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 مقدمه 
در هيچ دوراني عهد عتيق است.  از بزرگترين كتب "تثنيه يكي

بيش از اين كتاب بر مذهب  است هتهيچ كتابي نتوانس

بيش از هشتاد بار در عهد خانوادگي و شخصي تاثير گذارد. 

نقل قول شده و در نتيجه متعلق به گروه از اين كتاب جديد 

ب عهد عتيق است )پيدايش ، تثنيه ، اكوچكي از چهار كت

به آنها رجوع  مكررا  اشعياء( كه مسيحيان اوليه  مزمور و

 كردند.  مي

 جي. اي. تامپسون 

 

 مقدس  کتاب در کانن کتاب جايگاه  .1

 شبانه روزبه مدت چهل را خداوند ما عيسي مسيح   شيطان،

جهت نفع روحاني ما بازگو  عمدا  ها  اين وسوسه كرد.سوسه و

سه شمشير روح" " يعني نه تنها از عهد عتيقمسيح اند.  شده

از تيغه يعني يك از  باراستفاده كرده بلكه هر سه  ربا

احتمال دارد كه تثنيه يكي از تثنيه استفاده كرده است! 

و همچنين بايد يكي از باشد كتب مورد عالقه مسيح بوده 

تثنيه در بسياري موارد باشد.  نيزكتابهاي مورد عالقه ما 

آن عنوان نامناسبي  و شايد دليلناديده انگاشته شده است 

سپتواجنت ترجمه از كه است كه در انگليسي به آن داده شد 

 "تكرار شريعت"يعني  عنوانمعني  .يوناني گرفته شده است

اين كتاب فقط تكرار است كه طرز فكر اشتباه اين حاكي از 

اند. خدا  بيان شدهاز خروج تا اعداد  مطالبي است كه قبال  

با اين هدف كه صرفا  آن را  كند يمدوباره بيان نچيزي  هرگز

جديد يا  تأكيديبلكه هميشه در آن تكرار كرده باشد، 

حيرت آوري است كه  پس تثنيه كتابجزئياتي تازه وجود دارد. 

 ارزش مطالعه دقيق دارد. 

 

 نويسنده. 2

گرچه خداوند   است،تثنيه موسي نويسنده به طور كلي 

دوباره ا آن را ويرايشگران ديگري را الهام كرده است ت

آخرين به صورت امروزي در آورند. ييات را زبازگو و بعضي ج

باب كه مرگ او را ثبت كرده است يا به خود او نبوت شده و 

 يا بعدها توسط يوشع يا شخصي ديگر اضافه شده است.

 

 کالم کتاب تورات منتقدين ليبرال مطمئنند كه تثنيه"

كه  آنها معتقدندم(. ق. 026كه در زمان يوشيا پيدا شد) است 

طوري نوشته  وي پرهيزكارانه" است فريبي" در واقع اين كتاب

نويسنده آن است تا پرستندگان يهودي را موسي  گوييكه  شده

 مركزي در اورشليم جمع كند.  پرستشگاهدر 



پرهيزگارانه وجود ندارد  فريبدر واقع موضوعي به نام 

ر گارانه باشد و اتواند پرهيزگ باشد پس نمي فريباگر چيزي 

   نيست.  فريبچيزي پرهيزگارانه است پس 

کالم کتاب از اين نيست كه" مدركي حاكيهمچنين هيچ 

مربوط به كل تورات نباشد.  22" در دوم پادشاهان تورات

هر دو پادشاهاني  آمون و منسي ، پادشاهان قبل از يوشيا

يكل را در ه بت پرستي بودند كه و در واقع آنهاشرور بودند 

توسط  مسلما  رواج دادند يعني در جايي كه شريعت موسي يهوه 

 فرد يا افرادي ديندار پنهان شده بود. 

كشف مجدد كالم خدا و اصالحات پروتستان ، درست مانند 

 . اطاعت از آن هميشه بيداري و احياء را به بار مي آورد

فاعيه دقيقي از نويسندگي موسي، به مقدمه ة دبراي مالحظ

 مراجعه كنيد. تورات

 

 نگارش تاريخ. 3

ه ق.م نوشته شد 6060تثنيه تا سال قسمت اعظم كتاب 

الهامي كه مانند بقيه كتاب ،آن  قسمتهاياما بعضي  ، است

، همانطور كه قبال ذكر شد بعد از مرگ موسي اضافه شده است

 است. 

جزييات بيشتر در مورد تاريخ نگارش كتاب ة براي مالحظ

 كنيد . مطالعهات را ، مقدمه كتاب تور

 

  محتوازمينه و  .4

شريعت است  بر )نه فقط تكرار( دوباره تأكيديتثنيه 

. ندآمد دنياب سرگرداني سالهاي براي نسل جديد كه در طي

برخوردار ورود آنها به سرزمين موعود نزديك بود و براي 

بايست شريعت را  شدن از بركات خدا در آن سرزمين، آنها مي

 كردند.  آن اطاعت مي دانسته و از

در وهله نخست اين كتاب شامل تفسيري روحاني است از 

 مفهوم رايج(. 3-6اييل از سينا به بعد )بابهاي تاريخ اسر

آنكس كه نخواهد از تاريخ عبرت بگيرد  اين است كه هر كتاب

 بر مهمبخش اصلي كتاب مروري است  محكوم به تكرار آن است.

سپس با . ( 20-0قوم خود )بابهاي قوانين خدا براي ويژگيهاي 

از ورود ، از اهداف و حكومت پر فيض خداپيش در آمدي 

ثانويه مسيح ادامه  ظهورتا  موعود اسراييل به سرزمين

اين كتاب با مرگ موسي و انتصاب (.  33-22)بابهاي  يابد مي

 (.  30يابد )باب  يوشع به جانشيني موسي خاتمه مي

كه اين كتاب حاوي پيغامي  كند ميپولس رسول يادآوري 

 0: 22است هم براي اسراييل و هم براي ما. در مورد تثنيه 

" واقعا  به خاطر ما بود كه اين گونه سخن گفت" :گويد او مي

 (. 0166)اول قرنتيان 



 ،اين كتاب از نظر وجود نصايح و تشويق كتابي است غني

ه كرد: خالص 6: 2با افعال موجود در تثنيه آن را توان  ميكه 

 ".بجا آوريد".......  "ياد گرفته" ..... "بشنويد"

 

 رؤس مطالب 

نزديك شدن به سرزمين موعود  -موسي خطابه. اولين الف

 ( 0-6)بابهاي 

 ( 2-616مقدمه ). 6الف ـ 

 ( 00-610از حوريب به قادش ). 2الف ـ 

 ( 2از قادش به حشبون )باب . 3الف ـ 

 ( 3ي اردن )باب منطقه محافظت شده ماورا. 0الف ـ 

 ( 0فرمان اطاعت )باب . 2الف ـ 

 

-2پاكي در سرزمين موعود )بابهاي  –دومين خطابه موسي . ب

22 ) 

 ( 2مروري بر عهد سينا )باب . 6ب ـ 

 ( 0ليه نااطاعتي )باب عهشدار . 2ب ـ 

دستوراتي براي برخورد با امتهاي بت پرست )باب . 3ب ـ 

2 ) 

 ( 2:  66-6:  2درسهايي از گذشته ). 0ب ـ 

 ( 32-2: 66پاداش اطاعت ). 2ب ـ 

 ( 62قوانين پرستش )باب . 0ب ـ 

 ( 63مجازات انبياي كاذب و بت پرستان )باب . 2ب ـ 

 ( 26-6: 60غذاهاي پاك و ناپاك ). 2ب ـ 

 ( 20- 22: 60ده يك ). 0  ب ـ

 ( 62رفتار با مقروضان و برده ها )باب . 66ب ـ 

 ( 60باب تعيين سه عيد ). 66ب ـ 

 ( 62داوران و پادشاهان )باب . 62 ب ـ

 ( 62كاهنان، الويان و انبياء )باب . 63 ب ـ

 ( 60قوانيني براي جنايتكاران )باب . 60  ب ـ

 ( 26جنگ )باب قوانيني در ارتباط با . 62 ب ـ

 (  22-26قوانين مختلف )بابهاي . 60 ب ـ

 ( 0-6: 26كفاره قتل نامعلوم ). 6ـ  60  ب ـ

 ( 62-62: 26اسراي مونث جنگ ). 2 ـ  60  ب ـ

 ( 62- 62: 26حقوق نخست زاده ). 3ـ  60  ب ـ

 ( 26-62: 26سران سرسخت و ياغي )پ. 0ـ  60ب ـ 

 26اجساد مجرمين به دار آويخته شده ). 2ـ  60  ب ـ

:22-23 ) 

 ( 22-6: 22)نه قانون رفتاري . 0ـ  60ب ـ 

 ( 36 -63: 22گناه بي عصمتي ). 2ـ  60  ب ـ



آناني كه از ورود به ميان جماعت . 2ـ  60  ب ـ

 ( 2-6: 23منع شده اند )

 ( 60-0: 23) تقدس در اردوگاه . 0ـ  60  ب ـ

 -62:  23قوانين اجتماعي و مذهبي ) . 66ـ  60  ب ـ

22 ) 

 ( 0-6: 20طالق و ازدواج مجدد ). 66ـ  60  ب ـ

 22- 2:  20قوانين مختلف اجتماعي ) . 62ـ  60  ب ـ

:0 ) 

:  22قانون ازدواج با زن برادر ) . 63ـ  60  ب ـ

2-66 )  

 ( 60 -66: 22متمايز )سه قانون . 60ـ  60  ب ـ

 ( 20مراسم و تصديق عهد )باب  . 62ب ـ 

 ( 66-6: 20مراسم نوبر ميوه ). 6ـ  62ب ـ 

-62: 20سال سوم يعني سال عشر)مراسم . 2ـ  62ب ـ 

62 ) 

 ( 60-60:  20د ) تصديق عه. 3ـ  62ب ـ 

 ( 22،  22لعنت ها و بركات ) بابهاي . 62ب ـ 

 

 (36-20براي سرزمين )بابهاي عهد   ـ  . سومين خطابه موسيج

 (26-6: 20. عهدي كه در موآب بسته شد )6  ج ـ

 (20-22: 20. مجازات شكستن عهد )2ج ـ 

 (36احياء براي بازگشت به عهد )باب  .3ج ـ 

 

-36مرگ خارج از سرزمين )بابهاي  -يآخرين روزهاي موس. د

30) 

 (36. جانشيني موسي )باب 6  د ـ

 (32موسي )باب  سرود. 2  د ـ

 (33بركت موسي )باب  .3  د ـ

 (30مرگ موسي )باب . 0  د ـ

 

 

 

 

 

 تفسير 
-6نزديك شدن به سرزمين )بايهاي  ــ . اولين خطابه موسيالف

0) 

 (2-616مقدمه ). 6الف ـ 

ام شروع كتاب تثنيه ، فرزندان در هنگ 2،  6:  6

به  6: 22اند كه در اعداد در دشتهاي موآب اردو زدهاسراييل 



نوشته شده كه محل  6: 6در تثنيه آن رسيده بودند. 

اين بدان  معني است " بود. مقابل سوف ....در " سكونتشان

به سمت آن بود، از ي يها بخشكه دشتهاي موآب  ، بيابانكه  

شد كه به نام خليج عقبه  ي سرخ كشيده ميجنوب به بخش دريا

از راه كوه وريب )سينا( ح براي رسيدن به شود. شناخته مي

كنعان فقط يازده روز راه در سرحد سعير به قادش برنيع ، 

بعد از سي و هشت سال آماده ورود اسراييل كافي بود ولي 

 به سرزمين موعود شد!

رزندان خطابه بعدي خود را خطاب به فموسي   3-2: 6

آماده ورود به سرزمين كنعان ارائه نمود تا آنها  اسراييل

بعد از اسارت حادثه اين بشوند.  سال چهلم خروج از مصردر 

اتفاق افتاد  سيحون پادشاه اموريان و عوج پادشاه باشان

 (.  26)اعداد 

 

 ( 00-610از حوريب به قادش ). 2الف ـ 

ن كوه سينا مروري است بر دوران بي 22: 3-0: 6تثنيه 

از آنجا كه غالب اتفاقات اين دوران در تا دشتهاي موآب. 

اعداد ذكر شده است، فقط آنها را در اينجا خالصه مي كنيم: 

فرمان خدا مبني بر حركت به سوي سرزمين موعود و تصرف آن 

 داخليمسائل  براي نظارت برب داوران خاانت(؛  2-0)آيات 

(؛   26-60ش برنيع )آيات (؛ سفر از سينا به قاد62-0)آيات 

به (. 00-22فرستادن جاسوسان و شورش به دنبال آن )آيات 

، هيچ يك از سربازاني كه مصر را استثناء يوشع و كاليب

 32-30)آيات  ترك كردند اجازه ورود به سرزمين را نداشتند

 .) 

 

 ( 2از قادش به حشبون )باب . 3الف ـ 

ع تا مرزهاي ادوم سفر از قادش برني 6-23:  2          

سفر از مرزهاي ها شد.  مانع برخورد با ادومي(  2-6)آيات 

ها  ( مانع برخورد با موآبي 62-2ادوم به وادي زارد )آيات 

ها نجنگند چون  با موآبيخدا فرمان داد كه اسراييليان شد. 

-60)آيات بود را به فرزندان لوط بخشيده  سرزمينآن  او 

 را مونيان آنهاعرا كه  غول پيكر قومي قبال   خداوند .(60

نابود کرد تا عمونيان در سرزمين آنان ند ناميد مي َزْمُزّميان

و  ِعويان،  حورياندرست مانند كاري كه با اخراج  ساکن شوند

  .( 23-26)آيات ، براي فرزندان عيسو كرد  كفتوريان

اموري شكست سيحون جزييات  2بقيه باب  20-32:  2

كه فرزندان  كند مياشاره الف  20آيه  . حشبون استپادشاه 

در ها، به اسراييليان غذا و آب فروختند  عيسو ، ادومي

اما مطالب حاليكه آب حاشيه كشور ادوم را احاطه كرده بود. 

بيانگر اين است كه پادشاه ادوم  22 -60: 26موجود در اعداد 

و بر اين عدم همكاري اصرار  با اسراييل همكاري نكرد اصال  



رسد شايد اين مردم  ورزيد. گرچه اين نيز بعيد به نظر مي يم

و  62-66آيات ادوم بودند كه به اسراييل غذا و آب فروختند. 

بعدها توسط شخص ديگري غير از موسي اضافه شد اما به  26-23

 هر حال كالمي الهامي است. 

 

 ( 3منطقه محافظت شده ماوراي اردن )باب . 0الف ـ 

مانند  اه باشان شش شهر داشت كهوج پادشع 6-66: 3

 تمام آنها با ديوارهاي بلند،بسياري شهرهاي باستاني 

خداوند اين دشمنان را نيز شد.  محافظت مي ها ميلهدروازه و 

از عوج به عنوان غولي يادآوري به دستان قومش تسليم نمود. 

تخت بزرگ آهني كه هشت ذراع طول و چهار ذراع عرض شود با  مي

تامسون ر حدود سيزده يا چهارده فوت در شش فوت(. آن بود )د

معتقد است كه اين تخت در واقع آرامگاه ابدي او بود و نه 

 تخت خواب او:

به در روز مرگش او را در تابوتي عظيم دفن كردند )  

  كه از نوعي مرمر سياهمعناي تخت ، "آرامگاه ابدي "( 

شت در اينجا به خاطر رنگي كه دا وساخته شده بود 

طبق مطالب موجود در اين آهني ناميده شده است.... 

رََبت  قسمت در زماني كه تثنيه نوشته شد تابوت او در 

 بود.) عمان جديد (  بنى عّمون

 

سرزمين متصرف شده شرق اردن به رئوبين،  62-26: 3

موسي به (.  62-62جاديان و نصف قبيله منسي داده شد )آيات 

در فتح منطقه غرب اردن به تا مردان شجاعشان دستور داد 

توانند به نزد  كمك برادرانشان بروند. بعد از آن مي

 هايشان به شهرهاي خود  و گله فرزندانشان ،همسرانشان 

 كنند.بازگشت 

 

موسي به يوشع فرمان داد تا پيروزي هاي  26-20: 3

هاي آينده به خدا  گذشته را فراموش نكند و براي پيروزي

 (. 22، 26ات اميدوار باشد )آي

وند از موسي به خاطر نافرماني او در ارتباط اما خدا

و به اواجازه نداد تا از اردن با قوم اسراييل غضبناك بود 

به هر حال به او اجازه داد تا سرزمين موعود را عبور كند. 

 (.  20-23از تمام جهات نگاه كند )آيات  قله ِفسْجهاز باالي 

 

 

 ( 0ب فرمان اطاعت )با. 2الف ـ 

در اينجا به خصوص تكرارشريعت توسط موسي است.  0باب 

هاي مربوط به بازگشت به  و مجازات خداي واحد حقيقي از

 .گويد پرستي سخن مي بت



هنگام ورود به سرزمين فرمان داشت تا اسراييل  6-20: 0

 (. 6)آيات  خداوند اطاعت كند فرايض و احكاماز 

د و چيزى از نيفزايبيزى خداوند چ  بركالمآنها نبايد 

مجازات بت پرستي در بعل فغور  (. 2)آيات  دنآن كم نماي

بايست به عنوان يك هشدار مد نظر باشد  مي ، هميشهتوسط خدا

)دليل ذكر اين واقعه يعني غضب الهي در (.  0، 3)آيات 

برابر بت پرستي اين بود كه اين اتفاق به تازگي رخ داده 

بوده است(. اطاعت اسراييل  بود و در ذهن آنها بايد تازه

عظيم در ميان امتها به عنوان قومي آنها شود كه  باعث مي

بايد (. اسراييل از اتفاقات گذشته  2-2شناخته شود )آيات 

به خصوص به (.  2بركات پيروي از خداوند را بداند )آيات 

آنها دستور داده شده بود كه ده فرمان كوه سينا )حوريب ( 

در آن زمان آنها گرچه (.  63-0ند )آيات را به خاطر بياور

اي از خدا را رويت كردند اما صورت خدا را نديدند  تجلي

تصوير جسماني از او نديدند كه بتوانند از روي يعني هيچ 

خدا ساختن هر نوع تمثالي را تمثال يا بتي را بسازند. آن 

كه سمبل او باشد و يا پرستش خورشيد، ماه و ستارگان را 

رهايي از مصر ، نااطاعتي (.  60-60اخته بود )آيات ممنوع س

و غضب خدا در برابر بت پرستي به موسي و داوري متعاقب آن 

خويشتن را " (.  20-26شوند )آيات  يادآوري ميقوم اسراييل 

فراموش  را ..... مبادا اين چيزها ... بسيار متوجه باش

مبادا  .... خويشتن را بسيار متوجه باشيد"(؛  0)آيات  "كنى

مبادا  .... احتياط نماييد؛ "( 60، 62)آيات " فاسد شويد

موسي به خوبي از تمايل قلب (.  23" )آيه فراموش نماييد....

جدا به طور جدي به مردم دستور داد تا بشر با خبر بود و 

  مواظب آن باشند.

اگر سالها بعد قوم به پرستش بتها بازگردد  06- 22: 0

 آن(. اما حتي اگر بعد از  22-22)آيات  ارت خواهد رفتسبه ا

توبه كنند و به سوي خداوند با تمام دل بازگردند، خدا 

هيچ قومي تا به (.  36-20آنها را احياء خواهد كرد )آيات 

بخصوص معجزات مربوط به رهايي مزاياي قوم اسراييل  از حال

( در نتيجه آنها  32-32)آيات رخوردار نبوده است ب از مصر

او برخوردار  هميشگيايد مطيع او باشند و از بركات بنيز 

اتفاق دردناك در تاريخ اين . ( 06،  30)آيات باشند 

 در معرضبه خاطر نااطاعتي كه آن قوم  اتفاق افتاد اسراييل

اسارت قرار گرفته و هشدارهاي يهوه را جدي نگرفتند. 

امتي انساني يا و هيچ  هشدارهاي خداوند كالم بيهوده نيست

 مي تواند بدون مجازات آنها را كنار بگذارد. ن

سه شهر را به عنوان شهر ملجاء در قسمت موسي  06-03: 0

، راموت جلعاد و جوالن باَصر  -كند ميشرقي اردن انتخاب 

 (. 03-06)آيات 



يعني در اينجا خطابه دوم موسي شروع مي شود  00-00: 0

ردي است كه تنها مو 02در دشتهاي موآب در شرق ..اردن. آيه 

 كوه حرمون كوه سيئون ناميده شده است . 

-2پاكي در سرزمين موعود )بابهاي  –. دومين خطابه موسي ب

22 ) 

 ( 2مروري بر عهد سينا )باب . 6ب ـ 

مروري است بر بخشيدن ده فرمان در كوه  2باب  6-0: 2

قبل از كلمه ما واژه " بلكه "  3سينا )حوريب (. در آيه 

ه اين عهد نه فقط با پدران بلكه با نسلهاي نشان مي دهد ك

 بعدي اسراييل نيز بسته شده است .

 ده فرمان  26- 2: 2

 .( 2ديگري نبايد پرستيده مي شد )آيه بت هيچ 

اي نبايد براي پرستش ساخته مي شد  صورت تراشيده هيچ 

تكرار فرمان اول نبود . ممكن بود مردم (. اين  66-2)آيات 

، خورشيد و ماه را افسانه اي موجودات ي بدون وجود هيچ بت

فرزنداني كه به خدا نفرت ورزند همانند  بپرستند .

 (. 0پدرانشان مجازات خواهند شد )آيه 

 (. 66نام خداوند نبايد به باطل برده شود )آيه 

براي مقدس  (.  62-62سبت بايد مقدس نگه داشته شود )آيات 

دليل  66-2612 نگاه داشتن سبت در اينجا نسبت به خروج

يهوديان آرامي خدا از خلقت (. متفاوتي ارائه شده است ) 

(.  62مي بايست دوران بندگي در مصر را به ياد آورند )آيات 

 اين دو دليل مكمل يكديگرند نه متناقض با هم .

 (. 60)آيه مي شدندوالدين بايد محترم شمرده 

 ( 62قتل ممنوع بود )آيه 

 .( 62زنا ممنوع بود )آيه 

 (. 60دزدي ممنوع بود )آيه 

 (. 26آوردن شاهد كاذب عليه همسايه ممنوع بود )آيه 

 (. 26ممنوع شده بود )آيه طمع 

 درباره اين آيه مي نويسد : جي. اي. تامپسون  22: 2

و غير معمول است   بر آنها چيزى نيفزود عبارت    

نشانگر اين مي باشد كه اين فرامين خالصه كاملي است 

وريات اساسي عهد و لزومي به اضافه كردن از ضر

قوانين ديگر تفسير محض  يتمامقوانيني ديگر نيست. 

احتمال  قوانين اساسي است .بيشتر همين بوده و بسط 

به موقعيتي كند ميديگر اين است كه اين عبارت اشاره 

خاص ، يعني وقتي كه خداوند دقيقا اين ده فرمان را 

در  بايد ر فرامينبه قوم خود معرفي نمود. ساي

داده شده باشند چون حجم كل قوانين موقيتهايي ديگر

شناخته شده در اسراييل و نشات گرفته از خدا قابل 

    مالحظه بوده است.

 



در زمان نازل شدن شريعت قوم از تجلي حضور  23-33: 2

الهي و از ترس جانشان پر از وحشت شده و موسي را فرستادند 

كه هر آنچه او بخواهد آنها انجام  تا خدا را مطمئن سازد

) در زمان بستن چنين عهد عجوالنه اي به  خواهند داد

در  .گناهكار بودن و ناتوان بودن خود  پي نبرده بودند( 

موسي به عنوان ميانجي به واسطه نتيجه ساير احكام شريعت 

خطاب كالم يا ده فرمان ظاهرا به صورت شفاهي ده داده شد. 

 (.  36، 36بيان گرديد )آيات  كوه سينا تمام قوم در به

تحسين خداوند به خاطر اين نبود كه آنها ، 22در آيه 

احترام را نگهدارند بلكه به خاطر ابراز  تقول دادند شريع

خدا مي (.  62-60:  62و ترس آنها بود )مقايسه كنيد با 

تا از اوامر او اطاعت  ارندندمطيع دلى كه آنها دانست 

كاش اينگونه بود تا او مي توانست  گويد ايمي اما  كنند

 (. 33-22آنها را به فراواني بركت دهد ) آيات 

 

 ( 0هشدار عليه نااطاعتي )باب . 2ب ـ 

زمانيكه قوم وارد سرزمين موعود مي شدند ،  6-0:  0  

باشند  خوبيخدا از آنها خواست تا از نظر اخالقي در وضعيت 

شند تا همانطوري كه منظور قوم خدا مي بايست مطيع خدا با. 

پس نظر خدا بود بتوانند از سرزمين موعود برخوردار شوند . 

موسي به آنها دستوراتي عملي داد تا آنها را براي زندگي 

از اسراييل انتظار  . ( 6،2) آيات  شايسته سازددر كنعان 

مي رفت كه حامل اين شهادت باشد كه تنها خدا ، خداي حقيقي 

تمامي جان او را دوست  آنها مي بايست به(.  0، 3است )آيات 

آنها مي (. 0 ، 2بدارند و كالم او را نگاه دارند )آيات 

با جد و جهد تعليم بايست فرامين خداوند را به فرزندانشان 

 آنها را هدايت كنند. زندگيشان هاي مختلف در قسمتيداده و 

از اين قسمت به عنوان تعهدي بسياري از والدين مسيحي 

البته نه به ، راي تعليم فرزندان خود استفاده مي كنندب

نه تنها آموزش در مورد معني فرستادن آنها به مدرسه و 

 .ايمان بلكه ساير مسائل به اصطالح دنيوي

در روزگار مسيح ، يهوديان واقعا قسمتهايي از شريعت 

اما بي شك (.  2)آيه مي بستند پيشاني خود را به دستان و 

ن بود كه اعمالشان ) دست ( و خواهشهايشان ) منظور خدا اي

 باشد.  شريعت تحت تسلطچشمانشان ( 

به نام " شه ما " ) كلمه عبري به معني كه  0-0يات آ

يهوديان وفادار هر روز به  را شناخته مي شد "شنيدن" (

- 32:  62و اعداد  26- 63: 66اعتراف ايمان همراه به عنوان 

 . كردند ميتكرار  06

در پرتو مكاشفه كامل عهد  0" يك " در آيه عبري واژه 

اين واژه فقط به معني . بسيار حائز اهميت است جديد 

وحدانيت مطلق نيست بلكه دال بر وحدانيت در جمع مي باشد 



با اسامي خدا در اين آيه متناقض نمي باشد. نام در نتيجه 

بر تأكيدبر وحدانيت  و الوهيم  تأكيديهوه )خداوند ( 

اشاره تلويحي  ديگري در  ، مشابه با اين آيه دارد . تثليث

اولين آيه كتابمقدس وجود دارد يعني جايي كه براي "الوهيم 

 20: 6آفريد ( و در پيدايش " از فعلي مفرد استفاده شده ) 

مي اضمير ملكي به دنبال اس" ما " به صورت جمع وضمير از 

) " صورت " و شباهت استفاده شده است يعني  مفرد

  اتحاديه كتابمقدس(.يايدداشتهاي روزانه 

آن زماني كه قوم وارد سرزمين شوند و از  66-62:  0

موفقيت عظيم برخوردار شوند ، اين خطر وجود دارد كه 

شريعت را فراموش كنند و به دنبال پيروي از بتها  ٔ  بخشنده

اطاعت از شريعت وسيله اي براي رسيدن به خواسته ها بروند. 

محبت راهي براي نشان دادن محبت به يهوه است.  نيست بلكه

است  مشخصيپيروي نيست بلكه و عواطف كتابمقدسي احساسات 

محبت يك گزينه انتخابي نيست بلكه ازاراده مكشوف خدا. 

غيرت خدا ) غيرت او براي جاللش ( ضرورتي براي سالمتي است . 

را قوم را نابود خواهد ساخت اگر آنها با نااطاعتي عهد او 

 بشكنند .

و لوقا  2:  0خداوند عيسي از اين آيه در متي  60:  0

زماني كه از او  ، براي پاسخ به پيشنهاد وسوسه كننده 62: 0

 ، كنگره هيكل به پايين بيندازدمي خواهد كه خود را از 

مردم آب كافي براي نوشيدن نبود و  در مساّ . كند مياستفاده 

شك كردن به (.  62خروج حضور خدا را زير سئوال بردند ) 

 محبت و نيكويي خدا آزمودن او است .

اطاعت پيروزي بر دشمنان اسراييل را به بار  62-22:  0

نسلهاي بعد مي بايست بياموزند (.  60-62خواهد آورد ) آيات 

را براي  كه خدا چگونه قوم را از مصر رهايي داد و شريعت

را با  22ايه  . ( 22-26نيكويي و بركت به آنها داد ) آيات 

شريعت مي گويد اگر " مقايسه كنيد .  22،  26: 3روميان 

به همه و كّل آناني كه  متوجه شويم " ؛ فيض مي گويد " 

عدالتي را به تن كرده امروزه ايمانداران " . ايمان آورند

اند كه شريعت بر اساس آن بود يعني عدالت خدا ) دوم 

مان است نه از اعمال ) ( و عدالتي كه از اي 26: 2قرنتيان 

 (.  2: 0روميان 

 

 ( 2دستوراتي براي برخورد با امتهاي بت پرست )باب . 3ب ـ 

اختالط با اقوام بت پرست عليه  قوم اسراييل به 6-2:  2

ساكن هشدار داده شده بود يعني اقوام بت پرستي كه بعدها 

براي مجازات اين هفت قوم يعني حتيان ، شدند. كنعان 

ان و اموريان و كنعانيان و ِفِرزَّيان و حِوَّيان و جِْرجاشي

غير قابل بيان آنها و براي به خاطر گناهان  َيبُْوسيان

محافظت اسراييل از تماس با آنها خدا دستور داد تا اين 



به كلي نابود شوند و هر اثري از بت پرستي كال نابود اقوام 

ت از آيه سراييل در اطاعپيش بيني شكست ا 3شايد آيه شود . 

است چون اگر آنها تمام ساكنان آن سرزمين را نابود  2

ج با نسبت به ازدوا به آنها لزومي نداشتمسلما كردند مي

 . هشدار داه شوداقوام ديگر 

خدا قوم اسراييل را برگزيد تا خود را براي  0-66:  2

او نمي خواست كه آنها مانند ساير اقوام .  بسازنداو جدا 

ا را به دليل تعداد زيادشان انتخاب نكرد ) او آنهباشند . 

او انها را در واقع از همه اقوام تعدادشان كمتر بود (. 

فقط به اين خاطر انتخاب كرد كه آنها را دوست داشت و مي 

 هزار پشتمنظور از " خواست كه در همه چيز مطيع او باشند. 

خداوند از كنعانيان به خاطر اعمال تا ابد مي باشد . " 

او قوم اسراييل را دوست داشت نه ورانه شان نفرت داشت. شر

به خاطر نيكويي آنها بلكه فقط به اين خاطر كه آنها را 

 آنهاو مى خواست قسم خود را كه براى پدران دوست داشت 

چه كسي مي تواند فيض برگزيدگي .  خورده بود، بجا آورد

 مقتدر را درك كند !خداي 

رزمين موعود نسبت به اگر قوم خدا در س 20- 62: 2

اووفادار بمانند ، خدا آنها را با نسلي بي شمار، فراواني 

غله ، گله هاي فراوان ، سالمتي و پيروزي بر دشمنان بركت 

هر آنوقت كه ترس از دشمنانشان (.  60-62خواهد داد )آيات 

بر آنها غلبه يافت بايد رهايي و نجات گذشته و به خصوص 

(. همانطور  60-62ر بياورند ) آيات نجات از مصر را به خاط

كه خدا در گذشته عمل كرده ، دوباره براي آنها وارد عمل 

و زنبورها را خواهد فرستاد تا دشمنانشان را خواهد شد 

 نابود سازند. 

كلمه زنبور شايد دقيقا به همين معني استفاده شده 

 ( 20-22) آيات تلويحا به معني لشگري فاتح است باشد و يا 

او تمام دشمنانشان فورا از بين نخواهد برد تا مبادا . 

) سرزمينهاي (.  22شود ) آيه از حيوانات وحشي مملو سرزمين 

گرچه غير مسكوني محل مناسبي براي حيوانات وحشي مي شود 

دليل ديگري شهري تحت كنترل باشد( . تعداد آنها در مناطق 

يافت  23- 26: 2كه پيروزي سريعا قابل وصول نبود در داوران 

خدا از بت پرستان باقي مانده به منظور امتحان مي شود : 

تمام بتها بايد كامال نابود مي اسراييل استفاده نمود. 

 20،  22) آيات قوم اسراييل را وسوسه كنند تا مبادا گرديد 

نبود بلكه  كنعانجدي ترين خطر براي قوم اسراييل مردم (. 

 همراه بود.ود كه به آنها بفساد فاحش وجود بتهاي آنها و 

نه كردند ميآمادگي پيدا براي نبرد روحاني آنها بايد بيشتر 

 جسماني.

 

 ( 2:  66-6:  2درسهايي از گذشته ). 0ب ـ 



   جي .اي. تامسون،  0و  2در ارتباط با بابهاي 

 اشاره مي كند:  ا  مختصر

در نخست اشاره شده است.  به دو درس مهم از گذشتهدر اينجا 

خدا به آنها از طريق قدرت  ، توجه الهيان سرگرداني دور

يعني زماني  ، درس فروتني داد، به آنها مهيا كنندگي يهوه 

خاطره اين .  كه قوم اسراييل نمي توانست به خودش كمك كند

كاميابي از سرزمين ، امنيت و  تجربه بايد در زمان پيروزي

دوم  .( 26-6: 2) از مغرور شدن محافظت كند را آنها  جديد ،

اينكه ، تمام پيروزي هاي حاصل شده در آينده نبايد به 

(.  0 -6: 0) شود تعبيرعدالت انها  از الهي يعنوان تاييد

ساير وقايع ) ( و  26 -2:  0درواقع ، در اتفاق بز طاليي ) 

  ( اسراييل سرسختي و ياغيگري خود را ثابت نمود.  20- 22: 0

به خاطر  مردم تاكند مياصرار  باز هم موسي 6-2:  2

خداوند اجازه داد . از خدا اطاعت كنندمحبت و محافظت الهي 

، تا آزمايشاتي در زندگي آنها باشد تا آنها فروتن شوند 

اما همچنين . آنها را تائيد و اطاعت آنها را امتحان كند

و لباس و كفش براي از آسمان تغذيه مي كرد  آنها را با منّ 

اهايشان در اثر چهل سال سرگرداني در تا پپوشيدن مي داد 

 متورم نشود. بيابان 

اوسعي نمي خدا مي دانست در قلب مردم چه مي گذرد . 

( بلكه مي  2كرد  با امتحان كردن مردم چيزي را بداند )آيه 

خواست تا ذات ياغيگر آنها را بر خوشان آشكار سازد تا قوم 

رس ديگري كه دنيز كامال ارزش رحمت و فيض او را بدانند . 

آنها بايد از سالهاي سرگرداني ياد مي گرفتند ترس از 

 خداوند بود. 

موسي اين بحث را نه بر اساس آنچه خدا انجام داده  0-26:  2

)آيات بود بلكه بر اساس آنچه انجام خواهد داد مطرح ساخت 

سرزمين موعود شرح داده شده است )  تابركييات زج(.  2، 0

ميابي ها ممكن است منجر به فراموش كردن كاچون (.  0-2آيات 

قوم مي بايست مواظب اين و فراموشي منجر به نااطاعتي شود 

وفاداري خدا مي بايست با  .( 26-66)آيات  خطرات مي بودند

پاسخ داده مي شد. خدا عهد خود را با وفاداري قوم اسراييل 

( و قوم هم در عوض الزم  62ريارخ ها نگه مي داشت )آيه تپا

اگر قوم (.  2: 60بود تا كالم خدا را نگه دارند )خروج 

رانه اي را كه خدا به خاطر آنها انجام داسراييل اعمال مقت

و دارايي خود را به قدرت خود كردند ميداده بود فراموش 

نسبت مي دادند ، يهوه آنها را نابود مي ساخت همانطوركه 

 امتهاي كنعان را نابود ساخت .

توضيح اقوامي آغاز مي شود كه  با 0باب  6-3: 0

اسراييل آنها مواجه شود.  ااسراييل قرار بود به زودي ب

دچار ترس و وحشت مي شد چون خدا نبايد مانند چهل سال پيش 

آنها را نابود مي خداوند.... " براي آنها خواهد جنگيد.



به اقتدار الهي و  . " تسليم مي سازدشما کند و در مقابل 

هر دو براي  وكه مكمل يكديگرند  توجه كنيد نمايندگي انسان

 حفظ سرزمين موعود ضروري هستند. 

ساكنان كنعان را شكست داد پس چون يهوه  7- 0: 0

 ربه قوم اسراييل سه بااسراييل نبايد به خود فخر كند . 

 هشدار داده شد تا موفقيتهايش را به عدالت خود نسبت ندهد

و  ( 0) آيه نان فعلي ساكسبب شرارت  خدا به. ( 0-0)آيات 

به واسطه قسمي كه براي ابراهيم ، اسحق و يعقوب خورده بود 

به  زمين را آن به خاطر سزاوار بودن آنها نهو ،(  2)آيه 

)  قومى گردنكشحقيقت موضوع اين بود كه آنها  . آنها داد

 (. 2تحريك پذير و ياغي بودند )آيه  (  0( )آيه خودسر

نمونه موسي به عنوان وريب )سينا (حدر كوه  2-23:  0     

 23و  22(. آيات  26-2)آيات  ذكر مي شودبراي رفتار قوم اي 

به ساير مكانهايي اشاره مي شود كه قوم در آنجاها مرتكب 

(؛  2: 62)خروج  َمسَّا( ؛  3: 66) اعداد  َتبْعيرهگناه شدند : 

-36: 63 )اعداد قادش برنيع(؛  30:  66)اعداد  ِكبُْرْوت َهّتاَوه

توجه كنيد كه بز طاليي طوري نابود شد كه ديگر قابل (.  33

 (.  26)آيه  باشدترميم ن

عت موسي تنها چيزي بود كه ادر كوه سينا شف 20- 20:  0

و درخواست خود را بر ا.قوم را از خشم يهوه محافظت مي كرد

قرار مي  اين موارد عدالت مردم قرار نمي دهد بلكه براساس 

 ....قوم خود و ميراث خود را كه اث سرزمين "ميردهد : 

بندگان خود ابراهيم ؛ وعده خود :  " (  20) آيه "فديه دادى

قدرت ( ؛ قدرت )  22) آيه " و اسحاق و يعقوب را بياد آور

مبادا اهل "خدا مورد تمسخر مصريها قرار خواهد گرفت (: 

د زمينى كه ما را از آن بيرون آوردى، بگويند چونكه خداون

نتوانست ايشان را به زمينى كه به ايشان وعده داده بود 

 (.   22" ) آيه درآورد

به وقايع كوه سينا برمي راوي  66از باب  6در آيه 

اتفاقات . كند ميرا دنبال  0از باب  20آيه گردد و در نتيجه 

؛ موجود در كتابمقدس هميشه به ترتيب زمان وقوع نيست 

روحاني يا اخالقي است كه اهميت  معموال ترتيب وقايع با نظمي

صحيح تر است كه آن بيشتر از ترتيب زماني  محض است . 

آيه اول  66شروع شود چون  66تقسيم بندي كتاب بعد از آيه 

ادامه   2: 66) موضوع در  در ارتباط با وقايع كوه سينا است

تشويق قوم است به به بعد  62مي يابد ( در حاليكه آيات 

 . مهربانانه خدا استرحمت  به خاطراطاعت 

است كه  دفعه اياين پاراگراف  در مورد دومين  6-2: 66

 3آيه و در تابوت گذاشته مي شود.  شده شريعت به قوم داده 

به اين معنا نيست كه موسي شخصا تابوت را ساخت بلكه فقط 

شخصي كه دستور ساختن به  معموالدستور ساختن آن را داد. 

 بسازد . چگونه مي شود كه آن راگفته  چيزي را دارد



در اينجا به نظر تغييري ناگهاني  2و  0آيات  0-0: 66

. در واقع اين پرانتز ثبت وقايعي است كه بعدها مي باشند

اتفاق مي افتند همانطور كه در ترجمه كينگ جيمز جديد ذكر 

اما خواننده را تا وقوع مرگ هارون به جلو مي شده است . 

را در پرانتز ذكر  0-0آيات  گ جيمز جديدترجمه كينآورد ) 

 تر مي سازد(.  كه درك اين قسمت را راحتكند مي

اي است كه كوه هور در آن قرار  احتماال منطقه موسيره 

امروزه  (. 22-22: 26زيرا هارون در آنجا مرد )اعداد  داشت 

محل دقيق موسيره معلوم نيست . شايد مرگ هارون موسي را به 

و او دوباره به موضوع انتخاب الويان به داخت فكر كهانت ان

عملكرد سه (.  0، 2عنوان قبيله كهانت بازمي گردد ) آيات 

تابوت عهد خداوند (  6ذكر شده است : ) 2گانه كهانت در آيه 

به حضور خداوند ايستاده، او را خدمت (  2؛ ) را بردارند

ط به دستورات مربو.  و به نام او بركت دهند(  3؛ ) نمايند

كهانت براي اين نسل كه در حال ورود به كنعان بود مهم به 

 شمار مي آمد . 

مي آورد كه براي موسي دوباره به  يادشان  66، 66:  66

دومين بار به مدت چهل شبانه روز در كوه سينا براي آنها 

، داوري انجام نشد و به آنها گفت خدا شنيد شفاعت نمود. 

 را تصرف كنند. به داخل سرزمين رفته و آن 

خواست خدا براي قومش در اين كلمات خالصه  62-22:  66

عبادت   ....دوست بدارى  ....بترسىشده است " 

تمام فرامين (.  63، 62" ) آيات  نگاه دارى .......نمايي

موسي قوم را تشويق ب (.  63خدا به خيريت آنها بود ) آيات 

نتخاب الهي ( ، ا 60) آيه نمود تا به خاطر عظمت خدا 

دادگري ( ، عدالت و  62اسراييل به عنوان قوم خاص او ) آيه 

به خاطر اعمالي كه در گذشته براي اين (، و  26-62او )ايات 

( از او اطاعت كنند. قلب  22، 26قوم انجام داده است )آيات 

 . كند مي( قلبي است كه از خدا اطاعت  60ختنه شده ) آيه 

ي تاريخ گذشته اسراييل را يكبار ديگر موس 6-2:  66

استخراج كند. در آيه  دروس روحاني   هاتا از آنكند ميمرور 

و نه با  ماندگان نسل قديمي تر  باقي ه طور خاص باموسي ب 2

آنان كه در بيابان بدنيا آمدند سخن گفت. مردان جنگي اي 

كه در زمان ترك مصر بيست سال يا بيشتر سن داشتند اجازه 

خدا قوم خود (.  210؛ يوشع  60: 2) ا نداشتندورود به مصر ر

را مصر نجات داد و آنها را در بيابان هدايت نمود اما 

رام را تحمل نكرد . داوري مصريان بت يشورش داتان و اب

تا شورشيان قوم بايد درس عبرتي باشد مجازات سخت پرست و 

 موجب ناخشنود ساختن خدا نشوند.از روي حماقت 

 

 ( 32-2: 66طاعت )پاداش ا. 2ب ـ 



 0طوالني در آن سرزمين )آيه عمر داشتن  يراببرعكس ، 

كه در (. سرزميني  2)آيه  را نگه داشتفرامين خدا بايد  (

شرح  62-66لذت خواهند برد در آيات  آن ازصورت مطيع بودن 

ممكن " به پاى خود سيراب مي كردى"عبارت داده شده است. 

ه دارد كه براي پمپ آب است به ابزار پدال مانندي اشار

استفاده مي شد و يا به باز كردن دريچه آب با استفاده از 

مصر سرزميني لم يزرع بود كه با استفاده از پا اشاره كند. 

از لطف خاص خدا آبياري حاصل مي داد ولي سرزمين موعود 

باران فراوان و برداشت  .( 62،  66)آيات  برخوردار بود

( اما فراموش  62-63بود )آيات  پاداش اطاعت خواهدكافي 

بي حاصلي به كردن خدا و يا بت پرستي با خود خشكسالي و 

 بار خواهد آورد. 

 

موجود در  گفتگوهايكالم خدا بايستي موضوع  62-26:  66

زندگي  بايد كالم خدا را دوست داشته و با آن خانه باشد . 

 آنهاايام  اين بود كهاطاعت از كالم خدا پاداش مي كردند. 

خواهد شد كثير  مثل ايام افالك بر باالى زمينزمين در آن سر

 .( 26)آيه 

 

ب را به صورت تحت اللفظي تفسير  62بعدها يهوديان آيه 

قسمت هايي از كالم خدا را به صورت كيسه هايي كوچك و كرده

به چارچوب در آويزان به پيشاني خود مي بستند و يا 

اما كار را مي كنند (.  ن) همانطور كه امروزه ايكردند مي

منظور از  –كند ميالف منظور اصلي كالم خدا را بيان  60آيه 

كالم موجود بر روي دستان ، يك جفت دستي است كه تن به كار 

كالم مابين چشمان ما ، بيانگر پست نمي دهد ؛ بي ارزش و 

آنچه نگاه مي كنيم تسلط بر  –تسلط خدا بر روياهاي ما است 

كالم موجود بر چارچوب   - اريم مال ما باشدآنچه دوست دو 

كه در مقابل خدا خانه بيانگر خانه و خانواده اي است 

فرزنداني كه مسئوليت به خصوص نسبت به مسئوليت پذيرند 

( )يادداشتهاي  60نگهداري از آنها بديشان سپرده شده است )

  روزانه كالم خدا (.

بت ك كنند آناني كه در طريق خداوند سلو 22-22:  66 

و هر جا قدم گذارند از آن پرستان را از كنعان بيرون كرده 

داده شده است.  20قانون مالكيت در آيه آنها خواهد شد. 

وعده مالكيت تمام سرزمين به آنها داده شد ولي آنها بايد 

همانطوري كه ما بايد داخل سرزمين شده و آن را تصرف كنند 

 20رزهاي موجود در آيه م. وعده هاي خدا را از آن خود كنيم 

درست است كه مرزهاي از نظر تاريخي هيچگاه تحقق نيافت. 

پادشاهي سليمان از رود فرات گذشت و به مرزهاي مصر رسيد 

تمام آن قلمرو ( اما در واقع اسراييل  26: 0)اول پادشاهان 

در اين آيه گفته شده كه آنها براي را در تصرف نداشت . 



ردند يا به او ماليات مي دادند ولي سليمان هدايا مي آو

همراه با بسياري آيات  20داخلي بودند. آيه داراي حكومت 

در سلطنت هزارساله خداوند عيسي مسيح تحقق كامل ديگر

  خواهند يافت .

 

پس بركت و لعنتي براي اسراييل خواهد بود  20-32:  66

دو كوه ، بركت در زمان اطاعت و لعنت در زمان نااطاعتي . 

براي بركت و  جَِرّزيم كوه  –كنعان نمايانگر اين حقيقت بودند 

ايبال براي لعنت. اين دو كوه در نزديكي شكيم قرار كوه 

مادامي كه كاهن كوچك مابين آنها بود.  داشتند و دره اي 

 بركات ناشي از اطاعت را مي خواند نيمي از قبايل بر كوه

را مي خواند نتهايي لعي كه كاهن مي ايستادند . زمان جَِرّزيم

شش قبيله ديگر بر كوه ايبال  ، شتكه ريشه در نااطاعتي دا

در هر دو صورت مردم بايد با خواندن آنها "  مي ايستادند.

 در ارتباط با جزييات اهميت اين دو كوه آمين " مي گفتند !

 را مالحظه كنيد. 20-66: 22تثنيه  ،

 0-6: 32در پيدايش  همانهايي هستند كه بلوطهاى ُمَورهاحتماال 

چندين قرن قبل از آن ، يعقوب به آنها اشاره شده است . 

خانه خود را از بت پرستي تقديس نمود. شايد اين اشاره به 

از نظر جغرافيايي بلكه از نظر تا نه فقط اين خاطر بود 

 .  باشد راهنمايي كنندهروحاني 

 

 ( 62قوانين پرستش )باب . 0ب ـ 

ا وارد سرزمين شدند قوم خدا مي وقتي آنه 6-3:  62 

يعني تمام كردند ميبايست تمام بت ها و بتكده ها را نابود 

) اشيره  . مكانهايي كه در آن پرستش كاذب انجام مي گرديد

ستونها بت مونث و است از سمبلي به زبان عبري اشيره ( 

 سمبلي است از بعل خداي مذكر.

 

ختصاص مي دهد خدا مكاني را براي پرستش ا 60 – 0:  62

اين  آنجا آورده شوند.  ه، جايي كه قرباني ها و هدايا ب

مكان جايي بود كه اولين بار خيمه در آنجا نصب گرديد ) 

و بعد ها هيكل در آنجا ساخته شد  ( 6: 62شيلو ، يوشع 

 قبولپرستش مورد  ، معين)اورشليم (. فقط در اين مكان 

ني خداوند عيسي است  يع مركز پرستش مسيحي يك شخصبود. 

اغتشاشات خدا از مسيح تجلي قابل رويت خداي ناديده .. 

بيابان كه نبايد در سرزمين كنعان اتفاق مي افتاد چشم 

 (.  0، 2پوشي كرده بود )آيات 

طبق فرمان خدا هر نوع  0، 3:  62در الويان 22 – 62:  62

بايد به خيمه قرباني حيواني مانند گاو ، گوسفند يا بز 

ورود قوم به كنعان ،  نزديك شدندر زمان مي شد .  آورده

از اين پس يهوديان مي توانند گوشت . مي شدقانون بايد عوض 

حيوانات خانگي را كه معموال جهت قرباني استفاده مي شد مي 



ل و آهو را استفاده اچنانكه گوشت غزخوردند 

)حيوانات پاك كه براي قرباني استفاده نمي شد (. كردند مي

ي كه از نظر آييني ناپاك بودند و اجازه به اشخاصاين 

اما همچنان به آنها هشدار همچنين اشخاص پاك داده شد. 

داده مي شد كه از خوردن خون پرهيز كنند چون خون حيات جسم 

 است و حيات متعلق به خدا است. 

 

در مورد هشدار داده شد كه  به يهوديان رسما   20-32: 62

سئوال نكنند تا مبادا  حتيتان مراسم بت پرستي بت پرس

وسوسه شوند كه اعمال شريرانه آنها را حين پرستش خداي 

وحشتناكي است كه مربوط به اعمال  36آيه حقيقي انجام دهند. 

در عهد جديد پولس به ما همراه با پرستش مولك و چموش بود. 

شيطاني وجود دارد اي  مي گويد كه ماوراي بت پرستي انگيزه

آيا وقتي به ماهيت واقعي بت (.  26:  66ن )اول قرنتيا

؟ ظلم و حقارت آن تعجب كنيم از ممكن استپرستي پي مي بريم 

امتهايي كه در تثنيه بدانها اشاره شده نشان مي دهند كه 

قلب انسان با قدرت بيشتري اين تاريكي ها را جذب ميكند تا 

سليمان سومين اينكه در جستجوي نور خداي حقيقي باشد. 

شاه اسراييل ، واقعا در شهراورشليم كه خدا نام خود را پاد

بر آن گذاشته بود ، مذبحي براي چموش و مولك ساخت ) اول 

 (.  2:  66پادشاهان 

 

 ( 63مجازات انبياي كاذب و بت پرستان )باب . 2ب ـ 

افراد يا گروههايي كه قوم خدا را به بت پرستي وسوسه 

(، يا  2-6ي بوده )آيات كنند بايد سنگسار مي شدند خواه نب

-62كل ساكنان يك شهر )آيات ( يا  66-0بستگان نزديك )آيات 

نبايد از نبي اي كه مردم را تشويق به بت پرستي (. 62

، حتي اگر معجزاتي كه پيش بيني پيروي كرد كند مي

چنين شخصي نبي كاذب بوده و بايد  حقيقت پيدا كنند .كند مي

دي نزديك خانواده خود را به خويشاونسنگسار شود. حتي اگر 

 .او نيز بايد كشته شودبت پرستي ترغيب كند 

 

پسران ن فرومايه يا اپسر 63پسران بليعال در آيه 

كه مردم را از خدا  گروهيهر اوباش بودند )عبري بليعال (. 

دور كند و به بت پرستي بكشاند بايد كشته شود همراه با 

 نده شود. ساكنان آن شهر و آن شهر بايستي سوزا

 

درست بايد با شهر بت پرست اسراييلي بشود همين رفتار 

خدا از كسي يعني نابودي كامل.  –شهرهاي كنعاني  دمانن

حتي اگر از كند مياو گناه را به شدت مجازات كند ميطرفداري ن

انگيزه او متفاوت است در  وليبين قوم برگزيده او باشد. 

ب پدرانه است و ديد تاديارتباط با شهر يهودي انگيزه او 

 او اصالح كل قوم است. 



 

 ( 26-6: 60غذاهاي پاك و ناپاك ). 2ب ـ 

اين دو آيه آسيب زدن به جسم در هنگام  2، 6:  60

يهوديان بيشتر از امتها براي را منع مي كنند .  اداريزع

 جسم خود به عنوان مخلوق خدا ارزش قائل بودند.

غذاهاي پاك و  اين پاراگراف موضوعالف  26- 3:  60

( ، تا  2-0از حيوانات گرفته ) آيات كند ميناپاك را مرور 

( ، يا  60)آيه حشرات بالدار (،  66، 0ماهي )آيات 

 60) براي استثنائات آيه (.  26، 62- 66پرندگان ) آيات 

فهرستي مشابه در   را مالحظه كنيد(. 22،  26: 66الويان 

يست از نظر جزييات ارائه شده است. اين دو ل 66الويان 

و قرار هم نبود كه اينطور باشد مشابه يكديگر نمي باشند 

و بعضي به خاطر   هداشتيبنا به داليل ب. بعضي حيوانات 

 آنها توسط تكريم وستايشو يا در مراسم بت پرستي  استفاده

 .ناپاك به حساب مي آمدندبت پرستان 

،  62: 2اصل عهد جديد در ارتباط با غذا در مرقس  

يافت مي شود .  2-ب 3: 0و اول تيموتائوس  60: 60روميان 

در حاليكه امتها اجازه داشتند الشه حيوان مرده را بخورند 

خوردن الشه الف (.  26يهوديان اين اجازه را نداشتند )آيه 

است چون در اين حالت  23: 62حيوان مرده تجاوز به تثنيه 

 مي شود.خون حيوان به طرز صحيح از بدن او خارج ن

   

را نبايد در شير مادرش پخت  غالهگوشت بزب  26: 60

كار عادتي كنعاني بوده كه سه . ) احتماال اين ب ( 26)آيه 

اين از نقطه نظر طبيعي  بار در تورات ممنوع شده است (.

كه بسيار  گوشت اين نوع قانون مردم را از مسموميت با

وقتي  است كه به عالوه ثابت شدهرايج بود محافظت مي كرد. 

از بين مي آنها ارزش كلسيم اين دو با هم پخته مي شوند 

 جزييات قوانين ربي ها در ارتباط بااز همين قانون رود. 

 استخراج شده است. خوردن گوشت و محصوالت لبني  جدا

 

 ( 20- 22: 60ده يك ). 0  ب ـ

بعضي در ارتباط با موضوع ده يك است.  22 -22:  60  

مربوط به اولين ده يك نيست كه اين قسمت ند مفسرين معتقد

و به ( كه تنها متعلق به خدا بود  33-36:  22) الويان 

الويان داده مي شد و اسراييليان نمي توانستند از آن 

بلكه اين قسمت مربوط است به دومين ده يك  به بخورند. 

ده يك اعياد كه شخص هديه دهنده مي توانست قسمتي از نام 

مي بايست به طور كلي ، دومين ده يك ش بخورد. آن را خود

 تعيين كرده بودكه خدا براي پرستش آورده مي شد به مكاني 

و نتواند ده يك خود راه هديه دهنده دور باشد . اما اگر 

ببرد  بگذاشتآن  برآن مكانى كه يهوه،  نام خود را را به 



 هديه خود را با پول تعويض كند و پول را به پس مي تواند

و در آنجا غذا و نوشيدني بخرد و در محل مقدس خدا ببرد 

كتابمقدس ،  20آيه در  حضور خداوند از آن لذت ببرد .

گاري  اعتدال ، پرهيز رياضت كامل را تعليم نمي دهد بلكه

موجب رنجش آزادي از اعتياد و پرهيز از هر آنچه كه ، 

وي مسكرات ) نوشيدني قتفاوت بين شراب و ديگران مي شود. 

جو ، ميوه يا ( اين بود كه شراب از انگور و مسكرات از 

الزم است كه به مدت دو سال شخص هديه عسل ساخته مي شد. 

 را به آن مكان بياورد.  آورنده ده يك و يا معادل پولي آن

ده يك را در خانه و ، در سومين سال  20،  22:  60

بيوه  براي خوراك دادن به الويان ، غريبه ها ، يتيمان و

يكبار ديگر مي بينيم كه از نظر د . نها استفاده مي كن

وقتي به يک "در اولويت مي باشند. خدا فقرا و نيازمندان 

فقير کمک مي کني، مثل اين است که به خداوند قرض مي دهي 

 (.  62:  60) امثال "کند و خداوند است که قرض تو را ادا مي

 

 ( 62)باب رفتار با مقروضان و برده ها . 66ب ـ 

وامهاي تمام بايد  در پايان هر هفت سال، 6-3:  62

هفتمين سال احتماال مصادف بخشيده شود. فرزندان اسراييل 

وامهايي را كه به الزم نبود كه يهوديان بود با سال سبت. 

اين قانون فقط شامل  ، خارجيها داده بودند ببخشند

 متيو هنري چنين شرح مي دهد: يهوديان مي شد. 

 

فتمين سال ، سال آزادي بود كه در آن هيچ زميني كشت ه

. يكي  غالمان از خدمتشان آزاد مي گرديدندنمي گرديد و 

در آن سال انجام مي شد در  كه ديگر از اعمال محبت آميز

كساني بود كه پول قرض گرفته بودند و نمي  آزادي رابطه با

بازپس اما اگر مي توانستند آن را توانستند آن را پس دهند 

ولي از نظر كردند ميبدهند از نظر وجداني بايد اينكار را 

 قانوني شخص قرض دهنده نمي توانست ديگر مدعي آن باشد.

 

وقتي زمان به  .است  كمالدر كتابمقدس عدد پري و  هفت

بخشش از ا از طريق او تپسرش را فرستاد خدا كمال رسيد 

 شر.سال آزادي براي تمام ب –گناهان را اعالم كند 

 

در تناقض است  66به نظر ميرسد با آيه  0آيه  0-0:  62

بيانگر زماني است كه هيچ فقيري در سرزمين وجود  0. آيه 

مي گويد فقرا هميشه وجود  66نخواهد داشت در حاليكه آيه 

در اين مورد كمك كننده است يادداشت بولينگر خواهند داشت. 

ست كه" فقيري در بدين معني ا 0كه آيه كند مياو پيشنهاد . 

يا به عبارت ديگر هر هفت سال آنها بايد  ميان شما نباشد "

بعضي از مردم هميشه تا كردند ميبرادران مقروض خود را آزاد 

در فقر نباشند . قرض دهنده نبايد ناراحت باشد چون خدا او 



اين است كه فقرا  66ايده موجود در آيه را بركت مي دهد. 

تا حدي به دليل مجازات و يا به ت هميشه وجود خواهند داش

 ديگرانشريك سازي داشتن رحم و  بهخاطر تعليم ديگران 

 . دراموالشان

 

اين حقيقت كه تمام قرض ها در سال هفتم  2-66:  62

بخشيده مي شوند نبايد مانع دادن وام به فقراي اسراييل در 

 از دادن قرض سالهاي نزديك به سال هفتم شود . اين ممانعت

در اين ارتباط ، قوم است.  0و يا تفكر شريرانه آيه  اساس

حمايت از يكديگر شهرت داشتند . يهود در سرتاسر تاريخ به 

مشابه با كند ميرا بيان سخني  2: 0پولس در دوم قرنتيان 

خدا بخشنده خوش را دوست مي " مي گويد  66آنچه موسي در آيه 

چون عده است . اين آيه نه تنها يك فرمان بلكه يك و"  دارد

شخص سخي فربه مي شود، و  " خدا مقروض به انسان نمي ماند. 

 22: 66) امثال "خود نيز سيراب خواهد گشتكند ميهر كه سيراب 

).  

 

غالم عبراني نيز بايد در سال هفتم آزاد  62-62:  62 

قبل از آزاد كردن او نخست بايد (. اما  62- 62شود )آيات 

ي كه خدا قومش را از زماندهد. او را سخاوتمندانه بركت 

بندگي در مصر رهايي داد به آنها به فراواني بركت داد ) 

( و به همين علت غالمي كه آزاد مي شود  30، 32:  62خروج 

خواست خدا اين است كه قومش نبايد تهي دست روانه شود . 

و يا به قانون طاليي عمل كنند " نمونه او را دنبال كنند 

يد مردم با شما عمل كنند، شما نيز به چنانكه مي خواه

 " . همانطور با ايشان سلوك نماييد

 

از طرف ديگر غالم مي تواند آزادي را  60-62:  62

با سپس تصميم خود را " غالم محبوب ابدي " باشد . نپذيرد و 

ارزش كار . سوراخ كردن گوشش به نزد در صاحبش نشان مي دهد

 بود. دامي کارگر استخيك يك غالم دو برابر 

 

،  62: 60و ادامه آن تا  60با شروع آيه  60-23:  62

رار بود در قكه  مشخصيقوانيني داريم در ارتباط با اعمال 

انجام مكاني كه خداوند نامش را بر آن قرار داده بود 

 : شوند

 (. 23- 60: 62وقف حيوانات نخست زاده ) .6

 ( 62: 60فصح و عيد نان فطير )  .2

 (. 62-0: 60طيكاست ) عيد هفته ها يا پن .3

  (. 62- 63: 60عيد خيمه ها )  .0

حيوانات پاك مي بايست به خدا تقديم مي شد  دةنخست زا

و قوم اجازه داشتند سهم خود را از آن بخورند اما نه خون 



حيوانات قرباني مي بايست بي عيب و لكه مي بودند آن را. 

 خدا. تقديم به يعني بهترين براي 

 ( 60عيد )باب تعيين سه . 66ب ـ 

مروري است بر سه عيد اسراييل كه  60باب  6-2:  60

مكاني كه خداوند برگزيده آن هر سال مردان قوم به  طيدر

مودي در مورد اهداف آنها از اين كار چنين بود مي رفتند. 

 مي نويسد، 

به خاطر اين فوايد و به جهت اين اهداف انجام اعياد مقدس 

 مي شد:

 ساير اقوام تمايز قوم خدا از 

 قبال به آنها داده شده بودكه  مزايايييادآوري مداوم 

نمونه و تصويري از مزايايي كه هنوز از طريق مسيح قابل 

  حصول است

 مقدسمتحد ساختن قوم خدا در پرستش 

وجود دارد كه خدا آن را حفظ تقدسي كه در پرستش مقدس 

 .توصيه كرده بود

 

ط نزديكي داشتند. ارتبا با هم فصح و عيد نان فطير 

 0،  3عيد نان فطير در آيه ؛  2-2،  2،  6عيد فصح در آيات 

اين اعياد به اين خاطر بود تا قوم شرح داده شده است.  2و 

خدا كار رهايي بخشي را كه خدا براي آنها انجام داده بود 

شام خداوند براي ايمانداران عهد جديد به خاطر بياورند. 

ح يعني فصح ما كه به خاطر ما يه مسعيدي هفتگي بود ، خاطر

نوعي از زندگي را به تصوير مي عيد نان فطير قرباني شد. 

كشد كه فديه شدگان بايد آن زندگي را داشته باشند يعني 

به اندازه بركتى كه يهوه، خدايت، " حمد خدازندگي پر از 

بدانديشي و و آزاد از  ( 62)آيه  به تو عطا فرمايد، بدهد

 (. 2: 2قرنتيان شرارت )اول 

 

در اين قسمت جزييات مربوط به فصح از چند جنبه با 

متفاوت است . براي مثال ،  63و  62جزييات موجود در خروج 

به عنوان قرباني گذراند و محل آوردن قرباني توان ميآنچه 

 در هر قسمت متفاوت است. 

 

گندم با نوبر عيد هفته ها ) پنطيكاست (  0-62: 60

نبايد آن كه سمبلي است از عطاي روح القدس.  شروع مي شود

جو ( اشتباه گرفت كه در دومين روز  را با عيد نوبر ميوه )

هداياي داوطلبانه همانطور كه عيد نان فطير برگزار مي شد. 

ي كه آمده است متناسب است با بركت 0و  2در دوم قرنتيان 

 خداوند به تالش فردي افراد مي دهد كه در اين مورد بركت

 .  محصوالت او است

 



عيد خيمه ها در پايان فصل برداشت محصول  63-62:  60

در انتظار زماني است كه اسراييل در آن سرزمين تحت و بود 

 سلطنت مسيح دوباره گرد هم مي آيند. 

در سال تمام مردان اسراييل مي  رسه با 62،  60:  60

ضر مي به حضور خدا حا در حد توانايي شان اي بايست با هديه

 هاكه شركت در آن را معني روحاني اين سه عيد موديشدند. 

 چنين شرح مي دهد:  براي الزامي بود

نمونه اي هستند از فصح ، پنطيكاست و عيد خيمه ها 

 رهايي كامل :

 مصائب صليب : رنج. از طريق

 با آمدن روح القدس : فيض.

 با پيروزي نهايي همراه با آمدن پادشاه : جالل.

 

و بيطرف داوران مي بايست صادق ،عادل  62-26:  60

و نبايد رشوه بگيرند چون رشوه باعث مي شود كه باشند 

 نتواند منصفانه داوري كند.انسان 

 

ديركي از چوب ستون چوبي )عبري اشيره (  22،  26:  60

در نهايت بايد مذبح  نگر الهه بت پرستان بود.نمايادرخت و 

هيچ درختي را نمي جايي كه  در هيكل در اورشليم قرار گيرد

در توان ميرا شد به آساني در آنجا كاشت اما سمبل بت پرستي 

همينطور شد )دوم پادشاهان  آنجا نصب نمود و باالخره هم

0123 .) 

 

 ( 62داوران و پادشاهان )باب . 62 ب ـ

حيوانات قرباني مي بايست بي عيب بوده چون  6:  62

 ي عيبي بره خدا.نمونه اي بودند از بي گناهي و ب

در شود .  امتحانشخص مشكوك به بت پرستي بايد  2-2:  62

يت محكوم صورت ردو  اين مورد شهادت دو تا سه نفرضروري بود

 سنگسار مي شد. 

كه حل آنها قانوني پيش مي آمد  ياگر مشكالت 2-63:  62

به دست مشايخ شهر دشوار به نظر مي رسيد بايد آن مشكالت را 

 62: 60و  62: 62با  0: 62با مقايسه مي بردند.  به نزد داور

ز با گروهي اموارد دشوار  اين چنين به نظر مي رسد كه 

رئيس كاهن اعظم و مطرح مي گرديد.  كاهنان يا داوران

رهبران اسراييل بودند و اين حقيقت به به ترتيب داوران 

بيان  62طور ضمني با استفاده از حرف تعريف موجود در آيه 

مكان مقدس خدا كه  جمع مي شدند اين محكمه جايياست. شده 

عالي اسراييل به  دادگاهتصميم اين محكمه قطعي بود و بود. 

اگر شخص مجرم از كاهن ..يا داور سرپيچي شمار مي آمد . 

 (. 63،  62كند بايد كشته شود ) آيات 



خدا آرزوي مردم را براي داشتن پادشاه از  60-26:  62

خصوصيات يك حاكم واجد ش بيني كرده بود و سال قبل پي 066

( او بايستي مرد منتخب  6شرايط را بدين ترتيب بيان كرد : )

او -( او بايستي اسراييلي باشد  2(. )62) آيه خدا باشد 

تعداد او نبايد (  3) (.  62) آيه  بايد از قوم شما باشد

يعني نبايد براي پيروزي بر  –ان خود را زياد كند اسب

اعتماد (.  60دشمنان خود به نيروهاي طبيعي تكيه كند ) ايه 

با اين تصور كه اسبها مي (  0او بايد بر خداوند باشد . )

)  نبايد مردم را به مصر بفرستدتوانند آنها را نجات دهند 

او نبايد زنهاي فراواني داشته باشد )آيات (  2) (.  60آيه 

هشداري نبود نسبت به يا ن فقط منع  تعدد زوجات و اي(.  62

كه مي تواند او را به بت پرستي بكشاند خطر تعدد زوجات 

اتحاد بين به منظور كه بلكه ممنوع كردن ازدواج هايي است 

او نبايد براي خود   ( 0 (. ) 62دولتها صورت مي گرفت )ايه 

بستگي به چون اينكار او را از وا نقره و طالي زياد جمع کند

او بايد شريعت خداوند را (. 62)آيه كند ميخداوند دور 

خودسرشود بنويسد ، بخواند و اطاعت كند تا مبادا مغرور و 

با گذراندن وقت مداوم بر شريعت خدا پادشاه (. 26-62يات آ) 

او نبايد مغرور ( 2مبدل به نمونه اي براي قوم خدا مي شود )

 (. 26شود ) آيه 

درخشان اسراييل بر آنجا سلطنت وزگار سليمان كه در ر

تقريبا تمام اين دستورات را زير پا گذاشت تا به مي كرد 

 (.  66: 66- 60: 66حد نابودي خود و سلطنت ) اول پادشاهان 

  

 (62كاهنان، الويان و انبياء )باب . 63 ب ـ

باز هم محبت خدا نسبت به كاهنان و الويان را  6-2: 62

اينكه كه آنها از ميراث زمين سهمي به دليل مي بينيم. 

سهم نداشتند مي بايست مورد حمايت قوم قرار مي گرفتند. 

) استخوان فك ( و شانه، دو بناگوش آنها از قرباني ها 

نوبر محصوالت، شراب، روغن زيتون و پشم همچنين شكمبه و 

شرح ماجراي الوي است كه خانه خود  2-0بود. آيات  گوسفندان

ا به مكاني برود كه خدا نام خود را بر آن ترا مي فروشد 

او همراه با  و خدا را در آنجا خدمت كند.قرار داده است 

ساير الويان از قرباني ها سهمي داشت و عالوه بر اين در هر 

مي آنچه كه از فروش ميراثش حاصل مي شد. ) الويان 

قبيله آنها از توانستند ملك شخصي داشته باشند گرچه 

  ثي دريافت نكرد(.سرزمين ميرا

 

اجازه نداشتند كه با كساني اسراييليان  0-60:  62

تماس داشته باشند كه در ارتباط با دنياي غير مرئي بودند 

به هشت طريق براي تماس با دنياي ارواح اشاره شده است . 

 ناميده است كه عبارتند از : رجاسات خدا انها را  .



) پيش بيني كننده گوغيب  ) ساحر يا جادوگر (، ...فالگير

) كف بين ؛ طالع بين (  افسونگر يا پيامبر كاذب ( ، ...

 طلسم گر (،....)  ساحر جادوگر قبيله (،...) جادوگر،... 

 رمال  ( ،... ) واسطه با دنياي ارواحسؤال كننده از اجّنه

)  كسى كه از مردگان مشورتو(، .... ) احضاركننده ارواح

بعضي از اين حرفه ها مردگان( .  غيبگويي از طريق تماس با

 و قابل تفكيك نيستند. به هم شباهت 

 

ه به همان اندازه سال 3066اين تحريم هنوزبه سفانه أمت

هنري جي مدرن و روشن فكر مورد نياز است . در اين دنياي 

 .بوش مي نويسد: 

 

مذاهب پنهاني حقه نيستند پرستي ، ارواح پليد و شيطان 

يكي از نشانه هاي نزديك شدن به پايان  بلكه واقعيت دارند.

اين دوران اين است كه عالقه به جادوگري ، طالع بيني و شكل 

هزاران نفر هاي مختلفي از مذاهب پنهاني افزايش يافته است.

، در جلسات احضار هر روزدر مورد طالع خود مشورت مي كنند 

يا در جستجوي ارتباط با عزيزان از ارواح شركت مي كنند 

عالقه شديدي نسبت به شيطان همچنين ت رفته خود هستند. دس

كتابمقدس مكرارا ارواح پليد بوجود آمده است. پرستي و 

 ؛ 22: 26؛  36: 60ي دهد )الويان نسبت به اين اعمال هشدار م

 (. 26، 60:  2؛ غالطيان  6612؛ ارميا 0: 33دوم تواريخ 

مبادا هشدارهاي كتابمقدس بسيار به روز و جدي هستند! 

  باعث تباهي شود.با چيزي بازي كنيم كه 

كامل "  ،در ارتباط با روابط ممنوع با اقوام ديگر   

 مي باشد.  شنيدن صداي خدا به معناي فقط ،( 63) آيه "بودن 

 

مذاهب شرير رهبران  صريح بادر مقايسه  60 – 62: 62

نبي حقيقي خدا ،  ،نبوت زيبايي در مورد مسيح 62سري ، آيه 

به توضيحات موجود در (.  23،  22: 3) اعمال كند ميائه ار

نبي يعني كسي كه كالم (  6توجه كنيد : )  60و  62،  62آيه 

 3؛ )  يعني كامال انساناز ميان تو (  2خدا را مي گويد ؛ )

يعني مثل مثل من (  0يعني يك اسراييلي؛ )  از برادرانت ( 

كالم خود را به (  2از لحاظ برگزيدگي از طرف خدا ؛ ) موسي 

و هر آنچه  (  0؛ )  يعني پر از الهامدهانش خواهم گذاشت 

يعني پر از مكاشفه  به او امر فرمايم به ايشان خواهد گفت

 همه مسئول شنيدن واطاعت از او هستند .(  2؛ ) 

 

اين قسمت نيز چنين تعليم مي دهد كه اين نبي مانند 

قوم آنقدر در كرد. يك واسطه بين خدا و انسان عمل خواهد 

كوه سينا ترسيده بودند كه از خدا خواستند ديگر با آنها 

و ديگر آن آتش را نبينند مبادا به طور مستقيم سخن نگويد 



كشته شوند . در پاسخ به درخواست آنها خدا مسيح را به 

اين قسمت كه حامل اميد مسيحايي عنوان شفيع وعده مي دهد . 

در اناجيل ديده مي شود ) يوحنا باري يهوديان بود به وضوح 

 (.  06: 2؛  60:  0

 

تشخيص توان ميانبياء كاذب را از چند طريق  26-22:  62

قبال چنين ياد گرفتيم كه اگر آنها مردم را از پرستش داد. 

( اما  2-6:  63خداي حقيقي دور كنند نبي كاذب مي باشند ) 

پيشگويي  در اينجا روش ديگري براي تشخيص وجود دارد : اگر

و هيچكس بايد به مرگ سپرده شود و  آن نبى واقع نشد  او

       نبايد از لعنت او بترسد.

 

 ( 60قوانيني براي جنايتكاران )باب . 60  ب ـ

بود و  جدا شده در شرق اردنقبال سه شهر ملجاء  6-66: 60 

با ،  كه سه شهر ديگركند ميدر اينجا موسي به قوم يادآوري 

به طوري كه قاتلين  در بخش ديگر جدا كنند ، بموقعيتي مناس

 (. 2-6بتوانند از دست ولي خون به آنجا فرار كند ) آيات 

به در صورتي كه تمام قلمرو موعود توسط قوم تصاحب شود 

تدارك سه شهر ديگر ، دستورات قبلي در ارتباط با اين موضوع

هيچ دستور ديگري در  .( 66-2) ايات  اضافه شدملجاء  

باط با اين سه شهر اضافي داده نشده است چون اسراييل ارت

وعده  62: 62هيچگاه نتوانست تمام سرزميني را كه در پيدايش 

 ، سه شهر واقع در غرب اردنداده شده بود تصاحب كند . 

 (.  2: 26قادش ، حبرون و شكيم بودند ) يوشع 

شهر ملجاء براي قاتل امنيت ايجاد نمي كرد .  63- 66: 60

 اگر او به يكي از اين شهرها فرار مي كرد مشايخ مي حتي

بايست شواهد را ارزيابي و در صورت گناهكار يافتن او ، 

 قاتل را به ولي خون تحويل دهند .

 

براي مشخص در مزرعه سنگي بود كه  حد همسايه  60:  60

اين امكان وجود . استفاده مي شدمين شخص كردن مرزها ي ز

ب مزرعه جابجا شود تا حدود زمين خود داشت كه سنگ توسط صاح

، داوري  قسمتدر اين آيه گفتن اينكه چرا را افزايش دهد . 

مشكل آمده است   يعني شهرهاي ملجاء و شهادت راست و دروغ ،

  .اما محل ذكر آيه تعليم آن را بي اهميت نمي كند است

 

تنها شهادت يكنفر كافي در موارد قانوني  62-26:  60

بايد دو يا سه نفر شاهد وجود داشته باشند. بلكه نيست 

 62امتحان شود ) شهادت دروغ بايستي توسط كاهنان و داوران 

مدعي را به ( و با مجازات همان جرمي تنبيه شود كه  0، 2: 

 (. 26-60آن متهم ساخته است ) آيات 



" در دندان به عوض دندان"، و "چشم به عوض چشمقانون "

( ")عبارت التين " شريعت انتقام  Lex talionisفرهنگ غرب 

 انتقام اشتباه بهمعموال اين عبارتها را به شود.  ناميده مي

. اين قانون جوازي كنند اما اينطور نيست تعبير ميجويي 

تعيين حد و حدود آن است. در و برعكس براي ظلم و ستم نيست 

روا كاذب بر شاهد اين متن مربوط است به نوع مجازاتي كه 

 د.مي باش

 

 

 

 ( 26قوانيني در ارتباط با جنگ )باب . 62 ب ـ

كاهنان مقررات جنگي قوم خدا است .  26باب  6-2:  26

دشمنان تشويق  مقابله باقوم خدا را به  يت داشتندمسئول

آنكه (  6بعضي طبقات از خدمت نظام معاف بودند : ) . ند كن

 تاكستانى غرسآنكه به تازگي (  2؛ )  خانه نو بنا كرده

آنكه هنوز با (  3؛ ) و هنوز از آن بهره اي نبرده  نموده

ترسان و ضعيف دل آناني كه (  0نامزد خود عروسي نكرده ؛ )

 . هستند 

 

نويسندگان يهودي توافق دارند كه اين آزادي در 

بازگشت از جنگ فقط در موارد داوطلبانه مجاز بود و شامل 

ليق و كنعاني جنگهايي نمي شد كه به فرمان الهي عليه عما

در اين موارد تمام مردان بايد به جنگ مي  .ها انجام مي شد

 رفتند.

 

سازماندهي و از آنجايي كه در هر ارتش خوبي  0:  26

سرداران لشكر  قوم سرورانوجود دارد ، سلسله مراتب وجود 

 تا مردم را هدايت كنند .را تعيين كنند 

 

يد در جنگ بر خالف ساير ملل ، اسراييل با 66-26:  26

. اين تفاوت بيشتر تحت رهبري يهوه متفاوت با بقيه باشد

است مقدس  ياسراييل قوماين باشد كه بايد منعكس كننده 

جنگ الزامي بود ولي خدا رهبر او خداي محبت مي باشد. و

      .ناشي از آن را تحت كنترل مي گيرد شرارت 
 

ر شهرهاي موجود د( .  62 -66) دور و نزديك  شهرهاي

كامال فاسد و ، شهرهايي در معرض خطر قرار داشتند سرزمين 

شهرهاي خارج از در وهله نخست مي بايست به سزاوار نابودي. 

آن سرزمين كه باز هم در محدوده اي بودند كه به ابراهيم 

برخورد مي شد. فقط  آميز ت صلحاني اب وعده داده شده بود

مي شدند بچه ها در صورت نپذيرفتن صلح ،كشته  مردان آنجا،

مانند شهرهاي مرزي اين شهرها زنده مي ماندند. و زنها 

  آمد. اسراييل خطري از نظر فاسد كردن اسراييل به شمار نمي



 

قانون اين قسمت (. 26،  60بارور و بي ثمر )درختان 

ويران كننده  هايجنگاين است كه اسراييل نبايد دست به 

كل سرزمين از تمام آنها مي بايست به جاي نابودي بزند. 

 چيزهاي مفيد محافظت كنند. 

 

 

 

 

 (  22-26قوانين مختلف )بابهاي . 60 ب ـ

 ( 0-6: 26كفاره قتل نامعلوم ). 6ـ  60  ب ـ

را و قاتل اگردر آن سرزمين جسد مردي را كشته يافتند .. 

شهري كه به نمي شناختند الزم بود كه در چنين مواردي مشايخ 

اله اي سآنها گوكفاره كنند.  براي آن محل قتل نزديكتر بود

كنار نهري با آب جاري برده و آن را در آنجا بكشند. را به 

بي بعد از اينكه دستهاي خود را بر روي گوساله شستند 

گناه هيچ خوني مي طلبيدند كه گناهي خود را اعالم كرده و 

حتي وقتي گناه فردي قابل اثبات به آنها نسبت داده نشود. 

از هم الزم است كه به آن به صورت گناه جمعي رسيدگي نباشد ب

ناپاكي خون مصون بماند و شود ؛ آن سرزمين مي بايست از 

 اين مسئوليت نزديكترين شهر به محل قتل بود. 

بازجويي مهم خدا در مورد پسرش" ناميده  " را 0-6شخصي آيات 

اسراييل مسئول قتل مسيح است و بايد از خون او به است. 

 پاك شود .صحيح  روشي

 

 ( 62-62: 26اسراي مونث جنگ ). 2 ـ  60  ب ـ

يك اسراييلي اين اجازه را داشت كه بعد از انجام 

مراسم پاكي و تقدس با زن زيبايي كه در جنگ به اسيري 

) اما اين قسمت در مورد ساكنان گرفته شده است ازدواج كند 

هيتي مااين ازدواج  .مونث سرزمين كنعان صدق نمي كرد (

موقتي داشت و او در صورتي كه از او ناراضي بود مي توانست 

در هر صورت او نمي توانست آن زن را او را ترك كند. 

 .نسبت به او بي رحم باشديا بفروشد 

 

 ( 62- 62: 26حقوق نخست زاده ). 3ـ  60  ب ـ

درصورتيكه شوهرش نمي باشد فرزند زني كه مورد عالقه 

اين از حق فرزندي خود محروم شود. نبايد نخست زاده باشد 

كه خدا تعدد زوجات را تاييد كرده است كند ميآيات ثابت ن

در موارد تعدد زوجات از حقوق نخست زاده دفاع بلكه فقط 

كرده است. بعضي مواقع خدا مقتدرانه نخست زاده را به كنار 

مي گذارد تا جوانتر را بركت دهد يعني در موارد يعقوب و 

يم و منسي . اما اين يك استثناء بر اساس عيسو ، افرا



قانوني نيست كه اينجا بر است و  و انتخاب الهي برگزيدگي

 شده است. تأكيدآن 

 

 ( 26-62: 26پسران سرسخت و ياغي ). 0ـ  60ب ـ 

شهر ،  رهبرانتوسط  پسر سركشبعد از اثبات گناهكار بودن 

ذيرش اين قسمت را مقايسه كنيد با پ. بايد سنگسار شود او

 . 62پسر گمشده در لوقا 

 

 

 ( 23-22: 26اجساد مجرمين به دار آويخته شده ). 2ـ  60  ب ـ

گرچه او بي گناه بود كند مياين متن قطعا به مسيح اشاره 

و لعنتي را بر خود گرفت كه ما  اما بر دار آويزان شد

اجازه ندادند تا بدن او شب بر صليب سزاوار آن بوديم. 

  (.  36: 60بماند ) يوحنا 

 
  بر او كه به قيمت جان خود جانهاي ما را خريد

  حمد ، ستايش و جالل باد

 زيرا كشته شد !بّره قرباني شده شايسته است  

 بر پسر كه بر تخت مي نشيند 

 تمام قدرت آسمان وزمين در دست اوست

 ستايش و جالل و قدرت،

 زيرا كشته شد !بّره قرباني شده شايسته است 

 

 ( 22-6: 22نه قانون رفتاري ). 0 ـ 60ب ـ 

و فرمان را بسط مي دهد  60162الويان  22باب   6-3:  22

حتي با  كلي "همسايه خود را دوست بدار "را شرح مي دهد .

 23دشمنان نيز بايد مانند همسايه خود رفتار كرد ) خروج 

. يك اسراييلي نبايد نسبت به چيزي كه همسايه اش (  2، 0:

. خواه آن چيز  دست داده بي تفاوت باشد ) برادر ( از

لباس يا هرچيز ديگر بايد شي گمشده را به حيوان باشد يا 

 خانه ببرد آن را نگهدارد تا صاحب آن پيدا شود.

 

يك اسراييلي بايد به همسايه خود كمك كند تا حيوانش  0: 22

 را كه افتاده بلند كند. 

 

نند يا برعكس . مردان نبايد لباس زنان را به تن ك 2:  22

 خدا تقليد از لباس جنس مخالف را دوست ندارد. 

 

از آشيانه برداشت ولي توان ميجوجه پرنده ها را  2،  0:  22

 احتماال به دليل امكان ادامه توليد مثل 
 مادرشان را بايد آزاد كرد . 

 



يا ديواره دورتادور پشت بام مسطح از نرده  وجود  2:  22

پشت بامها محل مشاركت مردم بود . كند يمسقوط مردم پيشگيري 

افراد بي جوانان و به خاطراز آنها به خصوص و محافظت 

 احتياط بسيار مهم بود. 

 

در تاكستان (  6براي يهوديان ممنوع بود كه : ) 0-66: 22

)پاك براي شخم زدن، گاو(  2) خود بذرهاي متفاوت بكارند ؛ 

(لباسي كه از  3؛ ) دنبندبرا در يک يوغ  )ناپاك ( و االغ (

اين اول  موردبپوشند.  از مخلوط پشم و نخ بافته شده باشد

 كالمخالص عليم كه نبايد به تكند ميرا مطرح  ممنوعيت

يوغ نابرابر را در خدمت مورد دوم  .چيزي اضافه كرد خدا

مخلوط عدالت و ناعدالتي در از . مورد سوم كند ميمطرح 

 د .زندگي عملي ايماندار سخن مي گوي

 

يهوديان مي بايست در چهارگوشه لباس خود منگوله  62:  22

بدوزند تا هميشه يادشان بيايد كه از خدا اطاعت كنند ) 

 62(. دليل دوختن اين منگوله ها در اعداد  02-32: 62اعداد 

 و بعد از آن آمده است.  32:

 

 ( 36 -63: 22گناه بي عصمتي ). 2ـ  60  ب ـ

راف مربوط است به مردي كه با اين پاراگ 26 -63:  22

اثبات  باكره بودن او شك دارد. و به كند ميدختري ازدواج 

 اولينلكه هايي بود كه بعد ازوجود باكرگي احتماال با 

اگر پدر و بر بستر ازدواج به جا مي ماند. نزديكي جنسي 

مدرك بكارت دختر خود را ارائه كنند مادر مي توانستند 

تكه نقره به نبيه شود و يك صد بايد سخت تشوهر شكاك 

اما عنوان جريمه پرداخت كند و با آن دختر زندگي كند. 

 بايد سنگسار مي شد. فساد شده مرتكب اگر آن دختر 

در ارتباط با انواع  ببقيه آيات اين با 22-36:  22

( هم مرد و هم زني كه حين  6است : )  مختلف گناهان  جنسي

در شهر اگر مردي (  2شوند. )  زنا گرفته مي شوند بايد كشته

و آن دختر در آنزمان درخواست كمك تجاوز كند به نامزد خود 

اگر (  3مرتكب زنا شده و بايد كشته شوند . )كند هر دو ن

كمك  فريادمردي در مزرعه به نامزد خود تجاوز كند و كسي 

پس آن زن بي گناه است و فقط آن مرد آن دختر را نشنود 

مردي كه با دختري باكره ارتباط (  0)  بايد كشته شود .

الزم است به پدر او پنجاه سكه نقره پرداخته و جنسي داشته 

زناي با محارم  36( آيه  2) با آن دختر نيز ازدواج كند . 

 يكي از ارتباط جنسي باداشتن را ممنوع كرده است يعني 

  اعضاء خانواده .
 



اعت منع شده اند آناني كه از ورود به ميان جم. 2ـ  60  ب ـ

(23 :6-2 ) 

افراد مختلفي از ورود به ميان جماعت ممنوع شده 

 6: ) پرستش كننده يعني از حقوق كامل يك شهروند يا بودند 

توليد مثل او آسيب ديده يا قطع شده مردي كه دستگاه ( 

بدون بستن پيمان  شخص حرامزاده يعني كسي كه (  2باشد ؛ ) 

 0؛ ) شخص عموني يا موآبي (  3؛ ) زناشويي بدنيا آمده است 

با نان و موآبي ها مي گويد  0( شخص ادومي يا مصري . آيه 

 20:  2در حاليكه تثنيه  نيامدنداسراييليان آب به استقبال 

داللت بر اين دارد كه بعضي موآبي ها به يهودي ها غذا 

اصطالحي است به معني ، استقبال .. با نان و آب فروختند. 

 ازي است كاري كه موآبي ها انجام ندادند.مهمان نو

 

شخص خواجه از حضور در جماعت محروم بود . شخص حرامزاده ، 

حضور در جماعت را   تا ده نسل اجازهموآبي و عموني 

ادومي ها و مصري ها بعد از سه نسل اجازه ورود . نداشتند

اما استثنائاتي هم نسبت به اين قوانين كلي وجود داشتند. 

در بين اگر شخصي واقعا در جستجوي يهوه بود.  نييع داشت

قوي داوود هم عموني و هم موآبي يافت مي شد ) اول مردان 

بعضي تصور مي كنند كه قوانين (.  00،  30:  66تواريخ 

محروم سازي ، فقط شامل مردان مي شد نه زنان و به همين 

تصور مي بعضي  علت براي مثال كاربردي براي روت نداشت .

 نامحدود است. اصطالحي به معني  منظور از " نسل دهم "د كنن

 

 ( 60-0: 23تقدس در اردوگاه ) . 0ـ  60  ب ـ

مرداني هشدار مي دهد كه در   ٔ  وسوسه در مقابل 0آيه 

حال خدمت نظامي از خانه دور هستند ) يا مقدمه اي است 

      (. 60-66براي آيات 

ه توليد مثل اين است كقانون غسل شبانه نشان دهنده 

به خاطر حفظ بهداشت اردوگاه هر  بايد مقدس شمرده شود.

. سرباز مي بايست همراه با سالح خود بيلچه اي را حمل كند 

اگر تمام بالفاصله با خاك پوشانده شود. تمام فضوالت بايستي 

سربازان موجود در تاريخ اين قانون ساده را پيروي 

ها پيشگيري مي ماري از بروز بسياري از بي بارهاكردند مي

   شد.

 

 ( 22 -62:  23قوانين اجتماعي و مذهبي ) . 66ـ  60  ب ـ

غالم خارجي كه از دست صاحبش فرار كرده  60، 62:  23

پس اسراييل بايد  باشد نبايد به دست صاحبش سپرده شود .

 . پناهي براي مظلومين باشد

 



دختران فاحشه يا پسران لواط در آن  62،  62:  23

و پولي كه از آن كسب وكار غير مين قابل تحمل نيستند سرز

به خانه خداوند به منظوراداي نذر اخالقي بدست آيد نبايد 

 " فاحشه مذكر است. سگ. منظور از "آورده شود

هند ديهوديان نبايد چيزي را به سود قرض ب 26، 60:  23

اين  گرچه در برابريك خارجي اجازه اين كار را داشتند .

آمده است  22: 22سط بيشتر قانوني است كه در خروج قانون ب

  كه دادن ربا به فقرا را ممنوع كرده است.

نذر كردن داوطلبانه است مردان نبايد نذر  26-23:  23

 كنند ولي اگر چنين كردند بايد آن را پرداخت كنند.

رفع گرسنگي مسافران مي توانستند براي  22،  20:  23

د اما اجازه ندارد در ظرف خود جمع از تاكستان انگور بچينن

همينطور اجازه دارد كه از مزرعه گندم بچيند اما كند . 

در روزگار خداوند ، دست و بدون استفاده از داس.  فقط با

:  2) مرقس كردند ميدوازده شاگردش از اين امتياز استفاده 

23 .) 

 

 ( 0-6: 20طالق و ازدواج مجدد ). 66ـ  60  ب ـ

تنها با نوشتن و ، زنشناپاكي ت به دليل مرد مي توانس

بعد از آن او آزاد بود . طالق دهد او را طالق نامه ايدادن 

تا با كس ديگر ازدواج كند . اما اگر شوهر دوم او بميرد 

يا او را طالق دهد شوهر اول مي تواند باز هم با او ازدواج 

-::3) ارمياء  را داد نامه طالقنيز كند . يهوه به اسراييل 

او به نزد خود برده و از بي وفايي ( اما يكروز دوباره  2

و چقدر او  خداگنج محبت تقديس خواهد كرد. چقدر عميق است 

دوست  را دوست داشتن نيستنداليق فروتن مي شود تا آناني كه 

 بدارد!

 

 

 ( 0: 22- 2:  20قوانين مختلف اجتماعي ) . 62ـ  60  ب ـ

واج كرده بود الزم نبود مردي كه به تازگي ازد 2:  20

اين قانون به او اجازه مي داد تا سال اول به جنگ برود. 

روابط زناشويي خود را تقويت وبهبود بخشد و يك زندگي تا 

نام اگر اوبه جنگ برود و كشته شود خانوادگي را آغاز كند. 

او ولي بستگان او از اسراييل منقطع خواهد شد مگر اينكه 

ولي يكي از نزديكترين آورد. اين ي او نسلي بوجود ابر

بستگان بود كه به ازدواج با بيوه آن شخص تمايل داشت. 

حاصل از اين پيوند ، وارث شوهر اول محسوب مي  ٔ  نخست زاده

اين كار نام خانوادگي او را حفظ كرده و زمين او را شد. 

 براي خانواده محفوظ مي داشت.

 



معاش يك شخص  از آنجا كه سنگ آسيا وسيله امرار 0:  20

به عنوان توان مي، در معامالت تجارتي آن را نمحسوب مي شد 

گرفتن سنگ آسيا يا سنگ بااليي آن به  گرو مطالبه كرد.گرو 

 معني محروميت از يكي از ابزار آسياب كردن برنج است. 

 

 دزد يا تاجر برده بايد كشته شود.  2:  20

 

از  ، به پيروي در هنگام شيوع جزام 0،  2:  20

مالحظات خاصي بايد  دستورات قبلي كه به الويان داده شد ،

 ذكر شده است .  عبرتمريم به عنوان . رعايت شود 

به منظور گرفتن گرو نبايد به خانه مردي  66-63:  20

اگر آن مرد آنقدر فقير بود كه پيراهنش را به  وارد شد و

 برگرداند تاشب به او عنوان گرو بخشيد بايد لباسش را 

    با آن بخوابد .  بتواند
 

دستمزد كارگر يا مزدور بايد بالفاصله به  62، 60:  20 

 او پرداخت شود. 

 

 هيچكس نبايد به خاطر گناه ديگري كشته شود.  60:  20 

 

 ،غريب  در موردداوري و عدالت بايستي  62-22:  20

مزرعه نبايد كامال درو شود و بافه اجرا شود .  و بيوهيتيم 

درمانده ها به جا ماند. ايد براي استفاده فقرا و ها ب

 همين قانون در مورد درخت زيتون و انگور به كار مي رفت .

 رونالد سيدر چنين شرح مي دهد كه : 

 

خاطره فقر و ظلم موجود در مصر آنها را تشويق مي كرد 

فقراي رهگذر، بيوه ها تا سخاوتمندانه بافه ها را براي 

 رند. ويتيمان به جا بگذا

را با  22اين آيه  تولد تازه يافتكه جان نيوتن  زماني   

چاپ كرد و آن را بر طاقچه خود آويزان نمود تا حروف درشت 

   هميشه آن را به خاطر بياورد. 

اگر گناهكار بودن شخصي ثابت شود و او به  6-3: 22

نبايد بيش از چهل ضربه به او زده شود. تازيانه محكوم شود 

وديان به سي و نه ضربه شالق يا تازيانه محكوم مي معموال يه

مبادا در شمارش ضربه اشتباه و اين قانون را زير پا  شدند

 را مالحظه كنيد (.  20: 66گذارند ) دوم قرنتيان 

را نبايد بست كند ميدهان گاوي كه خرمن خرد  0:  22 

پولس بلكه به او اجازه داد تا مقداري از گندم را بخورد. 

تعليم براي اين  66-0: 0ن آيه در اول قرنتيان از اي

بايد كند ميكه مردي كه در امور روحاني خدمت  استفاده كرد

پس پولس به ما نشان داد كه اش تامين شود.  مادي نيازهاي

اما اين جنبه از اين قانون داراي جنبه روحاني است . 



لفظي اين آيه نمي كاهد ؛ بلكه فقط نشان مي لمعناي تحت ا

درسي روحاني  ،در وراي ظواهر د كه در بسياري مواردده

شاگرد سخت كوش به دنبال دروس روحاني است و به  نهفته است.

 آنها توجه مي كند. 

 

 (  66-2:  22قانون ازدواج با زن برادر ) . 63ـ  60  ب ـ

اگر يك اسراييلي بميرد و از خود پسري براي همسرش به 

از ر نابودي است و ملك او جا نگذارد ، نام او در معرض خط

پس برادرش بايد با بيوه او خاندان او گرفته مي شود . 

ازدواج كند . اين قانون يعني " قانون ازدواج با زن 

اگر باستان اجراء مي گرديد. برادر " در بسياري اقوام 

برادر آن شخص راضي به اين كار نبود ، بيوه او مي بايست 

حقيقت را به آنها اعالم كند  مشايخ شهر رفته و اينبه نزد 

. مشايخ او را فراخوانده و به او فرصت مي دهند تا عدم 

بر عدم تمايل خود اشتياق خود را تاييد كند . اگر او 

كفش او را از پايش در آورده و به اصرار ورزد ، زن بيوه 

به جاوداني كردن و چون او حاضر  .آب دهان بيندازدصورتش 

از آن پس او با اين نام ننگ آميز   خاندان برادر خود نشد

 خواهد شد . شناخته

 

شخص را از ازدواج با زن برادرش منع  26:  26الويان 

در حالي كه اين قسمت فرمان ازدواج با او را مي كند مي

دهد. بي شك الويان در مواردي كاربرد دارد كه شوهر آن زن 

كه هنوز زنده است در حاليكه تثنيه مربوط به زماني است 

شوهر او مرده است و پسري از او نمانده تا وارث او باشد 

. 

 

 ( 60 -66: 22سه قانون متمايز ). 60ـ  60  ب ـ

در دعوايي كه شوهرش در آن اگر زني  62،  66:  22

مداخله دارد گستاخانه دخالت كند و عورت مرد ديگر را 

احتماال بگيرد دستي كه مرتكب اين عمل شده قطع مي گرديد. 

عمل او ممكن بود مردي را از داشتن وارث محروم كند و  اين

 به همين دليل مجازات آن سنگين بود.

 

 .وزنه ها و پيمانه ها بايد دقيق باشند 60- 63:  22

دسته از آنها جهت خريد و يك دسته جهت يك  در بعضي موارد

 اينكار نزد خدا مكروه بود.فروش استفاده مي شد. 

 

يانت و بي رحمي عماليقيان ، خبه دليل  60- 62:  22

(.  60-2: 62) خروج بايد كامال نابود مي گرديد  آنهانسل 

خطاب به اسراييل گفته مي شود كه نابود كردن عماليقيان 

در  را فراموش نكند ولي ظاهرا آنها فراموش كردند . شائول

از خدا نااطاعتي كرد با نابود نكردن آنها دوران خود 



ر حقيقت در روزگار حزقيا بود كه آنها (. د 62)اول سموييل 

)اول  "ندبقيّه َعماَلَقه را كه فرار كرده بودند، شكست داد"

 (.  03:  0تواريخ 

 

 ( 20مراسم و تصديق عهد )باب  . 62ب ـ 

 ( 66-6: 20مراسم نوبر ميوه ). 6ـ  62ب ـ 

قدرداني بعد از ساكن شدن قوم در سرزمين ، به نشانه 

مي بايست  نوبر  يشان انجام داده بوداز آنچه خدا براي ا

انها تمام محصوالت خود را به مكان پرستش خدا مي بردند. 

داوند با آنها خمهربانانه اي را كه  مي بايست رفتار 

آرامي سرگردان از اجداد آنها يعقوب )  : تكرار كنندداشت 

در مصر ، نجات انها توسط خداي  دوران بردگي( گرفته تا 

 شير و شهد در آنميني كه زره تا زمان تصرف سرقادر و باالخ

و رنگ را چنين  فيليپ كلر اين واژه خوش ابجاري است. 

 توضيح مي دهد:

  

در كالم خدا تصويري كه سرزمين موعود را وصف 

يعني سرزميني كه خدا تالش بسيار نمود تا كند مي

 اين عبارت است كه " اسراييل را به آنجا هدايت كند 

نه تنها اين " .  شير و شهد جارى است زمينى كه به

عبارت به زباني تلويحي است بلكه اساسا واژه اي علمي 

. در واژه شناسي كشاورزي مي گوييم "جريان  نيز هست

. با كاربرد اين واژه ها شير " و " جريان عسل "

منظورمان اوج بهار و تابستان است يعني زماني كه 

چارپاياني كه تند. مراتع در بهترين مرحله باروري هس

از علوفه تغذيه مي كنند و زنبورهايي كه به شكوفه ها 

به ميزان مساوي شير يا عسل سر مي كشند گفته مي شود 

پس سرزميني كه سرشار از شير و عسل توليد مي كنند . 

و و پربركت.  غني ، سرسبزبا مراتع ي است است سرزمين

ندگي چنين زكند ميوقتي خدا سخن از چنين سرزميني 

 پيش بيني مي كرد.پربركت و پيروزي و رضايت قومش را 

   

 ( 62-62: 20مراسم سال سوم يعني سال عشر). 2ـ  62ب ـ 

عالوه بر نوبر ميوه كه در باال اشاره شد ، يهوديان مي 

كه ميان كردند ميارائه ده يك دوم را  هر سه سال بايست

اين شد.  الويان ، غريبه ها ، يتيمان و بيوه ها تقسيم مي

ده يك بايستي مابين نيازمندان شهر خودشان توزيع مي 

در حضور خداوند شهادت مي دادند گرديد. سپس قوم بايستي 

 كه از تمام فرامين مربوط به ده يك اطاعت كرده اند. 

 

 ( 60-60:  20تصديق عهد ) . 3ـ  62ب ـ 

ند طريقهاى او سلوك خواهدر  چون قوم قبول كردند كه 

وند نيز در عوض آنها را قوم خاص خود خواهد ، خداكرد 



از جميع امت هايى كه ساخته است، بلند خواند و آنها را 

نه به خاطر لياقت آنها مردماني مقدس بودند .  گرداند

چون خدا آنها را از ساير اقوام جدا باطني آنها ، بلكه 

و گنج آنها از ساير اقوام زمين متفاوت بودند  .ساخته بود

از آنها انتظار مي رفت كه ه به شمار مي رفتند. خاص يهو

 ن او به جنين افتخاري پاسخ دهند. يبا اطاعت از فرام

    

 ( 22،  22لعنت ها و بركات ) بابهاي . 62ب ـ 

ورود به سرزمين  بعد از عبور از اردن و 6-2:  22

روي آن را گچ بگيرند سنگ بناي بزرگي را به پا كرده موعود 

اين بنا ند . مى كلمات اين شريعت را بنويسماتروي آن بر و 

كه از بر پا مي شد همراه با مذبحي يبال عبر كوه مي بايست 

 سنگ يكپارچه ساخته مي شد. 

يهوديان از طريق برگزيدگي الهي براي مدتي  66، 0:  22

د به سرزمين بودند وقوم خدا بودند اما حاال كه در حال ور

در عوض مهرباني و مي شدند . از نقطه نظر مفهومي خاص قوم ا

خدا نسبت به آنها ، آنها نيز مي بايست از روي محبت از او 

 اطاعت مي كردند. 

 

باالي کوه شش قبيله مسئول اين بودند كه  66-63:  22

شش قبيله از اين و به بركات آمين بگويند. جرزيم بايستند 

بر کوه مي بايست نسل ليه و راحيل بودند. ساير قبايل 

توجه كنيد كه به .  و لعنتها را بيان کنندال بايستند عيب

افرايم و منسي به طور جداگانه اشاره شده است اما در عوض 

، رئوبين نام قبيله يوسف در اين فهرست نوشته شده است . 

نخست زاده اسراييل ) كه حق نخست زادگي خود را از دست داد 

ن كنيزها بر جوانترين فرزند ليه همراه با پسرا( و زبولون 

محبوب بر كوه قبيله هاي روي كوه ايبال قرار داشتند . 

 جرزيم ايستادند. 

 

در دره ( را مالحظه كنيد  0الويان ) آيه   20- 60:  22

مابين دو كوه مي ايستادند و حيني كه لعنت ها و بركات را 

قوم نيز با آمين ! پاسخ مي دادند. لعنتهاي كردند مياعالم 

بت پرست ؛ بي  همربوط هستند ب 20- 62موجود در آيات 

حدود زمين با تقلب کسي که ( ؛  60احترامي به والدين )آيه 

کسي که شخص نابينايي را ( ؛  62) آيه  خود را تغيير بدهد

) بي پناهان سوء استفاده از فقرا و (؛  62) آيه فريب بدهد 

 ارتباط؛ (  23،  22، 26) آيات انواع مختلف زنا ( ؛  60آيه 

؛ كشتن مخفيانه يك همسايه ( ؛  26جنسي با حيوانات ) آيه 

( ؛ و  22) آيه گرفتن رشوه براي ريختن خون بي گناه 

شرح تاريخي اين مراسم (.  20نااطاعتي از شريعت خدا ) آيه 



توجه كنيد كه يوشع به بعد يافت .  36: 2در يوشع توان ميرا 

 .كند ميتا چه اندازه از دستورات موسي پيروي 

 

آمده است  22لعنت ها در باب فقط  بسيار اهميت دارد كه

طور ديگري نمي توانست باشد همانطور كه پولس يادآوري . 

زيرا جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير " كند مي

فقط اسراييليان نبودند (.  66: 3) غالطيان " لعنت مي باشند

زير  فقط آنها اما در واقعكه شريعت را زير پا مي گذاشتند 

 شريعت قرار داشتند . 

 

يهوه خدايت تو  " با اين كلمات يعني 6آيه  6-60: 22

 20به باب " را بر جميع امت هاي جهان بلند خواهد گردانيد

داخل پرانتز به  22همين باعث مي شود كه باب مربوط مي شود. 

بسياري از دانشجويان كتابمقدس تصور مي كنند نظر  برسد . 

بركاتي نيست كه بر كوه جرزيم  0-3عالم شده در آيات بركات ا

از است اي بيانيه به شش قبيله خطاب شد اما كل اين باب 

رده اچه. از آنچه پيش روي فرزندان اسراييل استجانب موسي 

آيه اول از بركاتي سخن مي گويد كه به دنبال اطاعت بدست 

ي است مي آيند در حاليكه چهل و چهار آيه آخر شرح لعنتهاي

بركاتي آنها را تجربه مي كنند. با ترك خداوند قوم ، كه 

ثروت ، برتري در ميان اقوام ديگر  شاملكه وعده داده شد 

مالي ، باروري ، فراواني محصوالت ، پيروزي در نبرد و 

 موفقيت در تجارت بين المللي  مي شد .

 

خرابي لعنتها شامل كميابي ، بي حاصلي ،  32- 62:  22

آفت ، بيماري ، بال ، خشكسالي ، شكست در جنگ ، ت ، محصوال

 32- 62ناتواني ) آيات و فاجعه بدبختي ، ترس ، ديوانگي ، 

پيش بيني اسارت در سرزميني خارجي است كه  32- 33آيات (. 

به انجام با به اسارت رفتن توسط آشوري ها و بابلي ها 

 . رسيد

 

ده و مبدل باعث شگفتي شاسراييل در ميان تمام امتها 

 .مثل و عبرت خواهد شدبه 

 

يهوديان با خرابي محصوالت ، تاكستانها و  00- 32:  22

درختان زيتون لعنت خواهند شد. فرزندان آنها به اسيري 

را ملخ  شان و محصول زمين شانتمامى درختانو خواهند رفت 

رفيع و  بر او نهايتي ب  هغريبشخص .   به تصرف خواهد آورد

نهايت پست و متنزل  يب اسراييليواهد شد، و برافراشته خ

. در صورت تناقضي نيست  00و  62ميان آيات  گرديد. دخواه

و در صورت عدم اطاعت به تمام دنيا قرض خواهند داد اطاعت 

 از غريبه ها قرض خواهند گرفت .

 



وحشت ناشي از محاصره سرزمين توسط مهاجم  22- 02:  22

 بي رحمه شده است آنقدر شرح داد 22-00خارجي در آيات 

زماني خواهند بود كه مردم گوشت همديگر را خواهند خورد. 

لي ها وبعدها باين واقعه اتفاق افتاد كه اورشليم توسط با

در همه آدمخواري در هر دو تهاجم  توسط رومي ها محاصره شد.

پاك و حساس بودند ، جا گسترش يافت قومي كه به طور معمول 

 شدند.متخاصم و آدمخوار 

 

بال و مرض به طور چشمگيري از تعداد جمعيت  02- 22:  22

زمين  سرتاسردر  كه باقي ماندگاناسراييل خواهد كاست . 

هميشه با ترس از جفا زندگي خواهند كرد پراكنده خواهند شد 

گرداند . كشتيها به مصر باز خواهد او را با . خدا حتي 

بازخواهد گشت طبق يوسفوس اين نبوت كه اسراييل به مصر 

تقريبا در زمان تيطس انجام شد يعني زماني كه يهوديان را 

آنجا فروختند  درردند و به عنوان برده با كشتي به آنجا ب

اما نام " مصر " در اينجا به طور كلي به معني بندگي  .

مصر نجات داده  از بندگيرا واقعا خدا قبال اسراييل است . 

اعتراف نداشته باشند و اما اگر آنها او را دوست  بود

داراي اين حق و اقتدار است كه از او اطاعت نكنند كه او 

خود را پاك نگاه ندارند و  ،، و اگر مانند همسر اوشود 

خاص او نباشند و چنين انتخاب كنند كه مانند اگر گنج 

را دوباره به عنوان برده خواهد  آنهااقوام ديگر باشند پس 

زماني كه حتي به عنوان اهد شد چقدر نااميد خوو فروخت . 

 برده نيز طالب او نباشند.

به هر كسي كه عطا زياده شود از وي مطالبه زيادتر "

(. به اسراييل ماوراي تمام اقوام  02: 62" ) لوقا  گردد

ديگر امتياز داده شده بود و در نتيجه مسئوليت او بيشتر و 

 مجازات او سخت تر خواهد بود .

 

شخص را از ريختن خشم يهوه متحير ها تعمق بر اين لعنت

به ذهن خطور ديگري  جزييات هيچ سخني نمي ماند و. كند مي

جسورانه به امال به صورت واقعي و كچون موسي آن را كند مين

تصوير مي كشد . اسراييل بايد بداند كه نااطاعتي چه چيز 

از اين نام مجيد و مهيب، را به بار مي آورد تا ترس از 

    را فرا گيرد .  ش، خداييعنى يهوه

  

 (36-20عهد براي سرزمين )بابهاي   ـ  . سومين خطابه موسيج

 (26-6: 20. عهدي كه در موآب بسته شد )6  ج ـ

منطقا به باب قبلي تعلق دارد  20اولين آيه باب  6:  20

اما كيل و دليتز همانطور كه در كتابمقدس عبري چنين است . 

 .كند مياشاره  36و  20ه به بابهاي عنواني مي دانند كآن را 

 



قوم عهدي را كه خدا با آنها در كوه سينا  2-0:  20

تا در اينجا موسي آنها را فرامي خواند شكستند . بسته بود 

عهدي را تاييد كنند اين عهد كه در كتاب تثنيه موجود است 

 . بسته شد قبل از ورود به سرزمين درست دشتهاي موآب كه در

اشتياق خداوند ي از خداوند و هدف او نداشت. قوم شناخت

د و گوشهايي ند و چشمانى راكه ببينندلى راكه بدانتا داشت 

ولي آنها با بي ايماني و به آنها بدهد د نرا كه بشنو

نااطاعتي مداوم خود را واجد دريافت آن نشان ندادند. 

دريافت كرد ؛ را از آسمان و آب را از صخره َمّن اسراييل 

ي ادامه حيات وابسته به چيزهاي وابسته به دست انسان اوبرا

علت اين امر اين بود ) يعني نان ، شراب و مسكرات (.  نبود

تا آنها خداوند را از طريق وفاداري و محبتش به عنوان 

 خدايشان بشناسند . 

 

به عنوان مشوقي جهت حفظ عهد ، يكبار ديگر موسي 

يعني معجرات كند مي مروررا نيكويي خدا در برابر اسراييل 

بزرگ ، چهل سال در بيابان ، شكست سيحون در مصر ، نجات 

بخشيدن سرزمين ماوراي اردن به رئوبين ، جاد ...و اوج ، و 

 و نصف قبيله منسي .

 

سوگند تا در موسي مردم را فرامي خواند      66-26:  20

و به ياد بياورند (  63-66ند ) آيات يهوه داخل شوبا عهد 

(.  62،  60نيزمي شود ) آيات فرزندانشان شامل ين عهد كه ا

د يياغيان باقوم خواهد شد. سخت منتج به مجازات عهد شكستن 

تصور يا امتها بر حذر باشند بت هاي  كردن از وسوسه خدمت

نكنند اگر چنين كردند مي توانند از خشم خدا فرار كنند ) 

امروز کسي "  چنين مي گويد :  RSVدر  60(. آيه  26-60آيات 

در ميان شما نباشد که اين هشدارها را بشنود و خود را 

قانع کند به اينکه حّتي اگر به راههاي خود برود، ايمن 

خواهد بود. زيرا او باعث خواهد شد که تر و خشک باهم 

 هيچكس نمي تواند بگريزد. ." بسوزند

 

 (20-22: 20. مجازات شكستن عهد )2ج ـ 

بعد و اقوام خارجي نيز خواهند نسل هاي  22-22:  20

و خواهند پرسيد  شد و از خرابي اسراييل متحير خواهندآمد 

شهرهاي سدوم و چون سرزمينهايي كه چرا با آن سرزمين مانند 

 شدهرفتار شده است . پاسخ داده  غموره و َاُدَمه و صبوئيم

زيرا ايشان پيماني را که هنگام خروج از مصر، "  است چنين

  ."اي نياکانشان با ايشان بست، شکسته اندخداوند خد

 

، بخصوص در ارتباط با  اسراردر حاليكه بعضي  20:  20

كه كند ميموسي يادآوري  به خداوند تعّلق داردداوري ، 

شده است يعني حفظ عهد مكا شفه مسئوليت آنها كامال واضح 



آنچه اين قسمت مي گويد اين است كه مكاشفه با خود يهوه . 

مردان مسئولند كه اطاعت كنند نه اينكه مي آورد .  مسئوليت

در عهد جديد اين اصل بسيار بر اساس كالم خدا داوري شوند. 

پس هر كه نيكويي كردن بداند و بعمل  " .يافت مي شود 

 (.  62: 0" ) يعقوب  نياورد، او را گناه است

 

 (36. احياء براي بازگشت به عهد )باب 3ج ـ 

كه قوم عهد را شكسته كند مييش بيني پ 36باب  6-66:  36

اين دقيقا چيزي است كه اتفاق و به اسارت خواهند رفت . 

اگر آنها با توبه به سوي او  افتاد . حتي بعد از آن ،

حم كرده و آنها را احياء خواهد ربر آنها خدا بازگردند 

عالوه بر احياي و آنها را به سرزمين بازخواهد گرداند.  كرد

و يهوه خدايت  " ) اري روحاني نيز خواهد بودجسمي يك بيد

سپس قوم از بركات  .  (" را مختون خواهد ساخت..دل تو 

ملعون در حالكه دشمنانشان اطاعت برخوردار خواهند شد 

  خواهند بود. 

مفعول باطل نخواهد شد حتي اگر حضرت اعلي مشورتهاي 

عمل  خدا به كالمي كه به پاتريارخها دادمشورت شكست بخورد. 

نمود و آن سرزمين را تا ابد به فرزندان آنها داد. بعد از 

او آنها را ، كه او مي دانست اجتناب ناپذير است ،  اسارت

چنين است كار محبت بي قيد و احياء و تغيير خواهد داد. 

را به ياد  عهد جديد موضوع 0خداي عظيم محبت ! آيه شرط آن 

ياء بسط و توسعه توسط انبصدها سال  شرح آن مي آورد كه

اين عهد گرچه در عهد ( .  20: 30؛  30:  32يافت ) ارمياء 

چون او خون عهد تاييد نشد عتيق آشكار شد اما تا مرگ مسيح 

 (.  26: 22لوقا جديد بود )

درك كردن عهد كه كند مييادآوري  به قوم موسي 60- 66: 36

) دست  دور نيست آنهااز مشكل ( و ) چندان سختي يكار

كاري دوراز انتظار و غير ممكن ، پيدا كردن آن افتني (. ني

خداوند آن را به آنها بخشيد و مسئوليت بود به همين دليل 

 66در روميان اين آيات توسط پولس  آنها اطاعت از آن بود .

در مورد مسيح و انجيل استفاده و به كار رفته است .  2-2:

ارد شكست خدا براي مونگاه داشتن عهد آسان نبود اما 

در اين موارد مردم مي بايست شرايطي تدارك ديده بود . 

از آنجا كه معيني بياورند . توبه كنند و قرباني هاي 

قرباني ها نمونه مسيح هستند درسي كه از اين قسمت گرفته 

مي شود اين است كه شخص گناهكار بايد توبه كند و ايمانش 

 را بر خداوند عيسي مسيح بگذارد .

 

حيات بين  از طرفي قوم فرا خوانده شدند تا 26- 62:  36

انتخاب كنند  موت و بدىو از طرف ديگر مابين  و نيكويى

موسي يعني حيات براي اطاعت و مرگ در نتيجه نااطاعتي . 

تا حيات و ..بركت را انتخاب كنند قويا از آنها مي خواهد  



 عمرپاسخ درست آنها منتج به نتايجي خوب خواهد شد شامل . 

كه از مفهوم ضمني اين كلمات حيات وافر روحاني طوالني و 

تنها گزينه . " ملصق شوىيهوه... "  هو ب: نتيجه مي شود 

 بود.  يكي از لعنت ها بركت انتخابديگر در مقابل حيات و 

 

-36مرگ خارج از سرزمين )بابهاي  -. آخرين روزهاي موسيد

30) 

 (36. جانشيني موسي )باب 6  د ـ

او مي در اينجا موسي يك صدو بيست ساله بود .  6-2:  36

دانست كه بنابر حكم خدا اجازه ندارد همراه با قوم از 

كه خدا همراه كند مياردن عبور كند اما به قوم يادآوري 

پيروزي آنها خواهد بود ، يوشع آنها را رهبري خواهد كرد و 

سپس موسي در ملع عام يوشع را در آنها امري حتمي است . 

و او را از حضور خداوند كند ميتشويق كار جديدش تباط با ار

 (. 2،  2مطمئن مي سازد ) آيات 

تورات مكتوب به الويان داده شد و مي بايست  0-63:  36

دو لوح ده فرمان در تابوت در تابوت عهد نگهداري مي شد . 

و رونوشت (.  0:  0؛ عبرانيان  60: 22گذاشته شد ) خروج 

ابوت قرار مي گرفت . هر هفت سال شريعت مي شريعت در كنار ت

 بايست در حضور تمام اسراييل خوانده مي شد . 

 محفلدر امروزه نيز حتي خواندن كالم مقدس متاسفانه 

سخنان زير  . مورد غفلت قرار مي گيرد كالم تعليمسنتي  هاي

و تعميم يافته اي است از سي . اچ . كلماتي ارزشمند 

اوضاع و احوال فعلي يعني يك قرن  درمكينتاش كه متاسفانه 

 :كند ميبعد از نگارش آن بيشتر مصداق پيدا 

كالم خدا نه به طور خصوصي و نه به صورت علني مورد 

و در خفا  ادبيات مهملتوجه قرار دارد و مطالعه نمي شود . 

و تشريفات مراسم ديني ، موزيك حريصانه بلعيده مي شود، 

دنبال مي شوند . هزاران نفر  يمشتاقانه به طور علن تحميلي

اما چقدر جمع مي شوند و پول مي دهند تا موزيك بشنوند 

محدودند كساني كه جمع مي شوند تا كالم مقدس را بخوانند ! 

و ما استدالالتي قوي هستند. اينها واقعيت هستند و حقايق 

ميل به هيجانات روحاني نمي توانيم آنها را برطرف كنيم . 

 ، بي رغبتي به مطالعه كالم مقدس در سكوت ت ودر حال رشد اس

رو به  در جماعتهاي مسيحيروحاني تمرينات بي ميلي به 

. بي فايده است كه اين حقيقت را انكار كنيم  فزوني است

               چون در همه جا  با شواهد وجود آن ، برخورد مي كنيم .  

م كه خدا را شكر ، كه گهگاه با كساني برخورد مي كني

از داشتن مشاركت براي واقعا كالم خدا را دوست دارند و 

باشد كه لذت مي برند. مطالعه حقايق ارزشمند كالم خدا 

خداوند تعداد آنها را افزايش دهد ، و آنها را بركت دهد 

 تا زماني كه سفر به پايان رسد .

 



زماني كه مرگ موسي نزديك مي شود خدا او  62 – 60:  36

خيمه اجنماع فرامي خواند و در ستوني ابر بر  و يوشع را به

كه به زودي كند مينخست بر موسي آشكار آنها ظاهر مي شود . 

اسراييليان خود را تسليم بت پرستي مي كنند و خدا به خشم 

 مي آورند. 

 

را  يسرود او به موسي فرمان مي دهد تا پسس 60-22:  36

تا اين سرود  بنويسيد و آن را به بنى اسرائيل تعليم داده

 براى بنى اسرائيل شاهد باشد.در روزهاي پيش رو 

 

خدا شخصا يوشع را منصوب كرد تا قومش را در  23: 36

سرزمين موعود رهبري كند و او را تشويق نمود تا قوي و 

تقويت شده يوشع بايد با اين سخنان يهوه  شجاع باشد .

اييل از خدا شنيده بود كه قوم اسر ، او اندكي پيشباشد. 

براي وظيفه اي كه پيش ( و  60مرتكب ارتداد خواهد شد )آيه 

 رو داشت بيشتر محتاج اطمينان خاطر بود تا نااميدي .

 

كه به الويان سپرده يعني تثنيه كتاب تورات  20-22:  36

شد به عنوان شاهدي است عليه اسراييل در زماني كه خدا را 

 ترك كنند .

 

را به اين سرود ر خدا طبق دستوسپس موسي  22-36: 36

 مشايخ اسباط وسروران داد.

 

 (32موسي )باب  . سرود2  د ـ

كل بدين صورت خالصه كرد : توان مياين سرود را  6-3: 32

نيروبخش و فراخوانده مي شود تا كالم خدا را بشنود . جهان 

) كه  3شبنم . در آيه احياء كننده است مانند باران و 

از عظمت نام خدايشان  موسيست ( مانند عنواني براي سرود ا

اين سرود عظمت خدا را با ذكر برخورد سخن مي گويد . 

 .كند ميتاريخي او با قومش آشكار 

 

با وجود عظمت ، عدالت ، وفاداري و قدوسيت  0-0:  32

در خدا ، قوم خدا او را ترك كرده و عليه او گناه كردند. 

 جالل اسامي خداظلمت شرارت و فساد اسراييل ، ٔ  با ذكر اينجا

آنطور كه به خاطر پدر و خالق بودن او  است. آشكار شده

چون حضرت اعلئ به امتها نصيب ايشان نمودند.  نشكر بايد 

نخست براي نياز قوم خود تدارك ديد . چقدر داد از زمين را 

 توجه و محبت او نسبت به آنها عظيم بود .

 

شرح  66 تولد و كودكي قوم اسراييل در آيه 66-60:  32

، خدا مانند محبت داده شده است . بعد از خروج از مصر 

) و محافظت كرد  هدايت قوم خود را تعليم داده، ،عقاب مادر



تا از اومحافظت  با وى نبوداي هيچ خداى بيگانه  (.  66آيه 

به بت پرستي روي آورده و نيكويي خدا را كند . پس چرا قوم 

آغاز مي شود  63در آيه به ديگري نسبت دادند ؟ سرودي كه 

به سمت بركات سرزمين موعود آورد او آنها را  نبوتي است .

. 

 

) نام شاعرانه قوم اسراييل  َيشّورونليكن 26 – 62:  32

عليه يهوه شورش كرده و به بت " قوم درستكار " ( به معني 

ترجيح دادند تا براي ديوها قرباني كنند و ها روي آوردند. 

حتي در را براي آنها قرباني كردند.  بارها فرزندانشان

پس از صخره واقعي . حماقت پرستش بتهاي جديد فرو رفتند 

در نتيجه غفلت ورزيدند و پدر واقعي خود را فراموش كردند. 

. اين پوشانيدن انيد روى خود را از ايشان پوشيهوه نيز 

 روي توسط خدا ، با فروخته شدن آنها به اسارت عملي شد . 

 

با كنار گذاشتن اسراييل ، خدا بعد از  26-33:  32

تا قوم اسراييل را به غيرت كند ميرفتار  امتها با مهرباني

آورد ) مانند دوران فعلي كليسا (. در اين ضمن اسرايي 

نابود نمي قوم كامال پراكنده و مورد جفا قرار مي گيرد. 

شود چون يهوه نمي خواهد دشمنان اسراييل سقوط قوم را به 

تفسير كنند . علت سقوط اين نبود كه صخره آنها قويتر غلط 

به  آنها رابه خاطر شرارت خودشان  است بلكه صخره اسراييل

 كشتار تسليم نمود .

 

اين بخش مربوط است به انتقام خدا از  03- 30:  32

اقوامي كه از آنها براي تنبيه اسراييل استفاده نمود . 

( متعلق به خداوند  30داوري ) آيه ( و  32انتقام ) آيه 

او به نام خود قسم خورده است ) چون باالتر از او است . 

توجه كنيد كه با دشمنانشان برخورد كند . كسي نيست ( تا 

(. در  02،  06اين داوري چقدر كامل خواهد بود ) آيات 

تالفي نتيجه قوم خدا و تمام اقوام بايد شادي كنند چون خدا 

 . د و قوم خويش كفاره نموده استو براى زمين خوكرده است 

 

پس اين سرود خالصه مظالب تاريخي و نبوتي  00-02:  32

با اين اين سرود ،  نبعد از خواندقوم اسراييل است . 

:  مردم را به پيروي از خداوند ترغيب نمود جدا  موسي كلمات 

" زيرا كه اين براى شما امر باطل نيست، بلكه حيات شماست"

. 

 

فرا سپس خداوند موسي را به باالي جبل نبو  22 – 02:  32

مي خواند و او اجازه دارد از آن باال سرزمين موعود را 

 ااو اجازه ندارد كه به خاطر گناهش در قادش مريبببيند . 



وادي ر كوه نبو مي ميرد و در دبه سرزمين وارد شود . او 

 (. 0: 30موآب دفن شد ) مقايسه با 

 

 (33ب بركت موسي )با .3  د ـ

چندين واژه مبهم در اين باب وجود دارد . در اين 

 ارتباط نظرات متفاوتي توسط مفسرين مختلف ارائه شده است .

از اهداف اين كتاب نيست كه به جزييات تفسيرهاي موجود 

عبري بپردازد و ما فقط به خالصه اي از نقطه نظرات نبوتي 

 .يمهر بركت مي پرداز

سالت رسمي اش ، موسي مرد ربه عنوان آخرين  6-2: 33

از  2-2آيات  .كند ميخدا بركتي را برقبايل اسراييل اعالم 

در سينا . كند ميتوجه محبت آميز خدا نسبت به قومش تجليل 

و فاران در مسير سينا تا  عيرسكوه او شريعت را بخشيد و 

در زبان شعري موسي خداوند را به كنعان قرار داشتند. 

كه قوم خود را به پيروزي كند ميتوصيف  پادشاه يشّورونعنوان 

 سپس با اين بركات ادامه مي دهد: . كند ميرهبري 

 

در كنار شمال در شرق اردن و رئوبين . واقع  0: 33

پس دعا براي موآب ، رئوبين در معرض خطر حمله قرار دارد؛ 

 او اين است كه منقطع نشود و جمعيت آن افزايش يابد . 

ده است شايد چون بسيار به يهودا به شمعون اشاره اي نش

 نزديك است و بركت يهودا شامل او نيز مي شود.

 

يهودا . اين قبيله در فتح كنعان رهبر خواهد  2:  33

. از خداوند خواسته شده كه به جنگجويانش كمك كند و بود 

 آنها را به سالمت به نزد مردم قبيله بازگرداند. 

 

دا متعلق به الوي است خ تميم و اوريمالوي .  2-66:  33

مورد انتقاد مردم قرار  آب مريباو  ّمسا قبيله اي كه  در

الوي زماني كه قوم گوساله طاليي را پرستش كردند . گرفت 

الوي براي  . جانب خدا را گرفت، عليه قوم  اي بود كه قبيله

تعليم قوم و اهداي قرباني ها جدا گرديد. موسي دعا 

بركت دهد ، از خدمت خود لذت  اموال او راكه خدا كند مي

  او را نابود كند . خصمانخدا ببرند و 

در . هيكل ، محل سكونت خدا بر روي زمين بنيامين   62:  33

كه توسط تپه هاي كتف مانند قلمرو بنيامين خواهد بود 

پس بنيامين به عنوان قبيله اي محبوب احاطه شده است . 

 خداوند لذت مي برد. تصوير شده است كه از مشاركت نزديك با

 

از باال  قلمرو پسران يوسف با شبنميوسف .  62- 63:  33

. به طور عجيبي  و چشمه ها از زير زمين آبياري خواهد شد

و از نيكويي او كه خود را در بوته آتش بارور خواهد بود 

با عظمت و پر قدرت ، دو آشكار نمود بهره مند خواهد شد. 



افرايم چون داراي به  اهند كرد .پسر يوسف امتها را فتح خو

هزار منسي به نخست زادگي بود ده هزار نفر در حاليكه حق 

 نسبت داده شده است . نفر 

 

از . در خانه و خارج زبولون و يساكار  60،  62:  33

كوهستان يعني را در اورشليم  هاقوم موفق مي باشد . آن

 بر ه، به پرستش رهبري خواهد كرد . اين قبيل خداوند

از آنجا كه هيچ جشن خواهد گرفت . و زمين  فراوانى دريا

اين وجود ندارد كه اين قبيله اقوام دنيا را سندي دال بر

هر دو قبيله توسط واز آنجا كه  رهبري كرده  باشدپرستش به 

خشكي محصور شده بود اين بركت بايد نگاهي به سلطنت 

 هزارساله باشد.

 

قبيله قلمرو وسيعي در  جاد . خدا به اين 26،  26:  33

 و محافظتشرق اردن داد. جاد مانند شير مبارزه ، تسخير 

را براي خود يعني نصيب حاكم  او بهترين زمين .كند مي

ملحق مي شود تا رؤساى قوم به اما همچنين . انتخاب مي كند

سرزمين غرب اردن را تسخير كنند و اراده خداوند عادل را 

 انجام مي دهد. 

 

با بچه شير مقايسه شده است خشمگين و قوي ان د 22:  33

قلمرو از كمينگاه خود ضربه مي زند. كه به طور ناگهاني 

در جنوب غربي كنعان بود اما مردم اين قبيله به اصلي دان 

سرزمينهاي ديگر جوار باشان را شمال شرقي مهاجرت كرده و 

       محاصره نمودند. 

 

قرار داشت و به  نفتالي در شمال شرق كنعان 23:  33

اين قبيله طرف جنوب به سمت درياي جليل كشيده مي شد. 

 افتخار رضامندي و بركت خدا را داشت .

 

فرزندان  : داراي اين بركات بوداشير  22،  20:  33

مملو بسيار ، داشتن ارتباط خوب با ساير قبايل و سرزميني 

مي  به نظر عجيب آهن و برنجنعلين از جنس از روغن زيتون . 

قلعه نظامي ترجمه كرده است . اف . دبليو كيل آن را رسد . 

 : كند ميترجمه جالبي پيشنهاد  22خط آخر آيه براي . گرانت ، 

مي خوانند قدرت " را "امنيت "  " امروزي ها خالف قديمي ها

پايداري امنيت آنها بيان مي گردد و گرچه با هر دو كلمه . 

گوشمان آشناتر است كنار  شايد ما نخواهيم چيزي را كه به

"  مثل روزهايت همچنان قوت تو خواهد بودبگذاريم يعني " 

مناسب تر ازاين  جملهاين براي پايان اين بركت اما قطعا 

 ". و هميشه در امنيّت زيست کند" : عبارت نيست 

 



عظمت خدا را به اين دليل آيات پاياني  20-20:  33

براى يشورون  خداي  ود .كه به جاي قومش عمل نمكند ميتجليل 

يگانه است . ميليونها نفر با كلمات موجود  ر آسمانهادمدد 

خداى ازلى مسكن توست و در  محافظت مي شوند : " 22در آيه 

 ". زير تو بازوهاى جاودانى است

 

نابودي دشمنان اسراييل در آينده توسط خدا و وعده 

موسي كاميابي و پيروزي پايان بخش سرود امنيت ، صلح ، 

 هستند. 

 

 (30مرگ موسي )باب . 0  د ـ

حتي اگر شخص ديگري مرگ موسي را ثبت كرده  6-2:  30

كه مابقي را تحت تاثير قرار نمي دهد است اين حقيقت 

. بعد از اينكه موسي سرزمين را تورات را موسي نوشته است

قبري پنهاني و توسط خداوند در ديد بر كوه نبو مي ميرد 

شك علت پنهان بودن محل دفن او اين بود كه  بي. كند ميدفن 

انسانها نتوانند از قبر آورنده شريعت زيارتگاهي بسازند 

صد و  در زمان مرگ موسىو او را در آنجا پرستش كنند. 

زيرك بود . اين اما هنوز قوي ، هشيار و  بيست سال داشت

نيست . علت اينكه موسي ديگر نمي  2: 36گفته متناقض با 

. خدا به جسمي ردم را رهبري كند روحاني بود نه توانست م

مردم را به كنعان رهبري  ، گفته بود كه به علت گناهاو 

( گرچه او از نظر جسمي توانايي چنين  2: 36نخواهد كرد ) 

    كاري را داشت . 

 

فرمانده كل سپس يوشع وظايف خود را به عنوان  0:  30

ين خود و طبق كالم مي پذيرد. موسي يوشع را به عنوان جانش

پس خادم او پذيرفته بود.  23-62:  22خداوند در اعداد 

بر فروتني موسي  ي استشهادت ديگر و اين جانشين او مي شود

. 

 

از هيچ انساني چنين ستايشي به عمل  66-62:  30 

نيامده است . البته وقتي اين آيات پاياني نوشته مي شد 

ظهور فقط تا زمان  66مسيح هنوز ظاهر نشده بود . آيه 

 مصداق داشت . نخستين مسيح 

 

و موسي مثل خادم در تمام خانه او امين بود تا " 

") شهادت دهد بر چيزهايي كه مي بايست بعد گفته شود

به دليل گناه مرد و محل دفن او   ( . 2:  3عبرانيان 

 " نمونه متقابل او يعني خداوند عيسينامعلوم است اما 

،  2:  3" ) عبرانيان  مسيح پسر بر خانه" ...."  امين بود

او به خاطر ما مرد ؛ قبر او خالي است محل دفن او (.  0



مكاني خالي است چون او به دست راست خداي پدر در آسمان 

صعود نموده است . 
 "

بنابراين، اي برادران مقّدس كه در دعوت 

سماوي شريك هستيد، در رسول و رئيس َكَهنه اعتراف ما يعني 

زيرا كه اين شخص اليق ..........." " سي تأّمل كنيدعي

اكرامي بيشتر از موسي شمرده شد به آن اندازه اي كه 

  ".سازنده خانه را حرمت بيشتر از خانه است


