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 معرفی
 که چرادر زندگی مسيحی دارد  حصر به فردمن ينقشاعداد » 

زندگی همتايي از  را آنترتيب وسيع چارچوب تاريخي توان  مي

. نويسنده رساله عبرانيان با اختصاص دادن كرد تلقيمسيحی 

 دو باب از رساله خود به کاربرد اين کتاب اهميت می بخشد

 — Irving L. Jensen «.(4و  3)عبرانيان 

 

 مقدس  ر کانن کتابکتاب د جايگاه  .1

ای است از عنوان  نام انگليسی چهارمين کتاب موسی ترجمه

واضح است که دليل اين  .. Arithmoiسپتواجنت آن يعنی 

 و همينطور 62ودر باب  1سرشماری موجود در باب ، نامگذاری

وجود اعداد و ارقامی است که در سرتاسر اين کتاب وجود 

 دارد. 

بيشتری از تصوير کلی کتاب عنوان عبری اين کتاب شرح 

سال  44نقل ماجرای   ).   Bemidbar (ارائه می کند: "در بيابان"

: اری است ماننديدر بيابان شامل داستانهای جالب و مشهور بس

، شورش قورح؛ عصای هارون و جوانه ديدار جاسوسان از کنعان

زدن آن؛ مار برنجی؛ بلعام و االغ او؛ و اتفاقات ديگری که 

 د.ان ناخته شدهکمتر ش

اعداد را نبايد فقط به عنوان "تاريخ عبرانی" تعليم 

داد. دليل وقوع تمام اين وقايع تقديس روحانی ما بوده است. 

ما بايد از اشتباهات فرزندان اسراييل عبرت بگيرم و آنها 

کتاب بسيار مهمی  ،را تکرار نکنيم.  در نتيجه کتاب اعداد

 است.

 

 نويسنده. 2

بوسيله قانونگذار اين كتاب يهودی و مسيحی طبق تعاليم 

بزرگ يعنی موسی نوشته شده است. اين موضوع درميان ليبرالها 

ارزش زيادی ندارد اما برای مطالعه دفاعيه دقيقی از 

 نويسندگی موسی مقدمه تورات را مالحظه کنيد.

 تاريخ. 3

محققين خردگرا زمان نگارش آن را به دوران بسيار   

قبل از  1442اما سال  دانند،  منتسب ميخ يهود باستانی تاري

ميالد با تعاليم محافظه کاران و معتقدين مطابقت دارد. 

 )برای دانستن جزييات مقدمه تورات را مالحظه کنيد (.



 

 

  محتوازمینه و  .4

مکان وقوع تاريخی کتاب اعداد همانطور که از عنوان   

که در اين کتاب  کتاب واضح است بيابان است. سفر و سرگردانی

کشد  سی و هشت سال به طول می تقريبا  به تصوير کشيده شده است 

يعنی از ترک کوه سينا تا رسيدن به دشتهای موآب مقابل 

به همين . سرزمين موعود . دليل سرگردانی بی ايمانی بود

کند. به قول اسکروجی  رائه نمیخاطر خدا مسيرسفر آنها را ا

در تقويم خدا ثبت  ،از اراده اوقوم خدا خارج  سركشي هاي"

الويان بر پرستش و جايگاه روحانی تاکيد که درحالي .اند نشده

روحانی است )يا عدم راه رفتن يا پيشرفت دارد؛ موضوع اعداد 

 ند که اعداد کتابی صرفا  نآن !(. مسيحيان نبايد فکر ک

! اين کتاب کاربردهای فراوانی در است درمورد تاريخ يهود

ندگی مدرن مسيحی دارد. تصور اينکه تمام مسيحيان تجربيات ز

( به تدريج از نجات به وعده پيروزی خدا به طور  )تقريبا  

يابند بسيار مسرت بخش است؛ اما مشاهدات و  کامل دست می

دهند که چقدر ما از نظر شکايت کردن؛  تجربيات  نشان می

 پسروی و بی ايمانی به اسراييليان قديم شباهت داريم.

ر خوب اين است که که در سفر روحانيمان نيازی نيست خب

که سرگردانی اسراييل را تکرار کنيم. خدا برای موفقيت 

روحانی ما از طريق ايمان؛ تدارک کامل ديده است )تفسير عهد 

 (.8-2جديد کتابمقدس را مالحظه کنيد به خصوص روميان 

 

 رؤس مطالب 

 روزهای آخر در کوه سيناالف. 

؛  1شماری و ترتيب قرار گيری قبايل )بابهای سر. 1ـ الف 

6 ) 

 (4؛  3تعداد و وظايف الويان ) بابهای . 6الف ـ 

 ( 14-1:  5پاکسازی و اعتراف ). 3الف ـ 

 شريعت مربوط به حسادت. 4الف ـ 

 ( 2شريعت مربوط به نذر )باب . 5الف ـ 

 ( 7هدايای رهبران )باب . 2الف ـ 

 ( 8خدمت خيمه ) باب . 7الف ـ 

 ( 14: 14-1: 9)فصح؛ ابر و شيپورهای نقره ای. 8الف ـ 

  

 

 ( 14: 14-1: 14دشتهای مو آب ) سويخروج از سينا به   ب. 

 ( 32- 11: 14حرکت از بيابان سينا ). 1ب ـ  



 ( 11شورش در اردوگاه )باب . 6ب ـ 

 ( 16شورش هارون و مريم )باب . 3ب ـ 

 ( 14؛  13جاسوسی سرزمين موعود ) باب . 4ب ـ 

 ( 15قوانين مختلف ) باب . 5ب ـ 

 ( 17؛ 12شورش قورح )بابهای . 2ب ـ 

 ( 19؛  18وظايف الويان ) بابهای . 7ب ـ 

 ( 69-14:  64گناه موسی ) . 8ب ـ 

 ( 69-14:  64مرگ هارون ). 9ب ـ 

 ( 1:  66- 1: 61مار برنجی ). 14ب ـ 

 

 ( 13: 32-6: 66دشتهای موآب ) وقايع ج.

 ( 18: 65-6: 66عام نبی )بل. 1ج ـ 

 ( 44 -6:  66باالق بلعام را فرا می خواند ) .1ـ 1ج ـ 

 ( 65:  64- 41:  66وحی های بلعام ) .6ـ1ج ـ 

 ( 65)باب  فساد اسراييل توسط بلعام .3ـ1ج ـ 

 

 ( 62سرشماری دوم )باب . 1ـ6ج ـ

 ( 11-1:  67قوانين ارثيه دختران ). 6ـ6ج ـ

 ( 63- 16:  67وسی )يوشع جانشين م. 3ـ6ج ـ 

 ( 34- 68هدايا و نذرها )بابهای . 4ـ6ج ـ

 ( 31نابودی مديانی ها ) باب . 4ـ6ج ـ

 ( 36ميراث روئوبين؛ جاد و نيمی از منسی ) باب . 5ـ6ج ـ 

 ( 33مرور مراحل سفر اسرائيل ) باب . 2 ـ6ج ـ 

 ( 34مرزهای سرزمين موعود )باب . 7ـ  6ج ـ

 ( 5-1: 35) شهرهای الويان . 8ـ 6ج ـ 

 (   34-2:  35شهرهای ملجاء و مجازات مرگ ). 9ـ 6ج ـ 

 ( 32)باب  صلفحادارثيه دختران . 14ـ 6ج ـ 

 

 تفسیر

 ( 14: 14-1:  1آخرين روزها در بيابان سينا ) الف.

 ( 6؛  1سرشماری و جايگاه قبايل ) باب . 1الف ـ

ه شود يک سال و يک ما که کتاب اعداد آغاز می هنگامي 1: 1

از خروج اسراييل از مصر و يک ماه از برپايی خيمه گذشته 

(. همانطور که گفته شد دليل نامگذاری  17:  44است ) خروج 

 62؛  1کتاب وجود دو سرشماری موجود در کتاب است ) بابهای 

-11:  34(. سرشماری های اين کتاب با سرشماری موجود درخروج 

در  زمانهای متفاوت و مشابه نمی باشد . اين سر شماريها  12

با ا هداف متفاوتی انجام  شده اند . سرشماری دوم احتماال 



بر اساس سرشماری اول بوده است در نتيجه نتايج کلی آنها  

 با هم مشابه می باشند.

قوم اسراييل می بايست به زودی سفر خود را از  3؛  6: 1

که کوه سينا به طرف سرزمين موعود آغاز می کرد. ضروری بود 

حرکت آنها همانند يک رژه نظامی صورت می گرفت در نتيجه خدا 

دستور داد تا با اين هدف سرشماری ای انجام شود . سرشماری 

سال می شد يعنی تمام افرادی که می  64شامل تمام افراد باالی 

 توانستند به جنگ بروند .

از هر قبيله يک نفر منصوب  شد تا در سرشماری  17 -4:  1

ثبت شده است  12 -5همکاری کند .اسامی آنها در آيات  با موسی

می خوانيم "و موسی و هارون اين کسان را که به  17. در آيه 

 نام معين شدند گرفتند".

 

 نتايج سرشماری بدين صورت بود :   42 -18:  1

قبيله                                                      

 تعداد        آيه                     

رئوبين                                              

   42544                          61و  64

 66شمعون                                              

    59344                          63و 

جاد                                                  

  45254                           65و  64

يهودا                                                

  74244                           67و  62

يساکار                                              

  54444                           69و  68

                     زبولون                         

  57444                           31و  34

افرايم                                                

  44544                           33و  36

منسی                                                

  36644                           35و  34

بنيامين                                                

   35444                          37و  32

دان                                                    

  26744                          39و  38

اشير                                                  

  41544                          41و  44



نفتالی                                                  

  53444                         43و  46

    -------------------------------------------------

------------- 

                   مجموع                                                                  

243354                    

 

بود و اين  توجه داشته باشيد که افرايم از منسی بزرگتر

مطابقت دارد. فهرست  64؛  19:  48با برکت يعقوب در پيدايش 

قبايل با رئوبين ؛ يعنی نخست زاده ؛ و اردوگاه او)در جنوب 

( ؛ دان و ( آغاز می شود؛ سپس يهودا و اردوگاه او )در شرق 

اردوگاه او )در شمال ( و باالخره افرايم و اردوگاه او )در 

  غرب(.

به حساب نمی ي تعداد الويان جزء مردان جنگ  47-54:  1

آمد. مسئوليت آنها برپايی  و جمع کردن خيمه وخدمات مربوط 

به آن بود . الويان با احاطه کردن خيمه آن را ازناپاکی و 

 (.53ات محافظت می کردند )آيه مجاز در نتيجه قوم رااز

؛ ا به دستور خدا قبايل اسراييل می بايست گرداگرد  1:  6

خيمه چادرهای خود را به پا می کردند يعنی سه قبيله در هر 

 طرف )تصوير مربوط به آن را مالحظه کنيد(.

؛ زير بيرق قبيله يهودا قبايل در قسمت شرقی 3-12:  6

 (.9-3) آيات  بودند ر و زبولون ساکنيهودا ؛ يساکا

هر قبيله دارای رهبر نظامی خود بود . تعداد اين قبايل 

 يک صد و هشتاد و شش هزارو چهار صد نفر بود.

در بخش جنوبی تحت بيرق رئوبين قبايل رئوبين ؛ شمعون و 

(. تعداد کل اردوگاه رئوبين يک  12-14جاد ساکن بودند )آيات 

 نجاه هزار نفر بودند.صد وپنجاه و يک هزار و چهار صد و پ

در بخش غربی يعنی در بخش افرايم سه قوم افرايم  17-31: 6

(. تعداد افراد 64-18؛ منسی و بنيامين ساکن بودند )آيات 

اين اردوگاه يک صد و هشت هزارو يک صد نفر بود . در قسمت 

-65شمالی در بخش دان ؛ اقوام دان ؛ اشير و نفتالی )آيات 

صد و پنجاه و هفت هزار و شش صد نفر ( با تعداد کل يک 31

ساکن بودند . مقرر شده بود که قبايل با اين ترتيب مقرر 

شده حرکت کنند يعنی اردوگاه يهودا می بايست پيشاپيش حرکت 

 می کرد .الويان بعد از جاد و قبل از افرايم حرکت می کرد

 (. 17)آيه 

و سه  (. تعداد کل مردان جنگی شش صد 36تع )آيه   36-34: 6

هزار و پانصد و پنجاه هزار نفر بود و تعداد کل نيروی 

نفر بوده است . با اين  265554(  39: 3منجمله الويان ) يانسان



در نتيجه تعداد کل  بودندفرض که مردان يک سوم تعداد زنان 

. تعداد جنگجويان باشندنفر بوده  1872254جمعيت بايستی الاقل 

است تا تعداد نيمکت نشينان  شاخص بهتری از قدرت يک کليسا

 کليسا !

 

 ( 4و  3تعداد و وظايف الويان )بابهای  . 6الف ـ 

مربوط به خدمت الويان است که در سرشماری  4و  3بابهای  

تعداد آنها به حساب نيامده است . قبيله الوی  6و  1بابهای 

توسط خدا برای خدمت خيمه جدا شد . در واقع خدا پسران نخست 

انتخاب نمود تا از آن او باشند اما بعدها قبيله زاده را 

 13؛ 16الوی را به جای آنها برای خدمت الهی  برگزيد) آيات 

(. الوی سه پسر داشت يعنی جرشون ؛ قهات و مراری. نسل آنها 

 مسئول خدمت خيمه و لوازم آن بودند.

الف خاندان هارون ) از نسل قهات ( خاندان  1-14:  3

(. الويان ديگر در ارتباط با خيمه  9آيه کاهنان بودند ) 

خدمت می کردند ولی کاهن نبودند . عبارت "کاهنان الوی" که 

بعدها در تورات يافت می شود به معنی کاهنين است که الوی 

 بودند.

اين عبارت به اين معنا نيست كه تمام الويان كاهن بودند 

وي بلكه اين معني را مي دهد كه تمام كاهنان از نسل ال

شرح داده شده است . بعد از  4-1كهانت درآيات دان بودند. خان

اينكه ناداب و ابيهو به دليل توهين به مقدسات كشته شدند 

،از هارون دو پسر به نامهاي العازار و ايتامار به جا 

(. هيچكس به جز  9-5ماند. الويان خادمان كاهنان بودند )آيات 

انت را انجام دهد) آيه هارون و نسل او نمي توانست خدمت كه

 الف (. 14

شفاعت كاهنان عهد عتيق نمي توانست باعث  13-ب 14:  3

گناهكار با خدا شود. گناهكار مي بايست ؛  ارتباط نزديك شخص

به دليل وجود مجازات مرگ  ؛ از مقدسات خود را دورنگه دارد 

ب (. اما شفاعت عيسي مسيح خداوند ، كاهن اعظم ما،   14)آيه 

مي  ما ها دسترسي ما را به خدا ممكن ساخته بلكهنه تن

(.  12: 4توانيم با دليري به حضور او وارد شويم )عبرانيان 

اين تغيير اساسي از اتفاتي عظيم نشات مي گيرد كه مابين 

 اعداد و عبرانيان اتفاق مي افتد يعني معجزه جلجتا.

شمرده شد ولي نه به عنوان نيز الويان تعداد  14-39:  3

(. هر يك از پسران  15ردان جنگي بلكه پرستش كنندگان)آيه م

 :خاصي از خيمه را به عهده داشتند الوي مسئوليت قسمت

                       

 تعداد آيه يفاوظ طايفه



تمام پرده ها ؛ پوشش ها و  جرشون

 آويزهاي

خيمه ودروازه صحن به 

استثناء پوشش روي تابوت 

 عهد

 18آيات 

-62   

   7544      

ترين اجزاء يعني  مقدس قهات          

مقدس ؛   تابوت؛ ميز نان

ظروف؛ پرده ؛مذبح ها و 

                چراغدان طاليي        

آيات 

67-36 

8244 

 

تختها ؛ ستونها ؛ پايه ها  مراري

                    ؛ ميخها و طنابها       

 33آيات 

-37 

2644 

 

اه با جرشونيان درپشت  خيمه در سمت الويان مي بايست همر

( و  69( ؛ قهاتيان در سمت جنوب ) آيه  63غرب  ) آيه 

( اردو مي زدند . موسي و  35خاندان مراري در سمت شمال )آيه 

هارون و پسرانشان  بايستي در سمت شرق  در بخش ورودي به 

(. )شكل مربوط به آن را  39؛  38خيمه ساكن مي شدند )آيات 

 كنيد (. مالحظه

الوي كوچكترين قبيله در اسراييل بود . تعداد الويان   

ازسن يكماه  و باالتر برابر بود با بيست و دو هزار نفر 

ثبت شده  66344اين رقم  34و  68؛  66(. اما در آيات  39)آيه 

است دليل اين اختالف به شكلهاي متفاوتي شرح داده شده است . 

نفر نخست زاده ها بوده  344ين ويليامز پيشنهاد مي كند كه ا

خودبخود با انتخاب  وباشند كه از زمان خروج به دنيا آمدند 

از اين تعداد  ، الويان به جاي نخست زاده هاي ساير قبايل

 .حذف شدند

. مفهوم اين قسمت به اين ترتيب است : الويان  44-51:  3

انتخاب شدند تا به جاي نخست زاده ها به خدا تعلق داشته 

نفر  66673نفر و نخست زاده هاي مذكر  66444اشند . الويان ب

(. پس تعداد الويان از تعداد نخست زاده  43و  39بودند )آيات 

ها كمتر بود و نمي توانست نقش آنها را كه در نقشه اوليه 

خدا به عهده داشتند جبران كند در نتيجه خدا چنين فرمان 

را با پرداخت پنج داد كه مي توان دويصد و هفتادو سه پسر

مثقال...به ازاي هر نفر ؛ ايشان را فديه كنند . مبلغ فديه 

( به ها رون و پسرانش پرداخت شد  673×  5=   1325)  مثقال 

در  كه (. بايستي يادآوري شود كه واژه نخست زاده 51)آيه 

ان خروج از مصر اشاره  شده كساني هستند كه از زم 43آيه 

  .بدنيا آمده بودند



به منظور تعيين  4سرشماري موجود در باب   1-3:  4 

تعداد الوياني بود كه مي توانستند فعاالنه در ارتباط با 

خيمه فعاليت كنند يعني مرداني از رده سني سي تا پنجاه 

 ساله. 

مي گويد:" و عصاها در حلقه هاي  15: 65خروج  4-64:  4

مي گويد كه  2تابوت بماند و از آنها برداشته نشود" اما آيه 

كاهنان " چوب دستهايش را بگذارند" . به منظور حل اين مشكل 

در تفسير كيل و دليتزش اين آيه به اين صورت تفسير شده است 

 : "حلقه ها را تنظيم كنند ".

(. هارون  64-4نخست وظايف قهاتيان عنوان شده است )آيات 

چ در هنگام كو ، و پسرانش به جمع كردن خيمه و ظروف مقدس

( ؛ ميز  2؛5(. تابوت )آيات  13-5اختصاص داشتند )آيات ،قوم 

(،  14، 9(؛ شمعدانهاي طاليي )آيات  8و  7نان تقدمه )آيات 

(، و مذبح برنزي )آيه  16(، ظروف )آيه  11مذبح طاليي )آيه 

( مي بايست با پوست خز پوشانده مي شد . پسران ديگر  14، 13

ار خيمه را به عهده داشتند پوشش د اجراءقهات مسئوليت حمل 

) در اينجا به حوضچه اشاره اي نشده است ولي احتماال بايد 

مرگ مجازات آن را نيز حمل مي كردند (. به دليل احتمال 

آنها اجازه نداشتند كه بدون پوشش  آنها را لمس يا حتي به 

(. العازر پسر هارون  64- 17، 15آنها  نگاه كنند ) آيات 

 (.  12اسبابش  را به عهده داشت )آيه  مسئوليت خيمه و

پرده بين قدس و قدس االقداس هميشه تابوت را از ديد 

( . حتي وقتي اسراييليان در حال  5مردم پنهان  مي كرد )آيه 

حركت بودند ، تابوت با همين پوشش ، كه تصويري از بدن 

هيچكس به جز  شد. خداوند ما عيسي مسيح بود ، پوشيده مي

اجازه نداشت كه به تخت خدا كه باالي تابوت قرار كاهن اعظم 

داشت نگاه كند تا زمان  جلجتا كه پرده هيكل تا به ابد 

 پاره شد . 

جرشونيان مي بايست پرده هاي خيمه ، خيمه اجتماع ، 

ار پرده هاي در ورودي و صحن ها را حمل مي كردند . ايتام

 .پسر هارون مسئول جرشونيان بود

پسران مراري موظف به حمل تختها ، پشت  خاندان 69-33:  4

 بند ها، ستونها، پايه ها  و ميخها و طنابها  بودند .

 نتيجه سرشماري چنين بود :  49- 34: 4

 

   

 6754 قهاتيان

   6234 جرشونيان

   3644 مراريان  



 34كل تعداد الويان 

 ساله 54تا 
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 ( 14-1: 5پاكسازي اردوگاه و اعتراف ). 3الف ـ 

اين قسمت  مربوط است به موارد احتياطي كه بايد 

اسراييليان براي پيشگيري ازناپاكي اردوگاه رعايت مي كردند 

يافت مي  14: 63در تثنيه ،  3در آيه . دليل فرمان موجود 

ايت در ميان اردوي تو مي دشود كه مي گويد :" زيرا يهوه خ

 خرامد". 

جزاميان ، مجروحاني كه زخم آنها ترشح دارد و  1-4: 5

آناني كه با مرده تماس داشته اند مي بايست خارج از 

اردوگاه مي ماندند و منظور از اردوگاه محدوده خيمه به 

 ضايي بود كه چادرهاي قبايل در آن قرار داشت . اضافه ف

وقتي زني يا مردي مرتكب گناهي عليه ديگران مي  5-14: 5

شد مي بايست به گناهش اعتراف مي كرد  ، قرباني جرم تقديم 

كند ، جبران خسارت كند وعالوه بر آن يك پنجم خسارت را 

نيزبه شخص خسارت ديده پرداخت كند. اگر شخص خسارت ديده 

يا او و نزديكانش قابل دسترسي نباشند در نتيجه  نبوده زنده

 بايد جبران خسارت نسبت به كاهن انجام شود .

 

 ( 31-11:  5قوانين مربوط به سوء ظن )  .4الف ـ 

مربوط به تشخيص و تشريفات قوانين  اين بخش 11-15: 5

دروغ همسر را شرح مي دهد و به نام امتحان سوء ظن شناخته 

هدف از اين تشريفات تعيين گناهكار بودن يا بي  مي شود .

گناهي زني است كه مورد سوء ظن شوهر خود قرار مي گيرد . 

زني كه مرد سوء ظن قرار داشت مي بايست آبي را بنوشد كه با 

غبار زمين خيمه مخلوط شده بود . اگر آن شخص گناهكار بود 

او ساقط چون لعنت بر او خواهد بود شكم او متورم شده و ران 

خواهد شد . و اگر او بي گناه بود مبتال به هيچ بيماري 

واضح است كه شوهر از خيانت همسر  14-16نخواهد شد . از آيات 

خود اطمينان نداشته و در وهله نخست مي بايست همسر خود را 

 با هداياي آردي به نزد كاهن مي آورد. 

ي كاهن مخلوط آب و غبار رادر يك كوزه سفال 12-31: 5

درست مي كرد . شوهر همسر خود رابه كنار مذبح به حضور 

د و گوشت قرباني را رخداوند مي آورد موي سر او را باز مي ك

. كه قسم بخورد ست در دستان او مي گذارد. سپس از او مي خوا

اگر گناهكار باشد در نتيجه آن قسم ملعون خواهد بود . بعد 

نها را در آب تلخ مي از اينكه لعنتها را در كتابي نوشتند آ

شستند ، هديه آردي را در حضور خدا تكان مي دادند ، مشتي 



از آن را بر روي مذبح مي سوزاندند وسپس زن را مجبور مي 

كه مي  64كردند تا آن آب را بنوشد. عبارت موجود در آيه 

تكرار  62گويد "آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد" درآيه 

ر آن آب نوشيده مي شد .اگر گناهكار شده است  و تنها يك با

بود به داوري منجمله نازايي تهديد مي شد. اگر بي گناه بود 

او را بايد پاك اعالم مي كردند و او از مجازات بري بود و 

مي توانست به زندگي طبيعي زناشويي خود ادامه دهد و توليد 

 خالصه اي از امتحان سوء ظن همسر است . 31-69مثل كند .آيات 

سوء ظن مي تواند زندگي زناشويي را نابود كند خواه بر 

است دليل موجه باشد يا نباشد.  اين تشريفات راه حلي  ٔ  پايه

داوري  را حل مي كند . اين مشكل يكبار و براي هميشه كه

شامل شخص گناهكار است و شخص بي گناه از سوء ظن شوهر خود 

 آزاد خواهد شد. 

س معتقدند كه اين قسمت دانشجويان كتاب مقداز بعضي 

كاربرد خاصي در آينده پيدا خواهد كرد يعني وقتي كه قوم 

اسراييل به خاطر بي وفايي خود نسبت به يهوه مورد مواخذه 

 قرار خواهد گرفت .       

 

 

 ( 2قوانين نذر)باب  . 5الف ـ 

واژه نذر داراي ريشه اي است به معني "جدا كردن  1-8: 2

وطلبانه اي بود كه زن يا مرد آن را ". قسم نذر ، قسم دا

كه قسم  توضيح مي دهد . ميشنا كندبراي مدت معيني تعيين مي 

روز بود.  34روز به طول مي كشيد اما مدت معمول آن  144نذر 

در بعضي موارد نادر انسانها براي تمام مدت عمر نذر مي 

دهنده. در  دشدند براي مثال سموييل ، شمشون يا يحياي تعمي

( شخص نذيره نبايد  1نذر سه چيز بايد مراعات مي شد ) قسم

ميوه انگور را مي خورد يا مي نوشيد منجمله سركه، شراب، آب 

( او نبايد موهايش را  6(؛ ) 4-6انگور انگور يا كشمش )آيات 

او نبايد به بدن مرده نزديك مي  ( 3(؛  5كوتاه مي كرد )آيه 

 . ( 8 -2)آيات شد 

انساني است . موي كوتاه باعث  ايذشراب بيانگر لذ

و بدن ميت باعث آلودگي  بودشرمندگي انسان و نشانه تحقير 

 است. 

پس نذر براي فرزندان اين جهان لغزشي بوده و هست .براي 

لذت بردن وشاد بودن او ميبايست از لذت دست بكشد؛ براي قوي 

آنها از ، نزديكانش  نبودن او ضعيف مي شود و براي محبت كرد

 (. 62: 14ت داشته باشد )لوقا نفر



مربوط به شخصي  لهاياين قسمت حاوي دستوالعم 9-16:  2

است كه به صورت غير عمدي نذر خود را بشكند و با بدن مرده 

 تماس پيدا كند . در وهله نخست او بايد مرحله طهارت را

 19در اعداد  وشرح آنكه هفت روزبه طول مي كشيد  بگذراند

هفتم سر خود را تراشيده و روز بعد دو  آمده است . در روز

قمري يا دوجوجه كبوتررا قرباني مي گذراند يكي براي قرباني 

گناه و ديگري قرباني سوختني و همچنين يك بره يكساله را به 

عنوان قرباني جرم به خيمه مي آورد. با وجود تمام اين 

هدايا روزهاى اول ساقط خواهد بود، و او بايد نذر خود را 

نو آغاز كند . با وجود اينكه شخص نذيره مي تواند  از

دوباره نذرش را احياء كند اما روزهاي ناپاكي به هدر خواهد 

رفت. براي ما نيز اين بدان معني است كه ايماندار لغزش 

يافته قابل احياء است ولي روزهايي كه بدون پيروي از خدا 

 سپري كرده بطالت است.

مربوط است به شخصي كه به قوانين اين قسمت  13-61: 2

اتمام روزهاي نذرش نزديك شده است . او بايستي چهار قرباني 

(.  15،  14اهداء كند :سوختني ، گناه، سالمتي و آردي )آيات 

شخص بايستي سر خود را بتراشد و موهايش را در آتشي بسوزاند 

كه زير قرباني سوختني است .نقش كاهن در اين مراسم در آيات 

مربوط به هداياي  61شرح داده شده است . آيه  64و  19، 17، 12

داوطلبانه اي است كه شخص نذر كننده مي تواند با اتمام مدت 

 نذر تقديم كند.

مربوط است به دعاي بركات  2آيات پاياني باب  66-67: 2

هارون وپسرانش براي قومشان .مبشر بزرگ  دي.ال مودي اين 

 دعا را بسيار تحسين مي كند : 

ين دعايي است كه وسعت آن تمام دنيا را فرا مي گيرد و ا

گذشت زمان آن را بي تاثير نمي كند. هر قلبي آن را به زبان 

مي آورد ؛ سخنان خدا است ؛ هر اثر ادبي مي تواند به آن 

ختم شود ؛ هر روز ممكن است با آن شروع شود و هر شب با آن 

ي ، حفاظت تقديس شود . اين قسمت شامل بركت ،روشني اله

وترفيع صبح روشن وشاد ملكوت است بر زندگي محقرانه ما . 

اين شخص خداوند است كه اين قطعه موسيقي را از سرودهاي 

 بيكران آسمان بوجود مي آورد. 

 

 ( 7هداياي رهبران )باب . 2الف ـ 

برمي گرداند  17: 44اين باب ما را به خروج  1-9:  7

. رهبران اسراييل سران يعني زماني كه خيمه برپاشده بود

و در  12-5: 1قبايل مختلف بودند. اسامي آنها قبال در اعداد

ارابه سرپوشيده  2آمده است . در وهله نخست ميبايست  6اعداد 

(. موسي دو ارابه و چهار گاو  3گاو نر مي آوردند)آيه  16و 



را به پسران جرشون اختصاص داد و چهار ارابه و هشت گاو را 

كه  در حمل لوازم خيمه از آن استفاده كنند .  به مراريان

هيچ گاو يا ارابه اي به قهاتيان داده نشد چون آنها 

 . حمل ظروف مقدس را به عهده داشتندمسئوليت 

رهبران قبايل هدايا را در مدت دوازده روز   14-83: 7

پياپي براي تقديم به خداوند به مذبح مي آوردند. جزييات 

 خالصه به شرح زير است :اين هدايا به صورت 

 آيه قبيله نام رهبر روز

     17-16 يهودا   نحشون 1

   63-18 يساكار نتناييل 6

 69-64 زبولون   الياب 3

 35-34 رئوبين اليصور   4

 41-32 شمعون شلوميئيل   5

   47-46 جاد الياساف 2

 53-48 افرايم اليشمع 7

          59-54 منسي جمليئيل 8

 25-24 بنيامين                                                   ابيدان                  9

 71- 22 دان اخيعزر   14

 77-76 اشير فجعميئيل 11

 83-78 نفتالي اخيرع 16

 

 

آمده است. خدا  88-84كل تمام هدايا در آيات  84-89: 7

ش نمي كند هيچ خدمتي را كه به خاطر او انجام مي شود فرامو

. او با دقت آنها را ثبت مي كند در پايان هدايا موسي به 

داخل قدس االقداس وارد مي شود و صداي خدا را مي شنود كه با 

او از باالي تخت رحمت سخن مي گويد شايد از هداياي رهبران 

(. گرچه موسي از قبيله الوي  89ابراز خشنودي مي كرد )آيه 

ا اين وجود او در اين مورد يك بود ولي كاهن نبود . ولي ب

استثناء محسوب مي شد و نه تنها خدا به او اقتدار ورود به 

قدس االقداس را داده بلكه به او فرمان انجام اينكار را 

 ( . 61،66: 65داده بود )خروج 

 

 ( 8خدمت خيمه ) باب . 7الف ـ 

هارون دستور داشت كه طوري چراغها را بر روي   4 -1: 8

اليي بچيند كه نور آن به جلوي چراغدان بيفتد . چراغدان ط

اگر جراغ بيانگر شهادت روح القدس و چراغدان بيانگر مسيح 



كه خدمت روح جالل دادن  حقيقتاين  تذكري است برباشد پس 

 . مي باشد مسيح

بعد از آن تقديس الويان شرح داده شده است .  5-13:  8

 19كه در اعداد باب ابتدا با پاشيدن آب طهارت پاك مي شوند )

شرح آن آمده است ( ، سپس با تيغ بدن خود را تراشيده و 

، (. در كنار در خيمه  7لباسها و خودشان را مي شستند )آيه 

دستهاي خود را بر سر الويان قرار داده و ، نمايندگان مردم 

يان را مانند هداياي جنبانيدني به خدا وقف مي كرد وهارون ال

را به يادمان مي اندازد كه  6و  1:  16ن . اين قسمت روميا

ايمانداران بدنهاي خود را مانند قرباني زنده به امروزه 

خدا تقديم مي كنند. سپس موسي قرباني سوختني و گناه مي 

 گذراند .  

، خدا تكرار مي كند كه به جاي نخست زاده ها  14-66: 8

د، كه بعد از خروج انتخابشان كرده بود تا از آن او باشن

الويان را برگزيده تا به او متعلق باشند .الويان به خدمت 

تقديس آنها طبق فرمان خدا انجام شد و .  كاهنان منصوب شدند

 آنها خدمتشان را در ارتباط با خيمه آغاز كردند.

الويان مي بايست از بيست و پنج سالگي تا  63-62:  8

سن  3:  4(. در اعداد  64پنجاه سالگي خدمت مي كردند )آيه 

را در ارتباط  4شروع خدمت سي سالگي گفته شده است بعضي باب 

با آناني به كار مي برند كه خيمه را در بيابان حمل مي 

مربوط  8كردند و چنين استنباط مي كنند كه حداقل سن در باب 

است به دوران بعد از برپايي خيمه در سرزمين موعود. بعضي 

پنج و سي سالگي را مربوط ديگر پنج سال تفاوت بين بيست و 

به نوعي دوران كارآموزي آنها مي دانند. آناني كه در پنجاه 

سالگي بازنشسته مي شدند ديگر كارهاي سخت انجام نمي دادند 

به كارنظارت بپردازند ، اما اجازه داشتند كه به نوعي 

حضور در "(. اين آيات بين" كار" و خدمت يا  62، 65)آيات 

ايجاد مي كند .اولي كاري سنگين و دومي  تمايز "صورت لزوم

 نظارت است .

شخصي اشاره كرده است كه الويان تصويري است از مسيحياني 

كه فديه يافته اند ، پاك شدند و جدا شده اند تا خدا را 

 خدمت كنند و ميراثي بر روي زمين ندارند.

  

 ( 14: 14-1: 9)فصح ؛ ابر و شيپورهای نقره ای. 8الف ـ 

( پيش  6-1فرمان خدا نسبت به حفظ فصح )آيات  1-14:  9

. تمام اتفاقات موجود 1درآمدي است بر اتفاقات موجود در باب 

در اعداد به ترتيب وقوع ثبت نشده اند. فصح در روز چهاردهم 

تداركات خاص براي آناني اين هر ماه نگاه داشته مي شد. 



دند ) ديده مي شد كه طبق تشريفات اين آيين ناپاك شده بو

شايد غيرعمد ( يا به دليل تماس با بدن مرده و يا به دليل 

د يك ماه بعد نمي توان . آنهادنسفر در مراسم حاضر نشده باش

(.  16-2فصح را به جا آورد يعني روز چهاردهم ماه دوم )آيات

اما هر كس كه نتواند فصح را نگه دارد از قوم منقطع مي شد 

( اگر چنين مي خواستند، مي ( . غريبه ها )امتها  13)آيه 

توانستند فصح خداوند را نگه دارند اما طبق همان قوانيني 

 (.  14كه يهودي ها داشتند )آيه 

اين آيات بابهاي بعدي را پيش بيني مي كند .  15-63: 9

اين آيات ابر جالل را شرح مي دهد كه خيمه را پوشانده و در 

هر وقت ابر از روز به صورت ابر و شب به صورت آتش بود. 

باالي خيمه حركت مي كرد قوم اسراييل اردوگاه را جمع آوري 

كرده و كوچ مي كردند. وقتي كه ابر متوقف مي شد قوم نيز 

 ٔ  توقف كرده و چادرهاي خود را برپا مي كردند.  ابر مطمئنا

سمبلي است از هدايت قوم توسط خدا. امروزه ،گرچه خداوند به 

ا هدايت نمي كند ، و ما ديگر با اين صورت مرئي قوم خود ر

ايمان پيش مي رويم نه به ديدار، اما اصول هدايت هنوز 

معتبر است. حركت كنيد زماني كه خداوند حركت مي كند و نه 

چون تاريكي همانقدر به معناي رفتن است كه نور  ،قبل از آن 

 به معناي ماندن.

زد . موسي دستور داشت كه دو كرناي نقره اي بسا 1-14: 14

از اين دو كرنا استفاده مي كردند تا : الف( جماعت را به 

( ؛ ب ( به قوم  3،7نزد در خيمه اجتماع فرا خوانند )آيات 

زمان كوچ را اعالم كنند؛ پ( رهبران را فراخوانند )فقط از 

(؛ ت (  4يك كرنا به اين منظور استفاده مي كردند ( )آيه 

ث( روزهاي خاص مثل اعياد  (؛ 9حمله دشمن را اعالم كنند )آيه 

 (.  14را اعالم كنند )آيه 

كرناهاي مختلف با اهداف متفاوت نواخته مي شدند. 

نواختن صداي پيشروي به معناي كوچ بود و نخست قبايل قسمت 

شرقي حركت مي كردند . دومين صداي پيشروي نشانه اي بود 

 ساكنان بخش غربي و ٔ  براي كوچ ساكنين بخش جنوبي. احتماال

شمال همين ترتيب را پيگيري مي كردند . كرناها فقط براي 

پيشروي در بيابان استفاده نمي شد و قرار بود كه در سرزمين 

" در زمين خود(. به كلمات "  9موعود نيز استفاده شوند )آيه 

توجه كنيد . خدا به وعده اي كه به ابراهيم داده بود عمل 

د اما آنها با كرد .به نسل او سرزميني داده خواهد ش

 44نافرماني و بي ايماني ورود خود را به آن سرزمين به مدت 

 سال به عقب انداختند .

 



 ( 14: 14-1: 14دشتهای مو آب ) سويخروج از سينا به   ب. 

 ( 32- 11: 14حرکت از بيابان سينا ). 1ب ـ  

تقسيم بندي واضحي از كتاب ايجاد مي كند.  11آيه  11: 14

 11در صحراي سينا اردو زده بودند و از آيه م قوتا اين نقطه 

سفر از صحراي سينا به طرف دشتهاي موآب دقيقا خارج  1: 66تا 

از سرزمين موعود ثبت شده است .اين سفركه تقريبا چهل سال 

به طول كشيد  به دليل مراسم جشن دومين فصح تا روز بيستم 

 مراجعه كنيد (.  11،  14:  9آغاز نشد )به اعداد 

اولين بخش اين سفر از كوه سينا به صحراي  13، 16: 14

فاران بود .به هر حال تا قبل از رسيدن به اين صحرا سه 

توقفگاه وجودداشت : تبعيره ، قبروت هتاوه و  حضيروت .در 

 به صحراي فاران رسيدند. 12: 16واقع آنها در اعداد 

ترتيب كوچ قبايل در اين آيات آمده است .  14-68: 14

ترتيب حركت ، مشابه  .رهرقوم پيشاپيش همه حركت مي كردبره

كه به نظر مي رسد الويان  17: 6است با يك استثناء در  6باب 

 17: 14بعد از جاد و قبل از افرايم حركت مي كردند. در 

جرشونيان و مراريان قبل از زبولون و قهاتيان بعد از جاد 

يان با فهرست شده اند. واضح است كه جرشونيان و مرار

لوازمشان پيشاپيش حركت مي كردند تا بتوانند در محل 

اردوگاه همه چيز را براي ورود ظروف مقدس توسط قهاتيان 

 مستقر كنند. 

حوباب برادر زن موسي بود. رعوئيل )يا همان  36- 69: 14

. حوباب كه  يترون ( پدر حوباب بود و در نتيجه پدر زن موسي

بسيار آشنايي داشت. شايد به مدياني بود احتماال با صحرا 

د كه اسراييليان را همراهي همين علت موسي از او دعوت مي كن

بجهت ما مثل چشم خواهى بود"  . بسياري از مفسرين كند "

كتابمقدس معتقدند كه اين دعوت ضعف ايمان موسي را نشان مي 

 دهد چون خدا قبال هدايت آنها را وعده داده بود .

ارد و چنين پيشنهاد مي كند : با كورتز نظريه ديگري د

اينكه ستون ابر بايد مسير كلي ؛ مكان اردوگاه ؛ و مدت 

توقف در هر نقطه را تعيين مي نمود اما با اين وجود احتياط 

الزم در ارتباط با نحوه چيدن اردوگاه طوري صورت مي گرفت تا 

حداكثر استفاده از آب ، چراگاه، پناهگاه و منابع سوختي 

آمد. در اكثر اين موارد خاص تجربه حوباب و آگاهي  بدست مي

 او از صحرا تا حد زيادي مفيد و مكمل هدايت ستون ابربود. 

تابوت عهد در پرده اي كه قدس را از قدس  34، 33:  14

( و توسط 5: 4االقداس جدا مي كرد پيچيده شده بود )اعداد 

 قهاتيان پيشاپيش همه حمل مي شد.



به ما گفته نمي شود كه آيا حوباب   32، 35:  14        

 1114و  12: 1د يا نه اما از داوران واقعا قوم را همراهي كر

را  كه اين كار را كرده است چون نسل او 4 شود معلوم مي

هرگاه تابوت عهد در  توان در ميان اسراييليان يافت. مي

 موسي خداوند را به پيروزي فرا صبحگاه حركت مي كرد،

ايستاد براي بازگشت  در شامگاه وقتي از حركت ميخواند و  مي

 كرد.  او به نزد قوم اسراييل دعا مي

 

 ( 11شورش در اردوگاه )باب . 6ب ـ 

در اين بخش خواننده متعجب مي شود كه چطور قوم  1-3:  11

 خدا با وجود تمام كارهايي كه خدا برايشان انجام داده بود

كنند. كليد اين طغيان آماده بودند تا  به او شكايت  هميشه

يافت مي شود كه مي گويد: " اطراف اردو بسوخت".  1در آيه 

اين شورش در فاصله اي از تابوت عهد صورت گرفت. آتش از 

وگاه گذشت آن مكان را تبعيره دجانب خداوند از سر حد ار

)سوزان ( نام نهادند. ترجمه هاي كينگ جيمز و كينگ جيمز نو 

 ASV  از شاكيان را نيز سوزاند اما  مي نويسند كه آتش بعضي

تاكيد مي كند كه آتش اطراف اردوگاه را فرو گرفت. به هر 

 از اين هشدار رحمت آميزي به قوم بود كه داوري، ترتيب 

 شديدتر خواهد بود. 

دومين شورش درست در وسط اردوگاه اتفاق افتاد اما  4-9: 11

ا  ارذل و اين دفعه دليل آن در عبارت " گروه مختلف " ي

اوباش يافت مي شود. همراه با اسراييليان تعدادي از بي 

هميشه  متفاوتايمانان نيز از مصر خارج شدند و اين گروه 

براي اسراييليان منشاء غم وغصه بود. نارضايتي آنها به 

باعث شد تا آنها ميل شديدي به و اسراييليان منتشر يافت 

- 17: 78شدند. مزمور  غذاهاي مصر پيدا كنند و از منَّ متنفر

 را براي تفسير اين قسمت مالحظه كنيد.  33

چقدر عجيب است كه جانهايي كه عيسي با منَّ آسماني تغذيه مي 

 كند 

 او را با اعمال شريرانه خود و محزون مي سازند     
 در مقابل محبت او گناه مي كنند

 اما تعجب آورتراين است 

متمردشان بايد   جود ارادهكه او آناني را كه گمشده اند باو

 تحمل كند

 و آنها را از گناهانشان پاك سازد.

 

بر مي اورد كه به تنهايي  دنخست موسي فريا 14-65: 11

قادر به مراقبت از قوم نمي باشد . سپس او تدارك گوشت براي 



ز جماعت عظيم را غير ممكن شرح مي دهد . باالخره براي فرار ا

 .طلبداين مشكالت مرگ خود را مي 

اولين پاسخ خداوند تدارك انتصاب هفتاد نفر  17، 12: 11

از مشايخ قوم است تا به موسي در حمل مسئوليت قوم كمك 

كنند. بسياري از دانشجويان كتابمقدس اين را مورد سئوال 

قرار مي دهند كه آيا اين بهترين راه خدا براي موسي بود. 

فرماني قدرت دليل آنها اين است كه خدا قبل از دادن هر 

انجام آن را مي بخشد. با كاهش مسئوليت هايش موسي از كاهش 

موسي طبق مشورت پدر زنش ،  تر، قدرت الهي رنج مي برد. پيش

مرداني را منصوب كرده بود تا روساي مدني قوم باشند)خروج 

(. احتماال هفتاد نفري كه در اينجا  15-9: 1؛ تثنيه  65: 18

حمل مسئوليت روحاني كمك كنند .  انتخاب شدند قرار بود در

 اين دو انتصاب مجزا نبايد با هم اشتباه شوند.

خدا گفت كه براي مردم گوشت كافي خواهد بود.  18-63: 11

او آنقدر گوشت خواهد فرستاد كه نزد آنها مكروه خواهد شد. 

به مدت يك ماه اين گوشت فرستاده خواهد شد. موسي امكان 

رد سئوال قرار مي دهد اما وعده مي وقوع چنين اتفاقي را مو

دهد كه اين اتفاق خواهد افتاد. در راه كوه سينا خدا به 

صورت معجزه آميزي گوشت براي فرزندان اسراييل مهيا كرده 

( و موسي بايد اين را به خاطر مي آورد و  13: 12بود )خروج

نبايد توانايي خدا را مورد سئوال قرار مي داد. وقتي مشكالت 

نزديك مي شوند چقدر سريع ما رحمتهاي گذشته خدا را  به ما

 فراموش مي كنيم! 

زماني كه هفتاد شيخ به صورت رسمي منصوب  64-34:  11

شدند روح خداوند بر ايشان قرار گرفت و آنها نبوت كردند؛ 

از جانب خدا  يعني مكاشفه هايي را بيان كردند كه مستقيما

اردوگاه باقي ماندند دريافت نمودند. حتي دو نفري كه در 

نيز نبوت كردند. يوشع ظاهرا اين معجزه را تهديدي براي 

رهبري موسي دانست و تالش كرد تا مانع آنها شود. اما موسي 

بزرگواري روحاني خود را  69اش در آيه  بزرگوارانهبا پاسخ 

 نشان داد. 

گوشتي كه وعده داده شده بود به صورت دسته   31-35: 11

به اين معني است كه يا  31رود آمد. آيه بلدرچين ها ف

بلدرچين ها به فاصله دو ذراع از زمين پرواز مي كردند و يا 

عمق توده آنها نسبت به زمين دو ذراع بود.  فرض دوم غير 

ممكن نيست ؛ بلدرچين ها كه از مهاجرت خسته شده بودند 

مي  يتعدادشان آنقدر زياد بودند كه اگر روي عرشه يك كشت

د آن را غرق مي كردند. مردم جلو رفتند تا به خاطر نشستن

گوشت جشن بگيرند اما بسياري از آنها به باليي سخت مبتال 

) قبر شهوت ( نام نهادند  قبروت هتاوهشدند. اين مكان را  



چون شهوت باعث دفن آنها شد . حضيروت به عنوان مكان بعدي 

 (.  35اردوگاه ثبت شده است)آيه 

 

 ( 16ارون و مريم )باب شورش ه. 3ب ـ 

غم انگيز بعدي در تاريخ اسراييل در ارتباط  ببا 6، 1: 16

با دو تن از رهبران اسرايي يعني مريم و هارون است . گرچه 

آنها خواهر و برادر موسي بودند به ازدواج او با زن حبشي 

اعتراض كردند. يا الاقل اين بهانه اي شد تا به او اعتراض 

آمده است :  6اصلي اعتراض آنها در آيه كنند . اما دليل 

آنها به رهبري موسي ابراز خشم كردند و خواستند كه در 

رهبري شريك او باشند يعني به او حسادت مي كردند. در اين 

زمان هنوز قانوني بر عليه ازدواج با يك حبشي وجود نداشت 

گرچه بعدها وقتي اسراييليان وارد سرزمين شدند ازدواج با 

 . براي آنها ممنوع شدغير اسراييلي  يك فرد

به خدا كه او را در  ، موسي به جاي دفاع از خود 3: 16

 16مقام رهبري قرار داده بود اعتماد كرد. خانواده او )باب 

(  46، 41: 15( و در نهايت كل جماعت ) 12)باب  ن( ، رهبرا

اقتدار او را زير سئوال بردند. با اين وجود داوري خدا بر 

مخالفان او قرار نگرفت چون موسي از آنها كينه اي  تمام

وتن بود  رنداشت بلكه براي آنها شفاعت مي نمود. او واقعا ف

بيشتر از جميع مردماني كه در روي زمين بوده اند. اين 

واقعيت كه او در مورد خود اين را نوشته فروتني او را 

كشد  ب را به تصوير مي 61: 1پطرس  6انكار نمي كند ؛ بلكه 

 كه او به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفت .

 

خدا موسي ،هارون و مريم را به در خيمه اجتماع   4-8: 16

فرا خواند ؛ مريم و هارون را توبيخ كرد و يادآوري نمود كه 

موسي نزديكترين شخص به او بوده و هيچ نبي تا به حال اين 

 جايگاه را نداشته است. 

با ديگران به صورت غير مستقيم با روياها و او ممكن است 

خواب سخن گويد اما او با موسي به صورت مستقيم حرف مي زد 

به معني مستقيما مي  8يعني رو در رو ) واژه آشكارا در آيه 

" به معني " شبيه خداوندباشد يعني بدون واسطه (. و عبارت 

 15وج تجلي يا ظهور مرئي است . گرچه مريم خودش نبي بود )خر

( خود بين ارتباط خود با موسي و ارتباطش با ساير  64:

انبياء تفاوتي واضح قائل مي شود. تنها چيز ديگري كه بعد 

از اين اتفاق در مورد مريم ثبت شده است مرگ او مي باشد ) 

 (. 1:  64اعداد 

 



خداوند از آنها عصباني شد و آنها را ترك  14،  9:  16

، مريم مبتال به برص شد. از  كشياين سرنمود. به مجازات 

آنجا كه هارون مجازات نشد بعضي مي گويند كه مريم رهبر 

مفرد مونث است. بعضي  1شورش بوده است و فعل موجود در آيه 

بر اين باورند كه مجازات هارون اين بود كه خواهرش  نيزديگر

را مبروص مي ديد . هارون كاهن اعظم بود و در صورت ابتالء 

قادر نبود كه به جانشيني از مردم به وظيفه اش عمل به برص 

كند. احتماال مقامش او را از تحقيري كه مريم متحمل شد 

 محافظت نمود .

 

هارون گناه خود را به موسي اعتراف كرد و به  12 -11: 16

او گفت كه مريم " مثل ميته اي نباشد كه چون از رحم مادرش 

. در پاسخ به شفاعت  بيرون آيد، نصف بدنش پوسيده باشد "

موسي ، مريم شفا يافت اما مي بايست مدت هفت روزرا كه براي 

پاكي برص تعيين شده بود را بگذراند. خداوند به ياد موسي 

آورد كه مريم مي بايست ازورود به اردوگاه منع مي شد اگر 

 پدرش به روي وي فقط آب دهان مي انداخت.

      

 ( 14؛  13باب  جاسوسی سرزمين موعود ). 4ب ـ 

در اين باب خدا دستور فرستادن جاسوسان را داد.  1-64: 13

اين توسط مردم پيشنهاد شده بود . بود  66-19:  1در تثنيه 

بود  شان با وجود اينكه اين نگرش آنها ناشي از بي ايماني

. بود بي ترديد دستور خدا در پاسخ به درخواست مردماما 

آمده است. به خصوص به  15-4 اسامي دوازده جاسوس در آيات

( توجه كنيد . موسي هوشع را  8( و هوشع )آيه  2كاليب )آيه 

(. موسي از جاسوسان خواست تا از  12يهوشوع نام نهاد )آيه 

(  64- 17سرزمين و ساكنانش گزارش كاملي بياورند )آيات 

.اولين روز مي بايست به نغيب در جنوب سپس به كوهستان در 

 زمين مي رفتند. بخش مركزي سر

 

جاسوسان سرزمين را از بيابان سين در جنوب رحوب  61-69: 13

شرح  64 -66(. آيات  61واقع در شمال جستجو مي كردند )آيه 

سر عناق را پكارجاسوسي در بخش جنوب است. در حبرون سه 

از طايفه غولها بودند.   11، 14: 6ديدند كه بر طبق تثنيه 

ي تاكستانها رسيدند و خوشه بزرگي در نزديكي حبرون به  واد

چيدند و آن را بر چوب دستي ميان دو نفر آويزان نمودند و 

همرا با انار و انجيربه اردوگاه اسراييل پس فرستادند. اين 

مكان وادي اشكول به معني "خوشه" ناميده شد . بخش اعظم 

گزارش جاسوسان تصويري بود از سرزميني زيبا همراه با 



ك . جاسوسان به توانايي اسراييل در غلبه بر ساكنان خطرنا

 ساكنان شك نمودند )با وجود وعده خدا به اخراج آنها (.

،    (  به اين معني  33اشاره به نفيليم )آيه  34-36: 13

نيست كه آنها از طوفان جان سالم بدر بردند. اسراييليان مي 

ها دانستند كه نفيليم قبل از طوفان مي زيستند و طايفه غول

را از آنها مي شناختند. كاليب )از جانب خودش و هوشع سخن 

گفت (اطمينان خود را از پيروزي اسراييل ابراز نمود. اما 

زميني است بقيه رك و صريح اين را انكار نمودند. عبارت " 

" به اين معني است كه ساكنان كه ساكنان خود را مي خورد

را نابود خواهد  فعلي هر آنكس كه بخواهد در آنجا ساكن شود

 كرد .

ده تن از جاسوسان نظري اشتباه داشتند. آنها خود  33:  13

را طوري مي ديدند كه ساكنان كنعان مي ديدند ) يعني مثل 

ملخها (. يوشع و كاليب خود را از ديد خدا مي ديدند. از 

نظر جاسوسان بي ايمان مسئله طايفه غولها فايق نيامدني 

وس ايماندار وجود غولها اهميتي بود. اما از نظر دو جاس

 نداشت. 

تمام جماعت عليه موسي و هارون تلخ شده و شكايت  1-14: 14

مي كردند .خداوند را متهم مي كردند كه آنها را از مصر 

رهايي داده تا آنها را در سرزمين موعود بكشد . پيشنهاد 

آنها انتخاب رهبري جديد بود تا آنها را به مصر برگرداند 

(. وقتي يوشع و كاليب مي خواستند به مردم اين  3-1 )آيات

اطمينان را بدهند كه خدا آنها را پيروز خواهد ساخت ، 

 (. 14-2اسرايلييان مي خواستند آنها را سنگسار كنند )آيات 

بوضوح حماقت بي ايماني را ثابت مي كند!  4و  3آيات 

نوز بازگشت به سرزميني كه توسط خدايشان نابود شده بود و ه

براي نخست زاده گانش عزادار بود ! بازگشت به سرزميني كه 

در شب خروج آن را به غارت برده بودند. بازگشت از راه 

درياي سرخ كه ارتش مصر در حال تعقيب انها در آن غرق شدند! 

و فرعون چه استقبالي از آنها مي كرد؟ اما با اين وجود از 

ظر مي رسيد تا ايمان نظر آنها بازگشت به مصر بي خطرتر به ن

به خدا كه قادر بود آنها را به پيروزي در كنعان هدايت 

كند. يهوه مصر را مبتال ساخته بود؛ دريا را شكافته ؛ آنها 

را با نان آسماني تغذيه كرده و آنها در بيابان هدايت نمود 

اما با اين هنوز نمي توانستند باور كنند كه او قدرت دارد 

كند ! اعمال آنها بوضوح افكار آنها را  برتعدادي غول غلبه

نسبت به خدا آشكار مي ساخت . آنها به قدرت او شك كردند 

آيا واقعا خداوند حريفي براي غولها مي تواند باشد ؟ آنها 

 ،نتوانستند آنچه را كه سال گذشته بوضوح بر آنها آشكار شد 

 درك كنند. به همين صورتي كهرا يعني طبيعت و راههاي يهوه 



در اينجا به صورت دردناكي تصوير شده است ، داشتن تفكري 

ضعيف نسبت به خدا مي تواند زندگي يك شخص يا يك قوم را 

 تباه سازد.

 

خداوند تهديد مي كند كه يهوديان را ترك مي   11-19:  14

 16، 11كند و قومي جديد از نسل موسي بوجود مي آورد )آيات 

امتها خواهند كند كه آنگاه (. اما موسي به خدا يادآوري مي 

گفت كه خداوند نتوانست قوم خود را به سرزمين موعود برساند  

آبروي  (. 19-13و بدين صورت براي قوم شفاعت مي كند )آيات 

خدا در خطر بود و موسي  با قدرت اين ادعاي خود را به بحث 

خداوند خود را بر موسي آشكار  7، 2: 34مي گذارد. در خروج 

موسي كلمه به كلمه توصف خدا را از خودش  18در آيه  مي كند .

تكرار مي كند و آن را مبناي دعاي خود قرار مي دهد. چقدر 

الهيات موسي با الهيات قوم متفاوت است! الهيات او بر اساس 

 مكاشفه الهي و الهيات آنها بر اساس تصورات انساني است. 

را نابود گرچه خدا پاسخ مي دهد كه او قوم   64-35:  14

نخواهد كرد اما حكم مي كند كه از بين تمام مردان باالي 

بيست سال كه از مصر بيرون آمده و مي توانند به جنگ بروند 

( ، فقط يوشع و كاليب به  14: 6؛ تثنيه  24: 62)اعداد 

سرزمين موعود وارد خواهند شد . قوم به مدت چهل سال در 

ايمان نابود شود.  بيابان سرگردان خواهند بود تا نسل بي

 33پسران بايد متحمل فشار بار خيانت پدران خود شوند )آيه 

(. اما بعد از چهل سال آنها اجازه دارند كه به سرزمين 

موعود وارد شوند. اين دوران چهل سال تعيين شد چون جاسوسان 

(.  34در سفر خود چهل روز را در آن سرزمين گذراندند )آيه 

در واقع اين مدت  چوناست  شده كامل چهل سال در اينجا عدد

سي و هشت سال بود . از زماني كه اسراييل از مصر خارج شده 

و به كنعان رسيد چهل سال به طول كشيد. قوم نيكويي كه خدا 

خواسته بود به آنها بدهد را نپذيرفتند و در عوض بايد از 

شرارتي كه خود آن را انتخاب كردند رنج مي كشيدند. اما اين 

يقت كه آنها از سرزمين حذف گرديدند به اين معنا نيست كه حق

تا ابد گمشده اند گرچه به دليل نااطاعتي متحمل مجازات 

حكومت او شدند اما بسياري از آنها با ايمان به عيسي مسيح 

 نجات يافتند .

در رابطه با مسيري كه اسراييل در حين سرگرداني در 

ود دارد . در مورد مدت بيابان طي نمود ابهامات فراواني وج

توقف در هر نقطه نيز ترديد وجود دارد. براي مثال بعضي بر 

اين باورند كه بيش از سي و هفت سال در قادش و يك سال در 

سفر به جنوب به سواحل درياي سرخ سپري شد كه در حال حاضر 



خليج عقبه نام دارد. نام بسياري از مكانها در مسير بين 

 ديگر امروزه قابل تشخيص نيستند. سينا و دشتهاي موآب

مربوط است به جالل او به عنوان  61جالل خداوند در آيه 

داوري عادل كه قوم نامطيع اسرايل را مجازات مي كند. 

 66اسراييليان ده بار خدا را بدين ترتيب آزمايش كردند )آيه 

 15(، در مره )خروج  11،16: 14( : دركنار درياي سرخ )خروج 

(، دو شورش در ارتباط با  6: 12صحراي سينا )خروج  (، در 63:

(، در  7: 36(، در حوريب )خروج  1: 17منَّ ، در رفيديم )خروج 

(و در  4: 11(، در قبروت هتاوه )اعداد  1: 11طبره )اعداد 

 (. 14اعداد  -قادش ) شكايت به دنبال گزارش جاسوسان

و كاليب به مردي كه مصر خارج شدند فقط يوشع  243554از بين 

 (. 14: 6؛ تثنيه  34، 69سرزمين وارد شدند )آيات 

ده جاسوس بي ايماني كه گزارش بدي از  38 -32:  14

سرزمين آوردند در اثر بال كشته شدند اما يوشع و كاليب از 

 آن گريختند.

با شنيدن حكم مجازات ، قوم به موسي گفتند كه  39-45: 14

مين خواهند رفت واحتماال خدا را اطاعت كرده و به داخل سرز

(. اما موسي به  44مستقيما از طرف شمال از قادش برنيع )آيه 

آنهاگفت كه دست به اين كار نزنند چون خداوند با آنها 

نخواهد آمد و آنها شكست خواهند خورد. بدون توجه به مشورت 

موسي ، آنها به طرف كوهستان حركت كرده و مورد حمله ساكنان 

 (. 45گرفته و عقب نشيني كردند)آيه  ن قراربت پرست سرزمي

 

 ( 15قوانين مختلف ) باب . 5ب ـ 

چقدر فاصله  15و  14نمي دانيم كه بين بابهاي  6،  1: 15

زماني وجود دارد اما مقايسه آنها قابل توجه است : "به 

درستي كه ايشان زميني را كه براي پدران ايشان قسم خوردم، 

(، " چون به زمين سكونت خود كه من آن  63: 14نخواهند ديد")

اف خدا هرگز بي (. اهد 6: 15را به شما مي دهم داخل شويد")

ثمر نيست گرچه بعضي مواقع توسط گناه به تاخير مي افتاد . 

او سرزمين كنعان را به ابراهيم وعده داد اما اگريك نسل از 

فرزندان او به دليل بي ايماني نتوانند آن را دريافت كنند 

 آن را به نسل بعدي خواهد داد. 

هايي  بيست و نه آيه اول اين باب شرح قرباني 3-69: 15

است كه فرزندان اسراييل مي بايست بعد از ساكن شدن در 

سرزمين تقديم كنند. اغلب اين هدايا قبال با جزييات شرح 

داده شده است. در اينجا تاكيد خاص بر گناهان غير عمدي است 

(  69-67( يا يك شخص )آيات  62-66كه تمامي جماعت )آيات 

ي گاو و بز براي كل به دو قربان 64مرتكب آن شده است . آيه 



تاكيد دارد كه كل  4جماعت اشاره مي كند . اما الويان باب 

جماعت فقط بايستي يك گوساله براي قرباني بياورند اما 

رهبري كه مرتكب گناه شده بايد يك بز قرباني بگذراند. 

احتماال شرح موجود در اعداد به اين دو قرباني به اتفاق هم 

آنها به طور مجزا اشاره مي كند .  اشاره كرده اما الويان به

به فرماني برمي خوريم كه در كالم خدا بسيار  61و  64در آيات 

تكرار شونده است : " از...اول خود ......براي خداوند". 

خواه نخست زاده خواه نوبر ميوه ، بايد به خداوند بهترين 

هر چيز داده شود. اين موضوع همچنين يادآور اين است كه 

ر چه دارند از جانب او آمده و نهايتا به يهوه تعلق آنها ه

 دارد .

براي گناه گستاخي و جسارت قرباني وجود  34-32:  15

ندارد يعني براي سركشي عمدي و ناطاعتي از كالم خداوند. 

تمام كساني كه چنين گناهي مرتكب شوند مي بايست منقطع شوند 

آمده است.  32-36(. نمونه اين گستاخي در آيات  34،31)آيات 

مردي كه در سبت هيزم جمع مي كرد نمونه واضحي است از تخطي 

( قبال نحوه  15: 31از شريعت خدا. او بايد كشته مي شد )خروج 

مرگ ذكر نشده بود اما در اينجا خداوند اعالم مي كند كه 

 . اورابيرون از لشكرگاه با سنگ سنگسار كنند

مي شود كه  براي به يهوديان فرمان داده   41- 37:  15

(  منگولهخود بر گوشه هاى رخت خويش در قرنهاي خود صيصيت ) 

بسازند و رشته الجوردي )آبي ( بر هر گوشه صيصيت بگذارند. 

آبي رنگ آسماني است و به اين منظور انتخاب شد كه بيانگر 

 قدوسيت و اطاعتي باشد  كه برازنده فرزندان خدا است .

 

 ( 17؛ 12ی شورش قورح )بابها. 2ب ـ 

-18:  2قورح يكي از پسرعموي هاي هارون )خروج  1-3:  12

اين حقيقت كه  باعلنا ( الوي بود اما كاهن نبود. او  61

خاندان هارون منحصرا داراي حق كهانت هستند مخالفت كرد. 

داتان ،ابيرام و اون از قبيله رئوبين بودند و با رهبري 

اشاره اي نشده است  1يه موسي مخالفت كردند. به اون بعد از آ

و دانستن اينكه اونيز با سايرين مجازات شده است غير ممكن 

است . دويصد و پنجاه نفر از رهبران اسراييل به شورش در 

(. آنها  6برابر كهانت و اقتدار مدني موسي ملحق شدند )آيه 

مي گفتند همه مردم مقدس هستند و نبايد از تقديم قرباني 

 (. 3محروم باشند)آيه 

براي حل مشكل موسي به قورح و شورشيان دستور  11- 4:  12

(.  7، 2داد تا فردا بيايند و با خود آتش دان بياورند)آيات 



سوزاندن بخور كار كاهن بود و اگر خدا آنها را به عنوان 

 كاهن نشناسد نارضايتي خود را نشان خواهد داد. 

فراخواند زماني كه موسي داتان و ابيرام را  16-15:  12

آنها خيمه خود را ترك نكرده و موسي را به خاطر رهبريش 

سرزنش كردند. آنها به اين وعده اوليه اشاره مي كردند كه 

خدا آنها را به سرزميني خواهد آورد "که در آن شير و عسل 

جاري است". در قسمت )با طعنه (شكايت مي كردند كه موسي به 

ميني كه در آن شير و عسل جاي تحقق اين وعده آنها را از سرز

جاري است )مصر (خارج كرده است و به سرزميني آورده كه در 

 آن خبري از شير و عسل نيست )بيابان (.

ممكن است اين باشد كه موسي كه در تحقق وعده  14مفهوم آيه 

اش شكست خورده حاال سعي دارد كاري كند تا مردم شكست او يا 

سي به خدا يادآور مي شود انگيزه واقعي اش را نبينند . مو

 كه او همانند رهبران ديگر از مردم پيشكشي نخواسته است. 

روز بعد قورح و هارون و دويصد و پنجاه شورشي  12-66: 12

در مقابل خيمه حاضر شده و با خود آتش دان آوردند. جماعت 

اسراييل نيز، شايد براي همدردي با قورح، جمع شدند.  سپس 

جماعت ظاهر گرديد. و خدا به موسي و  جالل خداوند به كل

هارون گفت كه قبل از نابود كردن آن جماعت خود را از آنها 

 جدا كنند. به دليل شفاعت موسي و هارون داوري اجرا نشد. 

صحنه ماجرا به چادرهاي قورح ،داتان و ابيرام  63-35: 12

(. موسي به ساير مردم هشدار مي دهد  64تغيير مي كند )آيه 

ز محدوده چادرهاي آنها دور بشوند. سپس موسي اعالم مي كه ا

كند كه اگر اين مردان به مرگ طبيعي يا در اثر وقايعه 

، موسي بي اعتبار خواهد رايجي كه موجب مرگ انسان مي شوند 

كند كه زمين دهان باز كرده و اي شد. اما اگر خداوند معجزه 

 سركشيمردان آنها را ببلعد قوم خواهند دانست كه گناه اين 

(. به محض گفتن اين سخنان زمين دهان باز كرده  34است )آيه 

و داتان ،ابيرام و خانواه هايشان )خاندانشان ( را، كه 

(. در  36،33حتما به او ملحق شده بودند ، را بلعيد )آيات 

. بعضي بر  اينجا سئوال مهمي وجود دارد كه چه وقت قورح مرد

داتان و ابيرام توسط زمين  اين باورند كه او همراه با

( .بعضي ديگر معتقدند كه او با  33، 36بلعيده شد )آيات 

 35آتشي كشته شد كه دويصدو پنجاه شورشي را نابود ساخت )آيه 

به نظر مي رسد كه او همراه با داتان و  14: 62(. از اعداد 

از همان باب نشان مي دهد كه  11ابيرام بلعيده شد.  ايه 

با او مخالف بودند. نبي بزرگ اسراييل سموييل پسرانش نيز 

 34(...در آيه  68، 63-66: 2از نسل قورح بود )اول تواريخ 



شئول به معني گور است اما مي تواند به جدايي جسم از روح 

 اشاره كند. 

نارضايتي شديد سريع  خدا ، در زمانهاي خاصي از تاريخ

ده است. او مجازات آن نشان دا باخود را از بعضي گناهان 

(؛ ناداب و ابيهو )الويان  65،  64: 19سدوم و غموره )پيدايش 

(؛ قورح ،داتان و ابيرام  14: 16( ؛ مريم )اعداد  6، 1: 14

رهبر اسراييل )در همين باب ( ؛ حنانيا و  654به اضافه 

است كه اين  مسلم( را داوري نمود و  14،  5: 5سفيره )اعمال 

مرتكب  اين گناهان شده اند نمي كه اشخاصي خاطر كار را به 

در فرصتهاي خاص وارد تاريخ مي شود تا هشداري او كند بلكه 

 براي نسلهاي بعد باشد .

( احتماال به معني خادمان  36مردمان همراه با قورح )آيه 

 يا پيروانش مي باشد .

آتش دانهاي مقدس كه توسط گناهكاران  44 -32:  12

ورقه هاي فلزي شد كه براي پوشش استفاده شد بود تبديل به 

مذبح قرباني سوختني به كار مي رفت .آنها يادآوراين حقيقت 

بودند كه فقط خاندان هارون امتياز كهانت را داشتند. آتش 

 آتش دان را به خارج پخش كردند . 

مردم موسي و ، روز بعد از اين وقايع جدي  54 -41:  12

ند. خدا خشمگين شد و هارون را محكوم به كشتن قوم خدا كرد

تهديد نمود كه آنها را نابود خواهد كرد اما موسي و هارون 

به طرف خيمه اجتماع رفتند و بدون شك مي خواستند براي آنها 

شفاعت كنند . سپس خداوند قوم را به باليي سخت مبتال ساخت . 

فقط زماني كه هارون با بخور به ميان اجتماع دويد بال متوقف 

رده هزارو هفت صد نفر كشته شدند. ااين وجود چه شد.  اما با

رهبران نيز همراه با جماعت به كهانت هارون معترض بودند . 

حاال اين شفاعت هارون است كه بال را متوقف مي سازد . موسي و 

هارون كساني نبودند كه قوم خدا را بكشند بلكه باعث نجات 

 آنها شدند! 

مقام كهانت به خاندان به منظور تاكيد بر سپردن  1-9: 17

هارون ، خدا دستور داد تا شبانگاه براي هر قبيله يك عصا 

در خيمه قرار داده شود . بر عصاي قوم الوي نام هارون نوشته 

شده بود. حق كهانت به خانداني متعلق بود كه عصايش شكوفه 

بياورد. صبحگاه ، وقتي عصاها را امتحان كردند اين عصاي 

بود، و شكوفه آورده و گل داده، و بادام هارون بود  شكفته 

رسانيده بود . عصاي هارون تصويري است از مسيح قيام كرده 

به عنوان كاهن برگزيده خدا.  همانطور كه درخت بادام اولين 

درختي است كه شكوفه مي زند مسيح نيز نوبر قيامت است )اول 

 (. چراغدان طاليي در قدس شبيه شكوفه 63، 64: 15قرنتيان 

 34،  33: 65بادام با گل و گلبرگهايش ساخته شده بود )خروج 



(.  مراقبت از آن وظيفه كاهن بود. عصاي هارون از نظر طرح 

و ميوه مشابه  با چراغدان بود و در نتيجه حاكي از آن بود 

 كه خاندان هارون برگزيدگان الهي جهت خدمت كهانت هستند. 

ون در تابوت عهد از اين به بعد ، عصاي هار 14-13:  17

. بعد از  قرار داشتاخطاري براي اين مردم سرکش به نشانه 

اين مردم قوم پراز وحشت شده و از رفتن به نزديكي خيمه مي 

 ترسيدند. 

 

 

 ( 19؛  18وظايف الويان ) بابهای . 7ب ـ 

ارتباط نزديكي با دو آيه آخر باب آخر  18باب   1-7: 18

وم ، خدا دستورات مربوط به دارد. به منظور كم كردن ترس ق

خدمت در خيمه را تكرار مي كند . اگر از اين دستورات پيروي 

دو  1شود دليلي براي ترسيدن از خشم الهي نخواهد بود .آيه 

بخش دارد :   "تو و پسرانت و خاندان آبايت" مربوط است به 

تمام الويان منجمله كاهنان ، "تو با پسرانت " فقط به 

گناه مقدس را متحمل مي  عواقب مي كند. اوليكاهنان اشاره 

گناه كهانت خود را متحمل مي شوند. عواقب شود ؛ دسته دوم 

متحمل گناه شدن به معني مسئول بودن در قبال غفلت يا قصور 

در انجام وظايف مقدس است. الويان دستياران كاهنان بودند 

نت اما هيچگاه اجازه نداشتند به خيمه براي انجام خدمت كها

 وارد شوند.... مبادا بميرند.

كاهنان اجازه داشتند از قسمت خاصي از   64 -8:  18

(. همچنين  11-8هدايا به عنوان پاداش استفاده كنند )آيه 

(؛  13، 16بهترين روغن، شراب، غله و نوبر ميوه )آيات 

( و نخست زاده ها  14هرآنچه به خداوند وقف شده باشد )آيه 

داشت. در مواردي كه نخست زاده پسر انسان نيز به آنها تعلق 

يا حيوان آلوده باشد كاهن به جاي آنها مبلغ فديه را 

دريافت مي كند . نخست زاده حيوانات به حضور خداوند قرباني 

(. عهد  19-17مي شد و كاهن سهم خود را دريافت مي كرد )آيات 

ين ( به معني مقدس و جاوداني بودن آن است. كاهن 19نمك )آيه 

سهمي از سرزمين نداشتند جون خداوند سهم و ميراث آنها بود 

 (. 64)آيه 

الويان از مردم ده يك دريافت مي كردند اما   61-36: 18

در عوض يك دهم آن را به كاهنان مي دادند. اين ده يك به 

 عنوان هديه افراشتني براي خداوند گذرانيده مي شد .

نمادهاي پاكي در  با يكي از قويترين 19باب  1-14: 19

عهد عتيق ، يعني استفاده از خاكستر گاو سرخ ، ارتباط دارد 

. اين قرباني به خصوص در ارتباط با طهارت و رفع ناپاكي 



شخصي است كه با بدن مرده در تماس بوده باشد. فرزندان 

اسراييل به تازگي عليه خداوند در قادش شورش كرده بودند و 

ا به خاطر بي ايماني شان بميرند. به بيابان فرستاده شده  ت

نفر از مردم يا چهل نفر در روز در عرض سي و  244444بيش از 

هشت سال خواهند مرد . پس نياز به خاكستر گاو سرخ كامال 

ملموس است. چه كسي مي توانست در چنين سفري از تماس با 

 مرده اجتناب كند؟

 3يه گاو را بيرون از اردوگاه برده و ذبح مي كردند )آ

(. العازار هفت بار خون آن را به طرف خيمه مي پاشد  و سپس 

گاو را به طور كامل ، با پوست و قسمتهاي ديگر، همراه با 

چوب سرو ، زوفا و قرمز مي سوزاندند . از همين مواد براي 

(. كاهن و  2، 4: 14پاكي جزامي ها استفاده مي شد )الويان 

ا شامگاه ناپاك بودند. مردي كه گاو سرخ را مي سوزاندند ت

سپس شخصي كه پاك بود با دقت خاكسترها را جمع آوري كرده و 

آنها را  ، خارج از اردوگاه ، براي استفاده ذخيره مي كرد 

 (؛ سپس او نيز تا شامگاه نجس بود.  9 )آيه

اين پاراگراف در مورد نحوه استفاده از  11-19: 19

داشته كه در آن  خاكسترها است. اگر شخصي در چادري حضور

شخصي مرده بوده است و يا بدن مرده را لمس كرده باشد رسما 

ناپاك محسوب مي شد. در اين موارد شخصي طاهر مقداري از اين 

خاكستر را با آب روان مخلوط كرده و آن آب را همراه با 

زوفا بر شخص ناپاك در روز سوم و هفتم مي پاشيد. در روز 

ود را مي شست ؛ حمام مي گرفت و هفتم شخص ناپاك لباسهاي خ

 (.  19در شامگاه طاهر مي شد )آيه 

از مسيح :  است ويليامز اشاره مي كند كه گاو سرخ نمادي

بدون لكه از نظر ظاهري و بدون عيب از نظر داخلي ؛ آزاد از 

هر نوع اسارت گناه آلود ؛ و ملبس به جسم انساني . اما در 

ب باشيم كه بيش از اين حد به كارگيري اين نمونه بايد مراق

 كاربرد آن را ادامه ندهيم. 

يكي از اسناد تاريخي در مورد استفاده از خاكسترهاي 

يافت مي شود. خاكسترها عصاره اي  31گاو سرخ در اعداد باب 

بود از مواد ضروري قرباني گناه كه در هر زماني بدون زحمت 

قرنها قابل  و بدون اتالف وقت قابل استفاده بود. يك گاو سرخ

استفاده بود. گفته مي شود كه فقط شش گاو براي كل تاريخ 

يهود كافي بوده است ؛ زيرا مقدار جزيي از آن خاكستر براي 

 مخلوط شدن وبدست آوردن پاكي آب روان چشمه كافي بود.

نويسنده رساله به عبرانيان مي نويسد كه در حقيقت 

هارت جسمي و خاكستر گاو قادر نيست تا شخص را بيش از ط

ظاهري از ناپاكي آزاد سازد اما خون مسيح بي نهايت قدرت 



دارد تا ضمير انسان را از اعمال مرده طاهر سازد )عبرانيان 

 (. نويسنده ناشناخته اي چنين مي گويد:  14، 13: 9

گاو سرخ تداركي است الهي براي تماس غير قابل اجتناب 

ماال اشاره خاص دارد با مرگ روحاني كه در اطراف ما است. احت

به ريختن خون ناحق توسط اسراييل در ارتباط با مسيح و شبيه 

 است به قرباني گناه اما جانشين آن نمي شود.

قوانين عهد عتيق در ارتباط با شستشوي با آب و بعضي 

( در حال حاضر به عنوان روشي  15113مواقع با آب روان )الويان 

 .ضدعفوني كننده پذيرفته شده است 

مجازات فردي كه از آب طهارت استفاده كرده  64-66:  19

بود غير قابل اجتناب بود. همچنين شخصي كه آن آب را لمس 

كرده يا پاشيده بود طبق فرمان خدا تا شبانگاه ناپاك بوده 

و هرآنكس كه لمس كرده بود نيز بقيه روز ناپاك به شمار مي 

 آمد. 

 

 ( 69-14:  64گناه موسی ) . 8ب ـ 

با شروع اين باب اسراييل چهل سال است كه مصر را  1: 64

ترك كرده و سي و هشت سال از فرستادن جاسوسان به داخل آن 

سرزمين مي گذرد. قوم به مدت سي و هشت سال سرگردان بوده و 

حاال به قادش در صحراي صين بازگشته است يعني درست همان 

حتي نسبت به جايي كه از آنجا جاسوسان فرستاده شده بودند. 

نشده بودند!  هميش به سرزمين موعود نزديكترپسي و هشت سال 

نفر در طي  244444مريم در اينجا فوت کرد و دفن شد. بيش از 

تلف شد مردند . ميوه تلخ بي  64و  19سالهايي كه بين بابهاي 

 ايماني در سكوت براي تمام نسل برداشت شد.

كمبود آب شكايت  قومي كه به موسي و هارون براي 6-9: 64

كردند نسل جديدي بودند اما مانند پدران خود عمل مي 

(. خداوند به موسي فرمود كه به آن صخره  5-6كردند)آيات 

بگويد که آب خود را جاري سازد. او قرار بود عصاي هارون را 

؛ مقايسه شود 9كه در خيمه نگهداري مي شد با خود ببرد )آيه 

اين عصا ، عصاي خود او ناميده  11( گرچه در آيه  17114با 

شده است. عصاي هارون عصاي كهانت بود ؛ عصاي موسي عصاي 

 داوري و قدرت. 

يكبار ديگر نيز در محلي به نام َمسَّه ) و  14-13:  64

َمريبه ( قوم به خاطر آب شكايت كردند. بار اول خدا از موسي 

. اما ( 7-1: 17خواست كه عصاي خود را به آن نهر بزند )خروج 

اينبار صبر موسي تمام شده بود . اول اينكه با بي احتياطي 

( و  14با مردم سخن گفت وآ نها را مفسدان خطاب كرد )آيه 

دوم اينكه به جاي فرمان به صخره ، صخره را دو مرتبه با 



خروج زده شد نمونه اي  17عصاي خود زد . صخره اي كه در باب 

ديد. اما مي بايست فقط از مسيح است كه در جلجتا مضروب گر

يكبار مضروب مي گرديد. بعد از مرگ او روح القدس داده 

نمونه اي از آن است. به  11خواهد شد كه آب موجود در آيه 

دليل گناه موسي و هارون در اين مورد ، طبق حكم خدا آنها 

وارد سرزمين موعود نخواهند شد. او آن مكان را مريبه نام 

مشابه نمي باشد.  17ود در خروج باب نهاد اما با مريبه موج

 قادش شناخته مي شود. -اين ماجرا بعضي مواقع به نام مريبه

  است:چنين در اينباره جي . كمپبل نظر 

با ظهور خشم ، خادم خدا ، خدا را به قوم او بد جلوه 

بسيار طبيعي است . دليل با وجودي كه گفتيم خشم مي دهد 

د كه در آن لحظه ايمانش عدم موفقيت او به اين خاطر بو

تنوانست حداكثر فعاليتش را داشته باشد . او هنوز به 

خدا وقدرتش ايمان داشت اما نمي توانست باور كند كه 

خدا او را در نظر مردم تقديس كند. درسي كه از اين 

ماجرا مي شود گرفت واقعا عميق است. كارهاي درست ممكن 

 يبه نتايج بد است از راههاي غلط انجام شوند و منجر

شوند. سرودي روحاني وجود دارد كه اگرتا به حال در 

مورد آن فكر نكرده باشيم احتماال از معني عميق آن غافل 

 شده ايم: 

خداوند با من سخن بگو تا من در انعكاس صداي زنده  

 توسخن گويم.

اين بيش از يك دعا است كه ما بتوانيم پيغام خدا را 

صدا و خلق و خوي اوانجام دهيم.  با برسانيم و اينكار را

اين چيزي است كه موسي در انجام آن شكست خورد و به خاطر آن 

 به سرزمين موعود راه نيافت. 

 

 ( 69-14:  64مرگ هارون ). 9ب ـ 

نقشه ورود به سرزمين موعود شامل ورود مستقيم  14-61: 64

از بيابان به شمال نبود بلكه سفر به شرق از قلمرو ادوميان 

و سپس به سمت شمال از سواحل شرقي درياي مرده. سپس قوم از 

اينكه اسراييل به پادشاه  اردن عبور مي كردند. با وجود

و  ننوشد آبنخورد وغذا كه از منابع ادوم اطمينان دادادوم 

پادشاه ادوم مانع عبور بي ،  آسيب نمي رساند به منابع ادوم

راييل تحت خطر قوم اسراييل شد . بعدها در تاريخ اس

فرماندهي شائول با ادوم ، يعني نسل عيسو برادر يعقوب ، 

 جنگيد و آنها را شكست . 

حين سفر از قادش به كوه هور در نزديكي مرز  69 -66:  64

 69-66ادوم هارون فوت كرد وبرادرش العازرجانشين او شد )آيه 

 .) 



 متيو هنري چنين مي نويسد :

اما او مثل يك تبهكار گرچه هارون به خاطر گناهش مرد 

با بال يا آتش آسماني كشته نشد بلكه با آرامش و با 

افتخار در گذشت. او از قوم خود منقطع نشد : يعني 

عبارتي كه معموال براي كشته شدن توسط عدالت الهي 

استفاده مي شد براي او كاربرد پيدا نكرد. اما قوم به 

ش فيض الهي گرد او جمع شدند درست مانند شخصي كه در آغو

مي ميرد...موسي كه خرقه كهانت را نخست به تن هارون 

 كرد حاال براي احترام به كهانت      

آن را از تن او در مي آورد جون شايسته نيست كه او با 

 آنها بميرد.

 

 ( 1:  66- 1: 61مار برنجی ). 14ب ـ 

پادشاه عراد در بخش جنوبي سرزمين موعود زندگي  1-3: 61

و وقتي شنيد كه اسراييليان در صحرا اردو زده اند مي كرد .ا

و قصد حمله به سرزمين را دارند به آنها حمله كرد اما در 

 شكست خورد.    (3-1منطقه اي به نام ُحرما )آيات 

( به معني خليجي نيست كه  4درياي سرخ )آيه  4-9: 61

اسراييليان در طي فرار از مصر از آن عبور كردند بلكه بخشي 

درياي سرخ است كه به نام خليج عقبه مي شناسيم. راهي که از 

به درياي سرخ مي رفت، شايد نام جاده بوده و اسراييليان 

 .شته باشند نمي توانستند كه اين بار به خليج عقبه بازگ

ديگر مردم نسبت به وضعيت زندگي خود به شكايت  ربا

رهاي پرداختند و اعتراض آنها منجر به اين شد كه خداوند ما

سمي را در ميان ايشان فرستاد.  بسياري مردند و بسياري در 

حال مرگ بودند . در پاسخ به شفاعت موسي ،خدا به او فرمان 

داد تا ماري برنزي از برنج بسازد و آن را به سر تيري 

بياويزد .هر كس به آن نگاه كند از نيش مار نجات خواهد 

عليم دادن يافت . عيسي خداوند از اين اتفاق براي ت

نيقوديموس استفاده كرد و گفت كه مسيح نيز بايد به همين 

صورت بر تيري )صليب ( بلند كرده شود تا گناهكاراني كه به 

 (. 12-1: 3اوبا ايمان بنگرند حيات جاودان بيابند )يوحنا 

بعدها اين مار مبدل به سنگ لغزشي براي قوم شد و 

 (. 1814دوم پادشاهان باالخره در روزگار حزقيا نابود گرديد )

سفر فرزندان اسراييل از كوه حور به دشتهاي  14-64: 61

موآب امروزه دقيقا قابل پيگيري نيست اما نقاط توقف در 

جنگهاي »فهرست شده اند.  کتاب  1:  66تا   14:  61اعداد 

( احتماال ثبت تاريخي جنگهاي اوليه  14آيه « ) خداوند

ر دسترس نمي باشد.  در اسراييل بوده است اما ديگر د



( وقتي كه شاهزادگان با عصاهايشان بيابان  18-12بئر)آيه 

 .خشك را کندند خداوند به صورت معجزه وار آب تدارك مي بيند

وقتي اسراييل به كشور اموريان مي رسند از  62 -61:  61

آنها اجازه عبور مي خواهند اما به آنها اجازه داده نشد . 

ادشاه اموريان ، اعالم جنگ كرد اما از در واقع سيحون ، پ

اسراييل شكست خورد. خداوند اين پادشاه را همانند فرعون 

(. "  6134تا توسط قوم او شكست بخورند )تثنيه  دل ساختسخت 

شرارت اموريان " به كمال رسيد و اسراييل ابزاري شد در دست 

 يهوه براي داوري آنها.

كه به صورت مثل  34-67سرود موجود در آيات  67-34:  61

:  حشبون به تازگي ي شد به نظر مي رسد چنين مي گويدذكر م

توسط اموري ها از موآبي ها گرفته شد بود و اينجا حشبون به 

دست قوم اسراييل افتاد. اگر آناني كه شهر موآب را گرفتند 

خودشان شكست خوردند پس موآب بايد از نظر قدرت درجه سوم 

آن ي بود دال بر اينكه ين مثل سندبوده باشد. همچنين ا

سرزمين در مالكيت كامل پادشاه اموريان سيحون بود و نه 

موآبي ها . گفتن اين حقيقت مهم بود چون اسراييل اجازه 

 (.  9:  6نداشت از موآب سرزميني بگيرد )تثنيه 

تعيين مسير دقيق اسراييليان كار مشكلي  1: 66- 31: 61

ا ابتدا از كوه هور به طرف شرق است . گفته مي شود كه آنه

 سپس به سمت شمال ،خارج از مرزهاي غربي ادوم ، به رودخانه

زاّرد رسيدند . رودخانه را به سمت شرق بين ادوم و موآب 

دنبال كرده سپس به سمت شمال در امتداد مرزهاي شرقي به 

َاْرنون رسيدند. بعد از آن به سمت غرب به شاهراه پادشاه 

ن پادشاه اموريان را شكست دادند سپس به شمال  رسيدند. سيحو

يورش برده عوج پادشاه باشان را شكست دادند. باشان مرتع 

غني اي بود در شرق اردن و شمال منطقه اي كه اسراييل از 

اردن عبور مي كرد تا وارد سرزمين شود. بعد از فتح باشان 

آيه به دشتهاي موآب برگشته و در مقابل اريحا اردو مي زند )

(. اين دشتها توسط اموريها از موآب گرفته شده بود )اعداد  1

 ( اما هنوز موآب خوانده مي شد.  62: 61

 

 ( 13: 32-6: 66دشتهای موآب ) وقايع ج.

 

 ( 18: 65-6: 66بلعام نبی ). 1ج ـ 

 ( 44 -6:  66باالق بلعام را فرا می خواند ) .1ـ 1ج ـ 

ر شكست اموريان را وقتي موآبيان در جنوب خب 6-14:  66

 619شنيدند بسيار ترسيدند )ترس آنها دليلي نداشت ، تثنيه 

را مالحظه كنيد (. پس باالق پادشاه در جستجوي اجير كردن 



بلعام بود تا اسراييل را لعنت كند . گرچه  بلعام نبي اي 

خداپرست نبود اما به نظر مي رسد قدري نسبت به خداي حقيقي 

اوند از او استفاده كرد تا افكار خود شناخت داشته است.  خد

را در ارتباط با تقدس ، عدالت ،زيبايي و جالل اسراييل را 

آشكار كند . اولين تالش باراق براي به كارگيري بلعام در 

ثبت شده است . قاصدان باراق همراه با مزد  14-7آيات 

فالگيري به نزد بلعام آمدند يعني پاداشي براي او 

شود اسراييل را لعنت كند. اما خدا به  موفق درصورتيكه

بلعام گفت كه نبايد قوم اسراييل را لعنت كند چون خداوند 

آنها را بركت داده است. باالق يعني " تلف كننده " و بلعام 

  .ي مردم" ي مردم" يا "گيج كننده يعني " بلعنده

 

دومين تالش بلعام در اين قسمت ثبت شده است.  61- 15:  66

دانست اراده خدا چيست اما جرات كرد تا به حضور  بلعام مي

شايد اميدوار بود خدا نظرش را عوض كند. .خداوند برود 

خداوند به او گفت كه با مردان باالق برود اما كاري را 

انجام بدهد كه خدا از او خواسته است. دليل بلعام از رفتن 

ن ذكر شده است. انگيزه او اي 15:  6به وضوح در دوم پطرس 

بود كه او مزد ناراستي را دوست مي داشت . او نمونه انبياي 

مزدوري است كه قدرت خدادادي خود را با پول معاوضه مي 

 كنند. 

( مسيح بود به صورت  66)آيه  رشته خداوند""ف 66-67:  66

پيش از تجسم. او چون انگيزه بلعام را مي دانست سه بار در 

فتن او شود. بار اول االغ مقابل او واالغش ايستاد تا مانع ر

فرشته را ديد و راه خود تغيير داد و به داخل مزرعه اي 

رفت. به خاطر اين كار بلعام االغ بيچاره را زد . دفعه دوم 

فرشته در مكاني تنگ بين تاكستانها بايستاد . االغ وحشت زده 

خود را به ديوار چسبانيد،  پاي بلعام را به ديوار فشرد و 

م او را زد. دفعه سوم فرشته خداوند در مكاني دوباره بلعا

تنگ با انها مقابله كرد . االغ بيچاره اين دفعه روي زمين 

دراز كشيد وبراي بار سوم بلعام او را زد. حتي االغ كه سمبل 

سرسختي است مي داند كه چه وقت تسليم شود اما اين نبي 

 سرسخت و خودسر نمي دانست!

خن گفتن با بلعام داده شد ، و به االغ قدرت س  68-44: 66

 34-68او را به خاطر رفتار غير انساني اش توبيخ كرد )آيات 

سپس بلعام فرشته خداوند را ديد كه با شمشير برهنه در  (.

دستش ايستاده است و شنيد كه او ماموريتش ممانعت از 

(. سپس فرشته به بلعام  35-31نااطاعتي بلعام است )آيات 

باالق برود اما ليكن سخني را بگويد كه خدا اجازه دادتا با 



(. بعد از مالقات با بلعام باالق  35به او گفته است )آيه 

 براي بت خود قرباني گذراند.

 

 ( 65:  64- 41:  66وحی های بلعام ) .6ـ1ج ـ 

روز بعد باالق بلعام را به كوهستان  16: 63 -41:  66

اييل را ببيند. بلندي برد )بعل ( تا از آنجا چادرهاي اسر

بعدها از همين كوهستان موسي فقط يك نگاه به سرزمين موعود 

(. اين باب و باب  5،  1: 34مي اندازد و مي ميرد )تثنيه 

بعدي حاوي چهار نطق بلعام در ارتباط با اسراييل است. سه 

نطق اول پيش از قرباني كردن هفت گاو و هفت قوچ به عنوان 

ن نبوت بلعام در مورد ناتواني او قرباني سوختني است.  اولي

در لعنت كردن قومي بود كه خدا لعنت نكرده بود. اين نبوت 

 يشپبراي اسراييل زندگي جدا از امتها و نسلي بي شمار را 

بيني مي كند . اعتراض باالق عليه اين بركت سودي نداشت. نبي 

 مي بايست كالم خدا را بيان كند. 

 

ام را به نقطه بلندتري برد سپس باالق ، بلع 13-15:  63

 (. 14، 13تا بلعام نبي قوم را با ديد كمتري ببيند )آيات 

دومين نبوت باالق را مطمئن ساخت كه بركت  12-62:  63

(. اولين قسمت آيه 64-18خدا قابل تغيير نيست )آيات اوليه 

جايگاه قوم را شرح مي دهد نه عمل او را. قوم خدا از  61

مرده مي شوند . امروزه ايمانداران با طريق ايمان عادل ش

كامليت پسر محبوب خدا در حضور او مي ايستند. خداوند با 

اسراييل بود و قوم مي توانستند فرياد بزنند كه او در ميان 

ب (. او آنها را 61آنها به عنوان پادشاه سلطنت مي كند )آيه 

از مصر رهايي داد و به آنها قدرت بخشيد. هيچ سخن 

اي در مورد آنها تحقق نخواهد يافت بلكه پيروزيهاي  شريرانه

الوقوع اسراييل موجب خواهد شد كه قومها بگويند ،"  قريب

. از (64-66اي آنها کرده است" ! )آيات 'خدا چه کارهايي بر

آنجا كه بلعام حاضر نشد تا قوم را لعنت كند ، بلعام به او 

اما بلعام ( 65دستور داد تا آنها را بركت هم ندهد )آيه 

گويد هرآنچه را که خداوند بگويد، انجام  اعتراض مي كند و مي

 خواهم داد. 

دفعه سوم باالق سعي كرد تا بلعام را مجبور  34- 67:  63

 كند تا قوم را لعنت كند و اين دفعه از باالي قّله فغور.

بلعام كه فهميده بود خدا مصمم است تا  6، 1:  64

نبال دريافت پيغام لعنت نبود. او اسراييل را بركت دهد به د

يين به اردوگاه اسراييل نگاه كرد و روح خدا بر افقط به پ



او آمد و باعث شد او چيزهايي ماوراي عقل و اراده خود 

 . بگويد

سومين پيغام از زيبايي خيمه هاي اسراييل مي  3-9:  64

گويد و وفور نعمت ، وسعت كاميابي ، پادشاهي پرجالل و قدرت 

 7ال كردن دشمنان آنها را پيش بيني مي كند . اجاج )آيه پايم

کسي جرأت آن . ( احتماال در ميان عماليقيان نام رايجي بود

(.  9را نداشت که اين شيران را از خواب بيدار کند )آيه 

آناني كه اسراييل را بركت دهند بركت مي يابند و كسي كه 

عهدي را كه  لعنت كند لعنت مي يابد. در اينجا نبوت بلعام

" به کساني که تو را  به ابراهيم داده شد منعكس مي كند :

بركت دهند، بركت خواهم داد. اّما به کساني که تو را لعنت 

 (.  3: 16)پيدايش  كنند، لعنت خواهم كرد"

باالق كه حاال كامال درمانده شده بود بلعام را  14-14:  64

او يادآوري مي به شكست محكوم مي كند. اما بلعام نبي به 

كند كه او از آغاز گفته بود كه او فقط هرچه را که خداوند 

بفرمايد مي تواند بگويد . بلعام قبل از ترك باالق و بازگشت 

به خانه ، به باالق مي گويد كه اسراييل در روزهاي آينده چه 

 باليي بر سر موآبيان خواهد آورد. 

ا پادشاهي نبوت در ارتباط است بچهارمين  19 -15:  64

"ستاره اي درخشان" يا "عصا "( است كه در اسراييل خواهد )

؛  17برخاست تا موآب و جميع ابناي فتنه را هالك كند )آيه 

(. ادوم نيز توسط اين پادشاه شكست خورده تحت  45: 48ارميا 

انقياد او در خواهد آمد. اين نبوت به طور نسبي توسط داود 

مدن مسيح تحقق كامل خواهد پادشاه تحقق يافت اما  با آ

 يافت.

بلعام وعده هاي شوم مشابه اي را در ارتباط  64-65:  64

با عماليقيان ، قينيان ، آشور و قوم عابر به زبان آورد 

(. عماليقيان كامال نابود خواهند شد. قينيان به  64-64)ايات 

تدريج از نظر تعداد كم شده تا اينكه آشوري ها باالخره آنها 

اسارت خواهند برد. حتي آشور توسط سپاهي مسلح از  را به

قبرس ) عبري ِكّتيم است كه بيشتر به معني قبرس است اما 

احتماال اشاره به يونان و نيروهاي اسكندر كبير مي كند 

. عابر احتماال به  معني نسلهاي غير يهودي تسخير خواهد شد(

 پاطريارخهاي بعد از طوفان نوح است. 

را به  65عام ، باالق چرخ وقايع دردناك باب قبل از ترك بل

 حركت در آورد. 

 

 ( 65. فساد اسراييل توسط بلعام )باب 3



گرچه به نام بلعام در اين باب اشاره اي نشده  1-3:  65

مي فهميم كه او مسئول فساد وحشتناك  12:  31اما از اعداد 

فرزندان اسراييل در اين باب است .هيچكدام از پاداشهاي 

الق نتوانست بلعام را مجبور كند تا اسراييل را لعنت با

كنداما باالخره او را تشويق كرد تا مردم را به هرزگي و زنا 

با زنان موآب بكشاند و باعث فساد اسراييل شود. اغلب وقتي 

شيطان با حمله مستقيم موفق نمي شود به طور غير مستقيم عمل 

 مي كند. 

يان مي شود. تا به اينجا شخصيت واقعي بلعام دراينجا نما

فكر مي كرديم كه او نبي اي بت پرست بود كه به كالم خدا 

: 31وفادار و به قوم خدا احترام مي گذاشت . اما از اعداد 

مي فهميم كه او مرتدي شرير بود كه  12، 15:  6و دوم پطرس  12

مزد ناراستي را دوست مي داشت. بلعام به باالق مشورت داد كه 

اييليان را لغزش دهد : "كاري كند كه آنها قرباني چگونه اسر

(. مشورت او  14: 6هاي بتها را بخورند و زنا كنند ")ماشفه 

مورد توجه قرار گرفت و منجر شد به زناي علني در معبد بعل 

 فغور. 

الف خدا دستور مي دهد كه تمام رهبران گناهكار  4-8: 65

ز اجراي اعدام بايد پيش آفتاب به دار كشيده شوند. قبل ا

يكي از رهبران قوم شمعون زني مدياني را به داخل اردوگاه 

(. فينحاس  14مي آورد تا او را به داخل چادرش ببرد )آيه 

هم زن و هم آن مرد را  دو نفر پسر كاهن اعظم )العازر ( هر

 با نيزه كشت. ساموئل ريدوت شرح مي دهد: 

جيبي مناسب دهانه برنجي"، به طور عفينحاس ، به معني "

شخصيت او است. او بسيار به خدا وفادار بود و با داوري بي 

رحمانه خود ادامه مسئوليت كهانت را براي خاندان خود محفوظ 

 نگه داشت .

خدا باليي به داخل اردوگاه مي فرستد ودر طي  13-ب  8: 65

 63444آن بيست و چهار هزار نفر از خاطيان كشته مي شوند.) 

(. عمل قهرمانانه فينحاس  1418اول قرنتيان  –نفر در يك روز 

باعث توقف بال شد چون او براي خداي خود غيور بود ، طبق حكم 

 خداوند كهانت در خاندان او ابدي خواهد شد. 

دانستن اينكه زمري در ميان قبيله اش مقام  15،  14: 65

برجسته اي داشت و اينكه آن زن دختر يكي از روساي مدياني 

بود اجراي داوري را متوقف كند اما مانع فينحاس  بود ممكن

 د.ونشد .او به خاطر يهوه غيور ب

خدا به موسي فرمان داد تا عليه مدياني ها )كه  12-18:  65

حاال با موآبي ها آميخته بودند ( بجنگد . اين فرمان در باب 

 تحقق يافت.  31



 ( 65)باب  فساد اسراييل توسط بلعام .3ـ1ج ـ 

دوباره موسي فرمان داشت تا فرزندان اسراييل  1-51:  62

را سرشماري كند. زيرا ورود آنها به سرزمين و جنگ با 

ساكنان آن براي دريافت سهم شان از آن ميراث قريب الوقوع 

بود. همانطور كه در اعداد و ارقام زير نشان داده مي شود ، 

ي نفر كاهش نشان م 1864نسبت به اولين سرشماري تعداد مردم 

 داد :

 ( 62باب در تعداد ) (1باب در تعداد ) طايفه

 – 5رئوبين )آيات 

11 ) 

42544 43734 

 14- 16شمعون )آيات 

                                             ) 

59344      66644 

 44544    45254 ( 18-15)آيات جاد

 72544 74244 (66-19يهودا )ايات 

-63يساكار   )آيات 

65                                                ) 

54444               

24344 

 62زبولون   )آيات 

،67 ) 

57444 24544 

 37-68يوسف   )آيات 

) 

  

 56744 36644 ( 34منسي  )آيه 

 36544 44544 (                                                     37افرايم )آيه 

-38آيات بنيامين)

41) 

35444 45244 

 24444 26744 (43، 46آيات )دان 

 53444    41544 (47 -44اشير)آيات 

- 48)آيات  ينفتال

51 ) 

43444 45444 

 241734 243554 جمع كل

در ارتباط با كاهش تعداد فرزندان اسراييل در زماني 

در اين باب ،  241734موجود در باب اول و  243554طوالني بين 

 ي چنين شرح مي دهد :مود

رشد اسراييل به مدت چهل سال متوقف شد. به عنوان كليسا 

بيفتد اگر بي  ممكن است اين اتقاق براي ما و بعد از ما نيز

 ايمان شويم. 

قابل مالحظه ترين كاهش در قبيله شمعون اتفاق افتاده كه 

نفراز آنها كاسته شده اند. قبيله شمعون مسئول  37444تقريبا 

اتفاقي است كه در فغور در باب قبلي افتاد )زمري از اصلي 



رهبران آنها بود ( و شايد اغلب كشته شدگان از اين قبيله 

مي گويد كه پسران قورح همراه با پدرشان كشته  11بودند. آيه 

 نشدند. 

سرزمين را مي بايست بر اساس تعداد افراد  52 – 56: 62

ند. اين مي تواند هر قوم و همچنين طبق قرعه تقسيم مي كرد

بدان معني باشد كه وسعت قلمرو هر قبيله بوسيله تعداد 

افراد قبيله تعيين مي شد اما محل سكونت هر قبيله با قرعه 

 انجام مي گرفت . 

بيست و سه  والويان را جدا از بقيه شمردند   57-25:  62

هزار نفر بودند. فقط يوشع وكاليب در هردو سر شماري به 

تمام مردان ديگر جنگي كه در سرشماري اول  حساب آمدند.

به  25و  24فهرست شده بودند در بيابان هالك شدند. آيه 

د .الويان و ونمرداني اشاره مي كند كه قادر بودند به جنگ بر

زنان جزء سرشماري نبودند گرچه بعضي از آنها در طي سفر سي 

 و هشت ساله مردند. 

 

 ( 11-1:  67قوانين ارثيه دختران ). 6ـ6ج ـ

و از  پنج دختر َصلفحاد از قبيله منسي به نزد موسي آمده

او درخواست كردند تا در توزيع سرزمين سهمي داشته باشند . 

اين قبيله داراي افراد مذكر نبود و تقسيم كنعان طبق تعداد 

(. پدرشان  53:  62افراد ذكور در سرشماري صورت مي گرفت )

اكت نداشت. خداوند پاسخ داد مرده بود و او در گناه قورح شر

كه آنها بايد سهم پدرشان را به ميراث ببرند. به طور كلي 

اراده خدا بود كه سرزمين ابتدا توسط پسران ، بعد دختران 

،برادران ، عموها يا بستگان نزديك به ميراث برده شود. 

 11-1بدين ترتيب هميشه سهم آن خانواده محفوظ مي ماند )آيات 

 .) 

 

 ( 63- 16:  67يوشع جانشين موسی ). 3ـ6ج ـ 

خدا به موسي قبال گغته بود كه او به زودي مي  16-14:  67

ميرد و به او فرمان داده بود تا باالي کوه عباريم برود 

)درواقع رشته اي بود از آن كوهستان در سمت شرق درياي مرده 

(. كوه نبو يعني جايي كه موسي مرد قسمتي از اين رشته كوه 

 ]دامنه[.         بود 

موسي فروتنانه به فكر جانشيني براي رهبري  63- 15:  67

قوم بود و يوشع پسر نون جانشين او ناميده شد. معموال در 

از نسلي به نسل بعدي منتقل   اسراييل كهانت وبعدها پادشاهي 

 64مي شد اما جانشين موسي نه پسرش بلكه خادمش بود )خروج 

:13  .) 



 

 ( 34- 68ا و نذرها )بابهای هداي. 4ـ6ج ـ

اين بابها يادآوري قرباني ها و اعيادي  69،  68بابهاي 

 است كه بايد در سرزمين موعود توسط قوم نگه داشته شوند. 

 هاي روزانه : قرباني

هداياي سوختني مداوم ، صبح و شب با هديه آردي و 

 (.  8-3: 68نوشيدني )

ين قرباني ها شب هر روز تا زماني كه هيكل پابرجا است ا

 .(8-3: 68يد گذرانيده شوند )اعداد و روز با
هرروز صبح و شب يك بره نر يكساله بي لك و عيب به عنوان 

قرباني سوختني تقديم مي شد. همراه با آن يک کيلو آرد 

مرغوب مخلوط با يک ليتر روغن زيتون، به عنوان هديه آردي 

ن هديه نوشيدني، تقديم مي شد. همچنين يک ليتر شراب به عنوا

 د.يتقديم مي گرد

صبحگاه قبل از اين قرباني ها و شامگاه بعد از آنها 

بخور سوزانده مي شد . از وقتي كه يهوديان صاحب هيكل شدند 

و تا زماني كه هيكل پابر جا بود اين برنامه براي قرباني 

ها ادامه داشت. قرباني ها كار پرمشقتي براي كهانت بود . 

الويان" سخن مي  سختبه عنوان "كار مسئوليت آنهااين موفات از

گويد كه هر روز مشغول گذراندن اين قرباني ها بودند. هيچ 

پاياني براي اين فرايند نبود و وقتي تمام اينها گفته و 

انجام مي شد باز هم كساني بودند كه از گناه و جدايي خود 

 از خدا آگاه بودند. 

 

 هداياي هفتگي:

فتگي در هر سبت همرا با هداياي آردي و قرباني سوختني ه

 (. 14، 9:  68نوشيدني )

 :هداياي ماهانه

قرباني سوختني در اولين روز هر ماه همرا با هديه آردي و 

 (. 14- 11: 68نوشيدني )

 (. 15: 68قرباني گناه )

 اعياد يهوه :

 (. 12: 68چهاردهمين روز هر ماه ) -فصح

 65-17: 68يكم اولين ماه ) پانزدهم تا بيست و -عيد نان فطير

.) 

 ( 31- 62: 68عيد هفته ها )

عيد ميوه نوبر روزنوبر محصوالت، نبايد با  توجه كنيد :

 (. 14-9: 63اشتباه شود )الويان 

 (. 2-1: 69اولين روز ماه هفتم ) -عيد شيپورها



 (.11-7: 69دهمين روز از ماه هفتم ) -روز كفاره

-16: 69يست و يكم ماه هفتم )روز پانزدهم تا ب -عيد خيمه ها

34  .) 

-35: 69در روز هشتم سبت با مراسم خاصي نگه داشته مي شد ) 

39 .) 

شامل دستورات خاصي در ارتباط با نذرها  34باب  1-5: 34

مي باشد. وقتي کسي براي خداوند نذر کند بايد آن را انجام 

 بدهد . اگر زن جواني ، كه هنوز تحت سرپرستي پدرش مي باشد

تواند به او  ، نذري كند و همان روز اول پدرش بشنود، مي

و نذر او باطل خواهد  -براي مثال مانع او شود  –اعتراض كند 

در روزي که از نذراو باخبر شود منتظر بماند  شد . اكرپدرش

 يا چيزي نگويد دختر بايد نذر خود را ادا كند .

نذر مي  شرح زني است كه قبل از ازدواج 8-2آيه  2-12: 34

كند .گرچه شوهرش نذر او را در همان روز نشنيده ولي مي 

در همان روزي که شنيد، او را از نذري كه كرده است  تواند

. به جا آوردن نذر زني كه بيوه است يا طالق گرفته  منع کند

هرگاه زني که شوهر کرده باشد نذر کند و (.  9واجب است )آيه 

همان روزي كه شنيده است  اگر شوهرش از نذر با نذر او در

( و اگر شوهرش  15-14مخالفت کند، نذر او باطل مي شود )آيات 

بعد از روزي كه شنيده مخالفت نكند شوهرش مقّصر ادا نکردن 

نذر زن خود مي باشد و بايد قرباني هاي الزم را بياورد . او 

 در غير اين صورت مجازات خواهد شد. 

 

 ( 31اب نابودی مديانی ها ) ب. 4ـ6ج ـ

خدا به موسي دستور داد تا مدياني ها را ، به  1-11: 31

خاطر به فساد كشيدن قوم اسراييل از طريق زنا در بعل فغور، 

نابود سازد. دوازده هزار اسراييلي به جنگ دشمنان رفته و 

. فينحاس به جاي پدرش كاهن اعظم همه مردان مديان کشته شدند

كه فينحاس با كشتن زمري و  به جنگ رفت احتماال به اين دليل

(. اينجا او مي  65زن مدياني خشم خدا را فرو نشاند )باب 

وري خدا را بر بايست ارتش خداي زنده را رهبري كند تا دا

( مربوط است به تمام  7" )آيه  همه مردانمديان كامل كند. "

سربازان مدياني و نه به تمام مدياني هاي زنده چون در 

هم آنها تبديل به تهديدي براي اسراييل دوران جدئون باز 

بود كه در  ُكزبي ( احتماال پدر 8(. صور )آيه  2شدند )داوران 

(. )بلعام يا هيچوقت كامال  15: 65اردوگاه اسراييل كشته شد )

به خانه بازنگشت و يا به داليلي به مديان بازگشته بود به 

 همين دليل هم كشته شد(. 



بازان مدياني ها كشته شدند ، گرچه تمام سر 18 -16: 31

قوم اسراييل از كشتن زنها و بچه ها چشم پوشي كردند و آنها 

شد چون  غضبناكرا با غنايم بسيار به اردوگاه آوردند. موسي 

همه آناني كه باعث گناه كردن اسراييل شدند بايد كشته مي 

كه با شدند. او دستور داد تا تمام فرزندان مذكر و هر زني  

كشته شود. دختران جوان را نكشتند و  مبستر شده باشدمردي ه

احتماال براي خدمات خانگي از آنها استفاده شد. اين مجازات 

 . سراييل از فساد بيشتر ضروري بودعادالنه بود و براي حفظ ا

جنگجويان و اسيران الزم بود تا مراسم هفت   19-54:  31

ايم بايد يا با (. و غن 19روزه ي طهارت را انجام دهند )آيه 

(. غنايم بين  64 -65آتش يا شستن با آب طاهر مي شدند )آيات 

(. مردان جنگي  47-65مردان جنگي و كل جماعت تقسيم شد )آيات 

از آنها حتي يك نفرهم تلف نشده بود بسيار شكر از اينكه 

 54-48گزار بودند و براي خداوند هديه بزرگي آوردند )آيات 

 .) 

 

 ( 36روئوبين؛ جاد و نيمی از منسی ) باب  ميراث. 5ـ6ج ـ 

وقتي فرزندان رئوبين و جاد ... چراكاههاي غني  15 -1:  36

شرق رودخانه اردن را ديدند خواستند كه تا ابد آنجا ساكن 

(. موسي فكر كرد آنها قصد ندارند همراه با  5-1شوند )آيات 

ا برادرانشان ازاردن عبور كنند و با ساكنان بت پرست انج

(. پدرانشان در قادش برنيع آنها را از  15-2بجگند )آيات 

  ورود به سرزمين دلسرد كرده بودند.

اما وقتي رئوبين و جاد آنها را سه بار مطمئن  46 – 12: 36

ساختند كه قصد جنگيدن براي گرفتن سرزمين غرب اردن را 

(، موسي به آنها اجازه داد آنجا ساكن  36-12دارند )آيات 

جاد، رئوبين و نيمي از قبيله منسي پسر يوسف مملكت شوند. 

سيحون، َمِلك اموريان و مملكت عوج ملك باشان را بدست 

آوردند. آنها شهرهاي حصار دار وآغل براي گله هايشان 

 (. 46-33ساختند و شهرهاي كوچك و روستاها را گرفتند )آيات 

بسياري احساس مي كنند كه رئوبين و جاد تصميم اشتباهي 

گرفتند چون گرچه آن سرزمين حاصلخيز بود اما درمعرض حمله 

دشمنان بودند. رودخانه اردن حفاظتي نداشت . بعد ها قبايل 

رئوبين و جاد )ونيمي از قبيله  منسي( اولين قبايلي بودند 

كه تصرف شده و به اسارت رفتند. از طرف ديگر اگر هيچ قبيله 

انه اردن نمي شد با اي حاضر به سكونت در سرزمين شرقي رودخ

آن سرزمينها بايد چه مي كردند؟ خدا اين سرزمين را به آنها 

  (. 316؛ 31،  64: 6داده بود تا مالك آن باشند )تثنيه 

 



 ( 33مرور مراحل سفر اسرائيل ) باب . 2ـ 6ج ـ 

سفر فرزندان اسراييل از مصر به دشتهاي موآب در اين 

اشاره شد تعيين محل  باب خالصه شده است. همانطور كه قبال

دقيق تمام اين شهر ها امكان پذير نيست. اين باب را مي 

-5توان به اين صورت تقسيم كرد: از مصر به كوه سينا ) ايات 

(؛ از قادش  32-12ه سينا به قادش برنيع )آيات و(؛ از ك 15

( ؛ از كوه هور به دشتهاي  44-37برنيع به كوه هور )آيات 

ساير فهرستهايي  به كاملي. اين فهرست ( 49 -41موآب )آيات 

همانند باب  نيستكه در ارتباط با نقاط اردوگاهها مي باشد 

61 . 

دستور خدا به سپاه مهاجم اين بود كه ساكنان  54-52: 33

كنعان را به كلي نابود كنند. امروزه اين امر به نظرمردم 

بي رحمانه به نظر مي رسد اما حقيقت اين است كه آنها از 

اسدترين ، بد سيرت ترين و كثيف ترين موجوداتي بودند كه ف

 444تا به حال زمين به خود ديده است. خدا صبورانه به مدت 

سال ، بدون هيچ تغييري از جانب آنها، تحملشان كرد. او مي 

دانست كه اگر قوم او آنها را نكشند به زنا و فساد آنها 

 آلوده خواهند شد.     

بايستي تمام مردم بلكه تمام آثار بت  اسراييليان نه تنها

 (. 56پرستي را نابود مي كردند )آيه 

 

 ( 34مرزهای سرزمين موعود )باب . 7ـ  6ج ـ

مرزهاي سرزميني كه خدا به اسراييل وعده داده  1-15: 34

آمده است. به طور كلي، مرز جنوبي از  15-1بود در آيات 

نه ( و درياي سرحدجنوبي درياي نمك به طرف نهر )نه رودخا

رياي بزرگ (. مرز غربي د 5-3مديترانه كشيده مي شود )آيات 

(. مرز شمالي از درياي مديترانه به 2)مديترانه( بود )آيه 

كوه هور ) نه آن كوه هوري كه در سفر اسراييل بدان اشاره 

-7كشيده مي شد )ايات َحَصر عينان  مدخل حمات و شده است ( به 

9  .) 

ِكِنرَّت )جليل ( عينان به سمت جنوب به درياي  مرز شرقي از حصر

دخانه اردن و به درياي نمك )مرده( به سمت پايين ...رو

(. نه و نيم قبيله مي بايست 16-14كشيده مي شود )آيات 

سرزمينهاي باال را به ميراث ببرند چون به دو و نيم قبيله 

 (.  15-13ديگر قبال بخش شرقي وعده داده شده بود )آيات 

نام مرداني كه براي تقسيم سرزمين تعيين شدند  12-69: 34

 آمده است .  69-12در آيات 

 

 ( 5-1: 35شهرهای الويان ) . 8ـ 6ج ـ 



از آنجايي كه قبيله الوي در تقسيم بندي سرزمين مانند 

قومهاي ديگر سهمي نداشت ، به دستور خدا چهل و هشت شهر مي 

دازه هاي داده شده در بايست به الويان اختصاص مي يافت . ان

را به سختي مي توان درك كرد اما حداقل واضح است  5،  4آيات 

كه اين شهر ها توسط سزمين هاي مشاع احاطه شده بود كه به 

 5عنوان چراگاه استفاده مي شد . ) شايد دو ذراعي كه در آيه 

بدان اشاره شده است بخشي بوده است از يك هزار ذراعي كه 

 به آن اشاره شده بود(.  4قبال در آيه 

 

 (   34-2:  35شهرهای ملجاء و مجازات مرگ ). 9ـ 6ج ـ 

شش شهر الويان اختصاص يافت به شهرهاي ملجاء .  2-8: 35

را مي كشت مي توانست به اين شهرها فرار  ياگر كسي سهوا شخص

تا در امان باشد و بتواند در داوري حاضر شود. در كند 

قلمروي وسيعي بودند مي توانستند نتيجه قبايلي كه داراي 

آناني كه قلمروي كمي  ازشهرهايي را به الويان اهداء كنند. 

 شهرهاي زيادي را اهداء كنند.  داشتند انتظار نمي رفت كه

ازبين شهرهاي ملجاء ، مي بايست سه شهر در هر   9-61: 35

طرف اردن قرار داشته باشد. قاتل معموال توسط بستگان نزديك 

، كه ولي خون نام داشت ، دنبال مي شد. اگر قاتل به مقتول 

يكي از شهرهاي مي رسيد ، آنجا در امان بود تا او در داوري 

هگاه پنا، (. شهرهاي ملجاء براي قاتل  16حاضر شود)ايه 

(. جرايمي كه از روي نفرت و 19-12محسوب نمي شد )آيات 

، 64 رگ قابل مجازات بود )آياتانتقام صورت مي گرفت با م

61.) 

اگرظاهرا قتل سهوا رخ داده بود ، آن شخص  66-68: 35

ر تبرئه مي شد ، گ(. ا64-66جماعت امتحان مي شد )آيات  توسط

قاتل مي بايست تا زمان مرگ كاهن اعظم در شهر ملجاء بماند 

(. اگرقبل از  8يه آ.سپس اجازه داشت تا به خانه بازگردد )

رفت ولي خون مي توانست  مرگ كاهن اعظم به خارج از شهر مي

 (.68 -62بدون مجازات او را بكشد )آيات 

مرگ كاهن اعظم براي آناني كه به شهرهاي ملجاء فرار 

كرده بودند آزادي به ارمغان مي آورد و ولي خوان ديگر نمي 

آنها آسيبي برساند. مرگ كاهن اعظم ما، ما را از  هتوانست ب

زد. چقدر احمقانه قوانين محكوم كننده شريهت آزاد مي سا

خواهد بود كه شخصي نتواند اين را به عنوان نشانه اي از 

 خداوندمان بر صليب ببيند! 

 : ييات سنتي آن را چنين شرح مي دهدآنگر بعضي جز

به عقيده ربي ها ، به منظور كمك به شخص فراري ، وظيفه 

سنهدرين بود كه جاده شهرهاي ملجاء را به بهترين وضعيت 



. تپه ها را صاف كنند ؛روي رودخانه ها پل  تعمير كنند

بزنند ؛ و پهناي جاده حداقل سي و دو ذراع بود. سر هر پيچي 

شريعت  شاگردنصب بود و دو  ملجاءتابلوي راهنما با كلمه 

تعيين مي شدند تا مرد فراري را همراهي كنند و در صورت 

 امكان اگر ولي خون به او رسيد او را آرام كنند .

آموزش نشانه ها مردم اسراييل شخص قاتل هستند از نظر 

كه مسيح را به مرگ سپردند. البته اينكار را از روي غفلت 

زيرا (. عيسي خداوند دعا كرد، " 17: 3انجام دادند )اعمال 

(. همانطور كه قاتل  63134كه نمي دانند چه مي كنند" )لوقا 

د ، از شهر خود تبعيد و بايد در شهر ملجاء زندگي مي كر

اسراييل هم از آن به بعد در تبعيد زندگي كرد. احياي كامل 

قوم صورت خواهد گرفت و تمام دارايي اش به او باز خواهد 

گشت اما نه با مرگ كاهن اعظم )چون او هرگز نم يميرد ( 

 بلكه وقتي او براي سلطنت بازگردد.

زماني كه حكم مجازات بدني براي قاتل صادر  69-34:  35

، 34اراز آن غير ممكن وفديه اي براي آن نبود )آيات مي شد فر

 36(. قاتل نمي توانست آزادي از شهر ملجاء را بخرد) آيه  31

( . خوني كه در اثر قتل ريخته شده زمين را آلوده مي كرد و 

(. به اين  34،  33چنين خوني مرگ قاتل را مي طلبيد )آيات 

 موضوع در ارتباط با مرگ مسيح فكر كنيد! 

 ( 32)باب  صلفحادارثيه دختران . 14ـ 6ج ـ 

نمايندگاني از نيمي از قبيله منسي ساكن جلعاد ، واقع در 

شرق اردن به نزد موسي آمدند تا مشكلي را مطرح كنند )اعداد 

با مرداني از قومهاي ديگر  صلفحاد(. اگر دختران 1-11: 67

بيل ازدواج كنند امالكشان به قوم ديگر خواهد رسيد. سال يو

(.  4انتقال زمين را به قبيله ديگر قطعي خواهد كرد )آيه 

راه حل اين بود كه اين زنان بايد با مردان قبيله خود 

يله ازدواج مي كردند و در نتيجه انتقالي از قبيله اي به قب

صلفحاد با ازدواج با (. دختران 11- 5ديگر نخواهد بود )آيات 

(. 16-14ت كردند ) آيات قانون اطاعمردان قبيله منسي از اين 

 .را خالصه مي كند 62باب  قسمتي از 13آيه 

 

 برجسته در كتاب اعداد وجود دارد : موضوعسه 

 . شرارت دائمي و بي ايماني قلب انسان  1         

 . همراه شدن قدوسيت يهوه با رحمت او .6         

. مرد خدا )موسي ( كه به عنوان ميانجي و شفيع  3         

 بين قوم گناهكار و خداي مقدس مي ايستد.

 



از زماني كه اعداد نوشته شد نه قلب انسان و نه قدوسيت 

و رحمت خدا تغييري نكرده اند. اما موسي با نمونه خود ، 

خداوند عيسي مسيح جانشين شده است . در او قدرت داريم تا 

از گناهاني كه مشخصه اسراييل بود دوري كنيم و در نتيجه 

خدا كه آنها متحمل شدند اجتناب كنيم. براي اينكه از  ازخشم

آنچه آموختيم استفاده كنيم بايستي اين حقيقت را درك كنيم 

اين همه بطور َمَثل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما كه " 

مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما رسيده است" )اول قرنتيان 

14 :11 .)  

           

 
 


