
  درس چهل و يكم
  اسرائيل ايماني بني بي

  14، 13اعداد 
  

خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت بسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه .كنيم آغاز مي
هـاي انبيـا     دانيد تورات اولين قسمت از نوشـته       همانگونه كه مي  . دهيم به بررسي خود از تورات ادامه مي      
گونـه گنـاه وارد     در كتاب اول كه پيدايش نام دارد، ديديم كه چ         . باشد است و خود شامل پنج كتاب يا قسمت مي        

اي كـشيد تـا آدم و        اما ديديم كـه خـدا نقـشه       . به اين دنيا آورد   و با خود رنج و مرگ و محكوميت را          جهان شد،   
اي بفرستد تـا     دهنده ديديم كه خدا وعده داد تا نجات      . فرزندان او را از عقوبت گناه، آتش ابدي جهنم نجات دهد          

.  اينكه ذات قدوس خود را ناديده انگارد كناهـان آنهـا را ببخـشد              به جاي گناهكاران بميرد و بدينسان خدا بدون       
پيدايش به ما آموخت كه خدا ابراهيم را برگزيد و به او وعده داد تا امتي عظيم از او بوجـود آورد،               همچنين كتاب 

  .دهنده دنيا ظهور خواهند كرد امتي كه از آن انبيا و نجات
اسـرائيل را بـه      بينيم كه خدا فرزنـدان ابـراهيم، بنـي         ست مي در كتاب دوم تورات كه خروج ناميده شده ا        

اسـرائيل را از مـصر       خـدا طوايـف بنـي     . ي خود، موسي از بردگي و اسارت در سرزمين مصر نجات داد           بدستان ن 
اي را كـه     كوه سينا در بيابان آورد، جاييكه فرامين خود را به آنها اعطـا كـرد و راه خـون قربـاني                    به  بيرون آورد و    

  .  به آنها آموختشد آمرزيده مي آن گناهان آنها توسط
اسرائيل فرمان داد خيمة زيباي اجتماع را بسازند تا او در            در درس گذشته ديديم كه خدا به موسي و بني         

ابر خيمه اجتماع را پوشانيد و جالل خداوند مسكن را          «به محض اينكه همه چيز آماده شد        . ميان آنها ساكن شود   
اي نزديك با آنهـا      خواهد رابطه  خدا در واقع بر بني اسرائيل آشكار ساخت كه او مي          ) 34:40 خروج(» .پر ساخت 

توانست به او نزديك شود مگر به واسطه خون قرباني كه بر مذبح خيمه اجتماع بـه                  داشته باشد، اما هيچكس نمي    
اي بودنـد كـه از       دهنـده  ز نجـات   و تـصويري ا     خيمه اجتماع به همراه حيوانات قرباني تنها سايه       . شد او تقديم مي  
  .ريخت شد و خون خود را به عنوان قرباني مي آمد و در زمين ساكن مي آسمان مي

نام دارد، خدا به موسي الهام بخشيد تـا        ) قوانين مربوط به سبط الوي    (در قسمت سوم تورات، كه الويان       
اين كتـاب   . فصيل و با جزئيات كامل بنويسد     هايي كه پوششي براي گناهان بود به ت        قوانين مربوط به تقديم قرباني    

پيغـام كـل كتـاب در ايـن دو واژه           . بررسـي كنـيم   تمام مطالـب آن را      بسيار عميق است، و وقت كافي نداريم كه         
چرا اين كلمات به كـرات در ايـن كتـاب           . هستند» خون«و  » قدوس«دو واژة بارز در اين كتاب       . شود خالصه مي 

، 'خدا قدوس اسـت   'تواند درك كند اين است كه        مهمترين پيغامهايي كه انسان مي    شوند؟ زيرا يكي از      تكرار مي 
ارزش كتاب سوم تورات در اين است كه خدا         ) 22:9عبرانيان   (»!نيست) گناهان(بدون ريختن خون آمرزش     «و  



انـد بـه   تو اسرائيل بياموزد كه چگونه يك گناهكاري كه بـه گنـاه آلـوده اسـت مـي               خواهد به بني   در اين كتاب مي   
تواند بـه او نزديـك شـود، مگـر           خدا به وضوح نشان داد كه هيچكس نمي       . خدايي كه قدوس است نزديك شود     

آمـد و جـان خـود را بـه           دهنده قدوس كه به اين دنيا مـي        اي بود از نجات    اي كه سايه   توسط خون قرباني، قرباني   
  . داد تا كفاره گناهان آنها را بپردازد جهت گناهكاران مي

در اين كتـاب،    . د باقيمانده وقت امروز را به بخش تورات موسي، يعني كتاب اعداد اختصاص دهيم             بيايي
در طـول ايـن يـك سـال خـدا           . اسرائيل به مدت يك سال در پاي كوه سـينا زنـدگي كردنـد              خواهيم ديد كه بني   

ه امـروز از آن     چيزهاي بسياري به آنها آموخت، و به موسي الهام بخشيد تـا قـسمت اعظـم كتـاب تـورات را كـ                      
  . خوانيم بنويسد مي

به همـين خـاطر اسـت كـه روزي      . اسرائيل تا به ابد در بيابان زندگي كند        خواست بني  با اينحال خدا نمي   
آنها را به حركت وا داشت تا به سوي سرزميني كه به آنها وعـده داده بـود رهـسپار شـوند، يعنـي سـرزمين                      خدا  
روزي كه آنها سينا را ترك كردند، ابـر جـالل خـدا كـه خيمـه اجتمـاع را                    گويد، در    مقدس به ما مي    كتاب. كنعان

خداوند خود در روز در ابر و در شب در ستون آتـش آنهـا               . در جلوي آنها حركت كرد    پوشانيده بود باال رفت و      
  .داد كرد و راه را به آنها نشان مي را هدايت مي

كرد تـا اينكـه بـه        ر پشت ستون آتش حركت مي     اسرائيل در روز در پشت ابر و در شب د          از اين رو، بني   
خـدا هيچگـاه    . سرزميني كه خدا سالها قبل آن را به ابراهيم و فرزندانش وعده داده بـود              مرزهاي كنعان رسيدند،    

اسرائيل به خاطر وفاداري و قدرت خدا، به مرزهـاي كنعـان كـه امـروزه                 بني. هاي خود را فراموش نميدكند     وعده
   .شود رسيدند اميده ميفلسطين يا اسرائيل ن
. مردم كنعان هم تعدادشان زياد بود و هم قدرت زيـادي داشـتند  . كنعان ساكنان بسياري داشت  با اينحال،   

خدا آن سـرزمين را     : توانستند آن سرزمين را تصاحب كنند؟ تنها يك راه وجود داشت           اسرائيل مي  پس چگونه بني  
خدا به ابراهيم وعده داده بود كـه سـرزمين كنعـان را بـه               !  ندارد براي خدا هيچ كار مشكلي وجود     . داد به آنها مي  

، هيماخدا قصد داشت مردم كنعان را نـابود كنـد و ايـن سـرزمين را بـه فرزنـدان ابـر              . فرزندان او خواهد بخشيد   
ر فساد آنهـا بـسيار آشـكا      .  بسيار مهم است كه بدانيم مردمان كنعان بسيار گناهكار و شرور بودند            . ببخشد اسرائيل

نـسبت بـه مـردم كنعـان         خدا   .كردند بود به حدي كه حتي فرزندان خود را براي خدايان دروغين خود قرباني مي             
بنابراين خدا قصد داشـت سـرزمين       . آلود خود ادامه دادند    آور و گناه   هاي شرم  بسيار صبور بود، اما آنها به خواسته      

  .آنها را به قوم اسرائيل بدهد
اسرائيل به مرزهـاي كنعـان رسـيدند         ات را بخوانيم و ببينيم هنگامي كه بني       پس بياييد قسمت چهارم تور    

  : در باب سيزده كتاب اعداد نوشته شده است. چه اتفاقي افتاد
اسـرائيل دادم،    كسان بفرسـت تـا زمـين كنعـان را كـه بـه بنـي               «: و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت      

پس موسي به   » .ه هر كدام در ميان ايشان سرو باشد، بفرستيد        جاسوسي كنند، يك نفر را از هر سبط آباي ايشان ك          
  .جاسوسي كردند.... پس رفته زمين را....... ن را از صحراي فاران فرستادفرمان خداوند، ايشا



و روانه شده، نزد موسي و هارون و تمامي جماعت خبر           . و بعد از چهل روز از جاسوسي زمين برگشتند        
به زميني كه ما را فرستادي رفتـيم،        «: و براي او حكايت كرده گفتند     . ايشان نشان دادند  آوردند، و ميوه زمين را به       

لـيكن مردمـاني كـه در سـرزمين سـاكنند           . اش ايـن اسـت     و به درستي كه به شير و شهد جـاري اسـت، و ميـوه              
ه در زمـين جنـوب   و عمالقـ . عناق را نيز در آنجا ديـديم  زورآوردند، و شهرهايش حصاردار و بسيار عظيم، و بني   

  » .و كنعانيان نزد دريا و بر كناه اردن ساكنند. ساكنند، و حتيان و يبوسيان و اموريان در كوهستان سكونت دارند
الفور برويم و آن را در تـصرف آريـم، زيـرا كـه      في«: و كاليب قوم را پيش موسي خاموش ساخته، گفت       

توانيم با اين قوم مقابله نماييم، زيـرا         نمي«: ي رفته بودند گفتند   اما آن كساني كه با و     » .توانيم بر آن غالب شويم     مي
: اسـرائيل آورده گفتنـد     و درباره زميني كه آن را جاسوسي كرده بودند، خبر بد نزد بنـي             » .ترند كه ايشان از ما قوي    

 كـه در آن  خورد، و تمامي قـوم را     زميني كه براي جاسوسي آن از آن گذشتيم زميني است كه ساكنان خود را مي              «
عناق را ديديم كه اوالد جبارانند، و ما در نظر خـود مثـل ملـخ               و در آنجا جباران بني    . ديديم، مردان بلند قد بودند    

   ».نموديم بوديم و همچنين در نظر ايشان مي
و جميـع   . گريـستند  و قوم در آن شب مـي      . و تمامي جماعت آواز خود را بلند كرده، فرياد نمودند         ) 14(

كـاش كـه در زمـين مـصر     «: يل بر موسي و هارون همهمه كردند، و تمـامي جماعـت بـه ايـشان گفتنـد            اسرائ بني
آورد تا به دم شمشير بيفتـيم، و   و چرا خداوند ما را به اين سرزمين مي! يافتيم مرديم يا در اين صحرا وفات مي       مي

سـرداري  «: و بـه يكـديگر گفتنـد      » يست؟آيا برگشتن به مصر براي ما بهتر ن       زنان ما اطفال ما به يغما برده شوند؟         
اسرائيل به راه    پس موسي و هارون به حضور تمامي گردوه جماعت بني         » .براي خود مقرر كرده، به مصر برگرديم      

و تمـامي جماعـت     . و يوشع بن نون و كاليب بن يفنه كه از جاسوسان زمين بودند رخت خود را دريدند                . افتادند
زميني كه براي جاسوسي آن از آن عبور نموديم زمين بسيار بسير خوبي است              « نداسرائيل را خطاب كرده گفت     بني

اگر خداوند از ما راضي است ما را به اين زمين آورده، آن را به ما خواهد بخـشيد، زمينـي كـه بـه شـير و شـهد                              
، سـايه    هـستند  زنهار از خداوند متمرد نشويد و از اهل زمين ترسان مباشيد، زيرا كه ايشان خوراك مـا                . جاريست

ليكن تمامي جماعت گفتند كه بايد ايـشان را    » .ايشان از ايشان گذشته است، و خداوند با ماست از ايشان مترسيد           
و خداونـد بـه موسـي       . اسـرائيل ظـاهر شـد      آنگاه جالل در خداوند در خيمه اجتماع بر تمامي بني         . سنگسار كنند 

ام، بـه مـن      به كي با وجود همه آياتي كه در ميـان ايـشان نمـوده             تا به كي اين قوم مرا اهانت نمايند؟ و تا           « گفت
  » ايمان نياورند؟

:

:

ايمـاني   اسرائيل چگونه از خدا تخطي كردند؟ آيـا بـي          آيا شنيديد كه بني   . بياييد قدري در اينجا فكر كنيم     
اسـرائيل در آن     بنيبينيد؟ آيا متوجه شديد كه به خدا تهمت زدند كه از كالم خود برگشته است؟ بله،                  ايشان را مي  

كه طبق آن خدا سـرزمين كنعـان را بـه           اي   روز گناه بزرگي مرتكب شدند زيرا به وعده خدا ايمان نداشتند، وعده           
آنها مانند  . آنها به آنچه خدا به ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف و موسي وعده داده بود ايمان نداشتند               . داد آنها مي 

امـا بـا اينحـال بـه خـدا و      » ما به خدا و انبياي آنها ايمان داريـم  «گويند،   كه مي بسياري از مردم روزگار ما هستند       



ايمـاني در نظـر      بي! چرا؟ زيرا به آنچه خدا توسط انبيا و كالمش گفته است ايمان ندارند            ! انبياي او ايمان نداشتند   
  . خدا گناه وحشتناكي است

  : بياييد ادامه متن را بخوانيم. به اندازه كافي گفتيم
تا به كي اين جماعـت شـرير را كـه بـر مـن همهمـه                 «: و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده گفت        

بـه  : گويـد  به ايشان بگو خداونـد مـي  . كنند شنيدم اسرائيل را كه بر من همهمه مي   كنند متحمل بشوم؟ همه بني     مي
هاي شما در ايـن      الشه. دحيات خودم قسم كه چنانكه شما در گوش من گفتيد، همچنان با شما عمل خواهم نمو               

شدگان شما بر حسب تمامي عدد شما، از بيست سـاله و بـاالتر كـه بـر مـن                     صحرا خواهد افتاد، و جميع شمرده     
درباره آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن گردانم، هرگز داخل                شما به زميني كه     . ايد همهمه كرده 

اما اطفال شما كه درباره آنها گفتيد كه به يغمـا بـرده خواهنـد               . بن نون نخواهيد شد، مگر كاليب بن يفنه و يوشع         
هاي شما در اين     ليكن الشه . شد، ايشان را داخل خواهم كرد و ايشان زميني را كه شما رد كرديد، خواهند دانست               

ه ضد مـن جمـع   من كه يهوه هستم، گفتم كه البته اين را به تمامي اين جماعت شرير كه ب...... صحرا خواهد افتاد 
  » .اند خواهم كرد و در اين صحرا تلف شده در اينجا خواهند مرد شده

و اما آن كساني كه موسي براي جاسوسي به زمين فرستاده بود و ايشان چون برگـشتند خبـر بـد دربـاره         
 بودنـد بـه     آن كساني كه اين خبر بد را درباره زمـين آورده          . مند ساختند  زمين آوردند تمامي جماعت را از او گله       

اما يوشع بن نون و كاليب بن يفنه از جمله آناني كـه بـراي جاسوسـي زمـين رفتـه                     . حضور خداوند از وبا مردند    
  .)زيرا به كالم خدا ايمان داشتند. (بودند زنده ماندند

  
ز اسرائيل با وجود اينكه خداوند آنها را از چنگال فرعون رهانيـده بـود و تـا مـر                   بينيم كه بني   بنابراين مي 

خدا با آناني كه به او ايمان نياوردند چه كرد؟ آنهـا را             . كنعان هدايت كرده بود، از ايمان آوردن به او سر باز زدند           
چرا اين نسل از اسرائيل به سرزمين كنعان وارد نشدند؟ زيرا به كـالم خـدا ايمـان    ! به مرگ در بيابان محكوم كرد     

   ! نداشتند
خدا بايد هر كسي را كه به او ايمـان          . اي بس عظيم است    م خدا فاجه  دوستان عزيز، ايمان نياوردن به كال     

تفاوت باشد دروغگو است     هر كس كه نسبت به آنچه خدا در كالم مقدسش گفته است بي            ! آورد محكوم كند   نمي
خـدا  . ايمـاني هـالك گردنـد      البته اراده خدا اين نيست كـه همـه  در بـي            ! و هيچ سهمي در پادشاهي ابدي ندارد      

اما هر كسي بايد بـراي خـود   . واهد همه به خبر خوش او دربارة راه نجاتي كه مهيا كرده است ايمان بياورند             خ مي
بـه هـشداري كـه     . زنند هالك خواهند شـد     تمام كساني كه از ايمان آوردن به كالم خدا سر باز مي           . تصميم بگيرد 

  : قدوس خود در انبيا اعالم كرده است توجه كنيد كالم خدا توسط روح
امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خـود را سـخت مـسازيد، چنانكـه در قـت جنـبش دادن خـشم او در           «

» !ايمان باشد كه از خداي حي مرتد شـويد         اي برادران با حذر باشيد مبادا در يكي از شما دل شرير و بي             .... بيابان،
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به ياري خدا در برنامـه آينـده خـواهيم          . رنامه ما توجه كرديد سپاسگذاريم     به ب  شنوندگان عزيز، از اينكه   

ديد تمام كساني كه به كالم خدا ايمان نياوردند در بيايان هالك شدند، درست همانگونـه كـه خـدا حكـم كـرده                        
   :مقدس توجه نماييد به اين هشدار از كتاب. خدا به شما بركت دهد..... بود

  
ايمان باشد كه از خداي حـي مرتـد          ذر باشيد مبادا در يكي از شما دل شرير و بي          اي برادران با ح   « 
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