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  کنیم: ھای روزگار آغاز می برنامه خود را با این گفته مشھور تمام داستان

  غیر از خدا ھیچ کس نبود    یکی بود، یکی نبود

خــواھیم  شود. ولی مــا در اینجــا نمــی خوانیم خود به خود یک افسانه در ذھن ما تداعی می البته ھر وقت این عبارت را می

  اھیم به یک واقعیت محض اشاره کنیم، پس بھتر است بگوئیم:خو داستان و افسانه بگوئیم، بلکه می

  غیر از خدا ھیچ کس و ھیچ چیز نبود.

بــراین  ،گویــد کــه خــدائی وجــود داردببله! کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشــد بــا کمــک اســتدالل و فلســفه بــه مــا 

  اساس نوشته شده است که خدا ھست و شکی در ھستی او وجود ندارد.

  صحبت کنیم:آفرینش  د با ھم از موردی به نامبیائی

چندین میلیون سال پیش، یا میلیارد سال پیش یا ھــزاران ســال پــیش و از ازل جــز خــود خــدا ھــیچ چیــز و ھــیچ کــس نبــوده 

است، آسمان، زمین، کائنات، منظومه شمسی، ھیچ و ھیچ چیز وجود نداشته است، جز خدا اما در مقطعــی از زمــان کــه 

  ھمه چیز بیافریند.» ھیچ«دانیم خدا اراده نمود از این  یرا نمآن  ما

خواھیم بــه ســادگی بگــوئیم کــه  بپردازیم، بلکه میآنھا  خواھیم به ھای فراوانی در مورد پیدایش وجود دارند که نمی فرضیه

آیــه اول ســفر منشاء پیدایش نه یک سلول، نه یک اتفاق، بلکه یک ارادۀ خدائی بود، خدا چنــین خواســت و چنــین شــد، در 

چنین بود کــه خــدا نفــس پــاک خــودش را بــه آفرینش  و نحوۀ این »در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید«خوانیم:  پیدایش می

  که بود کائنات یافت اساس!» ھیچ«آن  دل پوچی داد، و از

آفرید و چه بود ایــن چیــز؟ چیزی » پوچی«آن  ھیچ چیز و ھیچ کس نبود، جز خدا و این ھستی مطلق و ازلی اراده نمود و از

دانیم و کتاب مقدس ھم در این مورد چیزی به ما نگفته است... چــه  شاید ھمان سلول اولیه! شاید انفجاری در خالء، نمی

اینســت کــه کائنــات در شــش روز آفــرینش  به دورۀ عدانیم! البته اشارات کتاب مقدس راج مدت این کائنات آفریده شد، نمی

ای در کتــاب مقــدس ھســت کــه  دانــیم، چــون آیــه ســاعت خودمــان اســت، نمــی 24که این روزھا ھمان آفریده شد. ولی این

پــس طــول ایــن روزھــا چــه مــدت بــوده اســت، » نظر خدا چون ھزار سال، و ھــزار ســال، چــون یــک روز. در یک روز«گوید  می

  محدود به زمان و مکان نیست.دانیم! شاید ھر روز ھزار سال، شاید یک میلیون سال و شاید بیشتر... چون خدا  نمی

خوب حاال ببینیم روز اول یا مرحله اول چه چیزی آفریــده شــد؟ بــا ھــم بــه فصــل اول کتــاب پیــدایش رجــوع کنــیم. روز اول یــا 

و روح  بــود ای پــر از آب ھا و زمین را فرمان داد که ایجاد شوند... زمین صاف و خالی از سکنه و قطعــه مرحله اول خدا آسمان

ھا قرار گرفت، سپس خدا از دل تاریکی مطلق روشــنائی را افریــد و روشــنائی و تــاریکی را از ھــم  ن زمین و این آبخدا بر ای

، البته ایــن شــب و روز ناشــی از طلــوع و غــروب خورشــید نبــود، چــون »روشنائی را روز نامید و تاریکی را شب«جدا کرد، و 

مرحله اول کــه شــامل روشــنائی یــا صــبح و تــاریکی یــا شــب بــود،  ھنوز خورشیدی خلق نشده بود.  بدین ترتیب روز اول یا

  گذشت.

و دریا بوده است، ولی خدا در روز و مرحله دوم اراده نموده که دریا را با ایجاد فاصــله  یدر ظاھر امر گویا زمین شامل خشک

د و خــدا خشــکی را زمــین و ھای بیشتری از میــان دریاھــا ظــاھر گردیــ در میان آبھا منشعب کند و در نتیجه این کار خشکی

ھمچنین آبھا را دریا نامید و خدا اراده نمود که گیاھان، درختان، میوه و حیات نباتی از زمــین ســر بــرآورد و بــه محــض اراده و 

فرمان خدا زمین ثمر داده و درختان میوه دادند. و روز سوم تمام شد. و روز یا مرحلــۀ چھــارم خــدا اراده فرمــود کــه ســتارگان 

روز بــود کــه وظیفــۀ روشــنائی بخشــیدن آن  را بیافریند و خورشید و ماه نیز در زمرۀ مخلوقات روز چھارم بودند... و درآسمان 

  ایجاد گردید. فلکیبه زمین به عھده خورشید نھاده شد و روز و شب 

  چنین شد.در روز پنجم خدا اراده نمود که مخلوقات دریائی و پرندگان و خزندگان و جانوران را بیافریند و 

انســان عنــان خلقــت زمــین را بــه دســتان آفــرینش  انســان انجــام داد و او بــاآفرینش  در روز ششم خدا شاھکار خلقت را با

  ان سپرد تا برآن نظارت و حکومت نماید.نسا

  و روز ھفتم خدا از کار خلقت دست کشید و به استراحت پرداخت.

  دید...پس بدین ترتیب داستان خلقت با این جمالت بیان گر

  آموزد؟ چه درسی به شما می» ھیچ«ھا از  فرینشآآیا این جمالت ساده، این 

  گوید: آقای الف در پاسخ این سؤال می



 

ھا خراب کنم، مغزم کشش ندارد، مسئله به قدری عظیم و بزرگ است که عقلــم قــد  خواھم فکرم را با این حرف اصالً نمی

  فکر کنم.آن  دھد راجع به نمی

  د:گوی آقای ب می

ھا چه معنی دارد؟ علم و دانــش ھمــه چیــز را روشــن کــرده اســت... دانشــمندان و متفکــران تــا اعمــاق فضــا  اصال این حرف

  اند... ھای بسیاری را کشف کرده اند و ناشناخته رفته

  دھم.... تصوری از آنچه که در کتاب مقدس راجع به خلقت آمده است به ذھنم راه نمی یچمن اصالً ھ

ید: خوب خدا قادر متعال است، ھیچ کاری از او بعیــد نیســت... ممکــن اســت کتــاب مقــدس حقیقــت را گفتــه گو آقای ج می

  باشد... ما را چه که سر از این رموز و اسرار در آوریم...

تر و بزرگتر از کائنات باشد؟!!  وقتی بــه منظومــه شمســی فکــر  ام... این خدا چقدر باید عظیم گوید: گیچ شده آقای دال می

ھــا  کنم... وقتی بــه میلیــون است فکر میآن  کنم، وقتی به کھکشان راه شیری که منظومه شمسی بخش کوچکی از می

کنم... وقتــی بــه ایــن نظــم، بــه ایــن گــردش مــنظم، بــه شــب و روز، بــه بھــار و تابســتان و پــائیز و  کھکشان دیگری فکر می

کنم... تنھا چیــزی کــه بــه نظــرم  بود، فکر می پیش نمی زمستان... و به این ساعت کیھانی عظیم که حتی یک ثانیه پس و

  است و بس.آن  کند، عظمت خالق خطور می

  ھا را دارید؟ شما، کدام یک از این پاسخ

ھــای اندیشــمند  ایــد، از ایــن نظــر ھــم فکــر انســان آیا ھم فکر آقای الــف ھســتید و از عظمــت و نظــم کائنــات مبھــوت شــده

ھــا بــوده اســت  مــلأفکر کنید در اشتباه ھستید. ھمــین تآن  خواھید به ظیم مسئله نمیباشید، ولی اگر به دلیل ُبعد ع می

ھــائی کــه  که انسان را حداقل وارد عرضه اختراعات و اکتشافات و حداکثر وادار به شناخت خدا کرده است. واقعاً یکی از راه

خواھــد مخلوقــاتش او را جــالل  خدا می خواھد خود را به مخلوقاتش بشناساند، ھمین عظمت و نظم کائنات است. خدا می

آنــان  باشــند و وظیفــه کی مــیآنھا  دھند، ستایش کنند و به عظمت او بیندیشند و به خود بیندیشند و بدانند خدا کیست و

  در مقابل این خدای عظیم چیست!

  :اند اما ھم فکران آقای ب که کتاب مقدس را رھا کرده و به علم چسبیده

ھــا  لھی گفته است ھمیشه باید در یک دســت کتــاب مقــدس را نگــه داشــت و بــا چشــم بــه آســمانیکی از متفکران علم ا

 نباشد، ولی ھیچگــاه علــم نتوانســته اســتآفرینش  مانند بیان الھیاتی ازآفرینش  نگریست. ممکن است که بیان علمی از

  کتاب مقدس را رد کند.آفرینش 

که ھمه چیز را به زبان علمی بیــان کنــد، و کتــاب مقــدس ھــم یــک بوده است ننویسندۀ کتاب پیدایش یک انسان دانشمند 

ای از الھام و یا رویــائی اســت  پرداخته باشد، بلکه بیان سادهآفرینش  کناب علمی نیست که به کنکاش عالمانه در خلقت و

  که نویسندۀ کتاب پیدایش در مورد خلقت دریافت کرده است.

  گوید: به خدا کرده و خود را کنار کشیده است و با اندکی تردید میآقای ج برعکس آقای الف ھمه چیز را موکول 

گوید کاری با این رموز و اســرار و پیــدایش کائنــات نــدارد... امــا آقــای  ممکن است کتاب مقدس حقیقت را گفته باشد، و می

  اندازد. میدال به لب مطلب پرداخته است. این نظم و عظمت کائنات آقای دال را به یاد عظمت خالق کائنات 

 ھــای شــناخت خــدا تعمــق در عمــق این درست ھمان چیزی است که باید ما ھمیشــه مــدنظر داشــته باشــیم. یکــی از راه

بیھــوده اســت.  شعجیــب ھایه چه گفتن و کف زدن برای خدا و کارچاوست. عزیزان در کنار گود ایستادن و به به و آفرینش 

اول مقصد و ھــدف خاصــی درنظــر داشــت، بــرای  آدمِ  آفرینش ھمانطور که خدا درباید وارد گود شد... باید این را بپذیرید که 

ســپرد کــه رھــایش کنــد و بــه نتک تک شما ھم ھدف خاصی درنظر دارد. خدا کائنات و یا حداقل زمین را بــه دســت انســان 

خــدا شــمرده اســت، آیــا شناسد، تعــداد موھــای ســر مــا را  ھا را به نام می سایر کارھایش بپردازد، خدا ھر یک از ما انسان

باالباالھا و بسیار دور از ما نشسته است و بــه کارھــای بزرگتــری پرداختــه و آن  توان بود؟ تصور اینکه خدا تر از این می نزدیک

  ھا غافل شده است، تصوری اشتباه است. از ما انسان

ایــد کــه فــارغ از  ین زحمت را بــه خــود دادهشناسد... ولی شما چه؟ آیا ا شناسد، ھمۀ ما را کامالً می خدا شما را کامالً می

ستایش کارھای عجیب او، با او آشنا شوید؟ خداشناسی کافی نیست، در کتاب مقدس آمده است که شیاطین ھــم خــدا 

شــود ایــن  شناسند، آنچه که مھم است ارتباط نزدیک با این خدا اســت... ارتبــاطی تنگاتنــگ و دوســتانه! چگونــه مــی را می

  ا برقرار نمود؟ارتباط را با خد

ھای این ارتباط زمینی بیندیشید، آنوقــت  بین پدر و فرزند است. وقتی به تمام جنبه یین تصویر این ارتباط، ارتباط زمینترگویا

  توانید تصویر گویائی از ارتباط بین خدا و مخلوقاتش به دست آورید. می

  کنند. پدر آسمانی خود خطاب می االیام مسیحیان، خدا را و ھمین تشابه موجب شده است که از قدیم

  خوب به این سؤاالت فکر کنید.

  کند؟ آیا پدر فرزند خطاکار خود را طرد می



 

  کند؟ آیا پدر از برآوردن نیازھای فرزندنش کوتاھی می

  دھد؟ ھای فرزند خود را، انجام نمی آگاھیش بعضی خواسته دلیل مصالح و پیش به آیا پدر

  شود؟ اندوھگین نمیآیا پدر از گمراه شدن فرزندش 

  شود؟ آیا پدر از بازگشت فرزندی که گم کرده است، شادمان نمی

  کند؟ دھد و راھنمائی نمی آیا پدر در ھنگام مشکالت فرزندش را دلداری نمی

  دیگر... ی»آیا«و صدھا 

  ھا داریم... منتظر باشید باز ھم با ھم سخن
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کند و ھدف او از خلقت انســان اینســت  لقت خود، انسان را خلق میآخرین مرحلۀ خ درخوانیم که خدا  می در کتاب مقدس

که بر روی زمین  حکومت کند و کارھای زمین را سامان بخشد، و در واقع خدا بخشی از قدرت را خود را به انســان تفــویض 

زمین اینست کــه او  ھای این موجود تازه خلق شده برای نظارت بر کند تا به جای او روی زمین کار کند. یکی از شاخصه می

به شباھت خدا افریده شد... یعنی او دارای فکــر و ھــوش و اراده بــود در حــالی کــه ســایر موجــودات فقــط براســاس غریــزه 

غاز کــرد... اولــین کــاری کــه آای داشت و براساس ھدف خاصی زندگی را  کردند... اما انسان برای زندگی برنامه زندگی می

دعــای خیــر آنھا  اش حوّا را برکت داده، در حق و زوجهآدم  اد، دعای خیر در حق او بود، خداخدا پس از خلقت انسان انجام د

  نمود: زاد و ولد کنید ، فرزندان بیاورید. زمین را پر سازید، بر زمین مسلط شوید.

فاده کــن، اســتآنھــا  عمــات مــال تــو اســت، ازننشان داد و گفــت، ھمــۀ ایــن آدم  پس خدا تمام نعمات و برکات زمین را بهس

ھای درختان را بخــور... از حیوانــات بــرای حمــل و نقــل و مســافرت اســتفاده کــن، از دریــا  حیوانات را شکار کن و بخور... میوه

بــه آن  از یتــوان تو اســت و مــیآن  ماھی بگیر، پرندگان لذیذ را خوراک خود ساز... ھرچه و ھرچه که در روی زمین است، از

  !یبه طریق درست استفاده کن گویم طریق درست... باز ھم می

ھــای سرســبز، کویرھــا، دریاھــا، منــاطق کوھســتانی بــوده باشــد. و انســان  گویا زمینی که ایجاد شــده بــود، شــامل قطعــه

ھــای  کان داده شد که از نظر طبیعی زیباترین مناطق زمین بود و باغ عدن نام داشت. یکــی از شاخصــهسدرست در جائی ا

کــرد، و قــرار بــراین بــود کــه  دید، با خــدا صــحبت مــی گاتنگ و رویارویی او با خدا بود... او خدا را میروزگار ارتباط تنآن  انسان

اودانه با خدا زیستن بود، ولی برنامه ناگھان عــوض شــد... جچون خدا جاودانی باشد... صحبت از مرگ نبود، بلکه سخن از 

  چرا؟

  شیطان از کجا وارد عمل شد؟

انسان، خلق شده بودند... و شیطان ھم یکــی از فرشــتگانی بــود کــه آفرینش  دند که قبل ازفرشتگان ھم مخلوقات خدا بو

  خیلی مغرور بود.

  مند شود... بھرهآن  خدا ھمۀ زمین را در اختیار انسان قرار داد تا از

  خدا انسان را به شباھت خود آفرید تا بر زمین حکومت کند...

نکه شبیه خودش بود... و بدین ترتیــب بــر ســایر مخلوقــات از جملــه فرشــتگان خدا انسان را اشرف مخلوقات خود نامید، چو

الزم بود که مطیع انسان باشند و در مقابلش سر فرود آورند... ولی شیطان تن به این اطاعت نداد و خدا ھــم او را از مقــام 

ت... حسادت در جان شیطان آتــش عالیش عزل کرد... و کینه انسان در دل شیطان جای گرفت و بذر انتقام در او ریشه گرف

ھــای ایــن فرشــته عاصــی را  ضربه بزند. راستی خدا چرا جلو بدجنسیآدم  برانگیخت و تصمیم گرفت به ھر بھائی شده به

  زه داد که به اشرف مخلوقاتش ضربه وارد کند؟انگرفت و به او اج

دارد برود و ھــر شــرارتی کــه دوســت دارد راستی خدا چرا ھنوز ھم دست شیطان را باز گذاشته است تا ھرجا که دوست 

  انجام دھد؟

گویــد:  دھد وارد معقوالت نشود و به این چیزھا فکر نکند. در جــواب ایــن ســؤال مــی او ترجیح می ؟آید آقای الف را یادتان می

  دانم. البد حکمتی بوده است... من چه می

  گوید: می وابسته است در پاسخ سؤال ماآفرینش  آقای ب که سخت به ُبعد علمی

آن  ھا خوبند و بعضی بد... اش افسانه است، شیطانی وجود ندارد... بعضی از انسان ای بابا، شیطان یعنی چه؟ اینھا ھمه

  ھم دلیل علمی دارد.

تواند انجام دھد و ما حق نــداریم از او  گوید، خدا ھمه کار می تر است در پاسخ این سؤال می اما آقای جیم که قدری معتدل

  ی کنیم... اینطور اراده کرده است و ما حق چون و چرا نداریم.بازجوئ

گویــد، درســت اســت کــه مــا فکــر  افتــد در پاســخ ســؤال مــا مــی به یــاد خــدا مــیآفرینش  ه با دیدن عظمتکولی آقای دال 

کنیم شیطان ھم ھنوز سرگرم شرارت است ولــی ایــن دورۀ زمــانی بــرای خــدا بــه منزلــۀ یــک لحظــه اســت، و شــیطان  می

  گوید. رسد... و درست می نجام به سزایش میسرا

  رسد. شیطان سرانجام به سزای اعمالش می

کند که شخص اخاللگر بایــد بالفاصــله طــرد شــود، زنــدانی شــود و در صــورت لــزوم  در ظاھر امر منطق انسانی ما حکم می



 

  ی چرا اینھمه دیر؟!!رسد... ول محاکمه و اعدام شود، منطق خدا نیز چنین است و شیطان به سزای اعمالش می

دیر از نطر ما است... برای ما زمان مطرح است ولی برای خدا زمان مطرح نیست. شیطان خطــائی کــرده اســت و مجــازات 

  شود. می

  ضربه بزند.آدم  فرشتۀ مقرب خدا را برآن داشت که بهآن  بله، حسادت شیطان،

نباتات و حیوانات اســتفاده کنــد... ولــی فقــط یــک اســتثناء بــرای  خدا به انسان اختیار تام داد که از تمام نعمات زمین اعم از

و  خــداپرسد چــرا نخــورم؟ رابطــۀ  میآدم  درخت نخور، ھمین!آن  انسان قائل شد: از میوۀ تمام درختان بخور... فقط از میوۀ

گویــد اگــر از  خش مــیبه خودش اجازه داده است از خدا بپرسد چرا؟ و خــدا در پاســآدم  انسان آنقدر تنگاتنگ بوده است که

  میری! میوۀ این درخت بخوری، می

ای کشید و روز بعدش یواشکی بــیخ گــوش  شنید، نقشه ای کمین کرده و گفتگوی خدا و انسان را می شیطان که در گوشه

از آید که شما ھم مثل او ھمه چیز را بدانید و در مقابلش عرض اندام کنید، چون اگــر  خدا خوشش نمی«زمزمه کرد آدم  زن

شوید و ھمه چیز را خواھید دانســت... بنــابراین خــدا بــرای اینکــه از میــوۀ ایــن درخــت  میوۀ این درخت بخورید، مثل خدا می

وسوســۀ شــیطان کــارگر » ھم بده نــوش جــان کنــد...آدم  نخورید، شما را تھدید به مرگ کرده است. بیا نوش جان کن و به

شــود. شــیطان  کنــد... و کــار تمــام مــی ورد و به شــوھرش ھــم تعــارف مــیخ میوه میآن  خورد و از شود و زن فریب می می

  گیرد. انتقام خود را می

کشــند  شوند و از ھم و به خصوص از خدا خجالت می و حوا متوجه برھنه بودن خود میآدم  افتد... ناگھان اتفاق غریبی می

بــه مکالمــه  .را زیرنظــر داردآنھــا  خــدا در ھمــه جــا انــد کــه دانســته شوند، چون این را می و فرار کرده و زیر درختی پنھان می

گویــد: کجــا  مــیآدم  خرامــد و بــه در بــاغ مــی مجالب بین خــدا و انســان گــوش دھیــد ـ صــدای خــدا چــون صــدای وزش نســی

  ھستی؟

آدم  دانســت، ولــی خــود را بــه ندانســتن زد تــا درســی بــه کجــا پنھــان شــده اســت؟ قطعــاً مــیآدم  دانست که آیا خدا نمی

  چنین بود:آدم  ... پاسخبیاموزد

  ـ چون ھر دو برھنه بودیم تا صدایت را شنیدیم از خجالت خود را زیر درختی پنھان کردیم.

  ای؟ خدا گفت: کی به تو اطالع داد که عریانی؟ نکند از میوۀ ھمان درختی که ممنوع کرده بودم خورده

  درخت خوردم.آن  ام کرد و از میوۀ ای وسوسه آدم گفت: این زن که برای من ساخته

  صدا به زن گفت: چرا این کار را کردی؟

  زن پاسخ داد: شیطان گولم زد.

  باید در پایان جلسه خدا رأی خود را صادر کند. ای بود که می روز در واقع جلسۀ محاکمهآن  گفتگوی خدا با انسان در

  و رأی خدا چنین بود.

درخت بخورد، مجازاتــت اینســت کــه دســت و آن  کردی تا از میوۀ ای شیطان که به صورت مار نزد حوا رفتی و او را وسوسه

تر خواھی بود و بین اعقاب تــو و اعقــاب  خزی و از ھمۀ موجودات ملعون گیرم و تا عمر داری برشکم خود می پایت را ازت می

  را خواھی کوبید.پاشنه او  کنم و در اثر این دشمنی نسل انسان سر تو را خواھد کوبید و تو ھم زن عداوتی برقرار می

  و اما حکم صادره برای زن چنین ابالغ شد:

: خوب خانم حوا، چون از من اطاعت نکردی مجازاتت اینست که با درد و رنج فرزند خواھی زائید، تابع شوھرت خواھی بــود 

  و او بر تو مسلط خواھد بود...

  رأی صادر در مورد آدم.

آب و علــف تبعیــد  درخت خوردی، از ایــن بــاغ بــه یــک کــویر بــیآن  از میوۀ : جناب آقای آدم، چون به حرف زنت گوش دادی و

باید خودت زمین را شخم بزنی و دانه بکاری و ھــر روز بــا زحمــت و مشــقت کــار کنــی تــا غــذا و زنــدگی آنجا  شوی و در می

مفیــد، خــار و خــس خواھــد ات را تأمین کنی... و زمین ھم به خاطر تو نفرین خواھد شد و ھمراه بــا نباتــات  خودت و خانواده

  کنی، تا اینکه بمیری. ریزی زندگی می رویانید... و ھمچنان با کار و عرق

و زنش را از باغ بیرون کرده و در کویر برھوت زیر گرمــای ســوزان آفتــاب آدم  ھای موکل شود و فرشته جلسۀ دادگاه تمام می

  کنند. رھا می

قیدی و آســودگی، خــداحافظ ای آســایش... و  آزادی، ای بی یخدا، ا ، زمزمۀ پرندگان، مصاحبت بابھشتی خداحافظ نسیم

  بدتر از ھمه خداحافظ ای بھشت و باز ھم بدترین وضعیت خداحافظ ای عمر جاودانی...

محکوم شد به مرگ... یعنی ھمان چیزی که خدا قــبالً بــه او ھشــدار داده بــود! اگــر از میــوۀ ایــن درخــت بخــوری... آدم  بله!

  میری. می

ھای اعالم شده توسط خدا را تحمل  ترتیب ھم زن و ھم نسل زن، ھم مرد و ھم نسل مرد محکوم شدند که مجازات بدین



 

  کرده و بمیرند.

و مــردان بــر زنــان  د است...رکنند... و ھنوز ھم در غالب نقاط جھان زن تابع م و ھنوز ھم زنان با درد و رنج بسیار زایمان می

  ریزند... و این داستان ادامه دارد. کنند و عرق می رای تأمین معاش کار میو ھنوز ھم مردان ب تسلط دارند

کشــت؟ آدم  چه گناھی مرتکب شد که محکوم بــه مــرگ شــد؟آدم  چه بود که به این سرنوشت دچار شد...آدم  چرا؟ گناه

  این بود که حرف خدا را اطاعت نکرد...آدم  خیر... تنھا خطای

توانــد   ایــم. چــه کســی مــی و مرد، محکوم به مرگ ھستیم، چونکه از فرمان خدا تمرد کردهزن آن  ھا، ساللۀ ھمۀ ما انسان

بگوید از این قانون مستثنی است؟ موسی؟ ابراھیم؟ انبیاء خدا؟ کیست که جرأت کند و بگوید: فرمان خدا را مو به مو اجرا 

تواننــد چنــین ادعــائی  یــاء خــدا نیــز نمــیکرده است و مستحق این مجازات نیست؟ مطالقاً ھیچ کس، حتی بــه اصــطالح اول

  کنند.

. نقشۀ خدا این بــود کــه ھائی داشت چی شد؟ خدا برای انسان، این مخلوق زیبائی که به شباھت خود آفریده بود، نقشه

اســتفاده  بھشــتیدردســر از تمــام نعمــات  یبــو  انسان جاودانه در بھشت خودش زندگی کند و دائماً با او در تمــاس باشــد

  ا خدا از نقشۀ خود عدول کرد؟کند. آی

به خاطر خرابکــاری شــیطان دســت بکشــد، ولــی  ھمآن  خواست از نقشۀ عالی خود برای انسان خدا به این سادگی نمی

توانست با خدا مصاحبت کند، انسان از مصــاحبت بــا  ت نداشت، دیگر نمیبھشانسانی که مرتکب گناه شد دیگر جائی در 

ت واالئی که خدا برایش درنظر داشت تحقق بخشد، چاره چیســت؟ انســان یّ نآن  انسان به خدا محروم شده بود، ولی باید

تواند حل کند و خدا راه حل ایــن مشــکل را پیــدا  ساز است، خدا ھر مشکلی را می توانست گناه نکند... خدا چاره دیگر نمی

  کرد...

  باز ھم با ھم گفتگو خواھیم کرد.



 

3  
کنــیم کــه ممکــن اســت در یــک مرحلــه بــرادری بــا  ر روی زمین گسترش یافتنــد... انکــار نمــیو حوا دآدم  به ھر حال خانوادۀ

  اند. با ھم ازدواج کرده باشند و بدین ترتیب آدمیان در زمین گسترش یافتهآنھا  خواھری ازدواج کرده باشد و نوادگان

و حــوا. ھابیــل کــه آدم  ین دو برادر، پسراناولین نشانه شورش انسان در مقابل خدا، ارتکاب قتل در اثر حسادت بود، آنھم ب

ای از حاصــل دســترنج  به حضور خدا آوردند، قاین ھدیــه را ای از محصوالت خود بان و قاین که کشاورز بود، ھر کدام ھدیه گله

ذیرفت، اش به حضور خدا آوردند. خدا ھدیه قاین را نپــذیرفت، امــا ھدیــه ھابیــل را پــ ای از گله و کشاورزی خودش و قابیل بره

پس قائن به شدت عصبانی شد و با برادرش به مجادله پرداخت و با ھم درگیر شدند و برادرش را کشــت و بــرای اولــین بــار 

  بدین ترتیب دست بشر به خون برادر آلوده شد.

او را کنیم پسر ھمان آدمی که از خجالــت برھنــه بــودن خــود را زیــر درخــت پنھــان کــرد تــا خــدا  در اینجا باز ھم مشاھده می

ســؤال آن  ھــدفی از ،پرســید کجــائیآدم  اینکه چیزی از نظر خدا مخفی نیست و اگر خدا ازآن  نبیند، از یک چیز غافل بود و

قــاین بــا  تفــاوت نشــان داد و بــه قــاین گفــت: بــرادرت ھابیــل کجاســت؟ را نسبت به این قتل بــی خودداشت و اینبار نیز خدا 

کــه در  کنــد مــیمجــازات  و خدا او ر ا چنین» م؟ مگر من پاسبان برادرم ھستم؟دان چه می«دھد:  گستاخی تمام پاسخ می

ای،  سرپناه در معرض کشته شدن قــرار داده جھان آواره باشد... ولی چون قاین به حکم خدا اعتراض کرد و گفت که مرا بی

  ساکن شود و از خطر انتقام در امان بماند.آنجا  خدا به او مکانی را نشان داد تا در

ل دورۀ طــوھــم آن  برای دنیای امروز ما، مشــکل اســت وآن  کنیم که باور در فصل پنجم کتاب پیدایش به موردی برخورد می

ســاله باشــد  130متوسط زندگی انسان است... پیرترین انسانی که امروز ممکن است وجود داشته باشد شاید انســانی 

  اند، مشکل است. ال داشتهھای اولیه عمری در حدود نھصد س ولی باور اینکه انسان

ھــای اولیــه بســیار تنومنــد بودنــد و  یابیم مبنی براینکــه انســان اما ما پاسخ این سؤال را در ھمین کتاب در فصل ششم می

  سال باشد. 120متوسط عمر یک انسان  ھنگامی که نسل بشر بر روی زمین زیاد شد خدا اراده نمود که

ھــا بــر روی زمــین فــراوان شــد و  این شرارت وقتی آشکارتر شد که جمعیت انسان شرارت ذاتی انسان ھمچنان با او بود و 

انســان محــزون شــد و تصــمیم گرفــت آفــرینش  فرما شد و اوضاع به قدری بــد شــد کــه خــدا از فساد و تباھی در زمین حکم

شــد کــه آن  غــاز کنــد. خــدا بــرای دیگر را در تاریخ انسان با تنھا انسان صالحی که بر روی زمین بود و نامش نوح بود آ مرحله

رؤیــای زیبــائی کــه خــدا آن  اش از روی زمین محو سازد... خدا دســت بــه یــک تصــفیه زد، ھا را بجز نوح و خانواده تمام انسان

برای انسان درنظر داشت، تبدیل به کابوس شده بود، انسان مھارگسیخته شده بــود... انســان تســلیم و بــرده گنــاه شــده 

ارت و ظلم و بیدادگری و تجاور به حقوق یکدیگر شده بود و زمین به خــاطر شــرارت انســان بــوی گنــد بود و فکر و ذکرش شر

  گرفته بود.

  زیست در میان نھاد: روزگار میآن  در اینجا بود که خدا، تصمیم خود را با تنھا مرد صالحی که در

ز روی زمــین محــو ســازم. و ســپس دســتور ھــا را ا خــواھم تمــام انســان ای نوح... دیگر صبرم به انتھــا رســیده اســت و مــی

  گوید: دھد و می را به نوح میآن  ی شامل ابعاد و ساختمانئاھ ساختن یک کشتی با طراحی

اند، نــابود خــواھم کــرد امــا  سوار شده یبه کشت با تو کهآنھا  انداران زمین را بجزجآورم و تمامی  ـ من طوفانی بر زمین می

آنھــا  وید و از ھر حیوان موجود چند جفتی نر و مــاده بــا خــود بــه کشــتی ببریــد کــه نســلات به کشتی سوار ش تو و خانواده

  منقرض نشود، خوراک به اندازه کافی ذخیره کن و آماده حرکت باش...

  گیرد قومی یا شھری را به کلی نابود کند. مراحلی ھستیم که خدا تصمیم می ھددر تاریخ کتاب مقدس شا

  ان از طریق طوفان بوده است.یکی از این مراحل پاالیش جھ

آن  شاید که در زمان نوح جمعیت بشر ھنوز آنقدر زیاد نشده بود که در سراسر زمین متفرق شــده باشــند، بلکــه جامعــه در

  اند. کرده المقدور نزدیک به ھم زیست می ای بوده که به ضرورت زمان حتی زمان منحصر به قبایل پراکنده

فســاد  ،گیــرد شــھری و تمــدنی را کــامالً از روی زمــین محــو ســازد ه خــدا تصــمیم مــیھــای ایــن مرحلــه کــ یکی از شاخصــه

  توان یافت. شھر و یا تمدن نمیآن  گناه در حدی که حتی یک انسان سالم و صالح و بیبه ن است، دتمآن  سراسری

  گفتگوی معروف بین خدا و ابراھیم.آن  بینیم و دوم و عموره میسرا در انھدام آن  نمونه

دوم و عمــوره بســیار نگــران شــده بــود قصــد پادرمیــانی و ســیم که از شدت غضب خدا و تصمیم خدا مبنی بــر انھــدام ابراھ

  پوشی کند... چشمآنجا  دو شھر نمود، باشد که خدا از ویرانیآن  وساطت برای



 

  .بگذردآنھا  پنجاه نفر از نابودیآن  : خدایا شاید در شھر پنجاه نفر عادل باشند، بیا و به خاطر

  پوشم. چشم میآنجا  گوید: باشد، اگر پنجاه نفر عادل وجود داشته باشد از نابودی خدا در پاسخ درخواست ابراھیم می

  نفر. 45ابراھیم: شاید پنجاه نفر نباشد و فقط 

  کنم. نفر باشد شھر را نابود نمی 45خدا: باشد، اگر 

  نفر باشند چه؟ 40گوید: اگر  ابراھیم: با اندکی شرمساری می

  گذردم. شھر میآن  نفر عادل ھم باشند از گناه 40گوید: اگر  خدا می

  نفر باشد چه؟ 30گوید: خدایا برمن خشم نگیری: اگر  ابراھیم می

  کنم. شھر را نابود نمیآن  نفر عادل باشند، باز ھم 30و خدا گفت: اگر 

پرســد: اگــر ده نفــر عــادل  بــراھیم بــا تــرس و لــرز مــییابد تا بدانجا کــه ا و بدین ترتیب جرو بحث بین خدا و ابراھیم ادامه می

  باشند؟

  کنم. ده نفر، شھر را نابود نمیآن  گوید به خاطر و خدا می

 شود کــه حتــی ده نفــر ور می شویم وقتی تمدنی که آنچنان در فساد و تباھی غوطه با توجه به چنین شرایطی متوجه می

  زند. ا وارد عمل شده است و دست به تصفیه میشود، آنگاه خد یافت نمیآنجا  صالح و عادل درآدم 

ب فــرو رود و آگین شده بود که تصمیم گرفت تمــامی زمــین زیــر  اما، خدا از شرایط حاکم بر زمانه نوح آنقدر متأسف و خشم

کند نابود شود، ولی در دفعات بعد که خدا دست بــه تصــفیه و پــاالیش نســل  ای که بر روی زمین زیست می ھر موجود زنده

  نسان زد براساس عھدی که با نوح بست، قول داد که دیگر چنان طوفانی تکرار نخواھد شد.ا

  را نابود کند؟آنھا  نچنان در فساد غرق شده باشند که خدا بخواھدآشناسید که  ای را می آیا شما ھم اکنون جامعه

ھــا و  چــرا تصــمیم گرفــت انســان انســان پشــیمان و متأســف شــد؟ وآفــرینش  آید کــه چــرا خــدا از اینک این سؤال پیش می

دانســت؟ آیــا خــدا در مقابــل شــیطان  جانورانی را که آفریده اســت از روی زمــین محــو ســازد؟ آیــا خــدا ایــن وضــعیت را نمــی

  ؟شکست خورده بود

خواســت  خواست ھمیشه در کنار انسانی باشد کــه بــه شــباھت خــود افریــده بــود. خــدا مــی به زبان خیلی ساده خدا می

ھــای مختلــف،  خواســت حکومــت فرمانروائی کنــد، خــدا مــیآن  تمدن و یک حکومت باشد که فقط خودش برجھان فقط یک 

  ھا، و بالیای گوناگون در روی زمین وجود نداشته باشد. ھا، سیل ھا، قحطی ھای مختلف، جنگ ھای مختلف، زبان پرچم

رارت کوچــک، یــک تمــرد کوچــک ھا برای حکومت آسمانی خود داشت، ولــی یــک خطــای کوچــک، یــک شــ خدا خیلی نقشه

موجب شد که انسان ملعون شود و دیگر لیاقت زیستن بــا خــدا را نداشــته باشــد و بــه خــودش رھــا شــود و روح خــدا بــرای 

تواند و توانســته اســت  اما، خدای قادر مطلق می ھمیشه در انسان داوری نکند، بلکه انسان تسلیم روح خطاکار خود شود

  چگونه؟ براین شرایط حاد فائق آید،

گیرنــد، ولــی بــه  ھای زیادی را دربر مــی ھائی ھستیم که قرن خوانیم شاھد فراز و نشیب ما وقتی تاریخ کتاب مقدس را می

عنــان گســیخته آن  فریــد، انســان در یــکآملکــوت خــود را آن  خاطر داشته باشیم، زمان برای خدا مطرح نیست، خدا در یــک

ت گرفت و حکومت خود را مستقر کرد... سخن از سه مرحله بســیار طــوالنی از شد، و خدا بالفاصله عنان انسان را در دس

  نظر انسان است.

ھــا را یکجــا دیــده اســت.  کنیم. ولی خدا تمام تمام زمــان ایم و تاریخ را سیر می دران ما، ما و شاید ھم فرزندان ما نشستهپ

ھای عجیب خــدا عــاجز اســت...  که از کاوش نقشهکند و این فکر قاصر انسان است  داند چه کرده است، و چه می خدا می

  کند که قابل فھم خودش باشد... ھائی بیان می و این زبان قاصر انسان است که به ناچار خدا را در واژه

دوستان، خدا پیروز است و شیطان شکست خورده است... این را خدا دیــده اســت. دوســتان خــدا پیــروز اســت و شــیطان 

ای کوتاه درنظر خداوند است که نقشــه  ھا خواھند دید. این تاریخ طوالنی زمین مقدمه راانسانشکست خورده است... این 

خواھد در کنــار انســان  استقرار ملکوتی است، ھمچون ملکوت آغازین، ملکوتی که خدا میآن  عجیب خود را اجرا نماید... و

  و... و...باشد، با انسان باشد، ملکوتی بدون حد و مرز و پرچم و اختالف زبان 

  منتظر باشید...
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و حــوائی آدم  نوح و خانوادۀ او و تمام جانورانی که در کشتی بودند، پس از فرو نشستن طوفان بــر خشــکی پــای نھادنــد...

دیگر... با فرزندانشان و این بار نه در ملکوت خدا، بلکه بر روی زمین کــه خــدا بــا نــوح عھــد بســت کــه دیگــر در ســیالب فــرو 

ت و یکم روز اول ماه، پای بر خشــکی نھادنــد. اولــین کــاری کــه نــوح صتنھا موجودات زنده در جھان در سال ش نخواھد رفت.

قربانی گذرانیــد... و خــدا خوشــنود از آن  و بربرای خدا بود. استقرار یک جامعۀ خداگونه  نمادانجام داد برپا کردن قربانگاھی 

را به ســبب انســان لعنــت نکــنم، زیــرا کــه خیــال دل انســان از طفولیــت بــد بعد از این دیگر زمین «عمل نوح با خود اندیشید 

است، و بار دیگر ھمۀ حیوانات را ھالک نکنم، چنانکه کردم و مادامی که جھــان بــاقی اســت کاشــتن و درو کــردن، ســرما و 

  و این عھدی بود که خدا با نوح بست.» گرما، زمستان و تابستان، و روز و شب متوقف نخواھد شد.

باشــد. اول اینکــه دیگــر انســان از نظــر خــدا موجــودی شــده اســت کــه خیــال دل او از  ھائی در این عھد قابل توجه مــی تهنک

گیــریم، انســان از طفولیــت در گنــاه زاده  طفولیت بد است و دوم اینکه این وضعیت ادامه دارد تا پایان جھان: پس نتیجه مــی

  شود و دیگر اینکه این جھان پایانی دارد. می

  ای از بقا در روی زمین آغاز شد. ه، مرحله تازهبل

تسلط نمائید و بــر آن  بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در«و حوا را برکت داد و گفت: آدم  این بار نیز خدا ھمانطور که

داری کــه بــر  تخــم ھــای خزند، حکومت کنید... ھمۀ علف ماھیان دریا و پرندگان آسمان و ھمۀ حیواناتی که بر روی زمین می

دار است را به شــما دادم تــا بــرای شــما خــوراک باشــد و بــر ھمــۀ  میوۀ تخمآنھا  ھائی که در روی زمین است و ھمۀ درخت

حیــات اســت، ھــر علــف ســبز را بــرای خــوراک آنھــا  حیوانات زمین و به ھمۀ پرندگان آسمان و به ھمۀ حشرات زمین کــه در

  ، به نوح نیز چنین فرمود:»دادم.

بارور و کثیر شوید و زمــین را پــر ســازید. و خــوف شــما و «دا، نوح و پسرانش را برکت داده، بدیشان گفت: و خ

خــزد، و بــر ھمــۀ ماھیــان  ھیبت شما بر ھمۀ حیوانات زمین و بر ھمۀ پرندگان آسمان، و بر ھر چه بر زمین می

دارد، برای شما طعام باشد. ھمه را ای که زندگی  اند. و ھر جنبنده دریا خواھد بود؛ به دست شما تسلیم شده

  چون علف سبز به شما دادم، مگر گوشت را با جانش که خون او باشد، مخورید.

ایــم، ولــو یــک  تر بگویم در زندگی مرتکب خطائی شــده ھا بدون استثناء گناھکاریم... حتی اگر مالیم بله! عزیزان... ما انسان

ھــای منصــف ھمگــی اذعــان دارنــد کــه در زنــدگی خــود مرتکــب  اند... انســان هخطا، و حتی انبیاء خدا ھم از خطا مصون نبود

انــد،  شوند که اذعان کنند که گناھکارند، چون ھنوز معنی گنــاه را نفھمیــده اند، ولی کمتر کسانی یافت می خطاھائی شده

که نه گنــاھی انجــام داده اســت و تواند ادعا کند  ینکه گناه را متوجه انبیا خدا نیز بنمائیم... تنھا کسی که میاچه رسد به 

  میرد... شود و تا قبل از اینکه بتواند سخنی بر زبان بیاورد، می کودکی است که از مادر متولد می ،نه خطائی

داند... چرا؟ چــون ذات گنــاه آلــود را از پــدر  بله، از نظر ما این کودک معصوم است... ولی صبر کنید: خدا او را نیز گناھکار می

و آدم  ، آنگــاه کــه بــادر بھشــتراث برده است. و دغدغه خدا نیز ھمین بوده است که چکار کند تــا وضــعیت اولیــه خود به می

  زیست را احیاء کند. حوا می

  رسیم. میآن  ھای خدا عالی است و به نقشه

نه در حیطــۀ دیــن  .داردای نقطۀ پایانی  موجود زنده ھر دیگر اینکه این جھان ابدی نیست... نقطه پایانی دارد... ھمانطور که

رود؟ چنــدین میلیــارد  تکلیف این زمین چیست؟ به کجــا مــی :ھائی در جریان است و مذھب بلکه در حیطۀ دانش ھم زمزمه

رود... برجھــا  رود، سخن از زندگی در زیر دریــا مــی فضا میدر تواند مسکن دھد و تغذیه کند؟ سخن از زندگی  انسان را می

ھــای  گیــرد... بــرج شود، و گسترش حالت عمودی به خود می گر گسترش افقی غیرممکن مید، دینکش سر به آسمان می

شــود،  تــر مــی شود، غذا کم و کــم شود، جمعیت افزوده می روز در اثر ترقی علمی عمر انسان درازتر می سا... روزبه آسمان

ھــا... و... و....  ن، آلــودگی، زبالــهجائی برای زیستن انسان نیست، اتفاقات کیھانی نیــز مزیــد برعلــت اســت، گرمــایش زمــی

  رود؟ راستی زمین دارد به کجا می

ھــای عظــیم فضــایی ســاخته  رویم... به پایگاه گوئیم به کرات دیگر می آلیستی فکر کنیم... می خیلی... خیلی بخواھیم ایده

  رویم... ولی این سیر تسلسل تا کی ادامه دارد؟ دست بشر می

ھــای میکروبــی و  فشــان، جنــگ ھــای مرمــوز، وقــایع کیھــانی، ســیل، زلزلــه، آتــش خش، بیماریدر کنار این دورنماھای امیدب



 

  کنند. اتمی... و صدھا خطرات دیگر نسل انسان را تھدید می

گوید که انسان از ھمان بــدو تولــد  پس به دو نکته بسیار اساسی ھمیشه توجه داشته باشید... این را نه ما بلکه خدا می

  اینکه این جھان نقطۀ پایانی دارد. گناھکار است و دیگر

  اعالم نمود:آدم  تی بهھشخدا شریعت خود را با فقط یک فرمان در ملکوت ب

  میری. از این درخت نخوری، چون اگر بخوری می

  داد. موسی ها بر ده لوح نوشت و بسینو سپس این شریعت را گسترش داد و در کوه 

  تو را غیر از من خدایان دیگر نباشد. :

  را عبادت کنی.آن  رای خودت صورتی متراش کهب :

  باطل نبر. به : نام مرا

  سای: روز ھفتم را از کار بیا

  : پدر و مادر خود را احترام نما.

  : قتل مکن.

  : زنا مکن.

  : دزدی مکن.

  : شھادت دروغ مده.

  : به ھمسایه خود طمع مورز.

  کرده باشد؟ ظین را مو به مو در سراسر عمرش حفتوانید نام ببرید که تمامی این فرام حال چه انسانی را می

  زبان را؟ ھمان کودک یکسالۀ بی

ورزد! پس او ھم گناھکار است، غیــر  کند، او که به اسباب بازی خواھر خود طمع می او که به برادر کوچک خود حسادت می

  از اینست؟

 ام و نــه... ام، نــه دزدی کــرده ام، نه زنا کــرده کنند: خدا را شکر نه کسی را کشته نکته اصلی اینجاست که ھمگان فخر می

گوید. او بت پرست است. بت پرستی فقط ستایش یک مجسمه چوبی و سنگی نیست، شاید بــت او پــولش  مّا دروغ میا

ھــای دیگــر...  باشد، شاید زنش باشد، شوھرش باشد، فرزنــدش باشــد، شــھرتش باشــد... ثــروتش باشــد... و خیلــی بــت

گــویم بــه حــق و بــه راســت  به راســت... مــی، زندگی نام خدا را به بطالت برده است؟ چندین و چند بارچندین و چند بار در 

  نورزیده است؟ سدسوگند خورده است؟ آیا تاکنون در زندگیش به ھیچ چیزی ح

ھــر ده  گانه را اجرا نکند، چون اینســت کــه تر اینجاست که طبق کالم خدا، ھرکس حتی یکی از این فرامین ده و نکته اصلی

پرســت، قاتــل،  اش اینست که اگر کسی نــام خــدا را بــه باطــل ببــرد، چــون اینســت بــت فرمان را اجراء نکرده است... معنی

  ر و شھادت دروغ دھنده است.اک زانی، دزد، طمع

  »خیال دل انسان از طفولیت بد است.«دانست  چون می ،دانست خدا این را به خوبی می

آدم  خواســت بــر باشــد، خــدا مــیآدم  و در کنــارآدم  خواســت بــا ن طور باشد، خــدا مــیخواست وضعیت ھمی ولی خدا نمی

باید نقشه خود را عملی سازد. شیطان کیست که بتوانــد  ھائی عالی برای انسان داشت... و می حکومت کند، خدا نقشه

  شود تقدس را با گناه آشتی داد؟ نقشه خدا را باز دارد؟ ولی چگونه می

آینــد. انســان بــرای اینکــه بتوانــد بــا خــدا  و بری از گناه است و انسان گناھکار و از اینرو با ھم کنــار نمــیخدا منزه و مقدس 

  شرایط آرمانی برقرار شود.آن  شود تا عادلمقدس شود، گناھانش پاک بگردد و از نظر خدا  باید ارتباط داشته باشد

نــاه کنــار آیــد، پــس بــرای حــل ایــن معضــل، بــرای اســتقرار تواند بــا گ خدا نه براساس عجز بلکه براساس ذات خدائیش نمی

اک شــدنی نبــود، پــنجام دھد تا انسانی را که بــه فرمــایش خــودش ابھشت اولیۀ منظور نظر خدا، چه اقدامی الزم بود خدا 

  پاک شود و لیاقت ھمنشینی با خدا را داشته باشد؟

  با ما باشید.
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تقــدس و پــاکی الزمــۀ ھمزیســتی بــا خــدا و شــراکت در آن  ا انسان گناھکــار بــهگفتیم که الزم بود خدا طرحی پیاده نماید ت

  ملکوت خدا، برسد.

 ای بس طوالنی است ولی گام به گــام مــا را بــه ای است براجرای این طرح، ھرچند که مقدمه سراسر کتاب مقدس مقدمه

  کنند. طرح نزدیک میآن 

ای برگزیــده و ممتــاز بــرای پشــتوانه نســلی کــه در راه  ادند... خانوادهاش زندگی جدیدی بر روی زمین بنیان نھ نوح و خانواده

امی بودنــد کــه در جھــان و، اجــداد تمــامی اقــثبود... که تا مدتی بعد، انشعاب آغاز شد ـ سه پسر نــوح ســام و حــام و یافــ

ســمت غــرب گفتنــد. ســیل جمعیــت از شــرق جھــان بــه  ـ اما ھنوز ھم تمامی دنیا به یک زبــان ســخن مــی ندگسترش یافت

ل بابــشد و در این رھگذر بود که اندیشه انسان از خدا به خودش و اعتالی نام خودش متوجــه شــد و بــرج رفیــع  سرازیر می

زمــان بــه بعــد زبــان انســان را مغشــوش ســاخت تــا آن  نمادی از این مستقل بودن از خدا و خوداتکائی گردید، از اینرو خدا از

  را پراکنده ساخت.ھا آن نتوانند حرف یکدیگر را بفھمند و

و نــوح آدم  کنــیم متوجــه یــک فاصــله زمــانی حــداقل ده ھــزار ســاله بــین وقتی وقایع کتاب مقدس را تا این زمــان دنبــال مــی

شویم، حال ببینیم رابطه خدا با انسان در طول این مــدت چگونــه بــوده اســت؟ آیــا چیــزی بــه نــام دیــن، آنطوریکــه امــروز  می

  است. کنیم، وجود داشته مشاھده می

که مردم چگونه باید زندگی کنند، و به چه ایمــان داشــته باشــند. قــدر  بودای، دستوری، از خدا صادر شده  نبیآیا مکتوبی، 

ھای صالح در تماس مستقیم بــوده اســت، و ھــر یــک  ان خدا مستقیماً با بعضی از انساندورمسلم اینست که در طول این 

اند و به  شناخته اند و افراد قبیله و قوم به تبع او خدا را می و بزرگ قبیله و قومی بودهو نوح رئیس آدم  ھا مانند از این انسان

  اند. سپرده رھنمودھای او گوش می

ولی، گسترش انسان و در اقلیت بودن چنین مردان خداشناسی که رودررو با خدا صحبت کرده بودند و یا مســتقیماً از خــدا 

پرداختنــد  و در نتیجه به اموری مــی ندریمردم از خدا برگشته و راه خود را پیش گ د کهموجب ش گرفتند، رفته رفته الھام می

که مورد پسند خدا نبود و این فساد و تباھی آنقدر ادامه یافت تا منجر به تصمیم خــدا مبنــی بــر نــابودی بشــریت گردیــد. در 

شده است. این  دا از پدر به فرزند منتقل میاند و شناخت خ شناخته شود گفت در طی این دوران مردم خدا را می واقع می

شــود، ولــی  ھا شــناخته مــی یابد و خدا سینه به سینه انسان وضعیت پس از طوفان نیز با نسل پالوده شده بشر ادامه می

خــود  اند و خــدا را بــه فرزنــدان اند و دستور خدا را اطاعت نکرده اند که از شناخت خدا سر باز زده در ھر حال کسانی نیز بوده

انــد و یــا  شــناخته اند و بدین ترتیب از یک سو نسل خداشناس رو به کاھش و نسل کســانی کــه خــدا را نمــی معرفی نکرده

بــرج بابــل بــه وقــوع پیوســت و  ۀانــد رو بــه افــزایش رفتــه اســت، تــا جــائی کــه واقعــ کــرده اند و از او اطاعت نمی شناخته می

  ھای گوناگونی شدند. تند دارای زبانگف یک زبان سخن می هھای روی زمین که ب انسان

خــواھیم در اینجــا بــه  بدین ترتیب حدود سه ھزار سال سپری شد تا شخصی به نام ابراھیم در صحنه ظــاھر شــد، مــا مــی

  بحث ایمان بپردازیم...

  مشھور است که ابراھیم پدر ایمانداران جھان است.

دور از ھرگونه منبع آبی شــروع بــه ســاختن کشــتی نمــود... رســم ای  رف فرمان خدا در محوطهصنوح را به یاد دارید؟ او به 

را توســط آن  شــود کردنــد تــا وقتــی کشــتی ســاخته مــی زمانه براین بود که کارگاه کشتی سازی را در کنــارۀ دریــا برپــا مــی

د، بــه آب رده بودنــکــدادنــد و از طریــق کانــالی کــه بــه ســوی دریــا حفــر  الوارھای چوبی غلطان که کارگران در زیرش قرار می

کردنــد: نــوح... آب کجاســت؟  دیدنــد او را تمســخر مــی انداختند. ولی وقتی مردم تالش نــوح را در ســاختن کشــتی مــی می

  کرد. خواھی بکشی؟ و نوح در سکوت کار می کشتی را از اینجا تا کنار دریا می

ابــراھیم نیــز چنــین بــود... او شــخص کــرد، ایمــان او بــود... و  آنچه که نوح را در مقابل نیشخندھا و مســخرھا محافظــت مــی

  اش لوط از اور کلدان به کنعان کوچ کردند. دامداری بود که ھمراه پدرش تارخ و ھمسرش سارا و برادرزاده

  پیشاپیش اینجا برای روشن شدن موضوع مثالی بزنیم:

کــن  رو نداری جمــع و جــو پیچد: بلند شو ھرچه داری اید، ناگھان صدائی در گوش شما می فرض کنید در خانه خود نشسته

  انت به جائی که به تو نشان خواھم داد برو.گتسبات و  و با خانواده

  آورد؟ آیا این صدای خداست؟ کوچکترین شکی در این مورد این سؤاالت را پیش می



 

  : به کجا بروم؟

  .ئیدگو ی، مساله باشید 75ام را آمادۀ این سفر کنم؟ و اگر مانند ابراھیم پیرمردی  : چطور خانواده

  ره شوم؟ااین سرانۀ پیری کجا آو :

  ام که مشغول کار است، چطور او را ببرم؟ : برادرزاده

  : دوستان و آشنایان را برای این سفر چگونه آماده کنم؟

  ولی ابراھیم چنین سؤاالتی را مطرح نکرد، بلکه گفت:

کنیــد، گلــه را آمــاده نمائیــد، از کارھــای خــود  بنــدی ھمگی دست و بال خود را جمع و جور کنید، اســباب و وســائل را بســته

پرسید کجا و چرا؟ اینست ایمان ابراھیم و ایمــان نــوح. ابــراھیم دعــوت خــدا را ناستعفا بدھید، آماده سفر شوید... و کسی 

  چون و چرا اطاعت کرد. شنید و بی

  رکت دھند.طرح خدا برای ابراھیم این بود که او برکت بیابد و نسلی پیدا کند که جھان را ب

  اش و آنچه که داشت و عازم کنعان شد. پس ابراھیم از دیار خود عزم سفر کرده و ھمراه با ھمسر و برادرزاده

تمــام ایــن « :داد رسید خدا به او وعده می کرد. به ھر دیاری که می در این سفر طوالنی ھمچنان خدا ابراھیم را ھدایت می

دیار ھمانند نوح که قدم بر خشکی نھاد، قربانگاھی برپــا کــرده و بــرای آن  له درو بالفاص» سرزمین مال تو و نسل تو است.

  ...دگذارانی خداوند قربانی می

  کرد. و بدین ترتیب منزل به منزل به سمت جنوب کوچ می

ھــای پــنج ســتاره بــرای  ندی نبــود، ھتــلیرفت... در ظــاھر امــر دعــوت خوشــا ابراھیم چشم بسته و با ھدایت خدا پیش می

آمــد...  که توسط خدا دعو.ت شده بود، آماده نبودند، فرش قرمز بــرایش گســترده نبــود، کســی بــه اســتقبالش نمــی کسی

  ھا... و سرانجام: کرد... رنج سفر... تھیه غذا... خطر راھزانان... بیماری دام کسی کمکش نمی

  قحطی!

صر، ابــراھیم بــا توجــه بــه شــرایطی کــه بــر مصــر قحطی زمین را فرا گرفت که ابراھیم وارد مصر شد، ولی قبل از ورود به م

کشــند،  دوزند و به طمع رسیدن به ھمسرش او را می دانست ھمه چشم طمع به ھمسر زیبایش می حاکم بود، چون می

  آور است. ش برای روزگار ما، بسیار شرمنیاببه ھمسرش سارا توصیه عجیبی نمود... که 

ه است... کتاب مقدس نکوشیده است کــه حرمــت انبیــا خــدا را حفــظ کنــد و از کتاب مقدس خطایای انبیا خدا را پنھان نکرد

  بیان گناھانشان، خودداری کند... کتاب مقدس ھمه کس را عریان کرده است، از جمله ابراھیم را.

الخطــا و خواھد به من و شما بگوید، فرقی با ابراھیم و انبیا نداریم... ھمۀ ما انســانیم و جایز کتاب مقدس بدین وسیله می

را دعوت کــرد تــا کــاری انجــام دھنــد آنھا  ھای عادی و معمولی چون ما بودند، با این تفاوت که خدا مستعد گناه. انبیا نیز آدم

  و...

مصر ابراھیم به ھمسرش سارا چنین گفت: از این لحظه به بعد ھر کس ما را دید تو بگو خواھر من ھســتی ـ تــا  هبا ورود ب

  کشند...مرا به طمع تصاحب تو ن

  و این یک درغ بزرگ بود... و شکستن شریعت خدا که فرموده بود: دروغ نگوئید...

  و چه وحشتناک بود پیامد این دروغ!!

  چرا ابراھیم ترسید؟ مردی که چشم بسته فرمان خدا را اطاعت کرده و خانۀ پدری را ترک کرد، در این مرحله چرا ترسید؟

دھــیم، ابــراھیم ھــم انســانی  ما قرار دارند که اعتماد خود را به خدا از دســت مــی ھائی در مسیر زندگی گاه ھمیشه کمین

  ری ترس از جان.گھا قحطی بود، و دی گاه مثل ما بود، یکی از این کمین

مأموران فرعون آوازۀ زیبائی سارا را به گوش فرعون رسانیدند و فرعون ھم مانند ھر پادشاه جباری در تاریخ جھــان تمامیــت 

رفــت و بــدین  خواست. ھر دختری که زیبا بــود بــه حرامســرای فرعــون مــی د، ھرچه را که خوب بود برای خودش میخواه بو

ترتیب فرعون با این تصور که سارا خواھر ابراھیم است، او را به زنی گرفت و وارد حرمسرای خــود نمــود و ابــراھیم را نیــز از 

  مند ساخت. مال و مکنت فراوان بھره

  زشت ابراھیم وجود ندارد. لاین عم ھیچ توجیھی برای

دروغ اطــالع نداشــته اســت و بعــداً در آن  آمیز گفته است که جــان ســالم بــه در بــرد و از عواقــب آیا او صرفاً دروغی مصلحت

مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است و چون تصرف کننده ھمسرش فرعون بوده است، کاری از دست او ســاخته نبــوده 

  ؟است

اش، بــه خــاطر اینکــه زن ابــراھیم را  سلم است اینست که خدا فرعون را با فرســتادن بالھــای ســخت بــر خــانوادهآنچه که م

  تصاحب کرده بود، مجازات کرد

ولی ھمین مورد بار دیگر در جرار واقع شد و ابراھیم ساره را خواھر خود معرفی کرد و ابی ملک پادشاه جــرار او را بــه زنــی 

شخص دیگــری اســت. ابــی ملــک ســاره را  ۀاو را تصاحب کند خدا در رؤیا به او گفت که ساره زوج گرفت، ولی قبل از اینکه



 

  دھد و مال فراوانی به او بخشید. به ابراھیم باز گردانید و او را سرزنش کرد که این چه کاری است که انجام می

براھیم را جری کرده باشــد کــه خــدا زن او را ساره نزدیکی نکرده باشد و این مسئله ا امحتمل است که بار اول نیز فرعون ب

  کند. می حفظ

نچه که مسلم است کار ابراھیم در نظر خداوند بسیار ناپسند بــود، آھیچ توجیھی برای این اقدام ابراھیم وجود ندارد، ولی 

  کند.گاه کرد که به ساره نزدیکی نآچون بار اول خانواده فرعون را دچار بالیا کرد و بار دوم ابی ملک را 

توانــد از انســانی عــادی و گناھکــار و خطاکــار،  اینکه خدا میآن  توان یک نتیجه گرفت و کل این ماجرا می ازولی در ھر حال 

توانــد ھمــه کــاری انجــام  نسلی به وجود آورد که موجب برکت جھان شود و او را پدر ادیان توحیــدی جھــان نمایــد. خــدا مــی

  .سازد ھا را ممکن می دھد، خدا غیرممکن

  باد. وندنام خدا رجالل ب
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بــود کــه ایــن قبیلــه بــه دلیــل آنجــا  ابراھیم در کوچ به سمت جنوب وارد بیت ئیل شد و در قربانگاه خدا را پرستش نمــود و از

  اش لوط جدا شد. ت افراد منشعب شدند و به این ترتیب ابراھیم از برادرزادهثرک

بــود کــه خــدا عھــد خــود را بــا ابــراھیم آنجــا  یم در کنعــان بــاقی مانــد و درخیز اردن رفت و ابراھ لوط به جانب سرزمین حاصل

ھستی، به سوی شمال و جنوب، و مشرق و مغــرب بنگــر. آن  اکنون چشمان خود را برافراز و از مکانی که در«تجدید کرد: 

مانند غبار زمــین گــردانم چنانکــه بینی به تو و به ذریت تو تا ابد خواھم بخشید و ذریت تو را  زیرا تمام این سرزمین را که می

را بــه تــو آن  اگر کسی غبار زمین را بتواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. برخیز و در طول عرض زمین گردش کن زیرا کــه

  »خواھم داد.

آزاد  اش لــوط و رھانیــدن او و امــوالش و جملــه بــه اســارت رفــتن بــرادرزادهآن  اتفاقاتی چند در زندگی ابراھیم واقع شــدند از

  باشیم: در اینجا شاھد ظھور کالم خداوند در رؤیا به ابراھیم می و نمودن سدوم و عموره

  ر تو ھستم و اجر بسیار عظیم تو.پای ابراھیم مترس، من س

ابراھیم که ثروت زیادی اندوخته بود، با این حال ترسان بود، ترســان از روزی کــه دشــمنان او را بکشــند و امــوالش را ببرنــد، 

ھنوز ابراھیم تردید داشت خدائی که او را به این کــوچ خوانــده اســت. خــدائی کــه بــه او وعــده داده اســت اعقــاب او را  گویا

  کند، بتواند او را آنطوریکه باید و شاید حمایت کند. تر از ستارگان آسمان می فزون

مــا در آســمان اســت. و مــا ھیچگــاه  خطاب خدا به ابراھیم خطاب او به تک تک ایمانداران است چون خدا ســپر مــا و خزانــه

نباید امید خود را در زندگی از دست بدھیم و مانند ابراھیم نگران فردائی باشیم که ھنوز نیامده است، در کتب عھد عتیــق 

ا امروز را دریابید و نگران فردا نباشید و عنــان زنــدگی خــود ر«دھند  اند که به انسان اندرز می و عھد جدید آیات فراوانی آمده

کنــیم  به عمــل آورد، چنانکــه ھمیشــه مــا ایمانــداران دعــا مــیان سنا به ارادۀ خدا بسپارید تا خدا خواست خود را در زندگی

  ».سمانی، ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز اجراء شودآای پدر ما که در «

خــواھی داد؟ مــن بــدون اینکــه فرزنــدی داشــته  ای خداوند یھوه مرا چــه«لش بود به خدا چنین گفت: اابراھیم که نگران امو

  »زاد من است. ی ندارم و تنھا کسی که دارم غالم خانهثارومیرم،  شوم و می باشم دارم پیر می

زاد وارث تــو نخواھــد بــود، بلکــه  نگران مبــاش، ایــن غــالم خانــه«گوید:  خدا که از نیت واقعی ابراھیم کامالً آگاه بود به او می

  »واھد بود...وارث تو فرزندت خ

توانی بشمار... نسل تو نیز آنقدر زیــاد خواھــد  به آسمان نگاه کن و ستارگان را اگر می«و بار دیگر به ابراھیم یادآوری نمود: 

  »را شمرد.آنھا  توانی شد که چون ستارگان آسمان نمی

دھد و قول خــدا امــین اســت. و  یای به ابراھیم م کنیم که اینک سه بار است که خدا چنین وعده بدین ترتیب مشاھده می

ایمــان ابــراھیم را بــه عنــوان عــدالت او «کید خداوند بر قولش موجب شد که ابراھیم از ته دل به خدا ایمان آورد و خدا أگویا ت

  »محسوب کرد.

  روی خود بیاویزید. لطفاً این آیه را به خط درشت بنویسید و در اطاق و روبه

  »وب کردخدا ایمان ابراھیم را عدالت محس«

کند. و این چه وعدۀ پرشکوھی است... ایمانداران در نظر خداونــد  محسوب میآنھا  خدا ایمان تک تک ایمانداران را، عدالت

عدالت این کیمیای نادری که بشــریت  ،استآن  شنۀتباشند. عدالت این طرفه اکسیری که جھان  عادل، پاک و مقدس می

  نی است.است، در سایه ایمان دست یافتآن  محتاج

مــن « :اش به ابراھیم یادآوری کــرد کــه کیســت و تــا کنــون بــرای او چــه کــاری انجــام داده اســت ای وعدهیفخدا در تأکید بر ا

  »ھستم یھوّه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به ارثیت به تو ببخشم.

ای مبنــی بــر  طوفان نابود نخواھد کــرد، نشــانه انوح گفت دیگر زمین را ب که خدا بهآنجا  آیا عھد خدا با نوح را به یاد دارید؟ در

قوس و قزح بــود... تــابش نــور آفتــاب در قطــرات بــاران بــه دلیــل انکســار نــور قــوس و قــزح را موجــب آن  عھد خود برجا نھاد و

  شود، و تابش آفتاب نشانه کنار رفتن ابر و پایان باران است. می

  ای مبنی بر ایفای وعده خود به ابراھیم داد: در اینجا نیز خدا نشانه

  »یک گوسالۀ مادۀ سه ساله و یک بز ماده سه ساله و یک قوچ سه ساله و یک عدد قمری و یک کبوتر تھیه کن.«



 

  ابراھیم حیوانات فوق را آماده کرد و منتظر فرمان خدا شد.

  »ر بده... اما مرغان را پاره نکن.ھریک از این حیوانات را دو پاره کن و دو پاره را در کنار ھم قرا«

ھــا فــرود  ھا نشست و منتظر ماند که چه خواھد شد و در عین حال مشــغول رانــدن الشــخورھا شــد کــه بــر پــاره و کنار پاره

نســل تــو در زمینــی کــه «خدا به او گفت  و خوابی کابوس مانند ،آمدند. ولی در غروب افتاب به خوابی سنگین فرو رفت می

 د شد و مدت چھارصد سال تحت ظلم و ستم زندگی خواھنــد کــرد، ولــی مــننن نباشد، غریب و برده خواھمتعلق به ایشا

بــا امــوال فــراوان از اســارت رھــائی خواھنــد آن  کنند، مجازات خــواھم کــرد، و پــس از ھائی را که به ایشان ستم می قومآن 

افتخار خــواھی مــرد و نســل چھــارم بعــد از تــو بــه ایــن  یری با عزت وپیافت. تونیز عمر دراز و پرافتخاری خواھی داشت و در 

  »سرزمین باز خواھند گشت.

  ھای حیوانات عبور کرد و این نشانۀ عھد خدا با ابراھیم بود: ای فروزان از میان پاره سپس در غروب آفتاب شعله

  »ام. این زمین را از نھر مصر تا نھر عظیم، یعنی نھر فرات، به نسل تو بخشیده«

وئی به درستی تحقق یافت و نسل ابراھیم پس از چھارصد سال اسارت و بندگی سرانجام به سرزمین خــود بــاز این پیشگ

  گشتند.

اینک که ابراھیم به قول خدا ایمان آورده است باید منتظر فرزنــدی از ســارا باشــد... ولــی ھرچــه صــبر کردنــد، ســارا حاملــه 

شد. ولــی خبــری از بچــه نبــود. و در اینجــا بــود کــه ســارا ابتکــار  میشدند، سارا داشت یائسه  نشد. ھر دو داشتند پیر می

شوی، شاید خدا خواسته است تــو از  گوید و تو حتماً صاحب فرزند می ببیین ابراھیم، خدا که دروغ نمی«عملی نشان داد: 

  »ندی به تو بدھد.اجر را به زنی بگیر، که خدا وعدۀ خود را عملی کرده و فرزھمن صاحب بچه نشوی، حال بیا کنیز من 

اینکــه قــول ســارا را پــذیرفت در حالیکــه خــدا چنــین راھــی را پــیش پــایش آن  ابراھیم در اینجا مرتکب خطــای بزرگــی شــد و

  نگذاشته بود.

کــه  یبدین ترتیب در سال دھم سکونت ابراھیم و سارا در کنعان، ھاجر به زوجیت ابراھیم در آمد و حامله شد. اینــک کنیــز

به ابراھیم داده بود، خاتون خانه به نظرش حقیر آمد و خاتون خانه دل شکسته از این موضوع شکایت پــیش ود را موعفرزند 

این بود سزای من که کنیز خود را در آغوشت انداختم و به محض اینکه حامله شد، دیگــر احتــرام ھمیشــگی «ابراھیم برد: 

  »کنیزش ھستم...کند که گویا من  گذارد و چنان با من رفتار می من نمی هرا ب

  »خود دانی و او، او کنیز توست، اختیارش در دست تو است.«ابراھیم گفت: 

چون ابراھیم دست سارا را باز گذاشت، سارا شروع به بدررفتاری با ھاجر کرد تا بدانجا که او در حالیکه حامله بــود از خانــه 

  خاتون خود فرار کرد.

ای ھاجر، کنیــز ســارای، از کجــا آمــدی و «ای بر او ظاھر شد و گفت:  رت فرشتهپناھی او رحمت آورد و به صو اما خدا بر بی

  »روی؟ به کجا می

  »ام. من از حضور خاتون خود سارای گریخته«ھاجر گفت: 

ت برگرد و مطیع او باش و سرکشی نکن. و نسل تو آنقدر زیاد خواھند شد کــه بــه شــماره نیاینــد. نوتنزد خا«فرشته گفت: 

ائید و او را اسماعیل خواھی نامید، چون خداوند صدای تظلــم تــو ا شــنیده اســت و بــر تــو رحمــت آورده تو پسری خواھی ز

  »است.

  سالگی از ھاجر صاحب پسری شد که او را اسماعیل نامیدند. 86و سرانجام ابراھیم در سن 

دی کــه بــا ھــو کامل شو و من بــه ع پیش روی من بخوام«ر خداوند در رؤیا به او گفت: گابراھیم نود و نه ساله بود که بار دی

تو بستم وفا خواھم کرد. تو نیز عھد مرا نگه دار و بعد از این ھر پسری که در نسل تو متولد شود باید در روز ھشــتم ختنــه 

  »شود. از سارای نیز پسری به تو خواھم بخشید و او را برکت خواھم داد.

دار  آیــا بــرای مــرد صــد ســاله و زنــی نــود ســاله ممکــن اســت بچــه«گفت: ابراھیم ناباورانه از قدرت خدا در دل خود خندید و 

  »شوند؟

  »ای با اسماعیل انجام بده... آن عھدی را که با من بسته«و با ھمین افکار که این کار غیرممکن است به خدا گفت: 

خواھد زائید. او را اسحاق نــام شاید باور نکنی، ولی سارا برای تو پسری «خدا که از افکار ابراھیم به خوبی آگاه بود گفت: 

دھــم و  پــذیرم، او را برکــت مــی بگذار و عھد خود را با وی استوار خواھم ساخت. درخواست تو را ھم راجع به اسماعیل می

  »گردانم. نسل او را بسیار کثیر می

غالمــان و تمــامی اھــل در ھمان روز ابراھیم بعد از اینکه از سخن گفتن با خدا فارغ شد خودش و پسرش اسماعیل و تمام 

  خانه خود را که ذکور بودند، ختنه کرد.

زند، و ھرچند گاه یکبــار چشــمان  کنیم که در گرمای نیمروز کنار خیمه خود نشسته چرت می اینک پیرمردی را مشاھده می

بیند و بــه  خود میگشاید سه مرد را در مقابل  نھد. و این بار وقتی چشمان خود را می گشاید و دوباره برھم می خود را می

کند، و به تعارف  تعظیم میآنان  آورد، و در مقابل نوازی مرسوم قبیله را به جا می تصور اینکه میھمان ھستند، رسم میھمان



 

قدم رنجه فرمودید، منت بر من نھاده خیمه مرا منور کردید، بفرمائید بنشینید، تا دستور دھم آفتابه لگــن «پردازد.  گوئی می

  »خود را بشوئید و سپس آب و نان بیاورند تا در زیر درخت میل کنید و قوت بگیرید. ایپ تاآورده 

ای بیــرون  آن سه مرد، دعوت ابراھیم را پذیرفتند. ابراھیم بالفاصله به سارا خبر داد که نان تھیه کند و آنگاه از آغــل گوســاله

نھــاد و دســت بــه ســینه آنان  ر سفره در مقابلدکباب و نان  آورد ذبح کرد و به غالمان داد تا کباب کنند و کره و شیر آورده با

  در مقابلشان ایستاد.

  ؟»ھمسرت سارا کجاست«میھمانان در حال خوردن غذا از او پرسیدند: 

  »در خیمه است.«گفت 

ن آ میھمانان پس از صرف غذا دست و روی خود را شسته و از ابراھیم تشکر کرده و حاضر شدند که روانــه شــوند، یکــی از

  »به زودی نزد تو باز خواھیم گشت و ھمسرت سارا پسری خواھد زائید.«سه فرشته به ابراھیم گفت: 

 من؟! یک پیر زن فرسوده، با یک شــوھر پیــر!؟«ه بود وقتی این سخن را شنید خندید و با خود گفت: مساره که در درون خی

ســت... قــول خــدا امــین حــال نیمامــری نــزد خــدا ھــیچ «گویــد  خندد می و فرشته که دید ساره می» شوم؟ صاحب بچه می

  »است. باز خواھیم گشت و سارا پسری برایت خواھد زائید.

ھای او را شنید ترسان شده حاشــا  شخص متوجه خندیدن او شده است، وقتی صحبتآن  سارا که تعجب کرده بود چگونه

  »من نخندیدم...«کنان بیرون آمد و گفت: 

  ...»خیر... خندیدی«و فرشته گفت: 

  عزیزان قول خدا امین است. و ھیچ چیزی برای خدا غیرممکن نیست.

ھای خاص خود را دارد تا به عھدش وفا کند و ما به عنوان مخلوقات او نباید ابتکار عملی به خــرج دھــیم تــا بــه تصــور  خدا راه

  خود تحقق وعدۀ او را به جلو بیندازیم.

تواند ممکن ســازد و ایــن ایمــان نــاب اســت کــه بــر مــا جامــه  غیرممکنی را میایمان به خدا، یعنی ایمان به قدرت او که ھر 

  ت، در حضور خدا بودن را پیدا خواھیم کرد.قیالعدالت خواھد پوشید و به عنوان مقدسین و عادالن 
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راھیم گفــت ده شده و به ابحسه فرشته نزد ابراھیم آمدند... و یک فرشته بدون اینکه از ضمیر جمع استفاده کند، متکلم و

انــدازد کــه یکــی از  مــی یچنین و چنان خواھم کرد نه اینکــه چنــین و چنــان خــواھیم کــرد... ایــن حرکــت مــا را بــه یــاد مــورد

  نیست...آن  انگیزترین موضوعات الھیاتی مسیحی است که در این مجال فرصت پرداختن به بحث

دوم راه افتادنــد. خداونــد اراده نمــود تــا ابــراھیم را از فرشتگان پس از صرف غذا و خداحافظی از ابراھیم و سارا به سوی س

نقشه خود اگاه سازد، باشد که نسل او عدالت و انصاف را به جای آرند و طریق او را حفظ نمایند، بدین ترتیب قصــد خــود را 

اکنــون نــازل چونکــه فریــاد ســدوم و عمــوره زیــاد  شــده اســت، و خطایــای ایشــان بســیار گــران، «با ابــراھیم در میــان نھــاد: 

  »اند، واال خواھم دانست. شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده، بالتمام کرده می

دانســت، زمــین بــه حضــور خــدا فریــاد بــرآورده بــود، و خــدا ایــن را  سدوم و عموره غرق در گناه شــده بــود و خــدا ایــن را مــی

دانســت و مطمــئن  د، ولــی از پــیش مــینریان را از نزدیک ببینگویم تا ج فرشتگان خدا را میآن  دانست و خدا نازل شد، می

بود که جای بخشش و تخفیفی باقی نمانده است... شھر به کلی در گناه غرق شده است. ولی ابراھیم خــوش بــاور بــود 

دارنــد...  شھرھا نباشند، الاقل پنجاه نفــر وجــودآن  کرد اگر صد نفر انسان عادل در دانست و پیش خود فکر می و این را نمی

  پس پای وساطت در میان نھاد و با خدا وارد مذاکره شد:

پنجــاه نفــر از آن  عادل در شھر باشند، به خــاطرآدم  ای خشک و تر را با ھم بسوزانی، شاید پنجا نفر خداوندا، آیا اراده کرده

  ویران کردن شھر صرفنظر کن.

  کنم. صرفنظر میآن  خدا گفت: اگر پنجاه نفر عادل در شھر باشند از مجارات

شــود اوضــاع خیلــی  تر از اوست متوجه مــی بیند حسابش درست از آب در نیامده و حساب خدا خیلی دقیق ابراھیم که می

گیرد و از خــدا چنــین  کرده است، و گویا پنجاه نفر عادل در شھر وجود ندارد، دست پایین می است که فکر میآن  تر از خراب

  کند. درخواست می

  کنم، ولی اگر چھل و پنج نفر باشند چه؟ اک پای تو ھستم، جسارت است که با تو یکی به دو میخداوندا من خ

  پوشم. شھر چشم میآن  گوید: اگر چھل و پنج نفر عادل در شھر بیابم از مجازات خداوند می

  پرسد: میسورانه از خدا جشود،  دید وساطتش برای نجات شھر به شکست منجر می ابراھیم که می

  کنی! نفر عادل در شھر باشند، باز ھم شھر را نابود می ھلاگر چ : اما

  کنم. نفر عادل وجود داشته باشند، شھر را نابود نمی ھلو خدا گفت: خیر! اگر چ

  د چه؟نابراھیم سراسیمه گفت: خدایا زنھار، عصبانی نشوی... اگر سی نفر عادل یافت شو

  پوشم. ز مجازات شھر چشم میسی نفر اآن  گوید: به خاطر انه میدرسنو خدا خو

آن  و نــزد خــدا بــرای دخواســت از نیــروی ایمــانش کمــک بگیــر شھر کاری انجام دھد، میآن  خواست برای ابراھیم واقعاً می

شھر وساطت نماید... سخن بر سر نابودی یک شھر بود... ھزاران مرد و زن و کودک و موجــودات زنــده... پــس بایــد از جــان 

  گوید: شود، باشد! اشکالی ندارد... پس دل به دریا زد و می از دست او خشمگین میگذاشت، خدا  مایه می

  کنی؟ اگر بیست نفر عادل در شھر باشند، باز ھم شھر را نابود می

  کنم. بیست نفر ھم شھر را نابود نمیآن  گوید: به خاطر و خدا ھمانطور خونسردانه می

گویــد:  با اطمینان به اینکه حداقل ده نفر ایماندار در شھر ھست به خــدا مــیکند و  ابراھیم آخرین تیر ترکش خود را رھا می

  خداوندا، تمنا اینکه بر من خشم نگیری... اگر ده نفر در شھر باشند چه؟ دیگرفقط یک بار 

ه خــورد... و بــ ابراھیم در این بحث شکست می. پوشم شھر چشم میآن  ده نفر از مجازاتآن  گوید: به خاطر و خداوند می

  شوند. رسد که حتی ده نفر شخص عادل ھم در سدوم و عموره یافت نمی این نتیجه می

د. ولی شــاید نشو شھر یافت نمیآن  ھم در عادل خدا با استدالل مقتدرانه، ابراھیم را مجاب کرد و به او گفت حتی ده نفر

کــش چــه؟ پــس موجــودات زنــده دیگــر  اید و بپرسید: پس کودکان شیرخواره چه؟ پس مادران زحمت ھنوز شما مجاب نشده

آن  ات را شــنیدی و از چونکه سخن زوجه«گفت آدم  برگردید... آنجائی که خدا بهآفرینش  چه؟ در اینجاست که باید به اصل

بــا رنــج خــواھی آن  نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت ازآن  درخت خوردی که امر فرموده گفتم از

ات نــان خــواھی خــورد تــا  عــرق پیشــانی اھای صحرا را خــواھی خــورد و بــ نیز برایت خواھد رویانید و سبزه سخخورد، خار و

  »گرفته شدی زیرا که تو خاک ھستی و به خاک بر خواھی گشت.آن  حینی که به خاک راجع گردی که از



 

که ما باشــیم آدم  و نسلآدم  موجب شد کهچه بود؟ فقط تمرد... تمرد از فرمانی که خدا داده بود... و ھمین تمرد آدم  گناه

  »ھای دل انسان دائماً محض شرارات است. ھر تصور از خیال«دانست  در گناه متولد شویم، چونکه خدا می

  شھر ترسیم کنیم.آن  گذشت؟ بگذارید تصویری گویا از اوضاع در سدوم و عموره چه می

سکن و مأوای طبقــات فاســد شــھر اســت، معتــادین، قماربــازان، معموالً در ھر شھر بزرگی مناطق پستی وجود دارند که م

 کند. و حتــی نــام بــردن از فواحش... و به طور کلی تجسمی از فساد است و مانند لکۀ ننگی بر دامان شھر خودنمائی می

غلتــد، زنــان  بینــی کــه در خــاک و خــل مــی روی معتــادی را مــی مــیآنجــا  شود. وقتــی بــه منطقه موجب شرمساری میآن 

کنند، پســرانی  بینی که دعوا و چاقوکشی می کشی را می کنند و مستان عربده بینی که خود را عرضه می ای را می ھنهبر

بینــی کــه از شــدت اعتیــاد و خمــاری قــادر بــه  ای را مــی کنند... مردان خمیده بینی که خود را چون دختران آرایش می را می

منطقــه کــامالً منفــور آن  کننــد. چھــرۀ د و کــاالی خــود را معرفــی مــیکننــ باشند و بیخ گوشتان زمزمه مــی سخن گفتن نمی

آنجــا  آزارد... ھــوای کنــد، بــوی گنــدش دمــاغ را مــی احســاس خفگــی مــیآنجــا  آور است، یک انســان عــادی در است، تھوع

بــاً حاصــل الغبودند، و آنجا  ردای  مسموم است... این است تصویری از شھر سدوم و عموره، ھر چند که کودکان شیرخواره

  ...رو با دبن روابط نامشروع زنان و مردان بی

  ده نفر از مجازاتش چشم پوشی کند.آن  یافت تا به خاطر سالم و پاک نمیآدم  حتی ده نفرآنجا  خدا در

  اش گرفت. ی که خدا تصمیم به نابودیئسدوم و عموره تصویری کوچکتر از دنیای قبل از طوفان نوح شده بود و ھمان دنیا

  اما توسط کتاب مقدس نمایش داده شده است. ،آن ر گویاتری از اوضاعتصوی

 عصرگاه بود که دو نفر از ھمان سه نفر که صبح نزد ابراھیم میھمان بودند به دروازۀ ســدوم وارد شــدند و لــوط را دیدنــد کــه

 همــر خانــۀ او اطــراق کردنــد... نیپذیرائی نمود. و شــب را دآنھا  را به درون خانه دعوت کرد و ازآنھا  نشسته است. لوطآنجا 

مردم سدوم از جوان و پیر، تمام قوم از ھر جانب خانۀ لوط را احاطــه کــرده و از او خواســتند میھمانــان خــود را «شب بود که 

ده و آگاه بود، بر درگــاه خانــه ایســتاد و مــردم ســدوم را نــدا داآنھا  قرار دھد. لوط که به نیت پلیدآنان  بیرون آورده و در اختیار

انــد، ایشــان را االن نــزد شــما  ای برادران من، زنھار بدی مکنید. من دو دختر دارم کــه ھنــوز مــردی را بــه خــود ندیــده«گفت: 

بکنید، اما با این دو میھمان من کاری نداشته باشید، چــون از تــرس شــما بــه خانــه آنان  آورم ھرچه شما را پسند آید با می

  »اند. من پناه آورده

گم شو پیــری، فضــولی موقــوف، نصــیحت کــردن ھــم موقــوف، االن بــالی بــدتری بــه ســر «گفتند:  کنان می جماعت ھمھمه

پشــت در گریخــت و در را بســت، امــا مــردم ھجــوم آوردنــد تــا در را  . لــوطو به سوی لوط حملــه ور شــدند» آوریم. خودت می

نــا ســاختند. جماعــت ھراســان بــه ھــر ســو دو مرد بیرون آمــده و تمــام جماعــت را نابیآن  بشکنند ولی موفق نشدند، چون

  دیدند. خوردند، چون چیزی نمی دویدند و زمین می می

 غضــبمکان دور کنند، چونکه قرار است آن  دو مرد به لوط سفارش کردند تمامی اھل خانه را ازآن  وقت عمل رسیده بود...

  نازل شود.آنجا  خداوند به

را از خانــه آنھــا  اش را از شھر فراھم ساختندو و در صــبحگاه و اھل خانه دو فرشته دست به کار شدند و مقدمات خروج لوط

پس بــارانی از سســشــود...  ه مــیکه چکسی به عقب سر خود نگاه نکند  ھاربیرون آورده و به بیرون شھر رفتند و گفتند زن

و تبدیل بــه ســتونی از نمــک آتش بر شھر باریدن گرفت و شھر تبدیل به تلی از خاکستر شد، اما زن لوط به عقب نگاه کرد 

  شد.

  ر تبدیل به خاکستر شدند.ھتمامی سکنه سدوم و عموره بجز لوط و خاندانش ھمراه با ش

کنند تا در نھایــت  ھا درمان می کمک انواع آنتی بیوتیک ارا بآن  پزشکان یا ،عزیزان اگر فسادی یا جراحتی در بدن ایجاد شود

قرار دارند، و یا چنانچــه بخواھــد  دنیاای که بر شھرھای بزرگ  ند، مانند ھمان لکهجسم انسان باقی بما رای ب به صورت لکه

  کنند. ھا را به فساد بکشاند، قطعش می سایر اندام

را قطع کرده است. خــدا بارھــا آن  ۀخدا بارھا و بارھا در تاریخ جھان، دنیا را جراحی کرده است و اعضاء گندیده و فاسد شد

کــرده اســت و نمردمش را تحمل کرده است و به خاطر وجود عادالنی اندک، گــروه کثیــری را مجــازات  و بارھا در تاریخ جھان

  اند. دھا ھمان عادالن عامالن خدا برای اصالح امور بودهعب

ھــای بســیار قــوی  بیوتیــک القدس، روح حــاکم بــر ایمانــداران، کــالم خــدا، و مــردان خــدا آنتــی جالل بر نام خدا باد، امروزه روح

ھــا  باشــند کــه موجــب تطھیــر زشــتی عــامالن خــدا مــیآنھــا  کننــد، اشند که از گسترش فساد در جھان جلــوگیری مــیب می

  شوند. می

ھــا... اگــر  ھای روزگارمان و روزگاران گذشته و تمــام زمانــه ھا و لوط کنیم برای این کارگزارانش، برای ابراھیم خدا را شکر می

  شد. ظلم و حسد غرقاب می و رروغبود، جھان در فساد و  کالم خدا نمی

  دارد تا درگیر فساد نشود. کالم خدا شمشیری دودم است که بشریت را باز می

  پس کالم او را پاس بداریم.
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اش کــه بــه  مانــده بود تبدیل به تلی از خاک شــد. لــوط ھمــراه دو دختــر بــاقیآنجا  دوم و عموره و انچه که درسبدین ترتیب  

 آنکــه اب مقــدس بــیتــای ھستیم که ک ه بودند، در غاری ساکن شدند. در اینجا نیز شاھد صحنهخواست خدا از شھر گریخت

خــدا را  یھــا و خطایــای انبیــا . ھمانطوریکه کتب مقدس کوتاھیدپرداز میآن  را سانسور کرده باشد، به روشنی به بیانآن 

  وط و دخترانش واقع شد.پردازد که بین ل ای می ، بدین ترتیب نیز به بیان واقعهندا پنھان نکرده

ازدواج کننــد و صــاحب آنھا  اند، و دیگر مردی باقی نمانده است تا با دو دختر لوط به تصور اینکه ھمۀ مردان جھان نابود شده

بــرای آنھــا  شوند و اســتدالل کنند و با او ھم بستر شده و حامله می مست می او را فرزند شوند، به پدر شراب نوشانیده و

ھــا بــه دلیــل  نویســد کــه لــوط از ایــن ھمبســتری ست که نسلی برای پدر خود نگاه دارند، و کتــاب مقــدس مــیاین عمل این

َعّمــی را  وآب را زائید و دختر کوچک لوط از پدر حامله شد و بــنممستی زیاد، آگاه نشد. دختر بزرگ لوط از پدر حامله شد و 

  زائید.

نشده، ولی انتساب چنین عملی از لوط و دختــرانش مــا را بــه ایــن  ھرچند که در این ماجرا لوط بجز مستی خطائی مرتکب

دیــار بودنــد و شــاید یکــی از آن  اندازد که الاقل دختران لوط ھنوز ھم در حال و ھــوای ســدوم و عمــوره و فســادھای فکر می

گــذاریم و بــه  د مــیدیار زنا با محارم بوده است. به ھــر حــال در اینجــا لــوط و دختــرانش را بــه حــال خــوآن  ھای بزرگ مفسده

  رویم. سراغ ابراھیم می

این بار نیز ابراھیم مانند زمانی که وارد مصر شد از ترس ایکه ممکن است او را به خاطر تصاحب زن زیبایش سارا، بکشــند، 

ولــی ایــن ملک پادشاه چون فرعون، زن او را طلب کرد کــه بــا او ازدواج کنــد،  سارا را خواھر خود معرفی کرد، و اینبار نیز ابی

  بار خدا در رویا او را آگاه کرد که سارا شوھر دارد، و او را از نزدیکی با سارا منع کرد.

  شود از خدا تقاضای بخشش کرد و سارا را رھا کرده تا به نزد شوھرش برگردد. برفت مرتک ملک از خطایی که می ابی

شــود.  ا موجب ھالکت قومی و مملکتی در اثر گناه مــیکند و چر سپس شدیداً ابراھیم را توبیخ کرد که چرا چنین کاری می

  ملک این بود که: پاسخ ابراھیم به توبیخ ابی

  »کردم که شما خداپرست نیستید و مرا به خاطر تصاحب زنم خواھید کشت. فکر می«

اھیم را چگونــه دانــم ایــن عمــل ابــر من در این مورد در بخش مربوط به سفر ابراھیم به مصر صحبت کرده بودم، و واقعاً نمــی

  توجیه کنم؟

دانــیم چــه  ملک درگیر بالھای بزرگی شدند، ما نمــی ھر دو بار که این اتفاق افتاد ھم اھل خانه فرعون و ھم اھل خانه ابی

  ملک عقیم و نازا شدند. بالئی برسر اھل خانه فرعون آمد، ولی در اینجا گفته شده تمام زنان اھل خانه ابی

  عمل توبیخ و سرزنش نمود.این ملک را به خاطر  مصر و ھم ابیھر دو بار خدا ھم فرعون 

  ملک پس از آگاه شدن از حقیقت ماجرا ابراھیم را توبیخ کردند. ھر دو بار ھم فرعون و ھم ابی

  اش نمودند. ملک پس از آگاه شدن از اصل ماجرا، مال و ثروت فراوانی به ابراھیم داده و روانه ھر دوبار ھم فرعون و ھم ابی

بستر شوند، از ماجرا آگاه شدند. بار اول خــدا بــه فرعــون مصــر  ملک قبل از اینکه با سارا ھم ھر دو بار ھم فرعون و ھم ابی

دانست کــه نبایــد بــا زنــی  اعالم نکرد که سارا زن ابراھیم است. فرعون مصر در اصل خداشناس نبود، ولی الاقل این را می

  به احتمال بسیار قوی سارا او را از اصل ماجرا آگاھانیده است. بستر شود، و که متعلق به دیگری است ھم

  چرا این ماجرا دوباره تکرار شد؟

بســتری صــورت نگرفتــه اســت، انــدکی  ت این داستان با این تصــور کــه در ھــر دو مــورد ھــیچ گونــه ھــمحتوان از وقا ولی می

  کاست، اّما صورت مسئله بسیار کثیف است.

  گرفته بود که چنین کاری انجام دھد؟آیا ابراھیم از خدا الھام 

  دانست که اتفاقی نخواھد افتاد؟  آیا ابراھیم می

الواقع او (سارا) نیز خواھر من، دختر پدرم، اما نه دختــر  فی«پردازیش در رابطه با سارا این بود که:  توجیه ابراھیم برای دروغ

  »مادرم، و زوجه من شد.

ھای فامیلی اســت.  قدس رجوع کنیم که حاوی فرمان خدا در مورد منع انواع ازدواجدر اینجا الزم است به بخشی از کتاب م

  خوانیم. در کتاب الویان فصل ھیجدھم از آیه نھم می

عورت خواھر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت، چه مولــود در خانــه، چــه مولــود در بیــرون، عــورت ایشــان را کشــف «



 

  «منما.

است که ابراھیم انجام داده و یکی از خــواھران پــدری خــود را کــه از زن دیگــری غیــر از مــادرش این ایه درست نافی عملی 

  بود، به زنی گرفت.

  !آیا کار اشتباھی کرده بود؟ خیر

او به رسم زمانه رفتار کرده بود. رسم زمانه این کار را منع نکرده بود، ازدواج با اقوام درجه دوم رایج بوده است... ولــی بعــداً 

  ھائی تحریم شدند. به بعد چنین ازدواجآن  را منع کرد و طبق آیۀ فوق ازآن  خدا

پرســتان بودنــد و مــا  زمــان اقلیتــی در میــان مشــرکان و بــتآن  فراموش نکنــیم کــه جماعــت ایمانــداران بــه خــدا در جھــان در

  ... و... چگونه بوده است.ھا ... و راجع به محرمات و سایر امور مثل حرام و حالل و ازدواجآنھا  دانیم قوانین نمی

نامید و » اصول دین«را آن  شود  دانیم که خدا در کوه سینا ده فرمان را به موسی داد که به اصطالح امروز می اما این را می

دھیم پیشــینیان را  نامید. پس ما به خود اجازه نمی» دین عفرو«را آنھا  شود سپس قوانین فرعی خود را اعالم نمود که می

را عملــی زشــت آن  بــر مــا آشــکار شــده اســت و مــاآن  عکاب کــاری کــه منــع نشــده بــود تــوبیخ کنــیم، چــون اینــک منــاز ارت

  پنداریم. می

دنیــا آورد  هبه ھرحال، ابراھیم صد ساله شده بود که خدا به وعدۀ خود وفا کرد و سارا حامله شد و فرزند پســری بــرایش بــ

  که او را اسحاق نامید.

  شود. بار دیگری در کتاب آغاز می د و یک نمایش غمرو اینک پرده باال می

ه بود و سارا زنــی افســرده نفروخت، سوگلی خا تا اینجای کار ھاجر کنیز سارا که به خاطر فرزندش اسماعیل به او فخر می

و  ھا و نیشــخندھا زبان و دل شکسته... اما وضع عوض شد و وقتی سارا حامله شد و فرزندی زائید، وضع عوض شد و زخم

ھا بین دو ھوو باال گرفت تا جائی که سارا شکایت به ابراھیم برد و از او درخواست کرد ھــاجر و پســرش اســماعیل را  طعنه

  از خانه بیرون کند.

 خواســت دل از پســرش اســماعیل و ھمســرش ھــاجر بــردارد و انجام خواستۀ سارا برای ابراھیم بسیار مشکل بود و نمــی

جر و اگویــد انجــام بــده و ھــ براند. ولی خدا وارد عمل شد و بــه ابــراھیم گفــت انچــه کــه ســارا مــیرا از خانۀ خود بیرون آنھا 

  ات بیرون کن. اسماعیل را از خانه

  اش بیرون راند. ای حاوی نان و مشکی آب، از خانه ابراھیم نیز به فرمان خدا ھاجر و اسماعیل پسرش را با توبره

ن شدند، و تا آب در مشک بود راه پیمودند و وقتی آب مشک تمــام شــد، ھــاجر ھاجر با پسرش اسماعیل در بیابان سرگردا

ای نشانید و رفت دورتر نشست تا شــاھد مــرگ فرزنــد دلبنــدش  زد در پناه بوته کودک خود را که از شدت تشنگی له له می

خــود را نــزد او فرســتاد تــا حال گریست و شکایت به خدا برد. خدا فریاد دادخواھی ھــاجر را شــنید و فرشــته آن  نباشد و در

ھاجر نترس، خدا آواز تو و پسرت را شنیده است، برخیــز و فرزنــدت را بــردار و مــن از او «دلداریش دھد، فرشته به او گفت: 

ھاجر با شنیدن وعدۀ فرشته چشمانش را گشود و چاه آبی نزدیک خود مشاھده کــرد. پــس » امتی عظیم خواھم ساخت.

مــادر و پســر ســاکن صــحرا شــدند و آن  بــه بعــدآن  به پسرش داد کــه نوشــید و جــان گرفــت. ازرفت مشک خود را پر کرد و 

  اسماعیل تیراندازی آموخت و مادرش برای او زنی از مصر گرفت.

فقــط بــا  یا ھــیچ توشــه یرحــم باشــد کــه زن و فرزنــدش را بــ انگیزی است... یک پدر چقدر باید بــی در ظاھر امر ماجرای غم

  !ی آب آواره بیابان کندای نان و مشک سفره

  ما قصد نداریم براین ماجرا مرثیه بخوانیم و نوحه سر دھیم.

ائی را برگزیــده اســت کــه شــاید بــه نظــر مــا ھ اش برای بشریت گناھکار و عاصی راه عزیزان، خدا برای اجرای طرح و نقشه

اھد ماجراھــای وحشــتناکی ھســتیم. العبــور و پــر از خطــر شــ خوشایند نباشند. در طول کتاب مقدس ما در این مسیر صعب

  ھائی است که در این مسیراتفاق افتاده است. ھا، بالھا... و این نیز یکی از تراژدی ھا، مصیبت ھا، ویرانی عام قتل

ھــا را  ھــا را، دردھــا را، مصــیبت بیند ولی ما در زمــان متوقــف ھســتیم، مــا زشــتی آنچه که مسلم است، خدا آخر کار را می

  کنیم. انصافی می سوزانیم و گاه خدا را خطاب داده و او را متھم به بی میبینیم و دل  می

نگــرد،  تــوانیم دیــد... ولــی خــدا ابــدیت را مــی ل ما کم است... و دید ما کوتاه و جز پیش پای خــود را نمــیتحمما انسانیم و 

بتواند ارتباط گسسته شده خود را بــا  ای فراھم شود تا نگرد... فرجام کار برای خدا زمانی است که وسیله فرجام کار را می

این انسانی که به شباھت خود آفریده بود و او را بسیار دوست داشت، برقرار نماید و این ھــدف و آرمــان بــزرگ خداســت و 

اش عیســی مســیح بــر صــلیب بــود، مرگــی  قربانی نمودن پســر یگانــهآن  او در راه اجرای این ھدف باالترین بھا را پرداخت و

  م با خفت و خواری و تحقیر و سرافکندگی...توأز برصلیب، بدترین نوع اعدام مرسوم زمانه... مرگی تحقیرآمی

اش بود و بــه فریــاد او نرســید... خــدا  انید... خدا ناظر تازیانه خوردن پسر یگانهھرنخدا ناظر مصلوب شدن پسرش بود و او را 

تصــویر آن  فرجــام بھشــتی بــود،آن  آنچه که منظور نظر خدا بــود، ناظر فریاد دادخواھی پسرش بود، و به داد او نرسید، چون

  زیبائی که خدا از ابتدا در ذھن خود داشت: آشتی با انسان.



 

  

9  
  خودش برای بشریت را ترسیم کند. و این انسان، ابراھیم بود: طرحخدا، انسانی را فرا خواند تا تصویری از 

  ـ ابراھیم!

  ـ لبیک خداوند!

  ھا که به تو نشان خواھم داد برای من قربانی کن. ات اسحاق را بردار و به موریا برو و در یکی از کوه ـ اکنون پسر یگانه

  ـ چشم خداوندا!

  ماجرا.آن  ه و چھار سطری. اینست روایت کتاب مقدس ازدی ساوای... یک گفتگ ھیچ مقدمه و مؤخره بی

وش چه احساساتی شده بود، دچار تردید شد یا نشده، بــه روز چگونه گذشت، دستخآن  لحظات بر ابراھیم تا فردای هاینک

کار معاف کند؛ تــا صــبح روز بعــد گریســت و بــر آن  است تا حرف خود را پس بگیرد و او را از انجاموحضور خدا زانو زد و از او خ

از خــواب بیــدار روز صــبح خیلــی زود اســحاق جــوان را آن  خوانیم که فــردای فقط می .دانیم سر خود کوفت، ھیچکدام را نمی

  کرد.

  : اسحاق پسرم پاشو.

  : چرا به این زودی پدر، ھنوز خوابم میاد.

  خواھیم بیرون برویم. : پاشو پسرم یک کار واجبی دارم، پاشو و خود را آماده کن می

با بــاری  یبیند االغ رود و می پوشد و با پدر به بیرون می شوید و لباس می خیزد، دست و رو می اسحاق خمیازه زنان بر می

پیماینــد تــا بــه موریــا  باشــند. ایــن کــاروان کوچــک ســه روز راه مــی مــیآنــان  از ھیزم ھمراه بــا دو نفــر از خادمــان پــدر منتظــر

  رسند. می

  خواھد پسرش را با دست خودش قربانی کند! داند می سه روز ھمسفری با پدری که می

مھــارتی توانســت نیــت خــود را از پســرش پنھــان کنــد و  در این سه روز بــین ایــن پــدر و پســر چــه گدشــت؟ ابــراھیم بــا چــه

توانســت در ســکوت بگــذرد،  خونســردانه بخــورد و بخوابــد و صــحبت کنــد. چــه ســفری طــوالنی بــود. قطعــاً ایــن ســفر نمــی

کننــد،  کننــد، خــاطرات زنــدگی خــود را تعریــف مــی ھمسفران برای گریز از یکنواختی راه و کشتن اوقات بــا ھــم صــحبت مــی

  کنند. ینند، بلکه طوری خود را مشغول میشن یند و حاصل کالم اینکه بیکار نمیگو لطیفه می

بــه عنــوان قربــانی ســوختنی آنجــا  باید پسرش اســحق را در رسند و ابراھیم کوھی را که می کاروان کوچک ما به موریا می

  دھد.  کند و به خادمان فرمان توقف می نزد خدا بگذارند، مشاھده می

کوه رفته و عبادت کنیم، پسرم تو بــا مــن بیــا! رو بــه خادمــان کــرده آن  خواھیم باالی د، من و اسحاق می: ھمین جا بایستی

دارد و بــا  ده کــرده بــود بــر مــیمــاآیــز و ت بالً ھا را بردارید و به اسحاق بدھید. و خودش کاردی را که ق ھیزمآن  گوید، لطفاً  می

  افتند. کند، به راه می می باری ھیزم بر پشت خود حمل اسحاق در حالی که کوله

  پرسد: رود، و شگفت زده از پدر می اسحاق نفس زنان از کوه باال می

  بریم، ولی قربانی کجاست؟ بینم ھیزم و آتش و کارد با خودمان می پدر می

  گوید: خدا قربانی را مھیا خواھد کرد.  و ابراھیم می

ھای اطراف را با کمک پسرش جمع کرده و قربانگــاھی  یم سنگرسند و ابراھ  ھمین طور صحبت کنان به مکان موردنظر می

ھا آماده کرد، ھیزم را برداشته و بر قربانگاه نھــاده و آتــش افروخــت. در تمــام ایــن مــدت اســحاق بــا  کوچک را با چیدن سنگ

  کرد. ای ایستاده و کارھای پدر را نظاره می تعجب گوشه

  به سوی اسحاق رفت و گفت: بیا! ابراھیم پس از فراغت از ساختن قربانگاه، آرام

  : کجا پدر؟

  : برو باالی مذبح.

  : کی؟... من؟؟

: گفتم برو باالی مذبح و سپس کاردی را که در پشت خود آماده کرده بود بیرون کشید تا قلب پسر خود را بشــکافد ســپس 

  جسد او را بر روی ھیزم نھاده و به عنوان قربانی سوختنی به حضور خدا بگذراند.

کنــی؟  ای؟ چکــار مــی گوید: پدر دیوانه شده اق مات و مبھوت و ترسان از این اقدام پدر، لرزان لرزان به عقب رفته و میاسح



 

  خواھی مرا بکشی؟ من پسر توام، می

رود. اســحاق کــه تــا ســر حــد مــرگ ترســیده  دارد و کارد را به سوی قلبش نشــانه مــی ابراھیم به سوی پسرش خیز بر می

  زند. نوع مقاومتی نیست و چون مرغی پرشکسته در چنگال پدر دست و پا می است، قادر به ھیچ

رود، در نیمــه راه ایــن ضــربت، نــدائی از آســمان بــه گــوش  به محض اینکه کارد ابراھیم به سوی قلــب اســحاق نشــانه مــی

  رسد: می

ترسی، چون از  از من می ـ ابراھیم دست نگھدار! کافیست، ضرری به پسرت اسحاق مرسان... دیگر بر من آشکار شد که

  قربانی کردن پسرت برای من دریغ نکردی.

کارد در دست ابراھیم در نیمه راه متوقف شد و نگاھش به آسمان بود و اسحاق که از حالت پدر بھــت زده شــده بــود، او را 

ی را دیــد کــه نگریست و دید نگاھش متوجه نقطه خاصی است، ســر بلنــد کــرد و جھــت نگــاه پــدر را دنبــال کــرد و قــوچ می

  ھایش در بین درختان گیر کرده است. شاخ

  ھا را آتش زد. را بر قربانگاه نھاده و ھیزمآن  ابراھیم دست از پسر برداشت و دوان دوان رفته و قوچ را گرفت و کشت و

این کــار را کــردی  خورم، چونکه گوید به ذات خود قسم می خداوند می«آنگاه بار دیگر خدا عھد خود را با ابراھیم تجدید کرد. 

و پسر یگانه خود را دریغ نداشــتی، ھــر آینــه تــو را برکــت دھــم و ذریـّـت تــو را کثیــر ســازم، ماننــد ســتارگان آســمان، و مثــل 

ھــای  ھای دشمنان خود را متصرف خواھنــد شــد و از ذریـّـت تــو، جمیــع امــت ھائی که بر کنارۀ دریاست و ذریّت تو دروازه ریگ

  »ای. ونکه قول مرا شنیدهزمین برکت خواھند یافت، چ

  اندازد؟ ی میا صحنهماجرای فوق شما را به یاد چه 

بیــنم کــه  رود، مسیح را مــی  کنم که بار ھیزم بر دوش گرفته و به سوی قربانگاه می من وقتی اسحاق را درنظر مجسم می

  رود. صلیب سنگینی را بر دوش گرفته و به جلجتا می

کنم که پیشاپیش پســر بــا کــاردی در دســت، و بــا انــدوھی عظــیم در دل بــه ســوی  من وقتی ابراھیم را درنظر مجسم می

  کند.ای نجات بشریت از گناه قربانی پسر یگانه خود را بر خواھد می بینم که رود، خدا را می قربانگاه می

ندیشــم کــه فرمــود ا کنم، وقتی به کالم فرشته خدا مــی اش در میان درختان گیر کرده بود فکر می قوچ که شاخآن  وقتی به

بینم که بره آمــاده شــده بــرای قربــانی اســت تــا کفــاره گناھــان بشــریت را   مسیح را می ،»خدا قربانی را مھیا کرده است«

  بپردازد.

بیــنم کــه از  کنم که در آخرین لحظه از ضربت کارد تیز پدر معــاف شــد، عیســی مســیح را مــی من وقتی به اسحاق فکر می

دھد که پسر جاودانی خداست که بر موت غالب آمده اســت، ھرچنــد کــه طعــم مــرگ را چشــید، مردگان قیام کرد تا نشان 

  ترین وضع بر صلیب جان داد. یحجھرچند که به ف

پیام اصلی این ماجرا سوای اینکه تصویری از قربانی شدن برّه خدا است، بیان ایمان ابراھیم است. ابراھیم مرد ایمان بــود. 

ای در کتاب مقــدس در دســت نیســت  اسحاق را قربانی کند, بدون تردید پذیرفت. ھیچ نشانهوقتی خدا به او گفت پسرش 

  که از خدا تقاضا کرده باشد او را از قربانی نمودن پسرش معاف کند.

روح مــن در «عزیزان کتب عھد عتیق مقدمه و تصویری از طرح خدا برای آشتی کردن با انســان اســت. خداونــد فرمــوده بــود 

انسان به خود رھا شده بود. فساد و شرارت آنچنان بر زمین گسترش یافتــه بــود کــه خــدا » داوری نخواھد کرد. انسان دائماً 

ب غــرق کــرد و بــار دیگــر شــھری را تبــدیل بــه آدو تصفیه، دو جراحی بزرگ انجام داد. یکبار کل زمین را با موجوداتش در زیــر 

دارد. مشاھده شرارت و گمراھی انســان دل خــدا را بــه  وست میتلی از خاکستر کرد. خداوند انسان را دوست داشت و د

  آورد. درد می

تــوانیم خــدا را  گوئیم دل خدا یا چشم خدا یا دست خدا، این گویش انسانی است. ما جز با زبان انسانی خــود نمــی اگر می

  تعریف کنیم.

  و چنین گفت:دانست که اگر انسان به خود رھا شود، ھیچ کاری از او بعید نیست  خداوند می

انــد، و االن ھــیچ  ھمانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را، یعنی ساختن بــرج رفیــع بابــل را شــروع کــرده

  »کنند، از ایشان ممتنع نخواھد بود.آن  کاری که قصد

وج بگیرد که کــوس برابــری بــا تواند آنچنان ا تواند آنچنان سقوط کند که تبدیل به حیوانی درنده شود و انسان می انسان می

  خدا را بزند.

این انسان سرکش که در نوسان است بین اوج و حضیض باید رام شــود، بایــد خــدای خــود را بشناســد، بایــد خــالق خــود را 

بشناسد، و بایــد ســرانجام بــا خــالق و خــدای خــود آشــتی کنــد. ایــن آشــتی، بھــائی دارد. ھمــان بھــائی کــه ابــراھیم بایــد 

پرداخت، فوق طاقت اوست... و خــودش دســت بــه کــار شــد...  اید میبدانست بھائی که ابراھیم  خدا میپرداخت ولی  می

  خدا خودش وسیلۀ آشتی خود را با انسان فراھم ساخت... او پسر یگانه خود را داد تا با انسان آشتی کند.
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  باشد؟ نامند، چه می انتظار شما از کتابی که کالم خداوندش می

  دا باید مبھم و تکرار مکررات باشد؟ آیا باید حاوی قوانین خدا باشد.آیا کالم خ

  سر در بیاورند؟آن  د که افراد عادی و عامی نتوانند ازننقدر باید سنگین و اسرارآمیز باشآآیا جمالت و عبارات کالم خدا 

ی، عشــقی، جنــائی و ھــای داســتانی، تــاریخ ولی کتاب مقدس اینگونه نیست. کتــاب مقــدس کتــابی متنــوع اســت، جلــوه

تــوان در کنــار  ھــای وحشــتناک را مــی ھــای نمایشــی کتــاب مقــدس ھمگــی زیبــا نیســتند. صــحنه دراماتیــک اســت. صــحنه

  ھای نرم و لطیف و عاطفی مشاھده کرد.  صحنه

ســاکن آنجــا  آزمــایش ســخت بــه شــھری بــه نــام بئرشــبع رفتــه و درآن  یم ابــراھیم پــس ازنخــوا رض اینست که میغباری 

ھــا  رسد که برادرش ناحور صاحب ھشت فرزند دختر و پسر شــده اســت . ایــن و از سوی دیگر به ابراھیم خبر می شود می

کنــد.  لی به نام حبرون واقع در کنعــان وفــات مــیحسالگی در م 127ساره در سن  .گزارش جریانات عادی یک زندگی است

نیز بــا کمــال میــل آنان  کند و تقاضای قبری برای دفن سارا میآنان  جت بودند و ابراھیم از دیار قومی به نام بنیآن  ساکنین

گوید ســفارش او را بــه شخصــی بــه نــام  اند می پذیرند. ابراھیم خشنود از اینکه مردم تقاضای او را پذیرفته تقاضای او را می

  د.دفن کننآنجا  اوست، به او بفروشد تا ساره را در کالرا که از ام دلکفیمعقرون بنمایند تا غار 

 فروشــد، و ی چھارصــد مثقــال نقــره بــه ابــراھیم مــیامحل را به بھآن  پذیرد و عقرون نیز با کمال میل تقاضای ابراھیم را می

  کند. دفن میآنجا  شود و ساره را در زمین را که بسیار پردرخت و شاداب بوده است، مالک میآن  ابراھیم

قــوم بــا دفــن مردگــان بیگانگــان و غربــا در آن  دھــد کــه جــت نشــان مــی نحوۀ تقاضای ابراھیم از اھالی حبرون یــا قبیلــۀ بنــی

  اند. اند، تقاضای او را فوراً پذیرفته اند، ولی با توجه به ارادتی که به ابراھیم داشته کرده سرزمین خود مخالفت می

ود را دفــن کــن، ھــای مــا میـّـت خــ ای موالی من، سخن ما را بشنو، تو در میان مــا رئــیس خــدا ھســتی، در بھتــرین مقبــره«

  »ھیچکدام از ما قبر خویش را از تو دریغ نخواھد داشت که میّت خود را دفن کنی.

  گوید: قرون صاحب زمین است که میعو این 

زمــین آن  ،وشنبای موالی من، سخن مرا «گوید:   خرد، عقرون می گوید زمین عقرون را به قیمت روز می و چون ابراھیم می

بخشــم تــا میـّـت  را بــه تــو مــیآن  دھم. به حضور انبیای قوم خــود،  است به تو میآن  ای را که در ارهبخشم و مغ  را به تو می

  »دفن کنی.آن  خود را در

  کند که زمین را به قیمت روز بخرد. رود و اصرار می  ولی ابراھیم زیر بار این تعارفات نمی

کنــد و ابــراھیم ھــم بــدون اینکــه چانــه بزنــد، بھــای  د میشود و قیمتی برای زمین به ابراھیم پیشنھا عقرون نیز تسلیم می

  کند. زمین را تمام و کمال در حضور قوم به عقرون پرداخت می

ای  العــاده ام فــوقحتــراین یک داستان معمولی و متداول در میان مردم کوچه و بازار اســت ولــی نکتــه قابــل توجــه داســتان ا

  اند. است که مردم برای ابراھیم قائل بوده

کردند. او ثروتمنــد بــود، ولــی ثــروت و مکنــت او را مغــرور  ھیم مرد خدا و مورد حرمت تمام افرادی بود که او را خدمت میابرا

ت خریــداری کنــد، ھمــانطور کــه یتوانست بھترین نقطه را برای ملک نکرده بود. بلکه انسانی فروتن و خاکی بود. او قطعاً می

دیار نبوده است که قبر خود را به بیگانگان بدھند، امــا بــه علــت حرمــت فراوانــی آن  مردم وآن  چنین کرد، ولی گویا مرسوم

  اند. اند، تقاضای او را پذیرفته که برای ابراھیم قائل بوده

حال که ابراھیم فرصتی پیدا کرده است، الزم است به وضع پسرش اسحاق برسد و برای او زنی اختیار کند. پس خــادم بــا 

ان کنعانیــان نگیــرد، بلکــه بــه زادگــاھش میدھد که برای پسرش اسحاق زنی از  د و او را سوگند میزن  وفای خود را صدا می

  زنی برای اسحاق بگیرد.آنجا  برود و در

برای پسرت بیاورم در حالی کــه اســحاق را ھنــوز ندیــده اســت؟ پــس آنجا  گوید: من چگونه زنی از غالم با وفایش به او می

  بیاید. اجازه بده اسحاق ھم ھمراه من

گوید خروج پسرم از کنعان ناقض عھد خداوند با من اســت کــه فرمــود ایــن زمــین را بــه مــن و  کند و می  ابراھیم مخالفت می

  فرستد تا به کمک او بتوانی زنی برای پسرم بگیری. نباش، خدا فرشته خود را میآن  نیاکان من داده است. نگران

شــود و دخترانــی را مشــاھده  مــیآنجــا  رود. عصــرگاه وارد زادگــاه ابــراھیم مــی دارد و بــه ســوی  خادم با وفا ده شتر بــر مــی

روند. خسته و کوفته شتران خود را خوابانید و در فکر بود که از کجا شروع کنــد  کند که برای بردن آب به لب چشمه می می



 

  و بنابراین از خدا کمک طلبید.

ام و  با آقایم ابراھیم احسان بنما. اینک کــه در کنــار ایــن چشــمه ایســتادهای یھوّه خدای آقایم ابراھیم، مرا کامیاب بفرما و «

کــنم تــا بــه مــن و شــترانم آب بنوشــانند، و ھــر دختــری کــه تقاضــایم را  کنم، از ھر کــدام تقاضــا مــی دختران را مشاھده می

  »ای. پذیرفت، ھمان باشد که نصیب بندۀ خود، اسحاق کرده

  کند: به اولین دختری که رسید گفت: و شروع به تقاضای آب از دختران می

دختــر زیبــا آن  اند، لطف کن و از سبوی خود آبی بــه مــن بــده و شــترانم را ســیراب کــن. ام، شترانم ھم تشنه دخترم، تشنه

  تقاضای او را پذیرفت، و او کسی نبود جز رفقه برادرزادۀ ابراھیم.

  : ای به چشم پدر، بیا سبوی مرا بگیر و آب بنوش.

لب خادم نھاد تا نوشــید و ســیراب شــد، آنگــاه بــه چشــمه بــاز گشــت و ســبوی خــود را پــر کــرد و  خود سبو را بر و با دست

  شتران را نیز با چندین بار رفت و آمد، آب نوشانید.

  پرسید: اودختر زیبا بود، از آن  خادم که شاھد فعالیت

  ؟»استراحت کنمآنجا  دختر کیستی، آیا در منزل پدرت جائی ھست که شب را در تو : دخترم،

  دختر گفت:

توانیــد تشــریف  ور ھستم... خانه ما بسیار بزرگ است و علوفه ھم برای شترانت فــراوان اســت، مــیح: من نوۀ ملکه زن نا

  بیاورید.

متبارک بــاد یھــوّه، خــدای آقــایم ابــراھیم کــه لطــف و وفــای خــود را از آقــایم دریــغ «خادم به زمین زانو زد و خدا را شکر کرد: 

  »ن آقایم راھنمائی فرمود.اداشت، و چون من در راه بودم، خداوند مرا به خانۀ برادرن

ای طال به وزن نیم مثقال و دستبندی طال به وزن ده مثقال برای ھمسر احتمالی اســحاق بــا خــود  خادم در این سفر  حلقه

  آورده بود.

ختر خوشحال دوان دوان به خانــه رفــت و اھــل خانــه سپس خادم پیش رفته انگشتر و دستبند را زیب دستان دختر نمود و د

را خبر داد و برادرش البان کــه جریــان واقعــه را شــنید انگشــتری و دســتبند را بــه دســت خــواھرش دیــد، شــتابان بــه ســوی 

ای؟ مــن خانــه را و منزلــی بــرای شــتران  ای مبارک خداوند، بیا، چرا بیــرون ایســتاده«چشمه رفت و به خادم ابراھیم گفت: 

  ام. ا ساختهمھی

پس او را به خانه دعوت کرد و به نحو احسن از او و ھمراھانش پذیرائی کرد. اما خادم ابراھیم لب به غذا نزد و گفــت: تــا س

  »مقصود خود را نگویم، چیزی نخورم.

  »بگو.«گفتند: 

ھا و نقــره و طــال  ھا و رمه من خادم ابراھیم ھستم و خداوند آقای مرا بسیار برکت داده و او بزرگ شده است و گله«گفت: 

و غالمان و کنیزان و شتران و االغان به او داده است و زوجه اقایم سارا بعد از پیر شدن پسری برای آقایم زائید و آنچــه دارد 

و بــه شــرح مــاجرا و شــرطی کــه در ھنگــام » بدو داده است و آقایم مرا قسم داد که از بستگان بــرای پســرش زن نگیــرم...

اولین کســی بــود کــه تقاضــای مــرا پــذیرفت و مــن و  رَفَقهدختر شما «دیار کرده بود پرداخت... و در اخر گفت:  آن ورودش به

شترانم را سیراب کرد، پس ھویت او را پرسیدم و چون فھمیدم ھمان دختر مورد نظر است، حلقه و دســتبند را بــه او دادم. 

  نزد آقایم برگردم... وگرنه مرخصم فرمائید. دھید، دختر را با خود بردارم و به  حال اگر اجازه می

رضــایت دادنــد کــه خــادم  ،البان و مادرش که سخنان ابراھیم را شنیده و فھمیدند تمام این جریــان حکمــت خــدا بــوده اســت

  را با خود ببرد. رَفَقه

والــدین او داد و شــب را بــا و  رَفَقــهده کرد و خدا را ستوده و ھــدایای فراوانــی از طــال و نقــره و البســه بــه جخادم باز ھم س

  اطراق کرده و صبگاھان آمادۀ سفر به دیار خود شد.آنھا  ھمراھان در خانۀ

بمانــد و بعــد روانــه آنھــا  اما والدین دختر که از این سفر عجوالنه اندکی متأسف شده بودند، تقاضــا کردنــد دختــر ده روز نــزد

نظر دختر چیست و از او پرسیدند و دختــر رضــایت داد کــه ھمــان روز شود ولی خادم نپذیرفت و والدین دختر گفتند تا ببینیم 

  مرد راه افتادند.آن  و کنیزانش بر شتران سوار شده به دنبال رَفَقهدم رھسپار شود. آنگاه اھمراه خ

نمــود کــه متوجــه  سو اسحاق در حین سفر از شھری به شــھری بــود و عصــرگاھی در بیابــان نشســته بــود تفکــر مــیآن  از

  کرد. و کنیزانش بود و خادم ابراھیم در پیشاپیش شتران حرکت می رَفَقهی شد که حامل کاروان

  »این مرد کیست؟«وقتی اسحاق را دید، از شتر خود فرود آمده و از خادم پرسید:  رَفَقه

  ت.را به زنی گرف رَفَقهرو شدند، و اسحاق  و با ھم روبهدآن  ... و بدین ترتیبحاقآقای من اس«و خادم گفت: 

  ؟متوانیم بگیری عزیزان، چه درسی از این ماجرا می

داننــد، و خواســت  قدم بر خواست خــود مــیم ارکنند، خواست خدا  مردان خدا ارادۀ خود را جانشین اراده و تصمیم خود می

  شوند. خدا را در تمام امور زندگی از جمله ازدواج طالب می



 

طلبــد،  شود. چــرا؟ چــون انســان ارادۀ خــدا را در زنــدگی خــود نمــی جه میھا با شکست موا در این روزگار بسیاری از ازدواج

  خواھد رأساً و بر اساس سلیقۀ خود عمل کند. بلکه می

بنــدوباری اســت مــردان و  کافیست نظری به نحوۀ زندگی مردان و زنان خدا بیفکنید. در ھمین دیار غرب که مشــھور بــه بــی

  مانند. کنند و تا دم مرگ به ھم وفادار می ری میزنانی ھستند که عاشقانه زندگی را با ھم سپ

  چیز را به خدا سپرد... و خدا خودش راه را نشان داد. هابراھیم ھم

  داند که چگونه در زندگی شما کار کند. به خدا توکل کنید و ھمه چیز را به او بسپارید، او خودش می

د، در یــافتن کــار، ازدواج، مســافرت، مھــاجرت، و ھــر اقــدام خدا طالــب شــوی رادۀخواھید انجام دھید، ا در ھر اقدامی که می

  دیگری.

ساعتی با خدا خلوت کنید و دعا کنید و خواست او را جویا بشوید، مطمئناً خدا راھی در پــیش پــای شــما خواھــد نھــاد کــه 

  راه خواھد بود. ھمانطوریکه در پیش پای ابراھیم نھاد.آن  ت شما درریّ خی

آن  توانســت وسوســه شــود و تمــام  آموزیم، وفاداری و صداقت خادم ابراھیم اســت. او مــی ا میدرس دیگری که از ای ماجر

طال و جواھری را که با خود برداشته بود، متصرف شده و انسانی آزاد و آقای خود باشد. اما چنین نکرد و وظیفــۀ خــود را بــا 

  صداقت و وفاداری انجام داد.

کنــد، چقــدر دعواھــای پــولی در   نسان را کــور و منطــق انســان را دگرگــون مــیآفریند، پول ھمیشه چشم ا پول وسوسه می

اند اشخاصی بــه اصــطالح امینــی کــه مــالی نزدشــان بــه امانــت  قضائی در جریان است؟ یک وسوسۀ آنی، کم بوده لمحاف

  اند؟ را تصرف کردهآن  پول طمع کرده وآن  خاصی برسانند، و خود در رفبوده است تا به مص

تواند جای خدا را در زنــدگی انســان بگیــرد. اّمــا مردمــان خــدا گنجــی در آســمان دارنــد کــه بســی  ی است که میپول نیز بت

  فروشند. گنج را به بھای اندک نمیآن  ھای این جھان است و گرانبھاتر از تمام ثروث

  



 

11  
و افتخــار و نیــک نــامی دفــن  سالگی رحلت کرد و در کنار ھمسرش سارا با عزت 175ابراھیم نیز مانند ھر انسانی در سن 

  شد. این بود داستان زندگی ابراھیم، پدر ایمانداران جھان.

اندازد، ولــی چــون اســحاق فرزنــد وعــده  سپس کتاب مقدس به طور اختصار نگاھی به اسماعیل فرزند ابراھیم از ھاجر می

  پردازیم. است و ما نیز ھمصدا با کتاب مقدس به زندگی اسحاق می

 رَفَقــهنازا بود و فرزندی برای اسحاق به دنیــا نیــاورد. اســحاق و  رَفَقهازدواج کرد... ولی  رَفَقهسالگی با  41اسحاق در سن 

دار نشــدند، نــزد پزشــک نرونــد... بلکــه  برای مداوا نزد پزشک نرفتند... منظــورم ایــن نیســت کــه ھرگــاه زن و شــوھری بچــه

آنھــا  پاســخ اه تقاضای خود را نزد خدا بردند، با این اطمینان کــه خــدبه قدری به خدا اعتماد داشتند کآنھا  خواھم بگویم می

ھا ابراھیم داستان زندگی خــود را بــرای او گفتــه بــود کــه چگونــه در  را خواھد داد. اسحاق فرزند ابراھیم بود و چه بسا شب

ھیم بــزرگ شــده بــود و از سن پیری آنگاه که سارا یائسه شده بود خدا معجزه کرد و او حامله شد. اســحاق در مکتــب ابــرا

بــرای درمــان درد خــود بــه  رَفَقهسازد. بنابراین او و  ھا را ممکن می دانست خدا غیرممکن قدرت اعجاز خدا خبر داشت و می

آن  دار شد، آنھم دوقلــو... امـّـا قبــل از سالگی بچه 60را مستجاب کرد و اسحاق در سن آنھا  خدا مراجعه کردند... و خدا نیز

دو کــودک بانیــان دو قــوم خواھنــد شــد کــه آن  پرورانــد و اینکــه لھام خداوند آگاه شده بود که دوقلو در بطن خود میبا ا رَفَقه

ھا به دنیــا آمدنــد، بچــه اولــی کــه بــدنی پرمــو  قومی به قومی مسلط شده و قومی بردۀ قوم دیگر خواھد شد. باالخره بچه

  نۀ عیسو را در دست داشت متولد شد و او را یعقوب نامیدند.داشت، عیسو نامیده شد و برادر دیگرش در حالی که پاش

بدین ترتیب پسران اسحاق بزرگ شدند. عیسو جوانی ورزشکار و شکارچی و مورد توجــه پــدر بــود و یعقــوب جــوانی ســاده 

یعقــوب  خــورد و او را بیشــتر از کرد می اسحاق ھمیشه از حیواناتی که عیسو شکار می .دل و چادرنشین و مورد توجه مادر

  دوست داشت.

  دوران ارائه دھیم.آن  یھودیان تمختصری از یک عاد شرحقبل از اینکه به جریان بعد بین دو برادر بپردازیم الزم است 

کردند و این عادت برگرفتــه شــده از مــاجرائی بــود کــه در مصــر   مینذر خداوند  زادۀ مذکر را برای خستنزمان ھر آن  یھودیان

زادگــان اســرائیلیان بــود کــه  زادگان سرزمین مصر و سالمت ماندن کلیۀ نخست ته شدن تمامی نخستکشآن  اتفاق افتاد و

بالھای ھفتگانه، تا فرعون را وا دارد کــه آن  در اسارت مصر بودند. و این اخطاری بود از سوی خداوند به فرعون مصر، سوای

  این حکم منسوخ شد. به کھانت الویانه انتصاب قبیلزاد سازد. اما با آقوم را از اسارت مصر رھانیده و 

کردند، و آنطور که در اینجــا مشــاھده  حسادت می حساسزاده ا بدین ترتیب ھمیشه فرزندان یک خانواده نسبت به نخست

اش نشســته بــود و آش  کردند. مثالً یک روز یعقوب در خیمــه زادگی را با پول خریداری می کنیم گاھی اوقات حق نخست  می

گشــت کــه بــوی  در فضا پیچیده بود و عیسو خسته و کوفته و دست خالی از شکار باز میآن  پخته بود که بویای  خوشمزه

  ای آش کرد. به مشامش رسید و چون خیلی گرسنه و خسته بود نزد او رفت و از او تقاضای کاسه برادر آش از خیمه

  بیائید با ھم نگاھی به این صحنه بیاندازیم.

  ای آش بده تا بخورم و جانی بگیرم. ام... کاسه خیلی خسته و گرسنه یسوعگوید:  یعقوب می

حــق «گویــد:   بینــد کــه مخــالفتی بکنــد و مــی مــیآن  تــر از عیسو که فرست الزم را به دست آورده است، و برادر را درمانــده

  »ات را به من بده تا من ھم به تو آش بدھم. زادگی نخست

زاده  نخســت کــه آیــم... گیــرم مــن دارم از پــا در مــی«گویــد:  دیرینه بوده است می خیال این رسم و سنت عیسو که گویا بی

  »من مال تو. گیزاد ای غذاست، نخست آنچه که االن نیاز دارم لقمه ؟باشم، چه نفعی به حال من دارد...

  »قبول نیست، قسم بخور.«گوید:  یعقوب می

  کند. کند و آش را نوش جان می می زادگی خود را به یعقوب واگذار خورد و نخست عیسو قسم می

آنجــا  ای که بر اسحاق و ابراھیم در جرار افتاد. جرار یک شھر فلســطینی بــود کــه ســاکنین و اما مشابھتی است بین واقعه

خوانــدیم کــه ابــراھیم در زمــان «ملــک بــود  کــرد کــه نــامش ابــی حکومــت مــیآنجــا  بت پرست بودند و پادشاه ظالمی نیز بــر

بود که ساره را خواھر خود معرفــی نمــود و اتفــاقی شــوم افتــاد ولــی ھــدایت خداونــد و آنجا  جرار رفت و درملک اول به  ابی

اتفاق را منجر به خیریت برای ابــراھیم گردانیــد و او را صــاحب مــال و مکنــت فــراوان کــرد... قطعــاً آن  ملک پادشاه درایت ابی

د... و اسحاق نیز وقتی بزرگ شد برای گریز از قحطی کــه ایــن بــار روزگار را برای پسرش تعریف کرده بوآن  ابراھیم خاطرات

ھــم زیبــا بــود ترفنــد  رَفَقــهحادث شده بود برای یافتن غذا به جرار که اصوالً غذا و غالت فراوان بوده است رفت و چون زن او 



 

و را ماننــد مــادرش در جــرار دانســت کــه خــدا نیــز زن ا پدر خود را به کــار بــرد و او را خــواھر خــود معرفــی نمــود... شــاید مــی

  ای بدن او را لمس کند. ه دست بیگانهکمحافظت خواھد کرد و نخواھد گذاشت 

شد، اسحاق را به خاطر دروغی که گفته بود توبیخ نمود ولی بــه او  رَفَقه شوھردار بودن ملک دوم که متوجه این بار نیز ابی

ملــک در جــرار مانــد و  د، اســحاق بــه فرمــان خــدا و بــا اجــازۀ ابــیننشــواجازه داد در جرار بماندو فرمان داد که معترض زن او 

شــد تــا جــائی کــه آنقــدر ثروتمنــد  مشغول کشاورزی شد و مال و مکنت زیادی اندوخت. ھر روز به مال و ثروت او افزوده می

ســرزمین کنــده آن  در ھائی را که پدرش ابراھیم شده بود که فلسطینیان بر او حسد برده و شروع به خرابکاری کردند و چاه

است که این سرزمین را ترک کنــی، چــون جــاه و آن  ملک که اوضاع را چنین دید به او گفت حاال وقت بود، کور نمودند... ابی

  ای به تو وارد آورند. جالل و ثروت تو حسادت مردم را برانگیخته است و ممکن است صدمه

کنــد و بــا کنــدن ھرچــاه نزاعــی  کند و شروع به کندن چاه می دداً برپا میجرار خیمه و خرگاه خود را مج ھای یعقوب در بیابان

وب ھــم بــرای یــافتن آب بــه جــای عقــکننــد و ی چــاه را تصــاحب مــیآنھا  افتد... و وب اتفاق میعقبین شبانان جرار و کارگران ی

 کــوچسد. ســپس بــه بئرشــبع ر کند و به آب شیرین می دسر و نزاع حفر میرکوچد تا باالخره چاھی دیگر بدون د دیگری می

  کند: کند و خداوند در رویا عھدی را که با ابراھیم بسته بود، با ایوب تجدید می می

دھم و ذریت تــو را بــه خــاطر بنــدۀ  رت ابراھیم ھستم. ترسان مباش، زیرا که من با تو ھستم، تو را برکت میدمن خدای پ«

  »خود ابراھیم، فراوان خواھم ساخت.

وضع او روز بــه روز بھتــر  رند وگذا میس از این وعده خداوند، قربانگاھی برپا نمود و به حضور خدا قربانی اسحاق بالفاصله پ

  د.وش می

بینــد کــه بــا ایــن ھمســایه  رســد و صــالح در ایــن مــی ملک پادشاه جــرار مــی وب به گوش ابیعقھای روزافزون ی خبر موفقیت

وب ضــمن عقــرود و ی وب مــیعقــی یــداردوستی در آید. بنابراین با ھیئتی به د ثروتمند خود که او را از شھر خود رانده بود از در

کنــد، و بــا ھــم عھــد مــودت و  گله گذاری از رفتار پادشاه که او را از جرار بیرون کرد از او و ھمراھانش پــذیرائی مفصــلی مــی

  بندند. دوستی می

ملک چــرا خواســت  ک تھدیدی بالقوّه شده باشد، پس ابیمل اندازه نبوده است که برای ابیآن  وب بهعققطعاً افراد و ثروت ی

  ؟از ایوب دلجوئی کند

  شوند. دھم و اوالد تو موجب برکت یافتن دیگران می به یاد داریم وعدۀ خداوند را با ابراھیم که گفت: تو را برکت می

 :ت خدا را بشناسد و اقــرار کنــداتفاق افتاد توانس یعقوبملک پادشاھی ظالم و خدانشناس بود، ولی در آنچه که برای  ابی

یم، دبندیم تا با ما بــدی نکنــی، چنانکــه بــه تــو ضــرری نرســان پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد و عھدی با تو می«

  »کردیم، و تو را به سالمتی روانه نمودیم، و اکنون مبارک خداوند ھستی.نبلکه غیر از نیکی به تو 

او را نیز برکت داد تا به خداوند، اقــرار  یعقوبتوسط خداوند برکت یافته است، و برکت  یعقوبملک این را فھمیده بود که  ابی

را کامالً بشناسد و ستایش کند، یا نه؟ ولی ھمین که اقرار بــه  املک خد شوک موجب شد که ابیآن  دانیم آیا کند. ما نمی

در دلش افتاد و در عھد صلح و بــرادری  یعقوبنمود، ھمین که با داشتن ارتشی مجھز وحشت خدای  یعقوبعظمت خدای 

  پیشگام شد، خودش امتیاز بزرگی برای او بود. یعقوببا 

عزیزان ما به عنوان مخلوقات خدا باید طوری زندگی کنیم که اطرافیــان مــا بــه ایــن فکــر بیفتنــد کــه دلیــل برکــات زنــدگی مــا 

کننــد؟ چــرا حتــی  ورزند و زندگی می لحظه زندگی عشق می چیست. چرا یک زن و شوھر ایماندار وفادارانه با ھم تا آخرین

در  چــرادھند؟  گویند؟ چرا بدی را با بدی و خشم را با خشم پاسخ نمی اگر پای منفعت شخصی، در میان باشد، دروغ نمی

  ؟ھایشان آنقدر صمیمی و نزدیک است چرا رابطه ؟کنند مقابل نامالیمات صبورند، و ھمیشه به خدا وند فکر می

برنــد و بیندیشــند چــرا روابــط بھــای خــود پــی  ھای زمانه ما با تمــام مکنــت و ثــروت و قدرتشــان، بــه ضــعف ملک ه... تا ابیبل

خانوادگی آنقدر سست و ضعیف شده اســت، چــرا مــردم اینھمــه عصــبی و ھیجــان زده و عصــبانی ھســتند کــه بــه محــض 

طاقت ھستند و چرا اینقــدر نســبت بــه  مالیمات اینھمه بیپرند، و چرا در مقابل نا کوچکترین برخوردی به سر و کول ھم می

  باشند و چرا روابط بین خودشان اینھمه سرد شده است؟ آینده ناامید و مأیوس می

ھــا خواھــد شــد. آیــا  ملــک علتش اینست که خدا با ابراھیم عھدی بســت مبنــی بــر اینکــه او و نســل او موجــب برکــت ابــی

ھمسر شما، خانوادۀ شما، از شما برکت بیابنــد؟ آیــا دوســت داریــد، نــور و نمــک خواھید، ھمسایه شما، ھمکار شما،  می

خواھیــد بــرای اطرافیــان خــود نــور و نمــک  خواھید اطرافیان از شما نور و طعــم و مــزه بگیرنــد؟ اگــر مــی جھان باشید؟ آیا می

  باشید، باید مشمول برکت نسل ابراھیم شوید و ردای عدالت مسیح را بپوشید.
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 وســعیدر خیمه نشسته اســت. او  رَفَقهاسحق پیر و فرتوت شده و بینائی خود را از دست داده است و با ھمسرش اینک 

  گوید: طلبد و می را به حضور می

: پسرم عیسو به صحرا برو و آھوئی شکار کن و غذائی خوشمزه آمــاده ســاز تــا بخــورم و قــوّت بگیــرم و تــو را برکــت دھــم. 

  رفت و به او گفت: یعقوبید، بالفاصله نزد که این سخن را شن رَفَقه

پسرم ھمین االن پدرت عیسو را به صحرا فرستاد تا شکاری بــرایش بزنــد و غــذائی بــرایش آمــاده نمایــد و ســپس پــدر او را 

دن برکت دھد، حاال بھترین فرصت است تا از پدر برکت بیابی، ھرچه زودتر بــرو و دو بزغالــه از گلــه بــردار بیــاور تــا قبــل از آمــ

حاضر کنم و به حضور او ببری تــا بخــورد و قبــل از وفــاتش بــه جــای عیســو تــو را  تعیسو از شکار غذائی خوشمزه برای پدر

  برکت دھد.

ام و بــه  شــود کــه حیلــه کــرده گوید: اما مادر عیسو بدنش مودار است، اگر پدر احتماالً مرا لمس کند، متوجه می یعقوب می

  کند. جای برکت دادن نفرینم می

گوید: تو کاری به این کارھا نداشته باش، آنش با من، زود برو و کاری را کــه گفــتم انجــام بــده. یعقــوب دو بزغالــه از  مادر می

پوشــاند و قطعــه  مــی یعقــوبکند و سپس لباس فاخر عیســو را بــر  خورش خوشمزه تھیه می رَفَقهآورد و  گله جدا کرده می

رود و بــا ادب و  نــزد پــدر مــی یعقــوبدھــد تــا بــه پــدرش بدھــد.  دست او میکشدو غذا را به  پوستی بردست و گردنش می

  گذارد.  احترام غذا را پیش روی او می

  پرسد: تو کیستی؟ می اسحق

  پدر من عیسو ھستم.

  آه پسرم عیسو توئی، چطور شد به این زودی از صحرا برگشتی و غذا تھیه کردی.

  میل کن. کد و غذائی خوشمزه برایت تھیه کردم و اینگیرم آم یشکار یپدر با کمک خدایت یھوّه به زود

  پسرم نزدیک بیا تا تو را لمس کنم تا ببینم عیسو ھستی یا نه.

  گوید. را نوازش کرده و می یعقوبست د اسحقپس 

  واز یعقوب است، اما دستان دستان عیسو است.آ ،آواز

  و او را برکت داد.

کتاب مقدس ھمه چیز را عریان کرده است و عیوب و نــواقص عملــی و فکــری دی دیگر! و این نقل از کالم خداست، ژیک ترا

  ھا پرده نکشیده است. بر زشتی و قھرمانان را نپوشانیده است

باید برکت بیابــد، ولــی یعقــوب بــرادر دوم، مــورد  زاده و پسر مورد عالقۀ اسحاق بوده و برطبق سنت یھود می عیسو نخست

ت داده بود که مادر نقشــۀ خــود را عملــی کنــد و یعقــوب را بــه جــای عیســو نــزد یعقــوب توّجه مادر بود، و اینک فرصتی دس

  زاده از او برکت بگیرد. بفرستد تا به عنوان نخست

زاده  کند تا شوھر پیر خود را فریب دھد و فرزند دلخــواه خــود را بــه عنــوان نخســت تر مادر کلکی سوار می به عبارتی امروزی

  زادگی را تصاحب کند. ستبه او قالب کند تا برکت نخ

  کرد. داشت ارادۀ خدا را در زندگی یعقوب اجرا می رَفَقهولی، در واقع 

  از خدا در ھنگام حاملگی دریافت کرد:رَفَقه به یاد دارید، رؤیائی را که 

اھــد یافــت دو امت در بطن تو ھستند و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی سلطنت خو: «رَفَقهخطاب خداوند به 

  »گی خواھد نمود.ندو بزرگ، کوچک را ب

بــا حیلــه و نیرنــگ یعقــوب را بــه اســحاق  رَفَقهزادگی عیسو را خرید، وقتی  ای آش حق نخست وقتی یعقوب به کمک کاسه

  زادگی را برای او گرفت، ھر دو عامالن اجرای ارادۀ خدا بودند. تحمیل کرد و برکت نخست

ستلزم بھای سنگینی است، عیسی مسیح بــرای انجــام ارادۀ خــدا مســخره شــد، دشــنام گاھی اوقات اجرای ارادۀ خدا م

  باز در تاریخ ثبت کرد. خود را به عنوان یک زن حقه مھم برای اجرای ارادۀ خدا نا رَفَقهشنید، تازیانه خورد، و 

  یعقوب ظاھراً به ناحق برکت پدر را یافته بود:

را برکت داده باشد. پس خــدا تــو را از شــبنم آن  رایحۀ صحرائی است که خداوندپسر من است که مانند  حۀھمانا این رای«

ھا تــو را بنــدگی نماینــد و طوایــف تــو را تعظــیم کننــد، بــر  آسمان و از فربھی زمین و از فراوانی غله و شیره عطا فرماید. قوم



 

و را لعنت کند و ھر که تو را مبــارک خوانــد، برادران خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند و ملعون باد ھر که ت

  »مبارک باد.

عیسو نیز غذای دلخواھی ازشکار تھیه و به نزد پدر شتافت، ولــی دیــر رســیده بــود. یعقــوب حــق او را غصــب کــره بــود. بــه 

  محض ورود به خیمه پدر، اسحاق پرسید

  : توکیستی؟

ام تــا تنــاول کنــی و قــوت بگیــری و مــرا برکــت  ای پختــه خوشمزهام و غذای  ات، برایت شکار زده زاده پدر منم عیسو نخست :

  دی.

  غذای خوشمزه را آورد، و او را برکت دادم، کی بود؟آن  گوید: پس آنکه قبل از تو آمد و برایم می اسحاق

  کار از کار گذشته است و او برکت یافته است.

  بده.گوید: پدر مرا ھم برکت  شود و به پدر می عیسو به شدت عصبانی می

  گوید: برادرت حیله کرد و برکت تو را گرفت، دیگر کاری از من ساخته نیست. اسحاق می

انــد. دو مرتبــه بــه مــن کلــک زد، بــار اول از خســتگی و گرســنگی  گوید: بیخود نیست که اسم او را یعقوب نھــاده عیسو می

من بود، از مــن آن  ار دوم ھم برکتی را که ازام را خرید و اینک ب زادگی ای آش حق نخست مفرط من استفاده کرد و با کاسه

  گرفت.

  کنم، مرا ھم برکت بده. و شروع به عجز و البه به پدر نمود: پدر خواھش می

کاری از من ساخته نیست پسرم، من او را بر تو سرور ساختم و ھمــۀ بــرادرانش را غــالم او ســاختم... «گوید:  اسحاق می

  .»دیگر کاری از من برای تو ساخته نیست

  گوید: کند تا سرانجام اسحاق می کند و ھمچنان به پدر التماس می عیسو گریه می

تو دور از فربھی آسمان و از شبنم آسمان باال خواھد بود، و بــه شمشــیرت خــواھی زیســت و بــرادر خــود را  مسکنو اینک 

  »ردن خود خواھی انداخت.بندگی خواھی کرد و واقع خواھد شد که چون از اطاعت او سر باز زدی یوغ او را از گ

فرســتد  پسر کوچک خود یعقوب را نزد برادرش البان به جرار مــی رَفَقهکند ولی   عیسو آشفته و عصبانی قصد جان برادر می

کند زنــی  تا چند روزی نزد دائیش بماند، باشد که خشم عیسو اندکی فرو بنشیند و سپس نزد اسحق رفته و پیشنھاد می

کند که از کنعان زن نستاند، بلکه به حران رفتــه   د، و اسحاق نیز مانند پدرش، فرزندش را سفارش میبرای یعقوب اختیار کن

  و با یکی از دختران البان دائیش ازدواج کند.

از این سو چون عیسو از ماجرا آگاه شد و فھمید که پدرش یعقوب را از گرفتن زن کنعانی منع کرده اســت، بــه خــاطر اینکــه 

گیرد و اما یعقوب در حین سفر به حــران و اطــراف در  را به پدرش نشان دھد، یک زن کنعانی را به زوجیت مینارضایتی خود 

 بیند کــه نردبــانی بــر زمــین قــرار گرفتــه اســت کــه ســر  بیند. او خواب می بیابان مانند پدربزرگ و پدرش رؤیائی از خداوند می

روند و خداونــد بــر ســر نردبــان ایســتاده و بــه او  ان باال و پائین مینردبآن  ش به آسمان رسیده است و فرشتگان خدا ازرگدی

  گوید: می

بخشــم و  ای به تو و بــه ذریـّـت تــو مــی من ھستم یھوّه خدای پدرت ابراھیم و خدای اسحاق. این زمین را که تو برآن خفته«

ی شــد و از تــو و از نســل تــو ذریّت تو مانند غبار آسمان خواھند شد و به مغرب و مشــرق و شــمال و جنــوب منتشــر خــواھ

جــائی کــه روی محافظــت فرمــایم تــا تــو را بــدین  رجمیع قبایل زمین برکت خواھند یافت و اینک من با تو ھستم و تو را در ھ

  »ام، به جا نیاورم، تو را رھا نخواھم کرد. زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه را به تو گفته

م شــده بودنــد، خانــدان خداپرســت و ایمانــدار کر که کافران و بت پرستان بر زمین حــاروزگاآن  عزیزان در دنیای فاسد و آلودۀ

بخشــیدند. و  نمک بودند که پیرامون خود را طعم و نور مینور و ابراھیم، اعم از خودش و نوادگانش برای این جھان به منزلۀ 

شود ولــی دیــن   ھائی مشاھده می دگیوآل این وضعیت نسل به نسل ادامه یافت تا امروز که ھرچند در گوشه و کنار جھان

و اخالقیات انسان را متحول ساخته است و انسان را اگر نه که عــادل، ولــی الاقــل وجــدان انســان را بیــدار کــرده اســت کــه 

آن  را از ارتکاب گناھان بزرگی که امنتیت جامعه را به خطر بیندازد، باز داشته است و انســان را بــر نخداترس باشد، و انسا

ھــا در گوشــه و کنــار جھــان نفــوذ  اشته است تا به زندگی خود نظم و ترتیب ببخشد و در کل یک پای عمده استقرار تمــدند

  عقاید مذھبی بوده است.

آلودش ھمچنان به سرکشــی خــود  طبیعت گناه برخدا چندین بار در طول تاریخ دست به تصفیه خونین زد، اما نسل بشر بنا

ین قرار گرفت که از طریق خاندان ابراھیم جھــان را پــاالیش کنــد و بشــر را آمــادۀ آشــتی بــا خــودش ادامه داد و ارادۀ خدا برا

  بنماید.

دارنــد و نورھــائی  باشند کــه جامعــه را از ســقوط در سراشــیب فســاد بــاز مــی  امروز ایمانداران در سراسر جھان برکاتی می

  کنند. ھای بشریت را پر می ھستند که تاریکی

خــدا آمــاده قربــانی نمــودن پســر  نری کــه بــه خــاطر اطاعــت از فرمــاداطاعت از خدا، عادل شمرده شد، پــف صرابراھیم به 



 

  گرامیش شد، نمونه و سرمشق ایمان برای جھانیان است.

عزیزان، خدا برآنست که طرح عالی نجــات را اجــراء کنــد و جامــۀ عــدالت را بــر پیکــر انســانیت بپوشــاند و دنیــائی نــو، پــاک، 

ھائی پاک ایجاد کند و خود براین ملکوت خدائی سلطنت بنماید و در کنار انسان باشد. او برای تحقــق ایــن  مقدس با انسان

  ھدف واال، برّه خود را مھیا کرده است.
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المشــرق رفــت و در  بــه بیــتآنجــا  عــازم حــران شــد و از عبشــرئبقصه زندگی یعقوب بسیار پرنشیب و فراز است.  یعقوب از 

  که سه گله گوسفند در کنارش بودند و سنگی بزرگ بر دھانۀ چاه بود. یعقوب از شبانان پرسید:صحرا چاھی دید 

  : برادران از کجا ھستید؟

  گفتند: ما از حران ھستیم.

  شناسید؟ یعقوب گفت: البان ابن ناحور را می

  شناسیم. گفتند: می

  گفت: آیا حالش خوب است؟

  آید. ل با گله او مییحگفتند: بله سالمت است و ھم االن دخترش را

یل با گله پدرش بر رسر چاه آمــد. یعقــوب بــا دیــدن دختــر دائــیش پــیش رفــت و خــود را حو ھنوز در گفتگو با ایشان بود که را

معرفی کرد و او را بوسید و گریست. راحیل نیز دوان دوان رفتــه پــدر خــود را از آمــدن یعقــوب خبــر داد. ھمگــی بــه اســتقبال 

به منزل بردند. یعقوب مدت یک ماه در خانۀ دائیش توقف کــرد و او را خــدمت نمــود تــا اینکــه البــان بــه او  یعقوب آمدند و او را

 راحیــلد جویا شد. یعقوب در قبال ھفت سال خدمت بــه البــان از مزپیشنھاد کرد برایش به مزد کار کند و نظرش را راجع به 

را به زنی بــه  راحیلی البان به جای اینکه دختر کوچکتر خود سال شبانی البان را نمود، ول 7خواستگاری کرد. سپس مدت 

را به من بدھی، ولــی  راحیلش گفت مگر قرار ما این نبود که یاو بدھد دختر بزرگترش لیّه را به زنی به او داد. یعقوب به دائ

ل ھفت سال دیگــر بــرای مــن کــار تواند ازدواج کند، حا دائیش گفت در والیت ما تا دختر بزرگتر ازدواج نکند دختر کوچکتر نمی

  ل ازدواج نمود.حیسال دیگر گله البان را شبانی کرد و سپس با را 7این ترتیب یعقوب  هرا به تو بدھم، ب راحیلکن تا 

بــر او حســد بــرد و  راحیــلنازا ماند و لیه حامله شد و روبین و شمعون و الوی و یھودا را بــه دنیــا آورد. از ســوی دیگــر  راحیل

را به یعقوب داد و پسری برای یعقوب به دنیا آورد که او را دان نامیدند و پسر دیگری زائید که نفتالی نامیــده شــد،  کنیز خود

تقلید کرده و کنیز خود را به یعقــوب داد و کنیــز او از یعقــوب حاملــه شــد و دو  راحیلاز سوی دیگر لیّه که یائسه شده بود از 

حامله شدند و زبولون و یوسف را بــرای  راحیلیر زائید. بار دیگر در اثر یک اعجاز لیّه و شاد و اجھای  پسر برای یعقوب به نام

ھای این دو خواھر برای جلب توجه یعقوب. پــس از تولــد  ھا و رقابت چشمی ای از چشم و ھم یعقوب زائیدند، این بود خالصه

را برداشته و به وطن خویش برگردد. البــان بــه  اش اجازه مرخصی خواست تا خانواده یعقوب از دائیش ،یوسف دھمین فرزند

رنگ را از میان گله جــدا کــرده و  ابلق یا دویعقوب پشینھاد کرد به جای ھر خدمت و پاداشی به او اجازه دھد ھر میش و بز 

کــه بــه  البان باشد. ھرچند با این عمل تعداد گوسفندھا و بزھائیآن  ھا و بزھای یکدست سفید از برای خود بردارد و میش

ولی با توجه به علم ژنتیک در آینــده نزدیــک تعــداد گوســفندھا و بزھــای ابلــق در گلــه فزونــی  اندک بود، یعقوب تعلق گرفت

ھــای تــازه و درپــیش روی گوســفندان و  وبچط کردن طیافت و از تعداد گوسفندان و بزھای البان پیشی گرفت. یعقوب با مخ

آمدنــد، توانســت بزھــا و  رض دیــد گوســفندھا و بزھــائی کــه بــرای آب خــورذن مــیبزھائی که در حال زایمــان بودنــد و در معــ

ھــا در مقابــل گوســفندان و بزھــای ضــعیف خــودداری  چــوبآن  ھای ابلقی بیشتر به دست آورد ولی از پیش رو نھادن بزغاله

گرفت و به ھمــین ترتیــب  می ھای یکدست فزونی ھا و بزغاله ھی ابلق نسبت به بره ھا و بزغاله کرد، در نتیجه تعداد بره می

پدیــده علــم ژنتیــک اســت کــه مجــالی بــرای بحــث در اینجــا  این پروسه یــک شد. بر رمۀ یعقوب افزوده و از رمۀ البان کم می

  نیست.

گــذارد و مــال او را  ، پدر را ھشدار دادند کــه یعقــوب دارد بــر ســرش کــاله مــیدپسران البان که به حیلۀ یعقوب پی برده بودن

دزدد، بنابراین البان روی خوش به یعقوب نشان نداد و خداوند نیز به یعقوب فرمــان داد کــه بــه وطــن خــویش  می ترتیب نبدی

باز گردد و قول داد کــه از او حفاظــت خواھــد کــرد. یعقــوب زنــان و فرزنــدان خــود را جمــع کــرد و تمــامی رمــه و امــوال خــود را 

  به پدر خود اسحاق بپیوندد. برداشته بدون اطالع دادن به البان عازم کنعان شد تا

ای زده اســت  داری وجود داشت و البان معتقد بود که یعقوب او را فریفته است و حقــه ھنوز بین یعقوب و البان اختالف دامنه

  که گله خودش افزوده شود و گله او کاھش یابد.

  ش را دزدید و گریخت.ھای به خیمه پدر رفت و در غیاب او بت راحیلوقتی که یعقوب عازم رفتن شد ھمسرش 

روز سوم که البان از فرار یعقوب آگاه شد به تعقیب او پرداخت، تا در جلعاد به او رســید امــا خــدا او را از ھرگونــه صــدمه زدن 

تغییر روش داد و با گله و شکایت وارد خیمه یعقوب شد و به او گفت چرا مــرا فریــب  یاءوربه یعقوب باز داشت. البان با دیدن 



 

توانستم تــو را  ھائی که به تو کردم؟ من می دخترانم را مثل اسیران برداشتی و فرار کردی؟ آیا این بود سزای خوبیدادی و 

  ای؟ از بین ببرم، اما خدای پدرت مرا از این کار باز داشت، اما تو چرا خدایان مرا دزدیده

ش را بازرســی کنــد یاھ خیمهه البان پیشنھاد کرد خبر بود، ب بی راحیلتوسط  ی البانھا یعقوب که از جریان دزدیده شدن بت

  ھایش را نزد ھرکس دید، او را بکشد. و بت

نشســته بــود و آن  کیســه کــرد و برســردر ھا را  بت راحیلرا تفتیش کرد ولی  راحیلھا، از جمله خیمه  البان ھم تمام خیمه

ھــای یعقــوب از البــان شــروع شــد و گفــت  و شــکایت ھــا بر نخاست، و پدر را فریــب داد. آنگــاه گلــهآن  به عذر بیماری از روی

کــردی، ولــی   مــی روانــه بیست سال در گرما و سرما به تو خدمت کردم، و اگر خدا حامی من نبود، مرا تھی دســت و فقیــر

  نمود. مکمکھای مرا دید و  خدا مشقت

عقــوب وارد کنــد بــر ســر دختــران و دیــد ھــر ضــرری بــر ی البان که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتــه بــود و از ســوئی مــی

  ھایش آورده است، از در دوستی درآمد و عھد دوستی بین البان و یعقوب منعقد شد. نوه

دانســت عیســو از دســت  عیسو برآمد. اما چون مــی شبدین ترتیب یعقوب از البان جدا شد و در صدد تدارک مالقات با برادر

ش ھــدایای فــراوان از گــاو و گوســفند و مــیش بــه نــزد او فرســتاد و بــا قبــل از مالقــات بــا بــرادر ،او بســیار عصــبانی اســت

  ترین کلمات از او تقاضای بخشش کرد. ضعامتو

  ھا کینه از دل رانده و به استقبال برادرش رفت. ون برادرش ثروتمند شده بود، با گذشت سالچسو عیسو که او نیز آن  از

کننــد و عیســو  کشــند و کســان خــود را معرفــی مــی گر را در آغوش میرسند و یکدی  دو برادر در یک صحنه مھیج به ھم می

  بوسند. ھای خود را در اغوش کشیده و می ھای خود را و یعقوب ھم برادرزاده برادرزاده

کند کــه  یعقوب که به علت ھمراه داشته گله و رمه سرعت کمتری دارد به برادرش که به استقبال او آمده بود پیشنھاد می

ای دیــدن شــھر ره دختــر یعقــوب و لیـّـه کــه بــنــرود. در این فاصله دی ود و ھمگام او نشود و خودش بعداً نزد او میقبل از او بر

ه را از نــشــنود و بــرادران دی گیــرد. یعقــوب خبــر را مــی شھر قرار مــیآن  مور فرماندارحیم پسر کرفته بود مورد تجاوز ش بیرون

فرســتد  یم به یعقوب پیغــام مــیکسو پدر شآن  شوند. از بسیار غضبناک میعصمتی  کند و برادران از این بی ماجرا آگاه می

ه را به عقد شکیم آوریم و پسران ما از شــما و پســران شــما از مــا دختــر نکه کاری است که شده است پس بھتر است دی

شــوند. فرمانــدار  دیــار ھمگــی ختنــهآن  کنند ولی به شرطی کــه مــردان و پســران در ظاھر موافقت میدینه  بگیرند. برادران

ند، ولــی در شو پذیرد و در یک روز ھمۀ مردان شھر ختنه می را میآنھا  شھر به خاطر جلوگیری از ھرگونه خونریزی تقاضای

شمعون و الوی به شھر حمله برده و تمام مردان را از جملــه حمــور  ،پیچند روز سوم ختنه که ھمه مردان از درد به خود می

نماینــد و آنچــه را کــه در  آورند، سپس شھر را غارت مــی را برداشته و از خانۀ شکیم بیرون مینه دی کشند و و شکیم را می

شــود  مند مــی گلهآنھا  شود و از راضی نمیآنھا  کنند، ولی یعقوب از این عمل دارند و کار خود را تمام می شھر است بر می

  »ھا عمل کردند؟ نبودند که با خواھر ما، چون فاحشهآنان  مگر«گویند،  میآنھا  اند، ولی که عمل خوبی انجام نداده

کنــد کــه خــود  قربانگاھی بسازد و به ھمراھان خود توصیه میآنجا  شود تا در می ئیل سپس یعقوب به فرمان خدا عازم بیت

وز تنگــی او را اعانــت بروند و برای خدائی که در ر ئیل ر بیندازندتا به اتفاق به بیتتی را که با خود دارند دوب را پاک کنند و ھر

ھــای خــود را بــه یعقــوب  را که به ھمراه داشتند و ھمۀ گوشواره ھر تعداد بتیاند، قربانگاھی بسازد. ھمراھان یعقوب  کرده

را در زیر یک درخت بلوط دفن کرد. از سوی دیگر مردم شھرھای اطراف به علت خــوفی کــه از خــدا آنھا  دادند و یعقوب ھمۀ

ودند از تعقیب نمودن یعقوب و آزار رسانیدن به یعقوب باز ماندند و یعقوب با ھمۀ ھمراھان به لوز واقــع به ایشان نازل شده ب

قربانگاھی ساخته و خدا را پرســتش نمودنــد. و خــدا بــار دیگــر آنجا  باشد وارد شد و در ئیل در سرزمین کنعان که ھمان بیت

مــن خــدای قــادر مطلــق ھســتم، بــارور و کثیــر «تجدید کرد و گفت: عھد خود را که با ابراھیم و اسحاق بسته بود با یعقوب 

کــه بــه ابــراھیم و اســحاق دادم و بــه  یتو پادشاھان پدید شوند و زمین صلب، و از یندشو. امتی و جماعتی از تو به وجود آ

  ذریّت تو بعد از تو، این زمین را خواھم داد.

وضع حمل کرد و آخــرین پســر یعقــوب را بــه  راحیلاین مرحله از سفر  کوچ کردند و در ئیل اش از بیت پس یعقوب با خانوادهس

  یامین نامیدند. دنیا آورد و او را بن

  سالگی وفات یافت. 180، و اسحاق در سن ملحق شد سحاقپدرش ا بهیعقوب، 
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بســیار آشــنا  رسیم کــه بــرای ھمــه کــس ی میئجام یعقوب در کنعان، زمین غربت ساکن شده از این به بعد به ماجرانسرا

ای  دانند در نوجوانی به علــت حســادت بــرادران در چــاه افکنــده شــد، غافلــه سرگذشت یوسف است و ھمه میآن  است و

و به علت حسن تدبیر و مھارتش در تعبیــر خــواب بــه دربــار فرعــون راه یافــت و توســط  بردر مصگذشت و او را نجات داد و به 

وزیــر مصــر شــد، و  گنــاھیش از زنــدان آزاد شــد و نخســت رفــت و پــس از اثبــات بــیزلیخا تھمتی به او وارد شــد و بــه زنــدان 

ت... و خرا شــناآنــان  یوسفآنجا  ھنگامی که قحطی در کنعان حادث شد پسران یعقوب برای خرید گندم به مصر رفتند و در

  بقیه ماجرا.

  درام زیبا توجه کنیم:وخواھیم به فرازھائی از این مل  اینک می

ســرت بــردن بــه حرف عــام یعنــی عــکنــد، حســادت اســت. حســادت از  که در این داستان توجه ما را جلب میاولین موردی 

دھــد و گــاھی اوقــات منجــر بــه اتفاقــات نــاگوار  ای است که روح انسان را آزار می چیزی که یکی دارد و ما نداریم و این خوره

  شود. می

بــه او داشــتند. یوســف جــوان زیبــائی بــود و پــدرش او را از  حسادتی است که برادران یوســف نســبتآن  ھای یکی از نمونه

 رسید. این نیز به نوبۀ خود نوع دیگری از ضعف بشــری اســت و داشت و بیشتر به او می  سایر فرزندانش بیشتر دوست می

  قائل شدن تفاوت بین فرزندان است.آن 

شود. یک پــدر و   توجه قرار نگیرد دچار عقدۀ روانی میامروزه علم روانکاوی ثابت کرده است که اگر فرزندی در خانواده مورد 

ھــای بچــه دیگــر را بــه رخ بچــه  شوند... استعدادھا و توانائی مادر آگاه و دانا ھیچگاه تفاوتی بین فرزندان خودشان قائل نمی

د. در ایــن کننــ احســاس امنیــت و شخصــیت مــیآنھــا  ھــا در کنــار کنند که بچــه کشند، ھمواره طوری رفتار می تر نمی ضعیف

 ماند، از محبــت پــدر و مــادر محــرو ھای ما مملو از کسانی است که در کودکی و جوانی دچار سرخوردگی شده ندانزروزگار 

آنھــا  منکــوب شــده و در عــوض روح عصــیانگر شــان ســازندهمثبــت و  ھــای توانــائیاند، تمام  اند و ھمواره سرکوفت شده بوده

  متجلی شده است.

او بــود، ھرچــه آن  نوادۀ فاکتورھائی داشت که بیشــتر مــورد توجــه بــود، ھرچــه لبــاس خــوب بــود، ازبه ھر حال یوسف در خا

او بود... او عزیزدردانۀ پدر بود و ھمین مسئله حسادت برادرانش را تا بدان حد برانگیخــت کــه تصــمیم آن  غذای خوب بود، از

  را عملی کردند. تصمیم شومآن  گرفتند او را ھر طوری شده است سر به نیست کنند، و

  شاھد دو ثمره گناه ھستیم، یکی گناه تفاوت قائل شدن بین فرزندان و دیگری گناه حسادت. در اینجاپس  

دیــد و  ھای عجیــب و غریبــی بــود کــه یوســف مــی مورد دیگری که تصمیم برادران را مبنی بر از بین بردن شدیدتر کرد، خواب

ھای چیــده شــده  ه نوید خوشی برای اھل خانه دربر نداشت. قبالً خواب دستهھائی ک کرد. خواب  اھل خانه تعریف می یبرا

نشــان تســلط آنــان  کننــد و بــه تعبیــر گندم و اینکه گندم چیده شده توسط برادران برخاسته بــه دســتۀ یوســف ســجده مــی

ه حتــی موجــب شــد توســط الوقوع یوسف بر برادران بود، و یا خواب سجده کردن آفتاب و ماه و یازده ستاره بــه او... کــ قریب

  »درانت تو را سجده کنیم.اگوید... مگر قرار است من و مادرت و بر پدرش توبیخ شود که این چه سخنانی است که می

صــدا » ھــا صــاحب خــواب«ھای حســادت ھرچــه بیشــتر بــرادران را برانگیخــت و او را بــه مســخره  گوئی به ھرحال چنین گنده

انــد او را زنــده در  شــدهآن  تصمیم منصرف شدند و بــرآن  ، اما به توصیه یکی از برادران اززدند و تصمیم به قتل او گرفتند  می

زمــان آن  ی بیاالینــد و بــه یعقــوب بگوینــد کــه گــرگ او را دریــده اســت... اگــر درحیــوانچاھی بیاندازند و پیراھنش را به خــون 

مــرد... امــا یھــودا یکــی از  ز گرســنگی و تشــنگی مــیکردند، یوســف درایــن چــاه ا ای از اسماعیلیان از صحرا عبور نمی افلهق

برادران یوسف با مشاھدۀ قافله پیشنھاد داد کــه یوســف را از چــاه بیــرون بیاورنــد و او را بفروشــند تــا ھــم از شــرّ او خــالص 

عیلیان د. پیشنھاد او به فوریت پذیرفته شد و یوسف را از چــاه بیــرون آورده بــه اســمانشوند و ھم پولی به دست آورده باش

  فروختند.

گذشت تا بدان وسیله یوسف از مــرگ حتمــی  کاروان از صحرا میآن  لحظهآن  چه تقارن عجیبی؟! چطور شد که درست در

رھانیده شود؟ و این چیزی نبود جز ارادۀ خدا، چون با یوسف کارھا داشت: یوسف ابزاری در دست خداوند بود تا به وســیلۀ 

  او اھداف خود را تحقق بخشد.

جمــال و ثــروت و  نداشــت ابــشــوند. او  ادی چون یوسف چه در زمان خودش و چه در زمانۀ ما از نوادر روزگار محسوب مــیافر

قــدرت ھیچگــاه از ایــن ســه مزیـّـت بــزرگ اســتفاده نابجــا نکــرد. او جــدا از  مھــارتش در تعبیــر خــواب سیاســتمداری عــادل و 



 

ھــای اقتصــادی  تــرین برنامــه رزه با قحطی ھفت سالۀ مصر یکــی از قــویریزی او برای مبا کارگزاری بسیار موفق بود... برنامه

  جھان است.

 برادرانــی ومصر در سایۀ رھبری او بسیار ثروتمند و پیشرفته شد. او ثروت خود را صرف اصالح امور مملکت و خــانوادۀ خــود 

فاده نمود. او برعکس تمام صاحب قــدران که روزی او را از خود رانده بودند . او از قدرت خود برای پیشرفت مملکت است نمود

توانست با زیبائی خداداد خــود، زنــان بســیاری   و ثروتمندان روزگار خود، حرمسرای خود را پر از زنان زیبا نکرد، ھرچند که می

  را مجذوب خود نماید.

و لرز از او تقاضــای بخشــش ھای خدا بود. وقتی که برادرانش با ترس  گر او و احاطه او به نقشه تر از ھمه روح بخشش مھم

شــما در حــق مــن بــدی نمودیــد، «باشــد: خداشناســی ھــای  تواند یکی از زیباترین نکته ای بر زبان آورد که می کردند، جمله

  »ت من به کار برد.ریّ خیشما را برای  بد تیّ ولی خدا ن

 ره یکی از عامالن فرعون به نــام فوتیفــاصفات نیکوی انسانی آراسته بود، او آنقدر در حفظ امانت امین بود ک میوسف به تما

  ش نکرد.بادارۀ تمام اموال خود را به او سپرد و او کوچکترین خیانتی در دارائی اربا

بــا خداونــد، «کردنــد کــه  کرد و ھمه با دیدن او اذعان مــی معرفی میآنھا  یوسف در نزد کافران نور و نمکی بود که خدا را به

را بــه مناســبت وجــود یوســف برکــت  رشد و خداوند اموال فوتیفا نھاد موجب برکت می ھرجا که یوسف گام می» ی است.و

لیخا، زن ارباب خویش جانانه مقاومت کرد و خود را به گناه نیالود، تا جائیکــه زداد. یوسف در مقابل وسوسه زن زیبائی چون 

د که به زندان افکنده شود. خــدا نیــز در زنــدان بــا زلیخا به خاطر اینکه نتوانسته بود او را رام کند، به او تھمت زد و موجب ش

  یوسف بود و در نظر ھمه کس عزیز و گرامی بود.

  اینک قدری به عقب برگردیم، به زمانی که یعقوب در صدد مالقات با برادرش عیسو بود.

قوب را مغلوب کنــد، یع ستتوان نمی که مردآن  گیرند، ولی بیند که تا صبح با ھم کشتی می او شبی در خواب مردی را می

نزدیک سپیده صبح بود که تصمیم گرفت دست ز کشتی گرفتن بردارد، بنابراین به یعقوب گفــت مــرا رھــا کــن چــون ســپیده 

» نام تو چیست؟«مرد از یعقوب پرسید آن  »تا مرا برکت ندھی، تو را رھا نکنم.«صبح نزدیک است. ولی یعقوب به او گفت 

از این پس نام تویعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که بــا خــدا و «مرد گفت آن  و» نام من یعقوب است.«یعقوب گفت 

یعقوب که اینک از سوی فرشته خداوند مسما به اســرائیل شــده بــود، ھمــراه بــا » با انسان مجاھده کردی و نصرت یافتی.

  اسرائیل در مصر شدند. بنی گذار دوازده قبیله رش به مصر و نزد یوسف کوچ کردند، و پایهدیگیازده فرزند 

کتــاب پیــدایش آمــده  4پیدایش برکت یافتن پسران اسرائیل توسط یعقوب است که در فصــل  ھای زیبای کتاب یکی از صحنه

اســرائیل شــدند  ای از بنــی ھر کدام بــانی طایفــه که ای است در رابطه با فرزندان خودش است که در واقع بیانات نبوّت گونه

  ند.که در مصر ساکن شد

  یعقوب نیز مانند پدران خود ابراھیم و اسحاق وفات کرد و در مقبره خانوادگی که ابراھیم خریده بود دفن شد.

  سالگی وفات یافت. 110یوسف نیز در سن 

  رسد. اینک با درگذشت یوسف کتاب پیدایش به پایان می

نســان در اطاعــت از خداونــد و رھــا شــدن فــرینش جھــان و انســان، قصــور اآای اســت از  تاب پیدایش در واقع شرح فشــردهک

قومی خاص بــرای خــود در میــان  با گزینشانسان به خودش و تدبیر خدا برای ترمیم ارتباط گسسته شدۀ خودش با انسان 

دوران خدا را بر خود پادشــاه نمودنــد و آن  ھای موجود مشرک و کافر اقوام کافر جھان، قومی برگزیده که علیرغم تمام تمدن

نســل ابــراھیم، اســحاق،  وای بــود کــه خــدا بــه ابــراھیم  وعــده حقــقتمجــری قوم آن  گرفتند. و از خدا دستور می مستقیماً 

اســتقبال شــد. آنھا  که اینک به عنوان پدر و برادران یوسف روی فرش قرمز وارد مصر شدند و با عزت و احترام از داد، یعقوب

اینک خدا اراده نمود که قــوم برگزیــده خــود را از میــان تجــارب گونــاگون و رفت تا مسیر دیگری پیدا کند...  اینک تاریخ خدا می

  ھای گوناگون عبور دھد، باشد که ھمانطور که وعده کرده بود موجب برکت جھانیان شوند. صافی

رد مصــر ینــه و بنیــامین وادولــون، زبیر، یساکار، شفتالی، جاد، ان، شمعون، الوی، یھودا، دان، ناینک یعقوب و فرندانش: روبی

  در مصر برده مصریان شدند.آنان  ساکن شدند، ولی بعدھا تمامی اعقابآنجا  شدند، و در

ھــا خواھــد  شیلو بیاید، و مر او را اطاعــت امــت«اش را از میان فیلترھای گوناگون عبور دھد، تا  م برگزیدهوخواست ق خدا می

  »بود.

موعــود خداونــد اســت کــه خواھــد آمــد و بــر جھــان ســلطنت  القولند که شیلو ھمان مسیح تمام اساتید کتاب مقدس متفق

  خواھد کرد.
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انــد ولــی  ھا گذشته است، یعقــوب ملقــب بــه اســرائیل و فرزنــدانش ھمگــی درگذشــته زنیم... سال اینک سری به مصر می

مصــری بــه حرفــه و  اند و ھر یک چون شــھروندان ھمچنان در مصر باقی مانده و نشو و نما یافته و پراکنده شدهآنھا  نوادگان

... رفتــه رفتــه اســتپردازند. فرعون مصر ھم، یعنی ھمان فرعونی کــه یوســف نخســت وزیــرش بــود، مــرده  زندگی خود می

شدند اســباب نگرانــی مصــریان را فــراھم آورد و ایــن  اسرائیل نامیده می کثرت جامعه یھودیان در مصر که اوالد یعقوب یا بنی

کننــد؟ مــا خــود بــه انــدازۀ کــافی بیکــار داریــم، جمعیــت  ین قوم بیگانه در میان ما چــه مــیاندیشه در مصریان نزج گرفت که ا

دیگــر مــردم یوســف را فرامــوش کــرده بودنــد و شــاید ھــم  .انــد داریم، غــذا نــداریم، ولــی ایــن یھودیــان ھــم ســربار مــا شــده

اند و بســیار ھــم ثروتمنــد  ھا را خریده زمین اند و اینھمه ترقی کرده و دانستند که چگونه این قوم بیگانه در مصر پا گرفته نمی

بجنگــد و بیرونشــان کنــد، چــون تعدادشــان خیلــی آنــان  توانست با  اند. تا اینکه فرعون ھم به فکر چاره افتاد، ولی نمی شده

اینکــه بــه  را برانگیــزد و ھــمآنھــا  رفتار کند  نه دشمنیآنان  زیاد بود و بسیار ھم قوی بودند، بنابراین تصمیم گرفت طوری با

را تحت نظارت ناظران مصری به کارھای عمرانی و ســاختن شــھرھا وا آنھا  را تحت نظر نگاه دارد و... بدین ترتیبآنھا  نحوی

م وکشــیدد، ولــی چــون قــ بــه شــدت کــار مــیآنھــا  داشت. رفته رفته فشار سرکارگران به یھودیان بیشتر و بیشــتر شــد و از

دادنــد و ھمچنــان بــه توالــد و تناســل در مصــر  کردند و کار خود را انجــام مــی فکر نمی سخت کوشی بودند، به این موارد زیاد

  شد. مشغول بودند و مرتباً بر جمعیتشان افزوده می

بــا آنــان  فشارھا بر یھودیان در مصر روز به روز بیشتر و بیشتر شد تا جائی که تبدیل بــه بردگــانی شــدند کــه مــردم مصــر بــا

صــر از بــیم افــزوده شــدن یھودیــان در مصــر ماماھــای مصــری را مکشــیدند، فرعــون  کــار مــیآنان  زکردند و ا حقارت رفتار می

پسر را بکشند ولــی دخترانشــان آن  فرمان داد ھر زن عبرانی که میزاید، در صورتی که پسر بزایدآنھا  جمع کرد و به یپنھان

دادنــد. و وقتــی فرعــون متوجــه  ن عمل را انجام نمــیرا نکشند، ولی اکثر ماماھای مصر از خدای یھودیان ترسیده بودند و ای

 گفتند، زنان عبرانی قبل از اینکه ما بــهآنھا  را جمع کرده و دلیل این کار را پرسید وآنھا  ھا شد، دوباره اھمال کاری این قابله

ید مــؤثر واقــع نشــد، زایند، ما چه تقصیری داریم؟ چون ایــن ترفنــد فرعــون آنطوریکــه بایــد و شــا رجوع کنیم خودشان میآنھا 

  به بعد ھر پسری که متولد شود به آب انداخته شود ولی دختران را زنده نگه دارند.آن  فرمان داد از

ی از خاندان الوی، دختری از قوم خود را به زنی گرفت و از او صــاحب پســری شخصزندگی به ھمین ترتیب ادامه داشت تا 

پسر بود که فرمان فرعون را ندیده گرفته و او را سه ماه پنھــان نمــود، ولــی  آن زیبا شد، و به خاطر ھمین سالمت و زیبائی

رفت که به خاطر تمرد فرمان فرعون مجازات شود، ســبدی  میآن  چون نتوانست بیش از سه ماه او را پنھان نگه دارد و بیم

لی کــه خــواھر طفــل از دور مراقــب اســت دھــد، در حــا  نھاده و در نیزار کنار رود نیل قرار مــیآن  سازد و طفل را در از نی می

آیــد و کنیــزانش ســبد را در نیــزار پیــدا  تنــی بــه کنــار رود مــی آید... در این حال دختر فرعون برای آب ببیند برسر طفل چه می

زنــد  ســوزد، و حــدس مــی طفل مــیآن  کند. دختر فرعون دلش به حال یابند که گریه می میآن  کنند و طفل کوچک را در می

شــود  باشد... خواھر طفل که از دور مراقب اوضاع است... به عنوان عبوری رد می از قوم عبرانی ساکن مصر می که کودک

ای از قوم عبرانی برای طفل پیدا کنــد  کند که دایه پیشنھاد میآنھا  شنود، در گفتگوھا دخالت کرده و به و چون جریان را می

آن  د... خــواھرنــک مــیشود و دختر فرعون ھم موافقــت  لب یافتن دایه میطفل را بزرگ کند و شیر دھد و خودش داوطآن  تا

طفل کوچک را به او ســپرد تــا شــیر آن  طفل رفته مادرش را خبر داد و او را به عنوان دایه نزد دختر فرعون برد و دختر فرعون

ود به پدر معرفــی کــرد و فرعــون ھــم برد و او را به عنوان پسر خوانده خ شدھد و پس از اینکه اندکی رشد کرد او را نزد پدر

  .طفل صرفنظر نمودآن  و از کشتن تقاضای دخترش را اجابت کرد

  اش بت پرست شد.  این بچه کوچک کسی نبود جز موسی که در دربار فرعون رشد کرد و مانند خانواده

فر یھــودی را بــه ســختی کتــک شود یک نفر مصری دارد یک ن رود که قدم زند که متوجه می  روزی موسی از دربار بیرون می

مصری حملــه کــرده و او آن  شخص یھودی بهآن  بیند به پشتیبانی از افکند و چون کسی را نمی زند، به اطراف نظر می می

ریزی بوده است که موســی را بــه دفــاع غکند. شاید این یک کشش عاطفی و   کشد و جسدش را زیر ریگ پنھان می را می

شخص یھودی که موســی بــه خــاطر حمایــت از او شــخص آن  است. تنھا شاھد ماجرا یعنیشخص یھودی وا داشته آن  از

آنھــا  شود، پادرمیانی کرده و کند و روز دیگر که موسی متوجه نزاع دو نفر یھودی می مصری را کشته بود، خبر را افشاء می

بــه تــو چــه کــه «گوینــد:  به او می دانستند موسی آدم کشته است که میآنھا  کند که با ھم آشتی کنند ولی را دعوت می

یھودیــان  بــه موسی پشیمان از خــدمتی کــه» شخص مصری بکشی.آن  خواھی ما را ھم مانند کنی، نکنه می  دخالت می



 

  رود. کند و به مدیان می  بیند خبر منتشر شده است و به گوش فرعون ھم رسیده است، فرار می کرده است، چون می

اندیشد که دختران کــاھن مــدیان ھمــراه بــا گلــه بــه ســر چــاه  شیند و به سرنوشت خود مین او در مدیان بر سر چاھی می

کنــد. دختــران در  دختران گله را سیراب مــیآن  شوند، اما موسی به کمک آیند تا گله را آب دھند، ولی شبانان مانع می می

د. نــرا کمک کرده تا گله را ســیراب کنآنھا  کنند که کنند و از جوانی مصری یاد می برگشت جریان را برای پدر خود تعریف می

اش را  کنــد تــا شــبانی گلــه کند، و او را استخدام مــی  اش دعوت می فرستد و او را به خانه کاھن مدیان به دنبال موسی می

  گیرد. ماند و دخترش صفورا را به زنی می بنماید و بدین ترتیب موسی نزد کاھن می

مصریان به آزار یھودیان مشغولند. صدای فریاد و فغان یھودیان از ظلمی که مصــریان  اوضاع در مصر ھم چنان آشفته است و

  »آورد. شنود و عھد خود را با ابراھیم به یاد می  ناله ایشان را می«دارند، بلند شده است، و خدا  برآن روا می

دا گفت حــاال بھتــرین فرصــت اســت کــه خ«گفتیم،  چه شد؟ مگر خدا عھد خود را با ابراھیم فراموش کره بود؟ بھتر نبود می

  »به عھد خود با ابراھیم، وفا کنم.

بله! بھتری فرصت بود که خدا به عھد خود با ابراھیم وفا کند، و وارد عمل شد... او برای اجرای تصمیم خود موسای شــبان 

  کرد. را برگزید که در صحرا گلۀ پدر زن خود را شبانی می

گذرد ولی  شود که در حال سوختن است، مدتی می  ای می زند که متوجه بوته سه میروزی موسی طبق معمول با گله پر

سوزد، ھمچنــان کــه  تبدیل به خاکستر شود، ھمچنان میآن  ای خشک که باید در یک کند بوته  با کمال تعجب مشاھده می

خیــزد  ھا بر می صدائی از میان بوتهرود تا ببیند جریان چیست که ناگاه  نگرد به طرف بوته می خیره به این منظرۀ عجیب می

  گوید: بله! اختیار می کند و بی  موسی بھت زده به اطراف نگاه می» ای موسی! ای موسی!«کند:   و او را متوقف می

ای زمین مقدس اســت و مــن ھســتم خــدای  ایستادهآن  نزدیک نیا، نعلین خود را در آور، چون مکانی که در«گوید:   صدا می

  »و خدای یعقوب. قاحراھیم، خدای اسپدرت، خدای اب

پوشاند، و در این ھنگام خدا مأموریت موسی را به او ابــالغ  شود و روی خود را می ز ھیبت حضور خدا ھراسان میاموسی 

را از ســرزمین مصــر نجــات آنھــا  شــنوم و تصــمیم دارم شان را می بینم و ناله اینک مصیبت قوم خود را در مصر می«کند:  می

کنم تا نزد فرعون رفته و ترتیبی بدھی که عبرانیان از  را به زمینی بکر و فراخ راھنمائی کنم، پس تو را مأمور مینھا آ داده و

  »مصر خارج شوند.

آخــر مــن کیســتم کــه بــه نــزد فرعــوم بــروم و «پرســد  موسی که از ترس فرعــون از مصــر فــرار کــرده اســت، تعجــب زده مــی

  »اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ بنی

  »نترس من با تو ھستم ـ پیش برو.«کند:  داند موسی از قدرت الیزال او غافل مانده است، به او یادآوری می خدا که می

، اگــر از مــن تاسرائیل بروم و بگــویم خــدای پــدران شــما مــرا نــزد شــما فرســتاده اســ حال اگر نزد بنی«پرسد:  موسی می

  »بپرسند نام او چیست، چه بگویم؟

بگــو یھــوّه خــدای پــدران آنھــا  بــه«داننــد:  خود میآنھا  مرا نزد شما فرستاده است، و» ھستم آنکه ھستم بگو«خدا گفت: 

انــد، تفقــد  شما، خدای ابراھیم و اسحاق و یعقوب به من ظاھر شده گفت ھر آینه از شما و از آنچه به شــما در مصــر کــرده

وعود کنعان، خواھم رســانید، آنگــاه ســخنان تــو را بــاور خواھنــد ام و گفتم شما را از مصر بیرون خواھم آورد و به ارض م کرده

بــرای  خــواھیم می قات کرده و اینکالکرد، سپس به اتفاق رھبران قوم نزد فرعون بروید و بگوئید یھوّه خدای عبرانیان ما را م

رون بیائیــد و دیگــر بــاز نگردیــد، رویم تا برای یھوّه قربانی بگذرانیم. و به ایــن بھانــه از مصــر بیــبعبادت مدت سه روز به صحرا 

دست به کار خواھم شــد و درســی بــه او خــواھیم داد تــا بــا  مولی اگر موافقت نکرد، خود فبھاچنانچه فرعون موافقت کرد، 

  خروج شما از مصر موافقت کند.

  آموزیم؟ عزیزان ما از این بخش از کالم خدا چه درسی می

اش  را بــه خــاطر فضــیلت واالیشــان بــرای اجــرای ارادهآنھــا  اند که خدا دری نبودهنخست اینکه مردان برگزیده خدا ابرمردان نا

برگزیده باشد... موسی نیز مانند قاین، قاتلی بود که فرمان ششم ده فرمان ھنوز اعالم نشدۀ خدا را نقض کرده بود و آدم 

لین انسانی که بعــد از واقعــه عــدن کشته بود، ولی خدا از این شخص قاتل انسانی ساخت که با او ھمکالم شد، یعنی او

ی فھمیــده بــود کــه تچگونه این تحول صورت گرفت، موسی خودش این را بــه درســ موسی بود. رودررو با خدا ھمکالم شد،

نگران نباش، پیش بــرو «ھای الزم است تا بتواند نماینده و فرستادۀ خدا باشد، ولی پاسیخ خدا به او این بود که  فاقد ارزش

  »ھستم.و من با تو 

، خدائی که از ازل بوده است و تا ابد خواھد بود، خدائی که مقید به زمان و مکــان نیســت، بــا »ھستم آنکه ھستم«وقتی 

شوند، ھرچند که ممکــن اســت  د، موانع برداشته مینگرد ھا، صاف می شود، ناھمواری انسان باشد، ھمه چیز درست می

  د، ولی فرجام کار پیروزی خداست.نابسامان باش یھا، در مسیر این بسامان رسیدن

  جالل بر نام خدا باد.
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اسرائیل وارد صحبت شــود و اگــر حــرفش را بــاور نکننــد  اینک موسی ھمچنان نگران است که چگونه با سران و مشایخ بنی

ی موســ» آن چیســت در دســتت؟«گویــد:  گذارد. خداوند به موســی مــی چه خواھد شد، و شک خود را با خدا در میان می

اندازد و ناگھان عصا تبدیل بــه  و موسی عصای خود را بر زمین می» آن را به زمین بینداز«گوید  و خدا می» عصا!«گوید:  می

بگیــر... او چنــین  شگویــد :بــرو و مــار را از دمــ دارد و مــی گریــزد. ولــی خــدا او را بــاز مــی شود، و موسی از ترس می  مار می

ببرد و بیرون آورد، موسی نیــز  تگوید دستت را زیر قبای د... خدا بالفاصله به موسی میشو کند و مار تبدیل به عصا می  می

بیند دستش کامالً سفید شده است... وحشت زده دست را به زیــر قبــا   آورد می کند، وقتی دستش را بیرون می چنین می

  آورد و این بار دستش حالت طبیعی دارد. برد و بیرون می  می

ر حرفت را باور کردند چه بھتر، ولی اگر باور نکردند شــگرد اول را انجــام بــده، بــاز ھــم اگــر شــگرد اول خوب جناب موسی اگ

باور کنند که یھوّه خدای پدران ایشان، خدای ابراھیم، خدای اســحاق، و خــدای «مؤثر واقع نیفتاد شگرد دوم را به کار ببر تا 

آب به خون مبــدل آن  ب رود را برداشته و به زمین بریز وآاز  ی، مقدارباور نکردندباز ھم اگر » یعقوب به تو ظاھر شده است.

  خواھد شد.

مــن مــردی فصــیح  !ای خــدا«اش اینست کــه:  گیرد تا شانه از زیر این کار خالی کند و این بار بھانه موسی باز ھم بھانه می

و گنگ و کر و بینا و نابینــا را کــه آفریــد؟ آیــا کیست که زبان به انسان داد «گوید:   و خدا می» نیستم، بلکه زبانم الکن است.

  »نه من که یھوّه ھستم؟ پس االن برو و من زبانت ھستم و ھرچه را که باید بگوئی به تو خواھم آموخت.

  »توانم.  کنم، کسی دیگر را بفرستی من نمی خداوندا استدعا می«کند:  ولی موسی، باز ھم مقاومت می

برادرت ھارون به جای تو سخن خواھد گفت. و او مرا به جای زبــان «گوید:   ه و میخدا از سرسختی موسی خشمناک شد

  »ش برو.یخواھد بود و تو او ا به جای خدا خواھی بود. این عصا را در دست بگیر و پ

سپس موسی از پدرزنش اجازه گرفت تا به مصر برگردد و با کسان خود دیــداری تــازه کنــد. چونکــه توســط خــدا بــه او الھــام 

شده بود که خطر رفع شده و دیگر کسی قصد کشتن او را ندارد. آنگاه اھل خانه خود را برداشته و با رھنمودی کــه از خــدا 

ون تعریــف رشود. در رسیدن به مصر برادرش ھارون به استقباللش آمد و او کل ماجرا را برای ھــا  گرفته است عازم مصر می

ن دادن معجزاتی کــه خــدا بــه او یــاد داده بــود، ان را جمع کرده و موسی با نشکردو سپس به اتفاق رفته تمام سران یھودیا

  را قانع نمود و ھمگی بر زمین افتاده و سجده نمودند.آنھا  تصمیم خداوند را به اطالع سران اسرائیل رسانده و

  کار بعدی موسی و ھارون رفتن نزد فرعون بود.

  رویم.  اینک به دربار فرعون مصر می

شوند تا با فرعون صــحبت   می کاخدو وارد آن  رسانند، و باغ فرعون ورود دو نفر بیگانه را به کاخ به اطالع فرعون مینگھبانان 

  کنند.

  »خواھید؟ چه می«گوید:  فرعون می

  »گوید، قوم مرا رھا کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارد. یھوّه خدای اسرائیل چنین می«گوید:   موسی می

شناســم و اســرائیل را رھــا  ا رھــائی دھــم؟ یھــوّه را نمــیریھوّه کیست که قــول او را بشــنوم و اســرائیل «د: گوی فرعون می

  »نخواھم کرد.

رویــم و نــزد یھــوّه  خدای عبرانیان ما را مالقات کرده است، پس االن برای یک سفر سه روزه بــه صــحرا مــی« گویند:  آنھا می

  »به وبا و شمشیر مبتال سازد. گذاریم، مبادا ما را  خدای خود قربانی می

داریــد؟ شــما دنبــال کــار و زنــدگی خــود  به شما چه ربطی دارد؟ چرا مردم را از کار و زندگیشــان بــاز مــی« گوید:  فرعون می

  »شان را بکنند. بروید و بگذارید مردم زندگی

نی گذرانیــدن بــرای خــدای خــود بــه تر کنند، تا منبعد ھــوس قربــا کند که کار را بر اسرائیلیان سخت صادر می یسپس فرمان

را آنھــا  گیری بسیار ناراحت بودند، تقصیر را متوجه موسی و ھارون دانســته و نیفتد. قوم اسرائیل که از این سخت نسرشا

  دانستند. میھای اخیر  مسبب بدبختی

یلــی بــدتر از ســابق شود که وضــع خ  کند و متوجه می بیند و مشقت بیشتر قوم را مشاھده می موسی که این وضع را می

خداوندا چرا بدین قوم بدی کردی؟ و برای چــه مــرا فرســتادی؟ زیــرا از وقتــی کــه نــزد «برد:  شده است شکایت نزد خدا می

  »ی.دفرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم، بدین قوم بدی کرده است، و قوم خود را ھرگز خالصی ندا



 

اســرائیل  کرد و خواھی دید چگونه به دست خویش بنــی مرعون چه خواھخواھی دید که با ف«گوید:   و خداوند در پاسخ می

ھای مصریان بیــرون خــواھم آورد و  اسرائیل بگو من یھوّه ھستم و شما را از زیر مشقت را از مصر بیرون خواھم آورد. به بنی

اد و شــما را خــواھم گرفــت ھای عظیم نجات خواھم د یرشما را از بندگی ایشان رھائی دھم و شما را به بازوی بلند و داو

دای شما که شــما را از مشــقات ختا برای من قوم شوید، و شما را خدا خواھم بود و خواھید دانست که من یھوّه ھستم، 

ابــراھیم و اســحاق و یعقــوب  هرا بــآن  قسم خــوردم کــهآن  مصریان بیرون آورم و شما را خواھم رسانید به زمینی که دربارۀ

  »ثیت شما خواھم داد. من یھوّه ھست.را به ارآن  بخشم، پس

اسرائیل رسانید، ولی مردم کــه بــه شــدت زیــر فشــار و کــار شــدید  و موسی ھم آنچه را که خداوند گفته بود به اطالع بنی

  بودند، به سخنان او توجھی نکردند.

ر داری فرعون سخنان مرا دھند، چگونه انتظا خداوندا، مردم به حرف من اھمیت نمی«بار دیگر موسی شکایت به خدا برد: 

  »بشنود؟

  »گذارم. ھستم و زبان تو ھستم، و تنھایت نمی با توبرو به آنچه که گفتم عمل کن، من «ولی خداوند گفت: 

در میان نھادنــد.  موســی و ھــارون، آنان  اسرائیل را مالقات کرده و مسئله را با موسی و ھارون مجدداً تک تک رؤسای بنی

ای موســی تــو را بــرای فرعــون خــدا ســاختم و «گفــت: آنــان  خواستند تا به نزد فرعون بروند و خــدا بــه بار دیگر از خدا یاری

اســرائیل  را به فرعون باز گویدتا بنیآن  را بگو و برادرت ھارونآن  فرمایم، تو  برادرت نبی تو خواھد بود، ھر آنچه به تو امر می

خواھم کرد و او مقاومت خواھــد کــرد، ولــی مــن بــا آیــات و معجــزات  را از زمین خود رھائی دھد. اما من دل فرعون راسخت

  عظیم او را وادار خواھم کرد تا تسلیم شود.

در مالقات دیگری که موسی و ھارون با فرعون داشتند، قبل از اینکه ھر سخنی بر زبان آورند، ھــارون عصــای خــود را پــیش 

  ل به مار شد.روی فرعون و سایر درباریان بر زمین افکند و عصا تبدی

اکنون ساحران مصــر را در اینجــا احضــار  خواھید ثابت کنید، ھم خوب منظور از این کار چیست؟ چه چیز را می«فرعون گفت: 

  »کنم تا کارھائی بزرگتر از شما به کمک سحر و جادو انجام دھند. می

تبــدیل آنــان  انداختند و تمام عصاھایسپس ساحران و جادوگران مصر را طلبید و ھمگان حاضر شده عصای خود را بر زمین 

  به مار شد، اما عصای ھارون که ازدھا شده بود، ھمۀ مارھای ساحران را بلعید. اما باز ھم فرعون تسلیم نشد.

ای بود، تقاضای سه روز مرخصی قــوم تــا بــه صــحرا برونــد و خــدای خــود را  تقاضای موسی و ھارون از فرعون تقاضای ساده

به نحــوی آگــاه شــده آنان  توانست به سادگی با این تقاضا موافقت کند، مگر اینکه از نیّت واقعی  میپرستش کنند. فرعون 

گردانــد. چــرا؟ بــه راســتی اگــر فرعــون بــا تقاضــای موســی و ھــارون  خوانیم که خدا دل فرعون را سخت می باشد. ولی می

ن وجــود داشــت کــه یھــوّه خــدای قدرتمنــد خــود را ند، آیــا امکــان ایــدشــ میبه سادگی از مصر خارج آنھا  کرد، و موافقت می

  بشناسند؟

درگیــر مشــکالت  بقــدری یعقوب و قوم برگزیده خدا بــرای اجــرای نیـّـت او بودنــد، ولــی فرزندان اسرائیل درست است که بنی

ت دھنــد، بــه را از بردگــی در مصــر نجــاآنھا  دو نفر پیشقدم شدند تاآن  خود بودند که از یھوّه جز نامی نشنیده بودند. وقتی

اسرائیل با بردگــی  ھای خود دانستند، گویا بنی را مسبب بدبختیآنھا  تشکر کنند، برسرشان فریاد زدند وآنھا  جای اینکه از

نشــان دھــد آنھــا  ، نقشــۀ خــدا بــرآن بــود کــه بــهددر مصر عجین شده بودند، و این نوع سرنوشت را برای خود پذیرفته بودنــ

فرعون رھا سازد، فــارغ از اینکــه نیــروی فرعــون چقــدر اســت و چــه امکانــاتی در اختیــار دارد، خــدا  را از زیر یوغآنھا  تواند می

  یھوّه خدای خود را بشناسند.آنان  اسرائیل اجرا کند تا خواست نمایشی مھیج در پیش چشمان بنی می

ش ارتــش عظــیمالل و خواست به قــوم برگزیــده خــود بفھمانــد کــه ھــیچ نیروئــی حتــی فرعــون بــا تمــام قــدرت و جــ خدا می

  تواند مانع اجرای اراده او بشود. نمی

  

  شکست انجامید. اسرائیل به بنی نسل ازدیاد از جلوگیری برای فرعون ھای نقشه تمام

اســرائیل، اطاعــت نکردنــد، چــون از یھــوّه خــدای اســرائیلیان  ھای مصری فرمان او را مبنی بر کشتن نوزادان پسر بنــی قابله

  اسرائیل ھمچنان رو به افزایش بود. ب انداختن نوزادان پسر در مصر ھم دردی را درمان نکرد و نسل بنی. به آدترسیده بودن

  پرداختند. نان به ازدیاد نسل میچگی، ھمدفرسا و بر ھا و کارھای طاقت شرایط ناگوار و سختیآن  اسرائیل در تمام بنی

نان در قدرت و غرور خــود غــرق شــده بــود کــه جــز مصــالح و خواست باور کند که دست خدا در کار است. او آنچ فرعون نمی

خواست درس بزرگی به او بدھد و او را به مبارزه طلبید: بیا فرعون... این گوی  دید. و خدا می منافع خود چیز دیگری را نمی

  خداست یا تو!آن  و این میدان... بگرد تا بگردیم. ببینیم سرانجام پیروزی از

م رنــج کشــیده وصــر و قــمدر پیش دیدگان متعجب مــردم  یجھممیدان مبارزه خدا گذاشت. نمایشی  فرعون مغرورانه پای به

ست این دو نماینده سمج یھودیان را از سر راه خــود بــردارد ولــی از کثــرت جمعیــت توان یاسرائیل. فرعون به سادگی م بنی

دادنــد فرعــون را  م با اعمالی که انجام مــیترسید، چون ممکن بود شورش کنند. جادوگران مصر ھ قوم اسرائیل در مصر می



 

داد و از  جــواب منفــی مــیآنھــا  باشند. این بود کــه بــه درخواســت دو نفر ھم جادوگرانی بیش نمیآن  کردند که متقاعد می

  کرد. اسرائیل از مصر برای عبادت و قربانی کردن در صحرا، جلوگیری می خروج سه روزه بنی

  م خدا باد.ولی خدا پیروز است. جالل بر نا

  انگیز خدا در مقابل چشمان قومی که از قدرت خدای خود غافل مانده بودند، شروع شد. نمایش اعجاب
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  نشان دھد. لاسرائی بال بر سرزمین مصر وارد آورد تا ھم مقاومت فرعون را درھم بشکند و ھم قدرت خود را به بنی دهخدا 

اسرائیل برای ستایش یھوّه به صحرا بروند، خــدا  گفتند: اگر اجازه ندھی که بنید فرعون آمده و زبار دیگر موسی و ھارون ن

  کند. ھای مصر را تبدیل به خون می تمام آب

ھــای  پاسخ منفی داد، و ھارون عصای خود را به نیل زد و تمام منابع آبی مصر از جملــه آبآنھا  فرعون سرسختی کرد و به

  راسیمه برای یافتن آب سالم شروع به چاه کنی کردند.ام ظروف مصریان خون شد... و مردم ستم

جادوگرنــد، آنھــا  ھم آب را تبدیل به خون کردند... و به فرعون گفتند مھــم نیســت،آنھا  جادوگران مصر ھم بیکار ننشستند و

  ...یدنگران نباش

  ھا به حالت عادی برگشتند... و مدتی سکوت برقرار شد. پس از گذشت ھفت روز آب

ش کننــد، خــدا ســتاسرائیل به صــحرا رفتــه یھــوّه را پر ینسی و ھارون نزد فرعون رفتند و گفتند: اگر اجازه ندھی بدوباره مو

  خواھد کرد.مصر را غرق وزغ 

ھــا برآمــده و زمــین  ھرھــای مصــر زد، وزغناما باز ھم فرعون سرسختی نشان داد و موافقت نکرد و ھارون عصای خود را بــه 

جا پر از وزغ شد، اما جادوگران ھم بیکار ننشســتند و  جا و ھمه ھا ھمه ھا، اطاق ھا، خانه ھا، کوچه مصر را پوشاندند، خیابان

  چنین کاری انجام دادند.

فرعون اندکی به خود آمد و بالفاصله به موسی و ھارون گفت شما از خــدایتان بخواھیــد ایــن بــال را از مــا بگذرانــد، و مــنھم 

  دھم. مصر میاسرائیل را از   اجازه خروج بنی

قــول خــود را فرامــوش  مھا، فرعون ھ بال مرتفع شد، و با رفع شدن بالی وزغآن  آنگاه موسی و ھارون نزد خدا دعا نمودند و

  اسرائیل را از مصر نداد.  کرد و اجازه خروج بنی

ه بــه صــحرا برونــد، خــدا اسرائیل بــرای ســتایش یھــوّ   بار دیگر موسی و ھارون نزد فرعون رفته و گفتند: اگر اجازه ندھی بنی

  سرزمین مصر را دچار بالی پشه خواھد کرد...

ھا چون غبار، زمین مصــر را بجــز جوشــن کــه مکــان  ولی فرعون باز ھم مقاومت کرد، و ھارون عصای خود را دراز کرد و پشه

  سکونت یھودیان بود، پوشانیدند.

و معلومشــان شــد کــه دھند ولی ایــن بــار موفــق نشــدند،  جادوگران نیز بیکار ننشستند و سعی کردند چنان کاری را انجام

در کــار  در ایــن مــاجرا آقای فرعــون، دســت خــدا«دست خدا در کار است، بنابراین نزد فرعون رفته و به او ھشدار دادند که: 

  »است.

  کرد. اما فرعون ھنوز ھم مقاومت می

اســرائیل  ون رفته و گفتنــد: اگــر اجــازه نــدھی بنــیھا رفع شد و این بار موسی و ھارون نزد فرع مدتی گذشت و بالی پشه

  برای عبادت یھوّه خدای خود به صحرا بروند، خدا سرزمین مصر را دچار بالی مگس خواھد کرد.

ســکونت  کــاناما باز ھم فرعون مقاومت کرد و ھارون عصای خود را برافراشت و سراسر ســرزمین مصــر بجــز جوشــن کــه م

  شد. اسرائیل بود پوشیده از مگس بنی

ذرانند تا این بال رفــع شــو.د، ش یھوّه خدای خود قربانی بگسترپاسرائیل برای  این بار فرعون تسلیم شد و اجازه داد که بنی

ولی موسی و ھارون به او گفتند، برای قربانی کردن باید مدت سه روز در صحرا برویم، چون خــدا بــه مــا چنــین فرمــان داده 

  است.

  .ید: زیاد دور نشوفرعون موافقت کرد، اما گفت

  مگس از مصر رفع شود و چنین کرد. بالی موسی ھم به او قول داد که نزد خدا دعا خواھد کرد که

  نیز دل فرعون سخت شد و زیر قول خود زد و قوم را رھا نکرد.راین با

خداوند به صحرا بروند،  اسرائیل برای ستایش خدا و دیگر بار موسی و ھارون نزد فرعون رفته و گفتند: اگر اجازه ندھی بنی

  کشد. اسرائیل به وبای سخت مبتال کرده، می ھای بنی ھای مصر را بجز دام تمام دام

ھای مصریان چه در صحرا و چــه در خانــه وارد آورد و ھمــه  خدا بالئی بر دام روز بعدفرعون باز ھم سرسختی نشان داده، و 

ای  ھــای اســرائیلیان صــدمه بز به وبائی ســخت از پــای درآمدنــد، امــا دامھا اعم از اسب و االغ و شتر و گاو و گوسفند و  دام

  ندیدند.



 

اســرائیل بــرای ســتایش یھــوّه خــدا خــود بــه  برای بار ششم موسی و ھارون نزد فرعون رفته و گفتند: اگر اجازه ندھی بنی

ان داد، موســی و ھــارون بــه صحرا بروند، خداوند مصر را دچار بالی دمل خواھد  کرد، و چون فرعون باز ھم سرسختی نشــ

ھــا دچــار  ھــا و دام باری بر سرزمین مصر فرود آمد و تمــام انســانغفرمان خدا از خاکستر کوره مشتی به آسمان پاشیدند و 

  ھای چرکین شدند، ولی ھنوز فرعون تسلیم نشد. دمل

  به ھمین ترتیب سه بالی دیگر برسرزمین مصر وارد آمد.

نمــود او را  ھــرکس و بــه موجــودی کــه اصــابت مــی بــه رفــت کــه تــاکنون ســابقه نداشــت وآنچنان تگرگی بــر مصــر باریــدن گ

ھای خود ماندند و کســانی کــه  اسرائیل خبردار شده بودند در خانه . پس مصریانی که از خواست یھوّه خدای بنیکشت می

رآمدند و تمامی گیاھان و درختــان ات تگرگ و رعد و برق حاصله از پای دضربدل خود را سخت کرده قول یھوّه را نشنیدند به 

  از بین رفتند.

از  پــس مصر در ھا به سرزمین مصر ھجوم آوردند، آنچنان که آسمان تاریک شد و آنچه را که ھا بود که ملخ سپس بالی ملخ

  ھا پر از ملخ شد. بارش تگرگ مانده بود خوردند و تمامی خانه

بروند خدایشــان را عبــادت کننــد،  تا دیت فرعون، این قوم را رھا کنحضر«دیگر صدای ملت مصر از دست فرعون بلند شد که 

تواننــد برونــد کــه فقــط افــراد  اسرائیل قائل شد که در صورتی مــی شود. این بار فرعون شرطی برای بنی مصر دارد ویران می

و بــدین ترتیــب بــالی  بالغ بروند کودکان در مصر باقی بمانند، ولی این شــرط مــورد پــذیرش موســی و ھــارون قــرار نگرفــت...

دیدنــد و  مــیر را نگتــاریکی مصــر فــرا گرفــت و ســه روز تمــام، تمــامی مصــر در تــاریکی فــرو رفــت بــه حــدی کــه مــردم یکــدی

ھای اسرائیلیان از تمام این بالھا مصون مانده بودند. این بــار  توانستند از جای خود تکان بخورند. در تمام این موارد خانه نمی

اســرائیل بــدون  اینکــه بنــیآن  پــس گرفــت ولــی شــرط دیگــری قائــل شــد و را بــر نبــردن کودکــان فرعــون شــرط خــود مبنــی

ھایشان از مصر خارج شوند. ولی شرط او مورد پذیرش موسی و ھارون قرار نگرفت و این موجب شد کــه آخــرین بــال بــر  دام

  مصر وارد آمده و فرعون تسلیم شود.

از مصــر  ھــا و اموالشــان بــا دام اسرائیل را آورم که فرعون تمام قوم بنی مصر خدا این بار به موسی گفت چنان بالئی بر سر

  اخراج کند.

اسرائیل از مصر خارج شوند، خداوند دســت خــود را  چنانچه اجازه ندھی بنی گفت موسی برای آخرین بار نزد فرعون رفت و

زادگــان اســرائیلیان  ھند مرد، البته به نخستزادگان مصر اعم از انسان و بھایم خوا به مصر خواھد افراشت و تمامی نخست

  ای وارد نخواھد شد. لطمه

امــا خــدا بــه او گفــت:  .خرین اخطار موسی به فرعون بود و وقتی جواب رد شــنید خشــمناک از نــزد فرعــون بیــرون آمــدآاین 

  »، تا آیات من در مصر زیاد شود.دفرعون به حرف شما گوش نخواھد دا«

حــاکم شــد، ســکوتی وحشــتناک، آرامــش قبــل از طوفــان... مصــریان بــه کــار خــود مشــغول و  کوتاه زمانی آرامــش بــر مصــر

این ماه برای شــما «اسرائیل ھمچنان به جان کندن خود مشغول... تا اینکه خدا به موسی و ھارون خطاب کرده گفت:  بنی

عیــب و یکســاله تھیــه کــرده و تــا  بــی اولین ماه سال باشد. در دھم این ماه ھر خــانوار اســرائیلی یــک بــرّه یــا بزغالــه نرینــه

را بــر دو طــرف خانــه خــود بپاشــند و گوشــتش را آن  را ذبح کننــد و خــونآن  چھاردھم ماه نگاه دارند و در عصر روز چھاردھم

آن  تا صبح باقی نماند و ھرآنچه باقی بماند، در آتش سوزانده شود... من درآن  بریان کرده با نان فطیر بخورند و ھیچ چیز از

زادگــان زمــین مصــر را اعــم از انســان و بھــایم خــواھم کشــت... امــا  شــب از زمــین مصــر عبــور خــواھم کــرد و ھمــۀ نخســت

ر بــه یــروز را بــه عنــوان عیــد فطآن  خون پاشیده شده باشد، کشته نخواھند شــد.آن  ھائی که بر سردر زادگان خانه نخست

  »از نسل نگاه دارید. بعدیادگاری نسل 

نیــز فرمــان خــدا را بــه تمــامی آنــان  ن خــدا را بــا مشــایخ و ســران قبایــل اســرائیلی در میــان نھــاده وموســی و ھــارون فرمــا

  خانوارھای اسرائیلی اعالم نمودند.

گرفتنــد و  مــیکردنــد و جشــن  گرفت، قربــانی مــی میھای اسرائیلی صورت  عصر روز چھاردھم ماه اول تحرکاتی در خانواده

  .بودند..آنان  ھای مصریان ناظر جشن

زاده خــود را اعــم  ای نخســت ا برخاست، چون ھر خانوادهپبرھای مصری  صبح روز پانزدھم... شیون و فغان از تک تک خانواده

  از انسان و حیوان از دست داده بود...

الــه جمعی اسرائیلیان را صادر کرد و قوم اسرائیل در زیر ن فرمان اخراج دسته در مقابل قدرت الیزال خدا تسلیم شد و فرعون

  ھر آنچه که داشتند، از مصر اخراج شدند... با اھالی مصر، و شیون

  خدا پیروز شد و فرعون مغلوب گردید..

ای است، اما این بھائی بود که دنیای کفر و بیــدینی بــرای نجــات بشــریت پرداخــت...  در ظاھر امر مجازات سخت و ظالمانه

رائیلیان ضامن نجات بود، اینک در قالب خون عیسی مســیح ضــامن ھای اس بر سردر خانهآن  ر یا فصح که خونیبرۀ عید فط

  را بر پیشانی خود، داشته است.آن  نجات ھر انسانی است که نقش
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ھا است در میــان قــوم  سال اقامت در مصر، از مصر خارج شدند، و این روز به عنوان عید فصح قرن 430قوم اسرائیل پس از 

  شود. اسرائیل نگه داشته می

ای در  عالمتــی بردســت و عصــابه«باید چــون  اسرائیل آغاز شد، روزی که آنقدر مھم بود که می ۀ جدیدی در تاریخ بنیمرحل

  را به قوت دست از مصر بیرون آورد.آنھا  اسرائیل باشد، چونکه خداوند در نظر بنی» میان چشمان

 شدند، عازم کجا شــدند؟ مید دو میلیون نفر این ششصد ھزار مرد سوای اطفال و زنان که اگر منصفانه حساب کنیم، حدو

رفــت کــه  مــیآن  شد انتخاب نکردند، و این به خواســت خــدا بــود، چــون بــیم میتر را که منتھی به فلسطین  راه نزدیکآنھا 

وز بــه از ترس به مصر برگردند، راھنمای این گروه در روز و شب خوِد خداوند بود که در رآنھا  حمله کنند وآنھا  فلسطینیان به

پیمودند. خداوند برآن بود که پردۀ دیگری از قدرت خود را به  صورت ستونی از ابر و در شب به صورت ستونی از آتش راه می

حمل بالھای فراونــی شــده بــود، تاسرائیل م به خاطر بنیسو فرعون که کشورش آن  اسرائیل و مصریان نشان دھد. از بنی

بریزد، بنابراین مترصد فرصتی بــود کــه قــوم از راھپیمــایی در بیــان قوم آن  را بر خواست به ھر صورتی که شده زھر خود می

بتازد. بنابراین با ششصد ارابــه مملــو از ســربازان مســلح دورادور آنھا  خسته شده و توان جنگی خود را از دست بدھند و بر

ــا ر ــه کنــار دری ــا ھــدایت خــدا ب ــه تعقیــب اســرائیلیان پرداخــت. اردوی اســرائیل کــه ب ــد، سرگشــته و مبھــوت ب ســیده بودن

  دانستند که چگونه از دریا بگذرند، چون تنھا راه ممکن برای رسیدن به مقصد گذر از دریا بود. نمی

تازنــد. ترســی عظــیم  مــیآنھا  م در کنار دریا اردو زده بودند، از دور متوجه لشکر فرعون شدند که به سویوھمین طور که ق

آیــا در مصــر «دا تقاضای کمک کردند و عدۀ بیشتری بر موسی و ھارون ھجوم آوردند و گفتند ای از خ قوم را فرا گرفت و عده

ای تا در صحرا بمیریم. این چیست که با ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟ مگر ما در مصــر  قبرھا نبود که ما را برداشته

کنیم. اگر در خدمت مصریان بودیم بھتــر بــود تــا اینکــه در نگفتیم کاری به ما نداشته باش و بگذار ھمچنان مصریان را خدمت 

  »این صحرا کشته شودیم.

بسیار خوب، وظیفه موسی به عنوان رھبر قوم و پیشــاھنگ ایــن گــروه مھــاجر چــه بــود؟ قــدر مســلم اینســت کــه موســی 

آن  دانســت کــه فرجــام مــیرا ددر صحرا تسلیم مصریان کند. موسی آنھا  دانست که خدا قوم را بیرون نیاورده است که می

اســرائیل بــه دســت مصــریان نــابود شــوند.  ھمه معجزاتی که خدا به دست توانای خود انجام داد، این نخواھــد بــود کــه بنــی

دانســت، و فقــط توانســت در جــواب فریادھــای  مــیدانست که خدا کاری خواھد کرد. ولــی چــه کــاری؟ ایــن را ن میموسی 

نجات خداوند را ببینید. امروز خدا کاری خواھد کرد که دیگــر ایــن مصــریالن را تــا ابــد  اعتراض قوم بگوید: مترسید، بایستید و

  »نبینید. خداوند برای شما جنگ خواھد کرد و شما خاموش باشید.

شنید، بنابراین بــه موســی  ھا را می ھا و استغاثه اعتراضآن  دید و فریاد وضعیت را میآن  خدا که ناظر بر ھمۀ احوال است،

آخــر خداونــدا، چگونــه «رسند. ھمینکه موسی خواست بگوید  اید؟ راه بیفتید، االن مصریان به شما می را ایستادهچ«گفت: 

خدا به او گفت عصــای خــود را بــه ســوی » راه بیفتیم، ما نه قایق داریم و نه کشتی، ھمۀ ما که شناگران قابلی نیستیم...

  »عبوور کنید.آن  ر کف دریا برای قوم مھیا شود و ازاز ھم گشوده شوند و راھی دھا  دریا دراز کن، تا آب

شود و در یا چــون کتــابی کــه از ھــم  تجسم کنید چه صحنه باشکوھی است... عصای موسی به سوی دریا برافراشته می

شــود... قــوم  اســرائیل آمــاده مــی ھای آب، بــرای عبــور بنــی شود و راه خشک و ھمواری با دیواره گشوده شود، گشوده می

شــوند... تنھــا  شود. لشــکر فرعــون ھــم وارد معرکــه مــی میھا از ھم شکافته  روند، پیش رویشان آب ن که پیش میھمچنا

بوده است... آیا به فکر کســی از آنان  اسرائیل و قتل عام یابی به بنی جو بوده است دست لشکر انتقامآن  دنظرمچیزی که 

کردند نرسید که از خود بپرسد، چطــور ایــن دریــا از ھــم گشــوده شــده  یاسرائیل ر ا تعاقب م به بنی ئی کهھا رانندگان ارابه

ای کرده است... ولــی اعجــاز او بــه نفــع  اسرائیل معجزه ھرچه ھست باشد شاید ھم خدای بنی«گفتند:  میاست؟ شاید 

ه شــده و توانســتیم تعقیبشــان کنــیم... حــال راه گشــود مــیشــدند مــا چگونــه  به کشتی سوار مــیآنھا  ما تمام شد... اگر

گردیم... ولــی اینطــور نشــد، تمــامی  کشیم و باز می را در کف دریا میآنھا  باشند و به زودی ھای ما تیزرو می اسبان و ارابه

اسرائیل پرداختنــد، وقتــی آخــرین  لشگریان مصر به فرمان فرعون وارد دریا شده و از راھی که ایجاد شده بود به تعقیب بنی

ھای از ھم گشوده دراز کــرد...  آب موسی به عقب نگریست و عصای خود را به سوی ،ریا شدندنفر از لشکریان مصر وارد د

و دو دیوارۀ عمودی آب ناگھان سرریز شدند و دریا بــه حالــت اول برگشــت و تمــامی لشــکریان فرعــون در اعمــاق دریــا غــرق 



 

  شدند.

ب، آکواریــومی بــدون آگذرد، با دیوارھای بلنــدی از  ا میبیائید تصویر گویاتری از این صحنه رسم کنیم: اتوبانی که از میان دری

رفــت... موجــودات دریــائی  کردی انگشت بــه آب فــرو مــی ھیچ گونه شیشه ضخیمی در طرفین که اگر با انگشت لمس می

فراوانی در دو سوی این آکواریوم که ستون عمودی آب برایشان به منزلۀ دیواری غیرقابــل عبــور شــده اســت... کــاروانی در 

بشــار آھــای شــادی در میــان ایــن دو  ھا با خنــده ھا... زنان و مردان... بچه ھا، بچه ھا، دام راه با تمام تجھیزات، وسایل، گاری

انی که با ھراس کودکــان خــود را ناند که مبادا فرو ریزند... ز ھا دوخته ی که چشم بر دیوارهنگذرند... مردان ترسا میعمودی 

رونــد و بــا  مــیانــد... موســی و ھــارون چــون کــوھی اســتوار پیشــاپیش  ید بر کف دریا گام نھــادهاند و با ترد غوش فشردهآدر 

کننــد... و شــاید ھــم از ھمــان ابتــدا دریــا تــا بــه ســاحل  شکافند و راه را باز مــی عصائی که در دست دارند، آب را از ھم می

  شده است. مقصد از ھم گشوده شده است و دورنمای این اتوبان اکواریومی بسیار بدیع

دانســت کــه  دارند . چه شد؟ چگونه شد؟ باورکردنی نیست. گویا موسی چیزھــائی مــی مردم در بھت و ناباوری گام بر می

آنھمــه خونســرد بــود. وای کــه چــه کابوســی را پشــت ســر گذاشــتیم... مــرگ را بــه چشــمان خــود دیــدیم... کودکانمــان... 

آن  توانســتیم از ت سر لشکر خونخوار فرعون بود و پیش رو دریائی که نمیزنانمان... نه راه پس داشتند، نه راه پیش... پش

ھا برھم سوار شدند و از ھر ســو بــه عقــب  آلود، کف بگذریم... ناگھان چطور شد؟ چه با شکوه بود گشوده شدن دریای کف

اول تو... با ترس و لرز گــام اول رانده شدند... و موسی فرمان داد، به پیش... به پیش؟ با چه جرئتی؟ من نه... اول تو... نه 

روح جسارت و جــرأت را در قــوم را بر زمین نھادیم که گویا ھرگز بستر دریائی نبوده است. خشک و ھموار! موسی و ھارون 

  ھیچ تردیدی گام اول را برداشتند و فرمان پیشروی دادند... چه امنیتی در عصای موسی بود؟! بودند! بی دمیده

بیانات تسلی بخش را بــر زبــان آورد... آن  کنم! آنچه که او را وا داشت که ترسیده بود نه... فکر نمی آیا موسی ھم چون ما

پــایمردی او در بیــرون اوردن مــا از مصــر، تمــام مصــریان را بــه  ؟رفــت ایمان سترگش بود. مگر از موســی جــز ایــن انتظــار مــی

  وحشت انداخته بود.

مه آیات را از یھوّه دید، ولی حاضر نشــد بــه ســخنان موســی و ھــارون گــوش چقدر باید این فرعون سرسخت باشد که اینھ

خــواھی پــیش  دھد... چرا مردم مصر بر سر او نشوریدند؟ چرا مردم مصر بر سرش فریاد نزدند: بس کن فرعون، تا کجــا مــی

ھــا نرمیــده  یبت وزغھا شــدیم، از مصــ ھای خونین رھا نشده دچار وزغ بروی. زندگی ما به لجن کشیده شد... از وحشت آب

خواستی جنــاب فرعــون... ھمــین  ھای چرکین شدیم... ھمین را می نیاسوده دچار دملآنھا  ھا شدیم از و ملخھا  دچار پشه

خواســتی کــه تمــام مصــریان بــالزده نــاظر یھودیــانی  خواستی که سرانجام تمام مصریان عزادار شوند... ھمین را می را می

انــد، یھودیــان کودکــان  خندند و سرانجام در حالی که ھمۀ مصریان ماتم ســر داده میآنھا  ریشباشد که سالم و سرحال به 

  خود را در آغوش بفشارند... وای برتو ای فرعون... وای بر تو...

نیک سه روزه، تا به صحرا برونــد تفریحــی کننــد و  خواستند؟ جز یک مرخصی سه روزه، یک پیک مگر این دو نفر از تو چه می

توانستند ھدفشان را به فرعون بگویند... وقتی فرعون بــا خــروج ســه  که نمی ندنند؟ ھرچند که نیّت دیگری داشتعبادتی ک

گفتنــد، بلکــه  روزه قوم از مصر موافقت نکند، چگونه با کوچ ھمیشگی قوم موافقت خواھد کرد؟ موسی و ھارون دروغ نمــی

فریاد کشیدیم! چشمان ما کور و گوشــھایمان کــر شــده بــود و بــه کردند... چه بد شد بر سر این دو نفر  به حکمت رفتار می

وضع موجود و بردگــی عــادت کــرده بــودیم... چھارصــد ســال پــدران مــا در ایــن ســرزمین نشــو و نمــا کردنــد، خانــه و کاشــانه 

که دل ایــن دو کردیم... چه بد شد  داشتیم، نان بخور و نمیری داشتیم، ھرچند که فقیر بودیم ولی با زور بازوی خود کار می

نفر مرد خدا را شکستیم! وای که در کنار ساحل، وقتی اردوی مصــر را از دور دیــدیم نزدیــک بــود بــا دســتان خــود موســی و 

  ی به ما داد که آرامش خود را باز یافتیم.ئالتسھارون را تکه تکه کنیم. ولی سخنان دلنشین او آنچنان 

توانست انجــام دھــد...  میھم آن  گه داشته و از مصر بیرون آورده بود، باالتر ازه بالیا سالم نمھآن  فیلترخدائی که ما را از 

ســتون آتــش کــه آن  نمایاند، اعجاز خداست، ابر گذران در پیش رویمان که راه را میآن  بله... خداد خودش برای ما جنگید...

  ل بر یھوّه.اعجاز یھوّه است. جالل بر یھوّه... جال ،بخشید ھای صحرائی ما را نور می شب

  »قوم از خداوند ترسیدند و به خداوند و به بندۀ او موسی ایمان آوردند.«و بدین ترتیب بود که 

  کردند...؟ راستی این قوم قبل از خروج از مصر چگونه زندگی می

نیــز ھــا آن شــد؟ مردمــانی نمونــه در میــان مصــر بودنــد؟ خیــر! نشان تــرک نمــیرفتھائی مذھبی بودند؟ کنیسه  آیا بسیار آدم

نداشتند. با یک سری باورھائی که از پدران خــود آموختــه بودنــد خــدائی بــه ھای عادی بودند و ھیچ مزیّتی بردیگران  انسان

... تاریخچــه مکتــوب رفــت شــد و در بتپرســتی رایــج دوران تحلیــل مــی رنــگ مــی که رفته رفته کم شناختند میرا » یھوّه«نام 

ھا گفته بود... ولی ھنــوز بــه چشــم خــود  و عظمت او بسیار سخن» یھوّه«اشتند از این د ای می آنان... اگر چنانچه تاریخچه

  ندیده بودند.

ما نیز در این زمان قوم خدائیم... مردم خدائیم... زندگی ما بر روی زمین مدلی است از زنــدگی یھودیــان مصــر... مــا از خــدا 

ھــای عظیمــی در  دانیم... در خــالل اوراق کــالم اوســت... وعــده میایم... آنچه که از خدا  ایم... ولی چیزی ندیده زیاد شنیده

  اندیشیم. تحقق نیابند... با شک و تردید بدان می تا ھائی که پیش روی ما است... وعده

انــد  پرستان احاطه کــرده کنیم... پیرامون ما را بت قوم در میان مصر، در مصری بزرگتر به نام جھان زندگی نمیآن  ما نیز چون



 

دانــیم... آیــا خــدا بــرای قــوم  زرق و برق مادیات چشمان ھمه را کور کرده است... ما در این جھان غریبیم، ولی خود نمی... 

دانــیم! ولــی قطعــاً اگــر چنــین شــود آنگــاه چشــم و  ای از قدرت الیزال خود را نشان خواھد داد؟ نمی خود در این روزگار شمه

ه دل عظمت و کبریائی او را اعتراف و اقرار خواھیم کرد... ولی خوشا به حــال مصریان از تآن  گوش ما باز خواھد شد و چون

  ندیده ایمان آورند...کسانی که 
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ر... پــس از رھــائی بــا تمــام آنچــه کــه در اختیــار مصــاردوی اسرائیل با شناخت قبلی یھــوّه خــدای خــود... پــس از رھــائی از 

زادگان خــود را از دســت داده باشــند...  آنکه نخست سیبی دیده باشند... بینھمه بالیای خوفناک اندک آآآنکه از  بی ندداشت

نان بودند... و پــس از گــذر از کــف دریــا... ســرودی بــر  زبانشــان آلشکر خونخواری که درصدد نابود کردن آن  پس از رھائی از

ر دو میلیون نفری، یکصدا آنچه را کــه دستۀ کُ آن  از یھوّه بود.آنان  و شناخت واقعیآنان  گر جاری شد که بیانگر روح ستایش

  کردند: خواند تکرار می موسی برایشان می

  مظفر شده است لخوانیم، زیرا که با جال یھوّه را سرود می

  اسب و سوارش را به دریا انداخت

  خداوند قوت و تسبیح من است و او نجات من گردیده است

  کنم این خدای من است، پس او را تمجید می

  خوانم ن است، پس او را متعال میخدای پدر م

  خداوند، مرد جنگی است، نام او یھوّه است

  ھا و لشکر فرعون را به دریا انداخت ارابه

  مبارزان برگزیدھۀ او در دریای قلزم غرق شدند

  ھا ایشان را پوشانید لّجه

  ھا فرو رفتند مثل سنگ به ژرفی

  دست راست تو ای خداوند، به قوت جلیل گردیده

  ای را منھدم ساخته خصمانت تو ای خداوند، دشمن را خرد و شکسته است و به کثرت جالل خود، دست راس

  ای وزانیدهسغضب خود را فرستاده، ایشان را چون خاشاک 

  ھا فراھم گردید و به نفخۀ بیتی تو، آب

  ھا در میان دریا منجمد گردید ھا مثل توده بایستاد و لّجه و موج

  گیرم میایشان را فرو  کنم و دشمن گفت تعاقب می

  و غارت را تقسیم کرده، جانم از ایشان سیر خواھد شد

  شمشیر خود را کشیده، دست من ایشان را ھالک خواھد ساخت

  و چون به نفخۀ بیتی خود دمیدی، دریا ایشان را پوشاند

  ھای زورآور غرق شدند مثل سرب در آب

  کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟

  در قدوسیت؟ند تو جلیل، کیست مان

  تو مھیب ھستی در تسبیح خود و صانع عجایب!

  چون دست راست خود را دراز کردی، زمین ایشان را فرو برد

  این قوم خویش را که فدیه دادی، به رحمانیت خود رھبری نمودی.

  ایشان را به قوت خویش به سوی مسکن قدس خود ھدایت کردی

  ند.ھا چون شنیدند، مضطرب گردید امت

  لرزه بر سکنۀ فلسطین مستولی گردید.

  آنگاه امرای ادوم در حیرت افتادند

  و اکابر موآب را لرزه فرو گرفت و جمیع سکنۀ کنعان گداخته گردیدند

  ترس و ھراس ایشان را فرو گرفت

  از بزرگی بازوی تو مثل سنگ ساکت شدند،

  تا قوم تو ای خداوند عبور کنند.

  ی عبور کنندا تا این قومی که تو خریده

ای،  ایشان را داخل ساخته، در جبل میراث خود غرس خواھی کــرد، بــه مکــانی کــه تــو ای خداونــد مســکن خــود را ســاخته



 

  ھای تو ای خداوند، مستحم کرده است. مقام مقدسی که دستآن  یعنی

  خداوند سلطنت خواھد کرد، تا ابداالباد.

اســرائیل از  ریا در آمدند، و خداوند آب دریا را برایشان برگردانیــد، امــا بنــیھا و سوارانش به د ھای فرعون، ارابه زیرا که اسب

  میان دریا به خشکی رفتند.

ســراید: خداونــد را  چنــین مــی دنواختنــ مــیرقص کنان پیشاپیش ھمۀ زنان قوم که ھر یــک دف و » زنان فد«و خواھر ھارون 

  ا به دریا انداخت.بسرائید زیرا که با جالل مظفر شده است، اسب و اسب سوارش ر

*   *   *  

  ر و پیروزی و سرود ستایش از کارھای عجیب یھوّه.ظفچه سرود باشکوھی ـ سرود 

  بسرائیم:آنان  بیائید ما نیز ھمزبان با

خوانم، خداوند  ستایم، خدا را متعال می خداوند، پیروز است، خداوند قوت من است، خداوند نجات من است، خداوند را می

خداوند میراث من است، خداوند مھیب و عجیب است، او صانع تمام ت، خداوند حامی و سنگر من است، شمشیر من اس

  نام خداوند باد. رعجائب است، خداوند پادشاه من است ـ جالل ب

الفارق است: شما خود را به جــای خــدا بگذاریــد، کائنــات را بــا ایــن  عزیزان ھرچند این سخن کفرگوئی است ولی قیاس مع

ایــد... آیــا جــای خــالی موجــودی  ســمان در دریــا آفریــدهآاید. تمامی موجودات جاندار بجز انســان را در زمــین و  آفریدهعظمت 

کنیــد کــه شــما را بشناســد؟ و قــدر کارھــای شــما را بدانــد، و شــما را تحســین کنــد، و  مــیذیشعور مانند خدا را احساس ن

  ستایش کند؟

  شود، شناخته شود، ھرچند که نیازی به ستایش ما ندارد.پس بدون ھیچ تعارفی خدا دوست دارد ستوده 

دانســتند کــه خــدا  شــناختند، مــی و از پدران خود شــنیده بودنــد، ولــی او را بــه درســتی نمــی» یھوّه«اسرائیل نامی از  بنی

گرفتــار  آنھــا ،درگیر یک زندگی روزمره و عادی شده بودندآنھا  کارھای عجیب کرده است، ولی خودشان لمس نکرده بودند.

بار خود بودند، ھرچند که نوادگان ابرمردان ایمانی ھمانند ابراھیم و اسحاق و یعقوب بودنــد. ولــی فاصــلۀ زمــانی  زندگی رنج

کرد تا او را بــه درســتی  بایست کاری می میدین پاشیده بود... خدا برای این قوم برگزیدۀ خود  انرنگ تکرار به سخنان بزرگ

  و از ته قلب بشناسند.

، تــا بداننــد کیســتند و یھــوّه کیســت... و خــدا بــرای نشــان دادن داد نشان مــیآنھا  بایست عجائب دست خود را به می خدا

ای  اســرائیل ندھــد و ایــن زمینــه خوانیم، دل فرعون را سخت گردانید تا اجازه خروج بــه بنــی قدرت خود، آنچنانکه در کالم می

ســرود مشــھور آن  قومی که قرار بود برگزیند، نشان داده باشد... کار خــداشد تا خدا قدرت خود را ھم به مصریان و ھم به 

دیدنــد آنھــا  اسرائیل شب و روز ورد زبانشان باشــد... تجلیل را افرید، سرودی که الزم بود در طی چھارصد سال اسارت بنی

  و ایمان آوردند و خدا را با تمامی دل و جان ستودند.

ای  نــیم. آیــا شــما در روزگــار خــود شــاھد کارھــای عجیــب خــدا ھســتید؟ بیائیــد لحظــهبیائید به کارھــای عجیــب خــدا فکــر ک

  چرخید، جھان چه سرنوشتی داشت؟ داری غیر از اینکه ھست میمبیندیشید اگر زمین بر 

  شد؟ گرفت، چه می میھا سطح زمین را فرا  ای بیندیشید اگر آب برای لحظه

  آمد؟ شد، چه بر سر زمین می اختالل میای بیندیشید اگر دنیای نباتی دچار  برای لحظه

  آمد؟ شد چه بر سر زمین می ای بیندیشید اگر دنیای حیوانی دچار اختالل می برای لحظه

ای  الزم نیست به فردای کائنات بیندیشید. فقط به ھمین زمین خاکی خودمان فکر کنید، به گردشی فکر کنید که اگــر ثانیــه

به وجــود آیــد، ھمــه آن  نظمی در شود. به نظمی فکر کنید که اگر کوچکترین بی ابود میایجاد شود ھمه چیز نآن  اختالل در

  شود. چیز نابود می

قوم رھا شده از اسارت نیست، سرود ستایش سرود انســان اســت، در مــدح خــدائی آن  سرود ستایش سروود اختصاصی

  که خالق این ھمه عجائب است.

کنــیم، در حیــات میکروســکپی و حیــات کیھــانی، در نظــم و ترتیــب  مــیاھده به ھر سوی خود که بنگرید عجایب خدا را مش

توانیم عظمت خدا را ھمراه با عجایب او مشاھده کنیم... منتھا درد اینســت  زندگی مورچگان و در غرایز حیوانی... ھمه می

عیت ھمچنــان بــوده اســت و پنداریم که این وضــ چنین می و ھستیم سیران اھایم... ما ھم در ج گی شده که دچار درد روزمر

زنــیم... ولــی حاضــر نیســتیم او را در زنــدگی خــود وارد  کنیم... برای او کف مــی ھمچنان خواھد بود، گاه خدا را تحسین می

  کنیم.

خواھــد بــا او چــون فرزنــدی  مــیخواھد در کنار او باشــد،  ت زیبایش را دوست دارد، و مینعخدا ھم زیستی با انسان این ص

او ارزانی داشــته اســت، از او تشــکر کنــد.  هخواھد که انسان چون فرزندی قدرشناس برای آنچه که ب ، و مییز رفتار کندزع

  برند؟ قدرشناسی فرزندانشان لذت نمی ازآیا انتظار نابجائی است؟ آیا پدران زمینی 

  چه سخت است روزگار برای پدری که فرزندش پاس زحمات او را نگه ندارد!



 

  رود! ای پدری که مشاھده کند فرزندش به بیراھه میچه سخت است روزگار بر

اســرائیل گشــود و خــدا راھــی در پــیش  ھای خود را فراھم کرده است. خدا راھی از کف دریا برای عبور بنی عزیزان، خدا راه

بــداریم  پاشیدن خون بره خدا بر درگاه خانه خودمــان اســت، تــا بــدین وســیله پــاسآن  پای ما نھاده است تا نجات یابیم... و

  عدالت بر ما، قربانی کرد. لباس پدری را که فرزندش را برای کفاره گناھان ما و پوشانیدن

  جالل برنام خداوند.
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دھــد:  خبرنگار چنین گزارش می فرستیم. مصر می بیرونی را برای تھیۀ یک گزارش از این کوچ عظیم به فرضما یک خبرنگار 

د رھــائی را بــرای یھــوّه نجــات وسرائیل را از ستم و ظلم مصریان رھــائی داد و قــوم ســرسرانجام خدا با آیات و عجائب قوم ا

  دھند سرودند و سفر ر ا آغاز کردند.

آسا از دریای سرخ مدت ســه روز  باشند. پس از گذشتن معجزه کاروان ساالر این کاروان عظیم موسی و برادرش ھارون می

نیز آبی نیافتیم. من ھمینطور در گوشــه و آنجا  اره رفتیم و درمآشامیدنی به در صحرا اطراق کردیم، ولی به علت نبودن آب 

گیــر شــد و صــدای قــوم  ھــا رفتــه رفتــه ھمــه شنیدم، این زمزمــه ھای ناخوشایند از مردم می کشیدم و زمزمه کنار سرک می

کردنــد.  ال پیچشان مــیرفتند مردم سؤ موسی و ھارون کالفه شده بودند، ھرجا می» ای موسی، چه بنوشیم؟«درآمد که 

رفــت و دعــا کــرد و از خــدا مــدد  تولــھای عظیم در تماس بود. بــه خ ولی موسی کار خودش را بلد بود. او با خدا منبع قدرت

کنــد، ســاقه را درون آب شــور آن  ای از طلبید. وقتی از دعا فارق شد خونسردانه به سوی یک درخت خشــک رفــت و ســاقه

  ھا فروکش کرد. و مردم نوشیدند و سروصدای اعتراض ید، این ھم آب شیرین... میل کنید...انداخت و به مردم گفت: بفرمائ

آنجــا  شــد. در یم که ایلیم نامیده مییدھای بلندی رس ھای آب شیرین و نخل کوچ کرده به منطقه باصفائی با چشمهآنجا  از

آبــی و گرمــا و  ھــای ســفر و کــم ... ســختیاردو زده و چند روزی استراحت کردیم، سپس به سوی صحرای سینا کوچ کردیم

خواندنــد، اینــک خســته و  مــیســرود پیــروزی ھمــه شــور و اشــتیاق آن  قــومی کــه بــاآن  سرما، مردم را عاصــی کــرده بــود،

جنــاب «طاقت شده بودند، ھر روز شکایت، ھر روز اعتــراض بــه موســی و کــار بــه جــائی رســید کــه بــه موســی گفتنــد:  کم

کشــیدیم ولــی الاقــل آب و نــان و ســرپناھی داشــتیم و  بودیم، درست است که زحمت مــی موسی ای کاش در مصر مانده

آن  ای، از گرسنگی تلف شدیم... یک فکری بکــن... بــرو بــا شکممان گرسنه نبود، اما حاال ما را به این صحرای برھوت آورده

  »خدایت صحبت کن بلکه فرجی شود...

جناب موســی وضــع «کرد... من اجازه گرفتم نزد موسی رفتم و گفتم:  موسی ھم مانند ھمیشه به خلوت خود رفت و دعا

موسی با خونسردی مرا تسلی داد و گفــت: « ترسم شورشی برپا شود. اند... می خیلی خراب است... مردم عاصی شده

  »رانم.با نگران نباش، خدا به من فرمود من نان و آب را از آسمان برای این قوم می«

  ھای خطابه رفته و با دادن قول نان در روز بعد، مردم را کمی ساکت کردند. روی کرسی سپس موسی و ھارون به

ھای قارچ مانندی شده است... مردم با تعجب به این  م که سراسر زمین اردوگاه پر از بوتهیروز بعد طرفای عصر متوجه شد

نــانی اســت کــه خداونــد بــه شــما آن  نایــ«موسی به مردم گفــت  ؟پرسیدند: این دیگر چیست کردند و می میصحنه نگاه 

دھد تا بخورید، حاال ھمگی مشغول شوید و ھر کس به تعــداد خــانواده خــود بــرای ھــر نفــر چھــار عــدد بچینــد و شــبانه  می

ســی بــه ســادگی ھر کھائی شد که  ناگھان آسمان اردو سرشار از بلدرچیند. یبرای فردا باقی نگذارآن  د، و چیزی ازیبخور

کاری کرده و بــه جــای چھــار عــدد، شــش عــدد   ھا طمع ما بعضیوقتی مردم نان را برچیدند، ارا شکار کند. آنھا  توانست می

برای ھر نفر برداشتند، و مازادش را برای روز بعــد ذخیــره کردنــد... امــا روز بعــد آنچــه کــه بــاقی مانــده بــود کپــک زده و کــرم 

بردند، اما روز ششم موسی به قــوم  غذای خود را به خانه می گذاشته و متعفن شده بود. تا پنج روز به ھمین ترتیب مردم

  »امروز دو برابر روزھای قبل بردارید.«گفت: 

 مردم ھم چنین کردند و دو برابر روزھای قبل چیدند... روز بعد یعنی روز ھفتم وقتی مردم بیرون آمدند حتــی یــک شــاخه از

امــروز از ذخیــره روز قبــل «ود. موسی که تعجب مردم را دیده بود گفت: ھا نب از بلدرچین یگیاه در صحرا ندیدند و ھیچ اثرآن 

را بچینید و روز ھفتمــین ســبت آن  را در صحرا نخواھید یافت. پس شش روزآن  بخورید، زیرا که امروز سبت خداوند است، و

  »ھایتان باشید و استراحت کنید... است... در روز ھفتم در خانه

تــا در محلــی بــه نــام  کــردیم ھا کم شده بود. ھمینطور طی طریــق مــی شده بود، صدای اعتراضای خوب  وضع اردو تا اندازه

آبی پیش آمده بود... و باز ھم سروصدای مردم بلند شده بود و بــه موســی اعتــراض  رفیدیم اردو زدیم... باز ھم مشکل بی

مــردم را  انکــاموســی کم» ا از تشــنگی بکشــی؟ھایمــان ر چرا ما را از مصر بیرون آوردی تــا مــا و فرزنــدان و دام«کردند:  می

اش بیــرون  دلگرمی داد که ھمه چیز درست خواھد شد و مثل ھمیشــه بــه خلــوت خــودش رفــت... پــس از مــدتی از خیمــه

ای رسیدند، سپس موسی با عصــای  آمد... و به اتفاق ھارون و چند نفر از سران و بزرگان قوم راه افتادند و به نزدیک صخره

آب گــورا آن  ھجوم بــرده و ازآنجا  از صخره جریان یافت... مردم حریصانه بهصخره زد و آب شیرین فراوانی آن  بر ای خود ضربه

توانســتند بــه راحتــی در  میھای خود ذخیره کردند... خیال مردم از آب و غذا اندکی آسوده شده بود و  نوشیدند و در مشک



 

  جلسات موعظه موسی و ھارون شرکت کنند.

ھــا از زمــین برویــد، موســی پــس از  قــارچآن  ی برای موعظه داشتند. ھمــان روز قبــل از اینکــهنظمم مۀارنرون بموسی و ھا

  اش با خدا، چنین فرمود: جلسۀ دعای خصوصی

دوستان، امروز عصرخواھید دانست که خداوند شما را از مصر بیــرون آورده اســت، نــه مــن! و فــردا صــبح جــالل خداونــد را «

اید شنیده است... اما مــن کیســتم کــه شــکایت خــود را بــر مــن بیاوریــد؟  که او شکایتی را که بر من آوردهخواھید دید، زیرا 

نقشه خدا اینست که از فردا ھر شامگاه به شما گوشت بدھد و ھر بامداد نان تــا ســیر شــوید... شــکایت شــما بــه گــوش 

  »خدا رسیده است.

  بسیار جالب بود: انجام داد. یچین وشهخاین  مای که در روز شش موعظه

چیدید بر چینیــد و بــرای فــردا ھــم ذخیــره کنیــد، چــون فــردا روز ھفــتم و  دوستان امروز دو برابر آنچه که روزھای قبل بر می«

وند ما مقــرر کــرده اســت... شــش روز کــار و اھای خود استراحت کنید... روز ھفتم را خد سبّت خداوند است و باید در خیمه

را رعایــت کنیــد. نگــران نباشــید: آنچــه کــه بــرای فــردا ذخیــره آن  بّت خداســت ـ پــس شــما ھــمیک روز استراحت و ایــن ســ

  »ندید.گنخواھد کنید، مثل روزھای قبل که بعضی طمع کردند و بیشتر از حد مجاز چیدند،  می

رفــت و آمــد رفتیم، اوضاع آرام شده بود، ولی متوجه حرکات مشکوکی شدیم، سوارانی از دورادور در  ما ھمچنان پیش می

دســتیارانش را بــه یکــی از دیم ما را محاصره کردند... موسی بالفاصله یفبودند و تا آمدیم به خود بجنبیم لشکر عمالیق در ر

 لشــکر عمالقــه حملــه کنــد و بــه نام یوشع مأمور کرد که تدارک الزم را دیده و مردان را برای جنگیدن آماده سازد، و روز بعــد

آنھــا  کــنم و تــو بــه ایســتم و عصــا را بلنــد مــی میرد و به او سفارش کرد که: من فردا صبح روی بلندی را از سر راه برداآنھا 

  حمله کن.

اسکان داد و نگھبانانی برآنــان گماشــت و یوشع بالفاصله آرایش جنگی الزم را به اردو داد، زنان و کودکان را در پشت جبھه 

کردنــد و موســی  ھارون روی بلندی ایستاده و صحنۀ جنگ را نظــاره مــیبامداد روز بعد فرمان پیشروی صادر کرد، موسی و 

ھمچنان عصا را گرفته و باال نگه داشته بود، چیز عجیبی بود، مادام که موسی عصا را باال نگه داشــته بــود مــردان اســرائیل 

فنــد. ھــارون و گر مــیشد، مردان عمــالیق بــر اســرائیلیان پیشــی  میجنگیدند و ھرگاه دست موسی خسته  میشجاعانه 

بقیه اطرافیان متوجه این جریان شدند و دو نفر در طرفین موسی ایستادند و دستان موســی را تــا غــروب ھمچنــان بــا عصــا 

باال نگه داشتند، و بدین ترتیب سرانجام جنگ به نفع مردان اسرائیلی بــه فرمانــدھی یوشــع پایــان یافــت و عمالقــه مغلــوب 

  شدند.

پا کرد و قربانی بــرآن گذرانیــد. روزی در حــین پیشــروی بــودیم کــه پیکــی ســوار رقربانگاھی ب موسی به شکرانه این پیروزی

، بــا ھــم بــه خیمــه موســی »پیغامی بــرایش دارم«گفت » چکارش داری؟«گفتم » موسی کجاست؟«آمده و از من پرسید 

پــدرزن و  یتــرون م شــد کــهرون پــدرزن موســی نوشــته بــود. و معلــوتــرا یآن  شخص یادداشتی به موسی داد کهآن  رفتیم و

  باشند. میھا خیمه زده و منتظر دیدار موسی  صفوره ھمسر و دو پسر موسی در ھمین نزدیکی

را در آنھــا  و ھمســر و فرزنــدانش را مالقــات کــرد، یتــرون موسی بسیار خوشحال شد و بالفاصله به محل مورد نظــر رفــت و

  یافتی ترتیب داد و گرم گفتگو شدند. موسی گفت:را به اردو دعوت کرد و ضآنھا  آغوش کشیده و بوسید و

  ام بود. تر از خانواده ارادۀ خداوند مھمبخشی از اینکه شما را ترک کردم، ولی  : خوب پدرزن عزیزم، می

ام، خبرش ھمه جا پیچیده اســت کــه چگونــه تــو  تیرون گفت: نیازی نیست عذرخواھی کنی پسرم: من ھمه چیز را شنیده

  وردی.آز مصر بیرون اسرائیل را ا بنی

 موسی ھم از زحمت و مشقاتی که قوم در این سفر محتمــل شــده بودنــد و کارھــای عجیــب خــدا و حفاظــت از قــوم بــرای

  اش تعریف کرد. و خانواده یترون

پرســت مصــری اســت، ولــی ایــن واقعــه چنــان او را متحــول  یھودی نیست، بلکه یک نفر کاھن بت یترون دانستم که من می

را از دســت آنھا  اسرائیل یھوّه را به خاطر تمام احسانی که خداوند به اسرائیل کرده بود و ه او ھم ھمصدا با بنیکرده بود ک

  گفت. و سپس با صدای بلند گفت: میص کرده بود، شکر الفرعون خ

  االن دانستم که یھوّه از جمیع خدایان بزرگتر است.«

بــه  ھــای بــزرگ مصــر الــه یکی از آیــت در ھمان لحظه !بزرگ مصر تایآآن  یکی ازاعجازی در ردیف چه شھادت پرشکوھی... 

اســرائیل از  ھم مانند  قوم بنی یترون خدای موسی ایمان آورده بود و به زبان خود به کبریائی یھوّه، اقرار کرده بود... سپس

یھــوّه را بــه عنــوان خداونــد خــود  ھــم یترون کهبود  ای مبنی براین اسرائیل خورد، و این نشانه ھا و ذبایح بنی گوشت قربانی

ار دشــخص دانــائی بــود، او یکــی از کاھنــان مصــر بــود و کاھنــان مصــر افــرادی زیــرک و دانــا و سیاســتم یترون پذیرفته است.

  بودند...

  ھا باھم داشتند. خیلی حرفآنھا  ،ماش تنھا گذاشت ه شب بود که از خیمه موسی بیرون آمدم و موسی را با اھل خانهمنی
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انگیز قوم اسرائیل از مصر و کارھای عجیب خداوند در مصر از جملــه شــکافته شــدن دریــای ســرخ و عبــور  وازۀ خروج اعجابآ

پــدرزن موســی و صــفورا ھمســر و  یتــرون اسرائیل از میان دریا و غرق شدن سپاھیان فرعون در ھمــه جــا پیچیــده بــود. بنی

ھمانطوری که گفتم یــک شــب گــرد ھــم جمــع شــدند و از ھــر  .پسران موسی برای مالقات موسی به صحرای سینا آمدند

آنھــا  دری سخن گفتند... فردا چون از خواب برخاستند قاعدتاً خانواده موسی انتظار داشتند موسی بیشتر وقــت خــود را بــا

بــه  آمــد از او راجــع خاراندن نداشت. یکی میسر بگذراند ولی از ھمان ابتدای صبح سر موسی چنان شلوغ بود که فرصت 

آمدنــد و خالصــه  می، دو نفر که سروکله یکدیگر را در دعوا شکسته بودند، برای داوری نزد موسی خواست مینظر اش  گله

تقاضا بسیار زیاد بود و موسی از صبح تا شب گرفتار مالقات با ارباب رجوع بود. شب که شد و اندکی موسی فراغت یافــت 

لی پســرم بھتــر اینســت کــه وظــایف خــود را بــین دیگــران تقســیم کنــی و پدرنش به او گفت: خوب خسته نباشی پسرم. و

شوی. تو فقط در حضور خــدا بــاش و امــور قــوم را نــزد  خودت به امور اساسی برسی. اگر به این ترتیب کار کنی خسته می

میان قوم مردانی قابــل خدا ببر و فرایض و شریع را به ایشان تعلیم بده و برای انجام بقیه امور و رسیدگی به ارباب رجوع از 

ھای پنجاه و صد و ھــزار نفــری بگــار تــا ھــر گروھــی درخواســت خــود را نــزد  اعتماد و خداترس و امین را به سرپرستی گروه

  گروه عرضه بدارد، و امور کوچک را خودشان حل و فصل و امور بزرگ را برای داوری نزد تو بیاورند.آن  رئیس

  تر برسد. توانست خودش به کارھای اساسی میحال شد چون به این ترتیب موسی از پیشنھاد پدرزنش بسیار خوش

گرفت، نظــم و ترتیبــی بــه اردوی اســرائیلیان بخشــید و کارھــا بھتــر پــیش  ریشه می یترون چنین اقدامی که از حسن تدبیر

بــه ترتیــب بــر  دانســت اھــل رشــوه و پــارتی بــازی نیســتند مــیسی افرادی امین و درستگار و خداپرست را که مورفت.  می

آن  تــرین تــری پرداختنــد کــه مھــم پنجاه و صد و ھزار نفری برگماشت و خودش به اتفــاق ھــارون بــه امــور اساســیھای  گروه

  تعلیم شرایع و فرایض خداوند به قوم بود.

ســیدیم و ریزی شد. سه ماه از خروج ما از مصر گذشته بود کــه بــه صــحرای ســینا ر یک جامعه منظم پایه رکانابا این اقدام 

گرد و دربرگشــت  میرفت و با خدا راز و نیاز  میدر بیابان در دامنۀ کوه سینا اردو زدیم... موسی ھر روز بامداد به کوھستان 

اســرائیل  ھا این بود که خداوند ضمن یادآوری آنچــه کــه بــرای بنــی پیامآن  آورد که چکیده ای از خداوند برای قوم می پیام تازه

  خواست عھد خود را با او حفظ کنند تا خزانۀ خاص او در میان تمام اقوام جھان باشند. میآنھا  انجام داده بود از

ســوم آمــاده  روز ند و بــرایشــوپو را بنــیک روز که موسی از کوه سینا پائین آمد، به قوم فرمان داد که حمــام کننــد و لبــاس 

ه سینا نازل شود. ھیچ کس اعم از انســان و حیــوان بــر باشند، چون قرار است در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کو

بــا  امــاشود...  و دامنه کوه را لمس نکند، چون اگر کسی باالی کوه بیاید و دامنه کوه را لمس کند، کشته می دیفراز کوه نیا

  توانند از کوه باال بروند. مینواخته شدن کرنا ھمگی 

که ببینیم چه اتفاق عجیب و غریبی خواھــد  انه منتظر روز سوم شدیمصبر و بینو پوشیدیم ما ھمگی حمام رفتیم و رخت 

قوم گذشت. روز سوم ابــر غلیظــی  بر افتاد...یعنی واقعاً خداوند میخواھد خود را به ما نشان دھد؟ سه روز در انتظار شدید

می قــوم بــه خــود لرزیدنــد، از قلــه آنچنــان اوج گرفــت کــه تمــا نــابرکوه سایه افکند و رعد و برق شدیدی شروع شد و آواز کر

کشــید، خداونــد در ابــر و آتــش و دود  موسی ھمۀ قوم را در دامنه کوه جمع کرد. دود مثل کوره از قلــه بــه آســمان ســر مــی

موســی بــاال  .برقله ظاھر شده بود. آواز کرکنندۀ کرنا رو به کاھش رفت و صدائی شبیه رعــد موســی را بــه قلــه فــرا خوانــد

دیدی که از خداوند گرفته بود، باز گشت و قــوم را قــدغن فرمــود کــه از کــوه بــاال نرونــد، و ســپس و سپس با فرمان ج رفت و

  ھارون را با خود برداشته و به قله رفتند.

  روز تاریخی و فراموش نشدنی خدااوند شریعت خود را به موسی اعالم کرد.آن  در

  و خدا تکلم فرمود و ھمۀ این کلمات را بگفت:

ن آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از مــن ودای تو، که تو را از زمین مصر و از خانۀ غالمی بیرمن ھستم یھوّه، خ«

  نباشد.

نچه باال در آسمان است، و از آنچه پایین در زمین اســت، و از آنچــه در آب آصورتی تراشیده و ھیج تمثالی از «

منمــا، زیــرا مــن کــه یھــوّه خــدای تــو را عبــادت آنھــا  ســجده مکــن، وآنھــا  زیرزمین است، برای خود مســاز. نــزد

باشم، خدای غیور ھستم، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چھارم از آنانی که مرا دشمن  می

  کنم. گیرم. و تا ھزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می میدارند 



 

  گناه نخواھد شمرد. ر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل َبَرد، بینام یھوّه، خدای خود را به باطل مب«

را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باشد و ھمــۀ کارھــای خــود را بجــا آور . امــا روز آن  روز َسبَّت را یاد کن تا

یــزت و روز ھــیچ کــار مکــن، تــو و پســرت و دختــرت و غالمــت و کنآن  ھفتمــین، َســبَّت یھــوّه، خــدای توســت. در

ھای تو باشد. زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمین و دریا و انچــه  ات و مھمان تو که درون دروازه بھیمه

را آن  نھاست بساخت، و در روز ھفتم آرام فرمود. از این سبب خداونــد روز ھفــتم را مبــارک خوانــده،آرا که در 

  نقدیس نمود.

  بخشد، دراز شود. ی تو در زمینی که یھوّه خدایت به تو میپدر و مادر خود را احترام نما، تا روزھا

  مکن. لقت«

  زنا مکن.«

  دزدی مکن.«

  بر ھمسایۀ خود شھادت دروغ مده.«

ات و غالمش و کنیزش و گاوش و االغش و به ھیچ چیزی  به خانۀ ھمسایۀ خود طمع مورز، و به زن ھمسایه«

  »ھمسایۀ تو باشد، طمع مکن.آن  که از

ھا در انظار قوم بھت زده اسرائیل که در دامنۀ کوه ایستاده بودنــد اتفــاق افتــاد، و قــوم رفتــه رفتــه از شــدت  نهتمام این صح 

ترس از کوه فاصله گرفتند... موسی در بازگشت از قله الواح حاوی ده فرمان را با خود پائین آورد و قوم آنچنان از صدای خــدا 

ون ممکن است با شــنیدن صــدای خداونــد ھــالک چبا ما سخن بگو، نه خدا، ترسیده بودند که به موسی گفتند که فقط تو 

  شویم. بدین ترتیب موسی اصول دین یھودیت را از خداوند گرفته و به قوم اعالم نمود.

  دانید تخطی از اصول دین به معنی برگشت از دین و ارتداد است. ھمانطوریکه می

  اساسی باشد، نه چیزھائی مثل حسد ورزیدن و طمع نکردن... ممکن است فکر کنید که اصول دین باید شامل امور

  کیست در جھان که دروغ نگفته باشد، حسد نورزیده باشد، طمع نکرده باشد؟

  شوند؟ مردود میکاران، از نظر خداوند  پس آیا تمام دروغگویان، تمام حاسدان و تمام طمع

  رام، محبت و روش درست زندگی اجتماعی بنا شده است.ه، صداقت، نظم، احتبخدای اسرائیل بر تویھوّه اساس آئین 

خــویش اســت و  مخلــوقمعشــوق پرستی است... خدا یک عاشق تمام عیار  عشق ورزیدن به ھر چیز دیگر در نظر خدا بت

خواھــد، بلکــه  مــی دوست دارد تنھا معشوق مخلوقش باشد، از ایــن نظــر خــدا انحصــار طلــب اســت. خــدا نیمــی از مــا را ن

  »کنم. انی که مرا دوست دارید و احکام مرا نگاه دارند، رحمت میآن ربپشت  ھزارتا «فرماید  ا طالب است و میما ر تمامت

  خواھد انسان برایش حرمت قائل شود، نام او ر ا حتی به قید سوگند راست یا دروغ به بطالت نبرد. خداوند می

پس از شش روز کار و فعالیت ریشــه در آفــرینش جھــان دارد، روز تعطیل  یطلبد، برقرار میخداوند آسایش و رفاه انسان را 

چون خدا جھان را در شش روز بیافرید و روز ھفتم دست از کار کشید. احترام بــه والــدین یکــی از اصــول اساســی شــریعت 

  خداوند است. 

ر بــرای فرزنــد، ھمــان دھند، تکرار مکررات اســت، پــد سخن گفتن از کارھائی که یک پدر و مادر برای فرزند خویش انجام می

  کند که خداوند برای فرزندانش. نقشی را بازی می

کنــد. یــک ســری فــر  مــیداکاری بــرای فرزنــدانش بــازی فــو  مسیح را از دیدگاه ایثاراگر مقایسه کرده باشیم، مادر نیز نقش 

  امین خداوند در رابطه با رفتار متقابل درست اجتماعی است.

رساند... گناھکار یا مجرم توسط منابع قضــائی محاکمــه و داوری  سی را به قتل نمیدر یک اجتماع سالم خدائی کسی، ک

  شوند. می

  گیرد. میدر یک اجتماع سالم و خدائی که ھمۀ جوانان بتوانند در موقع الزم ازدواج کنند، زنائی صورت ن

زنــد، دیگــر  دزدی نمــی شــود کــه دیگــر کســی دســت بــه در یک جامعه سالم و خدائی ثروت آنچنان بین جامعه تقسیم مــی

  برد. مال کسی نمیکسی طمع به 

بــا یکــدیگر  مــا اش فرامینی است در رابطه با ارتباط ما بــا خــدا و جنبــۀ دیگــرش ارتبــاط ده فرمان خدا دو جنبه دارد: یک جنبه

  باشد. می

  معه محفوظ باشد؟جامعه آرمانی را تصور کنید که حرمت خدا و خانواده و ارتباط درست بین افراد جاآن  توانید می

  آیا نظیر این جامعه را در جھان کنونی سراغ دارید؟

شــود، وقتــی در اثــر  وقتی یکی از فرامین خدا در مورد رفتار متقابل اجتماعی نقض شود، رشته نظــم از ھــم گســیخته مــی

دســت آن  د، پیامــددوان انتقام گرفتن است، وقتی طمع در جان انسان ریشه میآن  آمد گیرد، پی عصبانیت قتلی صورت می

  ای را خدائی یافت. توان چنین جامعه درازی به اموال دیگران است، نمی

روز مبــارکی کــه دیگــر آن  روز متبــارک ھســتیم کــه خداونــد ملکــوت خــود را بــر روی زمــین مســتقر نمایــد.آن  مــا در انتظــار



 

ھــانی یــک پارچــه بــا جھــد بســت، و نظمی، دزدی، زنا، طمع و حسد از روی زمین رخت بــر خوا حرمتی، بی پرستی، بی بت

  قانون خدائی و تحت فرمان خود خداوند ایجاد خواھد شد.

  جالل بر نام خداوند.
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پدرزن موسی آئــین مشــارکت اجتمــاعی را بــه موســی و ھــارون تعلــیم داد، وظــایف بــین مــردم تقســیم شــد.  یترون وقتی

متشکل شود، یک جامعه خداگونه  و ای پا بگیرد ا جامعهترفت  می و دموکراسی و مردم ساالری تحت نظر خداوند اجرا شد

کنــار ده نامــه را خــود خداونــد در  و تحت حاکمیت مستقیم خداوند. این جامعه نیاز به قوانین اجتمــاعی داشــت، و ایــن نظــام

  را به اطالع قوم رسانیده و مورد تصویب قرار گرفت.آن  فرمان به موسی ابالغ کرد و موسی

  ھا چه بود. نامه این آئینحال ببینیم مواد 

  ـ حکم در مورد غالمان و کنیزان1

داری لغو گردیده است، اندکی سنگین باشد، ولی ناگفته نماند که نگه داشــتن  شاید این حکم برای جامعۀ کنونی که برده

ھم بــه دلیــل ن آ آمیزی به خود گرفت، ھا تمدن بشری دارد، حال چه شد که چنین سیمای اھانت غالم و کنیز ریشه در قرن

  خواھی انسان بود. آلود و زیاده نھاد گناه

ام کــه پیرزنــی و  ام... گــاه دیــده کنم که خود شــاھد بــوده گردم... به مواردی اشاره می مینبر ھای دوری  من زیاد به گذشته

ای بــوده اســت  ه خانــهمتعلــق بــآنھا  اند ـ پشت در پشت کرده زاد زندگی می ای به عنوان غالم و کنیز خانه پیرمردی در خانه

خانــه آن  گشتند، چنان انــس و الفتــی بــه کردند، از پنجره به خانه باز می را از در بیرون میآنھا  اند ـ اگر زندگی کردهآنجا  که

 ھــا آنچنــان بــه ھمچون یکی از اھل خانه بود... بچــهآنان  رفتند، رفتار اھل خانه با از بین میآنجا  پیدا کرده بودند که جدای از

قائل بودند که برای والــدین اصــلی خودشــان . اگــر بــه زبــان آنان  ورزیدند و آنچنان حرمتی برای پیرمرد و پیرزن عشق مین آ

ھــا نــام بــرده بــه خــود  ھم غالمان و کنیزانی بودند که بعدھا بــه خــاطر زیــاده خــواھی انســانآنھا  تر بخواھیم بگوئیم امروزی

  گرفتند.

  داری نبوده است، پس خداوند برای این سنت اجتماعی قانونی معین کرد. ند بردهداشتن غالم و کنیز از نظر خداو

لی بــرای بشــریت ضــداری تخطی کرد... مسئلۀ غالم و کنیز بــه چنــان مع ولی چون انسان از قوانین مدون خدا در مورد برده

لــم و بیــداد اربابــان قــرار گرفتنــد کــه نوا چنان تحــت ظ ھای رنجور و بی را لغو سازند. بردهآن  تبدیل شد که تصمیم گرفته شد

نظمــی تــازه آن  خواســت بــه مــین کــه خــدا ھــت کنســآن  اشت تــا بــهفریادشان به گوش بشریت رسید، و انسان را برآن د

در آن  تــر ھای خفیــف صورت در جھان وجود ندارد، ھرچندکه گونهآن  داری به ببخشند. پایان دھند و خدا را شکر که اینک برده

حکــومتش  اســتقرارتلف و زیر پرده ھنوز در جریان است... و این موردی است که خداوند وعده داد ه است، با ھای مخ لفافه

  بر روی زمین، برطرف خواھد شد.

  ھای دنیائی، بلکه در پارلمان خدائی... یک جامعه پاگرفته نیازمند تدوین قانون بود... قوانینی نه تصویب شده در پارلمان

  تناخیـ قانون دزدی و 2

  اری است،مدادبر پایه آن  ای که اقتصاد ھای دزدیده شده در جامعه الف ـ رد دام

  ب ـ دستگیری سارق و مجازات او.

  ج ـ چرانیدن دام در مرتع دیگران.

  ای را سوزانده است. د ـ کیفر کسی که آتش افروخته و مزرعه

  ھـ ـ خیانت در امانت و حکم آن.

  ـ وظایف اجتماعی3

  ارت از یک دختر.الف ـ ازاله بک

  بـ جادوگری.

  ج ـ مقاربت با حیوانات.

  رانیدن قربانی برای خدایان.ذد ـ گ

  ھـ ـ رفتار با غریبان.



 

  د ـ رفتار به بیوه زنان و یتیمان.

  ز ـ رباخواری.

  ح ـ گروگیری.

  ط ـ ھتک حرمت خدا و مردم.

  زادگان انسان و حیوان برای خداوند. ی ـ نذر نخست

  تـ حکم عدالت و رحم4

  الف ـ شایعه پراکنی.

  ب ـ عدالت در داوری.

  و باز دادن به صاحبان آن.ج ـ یافتن اموال گم شده 

  د ـ رشوه خواری.

  ھـ ـ پارتی بازی.

  ـ حکم سبّت5

  الف ـ شش سال کاشتن در مزرعه و رھا کردن زمین در سال ھفتم.

  ب ـ شش روز کار در ھفته و استراحت در روز ھفتم.

  ـ حکم اعیاد6

  عید فطر. الف ـ

  ت.شب ـ عید کا

  داشت.رج ـ عید ب

ی بودند برای یک جامعه نوپای کوچ کننده بدوی و دھقانی، زمین و دام منــابع اصــلی خــورد و خــوراک نیماینھا یک سری فرا

ھــائی بــه  این جامعه بود. البته با گذشت زمان خدا دست انسان را به عنوان معاون خود در روی زمین باز گذاشت که تبصره

  این قوانین متناسب با درجات مختلف اجتماعی بیافریند.

ھمانطوری که در مورد حکم غالم و کنیز گفتیم، امــروز نیــز بــا ترقــی جوامــع بشــری حکــم دزدی و جنایــت بــه ھمــان صــورت 

ن اش را نیــز بــه صــورت زنــدانی شــد اش در جریان است: سارق محکوم است که مال دزدیده شده را رد نماید و جریمه اولیه

بپردازد، کشته شدن یک سارق در حین دزدی توسط صاحب مال جنبــۀ دفــاع شخصــی دارد و قاتــل بــه قتــل نفــس محکــوم 

  شود. نمی

  شود. کند، درست مانند یک سارق محکوم به جبران مال و یا مجازات می کسی که در امانت خیانت می

د در مورد ازاله بکارت یک دختر صادر نمود اینســت کــه شو میترین حکمی که  در رابطه با وظائف اجتماعی، امروز نیز معتدل

  و مھریه الزم را بپردازد. دمجرم دختر را به زنی بگیر

فــا و بــا اســامی دیگــری انجــام خرا در آن  شود متأسفانه در صدور حکم رباخواری، قانونی اجتماعی وجود ندارد، چرا که می

  داد تا کسی متوجه نشود.

ن است که بوده است، مالی که به عنــوان رھــن یــا ضــمانت نــزد کســی نھــاده شــده اســت، بــا در مورد رھن نیز قانون ھما

  شود. میآن  مسترد شود، در غیر این صورت مرتھن طبق قانون ملزم به پرداختآن  پرداخت بدھی، باید به صاحب

ین امــروز بــه قــوت خــود بــاقی قــوانآن  جامعــه اولیــه خــدائی را وضــع و اعــالم کــرد و اکثــرآن  ا قانوندعزیزان با وجودی که خ

ھــا  شــود و در محافــل و دادگــاه مــیپرداختــه نآنھــا  باشند، ولی مواردی ھستند که امروز آنطوری کــه بایســته اســت بــه می

  درنظر گرفته نشده است.آنھا  مجازاتی برای

  شده است؟آن  کدام قانون ضامن استیفای حق مظلومی است که قربانی رباخواری در اشکال مختلف

  کند؟ م قانون کسی را که حرمت خدا را ھتک کرده است، مجازات میکدا

  قانون نسبت به دروغگویان و شایعه پراکنان، چه تصمیمی گرفته است؟

ھــا و  خــواری ھــا و رشــوه کشــی ی کامالًمنصفانه و عادالنه است. تا چــه انــدازه شــاھد حــقکدام قانون ضامن اجرای یک داور

  یم؟ھا در این جھان باش بازی پارتی

انصــافی  ھا پایان داده شود. روزی که عدالت پیروز شــود، بــی مردان خدا در جھان منتظر روزی ھستند که به این نابسامانی

نفــوذ  و ھا برقرار شود، رنگ پوست مالک قرار نگیرد، میزان دارائــی مــالک قــرار نگیــرد ی کامل بین انسانواتسرخت بربندد، 



 

  قرار نگیرد.مالک اجتماعی، 

  مقامی برسد که در باغ عدن داشت. ه ورتبآن  به و انسان

  روز، کی خواھد بود؟آن  و

  به وعدۀ خداوند توجه کنید:

باشد. و شھر  و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین اول در گذشت و دریا دیگر نمی

اضر شده چــون عروســی کــه بــرای شود، ح مقّدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می

ادمیــان اســت و بــا آاینک خیمۀ خــدا با«گفت:  شوھر خود آراسته است. و آوازی بلند از اسمان شنیدم که می

ھای او خواھند بود و خوِد خدا با ایشان خدای ایشان خواھد بود. و خدا  ایشان ساکن خواھد بود و ایشان قوم

مــوت نخواھــد بــود و مــاتم و نالــه و درد دیگــر رو آن  رد و بعــد ازھر اشکی را از چشمان ایشان پــاک خواھــد کــ

  »نخواھد نمود زیرا که چیزھای اول درگذشت.

  موعود خداوند آماده سازیم.آن  روز متبارک باشیم، و خود را برای استقبال ازآن  پس بیائید منتظر
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ھــای  زمــان قــومآن  اصــل بــین ایــن دو کشــور دریا فلســطین امــروزی فاصــله زیــادی نیســت، ولــی در حــد فاز مصر تا کنعان، 

ی، کنعانی، حوی و یبوسی، ســاکن بودنــد و قــرار بــراین بــود فرزی، پرستی چند ساکن بودند، از جمله اقوام اموری، حتّ  بت

اسرائیل در پیش روی خود به سوی کنعان تمام این اقوام را از بین ببرند تا بــه ســرزمین موعــود برســند، گذشــتن از  که بنی

ای پــیش  و اینک مــن فرشــته«ای بود که خداوند به موسی داد:   ع بزرگ جز با کمک خداوند، مقدور نبود. و این وعدهنوامین ا

ام برساند. از او برحذر باش و آواز او را بشــنو و از  فرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکان که مھیا کرده روی تو می

  »ما را نخواھد آمرزید، چونکه نام من در اوست.او تمرد منما، زیرا گناھان ش

دا را دریافــت و بــه قــوم اعــالم خــرفتنــد و فــرامین  در این روزھای اقامت در سینا، ھر روزه موسی و ھارون به قلــۀ کــوه مــی

ان را کــه بــر دادند. در یکی از این دیــدارھا خــدا ده فرمــ داد ، انجام می میآن  کردند و کارھائی را که خدا فرمان به انجام می

  نگی نوشته بود به موسی داد تا به عنوان عھد ابدی نزد قوم بیاورد.سلوایح 

در آخرین مالقات با خدا، موسی مدت چھل شبانه روز در قله کوه باقی ماند و فرامینی از خدا مبنی بر نحوۀ تقــدیم ھــدایا، 

ی روشنائی و لباس کھانت و تقدس کاھنــان و روغن برا هیھت ،عھد و خیمۀ اجتماع و مذبح و خیمه مسکن صندوقساختن 

  ح و عطریات، دریافت کرد و به قوم اعالم نمود.سمذبح بخور، و فدیه و روغن م

دیدنــد کــه  ھایشان نشسته بودند، و مصــریان را مــی زمانی که یھودیان در مصر آسوده در خانهآن  حال به عقب برگردیم، به

ھایشــان آب گــوارا  پشــت پنجــره خانــهآنھــا  ھای مصر خــون شــده بــود، ولــی م آبزدند، چون تما ای آب له له می برای جرعه

  نوشیدند. می

ھــا و  ســطح کوچــهھــا  کردنــد کــه قورباغــه مــیھای خود لمیده بودند و بیرون را نظــاره  به زمانی برگردیم که یھودیان در خانه

ھا ســطح زمــین را پوشــانیده بودنــد  ھا و ملخ که پشه رفتند و روزی ھای مصریان را پوشیده بودند و از در و دیوار باال می خانه

  نبود.آنان  ھای ولی حتی یک پشه یا مگس یا ملخ در خانه

ھــای  ھای مصریان افتاد، و تمــام گاوھــا و گوســفندان و شــترھا و ســایر دام روزی برویم که بالئی ناگھانی در میان دامآن  به

  ھای یھودیان سالم باقی ماندند... فتاده و جان دادند، اما داممصریان مانند برگ برگ درختان در پائیز به زمین ا

ه بــود فــرو رفتــ مطلق ھایشان نشسته بودند و مصر در میان تاریکی ھا در خانه روزی برویم که یھودیان در زیر نور چراغآن  به

  دید. کس، کس را نمی و

بــر ســر ھــر مصــری و ھــر دامــی کــه فــرود آمــد او را ھای درشت تگرگی از آســمان فــرو باریــد و  روزی برگردیم که دانهآن  به

  وارد نیاورد.آنان  خسارتی بهآنان  ھای کشت، اما در اصابت به سر یھودیان و دام

ای نخستین فرزنــد  بامداد وحشتناکی برگردیم که ناله و فریاد مادران و پدران مصری بر آسمان رفت چون ھر خانوادهآن  و به

  کردند. رامی تنفس میآاسرائیلی به  زادگان نخستخود را مرده یافت، اما 

روزی برگردیم که فرعون پس از آنھمه مقاومت در مقابل درخواست سه روزه خــروج اســرائیل، ناگھــان تســلیم شــد و آن  به

  ھا و اموالشان صادر کرد. راج کلیۀ یھودیان از مصر با تمام دارائیخا فرمانی مبنی بر

کردند، نــه راه  میرا تعقیب آنھا  ل دریای سرخ در حالی که سپاھیان مصرحھودی در ساروزی برگردیم که کوچندگان یآن  به

 در تعاقــبو ســپاھیان فرعــون گشود تا عبور کننــد، آنان  پس داشتند و نه راه پیش، اما خداوند ناگھان دریای سرخ را بر روی

ھای فرعون در امــواج  ھا و اسب سپاھیان و ارابهھای شکافته شده به جای خود باز گشتند و تمام  وارد دریا شدند و آبآنھا 

  دریا غرق شدند...

  روزی باز گردیم که سرود رھائی و سپاسگزاری قوم اسرائیل در یک ُکر عطیم میلیونی به عرش خدا ر سید.آن  و به

صــخره بــرای قــوم  اســرائیل و آب گــوارا را از روزی برگردیم که خــدا نــان را در صــحرا و گوشــت را در آســمان بــرای بنــیآن  به

  اسرائیل تدارک دید.

  انگیر چه بود؟ ھمه تجارب اعجابآن  ولی واکنش این قوم با

  کرد؟ میبیچاره موسی! بینوا موسی! چگونه با این قوم سر  !!فقط گله و شکایت...

 : موسی آب نداریم، موسی نان نداریم، موسی خانــه نــداریم، موســی خســته شــدیم، موســی علوفــه نــداریم، موســی ـ

  موسی ـ موسی!!

روز در حضــور خــدا زانــو بزنــد و از او بخواھــد، و بخواھــد، و بخواھــد : خــدایا، مــردم دارنــد مــرا  و کار موسی این بود که شبانه



 

خواھنــد، و خــدا ھــم ســخاوتمدانه عطایــای خــود را  میخواھند، آب  اند، مردم نان می کنند، مردم عاصی شده سنگسار می

  رسانید. می

آیــد، بــا کمــال  بود که وقتی موسی پس از چھل روز عبادت و مشورت با خدا وقتــی پــائین مــیآنجا  ی قومولی شاھکار اصل

  اند. پرست شده کند که مردم بت تعجب مشاھده می

موسی، ھارون برادرش را صدا زد و گفت: ھارون، برادر، من تو را براین گماشتم تــا در غیــاب مــن، قــوم را ھــدایت و رھبــری 

  اند! جریان چیست؟ پرست شده تبینیم ب کمال تعجب میکنی... ولی با 

ھا در قوم قوت گرفت و آنچنــان بــاال رفــت کــه بــا  گوید: برادر من گناھی ندارم... وقتی آمدنت به تأخیر افتاد زمزمه ھارون می

زینتــی از  دادم ھــر کــس ھــرصراحت از من تقاضا کردند برایشان بت بسازم تا ستایش کنند... من ھم از ترس جان دســتور 

طالھــا آن  طال دارد نزد من بیاورند... پس ھر کس گوشواره و گلوبند و ھرگونه زینتی از طال داشت نزد مــن آورد و مــن تمــام

شــرمی ھلھلــه و شــادی کــرده، گــرد  ھــم بــا کمــال بــیآنھــا  رام شــوند.آرا ذوب کرده و این گوساله را برای قوم ســاختم تــا 

» باشند که تو را از زمین مصر بیــرون آوردنــد! ای اسرائیل این گوساله خدایان تو می«د: ده و سرود خواندنیگوساله طال رقص

گذرانیدند و شروع بــه عشــرت و آن  ھای سوختنی بر گوساله ساختم و مردم قربانیآن  ی برایحمن ھم از ترس جانم مذب

  خوردن و نوشیدن و جشن و شادمانی نمودند.

ای موسی عجله کن و به زیر برو چون قومی را کــه «جریان را به موسی اطالع داده بود: البته ناگفته نماند که خدا از پیش 

را خــدای خــود آن  کننــد و را ســجده مــیآن  ای از طــال ســاخته و انــد و بــرای خــود گوســاله از مصر بیرون آوردی فاســد شــده

  باشند. کش می اند... الحق که قومی گردن نامیده

خشم خود ھالک کنم، بیھوده وساطت قوم را نکن. اما موسی نزد خــدا تضــرع و التمــاس  را درآنان  خواھم تمامی حال می

ل شــده شــتعدست زورآور از زمین فرعون بیرون آوردی، مو ای خداوند چرا خشم تو بر قوم خود که با قوّت عظیم «کند:  می

آورد تا در صحرا بکشــد... تمنــا اینکــه خشــم است؟ خداوندا نگذار که مصریان ما را تمسخر کنند که یھوّه ما را از مصر بیرون 

خود را نسبت به قوم برگردانی و از تصمیم خود عدول نمائی... عھد خود را ای خداوند با ابراھیم و اسحاق و یعقوب بــه یــاد 

ات و بــدین ترتیــب خداونــد از مجــاز» آور که به ذات خود قسم خوردی که ذریّت ایشان را مثل ستارگان آسمان کثیر گردانــی.

  قوم صرفنظر کرد.

کــرد، از دور صــدای ھلھلــه و شــادی قــوم کــه بــر گــرد گوســاله طــال  چنــان بــا ھــارون صــحبت مــی در حالی کــه موســی ھــم

د، گویا قوم اصالً فراموش کــرده بودنــد، گویــا تمــام گذشــته را فرامــوش کــرده بودنــد. موســی از ش ه میچرخیدند، شنید می

را ُخرد نمــود. ســپس آنھا  الواحی را که حاوی شریعت خدا بود، برزمین افکند ودیدن این اوضاع به قدری خشمگین شد که 

ایستاد و گفت ھر کس با خداوند است نزد من بیاید، قبلیه الوی ھمگی به جانــب موســی  یکنارگوساله را خرد نمود و به 

پرســت خــود را ھــالک  ایه بــترا فرمان داد ھر یــک شمشــیر خــود را برداشــته و بــرادر و خــواھر و ھمســآنھا  رفتند و موسی

روز به جای ھالکت کلی قوم، فقط ســی ھــزار نفــر از کســانی کــه روی از یھــوّه برگردانیــده و  ھمانکند... و بدین ترتیب در 

توانــد کنتــرل اردو را در  گــردد و موســی مــی شوند. به ھر حال جریان به حالت عادی بر می پرست شده بودند کشته می بت

  ادامه دھد.دست گرفته و به سفر 

دانستند که درون انسان اصالح شدنی نیست. تصــور اینکــه قــوم اســرائیل، قــومی  عزیزان ھم خدا و ھم موسی این را می

نیــز آنھــا  که خدا برگزید تا قوم خاص او و مایه برکت جھان شوند، قومی مقدس و خداپرست بودند، تصــوری اشــتباه اســت.

 از خداوند، بــاآنھا  تر قضاوت کنیم روی گردانیدن بودند، و حتی اگر بخواھیم منصفانهھا از گناه زاده شده  مانند تمامی انسان

  نامیم. را گناه ذاتی میآن  ھمه چیزھای عجیبی که از او دیده بودند، گناھی بود فراتر از آنچه کهآن 

بــود، چــون او  ســت نمــیعھــد را بــرایش نــه غیــرممکن، بلکــه درآن  با نسل ابراھیم بســته بــود کــه عــدول از یاما خدا عھد

ھــا و  ھــا، کامیــابی ھا و شکست بایست در اوج و فراز تاریخ درگیر با موفقیت خداست و قول خدا یکی است... این نسل می

د، چــون خــدا بــرای ایــن قــوم ندارد، برســ ھا، به آنجــائی کــه خــدا درنظــر یدنلو ب ھا پستی ،ھا ھا و اطاعت ھا عصیان ناکامی

  ھائی دارد. نقشه

  ر نام خداوند.جالل ب
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خواســت  تر که خــدا مــی پرستی، با شفاعت موسی در نزد خدا با مجازاتی اندک سبک قوم اسرائیل پس از ارتکاب گناه بت

ماجرای تلخ بت پرســتی قــوم اراده نمــود حضــور خــود را در میــان قــوم آن  وارد آورد سفر را آغاز کردند، خداوند پس ازآنھا  به

ھا نسازند، و بدین ترتیب بــود کــه فرمــان ســاختن خیمــه اجتمــاع را بــه  یگر قربانگاه و مذبح برای بتت نماید، باشد که دیثبت

  موسی اعالم نمود.

گوئیم: خدا در ھمه جا حضــور دارد. ایــن مــورد کــامالً  بالفاصله می» خدا کجاست؟«شود:  عزیزان... وقتی از ما پرسیده می

ھــای انفــرادی را در زیــر یــک ســقف  اینکــه پرســتش به خاطرارد. ولی خدا واحد در ھمه جا حضور دآن  درست است. خدا در

نماد را بــه صــورت کنیســه آن  د محلی به عنوان نماد حضور خود در میان مردم ایجاد کند. و ما امروزنموآوری کند، اراده  جمع

آن  . اســاس یکــی اســت وکنــیم یھودیان، کلیسای مسیحیان، مسجد مسلمانان، معبــد بودائیــان... و... و... مشــاھده مــی

اســت در جھــت مشــارکت  یمککبا خدای خود راز و نیاز کنند و ھمچنین توانند  است که مردم احساس کنند می یجایگاھ

  کنند. و ھمدلی کسانی که خدا را عبادت می

ی گذرانیدن قربــانی در مصر عادت کرده بودند، محل خاصی براآنھا  اسرائیل، اتفاق ناگواری افتاد... وچندۀ بنیکدر میان قوم 

  نمودند. و پرستش داشته باشند، ولی در حین کوچ به این مھم توجه نشد و قوم جای خالی یک عبادتگاه را احساس می

او گفتنــد:  بــهھائی در میان قوم برخاست و مردم نزد ھــارون آمــده  وقتی برگشتن موسی از کوه سینا طوالنی شد، زمزمه

  »دانیم او را چه شده است؟ ن مصر بیرون آورد، نمیاین مرد، موسی که ما را از زمی«

از ھــارون مبنــی آنھــا  درخواســت شــایدگــردد.  کردند موسی باالی کوه دچــار صــاعقه شــده و دیگــر بــر نمــی میشاید تصور 

  اند. پرست بوده پیش از اینکه از مصر بیرون بیایند، بتآنھا  د کهدلیل بر این باشبرساختن گوساله، 

کردنــد و بنــابراین وجــود یــک  ھــا پرســتش مــی مکــانآن  ر معبدھای عظیمی داشتند که خدایان خــود را درپرستان در مص بت

  بود.ان یھودی ی قلبیوجایگاه برای عبادت، آرز

خدا نیز بنابر تمایل و خواست قوم بــه موســی دســتور ســاختن اســتقرار خیمــه اجتمــاع را داد. خیمــه اجتمــاع شــکل اولیــه 

ت به صورت خیمه بود و سپس سامان گرفته و به صورت معبدی ســاخته شــده از ســنگ سخنه ه است کسعبادتگاه یا کنی

  و چوب درآمد.

ای عبادت و یا خیمه اجتمــاع نمــود. پــس از اســتقرار خیمــه اجتمــاع، رموسی خیمه خود را تبدیل به مکان جمع شدن قوم ب

شــد، حضــور خداونــد  عازم خیمه اجتمــاع مــیایستادند و ھنگامی که موسی  ھای خود می مرسوم شد که قوم بر در خیمه

خیمــه  ھمــیننمودند. در  خداوند را سجده میده زشد و قوم زانو  ایستاد و موسی داخل می به صورت ابری بر در خیمه می

  »گوید. گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن می خداوند با موسی روبرو سخن می«بود که 

خداوندا، تو بــه مــن «سه دیدن روی خدا در موسی قوت گرفت و به خدا چنین گفت: ای وسو با تکرار چنین مکالمۀ دوستانه

در حضــور تــو  و شناســی ای کــه مــرا بــه نــام مــی فرستی تا ما را ھدایت کند، او کیست؟ مگر نگفته ای را می گفتی فرشته

تر از پــیش تــو را بشناســم و ام؟ اگر چنین اســت، ارادۀ خــود را بــه مــن بگــو، طریــق خــود را نشــانم بــده، تــا بیشــ فیض یافته

  »باشند. فیض شوم، خداوندا این مردم آواره قوم تو میمست

و موســی بــا ھیجــان و » رامی خواھم بخشید، من خود را بــه تــو نشــان خــواھم داد.آنترس، تو را «و خدا به موسی گفت: 

جا بیــرون نفرســت، چــون در ایــن صــورت ای، ما را از این پس ای خداوند ، تا روی خود را به من نشان نداده«شادمانی گفت: 

صورت این قوم با امتیاز مشاھدۀ روی تو بــر آن  چون در» ایم. مطمئن خواھم شد که من و این قوم، مورد لطف تو قرار گرفته

  یافت. ندھای روی زمین برتری خواھ جمیع قوم

  »را اجابت خواھم کرد. شناسم، درخواستت ای و من تو را به نام می تو از نظر من فیض یافته«خدا گفت: 

  »نم، شکوه و عظمت خود را به من نشان دھی.ک استدعا می«و موسی درخواست نمود: 

تــوانی ببینــی، چــون  جالل من در احسان و رأفت و رحمت بر قوم آشکار شده است، ولی روی مرا نمی«و خدا به او گفت: 

دھد مرا از پشت ببینــی. پــس بــه قلــه بیــا و در صــخره  اجازه میتواند روی مرا ببیند و زنده بماند... اما به تو  ھیچ کس نمی

خودت به تنھــائی بــاال بیــا، رو بلکه از پشت سر مشاھده کنی.  ای از پیش رویت بگذرم و مرا نه از روبه پناه بگیر تا من لحظه

شکستی بــا خــودت  ی که در اثر خشمحالواآن  ھیچ کس اعم از انسان و حیوان بر کوه نباشد. دو لوح سنگی ھم به جای

  »بنویسم.آن  باال بیاور تا فرامین خود را بر



 

موسی پس از یک کفتگوی طوالنی با خدا، بــا دو لــوح مکتــوب از کــوه بــه زیــر امــد. در ایــن گفتگــوی طــوالنی خــدا در ضــمن 

نــاه را من آمرزندۀ خطا و عصیان و گناه ھســتم. لــیکن گ«یادآوری رحمت و رأفت و احسان و بخشش خود به موسی گفت: 

پسران و پسران پسران ایشان تا پشت ســوم و چھــارم محســوب  بر نخواھم گذاشت، بلکه خطاھای پدران را سزا بیھرگز 

موسی تمدید کرد و بر حفظ فــرامین خــود  اه بود، ببستپس خدا عھدی را که با ابراھیم و اسحاق و یعقوب س» خواھم کرد.

  تأکید نمود و موسی را روانه کرد.

اعت بسیاری که در دامنه کوه منتظر موسی بودند، با مشاھده موسی یکه خوردند، چون صورت موســی مثــل ون و جمرھا

  درخشید... ھمگی با ترس و لرز از او فاصله گرفتند. میبرف سفید شده بود و 

  اینک بیائید به عقب و به باغ عدن برگردیم.

  »ام. ھا پنھان شده پشت شاخه«گوید  یو آدم م» آدم کجائی؟«پیچد:  میصدائی چون وزش نسیم در باغ 

کننــد؟ خیــر! ایــن گفتگــوی صــمیمانه دو نفــر  اســت کــه ھمــدیگر را بــه خــوبی  آیــا دو نفــر دارنــد قــایم موشــک بــازی مــی

دارد.  کننــد، دیــدن خــدا آدم را بــه لــرزه وا نمــی باشند، شاید ھــر روز یکــدیگر را مالقــات مــی شناسند، با ھم دوست می می

  کند، شنیدن صدای خدا و دیدن روی خدا یک مسئلۀ کامالً عادی است... برجای خود میخکوب نمی صدای خدا قائن را

ھــای دیگــر روزگــار شــد؟ خــدا روی خــود را پوشــید. چــرا؟  رزوی موسی و موسیآکه دیدن روی خدا  دولی چه شد؟ چه ش

دیگر از حضور خدا رانــده شــود و دیگــر او چون انسان حرف او را گوش نکرد، از او اطاعت نکرد، و بدین ترتیب محکوم شد که 

آن  آفــرین شــد. کــردن، دیگــر شــنیدن صــدای خــدا وحشــت پ. دیگر مشاھدۀ روی خــدا متــرادف بــود بــا ســنکورا نتواند ببیند

ھم کالمی تمام شد. خدا از صمیم قلب مایل بــه چنــین وضــعیتی نبــود، چــون انســان را دوســت آن  دوستی،آن  حبت،اصم

بماند ولی گناه انسان حایل شد بین او و خــدا، چــون تقــدس خــدا بــا  وا ابانسان بماند و انسان نیز خواست با  داشت و می

تواند یکجا جمع شود... گناه در حضور تقدس راھی ندارد. چه باید کرد؟ موسی خــدا را نــه از روبــرو بلکــه از  میگناه انسان ن

  تقدس موسی را فرا گرفت... ازای  اش درخشان شد، بارقه در حین عبور دید و چھرهو پشت 

و  غضــبھــای زیــاد از او گرفتــه بــود... او بــا خــدائی روبــرو شــده بــود کــه بــه او گفتــه بــود دیر قــول خــداموسی در گفتگــو بــا 

ســزا  آمرزد، ولی گنــاه را تــا پشــت ســوم و چھــارم شــخص گناھکــار، بــی کثیراالحسان است، گفته بود گناه و عصیان را می

  گذارد. نمی

گویــد گنــاه را تــا  آمرزد... و بالفاصله مــی گوید گناه و عصیان را می در جائی می ؟اید شتی از این قول خدا نمودهشما چه بردا

  گذارد؟ سزا نمی پشت سوم و چھارم شخص گناھکار بی

یــابیم. خــدا طرحــی آمــاده کــرده اســت تــا بــدان وســیله گناھــان تمــام  عزیزان... ما پاسخ این ابھام را در کتاب مکاشفه مــی

ھــا بــا  ملکوتی که خوِد خدا بر جھانی تازه سلطنت خواھد کرد، انسانآن  ملکوت موعود،آن  بشریت آمرزیده شود... ولی در

ھــا در جھــان  پاداش بیشتر و نیکی کمتــر... چــون ھمــۀ انســان یکیگیرند،  ھائی می توجه به نحوۀ زندگی خودشان، پاداش

  اند. یکسان نبوده

ھــا  تــرین کــاخ ھــا در مجلــل ای انســان ملکــوت خــدائی، پــارهآن  توانیم بگــوئین در حبت کنیم، میتر ص اگر به زبان خیلی ساده

  شوند. ھای کوتاه مدت و طوالنی مدت، محکوم می کنند و بخشی به زندان زندگی می

ای فدیه خون گرانبھای عیسی مسیح ملبس بــه رد پذیرفتناند، ولی در ضمن شخص گناھکاری که با  گناھان آمرزیده شده

گــو اســت و پــاداش یــا مکافــات  ل و پاســخئومســ ،ســتاعدالت او شده است، نسبت به آنچه که در این جھــان انجــام داده 

شــود  شود... و پس از گذرانیدن دورۀ محکومیت خــود از ھمــان مزایــایی برخــوردار مــی بیند، ولی از حضور خدا رانده نمی می

فرماست، محکومیت شــخص  در کار نیست، ابدیت و جاودانگی حکم یکه دیگران دارند... حضور خدا ھمیشه ھست... مرگ

  .شود رود و او پاک می گناھکار به زندان در ابدیت تحلیل می

  نکته حائز اھمیت دیگر، محسوب کردن گناه یک شخص به پشت سوم و چھارم اوست.

گناه تأثیر بپذیرنــد؟ فرامــوش نکنــیم آن  شود فرزندھا و نوادگانش تا پشت چھارم از چرا باید وقتی کسی مرتکب گناھی می

ثیر گناه والدین اولیه خود قرار دارند. والدین بسیاری از خصوصیات اخالقی زشت خــود را أتحت تکه فرزندان انسان ھنوز ھم 

ت خانوادگی یکی از عوامل مؤثر شخصیت سازی کودک است. وقتی کودک که نھــالی تــرد بیکنند. تر به فرزندان منتقل می

خود به گنــاه آلــوده  را مھم تلقی نکند، خودبهآن  بند و بار رشد کند و به گناه اھمیت ندھد و است در محیطی بی و شکننده

  شود. البته استثنائاتی وجود دارد. ولی بیشتر سخن از صفات توارثی است. می

ای کــه عیســی  بــه فدیــه شــویم، ایمــان آری عزیزان، ھمۀ ما روزی در پیشگاه تخت سفید داوری عادالنه خدا، محاکمه مــی

ملکــوت آن  شود و شایستگی حضــور در ردای عدالتی است که بر ما پوشیده می ۀمسیح برای گناھان ما پرداخت، به منزل

  جاودانگی را خواھیم یافت.

  



 

25   
  »خدا گفت.«د ش یجمله شروع ماین با آورد،  گفت و آنچه را که بر زبان می موسی از جانب خدا سخن می» خدا گفت.«

خدا دستور برپائی خیمه اجتماع را به موسی داد و موســی خواســته خــدا را بــه اطــالع قــوم رســانید. بــرای برپــائی خیمــه 

تــه دل خداونــد گفتــه اســت، ھــر کســی از «وم را بسیج کرد و گفت: قالت و ادوات زیادی الزم بود. بنابراین موسی آاجتماع 

نج و الجورد و ارغوان و کتان و پشم بز و پوست قوچ و پوســت خــز و چــوب ای برای خدا از طال و نقره و بر راغب است، ھدیه

عــالوه بــر » ھای جزع و مرصع برای خرقۀ کاھنان، بیــاورد. و سنگ یم و روغن برای روشنایی و عطریات برای بخور معطرشط

را بســازند. بنــابرای موســی آن  هتأمین مواد و لوازم مورد نیاز برای برپائی خیمه اجتماع، استادان و ھنرمندانی الزم بودند ک

ھــای مردمــی بــرای برپــائی خیمــه اجتمــاع  کننــد. ســیل کمــک تاز اساتید و ھنرمندان قوم دعوت کرد تا در این برنامه شرک

نیازمند مکانی بودند که خدا را ســتایش کننــد و آنھا  شروع شد. ھمگی قوم با دل و جان در این پروژۀ عظیم شرکت کردند.

د. زنــان بــا اھــداء زیــورآالت خــود در ایــن پــروژه شــرکت شــ وید جان بخشی برای قوم محسوب مــیمکان نوعدۀ ساختن این 

، در ایــن برنامــه مشــارکت پشــم بــزتن یســکردنــد، زنــان دیگــری از طریــق بــافتن منســوجات از ارغــوان و الجــورد و کتــان، و ر

راســته بــود آبا روح خود از حکمت و فطانــت و ھــر ھنــری را آنھا  از قوم فرا خوانده بود وبه نام، ی را انکردند. خداوند کس می

نــد تــا کارھــای دوباب را از قبیلــه دان یــچنــین اھول از قبیلــۀ یھــودا و ھــم بصــلعیلآنھا  د. نامنکه این خیمه را به سامان برسان

  آمیزی و نقاشی را به عھده بگیرد. رنگ

ه نمودند. مسکن و خیمه که جایگزین خیمــه موســی این دو تن دستیارانی برگزیده و شروع به ساماندھی مسکن و خیم 

از کتان و الجورد و ارغوان قرمز ھر کدام  هتری از خیمه موسی بود. این خیمه به طور باشکوھی با دو پرد شد، طرح مبسوط

 شد. خیمه شامل دو بخش مجزا بود که با یک پــرده میماھر، آراسته  نساجانتۀ دست بافذرع،  4ذرع و عرض  28به طول 

مســکن قــدس نامیــده شــد. بــه آن  انتھــاییشدند، بخش پائین این خیمه صحن خیمه نــام داشــت و بخــش  از ھم جدا می

غدان، مذبح بخور، مذبح قربانی و حوض ا، چرن یا سفرهاخوعھد،  صندوقفرمان خداوند اشیائی برای مسکن قدس شامل 

ین طرح مختصری است از این ســاختار پرشــکوه ھنــری. اگــر رفتند. البته اگ قسمت قرار میآن  بودند که به ترتیبی خاص در

 بــه کــار رفتــه در ھایمراجعه کنید شرح کاملی از نحوۀ ساخت این خیمه و ابزار 38تا  36به کتاب خروج در عھد عتیق فصل 

  را، مشاھده خواھید کرد.آن 

شــدند. مقــام کھانــت  د که کــاھن نامیــده مــیبو یھا در دست افراد مکانآن  از دیرباز حتی در معابد خدایان بیگانه ھم ادارۀ

کردند به این معابد پرشکوه مراجعه  یک منصب عالی روحانی بود. قوم اسرائیل نیز که پشت اندر پشت در مصر زندگی می

  کردند. می

ھمــه آن  در مکــانی بــا اسرائیل پیش آمد، جای خــالی یــک معبــد بــرای قــومی کــه در سفری که به فرمان خداوند برای بنی

شد و شاید ھمین نیاز بود که قوم را در غیاب موسی برآن داشــت  ، به شدت مشاھده میکردند زندگی میعابد پرشکوه م

  پرستی شوند. که مرتکب بت

تواند در ھمه جا حاضر بودن خداوند را ھضم کند. انسان بنابر طبیعت محــدودش  نمیدانست که منطق انسانی  خداوند می

 ھــای اندامخواست خدا را به زبان خود تعریف کند، اینست که برای خداوند  مکان محدود کند، میخواست خدا را در  ذاتاً می

  انسانی قائل شد، دست، پا، چشم و...

تر شدن خود به انسان انجــام داده  از دیگر سو، سراسر کتب عھد عتیق حاوی تالشی است که خدا به جھت ھرچه نزدیک

تواننــد بــا خــدا صــحبت کننــد.  مکان مــیآن  تر مکانی بود که مردم بدانند در تباط نزدیکھای برقراری یک ار است و یکی از راه

بود، در ھمه جای دنیا وجود داشت، چه در نزد کــافران  ابه خدیابی  که از دیرباز نشانه تالش انسان برای دست ھا این مکان

ھــا و  شاھد معابد، مساجد، کلیســاھا و کنیســه پرستان و امروز نیز در سراسرگیتی پرستان و حتّی شیطان و چه در نزد بت

  گیرند. ھا، ھر روز شکوه و جالل بیشتری به خود می ھای پرشکوھی ھستیم که در اثر رقابت گاهشسایر پرست

 ،ی بود که یھوّه خــدای واحــد و حقیقــینکامگردید اولین  اھمه شکوه و جالل برپآن  خیمه اجتماعی که به فرمان خداوند با

  اعالم نمود.آنجا  در راحضور خود 

اسرائیل در مصر عــادت کــرده  شدند. بنی اداره کنندگان این ساختار باشکوه، براساس ھمان سنت دیرینه، کاھن نامیده می

ھای فاخر و قیمتی مشاھده کنند و شاید اگر افرادی با لبــاس عــادی در معبــد خــدمت  بودند که ھمیشه کاھنان را در لباس

  شدند. پس الزم بود این سنت نیز حفظ شود. وثوق مردم واقع نمیکردند، مورد قبول و  می



 

ھرچشــمی را آن  ای پرشــکوه کــه ابھــت بدین ترتیب خدا فرمان لباس کھانت را به موسی داد که چگونه بایــد باشــد، جامــه

فریننــده کرد. اولین کسی که توسط موسی به مقام کھانت منصوب شد، بــرادرش ھــارون بــود. خداونــد عینیـّـت و آ خیره می

در عبــادت قــومش نظمــی مقــرر جھان است. بنابراین برای جلــوگیری از اغتشــاش  و نظم است، خداوند نظم دھندۀ کائنات

ھای قوم را بگیرد و بر مذبح برای خداونــد بگذرانــد، کــاھن در  نان محول نمود. کاھن وظیفه داشت که قربانیھفرمود و به کا

  دند.دین ترتیب ھارون و پسرانش ملبس به لباس پرشکوه کھانت ش، ببا خدا قومش ینای بود ب واقع واسطه

روز افتتاح خیمه مسکن، روز پرشکوھی بود: تمامی وسایل و لوازم خیمه را به جھت نھــادن در خیمــه نــزد موســی آوردنــد. 

دیگــران بــه را برکــت داد. موســی و آن  تمامی قوم بر گرد خیمه جمع شدند. موسی اولین کسی بود که خیمــه را افتتــاح و

س یکــرد و تقــد مســحرا بــه روغــن آن  ھمان ترتیبی که خد اوند فرموده بود، اسباب خیمه را چیدند و مسکن و ھمۀ وسایل

خود را شستشو دادند و لباس کھانت را پوشیدند و توسط موســی آنھا  نمود. سپس ھارون و پسرانش را نزد خیمه آورده و

آن  روثی شد. به محض اینکه مسکن مرتب و آماده برای استفاده گردیــد، ابــریخاندان ھارون موتقدیس شدند و کھانت در 

  را پوشانید و جالل خدا مسکن را پر کرد.

ایســتادند و ھــر گــاه ابــر از بــاالی مســکن  آمد، قوم از کوچ کردن باز مــی بدین ترتیب ھرگاه ابر جالل خدا بر مسکن فرود می

  دادند. رفت، قوم به کوچ خود ادامه می می

ی، قربــانی ســالمتی، قربــانی گنــاه، دا شروع فعالیت خیمه، فرامین و شرایع خداوند و در رابطــه بــا نــوع قربــانی، ھدیــه آرب

نون قربانی سالمتی، قانون پیه و خــون، ای، قانون قربانی جرم، قدآر ، قانون قربانی گناه، قانون ھدیهیقانون قربانی سوختن

امــراض پوســتی، قــانون جــذام، قــانون پــاک شــدن نجس، تطھیر شدن زائــو، قــانون ھا، غذای پاک و  سھم کاھنان از قربانی

پرســی،  ره، اھمیت خون، روابط نامشروع جنسی و قوانین مختلف دیگر از جملــه مجــازات بــتاجذام، جریانات نجس، روز کف

بــا محــارم و قــوانین بــرای کــاھن،  مجازات ارتباط با اجنه، مجازات لعن کنندگان پدر و مادر، مجازات زناکار، مجازات زناکنندگان

ھــا،  ناھا، عید کفاره، عید خیمــهرھا، عید ک ھای غیرقابل پذیرش، محافل مقدس، سنّت فصح، عید نوبرھا، ھید ھفته قربانی

، و موقوفــات یل، برکــت اطاعــت کننــدگان، تنبیــه متمــردانبیو سالھدایای آتشین، کفرکنندگان، مجازالت قاتل، سال سبت، 

  توسط خداوند به موسی ابالغ و او به قوم اعالم نمود. برای خداوند،

. نــوع قربــانی مشــخص شته اســتفرمائید، مراسم قربانی جایگاه خاصی در شریعت یھود دا عزیران آنچنانکه مشاھده می

انی کردنــد. البتــه ســنت قربــ ، برای توبه و برگشت از گنــاه بایــد قربــانی مــیکردند شده بود، برای سالمتی باید قربانی می

کردنــد. قربــانی گذرانیــدن  ھای دور داشت، کافران برای خدایان خود حتی انسان را ھــم قربــانی مــی کردن ریشه در گذشته

  بود. پاک شدنع گناه و رفنماد 

ھــای اســرائیلیان پاشــیده شــدند، و  بــر ســردر خانــهآنھــا  شــب وحشــتناک خــونآن  ی کــه در مصــر وبــعی ھــای بــی آن بــره

ھا گیــر کــرده بــود، و  ھایش در بوته قوچی که شاخآن  شدند،نگرفته و کشته نل خشم خدا قرار ری مشموعبزادگان  نخست

خواست سینه پسرش اسحاق را بشکافد و او را قربــانی کنــد، توســط خــدا بــه او نشــان  ای که می ابراھیم در آخرین لحظه

کردنــد... ھمگــی طلیعــه قربــانی  مــیذبح قربــانی مــاســرائیل در مســکن خیمــه بــر  ھائی کــه بنــی و ھمۀ قربانیداده شد، 

  اعظمی بودند که در حدود دوھزار سال پیش بر مذبح صلیب به خاطر رفع تمامی گناھان انسان، قربانی گردید.

اش بــا  کنیم، چون خداوند اراده نمود برای پایــان دادن بــه قھــر کھنــه شــده را ستایش نمیآن  نھیم، ولی ماصلیب را ارج می

  اش را بر صلیب برای کفارۀ گناھان انسان قربانی کند. نه شده و پسر یگانهحشت، خود وارد صاد انسانی که دوست می

 خــدا گــذرانیم، در کلیســاھای خــود قربانگــاھی نــداریم، چونکــه ران ھــیچ نــوع قربــانی بــرای خداونــد نمــیااکنــون مــا ایمانــد

ای کــه عرضــه داشــت  قربــانی چــونپوشــانیم، ب را بر خــود ردای عــدالت توانیم نمیدانست اگر تمامی عمر قربانی کنیم  می

  آنچنان ارزشمند بود که ضامن عادل شدن انسان گردید...

  پوشانید... قربانی خدا را پذیرا باشید.بخواھید ردای عدالت را بر تن  اگر شما نیز می
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صــدور فرمــان اســتقرار خیمــه مســکن از طــرف خداونــد اند. پــس از  سرائیل در راھند و به سرزمین موعود نرسیدها ھنوز بنی

آن  عیــب و ســالمی از گلــه جــدا کننــد روش قربانی نمودن به ھمان ترتیب تعیین گردید، برّه یا گوسالۀ نرینه و یــا فاختــه بــی

ور اســت  ھمیشــه شــعلهتشــی کــه در قربانگــاه آرا بــر مــذبح ذبــح کــرده و ســپس بــر آن  کــرده و بعــد را تقــدیسآن  ســپس

  نند.بسوزا

و اینکه ھــر یــک منقلــی برداشــته آتشــی افروختنــد آن  ای به خرج دادند و اما یک روز ناداب و ابیھو پسران ھارون، ابتکار تازه

ور شــد و ھــر دو را بلعیــد و بــر  بخور برآن نھادند تا به اصطالح قربانی به حضور خداوند بگذرانند، اما آتش منقل ناگھان شعله

  زمین افتاده و سوختند.

 یافروختند، آتشی غریب بود. قدر مسلم اینســت کــه منظــور افــروختن آتشــآنھا  ر کتاب مقدس آمده است که آتشی کهد

  شد. است غیر آنچه که بر مذبح ھمیشه افروخته می

بــرادر، اینســت آنچــه خداونــد فرمــوده، و «موسی حتی به ھارون اجازه نداد که برای فرزندان خود ماتم بگیرد و به او گفــت: 

  »نانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواھم شد، و در نظر تمامی قوم جالل خواھم یافت.آه است از گفت

خواھنــد بــرای خــدا  پرستش خــدا، مــی این واقعه یکی از چندین واقعه دردناک مندرج در کتاب مقدس است. دو برادر با نیّت

  سوزاند! میھای آتش  را در شعلهآنھا  قربانی بگذرانند، ولی خدا در عوض

واقعه، تعجب کنیم کــه چــرا ھــم اینــک آن  ماجرا و تعجب ازآن  اندیشمندی گفته است، بھتر است به جای دل سوزانیدن بر

  بلعد. آتش خداوند، ما را به خاطر گناھانمان نمی

  راستی آیا خداوند اینک در رفتار خود در سلوک با بندگانش تجدیدنظر کرده است؟

در شــی تخــواھی آ گویم فرزندم اگر می نشانم و به او می لم میبامقفرض کنیم من یک روز پسرم را  بگذارید، مثالی بزنیم.

  شوی... اعت نکنی تنبیه میطمنقل بیفروزی به جای بنزین از نفت استفاده کن... این یک دستور است و اگر ا

دھم که برای آتش افــروختن در منقــل  ا مینویسم و به نوادگانم در چندین قرن بعد، ھمین دستور ر نامه می بعد یک وصیت 

  شوند. به جای بنزین از نفت استفاده کنند، این یک دستور است و اگر اطاعت نکنند، به سختی تنبیه می

حال با توجه به اینکه پسرم مرا دیده است، فرمان را از زبان مــن شــنیده اســت، و ایــن مــن بــودم کــه گــوش او را در دســت 

ادم، و با توجه به اینکه اینک چندین قرن گذشته است ـ و یکی از چندین ھزار پشت نســل مــن کــه گرفتم و به او ھشدار د

  شنیده است، اگر ھر دو فرمان مرا اطاعت نکنند، کدام یک مقصرترند؟ھرگز مرا ندیده است، و تنھا نامی از من بر کاغذ 

ماً از پــدر فرمــان گرفتــه اســت، بیشــتر مقصــر و مســتقیفرزنــدی را کــه آن  گویــد؟ مســلماً  منطق انسان در این مورد چه می

  داند. مستحق مجازات می

خداوند به موسی گفته بود، چنین کن و موسی به قوم خود فرمود کــه: چنــین کننــد، ولــی پســران ھــارون نادانســته چنــان 

  کردند...

کشد؟ اگر به زبــان  دا او را نمیشود و خ گناه میدو نفر را درجا کشت، ولی انسان امروزه در مقابل خدا مرتکب آن  چرا خدا

در اراده و خواست خــدا باشــیم، بھتــر اینســت کــه بگــوئیم: شــاید  تزلزلیت اینکه قائل به یّ تری صحبت کنیم، نه به ن دنیائی

  خداوند در رفتار خود با انسان تجدیدنظر کرده است.

و ملل قانونمنــد وضــع کــرده اســت، و در  خدا به انسان فرصت انتخاب داده است، دست انسان را باز گذاشته است، جوامع

بــود، بــه محــض کــوچکترین تمــرد  ھا توبه کنیم، و اگر جز ایــن مــی تمھیدات، صبر پیشه کرده است تا ما انسانکنار تمام این 

  مردیم. می

، و بــا زیســت، صــحبت کــرد، از مصــر رھانیدشــان، از دریــا عبورشــان دادآنھــا  ای کــه بــا قوم برگزیــدهآن  دیگر ما برای خداوند

ھــائی ھســتیم کــه خــدا مــا را  درپی به سرزمین خودشان رسانیده، نیستیم، بلکه به جای قوم خــدا انســان ھای پی پیروزی

آفریده است، بدون وابستگی به قومی خاص و انسانی که خدا آفریده است در پھنۀ جھان از ابتدا تا انتھــای عــالم، انســان 

  باشد. میبوده است و 

ای از زمــان تحــت نظــر و زیــر فرمــان مســتقیم خــدا بودنــد، چونکــه خــدا اراده   ھائی که خدا آفرید در برھه برخی از این انسان



 

  قومی برای خود ایجاد کنند که موجب برکت جھان شوند.آنھا  از فرموده بود

مــا  دش بــروایــم کــه خــدا خــ ســعادت را نداشــتهآن  ھــای آینــده اســت، ھــا کــه نســل مــا و نســل و برخی دیگر از این انســان

فرمانروائی کند و تحت نظر داشته باشد، اینست که خدا برای ما مھلــت مقــرر کــرده اســت تــا توبــه کــنم، اینســت کــه اگــر 

  شویم، نباید تعجب کنیم. کنیم و بالفاصله کشته نمی گناھی می

باشــند، گروھــی  ر میپرستان و پیروان ھر آئینی و شریعت دیگ ھای دیگر که شامل بت و اما در کنار قوم خدا، و کلیه انسان

  شوند. وجود دارند که مردم خدا، اھل خانوادۀ خدا، یا فرزندان خدا خوانده می

  را دارد که به جرگۀ خانوادۀ خدا داخل شود. خدا خودش راه را برای او مھیا کرده است.فرصت این انسان 

شــوند، مــدنظر  ائی کــه تــا پایــان جھــان متولــد مــیھــ اوالً به او فرمان داده است تا از گناه برگردد. و دیگر اینکه تمــام انســان

  باشند، آنان نیز باید از این مھلت برخوردار شوند. میخداوند 

ھــا، پایــان جھــان نزدیــک اســت.  القول معتقدند که با توجه به آیات و نشانه مورد دیگر اینست که تمامی صاحب نظران متفق

  اھد بود و ھیچ عذری از انسان پذیرفته نخواھد شد.رسد که دیگر فرصتی برای توبه و بازگشت نخو روزی می

  تعجب نکنید.عزیزان، از آنچه که بر ناداب و ابیھو گذشت، 

  جھان گذشت تعجب نکنید. نای طوفان مھیب برآن  از آنچه که در

  از آنچه که بر سدوم و عموره گذشت تعجب نکنید.

  د.و از آنچه که بعدھا در کتاب مقدس خواھیم شنید، تعجب نکنی

  ھای خاص خود را دارد. خدا را زیر سؤال نبرید. خدا راه

  خدا ھیچگاه از تصمیمش عدول نکرده است، بلکه برای ما فرصت قائل شده است.

  شوند. باشند، در کتاب مقدس مشاھده می ھای بسیاری از این دست وقایع که با منطق انسانی ما سازگار نمی نمونه

ولی مرگ پایــان » مزد گناه، موت است.«میریم، چونکه خدا مقرر فرمود  ایم و می گ شدهھمۀ ما گناھکاریم و محکوم به مر

ای اســت  مرگ اســت. مــرگ جریمــهآن  کار مانیست. زندگی دنیائی ما دورۀ بسیار کوتاھی از یک ابدیت است که حدفاصل

ی؟! تا ابد با خدا بودن؟ یــا تــا ابــد ضعه وچ که باید بپردازیم، امّا ابدیت موردی است که باید خودمان انتخاب کنیم... ابدیت در

  از دیدن خدا محروم بودن؟

اگر باور کنید و ایمان بیاورید که عیسی برای شما مصلوب شد، تا جریمۀ گناه شما را بپردازد، ھرچند که در ملکوت خــدا بــا 

ایــد و خــدا عــدالت  محســوب شــدهگیریــد، ولــی عــادل  اید در درجات مختلــف قــرار مــی توجه به آنچه که در زندگی انجام داده

  گذارد و شایسته حضور در ملکوت خدا، خواھید بود. مسیح را به حساب شما می

  ی که خدا از ازل در ذھن خود داشت.حطرآن  اینست

پســندیدۀ خــدا بگــذرانیم کــه ایــن عبــادت و  ھای خود را قربانی زنــدۀ مقــدس پس بر ماست که به فرموده پولس رسول بدن

است، چونکه: زیرا خدا جھان را اینقدر محبت نمود که پســر یگانــه خــود را داد تــا ھــر کــه بــه او ایمــان آورد، ل مقوقربانی مع

  ھالک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.
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ھمانطور که از مندرجات کتاب پیدایش پیداست، نژاد گســترده انســان بــر روی زمــین تحــت یــک سیســتم و پــرچم و در یــک 

دادنــد. از واقعــۀ بــرج بابــل بــه بعــد ایــن  کردند و در واقع فقط یک جامعه را تشــکیل مــی میین زندگی مکان خاص بر روی زم

ای تشــکیل دادنــد بــا زبــان و  ی بــه ســوئی رفتنــد و جامعــهگروھــھا از ھم بیگانه شدند و ھــر  م خورد و انسانھ بهسیستم 

خدا شورش کند و مستقل از خدا زندگی کنــد  خواست برعلیه رسوم خاص خود، علت این ماجرا ھم این بود که انسان می

اتحــاد و آن  فھمنــد ونپذیرد و مجازات خدا برای انسان این بود که انسان را متفــرق کنــد تــا زبــان یکــدیگر را نو تابعیت خدا را 

  ھا پدید آمده بود، درھم شکسته شود. انسجامی که در جھت رقابت با خدا در میان انسان

 در روی نمایندۀ خــدای یگانــه ام گوناگون، قومی را برگزیند و برآنھا سلطنت نماید، باشد کهواقآن  انخدا اراده نمود که از می

م بندۀ مطیع خود را برگزید، نســلی کــه نــام زمین باشند و موجب برکات اقوام دیگر شوند. و بدین ترتیب بود که نسل ابراھی

  نام نھاد.» اسرائیل«ر رؤیا به یعقوب ظاھر شد و او را خود را از نوۀ ابراھیم یعنی یعقوب برگرفت، چرا که خدا د

پرستان که بدبختانه در اکثریــت قــرار  این قوم در فراز و نشیب تاریخ، علیرغم اینکه قوم برگزیدۀ خدا بودند مجذوب رسوم بت

پرســتان  چھارصد سال اســارت در مصــر و خــدمت و بردگــی بــرای بــتآن  داشتند شدند و متحمل مجازات سنگینی شدند و

  د.بو

خدا اراده فرموده بود که خود را به این نسل نشان دھد و به وسیلۀ این نسل خود را به جھانیان بشناســاند. بنــابراین طــی 

را آنھــا  را در کتاب خروج خواندیم، قوم را از اسارت و بندگی در مصــر نجــات داد تــاآن  آسای دیگری که شرح یک اقدام معجزه

را بــه آن  برساند. قرار براین بود که این قوم تحت رھبری موسی به سرزمینی که خداونــد وعــدۀود به جائی که وعده داده ب

وھــای مــوردنظر خــدا پیــاده کننــد. کشــوری کــه پادشــاھش خــدا باشــد و گیک کشور با تمام  الآنجا  قوم داده بود بروند تا در

  ملتش خداشناس و خدا دوست...

ھــای فراوانــی اســت... یکــی از اولــین کســانی کــه در ایــن  ریزی ھا و برنامه و طرح ھا بنیان نھادن یک جامعه مستلزم نقشه

  پرست او بود. پدرزن کافر و بت یترون ریزی عظیم به موسی رھنمود داد، برنامه

بــود و بــه موســی  یتــرون شــخصآن  مھم برای بنیاد نھادن یک جامعه، تقسیم کارھــا اســت کــه مبتکــریکی از این اقدامات 

  کند.ت نظارآنھا  وظایف خود را بین افراد نخبه قبیله تقسیم کند و خود به کارتوصیه کرد 

ا بــا ذدر یک قبیله مھاجر و کوچنده بسیار خام و ابتــدائی بــود... لــآن  ھرچند که این عمل گام مؤثر و مفیدی بود ولی اجرای

این مشکل ابتدائی و خام در کتاب اعــداد کــه  فراوان به دست آورده بود، بھائی که قبیله در اثر تجار گذشت زمان و توانائی

  یکی از کتب عھد عتیق است، نظمی تازه به خود گرفت.

که براین رساله اطالق شده است، نشانه سرشماری قوم اســت. اگــر شــما کتــاب خــروج را مطالعــه کــرده » اعداد«عنوان 

  خوِد خدا.این قوم کسی نبود، جز ساالر  شوید که فرمانده و کاروان میباشید متوجه 

نمود. خیمه اجتمــاعی  میھای الزم را  هیخدا به نمایندگان خود در این قوم یعنی موسی و برادرش ھارون، قدم به قدم توص

فرمان خدا در میان قوم برپا شده بود، مظھر حضور خدا در قوم بود... پیش از برپائی خیمــه قــوم گاھگــاھی عصــیان و  هکه ب

غــذا و مســکن و کــاری کــه در آن  افتادند، ھرچند کــه مییاد آرامشی که در مصر داشتند کردند و به  شورش و سروصدا می

وضــعیت را آن  آمد، ولی در ھر حال مصر داشتند حاصل بندگی و نوکری مصریان بود، ھرچند که با حقارت تمام به دست می

سکن داشــتیم... و بــاالتر ھمــه عبادتگــاھی ما در مصر نان و آب و مگفتند حداقل  دادند و می میبه آوارگی در بیابان ترجیح 

داشتیم که خدای خود را عبادت کنیم... صرف وجود یــک مکــان بــرای عبــادت خــدا یــک رســم دیرینــه و کھــن حتــی در میــان 

خواستند به گمان خود خدا را در یک مکان جای دھند و او را ستایش کنند، در حالی که خدا در ھمــه  پرستان بود که می بت

ای را که بــدان عــادت  سنت دیرینهت و محدود به مکان و زمان نیست... خدا نیز برای اینکه قوم راضی باشند و جا حاضر اس

گیری کنند، برآن شد که فرمان استقرار خیمه اجتماع را برای قوم به عنوان مکان حضور خــود در میــان قــوم،  کرده بودند، پی

  ند.کصادر 

گــردد  ھایشان بود. پیشینۀ این امر بر می تب یاو روزگار آوردن ھدیه برای خداوند ن آ یکی از مراسم باستانی تمام جوامع در

  اش و پسرانش... به آدم و خانواده

گفــت. انســان  مــیه در جسم ولی بــا انســان رودررو ســخن نھمانطور که خواندیم در ابتدا خدا در کنار انسان بود... ھرچند 

د... برای شناخت خدا به فلسفه و منطــق نیــازی نداشــت چنــد و چــونی در فھمی شناخت، صدای خدا را می ھم خدا را می



 

شــناخت و رابطــۀ بســیار صــمیمانه و خودمــانی بــا خــدا  بحث خداشناسی مطرح نبود... انسان کامالً خــدا را مــیکار نبود... 

اوست و چون یــک دانست که تحت فرمان  شناخت و می داشت... تعارفی در کار نبود، و حتی ستایشی! انسان خدا را می

کرد، رابطه انسان و خدا نه براساس رئــیس و مرئــوس،  چون و چراو نق زدن اجراء می یشھروند مطیع فرمان حاکم خود را ب

ای ولــو کوچــک بدھنــد،  به او ھدیــه که پادشاه و ملت، بلکه چون رابطه پدر و فرزنداش بود... و ھمانطوریکه پدر از فرزندانش

انــد، ارزیــابی کنــد،  ای کــه بــرایش آورده توانــد از روی ھدیــه ن عالقــه و ارادت فرزنــدانش را مــیشود، ولی میــزا میخوشحال 

کنیــد؟ شــما یــک پــدر  ھدیه ناچیز باشد و نیاز ھم بدان نداشته باشد. شما به عنوان یک پدر جز این فکــر مــیآن  ھرچند که

آن  دھــد، بــا وجــود ا یک کراوات به شما ھدیــه مــیھستید، ھمه چیز دارید، نیازی به ھیچ چیز ندارید، ولی وقتی فرزند شم

بوســید و از او  پذیریــد و فرزنــد خــود را مــی ھمه کراواتی که در گنجه لباس خود دارید، کراوات اھدائی را بــا خوشــحالی مــی

نــد، دھ ای به عنــوان قــدردانی بــه شــما مــی کنید... حال فرض کنید که دو پسر دارید که ھر کدام در روز پدر ھدیه میتشکر 

دھدو پسر دوم یک جفت جوراب، حال ھدیه کدام یک شما را بیشــتر خوشــحال  پسر اول یک ساعت مچی زیبا به شما می

بوســید، امــا وقتــی پســر دوم  مــیشــوید و او را ســه مرتبــه  کند؟ مسلم است از ھدیه پسر اول بیشــتر خوشــحال مــی می

  بوسید. گوئید: ممنونم پسرم و او را دو بار می ی میمیل کشید و با بی دھد، چھره درھم می اش را به شما می ھدیه

دار و یکــی  بودنــد، یکــی گلــه ھــر دو از نظــر منــابع مــالی در یــک ســطح آنھــا  جریان پسران آدم، ھابیل و قائن نیز چنین بود.

ن کــه کشــاورز بــود برای خداوند، ھدیه آورد، اما قــائ اش دار بود بنا بر رسم متداول کوسفندی از گله کشاورز... ھابیل که گله

با ھدیه ھابیــل روی درھــم کشــید. آن  ی از محصوالت خود را به خداوند ھدیه نمود. خدا با دیدن ھدیۀ قائن و مقایسۀردامق

  »خداوند ھابیل و ھدیه او را منظور داشت، اما قائن و ھدیه او را منظور نداشت.« :خوانیم در سفر پیدایش می

متشــکرم پســرم... از ایــن ھدیــۀ «توان نمــود اینســت کــه بگــوئیم خــدا بــه ھابیــل گفــت:  میبھترین تفسیری که از این آیه 

  »ات... متشکرم پسرم از این ھدیه«و به قائن گفت: » زیبایت...

حذف عبارت زیبا از آنچه که به قائن گفت، نشانۀ ایــن بــود کــه ھدیــه قــائن را بــا اکــراه پذیرفتــه اســت... ولــی برآنھــا خشــم 

  د نزد.... بلکه این حسادت بود که قائن را وادار به کشتن برادر خود کرد!نگرفت، بر سرشان دا

ش از خشم سرخ شده است بــه او دلــداری صورتوقتی خداوند متوجه شد که قائن از ھدیه خودش شرمنده شده است و 

خودتــان ھــم  کشی؟ اشکالی ندارد... ولی از ایــن بــه بعــد بــرای خــاطر شوی پسرم، چرا خجالت می چرا عصبانی می«داد 

ولــی ســعی ای گران قیمت به مــن بدھیــد یــا ارزن قیمــت،  شده در دادن ھدیه به من با برادرت مشورت کن، یا ھر دو ھدیه

کنید در یک سطح باشند... چرا که ھرچه نباشد من پدر شــما ھســتم، و بــا مقایســۀ ھــدایای شــما، ھرچنــد ھــم شــما را 

تــری بــه مــن داده اســت، مــرا بیشــتر از  آید، پسری که ھدیه گــران د میدوست داشته باشم، ولی این گمان در من به وجو

آن  ولی خشم قائن، و حسادت قائن نسبت به برادرش ھابیــل،» تری به من داده است، دوست دارد. پسری که ھدیه ارزان

  فاجعه را در تاریخ بشریت پیش آورد و برادرکشی بنیان نھاده شد.

سنت  را دنبــال آن  خداوند ریشه در باغ عدن داشت... و پشت به پشت و نسل به نسلبله، بدین ترتیب آوردن ھدیه برای 

عنــوان  بــه پرستان رواج یافت، البته بعداً اھدای ھدیه خداوند رسم حتی در میان بتآن  ش،جذابیت خاصکردند... و به علت 

گذرانیدنــد، و  بــه حضــور خداونــد قربــانی مــی ھای خــود قربانی نمودن بود... که بدان تربیت مردم از دامآن  خاصی پیدا کرد و

ھم جایگاھی به نــام آن  ،صورت پذیرندآنجا  ھا در طلبید که قربانی اجرای چنین مراسی رفته رفته مکانی و جایگاھی را می

تنــد کــه کردند... و حتی تا بدانجا پــیش رف کشتند و به حضور خدا قربانی می ھای خود را برآن می قرباگاه یا مذبح بود که دام

  کشتند. برای جلب نظر و توجه ھرچه بیشتر خدا، فرزندان خود را نیز برآن قربانگاه می

پرســت  ای، منجملــه جامعــه بــت معبد برای پرستش خدا یا خدایان و جایگاھی برای قربانی کردن ـ جزء الینفــک ھــر جامعــه

را جــز بــا وجــود یــک مکــان بــرای عبــادت و قربــانی ھــا  یــا بــتمصر بود و قوم اسرائیل نیز که در مصر برده بودند پرستش خدا 

  مقبول خداوند، واقع شود... یپذیرفتند و به اصطالح باور نداشتند که چنین پرستش کردن، نمی

آور در غیــاب موســی و پرســتش گوســالۀ  واقعــه شــرمآن  و بدین ترتیب بود که خــدا، تــابع ارادۀ جمعــی قــوم شــد و پــس از

  که قوم طبق سنت دیرینه به یک جایگاه خاصی برای پرستش و قربانی نیاز دارند... طالئی، خدا به این نتیجه رسید

  با شما خواھیم بود.
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گاه پرستش به فرمان خداوند و سپردن کارھــای ایــن  قوم اسرائیل پس از تقسیم شدن وظائف بین نخبگان و استقرار خیمه

سامان یافتنــد... ولــی ھنــوز کارھــای زیــادی بــود کــه بایــد اندکی سرو ،خیمه متحرک به دست گروھی خاص به نامه الویان

  گرفت تا این قوم بتوانند در یک کشور ساکن شوند و امورات خود را بگذرانند. انجام می

اســت... سرشــماری افــراد یــک جامعــه  رگیریھای اقتصادی و اجتماعی برای ھــر کشــوری آمــا ترین برنامه یکی از اساسی

ھای الزم را براساس نیاز جامعه انجام دھند... آمار و سرشماری نه فقــط  ریزی دھد تا برنامه متخصصان اقتصادی را یاری می

باشــد. و چنــین اقــدامی  ھای یک کشور منجمله قوای جنگــی، مــی ریزی د بلکه در خدمت سایر برنامهادر خدمت بھبود اقتص

تواننــد در جنــگ شــرکت  مــیبرای تخمــین کســانی کــه ھا بود... سرشماری  ریزی روزگار از اھم برنامهآن  اجتماعی نیاز بنابر

ســاکن بودنــد... آنجا  پرست در ھائی بود که سایر اقوام بت کنند، چون سفری که در پیش داشتند مستلزم تسخیر سرزمین

  و سرشماری آغاز شد... آنھم بنا بر ضرورت زمانه فقط سرشماری از مردان باالی بیست سال.

دوازده نفر از نخبگان قوم را انتخاب کــرده بــود تــا دســتیاران او باشــند، و قــوم بــه  یترون شنھادقبل از این اقدام موسی به پی

ونــد و کارھــا بــدین ترتیــب ربــه موســی مراجعــه کننــد، نــزد نماینــدۀ موســی ب خــود ھــای جای اینکه ھــر یــک بــرای خواســته

  تری بپردازد. سروسامان بگیرد تا موسی به کارھای اساسی

یوســف،  بولــون، بنــیزوبین، شمعون، یھودا، یســاکار، ربخش تقسیم شدند که عبارت بودند از قبیلۀ  12بدین ترتیب قوم به 

بودنــد نفتالی. البته ناگفته نماند که اینھا اسامی فرزندان یعقوب، ملقــب بــه اســرائیل و اد، ج، ریَنسی، بنیامین، دان، اشمَ 

  ملقب شده بودند.که به احترام و به خاطر بزرگداشت اسرائیل به این اسامی 

توانستند در جنــگ  در شروع سرشماری از ھر قبیله یک نفر مأمور سرشماری مردان بیست سال به باالی قوم خود که می

  شرکت کنند گردید و نتیجه سرشماری چنین شد:

  نفر 46.500    وبینراز قبیلۀ 

  نفر 59.300    از قبیلۀ شمعون

  نفر 54.400    از قبیلۀ  یساکار

  نفر 57.400    ونبولزاز قبیلۀ 

  نفر 40.500    یوسف از قبیلۀ بنی

  نفر 32.200    َنسیاز قبیلۀ مَ 

  نفر 35.400    از قبیلۀ بنیامین

  نفر 62.700    از قبیلۀ دان

  نفر 41.500    ریاز قبیلۀ اش

  نفر 45.650    ادجاز قبیلۀ 

  نفر 74.600    یھودااز قبیلۀ

   نفر              53.500    نفتالی از قبیلۀ

  نفر 603.550        

به اســتثنای زنــان و کودکــان و جوانــان زیــر بیســت ســال و احتمــاالً پیرمــردان و  بوداین تعداد شامل افراد باالی بیست سال 

  ناتوانان و افراد قبیله الوی یکی از فرزندان اسرائیل.

یمــه اجتمــاع را بــه علت مستثنی شدن قبلیه الوی از شراکت در جنگ این بود که افراد ایــن قبیلــه مأموریــت نگھــداری از خ

حرک بسیار عظیمی بود شامل یک خیمه بسیار بزرگ با وسائل مخصوصــی کــه بــه تتماع ساختار مجعھده داشتند. خیمه ا

رون طالکوبی شــده یوب ساخته شده بود و از درون و باز چصندوق عھد که گرفتند از جمله  میترتیب خاصی در خیمه قرار 

آن  ھــائی از یلــهمآن  قــرار داشــت کــه بــرای حمــلآن  شده بود، چھار حلقه در گوشــه بود و ھر طرفش با تاجی از طال مزین

ایســتاده و بــا آن  گذرانیدند. تخت رحمت ساخته شده از طالی خالص با دو فرشته ساخته شده از طال بر طــرفین حلقه می

  پوشانیدند. میرا  تختھایشان  بال

ھــائی بــرای  ی طال بــر گرداگــردش و حلقــهھا ه شده از طال و تاجساختاری شبیه صندوق داشت آنھم ساخت ،خوان یا سفره

  ن، چراغدان یا شمعدان ساخته شده از طالی خالص دارای ھفت شاخه که بر زیر ھر شاخه سیبی از طال آویخته.آحمل 



 

ی از طــال ا مذبح بخور، مخصوص گذرانیدن عطریات به حضور خداوند از چوب و اندود شده با طال؛ برھر طرفش تاجی و حلقــه

  برای حمل آن.

یعنــی آن  دانی برآن از جــنس بــرنج و تمــام لــوازم مربــوط بــه مذبح قربانی، ساخته شده از چوب و اندود شده با برنج و آتش

خیمــه آن  ھا و ھا و آویزه این اسباب و وسایل به انضمام تمام پرده ،از برنج هھم ھا منقلانداز و کاسه و چنگال و  دیگ و خاک

را آن  تواننــدبی الزم داشت که ھمیشــه در حــال کــوچ ھــم نحفاظت کند، مأموریآن  نیاز به ھیئتی داشت که از رگبزبسیار 

و ھــدایای مــردم را  باشــدآن  کــه در بــودمســئول یــا متصــدی خاصــی الزم آوری کــرده و حملــش نمایند. جمــع یاد و ننابگستر

ین مھــم برعھــدۀ ھــارون بــرادر موســی و پســرانش کــه از حضور خداوند تقدیم نماید... ا هآوری کرده و طی مراسمی ب جمع

لۀ الوی موروثی شد و بدین ترتیــب کھانــت نیــز در ایــن قبیلــه یبه بعد این وظیفه در قبآن  لۀ الوی بودند نھاده شد... و ازیقب

را آن  ای کــه خــدا مشــخص کــرده بــود حــق دخالــت در امــور خیمــه، حتــی لمــس موروثی شد... ھیچ کس دیگری جز قبیلــه

بــه بیســت و دو ھــزار نفــر رســید. ایــن قبیلــه نیــز دارای طــوایفی آنھــا  نداشتند... در سرشماری افراد مذکر این قبیله تعــداد

قرار گرفت. یک طایفۀ مأمورحمل و نقل مســکن و خیمــۀ ای  ی بود که ھر بخش از کارھای خیمۀ اجتماع بر عھدۀ طایفهعفر

  د.جیرھا و طناب شتھا و  و پردهآن  ھای و پوشسش

ھا و سایر وسائل داخــل خیمــه شــد. طایفــۀ دیگــر  یک طایفه مأمور حفاظت و حمل و نقل صندوق، سفره، شمعدان و مذبح

ھــای مربــوط گردیــد. بــدین ترتیــب دیگــر ھــیچ شخصــی خــارج از  و طنــاب ھا میخھا و  ھا و ستون ی تختنگھدارمأمور حمل و 

انانی که بر در خیمه ایستاده بودند  مأموریت داشــتند ھــر کســی خیمه را نداشت و نگھبطایفه الویان حق نزدیک شدن به 

ھارون برادر موســی بــود  ،شود، او را بکشند. رئیس این گروه که مأمور امور خیمه بودند میبه خیمه نزدیک  اتخارج از مقرر

ه و وارد قســمت االقــدس را برداشــت توانست پرده حایــل بــین قــدس میشد و تنھا کسی بود که  که کاھن اعظم نامیده می

االقــدس مظھــر  چونکــه قــدس ،شــد ، کشــته مــیشــد االقــداس مــی و غیر از او اگر کسی دیگر وارد قدس صندوق عھد شود

و این مجازاتی است که خــدای بــرای نســل انســان درنظــر گرفــت،  شد دید، کشته می ھر کس خدا را میحضور خدا بود و 

و از بھشت رانــده شــدند و محکــوم شــدند کــه دیگــر روی خــدا را نبیننــد و از آنگاه که آدم و حوا فرمان خدا را اطاعت نکردند 

ھــم بــه آن  کــس جــز کــاھن اعظــم،حضور خدا محروم شوند و این مجازات به نسل انسان تسری یافت و بدین ترتیب ھــیچ 

  مرد. میاالقدس شود، چون مظھر حضور خدا بود و بالفاصله  توانست وارد قدس فرمان خداوند نمی

ھــای الزم  استقرار این نظم اجتماعی و تقیسیم کارھا و تدوین قانون اساسی جامعه یا ده فرمان، بــه ترتیــب تبصــرهپس از 

ت زن و شــوھر نســبت بــه نــاخیفرمود، قوانین جبران جــرم،  را به قوم اعالم میآن  توسط خداوند به موسی ابالغ و موسی

  عید فصح، نیز توسط خداوند، به موسی اعالم شد. و ھم، نذر، برکت کاھنان، تقدیم ھدایا به خداوند، تطھیر

در اولین مرحله کوچ پس از استقرار خیمه که قرار شد فردایش متصــدیان مربــوط خیمــه را برچیننــد، ناگھــان ابــری بــر خیمــه 

ع خــود را شــرو کــوچ اســرائیل خیمــه بنــی ازسایه افکند و تا صبح گرداگرد خیمه درخشــان بــود، و پــس از برخاســتن ایــن ابــر

  نمود. می

ذکر یک نکته ضروری است که اسامی قبایل اسرائیل برگرفته شده از نام فرزندان یعقوب ملقب به اسرائیل است کــه پــس 

دیــار، ماننــد ھمــۀ اقــوام قحطــی آن  از وقوع قحطی در کنعان و خبر وفور نعمت در مصر به ابتکار نخست وزیر کاردان و حکیم

یل و ئاســرا پــدرش معرفی کرد و سپسآنھا  را شناخت و خود را نیز بهآنھا  دند و یوسفمصر روی آورزده برای خرید غله به 

به نام یوســف  مصر گان نافذترین شخصیت سیاسیبستبه عنوان آنھا  خانواده و یازده فرزند دیگرش را به مصر دعوت کرد و

یل ئفرزنــدان و نوادگــان اســرا ،رعــون بعــددر ناز و نعمت زندگی کردند، اما با گذشت زمان و طی چندین نسل بعد و چندین ف

نــان کردنــد، کارھــای آآنقدر در مصر زیادشدند که رفته رفته اسباب نگرانی مصریان را فراھم آوردند و شروع بــه بــدرفتاری بــا 

را جیره و مواجبی شدند کــه مصــریان  ان بیگسپردند و سرانجام تمام نوادگان اسرائیل در مصر تبدیل به بردآنھا  پست را به

اســرائیل را از اســارت در  خدا موســی مــأمور شــد کــه بنــیکردند.... این وضع ادامه داشت تا زمانی که به ارادۀ  میخدمت 

  مصر رھا سازد.

توانستند ســالح بگیرنــد و در  که می یبه ھرحال سرشماری انجام شد... یک سرشماری خاص فقط به منظور تخمین افراد

ھای بین راه بود و این کار ممکن نبــود  بر قوم تسلطیدن به سرزمین موعود، مستلزم ھای آینده شرکت کنند، چون رس جنگ

  .موانع را از سر راه برداشتنجز با جنگیدن و 

ن را از پــیش رو ابایــد ســاکنین کنعــان و آموریــان و حتیــان و فرزیــان و حوّیــان و یبوســی این قبیله برای رســیدن بــه کنعــان مــی

د کــه بــه ســرزمین موعــود دای وعده داده بود که در این مھم با کمک غیبــی او را یــاری خواھــد بردارند، و البته خدا به موس

  برسند.

  خداوند در قول خود امین است و ارادۀ او براین بود که این پیروزی تحقق یابد.
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ن ابــر اســت کــه بلکــه ایــ شــود، دیگر فرمان اطراق و کوچ توسط موســی صــادر نمــی قبیلۀ اسرائیل ھمچنان در حال کوچند.

شــدند و  بود، قوم ســاکن مــی یمهتا ھر زمان که ابر بر گرد خاطراق کنند و اردو بزنند و آنجا  بشود، قوم باید در نھرجا ساک

مدت اطراق قوم بستگی به حضور ابر بــر روی خیمــه داشــت و  .کوچیدند خاست قوم می بر می یمهھر زمان که ابر از گرد خ

اسرائیل باز ھــم کــوچ  شد تنھا یک شب و روز بعد بنی افکند، و گاه می نی بر خیمه سایه میشد که ابر مدتی طوال گاه می

ان ســاکن شــدند. کــوچ ایــن رافکردند. بدین ترتیب دو سال پس از خروج از مصر از صحرای سینا بیرون رفته و در صحرای  می

کردند و پس از برخاســتن ابــر از خیمــه دوبــاره  ا ابر قوم توقف میبپوشیده شدن خیمه ایل نیز تابع نظم خاصی شد. پس از 

ھــای  بکسشد و با نواخته شدن کرنا با  کرناھا به قوم اعالم می طتوس کوچیدند... ولی بعداً به دستور خداوند این مھم می

افتادنــد. ھــر گــروه یــا قبیلــه دارای پــرچم خــاص خــود بــود کــه  چیدنــد و راه مــی دســته دســته اردوی خــود را برمــی ،مختلــف

یســاکار  حشــون، بنــینیھودا به فرمانــدھی  ینوۀ کوچ چنین بود که نخست قبیله بحکرد. ن را در جلو حمل میآن  رچمداریپ

که حامالن خیمــه بودنــد، ی از طایفه الویان ربنی جرشون و بنی مرا ،یل، بنی زبولون به فرماندھی الیابیتنانبه فرماندھی 

اد بــه فرمانــدھی الیاســاف، ســپس بنــی جــبــه فرمانــدھی شــلومئیل، بنــی ن وصور، بنی شمعیین به فرماندھی الببنی رو

شــمع، بنــی منســی بــه یال یاالقداس بودند، آنگاه بنی افــرایم بــه فرمانــدھ قھاتیان از قبیلۀ الویان که حامالن اسباب قدس

الی بــه فرمانــدھی فتــنیر به فرماندھی فجعییل، و در آخر بنــی شزر، بنی اخیعفرماندھی جملییل، بنی دان به فرماندھی ا

ھــای متعــدد  ھــا و برچیــدن کردند. این نحــوۀ حرکــت و اطــراق ھای خدا را جمع کرده و به دنبال سایرین کوچ می خیمه ،اَخیرغ

حضور خــدا در ســتون ابــر برخیمــه  دقوم خسته شده بودند، و با وجودیکه شاھم پاشید، وسرانجام بذر نارضایتی را در دل ق

ایــم، در مصــر  خســته شــده مــنّ و از موسی گوشت و ماھی و غــذا طلبیدنــد، و گفتنــد از خــوردن  باز ھم طغیان کرده ،بودند

خــوریم، نــه از میــوه خبــری اســت و از انــواع  نمــیچیــزی  مــنّ خــوردیم ولــی اینــک مــدت دو ســال اســت جــز  ھمــه چیــز مــی

ی رفتــه و او وســاطت کــرده، ا این ناسپاسی را با حریقی سخت پاسخ داد و قوم ناله کنان نزد موســدخ .ھای خنک نوشابه

ھای قوم که ھــر لحظــه نــزد موســی آمــده و از او غــذا  ھا ھمچنان ادامه داشت. از شکایت آتش خاموش شد، ولی شکایت

  طلبیدند، موسی نیز عاصی شد و شکایت به خدا برد. می

طــف خــود را ار مــن ای؟ چــرا نظــر ل ام کــه مســئولیت ایــن قــوم را بــه مــن داده من چــه خطــایی مرتکــب شــدهر خداونــداخــآ«

ھســتم آنھــا  ھایشان دلم را بلرزاند. مگــر مــن دایــه ام که شب و روز صدای شکایت ائیدهزای؟ مگر این قوم را من  برگردانیده

را صحیح و سالم در آغوش خود به سرزمین موعود برسانم؟ القل یک الالئی به من بیــاموز تــا در گــوش ایــن طفــالن آنھا  که

خواھند، چه بدھم؟ اینھمه گوشــت از  ش یابند. خداوندا من جواب این جمعیت را که از من گوشت میتا آرامقرار بخوانم  بی

کجا تھیه کنم؟ بارالھا دیگر خسته شدم. دیگر قادر نیستم به تنھائی این وظیفه را انجام دھم، پــس یــا مــرا ایــن کــار معــاف 

  »کن و یا مرا بکش، دیگر طاقتم طاق شده است.

  گوید: ھای موسی به او می یهخداوند در پاسخ گال

مــد آخــواھم آنجا  م باش موسی! ھفتاد نفر از مشایخ قوم را با خودت بردار و با ھم در خیمه اجتماع جمع شوید. من بهراآ«

ھفتــاد نفــر آن  ام بــه ه تو تفویض کردهببرای ھدایت قوم  که تی راقوّ آن  خواھم میآنجا  وبا تو خواھم گفت که چکار کنی! در

گردانم. نگران مباش، فــردا گوشــت  تر می بار تو را اندکی سبکفویض کنم تا ھمراه با تو این قوم را به مقصد برسانند و نیز ت

  »برای قوم مھیا خواھد شد و به مدت یک ماه آنقدر گوشت به قوم اسرائیل بدھم که از دیدن گوشت حالشان بھم بخورد.

انیت اندکی از حکمــت و قــدرت خــدا  غافــل شــده بــود، تعجــب کــرده و لحظه به علت بحران روحی و عصبآن  موسی که در

  گفت:

، این ھمــه گوشــت را از کجــا است جنگی غیر از جوانان و زنان و کودکان و پیرمردان ششصد ھزار مرداین قوم فقط دارای «

  »بگیریم. ای که نداریم، دریائی ھم در پیش رو نیست تا ماھی تمام گوشت بخورند... گله هما بیاورم که یک

  و در اینجا بود که خدا درس بزرگی به موسی داد:

  »شود یاد نه! آیا دست خداوند، کوتاه شده است، االن خواھی دید که کالم من به تو واقع می«

م وقــآن  آفرید. تھیه گوشت بــرای» ھیچ«لق است، خداوند ھمان خدائی است که کائنات را از طعزیزان، خداوند قادر م !بله

ھــا ذات گنــاه آلــود انســان منتیک چشم بھم زدن انجام دھد.  توانست در میترین کاری بود که خداوند  ی کمنفرنی دو میلیو

  شود... گاه از این قدرت الیزال غافل می



 

یا عبور کردند، قومی کــه خیمــه خــدا در بینشــان بــود، ری که از وسط دموقھمه معجزات را از خدا دیده بودند، آن  قومی که

کوچیدنــد، فرامــوش کــرده  کردنــد و مــی ت فرماندھی مستقیم خدا بودند، قومی که به فرمان خــدا اطــراق مــیقومی که تح

ند، و نــه تنھــا دبودند که خدا قادر مطلق است و ھیچ کاری نیست که نتواند انجام دھد و بدین ترتیــب عاصــی و شــاکی شــ

گفت، از این مھم غافل مانــد کــه وقتــی خــدا اراده  ن میساالر قوم که تنھا کسی بود که رودررو با خدا سخ قوم بلکه کاروان

  چیز به وجود خواھد آمد.آن  کند چیزی به وجو.د آید، می

. بــادی از جانــب خداوند به کار پرداخت تا موسی را درسی داده باشد که ھرگز فراموش نکنــد» دست بلند«روز آن  و فردای

آنچنان فراھم شد که به ارتفاع دو متــر زمــین را پوشــانید و  بلدرچین) ای است، احتماالً  سلوی (پرندهخداوند وزیدن گرفت و 

 68توانستند گوشت جمع کردند و آنچنان در خوردن افراط کردند که بیمار شده و ھالک گردیدنــد.وقتی موســی و  قوم تا می

ت د بیاینــد بــه روح خــدا تقویـّـنفر و دو نفری که نتوانســته بودنــ 68آن  نفر از برگزیدگان نزد خیمه اجتماع جمع شدند، تمامی

بــا قــدرت خــدا مســتفیض شــدند کــه  دو نفری که حضور نیافته بودند آنچنــانآن  حتی» .شده و چون قدرت موسی را یافتند

انــد، یوشــع خــادم  ت کــردهداد و میداد شروع به نبوّ لداد که ا ریکنفر دوان دوان آمده و به موسی خب و دندنمو نبوّتشروع به 

بودنــد، و  وم نبــی مــیقــای کــاش تمــامی «را از این کار باز دارد، ولی موسی به او گفت آنھا  وسی گفتامین موسی به م

  شدیم؟ دانی چقدر راحت می صورت میآن  در» فرمود خداوند روح خود را بر ایشان افاضه می

روح مــن در « :چنین گفته بــود عزیزان به خاطر دارید که قبل از طوفان نوح و ویران شدن زمین و تمام موجودات زنده، خداوند

واقعــه انســان دارای نیروئــی بــوده آن  این مورد شاید نشان دھندۀ این باشد کــه قبــل از» انسان دائماً داوری نخواھد کرد...

به بعد ایــن روح از انســان گرفتــه شــد و آن  ای از روح خدا در انسان بود. از بارقهآن  است که از خدا به او تفویض شده بود و

ارادۀ خــدا انجــام دھــد. ولــی در ایــن مرحلــه ن تسلیم روح گنھکــار خــود شــد تــا بــه فرمــان روح خــود کارھــائی بــرخالف انسا

ان داده بــود، از ھمــان روحــی کــه موســی را بــدان نســبینیم که خدا برآن شــد، بــار دیگــر از ھمــان روحــی کــه قــبالً بــه ا می

نماید و نتیجه آنی و فوری این قوت خدائی این بــود کــه دو نفــر مستفیض کرده بود، به ھفتاد نفر از مشایخ اسرائیل تفویض 

انسان عامی و عادی و گمنام ناگھان نبــوّت کننــد و تعجــب یــا حســادت یوشــع خــادم موســی را بــه خــود جلــب کننــد کــه او 

را آن  یــددو را از نبوت منع کند. ولی پاسخ موسی به او شاھکاری از زبان انسان اســت کــه باآن  شکایت نزد موسی برد تا

ای کــاش تمــامی قــوم نبــی «درس گرفــت: آن  را دیــد و ازآن  ھــر لحظــه با خط طال نوشت و در پیش دیــدگان نصــب کــرد تــا

  »بودند!

روز ھفتاد نفر را از روح خود پرساخت اینک ھر آنکس کــه آن  این آرزوی موسی، سرانجام روزی تحقق یافت... اگر خداوند در

نجــات بخــش او ایمــان آورد، خــدا از ارباب و خداوند و نجات دھندۀ خود بپذیرد و به کفــارۀ عیسی مسیح را به عنوان مالک و 

کنــیم ای کــاش  ریزد، و اینانند انبیا و کاھنان روزگار ما... و مــا نیــز آرزو مــی ھفتاد نفر ریخت، بر او نیز میآن  ھمان روحی که

شــدند، آنوقــت دیگــر  و تمامی قوم مجھز به روح خدا میشد  ... اگر آرزوی موسی برآورده میدبودن تمامی بشریت نبی می

شــد و تمــام  گرفت و نه گله و شکایتی مــی یبتی نداشت، زحمتی نداشت چون در قوم نه شورشی صورت میموسی مص

ھــا،  ھــا، طمــع تبــاقھــا، ر زدیدھــا،  ھــا، کینــه رفتنــد. حســادت امور با نظم خدائی و آنطوریکه منظور نظر خدا بــود پــیش مــی

قــوم، آن  بســت و مــی آورند، در میان قوم رخــت بــر کارھائی که دل خدا را به درد میآن  ھا، و تمامی ھا، حرص میچش تنگ

  .ندبود نمایندۀ خدا در روی زمین میآن  شد، قومی یکدست که ھر یک از افراد میقوم واقعی خدا 

ن قبلیۀ بشــریت نــور و نمــک جھاننــد... نورنــد چــون القدس در میان ای در روزگار ما نیز چنین است... دارندگان روح خدا یا روح

  دھند. کنند، نمکند چون محیط خود را طعم و مزه می اطرافیان خود را با نور و نور خدائی منور می

روزگار خود باشید؟ و ھرچند که عاصی و گناھکار و متمــرد باشــید،  آیا شما نیز دوست دارید که یکی از الدادھا و میدادھای

  ذیرش روح خدائی آنچنان دگرگون شوید که اطرافیان شما از شما نور و نمک کسب کنند؟ناگھان با پ

آن  اســت کــه تحقــق ئیتجھیز شود، آنگاه جھان چقدر زیبا خواھد شــد؟ و ایــن رؤیــا اتصور کنید، آنگاه که بشریت با روح خد

اش وفــا  ینده اســت، و خــدا بــه وعــدهدر آ نیکوی اواین جھان حاکم شود، و این وعدۀ  رموکول به زمانی است که خوِد خدا ب

  خواھد کرد.
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ھــای یــک اجتمــاع موفــق و مطلــوب  اند. یکــی از شاخصــه ت رسیدهروقبیلۀ اسرائیل ھمچنان در حال کوچند، و اینک به حصی

  نصب رھبران شایسته برآن اجتماع و احترام متقابل افراداجتماع نسبت به اوست.

ناراضــیانی کــه کارشــان فقــط ایــراد گــرفتن اســت، آن  ردم اثبات کرده باشد، صدای تمــاماگر رھبری شایستگی خود را به م

انــد،  پــی بــرده رھبــران خــودوش آفرین کسانی که به شایســتگی و درایــت رای ارائه دھند در خ بدون اینکه راه حل شایسته

ھمــه آن  د داشتند کــه موســی را بــایدن قوم نیز چنین افرادی وجوچشوند. در طول کو شود و به انزوا رانده می خاموش می

  بردند. شایستگی و درایت و حکمت زیر سؤال می

ازدواج بــا آن  نه نفعی بــه حــال قــوم داشــت و نــه ضــرری، وموسی یک اقدام کامالً خصوصی و خانوادگی انجام داده بود که 

با ھــارون داشــته اســت، بــه خــاطر ای  دانیم چه رابطه مییک زن حبشی بود... ھارون برادر موسی و زنی به نام مریم که ن

 داوری کند. خــدا نیــزآنھا  کند تا بین کنند و احتماالً موسی نیز حل ماجرا را به خدا واگذار می این کار به موسی اعتراض می

االن ســخنان «یــن بــود: اکند تا رأی و نظر خود را در این مورد اعالم کند و رأی خدا  سه نفر را به خیمه اجتماع دعوت میآن 

کنم و در خــواب بــا او ســخن  ای باشد، من که یھوّه ھستم، خود را در رؤیا بر او ظاھر می مرا بشنوید، اگر در میان شما نبی

گویم. اما بندۀ من موسی چنین نیست. او در تمامی خانۀ من امین است. با وی روبرو و آشکارا و نــه در رمزھــا ســخن  می

  »د که بر بندۀ من موسی شکایت آوردید؟یچرا نترسیدند، پس بی گویم و شبیه خداوند را به عینه می می

بــا خــدا ھــم  روخدا این بود که رودر یخدا از یک نظر منحصر به فرد بود. امتیاز او بر سایر انبیا یموسی در میان تمامی انبیا

خدا در حال عبور پشــت  ازئی دید، ھرچند که این دیدن نه از روبرو بلکه از پشت بود... سیما شد و خدا را عیناً می کالم می

  گفت... میبه او که با او سخن 

توانســت  نوشت، چه چیزی مــی آیا موسی بخشی از این تجربه منحصر به فرد خود را برای قومش نوشته است؟ و اگر می

ل گــذر اســت و از بنویسد. بله! او یک نفر را دیده بود... ھمین! یک نفر را که بدون اینکه صورتش را ببیند دیده بود کــه در حــا

اش  کســی را دیــده بــود... کســی را دیــده بــود کــه از مشــاھدهپشت او را دید... نه شــبحی دیــده بــود، و نــه روحــی، بلکــه 

توانســت  صورتش چون برف نورانی و سفید شده بود... این بود آنچــه کــه موســی از ایــن دیــدار نوشــت و جــز ایــن چــه مــی

  بگوید؟

  میرد! که به او گفته بود، اگر کسی صورت من را ببیند می موسی عابری را از پشت سر دیده بود

  نمود. نان ابالغ میآھامات خود را به لیا و یا در خواب اروا این بود که یا در یخدا یا سایر انب سنحوۀ تما

ردن ری بــرای خــدا و محــدود کــکــیپعرف اجتماعی ما به خاطر تقدسی که برای خدا قائلیم تصور  و عزیزان، شاید در فرھنگ

شود. ھرچند که بنابر نص صریح کتــاب مقــدس خــدا روح اســت، ولــی اگــر فــرض کنــیم کــه  خدا در یک جسم، کفرتلقی می

توانــد در جســم نیــز  خــدا روح اســت، ولــی مــی ایــم. بلــه! تواند به خود جسم بگیرد، ناخواسته قدرت او را محدود کــرده نمی

ھمــانطوری کــه قــبالً گفــتم، اخــتالل کننــدگان در جامعــه،  دیــد. دای بود که موسی از خداون ساکن شود، و این درست جلوه

شوند و مجازاتی که خــدا  کسانی که حکمت و درایت یک رھبر شایسته و مورد پسند جامعه را زیرسؤال ببرند، مجازات می

ن را ترغیــب برای مریم مقرر نمود، این بود که بالفاصله صورتش از زخم جذام پوشیده شد. شاید که اولین کســی کــه ھــارو

کرد که شکایت نزد موسی برده و او را از گرفتن زن حبشی مالمت کند، مریم بود، چونکه مجازات خدا مســتقیماً متوجــه او 

بــر ار ایــن گنــاه ب ،وای ای آقای من«ست به دامان موسی شد و گفت دشد و ھارون از مجازات معاف شد و ترسان و لرزان 

و بدین ترتیب موسی با روح ســلیم و مھربــانش نــزد خــدا وســاطت کــرد و » ایم. ناه ورزیدهما بگذار، زیرا که حماقت کرده و گ

گــاه ســکونت ود و تنھــا بــه مــدت ھفــت روز بــا بیمــاری جــذام در میــان جــذامیانی کــه در خــارج از اردیزن را بخشــآن  خدا نیز

  میان قوم بازگشت. به سالم شده و سپس ،داشتند، ساکن شده

ه و بازگشــت از گنــاه یعنــی اظھــار پشــیمانی از بــشــود. تو اد، توبه و بازگشــت از گنــاه نامیــده مــیعملی که ھارون انجام د

  خدا. از درخواست بخشش و ایم گناھی که مرتکب شده

د و از گنــاه خــود شــرمنده نــکن ی کــه گنــاه مــیانکنــد و کســ کند و به گناه خــود فخــر مــی میفرق است بین کسی که گناه 

  گیرند. ی ھستند که در دادگاه عدل الھی موردنظر قرار مید. اینھا فاکتورھائنشو می

داند که چگونــه اســت، خــدا و فرشــتگان خــدا ھرگــاه  خدا رحیم و کثیراالحسان است، خدا طینت و نھاد و ذات انسان را می

  شوند. کند، شادمان می کند و آنگاه اظھار پشیمانی و تقاضای بخشش می میکسی گناه 



 

ایــد نــزد او رفتــه و از  اید؟ آیا اگر دل کسی را به ناحق شکســته اید، اعتراف کرده انی که مرتکب شدهآیا شما تاکنون به گناھ

اید؟ عزیزان، توبه را تجربه کنید، و مشاھده خواھید کرد که چقدر آرام بخش اســت...  او و خدای خود تقاضای بخشش کرده

 دو او را ببوسید و بگوئید دوستش داید، آنگاه متوجــه خواھیــ اید، اگر بروید ای از کسی در دل خود مخفی داشته ھرگاه کینه

  ع خواھد شد.رفکینه در دل چگونه آن  ھای ناشی از حفظ نشتھا و  اضطرابآن  شد که تمام

ھای خــود را  ھای خود را، گرفتاری ور و ناصحی در جھان برتر از خدا نیست، بیائید دردھای خود را، کوتاھیاعزیران ھیچ مش

ت که خدا وعده فرموده است اگر به گناھان خــود اقــرار کنــیم، او آنقــدر بخشــنده و سنجاآو در بریم. آرامش واقعی نزد خدا ب

بخشد... اقرار به گناه و اظھار ندامت از گناه آنگاه مفھــوم واقعــی دارد کــه  آورد و ما را می مھربان است که بر ما رحمت می

کنــیم بــه فرمــودۀ پــولس  اگر بگوئیم که دیگــر گنــاه نمــی ؟مرتکب گناه نشویم توانیم دیگر ولی می .شویمندیگر مرتکب گناه 

آلود است، ولی حداقل انتظار خدا از ما اینست کــه خودمــان  ایم، خمیره و ذات ما گناه و خود را گول زده مای رسول دروغ گفته

راضــی نیســت. امــا مصــیبت واقعــی آنجاســت آن  بنام دارد و خدا از ارتکاایم گناه  این را بدانیم که فالن کار را که انجام داده

  بالند: میکنند و به خود  کنند و به گناه خود فخر می که برخی گناه می

سوزی تبدیل به خاکستر شده، به جای اینکه به کمک او بشــتابد  اش در اثر آتش کند خانه ھمسایه کسی که مشاھده می

  بود که این بال به سرش بیاید. گوید: آخ چه خوب شد، این حتماً خواست خدا در دل می

ام  کند: اشکالی نــدارد، او آنقــدر دارد کــه آنچــه مــن از او دزدیــده دزدد، در دلش خود را توجیه می دزدی که مال کسی را می

  کند. خللی در دارائیش وارد نمی

بھتــر اســت از صــحنه  دھد! جات می: باالخره یکی او را نکند گریزد خود را توجیه می د و میگیر میزیر ای که عابری را  راننده

  ھای بعدش را ندارم... له گرفتاریصداند، حو بگریزم، کسی چه می

  کند، چقدر محرومیت بکشم؟! آخه من ھم انسانم! فریبد، خود را توجیه می را می یمردی که دختر

انی بــودم و بــدین کنــد: دســت خــودم نبــود، عصــب رســاند، خــود را توجیــه مــی مــیکسی که در یک دعوا شخصی را به قتل 

  کند. وسیله از مقامات قضائی درخواست بخشش می

کنــد و خــود را شایســتۀ مجــازات  شود، به نوعی گنــاه خــود را توجیــه مــی و به ھمین ترتیب ھر کس که مرتکب گناھی می

  داند. نمی

وســت داشــته باشــد، اش آتــش گرفتــه، اگــر خــدا را د ای که خانه ھمسایه ھمسایهآن  اما کسانی که خدا را دوست دارند،

  شتابد. ای از او به دل داشته باشد به کمک او می اش نیاز به کمک دارد، حتی اگر کینه داند ھمسایه وقتی می

رد ال دزدی را بــه صــاحبش مــشــود و  شخصی که مرتکب دزدی شده، خداشــناس باشــد، از کــار خــود پشــیمان مــیآن  اگر

  ود.ش داند خدا از کار او خشنود می کند، چون می می

خــرد و مجــروح را بــه اولــین مرکــز پزشــکی  شود و تمام دردسرھا را به جان مــی ای که خداشناس باشد، پیاده می آن راننده

  ھایش التیام یابد. رساند و تا آخرین لحظه مراقب اوست که زخم می

دختــر تبــاه نشــود آن  آینده کند تا اشناسی باشد با او ازدواج میدآن مرد متجاوزی که دختری را فریفته است، اگر انسان خ

  کند. و بدین وسیله خدا را خوشنود می

کند، اگر بداند که گناه کرده است و اگر از ارتکاب گناه پشیمان شــود و اقــرار کنــد بــه حضــور  و باالخره ھر آنکس که گناه می

جتمــاع قــانونی دارد کــه مجــرم و بخشد... امّا ھر ا خدا که در حضور او گناه ورزیده است، خداوند به خاطر صداقتش او را می

  شود... ای برکسی وارد آورده باشد، مجازات می گناھکار اگر صدمه

شویم و ضرری به حال دیگــران نــدارد و یکــی  یکی گناھی که ما نسبت به خودمان مرتکب میعزیزان... گناه دو نوع است: 

  زند... گناھی که به دیگری ضربت می

را مانند حرص و طمع و کینه و حسد و انتقــام جــوئی و شــاکی بــودن را بــه حضــور خداونــد  دسته از گناھان درونیآن  بیائید

  و خدا قطعاً شما را کمک خواھد کرد... فشارھای کشنده آزاد کنیدآن  بیاورید و روح خود را از

ونــد، بــا صــبر و بخشــش از آنــان و از خدا یشــود، ضــمن تقاضــا دسته از گناھان که موجب آزار دیگــران مــیآن  و اما در مورد

مجازات مربوطه را تحمل کنید و بقیه کار را بر عھدۀ خداوند بگذارید، و خداونــد قطعــاً در  و انتظار و امیدواری بخشش خداوند

  .ی را برای شما صادر خواھد کردأترین ر اش عادالنه پیشگاه تخت داوری
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اند. ســپس  اند و اینک در صحرای فاران اردو زده سر گذاشته قبلیۀ اسرائیل ھمچنان در کوچند. تاکنون وقایع زیادی را پشت 

نــوان عبه فرمان خداوند موسی دوازده نفر، از ھر قبیله اسرائیل یک نفر واجد شــرایط الزم را انتخــاب کــرد کــه بــه اتفــاق بــه 

نظــر موقعیــت  زھــا را ا ســرزمینآن  ھای بین راه تا کنعان بزنند و اوضاع و احــوال سری به سرزمین لآھنگان قوم اسرائی پیش

نــوع خــاک، بــه موســی گــزارش دھنــد و در ضــمن مقــداری از  و جیشــی و جمعیــت و قــوای نظــامی و نحــوۀ زنــدگیلا سوق

ھــای بــین راه را تجســس کردنــد و بــا  ھا را با خودشان بیاورند. این مــأموران مــدت چھــل روز ســرزمین سرزمینآن  محصوالت

  ای فاران برگشتند و گزارش الزم را به موسی دادند:ھا به صحر سرزمینآن  مقداری از محصوالت

محترم: ما بــه فرمــان آقایمــان موســی مأموریــت خــود را انجــام دادیــم و گــزارش ایــن تجســس را بــه شــرح زیــر اعــالم  حضار

تی جــاری بــود، محصــوالآنجا  الح معروف شیر و شکر درصطبه اخیر بودند که  داریم: ھرجا که ما رفتیم چنان آباد و حاصل می

ھا افرادی قــوی و زورمنــد  باشد. جمعیت این سرزمین میھا  سرزمینآن  ای از رونق کشاورزی در ایم، نشانه که ھمراه آورده

اق، عمالقــه، حتیــان، یبوســیان، نــع امی چون بنــیوباشند و تمامی شھرھا بزرگ و حصار دار است. ما در این سفر با اق می

  اموریان و کنعانیان، برخورد کردیم.

کالیب یکی از فرستادگان جمعیت را دعوت به سکوت کرد و پیشنھاد کرد: به نظر من بھتر است ھرچه زودتــر آمــاده  سپس

  را تصرف کنیم.آنھا  ھا بتازیم و شده و برآن سرزمین

مــا تــوانیم بــا ایــن اقــوام مقابلــه کنــیم، چــون بســیار بســیار از  مــیما ن«اما بقیه فرستادگان ھمھمه سر داده و یکصدا گفته 

ھــا بیابــان و لــم یــزرع  ھا ارزش چنــین ریســکی ندارنــد، چــون بیشــتر زمــین باشند. در واقع این سرزمین تر و مجھزتر می قوی

ند. و اوضــاع شــاب مــیاق نــدیار افرادی ورزیده و تنومنــد و ســتمگرانی چــون بنــی عآن  باشند، گذشته از آن، تمام مردان می

کننــد،  میآنان جز یک مشت ملخ که به کشتزارھا حمله م که خود را در مقابل آنچنان بود که ما آنقدر احساس حقارت کردی

  »کنند. باشیم که با یک سم پاشی ساده ھمۀ ما را نابود می دیدیم، و طبعاً ھم جز یک مشت ملخ نمی نمی

برانگیخــت و صر را در قــوم ماشتیاق قدیمی ساکن بودن در  حسفرستادگان بذر وحشت را در دل قوم پاشید و  این سخنان

مــردیم و بــه ایــن مصــیبت گرفتــار  بار دیگر ھمھمه و شکایت به موسی شــروع شــد: جنــاب موســی ای کــاش در مصــر مــی

ھایمــان بــه  شدیم، آخر چرا خداوند ما را به این بیابان آورد تا با ضربات شمشــیر دشــمنان کشــته شــویم و زنــان و بچــه نمی

» شود، بیا و از این سفر در گذر و به مصر برگــردیم. م و حاال دارد بد از بدتر میاسارت بروند؟ ما که در مصر اسیر و برده بودی

بــا برگشــت بــه دانست با درخواست قــوم موافقــت نکــرد، و مخالفــت او  میولی موسی که ارادۀ خدا و طرح خدا را از پیش 

  مصر فراھم سازد. هبرا آنھا  کردند تا مقدمات بازگشت تعیینمصر موجب شد که قوم مخفیانه رھبری دیگری 

و افتادند که قوم عاصــی را قــانع پبه تکا و بقیه قوم که به طراح خدا ایمان داشتند، با مشاھدۀ شورش قوم موسی و ھارون

بــرادران و خــواھران از فرمــان : «ندھــای دلفریــب شــد بر بازگشت به مصر عدول کنند و دادن وعدهمبنی کنند از تصمیم خود 

ھا را تصرف خواھیم کرد، این قول خداست و خــدا بــه قــول خــود  سرزمینآن  وند وعده داده است کهخداوند تمرد نکنید، خدا

باشــند، چــون خــدا بــا ماســت، خــدا قــوت و شمشــیر  تا چه انــدازه قــوی و مجھــز مــیآنھا  کند، مھم نیست که میوفا می 

ھمــه نعمــت آن  کنعــان بــا، تصــرف یشــان گــوش مســپاریددماست، خدا ما را ھرگز تنھا نخواھد گذاشــت... بــه ســخنان بدان

  ».را به دست ما سپرده استآن  است، سرنوشتی است که خدا تحققآن  خدادادی که در

کــه قــوم مرتکــب شــدند،  ھــای آن، تمردھــائی اسرائیل از مصر با تمام فراز و نشــیب خواھران و برادران عزیز! واقعۀ کوچ بنی

یان اعمــال صــھــائی کــه خــدا در طــول ایــن ســفر بــر عا نجام دادند، مجازاتھائی که قوم پس از یک مجازات ا ھا و توبه ندامت

ھا، ھمه و ھمــه تصــویری از ایــن  ھا، آوارگی پرستی ھا، بت ھا، توطئه شورش ھا، ھای سفر، اعتراض نمود، کمبودھا، سختی

ایــم... ولــی برخــی  دهگســترانی اش ھا کوچندگان آنیم و خیمه و خرگــاه خــود را در ھــر گوشــه باشند که ما انسان جھانی می

خبرند و مقصد برایشان مفھومی ندارد و به آنچه که در حــال حاضــر  آگاھند که مقصد کجاست و چگونه است. اما کثیری بی

  اند. دارند دل خوش کرده

ت آنــان بــازگو ریـّـخیکنند و نیــات خــاص خــدا را بــرای  و ھرچقدر موساھای زمانه ما نقشه و طرح خدا را برایشان تشریح می

ھا ھمگی کوچندگانی ھستیم که پــس از عبــور  کنند. ما انسان شان سخنان آنان را باور نمی ھای سنگی کنند، ولی دل یم

ھــائی  ھــا و زیبــائی شویم که کنعان موعود خداوند است، دیاری که نماد تمام خــوبی دیاری میای به نام مرگ وارد  از مرحله

  ھموار کردیم تا بدان برسیم. ھا را به خود است که در طول این کوچ ھمه رنج



 

ایم، خدا بارھا و بارھا از ھالکت جمعی ما صرفنظر کرده است و یا بارھا و بارھــا  ما بارھا و بارھا در مقابل خدا عصیان ورزیده

ت ایــم و خــدا از مجــازا ایم و سپس توبــه کــرده ھائی از ما را به سختی مجازات کرده است. ما بارھا و بارھا عصیان کرده گروه

ایــم و خواھــان چیزھــای  ما صرفنظر کرده است، ما بارھا و بارھا از آنچه که خدا به ما عطا کرده اســت، اظھــار کراھــت کــرده

دانیــد برخــورد  ، ولــی مــیمایــ پرستی کــرده ایم، ما بارھا و بارھا در محضر خدا بت ایم و زبان به شکایت گشوده بیشتری بوده

  ؟ بود خدا با این موج انسانی در کوچ چگونه

  پس به بقیه داستان گوش کنید:

قــول به قول ھمان خداونــدی کــه در پــیش رویشــان بــود، بــه  ـ قوم شورش کرده بودند، چون به قول خداوند اعتماد نداشتند

  داد. میھمان خداوند که در ابر و آتش در خیمه متجلی بود و فرمان اطراق و کوچ 

ای نــداد و نزدیــک بــود  ، تأکید بر  قول خداوند و کمک و یاری خداوند، نتیجــهھای کنعان موسی و ھارون، توصیف زیبائی زاندر

را سنگسار کنند که خداوند مانع این کار شد، و چنان از شورش این قوم ناسپاس خشمناک شد که بــرآن شــد آنھا  که قوم

 مقــرر فرمــود کــه ھــیچ خــدا یموســی بــا اســتدالل قــوی خــدا را از اینکــار منصــرف کــرد، ولــ نیکلھمگی را با وبا نابود کند، 

گروھی که به سوی سرزمین کنعان در حال کوچ بودند، پای بدانجا نخو.اھنــد نھــاد، بجــز آن  از شخصی از چھل سال به باال

 کالیب و یوشع، و حتی موسی و ھارون نیز در زمرۀ کسانی بودند که ھرگز پای بدان سرزمین نخواھند نھاد و تنھــا کودکــان

  .سرزمین خواھند شدآن  سال آوارگی واردقوم پس از چند آن 

خــدا را ھــم در مصــر و ھــم در حــال کــوچ دیــده بودنــد، و بارھــا و بارھــا  یھا جالل و نشانه که این بود مجازات جمیع کسانی

ّ شاھد حضور خداوند بودند... اما به ن   ت خداوند شک آوردند و عاصی شدند.ّی

دیگر فریاد  ناله و گریه و تقاضای بخشش از خداوند شروع شد. حــامالن خبــر  موسی ارادۀ خداوند را به قوم اعالم کرد و بار

  قوم را خالی کرده بودند به وبا دچار شده و مردند. دل بد که

ھایشــان ریشــه کــرده بــود... داوطلبانــه و بــه منظــور خــوش  قوم اسرائیل که اینک ترس از خداونــد و مجــازات خداونــد، در دل

  را از خواب غفلت بیدار کرد:آنھا  ولی موسی خدمتی آماده نبرد شدند...

پذیرفتیــد و بــه اعانــت  شد که قول خداوند را مــی میعجله نکنید! حال ھنگام نبرد نیست... نبرد شما آنگاه قرین موفقیت «

ت بــه جنــگ برویــد کــه شــاید خــدا شــما را ببخشــاید، شکســت یـّـخواھید با این ن میخداوند، ایمان داشتید... ولی حاال که 

  شوید... اند ... اگر بروید کشته می ه و کنعان بر سر راه شما کمین کردهقخورید... ھم اکنون جنگجویان عمال یم

ت اینکه خطای خود را جبــران کــرده و توبــه کننــد، انــدرز موســی را نشــنیدند و اسرائیل به نیّ  ای از بنی و باز ھم تمرد... عده

را بــدان جنــگ آنھــا  د و ھمگی از دم شمشیر به قتل رســیدند. چــون آنچــه کــهبه جنک با عمالقه و کنعانیان رفتن سرانهخود

  نبود.آنھا  ولی خدا باترغیب کرد، تکبر خودشان بود، 

 .ھــا ھا و نابســامانی بله عزیزان... کوچ ما در این جھان ھمانند کوچ اسرائیل سفر پرفراز و نشیبی است، سرشار از سختی

را آن  ایــم از نعمــات خداونــد اســتفاده کنــیم ولــی ھا. ما عــادت کــرده کشی مردھا و گردنھا و ت ھا و ناسپاسی سرشار از گله

آنکــه از او قــدردانی  بدانیم که بایــد وســایل آســایش مــا را فــراھم کنــد، بــی وظفایم خدا را م حق خود بدانیم. ما عادت کرده

پــس  رایم، خدا را د ترسیم. ما عادت کرده او نمیگیر نیست و از  ایم که این خدا آنقدرھا ھم سخت کنیم. ما به خود قبوالنده

ھای خود پنھان کنیم و فقط در لحظات ترس و اندوه به یاد او بیفتیم. ما عادت کردھکایم گناه کنیم تا چشــم غــره خــدا را  بت

ھــای زمانــه  ایم وقعی به رھنمودھای موســاھا و ھــارون دوباره و سه باره گناه کنیم. ما عادت کردهببینیم، پشیمان شویم و 

کنــد، تــا بفھماننــد بــه  خورند تا به ما بفھمانند خدا ما را یــاری مــی ھای روزگار ما خون دل می خود ننھیم... موساھا و ھارون

  خدا توکل کنیم... ما سفر پرماجرایی در پیش رو داریم.

  دھند: بشیران تلخ گفتار دورنمای بدی از فرجام زندگی به ما نشان می

  برد.باست، پس بھتر است نھایت استفاده را از این زندگی  مرگبه  وقتی انسان محکوم

  ھای این جھان محروم کنیم. : اگر سرنوشت انسان محکوم به مرگ است، چه نیازی است خود را از لذت

کننــد،  د... زرنگ باش وگرنه نابودت مــیشکاز آب ب گلیم خود را خودش یدجھان است... ھر کس با: بھشت و جھنم در این 

  بکش تا کشته نشوی...

  اند. ان را در ضمیر ما کشتهعاند و شوق کن ھای ما را فریفته شان، دل ندهسخنان به ظاھر فریب با این تلخ گفتارھا

گــوئیم:  زنــیم و مــی مــیگوینــد، پوزخنــد  ایمان ســخن مــیرھای زمانه ما از شکوه کنعان ب ھا و کالیب وقتی موساھا و ھارون

  یه است.سیلی نقد به از حلوای نس

آنھــا  روی پــیش خداونــد در ســتون ابــر و آتــش و قوم داریم اینست که خدا را در میان خــود داشــتندآن  ولی تفاوتی که ما با

  خرامید. می

ھــای موســی و ھــارون و کالیــب را   گامد، نباش انآنکه خیمه خداوند پیش رویش خوشا به حال کسانی که در این روزگار، بی

دیــار، کــه ھمانــا ملکــوت خداســت، آن  گذارنــد و از نعمــات مــیبه کنعــان زمره کسانی باشد که پای پیروی کند، باشد که از 



 

ھای کوچ در صحرای زنــدگی، ارزش رســیدن بــه ملکــوت  ھا و دشواری مصیبتآن  مند شوند. آنوقت خواھند فھمید تمام بھره

  خداوند را داشت.

  



 

32  
ــی ــه م بن ــاب ب ــد خط ــک خداون ــد: این ــال کوچن ــرائیل در ح ــهاس ــان از ھمھم ــکایت آن ــخ ش ــی در پاس ــکایات و  وس ــا و ش ھ

  فرماید: ھای قوم و کسب تکلیف از خداوند، چنین می خواھی زیاده

  »شما خواھم کرد. بابه حیات خود قسم که چنانکه شما در گوش من گفتید، ھمچنان «به آنان بگو. 

  کردند؟ اسرائیل بیخ گوش خداوند چه چیزھائی زمزمه می بنی

نشســتیم و نــان را  ھای گوشت می کاش که در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم، وقتی نزد دیگ«ردیم: برگ عقببه 

  »تمام این جماعت را به گرسنگی بکشید.خوردیم، زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید که  سیر می

خواھد روئید، یادتان نیست، چگونــه شــما  و خداوند گفت: باشد، صدای شکایت شما را شنیدم، از فردا نان برایتان از صحرا

  را از مصر بیرون آوردم؟ و قوم توبه کردند.

  موسی: چه بنوشیم؟

  ام؟ و قوم توبه کردند. دھم، یادتان نیست چگونه شما را از مصر بیرون آورده میو خداوند گفت: به شما از صخره آب 

نــد زیــرا ایــن مــرد، ماربرای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخ برخیز و«اب موسی نزد ھارون رفته و به او گفتند: غیقوم در 

ای از طــال  و ھارون ھم بــرای آرام کرددنشــان گوســاله» دانیم او را چه شده است. ، نمیموسی که ما را از مصر بیرون آورد

  برایشان ساخت...

  را مجازات کرد و توبه کردند.آنھا  پرستی خدا، بت

بد گفتند و خداوند این را شنید بر غضبش افزوده شد و آتش خداوند در میان ایشان مشــتعل  و دیگربار قوم در گوش خداوند

  شد و در اطراف اردو بسوخت، و قوم توبه کردند.

خــوردیم و خیــار و  ای که در مصر مفت می کیست که ما را گوشت بخوراند، ماھی«ناله و فغان سر دادند:  کوتاه زمانی بعد،

کــه در نظــر مــا ھــیچ  آوریم و االن جان ما خشک شده و چیزی نیست غیــر از ایــن مــنّ  سیر را به یاد میخربزه و تره و پیاز و 

  .»آید نمی

  دھم، یادتان نیست چگونه شما را از مصر بیرون آوردم؟ و قوم توبه کردند. و خداوند گفت: به شما گوشت ھم می

  تا به خدا عرضه بدارد، خود نیز عاصی شد.آوردند  موسی، سنگ صبور قوم که ھمه دردھای خود را پیش او می

را به بندۀ خود بدی نمودی؟چرا در نظر تو التفات نیافتم که بار جمیع این قوم را بــر مــن نھــادی، آیــا مــن بــه تمــامی چخدایا، 

ی پــدران گوئی ایشان را در آغوش خود بردار و به زمینی کــه بــرا ام که به من می این قوم حامله شده یا من ایشان را زائیده

  ی، برسانم؟ردوخسم قایشان 

کند، یادت ھســت  دھد، و یادآوری می برای مقابله با مشکالت به او ارائه می یدھد و رھنمود خداوند موسی را تسلی می

  کند. چگونه شما را از مصر بیرون آوردم؟ و موسی توبه می

ھای پیش رو رفته بودند، دوباره عاصــی شــدند  قوم با شنیدن اخبار وحشتناک از فرستادگانی که برای تجسس به سرزمین

مردیم یــا در صــحرا وفــات یــافتیم، و چــرا خداونــد مــا را بــراین ســرزمین  کاش که در مصر می«ند: ھد میو گریه و شیون سر 

  »به یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بھتر نیست؟ ما آورد تا به دم شمشیر بیفتیم و زنان و اطفال می

  باز ھم توبه کردند.آنھا  ر ا مجازات کرد ونھا آ خدا

  ؛ توبه، یادآوری خدا.شکایت

کــرد، و.  کرد، و گاه مجــازات مــی بخشید، اجابت می کردند، و خدا صبورانه می قوم پیش موسی و ھارون از خدا شکایت می

  کرد. کردند... و خدا ھمیشه یادآوری می قوم ھم توبه می

  مصر بیرون آوردم؟ یادتان نیست چگونه شما را از

روان شــد،  هرخای تفکــر، مــرور خــاطرات، بالھــای مصــر، دریــای ســرخ، ســتون ابــر، ســتون آتــش، مــّن، آبــی کــه از صــ لحظه

کردنــد، امــا دوبــاره و ســه بــاره عصــیان  شــدند و توبــه مــی آورد و پشیمان می ھای آنی خداوند... قوم را به خود  می مجازات

  کردند... می

خواھید به مصر برگردید؟ دوست دارید در صــحرا بمیریــد؟  خواھید؟ چه دردی دارید؟ می چه می«ه گفت: و این خداوند بود ک

د مــرد و نــاشــکالی نــدارد... ھــر آنکــس کــه بــا موســی از مصــر بیــرون آمــده از بیســت ســال بــه بــاال، در ایــن صــحرا خواھ

رسند، مگــر فرزنــدان شــما و دو نفــر  نمی الشخورھا خواھد شد و به سرزمینی که به شما وعده دادم هان طعمشھای الشه



 

  خواستید؟ ھای یوشع و کالیب... مگر این نیست که خودتان این را می از شما به نام

کنــد و بــه  این سخنان به موسی الھام شد... و موسی نیز به قوم ابالغ نمود و سپس گویا عصایش را به ســوئی پــرت مــی

پس مــن چــه؟ تمــام زحمــات را : «دگیر میاش زانوی غم به بغل  در خیمه کند تا برود و حالت عصبانی پشت به جمعیت می

ھا کر شد، شب و روز از دست این قوم آسایش نداشتم... اینســت ســزای مــن کــه  گوشم از شنیدن شکایتمن کشیدم، 

  به قوم اعالم کرد. نه! اینطور نشد. موسی آگاه از تقدیر خداوند با اقتدار تمام، پیام خداوند را» م؟ووارد سرزمین موعود نش

ھا شروع شد، ترس، خــوف، وحشــت، حــس کنجکــاوی... مگــر ممکــن  ھا به سوی موسی و ھارون برگشتند؛ زمزمه چشم

  است موسی، ھارون، ھم مانند ما سرزمین موعود را ببینند؟

  تھدید خداوند این بار قوم را به شدت به خود آورد.

گی باز گشتند... اکثراً حامل خبرھای بد، و تنھا دو نفــر حامــل خبرھــای کسانی که به بررسی زمین موعود رفته بودند، ھم

  .بودند خوب

ھا و بالھائی که در سر راه است سخن گفتنــد، کــه قــوم  حامالن اخبار بد آنچنان دل قوم را خالی کردند و از خطرات و جنگ

دو نفــر خســته ولــی آن  خت و کشــت... و پــس ازگفتار را به وبا مبــتال ســا اسرائیل کامالً ناامید شدند، خدا این بشیران تلخ

ھمــه انســان آن  خبر از اینکه از میان جریان داشت،  بیآنھا  ھائی که در قوم دربارۀ خبر از زمزمه شادمان از راه رسیدند، بی

  و کالیب بودند.دو یوشع آن  ھمسن و سال خود، تنھا کسانی خواھند بود که به سرزمین موعد خواھند رسید، و

  و کالیب حامل خبرھای خوشی بودند:یوشع 

کــنم خــدا  و فکــر مــی» کند. بندۀ من کالیب روح دیگر دارد و مرا تماماً اطاعت می«خدا کالیب را به این زبان تأئید نموده بود: 

نــد یوشــع بر دیگران داشت. خداو کالیبتی بود که یّ مزکامالً تأکید نمود... اطاعت تام و تمام از خداوند،  »تماماً « عبارت روی

را به این دلیل تأئید نمود که ھمگام و ھمزمان با ارادۀ خدا، سخن گفت و قوم را تشــویق کــرد کــه خــدا بــر تمــام ایــن موانــع 

  شد. ندسرزمین داخل خواھآن  بهآنھا  شود و پیروز می

ت ســال بــه بــاال جــز که خداوند اراده کرده است ھمۀ افــراد بیســ ندرفته رفته کسانی به گوش یوشع و کالیب جریان را گفت

آنکــه دســت  شما دو نفر به سرزمین موعود نرسند و در این صحرا تلف شوند، خوشا به سعادت شما... یوشع و کالیب بــی

سروگردن باالتر از دیگران تصور کنند، مانند موسی متواضــعانه،  یک تعظیم کنند و خود رابرای جمعیت تکان دھند و به مردم 

  تند.تقدیر نیکوی خدا را پذیرف

عزیزان، اگر امروز موسی و ھارونی نیستند که قبیلۀ کوچندۀ بشریت را در این جھان ھدایت کنند، ولی کالم خدا در اختیــار 

کننــد و کــالم را بــر مــا  ما و دفترچه راھنمای ما است و پیشوایان ما مردان خدائی ھستند کــه صــادقانه خــدا را خــدمت مــی

  آموزند. می

  گذارد. ریش... با تمام تحملش... با تمام گذشتش، انسان را به شھوات خود وا میگاه خداوند، با تمام صبو

  کنم! می ت: آیا خودت اصرار داری اینطور باشی، اشکالی ندارد، من ھم کمک

  .خداوند طالب اطاعت کامل کالیب گونه از ماست

دورنمای زیبای ملکــوت خــدا ر  ،ین جھانھا و موانع ومشکالت ا ھائی است که علیرغم دردھا و مصیبت عخداوند طالب، یوش

دھند و تشویق بــه  دھند، و افسردگان، ناامیدان، ترسندگان، و ناتوانان را در این مسیر دلگرمی می ند و بشارت مینبی ا می

  کنند... پیمایش راه به سوی مقصد می

ھــا  ھــای مقصــد، بــه تشــریح مصــیبت ھا، به جای بیان زیبــائی تجسس کنندگان ھراسیده از موانع و مشکالت و دردھا و رنج

  گیرند. پیمایی را از ما می پردازند و توان و یاری راه می

منــد  : ای بابا، بھشت یعنی چه؟ عمری زجر بکشــیم، خــود را از ھــر نعمتــی محــروم کنــیم... از لــذات ایــن دنیــای زیبــا بھــره

بیکــار شــویم، بــه عشــق کــی، بــه عشــق  ،یم، به جایش طعنه بشنویم، مسخره شویم، توسری بخوریم، زندان برویمونش

  چی، کدام بھشت؟

دانــد کــه  منــد شــویم، خــدا خــودش مــی بھرهآن  خدا عادل است، خدا خودش این دنیا را در اختیار ما نھاده است که از لذات

  یم و به زندگی خود، ادامه دھیم.ربشر ناتوان و عاجز است... پس ھمه چیز را به او وا گذا

ه از خود ابتکاری نشان ندھند، بلکه ھمه چیز را بر عھده خدا بگذارند، خدا گفته بود، من با قــوم خدا طالب کسانی است ک

  ر ایشان ھستم...پکنم، من س خود ھستم، من برایشان جنگ می

ولی قوم آنقدر از سخنان موسی ترسان شدند که بدون درنظر گرفتن ارادۀ خدا، و نقشه خدا به خاطر فرو نشانیدن غضــب 

ای صادر کند، به اقوامی که در سر راھشان قرار گرفته بودند، جنگیدند، ولی ھمگــی از  یش از آنکه خدا فرمان حملهخدا و پ

تواننــد  کردند، با این وسیله مــی نشینی کردند، چون فکر می دم شمشیر ھالک شدند، و شکست خورده و سرخورده عقب

  زودتر زمین موعود را تصرف کنند...قبل از اینکه به دست خدا در بیابان کشته شوند، ھر چه 

  توان فریفت. ولی خدا را نمی
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ھا و تمردھای مکرر در ایــن ســفر بــه  ھا و شورش رسیدیم که خداوند قوم اسرائیل را به خاطر عصیانآنجا  در بخش پیش به

  مجازاتی به شرح زیر محکوم کرد:

  سرزمین موعود نخواھند گذاشت.آن  کالیب پای بهھیچ یک از تافراد باالی بیست ساله در این قوم، جز یوشع و 

که موسی و ھارون در زمرۀ کسانی محسوب شدند که سرزمین موعود را نخواھند دید... ولــی دیــدیم کــه موســی و  اعجب

ھارون شکایتی نکردند، و نزد کالیب و یوشع نرفتند که بگویند: حاال که خدا به شما لطف کرده است، بیائیــد و ھــدایت قــوم 

یــابیم، آنجائیکــه عیســی  بر عھده بگیرید، چرا که ھر دو تسلیم ارادۀ خدا بودند... ما مشابه این مورد را در عھد جدید می را

گویــد تــو عمــری طــوالنی خــواھی داشــت. پطــرس  ولــی بــه یوحنــا مــی گوید، تو شــھید خــواھی شــد مسیح به پطرس می

  شکایتی و اعتراضی نکرد بلکه تسلیم ارادۀ خدا شد.

ای دیگــر: ســه نفــر از  اسرائیل ھمچنان در راھند. در طی این کوچ وقایع زیادی رخ داده است، و اینک واقعــه .. قوم بنیباری.

نفــر از ســران سرشــناس اســرائیل بــرای گــرفتن قــدرت از  هو پنجــابــا دویبســت ابیــرام، ، داتــان و حھای قور قوم الویان به نام

شــما دو نفــر از حــّد خــود «نمودنــد و گفتنــد:  تارون شــروع بــه تظــاھراموسی توطئه کردند و ھمگی نزد خیمه موسی و ھ

نمائید، خداوند در میان قوم است و ھمۀ مــا مقدســیم، پــس چــه دلیــل دارد کــه بــر مــا ریاســت کنیــد، یعنــی فکــر  تجاوز می

  »باشید؟ تر از بقیه می کنید مقدس می

ھــا و مشــکالت از او  پرداخــت کــه در ھنگــام مصــیبتموسی در مقابل تقاضا و اعتراض آنان با ھمــان مشــاوری بــه مشــورت 

و ارادۀ خداونــد را در ایــن مــورد جویــا  درآمــدگرفت، و او کسی نبود جز یھوّه خدای اســرائیل! موســی بــه زانــو  راھنمائی می

  شد، و خدا نیز ارادۀ خود را به او اعالم نمود و موسی ھم خواستۀ خدا را به نظاھرکنندگان اعالم نمود:

  نید که موسی به این جمع معترضین چه رھنمودی داد:ز حدس می

ھــای خــود  ای مردم، ھرکس از میان شما که داوطلب رھبری قوم است ـ یک ھفته وقت دارد... تبلیغات کند و رئوس برنامــه

کــس داننــد انتخــاب کننــد و ھــر  شود و مردم ھر کس را که صالح مــی میگیری  را به مردم اعالم کند و پس از یک ھفته رأی

  شود. حائز رأی اکثریت شد، رھبر قوم می

خیر! موسی چنین نگفت! امــروز کســانی کــه بــه حــق طرافــدار سیســتم دموکراســی و حکومــت مــردم بــر مــردم از طریــق 

باشند، ممکن است بپرسند، پس موسی چه پیشــنھادی داد؟ ولــی قبــل از اینکــه بــه بررســی رھنمــود  انتخابات سالم می

زمانی که خدا انســان را خلــق آن  کنیم... بیائید به عقب و به باغ عدن برگردیم. به را یادآوری میموسی بپردازیم، یک نکته 

اســرائیل کــه  خداپرستان، و یا به اصطالح کتاب مقدس قوم بنی» تو معاون من در روی زمین ھستی!«کرد و به او گفت که 

، بلکه خــدا ندان که بدان خواھیم رسید، پادشاھی نداشتقوم برگزیدۀ خدا برای برکت دادن به جھان بودند، تا مقطعی از زم

ھــا، طالــب پادشــاھی  ھــا و تمــاس بــا ســایر قــوم کرد. ولی در اثر مرور زمان و اختالط فرھنــگ مستقیماً برآنھا پادشاھی می

  سلطنت کند، و بدین وسیله علناً خواستار خلع ید از خداوند شدند...آنھا  ھا بر شدند که مانند سایر قوم

ھــا را  ھیچ پرده پوشی تحت یک رژیم خودکامه و استبدادی است کــه دمــوکرات کند بی میوری که خدا برآن پادشاھی کش

اد وجود ندارد. تمــام انتخابــات انتصــابی اســت. زکند، انتخابات آ برآن پادشاھی می اباشد. در کشوری که خد آیند نمی خوش

خواه و خودکامــه اســت... ولــی بایــد نخســت  ه! او مستبد و تمامیّتپادشاه مستبد و خودکامۀ این کشور، خوِد خداست. بل

کند؟ او خدا، خالق و مالک زمین و کائنات اســت، و ایــن حــق  رقیبش چگونه استفاده می بدانیم او کیست و از این قدرت بی

ر خداونــد گــوئیم انتخابــاتی در کشــو اوست که به خلقت خود حاکم باشد و کسی را جرئت چون و چــرا نیســت، وقتــی مــی

باشــند، نــه تبلیغــی  وجود ندارد و تمام انتخابات انتصابی است، برگزیدگان خداوند، کســانی ھســتند کــه مــورد تأئیــد او مــی

ــد و نــه وعــده کــرده ویشــان را در سیاســت و مھــای مھمــی ھســتند کــه  انــد و نــه شخصــیت ھــای چنــین و چنــانی داده ان

کند تا برگزیدگان او بــر  باشند که خدا قدرتی به آنان تفویض می عامی میاند، بلکه افرادی عادی و  کرده فیدداری س مملکت

ت عدل و انصاف است، در حکومت استبدادی او ھیچ گونه فســادی متصــور نیســت... مــا روی زمین باشند و چون خدا عینیّ 

روز خواھــد آمــد، آن  ایمانداران منتظر روزی ھستیم که جھــان تحــت حاکمیــت و پادشــاھی مســتقیم خداونــد اداره شــود، و

  خوب، پس وعدۀ موسی به معترضین چه بود؟

وی، و چــه کــس آن  بامــدادان، خــدا نشــان خواھــد داد چــه کــس از«موسی پس از کسب تکلیــف از خداونــد، چنــین گفــت: 



 

یــک از مقدس است و او را نزد خود خواھد آورد، ھر که را برای خود برگزیده است، او را نزد خود خواھد آورد... امــا فــردا ھــر 

بسوزانید، و من و ھارون ھم مثل شــما مجمــری آن  گذاشته و بخور برآن  شما مجمری با خود آورده و نزد خداوند آتشی بر

با خود خواھیم آورد و آتش افروخته در حضــور خداونــد بخــور بــرآن خــواھیم نھــاد... و خــواھیم دیــد خــدا چگونــه رھبــر قــوم را 

راه  قــورح کنــد... ای طایفــۀ الوی کــه پشــت ســر ... تو ھم دارای از حد خود تجاوز مــیحقور انتخاب خواھد کرد... و اما تو ای

کنیــد؟ بــه یــاد دااشــته باشــید بــا ایــن  خداوند کم امتیازی است که باز ھم زیاده خواھی می مسکنت در مدخاید، آیا  افتاده

ھــارون کــی ھســتیم کــه بــر علیــه مــا ایــد، مــن و  دھید نه بر ضد من، بلکه بر ضــد خداونــد جمــع شــده عملی که انجام می

  »کنید. اید؟ شما دارید بر ضد حاکمیت خداوند اقدام می برخاسته

راه افتاده بودنــد، ھــر کــدام بــا مجمــری حاضــر شــدند، امــا داتــان و  قورح پنجاه نفری که به دنبالدویست و آن  روزآن  فردای

گفتنــد آنھــا  فرســتاد ولــیآنھا  . موسی روز قبل به دنبالو بانیان این شورش بودند، حاضر نشدند قورح ابیرام که ھمدستان

ھمــه نــاز و نعمــت بیــرون کشــیدی تــا در ایــن آن  خواھی سوار کنی... بس نبود که ما را از مصر بــا ای می باز ھم چه حقه«

تــو را ای است خود را بر ما حاکم کنی؟ خیــر! مــا ایــن شــعبده بــازی  خواھی به ھر وسیله صحرا ھالک کنی... حاال ھم می

  »آئیم. قبول نداریم و نمی

دانست نقشۀ خدا چیســت  ھا سخت عصبانی شده بود، و از سوئی نمی ھا و تھمت موسی که از این ھمه قدرناشناسی

آنھــا  بر گزیند، به خدا متوسل شد و درخواست کــرد، خــدایا ھدیــه را خواھد با این مجمرھا و بخورھا، رھبر قوم میو چگونه 

خود شاھد ھستی من مزدی از ایشان نگرفتم و ھیچ ضرری به ایشان نرسانیدم، من فقط مجری اوامر تــو پذیر... تو که نرا 

  برای رھبری قوم بودم.

نھادنــد و در آن  و موســی و ھــارون مجمرھــای خــود را آورده و بخــور بــر قــورح دویست و پنجاه نفر به عالوۀآن  روزآن  فردای

نھادند... آنگاه جالل خداوند بر خیمــه آشــکار شــد و خطــاب بــه موســی و ھــارون  آن مقابل خیمه خداوند ایستاده و آتش بر

را ســجده کــرده و در خواھم ھمۀ آنان را ھالک کنم... موسی و ھارون خداونــد  گفت: از این جمعیت فاصله بگیرید چون می

بــر تمــام جماعــت غضــبناک ھای تمام بشر ھستی، آیــا یــک نفــر گنــاه ورزد و  ای خدا که خدای روح«صدد وساطت برآمدند: 

  »شود؟

و  قــورح ولی خدا این بار به وساطت موسی و ھارون وقعی ننھاد و آمرانــه فرمــان داد جمیــع فریــب خوردگــانی را کــه دنبــال

و داتان و ابیرام است فرمان بــده از  قورح ھای اند بگو که باز گردند و ھر آنکس را که در نزدیکی خیمه داتان و ابیرام راه افتاده

آنھــا  معترضین توصیه کردند که باز گردند، ولیآن  ھای آنان فاصله بگیرند... موسی و ھارون نیز به فرمان خدا به تمام مهخی

آن  ھــای سو مردم به فرمان موسی از خیمهآن  گوش ندادند و ھمچنان بخورھای خود را در حضور خداوند برآتش نھادند... از

ن و گذرانیدن بخور در حضور خداوند خــوددداری کــرده بودنــد بــا اھــل خــانوادۀ ز آمدم که او داتان و ابیرا سه نفر فاصله گرفتند

  ھای خود ایستاده بودند و منتظر بودند که سرانجام چه خواھد شد؟ خود بر در خیمه

اگر تمامی این جمع به حالت طبیعی و ماننــد ھــر کــس دیگــری بمیرنــد «سپس موسی الھامی از خدا دریافت کرد و گفت: 

را ببلعــد، آنگــاه بدانیــد کــه مــن آنھــا  شود که من فرستادۀ خدا نیســتم، ولــی اگــر زمــین دھــان بــاز کنــد و میس مشخص پ

ھــا و تمــام آنچــه را کــه  فرستادۀ خدا ھستم... و به محض اینکه از گفتن این جمالت فارغ شد، زمین دھــان بــاز کــرد و خانــه

درســت ماننــد آب به گور شدند، و پس از اینکــه بــه زمــین فــرو رفتنــد، زمــین نان را بلعید و زنده آبود و تمامی آنھا  متعلق به

 دریای سرخ که از ھم شکافته شد و دوباره به ھم پیوست، به حالت اولش برگشت، و آتشی نیز از خیمــه خداونــد برآمــد و

مجمرھایشــان بــود کــه العــازر  سوزانیدند ھالک کرد و تنھا چیزی که از آنان باقی ماند دویست و پنجاه نفر را که بخور میآن 

  ھائی برای مذبح بسازد. تختآنھا  را جمع کرد تا ازآنھا  کاھن ھمۀ

ایــم، بــر موســی  عــدالتی کــرده روز دوباره شورش شد، و قوم مانند مــن و شــما کــه اینــک خــدا را محکــوم بــه بــیآن  فردای

آمیز است؟ شما که ھمــۀ مــردم خــود  سالمتتظاھرات م اشوریدند که این چه نوع دموکراسی است؟ این چه نوع برخورد ب

را کشتید، سروصدا باال گرفت و مردم برای دادخواھی نزد خیمه اجتماع جمع شدند و جالل خداوند دیگر بــار بــه صــورت ابــر 

جمع فاصله بگیرید... باز ھم وساطت شــروع شــد و موســی آن  برخیمه تجلی یافت و موسی و ھارون را خطاب کرده که از

بــا شــروع شــده وروی مذبح بر مجمر خود بگذار و برای این مردم کفــاره کــن چــون  سدمقفت خیلی زود از آتش به ھارون گ

میرند... ھارون بالفاصله توصیه موسی را انجام داد و با بخوری کــه از آتــش مقــدس  میاست و مثل برگ درخت دارند از وبا 

دو روز عــالوه بــر آنانیکــه آن  شد. بدین ترتیب در طــی وبا متوقفمذبح بر مجمر سوزانیده بود، به میان جمع رفت و بالفاصله 

  چھارده ھزار و ھفتصد نفر در اثر وبا ھالک شدند.و ھمدستانش زنده به گور شدند،  قورح در ماجرای

آمیــز، شــکایت  اید و از برخــورد خداونــد بــا یــک تظــاھرات مســالمت جمع معترض ایستادهآن  عزیزان... شاید ھم اینک در کنار

  کنید و خواھان پاسخ ھستید... می

  دھیم. عجله نکنید... پاسخش را در برنامۀ بعد می
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به ھر حــال کشتارھای دست جمعی، آنھم طی دو روز چیست؟ آن  مندید بدانید پاسخ ما، و توجیه ما از قطعاً شدیداً عالقه

ھــا را بــا گلولــه خفــه  ای صــدای اعتــراض کامــهکنــیم ھرگــاه ھــر حــاکم خود بینیم در دنیائی که زنــدگی مــی ما انسانیم و می

انگیزد... جالدانی چــون ھیتلــر و چنگیــز و تیمــور... روســیاھان تــاریخ  کند، نفرت و انزجار جھانیان را نسبت به خود بر می می

  شود... فرت در تاریخ یاد مینبا آنھا  باشند و نام میبشریت 

دھید که از این دیــدگاه خــدا را در زمــرۀ آنــان قــرار دھیــد؟ و  خود این اجازه را میآیا واقعاً و از ته دل و صمیمانه بگوئید، آیا به 

  اگر نه، چرا؟

  خداست. آن  ه که داریم ازچای انصاف داشته باشیم، اقرار خواھیم کرد که جان و مال و ھر اگر ذره

  و کائنات است. ای انصاف داشته باشیم، اقرار خواھیم کرد که خود خدا مالک و صاحب این زمین اگر ذره

ای انصاف داشته باشیم، اقرار خواھیم کرد که خدا بارھا و بارھا ما را بخشیده اســت و از ھالکــت مــا صــرفنظر کــرده  اگر ذره

  است.

ھا و بالیا در مصر جان سالم بــه در بــرده بودیــد،  ھمه مصیبتآن  پرسید، اگر در میان آنان بودید، اگر ازببیائید صادقانه از خود 

ھــا بــا آتــش  دیدیــد کــه روزھــا بــا ابــر و شــب را پــیش روی خــود مــی امیان دریای سرخ گذر کرده بودید، اگــر خیمــه خــد اگر از

بار، نه دو بــار، بلکــه  یک داشتید که در مقابل ارادۀ او قد علم کنید؟ ولی آنان نه راھنمای شما است، آیا این جسارت را می

نان نشان داده بود... خــدا خــودش آکرد... خدا خودش را به  پادشاھی میآن  ای که خدا خودش بر چندین و چند بار در قبیله

خدا قد علم کردند و ارادۀ خدا را زیــر ســؤال بردنــد، علیۀ ارادۀ بارھا و بارھا از تقصیرات آنان گذشتنه بود، شورش کردند و بر 

  ھا... ھا و چه مصر را نمودند... و چه پرستی کردند، آرزوی بازگشت به اسارت در ھا گفتند، بتفرکھا کردند،  ناسپاسی

نکنیم که خداوند، عدالت مطلق است. در دادگاه عدل الھی ممکن است احکامی صــادر شــود کــه بــه مــذاق مــا  و فراموش

  وارد آوریم...آن  ست چون و چرائی بهیند، و بر ما نبعدالت ناآن  آیند نباشند، اما برآمده از خوش

ھای چنین اسم با مسمائی بودند، ولی خدا مســتقیماً بــر آنــان  دوران فاقد شاخصهآن  ، درله خدایھرچند که شھروندان قب

  کرد. سلطنت می

ھــیچ حصــار و  ولی شھروندان ملکوت موعود خدا، کشوری جھانی، با یک پرچم، یک زبــان، یــک قــوم بــه نــام قــوم خــدا، بــی

یانی، بــدون ھــیچ جنگــی، بــدون ھیچگونــه صش و عھیچ شور ھیچ مجلس و پارلمانی، بی ھیچ بند و زندانی، بی مرزی، بی

آن  ھــای الزم فشــان و گردبــاد و طوفــانی، کســانی خواھنــد بــود کــه دارای شاخصــه بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش

انــد و  باشند، اما عادل محســوب شــده لت مسیح، ھرچند که گناھکار میعداشھروندی، خواھند بود، چون با پوشش ردای 

وعــده داده  راآن  ملکوتی اســت کــه خواھــد آمــد و خــدا از یئانمکنند. این دور عدل کل به عدالت زیست میتحت حاکمیت 

  ھا حاکی از اینست که استقرار چنین ملکوتی، نزدیک است.  تمامی نشانهاش وفا خواھد کرد...  است و خدا به وعده

پاســخ نگــذارد، بــه روش خــود کــار  اضای قوم خود را بیبرای اینکه تق ،مجازاتآن  شورش وآن  بینیم خداوند، در پی میحال 

  کرد... روشی خداگونه، سوای آنچه که ما امروز شاھدیم.

را  اش قبیلــهقبیلــه نــام شــخص مــورد نظــر خــود و ھــر عصا بگیر و  12از دوازده قبیلۀ اسرائیل « خدا به موسی چنین فرمود:

اع بگذارید، آنگاه روز بعــد بیــا و مشــاھده کــن ھــر عصــائی کــه عصایش بنویسد و ھمراه با عصای ھارون در خیمۀ اجتم ویر

عصا کسی خواھد بود که مستحق اســت بــرای رھبــری قــوم، تــا بــدین ترتیــب دیگــر بــر تــو شــکایتی آن  شکوفه داد صاحب

روز موسی به خیمۀ اجتماع رفت و عصاھا را بررسی نمود و مشاھده نمود کــه عصــای ھــارون شــکوفه آن  فردای ».نیاورند

ه است. بدین ترتیب ھارون به کھانت یا سرپرستی قوم منصوب شد تا ھمراه با موسی، قوم را رھبری کننــد. و ایــن یــک زد

ھــای خــود  انتخاب انتصابی از ناحیه کسی بود که چکیده عدالت و انصاف است و او خداوند قادر مطلــق اســت کــه بــه روش

  کند. کار می

کنــد، ولــی غیرمســتقیم بــه مــا فرمــان داده اســت مطیــع  این جھان ســلطنت نمــیامروز نیز ھرچند که خداوند مستقیماً بر 

حاکمان زمین باشیم، تا کار جھان به سامان برسد، ھرچند که ممکن است این حاکمان زمینی جبار باشند، ولــی چــون بــه 

ودی اســت، چــون اگــر دارای مرز و حد این اطاعت اند، اطاعت از آنان وظیفۀ ھر شھروند است، ولی ارادۀ خدا منصوب شده

واجب نیست... مثالً اگر حــاکمی، آنھا  ھای آنان برضد  ارادۀ خدا و مخالف با خواسته خدا باشد، اطاعت از قوانین و خواسته

پرستی بدھد، دیگر اطاعت از او واجب نیست... شاید بتــوانیم بــه خــود بقبــوالنیم، کــه در  فرمان به بت ملتش را پادشاھی،



 

وی زمین، دست خدا در کار بوده است تا قومی را متنبه کند، و این موردی است که نظیــرش در کتــاب حکومت جبارانی بر ر

بینیم خداوند اقوامی کافر را برعلیه قوم برگزیده خود برانگیخته است تا آنــان را نــابود  ی میتّ حمقدس بسیار فراوان است و 

  حق چون و چرائی نیست.آن  شود و ما را در در میاحکامی است که در محضر خدا صاآن  کنند، و این ھم از زمره

پرســند آیــا نــرون، چنگیــز،  مــیکنند، ناخودآگــاه از خــود  شنوند حاکمان زمین به ارادۀ خداوند حکومت می بسیاری وقتی می

ران را بر  علیه خوانیم خدا کاف آتیال، ھیتلر و... و... عامالن و کارگزاران خدا بر روی زمین بودند؟ آیا وقتی در کتاب مقدس می

گیریم؟ انــدکی بیندیشــید!  انگیزد تا قوم او را قتل عام کنند و به اسارت ببرند، پاسخی برای سؤال خود نمی قوم خود بر می

  گیری نمود. توان امروز را به دیروز ربط داد و نتیجه ھرچند که با صراحت نمی

ام ھارون و پسرانش از خانــدان الوی بــرای انجــام امــور و بدین ترتیب بود که سیستم سیاسی قوم تحت نظر یک کاھن به ن

ن کــرد کــه ھــیچ کــس جــز بــا غدقــدینی و یک رھبر به نام موسی برای انجام امور اجتماعی، تنظیم گردید و خداوند قــوم را 

ھــالک خواھــد شــد و ھــر کــس ھــر کــاری  حضور کاھن به وسایل داخل خیمه و مذبح نزدیک نشود، چون در غیر این صــورت

باید قربانی و ھدیه خــود را بــه کــاھن بدھــد تــا بــرای او بــه حضــور  ،خواھد قربانی به حضور خداوند بیاورد و یا اینکه می دارد

د نــاسرائیل این سنت را حفظ کنند، دیگــر بــار در معــرض غضــب او قــرار نخواھ کند اگر بنی اند و خداوند عھد میرخداوند بگذ

  گرفت.

دو مقام مذھبی ارجمند ھستیم، یکی مقام نبــوّت و دیگــری مقــام  شاھد ریعت موسیما در شھمانطوری که قبالً گفتیم، 

  کھانت...

نمــود امــا کــاھن واســطۀ  گرفت و به انسان اعالم می نبی کسی بود که واسطه بین خدا و انسان بود و الھامات خدا را می

  کرد. نزد خدا وساطت و کفاره مینھا آ داشت و برای ھای مردم را به خدا تقدیم می بین مردم و خدا بود، و خواسته

خدا به عنوان پادشاه، و دو رأس دیگرش نبــی و کــاھن آن  در این سیستم حکومتی و نظم اجتماعی با مثلثی که یک رأس

انســان و خــدا توســط  نن توســط انبیــا و بــیانســارسید، چون ھمیشــه بــین خــدا و  بود، تصور ھر شورشی بعید به نظر می

مســتقیماً  پادشــاهھای قوم از  ھای پادشاه از قوم مستقیماً توسط انبیا اعالم و درخواست ر بود، خواستهکاھنان ارتباط برقرا

  شد... اعالم می پادشاهتوسط کاھن به 

کند، جز یک رابطۀ تنگاتنگ و ھماھنــگ؟ سیســتمی  چه موردی را در فکر شما تداعی میآن  این مثلث با این رأس نیرومند

اھنی کــه خــود خــدا کخداست،  او، گفتۀای که خدا منصوب نموده و گفتۀ  دارد و پادشاه است، نبی قرارآن  راس که خدا در

منصوب نموده است تا درخواست قوم را به اطالع او برسانند... قانون اساسی ملکوت خدا اینست: نظارت مستقیم خدا بر 

  قومش با دو بازوی نیرومند به نام نبی و کاھن.

ر عصیانی و شورشی در میان قوم پدید نیامد؟ ضامن موفقیت این سیستم حکومتی، مــردم بودنــد. ولی آیا چنین شد؟ دیگ

  را باور داشته باشند.آنھا  ضامن این سیستم حکومتی این بود که مردم پادشاه، نبی، و کاھن خود را بشناسند و

  ولی وقتی قوم گوساله پرست شدند ، پادشاه خود را انکار کردند.

ــر ــد کــهوقتــی قــوم رھب ــد، نشــان دادن ــر ســؤال بردن ــه رســمیت آنھــا  ی موســی و کھانــت ھــارون را زی ــد، و ب ــاور ندارن را ب

  شناسند. نمی

دھــیم و  گویند ما انسان ھستیم و عقل و شعور داریم و بــد و خــوب خــود را تشــخیص مــی امروز نیز فراوانند کسانی که می

  کنیم، نداریم؟ دیگر نیازی به کسی که اون باال باشد و به ما بگوید چکار

  گویند از کجا بدانیم که تو فرستادۀ خدا ھستی؟ برند و می امروز نیز فراوانند کسانی که منصب انبیاء را زیر سؤال می

کننــد، آنچنانکــه موجــب اخــتالل نظــم در  باشند، نظــم جھــان را مختــل مــی آفرین می اغتشاش ،ھا، این انکارھا این نافرمانی

  .نداسرائیل شد اردوی بنی

روزی بــر زمــین  اوایــم، ولــی وعــدۀ خــدا اینســت کــه  زیــزان! عیســی پادشــاه اســت، ھرچنــد ھنــوز پادشــاھی او را ندیــدهع

  پادشاھی خواھد کرد.

  دارد. عیسی مسیح نبی ما است، او ارادۀ خدا را به ما اعالم می

 شــرطصــلیب پرداخــت، و  است و کفارۀ گناھان بشریت را با ارزشمندترین قربانی یعنی خودش بــر ما عیسی مسیح کاھن

کشور آسمانی، پذیرش این مھم اســت... یعنــی ایمــان بــه پادشــاھی، نبــوّت و کھانــت آن  ملکوت موعود وآن  برخورداری از

  مسیح.
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اســیر و بــرده بودنــد، از ســرزمین مصــر بــا آیــات و آن  را از سرزمینی کــه درآنھا  خداوند .اسرائیل ھمچنان در کوچند قوم بنی

  را به کنعان، سرزمینی که وعده داده بود که به آنان خواھد داد، برساند.آنھا  ب بیرون آورد تامعجزات عجی

  ایم؟ بودهآن  در طول این سفر تا کنون چندین بار شاھد ابتکار عمل انسان به جای خدا و عواقب

غــذا بــه آنجــا  ، چــون درمانــدیم در ھمان روزھای اولیه کوچ، قوم نزد موسی شکایت کردند که نان نداریم، کاش در مصر می

و چنین شد، وعدۀ خداوند تحقق یافت، » منبرای ایشان نان از آسمان بارا«خوردیم، و خداوند وعده داد که  اندازۀ کافی می

  نامیده است...» ّمن«را آن  ای قارچ مانند سراسر دشت را پوشانید که کتاب مقدس ماده

یــزی بــرای فــردا ذخیــره نکنیــد... از اول ھفتــه تــا شــش روز و روز ششــم دو برابــر خداوند گفت ھر روز از این نان بخورید و چ

سھمیه روزانه بردارید چون روز ھفتم دیگر باید استراحت کنید... ھرگاه کسی اضافه بر آنچه که مقرر شد، بردارد، آنچه کــه 

  ه ابتکار عمل زد:دست ب ،شود، و در اینجا بود که انسان به جای خدا میماند، فردا متعفن  باقی می

مــان قــانع  شود، خدا چنین گفته که ما طمع کاری نکنیم، حرض به خرج ندھیم و به نــان روزانــه : نان که یک روزره بیات نمی

  داریم... خواھیم به کارھای دیگری برسیم، سھم دو روزمان را بر می شویم، حاال استثنائاً چون فردا می

ســھم مقــرر روزانــه، ســھم فــردا را ھــم چیدنــد، باشــد کــه فــردا بــه کارھــای دیگرشــان ھا... به جای  و برخی با این اندیشه

کردنــد  فکــر مــی ھم برسند، شاید نیّت بدی نداشتند... و قصد تمردی در کار نبود، قصد آزمودن خدا را ھم نداشتند، و شاید

بعــداً فاســد شــود، ولــی یــک روزش را توجــه ذخیره نکنند کــه » ّمن«اندازه از آن  خدا این اصطالح را به کار برده است تا آنان

روز آنچه که برداشــته بودنــد گندیــده و کپــک زده بــود و آن  نکرده بودند... و ذخیره اندکی برای روز بعد برداشتند، ولی فردای

  قابل خوردن نبود...

خواھد بــه  ه انسان میھای دیگری ھستیم ک ای از ابتکار عمل انسان به جای خداوند... باز ھم شاھد صحنه این بود گوشه

  جای خدا تصمیم بگیرد... توجه کنید!

صورتی تراشــیده و ھــیچ تمثــالی از آنچــه «ھستمخدای واحد حقیقی » یھوّه«به انسان گفت من  خداوند در اولین فرمانش

ن ابتکــار عمــل اما انسا» .باال در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیرزمین است، برای خود مساز

اش ایــن بــود  را عبادت کنــد، و نتیجــهآن  به خرج داد و به گمان خود نمادی مجسم برای خدا ساخت، تا به عنوان خدای خود

  که سه ھزار نفر به دم شمشیر ھالک شدند.

ر عمــل بــه گویم، با آتشی دیگر مذبح را مشــتعل نکنیــد. ولــی انســان ابتکــا خداوند به قوم فرمود جز با آتشی که خودم می

آتــش او را آن  اش ایــن بــود کــه بالفاصــله خرج داد و با آتشی غیر از آنچه که خداوند گفته بود، مذبح را مشتعل کرد و نتیجــه

  بلعید، ھر چند که نیتش خیر بود.

، و را لمس کند، ولی انسان ابتکــار عمــل نشــان دادآن  خداوند امر فرموده بود کسی جز الویان نباید صندوق عھد و وسایل

را نگــه داشــت، و آن  ھــای راه واژگــون نشــود، از ترس اینکــه صــندوق عھــد در حــین حمــل شــدن بــر گــاری در اثــر نــاھمواری

  بالفاصله کشته شد، ھرچند که نیّتش خیر بود.

یش ابراھیم ابتکار عمل به خرج داد و برای به جلو انداختن وعدۀ خدا، زنی دیگــر غیــر از ســارا گرفــت تــا فرزنــد موعــود را بــرا

  بیاورد، ولی خدا ھمانطور که فرموده بود طی یک برنامه از پیش طراحی شده فرزند موعود را از طریق سارا به او داد.

فرمــان حملــه داده باشــد، آنھــا  تنی چند از گناھکاران ھراسنده از ترس مجازات خدا و خوش خدمتی، پیش از آنکه خــدا بــه

  ولی ھمگی قتل عام شدند.ابتکار عمل به خرج داده و وارد جنگ شدند، 

خداوند  برای بار دوم وقتی که قوم از تشنگی نزد موسی شــکایت بردنــد، بــه موســی و ھــارون فرمــان داد کــه برایشــان از 

ا بر صخره ضربت زنند، ولی بار دوم گفت فقط بــه صــخره بگوینــد صصخره آب جاری سازند، با این تفاوت که بار اول گفت با ع

  آب جاری سازد.

به خرج داد، و به جای گفــتن بــا عصــا بــه صــخره ضــربه زد، شــاید فرامــوش کــرده بــود، شــاید  عمل ن بار موسی ابتکاراما ای

را از ورود بــه ســرزمین موعــود محــروم آنھــا  خواست از ھمان روش بار پیش استفاده کند، و نیّتش خیر بود، امــا خداونــد می

  کرد.

یک لمس بیجا، یک حملۀ خودسرانه، یک تصمیم خودسرانه، یــک غفلــت  یک برداشت اضافه بر نیاز روزانه، یک آتش غریب،

  کوچک... از فرمان خدا چنین نتایجی به بار آوردند... و نظایر این موارد فراوانند.



 

چــه فکــر  کنیــد ھــای وارد آمــده را مشــاھده مــی مجــازاتآن  شــنوید، و متعاقــب ھــای کوچــک را مــی وقتی شــما ایــن غفلــت

  کنید؟ می

ام و ھــر لحظــه در معــرض آتــش گــرفتن، نــابود شــدن، مبــتال بــه وبــا شــدن و ھــزار بــالی  قبیله نبودهآن  که در : خدا را شکر

  ناگھانی نبودم.

  ر خدا انسان را با ارادۀ آزاد خلق نکرده است؟ این چگونه ارادۀ آزادی است؟مگ: 

  : وای که خدا چقدر ظالم و ستمکار است!؟

در محضر خــد و در ســرزمین اید که امروز، با وجود تمام خطاھائی که  خدا را شکر کردهاید و  لحظه به این اندیشیده کولی ی

شوید؟ آیا خدا تغییر روش داده است؟ آیا خــدا بــر بنــدگانش رحمــت آورده اســت و  دھید، چرا درجا ھالک نمی خدا انجام می

  گیرد؟ خطایای انسان را ندیده می

روزگــار قــوم اســرائیل رھبــری و آن  کننــد، در انســانی بــر شــما حکومــت مــی اگر امروز پادشاھان و رؤسای جمھور و رھبران

  خدا نداشتند. پادشاھی جز خودِ 

خــدا بــود کــه قــانون کــل کائنــات  خودِ  ،روزگار مقنن منحصر به فردآن  ند، درکن می وضع ھا برای کشور قانون اگر امروز پارلمان

  است.

ھایی مقــرر کــرده  وی و ابتکار عملی نابجا، ولی با نیّت خوب، قانون مجازاتاگر امروز برای ھر تمرد و تخطی از قانون و تک ر

  ھائی مقرر شده بود. روزگار ھم برای چنین اعمالی مجازاتآن  در، است

ید، مجازات باید متناسب با جرم باشد. بسیار خوب، بســیار عــالی و انســانی اســت، ولــی خــدائی نیســت، چــرا؟ ئفرما می

و ابدیش فرموده است مجازات گناه مرگ است، خواه بلعیده شدن در آتــش، خــواه دچــار شــدن بــه چون خدا در قانون ازلی 

  وبا... خواه فرو رفتن در زمین و زنده به گور شدن... و خواه ھر چھرۀ دیگری از مجازاتی به نام مرگ.

  تمرد و تخطی از فرمان خدا ھم گناه است، خواه این تمرد کوچک باشد، خواه بزرگ.

یکی از فرامین خدا به منزلۀ اینست که تمام ده فرمان او را نقض کرده باشید، مثالً  از حتّیداشته باشید که تخطی به یاد 

اید... چون بــا  چنانچه خدا فرموده است، قتل مکن، دروغ نگو، زنا مکن، اگر یک دروغ گفته باشید، چون اینست که قتل کرده

ید... مھم نیست میزان گناه و خطا چقدر باشد... مھم نیست که قانون و فرمــان ا گفتن یک دروغ ده فرمان خدا را نقض کرده

اید... ھمۀ ما محکوم به مرگ ھستیم. منتھی در این روزگار خداونــد فرصــتی در اختیــار مــا  اید و اطاعت نکرده خدا را رد کرده

و فرجام ھــر انســانی اســت، چــون مجــازات ت شنوسر! مرگ میریم؟ خیر ه کنیم؟ مثالً اگر توبه کنیم، نمیبنھاده است تا تو

منــد  ری است برای انســان تــا از حیــات جــاودانی پــس از مــرگ بھــرهمفه و بازگشت بمقرر شدۀ خدا برای گناه است. اما تو

بارھا و بارھا که از مجازات آنی ما عدول کرده است، و فرصتی به ما داده اســت تــا از کــاری کــه  که شود. خدا را شکر کنید

  دھیم اظھار پشیمانی و تقاضای بخشش کنیم. میرادۀ او انجام برخالف ا

ھائی که خدا به عنوان عمر به ما ارزانی داشته است، استفاده بھینــه را بنمــائیم. خــدا ایــن  از این فرصت گرانبھا، این سال

که تــا پایــان ایــن جھــان بــه دنیــا ھایی  فرصت را نه تنھا در اختیار گذشتگان و ما بلکه در اختیار آیندگان نیز، برای تمام انسان

  ایمان آوردند.آن  آیند، نھاده است، تا اوامر او را اطاعت کنند و طرح عالی او را برای نجات عام بپذیرند و به می

شــد... و  انصافی نشد. مجازات گناه مرگ بود، و گناھکــار ھــالک مــی دوران مرتکب ھیچ گونه بیآن  خدا در مجازات خاطیان

میــرد، فرصــتی کــه  با این تفاوت که اگر گناھکار درجا نمیروز ھم تغییر نکرده است و به قوت خود باقی است، این قانون، ام

شود، فرصتی برای اظھار پشــیمانی و بازگشــت و درخواســت بخشــش اســت، نــه  میتا مرگ یا مجازات در اختیار  او نھاده 

  اش را به ایمانداران داده است. دنیائی که وعدهآن  از برای گریز از مجازات که ھمان مرگ است، بلکه برای برخورداری

آن  گذرانیدند. تمــام کرد، مردم برای ھر جرم و خطائی باید قربانی می در روزگاری که خدا مستقیماً بر قوم خود حکومت می

ش اســحاق در قوچی بودند که خدا بــرای ابــراھیم فــراھم کــرد تــا بــه جــای پســرآن  ھای گذرانیده شده دورنمائی از قربانی

خــدا بــرای نجــات بشــریت بــود، بــرای آشــتی بــا  حضور خدا قربانی کند. فرمان قربانی کردن اسحاق، دورنمائی از طرح خودِ 

  بشریت بود.

خدا آخرین و بزرگترین قربانی را در جسم عیسی مسیح بر صــلیب، بــرای کفــارۀ گناھــان بشــریت از ازل تــا ابــد، گذرانیــد، و 

ھــای  گذراننــد، ولــی قربــانی ھای خود برای خداوند و به نیّت خیر می ھائی بر مذبح نوز ھم قربانیاینک ھرچند که اقوامی ھ

قاین مقبول خداوند واقع نخواھد شد، چون ھابیل دیگری، که پسر یگانه خدا عیســی مســیح بــود، قربــانی  ھدیه آنان مانند

  نی تازه نیست.مصلوب خدا را بر مذبح به او تقدیم کرده است و دیگر نیازی به قربا
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ھــائی اســت کــه در ســر راه قــرار  الزمۀ رسیدن این قبیله بــه کنعــان عبــور از ســرزمین .قبیله اسرائیل ھمچنان در راه است

گرفــت،  دانید ارادۀ خدا براین بود که این قبیله وارد کنعان شوند. و این مھم باید بــه ھــر نحــوی انجــام مــی دارند. چنانکه می

بــرای عبــور از آنھــا  ھــا درخواســت از رؤســای آمیــز عبــور از ایــن ســیرزمین واه با قھر و جنــگ. طریقــه صــلحآمیز و خ خواه صلح

ام وارد کننــد، بــدون واقــآن  قبیلۀ اسرائیل بدون اینکه ضرری بــرشد،  سرزمینشان بود. چنانچه با این درخواست موافقت می

ھرگونه خســارت  و کردند شتند، تمام حوایج خود را با پول تأمین میای برآنھا تحمیل کنند، با اتکاء به آنچه که دا اینکه ھزینه

کردنــد تــا ســرزمین بعــدی چــه پــیش آیــد. در  دیار عبور میآن  کردند و با صلح و سالمتی از احتمالی ناخواسته را جبران می

گرفــت.  ھــر و جنــگ صــورت مــیداد، آنگــاه ایــن عبــور بــا ق دیار اجازۀ عبور به قبلیۀ اسرائیل را نمــیآن  غیر این صورت چنانچه

دانستند. رھبران قــوم، بــرای مقابلــه بــا ھــر نــوع مقــاومتی ترفنــدھای الزم را بــه کــار  اسرائیل و رھبران این را خوب می بنی

  بردند.

ھــا بــود کــه چــه  ســرزمینآن  نخست تشــکیل ارتشــی بــود شــامل ششصــد ھــزار مــرد جنگــی و گــام دوم کســب اطــالع از

  تا چه اندازه است.آنھا  قدرت جنگی ساکنند وآنھا  ھائی در قوم

آوری کننــد  ھا، اطالعــات الزم را جمــع سرزمینآن  فرستادند، تا قبل از عبور از برای کسب چنین اطالعاتی، جاسوسانی می

ســرزمین داشــتند، طراحــی آن  ســرزمین را بنابراطالعــاتی کــه ازآن  اسرائیل چشم بسته عمل نکند و نحــوۀ عبــور از تا بنی

  کنند.

بــه کنعــان نخواھــد شــد، آنھــا  از ھرچیز خداوند به موسی چنین وعــده داده بــود کــه ھــیچ چیــز و ھــیچ کــس مــانع ورود قبل

از مصر نشد، بدین دلیل مھم که فرماندۀ ارتــش و پادشــاه ایــن آنھا  فرعون، مانع خروجھمانطوری که ھیچ کس حتی قدرت 

خیزی به اصــطالح معــروف  و از نظر آبادانی و حاصلنیکو و وسیع  قوم خوِد خداوند بود. مقصد اصلی این قبیله سرزمینی بود

شــد اینــک کشــور اســرائیل و اردن را تشــکیل  زمــان کنعــان نامیــده مــیآن  شیر و شکر جاری بود. این سرزمین که درآن  در

ه شــد ولــی آمیز و یا با جنگ، درھم شکســت ھای کوچک یا به طریق صلح منطقه، مقاومتآن  یابی به دھند. برای دست می

تیــان، آموریــان، فرزیــان، حامی چــون کنعانیــان، وزیســتند: اقــ مــیآنجــا  سرزمین مستلزم غلبه بر اقوامی بــود کــه درآن  فتح

عبــور آن  بایســت قبیلــه اســرائیل از ھــا کــه مــی یکــی از ایــن ســرزمین .پرست بودند بت و ویان، و یبوسیان که ھمگان کافرح

  :م فرستادوانی به نام قادش پیامی برای حکمران ادکرد آدوم نام داشت که موسی از مک می

ھای ســال در مصــر زنــدگی کردنــد. امــا در  اند و سال دانی، پدران ما به مصر آمده ما قوم اسرائیل و برادران تو آنچنانکه می«

د خواســتیم. خــدا مدھای اخیر مصریان با ما بدرفتاری آغاز کردند، و ما ھم از خداوند برای رھائی از بردگی در مصر  این سال

ایــم.  ای پیش روی ما فرستاد تــا مــا را از مصــر بیــرون آورد و اینــک در قــادش اردو زده نیز درخواست ما را اجابت کرد و فرشته

ھــا وارد نخــواھیم آورد و اب از  زارع و تاکستانمتمنای ما اینست که اجازه دھی از زمین تو عبور کنیم. در این عبور ضرری به 

  »نخواھیم نوشید و به چپ و راست، منحرف نخواھیم شد، بلکه از شاھراه خارج از شھر، عبور خواھیم کرد...ھایتان  چاه

  ولی حکمران ادوم با درخواست موسی موافقت نکرد و در پاسخ او نوشت:

  »اگر وارد سرزمین من شوید، شما را به شمشیر خواھم گشت.«

  امی دیگر به او تأکید کرد: موسی طریق مسالمت در پیش گرفت و مجدداً طی پی

را خــواھیم آن  ســرزمین تــو بنوشــیم، بھــایھای  ھای ما از آب ما و دام ده خواھیم کرد، و چنانچهھای کناره استفا ما از راه«

  »تنھا اینست که از شاھراه شما عبور کنیم تا به مقصد برسیم. ما پرداخت. قصد

دھــم و بــا شمشــیر راه را برشــما  اجازه عبور به قبیله شما نمــی« نوشتولی حکمران ادوم با لحن تندی در پاسخ موسی 

  »خواھم بست.

  موسی که وضع را چنین دید از گذر کردن از ادوم صرفنظر کرئد.

را آن  اســرائیل قصــد تصــرف ھای بــین راه بــوده اســت و بنــی ھمانطوری که در کتاب خروج آمده است. ادوم یکی از سرزمین

نــع را از ســر راه اســرائیل بــر  خواھــد  اھای موعود خدا خود وعده داده بود که تمــام مو رزمیننداشته است. ولی در مورد س

  ھا را تصاحب خواھند نمود. سرزمینآن  قوم تمامآن  داشت و

دھــد کــه چگونــه  مــیآمیــز موســی را نشــان  جریان ادوم و مکاتبات انجام گرفته بین موسی و حکمــران ادوم، روح مســالمت

به ارادۀ خدا واگذار کرده است، و چنانچه خداوند وعــدۀ گذشــتن از ادوم و ســایر  شــھرھای بــین راه را  ھمیشه ھمه چیز را



 

کرد، ولــی چــون خــدا  شھرھا را صادر میآن  به موسی داده بود، او بالدرنگ با ایمانی که به نصرت خدا داشت فرمان تصرف

ھــای دورتــری  ش از ھرگونه درگیری و جنگ پرھیــز کــرد و راهدر این مورد رھنمودی نداده بود، علیرغم ارتش منظم و تجھیزات

  برای رسیدن به مقصد انتخاب نمود.

مکــان بــه دیــار بــاقی شــنافت و آن  قوم اسرائیل پس از کوچ کردن از قادش به کوه ھــور رســیدند و ھــارون بــرادر موســی در

لعازار بــه جــای او منصــب کھانــت یافــت و بــه ایل به دیدار سرزمین موعود نشد، و پسرش انھمانطوری که خدا فرموده بود، 

  لباس کھانت ملبس گردید.

شــھر و درگیــری بــا اھــالی از آن  ر ازوھای بین راه عراد نام داشت که موسی تصمیم گرفت بــدون عبــ یکی دیگر از سرزمین

افراد قبیله را به اســارت  ی ازتعداداد بر قوم اسرائیل شبیخون زد و عرقبیله را عبور دھد، ولی پادشاه کنعانی  شھرآن  کنار

و نجــات اســرا گرفتــه و آنجــا  تسخیرگرفت. قبیله اسرائیل از این واقعه بسیار خشمناک شدند و تصمیم به مقابله با عراد و 

گیرند. به ھــر جــائی کــه نآمیز پیش  را پیروز گرداند منبعد روشی مسالمتآنھا  با خدای خود عھد کردند چنانچه در این جنگ

  نمایند.تسلیم  را وادار بهآنجا  به سرزمین موعود شود با قھر غلبه کرده ونھا آ مانع ورود

دیــار را تســخیر و اھــالی را از دم بــه قتــل رســانیدند و اســرا را آزاد کردنــد. قــوم آن  بدین ترتیب وارد جنــگ بــا عــراد شــدند و

خواست که ادوم به تسخیر آنــان در آیــد، ولــی  اسرائیل برای رسیدن به مقصد الزم بود که ادوم را دور بزنند چونکه خدا نمی

قوم که از دوری راه خسته و درمانده شده بودند، و طعم پیروزی بر عراد زیر زبانشان بــود، بــا ایــن تصــور کــه موســی ادوم را 

ای تر خواھد شد، در مواجھه با تصمیم موسی مبنی بــر دورزدن ادوم، داد و فریــاد و صــد ھم تسخیر خواھد کرد و راه نزدیک

کنــی... بگــذار بــه ادوم حملــه  اعتراضشان بلند شد که: جناب موسی این چه کاری است؟ چرا راه ما را ایــن ھمــه دور مــی

دانســت کــه  را نابود کنیم و خداوند مطمائناً ما را مانند جنگ عراد پیروز خواھد کرد. ولی موســی چیزھــائی مــیآنجا  کنیم و

شد و ایــن تنبیــه نــه  ی که ھمان خواست خدا بود، موجب تنبیه معترضان میدانستند و مخالفت با خواست موس آنان نمی

  از ناحیه موسی، بلکه از سوی خدا بود.

در بــین قــوم فرســتاد کــه گــروه زیــادی از قــوم را ھــالک  یآمیز مارھای زھرآگینــ خدا برای فرو نشانیدن این صداھای اعتراض

فرســتاد  مــیســنواتی کــه بعــد از ھــر مجــازاتی کــه خــدا طبــق معمــول  کردند، بقیه که از گزش مارھا در آمان مانــده بودنــد،

کردند، نزد موسی آمده و تقاضا نمودند بــرای قــوم وســاطت کنــد، باشــد کــه خــدا از مجــازات آنــه  ھنراسان شده و توبه می

 چشم پوشی کند. و موسی نیز مثل ھمیشه وساطت کرد و خدا دعــای او را مســتجاب کــرد و بــه او گفــت مــاری از جــنس

  میرد.نرا مشاھده کند، آن  ای تا ھر مار گزنده هدبرا بر سر نیزه قرار آن  برنج بسازد و

  ایم. ھا بوده تاکنون و تا اینجا شاھد چندین مورد از این نشانه

  را در سفر پیدایش مشاھده کردیم، به یاد دارید؟آن  موردی از

ن دھد و او را وادار به تسلیم نماید... بــه قــوم اســرائیل گفــت وقتی خدا اراده نمود آخرین جلوۀ قدرت خود را به فرعون نشا

اشــیده پای کــه بــر درش خــون  زادگان ھر خانه ھایشان بپاشند، تا نخست ای را کشته و خونش را بر سردر خانه ھر کدام بره

  شده، زنده بمانند.

  شود.نن نظر کند، ھالک ای بدا دھد، تا ھر مار گزنده میو اینک خدا دستور ساختن مار برنجینی به موسی 

ھاست. فراموش نکنیم کــه جــان و مــال مــا در اختیــار اوســت، او ھرگــاه اراده کنــد،  عزیزان، خدا مالک این جھان و ما انسان

  کند، و ھرگاه اراده کند، اعمال رحمت. اعمال قدرت می

افران است، بفھماند خدا کیســت و او فرعون که نماد تکبر و غرور و سرسختی کبه در واقعه مصر، خدا اعمال قدرت نمود تا 

  دیرتسلیم شد و تسلیم شدن او به بھای بسیار گرانی برای قومش، تمام شد. ،کیست. ھرچند که فرعون دیر فھمید

ھــا  اســیر بودنــد، ولــی دل بــدان ســپرده بودنــد، و ھرچنــد کــه در کــوران رنــجآن  در اســرائیل مصر دنیائی بود که ھرچند بنــی

 ھا دل به رؤیای فریبنده مصر خوش کردند و آرزوی بازگشت بــه تجربه شد، ولی در کوران ھا بلند می لتیعدا فریادشان از بی

  نمودند. را میآنجا 

نمــود و چــون توبــه نمودنــد، اظھــار پشــیمانی کردنــد، و از او و دیدیم چندین و چند بــار خــدا، در میــان قــومش اعمــال قــدرت 

  برد... تقاضای بخشش نمودند، رحمت خود را به کار

روز شــوم بردرگــاه خانــه اســرائیلیان پاشــیده شــده بــود و آن  مار برنجین موســی، ھمــان رنــگ ســرخی اســت کــه صــبحگاه

  زادگانش زنده ماندند. نخست

ای توسط گنــاه، در حــال جــان دادن بــدان  اینک صلیب عیسی مسیح، به منزلۀ ھمان مار برنجینی است که ھر گزیده شده

  .یابد بنگرد، نجات می

  خدا برای رستگاری بشریت است.ن صلیب عیسی، ھمان خون است و ھمان مار برنجین است که آخرین نماد چو

  عیب قربانی شده بر صلیب بیندیشید... به بره بی

او آخرین راه چاره است، ای مارگزیدگان و قربانیان گناه، ما ایمانداران نیز مارگزیدگانی بودیم که بــا ایمــان بــه قربــانی اعظــم 



 

  ایم. ند بر روی صلیب، اینک از ھالکت روحانی جان به در بردهخداو
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ھــائی را کــه  رفتند، و سرزمین درنظر گرفته بودند پیش میاسرائیل به سوی مقصدی که خدا برایشان  بدین ترتیب قدم بنی

ان نیز مانند ادوم بــه درخواســت سرزمین اموری .قھر و غلبه با آمیز و گاه کردند، گاه صلح بشوند تسخیر میآنجا  قرار بود وارد

اسرائیل برآمده و مغلوب شــدند و بــه اســیری  آمیز موسی مبنی بر عبور قوم پاسخ منفی داده و به مقابله با بنی مسالمت

  اشان را تسخیر کردند.باسرائیل درآمد، سپس  ھایشان به تسخیر بنی گرفته شدند و تمامی زمین

داد و در طــی طریــق ھرگــاه شــکوه و عظمــت  نصرت مــیآنھا  و این خداوند بود که بهکرد  اسرائیل را خداوند ھدایت می بنی

از [آن پادشــاه و «گفــت:  داد، خداونــد بــه او مــی را از دســت مــیآنجــا  ملــه بــهحگرفت و جــرأت  قومی چشم موسی را می

ه بــا ســیحون [پادشــاه] ام و بــه نحــوی کــ ارتشش] نترس زیرا که او را با تمامی قومش و زمینش به دست تو تسلیم نمــوده

  »اموریان که در حشبون ساکن بود، عمل نمودی، با او نیز عمل خواھی نمود.

  آمیز از چه زمانی استفاده کرده است؟ توجه فرمودید که خدا در این بیانیه تشویق

را بــا تمــامی او «، بلکه فرمــود »او را با تمامی قومش و زمینش به دست تو تسلیم خواھم نمود«گفت که نخدا به موسی 

  »ام. قومش به دست تو تسلیم کرده

و مشیت خداوند، این بود کــه چنــین شــود، فرھنــگ و گرامــر خداونــد، از آینــده و آنچــه کــه واقــع خواھــد شــد، ســخن  یرتقد

  ھاست. ھای خداوند، برای تمام زمان ھا و طرح گوید، چون نقشه گوید، بلکه از حال سخن می مین

 وحشت اقوامی شد که در مسیر حرکــتموجب گروھی که از مصر بیرون آمده بودند، رفته رفته درپی  ھای پی اخبار پیروزی

 نمودنــد تــا بــه مقابلــه بــا ایــن قــوم پرداختند و گاه با ھم ائتالف می قرار داشتند. بنابراین به تجھیز قوای نظامی خود میآنھا 

. بــاالق پادشــاه مــدیانی مــوآب بــه فکــر چــاره ودنــدبپردازند. ساکنان موآب از پیشروی اسرائیل وحشت دچار وحشت شده ب

کــرد کــه دارای قــدرت خاصــی بــود، آنطــور کــه از  زمان شخصی به نام بلعام در مکانی بــه نــام فتــور زنــدگی مــیآن  . درافتاد

دھــد کــه او یــد طــوالئی در نفــرین نمــودن و برکــت دادن داشــته  آید، نشــان مــی تقاضای سران موآب و مدیان از بلعام بر می

ھرچــه را کــه در ســر راه اســت «بــه قــول آنــان  ،ست. از این رو فرستادگان حاکمان موآب و مدیان برای حل معضل این قوما

، متوسل به بلعــام شــدند، ھمیشــه در طــول تــاریخ چنــین افــرادی کــه دارای قــدرت »آمدند خوردند و پیش می مانند گاو می

  اند و امروز نیز وجود دارند. هاند، خواه خداپرست و خواه کافر وجود داشت خاصی بوده

پیچــد. بلعــام  گیرند و آوازۀ شھرتشان در ھمــه جــا مــی ھای کالن می امروزه بازار رماالن و فالگیران بسیار داغ است و ویزیت

نیز از آنگونه افراد بود که مشھور بود ھر کس را نفرین کند، کارش ساخته است و ھــر کــس را دعــای خیــر کنــد، ســعادتمند 

  شود. می

فرستادگان باالق پادشاه موآب نزد بلعام رفته و دستمزد خوبی به او پیشنھاد داده و به او گفتند: جناب بلعام، گــروه کثیــری 

آینــد و کســی جلودارشــان  بلعنــد و پــیش مــی و مانند  گاو ھــر چــه را کــه در ســر راھشــان اســت مــی اند از مصر بیرون آمده

اشان و سایر اقــوام بــین راه و شکســت آنــان شــتابان بــه ســوی مــوآب و بان و غلبه بر سرزمین امورینیست، و اینک پس از 

 را نفرین کنی و برای مــن دعــای خیــر کنــی تــا بــرآنھا  خواھم که با ما بیائی و در ھنگام جنگ آیند. اینک از تو می مدیان می

  »توانم بر آنان غالب شوم. نمیترند و  بینم از نظر قوان نظامی از من قوی پیروز شوم و شکستشان دھم، چونکه میآنھا 

گوید: امشب را در اینجا استراحت کنید، من امشب با خدا مشورت کرده و نتیجه کار را فــردا بــه شــما اعــالم  بلعام نبی می

  خواھم کرد.

، او پسر بعور و از اھل قریــه فتــور بــود کــه در الجزیــره واقــع اســت«خوانیم:  در قاموس کتاب مقدس راجع به بلعام چنین می

  »وی در میان طایفه خود خیلی مشھور و معروف و ظاھراً موّحد و خداپرست بود.

ای داد، به اســحاق وعــده داد  وعده از آنان برکت داد، به ھر یکابراھیم پسران خود را  که اگر اندکی به عقب برگردیم، آنگاه

ای مشــابه داد کــه از او  به اسماعیل نیــز وعــدهکه نوادگان او زمین را پر خواھند کرد و موجب برکت جھانیان خواھند شد، و 

  قومی عظیم پدید خواھد آمد.

، نوادگــان اســحاق و یعقــوب بودنــد کــه بودنــد اسرائیل که ابزاری در دست خدا بودند برای برکت دادن به جھانیان طایفه بنی

  ملقب به اسرائیل گردید.

ھــای بزرگــی را تشــکیل دادنــد کــه خداپرســت بودنــد و احتمــاالً  ولی نباید از نیاکان اسماعیل نیز غفلت کرد که آنان نیز قــوم

  بلعام ھم از ھمان خاندان اسماعیل و خداپرست بوده است.



 

اند، حال خداوند چه رھنمودھــائی  روزگار نیز مانند امروز ادیان توحیدی در جھان وجود داشته است... و انبیائی داشتهآن  در

  دانیم. چیزی نمیداد، ما  میتوسط انبیا ایشان به آنان 

پرســتیدند، ولــی  فرزندان ابراھیم و خدای یگانه را مــیآنھا  اق برآمده از دو نوادگان اسحاق و اسماعیل بود. ھر دوقتشاین ا

متبــارک آن  اسماعیل ســروری بخشــد و فــیض خاصــی بــه خانــدان اســحاق عطــا نمایــد و رخداوند برآن شد که اسحاق را ب

  براینکه موجب برکت جھانیان شوند و این نافی یکتاپرستی نوادگان اسماعیل نیست.ساختن نوادگان اسحاق بود مبنی 

حص خــواھیم کــرد و بــه پاســخ ایــن ســؤال خــواھیم رســید، و فعتیق ت کتبدانید؟ ما در طول  میآیا روند این برکت یافتن را 

  شوند. این برکات لتوانند مشمو  نتیجه خواھیم گرفت که نوادگان اسماعیل یکتاپرست نیز می

بــا «االق رســانید: بــباری، آنشب بلعام با خدا مشورت نمود و فردا نتیجه مشورت خود را به این شرح به اطالع فرســتادگان 

  »توانم خواسته شما را برآورده سازم چون خداوند مرا از این کار منع نمود. عرض معذرت نمی

  »نیامد و درخواست ما را نپذیرفت.ما  بلعام ھمراه«فرستادگان باالق بدون نتیجه باز گشتند و به باالق گفتند: 

این بار باالق افراد بیشتری ھمراه با ھدایای بیشتری نزد بلعام فرســتاد و تقاضــای خــود را بــار دیگــر مطــرح کــرد و خــواھش 

  مو اطاعت کند. د و قول داد ھرچه که بلعام بگوید، موبهنمود که تقاضایش را رد نکند و نزد او برو

تــوانم از فرمــان یھــوّه خــدای  خود را پر از طال و نقره به من ببخشــد، نمــی ۀاگر باالق خان«پاسخ فرستادگان گفت: بلعام در 

نا اینکــه امشــب را در اینجــا اســتراحت کنیــد تــا بــار دیگــر نظــر خداونــد را جویــا متخود، تجاوز نموده، کم یا زیاد به عمل آورم 

  »شوم.

گــویم بــه ھمــان  یھمراه ایشان برو اما کالمی را که من بــه تــو«داوند به او گفت: آن شب بلعام به حضور خداوند رفت و خ

  »عمل نما.

آن تأئید قطعی بلعام مبنی بر انجام خواسته خداوند، و تردید او مبنی براینکه ممکن است خداونــد در ارادۀ خــود تجدیــدنظر 

اش را تغییــر  بدھد که برای ھمیشه بفھمد خداوند اراده کند، خدا را برآن داشت که او را به طریقی تنبیه کند و درسی به او

  نخواھد داد.

  خداوند از چه ابزارھائی در مکتب خود برای آمنوختن این مھم استفاده کرده است.حال ببینیم 

مــه ھآن  اســرائیل را از مصــر بیــرون آورد، امــا فرعــون مــانع کــار او شــده بــود. خــدا از طریــق خداوند اراده فرموده بود که بنی

  توان تغییر داد. بالعائی که بر مصر وارد آورد به فرعون آموخت که ارادۀ خدا را نمی

  تواند ارادۀ خدا را تغییر دھد. به ابراھیم آموخت که گرفتن زن دیگری غیر از سارا نمی

خداونــد اراده  میــل نبــود او را بــر یعقــوب ســرور بگردانــد ولــی اسحاق، عیسو فرزند بزرگش را بیشتر از یعقوب دوست، و بی

بود که یعقوب برعیسو سروری نمایــد و از طریــق ابــزاری کــه بــه ظــاھر امــر فریبکارانــه بــود بــه اســحاق آموخــت کــه فرموده 

  تواند در ارادۀ خداوند تغییری ایجاد کند. نمی

  تواند در ارادۀ خدا خللی وارد آورند. خداوند با نمایشی دردناک، به برادران یوسف درسی داد که نمی

داوند درسی به یعقوب آموخت و راھی به او نشان داد تا ترفند پدرزنش البــان را کــه طــی قــراردادی مکرآمیــز بــه اصــطالح خ

  خواست سر او را کاله بگذارد، خنثی کند. می

  خداوند اراده نمود با نمایشی از قحطی، یعقوب و برادران یوسف او را بیابند.

ل فرمان فرعون مبنی بر کشتن تمامی نوزادان در مصر قرار نگیــرد و بــا نمایشــی خداوند اراده نمود که موسای نوزاد مشمو

  باشد.   اصلیش دختر خودش بود، به او درسی آموخت که قادر به تزلزل در ارادۀ خداوند، نمی مھیج که بازیگر

ته خــدا مبنــی برگــزینش توانــد در مقابــل خواســ خداوند با مبتال نمودن مریم برای مدت ھفت روز، به او درسی داد کــه نمــی

  خداوند، مخالفت کند.

خداوند با مبشرانی که با خبرھای خود، علیرغم وعدۀ خدا مبنی بــر پیــروزی، دل قــوم را خــالی کردنــد، و دورنمــائی غیــر از 

تواننــد  آنچه که خداوند به آنان وعده داده بود، به قوم ارائه دادند، با مبتال ساختن به وبا درسی آموخت مبنــی براینکــه نمــی

  ارادۀ خدا را تفسیر کنند و برعکس جلوه دھند.

خواستند ارادۀ خدا را تغییر داده و قــوم را دوبــاره بــه مصــر برگرداننــد، بــا آتشــی کــه آنــان را  خداوند قورح و ابیرام را که می÷

  توانند، ارادۀ خدا را تغییر دھند. بلعید، درسی داد که نمی

دھد مبنی براینکه شــک آوردن بــه ارادۀ  از ابزاری به نام االغ، درسی به بلعام می خوانیم که خداوند در این قسمت ھم می

  خدا اشتباه بزرگی است.

  بله، تعجب نکنید! خداوند قادر مطلق است و ھمو توانسته است با فصیح گردانیدن زبان االغی این درس را به بلعام بدھد.

  قوم پیاده کند.آن  ا در میانبلعام با فرستادگان باالق رفت، باشد که نقشه خدا ر
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اسرائیل را نفــرین کنــد تــا  باالق، بلعام را دعوت کرده بود که در نبرد با قوم اسرائیل در کنارش باشد، و با نیروی دعایش بنی

و بــاز ھــم بــرای خواست دیدگاه خداوند را در ایــن بــاره جویــا شــود،  شکست بخورند. بلعام باز ھم مشکوک بود، باز ھم می

اش به او نشان داد، تا بدانجا کــه لــرزان پــیش بــاالق  قوم برگزیده متشورت نزد خدا رفت و خداوند در رؤیا دورنمائی از عظم

را کــه خــدا نفــرین ننمــوده آن  را که خدا لعنت نکرده است، و چگونــه نفــرین نمــایم،آن  چگونه لعنت کنم«باز گشت و کفت: 

کاش من به وفــات عــادالن بمیــرم، و عاقبــت «کند:  اوند آورده است آرزو میو حیرت زده از شکی که به تصمیم خد» است؟

حــذر باشــم تــا آنچــه را کــه  رباید ب آیا نمی«م در مقابل اعتراض باالق گفت: امت متاو با شھ» من مانند عاقبت ایشان باشد

  »خداوند به دھانم گذارد، بگویم؟

  :را نسبت به رؤیایش که از عظمت  اسرائیل دیده بود، به شک انداخت اوبار دیگر باالق آنقدر در گوش بلعام زمزمه کرد که 

انــد،  تــو بــودهھمه جمعیــت کــه چــون ســتارگان آســمان در رؤیــای آن  کنی، من کاری با جناب بلعام شاید داری اشتباه می«

و » اشغال کننــد، نفــرین کــن!آیند تا سرزمین ما را  تو ھم کاری با آنان نداشته باش، فقط ھمین تعداد را که دارند می ندارم.

ام، شــاید خداونــد نظــری دیگــر دارد. بنــابراین دوبــاره  بار دیگر بلعام به ارادۀ خدا شک آورد و با خود گفت شاید اشــتباه کــرده

ت نــزد ماھرا به بــاالق منتقــل نمایــد و او بــا شــآن  برای مشورت نزد خدا رفت و خدا این بار قاطعانه درسی به او آموخت که

  سرداران موآب ایستاده چنین گفت: باالق و

  ،وای باالق، برخیز و بشن«

ای پسر صفور به من گوش ده! خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید، یا چون او توبه کند. به آنچه که قول بدھــد عمــل 

  رسد. گوید و به انجام می کند. او سخن می می

  توانم تغییر دھم. را نمیآن  برکت داده است، منآنھا  هرا برکت بدھم. او بآنھا  به من امر فرموده است کهاو 

  بیند، خداوند خدای ایشان با آنھاست. او در آیندۀ اسرائیل بدبختی و دشواری نمی

چون گاو وحشــی نیرومنــد ھســتند. آنھا  را از مصر بیرون آورد،آنھا  کنند. خداوند آنھا او را به عنوان پادشاه خویش اعالم می

گوینــد: خــدا چــه کارھــائی  سرائیل را جادو کند و افسون کسی برآنھا کارگر نیســت. دربــارۀ اســرائیل مــیتواند ا کسی نمی

ایســتند و تــا وقتــی شــکار  خیزند و مانند شیر نر به پا مــی برای آنان کرده است. این قوم را ببینید! که مثل شیر ماده بر می

  »خوابند. ، نمیخود را نخورند و خون کشتگان خود را ننوشند

ه ایشــان را لعنــت کــن و نــه برکــت نــاصالً مــا نخواســتیم، «باالق پس از شنیدن این سخنان عصبانی شده و به بلعام گفت 

  »ده.ب

. بلعام بــار دیگــر جویــای مشــورت ولی، بار دیگر بلعام را راضی کرد که نزد خدا برود و نظر قطعی او را در این مورد جویا شود

ردی را کــه مــآن  حــیبلعام پسر صــفور، و حیو«این سخنان بر زبانش جاری شد:  ،گشت خداوند شد و وقتی نزد باالق باز

کسی که سخنان خدا را شنید، و رؤیائی را دید که خدای متعال را نشان داد، آنکه به خاک افتــاد  حیچشمانش باز شد، و

  و چشمانش باز شد.

خــود کاشــته باشــد، و چــون درختــان ســرو کنــار ی که خداوند بــه دســت عوداردوھای شما چقدر زیباست، ھمچون درختان 

  شوند. شود. بذرھای ایشان، با آب فراوان آبیاری می ب لبریز میآجویبارھا، دلوھای ایشان، از 

  گردد. سرفراز میآنھا  باشد، و مملکت بزرگتر از اجاج میآنھا  پادشاه

ھایشــان  بلعنــد. اســتخوان دشمنان خود را میآنھا  ، وجنگد میآنھا  را از مصر بیرون آورد. او مانند گاو وحشی برایآنھا  خدا

  شکنند. کنند، تیرھای آنان را می رد میرا خُ 

را بیدار کند. کسی که تــورا برکــت بدھــد، برکــت ببینــد و لعنــت بــاد آنھا  دارد کهنرا آن  خرامند و کسی جرأت مانند شیر می

  »برکسی که تو را لعنت کند.

جنــاب بلعــام مــن تــو را «ام قائل بود، از شنیدن سخنان او به شــدت عصــبانی شــد و گفــت: باالق که احترام زیادی برای بلع

ای. مــن احتــرام زیــادی برایــت قائــل  را برکــت دادهآنھــا  حال سه بار است کــهمنانم را نفرین کنی ولی تا شاینجا آوردم که د

  »داند. بودم، ولی مثل اینکه خدا تو را الیق احترام نمی

باالق من که از اول به فرستادگانت گفته بودم که اگر باالق خانه خود را پر از طال و نقره کــرده و بــه مــن جناب «بلعام گفت: 

کــنم بــا مــن  توانم از فرمان خدا تجاوز نمایم، حال که مرا اجازه دادی نزد قوم خودم برگردم از شما خــواھش مــی بدھد، نمی



 

ن دھم: اینست مشاھدات مــن از آینــده، مشــاھدات کســی کــه خداونــد بیائی تا دورنمائی از آیندۀ این قوم را به شما نشا

چشمانش را باز کرده است، مشاھدات کسی کــه ســخنان خــدا را شــنیده اســت، مشــاھدات کســی کــه دانــائی حضــرت 

  ته است، مشاھدات کسی که رؤیای قادر مطلق را دیده است.نساعلی را دا

خاســت و مــوآب را یعقوب طلوع خواھد کــرد و عصــائی از اســرائیل برخواھــد  ای از ما خدا را خواھیم دید، اما نه حاال، ستاره

ر ســعیفتنــه را ھــالک خواھــد ســاخت. ادوم بــه ملکیــت او در خواھــد آمــد و اھــالی  ابنــایدرھم خواھــد شکســت و جمیــع 

طنت شــود، ســل د شد. اسرائیل به شجاعت عمل خواھد نمود و کسی که از یعقــوب ظــاھر مــیندشمنان او، بندۀ او خواھ

  خواھد نمود و بقیه اھل شھر را ھالک خواھد ساخت.

عمالیق اولــین امــت «اسرائیل شدند، چنین نبوت نمود:  به عمالیق اولین قومی که مانع عبور بنی عسپس بلعام در رؤیا راج

  »بود، اما در آخر محکوم به ھالکت است.

پایگــاه قینیــان «رای ورود به کنعــان، قــرار گرفتــه بودنــد اسرائیل ب پرداخت که در سر راه عبور بنیو سپس به تک تک قبایلی 

  »به صخره نھاده شده است، لیکن قاین تباه خواھد شد، تا وقتی که آشور تو را به اسرائیل ببرد.آنھا  کم و آشیانۀحمست

ذلیــل خواھــد ر را بد ســاخت و عــانــھا از جانــب کتــیم آمــده آشــور را ذلیــل خواھ کشتی«ت نمود: در رابطه با آشور چنین نبوّ 

  »گردانید، و او نیز به ھالکت خواھد رسید.

آمدند، متوســل  اسرائیل که به سوی موآب می آید که باالق برای رفع مشکل بنی عزیزان، از محتوای این بخش چنین برمی

عــا کنــد تــا قــوم به فالگیری شد و از بزرگترین و مشھورترین رماالن و فالگیران زمانه خود خواست تا برای او فــالی بگیــرد و د

جویــای نظــر  افســونرا نفرین کند. بلعام نیز بساط فالگیری خود را گشود و نــه بــا خلــوص نیـّـت بلکــه بــا فــال و  اسرائیل بنی

خداوند شد. پس از اینکه یک شب از فرستادگان مھلت خواست، فردایش نتیجه فالگیری خود را به آنان اعــالم نمــود مبنــی 

  این قوم شکست بخورند. خواھد که براینکه خداوند نمی

ھای شیرین برای بلعام فرستاد و تقاضــای خــود را تجدیــد کــرد، و بلعــام  بار دیگر باالق فرستادگانی با ھدایای بیشتر و وعده

ھای فریبنده خللی در بیان حقیقــت توســط او ایجــاد نخواھــد کــرد، بــار دیگــر  نیز مانند بار پیش ضمن تأکید بر اینکه این وعده

خداونــد بــه مــن اجــازه «و فردایش بــه آنــان گفــت: مجدداً فال بگیرد و مثل بار پیش یک شب فرصت خواست،  حاضر شد که

، نشــان قــرار گرفتنــد ی بعدی و مــوانعی کــه در ایــن ھمراھــی بلعــام بــا فرســتادگان بــاالقھاماجرا» داد، ھمراه شما بیایم!

رأئــی خودســرانه بــوده اســت. در ایــن ســفر بــود کــه خــدا فــالگیری او، نــه برخاســته از الھــام خــدا بلکــه  نتیجۀدھند که  می

با مشاھدۀ قدرت خدا بــه زانــو درآمــد و خــدا را ســجده کــرد و بــه گنــاه خــود اعتــراف و تقاضــای  او چشمان بلعام را گشود و

بــا  بخشش نمود. ولی خدا این فرصت را که برآمده از اندیشۀ بلعام بود برای تحقق اھداف خود بــه کــار گرفــت. اینــک بلعــام

فالگیر مغروری نبود که بازارگرمی کند و از مھارت خود تعریــف کــرده و برســر آن  پرشکوه قدرت خداوند، دیگرای ویمشاھدۀ ر

گویــد، برزبــان  دارد تا چیزی جز آنکــه خــدا بــه او مــینباالق منت گذارد، بلکه مردی فروتن و افتاده بود که اعتراف کرد قدرتی 

اسرائیل را، از طریق بســاط  ھائی چند از قدرت خود، و مناظری چند از آیندۀ بنی که خدا جلوه رسیده بودآن  آورد. اینک زمان

  فالگیری بلعام به او نشان دھد.

  ھائی چند از آیندۀ اسرائیل مشاھده نمود. بار دیگر بلعام به تقاضای باالق دست به کار شد و صحنه

ای از  نی، سپس گســتردن بســاط رمــالی و آنگــاه، مشــاھدۀ شــمهنخست اجرای مراسم قربا ـ صحنۀ اول در بلندھای بََعل

کــه بــر زبــان بلعــام را برکت داده است، پس اعتــراف دیگــری آنھا  فھمید که خداوند از پیش ، آنگاه بلعاماسرائیل عظمت بنی

 »مــوده اســت؟را که خداونــد نفــرین ننآن  کنم را که خدا لعنت نکرده است، و چگونه نفرینآن  چگونه لعنت کنم«جاری شد 

کاش من ھــم چــون عــادالن بمیــرم و عاقبــت مــن ھــم چــون «بر خود گریست و آھی کشید و گفت  سبا دریعِ افسو سپس

  »باشد.آنھا  فرجام

اق باالق خوش نیامد، و گفت من کاری به آینده این قوم ندارم بلکــه آنچــه ذم هھای بعل، ب نتیجه مشاھدات بلعام در بلندی

وانی موقعیــت ھمــین گــروه بتــآیند، حال برای اینکه  این گروھی است که به سوی کشور من میخواھم، نفرین  که من می

ای  کنیم تحت تأثیر رؤیــائی قــرار گرفتــه را نفرین کن، چون فکر میآنجا آنھا  یم برویم، و درفرا تشخیص دھی، به صحرای صو

  .یکن و خیلی گزافه گوئی می

دیگر تکرار شد و نتیجه این ارزیابی توسط بلعــام بــه بــاالق چنــین اعــالم شــد:  مکان رفته و تشریفات الزمه بارآن  سپس به

گوید که انسان نیست که دروغ بگوید، او یک بــار حــرف خــود را زد و مــرا از نفــرین کــردن ایــن قــوم منــع کــرد، پــس  خدا می«

  »ای نیست جز اینکه این قوم را برکت دھم. چاره

قوم را نفرین کنــد، بلکــه مجبــور اســت آنــان را برکــت آن  تواند ه بلعام نه تنھا نمیشود ک و در اینجاست که باالق متوجه می

  »جناب بلعام اصالً ما از خیر این کار گذشتیم، نه نفرینشان کن و نه برکتشان بده.«گوید  زند و می بلعام را می قیددھد، 

شرف بر بیابان برد که بــرای بــار آخــر بــرایش فــالی ای م دانیم بلعام را به قله که ما نمی یولی بعداً پشیمان شده و به دلیل

 لمحل بار دیگر اجرا شد. این بار که بلعــام بــه حضــور خــدا رفــت دیگــر بلعــام فــالگیر و رمــاآن  بگیرد، و مراسم و تشریفات در



 

جــه از خداونــد دریافــت کــرد. و چــون نتی را اینــک چشــمانش بــاز شــده بــود، الھــام نھــایینبود، بلکــه در قالــب یــک نبــی کــه 

مشاھدات خود را به باالق گفت و مورد خشم باالق قرار گرفته و از حضورش بیرون رانده شد به عنــوان آخــرین اخطــار بــه او 

ای از یعقــوب  روم بگذار ھشدارت دھم که سرانجام خدا را خــواھیم دیــد، ولــی نــه بــه ایــن زودی، ســتاره حال که می«گفت 

  »برخاست.طلوع خواھد کرد و عصائی از اسرائیل خواھد 

  پیشگوئی الھام گونه بلعام، ھزاران سال بعد در بیت لحم یھودیه، تحقق یافت.

  جالل برنام خداوند.



 

39  
ت این وقایع معمولی در کتــابی کــه ثبای از خود بپرسند،  گاه ما شاھد وقایعی در کتاب مقدس ھستیم و ممکن است عده

آفرینش کائنات و طوفــان نــوح و خاکســتر شــدن کنار وقایع بزرگی چون  در ؟ای دربر دارد شود، چه فایده کالم خدا نامیده می

بین دو نفــر، تشــریح نــوع لبــاس کاھنــان،  گفتگویخوانیم نظیر  اھمیتی را می شھرھای سدوم و عموره، وقایع کوچک و بی

  نه دختر یعقوب، آشتی دو برادر، دعوای دو ھوو ... و ...دیداستان 

اشاره به ھر یک از این ماجراھای ولو کوچک، بــرای  دراند؟ کالم خدا  اول در کالم خدا آمدهچرا این ماجراھای معمولی و متد

  حاوی درس مھمی است. عدادما درسی دربر دارد و داستان دختران موآب در سفر ا

ری جــاآن  شــکر در شــیر و ھای بیابانگردی، اینک بــه بخشــی از ســرزمین وعــده، دیــاری کــه رنجآن  اسرائیل پس از قوم بنی

اســرائیل درآمــده و کســانی کــه در مقابــل ھجــوم ایــن قــوم مقاومــت  اند. منطقــه مــوآب بــه تســخیر بنــی است، دست یافته

اســرائیل  ب جاری است و بنیآوماند زنده مانده و زندگی در  اند و کسانی که تابعیت این قوم را پذیرفته اند، ھالک شده کرده

دسته از کسانی که در حسرت زنــدگی آن  اند تا استراحت کنند، و تی یافتهھای سفر، خسته و کوفته اینک فرص پس از رنج

  توانند بیاسایند و از نعمات این دیار به عنوان قومی پیروز استفاده کنند. در مصر و غذاھای مصر بودند، اینک می

کــه بــه عنــوان قــومی فــاتح بــر اسرائیل اینک نه به عنــوان بــرده، بل اما موآب در واقع مصر دیگری است، با این تفاوت که بنی

  کنند. دیار رسروری میآن  مردم مغلوب

مستلزم اینست که این قــوم دیگــران  ای نقشۀ خدا این بود که اعقاب ابراھیم جھان را برکت دھند، ولی تحقق چنین نقشه

بینــیم وقتــی قــوم بــه مــوآب  ھا اثر بگذارند...، در حالی که مــی را تحت تأثیر خود قرار دھند، رفتارھا را عوض کنند، بر فرھنگ

  گیرند... این ھتل بین راه رسیدند به جای اینکه قوم موآب را تحت تأثیر قرار دھند، تحت تأثیر آنان قرار می

کردنــد... ولــی  اســرائیل ھــم قربــانی مــی اسرائیل ھم معابــدی داشــتند، ماننــد بنــی پرست بودند، مانند بنی مردم موآب بت

گانه، بلکه برای بعل، بت اعظم خودشان بود، معابد آنان جایگاه فسق و فجور و ھرگونــه اعمــال نه برای خدای یآنھا  قربانی

  ھا غرق کنند. که خود را در لذت بود زشت و برای لشکریان گرسنه و تشنه و حریص اسرائیل، یک بھشت موعود

د ودر معابــد خــ وم را بــرای شــرکتاسرائیل به جای اینکه قوم موآب را به پرستش خدای یگانه تشــویق کننــد، دعــوت قــ بنی

رانی پرداختند و با دختران مــوآب زنــا کردنــد. طبیعتــاً چنــین وضــعی بــرخالف ارادۀ خــدا بــود،  پرستی و شھوت پذیرفتند و به با

این حق را برای خود محفوظ کرده بود که ھرجــا قــوم راه خــود را  و اسرائیل را از بردگی در مصر رھانید ھمان خدائی که بنی

  کنند، عصای تنبیه خود را برداشته و متمردان را تنبیه کند... یکج م

دانســت کــه از  میھا بارھا و بارھا تکرار شدند و خدا نیز بارھا و بارھا متمردان را مجازات کرد، و به خوبی این را  روی این کج

ن ســفر، ســفری بــود بــرای این خیل عظیم مھاجر ھر آنکس باالی چھل سال دارد، بــه ســرزمین موعــود نخواھــد رســید. ایــ

جــدا شــده و پســران از پــدران درس آنھــا  ھــا از پاالیش قوم... سفری بود تا این قوای عظیم انسانی از غربال بگذرند و نخاله

نــه اینکــه تحــت تــأثیر رســند، بــرآن دیــار تــأثیر بگذارنــد،  ھــائی کــه بــه ســرزمین موعــود مــی دســته از انســانآن  بگیرند... تــا

شــوند ارزانــی دارنــد، نــه  ھائی که برآنھا مسلط مــی ھا برکت را به قوم دسته از انسانآن  قرار بگیرند، تا دیارآن  ھای فرھنگ

  شوند و این بار نیز یک کجروی دیگر و یک مجازات دیگر...آنھا  اینکه مشمول لعنت

  خشم خداوند در اثر رفتار قوم در موآب برافروخته شد و حکم دادگاه الھی چنین صادر شد:

  مامی رؤسای قوم محکوم به اعدامند و موسی مجری این فرمان است.: ت

انــد،  پرســت شــده و بــت از یک سو به فرمان موسی داوران قوم موظف شدند که ھــر کســی را کــه تابعیــت بعــل را پذیرفتــه

  بکشند... و از سوی دیگر وبا بر قوم نازل شد و...

پرســت بــه  ری سر داده بودند، یک نفر اسرائیلی با دختری مدیانی و بتھا، در حالیکه مردم گریه و زا در گیرودار این مصیبت

  پرستی بودند، خشــم از این دختران که فواحش معابد بتجمع پیوست، مشاھدۀ این صحنه و با توجه به شناختی که قوم 

  نید.دو حمله کرد و ھر دو را به قتل رساآن  پسر ھارون کاھن را چنان برانگیخت که با نیزه به فینحاس

، در حالیکه خدا مشغول اعمال مجازات خود بر قوم عاصــی و متمــرد بــود، بــه نظــر موســی نــوعی فینحاس عمل خودسرانه

 فینحــاس دخالت در کار خدا محسوب شده و احتماالً او را از این کــار ســرزنش نمــود، ولــی خــدا بــه موســی گفــت، معتــرض

دا را نسبت به قوم متوقف نمود، و وبا از میان قوم رخت بــر بســت نشود، چرا که او با غیرتی که از خود نشان داد، خشم خ

  لحظه تعداد کشته شدگان به بیست و چھار ھزار نفر رسید.آن  و تا

ھــای زمینــی، ســازگاری نــدارد...  دادگاه خدا، دادگاه عجیبی است... احکام صادره در دادگاه خدا، با احکــام صــادره از دادگــاه

نیز یکــی از ایــن  فینحاس نماید و کافر را مأمور اجرای مجازات خود بر خداپرستان متمرد می خدا در دادگاھش، گاھی قومی



 

  عامالن و مجریان فرمان خدا مبنی بر مجازات قوم بود.

ھــائی از زمــان  تا این زمان وکیل مدافع مجرم در دادگــاه الھــی، وکالئــی برجســته و کارکشــته بودنــد کــه توانســتند در برھــه

  دا مبنی بر مجازات قوم بگیرند...ھائی از خ تخفیف

وی و حکــم دادســتان کــل کائنــات رد شــد و حکــم قــدفاع ابراھیم در دادگاه خدا، از شھرھای سدوم و عمــوره، بــا اســتدالل 

  قاضی اعظم کائنات مبنی بر مجازات سدوم و عموره اجرا شد...

موسی نیــز در دفاعیــه خــود از قــوم تمــامی نکــات  اسرائیل در حین کوچ در این دادگاه الھی، موسی بود... وکیل مدافع بنی

خواســت حکمــی ســنگین را اجــرا  شــد، و مــی مــیگاه که خشم خدا نسبت به قوم افروخته دچنالزم را مدنظر داشت و ھر

  پرداخت: نماید، موسی به دفاع از قوم می

ھمه آیات و عجایب بیــرون آورد، تــا در آن  ھای دیگر نخواھد گفت که خدا قومش را از مصر با ی به قومنـ خداوندا اگر چنین ک

  صحرا بکشد؟

  نمود. ارۀ قوم به او یادآوری میبھای خدا را در ھا بود که موسی زیرکانه وعده در این گونه دادگاه یکبارو ھر چند 

  ا راجع به این قوم چنین و چنان خواھی کرد...کخداوندا، مگر وعده نفرمودی 

آورد کــه موســی  کیل مدافع، ھرچند که ایــن تصــور را در ذھــن شــنونده بــه وجــود مــیھای موسی از قوم به عنوان و دفاعیه

  اند... اسرائیل بوده توانسته است، ارادۀ خدا را تغییر دھد، ولی در واقع بخشی از سناریوی خدا دربارۀ رھائی بنی

جاریــه، از اینکــه نمــاد پادشــاھانی ما ایران، نوادگان پادشاھان سلسله قا عزیزان شنوانده ـ ھنوز ھم در گوشه و کنار کشور

فخــر » شــازده«تر  و یا به عبارتی خصوصی» شاھزاده«بالند و به لقب  اند، به خود می باشند که ھرچند جبار و ستمکار بوده

کننــد، ھرچنــد کــه فقیــر و درمانــده  فخــر مــی» پــرنس«ھم در گوشه و کنار جھان اعقاب پادشاھان به لقب کنند... ھنوز  می

اسرائیل قــوم برگزیــدۀ خــدا بــرای  بالند، چرا؟ بنی میبودن به خود ن» فرزند خدا«فرزندان پادشاه کائنات از لقب  باشند. ولی

گاه رســیدند تــا انــدکی بیاســایند،  بینیم چگونه، وقتی به اولین اطراق ایجاد تحول و اعطای برکت به بشریت بودند، ولی می

پرست شــدند، ماننــد جماعــت  گ جماعت شدند. مانند جماعت کافران بتاصل و نسب و تبار خود را فراموش کردند و ھمرن

کــه بــرای بعــل قربــانی ھــائی  دامھــای کــافران را تقلیــد کردنــد، از گوشــت  کــافران زناکــار شــدند، عــادات و رســوم و ســنت

آن  ک درمــوآب نمــادی از ایــن دنیــائی اســت کــه مــا فرزنــدان خــدا اینــ. بستر شــدند با فواحش موآب ھم خوردند، ،شدند می

  کنیم. زندگی می

آنکــه بــه لقــب واالی خــود،  زننــد و مــا بــی ھای رنگین و پرزرزق و برقی بــه مــا چشــمک مــی خانه در ھر گوشه این جھان بت

شویم... در حالیکه پادشاه اعظم کائنات از ما خواسته اســت کــه نــور و  ھای پر زرق و برق می بیندیشیم، مجذوب این مکان

ایــم؟ دادگــاه خــدائی در روی زمــین  ؟ علتش اینست که ما خشم پادشاه را ھنــوز بــه چشــم ندیــدهنمک جھان باشیم... چرا

ھای الزم را برای مقابله بــا  ھای زمینی مواد و تبصره اند... و دادگاه شدهآن  ھای زمینی جانشین تعطیل شده است و دادگاه

خــدا را شــکر کنــیم و بــه حضــورش زانــو زنــیم بــرای وکــالی بیائید  .جنگند، در اختیار ندارند کسانی که بر علیه ارادۀ خدا می

م و عموره غرق فســاد نشــده اســت، وباشند، و اگر که جھان ما ھنوز به اندازۀ سد عی که دائماً در حال دفاع از ما میفادم

ح باشیم که تحت نظر وکیل مدافع اعظم کائنات، یعنــی عیســی مســی این را مرھون مردان خدائی و وکالی مجرب خود می

ترین انسان را از حفیض ذلت و خواری و کثافت بــه  پستتواند  کنند... و دفاعیه عیسی مسیح می نزد خداوند از ما دفاع می

  اوج عدالت برساند.

  جالل بر نام قاضی و وکیل مدافع عظیم کائنات، خداوند و پسر یگانه او عیسی مسیح.
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را داده بود، شھرھای حــد فاصــل آنجا  پدرانشان وعدۀ حکومت خدا به اسرائیل در کوچ به سوی سرزمین کنعان که قوم بنی

افــراد آن  شدند، اینــک نســل دوم قــوم، یعنــی ساکن میآن  ا با صلح و سازش و یا با قھر و غلبه تصرف کرده دریتا کنعان را 

ســرائیل را تشــکیل که در سرشماری اول در صحرای سینا، بــه حســاب نیامــده بودنــد، قــوم کوچنــدۀ ا ئینبیست سال به پا

فاصلۀ زمــانی تقریبــاً بیســت اند... و این یک  اند و ھمۀ آنانی که در سرشماری اول محسوب شدند، بجز تنی چند مرده داده

  دھد... زمان تا فتح موآب نشان میآن  ساله را از

افــراد بــاالی پیشروی به سوی مقصد نھائی سرشماری دیگــری بــه ھمــان روال الزم اســت... یعنــی سرشــماری  برایپس 

و به ھمان ترتیبی که در صحرای سینا سرشماری انجــام  ،توانند اسلحه بردارند و در جنگ شرکت کنند بیست سال که می

ر کــاھن فرزنــد ھــارون بــه فرمــان خداونــد سرشــماری قــوم را آغــاز کردنــد و نتیجــه زاگرفت، بعــد از واقعــه وبــا موســی و العــا

  سرشماری به قرار زیر اعالم گردید:

  نفر 43.730          خاندان روبین ـ1

  نفر 22.200          خاندان شمعونـ 2

  نفر 40.500          خاندان جادـ 3

  نفر 76.500          خاندان یھوداـ 4

  نفر 64.300          خاندان  یساکارـ 5

  نفر 60.500          خاندان زبولونـ 6

  نفر 52.700          خاندان َمَنسیـ 7

  نفر 32.500          خاندان افرایمـ 8

  نفر 45.600          ن بنیامینخاندا 9

  نفر 64.400          خاندان دان 10

  نفر 53.400          خاندان اشیر 11

   نفر     45.400                   خاندان نفتالی 21

  نفر 601.730  اسرائیل جمع کل مردان آماده به جنگ قوم بنی

الً پیرمردان باالی پنجاه سال که قــادر بــه جنــگ این تعداد از مردان جنگی به عالوه تمام افراد زیر بیست سال و زنھا و احتما

ھا خداونــد قــوم را بارھــا تصــفیه  قومی بودند که در صحرای سینا سرشماری شدند. در خالل این سالآن  نبودند، نسل دوم

  کرده بود.

ین را زیرپایشــان خــدا زمــھای داتان و ابیرام به ھمدستی قورح بر موسی خیانــت کردنــد و  روبین به نام دو نفر از رھبران بنی

  ھائی را در طول این مدت بارھا و بارھا در میان قوم شاھد بودیم. را زنده به گور کرد... نظایر چنین مجازاتآنھا  گشود و

باشــند کــه خــدا او را  نکتۀ دیگری که قابل ذکر است اینست که اسامی قبایل فوق برگرفته شده از نام پسران یعقوب مــی 

قبایل خــود بــه قبایــل آن  ازیا فرزندان اسرائیل، نامیده است و ھرکدام » اسرائیل بنی«را آنھا  ن جھتنامید و بدی» اسرائیل«

فرعی چندی تقسیم شده بودند ولی نام قبایل فرعی تحت پرچم یک قبیله اصلی که ملقب به نام یکی از فرزنــدان یعقــوب 

  یا اسرائیل بود، قرار داشتند.

مرحلــه بعــد از سرشــماری تقســیم اراضــی بــود کــه ھــر قــوم بــه نســبت جمعیتــی کــه  بدین ترتیب سرشماری پایان یافت.

  ھا مشخص بود و به قید قرعه به ھر قبیله تعلق گرفت. ت دریافت کرد. زمینیزمین برای ملکداشت، 

م اسرائیل از مصر در صحرای سینا انجام گردید و ھــر قبیلــه تحــت یــک پــرچ اولین سرشماری قوم دو سال پس از خروج بنی

زدنــد، امــا قبیلــه الویــان کــه بــه  آمدند و یا اردو می ھای خود در اردو مستقر شدند و با ھمان نظم به حرکت در می در جایگاه

  فرمان خدا مسئولیت امور خیمه را به عھده داشتند شامل این آمارگیری نبودند.

گرفــت. و احتمــاالً ایــن رونــدی بــوده  سرشماری بعد از حداقل بیست سال پس از سرشماری اول، در سرزمین موآب انجــام

ھــا بــدان ترتیــب تقســیم  گرفتــه اســت و زمــین مــیآمــد، انجــام  اســرائیل در مــی است که در ھر مکانی که بــه تســخیر بنــی

اند. در ھمین تقسیم اراضی بود که دخترانی که پدرانشان در طول راه مرده بودند، از موســی تقاضــای ســھمی از  شده می

را نزد خدا برد و خدا ضمن تأیید خواسته به حق انان قانون ارث را بــه موســی ابــالغ آنھا  نیز خواسته زمین نمودند و موسی



 

  نمود.

بمیرد و پسری نداشته باشــد، ملــک او را بــه دختــرش انتقــال دھیــد، و اگــر او را دختــری  کسی اسرائیل یان بنیر ماگر د«: 

را برادری نباشد، ملک او را به برادران پدرش انتقال دھید و اگــر پــدر او را نباشد، ملک او را به برادرانش انتقال دھید و اگر او 

اسرائیل یک فریضه شــرعی  تر به او باشد، بدھید. و این برای بنی اش که نزدیک از قبیله یبرادری نباشد، ملک او را به کس

  »است.

اســرائیل یــک جامعــه نوپــا بــود و  جامعــه بنــیاین قانون برای جوامع امروزی قابل ھضم نیست، ولی مبادا فراموش کنیم که 

خــوانیم خداونــد  داد، و ھمــانطوری کــه در ایــن بخــش مــی مــیآنھــا  بنابر شــرایط زمــانی و مکــانی خداونــد رھنمودھــائی بــه

  »چنین تقسیم ارثی یک فریضه شرعی است.«فرماید  می

نات برای خداوند و ختنه کــردن، ملغــی گردیــد، اسرائیل از جمله قربانی کردن حیوا این فریضه ھمانند بسیاری از فرایض بنی

ھــا ھــم ماننــد  چونکه بنابر فرمودۀ پولس رســول دیگــر شــرط مســیحی شــدن، نخســت یھــودی بــودن نبــود، و ھمــۀ انســان

شــوند و  مــیاسرائیل به جھت بھای گرانی که عیسی مسیح برصــلیب پرداخــت، برگزیــدگان و فرزنــدان خــدا محســوب  بنی

  ودی از نظر خداوند، وجود ندارد...فرقی بین یھودی و غیریھ

، »ســبّت بــرای شــما فریضــۀ ابــدی اســت«فرمــود  31:23در ســفر الویــان » ســبّت«امّا خدا در مورد تعطیلــی روز ھفــتم یــا 

ھا، تمامی جوامع بشری روز سبّت یا تعطیل را به عنوان فریضه ابــدی خــود حفــظ  ھمانطوریکه امروز ھم پس از گذشت قرن

  اطالع داشته باشند، یا نداشته باشند.آن  ریشۀ اند، خواه از کرده

زاد گذاشــته اســت تــا آھــا را  انســانمــا کــرد، ولــی امــروز خــدا،  قــوم کوچنــده مســتقیماً ســلطنت مــیآن  ربه ھر حال خدا ب

پیشکاران او در روی زمین باشیم و براساس نیاز جوامع خود قوانینی تدوین کنیم که حق کسی از بین نــرود، از جملــه حــق 

  نان و دختران در تقسیم ارث.ز

ھــای  خواھم مثالی از دنیای خودمان بزنم، مخاطب من تمام آنانی ھستند که در زیر فشار حکومت دوستان عزیز، اینک می

باشــند. حــال خــدا در رویــا بــر شــما  زادی مــیآای از جھان و برخــورداری از نعمــت  ھای تازه مستبد خواھان مھاجرت به اقلیم

آن  شــیر و شــکر در کــه ھــای شــھر الــف ودت بردار و برو در پشت دروازهخگوید... این عده از افراد را با  یشود و م میظاھر 

را وارد شھر کن، و بمان تا آخرین نفرشان ویزاھای خود را بگیرند و خــودت، پشــت دروازۀ شــھر بمــان تــا آنھا  جاری است، و

ھــای ایــن عــده را تــا رســیدن بــه  تو اینست که تمــام حــوائج و خواســته... و اّما مأموریت را نداریآنجا  بمیری... حق ورود به

  مقصد تأمین کنی....

ای بــر زبــان آورد،  گالیــهاین درست ھمان چیزی بود که خدا از موســی خواســت تــا انجــام دھــد و موســی ھــم بــدون اینکــه 

ھــای  ھــا و کینــه ھــا و شــورش صــیانمــدت چھــل ســال بــا تمــام نامالیمــات و ع هراه را بــآن  رنــج ،آنکه مزدی از خدا بگیرد بی

  اطرافیان به خود ھموار کرد تا امانت خدا را به مقصد برساند...

دارد، و بــه  اند، موسی کــه دیگــر بســیار پیــر شــده اســت، الھــامی از خــدا دریافــت مــی اینک که قوم در موآب اندکی آسوده

بیند و خداوند بــه  اسرائیل وعده داده است می بنی هرود و دورنمائی از ارض موعود، سرزمینی که خداوند ب مکانی بلند می

ســرزمین موعــود  ،میرد و به خاطر اشتباھی که قبالً مرتکب شده بود نماید که او نیز چون برادرش ھارون می او یادآوری می

آب آن  د تــا ازاشتباه چه بود! به یاد دارید؟ خداوند به موسی و ھارون فرمــان داد بــه صــخره فرمــان بدھنــآن  و را نخواھد دید

اھمیتــی اســت،  با عضا ضربه زدند... در ظاھر مسئلۀ بــیآن  به جای اینکه به صخره فرمان بدھند، برآنھا  جاری شود. ولی

متمرد از فرمان خداوند باید جریمه شود. و جریمه موسی و ھارون ھم چنــین بــود شود و ولی در حقیقت تمرد محسوب می

ای مجــازات خــود را پــذیرا شــد،  شوند. موسی با کمال شــھامت و بــدون ھــیچ گالیــه که از مشاھده سرزمین موعود محروم

سوزانید، از خدا یاری طلبید کــه کســی بــه ایــن قــوم ریاســت کنــد، باشــد کــه ایــن قــوم چــون  که بر قوم دل میآنجا  ولی از

ع بن نون مردی که روح خــدا شبان نشوند و ھر یکی به راھی نروند. خداوند نیز موسی را فرمان داد که یوش گوسفندان بی

تمــامی جمعیــت  وگــذاری نمــوده و او را بــه عنــوان جانشــین خــود بــه قــوم معرفــی کنــد،  در او بود، را برداشته و او را دست

العازار کاھن ایستاده و سوگند وفاداری یاد کرد و کاروان ســاالر  اسرائیل او را اطاعت نمایند. بدین ترتیب یوشع در حضور بنی

در رابطه با آوردن ھدایا نزد خــدا، عیــد فصــح، ھای زندگی موسی دیگر بار نکاتی چند  خدا در آخرین سال یل شد.قوم اسرائ

ھا، نذر و قسم، به او یادآوری نمود تا به قوم اعــالم نمایــد. تنھــا یــک وظیفــه  ھا، عید کرناھا، روز کفاره، عید خیمه عید ھفته

و اطاعت خود را نسبت به خداونــد نشــان دھــد و انگــاه بــه پــدرانش ملحــق  مھم دیگری برای موسی مانده بود که وفاداری

ای ھزار نفر را برای جنگ با مدیان انتخاب کرد و بــه مــدیان حملــه کــرد  بود. بدین ترتیب او از ھر قبیله یفتح مدیانآن  شود و

را آنھــا  گرفتــه و جمیــع امــوال و اقســام را کشت و زنان و اطفال را به اسارتی را از جمله پنج پادشاه مدیانآنجا  تمام مردان

اســرائیل را از  انتقام بنی«انی بود که خداوند به موسی داده بود: فرمغارت کردند و شھر را تماماً در اتش سوزانیدند. و این 

  »مدیانیان بگیر.

  . با ما باشید.گردیم برای اطالعات بیشتر به عقب ربر می
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آن  از اینکه چشم از این جھان ببندد، یک کار مھم دیگری ھست که باید انجــام دھــد و وند به موسی فرمان داد که قبلداخ

کردند؟ کمی به عقــب برگــردیم، بــه  گونه زندگی میچاسرائیل از مدیان بود. مدیانیان چه کسانی بودند و  گرفتن انتقام بنی

موآب متوسل به شخص جادوگری به نــام بلعــام اسرائیل به  ادشاه مدیانی موآب برای مقابله با ھجوم بنیپزمانی که باالق 

زمان باور به نفــرین کــردن آن  اسرائیل را نفرین کند تا در جنگ با مدیانیان شکست بخورند، در شد و از او تقاضا نمود که بنی

دین بــار رستان و مشرکان، بلعــام چنــپ و دعای خیر نمودن یک باور عمومی بود، خواه در میان خداپرستان و خواه در میان بت

اسرائیل منع فرمود و شکوه و عظمت ســپاه اســرائیل  در این مورد با خداوند مشورت کرد و باز خدا او را از نفرین نمودن بنی

 ادشــاهپاسرائیل را نفرین کند. سرانجام موآب و  زید که بلعام بنیرو را به او نشان داد و باالق ھم متقابالً ھمچنان اصرار می

آنھــا  ب زنــدگی کننــد و ازآوماجازه دادند تا در آنھا  اسرائیل در آمدند و به م دادند و از در دوستی با بنیباالق تن به تسلیآن 

ا کردنــد، و رفتــه رفتــه زنــرا بــه معابــد خــدایان خــود دعــوت کردنــد، مــردان اســرائیلی بــا دختــران مــوآبی آنھــا  پذیرایی کردند،

پرســت شــدند و بــه خــدایان مــوآب ســجده کردنــد،  ش نشســت. بــتھا در موآب به مذاق مردان اسرائیلی خو گذرانی خوش

قــوم را بــه وبــائی ســخت مبــتال ســاخت کــه مثــل بــرگ خــزان بــر زمــین  خداونــدزناکار شدند و با فواحش معبد، زنا کردنــد و 

ال اوضــاع و احــوآن  اص، پسر العازار کاھن مبنی برکشــتن، زمــری رئــیس قبیلــه شــمعون کــه درنحولی ابتکار فی .افتادند می

ات ززن، خشم خداونــد را فــرو نشــانید، و قــوم در ایــن مجــاآن  گذرانی نزد برادران خود آورده بود، و زنی مدیانی رابرای خوش

اســرائیل، بــا دعــوت  متحمل از دست دادن بیست و چھار ھزار نفر شد. اھالی موآب که مدیانی بودنــد بــا فــریفتن قــوم بنــی

اســرائیل  روی بنــی گــذرانی و عیاشــی پــیش ھــای مختلــف خــوش ھائی کــه در گونــه ھای خود، و دام خانه اسرائیل به بت بنی

نــد و نمودنظــر خداونــد ذلیــل و خــوار  را درآنھــا  خسته از سفر و کوچ که ھنوز ھم در رویــای زنــدگی در مصــر بودنــد، در واقــع

وضــعیت آن  ه شــمعون، دردختر مدیانی که با زمری رئــیس قبیلــآن  مسبب این ذلت و خواری کسی نبود جز اھالی موآب و

 گــذرانی کننــد، و اگــر شرمانه به اردوگاه اسرائیل رفتند تــا خــوش ند، بیگریست خود میھای مردگان  الشه راسفبار که قوم ب

  مردند. داد، تمامی قوم با وبا می ابتکار را به خرج نمیآن  ر کاھنزاپسر العا فینحاس

اسرائیل را تجھیز کرده و با مدیان بجنگــد و  موسی فرمان داد که لشکر بنیبا توجه به این سابقۀ سیاه این قوم، خداوند به 

  ابزاری در دست خداوند باشد تا انتقام ذلیل شدن قوم را از مدیان بگیرد.

ای که برعھده او نھــاده شــده اســت، لشــکری شــامل دوازده ھــزار  موسی ھم برای انجام این وظیفه خطیر و آخرین وظیفه

ن کــه بزرگتــرین مــانع برســر ایندیامــقبیله اسرائیل ھزار نفر را تدارک و تجھیز کرده و چنان گوشمالی بــه سرباز، یعنی از ھر 

از روی زمــین منقــرض آنھــا  ، کــه نســلدھــد ، مــیپرســتی و زنــا وا داشــته بودنــد و قوم را به بت دندرسیدن قوم به کنعان بو

رونــد، زنــان و کودکــان مــدیانی را اســیر  مــدیانی از بــین مــیشود. در این نبرد تمام مــردان مــدیان از جملــه پــنج پادشــاه  می

ســوزانند و  ھا و دژھای آنان را مــی گیرند، تمامی شھرھا و خانه ھای مدیانیان را به غنیمت می و دام وندارکنند، تمام دار می

شــود  در میان اسرا مــیگردند. موسی که متوجه زنان  اند، یعنی اسرا و غنایم نزد موسی باز می نچه که به دست آوردهآبا 

موجــب اغــوای مــردان اســرائیلی شــدند و موجــب شــدند کــه  را کــه کنــد کــه چــرا زنــان مــیھا پرخــاش لشگربه فرماندھان 

پرست و زناکار شوند و خدا وبا را به ما نازل کرد زنده نگه داشتید و موسی فرمــان داد تمــام کودکــان مــذکر و  اسرائیلیان بت

  دوشیزگان را به عنوان غنائم جنگی نگه داشتند...تمامی زنان را کشتند و فقط 

 تــوانیم در ذھــن خــود ھائی ھستیم که مشکل مــی صحنهآن  باز ھم شاھد یکی از ؟صحنۀ دلخراشی است! اینطور نیست

م... چرا این ھمه خشونت؟! زنان و کودکان چه گناھی داشتند؟ پاسخ ایــن ابھــام در خــوِد مــاجرا نھفتــه یکن را توجیه میآن 

بررســی کنــیم. ایــن قــوم نوادگــان پســر دوم ابــراھیم از زن ... باز ھم کمــی بــه عقــب برگــردیم و پیشــینه ایــن قــوم را است

ھــا بارھــا و بارھــا بــا  ھای اطراف کنعان را در اختیــار داشــتند و در گذشــته اش ھاجر بودند که قسمت اعظم سرزمین مدیانی

ای تاریخی داشت... سپاھیان فاتح اســرائیل زنــان ایــن قــوم را  سابقه دو قبیله،آن  ینباسرائیلیان جنگیده بودند و دشمنی 

ھای بعدی نکشته بودند... در حالی که ھمین زنان بودند که مردان اســرائیلی را  گذرانی خودسرانه و احتماالً به خاطر خوش

راده کــرده بــود، نســل مــدیانی ، در حــالی کــه خداونــد اند، کودکان ذکور مدیانی را نکشــتبودند پرستی وا داشته به زنا و بت

توانستند با اســرائیلیان  منقرض شود و وجود پسران مدیانی مانعی بود در راه انجام ارادۀ خدا، اما کودکان دختر مدیانی می

شــدند، بلکــه بــه خــاطر داشــتن پــدر  ند، دیگر مدیانی محسوب نمــیدش ھا زاده می که از این ازدواجازدواج کنند و فرزندانی 



 

  شدند... اسرائیلی محسوب می اسرائیلی،

خوردنــد، موجــب  ھای بعد است، چنانچه مدیانیان شکست نمــی شود، برای زمان حکمی که در دادگاه عدل الھی صادر می

نھادنــد و تمــام  رفتنــد، بــه خــاک کنعــان پــای نمــی اســرائیل از بــین مــی شــدند. اگــر بنــی اسرائیل می شکست و نابودی بنی

شد. بــدین ترتیــب خــدا از ابزارھــای انســانی بــرای تحقــق نقشــه خــود بــرای نجــات بشــریت  ھای خدا نقش برآب می نقشه

پرداخــت، ھمانطوریکــه خداونــد بــرای نجــات بشــریت بھــای  استفاده نمود... بشریت برای نجات خــود، بھــای زیــادی بایــدمی

  گزافی پرداخت.

تطھیــر از آتــش گذرانیــده شــدند و آنچــه کــه  سپس به دستور العازار کاھن تمام آالت و ادوات فلزی به غنیمت گرفتــه جھــت

آتش نبودند، با آب تطھیر گردیدند. ســربازان پــس از تطھیــر شــدن غنــایم وارد لشــگرگاه شــدند. غنــایم  در قابل تطھیر شدن

به سربازانی که در جنگ شرکت کرده بودند واگذار گردیــد، و بخشــی آن  گرفته شده به دو بخش تقسیم شدند. بخشی از

گرفتــه شــده عبــارت بودنــد از ششصــد و ھفتــاد و پــنج ھــزار رأس  و حیــوانی ن قوم تقسیم شد. غنــایم انســانیدیگر در بی

 گوسفند، ھفتاد و دو ھزار رأس گاو، شصت و یک ھزار رأس االغ و سی و دو ھزار نفر دوشیزه باکره کــه از ایــن تعــداد نصــف

  به جنگجویان تعلق گرفت.آن 

. دھــد کاروان کنعان بود. کنعان سرزمینی بود که فلســطین و اردن امــروز را تشــکیل مــی چنانکه قبالً گفتم مقصد اصلی این

کردند، شــھرھای حایــل بــین راه را کــه در  اسرائیل ھمچنانکه پیشروی می خیز بود و بنی این سرزمین بسیار وسیع و حاصل

آمیز و بخشــی را بــا  ای از طریق صلح ارهکردند... پ محدوده ارض موعود قرار داشتند تا رسیدن به سرزمین کنعان، تصرف می

ھای فراوانی از گــاو و گوســفند داشــتند و بــا دیــدن  جاد گله روبین و بنی ھای بنی اسرائیل به نام دو قبیله از بنی .قھر و غلبه

یــت خــاص قعدو قبیلــه بــه خــاطر موآن  ھای سرسبز جلعاد به موسی پیشنھاد دادنــد کــه اجــازه دھــد تــا کشتزارھا و دشت

ونــد، و اگــر خــدا اد که مکان مناسبی برای دامداری و چرای دام بود، در جلعاد ساکن شده، و ھمراه دیگران به کنعــان نرجلع

کننــد. موســی وقتــی تقاضــای ســران دو  به ھمین جلعاد قناعت مــیآنھا  بدھد،آنھا  قرار است نصیبی از سرزمین کنعان به

بــرای شــما آنھــا  تــادر اینجا ساکن شوید و برادران خود را تــرک کنیــد  خواھید شما می«قبیله را شنید ناراحت شد و گفت: 

کنید! پــدران شــما ھــم وقتــی بــه  کنید و دل قوم را خالی می بجنگند و کشته شوند؟ این چه کاری است، چرا بدآموزی می

امــا غضــب خــدا نســبت بمانند، آنجا  بستند و خواستند از رفتن به کنعان منصرف شده درآنجا  وادی اشکول رسیدند، دل به

به عمل آنان افزوده شد و ھمین رفتار پدران شما موجب شد که ھیچ یک از مــردان اســرائیلی بیســت ســال بــه بــاال کــه از 

رسند بجز کالیب و یوشع، چون رفیق نیمه راه بودند و خداوند را پیروی کامل نکردند. حــال نمصر بیرون آمده بودند، به کنعان 

کنید تا بار دیگر غضــب خداونــد برمــا افروختــه شــود و تمــامی قــوم در اثــر کــار  دران خود را تقلید میشما ھم دارید کارھای پ

  »شما در بیابان ھالک شوند؟

  انع شدند و موضوع را به طریق دیگری مطرح کردند:قسران دو قبیله پس از شنیدن سخنان موسی 

ھــا خــود در اینجــا بنــا کنــیم و  ھــائی بــرای دام د شد تا آغلبسیار خوب، شما قول این سرزمین را به ما بده که مال ما خواھ

ھمراه شما خــواھیم آمــد، و زنان و کودکان خود را در اینجا اسکان دھیم و امّا مردان ما برای جنگ و تسخیر سرزمین کنعان 

اردن قــبالً بــه مــا  در ھنگام تقسیم زمین در آنطرف رود اردن دیگر ادعائی نخواھیم داشت، چونکه زمین ما در این سوی رود

  داده شده است.

ھــای خــود  توانید در اینجا استحکامات و آغل موسی گفت: اینطور اشکالی ندارد، اگر مردان شما در جنگ شرکت کنند، می

ســت بــه ســرزمین کنعــان نخواھــد رســید ناد ام خود، بنا کنیــد. متقــابالً موســی را مــیحشکان زنان و کودکان و اسرا برای ا

سفارش کرد اگر تمامی مــردان قبایــل روبــین آنھا  ر کاھن و یوشع به عنوان وصیّت خود در میان نھاد و بهاالعازموضوع را نزد 

ســوی اردن نصــیبی آن  ھــای و جاد در جنگ با شما ھمراھی کردند و تا آخرین مرحله با شما ھمراه بودند، دیگر از سرزمین

  اند. ن گرفتهنخواھند داشت، چون نصیب خود را اینک در این سوی ارد

ھــای خــود را در پــائین رود اردن و قبــل از تصــرف کامــل ارض  بدین ترتیب قبایل روبین و جــاد و نیمــی از قبیلــه منســی زمــین

ھــا مســتقر نمودنــد و خــود ھمــراه بــا بقیــه مــردان اســرائیلی بــه راه  مکــانآن  ھا و احشام خود را در موعود گرفتند و خانواده

  ان را تصاحب کنند و کوچ ادامه یافت.دیگر کنعافتادند تا شھرھای 

دھــد، ولــی چگونــه؟ اگــر خداونــد در عھــد  عزیزان! در این حقیقت شکی وجود ندارد که خد اوند کارھای عجیبــی انجــام مــی

از انسان دریای سرخ را برای عبور قوم اسرائیل از ھم شکافت، در جای دیگــری ھــم بــا  نیاز یب وارد عمل شد و اساً رعتیق 

دھــد. خداونــد،  اسرائیل را از مصر خارج ساخت. امروز نیز خداوند کارھای عجیبــی انجــام مــی دن ابزار انسانی، بنیبه کار بر

امروز ھم ھمان خداوندی است که در زمان موسی، قوم اسرائیل را برای تحقق اھداف خود به کار گرفت. امــروز نیــز ھمــان 

گیرد. به کناری نشســتن و خــدا را ســتودن و بــه بــه و چــه چــه  کار می خداوند ایمانداران را برای تحقق ھدف واالی خود، به

ھــا بایــد ھمگــام بــا خداونــد بــرای تحقــق نجــات بشــریت، گــام  گفتن و برایش کف زدن، کاری بیھوده است، بلکــه مــا انســان



 

  برداریم.

ســالح مــا امــروز کتــاب  رویــم، بلکــه اسرائیل در عھد عتیق با شمشیر به جبھه جنگ با دشنمان خدا نمی ما اینک چون بنی

ای از  انــد تــا نمونــه انــد کــه نــور و نمــک جھــان باشــند، ایمانــداران دعــوت شــده مقدس و محبت است. ایمانداران دعوت شده

مسیح بــر روی زمــین باشــند، جھــان تشــنۀ محبــت اســت، نــه جنــگ. اگــر در عھــد عتیــق دشــمنان خــدا تســلیم شمشــیر 

آمدنــد و بــا خــدا وارد ھمــان  سر تسلیم به محبت و مھر مسیحائی فــرود مــیشدند، امروز ھزاران نفر در سراسر جھان  می

ای براساس ارتباط پدر و فر زنــدی اســت، یعنــی اھــل خانــۀ خــدا  رابطهآن  شوند که از ابتدا با انسان داشت، و ای می رابطه

  شوند. ای آسمانی برخوردار می ھای چنین خانواده مزیت از شوند و می

  این کوچ ادامه دارد.
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اسرائیل در َعَربات موآب در نزدیکــی اردن اردو زدنــد، خداونــد موســی را فرمــان داد: بــه محــض حرکــت از اردن بــه  وقتی بنی

ھایشــان را ویــران  خانــه ھایشــان را بشــکنید و بــت سوی کنعان، به ھرجا که رسیدید، ساکنین را از شھرھا بیرون کنید، بــت

ام و زمــین را بــا توجــه بــه  ملکیــت شــما دادهھا را به  سرزمینآن  ساکن شوید، چونآنجا  کنید و زمینشان را تصرف کرده، در

ھای تصرفی را اخــراج  جمعیت قبایل بین آنان تقسیم کنید و چنانچه از این فرمان سرپیچی کرده و کسی از اھالی سرزمین

  ید، بعدھا موجب دردسر شما خواھند شد.ئنما

چنانچه آنــان را از پــیش روی خــود اخــراج نکنیــد بــا شــما ھمــان کــار را «نتھی شد: این فرمان خدا به یک اولتیماتوم جدی م

  »کنم. خواھم کرد که با آنان می

ھــای شــھرھا  کــوچ چنــد ســاله تشــنه جلــوهآن  موسی به خوبی دالیل این فرمان خدا را فھمیده بود. قوم اســرائیل پــس از

  آورند. ند که به تصرف در میشد ھائی می بودند و خیلی زود مجذوب تمدن و فرھنگ سرزمین

پرســتان و  اســرائیل اســتعداد و آمــادگی فراوانــی بــرای آمیختــه شــدن بــا بــت ھــا بــت پرســت بودنــد و بنــی سرزمینآن  تمام

توانــد قــوم را بــه  پرســت در میــان قــوم باشــد، مــی تدانست که حتی اگر یــک نفــر بــ ند، خدا این را میاشتھا د پرستش بت

ه پســر ســخــوانیم کــه، نــوح  اگر به کتاب پیدایش و داستان نــوح مراجعــه کنــیم، مــیآن  شته ازپرستی ترغیب نماید. گذ بت

، عریــان بــود م و یافث، حام جد اعالی کنعانیان است. یک شب که نــوح شــراب زیــادی نوشــیدهاھای سام و ح داشت به نام

  شد و در خیمه خود خوابید.

برای اینکه تفریح کرده باشد رفت و برادران خــود را خبــر داد، بیائیــد  برھنگی پدر شد، و متوجه م ناگھان وارد خیمه شد واح

مــزه و شــیطنت او آزرده شــده و آمــده  دار شده است. اما سام و یافث از این شوخی بــی وضع پدر را تماشا کنید، چه خنده

دانــیم و  یقــی کــه مــا نمــیه برھنگی او پوشیده شود. وقتی که مستی از سر نوح پرید، به طرک ردائی بر روی پدر انداختند

ملعــون بــاد!  (نــام دیگــر حــام) شــد و او را نفــرین کــرد و گفــت کنعــانحــام  د، متوجه شیطنتبوشاید سام ماجرا به او گفته 

  »برادران خود را بندۀ بندگان باشد.

ه خــدای ســام و متبارک یاد یھــوّ «و در حق پسرانش سام و یافث که برھنگی او را پوشانیده بودند، چنین دعای خیری کرد: 

  »ھای سام ساکن شود و کنعان بندۀ او باشد. کنعان بندۀ او باشد. خدا یافث را وسعت دھد، و در خیمه

ایــن آن  ھا پیش در دفتر سررسید خداوند، ثبت شــده بــود... و بودند، قرنحام  از نوادگان که پس سرنوشت و تقدیر کنعانیان

  افث خواھند شد.بندگان نوادگان سام و یحام  بود که نوادگان

  وار لخت شد و خوابید؟! ھم آنقدر سیاه مست که دیوانهآن  وای، خدای من! نوح مست کرده بود؟!

شــده بــود، چــون ھنــوز حکمــی راجــع بــه مســتی و نبله! ناراحت نشوید. نوح شدیداً مست کرده بود و گناھی ھم مرتکــب 

شــود کــه  عتیق آیاتی چند در مــدح شــراب مشــاھده مــی نوشیدن شراب، از سوی انبیاء خدا صادر نشده بود. در کتب عھد

باشند که احتمــاالً مــواردی شــاعرانه ھســتند و شــراب در ایــن آیــات تمثیــل  می 6:25و اشعیاء  15:104مزامیر آنھا  بارزترین

د و ھمچنــین در عھــ 7:28و  11:5نیز مستی تقبیح شــده اســت، از جملــه اشــعیا آن  ای است از نشاط... ولی در کنار گونه

باشند. بله افراط در شرابخواری از نظر کتاب مقدس نه گناه بلکه عمل قبیحــی اســت کــه فکــر و  می 18:5جدید افسسیان 

  نماید. ھای دنیائی می ذکر انسان را از خدا، باز داشته و متوجه لذت

ده بــود، و کــه ھمــان کنعانیــان باشــند، مشــخص شــحــام  ھــا پــیش سرنوشــت نوادگــان خوب حاشیه نــرویم... پــس، از قــرن

تر اینکه وقتــی ابــراھیم در کنعــان بــود، خداونــد بــه او  این بود که بندگان نوادگان سام و یافث باشند... و مھمآنھا  سرنوشت

  چنین وعده داد:

و ذریّت یا نســل ابــراھیم، اســماعیل و اســحاق بودنــد، امـّـا نســل اســحاق مــوردنظر » بخشم به ذریّت تو، این زمین را می«

ه نسل اسماعیل، چون اسحاق پسر موعود خدا به ابراھیم از طریق سارا بود، و در حالی که اســماعیل پســر خداوند بود، ن

ترســیدند بمیرنــد و  شــدند و مــی دار نمــی ابراھیم از طریق ھاجر کنیز سارا بود، که به ابتکــار خودشــان بــه خــاطر اینکــه بچــه

ھــا پــس از اســماعیل و در  در حالیکه خداوند اسحاق را مــدت ند،دکودک شآن  دار نشوند، علیرغم ارادۀ خداوند، صاحب بچه

  سنین پیری در حالیکه یارا یائسه شده بود، به آنان داد.

ھــای موقــت  پرســتی و جاذبــه دینــی و شــھوت یکفــر و شــرک و بــ زتــوان بــه عنــوان نمــادی ا به ھر حال رد پای کنعان را می

ھای ابدی ملکوت خدا، مشاھده نمود، و قطعی است کــه  ستی و جاذبهدنیائی، در مقابل اسرائیل به عنون نمادی از یکتاپر



 

  ھای فراوانی در این جھان داشته باشد. خداپرستی پایدار نیست، ھرچند که جاذبهکفر در مقابل 

  خداوند در فرمانی به موسی حدود سرزمین موعود را برای موسی مشخص کرد.

اســامی بــا اســامی آن  دادند و اشکال موجود در تطبیق را تشکیل میھائی که مرزھای کنعان  با توجه به اسامی سرزمین

حدود و مرزھا برای دنیای امروز مشکل است، ولــی آنچــه کــه بــدیھی و مســلم اســت، اینســت کــه ایــن آن  امروزی، تعیین

مــرز جنــوبی  المیــت و دریای مــرده یــا بیــتآن  سرزمین در محدوده خاورمیانه قرار داشته است که دریای مدیترانه مرز غربی

  بوده است. و این سرزمین به ترتیب زیر تقسیم شد.

ی روبــین و جــاد و نیمــی از عنــگذرد، ھمانطوریکه خواندیم دو قبیلــه ی در سمت غربی رود اردن که از وسط این سرزمین می

قر شــدند. ی در ســمت شــرق رود اردن، مســتسی مستقر شدند و نه قبیله دیگر بعالوه نیم دیگری از قبیله منسقبیله من

تقسیم زمین مشخص شدند عبارتند بودند از العازار کاھن و یوشــع و یــک نماینــده کسانی که از طرف خداوند به مسئولیت 

شــھرھای «یــا » شــھرھای ملجــاء«بینیم تعیین شش شــھر بــه عنــوان  از ھر قبیله. مورد تازه دیگری که در این قسمت می

این بوده است که ھر کسی که کــس دیگــر را ســھواً بــه قتــل برســاند، تــا باشد، فلسفه وجودی این شھرھا،  می» پناھگاه

بــرد تــا ولــی دم مقتــول او را نکشــد... چــرا کــه در  قاضی به این شھرھا پناه مــی در حضور دادگاه صالحه و در تعیین مجازات

ت، پــا بــه عوض دندان، دســت بــه عــوض دســ بهجان به عوض جان، چشم به عوض چشم، دندان «خوانیم  کتاب خروج می

  »عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.

  کشته شود، مقتول د این بود که توسط ولی دمیرسان مجازات کسی که کسی را به قتل می

  باید چشمش کور شود. کند، می اگر کسی چشم کسی را کور می

  و بقیه ماجرا.باید دندانش شکسته شود...  شکست می اگر کسی دندان کسی را می

کشــت،  کــرد... یــا کســی را مــی ای به شخص دیگری وارد مــی افتاد که کسی ناخواسته و سھواً صدمه ولی گاه اتفاق می

 ای دیده بودنــد قــادر بــه تشــخیص اینکــه شدند. ولی صاحبان دم یا کسانی که صدمه چنین افرادی مشمول قانون فوق نمی

ا بــود... چنــین دکردند... و این برخالف قانون خ حکم قصاص صادر مید و بالفاصله قتل و یا صدمه سھواً بوده است، نبودنآن 

ھای متناســب محکــوم شــوند. قــاین  بردند تا در دادگاه منصفانه محاکمه و به جرایم و مجازات به این شھرھا پناه می افرادی

د و شــســی بــه او نرســد و او را نکنیز که سھواً برادرش ھابیل را کشت توسط خداوند به جائی فرستاده شد کــه دســت ک

» قائن از حضور خداوند بیرون رفــت.«خوانیم  مکافات نماند، چون محکوم به محرومیت از حضور خداوند شد، زیرا می البته بی

  یعنی دیگر قائن از حضور خداوند محروم شد، و چه مجازاتی از این باالتر.

قضــائی کــافی  ضــربراین حکــم شــھادت یــک نفــر تنھــا در محاسپس حکم شھادت توسط خداوند به موسی اعالم شد و بنا

  نبود، بلکه حداقل وجود دو شاھد، برای اثبات یک جرم، الزم بود.

ھــای  اســرائیل پشــت دروازه بنــی  اینک که قوم .رسد ، کتاب اعداد به پایان میثبا اعالم این حکم و تبصره دیگری بر حکم ار

رسیده است که موسی بــه عنــوان پیــامبر خــدا و شخصــی کــه آن  اند، وقت ارض موعود یا قسمت شرقی رود اردن رسیده

رودررو با خدا سخن گفت، کتاب شریعتی بــرای فرزنــدان و نوادگــان قــومی کــه قــرار بــود در کنعــان مســتقر شــوند و تمــامی 

اده اســت. ایــن دســته اراضی را به تصرف خود در آورند، تدوین کند، تا بدانند خدای ایشان برای ایشان چه کارھائی انجام د

اند، یا در ھنگام خــروج از مصــر ھنــوز بــه دنیــا نیامــده بودنــد و یــا اینکــه  ھای کنعان رسیده از افرادی که اینک به پشت دروازه

کسانی که از مصر بیــرون آن  کودکانی بیش نبودند، چرا که این کوچ مدت چھل سال ادامه داشت، و در طول این مدت تمام

در شــرف تســخیر آنھــا  ھای خــدا، مــرده بودنــد و اینــک نســل دوم طبیعی و یا حوادث مختلف و یا مجازاتخواه به طور آمدند 

کنعان بودند. این نسل و چند نسل که معاصر موسی بودند و ھر چند که شرح وقــایع را از زبــان پــدران خــود شــنیده بودنــد، 

ســرخ جــز یــک قــوم از مصــر یــا عبورشــان از میــان دریــای ولی از واقعه عظیمی مانند آنچه که در مصر اتفاق افتاد، یا خــروج 

کــرد، و پدرانشــان نیــز وفــات  رؤیای دور و بچگانه، چیزی به خاطر نداشتند، بنابراین اگر موسی بــه روال معمــولی وفــات مــی

ه ای از آنچــه کــ شد. بنابراین الزم بود موســی قبــل از وفــاتش تاریخچــه کردند، ھمه چیز به دست فراموشی سپرده می می

خدا برای قوم انجام داده است، برای آیندگان بنویسد و در قالب شریعت یھودی از خــود بــه یادگــار بگــذارد. ایــن کتــاب تثنیــه 

ای از آنچــه کــه خــدا بــرای قــوم اســرائیل انجــام داد.  است، یعنی بیان دوباره» ثانی«از آن  شود، که ریشه اصلی نامیده می

ت موسی نوشته است در برنامۀ آینده به فرازھــائی از ایــن کتــاب مراجعــه خــواھیم بخشی از این کتاب را یوشع پس از وفا

  کرد.
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اینک فراغتی یافته اســت تــا  ،انگیز و تلخ و شیرین باری از تجارب اعجاب بینیم که با کوله ی پیر و سالخورده را میاموس حال

موعــود، کنعــان مــروری برگذشــته  ارض ھــای وازهھمه ماجراھای تلخ و شــیرین، در پشــت درآن  رگی واپس از چھل سال آو

آنکه امیدی برای ورود  ھای آخر زندگیش، بی داشته باشد. اینک یوشع ھدایت قوم را به عھده گرفته است و موسی در ماه

انی فرزنــدآن  ھای گرانبھائی که در اختیار دارد، تجارب خود را بــا فرزنــدانش، خواھد از این فرصت به کنعان داشته باشد، می

  اند، در میان نھد... اند و یا ھنوز به این دنیا نیامده که در ھنگام خروج از مصر یا نوزاد بوده

  بیائید ما نیز در کنار این راوی پیر بیاسائیم و به خاطرات گرانبھای او گوش بسپاریم.

  ن گفت.شد، با من سخ زان که آتشش خاموش نمیوای فر روز خدا در میان بوتهآن  ـ بله فرزندانم،

  ـ پدر خدا چگونه بود؟

ای کوتاه پشت بــه مــن از مقــابلم  دم، چون به من اجازه نداد که رویش را ببینم، اما برای لحظهرو ندی ـ فرزند، من خدا را روبه

  گذشت. وقتی از کوه پائین آمدم صورتم از ابھت این دیدار چون برف سفید شده بود.

  ـ راستی پدر واقعاً صدای خدا را شنیدی؟

  کنیم، خدا ھم با من صحبت کرد. ـ بله! عیناً ھمانطوری که ما داریم با ھم صحبت می

  ھای جنگی خودتو برامون تعریف کنی؟ هرـ پدر میشه یکی از خاط

 جوعــســوی اردن مــانع بزرگــی را پشــت ســر گذاشــتیم... ســیحون پادشــاه اموریــان، آن  ـ آری عزیزان... ما برای رسیدن به

جنگیــده و آنھــا  آمیز از کشورشــان عبــور کنــیم، بــه ناچــار بــا به طریق صلح ندداھانی بودند که اجازه ندااشان، پادشبپادشاه 

  شکستشان دادیم و به این سوی اردن آمدیم.

  اید؟ ـ پدر از این ھمه کار و مسئولیت خسته نشده

ز ماننــد ھمیشــه بھتــرین راه را شدم، سرانجام روزی از فشار کار به خدا شــکایت کــردم و او نیــ ـ بله، خیلی ھم خسته می

پیش پایم گذاشت و امر کرد مشاورانی از سران قوم برای خود انتخــاب کــنم... مــن ھــم از ھــر قبیلــه یــک نفــر را بــه عنــوان 

کــردم... و واقعــاً  تــر رســیدگی مــی تقســیم کــردم و خــودم فقــط بــه امــور مھــمآنھــا  مشاور انتخاب کردم و مسئولیت را بــین

  تر شده است. لی سبکاحساس کردم بارم خی

  رفتید؟ ھا اطمینان داشتید که چشم بسته پیش می ـ راستی پدر آنقدر به حمایت خدا در جنگ

ھــای الزم را  ـ نه فرزندم... احتیاط ھم الزم بود، درست است خداوند به ما قول پیــروزی داده بــود، ولــی مــا نیــز بایــد احتیــاط

ھــای بــین راه  راوالنی بــرای بررســی ســرزمینقمــا اول پیشــ بــه مــا فرمــان داد... دادیم... و این را نه ما، بلکه خدا انجام می

  توانیم مقابله کنیم. میآنھا  فرستادیم که اوضاع و احوال آنجاھا را بررسی کنند تا بدانیم چگونه با می

اخبــار بــد، ھــم مــا را ای با  ای با خبرھای خوش و عده ـ وقتی جاسوسان ما به اشکول رفتند و اوضاع را بررسی کردند، عده

دانست و موفقیت ما را تضمین کرده بود، از اینکــه قــوم  ... اما خدا که ھمه چیز را از پیش میدامیدوار کردند و ھم ترسانیدن

اخبار بد را خورده و قصد بازگشت به مصر را نمودند، سوگند یاد کرد که ھیچ یک از پدران که از مصــر بیــرون آمدنــد، آن  فریب

  یوشع رھبر کنونی و جناب کالیب. بخواھند دید... سوای جناکنعان را ن

  ـ پس شما چی پدر؟

  ـ خوب تقدیر خداوند این بود که من وارد کنعان نشوم و من تسلیم اراده او ھستم.

  ـ ولی پدر آخر چرا خدا شما را محروم کرد؟

م آب تھیه کنم... قوم تشنبه بودنــد... قــبالً وای قـ فرزندانم، من ھم انسانم و جایزالخطا... روزی خداوند به من فرمان داد بر

جاری شود و امــا بــار دوم آن  ا به صخره بزنم تا آب ازصھم خدا چنین فرمانی به من داده بود... بار اول خدا به من گفت با ع

ضــربه زدم و آن  بــه صاجاری شود، ولی من به جای اینکه به صخره امر کنم، با عآن  به من گفت به صخره امر کنم که آب از

  چون خدا چنین نفرموده بود و از خودم ابتکار عمل نشان داده بودم، مرا از ورود به کنعان محروم کرد.

  ـ پدر، این کار به نظر شما ظالمانه نیست؟

ـ نه عزیزانم، خــدا عــین عــدالت اســت. خــدا مالــک جــان و مــال و زنــدگی مــا اســت، تمــرد از او خــواه کوچــک و خــواه بــزرگ 

  مجازات است.مستوجب 

  ـ پدر آیا با موانع دیگری در این راه مواجه شدند؟



 

 حشــبون بــود... مــا مانــده بــودیم بــا ســیحونـ موانع که فراوان بودند... یکی دیگر از کشورھائی که اجــازه ورود بــه مــا نــداد 

تســلیم خواھنــد آنھــا  داد کــه چگونه برخوردی بنمائیم، اما خدا به من دستور داد که با او وارد جنگ شوم و قولآنجا  پادشاه

را بــه آن  شد، و ما ھم جنگیدیم و خدا به قول خود وفا کرد. ما در این فتوحات ھیچگاه به سرزمینی که خدا وعدۀ پیروزی بر

  شدیم. ما نداده بود، وارد نمی

پیــروزی بــر او کــه وعــدۀ  اشان بود، و من با اتکا به قول خداوندب پادشاهیکی دیگر از پادشاھانی که بر ضد ما برخاست عوج 

  جنگ نیز پیروز شدیم.آن  را به ما داده بود، با او به جنگ پرداخته و در

  ھا فقط عبوری بودند؟ ـ پدر آیا این جنگ

رانــدیم و ایــن  میآنجا  را از هگانیکردیم و تمامی اقوام و ب ھا را تصرف می سرزمینآن  ـ نه عزیزانم... ما باید به فرمان خداوند

  ھا. سرزمینآن  پرست نبود جز با قتل عام ساکنان بت کار ممکن

  ـ حتی کودکان و زنان؟

پرســت بعــداً موجــب دردســر بــرای قــوم  کردند و فرزندان بــت پرستی تشویق می پرست سربازان ما را به بت ـ بله... زنان بت

  ردند.ک ازدواج میآنھا  داشتیم و جوانان ما با شدند... ما فقط دختران باکره را نگه می می

  ـ این کار اشکالی نداشت؟

  شدند. شدند، از پدران اسرائیلی بودند، و اسرائیلی محسوب می ھا متولد می ـ خیر، چون فرزندانی که از این ازدواج

ھــائی دارد کــه مــا  کنید که این ھمه خشونت الزم نبوده اســت، ولــی عزیــزان خــدا نقشــه دانم که اکنون با خود فکر می می

ھــا بــه کلــی در تصــرف  بینــیم... ارادۀ خــدا چنــین بــود کــه ایــن ســرزمین نگــرد و مــا حــال را مــی اینده را مــی دانیم ـ خدا نمی

رگی شدند و یــک نســل از بــین رفتنــد، و اھا متحمل چھل سال آو اسرائیل در آیند. قوم ما برای رسیدن به این سرزمین بنی

ھــا و  ایــد، و بایــد خــدا را بــرای تمــام طــرح د شــدهنســل ھســتید اینــک مشــمول برکــات ســرزمین موعــوآن  شما که فرزندان

  ھایش شکر بگوئید. نقشه

  شود؟ ـ پدر، این سرزمین چگونه تقسیم شد که دیگر قومی معترض قومی نمی

ای که خداوند به من داده بود، من زمین را بین قبایــل اســرائیل تقســیم کــردم. وقتــی زمــین را تقســیم کــردم،  ـ طبق برنامه

ن شده بود اسکان یافتند. ولی مردان اسرائیلی ھمچنان  برای جنگیــدن یرائیلی در جائی که برایشان تعیزنان و کودکان اس

ایــن طریــق دچــار انــدکی تردیــد یوشع که اینک رھبر شما اســت، در  امابا ما بودند تا تمامی سرزمین را به تصرف در آوریم، 

ھــای  ه کرده بود، یادآوری کردم و او را تشــویق کــردم کــه در جنــگدو پادشاآن  شده بود، ولی من به او آنچه را که خداوند با

  بعدی ھراسان نشود، چون خدا با اوست.

ھائی که بــرای ایــن قــوم متحمــل شــدید، خــدا  ھمه رنجآن  رسد که شما با ـ ولی با این وجود پدر، به نظر کمی عجیب می

  شما را از ورود به کنعان محروم کرده باشد؟

کردم، و بدین جھت نزد خدا رفتم و از او علت را پرسیدم کــه چــرا مــرا از نعمــت ســرزمین کنعــان  ر میـ من ھم ھمینطور فک

، اما گناھان قوم موجب شد کــه خــدا نســبت بــه مــن خشــمناک شــود، شــاید آنطــور ی کــه شایســته و محروم کرده است

ام، بارھا شده بود کــه عاصــی  ی نشان دادهھائ دانم، ضعف ام، خودم می بایسته و موردنظر خداوند بود، قوم را ھدایت نکرده

خواست و خدا به من مأموریتی داده بود و مــن بایــد بــا  کردم، و این چیزی نبود که خدا از من می شدم و از خدا گله می می

خــدا  م، آخر، خدا از من انتظاراتی داشت، من تنھا انسانی بــودم کــه بــاادد میگزاری انجام  فداکاری و ایثار و بدون ھیچ گله

رودررو صحبت کرده بودم، خدا از من انتظار نداشت که خسته شوم و از او گالیه کنم و ھرچه از خــدا تمنــا کــردم کــه مــرا از 

تو را کافی اســت، بــار دیگــر در بــارۀ ایــن بــا مــن ســخن «دیدن کنعان محروم نکند، نتیجه نداد، تا اینکه خدا به من حکم کرد 

شناســانیم. مــا بایــد در میــان اقــوام بخدا قوم ما برگزیده بود تا او را به جھانیان  ،عزیزانو من دیگر سکوت کردم. آری » مگو.

ای بزرگ و قــومی حکــیم و  اسرائیل طایفه ھر آینه این بنی«بتوانند خدا را در ما ببینند و بگویند آنھا  ای باشیم تا جھان نمونه

  ان سایر اقوام.ای باشیم از عدل و انصاف در می ، و نمونه»اند طانت پیشهف

  ـ پدر باز ھم از یھوّه خدای ما بیشتر بگو.

ـ بله! روزی در حوریب اردو زده بودیم که خداوند به من فرمان داد قوم را جمع کنم. ھمۀ قــوم را در دامنــه کــوه جمــع کــردم، 

آن  آواز او را شــنیدند. در تمام کوه را آتش و دود و تاریکی فرا گرفته بود، و خداوند در میان آتش بــا قــوم صــحبت کــرد و ھمــه

بیــنم بــه فرزنــدان خــودم کــه  روزھای عجیــب مــیآن  روز بود که خدا ده فرمان را اعالم نمود و به من تأکید کرد آنچه را که در

  شماھا باشید بیاموزم.

  شد؟ روز کسی خدا را ندید؟ فقط صدایش را شنیده میآن  ـ در

به صورت آتش و ابــری بــود کــه تــا بــه آســمان زبانــه آنجا  لی جلوه حضور خدا درروز ندید، وآن  ـ بله عزیزان، کسی خدا را در

  روزھا ھستم.آن  کشیده بود. حاال ھم مشغول نوشتن خاطرات

  روزھا تعریف کن.آن  ھای جالبی داری، باز ھم برای ما از ـ پدر واقعاً داستان



 

  وزھا سخن بگویم...رآن  ام بیائید تا برایتان از ـ باشد عزیزان... فردا ھم به خیمه
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راوی کارھای عجیب خداونــد، موســای نبــی، حکایــت روزھــائی را بــرای مــا کــه امــروز بــه منزلــۀ ھمــان کوچنــدگان زمانــه او 

  کنند: دسته از کودکانی که اینک بزرگ شده بودند، بیان میآن  ھستیم، و برای

خدای ما دیدید... از جمله روزی که خدا در حوریب در میــان ـ بله عزیزان! پدران شما و نیز خود شما عجایب فراوانی از یھوّه 

  آتش با قوم سخن گفت و صدای او را شنیدید.

ی دودگرفتــه بــود...  وسینا را دود فرتمام کوه «کنم...  روز را فراموش نمیآن  ـ آه... چه روز با شکوھی بود پدر... ھیچ وقت

  »خت متزلزل شده بود...شد... و تمامی کوه س ھای باال می که مثل دود کوره

  روز صورتی از خدا مشاھده کردید؟آن  ـ فرزندانم، آیا شما در

  شنیدیم. ـ خیر! فقط صدای خداوند را چون رعد می

کنیــد فاســد نشــوید و صــورتی از خــدا بــرای خــود  پس این درسی برای شما باشد که مادام که در ایــن جھــان زنــدگی مــی

کند، مثل بھایم یا مرغان، خزندگان و یــا مــاھی، بــه  مایلی که به مخیله شما عبور مینسازید، و یا خدا را در ھر شکل و ش

  روز به ما آموخت.آن  تصویر و تجسم نکشانید. این فرمان خدا بود و درسی بود که خدا

اب روز به ما آموخت این بود که شیفته عظمت کھکشان نشویم و آســمان و آفتــآن  درس دیگری که یھوّه خدای قادر مطلق

ت مــا قــوم اســرائیل بلکــه بــرای بــرای خیریـّـ تنھــا و ماه و ستارگان و تمامی کرات آسمانی را... و تمام آنچه را که خداوند نه

  است، به جای او سجده نکنیم. هکلیه اقوام جھان، خلق کرد

  م.یکن ـ چشم پدر، به گوش جان نصایح ارزشمندت را حفظ می

امــا » آن زمین نیکو را تصــرف خواھیــد کــرد«و  دھم که از اردن عبور خواھید کرد ده میـ یک مورد دیگر عزیزانم... به شما مژ

وارد شدید این را ھمیشه به خاطر داشــته باشــید کــه فریــب آنجا  خدا نخواسته است که من ھمراه شما باشد... وقتی به

ی خدا، در ھــر شــکل و شــمایلی پرستی که ھمان ساختن صورتی برا پرست را نخورید و به سوی بت ھای اقوام بت فرھنگ

ھای خود یادآوری نمائید، که اگــر اقــدام بــه عملــی کنیــد کــه از نظــر یھــوّه خــدای شــما  است، نروید. این را به فرزندان و نوه

ھــا  اید و سرنوشت بدی در انتظار شما خواھد بود، چون خداوند شما را در میان قوم ناشایست است، او را غضبناک ساخته

نگی یھــوّه خــدایت را بخــوانی و توبــه تھای کافران را پرستش خواھید نمود. اما اگر در روز  د ساخت و شما بتپراکنده خواھ

  را تنھا نخواھد گذاشت. شما، او رحیم و مھربان است و دبرگردی سوی اوکنی و حتی یک نفس به مرگ مانده به 

  ؟ند واقع نشویمـ چه دورنمای وحشتناکی پدر! چکاری انجام دھیم که مورد خشم خداو

فــرایض  ،خواھیــد در زمینــی کــه خداونــد بــه شــما داده اســت برکــت یابیــد ـ فرزندانم وصیت من به شما اینست که اگر مــی

خداوند را مو به مو به جا آورید. فقط فرایضی که خداوند در ده فرمــان خــود مقــرر نمــوده اســت، ضــامن موفقیــت و کامیــابی 

اید. شما ھم ایــن ســفارش و وصــیت  ن چون اینست که تمام فرامین خدا را اجرا نکردهفرامیآن  شما است. عدول از یکی از

اینست سفارش مــن بــه » یھوّه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوّت خود محبت نما.«را به فرزندان خود انتقال دھید 

را به خاطر داشته باشــید و فرامــوش  آن میشهھی قرار دھید که ئاجشما و فرزندان شما. این را با خط درشت نوشته و در 

تمامی جــان و تمــامی قــوّت دوســت داشــته باشــید،  را بانکنید. وقتی چنین وصیتی ملکه ذھن شما شود، وقتی که یھوّه 

ھیچگاه به خود اجازه نخواھید داد که از او تمرد کرده و دل او را بشکنید. فراموش نکنید که یھوّه خــدای اســرائیل شــما را از 

ایــد، و  ســاختهنھای پرشکوھی که به دست خــود  اید، و به خانه در مصر به شھرھای زیبا که به دست خود بنا نکردهاسارت 

ھــائی  کند. قدر این نعمات بادآورده را بدانیــد و یــاد کنیــد از رنــج اید، وارد می ھای سرشاری که خود نکاشته ھا و باغ تاکستان

  موش نکنید.که پدران شما در مصر کشیدند و خدا را فرا

  ھای این سفر چھل ساله بگوئید! ـ راستی پدر... قدری از رنج

ھــائی کــه  دانستیم که خدا پیروزی مــا را بــر قــوم ـ بله فرزندانم... ما برای رسیدن به مقصود که زمین موعود خدا باشد، می

کردنــد و  و دائــم شــکایت مــی ای ھم شک داشــته ده است. البته عدهتضمین کرشوند،  مانع ورود ما به سرزمین موعود می

کــرد،  داشتند، ولی وقتی دست قوی خــدا، مجازاتشــان مــی زد و سر به طغیان بر می ھوای زندگی در مصر به سرشان می

شدند تا نزد خدا برایشان وساطت و تقاضای بخشش کنم... و ھر بــار  میکردند و با گریه و التماس به من متوسل  توبه می

کرد، بجز چند مورد استثنائی. اقــوام  نمودم، خدا درخواستم را اجابت می اصیان طلب بخشش میھم که من از خدا برای ع

اجــازه عبــور آنھــا  پرست در مسیر ما بسیار بودند که بسیار بزرگتر و نیرومندتر از ما بودنــد. روش مــا ایــن بــود کــه ابتــدا از بت



 

یم، و دشــ ای که خدا به مــا داده بــود پیــروز مــی و طبق وعدهکردیم  جنگ میآنھا  کردند، با خواستیم، و اگر موافقت نمی می

  نماید. را از پیش ما اخراج میآنھا  گویی چنان بود که دست نیرومند خدا

  اسرائیل را برای نقشه و طرح خود برگزید؟ ـ پدر یک سؤال؟ میان این ھمه اقوام بزرگ، چرا خدا بنی

بــزاری بــرای تحقــق نقشــه خــدا بــرای بشــریت، بــدین ســبب نبــود کــه ـ فرزندانم علت برگزیــده شــدن اســرائیل بــه عنــوان ا

انــد، درســت عکــس اینســت، قــوم اســرائیل در میــان ســایر اقــوام جھــان کمتــرین جمعیــت را  اسرائیل قومی قــوی بــوده بنی

و  به قــولش وفــا نکنــد،داشتند، بلکه بدین جھت بود که خدا به پدران شما چنین قولی داده بود و خداوند کسی نیست که 

  کند. ھای عظیم خود استفاده می ی ضعیف برای تحقق نقشهھاست که ابزارنیافراموش نکنید ارادۀ خدا 

 عزیزانم شرط کامیابی در زندگی فراگیری در کالس تاریخ و عبرت آموختن از تاریخ است... خواه ناخواه شما ھم روزگاری بــا

رســند. اگــر ارادۀ خداونــد اینســت کــه شــما پیــروز شــوید  ر میتر به نظ شما قوی زد شد که بسیار ایی مواجه خواھناندشم

ام قدرتمنــد و واســرائیل در مقابــل اقــ آســا را کــه بنــی ھــای معجــزه پیــروزیآن  ترسی به دل راه ندھید و به یــاد بیاوریــد تمــام

  پیروزھا چیزی نبودند جز معجزات خدائی.آن  ت، وشپرست دا بت

دردسرھا بــه ســرزمین موعــود برســاند، آخــر فاصــله بــین  هما را فارغ از این ھمتوانست قوم  ـ پدر یک سؤال؟ مگر خدا نمی

  کشد.بسال طول  ھلمصر و سرزمین کنعان آنقدری نیست که رسیدن به کنعان چ

ھــا بگذرنــد و  ھا و وسوســه تجربه غربالـ بسیار سؤال بجائی بود عزیزان... ارادۀ خدا براین بود که این قوم پالوده شوند... از 

در  حضــورھا از گچ خالص جدا شوند. تا انچه که باقی مانده اســت شایســتگی  کنند، نخاله د گچی که بر غربال الک میمانن

سرزمین موعود را پیدا کنند. خدا شما و پدران شما را در طول این چند سال بــه طــرق مختلــف آزمــود. شــما را گرســنگی و 

کند، بلکــه بــه  انسان محض نان زیست نمی«باشد مبنی براینکه تشنگی و رنج و مشقت داد تا درس بزرگی به شما داده 

تربیــت شــدید. ھمــان گونــه آن  این چند سال کالسی بود برای شما که در» شود. ای که از دھان خداوند صادر می ھر کلمه

  نماید. پسر خود را تربیت می ،تربیتی که پدر

ھــای  تان افزوده شــد و ثــروت شــما افــزایش یافــت و در خانــهاھ ھا و رمه ان سیر شد گلهتبا خدا باشید مبادا وقتی که شکم

بــه یــاد داشــته باشــید کــه  فرامــوش کنیــد. خود را در این چھل سال نه تجارب پدرادد، دچار غرور شیمجلل خود آرامش یافت

  ن چه کاری عجیبی انجام داد.ناخدا با آ

برکــاتی اســت کــه یھــوّه خداونــد بــه  دیــر، بلکه آنچه دابوده است انحاصل تالش خودت دای آنچه که به دست آورده دفکر نکنی

بــرای شــما درس  ندپرســتید ھــا را مــی نظــر نداشــتند و بــتدرھائی که خدا را  قومآن  ارزانی داشته است. فرجام تمام شما

  عبرتی باشد.

  توانیم وارد زمین موعود شدیم؟ ھای این سفر به پایان رسیده است و ما می ـ پدر آیا دیگر رنج

ســوی اردن آن  در باشــند، مــی تــر از شــما قــوی یبســ کــه اقنــع ھائی نظیر مردان بلندقد بنــی فرزندانم، ھنوز ھم قوم ـ نه

نبرد خــوِد خداونــد اســت کــه آن  بگذرید، ولی این را بدانید که سپھساالر شما درآنھا  دباشند که شما باید از س ساکن می

که تصور نکنی خداوند به سبب اینکــه انســان خــوبی ھســتی،  حاشا کند. خرامد و آنان را ھالک می در پیش روی شما می

کشــی  کند، چون ھنوز ھم در گــردن پرست استفاده می ام شریر و بتوکند، بلکه خدا از شما برای سرکوب اق میتو را یاری 

ا رفــتم و چھــل کنید. شاید بعضی از شما به خاطر داشته باشید، زمانی که به حضور خداوند بــه کــوه ســین خود پایداری می

آن  ای قــومی را کــه بــا ماندم. خدا به من الھام نمــود کــه چــه نشســتهآنجا  ای نان، در ای آب و لقمه روز بدون نوشیدن قطره

پرســتی قــوم بــه قــدری ناراحــت  اند. وقتی پایین آمدم از مشاھدۀ بــت پرست شده معجزات و عجایب از مصر بیرون آورم، بت

خدا به من داده بــود، بــر زمــین زده شکســتم و بــه زانــو در آمــدم و بــرای اســتغفار و تقاضــای شدم که الواح ده فرمان را که 

  پوشی نمود. روز دیگر روزه گرفتم تا خداوند از ھالکت کامل قوم چشم بخشش خطای بزرگ قوم مدت چھل شبانه

نســبت بــه خــود برانگیخــت... و بله عزیزان، اسرائیل قوم گردن کشی است که در طول این کوچ بارھا و بارھا خشم خــدا را 

  »اید. ام به خداوند عصیان ورزیده از روزی که شما را شناخته«حاصل کالم اینکه 

  کنید؟ انصافی نمی ـ پدر ببخشید، کمی بی

ـ شاید شما چنین فکر کنید، ولی این عین واقعیت است، خدا بارھا تصمیم به نابودی کلی قوم گرفت، ولــی مــن بــا روزه و 

 اســرائیل را از مصــر بیــرون آوردی و پرست بشوند که تو بنــی م بارھا وساطت کردم و گفتم خداوند، اگر اقوام بتدعا برای قو

  ای، چه خواھند گفت؟ را به جای بردن به سرزمین موعود، در بیابان ھالک کردهآنھا 

  ـآنگاه خداوند دوباره بر ما رحمت آورد؟

دی نیست. من گناه کردم الواح حاوی ده فرمان را کــه از خــدا گرفتــه بــودم، ـ بله عزیزان رحمت و شفقت خداوند را مرز و ح

  در اثر عصبانیت ُخرد کردم... چه خطائی از این باالتر؟

بسازم به کوه و نزد او بروم تــا ده فرمــان را مجــدداً آن  ولی با این وجود خداوند مرا بخشید و پدرانه به من گفت دو لوح نظیر

دو لوح در صندوق عھد در خیمه قرار دارند. من خاطرات خود را از زندگی فالکت بار قوم در مصــر و آن  کبنویسد، و اینآنھا  بر



 

عبور از وسط دریای سرخ و صدھا خاطره تلخ و شیرین دیگر را نه فقط خطاب به شما و پسران  ،کوچ پرشکوه، از مصرآن  در

کیســت و چــه کارھــائی بــرای شــما انجــام داده اســت، یھوّه  نویسم تا بدانید که ھای بعد از شما می شما بلکه برای نسل

در حــین نشســتن در خانــه،  واهرا به فرزندان خــود تعلــیم دھیــد، خــآن  نویسم و شریعت خدا را برای شما و نسل شما می

دا خواه در حین راه رفتن، خواه در حین خوابیدن و خواه در حین برخاستن، شریعت خدا را پیش چشم داشته باشــید، تــا خــ

  شما و سرزمینی را که به شما ارزانی داشته است، متبارک سازد.

  

 



 

45  
راوی کارھای عجیب خداوند، موسای نبی، با کوله باری از تجارب روحانی تلخ و شیرین، شاھد آیات عجیب خداوند بــر روی 

گویــد  انــد، و مــی که او را ندیده نگر کارھای خدا برای آنانی استازمین و تنھا انسانی که با خدا رودررو سخن گفت، اینک بی

گــذارم. امــا برکــت را، اگــر اوامــر  اینک من امروز برکت و لعنت را پیش روی شما مــی«کالمی را که روزی خدا به او گفته بود 

شــما  هید. و اما لعنت، اگر اوامر یھوه خدای خود را اطاعت ننموده، از طریقــی کــه امــروز بــئیھوه خدای خود را... اطاعت نما

  »فرمایم برگردید. ر میام

بــه » موافق آنچه که در نظر ھر کس پسند آیــد نکنیــد.«دھد:  میموسی، از زبان خداوند اندرزی گرانبھا به تمامی بشریت 

دھنــد،  می انجام ناسترپ از انجام ارادۀ خود، طالب ارادۀ خدا باشید و یا ھمرنگ جماعت نشوید و ھر آنچه بت قبلزبان دیگر 

  انجام ندھید...

راوی پیر بودند، به طور شفاھی از رئوس آنچــه کــه خــدا برایمــان انجــام آن  ما نشینندگان این محفل و ھم آنان که در حضور

  داده بود، آگاه شدیم.

دانیــد، شــریعت یعنــی فــرایض  تا کتاب شریعت خداوند را تنظیم نماید. ھمانطوری که مــی ه استاینک موسی فرصتی یافت

شــود، در مــورد محــل عبــادت،  اص خود را دارد و موسی در کتاب شریعتش که تثنیــه نامیــده مــیدینی و ھر آئینی فرایض خ

ھــای دیگــران را بــر آنــان  خدایان دیگر، امور حالل و حرام، ده یک یــا عشــریه، ســال انفکــاک (در آخــر ھــر ھفــت ســال بــدھی

ا، تعیــین داوران، داوری اختالفــات، تعیــین ھــ ھا، عید خیمه ببخشائید)، آزادی غالمان، تقدیس حیوانات، عید فصح، عید ھفته

زاده، برخــورد بــا  دستورالعمل بــرای جنــگ، ازدواج بــا اســرا، حــق نخســت یا بست پادشاه، ھدایا، اعمال مکروه، شھر ملجاء

ھــا و قــوانینی دیگــر،  ، برکــتھــا لعنــت ،نوبرھــا فرزند سرکش، باکره، موانع حضور در جماعــت خداونــد، تقــدیس اردو، ده یــک

ای را از میان تو از برادرانت، مثل مــن (موســی) بــرای  یھوه خدایت، نبی«دارد  یسد. و از قول خداوند به قوم اعالم مینو می

او امــر فرمــایم، بــه تو مبعوث خواھد گردنید، او را بشنوید... من یھوه کالم خود را به دھانش خواھم گذاشت، و ھر آنچه به 

  »شما خواھد گفت...

نبــی را، نبــی مــورد نظــر خــود آن  است که برخی بدان برای حقانیت آئــین خــود اســتناد کــرده و یرانگیزب این ھمان آیه بحث

نبــی یھــودی اســت و از میــان یھودیــان آن  آنکه به بخش دوم این آیه توجه داشته باشند، مبنــی براینکــه کنند، بی میتصور 

  نبی موعود است.آن  بگذریم... یوشع جانشین موسی مثال خوبی از .برگزیده خواھد شد

  دو راه عبارتند از حیات و موت، برکت و لعنت، انتخاب با ماست!آن  اینک خداوند، دو راه در پیش پای ما نھاده است و

گویم، مشکل نیست و از تو دور  درک آنچه که به تو می«کند  گویا این خداوند است که در بیخ گوش ما صمیمانه زمزمه می

  »را بجا آوری.آن  سوی دریا، بلکه این کالم در دھان و دل توست تاآن  نیست، نه در آسمان و نه در

و اینست راھی که منجر به حیات است: دوست داشتن خداوند و رفتن به طریق خداوند و حفظ احکام او. و اینست راھــی 

  ھا. که منجر به موت است: برگشت از خداوند و تمرد از او و پرستش بت

  سازد، یکی از این دو راه را انتخاب کنیم. میترتیب ما را مختار این خداوند است که بدین 

فرمــایم کــه یھــوه  را پیش روی تو گذاشتم... چونکــه مــن امــروز تــو را امــر مــی موت و بدیو  حیات و نیکوئی ببین امروز«

ده ی تــا زنــده مانــده و افــزواو رفتار نمائی و اوامر و فرایض و احکام او را نگــاه دار ھای خدای خود را دوست بداری و در طریق

شوی برکت دھــد. لــیکن اگــر دل تــو برگــردد و اطاعــت  داخل میآن  به فرصشوی و تا یھوه خدایت تو را در زمینی که برای ت

دھــم کــه البتــه ھــالک خــواھی  مائی و فریفته شده خدایان غیر را سجده و عبادت نمائی، پس امروز به شما اطــالع مــینن

داخل شده تصرف نمائید، عمــر طویــل نخواھیــد داشــت. امــروز آســمان و آن  کنید، تا در دن عبور میشد و در زمینی که از ار

آورم که حیات و موت و برکت و لعنــت را پــیش روی تــو گذاشــتم. پــس حیــات را برگــزین تــا تــو بــا  زمین را بر شما شاھد می

ی و بــه او ملحــق شــوی، زیــرا کــه او حیــات تــو و ت زنده بمانی و تا یھوه خدای خود را دوست بــداری و آواز او را بشــنوسلن

را برایشــان بدھــد، آن  درازی عمر توست تا در زمینی که خداوند برای پدرانت ابــراھیم و اســحاق و یعقــوب قســم خــورد کــه

  »ساکن شوی.

د دسته از یھودیانی است کــه در حــال کــوچ بــه ســوی کنعــان ســرزمین موعــوآن  خطاب به امراین سخنان خداوند در ظاھر 

ھــای  بــت دام گــرایش بــه ســویآن  وچندگانی که در ھر گــام دامــی در راھشــان قــرار گرفتــه اســت... وکباشند... گروه  می

را صــرفاً آن  آمدند... اگر حیات و موت را در عبادت روحانیش تعریف نکنــیم و ای است که به تصرف در می ھای بیگانه سرزمین



 

مانیــد و کنعــان را  وند به آنان اینست که اگر چنین و چنــان کنیــد، زنــده مــیبه ھمین زیستن و مرگ تفسیر کنیم، وعدۀ خدا

ھایتان خواھد ماند... ولی در اینجــا  لخواھید دید، ولی اگر چنین و چنان کنید، در این سفر خواھید مرد و حسرت کنعان بر د

نامید، به طوریکه مثالً امروز حتی یــک  توان بقای نسل یا از بین رفتن یک نسل میآن  تری از حیات و موت را در بینش وسیع

  یھودی در جھان وجود نداشته باشد.

پرست بین راه را؟ فرمان خدا این بود که تمامی مردان و پسران اعــم از بــزرگ  بت ھای به خاطر دارید، نحوۀ تسخیر سرزمین

پرســت بــاقی  قــوم بــتآن  کــور ازو کودک و تمامی زنان را ھالک کنید و فقط دوشیزگان باقی بماننــد، چــون اگــر حتــی یــک ذ

کردنــد، فرزنــدان حاصــله،  پرســت ازدواج مــی تیافــت ولــی اگــر مــردان اســرائیلی بــا دختــران بــ ادامه میآنھا  ماند، نسل می

بــاقی نمانــده آنھــا  اند و حتی یک نفر از نســل ھای قدیم از بین رفته شدند... امروز بسیاری از تمدن وب میساسرائیلی مح

  است...

  باشد. گروه کوچنده نیستیم، چه میآن  واھیم ببینیم کاربرد این آیات برای ما که درخ اما می

بــا ایــن بھانــه کــه تــاریخ آن  از کنــارتفــاوت  قدر مسلم اینست که خداوند در این آیات چیزھائی به ما گفته اســت و نبایــد بــی

  قوم بوده است، بگذریم.آن  مصرفشان گذشته و منحصر به

شــرایط خــاص کــه ھــدف و آرمــان آن  گروه از اســرائیلیان، درآن  منتھیھا است،  وند برای تمامی نسلھای خدا هصیخیر! تو

پرســتان شــدیداً پرھیــز  پرستی و اخــتالط و آمیــزش بــا بــت اصلی آنان ھمانا ورود به سرزمین موعود بود... الزم بود که از بت

  عدۀ خود به ابراھیم و اسحاق و یعقوب تحقق بخشد...کنند، تا نسلشان بدون آلودگی خالص باقی بماند تا خداوند به و

مختلــف در بــین راه اما ھمانطور که مشاھده نمودید... تمامی کسانی که با موسی از مصر خارج شده بودند، طی مراحــل 

دانشــان بــه ھای خداوند، و سرانجام به فرمان خداوند، ھیچ کدام جــز فرزن ھا، خواه در اثر مجازات از بین رفتند، خواه در جنگ

  کوئی برگزیدند.نیبه جای حیات و  را مل نکردند... و موت و بدیعھای خداوند  سرزمین موعود نرسیدند... چونکه به توصیه

  ؟باشد برای ما چه می آیاتحال... کاربرد این 

ھــای او رفتــار  طریــقخواھیم حیات و نیکوئی را برگزینیم باید خدای خود را دوســت بــداریم و در  واضح است... ما نیز اگر می

و برای ھمیشه زنــده بمــانیم؟ خیــر! ایــن نمائیم و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه داریم، تا چه بشود؟ تا اینکه دیگر نمیریم 

انسان تعیین نموده اســت کــه بــه دنیــا بیایــد و غیرممکن است. ھمگی ما انسانیم و خداوند یک طول عمر مشخصی برای 

  د، لطفاً رجوع کنید به کتاب پیدایش فصل ششم آیه سوم.زندگی کند و سپس بمیر

روح من در انسان دائماً داوری نخواھد کرد، زیرا که او نیز بشــر اســت، لــیکن ایــام وی [حــداکثر] صدوبیســت ســال خواھــد «

شــرارت «زیست، ولی خداونــد دیــد کــه  سال ھم می 900روزگار تا آن  و این سخنان را خدا در زمانی گفت که انسان» بود.

  »ھای دل وی، محض شرارت است. انسان در زمین بسیار است و ھر تصور از خیال

  در اینجاست که ما باید برای پاسخ به این سؤال با دید واالتری به حیات و موت بنگریم.

  تری دارد. حیات و موت صرفاً اشاره به این دوران محدود زندگی و مرگ نیست، بلکه مفھوم واالتر و روحانی

و مقصود نھائی ما کوچکندگان در این بیابان زندگی، رسیدن به جایگاھی است که خداوند از ابتدای خلقــت بــرای مــا  ھدف

ری به نام مرگ بگذریم... و آنگاه از فیلتھا از  د و عملی نخواھد شد، مگر اینکه ھمگی ما انسانومقصآن  درنظر داشت... و

آن  ھــای صهافی و پالوه شویم... و آنگاه است که ملکوت خداوند با تمام شاخص گذشته و تر دیگری به نام داوری خداوندفیل

خیمــه خــدا بــا آدمیــان «ملکــوت اســت کــه آن  انــد، اســتقرار خواھــد یافــت... و در ھا گذشته صافیآن  و با شھروندانی که از

خواھد بود، و خدا ھر اشــکی را از ھای او خواھند بود و خوِد خدا با ایشان  قوماست، و با ایشان ساکن خواھد بود و ایشان 

موت نخواھد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواھد نمود، زیرا کــه چیزھــای اول آن  چشمان ایشان پاک خواھد کرد و بعد از

  »درگذشت.

کنــد...  مــی معرفیاینست اینک اورشلیم جدیدی که خداوند به کوچندگان این جھان در کتاب مکاشفه فصل بیست و یکم، 

  طلبید یا موت و بدی را؟ ی را میئونیکاینک انتخاب با شماست... آیا حیات و 

روزگار بود، در انتظار مقدم خداشناسان ایــن روزگــار آن  اورشلیم جدید خداوند، ھمانند کنعانی که در انتظار قوم خدادوستان

  است.
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سوی اردن نخواھــد آن  ند نیز به او گفته است که بهسالگی، توان سفر با کاروان را ندارد و خداو 120موسی اینک در سن 

را بــه دســت الویــان آن  موسی تورات خــود را کــه ھمــان شــریعت یھــود باشــد، نوشــته اســت و ،رفت. در این فرصت اطراق

تمامی قوم را اعم از مــرد و زن و کــودک، در ھرجــا کــه ھســتند، سپرده است تا در صندوق عھد نگه دارند و ھر ھفت سال 

  بخوانند.آنھا  مه اجتماع جمع کرده و براینزد خی

رفت به پدرانش ملحق شود، نشان نــداد،  در این روزھای آخر نیز خدا دورنمای زیبائی از اسرائیل برای آرامش مردی که می

را  ھای فراوان این قوم بعد از او بود. آنگاه خداوند ســرودی پرستی و شرارت بلکه آنچه که به موسی نشان داد، فساد و بت

  اسرائیل انجام داد. ھای بعد شاھدی باشد از آنچه خداوند برای بنی به موسی دیکته کرد تا بنویسد تا برای نسل

شــت و ھمــراه بــا ســرودی کــه توســط خداونــد بــه او نوھای خود را  موسای نبی دل شکسته از آیندۀ شوم این قوم، وصیت

  سرود:آن  نستایچشم قوم باشد و  دیکته شده بود به یوشع جانشین خود سپرد تا ھمیشه پیش

  

  سرود موسی

  ای آسمان گوش بگیر تا بگویم

  ان دھانم را بشنودنو زمین سخ

ھــا  ھای باران بر سبزۀ تــازه، و مثــل بــارش تعلیم من مثل باران خواھد بارید، و کالم من مثل شبنم خواھد ریخت، مثل قطره

  بر نباتات.

  ای ما را به عظمت وصف نمایید.زیرا که نام یھوّه را ندا خواھم کرد. خد

  ھای او انصاف است. خدای امین و از ظلم مبرا. عادل و راست است او. او صخره است و اعمال او کامل زیر ھمۀ طریق

  ایشان خود را فاسد نموده، فرزندان او نیستند بلکه عیب ایشانند. طبقۀ کج و متمردند.

  حمق و غیر حکیم؟ آیا او پدر و مالک تو نیست؟دھید، ای قوم ا آیا خداوند را چنین مکافات می

  او تو را آفریده و استوار نمود.

ھای دھر به دھر تأمل نما. از پدر خود بپرس تــا تــو را آگــاه ســازد، و از مشــایخ خــویش تــا تــو را  ایام قدیم را بیاد آور؛ در سال

  اطالع دھند.

ھــا را قــرار داد، برحســب  منتشــر ســاخت، آنگــاه حــدود امــت آدم را ھا نصیب ایشــان را داد و بنــی چون حضرت اعلی به امت

  زیرا که نصیب یَُھَوه قوم وی است، و یعقوب قرعۀ میراث اوست.اسرائیل،  شمارۀ بنی

او را در زمین ویران یافت، و در بیابان و ھولناک. او را احاطه کرده، منظور داشت و او را مثــل مردمــک چشــم خــود محافظــت 

  نمود.

را بــر آنھــا  را بــردارد وآنھا  ھای خود را پھن کرده، ھای خود را فرو گیرد و بال آشیانۀ خود را حرکت دھد و بچهمثل عقابی که 

  پرھای خود ببرد.

  ھمچنین خداوند تنھا او را رھبری نمود و ھیچ خدای بیگانه با وی نبود

  خره به او داد تا مکید و روغن را از سنگ خارا.و شھد را از صھای زمین سوار کرد تا از محصوالت زمین بخورد  او را بر بلندی

ر یھــای گنــدم را؛ و شــراب از عصــ هھا را از جنس باشــان و بزھــا و پیــه گــرد ھا و قوچ کرۀ گاوان و شیر گوسفندان را با پیه بره

  انگور نوشیدی.

آفریــده بــود، تــرک کــرد و صــخرۀ ای. پس خــدایی را کــه او را  ورون فربه شده، لگد زد. تو فربه و تنومند و چاق شدهشّ لیکن یَ 

  نجات خود را حقیر شمرد.

  او را به خدایان غریب به غیرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند.

برای دیوھایی که خدایان نبودند، قربانی گذرانیدند، برای خدایانی که نشاخته بودند، برای خدایان جدیــد کــه تــازه بــه وجــود 

  نترسیده بودند.آنھا  آمده، و پداران ایشان از



 

  ای که تو را تولید نمود، اعتنا ننمودی، و خدای آفرینندۀ خود را فراموش کردی. و به صخره

  چون یَُھوّه این را دید ایشان را مکروه داشت. چونکه پسران و دخترانش خشم او را به ھیجان آوردند.

  شان چه خواھد بود.پس گفت روی خود را از ایشان خواھم پوشید تا ببینم که عاقبت ای

  زیرا طبقۀ بسیار گردن کشند و فرزندانی که امانتی در ایشان نیست.

مرا به آنچه خدا نیست به غیرت آوردند و بــه اباطیــل خــود مــرا خشــمناک گردانیدنــد. و مــن ایشــان را بــه آنچــه قــوم ایشان 

  نیست به غیرت خواھم آورد و به امت باطل، ایشان را خشمناک خواھم ساخت.

سوزاند و اســاس  ور شده است و زمین را با حاصلش می ترین شعله ا آتشی در غضب من افروخته شده و تا ھاویۀ پایینزیر

  ھا را آتش خواھد زد. کوه

  بر ایشان بالیا را جمع خواھم کرد و تیرھای خود را تماماً بر ایشان صرف خواھم نمود.

ھای وحوش را به ایشــان خــواھم فرســتاد، بــا زھــر  شوند و دندان میاز گرسنگی کاھیده، و از آتش تب، و از وبای تلخ تلف 

  خزندگان زمین.

شــیرخواره را بــا ریــش  .وان و ھم دوشــیزه راجاوالد خواھد ساخت. ھم  شمشیر از بیرون و دھشت از اندرون، ایشان را بی

  سفید ھالک خواھد کرد.

  باطل سازم. گفتم ایشان را پراکنده کنم و ذکر ایشان را از میان مردم، می

فکر کنند، و بگویند دست ما بلند شــده، و یَُھــوّه ھمــۀ آن  ترسیدم که مبادا مخالفان ایشان برعکس اگر از کینۀ دشمن نمی

  این را نکرده است.

  زیرا که ایشان قوِم گم کرده تدبیر ھستند، و در ایشان بصیرتی نیست.

  نمودند. أمل میفھمیدید و در عاقبت خود ت کاش که حکیم بوده، این را می

فروختــه و نســاختند. اگــر صــخرۀ ایشــان، ایشــان را  کــرد و دو نفــر ده ھــزار را منھــزم مــی چگونه یک نفر ھــزار را تعاقــب مــی

  خداوند، ایشان را تسلیم ننموده بود.

  زیرا که صخرۀ ایشان مثل صخرۀ ما نیست. اگرچه ھم دشمنان ما خود، َحَکم باشند.

ھــای عمــوره. انگورھــای ایشــان انگورھــای حنظــل اســت، و  ی ســدوم اســت، و از تاکســتانزیــرا کــه ُمــوِ ایشــان از موھــا

  ھای ایشان تلخ است. خوشه

  زھر اژدرھاست و سم قاتل افعی.شراب ایشان 

  ھای من مختوم نی؟ آیا این نزد من مکنون نیست و در خزانه

ضــای ایشــان قروز ھالکــت ایشــان نزدیــک اســت و ھای ایشان بلغزد، زیرا کــه  من است، ھنگامی که پایآن  ا ازجزانتقام و 

  شتابد. می

بینــد کــه قــوت ایشــان نــابود  زیرا خداوند، قوم خود را داوری خواھد نمود و بر بندگان خویش شــفقت خواھــد کــرد. چــون مــی

  شده، و ھیچکس چه غالم و چه آزاد باقی نیست.

خوردنــد و  ھــای ایشــان را مــی داشتند؟ که پیه قربانی میاعتماد آن  ای که با و خواھد گفت: خدایان ایشان کجایند، و صخره

  برخاسته، شما را امداد کنند و برای شما ملجأ باشند!آنھا  نوشیدند؟ شراب ھدایای ریختنی ایشان را می

کــنم و شــفا  کــنم. مجــروح مــی میرانم و زنــده مــی اآلن ببینید که من خود، او ھستم. و با من خدای دیگری نیست. من می

  ای نیست. و از دست من رھانندهدھم  می

گویم که من تا ابداآلباد زنده ھستم. اگر شمشیرِ براق خــود را تیــز کــنم  زم، و میاافر زیرا که دست خود را به آسمان بر می

  و قصاص را به دست خود گیرم. آنگاه از دشمنان خود انتقام خواھم کشید و به خصمان خود مکافات خواھم رسانید.

از خون مست خواھم ساخت و شمشیر من گوشت را خواھد خورد. از خون کشتگان و اسیران، بــا رؤســای  تیرھای خود را

  سروران دشمن.

آواز شادمانی دھید. زیرا انتقام خون بنــدگان خــود را گرفتــه اســت و از دشــمنان خــود انتقــام کشــیده و  او ھا با قوم ای امت

  برای زمین خود و قوم خویش کفاره نموده است.

  

وسی آمده، تمامی سخنان این سرود را به سمع قوم رسانید، او و یوشع بن نــون. و چــون موســی از گفــتن ھمــۀ ایــن و م

دل خــود را بــه ھمــۀ ســخنانی کــه مــن امــروز بــه شــما شــھادت «سخنان به تمامی اسرائیل فارغ شد، بــه ایشــان گفــت: 

. زیــرا کــه تمامی کلمات این تورات را به عمل آورنددھم، مشغول سازید، تا فرزندان خود را حکم دھید که متوجه شده،  می

طۀ این امر، عمر خود را در زمینی که شــما بــرای تصــرفش ساین برای شما امر باطل نیست، بلکه حیات شماست، و به وا

  »کنید، طویل خواھید ساخت. عبور میآنجا  از اردن به
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ی در آخــرین روزھــای حیــاتش او را بــر فــراز کــوھی فــرا خوانــد و اگر چه خداوند موسی را از ورود به کنعان محروم نمــود، ولــ

سمان و نزد خــدا آھای خود را به  موسی دستآنجا  سرزمین کنعان را که به پدران او وعده داده بود، به او نشان داد... و در

وفــات یافــت. ســپس برحســب قــول خداونــد در ســرزمین مــوآب برافراشت و برای تک تک قبایــل اســرائیل برکــت طلبیــد... و 

  اسرائیل سی روز بر مرگ موسی ماتم گرفتند. بنی

  رو شناخته باشد. ای مثل موسی بر نخاست که خداوند او را روبه اسرائیل تا به حال نبی در میان بنی

اینــک کــه بنــدۀ مــن موســی «سوگواری برای موسی، خداوند یوشع را خطــاب کــرد و فرمــود و پس از برگزاری مراسم ماتم 

ام داخل شوید. در ایــن مســیر ھــیچ  ید و به سرزمینی که به پدران شما وعده دادهذرقوم را برداشته از اردن بگ مرده است،

تفکـّـر کــن تــا کامیــاب آن  کس قدرت مقابله با تو را نخواھد داشت، قوی و دلیر بــاش. کتــاب تــورات را بخــوان و روز و شــب در

  »شوی.

آماده سفر کرد و قول داد که پــس از یــک ســفر ســه روزه وارد کنعــان خواھنــد  یوشع فرمان خداوند را اطاعت نموده و قوم را

  شد.

و اعــالم ارا بررسی و نتیجه را بــه آنجا  طبق روال معمول، یوشع قبل از حرکت قوم جاسوسانی به سرزمین اریحا فرستاد تا

بــه ســر آنجــا  حــاب شــدند و شــب را درای بــه نــام را به دروازه اریجا رســیدند،وارد خانــه زن فاحشــه فرستادگان نمایند. چون

 درکان ســگــذرانی، بلکــه ا خانــه نــه خــوشآن  از ورود بــهآنھــا  بردند. با توجه به مأموریتی که در پــیش داشــتاند قطعــاً ھــدف

اند. از ســوی دیگــر خبرچینــان بــه پادشــاه اریحــا  ترین مکان برای استراحت و آماده شدن مأموریت خود در روز بعد بوده نزدیک

انــد. پادشــاه بالفاصــله  دند که افرادی از قبیلۀ اســرائیل وارد حصــارھای شــھر شــدند و در خانــۀ راحــاب مســتقر شــدهخبر دا

بــه فرســتادگان اســرائیلی آنھــا  دستگیری مردان اسرائیلی به خانۀ راحاب فرستاد، ولی قبل از اینکه دستمأمورانی برای 

ھای کتان پنھان کرده بود، و در مقابل فرستادگان پادشاه گفــت:  اخهاش در میان ش دو را در پشت بام خانهآن  برسد، راحاب

باشند یــا نــه، امــا قبــل از اینکــه دروازه شــھر بســته  دانستم اسرائیلی می بله چنین مردانی به اینجا آمدند، ولی من نمی«

  »اند. دور نشده کنید، چون زیاد را پیدا میآنھا  شود، اینجا را ترک کردند. اگر ھم اینک دنبال آنان بروید،

مأموران بالفاصله از دروازه بیرون رفته و تا ساحل رود اردن در پی آنان رفتند، ولــی دســت خــالی بــاز گشــتند، اّمــا از اینســو 

دانم یھــوّه ایــن کشــور را بــه شــما داده اســت، تــرس شــما اینــک بــر مــا  می«راحاب نزد فرستادگان اسرائیلی رفت و گفت: 

ایم خدا چگونه شما را از مصر بیرون آورد و چگونه شــما را از دریــای ســرخ عبــور داد و بــا  همستولی شده است، چون شنید

ایــم کــه  رای مقابله با شما را ندارد، چون فھمیدهیاسوی اردن پیکار کردید. با شنیدن این اخبار دیگر ھیچ کس آن  پادشاھان

  »خدای شما در آسمان و بر زمین، خداست.

گــذارد، از ایــن فرصــت اســتفاده  اسرائیل بر اریحا غلبه کند، ھیچ کس را زنده نمی نانچه بنیدانست چ سپس راحاب که می

اش در  خواســت وقتــی کــه شــھر را تصــرف کردنــد از خــون او و خــانوادهآنھــا  کرده و در عوض لطفی که به آنان کــرده بــود، از

اش  بــه آنــان کــرده اســت، از خــون او و خــانوادهگذرند. فرستادگان اسرائیل به او قول مساعد دادند که به خاطر خدمتی کــه 

قرمز دادند و گفتند، ھرگاه ما این شھر را تصرف کردیم، ایــن ریســمان قرمــز را بــر دریچــۀ  گذرندو سپس به او ریسمانی می

ات آسیب نخواھد رسید. ھیچ کس از خانه خــارج نشــود، و ھــرآنکس  ات بکوب، و خیالت راحت باشد که بر تو و خانواده خانه

که در خانۀ تو ساکن باشد، چنانچه کسی او را بکشد، کشته خواھد شد، پس این راز بین ما باشد و کســی آگــاه نشــود، 

  ات را تأمین کنیم. چون اگر کسی از این راز آگاه شود، دیگر ما نخواھیم توانست امنیت خانواده

فرســتاد و ســفارش نمــود، چــون تعاقــب کننــدگان در دو را با طناب از دریچه پــائین آن  راحاب تمام شرایط را پذیرفت و سپس

  خود را سه روز در کوه پنھان کنند تا انان به شھر برگردند، سپس به راه خود ادامه دھند.باشند،  حال برگشت می

شــان را بــه  ھــای خســته زنــد، و جــان به رھگذران تازه وارد، چشمک میآن  ای زیبا در ای بر دروازه شھر با فاحشه عشرتکده

رسند که ھــوا تاریــک شــده  ھای شھر می خبر از ماجرا وقتی به دروازه کند. ولی فرستادگان یوشع بی ن خانه دعوت میدرو

زننــد و راحــاب در  رســند در مــی ای که می است و باید شب را در جائی اطراق کنند و فردا به کارشان برسند. به اولین خانه

  گشاید. به روی آنان می

دو را دید با چشم خریــدار بــه انــان نگریســت و آن  ب را از ھویت آنان، آگاه کرده بود؟ آیا راحاب وقتیاحآیا خداوند به نحوی را

  پذیرائی کرد؟آنھا  رفت خود را آراسته و به نزدشان آمد و از



 

بســتر گریشــان گــل کــرد و از خوابیــدن در  بــار خانــۀ او، ِعــرق یھــودی دو فرستاده با مشاھده راحاب، و وضعیت فالکتآن  آیا،

و  عدانیم، ولی قدر مسلم اینست که خدا اجرای بخشی از برنامه وســی ا را نمیھنگین او اظھر نفرت کردند؟ ما، ایننآلوده و 

  گسترده خود را، به عھده زنی فاحشه به نام راحاب نھاد.

  ند.ا هنبود یابزارھای خداوند برای تحقق نقشه نجاتش، از نظر ما ابزارھائی قوی و مشھور

فــراری، راحــاب  قاتــل و گــر، موســای پرســت، اســحاق حیلــه د برای تحقق اھــداف خــود بــر روی زمــین، از ابــراھیم بــتخداون

تــرین ابزارھــا بــرای تحقــق  فاحشه، داود قاتل و شھوت پرست، سلیمان زن باره... و... متای باجگیری و در نھایــت از ضــعیف

  ھای ضعیف را مقبول درگاه خود نماید. رفظتواند این  که میاھداف واالی خود، استفاده نمود، تا نشان دھد که ھموست 

زادگــی را  پرست بود. اسحاق فرزنــد او، پــدر و بــرادرش را بــا حیلــه فریــب داد و حــق نخســت بت بله عزیزان. ابراھیم نخست

ر را بــه زور غصب کرد، موسی به خاطر اینکه کسی را کشته بود، از ترس مجازات به مدیان گریخته بود، داود زنــی شــوھردا

که از وفادارترین فرماندھان ارتشش بــود بــه خــط اول فرســتاد تــا کشــته شــود و زن او را تصــاحب تصاحب کرد و شوھر او را 

شــد چــه بــر او  کــرد کــه متوجــه نمــی کند، سلیمان صدھا زن در حرمسرای خود داشت، لوط آنقدر در باده نوشی افراط مــی

  به شدت متنفر بودند...آنھا  ھم به زور بود که مردم ازآن  رندگالن مالیات،تی در زمرۀ باجگیران، یا گیمگذرد،  می

  کرد... اش دعوت می آراست و مردان را به خانه نشست و خود را می راحاب نیز زنی فاحشه بود که بر دروازه شھر می

اگر چنین بود، به جــای اینکــه در بله، ابزارھای خداوند برای تحقق ھدف واالیش، مردان و زنانی مشھور و قوی نبودند، چون 

یافتند. خــدا جــوانکی چوپــان، بــه نــام داود را دســت خــالی و فقــط بــا یــک  اثر کارھایشان خدا جالل یابد، خودشان جالل می

  سراپا مسلح فلسطینی فرستاد و او را پیروز از میدان به در آورد. پیکر و جنگجوی غول ،ولیاتجفالخن به نبرد با 

  م برای تحقق اھدافش استفاده کرد و او را گویا کرد تا مانع رفتن بلعام نزد باالق شود.خدا از االغ بلعا

  وده است.مخداوند گاه از دشمنان سرسخت خود برای تحقق اھداف واالیش استفاده ن

  ساند.خدا پولس بزرگترین عالم دینی یھودی و دشمن مسیحیان را به کار برد تا پیام انجیل را از شرق به غرب جھان بر

  پرست برای سرکوبی متمردان استفاده نمود. خدا از اقوام کافر و بت

  کارھای خداوند عجیب است!

شــود.  کارھای خداوند، مال دیروز نیست، کارھای عجیب خداوتند فقــط در اوراق عھــد عتیــق و عھــد جدیــد، مشــاھده نمــی

  جھان امروز ھم شاھد کارھای عجیب خداوند است.

اند، سراســر حــاکی از عجایــب  اند و مسیح را به عنوان خداوند و نجات دھندۀ خود پذیرفته ل شدهشھادت کسانی که متحوّ 

  اعمال خداست.

نیه در اوج فساد و تباھی به عظمت خدا اعتراف نمود و تابعیت او را پذیرفت و تطھیر شــد و بــه عنــوان زنــی نجیــب اراحاب ز

  که یکی از اجداد مسیح بوده است.تشکیل خانواده داد و در قاموس کتاب مقدس آمده است 

گاه خود خارج شــده  پس از اطمینان از اینکه تعاقب کنندگانشان دست خالی به اریحا برگشتند، از مخفی عفرستادگان یوش

  اسرائیل پیوستند و جریان واقعه را برای یوشع تعریف کردند. و از اردن گذشته و به اردوی بنی

الجیشــی و موقعیــت ارتشــی، بررســی کننــد، چونکــه وارد شــھر  اریحــا را از نظــر ســوقفرستادگان یوشع نتوانستند اوضاع 

زن و اتفاقاتی که افتاد یوشع را قــانع ســاخت کــه فــتح و پیــروزی در انتظــار آن  نشدند، ولی ھمین گزارش کوتاه از برخورد با

ونــد ایــن ســرزمین را بــه شــما داده دانــم کــه خدا مــی«حاب شنیده بــود: اخواست از زبان ر آنھاست... یوشع آنچه را که می

ایــم  افتند. ما شنیده شنوند، به وحشت می ترسند و ھر وقت نام اسرائیل را می شما می زاست، ھمۀ مردم این سرزمین ا

شدید چگونه خداوند دریای سرخ را برای شما خشک کرد و چگونه پادشــاھان اموریــان را مغلــوب  که وقتی از مصر خارج می

  ساختید...

  دیار نبود.آن  آھنگ برای بررسی اسرائیل تضمین شده بود و دیگر نیازی به فرستادگان پیش پیروزی بنیبله! 

از کــاروان بــا صــندوق عھــد بــه راه  جلــوتر بدین ترتیب بود که یوشــع فرمــان حرکــت قــوم را صــادر کــرد... الویــان یــک کیلــومتر

  اسرائیل به دنبال آنان... افتادند... و بقیه قوم بنی
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  »خود را تقدیس نمائید، زیرا فردا خداوند در میان شما کارھای عجیب خواھد کرد.«یوشع نبی به قوم اسرائیل چنین گفت 

دیــد کــه بــه تعقیــب  دانیم آنگاه که موسی برکنارۀ دریای سرخ ایستاده بود و از دور گردوخاک لشــکریان مصــر را مــی ما نمی

آیا در مصر قبرھــا نبــود کــه «ھا، شکایت به موسی بردند که  صحنهآن  ئیل ترسان ازآنان پرداخته بودند، و آنگاه که قوم اسرا

مترســید! بایســتید «را تسلی داد که و آنگاه که موسی امیدوار به امداد خداوند قوم » ای تا در صحرا بمیریم؟ ما را برداشته

، چنــد »ن را که امروز دیدید تــا بــه ابــد نخواھیــد دیــدرا برای شما فراھم کرد، زیرا مصریاآن  و نجات خداوند را ببینید که امروز

  ماجرا بودند!آن  نفر از این قومی که اینک در کنارۀ رود اردن ایستاده بودند، شاھد

ای از کارھــای عجیــبش در میــان قــوم  کرار صحنهم انجام دھد، توروز در میان قآن  خواست فردای کار عجیبی که خداوند می

  عبور از دریای سرخ بود.آن  را ندیده بودند، وآن  ه افراد که اکنون عازم کنعان ھستند،بود که احتماالً این دست

شان انجام داده بــود، ایای از آنچه که برای بر دو روز دو ھدف داشت که انجام دھد، یکی اینکه تصویر زندهآن  پس خداوند در

ون موســی باشــد. یعنــی کــه مــردم او را قبــول داشــته نشان دھد و دوم اینکه یوشع را به مقامی ارتقاع دھد که چــآنھا  به

امروز بــه بــزرگ ســاختن «کردند، اطاعت کنند ـ چون خداوند به یوشع گفت  باشند و او را ھمانطور که موسی را اطاعت می

  کنیم تا بدانند که چنانچه با موسی بودم، با تو نیز خوام بود. تو در نظر تمام اسرائیل شروع می

که به یوشع ابالغ شد، کاھنان حامل تابوت عھد، در ساحل رود اردن توقف کردند و یوشع بر سکوی خطابــه بنابر فرمان خدا 

مــژده داد کــه آنھــا  نــان یــادآوری نمــود و بــهآروز برای قوم انجــام داده بــود، بــه آن  ای از آنچه که خداوند تا قرار گرفت و شمه

اینســت کــه وقتــی آن  نھاســت، بیــرون خواھــد رانــد، و نشــانهآبــه  ســرزمینی کــه متعلــق ازپرست را  خداوند تمام اقوام بت

کاھنان حامل تابوت عھد پای بر رود اردن بگذارند، جریان آب متوقف خواھد شد. سپس بــه دســتور یوشــع از ھــر قبیلــه یــک 

  نفر را برای وظیفه خاصی انتخاب نمود.

حــامالن تــابوت عھــد رســیدند آنــان پــای بــر رود اردن  قوم که به ترتیب پشت سر حامالن تابوت عھد روانــه بودنــد، وقتــی بــه

نھادند که ناگھان جریان آب از مسافتی باالتر قطع شد و تمامی قوم توانستند پای بر خشکی نھــاده و از رود اردن بگذرنــد و 

اردن ایســتاده  گذشتند، کاھنان حامل تابوت عھد در وسط وارد اریحا شوند. در تمام مدتی که قبایل اسرائیل از رود اردن می

آنجــا  دوازده نفر را فرا خوانــد و بــه آنــان گفــت بــه وســط رودخانــه رفتــه و از محلــی کــه کاھنــان درآن  یوشعآن  بودند. پس از

را بــه عنــون یــادبود ایــن عبــور آنھــا  زننــد ببرنــد و شــب اردو مــیآن  اند، ھر کدام یک سنگ بردارند و به مکانی که در ایستاده

این یادگــار «بگویند آنھا  ھا چیست به قرار دھند تا ھر گاه فرزندان اسرائیل بپرسند فلسفۀ این سنگآسا بر روی ھم  معجزه

عبور کنــد! ایــن آن  روزی است که جریان آب رود اردن قطع شد و در میان آن، راه خشکی پدید آمد تا صندوق عھد خداوند از

اریحــا آخــرین مــانع بــر ســر راه ورود بــه کنعــان  »گ خواھند بــود.معجزه بزرآن  ھا برای قوم اسرائیل یادگاری جاودانه از سنگ

  در نزدیکی اریحا اردو زدند و برای جنگ آماده شدند. اسرائیل سرزمین موعود بود. بنی

شب یوشع رؤیایی از خداوند مشاھده کرد و جریان این بود که مردی با شمشیر در مقابل یوشع ظاھر شــد و یوشــع آن  در

» ھــیچ کــدام. مــن سپھســاالر ارتــش خداونــد ھســتم.«و او پاســخ داد: » وست ما ھستی یا دشمن مــا؟تو د«از او پرسید 

به خاطر دارید گفتگــوی خداونــد » ای مقدس است. را از پایت بیرون بیاور زیرا جائی ایستاده تھای کفش«سپس به او گفت: 

 ؟زان مشاھده کــرد، فرشــته خطــاب بــه او چــه گفــتبا موسی را وقتی که برای اولین بار فرشته خداوند را در میان بوته فرو

  »ای زمین مقدس است. نعلیت را از پایت بیرون بیاور، چون جائی که ایستاده«

آن  نمایــد و ھــائی خــاص تجلــی خــود را اعــالم مــی خداوند قادر مطلق و پادشاه کائنات در ھمه جا حضور دارد، ولی در مکان

  شوند. چون مقدس و پاک میباشند  ھا برای انسان قابل حرمت می مکان

شــد. طبــق  ھا را بسته بودند و ھیچ کــس از شــھر خــارج و وارد نمــی اسرائیل کلیه دروازه اھالی اریحا از ترس سپاھیان بنی

اسرائیل به مدت شش روز و ھــر روز یکبــار شــھر را دور زدنــد در حــالی کــه ھفــت  فرمانی که خداوند به یوشع داده بود بنی

نواختند. بــدین ترتیــب قــوم  ود، پیشاپیش کاھنان حامل صندوق عھد، حرکت کرده و شیپور خود را میکاھن با شیپورھای خ

با سکوت کامل شش روز شھر را دور زدند. اما در روز ھفتم، قوم به ھمان ترتیب اما ھفت بــار شــھر را دور زدنــد، در آخــرین 

  اسرائیل وارد شھر شدند. اریحا فرو ریخت و بنی دور بود که تمامی قوم فریاد زدندو ناگھان دیوارھای مستحکم شھر

اســرائیل  شد، این بود وقتی شھر به تسخیر بنــی دست یوشع اجرا می خداوند بود و بهآن  جنگ که طراح اصلی  استراتژی

ارند، ھــیچ را به عنون قربانی کشته و به خداوند تقدیم بد» ، زن و مرد و پیر و جوان، گاو و گوسفند، االغھمه چیز را«در آید 



 

چیزی را به غنیمت نگیرند. ھمه چیز را از بین ببرند و تمام اشیاء ساخته شده از طال و نقره و برنــز و آھــن را در خزانــه نگــه 

دانید راحاب و اھل خانه او که فرســتادگان اســرائیل را پنــاه داده بودنــد، مشــمول ایــن کشــتار  دارند. البته ھمانطوری که می

  نبودند.

  ھا را دنبال کرده باشید، این صحنه برای شما ناآشنا نیست. ین برنامهاگر تاکنون ا

لرزیــد و  خوانیــد بــه خــود مــی را که چنگیزخان و تیمور لنگ و ھیتلر در فتوحات خود به وجود آوردنــد، مــی فجایعیوقتی شما 

د، فــرق یوشــع و موســی بــا گوئیــ خوانید ناخودآگــا بــه خــود مــی گوئید چرا این ھمه قساوت؟ حال که این داستان را می می

  چنگیز و تیمور و ھیتلر چه بود؟

  کرد. دیار را نابود میآن  ھای کرد، حتی سگ و گربه خوانیم وقتی چنگیز شھری را فتح می در تاریخ می

  بیائید فرق این مردان را با یوشع و موسی بررسی نمائیم:

  برای این فتوحات بپردازیم.آنھا  اول به انگیزه

طلبی خود و کسب ھرچه بیشتر ثروت به ھر بھــائی بــود. جھانگشــایان تــاریخ  ایان این دنیا ارضاء حس قدرتانگیزه جھانگش

نه خیریــت ملــت خودشــان و نــه خیریــت شــھرھای آنھا  پر کنند. ھدف جنگیخواستند خزاین خود را از غنایم  این جھان می

گ عادالنه را برای دست یابی به ھدف نھائی رعایــت فتح شده را درنظر داشت. جھانگشایان تاریخ این جھان، اصول یک جن

  نمودند. نمی

  نمودند. یابی به ھدف نھائی رعایت نمی را برای دست انگشایان تاریخ این جھان یک جنگ عادالنهھج

ارتــش خــود را بــا غنــائم جنگــی فــراوان آنھــا  انگشایان تاریخ این جھان، متکی به قدرت و توان جنگی عظیم خود بودند...ھج

  داشتند. میاضی نگه ر

انگشایان تاریخ این جھان، توجھی به عواقب جنایات خود نداشتند، بلکه آنچه که مدنظرشــان بــود، ســاختن دنیــائی بــود ھج

  کنند، تصرف نمایند و قدرت بالمنازع باشند. با عیش و عشرت زندگی کنند و ھرچه را اراده میآن  که در

ولــی بســیار بــا آنــان تفــاوت داشــت.  بــود،وند خدا ھای ھرچند که مانند جنگ ھانانگشایان این جھج ھای جنگبله، عزیزان. 

حیوانــات را نیــز از دم آنھــا  زد، ھمانند آتش میآنھا  کرد، ھمانند میکرد، ھمانند آنھا، ویران  قتل عام میآنھا  ھمانند خداوند

  کشت... پناه را می حتی کودکان و زنان بیآنھا  گذرانید و ھمانند تیغ می

  کنند. ھایشان یکسان است، ولی اھداف متفاوتی را دنبال می له! نحوۀ جنگب

گرفتنــد، ارتشــی ضــعیف بــود و خداونــد ھمــین ارتــش  قــرار مــیآنھــا  پرستی که سر راه ھای بت  قومارتش خداوند در مقابل 

پرســتانی کــه  بودنــد، بــتپرســتان  را نابود کنند. دشــمنان خــدا بــت شگرسنه و خسته و ضعیف را مأمور کرده بود تا دشمنان

ھــا را  نمــود. اگــر خــدا ایــن جنــگ مــینھا  جنگآن  شد اگر خداوند اقدام به پرست کنند و چنین می رفتند تا بشریت را بت می

  شناختیم. نمود، امروز ما دیگر چیزی به نام خدا نمی نمی

دا و نه از کالم خدا و نه از کارھای خــدا نه از خ پرستی و فساد و ھرج و مرج بر جھان حاکم شده بود. ھیچ اثر و نشانی بت

  ماند. برای آیندگان به جا نمی

ملکوت عدن را دوباره بر روی زمین مســتقر آن  ھا پادشاھی کند و ھدف واالی خداوند از ابتدای خلقت این بود که، بر انسان

اونــد قــومی را برگزیــد تــا مجــری تحقــق خداوند بود. خدھا سد و مانعی عظیم در راه اجرای این نیّت  نماید. ولی گناه انسان

د نای بــرای جھانیــان باشــ پرستی را بگیریــد و نمونــه ھدفش شوند، تا او را به جھانیان معرفی نمایند، تا جلوی پیشرفت بت

  که مردم بدانھا تأسی نمایند...

یافتــه، و لشــکر قلیــل  ھــا پایــان بشریت برای تحقق این ھدف واالی خداوند بھای سنگینی پرداخته است و امروز کــه جنــگ

پرســتان پیــروز شــدند، شــاھد جھــانی  نظم بــتمــھــای عظــیم و  خداوند، به دنبال سپھساالر ارتش خداوند، در مقابل ارتش

مکتــب غالــب  ،ھــای مختلــف آن در گونــه یانــد. خداپرســت پرستان در مقابل خداپرستان در اقلیت قــرار گرفتــه ھستیم که بت

پرســتان مجــذوب مکاتــب  توانند خداپرستان را تحت تأثیر قــرار دھنــد. و ھــر روزه بــت میپرستان ن جھان شده است. دیگر بت

  دھند. توحیدی شده و خود را تحت تابعیت پادشاه کائنات قرار می

  ھای خداوند است. جنگآن  رار چنین وضعیتی حاصلقاست

کردنــد، امــروز اســاس دینــی مــا را  مــیشــدند، امــروز برمــا ســلطنت  پرستان، اعم از مرد و زن و کودک قتل عام نمی اگر بت

  شناختیم... شکل داده بودند و امروز کسی را به نام پادشاه کائنات نمی

  را دارد.آن  تر از بشریت برای تحقق اھداف خداوند، بھای سنگینی پرداخته است، ھدفی که ارزش بھای بسیار گران

ای به وسعت تاریخ بشریت را درنظر داشــت  تیمورآسا، گستره ھای چنگیز و خداوند چنگیز و تیمور نبود، خداوند در این جنگ

ھائی که در آینده خواھند زیست، و او تحقق نھائی نقشۀ خود را موکول بــه زمــانی نمــوده اســت کــه  و خیریت تمام انسان

  خودش براین جھان سلطنت کند.
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نــد بــه قــوم وعــده داده بــود، از پــیش رو برداشــته بدین ترتیب آخرین مانع برسر راه ورود به سرزمین کنعان، جــائی کــه خداو

تقیم مســفرمــان شود، یکی اســتفاده شخصــی از غنــایم علیــرغم  شد... اما دو مورد تمرد از قوانین این جنگ مشاھده می

جنگ و دیگری اقدام به بازســازی مجــدد اریحــا در آینــده علیــرغم فرمــان یوشــع کــه در ھــر دو مــورد متمــردان بــه آن  خدا، در

  رین وجه مجازات و ھالک شدند.شدیدت

عخان شخصی بود از طایفه یھودا، یک ردای گرانبھای بابلی، صد تکه نقــره و یــک شــمش طــال از غنــایم جنگــی را علیــرغم 

اســرائیل  ھــای بعــد بنــی فرمان خداوند در خیمه خود پنھان کرده بود. خشم خداوند در اثر این تمرد برافروخته شد و در جنــگ

چیســت، مگــر  خطای مــاخبر بود، نزد خداوند دادخواھی کرد که خداوندا  . یوشع نیز که از جریان بیمتحمل شکست شدند

انــد و  شکستن خوردیم. حال دیگر قــوم دچــار تــرس و وحشــت شــده ھای ای... پس چرا در جنگ تو به ما وعدۀ پیروزی نداده

آورند و ھمگی مــا را  پرستان بر ما ھجوم می بت شود که تمامی امر موجب می ناند و ھیم توان جنگی خود را از دست داده

  ھالک کنند.

ای؟ ھمۀ مردم اسرائیل گناھکارند، ایشــان  برخیز چرا به روی خاک افتاده«بود که خداوند پاسخ یوشع را چنین داد:  در اینجا

ی خــود برداشــتند، دزدی کردنــد، بردند، برا بسته بودم، وفا نکردند و چیزھای حرام را که باید از بین میآنھا  به پیمانی که با

توانند در برابــر دشــمن مقاومــت کننــد، بلکــه  را پنھان نمودند. به ھمین سبب است که مردم اسرائیل نمیآن  دروغ گفتند و

  »اند. حال چنانچه آنچه را که دزدیده شده از بین نبرید، دیگر با شما نخواھم بود. لعنت گرفتار شدهکنند، چون به  فرار می

ھم شکستی سنگین، مترادف است با نابودی قوم. اگر خــدا در آن  ، مترادف است با شکست،»با شما نخواھم بوددیگر «

شــدند. ایــن حضــور  در ھمــان اولــین گــام خــروج از مصــر، در ســاحل دریــای ســرخ قتــل عــام مــی بــود، نمــیآنھــا  این سفر بــا

ابــزار انســانی آن  داشت، ھرچند که با رویشان بر می سپھساالر ارتش خداوند بود که با شمشیر موانع این سفر را از پیش

  شد. جنگید و پیروز می اسرائیل می قلیل و خسته و گرسنه و عاصی و آواره... خداوند برای بنی

اولتیماتوم شدید خداوند و راھکاری که ارائه داد و اقدام فوری یوشع در شناخت خاطی و مجازات سریع او، موجب شــد کــه 

  را ترک نکند.آنھا  رای اسرائیل بجنگد وخداوند ھمچنان ب

  اش سنگسار و سپس با آنچه که داشت در آتش سوزانیده شدند. عخان به کیفر اعمالش رسید، او و خانواده

مقطــع آن  کــه نــه در بود اریحا شدۀان یرو سازی مجدد شھرزخطر دوم که صورت گرفت، تمرد از فرمان یوشع بود مبنی بر با

پسرش بازسازی کرد و بدین ترتیــب دو شھر را به بھای از دست دادن آن  به نام حئیل یصخال بعد شزمانی بلکه پانصد س

  مشمول نفرین یوشع در پانصد سال قبل گردید.

قــول و کــالم  ،رود، و کــالم و قــول انبیــای خداونــد کالم و قول خداوند در طول زمان، به قوت خــود بــاقی اســت و تحلیــل نمــی

  مان قدرت و اقتدار کالم خداست.خداوند است، و دارای ھ

جــرأت و جســارت خــود را از دســت نشــینی کــرده بودنــد،  با دادن تلفات عقب عای ردقوم اسرائیل که اینک پس از شکست 

حملــه کــرده و نابودشــان ســازد، امــا پــس از مجــازات شــخص خــاطی آنھــا  پرست بــه منتظر بودند که اقوام بتآن  داده و ھر

  ا صادر کرد.راسرائیل وعدۀ پیروزی داد و فرمان پیشروی به سوی عای  خداوند بار دیگر به بنی

ای حملــه بردنــد و بــه ھمــان ترتیــب کــه بــا اریحــا برخــورد ع هاسرائیل به فرمان خداوند با اتکاء به وعدۀ پیروزی خداوند ب بنی

اجــازه داد کــه امــوال و تمــامی آنھــا  نمودند تمامی مردان و زنان و کودکان را از دم تیــغ گذرانیدنــد، ولــی ایــن بــار خداونــد بــه

  شھر را به عنوان غنیمت نزد خود نگه دارند. یلاھای اھ دام

یک گروه رزمنده سی ھزار نفری و یــک گــروه پــنج ھــزار نفــری در کنــاره و  یوشع این جنگ اینطور تعیین گردید که  استراتژی

کنــد و بــدین ترتیــب  مــیباز بــه شــھر حملــه برای حمله ناگھانی به کمین گذاشت و خودش بــا ســی ھــزار ســر شھرپشت 

کننــد، و لشــکریان عــای بــه  نشــینی مــی آیند، و او ھمراه با افرادش عقب سربازان عای مانند دفعه پیش به مقابله با او می

 پردازنــد، و چــون بــه انــدازۀ کــافی از شــھر مــیآنھــا  کنند مانند بار پیش به تعقیب اسرائیل فرار می تصور اینکه لشکریان بنی

  کنند. اند، به شھر حمله می گروه سی ھزار نفری که در پشت شھر کمین کردهآن  گیرند، فاصله می

اســرائیل از شــھر  ئیل به تعقیــب ســپاه بنــی برنامه به ھمان ترتیبی که طراحی شده بود، انجام شد و تمامی سربازان بیت

ن کرده بدون ھیچ مانعی وارد شــھر شــده و شــھر را بــه سو افراد کمیآن  ھای شھر را باز گذاشتند، و از دروازهخارج شده و 



 

جنگــی یوشــع شــده و ھــیچ راھــی بــرای فــرار   آتش کشیدند... سربازان عای وقتی به عقــب نگریســتند متوجــه اســتراتژی

نداشتند و در نتیجه سربازان یوشع که ظاھراً در حال عقب نشینی بودند، حالت تھاجمی به خود گرفتــه و بــه ســوی ســپاه 

  را کشتند و به عای باز گشتند.آنھا  ئیل حمله برده و تمامی ن عای و بیتسرگردا

روی عــای  اسرائیل مشغول قتــل و کشــتار و غــارت در عــای بودنــد، یوشــع نیــزۀ خــود را روبــه در تمام مدتی که سربازان بنی

تــا زمــانی کــه موســی  جنــگ بــود کــهآن  نشانه رفته بود، درست مانند نبردی که بــین موســی و قــوم عمــالیق روی داد، در

آمــد، عمــالیق پیــروز  شــدند، و ھرگــاه در اثــر خســتگی دســتش پــائین مــی اســرائیل پیــروز مــی ته بود، بنــیاشبرافر دستش

دو نفر  از نزدیکان موسی تــدبیری اندیشــیدند، موســی را بــر ســنگی نشــانیدند و در طــرفینش  رن و حووشدند. اما ھار می

اشتند تا اینکه اسرائیل بر عمالقه پیروز شدند. اما این بار یوشع خسته نشــد، بلکــه ایستاده ودستش را ھمچنان باال نگه د

اش را به سوی عای نشانه رفته بــود، و طبیعــی اســت نگــه داشــتن یــک نیــزه بلنــد در جھتــی خــاص کــار  تا پایان جنگ نیزه

  سختی چون نگه داشتن دست در باالی سر به مدت طوالنی، نیست.

ر یوشــع بــه گمشــاھده لشــ ضشد پادشاه عای بــه محــ بینی می موفق بود و ھمانطوری که پیش این تاکتیک جنگی بسیار

شود، به ھمان روش گذشته به ارتش اسرائیل به فرماندھی یوشع حمله بــرد و ارتــش  تصور اینکه مانند بار پیش موفق می

ر خــارج شــد، افــراد ھیوشــع از شــ نشینی کرد و به محض اینکه ارتش عای به کلی برای تعقیب سپاه یوشع تظاھر به عقب

  ھای باز به شھر حمله را آغاز کردند. کمین کرده پشت شھر، با استفاده از دروازه

ھــای حتیـّـان، امویــان، کنعانیــان، فرزیــان، حویــان و یبوســیان رســید،  وقتــی خبــر پیــروزی یوشــع بــه گــوش اھــالی ســرزمین

  اسرائیل برآیند. پاھیان بنیممالک با ھم متّحد شدند تا به مقابله با سآن  پادشاھان

ون چــدیــار آن  اســرائیل بــود، جبعــون نــام داشــت. اھــالی یکــی از ایــن شــھرھائی کــه در بــین راه و در معــرض حملــه بنــی

ای اندیشیدند و گروھی را نزد موسی فرستادند و بــرای  باشند، حیله اسرائیل نمی به مقابله با لشکر بنیدانستند قادر  می

ھای پــاره پــاره  ھای خشک و کپک زده و مشک ھای پاره و نان لباس با اند، ھمگی راھی بسیار دور آمده اینکه تظاھر کنند از

دانیم خدای شما چه کارھای عجیبی برای شما انجــام  ایم و چون می ما از یک سرزمین دوردست آمدهنزد یوشع رفتند و به او گفتند 

مــا نــو بــوده و  ھــای معترض ما نشوید. وقتــی از دیــار خــود بیــرون آمــدیم لبــاس خواھیم با شما پیمان دوستی ببندیم که داده است، می

پیمــان دوســتی بســت. ولــی ســه روز بعــد آنھــا  ای که به کار برده بودند ســوگند خــورده و بــا خبر از حیله ھای ما پر آب. یوشع بی مشک

 شد کرد، یوشــع ســوگند اند... کاری نمی را فریفتهھا آن گروهآن  ھا قرار داد و در ھمان نزدیکی جبعونجاسوسان یوشع متوجه شدند که 

را بــه عنــوان بردگــان و آنھا  ، را قتل عام کند،جبعونپیمان دوستی بسته بود. در نتیجه یوشع به جای اینکه اھالی آنھا  کرده بود و با یاد

  غالمان برای خدمت به سپاه اسرائیل به کار گرفت.

اســرائیل پیمــان دوســتی  تــر از اریحــا بــود، بــا بنــی ار قــوییکه از نظر نظامی بســ نجبعوپادشاه اورشلیم وقتی آگاه شد که 

از یوشــع کمــک  جبعــونحمله کردنــد، مــردم  جبعونھای اطراف متحد شده و به  ر پادشاه دیگر سرزمینھابسته است، با چ

را بــر ارتــش اموریــان وارد  اعــزام نمــود و یــک حملــه ناگھــانی جبعــونخواستند و یوشع ھم سربازان خود را به جھت دفاع از 

  ھای بزرگ از پا درآمدند. نان کشته شدند و تعداد زیادی در اثر بارش تگرگآآوردند، تعداد زیادی از 

  میان اسرائیلیان چنین دعا کرد: دردر کتاب مقدس آمده است، که در ھنگام این کارزار، یوشع 

  »ست.یاب جبعونای آفتاب در باالی «

  »ایلون توقف کن.و ای مھتاب، بر دشت «

اق را نابود نکردند خورشید و مــاه از حرکــت بــاز دشمناین اعجاز به درخواست یوشع به وقوع پیوست و تا زمانی اسرائیلیان 

  ایستادند.

گیر قوم اسرائیل، ھرچند که از نظر نظامی قوی نبودند، و کارھای عجیبــی کــه یھــوّه خدایشــان  عزیزان، آوازۀ فتوحات چشم

و  هھــای دیگــر را بــه لــرزه در آورد تمــامی امــرای ســرزمین پشت ک تسخیر شده برایشان انجام داده بود، اینکدر تمام ممال

جنگیدند، سه راه بیشتر در پیش نداشتند، یا بــا ھــم ائــتالف کــرده و بــا  برای مقابله با این قوم که به اتکای خداوند خود می

  شود. برند. اما سرانجام حق برباطل و خدا بر کفر پیروز می ای به کار نان بجنگند و یا تسلیم بشوند و یا حیلهآ

کنند و به قدرت خود متکی ھســتند. تمــام  کشانی ھستند که در مقابل خداوند، مقاومت می روزگار گردنآن  امروز نیز مانند

خواھد زمــین را  مطلق می کنند. خداوند قادر اند، ولی باورش نمی کارھای عجیب خداوند را در طول تاریخ از زبان انبیا شنیده

بــود و  عکشی و غرور و فساد برھاند، و چنین خواھد کرد، خدائی که ھمواره در کنار موسی و یوشــ از کفر و بدبینی و گردن

، ھمیشه نوید پیروزی را به گوش کسانی که به قــدرت او ایمــان »نترس و پیش برو و من با تو خواھم بود«گفت  میآنھا  به

ھــای بســته  ولی نه برای اینکه با شمشیر بر قلب دشمن بتازند، بلکه برای اینکه با شمشیر کالم، گــوش خواند، دارند، می

ھــای ســنگی را در مقابــل خداونــد نــرم کننــد.  دل و بــه عظمــت خــدا نماینــدبه اعتــراف ھای مغرور را وادار  را بگشایند و زبان

آن  خواھد بود که مسیح موعــود پادشــاه ایــن جھــان شــود و روزآن  خداوند ھمیشه پیروز است و جلوۀ عظیم این پیروزی در

  ملکوتی که از ازل موردنظر خداوند بود، استقرار یابد.
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وعــده داده بــود. در آنھــا  ھائی بــود کــه خداونــد بــه اسرائیل درگیر جنگ و تصرف سرزمین ھای زیادی بنی و بدین ترتیب سال

ھــا را  ظــاھر شــد، رھبــری جنــگ عھا اریحا بر یوشــ ی که در پشت دروازهھا سپھساالر لشکر خداوند، ھمان تمامی این جنگ

اسرائیل، در بــین دشــمنان انجــام پــذیرفت و ارتــش پــنج کشــور، بــه  ھای متعددی برای مقابله با بنی ائتالف .برعھده داشت

  نظم خود، شکست خورند.ممقابله با اسرائیل آمدند، ولی با وجود تجھیزات جنگی فراوان و قوای 

ھــای  ک یوشع پیر و سالخورده شده بود، او قسمت اعظم سرزمین موعود را تصرف کرده بــود، ولــی ھنــوز ھــم ســرزمیناین

آمدند. خداوند یوشع را در سنین پیری مأمور کرد تا تقســیم اراضــی را شــروع  دیگری بودند که باید به تصرف اسرائیل در می

ای که خــوِد خداونــد  بین قوم تقسیم نماید. این مھم نیز طبق برنامه رف کرده است، درصھائی را که تاکنون ت کند و سرزمین

  مشخص نمود، انجام شد.

چــون جماعــت اســرائیل کــه در  مــا نیــزاســت کــه آن  اینک یوشع سردار فاتح لشگر خداوند، پیر و ناتوان شده است، و وقت

جمــع حاضــر شــویم و بــه آن  بشــنوند، درھــای او را  خــرین وصــایا و توصــیهآد ایســتادند تــا خــو محضــر سپھســاالر ســپاه پیــر

  ھای موعود را تصرف کرد، گوش بسپاریم. ھای سال جنگید و سرزمین رھنمودھای گھربار مردی که سال

ای که تمــامی عمــر خــود را در نبــرد بــا دشــمنان  ھای تلخ و شیرین، آواره باری از تجربه این جنگجوی پیر و کھن سال با کوله

  اھد زندۀ معجزات و کارھای عظیم خداوند، چه وصیتی برای ما دارد؟پشت سر گذاشته است، این ش

ھــائی را کــه خداونــد بــه  ام و تاکنون به یاری خداوند، قسمت اعظم سرزمین : دوستان و ھمرزمان عزیز، من اکنون پیر شده

ه را کــه خداونــد بــرای ایم. نیازی به گفتن نیست که ھمگی شما در این ســالیان آنچــ پدران ما وعده داده است، تصرف کرده

ما انجام داد، به خاطر دارید. افتخار این فتوحات نه متوجه من، بلکه متوجــه خداســت و مــن جــز مــأموری بــرای اجــرای ارادۀ 

پرســتان  د این خداوند بــود کــه تمــامی بــتنمو جنگید و ما را پیروز میدان می که ھمیشه دوشادوش با من می مخداوند نبود

ینــده خواھــد کــرد و آی مدیترانــه در غــرب و رود اردن را در شــرق، پــیش روی شــما بیــرون کــرد و در ساکن در حد فاصل دریــا

خود مســتقر شــده اســت الزمــۀ تحقــق آرمــان  ناکای در م ھا را به شما خواھد سپرد. حال که ھر قبیله سرزمینآن  تمامی

که در کتاب تورات موسی آمــده اســت عمــل  باشد. بنابراین به تمامی آنچه می ابزرگ خداوند برای قوم خودش، ھمکاری م

را بر زبان نیاوریــد، بلکــه بــه خداونــد خــود آنھا  کنید حشر و نشر نکنید، نام خدای ھائی که تصرف می کنید. با مردم سرزمین

  اید. توکل داشته باشید، آنچنانکه تاکنون توکل داشته

تواند به تنھــائی در مقابــل ھــزار ســرباز دشــمن  شما می به وعدۀ خداوند ایمان داشته باشید، و مطمئن باشید ھر کدام از

گــر اجنگد. چنین خداوندی شایان ستایش فــراوان اســت، پــس او را دوســت بداریــد و  بایستد، چونکه خداوند برای شما می

ر و ھــالک گرفتــاآنھــا  پرست معاشرت و ازدواج کنید، خدا نیــز شــما رایــاری نخواھــد کــرد و در دام برخالف ارادۀ او با اقوام بت

  خواھید شد.

ســالگی  110یوشــع پــس از نوشــتن کتــابش کــه حــاوی مشــاھداتش و خــاطراتش در طــول زنــدگی پربــارش بــود، در ســن 

  درگذشت.

ای کــه  وعده داده بود، مستقر شدند، تمام اقوام بیگانــهآنھا  قوم اسرائیل سرانجام در بخش اعظم سرزمینی که خداوند به

، ســرزمین نبــودآن  پرســت دیگــر در زیستند، از بین رفته بودند. حتی یک نفر بت میآن  نعان دراسرائیل به ک قبل از ورود بنی

پرســتان  ش با بــتمیزا ھمیشه بیم آذنان که تسلیم شده و یھوّه را به عنوان خداوند خود پذیرفته بودند. معھآای از  مگر عده

ھــای  شــدند و جلــوه ھــا مــی و وارد زندگی و افکار انسانخزیدند  ای مانند مار می پرستان از ھر گوشه ون بتچوجود داشت، 

پرســتی در  کــرد و کــم بودنــد افــرادی کــه بتواننــد در مقابــل وسوســۀ بــت پرستی چشمان را خیره مــی ظاھری و فریبنده بت

  ھای مختلف آن، مقاومت کنند. گونه

باشد. اطــالق ایــن صــفت  یم» سرزمین شیر و شکر«آن  ی موصوف است وصاخصفت به در کتاب مقدس سرزمین کنعان 

  سرزمین است.آن  خیزی و وفور نعمت در نشانه حاصلآن  به

ھــا  خواست بدان چشم بدوزد، عافیت گاھی بود که بتواند پــس از قــرن ترین امیدھا و دورنمائی که اسرائیل میگیکی از بزر

ھــای ایــن  رام بــرویم و ببینــیم شخصــیتبیاساید. بیائید به پشــت صــحنه ایــن نمــایش دآن  گی، درراوبیابانگردی و بردگی و آ

نمایش چه کسانی بودند. چرا اسرائیل چنین سرنوشتی داشت، چرا خداونــد اســرائیل را برگزیــد تــا قــوم او باشــند؟ و چــرا 

  سرزمینی که به شیر و شکر جاری بود به اسرائیل وعده داده شد.



 

  برگردیم... عقبپس بیائید به 

کــرد، ایــن بــود کــه  نمــیلحظه به فکــرش خطــور آن  یمه نشسته بود و تنھا چیزی که درپرستی بود که در خ ابراھیم مرد بت

  فرشته خداوند نزد ابراھیم آمد و به او گفت: .انتخاب کند نمایشخدا او او را به عنوان ایفاگر نقش اول 

  ات، به جائی که به تو خواھم گفت برو. ھرچه داری و نداری جمع کن و با خانواده

  چشم. ابراھیم گفت:

ت کنــد و بــا عــاطچــون چــرا فرمــان خداونــد را ا گفتن ابراھیم چشم بسته بود، حسی در دل او گفــت کــه بایــد بــی »چشم«

  پرستی بری شد و تابعیت خود را به خدا نشان داد. بود که ابراھیم از گناه بت» چشم«ت رابع ھمین

ھای خوبی خواھند شــد،  آدمآنھا  کند، نه به دلیل اینکه نقشۀ خدا این بود که طرح خود را در آیندۀ روی نسل این مرد پیاده

خداشــناس خواھنــد بــود و بھتــر از ھــر قــوم دیگــری خواھنــد توانســت تحقــق نقشــه خــدا را آنھا  بلکه بدین دلیل که اکثریت

داشــت روزگار بر زمین مسلط شده بودند، قــومی را الزم آن  پرستان که در بت لد. خداوند برای برداشتن نسنتسریع ببخش

پرســتی شــده بــود.  که او را بشناسند و با شناختی که از او دارند، زمین را متبــارک ســازند. بشــریت غــرق در فســاد و بــت

نــان داد تــا در آپاالیشی مانند طوفان نوح الزم بود تا زمین پاک شود و این قوم ھر چند که اندک بودند، ولی خــدا قــدرتی بــه 

رستان بود، مستقر شوند و تمامی کافران را بــدون ھــیچ اســتثنائی ھــالک کننــد و پ بخشی از جھان که خاستگاه اصلی بت

اســرائیل از یھــوّه خــدای خــود باشــند. پــس نمایشــی  توانستند شنوای تجربیات و تعاریف بنی مینجھانیان نیز بدون مقدمه 

دای این قوم پی ببرند. پرده اول ایــن از طریق این قوم روی صحنه بیاید تا جھانیان به قدرت خ که مھیج الزم بود از قدرت خدا

ھــای بــین راه  انگیز، عبور از میان دریای سرخ، تســخیر ســرزمین ھای اعجاب جلوهآن  اسرائیل از مصر، با ا خروج بنیبنمایش 

فــت. وعــده داده بــود پایــان یاآنھــا  استقرار آنان در زمینی که خداونــد بــه با نان... شروع وآتر از  علیرغم نیروی نظامی ضعیف

ھــا معرفــی  حال اسرائیل قومی بود که سرزمینی در اختیار داشت، فرصتی در اختیار داشت تا خداوند خود را به سایر ملــت

ه نو کاراکترھای اصلی این صــح سازد نماید و رفته رفته جھان را با خداشناسی، آشنا سازد و بدین وسیله جھان را متبارک

 عبه بعــد یوشــآن  ھای ارض موعود آورد، و از اسرائیل را تا پشت دروازه قوم بنیخدا موسی و یوشع بودند. موسی  جز خودِ 

  را به سرزمین موعود رسانید.آنھا  ھدایت قوم را به عھده گرفت و

شود، حکم اکثریت نافذ است. قوم اســرائیل ھرچــه کــه بودنــد ولــی  این یک اصل طبیعی است که اقلیت در اکثریت گم می

  کردند. خدا را از طریق پدران خود شناخته بودند و او را ستایش میآنھا  خداشناس بودند. خداپرست وآنھا  اکثریت

گرفتنــد، آنوقــت بــه حکــم طبیعــت تــابع اکثریتــی  در اقلیــت قــرار مــی ،یافــت پرستان کاھش می بنابراین اصل ھرگاه تعداد بت

معیــت خداپرســتان افزونــی یابــد و جمعیــت ھــا الزم بــود تــا ج ند. این رونــد احتیــاج بــه زمــان داشــت. قــرندش خداپرست می

  عادله کفۀ ترازو به نفع خداپرستان سنگین شود.ماین در پرستان تقلیل، تا  بت

ھــای گونــاگونش،  باشیم؟ خداشناسی و خداپرستی در روزگار ما با تمام جلوه ی نمیضعآیا ما در روزگار خود شاھد چنین و

ای کــه  ھاســت، حــداقل نتیجــه ھاست. سرچشمه تمام خوبی بع تمام زیبائیاعتقاد به یک منبع واال و قدرت آسمانی که من

بشــری را بــه  وامعاسدی را که جفم ازھای خدائی بسیاری  دربر دارد، استقرار یک اجتماع سالم بر روی زمین است. انگیزه

  برند. دھند، از بین می تباھی سوق می

تــرس مجــازاتی کــه بــرای گناھکــاران درنظــر گرفتــه اســت، باشــد، این مورد کامالً بدیھی است. تابعیــت خداونــد، ھرچنــد از 

  دارد. شوند، باز می بسیاری را از ارتکاب گناھانی که موجب لطمه زدن به دیگران می

ھــای  تأثیر آئین خداپرستی برای بھبود اندیشــهآن  کنیم و ا نه به عمق این جریان، فقط داریم به سطح این جریان نگاه میم

پرستی گندیــده بــود.  این جھان است. برنامه خداوند در گام اول تطھیر این زمینی بود که در اثر فساد و بتانسانی و اوضاع 

  داد. درست مانند ھمان گنداب سدوم و عموره. بوی تعفن زمین بینی خدا را آزار می

بعــد از پــاک  کهگام دومی بود ن آ ند، برای سناریوی دوم خداوند، ودش ھا باید آماده می شد، انسان این زمین باید آماده می

نــه فقــط بــه آن  و ایــن بــار وعــدۀ ـ تــر و گویــاتر کنعــان تصــویر کامــل ـ وعــدۀ اورشــلیم آســمانی ـ شــد شــدن زمــین اجــرا مــی

ا دتــوان اھــل خانــۀ خــ دانید چگونه مــی می .شود باشند، داده می اسرائیل، بلکه به تمام کسانی که اھل خانۀ خدا می بنی

  شید.اشد؟ با ما ب

  

  


