
  درس چهل و سوم
  پيغام آخر موسي

  تثنيه
  

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 عدالتم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحالي. كنيم آغاز مي
همانگونـه كـه    . مقدس، يعني كتاب تورات را بررسي كرديم       در چهل و دو درس گذشته، كتاب اول كتب        

. دانيد، خدا بودكه سخنان خود را در ذهن حضرت موسي قرار داد و به الهـام بخـشيد تـا تـورات را بنويـسد                         مي
سي تورات را نوشت گذشته است، اما با وجـود گذشـت ايـن همـه           هزار و پانصد سال از زماني كه مو        تقريباً سه 

شنويم  تورات بنيادي است كه خدا خود قرار داد، تا هر آنچه را كه مي             . بسيار ارزشمند است  سال هنوز اين كتاب     
هر تعليمي كه   .  درباره خدا است   تعليم تورات حقايق مسلم   . محك بزنيم و ببينيمكه آيا از سوي خدا است يا خير          

يـك  . با آنچه در تورات ثبت شده است همـاهنگي كامـل دارد           تمام حقايق خدا    . با آن در تضاد باشد دروغ است      
توانـد خـود را    دانيد آن چيست؟ بله درست است، خدا نمي      آيا مي . تواند انجام دهد   چيز است كه خداي قادر نمي     

و از بنـي    . خدا انسان نيست كـه دروغ بگويـد       «ن را رشتة تحرير درآورد،      موسي در تورات اين سخنا    !  نقض كند 
» آيا او سخني گفته باشد و نكند؟ يا چيزي فرموده باشد و استوار ننمايد؟             . آدم نيست كه به اراده خود تغيير بدهد       

  )19:23اعداد (
صد داريـم بـه سـفر       امروز ق . خدا توسط مطالعه توراتِ موسي اسرار بسيار عميقي را بر ما مكشوف كرد            

پيش از اينكه به بابهاي پاياني نگاه بيندازيم، بياييد دوباره به آنچه كـه از آغـاز   . خود در تورات مقدس پايان دهيم    
  .ايم نگاهي بيندازيم تا كنون مطالعه كرده

اي عميـق و     خواست رابطـه   خدا مي . در باب اول تورات، ديديم خدا انسان اول را به صورت خوا آفريد            
را قرار داد   ) روح(به همين خاطر است كه او در جان انسان ذهن           . يك با انساني كه خلق كرده بود داشته باشد        نزد

اي به او بخشيد تا خود انتخاب كند كه از           ادهرتا خدا را بشناسد و به او قلبي داد تا خدا را دوست داشته باشد و ا                
  .خدا اطاعت كند يا نكند

اول، آدم، اطاعت از شيطان را برگزيد و از درختي كه خدا منع كـرده بـود                 در باب سوم، ديديم كه انسان       
بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به اينگونـه               «: گويد مقدس مي  از اين رو كتاب   . خورد

ايي  مجـازات گنـاه مـرگ و جـد      )12:5روميـان   (» .اند موت بر همه مردم طاري گشت، از آنجه كه همه گناه كرده           
  .ابدي از خدا است



اما پيش از اينكـه آنهـا را بيـرون          . ديديم كه خدا آدم و حوا را به خاطر گناهنشان از باغ عدن بيرون كرد              
دهنده را به ايـن دنيـا بفرسـتد، تـا در نجـات را بـه روي فرزنـدان آدم              كند اعالم كرد كه قصد دارد روزي نجات       

  .گناه برهاندبگشايد؛ تا آنها را از تسلط شيطان و عقوبت 
سپس ديديم كه خدا ابراهيم را فرا خواند، و به او وعده داد تا امتي خاص از او توليد كند تا از آن امـت                         

بنابراين ابراهيم اسحاق را آورد؛ و اسحاق يعقوب را آورد؛ و يعقوب دوازده پـسر               . دهنده ظهور كنند   انبيا و نجات  
دوازده پسر اسرائيل امت جديدي كه خدا به ابـراهيم وعـده داده             . سپس خدا نام اسرائيل را بر يعقوب نهاد       . آورد

دوازده برادر بزرگتر يوسف او را به عنوان يك برده به تاجران فروختند كه تاجران او را به مصر                   . بود شكل دادند  
يل در مـصر    اسـرائ  در نتيجه ديديم كه بنـي     ) 7:6غالطيان  (» .آنچه آدمي بكارد همان را درو خواهد كرد       «اما  . بردند

در كتـاب   . اي را كه به ابراهيم و فرزندانش داده بود فراموش نكرد           اما بااينحال خدا وعده   . به بردگي كشيده شدند   
خروج ديديم كه خدا به وعده خود به ابراهيم جامه عمل پوشانيد و موسـي را خوانـد تـا اسـرائيل را از اسـارت                   

  .بردگي آزاد كند
  

اسرائيل از ظلم و تعدي فرعون و مـردم          العادة رهايي بني   عجيب و خارق  در بررسي داستان موسي، واقعه      
همچنين خوانديم كه چگونه خدا آنها را در بيابان حفظ كرد و آنها را تا بـه مـرز كنعـان آورد،                      . مصر را خوانديم  

ئيل از انـسانهاي    اما با اينحـال، اكثـر مـردم اسـرا         . سرزميني كه سالها پيش آن را به جد آنها ابراهيم وعده داده بود            
بـه همـين   . ترسيدند و به خدا توكل نكردند تا او آنچه را كه به آنها وعده داده بود انجام دهـد   پيكر كنعان مي   غول

  .خاطر است كه آنها به سرزمين پر از بركت كنعان داخل نشدند
كساني كه به وعـده     ايماني خود به مدت چهل سال در بيابان آواره شدند، تا تمام              اسرائيل به خاطر بي    بني

مـسلماً  . ايماني آنها بر آنها آورد     اين تنبيهي بود كه خدا به خاطر بي       . خدا در مورد كنعان توكل نكرده بودند مردند       
  )4:32تثنيه (» .خداي امين و از ظلم مبرا استو عادل و راست است او.... خداوند«

اسرائيل در بيابان بودنـد زيـرا        ته باشيد كه بني   به ياد داش  . اكنون، بياييد به سفر خود در تورات پايان دهيم        
تمام كساني كه بيش از بيست سال سن داشتند و به آنچـه خـدا               . ايمانيشان تنبيه كرده بود    خدا آنها را به خاطر بي     

اما اكنون فرزندان   . حتي يك نفر هم زنده نماند     . ايمان نياوردند درگذشتند  در مورد سرزمين كنعان وعده داده بود        
خواسـتند در   اسرائيل پس از چهل سال سرگرداني در بيابان، اكنون از اينكه مي    بني. به مرز كنعان رسيده بودند     آنها

  .سرزميني كه پدرانشان نتوانستند به آن وارد شوند ساكن شوند بسيار نگران بودند
وسـي  در ايـن قـسمت پايـاني م   . امروز قسمت پنجم تورات يعني كتاب تثنيـه را بررسـي خـواهيم كـرد            

اين كتـاب بـسيار عميـق شـامل     . آموزد اسرائيل مي  كند و آن را به طوايف بني       شريعت مقدس خدا را بازنگري مي     
پيغام پاياني موسي به قوم است، پيغامي كه قوم را براي ورود به سرزميني كه خدا به آنهـا وعـده داده بـود آمـاده                          

تـوانيم كـل سـخنان موسـي را در يـك             نيم، اما مي  تمام موعظه موسي را بخوا    دهد   وقت ما كفاف نمي   . ساخت مي
   »!فراموش نكنيد«: عبارت خالصه كنيم



مبادا فراموش كنيـد كـه زمـاني در مـصر بـرده             : اسرائيل گفت  به طور خالصه موسي چنين چيزي به بني       
اهاني را كه   هيچگاه گن ! ي شما انجام داد فراموش نكنيد      برا را كه خدا در طول راه، ميان مصر       هيچگاه آنچه   ! بوديد

ايماني آنها   فراموش نكنيد چگونه خداوند اجداد شما را به خاطر بي         ! نسبت به خدا مرتكب شديد فراموش نكنيد      
هيچگاه فراموش نكنيد كه خدا به اجداد شما نيكي كـرد،           . مجازات كرد، به همين خاطر اجساد آنها در بيابان ماند         

   !فراموش نكنيد. ن نياورنداما در مقابل آنها سرسختي كردند و به او ايما
آيـا  . شنويد، دل خود را سخت نكنيد، آنگونه كه اجداد شما در بيابان كردند             امروز اگر صداي خدا را مي     

شما نيز همچون اجدادتان خواهيد بود كه به كالم خدا ايمان نياوردند، يا اينكه به خداوند خدايتان ايمان داريـد؟                    
م خدا ايمان نياوريد، خدا همانگونه كه آنها را مجازات كرد شـما را نيـز مجـازات                  اگر همچون اجداد خود به كال     

   !اين را فراموش نكنيد. خواهد كرد
خداوند خدا شما را سرزميني خواهد برد كه در آن شير و شهد جاريست، سرزميني كه بـه اجـداد شـما                      

موش نكنيد، زيرا انـسان تنهـا محـض نـان           خدايي را كه اين سرزمين را به شما بخشيده است فرا          . وعده داده بود  
   !اين را فراموش نكنيد! شود اي كه از دهان خداوند صادر مي كند، بلكه به هر كلمه زيست نمي

  : پس از پايان موعظه خداوند به موسي گفت  
به اين كوه عباريم يعني جبل نبو كه در زمين موآب در مقابل اريحاست برآي، و زمين كنعان را كـه مـن                         

زيـرا كـه   ........ آيي وفـات كـرده   و تو در كوهي كه به آن بر مي. دهم، مالحظه كن  اسرائيل به ملكيت مي     را بني  آن
اسرائيل  اسرائيل نزد آب مريبا قادش در بيابان سين به من تقصير نموديد، چونكه مرا در ميان بني                 شما در ميان بني   
دهـد،   اسـرائيل مـي    ليكن به آنجا به زميني كه بـه بنـي         پس زمين را پيش روي خود خواهي ديد،         . تقديس نكرديد 

   )52-49:32 (».داخل نخواهي شد
و موسي از عربات موآب، به كوه نبو، بر قله فسجه كه در مقابل اريحاست برآمد، و خداوند تمامي زمين                      

ايـن اسـت    «:  وي را گفت   و خداوند .... تمامي زمين يهودا را تا درياي مغربي      .... را از جلعاد تا دان به او نشان داد        
زميني كه براي ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خورده، گفتم كه اين را به ذريت تو خـواهم داد، تـو را اجـازت                         

پس موسي بندة خداونـد در آنجـا بـه زمـين            » .دادم كه به چشم خود آن را ببيني ليكن به آنجا عبور نخواهي كرد             
. دفن كرد، و احدي قبر او تا امروز ندانسته است        .... سرزمين موآب   و او را در     . موآب بر حسب قول خداوند مرد     

اسـرائيل   و بني . و موسي چون وفات يافت، صد و بيست سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش كم شده بود                   
و . گري براي موسي سپري گـشت  پس روزهاي ماتم و نوحه . براي موسي در عربات موآب سي روز ماتم گرفتند        

اسـرائيل او را     و بنـي  . نون از روح حكمت مملو بود، چونكه موسي دستهاي خـود را بـر او نهـاده بـود                   بن    يوشع
اي مثل موسي تا بحال در       و نبي . اطاعت نمودند، و بر حسب آنچه خداوند به موسي امر فرموده بود، عمل كردند             

و معجزاتي كه خداوند او را فرستاد   اسرائيل برنخاسته است كه خداوند او را روبرو شناخته باشد، در جميع آيات              
ا آنها را در زمين مصر به فرعون و جميع بندگانش و تمامي زمينش بنمايد، و در تمامي دست قوي، و جميع آن                       

  )34. (ه موسي در نظر همة اسرائيل نمودهيبت عظيم ك
ت



ي معرفت ما نوشـته      برا هر آنچه در تورات نوشته شده     . رسد شنوندگان عزيز اينچنين تورات به پايان مي        
او . مسلماً موسـي نبـي بزرگـي بـود        . كند معرفتي كه ما را به سوي ايمان به راه نجات خدا هدايت مي            شده است،   

اسرائيل  خدا توسط موسي بني   . او معجزات بزرگي از سوي خدا ظاهر كرد       . شناخت خدا را رو در رو ديده بود مي       
مقدس اسـت عطـا       دستان موسي تورات را كه كتاب اول كتاب        همچنين خدا به  . را از ظلم و تعدي موسي رهانيد      

داند، در اشتباه    هر كسي كه تورات موسي را نمي      . هر كس بايد آنچه را كه حضرت موسي نوشته است بداند          . كرد
به ياد داشته باشيد، تورات بنيـادي اسـت كـه خـدا          . كند عدالتي او را تهديد مي     هالكت در طريق بي   است و خطر    

  .مقدس خود را بر آن بنا كرد ادامه كتابهاد، بنيادي توسط ديگر انبيا خود بنا ن
هايي كـه موسـي    اما در ميان تمام چيز. حقيقتاً حضرت موسي كالمي عميق و بسيار زيبا و عجيب نوشت    

او در ايـن    . تر از آنچه او در قسمت پنجم تورات، در باب هجده نوشت نيـست              انجام داد و نوشت هيچ چيز مهم      
اي حتي بزرگتر از او به ظهور خواهد برساند كه مستقيماً از سوي              اسرائيل گفت كه خدا قصد دارد نبي       به بني باب  

  :اسرائيل گفت گوش دهيد به آنچه موسي به بني. او سخن خواهد گفت
. اي را از ميان تو از برادرانت، مثل من براي تو مبعوث خواهد گردانيـد، او را بـشنويد                   يهوه خدايت، نبي    

آواز يهوه خـداي خـود را       «: موافق هرآنچه در حوريب در روز اجتماع از يهوه خداي خود مسألت نموده، گفتي               
. آنچـه گفتنـد نيكـو گفتنـد       «: و خداوند به مـن گفـت      » .ديگر نشنوم، و اين آتش عظيم را ديگر نبينم، مبادا بميرم          

م كـرد، و كـالم خـود را بـه دهـانش خـواهم               اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو مبعـوث خـواه              بني
و هر كسي كه سخنان مرا كه به اسم من گويد نشنود،            . گذاشت و هرآنچه به او امر فرمايم به ايشان خواهد گفت          

  )19-15:18تثنيه (. من از او مطالبه خواهم كرد
) 18،  15آيـات    (ددا خدا توسط اين اعالن از دهان موسي، خبر از ظهور نبي ديگري از نسل عبرانيان مي                 

شد  اي كه ميانجيِ ميان خدا و انسان مي        ، نبي )19 و   18آيات  (كرد   انساني كه كالم خدا را به پاكي و كمال بيان مي          
دانيد سـخنان كـدام نبـي حتـي مقتـدرتر از موسـي بـود؟ آيـا          دانيد آن نبي كه بود؟ آيا مي    آيا مي ). 17،  16آيات  (

گفـت   اي كه موسـي از آن سـخن مـي          رگتر از موسي به ظور رسانيد؟ بله، نبي       دانيد كدام نبي بود كه اعمالي بز       مي
موسي درباره او هشداري به امت اسـرائيل      . دهندة عادل است، كسي كه از يك باكرة يهودي به اين دنيا آمد             نجات

  » .به خواهم كردهر كسي كه سخنان مرا كه به اسم من گويد نشنود، من از او مطال!.....   او را بشنويد«: اعالم كرد
توانيم سفر خود را از ايـن     چگونه مي . رسد دوستان عزيز، در اينجا بررسي ما از كتاب تورات به پايان مي           

اسرائيل اعـالم كـرد    كتاب وسيع و عالي به پايان برسانيم؟ بياييد با آنچه كه خود موسي در روز وفات خود به بني   
  : ي و دو گفتموسي در باب س. به برررسي تورات پايان دهيم

خداي مـا را بـه عظمـت وصـف          . زيرا كه نام يهوه را ندا خواهم كرد       ..... اي آسمان گوش بگير تا بگويم       
عدال و  . خداي امين و از ظلم مبرا     . هاي او انصاف است    زيرا همة طريق  . او صخره است و اعمال او كامل      . نماييد

  ) 4، 3، 1:32تثنيه . (راست است او
  



  
  

از اينكـه بـه برنامـه مـا گـوش داديـد             . كنـيم   كه از دهان موسي صادر شد با شما خداحافظي مي          با اين كالم خدا   
به ياري خدا در برنامه بعدي به بررسي كتاب بعدي خواهيم پرداخت و خـواهيم ديـد كـه چگونـه              . سپاسگذاريم

  ..... شير و شهد در آن جاري بود آورداسرائيل را به سرزميني كه اش بني خدا بر طبق وعده
  

  : حضرت موسي به درستي گفت! خدايي كه شايسته جالل و اكرام است تا ابداالباد شما را بركت دهد
) 4:32تثنيـه   (» .عدال و راسـت اسـت او      . خداي امين و از ظلم مبرا     . هاي او انصاف است    زيرا همة طريق  « 
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