیاورندوتواسمهریکازآنهارا
رویعصایشبنویس.نامهارونبایدرویعصایقبیلةالوینوشتهشود.
باشمامالقات اتاقدرونیخیمةعبادت،همانجاییكه 4اینعصاهارادر
میكنم،جلوصندوقعهدبگذار.5بوسیلةاینعصاهامردیراكهبرگزیدهام
این سرانجام و آورد، خواهد شكوفه او عصای چون كرد، خواهم معرفی

همهمهوشكایتكهعلیهشمابوجودآمدهاستپایانخواهدیافت.«
6موسیایندستوررابهقوماسرائیلدادورهبراندوازدهقبیلةاسرائیل،ازجمله
هارون،هریکعصایینزدموسیآوردند.7ویآنهارادراتاقدرونیخیمة
عبادتدرحضورخداوندگذاشت.8روزبعد،موسیبهآنجارفتودیدعصای

هارونكهمعرفقبیلةالویبودشكفتهوگلكردهوبادامدادهاست!
9موسیعصاهارابیرونآوردتابهبنیاسرائیلنشاندهد.پسازاینكههمه،
ازرهبران،عصایخودراپسگرفتند.10سپس عصاهارادیدند،هریک
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سفرمنصرفشوندوبهمصربازگردند.طریقیاغیگری 
علنیبرضدخداهمیشهدرابتدابانارضایتیوشکو
تردیدآغازمیشودوبعدبهتدریجبهغرغروشکایتاز
خداوشرایطیکهدرآنیمکشیدهمیشود.بعدهمرنجش
ودلخوریپیشمیآیدودسِتآخر،شورشوخصومت

علنی.بنابرایناگرمیبینیداغلبناراضی،شکاک،شاکی
ودلخورهستید،سختمراقبباشید!اینگونهحاالت
پیشدرآمِدتمّردوجداییازخدااست.هرنوعتصمیمی
بهسوی است گامی خدا، علیه موضعگیری راستای در

ترککردِنخداورفتنبهراِهخود.



خداوندبهموسیفرمودكهعصایهارونرادركنارصندوقعهدبگذاردتا
هشداریبهاینقومسركشباشدكهبداننداگربهشكایتخودپایانندهند،
ازبینخواهندرفت.11پسموسیهمانطوركهخداوندبهاودستوردادعمل

كرد.
12و13ولیبنیاسرائیلبیشازپیشزبانبهشكایتگشودندوگفتند:»دیگر
نزدیکشودمیمیرد؛ بهخیمةعبادت نیست!هركسیكه ما برای امیدی

بنابراینهمةماهالکخواهیمشد!«

3-دستورالعملهاییبرایکاهنانوالویان

فرمود:»تووپسرانتوخانوادهاتدر18 بههارون آنگاهخداوند
برابرهرنوعبیحرمتیبهاینمكانمقدسمسئولهستید.برایهر
نوععملناشایستیكهدرخدمتكاهنیدیدهشود،شمابایدجوابگوباشید.
2و3بستگانتو،یعنیقبیلةالوی،دستیارانتوخواهندبودوتورادركارهای
انجاموظایفمقدسدر بهخیمةعبادتكمکخواهندكرد،ولی مربوط
داخلخیمةعبادتفقطبهعهدةتووپسرانتمیباشد.الویهابایدمواظب
باشندبهقربانگاهوهیچیکازاشیاءمقدسدستنزنندوگرنههمتوراو
همایشانراهالکخواهمكرد.4كسیكهازقبیلةالوینباشدنبایددراین
خدمتمقدستورایاریدهد.5بهخاطرداشتهباشكهانجاموظایفمقدس
عبادتگاهوقربانگاهفقطبهعهدةكاهناناست.اگرازایندستوراتپیروی
كنیدخشمخداونددیگربرشمانازلنخواهدشد.6منالویهاراكهبستگان
توهستندازمیانبنیاسرائیلانتخابكردهام.ایشانراكهوقفمنشدهاند
همچونهدیهبهشمامیدهمتادرخیمةعبادت،وظایفخودراانجامدهند.
7ولیتووپسرانتكهكاهنهستید،بایدشخصًاتمامخدماتمقدسقربانگاه
وقدساالقداسراانجامدهید،چونخدمتكاهنیعطایخاصیاستكه
آنراتنهابهشمادادهام.هرفرددیگریكهبخواهداینكارراانجامدهد

كشتهخواهدشد.«
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17:12،13قوماسرائیلحتیپسازمشاهدهآنهمه
معجزاتحیرتانگیز،دیدِنبالهاییکهخدابرمصریان
واردآوردهبود،وتجربهکردِنحضورملموِسخدا،باز
از بهشورشگذاشتند. وسر بهشکایتگشودند زبان
خودمیپرسیمچطورمیتوانستندچنینجاهلوکوردل
همین نیز خودمان رفتار اغلب اینکه از غافل باشند،
داریم، خود سِر پشت شاهد و دلیل قرنها است. گونه
و است، اختیارمان در کتابمقدس مختلف ترجمههای

حقانیت به جملگی باستانشناسی و تاریخی یافتههای
از امروزهمچنان مردماِن باز اما میدهد. ایمانگواهی
خدانااطاعتیمیکنندوبهمیلخودرفتارمینمایند.ما
نیزمانندقوماسرائیلبیشتربهوضعیتجسمانیمانتوجه
داریمتابهوضعروحانیمان.تنهاباخدمتکردنازجان
ودلبرایخدااستکهمیتوانیمازاینوضعخالصی
یابیم.اگرتنهانیمیازقلبماندرگروخداباشد،نهفقط

بهنیمهراه،بلکهبههیچجانخواهیمرسید.



8خداوندایندستوراترابههارونداد:»شماكاهنان،مسئولدریافتهدایایی

هستیدكهقوماسرائیلبرایمنمیآورند.تمامهدایایمخصوصیكهبهمن
تقدیممیشودازآنتووپسرانتخواهدبودواینیکقانوندائمیاست.
9ازبینهدایایبسیارمقدسیكهبرقربانگاهسوختهنمیشود،اینهدایامال
شماست:هدایایآردی،قربانیهایگناهوقربانیهایجبران.10افرادمذكر
بایددرجایبسیارمقدسیآنهارابخورند.11تمامهدایایمخصوصدیگری
كهقوماسرائیلباتكاندادنآنهادربرابرقربانگاهبهمنتقدیممیكنند،از
آنشماوپسرانودخترانشماست.همةاهلخانهتانمیتوانندازاینهدایا

بخورند،مگراینكهكسیدرآنوقتشرعًانجسباشد.
12»نوبرمحصوالتیكهبنیاسرائیلبهمنتقدیممیكنند،ازآنشماست،یعنی
بهترینقسمتروغنزیتون،شراب،غله،13وهرنوعمحصولدیگر.اهالی
خانهتانمیتوانندازاینهابخورند،مگراینكهدرآنوقتشرعًانجسباشند.
14و15و16پسهرچهكهوقفخداوندشود،ازآنشماست،واینشاملپسران
ارشدقوماسرائیلونخستزادههایحیواناتایشاننیزمیشود.ولیهرگز
نبایدنخستزادةحیواناتیراكهمنخوردنگوشتآنهاراحرامكردهامو
نیزپسرانارشدراقبولكنید.هركسیكهصاحباولینپسرشودبایدبرای
آن،پنجمثقالنقرهبهشمابپردازد.اوبایداینمبلغراوقتیپسرشیکماهه

شد،بیاورد.
17»ولینخستزادةگاووگوسفندوبزرانمیتوانبازخریدنمود.آنهاباید
برایخداوندقربانیشوند.خونآنهارابایدبرقربانگاهپاشیدوپیهشانرا
سوزانید.اینهدیهكهبرآتشبهخداوندتقدیممیشود،موردپسندخداوند
است.18گوشتاینحیواناتمانندگوشتسینهورانراستهدیةمخصوص،
مالشماست.19آری،منتمامیاینهدایایمخصوصیراكهقوماسرائیلبرای
منمیآورندتاابدبهشمابخشیدهام.اینهابرایخوراکشماوخانوادههایتان
میباشدواینعهدیاستدایمیبینخداوندوشماونسلهایآیندةشما.

20»شماكاهناننبایدهیچملکوداراییدرسرزمیناسرائیلداشتهباشید،
چونملکوثروتشما،منهستم.

21»دهیکهاییراكهبنیاسرائیلتقدیممیكنند،منبهقبیلةالوی،درمقابل
خدمتآنهادرخیمهعبادت،دادهام.

ندارد دیگریحق اسرائیلی هیچ الویان و كاهنان از غیر پس، این 22»از
واردخیمةعبادتبشود،مبادامجرمشناختهشودوبمیرد.23فقطالویهاباید
كارهایخیمةعبادتراانجامدهندواگرازاینلحاظكوتاهیكنند،مقصر
خواهندبود.درمیانشمااینیکقانوندائمیخواهدبود.الویهادراسرائیل
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نبایدصاحبملکباشند؛24چوندهیکهایقوماسرائیلكهبصورتهدیة
مخصوصبهمنتقدیممیشود،ازآنالویهاخواهدبود.اینمیراثایشان

استوایشانملكیدرسرزمیناسرائیلنخواهندداشت.«
25و26همچنینخداوندبهموسیفرمودبهالویهابگوید:»یکدهمعشریههایی
خداوند به مخصوص هدیة بصورت میكنید دریافت بنیاسرائیل از كه را
تقدیمكنید.27خداوند،اینهدیةمخصوصرابعنوانهدیةنوبرمحصوالتغله
وشرابشما،منظورخواهدنمود.28و29اینیکدهمعشریههاكهبعنوانسهم
خداوندتقدیممیشودبایدازبهترینقسمتعشریههاباشد.آنرابههارون
كاهنبدهید.30وقتیبهترینقسمتراتقدیمكردید،بقیةهدایارامیتوانید
برایخودبردارید،همانگونهكهمردمپسازتقدیمهدایا،بقیةمحصولرا
برایخودنگهمیدارند.31شماوخانوادههایتان،میتوانیدآنرادرهرجایی
كهمیخواهیدبخورید،زیرااینمزدخدمتیاستكهدرخیمةعبادتانجام
میدهید.32شماالویهابسببخوردناینهدایامقصرنخواهیدبودمگراینكه
ازدادنیکدهمازبهترینقسمتآنبهكاهنان،ابانمایید.اگراینقسمت
رابهكاهنانندهید،نسبتبههدایایمقدسقوماسرائیلبیحرمتیكردهاید

وسزایشمامرگاست.«

طهارتبعدازناپاکی

خداوندبهموسیوهارونفرمود2و3كهاینقوانینرابهقوماسرائیل19
بدهند:یکگاوسرخبیعیبكههرگزیوغبرگردنشگذاشته
نشدهباشدبیاوریدوآنرابهالعازاركاهنبدهیدتاویآنراازاردوگاه
بیرونببردویکنفردرحضوراوسرآنراببرد.4العازاركمیازخونگاو
راگرفتهباانگشتهفتبارآنرابطرفجلوخیمةعبادتبپاشد.5بعددر
حضوراوالشةگاوباپوستوگوشتوخونوسرگینآنسوزاندهشود.
6العازارچوبسرووشاخههایزوفاونخقرمزگرفته،آنهارابهداخلاین

18:25،26
اعد28:18
نح38:10

18:25،26
اعد28:18
نح38:10

18:28
اعد25:18

18:28
اعد25:18

18:31
متی10:10

لو7:10
1قرن13:9
1تیمو18:5

18:31
متی10:10

لو7:10
1قرن13:9
1تیمو18:5

18:32
الو16،15،2:22

18:32
الو16،15،2:22

19:2
الو6:10؛20:22ـ25

اعد4:3
تث3:21

19:2
الو6:10؛20:22ـ25

اعد4:3
تث3:21

19:4
الو17،6:4؛14:16

19:4
الو17،6:4؛14:16

19:6
الو49،6،4:14

19:6
الو49،6،4:14

اعـداد19،18 367

18:25،26حتیالویاننیزکهخادمخدابودند،موظف 
هزینههای به باشد کمکی تا بودند دهیک پرداخِت به
مربوطبهخیمهعبادت.همهمیبایستازآنچهخدابهآنان
میداد،قسمتیرابهاوبرمیگرداندند؛هیچکسازاین
قانونمستثنینبود.الویهانیزبااینکهنهزمینداشتندو
نهکسبوکاریپررونق،میبایستمثلهرکسدیگر
بخشیازدرآمدخودرامیدادندتاجهتتأمیننیازهای
سایرالویهاورفعاحتیاجاتخیمهعبادتهزینهشود.
اصِلدهیکامروزهنیزهنوزبهقّوِتخودباقیاستو
نیازهای انتظاردارد ازتمامپیروانش کاربرددارد.خدا

مادیکسانیراکهخودراوقِفرفِعنیازهایروحانی
جامعهمؤمنینکردهاند،تأمیننمایند.

18:32باهدایاییکهتقدیمخدامیگشت،میبایست
مسؤولند کلیساها نیز امروزه میشد. برخورد احترام با
بادقت کردهاند، خدا تقدیم مردم که را وقتی و پول
بهکارببرند.بنابرایناگردرکارجمعآورییانظارت
برپولواموالکلیسایتانمسؤولیتیبرعهدهدارید،به
با و دقیق بهطور را اموالخدا بخواهید مردم از تأکید
نظارتیمسؤوالنهبهکاربرند،وبدینترتیبهدایایخدا

راحرمتنهند.



تودةمشتعلبیندازد.7پسازآنبایدلباسهایشراشسته،غسلكندوسپس
بهاردوگاهبازگردد،ولیتاعصر،شرعًانجسخواهدبود.8كسیكهگاو
راسوزاندهبایدلباسهایشراشسته،غسلكند.اونیزتاعصرنجسخواهد
بود.9بعدیکنفركهشرعًانجسنباشدخاكسترگاوراجمعكندوخارجاز
اردوگاهدرمحلیپاکبگذاردتاقوماسرائیلازآنبرایتهیةآبطهارت
كهجهترفعگناهاست،استفادهكنند.10همچنینكسیكهخاكسترگاورا
جمعمیكندبایدلباسهایشرابشوید.اونیزتاعصرنجسخواهدبود.این
قانونیاستهمیشگیبرایقوماسرائیلوغریبیكهدرمیانایشانساكن

است.
11هركسباجنازهایتماسپیداكندتاهفتروزنجسخواهدبود.12اوباید
روزسوموهفتمخودشراباآنآب،طاهرسازد،آنوقتپاکخواهدشد.
ولیاگردرروزسوموهفتماینكاررانكند،نجسخواهدبود.13كسیكه
باجنازهایتماسپیداكند،ولیخودشراباآنآبطاهرنسازد،نجسباقی
خواهدماند،زیراآبطهارتبهرویاوپاشیدهنشدهاست.چنینشخصیباید

ازمیانقوماسرائیلراندهشود،زیراعبادتگاهخداوندرانجسكردهاست.
14وقتیشخصیدرخیمهایمیمیرد،اینمقرراتبایدرعایتگردد:ساكنان
آنخیمهوهركهواردآنشود،تاهفتروزنجسخواهندبود.15تمام
ظروِفبدونسرپوشواقعدرآنخیمهنیزنجسخواهدبود.16هركسیكه
درصحرابانعششخصیكهدرجنگكشتهشدهویابههرطریقدیگری
مردهباشدتماسپیداكند،ویاحتیدستبهاستخوانیاقبریبزند،تاهفت

روزنجسخواهدبود.
17برایاینكهشخصنجسطاهرشود،بایدخاكسترگاوسرخراكهبرای
رفعگناه،قربانیشدهاستدرظرفیریختهرویآن،آبروانبریزد.18بعد،
شخصیكهنجسنباشدشاخههایزوفاراگرفته،درآنآبفروببردوبا
آن،آبرارویخیمهورویتمامظروفیكهدرخیمهاستورویهر
كسیكهدرخیمهبودهویابهاستخوانانسان،نعشیاقبریدستزده،بپاشد.
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19:9،10اهمیتخاکسترگاودرچیست؟وقتیکسی 
محسوب نجس یا ناپاک میکرد، پیدا تماس جنازه با
خدا حضور به عبادت برای نمیتوانست )یعنی میشد
برود(.بهجاآوردِناینآیینباعثمیشدشخصناپاک
طاهرگرددوبتواندباردیگربرایخداقربانیبگذراندو
اوراعبادتنماید.مرگبدتریننوعنجاستمحسوب
میشد،زیرانتیجهنهاییگناهبود.بههمینجهتالزم
بودقربانیمخصوص،یعنییکرأسگاو،تقدیمخدا

شود.اینقربانیرامیبایستکسیکهخودناپاکنبود
بهحضورخداتقدیمکند.وقتیاینقربانیرابرقربانگاه
میسوزاندند،ازخاکسترآنبهعنوانصافیاستفادهکرده،
ازمیانآنبررویشیءیاانساِننجسآبمیریختندتا
بدینترتیبازنجاستطاهرگردد،البتهاینکاربیشتر
حالتنمادینداشتتاواقعی.شخصناپاکآنگاهخود
را،واغلبلباسوهمهاموالشرانیزبااینآبطهارت
میشستواینکارنشانمیداددوبارهپاکشدهاست.



19آبطهارتبایستیدرروزسوموهفتمرویشخصنجسپاشیدهشود.در
روزهفتمشخصنجسبایدلباسهایشرابشویدوباآبغسلكند.اوعصر

همانروزازنجاستپاکخواهدبود.
20اماكسیكهنجسشود،ولیخودراطاهرنسازد،نجسباقیخواهدماند؛
زیراآبطهارتبهرویاوپاشیدهنشدهاست.چنینشخصیبایدازمیان
21این است. نجسكرده را عبادتگاهخداوند زیرا راندهشود، اسرائیل قوم
قانوندایمیاست.كسیكهآبطهارترامیپاشدبایدبعد،لباسهایخود
رابشوید.هركهبهآنآبدستبزندتاغروبنجسخواهدبود،22وهر
شیایكهدستشخصنجسبهآنبخوردونیزهركهآنشیرالمسكند

تاعصرنجسخواهدبود.

4-نسلجدید
موسیبرصخرهمیکوبدوداوریمیشود

قوماسرائیلدرماهاولسالبهبیابانصینرسیدندودرقادشاردو20
زدند.مریمدرآنجافوتكردواورابهخاکسپردند.2درآن
مكانآبنبود،پسقوماسرائیلدوبارهبرموسیوهارونشوریدند3وزبان
بهاعتراضگشوده،گفتند:»ایكاشماهمبابرادرانماندرحضورخداوند
میمردیم!4چرامارابهاینبیابانآوردیدتاماباگلههایماندراینجابمیریم؟

19:19
اعد9:19
مز7:51

حز25:36ـ27

19:19
اعد9:19
مز7:51

حز25:36ـ27

19:20
اعد30:15؛13:19

19:20
اعد30:15؛13:19

19:21
الو40،25:11؛26:16ـ28

اعد7:19

19:21
الو40،25:11؛26:16ـ28

اعد7:19

19:22
الو3،2:5؛21:7

19:22
الو3،2:5؛21:7

20:1
اعد21:13

20:1
اعد21:13

20:2
خرو1:17ـ4

20:2
خرو1:17ـ4

20:3
خرو2:17

اعد34،33،1:11
37،36،2،1:14

31:16ـ35

20:3
خرو2:17

اعد34،33،1:11
37،36،2،1:14

31:16ـ35

اعـداد20،19 369

20:1ازاولینمأموریتجاسوسیاسرائیلدرسرزمین 
واقعه از و 13و14(، فصلهای )اعداد سال 30 موعود
کتابمقدس میگذشت. سال 40 مصر از قوم خروج
درخصوصاین37سالسرگردانیقومدربیابانتقریبًا
سکوتکردهاست.نسلیکهدرمصرزندگیکردهبود
تقریبًاهمهمردهبودند،ونسلجدیدبهزودیمیبایست
و یوشع هارون، موسی، شود. موعود سرزمین وارد
اززمانترک کالیبازجملهمعدودکسانیبودندکه
مصرهمچنانزندهبودند.آنانباردیگردرقادش،مکان
نخستینمأموریتجاسوسیشانکهبهفاجعهانجامید،اردو
آغاز نو از را قومکار بود امیدوار اکنون موسی زدند.

کنند.
20:3ـ5قوماسرائیلپساز37سالسرگردانی،فراموش
کردندسرگردانیشاننتیجهمستقیمگناهانخودشانبوده
مسبب که بپذیرند را واقعیت این نمیتوانستند است.
مشکالتیکهدرآنندخودشانمیباشند.ازاینروموسی
رابهخاطروضعیتشانمقصرمیخواندند.مشکالتمانیز
اغلبنتیجهنااطاعتییابیایمانیخودماناستوبنابراین
این وقتی تا بیندازیم. بهگردنخدا را نبایدگناهانمان

حقیقترانپذیریم،زندگیمانباصلحوآرامشورشد
روحانیهمراهنخواهدبود.

وقایعیکهدرقادش
اتفاقافتاد

40 بهدنبال اسرائیل
در سرگردانی سال
قــادش بـه بیابــان،
آنجا در مریم رسید.
قــوم یافـت. وفــات
کافـی آب آنجـا در
همین به و نداشتند
لب بهتلخـی جهت
گشودند. شکایت به
صخرهای به موســی
ازصخره وآب زد،
جاریشد،بهگونهای
آن از هــمه کــه
ادوم پادشاه نوشیدند.
اجازه اسرائیلیان به
ســرزمینش از نــداد
عبــورکنــندوقـوم
مجـبورشدندمملکِت

اورادوربزنند. دریایسرخ

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

مصــر قادشبرنیع

ان
کنع

اورشلیم

کوهسینا

ادوم



5چراماراازمصربهاینزمینخشکآوردیدكهدرآننهغلههستنه

انجیر،نهموونهانار!دراینجاحتیآبهمپیدانمیشودكهبنوشیم!«
6موسیوهارونازمردمدورشدندودركناردرخیمةعبادت،روبهخاک

نهادندوحضورپرجاللخداوندبرایشاننمایانشد.
7خداوندبهموسیفرمود:8»عصاراكهدرجلوصندوقعهداستبردار.سپس

تووهارونقوماسرائیلراجمعكنیدودربرابرچشمانایشانبهاینصخره
بگوییدكهآبخودراجاریسازد.آنگاهازصخرهبهقوماسرائیلوتمام

حیواناتشانآبخواهیدداد.«
9پس،موسیچنانكهبهاوگفتهشدعملكرد.اوعصاراازجلوصندوقعهد
برداشت،10سپسبهكمکهارونقومرادرنزدیكیآنصخرهجمعكرده،
بهایشانگفت:»ایآشوبگرانبشنوید!آیامابایدازاینصخرهبرایشما

آببیرونبیاوریم؟«
11آنگاهموسیعصارابلندكرده،دوباربهصخرهزدوآبفوراننموده،قوم

اسرائیلوحیواناتشانازآننوشیدند.
12اماخداوندبهموسیوهارونفرمود:»چونشمادستورمرابااعتمادكامل
نپذیرفتیدودرنظرقوماسرائیلحرمتقدوسیتمرانگهنداشتید،شماآنهارا

بهسرزمینیكهبهایشانوعدهدادهامرهبرینخواهیدكرد.«
13اینمكان»َمریبه«)یعنی»منازعه«(نامیدهشد،چوندرآنجابودكهقوماسرائیل
باخداوندمنازعهكردندودرهمانجابودكهخداوندثابتكردكهقدوساست.

ادومبهقوماسرائیلاجازهعبورنمیدهد
14زمانیكهموسیدرقادشبود،قاصدانینزدپادشاهادومفرستادوگفت:»ما
ازنسلبرادرتواسرائیلهستیموتوسرگذشتغمانگیزمارامیدانی15كه
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اعد24:20
حز23:36

20:12
الو3:10
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بهموسیگفتباصخرهسخنگوید،  20:12خداوند
بار، نهیک هم آن زد، را درعوضصخره موسی اما
بلکهدوبار.بههمیندلیل،ازورودبهسرزمینموعود
محرومشد.آیااینمجازاتخدابیشازحدسنگیننبود؟
نبایدفراموشکردکهقومکمیپیشترنزداوغرغرو
شکایتکردهبودند،بهاوتهمتدروغزدهبودند،وهم
برضداوشورشکردهبودند،همبرضدخدا.اکنوننیز
غرغروشکایترادوبارهازسرگرفتهبودند)5:20(.اما
موسیبرایکلقوم،رهبرونمونهبود.وبهخاطرهمین
مسؤولیتعظیمیکهدرقبالقومداشت،گناهاوسنگینتر
بهحسابمیآمد.اوبازدِنصخره،ازفرمانصریحخدا
سرپیچیکردواورادرحضورقومشبیحرمتنمود.

20:14دوبرادردوقلویعنیعیسوویعقوب،جِددوقوم

شدند.ادومیهاازنسلعیسوبودندواسرائیلیانازنسل
بودند. اسرائیل قوم ادومیها»برادران« بنابراین یعقوب.
اسرائیلپیامبرادرانهایبرایادومفرستادوازپادشاهآنجا
ازسرزمینشعبورکنند،زیرا اجازهدهد خواهشکرد
جادهاصلیکهمسیربازرگانیپررفتوآمدیبود،ازآن
سرزمینمیگذشت.قومقولدادندازجادهاصلیمنحرف
نشودوکوچکترینصدمهایبهمزارع،باغهایانگور،و
چاههایادومیاننرسانند.اماپادشاهادومنپذیرفتزیرابه
سخناسرائیلیاناعتمادنداشت.ادومیهامیترسیدنداین
گروهعظیمیابهآنانحملهکنندیاتماممحصوالتشان
رابخورندوازبینببرند)تثنیه5،4:2(.اماازآنجاییکه
»برادران«نبایدباهمبجنگند،خدابهقوماسرائیلگفتبر

گردندوازمسیردیگریبهسرزمینموعودبروند.



چطوراجدادمابهمصررفته،سالهایسالدرآنجاماندندوبردةمصریهاشدند.
16اماوقتیكهبهدرگاهخداوندفریادبرآوردیم،اودعایمارامستجابفرمود
وفرشتهایفرستادهماراازمصربیرونآورد.حاالمادرقادشهستیمودر
مرزسرزمینتواردوزدهایم.17خواهشمیكنیمبهمااجازهدهیازداخل
مملكتتوعبوركنیم.ازمیانمزارعوباغهایانگورشماعبورنخواهیمكرد
وحتیازچاههایشماآبنخواهیمنوشید،بلكهازشاهراهخواهیمرفتواز

آنخارجنخواهیمشدتاازخاکكشورتانبیرونرویم.«
18ولیپادشاهادومگفت:»داخلنشوید!اگربخواهیدواردسرزمینمنشوید

بالشكربهمقابلةشماخواهمآمد.«
شاهراه از فقط ما پادشاه، »ای گفتند: جواب در اسرائیلی 19فرستادگان
میگذریموحتیآبشمارابدونپرداختقیمتآن،نخواهیمنوشید.ما

فقطمیخواهیمازاینجاعبوركنیموبس.«
20ولیپادشاهادوماخطارنمودكهداخلنشوند.سپسسپاهیعظیمونیرومند
علیهاسرائیلبسیجكرد.21چونادومیهااجازةعبورازداخلكشورشانرابه

قوماسرائیلندادند،پسبنیاسرائیلبازگشتندوازراهیدیگررفتند.

وفاتهارون
22و23آنهاپسازترکقادشبهكوههوردرسرحدسرزمینادومرسیدند.
خداونددرآنجابهموسیوهارونفرمود:24»زمانمرگهارونفرارسیده
استواوبزودیبهاجدادخودخواهدپیوست.اوبهسرزمینیكهبهقوم
اسرائیلدادهامداخلنخواهدشد،چونهردوشمانزدچشمةمریبهازدستور
منسرپیچیكردید.25حالایموسی،هارونوپسرشالعازاررابرداشته،
آنهارابهباالیكوههوربیاور.26درآنجا،لباسهایكاهنیراازتنهارون
درآوروبهپسرشالعازاربپوشان.هاروندرهمانجاخواهدمردوبهاجداد

خودخواهدپیوست.«
27پسموسیهمانطوركهخداوندبهاودستوردادهبودعملكردودرحالیكه
تمامیقوماسرائیلبهایشانچشمدوختهبودند،هرسهباهمازكوههورباال
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مذاکره  و گفتگو باب ادوم پادشاه با موسی  20:17
گشودوبرایشدلیلومنطقآورد.وقتیهیچیکمؤثر
واقعنشد،دوراهبیشترپیشرونداشت:یاواردجنگ
در میدانست موسیخوب بپرهیزد. ازجنگ یا شود،
طیروزهاوماههایآیندهبهاندازهکافیموانعمختلف
لزومی بنابراین گرفت، خواهد قرار راهش سر بر
نداشتیکمشکلدیگرنیزبهمشکالتخودبیفزاید.

از باید نیز گاهی اما است. اجتنابناپذیر جنگ گاه
آنپرهیزکرد،زیرابهعواقبشنمیارزد.ممکناست
شجاعانه، قهرمانانه، نخست نگاه در عیار تمام جنگ
اماهمیشهبهترینراهحل وحتیبرحقبهنظربرسد،
دیگری راه برایحلمشکالت میتوانیم وقتی نیست.
بیابیم،ولوبهمراتبسختودشوارتر،بایدتدبیرموسی

راالگوقراردهیم.



رفتند.28وقتیكهبهباالیكوهرسیدند،موسیلباسكاهنیراازتنهارون
درآوردوبهپسرشالعازارپوشانید.هاروندرآنجارویكوهدرگذشت.
سپسموسیوالعازاربازگشتند.29هنگامیكهقوماسرائیلازمرگهارون

آگاهشدند،مدتسیروزبرایاوعزادارینمودند.

اسرائیلپادشاهعرادراشکستمیدهد

شنید21 وقتی كنعان( نگب در )واقع عراد سرزمین كنعانی پادشاه
اسرائیلیهاازراهاتاریممیآیند،سپاهخودرابسیجنموده،بهقوماسرائیل
حملهكردوعدهایازایشانرابهاسیریگرفت.2پسقوماسرائیلبهخداوند
نذركردندكهاگرخداوندایشانرایاریدهدتابرپادشاهعرادومردمشپیروز
شوند،تمامیشهرهایآنمرزوبومرابكلینابودكنند.3خداونددعایایشانرا
شنیدهكنعانیهاراشكستداد،واسرائیلیهاآنانوشهرهایایشانرابكلینابود

كردند.ازآنپس،آنناحیه»حرمه«)یعنی»نابودی«(نامیدهشد.

مارمفرغی
4سپسقوماسرائیلازكوههوررهسپارشدندتاازراهیكهبهدریایسرخ
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وقایعیکهدربیاباناتفاقافتاد
قوماسرائیلسپسبامقاومتپادشاهعرادروبهروشدند،امااوراسخت
شکستدادند.توقفبعدیدرکوهحوربود)جاییکههارونرحلت
کرد(؛بعدبهطرفجنوبوشرقرفتندوادومرادورزدند.پسازاردو
زدندراوبوت،بهطرفروداردنودشتهایموآبواقعدرنزدیکیکوه

پیسگاه،حرکتکردند.

سرکشیاش، مجازاِت بهعنوان احتمااًل هارون  20:28
یافت وفات موعود سرزمین به ورود از قبل درست
بار اولین برای بنابراین 1:12ـ9(. اعداد ؛ 32 )خروج
کاهناعظمجدیدیتعیینمیشد.مطابقدستوراتکتاب
به و درآوردند هارون تن از را لباسکهانت الویان،

پسرشالعازارپوشاندند.
21:5درمزمور78،بهمنشاءاصلیغرغروشکایت
را خدا معجزات آنان )1( میبریم: پی اسرائیل قوم
داده آنان به خدا آنچـه از بیش )2( کردند، فرامـوش
نبود، صادقانه و واقعی توبهشان )3( میخواستند، بود،
بود، کرده برایشان خدا که کارهایی به نسبت )4( و
ناسپاسبودند.گلهوشکایاتمانیزاغلبریشهدریکی
ازهمیناعمالوافکارخودبینانهدارد.غرغروشکایت
رااگربتوانیمدرخودریشهکنکنیم،هیچگاهدیگردر
زندگیمانسربرنخواهدآوردومجالرشدونمونخواهد

یافت.
21:6خدابرایآنکهقومرابهخاطربیایمانیوغرغر
وشکایتشانمجازاتکند،ازمارهایسمیاستفادهکرد.
از اقساممارها.بعضی انواعو از صحرایسیناپراست
اینمارهادرماسهپنهانمیشوندوناگاهانسانرانیش
از مصریهاسخت هم و اسرائیلیان هم بنابراین میزنند.
ماروحشتداشتند.نیشمارسمیاغلببهمعنایمرگ

تدریجیتوأمبادردورنجفراوانبود.
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ختممیشدسرزمینادومرادوربزنند.اماقوماسرائیلدراینسفرطوالنیبه
ستوهآمدند5وبهخداوموسیاعتراضكردهگفتند:»چراماراازمصربیرون
آوردیدتادراینبیابانبمیریم؟دراینجانهچیزیبرایخوردنهستونه

چیزیبراینوشیدن!ماازخوردناینَمنِّبیمزهخستهشدهایم!«
6پسخداوندمارهایسمیبهمیانایشانفرستادومارهاعدةزیادیازایشان

راگزیده،هالکكردند.
7آنوقتقوماسرائیلپیشموسیآمده،فریادبرآوردند:»ماگناهكردهایم،
چونبضدخداوندوبضدتوسخنگفتهایم.ازخداونددرخواستكنتااین

مارهاراازمادوركند.«موسیبرایقومدعاكرد.
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هنرپیشهبدلبایدنقشهنرپیشهاصلیراخوببلدباشدوبتواندبهجایاوایفاینقشکند.العازار 
بدلبسیارخوبیبود،وبراینقشرهبریکهدرنهایتبهاوسپردهمیشد،بهخوبیتعلیمدیدهبود.
بااینحال،لحظاتیکهبرصحنهبود،برایشلحظاتتلخورنجآوریبود.یکباربهچشمخوددید
دوبرادربزرگترشبهخاطرجدینگرفتنقدوسیتخدا،زندهزندهسوختند.چندیبعد،درشرایطی
کهپدرشدربسترمرگبود،اورابهعنوانکاهناعظممنصوبکردند،منصبیکهقطعًایکیاز

پرمسؤولیتترینوازاینرو،بهاحتمالزیاد،پردردسرترینمشاغلدراسرائیلبود.
هنرپیشهبدلهممتننمایشرامقابلخوددارد،همخودشخصیتاصلیرا،وبنابراینمیتواندازهر
دِواینابزاربهرهجوید.العازارتوانستهبودازدورانکودکیازنزدیکشاهداعمالورفتارموسیو
هارونباشد.اکنوننیزمیتوانستبهیوشعبنگردوازاوبیاموزد.بهعالوه،قوانینخدانیزدراختیارش

بودومیتوانستدرمقامکاهنومشاوریوشع،ازاینقوانیِنالهیالهاموراهنماییگیرد.

نقاطقوتوموفقیتها:
سمتکهانتراازپدرشبهارثبرد *

درامررهبریقومبهسرزمینموعودکمککردوازاینطریقکارپدرشراتکمیلنمود *
بایوشعمتحدشد *

نقشسخنگویخدارابرایقومداشت *

درسهاییاززندگیاو:
برایآنکهبتوانیمخودرابرایآنآیندهایکهخدابرایماندرنظرداردآمادهسازیم،بهترین *

راهایناستکهتوجهمانرایکسرهمعطوفچالشهاومسؤولیتهایفعلیمانکنیم
خواستخداایناستکهدرتمامطولزندگیمانپیوستهازاواطاعتکنیم *

آمارحیاتی:
محلزندگی:صحرایسینا،سرزمینموعود *

شغل:کاهنوکاهناعظم *
خویشاوندان:پدر:هارون.برادران:نادابوابیهو.عمهوعمو:مریموموسی *

همعصربا:یوشع،کالیب *

آیهکلیدی:
»او)یوشع(برایدستورگرفتنازمنبایدپیشالعازارکاهنبرود.منبهوسیلهاوریمباالعازار
سخنخواهمگفتوالعازاردستوراتمرابهیوشعوقوماسرائیلابالغخواهدکرد.بهاینطریق

منآنانراهدایتخواهمنمود«)اعداد21:27(.
ازالعازاردرخروج23:6؛الویان16:10ـ20؛اعداد16:4؛37:16ـ39؛63،3،1:26؛15،2:27ـ23؛

2:32؛17:34؛تثنیه6:10؛یوشع1:14؛4:17نامبردهشدهاست.

زار
ــا
لعـ
ا



8خداوندبهویفرمود:»یکمارمفرغیشبیهیكیازاینمارهابسازوآن

رابرسریکتیربیاویز.هركهماراوراگزیدهباشداگربهآننگاهكند
زندهخواهدماند!«

تیریآویخت. برسر را مفرغیدرستكردوآن مار 9پسموسییک
بمحضاینكهمارگزیدهایبهآننگاهمیكردشفامییافت!

10قوماسرائیلبهاوبوتكوچكردندودرآنجااردوزدند.11سپسازآنجا
بهعییعباریمكهدربیابانودرفاصلةكمیازشرقموآببود،رفتند.12از
ارنون رود بطرفشمال 13بعد زدند. اردو زاردكوچكرده، وادی به آنجا
بین مرزی خط ارنون، )رود كردند. مكان نقل اموریها مرزهای نزدیک
موآبیهاواموریهاست.14دركتاب»جنگهایخداوند«بهاینامراشارهشده

كهدرةرودارنونوشهرواهیب15بیناموریهاوموآبیهاقراردارند.(
16سپسقوماسرائیلبه»بئر«)یعنی»چاه«(كوچكردند.اینهمانجایی
استكهخداوندبهموسیفرمود:»قومراجمعكنومنبهایشانآبخواهم

داد.«17و18آنگاهقوماسرائیلاینسرودراخواندند:
»ایچاه،بجوشآی!

دروصفاینچاهبسرایید!
ایناستچاهیكهرهبران

آنراكندند،
بلی،بزرگاناسرائیلباعصاهایشان

آنراكندند!«
قوماسرائیلبیابانراپشتسرگذارده،ازمتانه،19نحلیئیلوباموتگذشتند20و
بهدرهایكهدرموآبقرارداردومشرفبهبیابانوكوهپیسگاهاسترفتند.

21:8
اش29:14
یو15،14:3

21:8
اش29:14
یو15،14:3

21:9
2پاد4:18

یو14:3؛32:12

21:9
2پاد4:18

یو14:3؛32:12

21:15
اعد28:21
تث9:2

21:15
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21:16
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جنگباسیحون 
وعوج

اجازه پادشاه سیحون
ندادکهمردماسرائیل
ازمیانسرزمینشعبور
به یاهص در و کنند
ایشانحملهکرد.قوم
اسرائیلاوراشکست
دادندوسرزمینمیان
ارنونورودیبوقرا
از کردند، تصرف
جملهحشبون،پایتخت
بهطرف وقتی را. او
شمالحرکتکردند،
را باشان پادشاه عوْج
شکست ادرعی در

دادند.

21:8،9وقتیمارمفرغیبرتیریبرافراشتهشد،قوم
اسرائیلبهمعنایغنیتریکهبعدهاعیسیمسیحبهاین
واقعهداد،پینبردند)نگاهکنیدبهیوحنا15،14:3(.عیسی
چنینتوضیحدادکهدرستهمانطورکهقوماسرائیل
بیماریخود از افراشتهشده بهمار بانگریستن توانستند
شفایابند،امروزنیزهمهایماندارانمیتوانندبانگریستن
بیماریگناهنجاتیابند. از بهمرگعیسیبرصلیب،
آنچهقومراشفاداد،نهمار،بلکهایمانشانبودبهاینکه
خدامیتواندآنهاراشفادهد.نشاِناینایماننیزاطاعت
آنهابودازدستوراتخدا)نگاهکنیدبهعبرانیان2:12(.

ارتش با توانستند بیابانگرد اسرائیلیاِن چگونه  21:23
بسیارمنظمسیحونپادشاهبجنگند؟)1(اسرائیلیهاپیش
ازایندردرگیریهاینظامیمتعددیشرکتکردهبودند
فنون و بود مجربی جنگاور موسی )2( 8:17(؛ )خروج
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اسرائیلسیحونپادشاهراشکستمیدهد
اموریهافرستادند. اینوقتقوماسرائیلسفیرانینزدسیحون،پادشاه 21در
عبور شما سرزمین از دهید »اجازه گفتند: كرده درخواست 22فرستادگان
كنیم.ماقولمیدهیمازشاهراهبرویموتازمانیكهازمرزتاننگذشتهایماز
راهیكهدرآنمیرویمخارجنشویم.بهمزرعههاوتاكستانهایشماوارد

نخواهیمشدوآبشمارانیزنخواهیمنوشید.«
23ولیسیحونپادشاهموافقتنكرد.درعوض،اوسپاهخودرادربیاباندر
مقابلقوماسرائیلبسیجكردودرناحیةیاهصباایشانواردجنگشد.24در
اینجنگ،بنیاسرائیلآنهاراشكستدادندوسرزمینشانراازرودارنون
تارودیبوقوتامرزسرزمینبنیعمونتصرفكردند،امانتوانستندجلوتر

بروند،زیرامرزبنیعمونمستحكمبود.
25و26بهاینترتیب،قوماسرائیلتمامشهرهایاموریهامنجملهشهرحشبونرا
كهپایتختسیحونپادشاهبودتصرفكردندودرآنهاساكنشدند.)سیحون
قباًلدرجنگباپادشاهسابقموآبتمامسرزمیناوراتاارنونبهتصرف

درآوردهبود.(27-30شعرادرموردسیحونپادشاهچنینگفتهاند:
»بهحشبونبیاییدبهپایتختسیحونپادشاهزیرا

آتشیازحشبونافروختهشدهوبلعیدهاست
شهرعارموآبوبلندیهایرودارنونرا.وایبرموآب!

نابودشدید،ایقومیكهكموشرامیپرستید!
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اعد17:20

21:23
اعد21:20
تث32:2
داو20:11

21:23
اعد21:20
تث32:2
داو20:11
21:24

تث31،19:2ـ37
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فرا بهخـوبی بود، جنگراآنگاهکهشاهزادهایمصری
گرفتهبود؛)3(قومبرایجنگیدنآمادهبودند)اعدادفصل1(؛
)4(خداسرزمینعمونیهارابهنسللوطوعدهداد،نهبه
سیحون؛)5(خداسرزمینموعودرابهاسرائیلدادهبود.هر
قومیکهسدراهآنهامیشد،میبایستنابودگردد،زیرا
خداییکهازهرسپاهیقدرتمندتراست،باقومخودبود.

سیحونپادشـاهندانستهخودرابرترازخـداقراردادهبـود.
21:27ـ30کموش)یابعلفغور(،کهبتملتموآبو
عمونبود،بهعنوانخدایجنگپرستیدهمیشد.بااینحال
اینخدایکاذببههنگامجنگایناقوامبااسرائیل،هیچ
کمکیبهآنهانکرد.خدایاسرائیلازهمهخدایانجنگی

کنعانیانقویتربود.

ماردربیابان
ایندوقسمترا
باهممقایسهکنید:
اعداد7:21ـ9و
یوحنا15،14:3.

اسرائیلیان

مارگزیدهشدند

دردشانابتدااندکبودامابعدشدتمییافت

نتیجهنیشمارمرگبود

مارمفرغیدربیابانبرافراشتهشد

افراد زندگی نجات باعث مار به نگریستن
میشد

مسیحیان

بهنیشگناهگزیدهشدهاند

دردابتدااندکاست،امابعدبینهایتشدیدمیشود

نتیجهنیشگناه،مرگروحانیاست

مسیحبرصلیببرافراشتهشد

نگریستنبهمسیحباعثمیشودافرادازمرگابدی
نجاتیابند



اوپسرانودخترانترابدستسیحون،پادشاهاموریهابهاسارتفرستادهاست.
اماماآنهاراهالکكردهایمازحشبونتادیبون،

وتانوفحكهنزدیکمیدبااست.«

اسرائیلعوجپادشاهراشکستمیدهد
31و32زمانیكهقوماسرائیلدرسرزمیناموریهاساكنبودند،موسیافرادیبهناحیة
یعزیزفرستادتاوضعآنجارابررسیكنند.پسازآن،قوماسرائیلبهآنناحیه

حملهبردندوآنراباروستاهایاطرافشگرفتندواموریهارابیرونراندند.
33سپسبنیاسرائیلبازگشتندوراهیراكهبهباشانمنتهیمیشددرپیشگرفتند؛
اماعوج،پادشاهباشان،برایجنگباآنها،باسپاهخودبهادرعیآمد.34خداوند
بهموسیفرمود:»نترس،زیرادشمنرابدستتوتسلیمكردهام.همانبالییبسر
عوجپادشاهمیآیدكهدرحشبونبسرسیحون،پادشاهاموریهاآمد.«35پسقوم
اسرائیل،عوِجپادشاهراهمراهباپسرانشواهالیسرزمینشكشتند،بطوریكه

یكیازآنهاهمزندهنماند.قوماسرائیلآنسرزمینراتصرفنمود.

دـدومینمرحلهرسیدنبهسرزمینموعود)22:1تا36:13(
اکنونتمامنسلقدیممردهاندونسلیجدیدآمادهعبورازمرزسرزمینموعوداست.
امااقواممجاوردرصددندقوماسرائیلرابهپرستشبتهاوادارند.اگرموسیبهسرعت
واردعملنشدهبود،قوماحتمااًلهیچگاهواردکنعاننمیشدند.مانیزبایدمواظبباشیم

هیچگاهدرخصوصمسألهگناهمسامحهنکنیم.

1-ماجرایبلعام

قوماسرائیلبهدشتموآبكوچكرده،درسمتشرقیروداردن،22
روبرویاریحااردوزدند.2و3وقتیكهباالق)پسرصفور(پادشاه
موآبفهمیدكهتعدادبنیاسرائیلچقدرزیاداستوبااموریهاچهكردهاند،
افتادند.4موآبیهابرایسرانمدیانپیامفرستاده، خودوملتشبهوحشت
گفتند:»اینجمعیتكثیر،مارامثلگاویكهعلفمیخوردخواهدبلعید!«
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21:34خداقوماسرائیلرامطمئنساختکهدشمنشان 
حتیپیشازآغازجنگ،مغلوباست!خدامیخواهدما
رابردشمنانمانپیروزسازد)دشمنانیکهاغلبمشکالِت
ایمان باید اواًل اما سربازاندشمن(. تا گناهند از ناشی
داشتهباشیمکهخدامیتواندبهماکمککند،ودرثانی

بایدبهاوتوکلکنیمتاکمکماننماید.
که بود این کارش و بود جادوگر بلعام  22:4ـ6
دیگرانرالعنتکند.درزمانعهدعتیق،مردمبهلعنت

بود این بر اعتقادداشتند.تصورعموم وبرکتخیلی
جهت همین به دارند. نفوذ خدایان بر جادوگران که
ازقدرتشبرخدای تا بلعامخواست از پادشاهموآب
پادشاه کند. لعنت را قوم این کرده، استفاده اسرائیل
موآبامیدواربودکهیهوهازطریقجادووجنبل،از
قومخودرویگردانشودوبهدشمنیباآنانبرخیزد.
باالق،هیچیکنمیدانستندسروکارشان نه بلعامو نه

باکیست!



ازبلعامخواستهمیشوداسرائیلرانفرینکند
پسباالقپادشاه5و6سفیرانیبااینپیامنزدبلعام)پسربعور(كهدرسرزمین
اجدادیخودفتور،واقعدركناررودفراتزندگیمیكردفرستاد:»قومی
بزرگازمصربیرونآمدهاست؛مردمشهمهجاپخششدهاندوبسوی
سرزمینمنمیآیند.درخواستمیكنمبیاییواینقومرابرایمننفرین
كنی،زیراازماقویترند.شایدبهاینوسیلهبتوانمآنانراشكستداده،از
سرزمینخودبیرونكنم.زیرامیدانمهركهراتوبركتدهیبركتخواهد

یافتوهركهرانفرینكنی،زیرلعنتقرارخواهدگرفت.«
7سفیرانازسرانموآبومدیانبودند.ایشانباپولنقدنزدبلعامرفتندو

پیامباالقرابهاودادند.
8بلعامگفت:»شبرااینجابمانیدوفرداصبحآنچهخداوندبهمنبگوید،به

شماخواهمگفت.«پسآنهاشبرادرآنجابسربردند.
9آنشب،خدانزدبلعامآمده،ازاوپرسید:»اینمردانكیستند؟«

11باالق آمدهاند. موآب پادشاه باالق، پیش از »ایشان داد: جواب 10بلعام
ازمن و اورسیدهاند بهمرزكشور ازمصر بیشماری میگویدكهگروه
خواستهاستفورًابروموآنهارانفرینكنمتاشایدقدرتیافته،بتواندآنها

راازسرزمینشبیرونكند.«
12خدابهویفرمود:»باآنهانرو.تونبایداینقومرانفرینكنی،چونمن

ایشانرابركتدادهام.«
13صبحروزبعد،بلعامبهفرستادگانباالقگفت:»بهسرزمینخودبازگردید.

خداوندبهمناجازهنمیدهداینكارراانجامدهم.«
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بلعام  چون جادوگری طریق از باید خدا چرا  22:9
سخنگوید؟خدامیخواستبهموآبیهاپیغـامیدهد،
بلعامرااستخدامکنند. نیزتصمیمگرفـتهبودند وآنان
از تا بود بلعامحاضروآمادهدردسترسخدا بنابراین
اواستفادهکند،درستهمانطورکهدرمصرازفرعـون
شریراستفادهکردتاارادهاشرادرآنسرزمینبهانجام
باجدیتتماموارد بلعامنخست رساند)خروج1:10(.
هم دیگری چیزهای گرو در دلش اما شد، نبوت کار
آنقدرکه نه اما میشناخت، را خدا تاحدودی او بود.
بهسویخدا باتماموجود ازجادوگریدستبکشدو
بازگردد.اگرچهازاینماجراچنینمیفهمیمکهبلعام
کاماًلبهسویخدابازگشت،امابعدهادربخشهایدیگر
کتابمقدسمیبینیمکهاونتوانستدربرابروسوسهپول
وبتپرستیمقاومتکند)اعداد16:31؛2پطرس15:2؛

یهودا11(.

ماجرایبلعام
بلعامبنابهدرخواست
قریب پادشاه، باالق
راه کیلومتر 650 به
اسرائیل تا پیمود را
باالق کند. نفرین را
بلعامرانخستبهکوه
کوه به آنگاه بموت،
پیسگاه،وسرانجامبه
کوهفغوربرد.تماماین
کوههامشرفبودبر
یعنی دشتهایموآب،
اسرائیل. قوم اردوگاه
در پادشاه باالِق اما
کمالانزجاردریافت
خدابلعامرابهکاربرده
نهتااسرائیلرانفرین
کند،بلکهتابرایآن

برکتبطلبد.

دریایمدیترانه
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اورشلیم

موآب

رودارنون
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جلیل

دریای
مرده
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کوهفغور
کوهپیسگاه
کوهباموتبعل



14فرستادگانباالقبازگشتهبهویگفتندكهبلعامازآمدنامتناعمیورزد.
15اماباالقباردیگرگروهبزرگترومهمتریفرستاد.16و17آنهابااینپیغام
نزدبلعامآمدند:»باالقپادشاهبهتوالتماسمیكندكهبیایی.اوقولداده
استكهپاداشخوبیبهتودهدوهرچهبخواهیبرایتانجامدهد.فقطبیا

واینقومرانفرینكن.«
بدهد، بهمن نقرههم ازطالو پر اوكاخی داد:»اگر بلعامجواب 18ولی
دهم. انجام باشد، من خدای خداوند، دستور كهخالف را كاری نمیتوانم
قباًل ازآنچه ببینمآیاخداوندچیزیغیر تا بمانید اینجا امشب 19بهرحال،

فرمودهاستخواهدگفتیانه.«
20آنشبخدابهبلعامفرمود:»برخیزوبااینمردانبرو،ولیفقطآنچهرا

كهمنبهتومیگویمبگو.«

خربلعامسخنمیگوید
21بلعامصبحبرخاستواالغخودراپاالنكرده،بافرستادگانباالقحركت
نمود.22و23اماخداازرفتنبلعامخشمناکشدوفرشتهایبهسرراهشفرستاد
تاراهرابراوببندد.درحالیكهبلعامسواربراالغ،همراهدونوكرشبهپیش
میرفت،ناگهاناالغبلعامفرشتةخداوندرادیدكهشمشیریبدستگرفته،
وسرراهایستادهاست.پساالغازرویجادهرمكرده،بهمزرعهایرفت،
ولیبلعاماورازدوبهجادهبازگرداند.24بعدفرشتةخداونددرجاییكه
جادهتنگمیشدودوطرفشدیوارهایدورتاكستانقرارداشت،ایستاد.
25االغوقتیدیدفرشتهآنجاایستادهاست،خودشرابهدیوارچسبانیده،پای
بلعامرابهدیوارفشرد.پساودوبارهاالغرازد.26آنگاهفرشتهكمیپایینتر
رفتودرجاییبسیارتنگایستاد،بطوریكهاالغبههیچوجهنمیتوانست
ازكنارشبگذرد.27پساالغدروسطجادهخوابید.بلعامعصبانیشدوبازبا

چوبدستیخوداالغرازد.
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22:21ـ23خدااجازهدادبلعامهمراهفرستادگانباالق 
اوسختخشمگین ازحرصوطمع اما برود، پادشاه
بود.بلعاممدعیشدبهخاطرپولدرمقابلخدانخواهد
ایستاد،امابهتدریجدراینتصمیمشمتزلزلشد.طمع
چنان بود، کرده پیشنهاد او به پادشاه که ثروتی به
چطور خدا ببیند نمیتوانست که بود کرده کوَرش
ممکن نیز ما بدارد. باز کار این از را او میکوشد
پول، به اماطمع ماچهمیخواهد، از بدانیمخدا است
برمااستکه باشد. یاشهرتکورمانکرده ثروت،

فوائد به ورایزرقوبرِقشهرتوثروتنگریسته،
اشتباه مرتکب تا بیندیشیم خدا از پیروی درازمدت

بلعامنشویم.
22:27االغدرجامعهقدیموسیلهنقلیهایبودکهبههر
منظوریازآناستفادهمیشد؛ازحملونقلوباربری
االغ مزارع. زدن شخم و گندم کردن آسیا تا گرفته
است دلیل همین به است. مطیعی بسیار حیوان معمواًل
بینهایت نمیکند، حرکت االغش دید بلعام وقتی که

خشمگینشد.



28آنوقتخداونداالغرابهحرفآوردواالغگفت:»مگرمنچهكردهام؟
چرامراسهبارزدی؟«

22:28
2پطر16:2

22:28
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بلعامیکیازآنشخصیتهایبرجستهعهدعتیقاستکهگرچهجزوقومبرگزیدهخدانبود،اما
آمادهبوداذعانداردکهیهوهبهراستیخداییاستقادر،منتهییهوهرابهعنوانتنهاخدایحقیقی
قبولنداشت.ماجرایبلعامنشانمیدهدکهظاهرروحانیداشتناماازدرونفاسدبودن،چقدر
فریبکارانهاست.بلعامآمادهبودازفرمانخدااطاعتکند،بشرطآنکهازاینکارسودیعایدش
شود.بههمدرآمیختِنایندوانگیزه،یعنیاطاعتوسودجویی،عاقبتباعثمرگاوشد.اگرچه
ازقدرتپرهیبِتخدایاسرائیلآگاهبود،دلشدرگروثروتیبودکهباخدمتبهموآبازآن

اومیشد.بلعامبههمانجابازگشتوبههنگامحملهسپاهیاناسرائیل،درهمانجامرد.
هریکازمانیزدرنهایتدرمسیرزندگیباهمینمسألهمواجهمیشویم.اینکهچهوکههستیم،
عاقبتروشنخواهدشدوهرنوعنقابیکهبرایپنهانساختِنخویشتِنواقعیمانبهچهرهزده
باشیم،ازبینخواهدرفت.ازاینروبهترآناستکهبهجایآنکهنیرووتوانمانراصرفحفظ
ظاهرکنیم،بکوشیمدرزندگیمانپاسخیبرایمعضلگناهبیابیم.اگرباخودمانروراستباشیم
وقبولکنیمکهخداآمادهاستمارابپذیردوببخشدوبهمعنایواقعیکلمهماراازسِرنواز
درونبسازد،قادرخواهیمبودازاشتباهبلعاماجتنابکنیم.بنابراینمثلبلعامازدرکاینواقعیت

مهمغافلمشوید.

نقاطقوتوموفقیتها:
شهرتداشتبهاینکهنفرینوبرکتشبهراستیبهوقوعمیپیوندد *

بهرغمپرداخترشوهازسویباالقپادشاه،ازخدااطاعتکردواسرائیلرابرکتداد *

نقاطضعفواشتباهات:
قوماسرائیلرابهپرستشبتهاتشویقکرد)اعداد16:31( *

بهموآببازگشتودرجنگکشتهشد *

درسهاییاززندگیاو:
انگیزهفردنیزبهاندازهاعمالاومهماست *
هرجادلشماباشد،گنجتاننیزآنجااست *

آمارحیاتی:
محلزندگی:نزدیکرودفراتزندگیمیکرد؛بهموآبکوچنمود *

شغل:نبی *
خویشاوندان:پدر:بعور *

افرادمعاصراو:باالق)پادشاهموآب(،موسی،هارون *

آیهکلیدی
»ازراهراستخارجشده،مانند»بلعام«پسر»بعور«گمراهشدهاند.بلعامپولیراکهازانجامناراستی
بهدستمیآورد،دوستمیداشت؛اماوقتیاالغاوبهزبانانسانبهحرفآمدواوراسرزنشو

توبیخکرد،ازرفتارنادرستخوددستکشید«)2پطرس16،15:2(.
ماجــرایبلعــامدراعداد1:22ـ25:24نقلشدهاسـت.ازاودراعداد16:31؛تثنیه5،4:23؛
یوشع10،9:24؛نحمیا2:13؛میکاه5:6؛2پطرس16،15:2؛یهودا11؛ومکاشفه14:2نیزنام

بردهشدهاست.

ـام
ـــ
ـــ
بلع



29بلعامگفت:»برایاینكهمرامسخرهكردهای!ایكاششمشیریداشتمو
توراهمینجامیكشتم!«

30االغگفت:»آیاقباًلدرتمامعمرمهرگزچنینكاریكردهبودم؟«
بلعامگفت:»نه.«

كه دید را خداوند فرشتة او و كرد باز را بلعام خداوندچشمان 31آنوقت
شمشیریبدستگرفتهوسرراهایستادهاست.پسپیشاوبهخاکافتاد.

32فرشتهگفت:»چراسهدفعهاالغخودرازدی؟منآمدهامتامانعرفتنتو
شوم،چوناینسفرتوازرویتمرداست.33ایناالغسهبارمرادیدوخود
راازمنكناركشید.اگراینكاررانمیكردتابحالتوراكشتهبودم،واو

رازندهمیگذاشتم.«
34آنوقتبلعاماعترافكرده،گفت:»منگناهكردهام.منمتوجهنشدمكه
توسرراهمنایستادهبودی.حالاگرتوبارفتنمنموافقنیستی،بهخانهام

بازمیگردم.«
تو به من كه را آنچه فقط ولی برو، افراد این »با گفت: او به 35فرشته
میگویم،بگو.«پسبلعامباسفیرانباالقبهراهخودادامهداد.36باالقپادشاه
وقتیشنیدبلعامدرراهاست،ازپایتختخودبیرونآمده،تارودارنونواقع

درمرزكشورشبهاستقبالاورفت.

اولینبرکتبلعام
37باالقازبلعامپرسید:»چراوقتیباراولتورااحضاركردم،نیامدی؟آیا

فكركردینمیتوانمپاداشخوبیبهتوبدهم.«
فقط من بگویم. ندارمچیزی قدرت ولی آمدهام، »االن داد: 38بلعامجواب
آنچهراكهخدابرزبانمبگذاردخواهمگفت.«39بلعامهمراهپادشاهبهقریه
حصوترفت.40درآنجاباالقپادشاهگاووگوسفندقربانیكردوازگوشت
آنهابهبلعاموسفیرانیكهفرستادهبود،داد.41صبحروزبعد،باالقبلعامرابه

باالیكوهبموتبعلبردتاازآنجاقسمتیازقوماسرائیلراببیند.

بلعامبهپادشاهگفت:»دراینجاهفتقربانگاهبسازوهفتگاوو23
هفتقوچبرایقربانیحاضركن.«
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22:29االغجانبلعامرانجاتداد،امادرضمنباعث 
همین به شود. تمسخر آلت و کند جلوه ابله بلعام شد
فرو را خود خشم تا زد چوب را االغش بلعام جهت،
نشاندوغرورجریحهدارشدهاشرابهنوعیجبراننماید.

مانیزگاهسختبرافرادبیگناهیکهسرراهمانقرار
ازآنروکهشرمساریم میگیرندحملهمیبریم،صرفًا
دیگران زدِن چوب است. شده جریحهدار غرورمان یا

میتواندنشاناشکالیدردِلخودماباشد.



2باالقبهدستوربلعامعملنمودوایشانبرهرقربانگاه،یکگاوویک
قوچقربانیكردند.

قربانیهایسوختنیخود كنار در اینجا »در پادشاهگفت: به بلعام 3و4بعد
بایستتامنبروموببینمآیاخداوندبهمالقاتمنمیآیدیانه.هرچهاو
بهمنبگویدبهتوخواهمگفت.«پسبلعامبهباالیتپهایرفتودرآنجا
خدااورامالقاتنمود.بلعامبهخداگفت:»منهفتقربانگاهحاضرنموده
ورویهركدامیکگاوویکقوچقربانیكردهام.«5آنگاهخداوندتوسط

بلعامبرایباالقپادشاهپیامیفرستاد.
6پسبلعامبهنزدپادشاهكهباهمةبزرگانموآبدركنارقربانیهایسوختنی

خودایستادهبودبازگشت7-10واینپیامراداد:
»باالق،پادشاهموآبمراازسرزمینارام،

ازكوههایشرقیآورد.
اوبهمنگفت:بیاوقوماسرائیلرابرایمننفرینكن.

ولیچگونهنفرینكنمآنچهراكهخدانفریننكردهاست؟
چگونهلعنتكنمقومیراكهخدالعنتنكردهاست؟

ازباالیصخرههاایشانرامیبینم،
ازباالیتپههاآنانرامشاهدهمیكنم.

آنانقومیهستندكهبهتنهاییزندگیمیكنندوخودراازدیگرقومهاجدا
میدانند.

ایشانمثلغبارند،
بیشماروبیحساب!

ایكاشاینسعادترامیداشتم
كههمچونیکاسرائیلیبمیرم.

ایكاشعاقبتمن،
مثلعاقبتآنهاباشد!«

11باالقپادشاهبهبلعامگفت:»اینچهكاریبودكهكردی؟منبهتوگفتم
كهدشمنانمرانفرینكنی،ولیتوایشانرابركتدادی!«

12امابلعامجوابداد:»آیامیتوانمسخندیگریغیرازآنچهكهخداوندبه
منمیگویدبرزبانآورم؟«

دومینبرکتبلعام
13بعدباالقبهاوگفت:»پسبیاتاتورابهجایدیگریببرم.ازآنجافقط

قسمتیازقوماسرائیلراخواهیدید.حداقلآنعدهرانفرینكن.«
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14بنابراینباالقپادشاه،بلعامرابهمزرعةصوفیمكهرویكوهپیسگاهاست
بردودرآنجاهفتقربانگاهساختورویهرقربانگاهیکگاوویک

قوچقربانیكرد.
15پسبلعامبهپادشاهگفت:»تودركنارقربانیسوختنیخودبایستتامن
بهمالقاتخداوندبروم.«16خداوندبلعامرامالقاتنمودوآنچهراكهاو
میبایستبهباالقبگویدبهاوگفت.17پسبلعامبهنزدپادشاهكهبابزرگان

موآبدركنارقربانیهایسوختنیخودایستادهبود،بازگشت.
پادشاهپرسید:»خداوندچهفرمودهاست؟«

18-24جواببلعامچنینبود:

»باالق،برخیزوبشنو!
ایپسرصفور،بهمنگوشفراده!
خداانساننیستكهدروغبگوید،

اومثلانساننیستكهتغییرفكردهد.
آیاتاكنونوعدهایدادهاستكهبدانعملنكردهباشد؟

بهمندستوردادهشدهاستكهایشانرابركتدهم،
زیراخداآنانرابركتدادهاستومننمیتوانمآنراتغییردهم.

اوگناهیدراسرائیلندیدهاست،
پسبدبختیدرقومخدامشاهدهنخواهدشد.

خداوند،خدایایشانباآناناست،
وایشاناعالنمیكنندكهاوپادشاهآنهاست.

خدااسرائیلراازمصربیرونآوردهاست،
وایشان،مثلگاووحشینیرومندند.

نمیتواناسرائیلرانفرینكرد،
وهیچافسونیبراینقومكارگرنیست.

دربارةاسرائیلخواهندگفت:
ببینیدخدابرایآنهاچهكارهاییكردهاست!

اینقوم،چونشیربرمیخیزند
وتاوقتیشكارخودرانخورند

وخونكشتگانراننوشند،نمیخوابند.«
25پادشاهبهبلعامگفت:»اگرآنهارانفریننمیكنی،حداقلبركتشانهم

نده.«
26امابلعامجوابداد:»مگربهتونگفتمهرچهخداوندبرزبانمبگذاردآن

راخواهمگفت؟«
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سومینبرکتبلعام
27بعدپادشاه،بهبلعامگفت:»تورابهجایدیگریمیبرم،شایدخداراخوش

آیدوبهتواجازهفرمایدازآنجابنیاسرائیلرانفرینكنی.«
28پسباالقپادشاهبلعامرابهقلةكوهفغوركهمشرفبهبیابانبود،برد.
29بلعامدوبارهبهپادشاهگفتكههفتقربانگاهبسازدوهفتگاووهفت
قوچبرایقربانیحاضركند.30پادشاهچنانكهبلعامگفتهبودعملنمودوبر

هرقربانگاه،یکگاوویکقوچقربانیكرد.

چونبلعامدیدكهقصدخداوندایناستكهقوماسرائیلرابركت24
دهد،پسمثلدفعاتپیشسعینكردازعالمغیبپیامیبگیرد.
اوسرشرابطرفدشتبرگرداند2واردویاسرائیلرادیدكهقبیلهبهقبیله
دردشتپخششدهبودند.آنگاهروحخدابراوقرارگرفت،3-9ودربارة

ایشانچنینپیشگوییكرد:
»ایناستوحیبلعامپسربعور،

وحیآنمردیكهچشمانشبازشد،
وحیآنكسیكهسخنانخداراشنید،

ورویاییراكهخدایقادرمطلقنشانداد
مشاهدهنمود،آنكهبهخاکافتادوچشمانشبازشد،

چهزیبایندخیمههایبنیاسرائیل!
آنهارامثلدرههایسبزوخرم
وچونباغهایكناررودخانه،
درمقابلخودگستردهمیبینم،

مثلدرختانعودكهخودخداوندنشاندهباشد،
وماننددرختانسروكنارآب.

دلوهایایشانازآبلبریزخواهدبود،
وبذرهایشانباآبفراوانآبیاریخواهدشد.

پادشاهایشاناز»اجاج«بزرگترخواهدبود
وكشورشانبسیارسرافرازخواهدگردید.

خدااسرائیلراازمصربیرونآورد،
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تا برد مختلفی جاهای به را بلعام پادشاه، باالق  23:27
وسوسهاشکنداسرائیلیانرانفریننماید.باالقفکرمیکرد
باتغییرمنظره،نظربلعامنیزتغییرمییابد.وحالآنکهباتغییر
مکان،درخواستوارادهخداتغییریپدیدنمیآید.بایدفرا

بگیریمبهاصلمشکلبپردازیم.گریزازمشکلفقطراهحل
راپیچیدهترمیکند.مشکالتیکهریشهدرخودماداردبا
تغییرمکانحلنمیشود.تغییریجغرافیایییاتغییرشغل
ممکناستتنهابرنیازمانبهتغییریقلبیسرپوشبگذارد.



ایشانمثلگاووحشینیرومندند،
وقومهاییراكهباایشانمخالفتكنند،میبلعند.

استخوانهایشانرامیشكنندوخردمیكنند
وباتیرهایشانپیكرآنهارابهزمینمیدوزند.

اسرائیلچونشیرمیخوابد،
چهكسیجرأتدارداورابیداركند؟

ایاسرائیل،بركتبادبرهركهتورابركتدهد
ولعنتبادبركسیكهتورالعنتكند.«

10باالقبشدتخشمگینشد.اودرحالیكهدستهایشرابهممیكوبیدسر
بلعامفریادكشید:»منتورابهاینجاآوردمتادشمنانمرانفرینكنی،ولی
درعوض،سهبارآنانرابركتدادی.11ازاینجابرو!برگردبهخانهات!من

تصمیمداشتمبهتوپاداشخوبیدهم،ولیخداوندتوراازآنبازداشت.«

چهارمینبرکتبلعام
12بلعامجوابداد:»مگربهفرستادههایتونگفتمكه13اگریکكاخپراز
طالونقرههمبهمنبدهی،نمیتوانمازفرمانخداوندسرپیچینموده،آنچه
خودبخواهمبگویم.منهرچهخداوندبفرمایدهمانرامیگویم.14حال،پیش
قومخودبازمیگردم،ولیپیشازرفتنمبگذاربهتوبگویمكهدرآینده

بنیاسرائیلبرسرقومتوچهخواهندآورد.«
15-19آنگاهبلعامچنینپیشگوییكرد:

»ایناستوحیبلعامپسربعور،
وحیآنمردیكهچشمانشبازشد،

وحیآنكسیكهسخنانخداراشنید،
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24:11اگرچهانگیزهبلعامدرستنبود،امادراینمورد 
پر را بلعام چنان خدا پیغام کرد. عمل صادقانه خاص
با بلعام بهحقیقتگشود. زبان بیاختیار بودکه کرده
بهسخن بدوکار رادر او راکه ترفیعی اینکار،آن
گفتنواداشتهبود،ازدستداد.وفادارماندنبهکالم
ازدستدادن بهای به خداممکناستدرکوتاهمدت
برخیپیشرفتهاوامتیازاتتمامشود.اماکسانیکهخدا
رابهپولترجیحمیدهند،روزیصاحبثروتبیکران

آسمانخواهندشد)متی19:6ـ21(.
24:15ـ19آنچهراکهدرآیه17درخصوصستاره
یعقوبگفتهشده،معمواًلپیشگوییدربارهآمدنمسیح
موعودمیدانند.احتمااًلهمینپیشگوییبودکهآنسه

مجوسیرابرآنداشتتابراییافتنعیساینوزادبه
سرزمیناسرائیلسفرکنند)مراجعهکنیدبهمتی2،1:2(.
ظاهرًاعجیباستکهخدابرایپیشگوییظهورمسیح
موعود،ازجادوگریچونبلعاماستفادهکند.امااینامر
نشاندهندهآناستکهخدابرایعملیکردِننقشههای
خودمیتواندازهرچیزوهرکسیاستفادهکند.خدا
بااستفادهازیکجادوگرنمیگویدجـادوگریکاری
استمجاز؛درواقع،کتابمقدسبهکراتدرمحکومیت
اینکارسخنمیگوید)خروج18:22؛2تواریخ6:33؛
مکاشفه23:18(.اینامرصــرفًانشاندهـندهآناست
حـاکم دو هر بــدی و خوبی بر نهایت در خـدا که

اســت.



وازخدایمتعالبصیرتراكسبكرد
ورویاییراكهخدایقادرمطلقنشانداد،

مشاهدهنمود،آنكهبهخاکافتادوچشمانشبازشد
اوراخواهمدید،امانهحاال،

اورامشاهدهخواهمنمود،امانهازنزدیک.
فرمانرواییدراسرائیلظهورخواهدكرد،

اومثلیکستارهطلوعخواهدنمود.
اسرائیلقومموآبراخواهدزد

وآشوبگرانراسركوبخواهدنمود،
ادوموسعیرراتصرفخواهدكرد،

وبردشمنانشپیروزخواهدشد.
فرمانرواییازاسرائیلظهورخواهدنمود

وبازماندگانشهرهارانابودخواهدكرد.«
20سپس،بلعامبطرفعمالیقیهاچشمدوختوچنینپیشگوییكرد:

»عمالیقسرآمدقومهابود،ولیسرنوشتشهالكتاست.«
21و22بعدبهقینیهانظرانداختوچنینپیشگوییكرد:

»آری،مسكنشمامستحكماست،
آشیانهتانبرصخرهقراردارد؛ولیایقینیهانابودخواهیدشد

وسپاهنیرومندپادشاهآشورشمارابهاسارتخواهدبرد.«
23و24اوبااینسخنانبهپیشگوییخودخاتمهداد:

»وقتیخدااینكارراانجامدهدچهكسیزندهخواهدماند؟
كشتیهاازسواحلقبرسخواهندآمدوآشوروعابرراذلیلخواهندكرد،

وخودنیزازبینخواهندرفت.«
25آنگاهبلعاموباالقهریکبهخانههایخودرفتند.

اسرائیلیانبعلرامیپرستند

هنگامیكهبنیاسرائیلدرشطیماردوزدهبودند،مردانشانبادختران25
قومموآبزناكردند.2ایندختران،آنهارادعوتمیكردندتا
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25:1اینآیهنشاندهندهچالشعظیمیاستکهقوم
بود.خطرناکترین باآن رویارویی به ناگزیر اسرائیل
معضلیکهموسیویوشعخودراباآنمواجهمیدیدند،
بود مرموزانه وسوسه این بلکه اریحا، متخاصم سپاه نه
ادیانبتپرستکنعانیان بافرهنگو اسرائیل کهقوم

پیونداتحادبندند،زیراپیونداتحادبهآشناییمیانجامیدو
آشنایینیزبهسازش.

25:1،2ممکناستشرکتدرمیهمانیمحلیباشرکت
دخترانموآبیکاریبیضرربهنظرمیرسید.امابرایاین
مردانجواناسرائیلی،»تفریح«بهفاجعهانجامید.آناندر



درمراسمقربانیبتهایشانشركتكنند.مرداناسرائیلیگوشتقربانیهارا
میخوردندوبتهاراپرستشمیكردند.3چندینگذشتكهتمامیاسرائیل
بهپرستشبعلفغوركهخدایموآببودرویآوردند.ازاینجهت،خشم

خداوندبشدتبرقومخودافروختهشد.
4پسخداوندبهموسیچنینفرمانداد:»همةسراِنقبایِلاسرائیلرااعدام
كن.درروزروشنودرحضورمنآنهارابهدارآویزتاخشمشدیدمناز

اینقومدورشود.«
را فغور بعل كه را كسانی تمام تا داد دستور قضات به موسی 5بنابراین،

پرستشكردهبودند،اعدامكنند.
6ولییكیازمرداناسرائیلی،گستاخیرابهجاییرساندكهدرمقابلچشمان
موسیوتمامكسانیكهجلودرخیمةعبادتگریهمیكردند،یکدختر
نوةهارون العازارو فینحاس)پسر اردوگاهآورد.7وقتیكه به را مدیانی
كاهن(اینرادیدازجابرخاسته،نیزهایبرداشت8وپشتسرآنمردبه
خیمهایكهدختررابهآنبردهبود،واردشد.اونیزهرادربدنهردوآنها
فروبرد.بهاینترتیببالرفعشد،9درحالیكهبیستوچهارهزارنفرازقوم

اسرائیلدراثرآنبالبههالكترسیدهبودند.
كاهن( هارون نوة و العازار )پسر »فینحاس فرمود: موسی به 10و11خداوند
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ابتدابهفکرپرستشبتهانبودند.فقطمیخواستندبهمیهمانی 
بروندوخوشبگذرانند.اماطولینکشیدکهسرازاعیادو
جشنهایمحلیدرآوردندکهطیآنبتهاپرستشمیشدند.
بهزودیدریافتندتافرقسرگرفتارمراسِمخاِصفرهنگ
بتپرستانشدهاند.عالقهشانبهخوشگذرانیومصاحبت
بابتپرستانموجبشدتعهدروحانیخودراازیادببرند.
تفریحاتموردعالقهشمابهچهصورتاست؟آیابهرشد
ایمانتانکمکمیکند،یااینکهباعثمیشودمعیارهای

روحانیراسرسریبگیرید؟
25:1ـ3ظاهرًااینتلفیقگناهجنسیوبتپرستی،پیشنهاد
همان ،)14:2 مکاشفه ؛ 16:31 به کنید )نگاه بود بلعام
بلعامیکهکمیپیشاسرائیلرابرکتدادهبودوظاهرًا
ازآنجانبداریکردهبود.بنابراینبهراحتیمیتواندیدکه
اسرائیلیانچطورفریبخوردندوگمراهشدند،زیرابلعام،
الاقلبرایمدتی،بهنظرمیرسیدهرچهمیگویدومیکند
تمامًادرستاست)اعدادفصلهای22ـ24(.قوماسرائیلتنها
زمانیدریافتندبلعامفردیاستجادوگر،طماعودرگرِو
مراسممذهبیبتپرستان،کهویسختبهزندگیشخصی
وجمعیقومآسیبرساندهبود.بنابراینبایدهمسخنانوهم
اعمالکسانیراکهمدعیاندمیتوانندازلحاظروحانیبهما

کمککنند،خوببسنجیموسبکوسنگینکنیم.

25:3بعلمحبوبترینومعروفترینخدایکنعانیان
بود،همانسرزمینیکهاسرائیلآمادهبودواردآنشود.
بعلرابهصورتگاوینرتصویرمیکردندکهنمادقدرت
وحاصلخیزیبود.بعل،خدایبارانودرِومحصولبود.
قوماسرائیلدرکنعانهمیشهبهطرفآیینپرستشبعل
جذبمیشدند.روسپیگریسهمبزرگیدرپرستشبعل
داشت.ازآنجاییکهبعلبسیارمعروفبود،غالبًاناماورا

بهعنوانلقبیبرایتمامخدایانمحلیبهکارمیبردند.
مییابیم در بهوضوح فینحاس داستان از  25:10،11
کهعصبانیتگاهبهجاوموّجهاست.اماازکجابفهمیم
عصبانیتمانکیبهجاوکینابهجااست؟هرگاهعصبانی
میشوید،اینسؤاالتراازخودبپرسید:)1(چراعصبانی
من )حق است شده پایمال چهکسی )2(حق هستم؟
یادیگری(؟)3(آیاحقیقت)اصلیالهی(پایمالشده
است؟اگرتنهاحقوقشمادرخطراست،شایدعاقالنهتر
آنباشدکهخشمخودراکنترلکنید.امااگرحقیقتدر
معرضخطراست،خشموعصبانیتاغلبموجهوبهجا
است،هرچنددراینموردنیزخشونتوانتقاممعمواًلراه
درستیبرایابرازآننیست)موردفینحاساستثناییو
منحصربهفردبود(.اگرروزبهروزبیشترازگذشتهشبیه

خداشویم،الجرمبایدبادیدنگناهبهخشمآییم.



غضبمرادورگردانید.اوباغیرتالهیحرمتمراحفظكرد،بنابراینمن
همقوماسرائیلرانابودنكردم.12و13حال،بخاطرآنچهكهاوانجامدادهاست
وبرایغیرتیكهجهتخدایخودداردوبسبباینكهبااینعملبرایقوم
اسرائیلكفارهنمودهاست،قولمیدهمكهاوونسلاوبرایهمیشهكاهن

باشند.«
14مردیكهباآندخترمدیانیكشتهشد،زمرینامداشت؛اوپسرسالو،یكی
ازسرانقبیلةشمعونبود.15آندخترنیزُكزبینامداشت؛اودخترصور،

یكیازبزرگانمدیانبود.
ایشان 18چون كنید، راهالک »مدیانیها فرمود: موسی به خداوند 16و17بعد
بعل پرستش به را شما آنها میكنند، نابود را شما نیرنگهایشان و حیله با
فغورمیكشانندوگمراهمینمایند،چنانكهواقعةمرگكزبیاینراثابت

میكند.«

2-دومینسرشماریقوم

پسازآنكهبالرفعشد،خداوندبهموسیوالعازار)پسرهارون26
باال به سال بیست از را اسرائیل مردان 2»تمامی فرمود: كاهن(
سرشماریكنیدتامعلومشودازهرقبیلهوطایفهچندنفرمیتوانندبهجنگ

بروند.«
3و4بنابراینموسیوالعازارفرمانسرشماریرابهرهبرانقبایلابالغكردند.
)تمامیقوماسرائیلدردشتموآبكنارروداردنروبرویاریحااردوزده

بودند.(پسازانجامسرشماری،نتایجزیربهدستآمد:
5-11قبیلةرئوبین:730ر43نفر.

)رئوبینپسرارشدیعقوببود.(طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسم
پسرانرئوبیننامگذاریشدهبودند:

طایفةحنوكیها،بهنامجدشانحنوک؛
طایفةفلوئیها،بهنامجدشانفلو؛

)خاندانالیآبكهیكیازپسرانفلوبودشاملخانوادههاینموئیل،ابیرام
وداتانبود.داتانوابیرامهماندورهبریبودندكهباقورحعلیهموسی
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26:2ایندومینسرشماریبزرگدرکتاباعداداست. 
هدفازهردِواینسرشماریها،تعیینتعدادمردانیبود
اول سرشماری در بودند. شرایط واجد جنگ برای که
)اعدادفصلهای1و2(عبرانیهاییشمردهشدندکهمصر
مردند، بیابان در قدیم نسل وقتی بودند. کرده ترک را
سرشماریدیگریالزمبودتانسلجدیدیکهآمادهورود

بهسرزمینموعودبودند،شمردهشوند.درسرشماریجدید
معلومشدکهگرچهبیشاز000ر600مرد)بدوناحتساب
زنانوکودکان(دربیابانمردهبودند،نسلجدیدتقریبًابه
همینتعدادافزایشیافتهبودند.سرشمارییکیازنخستین
به ورود برای قوم کردن آماده زمینه در مهم گامهای
سرزمینیبودکهمدتهایمدیددرانتظارفتحآنبودند.



زمین ولی اهانتكردند. بهخداوند درحقیقت و نمودند توطئه هارون و
دهانگشودوآنهارابلعیدوآتشازجانبخداوندآمده،دویستوپنجاه
نفرراسوزانید.ایناخطاریبودبهبقیةقوماسرائیل.اماپسرانقورحكشته

نشدند.(
طایفةحصرونیها،بهنامجدشانحصرون؛

طایفةكرمیها،بهنامجدشانكرمی.
12و13و14قبیلةشمعون:200ر22نفر.

طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانشمعوننامگذاریشده
بودند:

نموئیلیها،بهنامجدشاننموئیل؛
یامینیها،بهنامجدشانیامین؛
یاكینیها،بهنامجدشانیاكین؛
زارحیها،بهنامجدشانزارح؛
شائولیها،بهنامجدشانشائول.
15-18قبیلةجاد:500ر40نفر.

طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانجادنامگذاریشدند:
صفونیها،بهنامجدشانصفون؛
حجیها،بهنامجدشانحجی؛
شونیها،بهنامجدشانشونی؛
اُزنیها،بهنامجدشانازنی؛

عیریها،بهنامجدشانعیری؛
ارودیها،بهنامجدشانارود؛
ارئیلیها،بهنامجدشانارئیل.
19-22قبیلةیهودا:500ر76نفر.

طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانیهودانامگذاریشدند،
ولیعیرواونانكهدرسرزمینكنعانمردندجزوآنهانبودند:

شیلیها،بهنامجدشانشیله؛
فارصیها،بهنامجدشانفارص؛
زارحیها،بهنامجدشانزارح.

خاندانهایزیرجزوطایفةفارصبودند:
حصرونیها،بهنامجدشانحصرون؛

حامولیها،بهنامجدشانحامول.
23و24و25قبیلةیساكار:300ر64نفر.
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طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانیساكارنامگذاریشدند:
تولعیها،بهنامجدشانتولع؛
فونیها،بهنامجدشانفوه؛

یاشوبیها،بهنامجدشانیاشوب؛
شمرونیها،بهنامجدشانشمرون.
26و27قبیلةزبولون:500ر60نفر.

طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانزبولوننامگذاریشدند:
ساَردیها،بهنامجدشانساَرد؛
ایلونیها،بهنامجدشانایلون؛

یحلیئیلیها،بهنامجدشانیحلیئیل.
28-37قبیلةیوسف:500ر32نفردرقبیلةافرایمو700ر52نفردرقبیلةمنسی.
درقبیلةمنسیطایفةماخیریهابودندكهبهنامجدشانماخیرنامیدهمیشدند.

طایفةجلعادیهانیزازماخیربودندوبهاسمجدشانجلعادنامیدهمیشدند.
طایفههایزیرازجلعادبودند:
ِایَعَزریها،بهنامجدشانِایَعَزر؛
حالقیها،بهنامجدشانحالق؛

اسریئیلیها،بهنامجدشاناسریئیل؛
شكیمیها،بهنامجدشانشكیم؛

شمیداعیها،بهنامجدشانشمیداع؛
حافریها،بهنامجدشانحافر.

)ِصُلفحادپسرحافرپسرینداشت،اماپنجدخترداشتبهنامهایمحله،نوعه،
ُحجله،ملكهوترصه.(

تعداد500ر32نفركهزیراسمقبیلةافرایمثبتشدهبودند،شاملطایفههای
زیربودندكهبهاسمپسرانافرایمنامیدهمیشدند:

شوتالحیها،بهنامجدشانشوتالح؛
نامیده نامجدشانعیران به )یكیازطوایفشوتالحیها،عیرانیهابودندكه

میشدند.(
باكریها،بهنامجدشانباكر؛
تاَحنیها،بهنامجدشانتاَحن.

38-41قبیلةبنیامین:600ر45نفر.
طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسرانبنیامیننامگذاریشدند:

بالعیها،بهنامجدشانبالع؛
)طایفههایزیرازبالعبودند:
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اردیها،بهنامجدشانارد؛
نَعمانیها،بهنامجدشاننَعمان.(
اشبیلیها،بهنامجدشاناشبیل؛

احیرامیها،بهنامجدشاناحیرام؛
شفوفامیها،بهنامجدشانشفوفام؛
حوفامیها،بهنامجدشانحوفام.

42و43قبیلةدان:400ر64نفر.
دراینقبیلهطایفةشوحامیهابودندكهنامجدشانشوحامپسردانبرآنها

گذاردهشدهبود.
44-47قبیلةاشیر:400ر53نفر.

طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسراناشیرنامگذاریشدند:
یمنیها،بهنامجدشانیمنه؛

یشویها،بهنامجدشانیشوی؛
بریعیها،بهنامجدشانبریعه؛
طایفههایزیرازبریعهبودند:
حابریها،بهنامجدشانحابر؛

ملكیئیلیها،بهنامجدشانملكیئیل.
اشیردخترینیزداشتبهنامسارح.

48و49و50قبیلةنفتالی:400ر45نفر.
طایفههایزیرجزواینقبیلهبودندوبهاسمپسراننفتالینامگذاریشدند:

یاحصئیلیها،بهنامجدشانیاحصئیل؛
جونیها،بهنامجدشانجونی؛
یصریها،بهنامجدشانیصر؛
شلیمیها،بهنامجدشانشلیم.

51پستعدادكلمردانقوماسرائیل730ر601نفربود.
52و53و54سپسخداوندبهموسیفرمود:»اینسرزمینرابینقبایلبهنسبت
قبیلههای به و بیشتر زمین بزرگتر قبیلههای به كن. تقسیم آنها جمعیت
كوچكترزمینكمتردادهشود.55و56نمایندگانقبایلبزرگتربرایزمینهای

بزرگتروقبایلكوچكتربرایزمینهایكوچكترقرعهبكشند.«
57قبایلالویهاكهسرشماریشدندازاینقرارند:

جرشونیها،بهنامجدشانجرشون؛
قهاتیها،بهنامجدشانقهات؛
مراریها،بهنامجدشانمراری.
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58و59اینطایفههانیزجزوقبیلةالویبودند:
لبنیها،حبرونیها،محلیها،موشیهاوقورحیها.

نامیوكابدشدكهبعدبه زمانیكهالویدرمصربودصاحبدختریبه
همسریعمرام،پسرقهات،درآمد.یوكابدوعمرامپدرومادرهارونو
موسیومریمبودند.60نادابوابیهووالعازاروایتامارفرزندانهارونبودند.
61نادابوابیهووقتیآتشغیرمجازبهحضورخداوندتقدیمكردندمردند.

باالدرسرشماری به ازیکماهه قبیلةالوی 62تعدادكلپسرانومردان
اسرائیل قوم درجمعكلسرشماری تعدادالویها ولی بود. نفر 000ر23

منظورنمیشد،زیراازسرزمیناسرائیلزمینیبهایشانتعلقنمیگرفت.
63ایناستارقامسرشماریكهتوسطموسیوالعازاركاهن،دردشتموآب
كنارروداردنودرمقابلاریحابدستآمد.64و65درتماماینسرشماری،حتی
یکنفروجودنداشتكهدرسرشماریقبلیكهدرصحرایسیناتوسطموسی
وهارونكاهنبهعملآمدهبودشمردهشدهباشد،زیراتمامكسانیكهدر
آنوقتشمردهشدهبودنددربیابانمردهبودند،درستهمانطوركهخداوندگفته
بود.تنهاافرادیكهزندهماندهبودندكالیبپسریفنهویوشعپسرنونبودند.

میراثدختران

روزیدخترانصلفحادبهنامهایمحله،نوعه،حجله،ملكهوترصه27
بهدرخیمةعبادتآمدندتاتقاضایخودشانرابهموسیوالعازار
كاهنورهبرانقبایلوسایركسانیكهدرآنجابودندتقدیمكنند.اینزنان
ازقبیلةمنسی)یكیازپسرانیوسف(بودند.صلفحادپسرحافربود،حافر

پسرجلعاد،جلعادپسرماخیروماخیرپسرمنسی.
نبود ازپیروانقورح او بیابانمرد. 3و4دخترانصلفحادگفتند:»پدرمادر
كهبضدخداوندقیامكردندوهالکشدند.اوبهمرگطبیعیمردوپسری
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26:64سرشماریجدیدازنسلیجدید.اززماناولین 
سرشماریبزرگدرفصلاولکتاباعداد،سیوهشت
سالمیگذشت.دراینمدت،تماممردانوزناناسرائیلی
در موسی، و یوشع، کالیب، جز به سال، 20 از باالتر
گذشتهبودند؛بااینحالقوانینخداوخصلتروحانیقوم
هنوزمحکمواستواربهقوتخودباقیبود.کتاباعداد
بهثبتچندمعجزهشگفتانگیزمیپردازد.آنچهدرپی
میآید،معجزهایاستآراموبیسروصداامابسیارمهم،
کهاغلبنادیدهگرفتهمیشود:کِلیکقومازسرزمینی
بهسرزمینیدیگرکوچمیکنند،تمامافرادبزرگسالآن
ازمیانمیروند،وبااینحالمسیرروحانیخودراکماکان

حفظمیکنند.ماگاهیاوقاتازخودمیپرسیمچراخدا
درزندگیمامعجزاتشگفتانگیزانجامنمیدهد.وحال
آنکهخدااغلبآراموبیسروصداعملمیکندتااهداف

درازمدتشراتحققبخشد.
27:3،4تابدینجا،مطابققانونعبرانیهاتنهافرزندپسر
حقوراثتداشت.دخترانصلفحادکهبرادرینداشتند،نزد
موسیآمدندتاامالکپدرشانراازموسیمطالبهکنند.
خدابهموسیگفتکهاگرمردیبدوناوالدذکورازدنیا
برود،میراثاوبهدخترانشخواهدرسید)8:27(.منتهیاین
میراثتنهادرصورتیبهدخترانمتوفیتعلقمیگیردکهبا

کسانیازقبیلهخودشانپیمانازدواجببندند)5:36ـ12(.



نداشت.چرابایداسمپدرمانبدلیلاینكهپسرینداشتهاستازمیانقبیلهاش
محوگردد؟بایدبهماهممثلبرادرانپدرمانملكیدادهشود.«

5پسموسیدعویایشانرابحضورخداوندآورد.
در میگویند. راست فرمود:»دخترانصلفحاد موسی درجواب 6و7خداوند

میانامالکعموهایشان،بهآنهاملکبده.همانملكیراكهاگرپدرشان
زندهبودبهاومیدادیبهایشانبده.8بهبنیاسرائیلبگوكههرگاهمردی
بمیردوپسرینداشتهباشد،ملکاوبهدخترانشمیرسد،9واگردختری
نداشتهباشدملکاومتعلقبهبرادرانشخواهدبود.10اگربرادرینداشتهباشد
آنوقتعمویشوارثاوخواهدشد،11واگرعمونداشتهباشد،درآنصورت
ملکاوبهنزدیكترینفامیلشمیرسد.بنیاسرائیلبایداینقانونرارعایت

كنند،همانطوركهمنبهتوامركردهام.«

موسییوشعرابهجانشینیخودتعیینمیکند
ازآنجاسرزمینی بهموسیفرمود:»بهكوهعباریمبروو 12روزیخداوند
راكهبهقوماسرائیلدادهامببین.13پسازاینكهآنرادیدیمانندبرادرت
هارونخواهیمردوبهاجدادخودخواهیپیوست،14زیرادربیابانصین
هردوشماازدستورمنسرپیچیكردید.وقتیكهقوماسرائیلبضدمنقیام
كردند،درحضورآنهاحرمتقدوسیتمرانگهنداشتید.«)اینواقعهدركنار

چشمةمریبهدرقادشواقعدربیابانصیناتفاقافتادهبود.(
15موسیبهخداوندعرضكرد:16»ایخداوند،خدایروحهایتمامیافراد
رهبرجدیدی اسرائیل قوم برای میكنم التماس بمیرم آنكه از پیش بشر،
تعیینفرمایی،17مردیكهایشانراهدایتكندوازآنانمراقبتنمایدتاقوم

خداوندمثلگوسفندانبیشباننباشند.«
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27:15ـ20موسینمیخواستازکارکنارهبگیردمگر 
جانشینی برای جدیدی رهبر شود مطمئن نخست آنکه
اوآمادهاست.اولازخداخواستتادریافتِنجانشینی
مناسببهاوکمککند.وآنگاهکهیوشعبدینمنظور
انتخابشد،موسیوظایفیبهاومحولکردتارفتهرفته
بهقومگفتکه نیزموسی بامنصبجدیدآشناشود.
یوشعازقدرتوتواناییالزمبرایرهبریوادارهامور
قومبرخورداراست.ابرازچنیناطمینانینسبتبهیوشع،
همبهنفعیوشعبود،همبهنفعقوم.هرکهدرمنصب
رهبریاست،بایدکسانیرابدینمنظورآموزشدهدتا
اگرخودناگاهنتوانستبهرهبریادامهدهدیاسرانجام
روزیخواستازاینمنصبکنارهگیرد،کسیباشدتا
وظائفاوراادامهدهد.اگرایناصلرعایتشود،درامر

رهبریهیچگاهوقفهوخللیایجادنخواهدشد.بنابراین
پیشازآنکهدرامررهبریبحرانیپدیدآید،خوباست
ازالگویموسیپیرویکنید:دعاکنید،فردیرابهعنوان
رهبرتعییننمایید،درکارجدیدشبهاوکمککنیدتا

مجربشود،وسرانجاممأموریتیبهاوبسپارید.
27:16،17موسیازخداخواسترهبریتعیینکندکه
همشجاعباشد)بتواندقومرادرجنگرهبریکند(،وهم
ازقوممراقبتنماید.خداوندباتعیینیوشعخواستهموسیرا
عملیکرد.خیلیهادوستدارندرهبرباشند.برخیدرامر
رهبریامورجنگودستیابیبهاهدافشانبسیارمستعدند.
برخیدیگرنیزبینهایتنسبتبهافرادتحتحمایتخود
توجهدارندوازآنانمراقبتمیکنند.رهبرخوبتوجهاش

هممعطوفبههدفاست،هممعطوفبهمردم.



18خداوندجوابداد:»بروودستخودرابریوشعپسرنونكهروحمندر

اوست،بگذار.19سپساورانزدالعازاركاهنببروپیشچشمتمامیقوماسرائیل
اورابهرهبریقومتعییننما.20اختیاراتخودرابهاوبدهتاتمامقوماسرائیلاو
رااطاعتكنند.21اوبرایدستورگرفتنازمنبایدپیشالعازاركاهنبرود.من
بوسیلةاوریمباالعازارسخنخواهمگفتوالعازاردستوراتمرابهیوشعوقوم

اسرائیلابالغخواهدكرد.بهاینطریقمنآنانراهدایتخواهمنمود.«
22پسموسی،همانطوركهخداوندامركردهبودعملنمودویوشعراپیش
العازاركاهنبرد.سپسدرحضورهمةقوماسرائیل،23دستهایشرابرسراو

گذاشتوطبقفرمانخداوندویرابعنوانرهبرقومتعییننمود.

3-دستورالعملدرموردهدایا
هدایایروزانه

خداوندایندستوراترابهموسیدادتابهقوماسرائیلابالغنماید:28
قربانیهاییكهقوماسرائیلبرآتشبهمنتقدیممیكنندخوراکمن
استوازآنهاخوشنودم.پسترتیبیبدهكهاینقربانیهارابهموقعآوردهطبق
دستورمنهدیهنمایند.3قربانیكهبرآتشبهمنتقدیممیكنیدبایدازبرههاینر
یكسالهوبیعیبباشد.هرروزدوتاازآنهارابعنوانقربانیسوختنیتقدیمكنند.
4یکبرهصبحبایدقربانیشودودیگریعصر.5باآنهایکكیلوآردمرغوب
كهبایکلیترروغنزیتونمخلوطشدهباشد،بعنوانهدیةآردی،تقدیمشود.
6ایناستقربانیسوختنیكهدركوهسیناتعیینگردیدتاهرروزبعنوانعطر
خوشبوبرآتش،درحضورخداوندتقدیمشود.7همراهباآن،هدیهنوشیدنینیز
بایدتقدیمگرددكهشاملیکلیترشرابباهربرهبودهوبایستیدرقدسدر
حضورخداوندریختهشود.8دومینبرهراعصرباهمانهدیهآردیونوشیدنی
تقدیمكنند.اینقربانیكهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداوندخواهدبود.

هدایایروزسّبت
9و10درروزسبتعالوهبرقربانیسوختنیروزانهوهدیهنوشیدنیآن،دوبرة
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28:1،2هدایامیبایستبهطورمرتبآوردهمیشدو 
بهشیوهایخاصتحتنظارتکاهنانتقدیممیگردید.
قوممیبایستپیشازتقدیمهدایا،نخستبرایمدتی
با آنان میساختند. آماده خدا عبادت برای را دلخود
برای آمادگی بهمنظور خاص مدتزمانی اختصاص
زندگیشان در بتپرستی نمیدادند مجال پرستشخدا،
نیزخداخشنودمیشودوقتیمیبیند امروز رخنهکند.
اجازهنمیدهیمبینماواوچیزیمانعوحائلشود.خدا

همچنینبامشاهدهقلبیکهآمادهدریافترهنمودهایاو
است،شادمانمیگردد.

28:9،10چرادرروزسّبتهدایایدیگرینیزتقدیم
میشد؟روزسّبتروزیبودویژهاستراحتوعبادت،
هم و 8:20ـ11(، )خروج آفرینش کار یادآور نیز و
بنابراین تداعیگررهاییقومازمصر)تثنیه12:5ـ15(.
بهخاطراهمیتخاصاینروز،طبیعیبودقومقربانیهای

بیشتریبهحضورخدابیاورند.



بیعیِبیكسالهنیزقربانیشود.بااینقربانیبایدهدیةآردیكهشاملدو
كیلوآردمخلوطباروغناست،وهدیةنوشیدنیآنتقدیمشود.

هدایایماهانه
11همچنیندرروزاولهرماه،بایدقربانیسوختنیدیگرینیزبهخداوند
تقدیمشودكهشاملدوگاوجوان،یکقوچوهفتبرةنریكسالهاست
كههمةآنهابایدسالموبیعیبباشند.12برایهرگاوسهكیلوآردمخلوط
باروغنبعنوانهدیهآردی،برایقوچدوكیلو،13وبرایهربرهیکكیلو
تقدیمشود.اینقربانیسوختنیكهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداوند
خواهدبود.14باهرگاودولیترشراببعنوانهدیةنوشیدنی،باقوچیکونیم
لیترشراب،وباهربرهیکلیترتقدیمشود.ایناستقربانیسوختنیماهانهكه

بایددرطولسالتقدیمشود.
15همچنیندرروزاولهرماهیکبزنربرایقربانیگناهبهخداوندتقدیم

كنید.اینقربانیغیرازقربانیسوختنیروزانهوهدیةنوشیدنیآناست.

هدایایعیدنانفطیر
16درروزچهاردهِماولینماههرسال،مراسمپسحرابهاحترامخداوندبجا
آورید.17ازروزپانزدهمبهمدتیکهفتهجشنمقدسیبرپاگردد،ولیدر
اینجشنفقطنانفطیر)نانبدونخمیرمایه(خوردهشود.18درروزاولاین
جشنمقدس،همةشمابهعبادتبپردازیدوهیچكاردیگرینكنید.19دراین
روزدوگاوجوان،یکقوچوهفتبرةنریكسالهكههمهسالموبیعیب
باشندبعنوانقربانیسوختنی،برآتشبهخداوندتقدیمكنید.20و21باهرگاو
سهكیلوآردمخلوطباروغنبعنوانهدیةآردی،باقوچدوكیلو،وباهر
برهیکكیلوهدیهكنید.22یکبزنرهمبرایكفارةگناهانتانقربانیكنید.
23اینهاغیرازقربانیسوختنیاستكههرروزصبحتقدیممیشود.24در
نوشیدنیآن، قربانیسوختنیروزانهوهدیة بر آنیکهفتةعید،عالوه
اینقربانیمخصوصِپَسحرانیزتقدیمكنید.اینقربانیكهبرآتشتقدیم
میشود،موردپسندخداوندواقعخواهدشد.25درروزهفتماینجشنمقدس

نیزهمةشمابهعبادتمشغولباشیدوهیچكاردیگرینكنید.

هدایایعیدنوبرمحصوالت
تقدیم بهخداوند را نوبرمحصولغلةخود اولین نوبرهاكه 26درروزعید
میكنید،همةشماجمعشده،بهعبادتمشغولشویدوهیچكاردیگرینكنید.
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27درآنروزدوگاوجوان،یکقوچوهفتبرةنریكسالهبعنوانقربانی
سوختنیبهخداوندتقدیمكنید.اینقربانی،موردپسندخداوندواقعخواهدشد.
28و29باهرگاوسهكیلوآردمخلوطباروغنبعنوانهدیةآردی،باقوچدو
كیلو،وباهربرهیکكیلوهدیهكنید.30همچنینبرایكفارةگناهانتانیک
بزنرقربانیكنید.31اینقربانیهاراهمراهباهدایاینوشیدنیآنهاتقدیمكنید.
اینهاغیرازقربانیسوختنیروزانهاستكهباهدایایآردیآنتقدیممیشود.

دقتنماییدحیواناتیكهقربانیمیكنیدسالموبیعیبباشند.

هدایایعیدشیپورها

عیدشیپورها،روزاولماههفتمهرسالبرگزارشود.درآنروز29
بایدهمةشمابرایعبادتجمعشویدوهیچكاردیگریانجام
نریكسالهكه برة ندهید.2درآنروزیکگاوجوان،یکقوچوهفت
همگیسالموبیعیبباشندبعنوانقربانیسوختنیتقدیمكنیداینقربانی،
موردپسندخداوندواقعخواهدشد.3و4باگاوسهكیلوآردمخلوطباروغن
بعنوانهدیهآردی،باقوچدوكیلو،وباهربرهیکكیلوهدیهشود.5یک
بزنرهمبرایكفارةگناهانتانقربانیكنید.6اینهاغیرازقربانیسوختنی
ماهانهباهدیةآردیآنونیزغیرازقربانیسوختنیروزانهباهدیةآردیو
نوشیدنیآناستكهطبقمقرراتمربوطتقدیممیگردند.اینقربانیهاكه

برآتشتقدیممیشوند،موردپسندخداوندواقعخواهندشد.

هدایایروزکفاره
7درروزدهمماههفتم،دوبارهبرایعبادتجمعشوید.درآنروز،روزه
بگیریدوهیچكاردیگریانجامندهید.8یکگاوجوان،یکقوچوهفتبرة
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29:1خدااعیادبسیاریدرتقویماسرائیلمقررداشت. 
عیدشیپورهایکیازسهعیدبزرگیبودکهدرماههفتم
برگزارمیشد)دوعیددیگر،عیدخیمههاوعیدروزکفاره
بودند(.ایناعیادفرصتیبودبرایتجدیدقوایفکریو
جسمیوتجدیدعهدافرادباخدا.شمانیزاگراحساس
میکنیدازخداخستهشدهیادورشدهاید،خوباست»عید
روحانی«بگیرید،یعنیازکارمعمولوهمیشگیتاندست

بکشیدودرعوض،عهدتانراباخداتازهکنید.
29:1،2عیدشیپورهانمایانگرچهاراصلمهمدرزمینه
همجشن با تا میآمدند هم قومگرد )1( بود: عبادت
بگیرندوخداراعبادتکنند.عبادتباسایرایمانداران،
لطفخاصیدارد.)2(خدادستوردادکهدراینروز

ویژهکسینبایدکارکند.عبادتمستلزموقتخاصی
است،وازاینرواختصاصروزیخاصبدینمنظور،
باید که چنان را خدا که میدهد را فرصت این ما به
یکی قربانیکردن با قوم )3( نماییم. پرستش شاید و
هدیه بهعنوان آن تقدیم و خدا برای خود حیوانات از
عبادت میکردند. خدا تقدیم باارزش چیزی سوختنی،
واقعیعبارتاستازتقدیمچیزیباارزشبهخدا،تااز
اینطریقتعهدووفاداریخودرانسبتبهاونشاندهیم.
)4(اختصاصوقتیخارجازروندمعمولویکنواخت
زندگی،نشاندهندهآنبودکهقومخودشانراتقدیمخدا
کردهاندووقفاومیباشند.مانیزبایدهمیناصولرادر

عباداتخودرعایتنماییم.



نریكسالهكههمگیسالموبیعیبباشندبعنوانقربانیسوختنیتقدیمكنید.
اینقربانی،موردپسندخداوندواقعخواهدشد.9و10باگاوسهكیلوآردمخلوط
باروغنبعنوانهدیهآردی،باقوچدوكیلو،وباهربرهیکكیلوتقدیمشود.
11عالوهبرقربانیروزكفاره،ونیزقربانیسوختنیروزانهكهباهدایایآردی

ونوشیدنیآنتقدیممیشوند،یکبزنرهمبرایكفارةگناهقربانیكنید.

هدایایعیدسایبانها
12درروزپانزدهمماههفتم،دوبارهبرایعبادتجمعشویدودرآنروزهیچ
كاردیگریانجامندهید.اینآغازیکعیدهفتروزهدرحضورخداوند
است.13درروزاولعید،سیزدهگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكساله
این كنید. تقدیم سوختنی قربانی بعنوان باشند بیعیب و سالم همگی كه
قربانیكهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداوندواقعخواهدشد.14باهر
گاوسهكیلوآردمخلوطباروغنبعنوانهدیةآردی،باهرقوچدوكیلو
15وباهربرهیکكیلوتقدیممیشود.16عالوهبرقربانیسوختنیروزانهو
هدایایآردیونوشیدنیآن،یکبزنرهمبرایكفارةگناه،قربانیشود.

17درروزدومعید،دوازدهگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكه
هدایای و قربانی آنها 18و19همراه كنید. قربانی باشند بیعیب و سالم همه

مربوطهنیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
20درروزسومعید،یازدهگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكههمه
سالموبیعیبباشندقربانیكنید.21و22همراهآنهاقربانیوهدایایمربوطه

نیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
23درروزچهارمعید،دهگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكههمه
سالموبیعیبباشندقربانیكنید.24و25همراهآنهاقربانیوهدایایمربوطه

نیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
26درروزپنجمعید،نهگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكههمه
سالموبیعیبباشندقربانیكنید.27و28همراهآنهاقربانیوهدایایمربوطه

نیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
29درروزششمعید،هشتگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكه
هدایای و قربانی آنها 30و31همراه كنید. قربانی باشند بیعیب و سالم همه

مربوطهنیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
32درروزهفتمعید،هفتگاوجوان،دوقوچوچهاردهبرةنریكسالهكههمه
سالموبیعیبباشندقربانیكنید.33و34همراهآنهاقربانیوهدایایمربوطه

نیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
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35درروزهشتم،قوماسرائیلرابرایعبادتجمعكنیدودرآنروزهیچكار
دیگریانجامندهید.36یکگاوجوان،یکقوچوهفتبرةنریكسالهكه
همگیسالموبیعیبباشندبعنوانقربانیسوختنیتقدیمكنید.اینقربانی
كهبرآتشتقدیممیشود،موردپسندخداوندواقعخواهدشد.37و38همراه

آنهاقربانیوهدایایمربوطهنیزمانندروزاولتقدیمنمایید.
بهقربانیسوختنی،هدیةآردی،هدیهنوشیدنیو 39اینبودقوانینمربوط
قربانیسالمتیكهشمابایددرروزهایمخصوصبهخداوندتقدیمنمایید.این

قربانیهاغیرازقربانیهاینذریوقربانیهایداوطلبانهاست.
40موسیتمامایندستوراترابهقوماسرائیلابالغنمود.

قوانینمربوطبهنذر

موسیرهبرانقبایلراجمعكردوایندستوراتراازجانبخداوند30
بهایشانداد:هرگاهكسیبرایخداوندنذركندیاتعهدینماید،حق

نداردقولخودرابشكندبلكهبایدآنچهراكهقولدادهاستبجاآورد.
3هرگاهدختریكههنوزدرخانةپدرشزندگیمیكند،برایخداوندنذر
كندیاتعهدینماید،4و5بایدهرچهراقولدادهاستادانمایدمگراینكهوقتی
پدرشآنرابشنوداورامنعكند.دراینصورت،نذردخترخودبهخودباطل
میشودوخداونداورامیبخشد،چونپدرشبهاواجازهندادهاستبهآن
عملكند.ولیاگرپدرشدرروزیكهازنذریاتعهددخترشآگاهمیشود،

سكوتكند،دخترملزمبهادایقولخویشمیباشد.
6اگرزنیقبلازازدواجنذریكردهویاباقولنسنجیدهایخودرامتعهدكرده
باشد،7وشوهرشازقولاوباخبرشودودرهمانروزیكهشنیدچیزینگوید،
نذراوبهقوتخودباقیخواهدماند.8ولیاگرشوهرشنذریاتعهداوراقبول

نكند،مخالفتشوهرنذراوراباطلمیسازدوخداوندآنزنرامیبخشد.
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30:1ـ3موسیبهقومیادآورشدکهبایدبهقولیکه 
زمانهای در کنند. وفا میدهند، یکدیگر به و خدا به
قدیم،کسیقراردادکتبیامضانمیکرد.گفتهشخصبه
بهگفته امضامعتبربود.واگرکسیمیخواست اندازه
خودقطعیتبیشتریدهد،هدیهاینیزدرکنارآنتقدیم
میکرد.مطابققانون،هیچکسموظفنبودبهکسیقولی
دهد؛اماوقتیکسیقولیمیداد،حتمًامیبایستآنرا
بهجامیآورد.کودکاننمیتوانستندبدونرضایتوالدین
خودقولیبدهند،واگریکیازوالدیننگراننذریاقولی
بودکهفرزندششتابزدهبیانداشتهبود،میتوانستآنرا
باطلسازد.اداینذرنشاندهندهصداقتووفاداریکسی
بودکهزندگیاشراوقفخشنودساختنخدامیکرد.به

همینترتیب،بهجانیاوردننذرنیزنمایانگررابطهایاز
همگسیختهونیزعدماعتمادفردنسبتبهخدابود.اعتماد
هنوزهمپایهواساسرابطهماباخداودیگراناست.به
همینجهت،زیرپاگذاشتنعهدخود،امروزنیزبهاندازه

زمانموسیکاریاستناپسندوزیانبار.
نذر اسرائیل،والدینمیتوانستند قانون 30:3ـ8مطابق
فرزندانشانراباطلسازند.اینامرکمکیبودبهجوانان
اجتناب ابلهانه قولهایی یا زیانبار تعهداتی اعالم از تا
کنند.ازاینقانون،بهاصلیمهمپیمیبریمکههمبرای
والدینحائزاهمیتاستوهمبرایفرزندان.جوانانتا
بهمنظور باید میکنند زندگی پدریشان خانه در وقتی
اجتنابازاتخاذتصمیماتیابلهانه،ازوالدینخودکمک



9اگرزنبیوهاییازنیكهطالقدادهشدهباشد،نذریاتعهدیكند،بایدآن
راادانماید.

10اگرزنیازدواجكردهباشدودرخانةشوهرشنذریاتعهدیكند،11و
شوهرشازاینامربااطالعشودوچیزینگوید،نذریاتعهداوبهقوتخود
باقیخواهدبود.12ولیاگرشوهرشدرآنروزیكهباخبرمیشودبهاو
اجازهندهدنذریاتعهدشرابهجاآورد،نذریاتعهدآنزنباطلمیشودو
خداونداوراخواهدبخشید،چونشوهرشبهاواجازهندادهاستبهآنعمل
كند.13پسشوهراوحقداردنذریاتعهداوراتأییدیاباطلنماید.14ولی
اگردرروزیكهشنیدچیزینگوید،معلوممیشودباآنموافقتكردهاست.
15اگربیشازیکروزصبرنموده،بعدنذراوراباطلسازد،شوهرمسئول

گناهزنشاست.
16اینهادستوراتیاستكهخداوندبهموسیداد،درمورداداینذریاتعهد

دختریكهدرخانةپدرزندگیمیكندیازنیكهشوهردارد.

4-جنگبامدیان

خداوندبهموسیفرمود:»ازمدیانیهابدلیلینكهقوماسرائیلرابه31
بتپرستیكشاندندانتقامبگیر.پسازآن،توخواهیمردوبه

اجدادخودخواهیپیوست.«
3پسموسیبهقوماسرائیلگفت:»عدهایازشمابایدمسلحشویدتاانتقام
خداوندراازمدیانیهابگیرید.4و5و6ازهرقبیلههزارنفربرایجنگبفرستید.«
اینكارانجامشدوازمیانهزارانهزاراسرائیلی،موسیدوازدههزارمرد
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ارتکاب  از را فرزندان میتواند والدین تجربه بگیرند.
باید نیز والدین بااینحال، دهد. نجات بزرگ اشتباهی
قدرتومسؤولیتروحانیخودرامحتاطانهودرکمال

محبتبرایراهنماییفرزندانشانبهکارگیرند.
31:1مدیانیهامردمیبودندبادیهنشینازنسلابراهیمو
زندوماو،قطوره.سرزمینمدیاندرمنتهایجنوبیکنعان
قرارداشت،امامدیانیهادردستههایبزرگفرسخهااز
خود رمه و گله برای تا میگرفتند فاصله خود زادگاه
مراتعیتازهبیابند.وقتیقوماسرائـیلبهسرزمینموعود
رسیدند،یکیازچنینگروههاییازمدیانیهادرنزدیکی
آنجابودند.همآنانبودندکهباعثشدندقوماسرائیلبه
پرستشبعلرویآورند.خدادراعداد16:25ـ18بهقوم
اسرائیلدستوردادمدیانیهارابالکلنابودسازندبهاین
دلیلکهآنهارابهدامبتپرستیکشاندند.وقتیموسی
مدیان سرزمین در ،)2 فصل )خروج گریخت مصر از

پناهگرفت.زنوپدرزنشمدیانیبودند.امابهرغماین
وصلت،اسرائیلیانومدیانیهاهمیشهدشمنسرسختهم
بودند.خداوندبهقوماسرائیلدستوردادازمدیانیهابه
ایندلیلکهآنانرابهگناهبتپرستیکشاندند،بهشدت
اینخاطرکهسخت به انتقامبگیرند.منتهیقوم،شاید
شیفتهزندگیگناهآلودمدیانیهاشدهبودند،درنابودی
فرهنگگناهآلودآنانچندانجدیعملنکردند.مانیز
پسازپیبردنبهوجودگناهیدرزندگیخود،اولین
گناههمچنان این بدهیم اجازه استکه این اشتباهمان
درزندگیمانباقیبماند.اشتباهدومایناستکهباآن
چندانجدیبرخوردنکنیم.بعدهاکهقوماسرائیلوارد
سرزمینموعودشدند،آنچهعاقبتباعثنابودیشانشد
همینبیتفاوتینسبتبهگناهبود.مانیزبایدمانندموسی
ریشهکن خود زندگی از را آن و باشیم متنفر گناه از

سازیم.



مسلحبهجنگفرستاد.صندوقعهدخداوندوشیپورهایجنگنیزهمراه
فینحاسپسرالعازاركاهنبهمیدانجنگفرستادهشد.7تمامیمردانمدیان
درجنگكشتهشدند.8پنجپادشاهمدیانبهنامهایاَوی،راقم،صور،حورو

رابعدرمیانكشتهشدگانبودند.بلعامپسربعورنیزكشتهشد.
9و10و11آنوقتسپاهاسرائیلتمامزنانوبچههارابهاسیریگرفته،گلههاو
اموالشانراغارتكردند.سپسهمةشهرها،روستاهاوقلعههای رمههاو
مدیانراآتشزدند.12آنهااسیرانوغنایمجنگیراپیشموسیوالعازار
كاهنوبقیةقوماسرائیلآوردندكهدردشتموآبكنارروداردن،روبروی
به العازاركاهنوهمةرهبرانقوم اریحااردوزدهبودند.13موسیو شهر
استقبالسپاهاسرائیلرفتند،14ولیموسیبرفرماندهانسپاهخشمگینشد15و
ازآنهاپرسید:»چرازنهارازندهگذاردهاید؟16اینهاهمانكسانیهستندكه
نصیحتبلعامراگوشكردندوقوماسرائیلرادرفغوربهبتپرستیكشاندند
وقوممارادچاربالكردند.17پستمامیپسرانوزنانشوهرداررابكشید.
18فقطدخترهایباكرهرابرایخودزندهنگهدارید.19حال،هركدامازشما
كهكسیراكشتهیاكشتهایرالمسكرده،مدتهفتروزازاردوگاه
بیرونبماند.بعددرروزهایسوموهفتم،خودواسیرانتانراطاهرسازید.
20همچنینبهیادداشتهباشیدكههمةلباسهایخودوهرچهراكهازچرم،

پشمبزوچوبساختهشده،طاهرسازید.«
21آنگاهالعازاركاهنبهمردانیكهبهجنگرفتهبودندگفت:»قانونیكه
خداوندبهموسیدادهچنیناست:22و23طال،نقره،مفرغ،آهن،روی،سربو
یاهرچیزدیگریراكهدرآتشنمیسوزد،بایدازآتشبگذرانیدوباآب
طهارت،آنراطاهرسازید.ولیهرچیزیكهدرآتشمیسوزد،بایدفقط
بوسیلةآبطاهرگردد.24روزهفتمبایدلباسهایخودراشسته،طاهرشوید

وپسازآنبهاردوگاهبازگردید.«
25خداوندبهموسیفرمود:26»تووالعازاركاهنورهبرانقبایلاسرائیلباید

ازتمامغنایمجنگی،چهانسانوچهحیواناتیكهآوردهاید،صورتبرداری
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کتاب  24 الی 22 فصلهای در بلعام ماجرای  31:16
اعدادنقلشدهاست.اگراینماجرارابهتنهاییبررسی
کنیم،احتمااًلبهایننتیجهخواهیمرسیدکهبلعاممردی
اینجا صادقودینداربودهاست.وحالآنکهآنچهدر
در استکه متعددی موارد از مورد اولین آمده،صرفًا
کتابمقدسدرموردبلعامسخنبهمیانآمده،ونشان
میدهداوآنقدرهاهمکهبهنظرمیرسید،فرددیندارو
خداپرستینبود.برایکسباطالعاتبیشتردربارهبلعام،
مراجعه 1:25ـ3 و 9:22 اعداد به مربوط توضیحات به

کنید.تاریخچهزندگیبلعامنیزدرفصل22اعدادآمده
است.

31:22،23اسرائیلیانمیتوانستندبرخیغنایمجنگیرااز
آتشعبوردهندوبدینترتیبآنهاراپاکوطاهرگردانند.
اگراینغنایمازآتشعبورمیکردوهمچنانسالممیماند،
قومخدامیتوانستندازآناستفادهکنند.ازمالدنیا،بعضی
چیزهاهیچگاهنبایدجزواموالماباشد.امادراینجامیآموزیم
کهبعضیچیزهارامیتوانازطریقوقفبهخداطاهرکرد

ودرجهتخدمتبهخدا،مورداستفادهقرارداد.



كنید.27بعدآنهارابهدوقسمتتقسیمكنید.نصفآنرابهسپاهیانیبدهید
كهبهجنگرفتهاندونصفدیگررابهبقیةقوماسرائیل.28ازهمةاسیران،
گاوها،االغهاوگوسفندهاییكهبهسپاهیانتعلقمیگیرد،یکدرپانصد
سهمخداونداست.29اینسهمرابهالعازاركاهنبدهیدتاآنرابعنوانهدیة
مخصوصبهخداوندتقدیمنماید.30همچنینازتمامیاسیران،گاوها،االغها
وگوسفندهاییكهبهقوماسرائیلدادهشدهاستیکدرپنجاهبگیریدوآن

رابهالویهاییكهمسئولخیمةعبادتهستندبدهید.«
31پسموسیوالعـازارهمانطـوركهخداونددسـتوردادهبـودعملكردند.
32-35همةغنایم)غیرازجواهرات،لباسهاوچیزهایدیگریكهسربازانبرای
خودنگهداشتهبودند(000ر32دخترباكره،000ر675گوسفند،000ر72گاو

و000ر61االغبود.
36-40نصفكلغنیمت،كهبهسپاهیاندادهشد،ازاینقراربود:

000ر16دختر)32دختربهخداونددادهشد(،
500ر337رأسگوسفند)675رأسازآنبهخداونددادهشد(،

000ر36رأسگاو)72رأسازآنبهخداونددادهشد(،
500ر30رأساالغ)61رأسازآنبهخداونددادهشد(.

41همانطوركهخداوندبهموسیامركردهبود،تمامیسهمخداوندبهالعازار
كاهندادهشد.

42-46سهمبقیةقوماسرائیلباسهمسپاهیانبرابروازاینقراربود:
000ر16دختر،

500ر337رأسگوسفند،
000ر36رأسگاو،
500ر30رأساالغ.

47طبقاوامرخداوند،موسییکدرپنجاهازاینهارابهالویهاداد.
48و49بعدفرماندهانسپاهپیشموسیآمده،گفتند:»ماتمامافرادیراكهبه
جنگرفتهبودندشمردهایم.حتییکنفرازماكشتهنشدهاست.50بنابرایناز
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400 اعـداد31

31:28ـ30موسیازاسرائیلیانخواستبخشیازغنایم 
به نیز غنایم از دیگر قسمتی بدهند. خدا به را جنگی
کسانیمیرسیدکهپشتجبههبودند.بههمینترتیب،
پولینیزکهمابهدستمیآوریم،تنهامتعلقبهمانیست،
از مستقیم، غیر خواه مستقیم خواه داریم، چه هر بلکه
جانبخدااستوازاینرودرنهایتبهاوتعلقدارد.
بایدقسمتیازآنرابهاوبرگردانیموبهعالوه،آنچهرا

کهاوبهمادادهاستدراختیارنیازمنداننیزبگذاریم.

31:48ـ50فرماندهانسپاهپسازشمارشدقیقافراد
جنگ در هم سرباز یک حتی که شدند متوجه خود،
کشتهیامفقودنشدهاست.بههمینجهتبیدرنگخدا
سرگذاردن پشت از پس باید نیز ما گفتند. سپاس را
موقعیتهایدشوار،بدونفوتوقتخداراهمبهخاطر
بابت هم گوییم، سپاس و شکر آوردهایم بدست آنچه

آنچهازدستندادهایم.



زیورهایطال،بازوبندها،دستبندها،انگشترها،گوشوارههاوگردنبندهایی
كهبهغنیمتگرفتهایمهدیةشكرگزاریبرایخداوندآوردهایمتاخداوند

جانهایماراحفظكند.«
51و52موسیوالعازاراینهدیهراكهفرماندهانسپاهآوردهبودندقبولكردند.
وزنكلآنحدوددویستكیلوگرمبود.53)سربازانغنایمخودرابرای
خودشاننگهداشتهبودند.(54موسیوالعازارآنهدیهرابهخیمةعبادتبردند

تاآنهدیهدرآنجایادآورقوماسرائیلدرحضورخداوندباشد.

5-افراددوقبیلهونیم،زمینهایخودرادریافتمیکنند

قبیلههای32 رسیدند، جلعاد و یعزیر سرزمین به اسرائیل قوم وقتی
رئوبینوجادكهصاحبگلههایبزرگبودند،متوجهشدندكه
نزدموسیو 2بنابراین مناسبیاست. بسیار براینگهداریگله،محل آنجا
اینسرزمین 3و4»خداوند قبایلآمده،گفتند: العازاركاهنوسایررهبران
رابهقوماسرائیلدادهاست،یعنیشهرهایعطاروت،دیبون،یعزیر،نِمـَره،
حشبون،العاله،شبام،نبو،وبعون.اینسرزمینبرایگلههایمابسیارمناسب
است.5تقاضاداریمبجایسهممادرآنسویروداردن،اینزمینهارابهما

بدهید.«
بنشینید ایناستكهشماهمینجا ایشانپرسید:»آیامنظورتان از 6موسی
بقیةقوم وبرادرانتانبهآنطرفروداردنرفته،بجنگند؟7آیامیخواهید
راازرفتنبهآنطرفروداردنوورودبهسرزمینیكهخداوندبهایشان
دادهاستدلسردكنید؟8اینهمانكاریاستكهپدرانشماكردند.از
قادشبرنیعایشانرافرستادمتاسرزمینموعودرابررسیكنند،9اماوقتی
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منسی(  قبیله از نیمی و )رئوبین،جاد، قبیله سه 32:1
در یعنی اردن، رود شرقی قسمت در میخواستند
سرزمینیکهبهتصرفخوددرآوردهبودند،ساکنشوند.
و است خودخواهانه انگیزهشان کرد تصور ابتدا موسی
میخواهندازاینطریقازکمکبهسایریندرجنگ
روند، طفره رود سوی آن در واقع سرزمیِن فتح برای
حالآنکهدراشتباهبود.مانیزدربرخوردبامردمباید
قبلازتصمیمگیری،ازتمامواقعیاتاطالعکسبکنیم؛
نبایدبیدرنگانگیزههایشانرانادرستفرضکنیم،ولو
سؤالبرانگیز و مشکوک برنامههایشان و نقشهها آنکه

جلوهکند.

آمادهشدنبرای
ورودبهسرزمین

موعود
در اسرائــیل قــوم
مــوآب، دشتــهای
اردو اریحــا، مقـابل
از آنــان بودنـد. زده
برای موقعیت، این
سـرزمین بــه ورود
موعودکامالًآمادگی

داشتند.

دریایمدیترانه

ان
کنع

اورشلیم

عـاد
جل

دریای
جلیل

دریای
مرده

دن
ار
ود
ر

کوهنبو

کوهپیسگاه

دشتهای
اریحـاموآب



بهدرةاشكولرسیدندوآنسرزمینرادیدند،بازگشتندوقومراازرفتنبه
سرزمینموعوددلسردنمودند.10و11بههمینعلتخشمخداوندافروختهشد
وقسمخوردكهازتمامكسانیكهازمصربیرونآمدهاندوبیشترازبیست
سالدارند،كسیموفقبدیدنسرزمینیكهبهابراهیم،اسحاقویعقوبوعده
دادهبودنشود،چونآنهاباتمامدلازخداوندپیروینكردهبودند.12ازاین
گروه،تنهاكالیب)پسریفنهقنزی(ویوشع)پسرنون(بودندكهباتمام
دلازخداوندپیروینموده،قوماسرائیلراتشویقكردندتاواردسرزمین

موعودبشوند.
13»خداوندچهلسالمارادربیابانسرگرداننمودتااینكهتمامیآننسل
كهنسبتبهخداوندگناهورزیدهبودندمردند.14حاالشمانسلگناهكار،
جایآنهاراگرفتهایدومیخواهیدغضبخداوندرابیشازپیشبرسر
قوماسرائیلفرودآورید.15اگراینطورازخداوندروگردانشوید،اوبازقوم
اسرائیلرادربیابانترکخواهدكردوآنوقتشمامسئولهالكتتمام

اینقومخواهیدبود.«
16ایشانگفتند:»مابرایگلههایخودآغلوبرایزنوبچههایمانشهرها
میسازیم،17ولیخودمانمسلحشده،پیشاپیشسایرافراداسرائیلبهآنطرف
روداردنمیرویم،تاایشانرابهملکخودشانبرسانیم.اماقبلازهرچیز
الزماستدراینجاشهرهایحصارداربرایخانوادههایخودبسازیمتادرمقابل
حملةساكنانبومیدرامانباشند.18تاتمامقوماسرائیلملکخودرانگیرند،ما
بهخانههایمانبازنمیگردیم.19مادرآنطرفروداردنزمیننمیخواهیم،بلكه

ترجیحمیدهیمدراینطرف،یعنیدرشرقروداردنزمینداشتهباشیم.«
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32:16آغلسرپناهیبودجهتمحافظتازگوسفندان.
آغلیسادهعبارتبودازچهاردیوارسنگیکهارتفاع
هریکآنقدربودکهمانعازورودحیواناتوحشیبه
داخلآغلشود.گاهباالیدیوارراباخارمیپوشاندند
سر تا آغل داخل به دزدان و غارتگران ورود از تا
تنها آغل که موضوع این شود. جلوگیری امکان حد
از محافظت کار میشد باعث داشت، ورودی راه یک
چندچوپان اغلب شود. آسانتر برایچوپان گوسفندان
ازیکآغلاستفادهمیکردندوهریکبهنوبتمقابل
درآنکشیکمیدادند.درهمآمیختناینگوسفندان
مشکلیایجادنمیکرد،زیراهرگوسفندفورًابهصدای
تصمیم که قبیلهای سه میداد. نشان واکنش چوپانش
گرفتهبودنددرشرقروداردنمستقرشوند،میخواستند
قبایل دیگر به بهمنظورکمک مردانشان آنکه از پیش

برایفتحسرزمینموعودازرودبگذرند،آغلهاییجهت
محافظتازگوسفندانشان،وشهرهاییبرایحفاظتاز

خانوادههایشانبسازند.
32:16ـ19سرزمینهایشرقروداردنبهتصرفقوم
همکاری حاصل مناطق این فتح بود. آمده در اسرائیل
سختکوشانهتمامقبایلبود.اماقبایلرئوبینوجادو
نیمیازقبیلهمنسیپسازتصاحبزمینهایخودازادامه
کاردستنکشیدند،بلکهقولدادندتافتحزمینهایتمام
قبایل،بههمکاریخودباآنانادامهدهند.شمانیزآیا
پسازدریافتکمکازدیگران،وقتینوبتشمااست
کهبهآنانکمککنید،بهانهمیتراشید؟پسکارراتا
بهآخرانجامدهید،حتیآنقسمتهاییازکارراکه
شایدبهطورمستقیمفایدهایبرایخودتاندربرنداشته

باشد.



20پسموسیگفت:»اگرآنچهراكهگفتیدانجامدهیدوخودرادرحضور
وقتیكهخداوند تا را سپاهیانخود 21و كنید، آماده برایجنگ خداوند
یعنی 22آنگاه، نگهدارید، اردن رود آنسوی در براند، بیرون را دشمنانش
میتوانید هم شما درآمد، خداوند تصرف به موعود سرزمین اینكه از بعد
انجام اسرائیل قوم بقیة و خداوند به نسبت را خود وظیفة چون برگردید،
دادهاید.آنگاهزمینهایشرقروداردن،ازطرفخداوندملکشماخواهد
بود.23ولیاگرمطابقآنچهكهگفتهایدعملنكنید،نسبتبهخداوندگناه
كردهایدومطمئنباشیدكهبخاطراینگناهمجازاتخواهیدشد.24اكنون
برویدوبرایخانوادههایخودشهرهاوبرایگلههایتانآغلبسازیدوهر

آنچهگفتهایدانجامدهید.«
25قومجادورئوبینجوابدادند:»ماازدستوراتتوپیرویمیكنیم.26بچهها
وزنانوگلههاورمههایمادرشهرهایجلعادخواهندماند.27ولیخودما
مسلحشده،بهآنطرفروداردنمیرویمتاهمانطوركهتوگفتهایبرای

خداوندبجنگیم.«
28پسموسیبهالعازار،یوشعورهبرانقبایلاسرائیلرضایتخودرااعالم
نموده،گفت:29»اگرتمامیمردانقبیلههایجادورئوبینمسلحشدندوبا
شمابهآنطرفروداردنآمدندتابرایخداوندبجنگند،آنگاهبعدازاینكه
آنسرزمینراتصرفكردید،بایدسرزمینجلعادرابهایشانبدهید.30ولی
اگرآنهاباشمانیامدند،آنوقتدربینبقیةشمادرسرزمینكنعانزمینبه

ایشاندادهشود.«
فرموده امر خداوند كه »همانطور گفتند: مجددًا رئوبین و جاد 31قبیلههای
استعملمیكنیم.32مامسلحشده،بهفرمانخداوندبهكنعانمیرویم،ولی

میخواهیمسهمما،اززمینهایاینسویروداردنباشد.«
باشان،یعنی اموریهاوعوجپادشاه 33پسموسیمملكتسیحون،پادشاه
تمامیاراضیوهمةشهرهایآنهارابرایقبیلههایجادورئوبینونصف

قبیلةَمَنسی)پسریوسف(تعیینكرد.
عروعیر، عطاروت، دیبون، ساختند: را شهرها این جاد قبیلة 34و35و36مردم
شهرها، این همة هاران. بیت نِمَره، بیت ُیجَبهه، یعزیر، شوفان، عطروت
حصاردارودارایآغلبرایگوسفندانبودند.37و38مردمقبیلةرئوبیننیزاین
شهرهاراساختند:حشبون،الیعاله،قریتایم،نبو،بعلمعونوسبمه.)اسرائیلیها
بعدنامبعضیازاینشهرهاییراكهتسخیرنمودهوآنهاراازنوساختهبودند،

تغییردادند.(
خود تصرف به را شهر این رفته، جلعاد به منسی قبیلة از ماخیر 39طایفة
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درآوردندواموریهاراكهدرآنجاساكنبودند،بیرونراندند.40پسموسی،
جلعادرابهطایفةماخیردادوآنهادرآنجاساكنشدند.41مردانیائیركه
طایفهایدیگرازقبیلةمنسیبودند،برخیروستاهایجلعادرااشغالكرده،
ناحیةخودراحووتیائیرنامیدند.42دراینزمان،مردیبهنامنوبحبهشهر
قناتوروستاهایاطرافآنلشكركشیكرده،آنجارااشغالنمودوآن

منطقهرابهنامخودنوبحنامگذاریكرد.

6-قومدردشتهایموآباردومیزنند
مسیرحرکتبنیاسرائیل

بهرهبریموسیو33 ایناستسفرنامةقوماسرائیلازروزیكه
هارونازمصربیرونآمدند.2موسیطبقدستورخداوندمراحل
سفرآنهارانوشتهبود.3و4آنهادرروزپانزدهمازماهاول،یعنییکروز
بعدازِپَسحازشهررعمسیسمصرخارجشدند.درحالیكهمصریهاهمگی
پسرانارشدخودراكهخداوندشبقبلآنهاراكشتهبوددفنمیكردند،
قوماسرائیلباسربلندیازمصربیرونآمدند.اینامرنشاندادكهخداونداز

تمامیخدایانمصرقویتراست.
5و6پسازحركتازرعمسیس،قوماسرائیلدرسوكوتاردوزدندوازآنجا
بعل الحیروتنزدیک فم به 7بعد بیاباناسترفتند. ایتامكهدرحاشیة به
صفونرفته،دردامنةكوهمجدلاردوزدند.8سپسازآنجاكوچكرده،از
میاندریایسرخگذشتندوبهبیابانایتامرسیدند.سهروزهمدربیابانایتام

پیشرفتندتابهمارهرسیدندودرآنجااردوزدند.
9ازمارهكوچكرده،بهایلیمآمدندكهدرآنجادوازدهچشمةآبوهفتاد

درختخرمابود،ومدتیدرآنجاماندند.
10ازایلیمبهكناردریایسرخكوچنموده،اردوزدند؛11پسازآنبهصحرای

سینرفتند.
12سپسبهترتیببهُدفقه،13الوش،14ورفیدیمكهدرآنجاآبنوشیدنییافت

نمیشد،رفتند.
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به اسرائیل، قوم مسیرحرکت به بردن پی برای  33:1
نقشهایکهدرمقدمهکتاباعدادآمدهاستمراجعهکنید.

سفر مراحل ثبت به خدا دستور به بنا موسی  33:2
کار این از هدف بااینحال، گمارد. همت اسرائیل قوم
قوم روحانی پیشرفت روند ثبت بیشتر زیاد احتمال به
بودتاپیشرفتازلحاظجغرافیایی.آیاشمانیزاخیرًااز

افکارتاندرباره لحاظروحانیپیشرفتکردهاید؟ثبت
خداوآنچهازخاللدرسهاراجعبهاوآموختهاید،کمک
باارزشیاستبهرشدروحانیتان،زیرابهزودیگزارشی
خواهید خود مقابل روحانیتان سیاحت روند از جامع
داشتکهباعثمیشودبهمیزانپیشرفتیکهداشتهاید

پیببریدوازتکراراشتباهاتبپرهیزید.



15-37ازرفیدیمبهصحرایسیناوازآنجابهقبروتهتاوهوسپسازقبروت
هتاوهبهحصیروتكوچكردندوبعدبهترتیببهنقاطزیررفتند:

ازحصیروتبهرتمه،
ازرتمهبهرمونفارص،
ازرمونفارصبهلبنه،

ازلبنهبهرسه،ازرسهبهقهیالته،
ازقهیالتهبهكوهشافر،
ازكوهشافربهحراده،
ازحرادهبهمقهیلوت،
ازمقهیلوتبهتاحت،

ازتاحتبهتارح،
ازتارحبهمتقه،

ازمتقهبهحشمونه،
ازحشمونهبهمسیروت،

ازمسیروتبهبنییعقان،
ازبنییعقانبهحورالجدجاد،

ازحورالجدجادبهیطبات،
ازیطباتبهعبرونه،

ازعبرونهبهعصیونجابر،
ازعصیونجابربهقادش)دربیابانصین(،

ازقادشبهكوههور)درمرزسرزمینادوم(.
38و39وقتیدردامنةكوههوربودند،هارونكاهنبهدستورخداوندبهباالی
كوههوررفت.ویدرسن123سالگی،درروزاولازماهپنجمسالچهلم؛

بعدازبیرونآمدنبنیاسرائیلازمصر،درآنجاوفاتیافت.
40دراینهنگامبودكهپادشاهكنعانیسرزمینعراد)واقعدرنگبكنعان(،
اطالعیافتكهقوماسرائیلبهكشورشنزدیکمیشوند.41اسرائیلیهاپساز
درگیریبااوازكوههوربهصلمونهكوچكردندودرآنجااردوزدند.42بعد
بهفونونرفتند.43پسازآنبهاوبوتكوچكردند44وازآنجابهعییعباریم
درمرزموآبرفته،درآنجااردوزدند.45سپسبهدیبونجادرفتند46واز
دیبونجادبهعلموندبالتایم47وازآنجابهكوهستانعباریم،نزدیکكوه
نبوكوچكردند.48سرانجامبهدشتموآبرفتندكهدركنارروداردندر
مقابلشهراریحابود.49دردشتموآب،ازبیتیشیموتتاآبلشطیمدر

جاهایمختلف،كنارروداردناردوزدند.
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فتحسرزمینجدیدومستقرشدندرآن
50و51زمانیكهآنهادركنارروداردن،درمقابلاریحااردوزدهبودند،خداوند
بهموسیفرمودكهبهقوماسرائیلبگوید:»وقتیكهازروداردنعبوركردید
وبهسرزمینكنعانرسیدید،52بایدتمامیساكنانآنجارابیرونكنیدوهمة
باالیكوهها ببریدوعبادتگاههایواقعدر ازبین بتهاومجسمههایشانرا
راكهدرآنجابتهایشانراپرستشمیكنندخرابكنید.53منسرزمین
كنعانرابهشمادادهام.آنراتصرفكنیدودرآنساكنشوید.54زمینبه
تناسبجمعیتقبیلههایتانبهشمادادهخواهدشد.قطعههایبزرگترزمینبه
قیدقرعهبینقبیلههایبزرگتروقطعههایكوچكتربینقبیلههایكوچكتر
تقسیمشود.55ولیاگرتمامیساكنانآنجارابیروننكنید،باقیماندگانمثل
خاربهچشمهایتانفروخواهندرفتوشمارادرآنسرزمینآزارخواهند
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خرو24:23؛12:34ـ17
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33:50ـ53خدابهموسیگفتکهقوماسرائیلپیشاز
مستقرشدندرسرزمینموعود،نخستبایدمردمشریِر
آنسرزمینراازآنجابیرونکنندوبتهایشانرانابود
سازند.پولسدرفصلسوِمکولسیانماراتشویقمیکند
کههمینشیوهرادرموردزندگیمسیحیبهکارببندیم.
بایداززندگیسابقخوددستکشیده،بهزندگیجدیدی
گامنهیم،زندگیتوأمبااطاعتازخداوایمانبهعیسی
مسیح.مانیزیامیتوانیمماننداسرائیلیاندرمسیرسرزمین
موعود،شرارترادرزندگیخودنابودسازیم،یااینکه
وضعشرارتبارموجودرابپذیریموباآنزندگیکنیم.
برایآنکهبهزندگیجدیدگامنهیموآنراازآِنخود
سازیم،بایدعاداتگناهآلودیراکهمانعازورودمابه

اینزندگیجدیداستازخوددورکنیم.
33:50ـ56چراازقوماسرائیلخواستهشدساکنانکنعان
رانابودسازند؟آیااینکارواقعًاعادالنهبود؟آری،عادالنه
اسرائیلبود برقوم بود. بودزیراخداچنیندستورداده
کهازخدا،اینفرماندهکلقوایتماملشکرها،اطاعت
کنندوبدینگونهوفاداریشانرانسبتبهاونشاندهند.
اواًلخداقصدداشتشرارتقومیبهغایتگناهکاررااز
صحنهروزگارمحوسازد.کنعانیانخودمسببمجازات
خودبودند.پرستشبتها،تجلیظاهریتمایالتشریرانه
درونوجودشانبود،زیراهمینبتپرستیدرنهایتباعث
شدبهپرستششیطانرویآورندوخداراکاماًلردکنند.
ثانیًاخداازموسیوقوماسرائیلاستفادهمیکردتاکنعانیان
پیدایش25،24:9 در که پیشگویی تحقق راستای در را
خدا سوم، نماید. مجازات گناهانشان بهخاطر بود، آمده
میخواستهرنوعنشانیازعقایدورسومبتپرستانهرا
ازاینسرزمینبرچیند.اوبههیچوجهنمیخواستقومش

آلودهبتپرستیشوندیاباآنازدِرسازشدرآیند.ما
نیزحتیاگرنتوانیمتماماهدافخدارابهطورکاملدرک
کنیم،بایدبدونچونوچراازکالماواطاعتکنیم،زیرا

میدانیماینکالم،درستوعادالنهاست.
33:55اگرکاریراازهماناولدرستانجامندهید،
قوم به برایتانمشکلخواهدآفرید.خدا بهکّرات بعدها
اسرائیلگفتهبودکهاگرساکنینشرورسرزمینموعود
برایشانمشکلسازخواهندشدو بعدها نرانند، بیرون را
دردسرفراوانبهوجودخواهندآورد.ودقیقًاهمچنینشد.
مانیزگاهدرستمثلقوماسرائیلکهدربیرونراندنمردم
شریرکنعانتعللنمودند،دربیرونراندنتمامگناهاناز
زندگیخودتعللمیورزیم،زیرایاازاینگناهانمیترسیم
)درستمثلاسرائیلیانکهازمردمان»غولپیکر«کنعان
حتی و بیضرر نظرمان در گناهان این یا ترسیدند(،
جذابجلوهمیکنند)درستمثلگناهانجنسیرایجدر
سرزمینکنعانکهبرایقوماسرائیلبیضرروجذابجلوه
میکرد(.وحالآنکهدرعبرانیان2،1:12میخوانیمباید
حتمًاگناهانیراکهدستوپایمارامیبندندوبهزمینمان
میزنند،ازخوددورکنیم.همهمادرزندگیخود»بتی«
داریمکهنمیخواهیمازآندلبکنیم)نظیرعاداتزشت،
روابطناسالم،وزندگیبهشیوهایخاص(.اگراجازهدهیم
جدًا بعدها بدواند، ریشه و بماند زندگیمان در بتها این

برایمانمشکلخواهدآفرید.
33:55،56خداهرگزقولخودرازیرپانمیگذارد؛
آنچهدراینآیاتآمدهوعدهایاستکهقوماسرائیلبه
هیچوجهنمیبایستآنراسرسریمیگرفتند.خداپیام
خودراروشنوصریحاعالمداشت:»تماممردمشریر
راازسرزمینموعودبیرونکنید.زیرااگرچنیننکنید،



رساند.56آری،اگرآنانرابیروننكنیدآنوقتمنشماراهالکخواهمكرد
همانطوركهقصدداشتمشماآنهاراهالکكنید.«

مرزهایکنعان

خداوندبهموسیفرمودكهبهقوماسرائیلبگوید:»وقتیبهسرزمین34
كنعانكهمنآنرابهشمامیدهمواردشدید،مرزهایتاناینها
خواهدبود:3قسمتجنوبیآن،بیابانصینواقعدرمرزادومخواهدبود.
مرزجنوبیازدریایمردهآغازشده،4بسمتجنوبازگردنةعقربهابطرف
برنیعخواهد قادش مرزجنوبی، نقطة دورترین مییابد. امتداد بیابانصین
بودكهازآنجابسمتَحَصراداروعصمونادامهخواهدیافت.5اینمرزاز

عصموندرجهتنهرمصرپیشرفته،بهدریایمدیترانهمنتهیمیگردد.
6»مرزغربیشما،ساحلدریایمدیترانهخواهدبود.

7و8و9»مرزشمالیشماازدریایمدیترانهشروعشده،بسویمشرقتاكوههور
پیشمیرودوازآنجاتاگذرگاهحماتادامهیافته،ازصددوزفرونگذشته،

بهحصرعینانمیرسد.
10و11»حدشرقیازحصرعینانبطرفجنوبتاشفاموازآنجاتاربلهواقع
درسمتشرقیعین،ادامهمییابد.ازآنجابصورتیکنیمدایرةبزرگ،اول
بطرفجنوبوبعدبسمتغربكشیدهمیشودتابهجنوبیتریننقطةدریای

جلیلبرسد،12سپسدرامتدادروداردنبهدریایمردهمنتهیمیشود.«
13موسیبهبنیاسرائیلگفت:»ایناستسرزمینیكهبایدبهقیدقرعهبین
خودتانتقسیمكنید.بهدستورخداوندآنرابایدبیننُهقبیلهونیمتقسیم
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مثلآنهاشرورخواهیدشد،ومجبورخواهمبودنابودتان 
کنم.«اماقومبههردلیلسخنخداراجدینگرفتند.آنان
تماماقوامشریرآنسرزمینرابیروننراندند،ودرنتیجه
چندینگذشتکهرفتهرفتهشیفتهعقایدومراسممذهبی
دیگر اسرائیلیان مدتی، از پس شدند. آنان شرارتبار
که را هشداری خدا نداشتند. کنعان مردم با فرقی هیچ
دراینآیاتداد،دردورانداوران،وبهگونهایکاملتر
دردورانپادشاهانتحققبخشید،یعنیزمانیکهبابلیها
)2پادشاهانفصل25(وآشوریها)2پادشاهانفصل17(
رافرستادتااسرائیلرانابودساخته،قومرابهاسارتببرند.
بدینترتیبقوماسرائیلدریافتندکهنبایدکالمخدارا

سرسریبگیرند.

مرزهایسرزمین
موعود

ســرزمین مرزهــای
موعودازبیابانصین
در برنیع قادش و
جنــوبتاگذرگــاه
در ربلــه و حمــات
ازسواحــل شمال،و
در مدیترانه دریــای
غربتاروداردندر
داشت. امتداد شرق
نیز جلعـاد سرزمــین
بخــشیازسرزمــین

موعـودبود.
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كنید،14و15زیرابرایقبیلههایرئوبینوجادونصفقبیلةمنسی،درسمت
شرقیروداردنودرمقابلاریحازمینتعیینشدهاست.«

16-28خداوندبهموسیفرمود:»مردانیكهآنهاراتعیینكردهامتاكارتقسیم

زمینرابینقبایلاسرائیلانجامدهنداینهاهستند:العازاركاهن،یوشعپسر
نونویکرهبرازهرقبیله.«اسامیاینرهبرانبشرحزیرمیباشد:

رهبر قبیله
كالیب،پسریفنه یهودا

شموئیل،پسرعمیهود شمعون
الیداد،پسركسلون بنیامین

بُِقی،پسرُیجلی دان
حنیئیل،پسرایفود منسی
قموئیل،پسرشفطان افرایم

الیصافان،پسرفرناک زبولون
فلطیئیل،پسرعزان یساكار
اخیهود،پسرشلومی اشیر
فدهئیل،پسرعمیهود. نفتالی

29اینهااسامیكسانیاستكهخداوندانتخابكردتابركارتقسیمزمینبین
قبایلاسرائیلنظارتكنند.

شهرهایالویان

مقابل35 اردنودر اسرائیلدردشتموآب،كناررود زمانیكه
اریحااردوزدهبودند،خداوندبهموسیفرمود:2»بهقوماسرائیل
دستوربدهكهازملکخود،شهرهاییباچراگاههایاطرافشانبهالویها
بدهند.3شهرهابرایسكونتخودشاناستوچراگاههایاطرافآنهابرای
گلههایگوسفندوگاووسایرحیواناتایشان.4چراگاههایاطرافهرشهر،
ازدیوارشهرتافاصلهپانصدمتربههرطرفامتدادداشتهباشد.5بدینترتیب
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34:16ـ29خدادرجریاننقشهاشمبنیبرواگذاری 
بایدچه داد توضیح آنان به )1( اسرائیل، قوم به زمین
بیان موسی برای بهوضوح را امر جزئیات )2( کنند،
نظارت مسؤول خاص بهطور را کسانی )3( و داشت،
نمیرسد انجام به نقشهای هیچ ساخت. زمین تقسیم بر
مگرآنکهکارهرکسمشخصشودوهمهازوظایف
انجامدهید، بایدکاری نیزوقتی باشند.شما خودآگاه
اولمشخصکنیدچهبایدانجامشود،دستوراتتانصریح

وروشنباشد،وهرقسمتازکاررابهفردیاافرادی
خاصمحولنمایید.

راه از را خود زندگی و بودند خادم الویان  35:2ـ4
دهیکمردمیتأمینمیکردندکهوظیفهداشتندازالویان
مردم سازند. برآورده را نیازهایشان و کنند حمایت
اسرائیلبهالویانخانه،گلهورمه،وچراگاهمیدادند.ما
نیزامروزوظیفهداریمازکلیسا،خادمینومبشرینخود

حمایتکنیمتااحتیاجاتشانتأمینشود.



محوطهایمربعشكلبوجودمیآیدكههرضلعآنهزارمترخواهدبودو
شهردروسطآنقرارخواهدگرفت.

از شود. داده الویها به اطرافشان چراگاههای با شهر هشت و 6و7»چهل
اینچهلوهشتشهر،شششهربعنوانپناهگاهباشدتااگركسیتصادفًا
مرتكبقتلشودبتواندبهآنجافراركندودرامانباشد.8قبیلههایبزرگتر
كهشهرهایبیشتریدارند،شهرهایبیشتریبهالویهابدهندوقبیلههای

كوچكترشهرهایكمتر.«

شهرهایپناهگاه
9و10خداوندبهموسیفرمود:»بهقوماسرائیلبگو،هنگامیكهبهسرزمین

موعودمیرسند،11شهرهایپناهگاهتعیینكنندتاهركسكهتصادفًاشخصی
راكشتهباشدبتواندبهآنجافراركند.12اینشهرهامكانیخواهندبودكه
قاتلدربرابرانتقامجوییبستگانمقتولدرآنهاایمنخواهدبود،زیراقاتل
تازمانیكهجرمشدریکدادرسیعادالنهثابتنگردد،نبایدكشتهشود.
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را  دیگری کس تصادفی بهطور که کسی  35:6
میکشت،اجازهداشتدرشهریکهبهعنوانپناهگاهدر
نظرگرفتهشدهبود،خودراازاولیایدموخونخواهان
امانبود،منتهی اینشهردر مقتولمخفیسازد.اودر
میبایستتازمانمرگکاهناعظِموقت،همانجابماند.
راترک بودآنشهر اعظم،آزاد ازمرگکاهن پس
کندوفارغازدغدغهانتقامجویانزندگیجدیدیراآغاز
بودند، داده الویان به قوم که شهری بین48 از نماید.
شششهرحکمپناهگاهراداشت.اینشششهراحتمااًل
تحتنظارتالویانادارهمیشد،زیراآنهاداورانیکاماًل
بیطرفبودند.وجودچنینشهرهاییضروریبودزیرا
که بود گونهای به قدیم زمان در عدالت اجرای سنِت
انتقامرااجتنابناپذیرمیکرد)2سموئیل7:14(.الویان
بیرونازدروازههایشهر،متهمرامحاکمهمیکردند،اما
اینمحاکمهصرفًاجنبهمقدماتیداشت.سپسفردمتهم
راتاروزمحاکمهاصلیدرشهرنگاهمیداشتند.اگرقتل
تصادفیوغیرعمدبود،شخصمتهمتازمانمرگکاهن
را او نبود، تصادفی قتل اگر اما میماند. درشهر اعظم
بودند،تحول مقتولآمده بهخونخواهی بهکسانیکه
میدادند.اینشیوهاجرایعدالتنشانمیدهدکهچطور

شریعتورحمِتخدا،دوشادوشهمعملمیکنند.
35:11ـ21اگرکسیرامردهمییافتند،معمواًلفرضرا
براینمیگذاشتندکهبهقتلرسیدهاست.امانمیبایست
فردمظنونراآنًاگناهکاربشمارند.قوماسرائیلنمیبایست
گناهرابهدیدهاغماضبنگرند،امادرعینحالمیبایست

نسبتبهفردمتهمنیزبیطرفانهقضاوتکنندتامنصفانه
و عدالت بین تعادل نشاندهنده امر این شود. محاکمه
رحمتخدااست.قوانینخدادرموردعواقبقتل،نشان
میدهداوخداییاستعادل؛وتعیینشهرهاییبهعنوان
پناهگاهنمایانگرآناستکهاجرایعدالتدرفرهنگی
کهحقوقبیگناهانهمیشهدرآنمحترمشمردهنمیشد،
چقدربرایخدامهموحیاتیبود.شمانیزوقتیاحساس
میکنیدبابیعدالتیروبروهستید،بیتفاوتازکنارآن
به مداراکردهاید. باگناه درآنصورت زیرا نگذرید،
سخنتمامطرفیندرگیرخوبگوشفرادهید،چهدر

غیراینصورتقضاوتتانعادالنهنخواهدبود.

شهرهایپناهگاه
الویان، شهرهـای از
بهعنوان شهر شش
شده تعیین پناهگاه
در شهرها این بود.
سرزمــین سرتـــاسر
پراکنــده اسرائـــیل
بودندوکسانیراپناه
بهطور که میدادند
جنایــتی تصـــادفی
یا میشدند مرتکب
محاکمه انتظار در

بودند.
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13و14سهشهرازاینشششهرپناهگاه،بایددرسرزمینكنعانباشدوسهشهر
دیگردرسمتشرقیروداردن.15اینشهرهانهفقطبرایقوماسرائیل،بلكه

برایغریبانومسافراننیزپناهگاهخواهندبود.
16و17و18»اگركسیبااستفادهازیکتكهآهنیاسنگیاچوب،شخصیرا
بكشد،قاتلاستوبایدكشتهشود.19مدعیخونمقتولوقتیقاتلراببیند
خودشاورابكشد.20اگرشخصیازرویكینهباپرتابچیزیبطرفكسی
یاباهلدادناو،ویرابكشد،21یاازرویدشمنیمشتیبهاوبزندكهاو
بمیرد،آنشخصقاتلاستوقاتلبایدكشتهشود.مدعیخونمقتولوقتی

قاتلراببیندخودشاورابكشد.
22و23»ولیاگرقتلتصادفیباشد،مثاًلشخصیچیزیرابطورغیرعمدپرتاب

35:16
خرو12:21ـ14

الو17:24
تث11:19ـ13

35:19
تث12،7،6:19
یوش5،3:20
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کاهناندر

تاریخاسرائیل
25:35ـ28 اعـــداد
از یکی مرگ به
کاهناناعظماشاره
میکــند.هرکاهن
اعظمیکهجدیــدًا
بهاینمقاممنصوب
میبایست میشد،
هــارون نسـل از
پی در آنچه باشد.
فهرســت مـیآید،
کســـانی اســامی
ماجرای که است
در زندگیشـــان
قسمتهای دیگــر
کتـابمقدسآمـده

است.

کاهن
هارون

العازار

فینحاس

اخیطوب

صادوق

اخیمعص

عزریا

عزریا

امریا

حلقیا

عزریا

سرایا

اهمیت
برادرموسیواولینکاهنبود

بهچشمخوددیددوتنازبرادرانشبهآتِشخداسوختند،زیرااز
دستوراتخدااطاعتنکردند.اماالعازارازخدااطاعتکردودر

نتیجهناظِرارشدخیمهعبادتشد.

بهمنظوررفعبال،جوانیاسرائیلیراکهبتپرستبودبههمراه
که شد داده وعده او به آنگاه کرد. اعدام مدیانیاش معشوقه

کهانتدرنسلاوهموارهپایدارخواهدماند.

کاهنیبوددردورانسلطنِتشائولپادشاه.

دردورانسلطنِتداودپادشاه،کاهناعظمیوفاداربود.اووناتان،
سلیمانرابهعنوانجانشینداودبهمقامپادشاهیمسحکردند.

برایداودپادشاهحاملخبرمرگابشالومبود،اماظاهرًامیترسید
دراینبارهسخنگوید.

درزمانسلیمانپادشاه،کاهناعظمبود.

درزمانعزیایپادشاهکاهناعظمبود.پادشاهرابهایندلیلکه
خودسرانهبخورسوزاندهبود،توبیخکرد.

وقتیحزقیابهپادشاهیرسید،معبدبزرگرابازگشاییکرد.او
مجددًادرمقامکاهناعظممشغولخدمتشد.

او به را مذهبی اختالفات مورد در قضاوت پادشاه، یهوشافاط
سپرد.

درزمانحکومتیوشیا،کتابتوراتراپیداکرد.

احتمااًلیکیازاولینکسانیبودکهازبابلبهاسرائیلبازگشت.

پدرعزرابود.
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كندیاكسیراهلدهدوباعثمرگاوشودویاقطعهسنگیرابدونقصد
پرتابكندوآنسنگبهكسیاصابتكندواورابكشددرحالیكهپرتاب
كننده،دشمنیباوینداشتهاست،24دراینجاقومبایددرمورداینكهآیاقتل
تصادفیبودهیانه،واینكهقاتلرابایدبدستمدعیخونمقتولبسپارند
یانه،قضاوتكنند.25اگربهایننتیجهبرسندكهقتلتصادفیبوده،آنوقت
قوماسرائیلمتهمراازدستمدعیبرهانندوبهاواجازهبدهندكهدرشهر
پناهگاه،ساكنشود.اوبایدتاهنگاممرگكاهناعظم،درآنشهربماند.

26»اگرمتهم،شهِرپناهگاهراترکكند،27ومدعیخونمقتول،ویراخارج
ازشهرپیداكرده،اورابكشد،عملاوقتلمحسوبنمیشود،28چونآن
شخصمیبایستیتاهنگاممرگكاهناعظمدرشهرپناهگاهمیماندوبعد
ازآنبهملکوخانةخودبازمیگشت.29اینهابرایتمامیقوماسرائیلنسل

اندرنسلقوانینیدایمیمیباشند.
قاتلشناخته بهموجبشهادتچندشاهد، رابكشد، 30»هركسشخصی
میشودوبایدكشتهشود.هیچكسصرفًابهشهادتیکنفرنبایدكشتهشود.
31هروقتكسیقاتلشناختهشدبایدكشتهشودوخونبهاییبرایرهاییاو
پذیرفتهنشود.32ازپناهندهایكهدرشهرپناهگاهسكونتداردپولیبرای
اینكهبهاواجازهدادهشودقبلازمرگكاهناعظمبهملکوخانةخویش
بازگرددگرفتهنشود.33اگراینقوانینرامراعاتكنیدسرزمینشماآلوده
نخواهدشد،زیراقتلموجبآلودگیزمینمیشود.هیچكفارهایبرایقتل
بجزكشتنقاتلپذیرفتهنمیشود.34سرزمینیراكهدرآنساكنخواهیدشد

نجسنسازید،زیرامنكهخداوندهستمدرآنجاساكنمیباشم.«

میراثهرقبیلهمصونباقیمیماند

سرانطوایفجلعاد)جلعادپسرماخیر،ماخیرپسرمنسیومنسی36
پسریوسفبود(بادرخواستینزدموسیورهبراناسرائیلآمدند
وبهموسییادآوریكرده،گفتند:»خداوندبهتودستوردادكهزمینرابه
قیدقرعهبینقوماسرائیلتقسیمكنیوارثبرادرمانَصُلفحادرابهدخترانش
با هم زمینشان كنند، ازدواج دیگری قبیلة مردان با آنها اگر 3ولی بدهی.

35:30
تث7،6:17؛15:19

متی16:18
2قرن1:13
عبر28:10

35:34
الو25:18
تث1:21ـ8
2پاد4:24

حز24:22ـ27

36:1،2
اعد1:27ـ11
یوش4،3:17
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زمین  چون میشدند، اعدام میبایست قاتلین  35:33
اماعیسیآنگاهکهفرمود فاسدوآلودهمیساختند. را
حتیبیدلیلبرکسیخشمگرفتننیزگناهیاستبه
بزرگیقتل،همهرامتحیرکرد)متی22،21:5(.قتلو
خشمهردوازیکریشهاند؛وگرچهیکیبهظاهرگناه
کوچکتریاست،اگربهحالخودرهاشودوجلِوآن

گرفتهنشود،بهگناهبزرگتریعنیقتلمنجرمیشود.اگر
انگیزههایی تلخیوعصبانیتادامهیابد،درماافکارو
پلیدبرمیانگیزدوبدینگونهوجودمانراآلودهساخته،
درنهایتاسباِبنابودیمانخواهدشد.بنابراینقبلاز
آنکهتلخیوعصبانیتوجودمانرافاسدوآلودهکند،

بایددرصددرفعآنبرآییم.



انتقالخواهدیافتوبدینطریقازكلزمینقبیلةما خودشانبهآنقبیله
كاستهخواهدگردید4ودرسالیوبیلبازگرداندهنخواهدشد.«

5آنگاهموسیدرحضورمردمایندستوراتراازجانبخداوندبهایشانداد:
»شكایتمردانقبیلةیوسفبجاست،6آنچهخداونددربارةدخترانصلفحاد
امرفرمودهایناست:بگذاریدبامرداندلخواهخودازدواجكنند،ولیفقط
اینطریقهیچقسمتی باشند.7به قبیلةخودشان از اینمردان بشرطآنكه
اززمینهایقبیلةیوسفبهقبیلةدیگریمنتقلنخواهدشد،زیرامیراثهر
قبیلهبایستیهمانطوركهدراولتقسیمشدبرایهمیشههمانطورباقیبماند.
8دخترانیكهدرتمامیقبایلاسرائیلوارثزمینهستندبایستیبامردانقبیلة
خودشانازدواجكنندتازمینایشانازآنقبیله،جدانشود.9بهاینطریقهیچ

میراثیازقبیلهایبهقبیلةدیگرمنتقلنخواهدشد.«
10دخترانصلفحادهمانطوركهخداوندبهموسیدستوردادهبودعملكردند.
11و12ایندختران،یعنیمحله،ِترصه،ُحجله،ِملكهونوعهباپسرعموهایخود
ازدواجكردند.بدینترتیبآنهابامردانیازقبیلةخودیعنیقبیلةمنسی)پسر

یوسف(ازدواجكردندومیراثآناندرقبیلةخودشانباقیماند.
داد، اسرائیل قوم به توسطموسی اوامریكهخداوند و احكام است 13این
هنگامیكهآنهادردشتموآبكنارروداردنودرمقابلاریحااردوزده

بودند.

36:6
پیدا58،57،3:24

36:8
1توا22:23

36:11
اعد1:27ـ11؛1:36

36:13
الو38،37:7؛34:27

412 اعـداد36

36:13کتاباعداد39سالرادربرمیگیردودرحالی 
پایانمییابدکهقوماسرائیلکنارروداردنقراردارندو
سرزمینموعودمقابلچشمانشانمیباشد.دورانسرگردانی
دربیابانبهپایانآمدهوقومخودرابرایقدمبعدیکه
پولس میکنند. آماده است، موعود سرزمین فتح همانا
رسولوقایعکتاباعدادرادرحکمنمونههاییمیدانست
کهبرایمسیحیانهشداردهندهاستوکمکشانمیکند

ازتکرارهماناشتباهاتبپرهیزند)1قرنتیان1:10ـ12(.از
تجربیاتقوماسرائیلمیآموزیمکهبیایمانیپیامدهای
مصیبتباریبهدنبالدارد.نیزمیآموزیمکهنبایدبهلذات
نبایدغرغروشکایت گناهآلوِدگذشتهحسرتخورد،
کرد،ونبایدرویهایسازشکارانهدرپیشگرفت.اگر
میخواهیمخداسکانداِرزندگیمانباشد،نبایدازکتاب

اعدادغافلشویم.


