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ی  گوناگون اولین تتاب از تت  مقدس یيي از سسمتهاي جال  و جااب متون مقدس به شمار بنا به دال»

همه مقدس، و ماهیت متنوع و مؤثر محتواي آن  آید. جایگاه آن در تانن، ارتباط آن با دیگر سسمتهاي تتابمي

این تتاب از اند. دس تردههاي مقآن را تبدی  به یيي از بارزترین سسمتهاي نوشته واند دست به دست هم داده

آن  اند، ووابسته بودهطوریيه سوم خدا در هر عصري به این تتاب بینش روحاني ملموسي برخوردار است به

 «ند.ارا تانون توجه خود سرار داده

 (W.H. Griffith Thomas) دبلیو. اچ. گریفیت توماس — 

 

 . جايگاه ويژه در كانن1

، نامي برازنده این تتاب «(در ابتدا»امي عبري به معناي بریشیث است )نآن  یهوديپیدایش ته واژه نام 

سط تنها شخصي ته در همان ابتدا وجود  تو راباشد. این تتاب مهیج تنها روایت یا داستان واسعي خلقت مي

 تند! داشته است، یعني خالق، بیان مي

، خانه، گناه، سرباني، شهرها، داد و ، زن، ازدواجمردالقدس با استفاده از خادم خود موسي منشأ روح

تند. همه اینها در یازده باب اول نژادها و امتهاي دنیا را بیان ميزراعت، موسیقي، پرستش، زبانها، و ستد، 

 .جاي دارند

اي روحاني از خدا هستیم، ته باید نمونه« امت آزمایشي»شاهد پیدایش اسرائی ،  05الي 21سپس از باب 

شدند. زندگي ابراهیم پاتریارخ، اسحاق، یعقوب، و دوازده پسر او، به طور خاص یوسف ميتمام اسوام دنیا 

 محبوب و با ایمان، باعث بوجود آمدن میلیونها انسان شد، از تودتان گرفته تا االهیدانان عهد عتیق. 

تام  از  يدرتالزم است ، را به خوبي درك تنیم مقدسشصت و پنج تتاب دیگر تتاباینيه بتوانیم براي 

 اند.تتاب پیدایش به دست آوریم. همه آنها بر مبناي ادبیات زیباي این تتاب نگاشته شده

 

 . نويسنده2

ما این تعلیم سدیمي یهودي و مسیحي را ته پیدایش توسط مرد خدا و اعطا تننده شریعت یعني موسي 

به سالهاي سب  از زندگي موسي بوط مراز آنجایي ته تمام وسایع تتاب پیدایش پایریم. نوشته شده است، مي

 روایتهاي شفاهيشاید هاي سدیمي و نیز از اسناد و نوشتهالقدس با هدایت روحموسي است، پس مسلم است ته 

 مراجعه تنید.  مقدمه اسفار پنجگانهاطالعات بیشتر در مورد نویسنده به استفاده ترده است. براي 

 . تاريخ نگارش 3

دانند. بنابراین احتماالً پیدایش بین م ميق 2440انان غالباً تاریخ نگارش خروج را االهیدتارترین محافظه

مسلماً همیشه این احتمال هم وجود دارد ته باشد.  این تاریخ و مرگ موسي، حدود چه  سال بعد نوشته شده
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ایع تتاب پیدایش پیش از خروج نوشته شده باشد، زیرا تاریخ تمام وس است، از اسفار پنجگانه ، تهاین تتاب

 پیش از واسعه بزرگ خروج است. 

 براي جزئیات بیشتر به مقدمه اسفار پنجگانه مراجعه نمایید.

 

 زمينه و درونمايه . پس4

مقدس، یهودیت و مسیحیت تعص  بسیاري دارند، تقریباً همه به جز آندسته از تساني ته در برابر تتاب

زمانهاي اولیه است و متن روایات آن، سسمتهایي همچون از ر جااب بسیا القول هستند ته پیدایش روایتيمتفق

 از زیبایي خاصي برخوردار است. داستان یوسف 

 تواند باشد؟ چه مي هخالصمقدس به طور زمینه این تتاب از تت اما پس

از  دانند تههایي مياي از افسانهتنند، غالباً پیدایش را مجموعهتساني ته شخصیت خدا را نفي مي

ناصر تفيرات چندخدایي را براي تعلیم توحیدي عبراني ته در آن عالنهریني استباس شده است هاي بینافسانه

 «اند.حاف ترده»

دانند ته تمي هم ها ميها و اسطورهاي از افسانهگریان، پیدایش را مجموعهشكنه همچون دیگران، البته 

 ارزش تاریخي دارند.

دانند )ته واژه تخصصي آن حي از پیدایش موجودات در طبیعت و فرهنگ ميآن را تشری برخي هماما 

ها بسیار هستند، به طور خاص در شناسي در عهد عتیق این سب سب  شناسي یا مبحث علت و معلول است(. 

راي این به هیچ وجه توجیهي بها و غیره( اما تمان، عبرانيابتداي گناه، رنگین ،تتاب آغازها )به عنوان مثال

  غیر تاریخي بودن توضیحات نیستند.

همچون تمام تاریخ، پیدایش تشریحي است. این تتاب، تاریخ االهیاتي است، یا حقایقي است.  تاریخپیدایش 

 ارچوب نقشه االهي روایت شده است.ته در چ

« شریعتي»این تتاب مطال  شرعي آن بسیار اندك است. است، « تورات»گرچه پیدایش اولین تتاب 

دهد. ست ته بنیادي براي تتاب خروج و سپس تثنیه و اعطاي شریعت از سوي خدا و توسط موسي شي  ميا

 ه خود تاریخ.دهد، بلمقدس را شي  ميریخ تتابتادر حقیقت آن بنیاد تمام 

اند، و در حقیقت، در تمام تالم خدا. اطاعت برتت برتت و لعنت در تالبد پیدایش تنیده شدهدو مفهوم 

 رد و نااطاعتي نقطة مقاب  آن را. آومي

 اغتشاش زبانها در باب .لعنتها همیشه پیامد سقوط است، طوفان عالمگیر، 

دهنده است، نجات بقیت وفادار توسط طوفان، و انتخاب یك امت خاص، یعني برتات بزرگ وعده نجات

 اسرائی  براي اینيه مجرایي براي فیض خدا باشند.
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ها، وسایع و تفسیر صحیح ها، گفتگونامهقي است، چگونه موسي تمام این شجرهاگر پیدایش یك تاریخ حقی

 دانسته است؟وسایع را مياین 

تصدیق وایت پیدایش در بسیاري از سسمتها، مخصوصاً پاتریارخها را پیش از هر چیز، باستانشانسي ر

 )نه اثبات بليه تأیید ترده است(. ترده است

توانسته اسفار پنجگانه م، همچون هارتمن بر این باور بودند ته موسي نميسرن نوزدهبرخي از لیبرالهاي 

توانسته به هر یك از خطوط موسي ميدانیم ته را نوشته باشد زیرا هنوز خط اختراع نشده بود! اما مي

 باستاني بنویسد زیرا او در ميت  مصر اینها را آموخته بود.

و روایتهاي شفاهي سف بجا مانده بود، از الواح، طومارها، تردیدي نیست ته موسي از روایاتي ته از یو

ها، نامهشام  شجرهالنهرین به جا مانده بود استفاده ترده است. این چیزها ته توسط ابراهیم و اجدادش از بین

 شناخته شده است، بود.« نس  آدم»عنوان  سسمتهاي اصلي، ته تحت

دوس خدا، به موسي الهام بخشید تا منابع درست را انتخاب . روح سهنوز اینها براي تحلی  ما تافي نیست

 احتماالً جزئیات گفتگوها و دیگر چیزها را با الهام از خداوند تهیه ترده است. تند و بقیه را تنار بگاارد. 

تاري را توسط خادم خود انجام دهد یا خیر.  نچینیاست. اینيه آیا خدا سادر است  ایمانمسأله بر سر 

 اند ته خدا حقیقت دارد. ن تمام نسلها از روزگار باستان تا امروز تأیید تردهایماندارا

مقدس را تند تا فرهنگ پاتریارخها را بازسازي تنیم تا روایات تتابباستانشناسي به ما تمك مي

 روشن سازد.تواند حقیقت پیدایش را بر دلها و زندگي همه ما القدس ميتر سازیم، اما تنها روحملموس

یا هر یك از تتابهاي عهد —خوانیدمقدس ایمانداران را در مورد پیدایش ميهنگامي ته تفسیر تتاب

القدس متيي باشید تا از این تفسیر برتت یابید. یك تفسیر حقیقي، تفسیري است ته نه باید به تنویر روح—عتیق

 «گوید.ینك خداوند چنین ميا»تند ته این عبارت اشاره ميیك ابزار مستق ، بليه پیياني است ته به 

 

 

 كلي طرح

 (22-2. دورانهاي اولیه زمین )بابهاي 2

 (1و  2. خلقت )بابهاي الف 

 (3. وسوسه و سقوط )باب ب 

 (4. سائن و هابی  )باب پ 

 (0. شیث و نس  او )باب ت 

  (8-6. شیوع گناه و طوفان عالمگیر )باب ث 

 (9. نوح پس از طوفان )باب ج 

 (25ه امتها )باب نامنس . 7-چ 
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 (22. برج باب  )باب ح 

 (05-21. پاتریارخهاي اسرائی  )بابهاي 1

 (28110-2121. ابراهیم ) الف 

 (9-2121. دعوت ابراهیم )2-الف

 (4123-25121. سفر به مصر و بازگشت )1-الف

 (14124 -0123. تجربه لوط و ابیملك )3-الف

 (20. وارث موعود ابراهیم )باب 4-الف

 (27، 26اسماعی  فرزند خواهش جسم )بابهاي . 0-الف

 (29، 28دوم و عموره )بابهاي س. 6-الف

 (15. ابراهیم و ابیملك )باب 7-الف

 (12. اسحاق فرزند وعده )باب 8-الف

 (11. سرباني اسحاق )باب 9-الف

 (13. آرامگاه خانوادگي )باب 25-الف

 (14اسحاق )باب  ي براي. عروس22-الف

 (28-2110یم ). نس  ابراه21-الف

 (30116-29110ب. اسحاق )

 (34-29110. خانواده اسحاق )2-ب

 ( 16. اسحاق و ابیملك )باب 1-ب

 ( 43136-2117پ. یعقوب )

 (17. فری  عیسو توسط یعقوب )باب 2-پ

 (18عزیمت یعقوب به حران )با . 1-پ

 (14135-2119. یعقوب، همسر و فرزندانش )باب 3-پ

 (43-10135وب ). فری  البان توسط یعق4-پ

 (32. بازگشت یعقوب به تنعان )باب 0-پ

 (33و  31عیسو )باب  با. آشتي یعقوب 6-پ

 (34. گناه در شيیم )باب 7-پ

 (30ئی  )باب .. بازگشت به بیت8-پ

 (36. فرزندان عیسو، برادر یعقوب )باب 9-پ

 ( 16105-2137ت. یوسف )

 (37شود )باب . یوسف به عنوان برده فروخته مي2-ت
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 (38. یهودا و تامار )باب 1-ت

 (39. آزمایش یوسف و پیروزي او )باب 3-ت

 ( 45تند )باب . یوسف خواب ساسي و خباز را تعبیر مي4-ت

 (42تند )باب . یوسف خواب فرعون را تعبیر مي0-ت

 (44-41. برادران یوسف در مصر )بابهاي 6-ت

 (40 سازد )باب. یوسف هویت خود را بر برادرانش فاش مي7-ت

 (46اش )باب . اتحاد یوسف با خانواده8-ت

 (47. خانواده یوسف در مصر )باب 9-ت

 (48. برتت یعقوب به پسران یوسف )باب 25-ت

 (49. نبوت یوسف براي پسرانش )باب 22-ت

 (05. مرگ یعقوب و یوسف در مصر )باب 21-ت

 

 تفسير 

 (11-1دورانهاي اوليه زمين )بابهاي 
 (2و  1الف. خلقت )بابهاي 

این سه اگربه دهد. مقدس بنیاد ایمان )مسیحي( را شي  ميسه تلمه از تتاباین  «در ابتدا خدا...»  212

ایمان خواهید آورد. پیدایش تنها روایت آید مقدس ميتمام آن چیزهایي ته در تتاببه تلمه ایمان داشته باشید، 

. این ثبت االهي وجود خدا ها پر معنا بوده استدورهآید، ته براي مردم تمام تبر درباره خلقت به شمار ميمع

مقدس نامي خاص براي آناني ته حقیقت خدا را انيار شمارد تا اینيه به دنبال اثبات آن باشد. تتابرا مسلم مي

مقدس با خدا آغاز (. همانگونه ته تتاب2103و  2124است )مزمور  احمقتنند برگزیده است. این نام مي

 مین صورت هم او باید در زندگي ما  جایگاه اول را داشته باشد.شود، به همي

بازسازي گوناگون از روایت تتاب پیدایش از خلقت، دیدگاه تارانه یيي از تفسیرهاي محافظه  112

یك فاجعه بسیار عظیم اتفاق افتاده است، شاید سقوط شیطان )نگاه تنید به  1و  2گوید ته بین آیه خلقت، مي

شود . از آنجایي ته خدا زمین  تهي و باير(. این مسأله باعث شد خلقت اولیه و تام  خدا 29-22118حزسیال 

را توجیه  1تواند وضعیت آشفته آیه (، تنها یك فاجعه مي28140را بایر و تهي نیافریده بود )نگاه تنید به اشعیا 

شده »تواند ترجمه شده است، مي (hāyethā)بود اي ته تلمهسازند ته تند. طرفداران این نظریه خاطر نشان مي

 «تهي و بایر شده بود.»هم ترجمه شود. پس زمین « بود
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این عم  همه چیز را براي اعمال خالق و بازسازي تنندة بعدي  و روح خدا سطح آبها را فروگرفت.

توصیف سازي زمین براي سيونت انسان را آیات بعدي شش روز خلق و بازسازي و آمادهساخت. آماده مي

  تنند.مي

در روز سوم خدا فرمان داد نور از تاریيي بدرخشد و چرخه ش  و روز را برسرار ترد. این  312-0

پولس  614سرنتیان  1استقرار خورشید، ماه، و ستارگان در روز چهارم بر شمرده شود. در  عم عم  نباید 

 دهد.ان آوردن گناهيار به دست ميرسول تشبیهي میان جدایي نور از تاریيي در ابتداي آفرینش و ایم

رسد ته زمین تامالً توسط الیة باریيي از آب احاطه شده یود، به نظر ميپیش از روز دوم،  612-8 

سسمیت از آن را بر روي زمین به دوم این الیه را جدا ترد، خدا در روز شاید به شي  یك بخار و مه سنگین. 

خدا یا گنبد(.  افالكهاي اتمسفر را میان آنها سرار داد )ن به ابر، و الیهآب تبدی  ترد و سسمتي دیگر را در آسما

فلك را آسمان نامید ــ یعني، فضاي وسیع باالي زمین )نه تهيشانها، و نه آسمان سوم، جاییيه خدا ساتن 

 تنند.سازد ته آمان در اینجا جاییست ته پرندگان در آن پرواز ميروشن مي 15است(. آیه 

ظاهر شود. پس آبهایي ته سطح زمین را پوشانیده بودند میان خدا تاري ترد ته خشيي از  و 912-23

 زمین و دریاها پدید آمدند. همچنین خدا در روز سوم گیاهان و انواع درختان را از زمین رویانید.

سباب روز چهارم خورشید، ماه و ستارگان را در آسمانها سرار داد تا بتابند و ادر خداوند  2412-29

 پیدایش تقویم را فراهم تنند. 

در روز پنجم آبها از ماهیان مملو شدند و زمین پرندگان و حشرات را به خود دید. مقصود  1512-13 

   باشد.همان خفاشها و حشرات پرنده مياز پرندگان در اینجا 

یاد در خدا در روز ششم، حیوانات و خزندگان را آفرید. سانون تولید مث  و ازد 10، 1412 

ها اما میان این گونههاي مختلف حیات جانوران است، اینها همه گونهشود. دیده ميموافق اجناس آنها عبارت 

 پیوندي وجود ندارد.

اوج تار خدا خلقت انسان به صورت و موافق و شبیه خودش بود. این بدان معنا است ته  1612-18 

داده شد، و او در مواردي شبیه خدا است. همانگونه ته خدا  انسان به عنوان نماینده خدا بر روي زمین سرار

القدس(، انسان نیز یك موجود سه جانبه است )روح، جان و جسم(. انسان نیز تثلیث است )پدر، پسر و روح

 همچون خدا شعور، طبیعت اخالسي، سدرت ارتباط با دیگران، و طبیعت احساسي ته فراتر از غریزه است

موجود اي به شباهت فیزیيي نشده است. انسان برخالف حیوانات، یك پرستنده، یك اشارهچ دارد. در اینجا هی

   با تواناییهاي ارتباطي باال، و یك خالق است. 

)فع  مفرد در گفت  )الوهیم، جمع(و خدا اي از تثلیث را مشاهده ترد 1توان نمونهحتي مي 16در آیه 

  .... «)جمع(شبيه ما بسازيمآدم را بصورت ما و موافق : » زبان عبري(

داند. نظریه تيام  هرگز نتوانسته شرح دهد ته منشأ مقدس منشأ جنیست را عم  خالسانه خدا ميتتاب

 بارور و كثير شود.جنیست تجا بوده است. به انسان فرمان داده شده ته 
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ه نماید و نه سؤاستفاده. خدا به انسان این استدار را بخشید ته بر خلقت حيومت نماید ـ تا از آن استفاد

 توجهي انسان است. بحران امروزي بر روي زمین به خاطر طمع، خودخواهي، و بي

خوار بودند. اما پس از طوفان اوضاع از آیات پیدایست ته حیوانات و انسانها در ابتدا گیاه 35، 1912

 ( 7-219تغییر ترد )نگاه تنید به 

اند، یا اینيه در اینجا از ساعت معمولي بوده 14سخن به میان آمده آیا شش روز خلقتي ته در اینجا از آن 

بودند ته در آن واسعه خلقت بر « رؤیایي مهیج»تند؟ و یا آیا این روزها شناختي صحبت ميدورانهاي زمین

ثابت تند ته این روزها روزهاي هیچ دلی  و مدرك علمي تا تنون نتوانسته موسي آشيار شده است؟ 

در هر گوید. ساعت عادي شبانه روز سخن مي 14از « و شام بود و صبح بود»اند. عبارت ودهخورشیدي نب

ي آدم از روز هفتم زندگاین عبارت براي اشاره به ش  و روز به تار رفته است. مقدس سسمت دیگر از تتاب

. ختي بوده باشدشناتواند یك عصر زمیندرگاشت، پس روز هفتم نمي 935خود را آغاز ترد و در و در سال 

، مقصود روز «(روز اول»با عدد به تار رفته است )به عنوان مثال « روز»در عهد عتیق هر جا ته واژه 

او به این حقیقت ته او پس هنگامي ته خدا به اسرائی  فرمان داد در روز سبت استراحت تنند، واسعي است. 

براي اینيه تفسیري خوب (. 22-8115خروج از شش روز، در روز هفتم استراحت ترده است، استناد ترد )

 مد نظر سرار دهیم.ارایه دهیم الزم است مفهوم رایج واژه روز را 

 – 24با اینحال، مشي  در اینجاست ته یك روز شمسي تا روز چهارم هنوز بوجود نیامده بود )آیات 

29 .) 

خلقت انسان هم تاریخي ارد. خوانیم، خلقت آسمانها و زمین تاریخي ندمقدس ميتا جایي ته در تتاب

ها نامههایي در آن وجود دارد، حتي با فرض بر اینيه میان این شجرهنامهندارد. اما با اینحال، شجره

هاي زماني بلند مدتي هم وجود داشته باشد، محال است ته طبق نظر طرفداران فرضیه تيام ، انسان فاصله

 یونها سال بر روي زمین بوده باشد. میل

آموزیم ته عیسي یك عام  فعال در عم  خلقت مي 112، و عبرانیان 2612، تولسیان 24، 212یوحنا از 

 او شایسته پرستش ابدي است. ناپایر خلقت او، به خاطر عجای  پایانبوده است. 

خدا پس از پایان شش روز خلقت به تمام چیزهایي ته آفریده بود نگاه ترد، و به راستي ته بسیار  3212

 ي بودند. عال

البته این استراحت از روي خستگي خدا پس از خلقت خالق خود در روز هفتم آرامي گرفت.  211-3

گرچه خدا در این زمان نگفت ته نیست بليه استراحت و آرامي براي تاري ته به خوبي انجام شده است. 

 سبت نگاه داشته شود، اما اص  استراحت در روز هفتم را به ما آموخت. 

شود، اما پس از خلقت انسان ذتر مي 4نام خداوند خدا )یهوه الوهیم( براي اولین بار در آیة  411-6

برخي (. خدا به عنوان الوهیم، خالق است. او به عنوان یهوه در یك ارتباط عهدي با انسان سرار دارد. 1712)
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اند علت تغییر نامهاي خدا در این گیرند، چنین نتیجه گرفتهمقدس ته این موضوع را نادیده مياز منتقدان تتاب

 آیات این بوده ته نویسنده تغییر ترده است. 

و هيچ نهال صحررا هنحوز در »، 5آيه . 2ایست به آغازها در باب ( اشاره4)آیه اين است پيدايش عبارت 

آدمى نبحود زمين نبود و هيچ علف صررا هنوز نروييده بود، زيرا خداوند خدا باران بر زمين نبارانيده بود و 

تند، هنگامي ته نووز زموین خشوك بوود و، اموا را توصیف مي 2512وضعیت زمین در « كه كار زمين را بكند،

 شد و نه باران. از مه سیراب مي زمينگیاهان روییدند. 

شود. خدا بدن او را از خاك زمین بسرشت، اما انسان تر خلقت انسان اتنون توصیف ميروایت تام  711

پس از اینيه از خاك سرخ زمین سرشته شد آدم نامیده «( زمین»یا « سرخ)»خدا نفس زنده شد. آدم  تنها با دم

 شد. 

اي باغي ته در عرن غرس نمود به طرف شرق بود، به عنوان مثال شرق فلسطین بود، نقطه 811-24

هاي حدس  و فرات نهالنهرین، در نزدیيي رودخامقدس. این باغ در منطقة بینبراي جهات چهارگانه در تتاب

اینيه نباید از اي براي اطاعت انسان فراهم آورد. تنها دلی  براي درخت معرفت نیك و بد وسلیهواسع شده بود. 

  خوردند این بود ته خدا گفته بود. این میوه، به اشيال گوناگون تا به امروز هم وجود دارد. آن درخت نمي

( ــ مرگ روحاني ناگهاني و مرگ جسمي 27مرگ بود )آیه مجازات تختطي از فرمان االهي  2011-13

تدریجي. آدم به هنگام نامگااري حیوانات و پرندگان متوجه شد ته آنها نر و ماده هستند. هر یك جفتي براي 

براي معاوني موافق او آماده ساخت. این مسأله آدم را خود داشت ته شبیه خودش بود، اما با اینحال متفاوت. 

هنگامي شده بود. به همین شي  هم، هایش بوجود آمد، ته از پهلوي راست او گرفته ز یيي از دندهعروس او ا

امنیت یافت. زن نه از سر او گرفته شد تا بر شد، از پهلویش عروس او ته عیسي رنج بسیاري را متحم  مي

زیر بازویش سرار دارد تا  از پایش گرفته شد تا مغلوب او باشد، بليه از پهلوي او تهاو غال  باشد، و نه 

 و نزدیك سل  او تا محبت شود.حفاظت شود، 

پولس بر اساس ترتی  خلقت این برتري را به مرد عطا ترد. پیش از اینيه گناه وارد جهان شود خدا 

 2آورد )ابتدا مرد خلق شد( و هدف از خلقت )زن براي مرد آفریده شد( )این موضوع استدالل مي براي

ابتدا گناه ترد، اما توسط آدم، سر، است ته گناه وارد جهان (. همچنین گرچه این حوا بود ته 9، 8122سرنتیان 

 َسر بود پس مسئولیت گناه بر گردن او نهاده شد.شد. او 

« ،خداوند خدا هر حیوان صحرا را..... سرشت»از زمان فع ، ته ماضي بعید است روشن است1  29آیه 

 بعید است( پیش از اینيه مرد را خلق تند.)زمان فع  در متن اصلي ماضي 

مرد رسوم االهي، ازدواج هم براي همچون تمام بنیاد نهاد. همسري را ازدواج تك 14خدا در آیه  1411

پیوند ازدواج بیانگر ارتباطي است ته اتنون میان مسیح و تلیسا بنید نهاده شد و نباید به ناپاتي تشیده شود. 

 (31-1110)افسس  .وجود دارد
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 تشیدند.خجالت نميتردند، اما در باغ عدن بدن لباس و یا پوشش زندگي مي و حواآدو گرچه  1011

 (3ب. وسوسه و سقوط )باب 

شد، بعدها مشخص شد ته شخصي نیست جزد خود شیطان )نگاه تنید به  ماري ته بر حوا ظاهر 213-6

تبدی  به افسانه تنند، بر این باورند ته واسعه مقدس را آنهایي ته در پي این هستند ته تتاب(. 9121مياشفه 

شمردند. آیا داستان آنها سخن گفتن مار را دلیلي براي اثبات آن بر ميسقوط انسان تمثیلي است و به حقیقي. 

(. 3122سرنتیان  1دهد )پولس رسول چنین تعلیم ميتوان داستاني حقیقي برشمرد؟ فری  حوا توسط مار را مي

مقدس این تنها جایي نیست ته یك و در تتاب(. 11115 9121دهد )مياشفه چنین تعلیم مي یوحناي رسول هم

(، و 11مانع از دیوانگي نبي شود )اعداد زند. خدا تاري ترد ته خر بلعام حرف بزند تا حیوان حرف مي

القدس این سه رسول با الهام از روح(. 2611پطرس  1شمارد )پطرس رسول این موضوع را حقیقي برمي

اینها در مقدس به منزلة نپایرفتن الهامي بودن تالم است. نوشتند. پس نپایرفتن واسعه سقوط در تتاب

 مقدس تمثی  هستند، اما این یيي از آنها نیست.تتاب

ابتدا شیطان تردید نیبت به تالم خدا ایجاد ترد1 جریاني ته نژاد بشر را در گناه فرو برد توجه نمایید. به 

او اینگونه وانمود ترد ته آیا خدا واسعاً آدم و حوا را از خوردن همه درختان منع « حقيقتاً گفته است؟ آيا خدا»

اما بخورد و یا آن را لمس تند. « از ميوه درختي كه در وسط باغ است»سپس حوا گفت آنها نباید ترده است. 

الف آن چیزي را ته خدا درباره مخسپس شیطان صراحتاً  خدا درباره لمس تردن درخت چیزي نگفته بود. 

خواهد آدم و حتمي بودن مجازات ابدي براي نامطیعان گفته بود بیان ترد. خدا طوري وانمود ترد ته خدا مي

به این وسوسه سه جانبه تن داد1 شهوت جسم نصی  بمانند. حوا حوا از آن چیزي ته برایشان مفید است بي

. حوا خودسرانه و بدون افزا(دلپذير دانش، غرور زندگاني )(خوشنما(، شهوت چشم )براي خوراك نيكو)

در ترد. او به جاي اینيه حق آدم را بگیرد باید با او مشورت ميمشورت با آدم، ته سر او بود، عم  ترد. 

جواب مرض، رنج، ترس، حس گناه، و مرگ ته به نس  انسان راه یافته « اش گرفته بخورداز ميوه»عبارت 

میلیونها میلیون سبر، گواهي است بر این حیقیت هاي زمین و خرابي»شود. شخصي گفته است، است پیدا مي

(، اما آدم با اراده خود 2411تیموتائوس  2حوا فری  خورد )« ته خدا حق است و شیطان دروغگو است.

 عصیان عمدي بر علیه خدا این میوه را خورد. 

 « مانند خدا خواهید شد.»دهد، امه ميدنیاي انسانگراي ما همچنان دروغ شیطان را اد

پوششهاي برگ انجیر اولین تالش انسان بود اولین پیامد گناه احساس شرمندگي و ترس بود.  713-23

آنها تند، ته خدا گناهياران را براي گناهشان بازخواست ميبراي نجات خویش توسط اعمال نیيو. هنگامي 

گویي ته خدا « رین من ساختي، وي از میوه رخت داد ته من خوردم.این زني ته س»آدم گفت1 آورند. بهانه مي

 .(23آیه  « )مار»(. حوا گفت1 3129تند )نگاه تنید به امثال را سرزنش مي

این سئوال « تجا هستي؟»خدا با محبت و رحمت خود به دنبال مخلوسات سقوط تردة خود بود و پرسید1 

ود و خدا به دنبال او بود. این سئوال گناه انسان و فیض خدا را ثابت انسان گم شده بترد ــ دو چیز را ثابت مي
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دربارة آن در دل حوا تردید همان چیزي ته شیطان ایست به تند، ته این اشارهترد. خدا براي نجات اسدام مي

 ایجاد ترد ــ محبت او.

شيست و رسوایي. این خداوند خدا مار را لعنت ترد و او را تنزل درجه داد و محيومش ترد به  2413

ي از آن است ته در اینجا مارها تر است حاتحقیقت ته مار از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون

 پیش از هر چیزي مد نظر هستند. 

شناخته شده است. این آیه « انجی  اولیه»خطاب به خود شریر است. این آیه به عنوان  20اما آیة  2013

طان و زن )نماینده تمام انسانها(، و ذریت شیطان )و عوام  او( و ذریت او )مسیح( خصومت دایمي میان شی

زند.  ذریت زن سر شیطان را خواهد توبید، یك زخم تشنده ته شيست تام  را رسم مي تند. را پیشبیني مي

مقاب ،  دردهنده براي همیشه بر شریر غلبه ترد. این زخم در جلجتا تار خود را ترد، هنگامي ته نجات

مقصود از پاشنه در اینجا رنج و حتي مرگ جسمي است، اما نه شيست شیطان پاشنه مسیح را خواهد توبید. 

بر گناه غلبه ترد، بر و حتي مرد، اما از مردگان برخاست، نهایي. پس مسیح بر روي صلی  رنج تشید، 

ایست به تولد از باتره او. به اشاره ین حقیقت ته او ذریت زن نامیده شده است احتماالً اجهنم، و بر شیطان. 

  دهد. در این آیات توجه نمایید، او پیش از اینيه در آیه بعدي محيوم تند، ظهور مسیح را وعده ميمحبت خدا 

باید از ناپایري داشت. زن محيوم شد ته با درد بچه به دنیا بیاورد. او گناه عواس  اجتناب 2613-29

رد محيوم شد تا از زمیني ته با خار و خس لعنت شده است روزي خود را ترد. مشوهر خود متابعت مي

گشت. در بدست آورد. و این به منزله زحمت و عرق براي او بود. سپس در پایان زندگي او به خاك باز مي

مشقت، غم، رنج، ناتامي، اینجا باید توجه ترد ته تار به خودي خود لعنت نیست؛ بليه بیشتر یك برتت است. 

 شود و اینها لعنت هستند. همراه با تار بر انسان عارض ميخستگي است ته   و

آدم همسر خود را حوا، مادر همه زندگان، نماید و با این تار ایمان خود را نشان داد، چرا ته  12، 1513

عم   اینخدا رختهاي پوستي را با مرگ یك حیوان براي آنها بساخت. تا آن لحظه نوزادي متولد نشده بود. 

است، و بر مهیا شدهخود تصویري است از رداي عدالت ته توسط ریخته شدن خون بره خدا براي گناهياران 

 اساس ایمان براي ما آماده شده است. 

هاي باریيي از حقیقت رشتهشود در این دروغ شیطان ته حوا با خوردن آن میوه شبیه خدا مي 1113-14

اگر آنها از درخت حیات شوارترین راه را براي تمیز نیك و بد انتخاب تردند. (. اما آدم و حوا د0نیز بود )آیه 

تردند. تروبین تا ابد در بدنهایي ته در معرض بیماري، فساد، و ناتواني بود زندگي ميخورده بودند، 

 «حفاظت از سدوسیت خدا در برابر غرور انسان سقوط ترده بود.»شان مخلوسات االهي بودند ته وظیفه

داد ته خدا گرفتند ته آیا خدا دروغ گفته است یا شیطان. تصمیم آنها نشان ميم و حوا باید تصمیم ميآد

در طومار افتخار از این رو نامهاي آنان « بدون ایمان تحصی  رضامندي او محال است.»گوید. دروغ مي

 شود.یافت نمي 22عبرانیان باب 

 تند.آل مشي  گناه بشر را ح  نميیك محیط ایدهآل عدن مانع از ورود گناه نشد. محیط ایده
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 (4پ. قائن و هابيل )باب 

آدم زن خود حوا را بشناخت، یعني اینيه با او رابطة جنسي برسرار ترد. هنگامي ته سائن متولد شد،  214

( نام طف  خود را سائن )تحصی از این سب  او او اعتراف ترد ته این تولد تنها به مدد خداوند صورت گرفت. 

 ترد ذریت موعود را به دنیا آورده است. ته گمان مي ، نهاد

در آیه سه سسمت اول، حاتي از آن است ته در این مدت جمعیت جهان اندتي افزایش مرور ايام  114-6

توانند به خدا یافت. باید زماني گاشته باشد تا سائن و هابی  آموخته باشند ته تنها بر اساس خون یك سرباني مي

این مياشفه را نپایرفت و سعي ترد با تقدیم محصول زمین خود به خدا نزدیك شود. هابی  سائن زدیك شوند. ن

به فرمان االهي ایمان آورد و حیواني تقدیم ترد، و با این تار ایمان و پارسایي خود در نزد خدا را نشان داد 

، و با این تار اعالم ترد ته خدا شایسته زادگان گله خود را نزد خداوند آورداو نخست(. 4122)عبرانیان 

 داشت. اي بود به مرگ نیابتي برة خدا، ته گناه جهان را بر مياشارهها است. هدیه هابی  بهترین

ست  شد، و از این رو خدا با محبت به او هشدار داد. خشم برخاسته از حسادت سائن باعث اولین  714

 چندین برداشت نمود1 7توان از آیه مي

توانستي با آزادي از خشم و گناه به باال نگاه تني. اگر نیيویي تردي )با توبه(، مياگر نیيویي مي» .2

نيردي )با تدام خشم نسبت به هابی (، گناه بر در تو در تمین است، تا تو را نابود تند. 

لط ي مسو تو بر و ]پایرفتبه عنوان مثال، او برتري تو را مي[   اشتیاق تو را دارد )هابی ( 

 «تردي(.شدي )اگر نیيویي ميمي

آیا «( تردياگر درست سرباني مي»گوید تردي )یا همانگونه ته ترجمه هفتاد مياگر نیيویي مي» .1

هابی  خود را با یك سرباني سرباني. ایست به نیيویي در اینجا اشاره« شدي؟پایرفته نمي

اي ته خوني براي ریخته تردن هدیهمقبول پوشانید و بدینسان نیيویي ترد. سائن با تقدیم 

پرستش اشتباه عواس  اجتناب ناپایر تمام رفتارهاي بعدي او شدن نداشت تار بدي ترد، و 

 بود.

؟ اما چون نیيویي نيردي،  شدي نمي  ، آیا مقبول تردي مي  عم   اگر درست»چنین است،  RSVترجمه  .3

 !«شوي  چیره  تو باید بر آن  ليشود؛ و  خواهد بر تو مسلط و مي  توست  در تمین  گناه

اگر نیيویي نيني، یك »گوید، اي ميمقدس شمارهاثر خود تحت عنوان تتاباف. دبلیو. گرانت در  .4

خواست، تدبیري در این خصوص به عبارتي دیگر، اگر مي« سرباني گناه در راه است.

 اندیشیده شده است.

آمیز شد، یعني ست  تبدی  به یك عم  شرارت سائنو تینه خشم دیري نپایید ته دیدگان پر از  814-21

دهد ته حیات ایمان، حیاتي است ته ارزش برادر خود. گرچه هابی  مرده است، او هنوز هم بر ما شهادت مي

تار و گستاخ پاسخ داده شد، او اي ناتوبهسئوال پر از محبت خدا با روحیه( هنگامي ته 4122دارد )عبرانیان 
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الم ترد ـ او دیگر سادر نخواهد بود از زمین روزي خود را بدست آورد، و همچون یك داوري سائن را اع

  آواره در بیابان سرگردان خواهد بود. 

اما با این وصاف پشیماني از عواس  گناه است و نه احساس گناه. شيایت و ناله سائن حاتي از  2314-26

را بيشند لعنت باشد و با این تار تا حدي از ترسهاي او  خداوند نشان حفاظتي به سائن داد تا براي تساني ته او

 انگیزترین عزیمت.غمسائن از حضور خداوند بیرون رفت، از زندگي تاست. 

همانگونه ته گفتیم، خود ازدواج ترده است و یا با دیگر خویشاوندان خود.  رسائن یا با خواه 2714-14

تند ته آدم بیان مي 410یاد جمعیت بوده است، و پیدایش حاتي از آن است ته زماني براي ازد  314پیدایش 

 ازدواج با خویشاوندان نزدیك نه منع شده بود و نه از نظر جنتیك خطرناك بود. پسران و دختراني داشته است. 

ها1 اولین شهر، ته نامش خنوخ اي از اولینتند و نیز مجموعهذتر ميفهرست اوالد سائن را  14-27آیه 

ابتداي هنر موسیقي و فلزتاري؛ اولین سرود، مورد چند همسري، ابتداي زراعت توسط حیوانات؛  بود؛ اولین

دهد ته براي دفاع از خود در مورد خشونت و خونریزي. لمك در این سرود براي همسران خود شرح مي

بیشتر از سائن از  اما از آنجایي ته این ست  مانند ست  هابی  توسط سائن عمدي نبود، لمكمردي را تشته است، 

 انتقام در امان بود. 

شود. توسط این وارد صحنه ميبا تميي چشمگیر از سوي خدا نس  االهي شیث در این آیات  16، 1014

متولد شد، ( است« فاني»و « شيننده»نس  بود ته سرانجام مسیح متولد شد. هنگامي ته خنوخ )ته به معناي 

ان آوردند،و یا شاید بتوان گفت براي اولین بار در پرستشهاي جمعي نام انسانها نام خداوند )یهوه( را به زب

 یهوه به زبان آورده شد. 

 

 (5ت. شيث و نسل او )باب 

این «. و او بمرد»نامیده شده است، زیرا به خاطر تيرار مداوم عبارت « طنین ناسوس مرگ»باب پنج 

 (. 38-3613قایسه تنید با لوسا تند )مباب نس  مسیح را از آدم تا پسر نوح، سام تبت مي

آدم به صورت خدا آفریده شد. شیث به شباهت آدم آفریده شد. در این میان، واسعه سقوط رخ  210-27 

 2711تحقق فیزیيي آنچیزي است ته خدا در  0داد و به خاطر گناه چهره خدا در انسان تیره و تار گردید. آیه 

 عه در همان زماني ته آدم گناه ترد رخ داد. پیشگویي ترده بود؛ تحقق روحاني این واس

 28اند همان خنوخ و لمك باب چهار نیستند. خنوخ در آِه خنونخ و لميي ته در اینجا ذتر شده 2810-14

رفت و خدا را سال با خدا راه مي 355(، و نه پسر سوم. خنوخ با ایمان خود 24هفتمین پیر آدم است )یهودا 

رسد ته تولد پسر او تأثیر روحاني و مقدسي بر زندگي او داشته (. به نظر مي0122)عبرانیان خشنود ساخت 

الف(. خوب است ته آغاز شخص خوب باشد، اما بهتر است ته تا به آخر همانگونه با اشتیاق  11است )آیه 

پراتنده. راه اي مستحيم، و متداوم است و نه یك آشنایي هر ادامه دهد. واژه راه رفتن در اینجا حاتي از رابطه

پیش از طفان به آسمان برده شد درست اي. خنوخ تاري لحظهرفتن با خدا تار همیشگي زندگي است، و نه 
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؛ مياشفه 28-2314شود )ا تسالونیيیان همانگونه ته تلیسا پیش از ظهور مصیبت عظیم به آسمان برده مي

2513.) 

صد و شست و نه سال(. همانگونه ته ویلیام متوشالح بیشتر از تمام انسانها زندگي ترد )نه 1010-31

است، و این شاید یك نبوت باشد، زیرا طوفان در زمان « فرستاده خواهد شد»گوید، نام متوشالح به معناي مي

مرگ او به وسوع پیوست. شاید پیشگویي لمك هنگامي ته نام نوح را بر پسر خود نهاد نگاهي بود به آینده، به 

شود. نام نوح به معناي ح، خداوند عیسي مسیح آرامش و تسلي وارد جهان ميزماني ته توسط پسر نو

 داند. هفتد سال را عمر معمول مي 25195است. با گاشت سالها عمر انسانها هم تمتر شد. مزمور « آرامش»

  (8-6ث. شيوع گناه و طوفان عالمگير )باب 

ان خدا فرشتگاني بودند ته سلمرو آسماني خود وجود ارد. یيي اینيه پسر 1دو تفسیر عمده از آیه  1، 216

با زناني بر روي زمین ازدواج تردند، ته یك نوع آشفتگي جنسي ایجاد تردند و ( و 6را ترك تردند )یهودا 

پسران »سازند ته عبارت تساني ته طرفدار این نظریه هستند خاطر نشان مياین امر در نظر خدا ناپسند بود. 

با مفهوم فرشتگان « پسران خدا»تساني هستند ته به حضور خدا دسترسي داشتند.  211و  612در ایوب « خدا

تردند بیانگر این مطل  است ته فرشتگاني ته جایگاه خود را ترك مي 7و  6اصطالح سامي است. یهودا یك 

از عبارت  ، ته بالفاصله پس7در ابتداي آیه « صدوم و عموره»به عبارات متهم به اعمال زننده جنسي بودند. 

 آید توجه نمایید. فرشتگان سقوط ترده مي

دانیم فرشتگان توسط رابطه جنسي تولید مث  بزرگترین ایراد این دیدگاه این است ته تا آنجا ته مي

سعاً این با اینحال آنچه ته واتنند. است ته فرشتگان ازدواج نميبیانگر این تعلیم عیسي   35111متي  تنند.نمي

فرشتگان به آیند. به همسري تسي در ميتنند و نه این است ته فغرشتگان در آسمان نه ازدواج ميگوید آیه مي

به صدوم تساني ته آید ته و از متن تالم چنین بر مي (،0-2128)پیدایش شي  انسان بر ابراهیم ظاهر شدند، 

 بدن و احساسات انساني داشتند. رفتند 

با ایمان شیث بودند، و دختران انسانها نس  شرور سائن رزندان دیدگاه دیگر این است ته پسران خدا ف

( صحبت 0( و فرزندان شیث )باب 4آیات سب  در مورد فرزندان سائن )باب بودند. این استدالل چنین است1 

واژه فرشته در متن یافت توصیفي است از ازدواج با اسوام گوناگون این دو نس .  4-216پیدایش تند. مي

گوید. اگر این فرشتگان بودند ته گناه تردند، پس چرا نس  از شرارت انسان سخن مي 0و  3یه شود. آنمي

هاي عبري همان واژهاند، گرچه دسیقاً نامیده شده« پسران خدا»مردان با ایمان رفت؟ انسان باید از بین مي

 (. 910، متي 2512؛ هوشع 6181؛ مزمور 2124نیستند )نگاه تنید به تثنیه  116پیدایش 

پسان شیث با ایمان بودند و تمام دختران نس  سائن همه این دیدگاه هم ایرادهاي گوناگوني دارد. چرا تمام 

اند، چنین تردهاي نشده است ته نس  شیث در ایمان مانده باشند. اگر آنها شرور بودند؟ همچنین، هیچ اشاره

دان نیيوتا و این زنان شرور انسانهاي پس چرا باید نابود شوند؟ همچنین، چرا حاص  وصلت این مر

 پیير است؟غول
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 داوري توسط  خداوند گفت ته روح من همیشه در انسان داوري نخواهد ترد، اما پیش از آنيه 316

هیچيس را هالك فرصت داده شد. خدا صبور است، البته نه اینيه سوع بپیوندد صد و بیست سال وطوفان به

القدس و توسط نوح گوید ته مسیح بود ته توسط روحدارد. پطرس به ما مي نيند، بليه صبر او هم حدي هم

 آنها پیغام او را نپایرفتند پس اتنون در بند هستند. (. 011پطرس  1؛ 15-2813پطرس  2داد )بشارت مي

 گوید 1چنین مي«( هاسقوط ترده»ها )عبري، ( در مورد تنومندUngerآنگر ) 416-0

، )زنوان فواني( در «دختوران انسوان»داننود، فرزنودان غیرمعموولي خودایان مويیمهبسیاري تنومندان را ن

)فرشوتگان(. ایون توامالً یوك پیونود غیرطبیعوي اسوت، و تخطوي از نظموي « پسوران خودا»اثر وصلت بوا 

اي بوجوود آورد توه الزم بوود است ته خدا در مخلوسات سرار داده است، چنوان نابهنجواري غیرمنتظوره

 توسط طوفان به وسوع بپیوندد.  داوري عالمگیر 

بليه، نشان از رسد. اندوه خداوند حاتي از تغییر تصمیم او نیست، اگرچه براي انسان چنین مي 7، 616

تغییر دیدگاه خدا نسبت به تغییر رفتار برخي از انسانها است. زیرا او سدوس است؛ و باید در برابر گناه 

 العم  نشان دهد.عيس

هاي اي بسازد. اندازهخداوند او را آگاه ساخت تا تشتي ر خداوند التفات یافت و در نظنوح  816-11

 70متر( داشت، و عرض آن  0/191فوت طول ) 405پس تشتي است. اینچ(  28تشتي به ذراع )هر ذراع = 

 26این تشتي سه عرشه داشت. پنجره در آیه ( بود. 19/10فوت ) 40متر( بود و ارتفا آن هم  85/48فوت )

 اي براي نور ته در امتداد طول تشتي سرار داشت. بود، احتماالً دریچه« نورگیر»در واسع 

نوح محض فیض نجات یافت، ته در واسع عم  حاتمیت االهي بود. او در تمام آنچه را ته خدا فرمان 

خانواده خود را  اي بساخت تا(، عملي مبتني بر مسئولیت انساني. نوح تشتي11داده بود را انجام داد )آیه 

بست. حاتمیت خدا و مسئولیت انسان هر یك منحصر به خود نجات دهد، اما خدا بود ته در را پشت سر او مي

 نیست، بليه ميم  یيدیگرند. 

گوید ته با خدا راه رفتند. مقدس درباره آنها ميتنها تساني هستند ته تتاب (1110) ( و خنوخ9نوح )آیه 

ا باشد ته به آسمان ربوده میدشود، نوح نمادي است از بقیت وفادار یهود ته در دوره اگر نوح نمادي از تلیس

 مصیبت عظم حفظ خواهند شد تا در سلطنت هزار ساله بر روي زمین زندگي تنند.

شش نوع عهد را ( Scofieldاسيافیلد )شود. مقدس نام عهد ذتر مياولین جایي است ته در تتاب 28آیه 

(؛ عهد ابراهیم 2619(؛ عهد نوح )پیدایش 2013(، عهد آدم )پیدایش 2611ني )پیدایش تندعهد عدذتر مي

(؛ و 2617سموئی   1(؛ عهد داودي )3135(؛ عهد فلسطیني )تثنیه 0129 خروجعهد موسي )(؛ 1121)پیدایش 

خواهید ترد اي ته در اینجا مالحظه هد به اضافه عهد سلیمان در مقالهاین هشت ع(. 818عهد جدید )عبرانیان 

هاي مختلف اي همچون عد توسط ميات  و االهیاتالزم است ته بگوییم موضوع پیچیدهاند. شرح داده شده

 گراها هستند. هزارهعمده عقاید دورانگراها و پیشنظرات ذی  همه از تفسیر شده است. 

 



- 16 - 

 مقدسعهدهاي عمده كتاب

 ( 11؛ 16:2؛ 33-28:1عهد عدني )پيدايش 

تثیر شود، زمین را پر سازد، و بر آن حيومت خواست انساني ته هنوز گناه نيرده بود ميعهد عدني از 

خورد ترد و از محصوالت آن ميدر باغ تشت و زرع ميبه او سدرت بر تمام حیوانات داده شد. او باید تند. 

  ت. نااطاعتي از این فرمان مرگ را به همراه خواهد داشبه جز میوه درخت معرفت نیك و بد. 

 ( 11-14:3عهد آدم )پيدايش 

را پیشبیني و زن، و  میان شیطان و مسیح  پس از سقوط آدم خدا مار را لعنت ترد و دشمني میان مار

تشید و ترد. زن به هنگام زاییدن درد ميرساند، اما مسیح شیطان را نابود ميشیطان بر مسح رنج مي ترد.

رد باید با خار و خس زمین دست و پنجه نرم تند و در آن تشت و در تسلط مرد خواهد بود. زمین لعنت شد. م

 تار او عرق و خستگي به همرا داشت، و سرانجام به خاك بازگشت، از همان جایي ته آمده بود. زرع تند. 

 ( 21:1ـ 23:8عهد نوح )پيدايش 

ظاهر تمان را رنگین وخدا به نوح وعده داد ته دیگر زمین را لعنت نيند و آن را با طوفان غرق نسازد. 

برسراري حيومت انساني را نیز به همراه اما این عهد همچنین  و تضمیني باشد بر این عهد. ساخت تا نشان

ها و فصول را تضمین نمود، داشت، ته این سدرت را داشت ته در مالء عام مجازات تند. خدا تداوم دوران

تر دوباره تأیید ر سازد، و تسلط او را بر مخلوسات پستانسان را هدایت ترد تا زمین را دوباره از جمعیت پ

خدا از توانست گوشت را نیز بر غااهاي خود ته سبالً فقط سبزیجات بود اضافه تند. انسان اتنون ميترد. 

ما  ظر لطف داشت، تهنبر سام لعنت ترد، تا سام و یافث را خدمت تند. او فرزندان نوح، پسر حام، تنعان را 

   هاي سام ساتن شدند. وسعت یافت و در خیمهه او در شجره نامه مسیح بود. نس  یافث دانیم تمي

 (8-1:11؛ 8-1:15؛ 11-14:13؛ 3-1:12عهد ابراهيم )پيدايش 

ظاهر ساخت و از میان « تنوري مشتع  و چراغي مشتع »عهد ابرهیم بالشرط بود. خدا تنها خود را در 

هنگامي ته دو نفر عهدي این بسیار مهم است. عبور نمود.  12-21120حیوانات سرباني شده در پیدایش 

 د ته شرایط عهد را بجا خواهند آوردنزدند تا نشان دهبستند، آنها در تنار هم میان دو  سسمت سدم ميمي

یافت و مهم ذتر شد تحقق ميدر عهد ته موادي . خدا براي ابرهیم هیچ شرطي نگااشت؛ از این رو )عبراني(

 ند. دمانفرزندان ابراهیم چقدر وفادار مي نبود ته

بنامایانند، سعي دارند این عهد را شرطي بینند غالباً اي نميتساني ته براي سوم خدا در زمانهاي سدیم آینده

 شوند. سای  نميهیچ برتتي براي اسرائی  دانند، و حداس  در مورد سرزمین. اما تمام برتات را از آن تلیسا مي

برتت شخصي امتي عظیم )اسرائی (؛ شود 1هاي ذی  به ابراهیم و فرزندان را او شام  ميدهاین عهد وع

لطف االهي براي دوستانش و لعنت براي (؛ 1121به ابراهیم، نامي معروف؛ منبع برتت براي دیگران بودن )

رزمین تنعان و تملك ابدي س(؛ 3121دشمنانش؛ برتت براي تمام امتها ـ ته در عیسي مسیح تحقق یافت ــ )
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(؛ 0120؛ 26123شمار، چه طبیعي و چه روحاني )اوالد بي (؛ 27، 20، 24123بعدها اسرائی  و فلسطین )

 ب(. 7127رابطه خاص با خدا )(؛ 6، 4127پدر امتها و پادشاهان بسیار ـ توسط اسمائی  واسحاق ـ )

 ( 18:31-1:23؛ 5:11عهد موسي )خروج 

وظایف انسان نسبت به خدا و تننده شود، توصیفده فرمان را شام  مي تربه شيلي وسیع تهعهد موسي 

(؛ 22114-2112مقررات بسیاري در باب زندگي اجتماعي اسرائی  )خروج (؛ 16-2115همسایه است )خروج 

(. این فرامین به امت اسرائی  داده شده بود و نه 28132-21114و احيام مفص  درباره زندگي ماهبي )خروج 

 ضعیفبسب  جسم »اطاعت انسان نیاز داشت، و از این رو آن یك عهد شرطي بود ته به اي دیگر. امتهبه 

آورد، بليه بیشتر محيومیت گناه و احيام دهگانه موسي هیچگاه نجات را فراهم نميالف(. 318)رومیان « بود

ز سبت(، نه به عنوان اند )غیر اشيست به همراه داشت. نه فرمان از این فرامین در عهد جدید تيرار شده

 . اندبراي تساني ته توسط فیض نجات یافتهشایسته شریعتي ته مجازات به همراه دارد، بليه به عنوان رفتاري 

مسیحیت زیر فیض است، و نه شریعت، اما توسط محبت به مسیح پیوند خورده است، و این یك انگیزه بسیار 

 باالتر است.

 ( 1-1:33عهد فلسطيني )تثنيه 

عهد درباره اشغال سرزمیني است ته خدا به ابراهیم وعده داد آن را از تناره رود مصر )نهر مصر  این

اسرائی  هیچگاه این سرزمین را (. 28120دهد. )پیدایش و نه روخانه نی ( تا تناره رود فرات به او مي

اما (، 14، 1214ن پادشاها 2تصاح  نيرد. حتي در زمان سلطنت سلیمان هم فسمت شرسي خراجگزار بود )

 تواند به منزله تصاح  و یا تملك تلقي شود. این نمي

بیند، به خاطر نا اطاعتي، به خاطر پراندگي اسرائی  در میان امتها را مياز سب  عهد فلسطیني 

آیي آنها در سرزمین، سعادت آنها در سرزمین، دگرگوني بازگشتشات از خداوند، ظهور ثانوي خداوند، گردهم

 آنها )براي محبت خداوند و اطاعت از او(، و مجازات دشمنانشان.سلبي 

 (11-5:1سموئيل  2عهد داود )

خدا به داود وعده داد ته نه تنها پادشاهي او تا به ابد پایدار خواهد بود، بليه او همیشه از نس  خود 

به اطاعت و نیيوتاري و به هیچ وجه خواهد داشت ته بر تختش بنشیند. این یك عهد بالشرط بود، جانشیني 

نامه یوسف نس داود بستگي نداشت. مسیح وارث سانوني داود از نس  پسر او سلیمان است، همانگونه ته در 

 (.2بینیم )متي مي

از (. 3شود. )لوسا نامه مریم دیده مياز طریق ناتان هم از نس  داود است، همانگونه ته در نس او 

تند، پادشاهي او ابدي است. سلطنت هزارساله او بر روي زمین با پادشاهي يآنجایي ته او تا به ابد زندگي م

 ادغام خواهد شد. ابدي او 

 (22-11:1 تواريخ 2؛ 5، 4:8پادشاهان  1؛ 15-12:1سموئيل  2عهد سليمان )
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نشستند عهد سلیمان با توجه به پادشاهي ابدي بالشرط بود، اما براي جانشینان سلیمان ته بر تخت مي

فرزندي  تنیاهویيي از فرزندان سلیمان به نام (. 28، 2717تواریخ  1؛ 0، 418پادشاهان  2ي بود )شرط

(. همانگونه ته در باال گفته شد عیسي فرزند سلیمان 35111نداشت ته بر تخت سلطنت داود بنشیند )ارمیا 

 بود. تونیاهو واگر نه او هم زیر لعنت نبود. 

 (23:22؛ لوقا 12-1:8انيان ؛ عبر34-31:31عهد جديد )ارميا 

هنگامي ته ارمیا درباره (. 32132خاندان اسرائی  و خاندان یهودا بسته شد )ارمیا عهد جدید به روشني با 

آن یك عهد شرطي نبود، همچون عهد الف(.  32132نوشت هنوز این واسعه به وسوع نپیوسته بود )ارمیا آن مي

هاي بالشرط خدا است )به تيرار واژه (. بليه این عهد وعده31132ا ا موسي ته اسرائی  آن را شيستند )ارمیب

با (؛ سلبي ته 17136القدس )حزسیال (؛ سيونت روح10136احیاي اسرائی  )حزسیال توجه نمایید(1 « خواهم»

اي منحصر به فرد میان خدا و سوم او )اریما الف(؛ رابطه 33132اشتیاق در پي انجام اراده خدا است )ارمیا 

گناهان هم بخشیده و هم فراموش الف(؛  34132همگاني از خداوند در اسرائی  )ارمیا (؛ معرفت ب 33132

 (. 37-30132(؛ و تداوم امت تا به ابد )ارمیا ب 34132شوند )ارمیا مي

مند نشده بود، اما در ظهور ثانوي اسرائی  به عنوان یك ملت هنوز از مزایا و منافع عهد جدید بهره

این حضور خواهد داشت. در این اثنا، ایمانداران حقیقي در برخي از برتات عهد شریك خواهند بود.  خداوند

 پیاله نمادي از عهد است و خونشود، جاییيه حقیقت ته تلیسا با عهد جدید ارتباط دارد در شام خداوند دیده مي

یگر رسوالن عهد خود را خادمان (. همچنین پولس و د10122سرنتیان  2؛ 15111نشان تأیید آن است )لوسا 

  (. 613سرنتیان  1شمرند )عهد جدید بر مي

تنند ته تشتي آنقدر شد. منتقدان ادعا ميباید جفتي از هر حیوان و همچنین خوراك به تشتي آورده مي

هاي جانوران به اضافه خوراك تافي را به مدت یك سال و هفده روز در خود جاي بزرگ نبوده ته همه گونه

و بسیاري از هاي اصلي حیوانات و پرندگان را در خود داشته است، رسد تشتي تنها گونهبه نظر ميدهد. اما 

 هاي دیگر پس از آن بوجود آمدند. و تشتي براي این تار بسیار بزرگ بود.گونه

المتي به تشتي س»بخش انجی  1شود ـ دعوت فیضظاهر مي 2براي اولین بار در آیه « درآیید»واژه  217

 « درآیید.

توان براي این موضوع یافت ته چرا به نوح فرمان داده شد هفت جفت از حیوانات دلیلي نمي 117-28

پاك را به داخ  تشتي ببرد، درحالیيه تنها یك جفت حیوان ناپاك ببرد. شاید به خاطر خوراك بود و یا 

پیش از اینيه باران (. 1518زم بود )نگاه تنید به اي براي سرباني ته مسلماً حیوان پاك براي این تار الپیشبیني

، و در این اثنا آبهاي زیرزمیني ذخیره شروع به باریدن تند، هفت روز زودتر تشتي از ساتنان آن پر شد

باران به مدت چه  روز و چه  ش  بارید، چه  در  شدند تا در موعد مقرر از ازمین فوران تنند.مي

 حان است. مقدس عدد آزمایش و امتتتاب
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همه تنند؟ به آیه بعدي توجه فرمایید 1آیا این یك طوفان محلي بود، آنگونه ته برخي ادعا مي 2917-14

اي دید ته به نوح بگوید تشتيخدا نیازي نمي(. 29)آیه  كوههاى بلند كه زير تمامى آسمانها بود، مستور شد

توانست تنها تومبی   ظرفیت داشته باشد. او ميا 855بسازد ته طول آن چند برابر زمین فوتبال باشد و یا 

هشت نفر و حیوانات را به مياني دیگر نق  ميان دهد. روایتها در مورد طوفان عالمگیر در سرایر جهان 

هاي آرارات فوت ارتفاع دارد. اما طوفان پانزده ذراع هم از توه 2755هاي آرارات بیش از توهوجود دارد. 

اي توان این همه آب را در یك منطقه نگاه داشت، این چگونه معجزهچگونه مي(. 15، 29بیشتر بود )آیات 

خدا وعده داد ته دیگر آبها تبدی  به طوفاني نشوند ته تمام جانداران را  2019 شدر پیدایتوانست باشد؟ مي

به وسوع نپیوست.  پس از آن طوفانهاي محلي بسیار به سوع پیوستند، اما هیچگاه یك طوفان عالمگیرنابود تند. 

پطرس ویراني دنیا توسط گیري محال. خدا عهد خود را شيسته است ــ یك نتیجهاین طوفان محلي بود پس اگر 

 (. 613پطرس  1داند )ویراني آینده دنیا توسط آتش ميطوفان را نمادي از 

زیر آبهاي خشم  تشند. خداوند عیسي بهتشتي تصویري از مسیح است. آبها داوري خدا را به تصویر مي

)نگاه تساني ته بیرون هستند محيوم هستند. اند. االهي در جلجتا رفت. تساني ته در مسیح هستند نجات یافته

 (. 1213پطرس  2تنید به 

 نامه طوفان به شرح ذی  است 1نس  218-29

 (. 2517روز ــ پیش از اینيه نوح داخ  تشتي شود تا زمان طوفان ) 7 .2

 (. 2117دت زمان طوفان )شبانه روز ــ م 45 .1

بور تووه ( و تشوتي 318روز ــ از زماني ته باران آغاز شود توا اینيوه آب از زموین برگشوت ) 205 .3

 (. 418و  2217آرارات سرار گرفت )مقایسه تنید با 

 (. 018و  2217ها نمایان شدند )مقایسه تنید با هروز ــ از آغاز طوفان تا زماني ته سله تو 114 .4

 (. 718هاي توه نمایان شدند تا زماني ته نوح زاغي را رها ترد )زماني ته سله روز ــ از 45 .0

و هفت روز »، 25؛ آیه 25-618روز ــ از فرستادن زاغ تا اولین باري ته تبوتر فرستاده شد ) 7 .6

 «(دیگر

 (.2518تا زماني ته تبوتر براي بار دوم فرستاده شد )روز دیگر ــ  7 .7

 .(2118)ین اعزام تبوترروز دیگر ــ تا زمان آخر 7 .8

مقایسوه  2318بوا  2217روز ــ از آغاز طوفان تا زماني ته نوح پوشش تشوتي را برداشوت ) 324 .9

 شود(. 

مقایسه تنیود(.  2418را با  2217روز ــ از زمان آغاز طوفان تا زماني ته زمین خشك شد ) 372 .25

 (. 26یرون بیاید )آیه در این زمان به نوح فرمان داده شد از تشتي ب
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( تصاویري خوب از طبیعت تهنه و نوي یك ایماندار هستند. 8( و تبوتر پاك )آیه 7زاغ ناپاك )آیه 

ها بنشین و غاا بخورد درحالیيه طبیعت تازه با مرگ و طبیعت تهنه دوست دارد بر روي آشغالها و الشه

 گیرد. نميشود. تا زماني ته پاي خود را بر زمین سیامت نگاارد آرامي داوري ارضا نمي

آندسته از ما ته از خشم نجات خدا این فیض نجات بخش خدا را با ساختن یك مابح پاسخ داد.  1518-11

این پرستش به ماند زمان نوح ساب  امروز هم خود را نزد خدا بیاوریم.  پرستشهاي برخاسته از دلایم باید یافته

آن دیگر زمین را لعنت نيند و یا هیچ موجود  خشنود تننده است. خداوند عهدي بست ته به موج پایرش و 

اي را هالك نيند، همانگونه ته تا تنون چنین ترده است، همچنین او تا زماني ته زمین پایدار است زنده

 فصول سال را برسرار ساخت.

د اي نبوگوید. در نگاه اول، سرباني، خدا از سختي دل انسان شریر سخن مي12و در اینجا در آیه  016در 

 تند. اي است؛ و خدا بر حس  رحمت خود عم  ميآمد. در اینجا سربانيو داوي به دنبال او مي

 

 (1ج. نوح پس از طوفان )باب 

بیانگر این مطل  است ته پس از طوفان به انسان اجازه داده شد براي اولین بار گوشت  3آیه  219-7

 است، و حیات به خدا تعلق دارد. بخورد. خوردن خون منع شده بود، زیرا ته خون حیات جسم

گرفت متضمن برسراري نظام حيومتي است. اگر تسي از یك سات  انتقام مي مجازات براي متخلفین خود 

عهد جدید  این استدار را دشاتند حق انجام این تار را داشتند.آمد. تنها تساني ته هرج و مرج بوجور مي

درباره حيومت چنین   4123جاوداني ترد، چرا ته در رومیان  یك بار براي همیشهمجازات در مالء عام را 

 «چونكه شمشير را عبث بر نمي دارد. »...خوانیم، مي

 خراب نيند. تمان تضمیني بود براي اینيه خدا دیگر زمین را با آب طوفان رنگین 819-27

عریان در چادر خود رغم فیضي ته خدا به نوح نشان داد، او گناه ترد، او مست ترد و علي 2819-13

بدون اینيه به بدن خوابید. هنگامي ته حام او را دید این موضوع را به برادران خود گفت، و برادرانش 

 عریان او نگاه تنند او را پوشانیدند.

تنعان را لعنت ترد. سؤال اینجاست ته چرا نوح به جاي از خواب بیدار شد  حهنگامي ته نو 1419-10

شاید بتوان این سئوال را اینگونه پاسخ داد ته گرایش به شرارت ته در حام خود را ترد؟ حام، تنعان را لعنت 

رفتار اخالسي او و مجازاتي ته سزاوارش بود از  يتم شد. پس این لعنت در واسع نبونشان داد بر تنعان اعال

ت، و نوح بعداً از ن خود عملي شنیع در حق پدربزرگ خود انجام داده اسجواب دیگر این است ته تنعابود. 

تر او با او چه ترده است. شاید مقصود از تنعان در آیه دانست ته پسر توچكنوح مي. این موضوع مطلع شد

، « پسر»مقدس معموالً مقصود از نوه توچك نوح باشد، و نه حام ته پسر توچك او بوده است. در تتاب 14

لعنت نشد بليه به خاطر گناه خودش. به خاطر گناه پدرش واسعه، تنعان یا دیگر نوادگان است. در این « نوه»
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به اجازه داد تا تنها سسمتي از نس  حام را لعنت تند و نه دیگر اما شاید بتوان این را هم نیز گفت ته فیض خدا 

 دادند.تشيی  ميسوم نس  بشر را -فرزندان او ته تقریباً یك

بندگي تنعان براي اسرائی  را شاید بتواند در ند. تنعان لعنت شد تا سام و یافث را خدمت ت 1619-19

پوستان به تار رفته است، اما مطمئناً دید. این عبارت براي توجیه بردگي سیاه 1812و داوران  1319یوشع 

خروج اسرائی  از تنعان جد تنعانیان بود، تساني ته پیش از خواهد چنین چیزي را به ما بگوید. این آیه نمي

برتت  سام و یافثپوست بودند. سیاهو هیچ دلی  و مدرتي نبود ته ثابت تند آنها اتن بودند. مصر در آنجا س

تواند بیانگر این موضوع باشد ته یافث از نظر روحاني مي 17یافتتند تا براي خود سرزمیني داشته باشند. آیه 

 در برتاتي ته سام توسط نس  خود یافت شریك شد. 

را  12125باب م یا یافث پسر بزگ نوح بوده است اختالف نظر وجود دارد. بر سر این موضوع ته آیا سا

)ترجمه جدید « سام برادر بزرگ یافث»و یا « تر بودسام برادر یافث ته بزرگ»توان اینگونه نیز خواند، مي

 ست. اول آمده ا 412تواریخ 2و  3110نامه پیدایش تر است. سام در نس تینگ جیمز(. ترجمه دوم ساب  سبول

 (13نامه امتها )باب . نسب1-چ

 پدر امتها شدند. سام، حام، یافث  2125-31

 ها.ها، فینقيها، آشوریها، اراميها ــ یهودیان، عربها، بابليسامي 1 سام

هووا و هووا، احتموواالً افریقووایيهووا، مصووریها، تنعانیهووا، فلسووطینيهووا ـووـ اتیوووپيحووامي 1 حام

 دانند. ها را از نس  یافث مينظران شرسيها، گرچه بسیاري از صاحبشرسي

هووا، و غیووره. احتموواالً نووژاد هنوود و اروپووایي، هووا، سبرسوويهووا ـووـ مادهووا، یونووانيیووافثي 1 يافث

هوا ها و آسیاي شمالي از نس  یافث هستند. بسویاري از صواحبنظران شورسياروپایي

 دانند. را هم از همین نژاد مي

و پسران سام )آیات (، 1516(، پسران حام )آیات 0-1سران یافث )آیات ترتی  در این باب چنین است، پ

به احتماالً  0سام و نس  او متمرتز است. زبانهاي گوناگون در آیه در ادامه عهد عتیق روح خدا بر (. 12-32

 (. 9-2122تند )ج باب  اشاره ميواسعه آینده یعني بر

دهد ته چگونه شرح مي 0آیه نسانها اشاره ترده است. توجه تنید ته در این باب سه بار به پراتندگي ا

گوید ته پراتندگي مردم زمین )در باب ( در به ما مي 10آیه نس  یافث در سرزمینهاي گوناگون پراتنده شدند. 

خاندان ، هنگامي ته 22اي است بر واسعه برج باب  در باب همچون مقدمه 31آیه روزگار فالج رخ داد. 

 تهاي گوناگون با زبانهاي مختلف تقسیم شدند. پسران نوح به ام

پس از « جبار در جهان»او در ابتدا به عنوان اولین ( به معناي عصیانگر است. 25-8نمرود )آیات 

او به (. 25د )آیه برسراري یك ممليت تربه عنوان اولین نفري ته اسدام به ( و 8طوفان نوح شناخته شد )آیه 
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(، 22ر علیه خدا، باب  را ساخت، و همچنین نینوا و آشور )نگاه تنید به آیه خاطر همین روحیه عصیانگري ب

 یيي دیگر از دشمنان دیرینه سوم خدا. 

 برد. سام را به عنوان برادر بزرگتر نام مي 12همانگونه ته گفتیم، آیه 

ذیوو  ایوون اسوووام در آنجووا سوويني گزدیوود، مشووخص نمووود، امووا فهرسووت توووان بووا سطعیووت ميوواني را تووه نمووي

 مان تمك تند. تواند ما را در بررسيمي

 

 اسپانیا — (4آیه ) ترشيش

 سبرس — (4)آیه  كتيم

 اتیوپي — (6)آیه  كوش

 مصر — (6)آیه  مصرايم

 لیبي — (6)آیه فوط

 فلسطین — (6)آیه  كنعان

 آشور — (22)آیه  آشور

 پارس — (11)آیه  عيالم

 النهرینسوریه و بین — (11)آیه  ارام

 

 (11ح. برج بابل )باب 

تقسیم شدند بر اساس زبانها  انسانهاباشد،  22ته از نظر زماني باید بعد از باب  25در باب  2122-4

بر طبق خواسته به جاي اینيه انسان بینیم. اتنون در این باب علت این پراتندگي را مي(. 32، 15، 0)آیات 

بياييد شهرى براى خود »و گفتند: و برجي بنا نمود )باب (. در شنعار شهر  روي زمین پراتنده شود،خدا بر 

بنا نهيم، و برجى را كه سرش به آسمان برسد، تا نامى براى خويشتن پيدا كنيم، مبادا بر روي تمام زمين 

اجتناب از اي براي خود تس  تنند( و لجبازي ))آوازه غرورپس تار آنها به خاطر « پراكنده شويم.

تصویري است از تالش دائمي انسان براي رسیدن به آسمان توسط ن براي ما این برج همچنیپراتندگي(. 

 نجاتي ته ارمغان فیض خدا است.اعمال ما و نه 

خداوند این مردم را داوري نمود و زبانهاي آنها را مشوش ساخت. این ابتداي زبانهاي بسیاري  0122-9

( درست منقطه مخالف باب  بود، چرا ته در 22-211ل است ته امروزه در دنیا وجود دارد. پنطیياست )اعما

پنطیياست هر شخص تارهاي عجی  خدا را به زبان خود شنید. باب  به معناي تشویش است، و این پیامد 

 اجتنبا ناپایر اتحادي است ته باعث دوري از خدا مي شود و یا موافق با خدا نیست.
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به نسلهاي بشر خط سیر از این رو ثبت تاریخي تنند. مياین آیات نس  سام و ابرام را دنبال  25122-10

بقیه عهد عتیق به طرز سر سوم عبراني شد. ، تسي ته شودمحدود ميیك نس  )سامیها( و یك انسان )ابرام( 

 .را شام  مي شودتاریخ این امت وسیعي 

  جهاني ــ یهودیت، سه ماه ترین شخصیتهاي تاریخ بود.ابرام مرد سوِي ایمان و یيي از مهم 16122-31

تنند. نام او در شانزده تتاب عهد عتیق و یازده تتاب عهد جدید ذتر شده مسیحیت و اسالم ــ او را تيریم مي

 است.« پدر فرزندان بسیار»است و ابراهیم به معناي « پدر ميرم»نام او به معناي است. 

 تند1را چنین تشریح مي در این عبارت یك مشي  ریاضي وجود دارد. درك تیندلر این مشي 

(، 16سووالگي بووه دنیووا آورد ) 230پسوور بووزرگ خووود را در مشووي  سوواز اسووت، زیوورا او سوون تووارح  

یيي از راه حلهوا ایون اسوت توه (. 417، به همراه اعمال 4121سال سن داشت ) 70درحالیيه ابرام تنها 

خوانواده بوه دنیوا آموده و شصت سوال پوس از پسور بوزرگ ترین پسر بوده است. فرض تنیم ابرام توچك

( )همانگونوه توه افورایم پویش از 17-16122در ابتدا نوشته شده است ) نامش است و به خاطر شهرتش

گوید سن توارح به متن سامري نگاه بیندازیم ته به ما ميراه ح  دیگر این است ته ي به دنیا آمد(. سمن

سون  27127این احتسواب توه خوود ابورام در البته با  آید،تر مياین به نظر معقولسال بوده است.  240

 شالگي به دنیا آورده باشد.  235گوید و تارح او را در خود را مي

اش به سمت شمال شرق پرستان بوده است. تارح و خانوادهالنهرین، مرتز بت( در بین32اور تلدان )آیه 

 تردند.  مهاجرتمت حران و مسیر تنعان یعني به س

 

 (53-12ائيل )بابهاي . پاتريارخهاي اسر2

 (18:25-1:12الف. ابراهيم ) 

 (9-2121. دعوت ابراهیم )2-الف

، 217را مقایسه تنید با اعمال  2هنوز در او بود خداوند ابرام را خواند )آیه  ابرامهنگامي ته  2121-3

زائرانه را آغاز تشور، خانواده، و خانة پدري خود را ترك تند، و یك نوع زندگي دعوت شده بود تا  ابرام(. 1

سرزمین ــ هاي مهم زیر را در بر داشت 1وعدهخدا با او عهد بسیار عجیبي بست ته (. 9122تند )عبرانیان 

امتي عظیم ــ یعني سوم یهود؛ سعادت مادي و روحاني براي ابرام و نس  او؛ نامي یعني سرزمین تنعان؛ 

برتت خواهند یگران خواهند بد؛ همسایگان اسرائی  آنها مجرایي براي برتت دعظیم براي ابرام و اوالد او؛ 

یافتند، ته در واسع برتت ميتمام سبای  زمین توسط ابرام ها لعنت خواهند شد؛ یافت و دشمنان سامي

-25127؛ 6-4120، 27-24123در تسي ته از نس  ابرام بود. این عهد ایست به خداوند عیسي مسیح، اشاره

 تر هم شد. عید و وسیتجد 28-20111؛ و 24

به عبارتي سالهاي بدون پیشرفت، ابرام به ، «تلف شده در حران»اصطالح پس از آن سالهاي به 4121-9

آنها ابتدا تنعان مهاجرت تردند. اش لوط، و دیگر خویشان و اموال خود به همراه ساراي همسرش، برادرزاده
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حضور تنعانیان دشمن براي مردي ته با ایمان راه . ته ابرام مابحي براي خداوند بنا نمودبه شيیم آمدند، جایي

اي او نه تنها براي خود خیمهای  )خانه خدا( و عاي ساتن شد. رفت مانعي نبود. سپس ابرام میان بیتمي

این موضوع چیزهاي بسیاري در مورد اولویتهاي این مرد خدا برپانمود، بليه براي خداوند مابحي بنا نمود. 

 برام به سمت جنوب حرتت ترد. ادهد ته نشان مي 9گوید. آیه ا مياش به مدر زندگي

 (4123-25121. سفر به مصر و بازگشت )1-الف

مياني را ته خدا  ابرامبه هنگام یك سحطي شدید، با اینحال ایمان هم فراز و نشی  دارد.  25121-15

مشيالتي به همراه یا. این حرتت برایش انتخاب ترده بود را به سصد مصر ترك ترد. مصر نمادي است از دن

سراي خود داشت. ابرام نگران بود ته مبادا فرعون او را بيشد و همسر زیباي او، ساراي را براي حرم

بگیرد. از این رو ابرام ساراي را مجبور ترد ته دروغ بگوید، و خود را خواهر ابرام معرفي تند. در حقیقت 

اما باز هم این مسأله دروغ بود، چرا ته نیت آن فری  بود. این حیله ، (21115او خواهر ناتني ابرام نیز بود )

براي ساراي خوشایند نبود )او باید به حرمسراي فرعون نفعي برایش داشت( اما براي ابرام مؤثر واسع شد )

فرعون وستي از این و این موضوع به ضرر فاعون تمام شد )او و خاندانش گرفتار مصیبت شدند(. رفت(. مي

 فری  آگاهي یافت از ابرام بهتر عم  ترد. او پس از اینيه ابرام را سرزنش ترد، او را به تنان فرستاد. 

چرا جسماني به جنگ روحاني برویم، ما نباید با اسلحه این موضوع براي ما یادآور این مطل  است ته 

 ناه تنیم تا در این جنگ پیروز شویم. توانیم گته نباید با چنین روشها و ابزاري به اهداف خود برسي، و ما نمي

سرزنش شد و در ترك نيرد، اما اجازه دا تا این گناه نمایان شود. ابرام در در انظار همه خدا ابرام را 

 تمال خفت و خواري از آن سرزمین بیرون شد. 

 ره. جمهور و غینه یك اسم خاص بليه یك لق  است، همچون پادشاه، امپراطور، رئیس« فرعون»واژه 

تمام نیاز« ای بازگشت به بیت»ای   در واسع مشارتت با خدا بود. بازگشت ابرام از مصر به بیت 2123-4

 اند. ته از خداوند دور شدهاست تساني 

 (14124 -23. تجربه لوط و ابیملك )3-الف

ابرام در ند. نزاع تردهاي خود شبانان مواشي لوط و ابرام بر سر چمنزارها براي چرانیدن گله 0120-23

او در تمال فروتني، گااشت ته لوط زمین خود را انتخاب تند. تمال ادب، مهرباني و از خود گاشتگي 

جور ته هم لوط چمنزارهاي سرسبز دره اردن انتخاب ترد،  (.311دیگران را بهتز از خود دانست )فیلپیان 

( اما با دنیا همجوار 8، 711پطرس 1د )گرچه لوط یك ایماندار حقیقي بوشهرهاي فاسد صدوم و عموره بود. 

خواست، اما ابرام فیض را براي فرزندان گوسفندان خود مي را برها او سبزه»گویند، شد. همانگونه ته مي

 (.26، 20)آیات « خود خواست

باعث نشد لوط انتخاب خود را  مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاكار بودنداین حقیقت ته 

(؛ او چشمان خود را 7به مراح  فرو رفتن در بیابان توجه نمایید1 او )خادمانش( نزاع ترد )آیه . محدود تند

 او دورتر از جایي ته تاهن(؛ 21(؛ او خیمه خود را نق  ترد )آیه 22(؛ او اختیار ترد )آیه 25برافراشت )آیه 
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مقام رسمي محلي (. او یك 2129)(؛ او در دروازه نشسته بود، ميان سدرت سیاسي 21124خدا بود ساتن شد )

 در صدوم شده بود. 

نظر ترد، اما خدا تمام سرزمین تنعان را به او و نس  ابرام از انتخاب زمین سرسبز صرف 24123-28

پس از اینيه برام در حبرون ساتن او تا به ابد بخشید. عالوه بر این خدا به او اوالد بسیاري را وعده داد. 

اي خود را براي خداوند بنا نمود ــ همیشه مابحي براي خدا بنا نمود، اما هیچگاه خانهشد .... سومین مابح 

 براي خود بنا ننمود! 

اموال خود را بنگرد. از این رو ما باید با ایمان توجه نمایید ته خدا به ابرام گفت میان زمین سدم بزند و 

 بدانیم. هاي خدا را براي خود وعده

بر ش از وسوع رخدادهاي مهم این باب، تردالعمر، حاتم عیالم )پارس(، سیزده سال پی 2124-21

در سال سیزدهم، پنج تردند غلبه ترد و تا دریاي مرده پیش رفت. پادشاهان مختلفي ته در منطقه حيومت مي

بر تدرالعمر شوریدند. از این رو او با سه پادشاه دیگر در منطقه باب  متحد شد، و به سوي سسمت پادشاه 

شرسي دریاي مرده حمله ترد، و سپس به سسمت غربي تا صدوم و عموره و دیگر شهرهاي آن حوالي. این 

هاي سیر بود رخ داد. مهاجمان بر ساتنان منطقه غلبه تردند و و به با اسرا و نبرد در دره سیدیم ته پر از چاه

 خورد.اده ابرام هم به چشم ميغنایم جنگي خود به سمت شمال رفتند ــ ته در میان اسرا لوط، برادر ز

سیصد و هجده تن از نیروهاي تارآزموده خود را جمع هنگامي ته ابرام این اخبار را شنید،  23124-26

ترد و تا دان، در شمال در پي نیروهاي مهاجم تاخت. سرانجام آنها را در نزدیيي دمشق، در سوریه  شيست 

دینان نه تنها با خود بدبختي آوردند بليه دیگران را هم به دردسر غنایم را نجات داد. بيداد و و لوط و تمام 

بینیم ته توسط دعاي شفاعتي او را برام لوط را با نیروي شمشیر نجات داد اما بعدآ مياانداختند. در اینجا 

 (. 29، 28دهد )باب نجات مي

او شتافت، همانگونه ته  گشت، ملك سادوم به دیدارهنگامي ته ابرام به زمین خود بازمي 28 -27124

تند. اما ملك صدیق، پادشاه سالیم و تاهن خداي شیطان گاهي ایمانداران را بعد از یك پیروزي وسوسه مي

به سادگي از توانیم ما نميتعالي، در حالیيه نان و شراب به دست داشت براي تقویت ابرام به دیدار او آمد. 

دهنده ن بار ذتر شده است بگاریم و آنها را نمادي از رنجهاي نجاتتنار نان و شرابي ته در اینجا براي اولی

شویم تا در برابر هر وسوسه تنیم، تقویت ميندانیم. هنگامي ته به بهایي ته او ابري نجات ما پرداخت فير مي

 آلودي بایستیم.گناه

ت و سالیم )خالصه شده صدیق به معناي پادشاه عدالت اسباشند. ملكمقدس داراي معني مينامها در تتاب

اورشلیم( به معناي سالمتي است. پس او پادشاه عدالت و پادشاه سالمتي بود. او نمادي از مسیح است، پادشاه 

بي پدر و  »صدیق خوانیم ته ملكمي 317حقیقي عدالت و سالمتي، و رئیس تهنه ما. هنگامي ته در عبرانیا 

، این موضوع را تنها با توجه به مقام تهانت بود « ام و انتهاي حیاتبي مادر و بي نس  نامه و بدون ابتداي ای  

متصدي این مقام اند و براي مدت محدودي این مقام خود را تس  تردهاتثر تاهنان توانیم درك تنیم. او مي
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پدر و خوانیم این مقام تهانت از صدیق منحصر به فرد بود، چرا ته همانگونه ته مي اند. اما تهانت ملكبوده

است )مزمور « به رتبه ملك صدیق»مادر به او نرسیده بود و نه ابتدا و آغاز و انتهاي داشت. تهانت مسیح 

 (. 2717؛ عبرانیان 41225

در صدیق ابرام را برتت داد، و ابرام در مقاب  یك دهم از غنایم خود را به او داد. ملك 15، 29124

و زیرا ابرام جد هارون بود، ي اهمیت روحاني عمیقي در بر دارند. خوانیم ته چنین اعمالمي 7برانیان باب ع

ابرام را برتت داد بدین معنا است ته صدیق این حقیقت ته ملكتند. تهانت هارون را منعيس ميدر اینجا 

صدیق از تهانت هارون هم بزرگتر است، زیرا برتت دهنده از دریافت تننده برتت بزرگتر است. تهانت ملك

صدیق تهانت ملكخود تصویري است از تهانت هارون ته برتري یك داد صدیق دهیقت ته ابرام به ملكاین حق

 دهد. یك ميتري دارد به مقام باالتر خود دهمقام پایینزیرا تسي ته تند، را تأیید مي

 «ه دار.مردم را به من واگذار و اموال را براي خود نگا»دوم گفت، ساما در مقاب  پادشاه  12124-14

تند تا خود را با حاشیه و وسای  سرگرم تنیم در حالیيه مردم بدینسان است ته شیطان ما را وسوسه مي

  اموال تو نخواهد گرفت. ابرام در پاسخ گفت ته هیچ چیزي از میرند. اطراف ما دارند مي

 (20. وارث موعود ابراهیم )باب 4-الف

چون پاتریارخ انعام پادشاه سدوم را نپایرفت، دارد.  24باب آیه اول ارتباط نزدیيي با آیه آخر  2120

و بدینسان ابرام را در  «اي ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسيار عظيم تو.» یهوه به او گفت،

 حفاظت خود سرار داد و به او ثروت بخشید. 

وارث او گردد، زیرا سانون آن ترسید ته مبادا غالمش، الیعازر دمشقي اوالد بود ميابرام ته بي 1120-6

از نگاه شمار باشند. اما خدا به او وعدة پسر و نسلي داد، نسلي ته به تعداد ستارگان بيزمان اینگونه بود. 

دار شدن ساراي گاشته بود. اما ابرام به وعده خدا ایمان زیرا از زمان بچهانسان چنین امري محال است، 

خوانیم در رومیان شمردگي توسط ایمان ته در اینجا نوید آن را ميدلعاداشت، و خدا او را عادل شمرد. 

دهد ته نس  او همچون بار وعده مي 26123خدا در تيرار شده است.  1311، و یعقوب 613، غالطیان 314

ــ  مابرابه تعداد ستارگان. غبار تصویري است از اوالد طبیعي  0120زمین زیاد شود، و در اینجا یعني در 

ند از نس  روحاني ــ تساني ته توسط ایمان عادل شمرده اند. ستارگان تصویري هستزادهي ته یهوديتسان

 (. 713شوند )نگاه تنید به غالطیان مي

از یك (، را تأیید تند 12-28، 8، 7( و سرزمین )آیات 6-2)آیات  خدا براي اینيه وعده ذریت 7120-12

 دهد 1( چنین شرح ميDavid Baron(. دیوید بارون )12-9ترد )آیات  نماد بسیار عجی  اما بسیار مهم استفاده

رسوم شرسي تهون بوه هنگوام عقود سورارداد یوا پیمواني، دو طورف از میوان حیوانوات تشوته شوده بر طبق 

دادنود توه زنودگي خوود را در راه ایون عهود و پیموان گاشتند، از این رو به شيلي نمادین شوهادت مويمي

، خوِد خدا توه تنوور پور دود و 20اتنون در پیدایش (. 29-28134تنید به ارمیان خواهند گااشت )نگاه 
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گور ترد، درحالیيوه ابورام تنهوا نظوارهاجشاد حیوانات عبور ميچراغ مشتع  نمادي از او بود، از میان 

 چنین نمایش باشيوه فیض رایگان خدا بود. 

 ، و تحقق آن تنها به خدا بستگي داشت. این خود نشاني بود بر اینيه این یك عهد بالشرط بوده است

الشخورها هاي سرباني نمادي از سوم اسرائی  هستند. بر طبق نظري دیگر درباره این عبارت، الشه

اسارت مصر آزاد مسلماً همان مصر است. اسرائی  از زميني كه از آن ايشان نباشد نمادي از امتها هستند. 

تننده سرنوشت تنور پر دود و چراغ مشتع  توصیفز خواهد گشت.  به تنعان باپشت چهارم خواهد شد و در 

 ملي اسرایی  است ــ رنج و شهادت دادن بر نام خدا. 

دین تنعان باید سرانجام تام  نخواهد شد. ساتنان بيرهایي اسرائی  تا زماني ته گناه اموریان تمام نشود 

د، و گاهي هم نجوالن دهد نتا پیش از اینيه داوري شو دهداجازه مي انشدند. اما خدا همیشه به شریرنابود مي

 1خواهد ته تسي هالك شود ــ حتي اموریان فاسد )و نمياو صبور است،  د. نآزاري رسانبه نظر به سوم او 

عواس  اسفناك شرارت براي دهد ته شریر در ظاهر به نتیجه هم برسد تا او همچنین اجازه مي(. 913پطرس 

 تامالً خشمي عادالنه است. ز این رو خشم او اهمه روشن باشد. 

در این آیات چنین پیشگویي شده است ته سوم ابرام سازند. زماني را مطرح ميیك مشي   24و  23آیات 

و در پایان این دوره با ثروت بسیار بازخواهند سال در سرزمین بیگانه بردگي خواهندترد،  455به مدت 

 سال تيرار شده است.  455نیز این  617گشت. در اعمال 

 ساتن بودند. سال در مصر  435اسرائی  تا آن روز خوانیم ته بنيمي 42 ،45121در خروج 

گوید ته از زمانیيه خدا عهد با ابراهیم را تأیید ترد تا زمان اعطاي شریعت  پولس مي 2713در غالطیان 

 سال فاصله زماني وجود دارد. 435

 هم انطباق داد؟  توان این سالها را با چگونه مي

زمان مصیبتهاي اشاره دارد به ذتر شده است  617و در اعمال  24، 23120سالي ته در پیدایش  455

اش هنگامي ته به مصر آمدند در سارت و بردگي نبودند. بليه در  یعقوب و خانوادهسخت اسرائی  در مصر. 

 شاهانه با آنها رفتار شد. مقاب  بسیار 

بودند ــ تا بدان ایست به ت  زماني ته سوم اسرائی  در مصر  اشاره 42، 45121سال در خروج  435

 روز. این یك تصویر درست است.

ذتر شده است، پوشش  42، 45121تقریباً همان زماني را ته در خروج  2713سال در غالطیان  435

را  ب تدارك رفتن به مصرتأیید ترد تا زماني ته یعقواین سالها از زماني ته خدا عهد ابراهیم را دهد.  مي

ادامه و تا اعطاي شریعت یعني سه ماه بعد از خروج از مصر (، 24146دید حساب شده اند )پیدایش  مي

 یابند.  مي

یافت1 الوي، سهات، عمرام، موسي.  15-2616توان در خروج  را مي 26120چهار نس  در پیدایش 

ه شده بود، تصرف نيرده بود. سلیمان بر آن حيومت وعده داد 12-28اسرائی  هنوز سرزمیني را ته در آیات 
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این عهد زماني  لتهاي خراجگزار، اما سوم او آن را تصرف نيردند.ابه عنوان ای(، 14، 1214پادشاهان 2ترد )

تند.  اي ایجاد تواند در اجراي این هدف وسفه شود ته مسیح سلطنت ر به دست گیرد. هیچ چیزي نمي تام  مي

 اند! ار مسلم است، گویي ته وسعاً رخ دادههاي خدا بسی وعده

دانند ته در جنوب غزه جریان داشته است و اتنون به نام وادي  ( را عموماً نهري مي28رود مصر )آیه 

 األریش معروف است و نه رود نی . 

 (27، 26. اسماعی  فرزند خواهش جسم )بابهاي 0-الف

شود. ساراي به جاي اینيه به انتظار خدا بنشیند ابرام را  آلود در اینجا دیده مي بیقراري ذات گناه 2126-6

به او رسیده در مصر  ناخوشایندبیاورد. احتماالً هاجر در زمان اسامت  پسريمتقاعد ترد تا از تنیز او، هاجر 

ند. تأیید نيتند، حتي اگر هیچگاه آنها را  هاي زناشویي سوم خود را ثبت مي نابسامانيبود. خدا وفادارانه تمام 

ساراي هم در واتنش به این عم  ابرام را خود به دیده تحقیر نگاه ترد.   خاتونحامله شد، به هنگامي ته هاجر 

ناسازگاري میان فیض و سرزنش ترد، سپس هاجر را از خانه بیرون ترد. این موضوع تصویري است از 

يه برخي از رفتارها در این سسمت به درحالی(. 32-1214توانند یيجا ساتن باشند )غالطیان  شریعت. آنها نمي

 غیرعادي هستند. نظر از نظر فرهنگي ساب  سبول هستند، اما مسلماً از دیدگاه مسیحیت

این شد بود، فرشته خداوند نزد او آمد.  درحالیيه هاجر در بیابان شور ته به مصر منتهي مي 7126-20

گویند تجلي مسیح  ترد، ته به این حالت مي فرشته خداوند عیسي بود ته سب  از تجسم خود را ظاهر مي

(Christophany او به هاجر گفت ته بازگردد و  6(. )در مورد فرشته خداوند به مقالة داوران باب ).نگاه تنید

با ظهور سوم تسلیم ساراي شود، و به او وعده داد ته پسرش سر امتي عظیم خواهد شد. مسلما! این وعده 

اند  براي بسیاري از تساني ته با خدا مالسات ترده« برگرد و ... مطیع شو» عرب به تحقق پیوست. عبارت

 آید.  شمار مي نقطة عطف مهمي به

زیرا او گفت، « شوي، تو خدایي هستي ته دیده مي»توان چنین تعبیر ترد،  را مي 23فریاد هاجر در آیه 

نامید )ته بدین معناست،  «بئَرلَري ُرئي» را او آن چاه  « آيا ا ينجا نيز به عقب اوكه مرا مي بيند، نگريستم.»

 بینید(.  چاه تسي ته زنده است و مرا مي

نتام اسماعی  به معناي هنگامي ته اسمائی  براي هاجر به دنیا آمد ابرام هشتاد و شش ساله بود.  26126

بسپاریم ته هاجر  شنود است. در این مورد او به فریاد هاجر رسید. ما در این واسعه باید به خاطر خدا مي

 (. 4نمادي از شریعت و ساراي نمادي از فیض است )نگاه تنید به غالطیان 

توان تار تردن با دیگر خواهد در لفافه این را بگوید ته  شاید مي 2تالم خدا براي ابرام در آیه  2127-24

تند  ا عهد خود را تازه ميبالفاصله پس از این خدو سوت انساني بس است و بگاارد ته خدا براي او تار تند. 

سپس ختنه به گوید ته نام او دیگر ابرام )پدر ميرم( نیست بليه ابراهیم )پدر امتهاي بسیار( است.  و به او مي

شود نشاني فیزیيي بود  این عم  جراحي ته بر روي پسر انجام ميعنوان نشاني براي این عهد مقرر گردید. 

اگرچه این عم  تا آن زمان در خاورمیانه انجام و منتخ  خدا است.  بر اینيه آن فرد متعلق به سوم زمیني
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هر پسري در خانه اش این موضوع منا و مفهوم جدیدي به خود گرفت.  شد، اما براي ابراهیم و خانواده مي

ني شد ــ یع رانده ميشد، و گرنه باید از سوم  اي باید ختنه مي ابراهیم ختنه شد، و پس از آن هر پسر هشت روزه

مقدس به  (. اصطالح منقطع شدن گاهي در تتاب24-9شد )آیات  رانده مي اعت سوم باید بیروناینيه از جم

محروم  . در موارد دیگر، مانند اینجا به معناي20، 24132معناي تشتن به تار رفته است، همچون خروج 

 شدن از حقوق اجتماعي است.

سازد ته ابراهیم پیش از اینيه ختنه  خاطر نشان مي در این مورد تامالً نيته بین است وپولس رسول 

« ته پیش از ختنه هم آن را داشت يعدالت ایمانآن مهري بود بر »(. ختنه او 6120شود، عادل شمرده شد )

القدس را به عنوان نشاني از  امروزه ایمانداران هیچ نشان فیزیيي در خود ندارند؛ آنها روح(. 2214)رومیان 

 (. 3514د )افسسیان ایمان خود دارن

 عالمت ختنه

(. 24-25127خدا ختنه را مقرر ترد تا نشاني ظاهري باشد بر عهدي ته میان او و سوم او است )پیدایش 

« نامختونان»( و امتها 40125اند )اعمال  شناخته شده« اه  ختنه»از این رو تمام فرزندان ابراهیم تحت عنوان 

چنین این عم  نشان و مهري است بر عدالتي ته ابراهیم توسط فیض بدست (. هم2211اند )افسسیان  نامیده شده

 (. 014آورده بود )رومیان 

)خروج « لبهاي نامختون»معاني گوناگوني به خود گرفت. « مختون»و « ختنه»هاي  اما پس از آن واژه

از ناتامي در « دلهاي نامختون»و « گوشهاي نامختون»ته به معناي عدم مهارت در سخنوري است. ( 2116

؛ 2516؛ ارمیا 6136؛ 26125؛ تثنیه 42116گویند )الویان  شنیدن و محبت تردن و اطاعت از خداوند سخن مي

 ( به معناي ناپاك است.7144)حزسیال « نامختون گوشت(. »0217اعمال 

با ( به معناي مرگ او بر روي صلی  است. ایمانداران 2211)تولسیان « اختنان مسیح»در عهد جدید، 

« ختنه ناساختنه به دست، یعني بیرون تردن بدن جسماني»شوند؛ پولس آن را  یك شدن در مسي ختنه مي

این مسأله وضعیت هر گوید.  این ختنه از مرگ نسبت به طبیعت جسماني سخن مي(. 2211نامد )تولسیان  مي

(. 013جسم دنبال ترد )تولسیان آلود  تند، اما باید آن را در جنبه عملي اعمال گناه ایماندار را توصیف مي

(، و این موضوع در تضاد تام  با یك 313تند )فیلپیان  توصیف مي رسول خدا ایمانداران را ختنه حقیقي

 (. 2111است )غالطیان « اه  ختنه»گراي یهودي به نام  حزب شریعت

ز امراض امتها عالوه بر نمادین بودن این موضوع، برخي از فرایض شریعت به خاطر نجات سوم خدا ا

باعث جلوگیري از برخي اشيال سرطان چه در بوده است. بسیاري از پزشيان امروزه بر این باورند ته ختنه 

 شود. مي همسران آنهاو چه در  مردان

نباشد، بليه نامش ساره )شاهزاده( باشد و به ابراهیم وعده ساراي دیگر  سارايخدا گفت ته  20127-27

پسري برایش خواهد زایید. پاتریارخ خندید، اما خنده او از روي شادي بود و نه  داد ته زن نود سالة او

 (. 12-2814متزلزل نشد )رومیان ایماني. ایمان او  بي
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آن هنگامي ته ابراهیم از خدا خواست ته اسماعی  نزد خدا زیست تند، خدا به او گفت ته  28127-17

حال، اسماعی  برتت خواهد یافت و بارور خواهد شد، و عهد توسط پسرش اسحاق تحقق خواهد یافت. با این

 رسید. امتي عظیم خواهد شد. اسحاق نمادي از مسیح بود، ته توسط او عهد خدا به تحقق نهایي خود مي

 و پسرش اسماعی  ختنه شدند. ابراهیمتوجه نمایید1 همان روز  ابراهیممحض به اطاعت 

 (29، 28. سدوم و عموره )بابهاي 6-الف

، سه مرد بر ابراهیم ظاهر شدند. ته در حقیقت دو نفر از آنا 27بالفاصله پس از وسایع باب  2128-20

خاص فرهنگ خاورمیانه است   نوازي ابراهیم و ساره با مهمانفرشته و یيي از آنها خود خداوند بود. 

ي ته آنها و هنگام (و آنيه از فرشتگان هم برتر بود را خدمت تردند.1123ناخواسته فرشتگان )عبرانیان 

گفت تا سال آینده پسري خواهد زایید،  و خنده او  مشغول صحبت بودند ساره سخنان خداوند را شنید ته مي

مگر هیچ امري نزد خداوند مشي  »سخت او را سرزنش نمود1 او با این سؤال ایماني او را فاش نمود.  بي

بیانگر این امر  22122(. عبرانیان 20-9د )آیات اما علي رغم تردید او این وعده دوباره تيرار ش« است؟

 ایماني مقطعي بعدها تبدی  شد به زن ایمان.  است ته ساره علي رغم این بي

پس از اینيه خداوند بر ابراهیم آشيار نمود ته سصد دارد سدوم را نوابود تنود، و درحالیيوه  26128-33

اهیم آغاز شد ــ پنجواه ... چهو  و پونج ... چهو  ... زدند، شمارش معيوس شفاعت ابر دو فرشته در شهر سدم مي

دعواي تورد!  شود خداونود سودوم را نوابود نموي سي ... بیست .... ده. حتي اگر ده مرد عادل هوم در شوهر پیودا نموي

( و 10تمام جهوان بوود )آیوه این دعا بر اساس شخصیت داور اي عالي از یك شفاعت مؤثر است.  ابراهیم نمونه

تورد، اموا در عوین حوال فروتنوي عمیقوي داشوت توه تنهوا یوك شوناخت نزدیوك از خوودا  نعيس مويموایون شوهامت را 

توانسووت چنوین فروتنووي از خوود نشووان دهود. هنگووامي تووه ابوراهیم دسووت از شوفاعت برداشووت خداونود بووه ایوون  موي

یوان ب 10زنودگي هسوت توه حقیقتوي توه آیوه (. اسورار بسویاري در 33موضوع خاتمه داد و از نزد او رفت )آیوه 

 تند تنها پاسخ ارضا تننده براي آنها است.  مي

 (.29)آیه  سای  شد غاف  نشویددار  انسان خانوادهاز احترامي ته خدا براي ابراهیم به عنوان یك 

بازي مترادف شده است. اما فساد اخالسي تنها دلی  نابودي این شهر نبود.  با همجنسنام سدوم  2129-22

 برد. نام مي« فراواني نان، سعادتمندي رفاهیتغرور، »وند گناه سدوم را ، خدا05، 49126در حزسیال 

لوط دو فرشته را پایرفت و به اصرار از آنها خواست ته ش  را در خانه او سپري تنند، چرا ته به 

مردان سدوم حتي در پي این بودند ته به این دانست ته ممين است این خطر آنها را نیز تهدید تند.  خوبي مي

در تمال نا امیدي تالش ترد میهمانان خود را نجات دهد و در تمال لوط همانان آسماني هم تجاوز تنند. می

موستاً بر آنها شرمساري دختران خود را به آنها پیشنهاد ترد. تنها یك معجزه باعث نجات آنها شد، فرشتگان 

 توري عارض تردند. 

 

 همجنسبازي
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؛ 31-2812( و در عهد جدید )رومیان 23115؛ 11128ویان ؛ ال16-2129هم در عهد عتیق )پیدایش 

او با ویران تردن شهرهاي سدوم و تند.  محيوم مي(، خدا همجنسبازي را 2512تیموتاؤس  2؛ 916سرنتیان 2

در شریعت موسي، حيم همجنسباز مرگ بود. هرتسي ته عموره خشم خود را از این مسأله نشان داد. 

 دا نخواهد شد.همجنسبازي تند وارث مليوت خ

گوید ته آنها  پردازند. پولس مي فاسد خود مياین به اصطالح همجنسخواهان بهاي گراني را براي زندگي 

اینها شام  بیماریهاي مقاربتي، ب(. 1712)رومیان « عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند»در خود 

همچنین اغتشاش ذهني و احساسي و تغییرات  سارکوم کاپوسی )یك نوع سرطان( و ایدز است.پینیوموسیتیس، 

 غیرمعمول شخصیتي را به همراه دارد.

یك همجنسباز چه زن و چه مرد همچون تمام گناهياران اگر از گناه خود توبه تند و خداوند عیسي مسیح 

اما آنها را  گرچه خدا از گناه همجنسبازان متنفر استتواند نجات یابد.  دهنده خود بپایرد مي را به عنوان نجات

 دوست دارد. 

تند؛ ئ نه گرایش آن را.  مقدس عم  آن را محيوم مي همجنسبازي با همجنسگرایي تفاوت دارد. تتاب

خود را القدس  دهند. آنها به سوت روح بسیاري هستند ته گرایش به انجام چنین تاري دارند اما به آن تن نمي

به موده و در پاتي زندگي تنند. مسیحیان بسیاري هستند ته سازند ته در برابر این وسوسه مقاومت ن مقید مي

 گرایش دارند. همجنس خود 

القودس  اند، اما، نتوانستند آن را تغییر دهند، غرق روح .... وضعیت خود را در غم و پشیماني نگریسته

ي بوه در وفوادارآنهوا سودرت صوبر و پواتي را بیبنود، توه در حقیقوت ایون خوود تقودیس اسوت... انود توا  شده

تنند تا سدرت االهي در ضعف انسان تامو  گوردد و  این عی  دروني و مداوم خود را تحم  ميمسیح، 

 خدا جالل یابد.

مسای  نتیجه گناه بشر دانند، اما خدا مقصر نیست، بليه این  برخي خدا را مقصر چنین گرایشهایي مي

ك زمینه ضعف دارند، و برخي در است. هر فرزند سقوط تردة آدم گرایش به شرارت دارد. برخي در ی

 اي دیگر. وسوسه شدن گناه نیست، بليه به وسوسه تن دادن گناه است.  زمینه

یاري  بااینحال،براي همجنسبازي رهایي است، همانگونه ته براي دیگر اشيال شهوت هم رهایي هست. 

  و مدد االهي در این راه براي هم موردي بسیار مهم است. 

نسبازان را به عنوان یك شخص بپایردند، بدون اینيه روش زندگي آنها را سرزنش مسیحیان باید همج

به هر شيلي ته شده آنها را به ایمانداران باید تنند. زیرا آنها هم تساني هستند ته مسیح برایشان جان داد، 

 (.24121سوق دهند )عبرانیان « به غیر از آن هیچيس خداوند را نخواهد دید»سوي زندگي مقدسي ته 

اش اصرار تردند ته شهر را ترك تنند. اما هنگامي ته او سعي  فرشتگان به لوط و خانواده 21129-19

اثر  زندگي مرتد او اداعاهاي او را بيدامادهایش را متعقاد تند، چنین امري به نظر آنها مسخره آمد. ترد 

بیرون از سدوم همراهي تردند. ساخت. به هنگام طلوع فجر فرشتگان لوط، همسرش و درخترانش را تا به 
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حتي ده وست را تلف ترد، و ترجیح داد در صوغر بماند، یيیدیگر از شهرهاي فاسد. حتي پس از آن هم لوط 

خدا جواي نماند، زیرا  مرد عادل هم در شهر سدوم یافت نشد، پس خدا آن را ویران نمود. اما دعاي ابراهیم بي

 . ز آن انقالب بيرون آوردابراهيم را به ياد آورد، و لوط را ا

گرچه همسر لوط شهر را ترك ترد، اما دل او همچنان در شهر بود، و از این رو زیر داوري خدا سرار 

(، مسیح او را مثال زد تا هشداري باشد براي 31127)لوسا « زن لوط را به یاد آرید»گرفت. به عبارتي دیگر 

 گیرند.  تساني ته نجات او را جدي نمي

لوط از صوغر هم بیرون آمد و در غاري در یك توه ساتن شد. دختران او او را نوشانیدند و  35129-38

او مست شد و با نزدیيي تردند. در نتیجه دختر بزرگ پسري زایید به نام موآب و دختر توچك پسري زایید 

ائی  شدند. در آینده اسر عمون آغاز شد، ته بعدها همسایگان بني به نام بن عمي. از اینجا نس  موآب و بني

ها بودند ته اسرائی   ( و عموني3-2110همین زنان موآبي بودند ته مردان اسرائیلي را به زنا تشاندند )اعداد 

؛ ارمیا 33122پادشاهان 2، ته سرباني فرزندان را هم توسط آن رواج دادند )را به پرستش مليوم سوق دادند

ط مردي عادل بود، اما به خاطر دنیوي بودنش شهادت خوبي بجا دانیم ته لو مي 8 ،711پطرس  1از (. 30131

(، دامادهایش، دوستانش، مشارتتهایش )تسي در سدوم بود(، اموالش، 16(، همسرش )آیه 24نگااشت )آیه 

(. رفتار 11(، تس  و تارش، و تقریباً زندگیش )آیه 30)او ثروتمند شد اما ناگهان فقر شد(، شخصیتش )آیه 

حاتي از آن است ته آنها تحت تأثیر معیارهاي اخالسي شهر سدوم بودند. هیچ راه فراري زشت دخترانش 

 (. 311نیست )عبرانیان 

 (15. ابراهیم و ابیملك )باب 7

اري دیگر پس از بیست سال همان اشتباهي را ته با در نظر ما محال است ته ابراهیم ب 28 -2115

عنوان خواهر خود از خود رد تند ــ محال است، مرگ اینيه ه فرعون مرتي  شده، تيرار تند و ساره را ب

تيرار دورویي ابراهیم در مصر رار تقریباً د را نسبت به گناه به یاد آوریم! واسعه ابمیك در جتمای  دایمي خو

او خدا خواست اهداف خود را در تولد اسحاق تحقق بخشد، ته ممين بود عملي نشود.خدا (. 27-25121است )

تواند بر اعمال  ا به مرگ تهدید ترد. او تنها یك تماشاچي در اطراف میدان تاریخ دنیا نیست. او ميابیملك ر

ایمان در این واسعه بسیار بهتر از ابراهیم  ابیملك بيایمانان.  شریر سوم خود حيومت نماید، حتي در زندگي بي

آور است ته یك  بسیار شرم( بود عم  ترد. )ابیملك یك لق  است و نه یك اسم خاص.« دوست خدا»ته 

هنگامي ته یك نیمه حقیقي را به جاي حقیقت تمام جلوه دهیم،  ایماندار توسط یك انسان دنیوي توبیخ شود!

ابراهیم حتي سعي ترد خدا را هم به خاطر اینيه او را به آن ميان دیگر آن حقیقت نیست بليه ناراستي است. 

به گناه خود اعتراف نماید. اما با اینحال، او هنوز تر عم  تند و  نهتوانست عاسال او ميآورده سرزنش نماید. 

اه  خانه او از نازایي شفا مرد خدا بود. از این رو خداوند ابیملك را نزد او فرستاد تا ابراهیم دعا تند ته 

 حاص  تنند. 
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توان  شود. پس مي براي تسيین به تو داده مياي  یعني هدیه، (26)آیه  «براي تو پرده چشم است»عبارت 

شود، تا گواهي باشد  مبلغي براي رضایت خاطر شما به شما داده مياین به عنوان »آن را چنین ترجمه ترد، 

  « اشتباه رفع شده است. براي تمام مردان ته

 (12. اسحاق فرزند وعده )باب 8-الف

خوشحال او، همانگونه ته خدا هنگامي ته فرزند وعده براي ابراهیم و ساره متولد شد، والدین  2112-25

این مسأله باعث شادماني آنها و شادماني تمام تساني (. 12، 29127گفته بود وي را اسحاق )خنده( نام نهادند )

احتماالً اسحاق زماني ته از شیر گرفته شد بین دو تا پنج سال سن داشته شد.  شنیدند مي ته این خبر را مي

ساره دید ته اسماعی  در هنگامي ته زده الي هفده سال سن داشته است. و احتماالً اسماعی  بین سیاست. 

تند، به ابراهیم گفت ته هاجر و پسرش  ته به مناسبت از شیر گرفتن اسماعی  برگزار شد، استهزا مي ضیافتي

رساند، و اینيه  داند ته شریعت بر فیض جفا مي دیلي بر این موضوع ميپولس این عم  را بیرون تند. را 

تواند بر اساس شریعت حاص  شوند  و برتات روحاني نميدر تنار هم باشند، توانند  ریعت و فیض نميش

 (. 1914)غالطیان 

داد محزون شد، اما خدا به او تسلي داد و به  ابراهیم از اینيه هاجر و اسماعی  را از دست مي 2211-23

اوند بر او روشن ساخت ته اسحاق فرزند وعده در امتي بزرگ خواهد شد. اما خداو وعده داد ته اسماعی  و پ

 است و از طریق او عهد تحقق خواهد یافت. 

هنگامي ته هاجر و پسرش در بیابان جنوب تنعان از تشنگي در حال مرگ بودند، خدا   12 -24112

پس  اسماعی  در این هنگام نوجواني بیش نبود،اي گشود، و آنها نجات یافتند.  چشمان آنها را بسوي چشمه

اي تشید. نام اسماعی  به این معنا  او را به خاطر ضعفش زیر بوتههاجر به این معنا است ته  20احتماالً آیه 

«. خدا شنیده است»و « خدا شنید»تيرار شده است ــ  27و این عم  دو بار در آیه ، «شنود خدا مي»است ته 

 دهد!  ود و پاسخ ميشن تودتان و فرزندان باید تشویق شوند ته دعا تنند. خدا مي

نیست. این ابیملك تسي بود ته سپهساالرش از  15لزوماً همان ابیملِك باب  11ابیملك در آیه  11112-34

غص  ترده. و هنگامي ته ابیملك و ابراهیم با هم پیمان دوستي بستند، پاتریارخ خادمان ابراهیم چاه آبي 

و نتیجه آن شد ته عهدي بسته شد و چاه به ك گفت. درباره چاه آبي ته در گاشته غص  شده بود به ابیمل

این ميان بعدها تبدی  شد به شهري «(. چاه سوگند)»او بالفاصله آن را بئرشبع نامید ابراهیم بازگردانیده شد. 

و ابراهیم شوره تزي )نوعي درخت( به عنوان یادبود در آنجا داد.  ته بیشتر مرزهاي جنوبي را تشيی  مي

 غرس نمود. 

 (11. سرباني اسحاق )باب 9-الف

مقدس باشد، و هیچ واسعه  ترین رویداد تتاب شاید بتوان گفت پس از واسعه جلجتا این واسعه تلخ 2111-25

بزرگترین تر از مرگ پسر محبوب خدا بر روي صلی  به ما نشان دهد.  تصویري واضحدیگري نیست ته 

 اسحاق را براي سرباني سوختني بر توه موریا بگاراند.ماني آغاز شد ته خدا از او خواست آزمایش ابراهیم ز
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موریا درحقیقت خدا سصد نداشت ته ابراهیم چنین تاري بيند؛ او همیشه با سرباني انسان مخالف بوده است. 

دها واسعه جلجتا در آن همانجایي بود ته بع( و 213تواریخ 1توهي است ته اورشلیم در آن واسع شده است )

درد وا ، همچون زخم عمیقي دل ابراهیم را به «پسر خود را ته یگانه توست»خدا ته  ن سخنرخ داد. ای

پسري ته تولدش ه طوري ته او تنها پسر وعده بود ــ یگانه پسر، بداشت. اسحاق تنها پسر ابراهیم بود  مي

 حاص  معجزه بود.

شود براي  ی  به الگویي ميتبدرود آن واژه  معموالً اولین باري ته یك واژه به تار ميمقدس  در تتاب

شوند.  براي اولین بار در اینجا دیده مي( 0( و پرستش )آیه 1محبت )آیه مقدس.  دیگر موارد آن در ادامة تتاب

عیسي خداوند است، خود تصویري از تصویري تمرنگ از محبت خدا نسبت به محبت ابراهیم نسبت به پسر 

 براي انجام ارادة خدا. دهنده  ترین سرباني بود ــ سرباني نجاتبزرگ

مقدس دوبار پشت سر هم تيرار شده  یيي از ده نامي است ته در تتاب« ابراهیم، ابراهیم» 21، 2211

سموئی  2، 413؛ خروج 1146؛ 22111است. این تيرار هفت بار درباره انسان به تار رفته است )پیدایش 

به تار  34120؛ مرسس 37113؛ 11، 1217تي سه بار دیگر در م(. 419؛ اعمال 32111؛ 42125؛ لوسا 2513

 (.21بود )آیه خدا  (22)آیه فرشته خداوند این تيرارها حاوي موضوعاتي بس مهم هستند. رفته است. 

مسلماً سرباني اسحاق آزمایش بزرگ ایمان ابراهیم بود. خدا به ابراهیم وعده داده بود ته  23111-20

د. احتماالً اسحاق در این هنگام باید بیست و پنج ساله بوده باشد، و توسط پسرش نسلهاي بسیاري به او عطا تن

 29122یافت؟ بر طبق عبرانیان  تشت دیگر چگونه آن وعده تحقق مي ازدواج نيرده بود. اگر ابراهیم او را مي

ماني خیزانید. چنین ای تشت، خدا او را از مردگان برمي ابراهیم ایمان داشت ته حتي اگر او پسر خود را مي

ایمان  موردي از سیامت در تاریخ دنیا ثبت نشده بود. همچنین بهبسیار ساب  توجه است، زیرا تا بدان لحظه هیچ 

شما در اينجا نزد االغ بمانيد، تا من با پسر بدانجا رويم، و عبادت كرده، نزد شما »توجه نمایید1  0111او در 

(، سپس توسط اعمال عادل شمرده شد 6120ل شمرده شد )ابراهیم پیش از هر چیز توسط ایمان عاد «بازآييم.

اي براي نجات او شد، درحالیيه اعمال او نمایانگر اصالت ایمان  ایمان او وسیله(. 1211)نگاه تنید به یعقوب 

خدا بره قرباني »، پدرش در جواب به او گفت، «بره سرباني تجاست؟»هنگامي ته اسحاق پرسید، او بودند. 

ذتر شده است تحقق نیافت، بليه  23اي ته در آیه  این وعده توسط بره «هيا خواهد ساخت.را براي خود م

 (.1912توسط بره خدا )یوحنا 

شود. اسحاق اولین نشان است1 تنها پسر، ته محبوب پدر  در این باب دو نشانه بارز از مسیح دیده مي

برخیزانیده شد. بره دومین است1 سرباني  و به شيلي نمادین از مردگانمشتاق انجام اراده پدر است، است، 

اي بود ته تامالً براي خا سوخته  گناهي ته به جاي دیگري مرد، خون او ریخته شد، و آن سرباني سوختني بي

خدا دردي را از ابراهیم مضایق ترد ته »بره به جاي اسحاق گفته است،  نمهیا شدشخصي در مورد شد. 

، به مانند دیگر موارد عهد عتیق خوِد خداوند عیسي مسیح 20و  22ر آیه فرشته خداوند د« خود در دل داشت.
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این یيي از هفت نامهاي ترتیبي (. 24)یهوه یرا( نامید )آیه  خداوند مهيا خواهد كرداست. ابراهیم آن ميان را 

 در عهد عتیق است. نامهاي دیگر چنین هستند1 

 (.16120)خروج « دهد خداوند تو را شفا مي» یهوه رفقه ــ

 (.20-8127)خروج « خداوند درفش من» یهوه نسي ــ

 (.1416)داوران « خداوند سالمتي ما» یهوه شالوم ــ

 (.2113)مزمور « خداوند شبان من» یهوه روئي ــ

 (.6113)ارمیا « خداوند عدالت ما» یهوه صدسینو ــ

 (. 30148)حزسیال « خداوند حاضر است» یهوه شمه ــ

توانست به تسي بزرگتر از خود سسم بخورد  وند به خود سسم خورد زیرا او نميخدا 26111-29

شود، شام  برتت دیگر امتها توسط مسیح  (. وعده خدا در اینجا، ته توسط سوگند او تأیید مي2316)عبرانیان 

براهیم افزاید1 ذریت ا هاي خود مي به وسعت وعده 27خدا در آیه (. 2613شود )نگاه تنید به غالطیان  مي

بر مخالفان خود »فرزندان او هاي دشمنان خود را متصرف خواهند شد. این بدان معنا است ته  دروازه

 .«استبه سقوط خود شهر احيومت خواهند ترد. تسخیر دروازه شهر به مث

برادر ابراهیم، ناحور دوازده پسر داشت، درحالیيه ابراهیم تنها دو پسر داشت ــ اسماعی  و  15111-14

شمار ابراهیم محقق  توانست ایمان ابراهیم را درباره وعده خدا در مورد فرزندان بي حاق. چگونه این مياس

وادار تند ته الیعازر را در جستجوي یافتن همسري براي ابراهیم روانه تند )باب توانست او را  سازد! مي

 توجه نمایید.  13111به نام ربيا در (. 14

 (13)باب . آرامگاه خانوادگي 25-الف

هنگامي ته ساره در سال صد و بیست و هفت سالگي درگاشت، ابراهیم از ساتنان حتي  2113-26

اش. این  حبرون سبر ميفلیه را براي دفن ساره خریداري نمود ــ تنها خرید ارضي او در مدت زمان زندگاني

شرسي مرسوم بوده است. در  هاي د ته در آن ایام در سرزمیننتن بها صحبت ميبسیار گراناز خرید عبارات 

ها به ابراهیم پیشنهاد تردند ته یيي از سبرها را خود انتخاب تند. ابراهیم هم در تمال ادب و احترام  ابتدا حتي

نپایرفت و اصرار نمود ته سیمت سبري را ته از آن عفرون بود تامالً پرداخت نماید. در ابتدا عفرون نه تنها 

دانست ته همة اینها از روي احترام  ابراهیم ميه عنوان یك هدیه پیشنها ترد، اما سبر را بليه تمام زمین را ب

است. در واسع مالك سصد نداشت ته آن را بدون دریافت مبلغ بدهد. هنگامي ته ابراهیم تمای  بسیاري براي 

بسیار خوبي را  ن داد، عفرون چهارصد مثقال نقره به او پیشنهاد ترد، گویي ته سیمتخرید آن سبر از خود نشا

زد. پس هنگامي ته  درحقیقت این مبلغ بسیار گزاف بود، و خریدار باید بر سر آن چانه ميپیشنهاد ترده است. 

خواست ته به یك  زده شدند. ابراهیم نمي ابراهیم همان سیمت اولیه را پایرفت همگي از این موضوع شگفت

 ایمان بدهيار باشد و ما هم باید چنین تنیم. بي
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مقبره ميفلیه بعدها تبدی  شد به آرامگاه ابراهیم، اسحاق، ربيا، یعقوب و لیه. این ميان  27113-15

 تاریخي اتنون محلي است ته مسجد مسلمانان در آن بنا شده است.

 (14. عروسي براي اسحاق )باب 22-الف

دختري انتخاب تند و  ابراهیم بزرگترین خادم خود را سسم داد ته مبادا براي اسحاق از تنعانیان 2114-9

 4-1( سسمي را ته در آیات Charles F. Pfeifferالنهرین زندگي تند. چارلز اف فیفر ) نه بگاارد ته او در بین

 تند1 ذتر شده است، چنین توصیف مي

آمدند )نگاه تنیود  )صل (پدر خود بوجود مي« تمر»یا « ران»ها از  مقدسي، بچه بر طبق اصالح تتاب

گااشتن دست بر روي تمر نمادي بود بر اینيوه، در صوورتي توه اگور سووگند بجوا (. 16146به پیدایش 

شودند  تولیود موي« تمور»آمدنود، و یوا بوه عبوارتي فرزنوداني توه از  آورده نشود، فرزنداني ته بوجود موي

شد و به طور خواص در  نامیده مي« سوگند اوالد»انتقام این خیانت را از او خواهد گرفت. و این عم  

اطمینووان دهوود تووه توسووط اسووحاق  سسوومت توواربرد دارد، زیوورا مأموریووت خووادم ابووراهیم ایوون بووود تووه ایوون

 فرزندي براي ابراهیم حاص  شود. 

اسحاق »شود تا براي  القدس است ته توسط پدر فرستاده مي خادم در اینجا نمادي از روح 25114-24

ت تمهیدات سفر را ثبت ترده است، خادم یعني خداوند عیسي عروسي برگزیند. متن روایت به دس« آسماني

( این Murdoch Campbellهدایایي دارد، و نشاني براي شناسایي عروس منتخ  خداوند.  مورداك تمپ  )

 دهد1 موضوع را چنین شرح مي

ایون نشوواني بوود بوور اینيوه شخصوویت و موسعیوت دختووري توه شایسووته پسور آسووایش اسوت را پوور رنوگ توور 

آیود ـوـ سوبوي  خواست ــ آنگونه ته از ترجمه موتن عبوري بور موي مي« سبویي»و سازد. او تنها باید از ا

جودة دور عیسوي مسویح باشود، بایود آب؛ اما آنيسي را ته خدا انتخاب تورده بوود توا موادر امتوي عظویم و 

داد ته نه تنها یك سبوي آب، بليوه آب بسویار فوراوان بوه دیگوران  ذات بخشندة خود را اینگونه نشان مي

توورد.  د. و بودین منظووور او بایود آموادگي خوود را بووراي آب نوشوانیدن بوه شوترها هووم اعوالم مويبخشوی موي

تنویم، ده حیووان تشونه پوس از یوك سوفر طووالني، آنقودر تشونه بودنود توه  تصور ميخوب هنگامي ته ما 

ود توه دعواي الیعوازر بو بریم ته این دختر همان دخترِ  توانستند ده بشيه آب را بنوشند،  آنگاه پي مي مي

اي مهربان و فوداتار و همچنوین  ایست به روحیه حیوان را خدمت تند، و این اشارهحاضر بود انسان و 

 شخصیتي بسیار واال.

بدینسان هدایاي خادم ابراهیم را انجام داد و محبوب بود ته این شرایط را  مسلماً این ربيا 20114-01

دانست ته  ترد، خادم ابراهیم مي هدایت ميپدر خود دریافت ترد. هنگامي ته ربيا خادم را به سوي خانة 

 جستجوي او به پایان رسیده است. به محض اینيه ربيا این وضعیت را براي برادر خود، البان شرح داد، او 

تمام این و سپس شنید ته خادم از ربيا براي اسحاق خواستگارس ترد. همراهانش را به گرمي پایرفت، 

متقاعد سازند ته این ازدواج را خداوند پدر ربيا را  ،ست هم دادند تا البان و بتوئی اتفاسات خوشاینددست به د

  تدارك دیده است.
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سپس خادم هدایایي به ربيا، البان، و مادر او تقدیم ترد تا مهر تأییدي باشد بر این پیوند.  03114-62

مشي  اما اشتیاق ربيا براي رفتن صبح روز بعد، خانواده خواستند ته در عزیمت ربيا تأخیر صورت پایرد، 

 را ح  ترد و او به برتات خانواده عازم شد.

رود ظاهر  اسحاق پس از واسعه موریا براي اولین بار هنگامي ته به مالسات ربيا مي 61114-67

بینیم زماني است  دهنده را پس از مرگ، تدفین و سیام و صعود به آسمان مي شود. پس اولین باري ته نجات مي

مالسات اسحاق با ربيا یيي از (. 28-2314تسالونیيي 2آید ) دیدار عروس منتخ  خود ميه او براي ت

باشد و با او ازدواج ترد و دل به او بست، و بر خالف زیباترین مالساتها است. او بدون اینيه او را سبالً دیده 

 دیگر پاترارخها هیچ همسر دیگري نداشت.

 (28-2110. نس  ابراهیم )21-الف

تأییدي بر این موضوع  6به نظر آیه سطوره متعه ابراهیم نامیده شده است.  3112در اول تواریخ  2110-6

اي ابراهیم بوده است، تسي ته از تمام مزایاي یك همسر در خانه برخوردار نیست.  باشد. پس او زن صیغه

 تأیید او نیستند.  تند ته هیچگاه آنها مورد مسای  دنیوي را ثبت ميباري دیگر خدا دخالت 

ابراهیم در سن صد و هفتاد و پنج سالگي جان بداد و دومین ضخصي بود ته در مقبره حبرون  7110-28

اند به وعده خدا به ابراهیم تحقق بخشیدند1  نام برده شده 26-21دوازده پسر اسماعی  ته در آیات دفن شد. 

به تانون توجه روایت تبدی  اسماعی ، اسحاق  (. با مرگ15127)آیه « دوازده رئیس از او پدید آمدند»

 شود. مي

 (35:26-11:25ب. اسراق )

 (34-29110. خانواده اسحاق )2-ب

بود. سپس خدا دعاي اسحاق را جواب داد و  نازادربيا تقریباً تا بیست سال پس از ازدواجش  29110-16

اینيه خدا به او گفت ته آنها سر دو امت  او حامله شد. نزاع میان این دو پسر او را سر در گم ساخته بود تا

نوزاد اول عیسو )پر مو( نام نهاده شد.  و دیگر یعقوب )فریبيار( نامیده رسی  خواهند شد )اسرائی  و ادوم(. 

خواست از برادرش سبقت جوید چرا ته پاشنه اسحاق را چسبیده بود.  شد. حتي به هنگام تولد هم یعقوب مي

 او شصت سال سن داشت.ق متولد شدند، زماني ته دوسلوهاي اسحا

هنگامي ته پسرها بزرگ شدند، عیسو تبدی  شد به یك صیاد ماهر ته غالباً بیرون از خانه  18، 17110

دل و چادر نشین بود. اسحاق عیسو را دوست داشت، اما ربيا یعقوب را دوست  بود. در مقاب  یعقوب ساده

  بود. « مامانپسر »داشت. احتماالً او 

عیسو به عنوان پسر نخست این امتیاز دا داشت ته دو سهم از اموال پدر را به ارث برد ــ  19110-34

برد. سپس او تبدی  شد به یك طایفه یا سرخانواده. این  آنچیزي ته پسر دیگر به ارث ميیعني، دوبرابر 

توانست جد  او ميشد این را نیز گفت ته  در مورد عیسو، مي زادگي معروف بود. موضوع به حق نخست

پزد. او آنقدر با التماس  گشت، دید ته یعقوب براي خود آش سرخ مي مسیح باشد. روزي عیسو از شيار بازمي
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)ادوم(، را بر او گااشتند، و این نام هم بر او و هم « سرخ»سدري از آن آش سرخ طل  نمود ته نام مستعار 

زادگي او به او داد،  آش را در سبال دریافت حق نخستهنگامي ته یعقوب  بر اوالد او، ادومیان نهاده شد.

 13نبوت آیه « هیچ غاایي جز میوه درخت ممنوعه به این بها خریداي نشد.»پایرفت. عیسو در تمال حماست 

تحقق یافت. خدا از این معامله عیسو چشم پوشي نيرد، اما یك چیز مبرهن استــ خدا  34-19تا خدي در آیات 

ارضاي نیاز جسماني خود را به برتات ج نهاد و در نقشه خدا سرار گرفت، درحالیيه عیسو زادگي ار به نخست

 روحاني ترجیح داد.

با تأتید بر رفتاري ته عیسو نسبت به جاي اینيه با نحوه رفتار یعقوب با برادرش به پایان برسد این باب 

رسخت اسرائی  بودند. سرنوشت نهایي فرزندان عیسو دشمنان سرسد.  زادگي خود داشت به پایان مي به نخست

 آنها در عوبدیا اعالن شده است. 

 ( 16. اسحاق و ابیملك )باب 1-ب

و درحالیيه به سوي (. 15و  21واتنش اسحاق نیز نسبت به سحطي به مانند پدرش بود )بابهاي  2116-6

در مسیر مصر ود. جرار ترد خداوند در جرار بر او ظاهر شد و به هشدار داد ته به مصر نر جنوب سفر مي

سرار داشت و حيم یك توسفگاه را داشت. خدا به اسحاق گفت ته موستاً در جرار بماند اما اسحاق در آنجا ساتن 

 خدا عهد بالشرطي را ته با ابراهیم بسته بود براي او تأیید ترد. شد. 

د ه مردان جرار معرفي ترسید. او همسر خود را به جاي خواهر خواسحاق نیز به مانند پدرش  7116-27

هنگامي ته این فری  آشيار شد و باري است ته ضعف پدر در پسر هم تيرار شود.  تأسفترد. واسعاً داستان 

اسحاق در جرار مورد نيوهش سرار گرفت، اسحاق به اشتباه خود اعتراف ترد. اعتراف به برتت منجر شد. 

جا بود از او خواست ته آن شهر را ترك تند. از این رو ثروتمند شد ــ آنقدر ثروتمند ته ابیملك ته حاتم آن

 اسحاق از جرار به دره جرار ته زیاد هم دور نبود نق  ميان ترد. 

براي تندن چاه عسق )نزاع( و  هایي را ته ابراهیم حفر ترده بود، بستند.  فلسطینیان چاه 28116-10

از فلسطین رفت. و این بار هنگامي ته چاهي  سطنه )دشمن( نزاعي با فلسطینیان در گرفت. سرانجام اسحاق

شبع  حفر نمود نزاعي در نگرفت، از این رو آن را رحوبوت )ميانهاي وسیع یا اتاق( نامیدند. از آنجا به بت

رفت، جایي ته خدا باري دیگر او را از وعده برتت اطمینان بخشید، و جایي ته اسحاق مابحي بنا ترد 

براي زندگي همانگونه ته آب ود )سيونت(، و نیز چاهي حفر نمود )تازگي(. اي برپا نم و خیمه)پرستش(، 

 جسمي ما ضروري است، آب تالم نیز در حیات روحاني ما ضروري است. 

 

 گوید1  چنین مي 32-16م دربارة آیات اویلی 16116-33

زد او تنود، سواتنان بوراي برتوت خودا نو هنگامي توه اسوحاق خوود را از موردم سواتن در جورار جودا موي

تواننود بوه بهتورین نحوو بوه دنیوا تموك تننود توه خوود را از آن جودا  آیند.... مسیحیان تنهوا هنگوامي موي مي

 سازند....
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ابراهیم آن ميان را بئر  خادمان اسراق آب يافتند.درست در همان روزي ته اسحاق از ابیملك جدا شد 

(. اتنون هم اسحاق تحت همان شرایط آن را شبع 32112شبع نامیده بود زیرا موستاً با ابیملك عهدي بسته بود )

 نامد. یا بئرشبع مي

ایمان، باعث رنجش اسحاق و رفقه شد، و از  ازدواج عیسو با یهودیه و بسمه، دو دختر بي 34116-30

لیاستي او را براي  همچنین این موضوع بيهمان زمان یوغهاي ناموافق بسیار دیگري اختیار ترد. 

 سازد. یشتر بر ما نمایان ميزدگي هر چه ب نخست

 ( 43:36-1:21پ. يعقوب )

 (17. فری  عیسو توسط یعقوب )باب 2-پ

سال داشت، چشمانش تار  237تقریباً سي و هفت سال از وسایع باب سبلي گاشت. اسحاق اتنون  2117-11

اعی  در همان ترد ته زمان مرگش فرا رسیده است، شاید به این خاطر ته برادرش اسم شده بود، و گمان مي

 (. اما او چه  و سه سال دیگر هم زندگي ترد. 27110سن درگاشت )پیدایش 

اي چید  دسیسههنگامي ته اسحاق مي گوشت آهو از عیسو خواست، تا در سبال آن او را برتت دهد، ربيا 

بود زیرا نیرنگ او الزم ن بگیرد. ته او را دوست داشتتا شوهر خود را فری  دهد و برتت را براي یعقوب 

ب(. او گوشت بز براي او پخت تا عطر و طعم گوشت 13110دهد ) خدا وعده داده بود ته یعقوب را برتت مي

بر دستهاي یعقوب گااشت تا همچون دستهاي عیسو پر از مو باشد. اسحاق آهو را داشته باشد، و پوست آهو 

د. ما نباید در مسای  روحاني به بر احساسات خود توت  ترد؛ دستهاي پر از مو همچون دستهاي عیسو ب

 گوید1  باره مي در این (Martin Luther)همانگونه ته مارتین لوتراحساسات خود تيیه تنیم. 

 روند، و احساسات فریبنده هستند؛ آیند و مي احساسات مي

 ندارد ته آن را باور داشته باشیم.سنگ محك ما تالم خدا است؛ و هیچ چیز دیگر ارزش 

طرح این فری  را چیده بود، اما یعقوب هم در این امر مقصر بود. و او آنچه ته تاشته بود اگرچه ربيا 

 گوید1  سي. اچ. ميینتاش در مورد این موضوع مي درو ترد.

برتوت را از پودر پس از اینيه او بوه نیرنوگ و فریو  تند،  .. هرتسي ته زندگي یعقوب را مشاهده مي

خواسوت او  سعادت این دنیا بهره بسیار اندتي بورد. بورادر او موياز او درخواهد یافت ته خود گرفت، 

را بيشد، و او براي اجتناب از ین امر مجبور شد از خانه پدري خوود بگریوزد؛ عمووي او البوان او را 

فری  داد... او مجبور شد مخفیانه او را ترك تند... او پستي پسرش رئووبین را تجربوه نموود... خیانوت 

الوي نسوبت بوه اهوالي شويیم؛ سوپس او درگاشوت همسور محبووب خوود را تجربوه  رحمي شومعون  و بي

نمود... پایان ناخوشایند و نابهنگام یوسف؛ و بدتر از همه اینها مجبور شود بوه خواطر سحطوي بوه مصور 

 برود، و در آنجا در سرزمین غری  مرد... 
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  توجه است ته برتاتي ته اسحاق یعقوب را در سعادت، ماليیت، و حفاظت برتت داد. جال 13117-19

به الهام سخن یافتند زیرا، در حقیقت آنها  تردند نبویت بود؛ آنها به تدریج تحقق مي پاترارخها اعالم مي

 گفتند. مي

هنگامي ته عیسو بازگشت و از فری  آگاهي یافت، با ترس و واهمه از اسحاق برتت  35117-45

با (. 27، 26121شد ته آن را بازگرداند )عبرانیان  ر نميخواست. اما برتت به یعقوب عطا شده بود و دیگ

 اینحال اسحاق تالمي براي عیسو داشت1

اینك مسين تو )دور( از فربهي زمین، و از شبنم آسمان از باال خواهود بوود، و بوه شمشویرت خوواهي »

ا از او ر زیست، و برادر خود را بندگي خواهي ترد، و واسوع خواهود شود توه چوون سورباز زدي، یووغ

 ( [Moffatt]موفات —45، 39 آیات) «گردن خود خواهي انداخت

تحت تسلط ها در بیابان زندگي خواهند ترد، جنگجو خواهند بود،  این آیات حاتي از آن است ته ادمي

اسرائی  خواهند بود، اما روزي بر علیه این حيومت خواهند شورید. این پیشگویي در زمان سلطنت یورام، 

 (. 11-1518پادشاهان 1به وسوع پیوست )پادشاه یهودا 

گري به پایان رسید برادر خود  عیسو سصد داشت به محض اینيه پدرش مرد و روزهاي نوحه 42117-46

از این موضوع اطالع حاص  نمود، به یعقوب گفت به خانه برادرش البان هنگامي ته رفقه یعقوب را بيشد. 

در یك نیز بگریزد و ترسید مبادا عیسو  قوب تشته شود بليه ميترسید ته یع در حران برود. او نه تنها مي

یعقوب از جنگ خونین تشته شود، و هر دو پسر خود را به یيباره از دست دهد. بااینحال، براي اینيه رفتن 

یعقوب  یعقوب نیز به مانند عیسو با دختري حتي ازدواج تند.ترسد ته مبادا  توجیه تند گفت مي نرد اسحاق را

تا زمان پدرش ار داشت ته هرچه زودتر بازگردد، اما بازگشت او بیش از بیست سال به طول انجامید. انتظ

 بازگشت او زنده بود، اما مادرش چندي پس از عزیمت او درگاشت. 

 (18 باب. عزیمت یعقوب به حران )1-پ

اي در  ، منطقهاسحاق یعقوب را خواند و او را برتت داد، و او را به فدان ارام فرستاد 2118-9

این موضوع باعث شد تا در میان اسوام مادري خود همسري براي خود بیابد و نه از تنعانیان. النهرین،  بین

باید گفت ته او تار بد انجام عیسو با دختر اسماعی  ازدواج ترد تا بتواند بدینوسیله برتت را از پدر بازستاند. 

 سد.به نتیجه خوب بربسیار( تا داد )همسران  مي

برپا شده است. این ئی  در خواب دید ته نردباني از زمین به سوي آسمان  بیتیعقوب در  25118-29

میان میان آسمان و زمین، و به طور خاص   صمیمانهواسعي، دایمي و مشارتت یك حقیقت »خواب نمایانگر 

اي آشيار به این واسعه  ارهاوند به هنگاك تالسات با نتنائی  اشعیسي خد« است. تنهاخداي پرجالل و انسان 

اما ایمانداران امروزه (. 0212نمود و آن را با ظهور ثانوي و جالل سلطنت هزارساله ارتباط داد )یوحنا 

آتنده از  توانند از مشارتت لحظه به لحظه با خداوند بهرهمند شوند. در این هنگام ته احتماالً دل یعقوب مي

با او عهدي بست، حال، و ناپایداري آینده بود، خدا در تمال محبت  بت به گاشته، تنهایي زمانپشیماني نس
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وعدة ، «من با تو هستم»به وعدة همراهي توجه نمایید1 همانگونه ته با ابراهیم و اسحاق پیمان بسته بود. 

وعدة ، «تا تو را بدين زمين بازآورم»وعدة هدايت: « ،تو را در هر جايي كه روي، مرافظت فرمايم»امنيت: 

یعقوب ته .« ام، بجا نياورم، تو را رها نخواهم كرد زيرا كه تا آنچه را به تو گفته»مانت شخصي: ض

 )خانة خدا( نهاد.  ئيل بيت)جدایي( بود  لوزدانست خدا را در آنجا مالسات ترده است، نام آنجا را ته  مي

اي  ارتباط شخصيود، هیچ ئی ، جاییيه یعقوب از شادي غافلگیر شد و از هیبت خشك شده ب پیش از بیت»

 مقدس(.  )یادداشتهاي روزانه اتحادیه تتاب« در یك لحظه براي او رخ دادبا خدا نداشت. همه چیز 

زند. درواسع یعقوب براي تمتر از آن چیزي ته  رسد یعقوب با خدا چانه مي سپس به نظر مي 15118-11

تالم خدا را باور داشته آنقدر سوي نشده بود ته هنوز (. ایمان او 24زد )آیه  خدا به او وعده داده بود چانه مي

یك خود را شرطي براي اجراي سهم خدا در این توافق سرار داد. اما تفسیر دیگر این است  باشد، از این رو ده

؛ 1112هاي مشابه نگاه تنید به اعداد  یك بدهد )براي دیگر سسم ته او خود را مقید ترد ته بدون هیچ شرطي ده

 (.  2212سموئی  2؛ 32، 35122داوران 

 (14135-2119. یعقوب، همسر و فرزندانش )3-پ

او بیست سال شبع را به مقصد حران ترك ترد هفتاد و هفت ساله بود.  هنگامي ته یعقوب بت 2119-4

عموي خود، البان را خدمت ترد، سپس به تنعان بازگشت و سي و سه سال در تنعان زندگي ترد، و هفده 

برخي ته  اي هدایت شد به همان مزرعه مر خود را در مصر بود. پس از اینيه به فدان حران رسیدسال آخر ع

خدا آنقدر در زمانبندي خود تام  بود ته هنگامي ته هاي خود بودند.  از شبانان البان مشغول چرانیدن گله

د شبان خوبي بود، یعقوب ته خو اش سر رسید. یعقوب با شبانان مشغول صحبت بود راحی  به همراه گله

به گوسفندان خود آب دهند. تا تعج  ترد ته چرا هنگامي ته هنوز روز بود همه آنها بر سر چاه منتظر بودند 

با یعقوب  دیدارتوانند سنگ را از سر چاه بردارند.  آنها در جواب گفتند ته تا زماني ته تمام شبانان نرسند نمي

اس بود، و همچنین براي البان هنگامي ته خواهر زادة خود یعقوب اي پر از احس دختر دایي خود راحی  لحظه

 را مالسات ترد.

به سب  یعقوب پایرفت ته دختر خود راحی  را در ازاي هفت سال خدمت به یعقوب بدهد.  20119-30

محبتي ته یعقوب به راحی  داشت این سالها در نظر او چند روز آمد. و خدمت ما به خداوند هم باید چنین 

 اشد.ب

 لیه چشمان ضعیفي داشت و جااب نبود. اما راحی  زیبا بود.

با صورتي پوشیده و رسم بر این بود ته عروس در ش  عروسي به حجله برود، بر طبق رسوم آن زمان 

توانید تصور تنید ته یعقوب به هنگام صبح وستي دریافت عروس او لیه  مسلماً اتاق هم تاریك بوده است. مي

براي این فری  خود این بهانه را آورد ته بر طبق ین شد! البان او را فری  داده بود، اما خشمگاست چقدر 

)یعني عروسي با لیه را هفته اين را تمام كن »سپس البان گفت، دختر بزرگتر باید اول شوهر تند.  آنجارسم 

پس از پایان عروسي یك  « دهيم، براي هفت سال ديگركه خدمتم بكني. و او را نيز به تو مي به پایان برسان(
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اي، یعقوب با راحی  نیز ازدواج ترد، سپس به خاطر راحی  هفت سال دیگر نیز او را خدمت ترد.  هفته

مورد نفرت است ترد! هنگامي ته خداوند دید ته لیه  یعقوب خود فری  را تاشته بود و اتنون آن را درو مي

این سانون به این مسأله خاتمه دهد. فرزنداني بخشید تا به او شود(  )یعني اینيه تمتر از راحی  به او محبت مي

لیه شوند.  مردمي ته در یك سسمت ضعیف هستند در سسمتي دیگر غني ميتند1  جبران االهي هنوز هم عم  مي

(. از او طبقة تاهنان آمدند 30، 33، 31به وجود خداوند اعتراف ترد )آیات با نامگااري فرزندان خود 

فهرست تام  در این باب چهار پسر اول یعقوب را داریم. پادشاهان )یهودا(، و سرانجام مسیح.  نس )الوي(، 

 فرزندان یعقوب به شرح ذی  هستند1

 فرزنداني كه براي ليه متولد شدند:

 (31119رئوبین ــ )دیده، یك پسر( )

 (33119شمعون ــ )شنیدن( )

 (34119الوي ــ )پیوست( )

 (30119یهودا ــ )حمد( )

 (28135یساتار ــ )اجرت( )

 (15135بودن( )زبولون ــ )

 :متولد شدند ، كنيز راحيلپسراني كه براي بلهه

 (6135دان ــ )داوران( )

 (8135نفتالي ــ )تشتي( )

 پسراني كه براي زلفه، كنيز ليه متولد شدند: 

 (22135اي از سعادت( ) اد ــ )دستهگ

 (23135اشیر ــ )خوشحال( )

 ي راحيل متولد شدند: پسراني كه برا

 (14135یوسف ــ )مزید( )

 ( 28130بنیامین ــ )پسر دست راست( )

اي به یعقوب داد.  صیغهراحی  در تمال ناامیدي تنیز خود ، بلهه را به عنوان همسر یا زن  2135-23

د. بلهه دو پسر اگرچه چنین مناسبتهایي در آن زمان رواج داشت، اما باید گفت ته آنها برخالف ارادة خدا بودن

یه هم در جواب این تار راحی ، تنیز خود، زلفه را به یعقوب داد و دو لبه نامهاي دان و نفتالي به دنیا آورد. 

 اد، و اشیر به دنیا آمدند.گپسر دیگر به نامهاي 

ته مردم آن روزگار باور گوجه فرنگي بود، مهر گیاهي ته رئوبین پیدا ترد در وسع یك نوع  24135-14

نازا بود مشتاق بود تمي از آنها داشته باشد. او در سبال آن شود. از آنجایي ته راحی   اشتند باعث باروري ميد

دیگر از رسید ته لیه  بنا به دالیلي نامعلوم به نظر ميپایرفت ته لیه به عنوان همسر یعقوب با او زندگي تند. )
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ــ یساتار و زبولون ــ و  هم براي لیه به دنیا آمدندحقوق همسري برخوردار نبود.( پس از این، دو پسر دیگر 

همچنین دختري به نام دینه. سرنجام راحی  پسر اول خود را به دنیا آورد و آن را یوسف نام نهاد، و بدینوسیله 

 ایمان خود را ابراز ترد ته خدا پسري دیگر نیز به او خواهد بخشید. 

 (43-10135. فری  البان توسط یعقوب )4-پ

او به اصرار ترد ته   خواهد به تنعان بازگردد، دایي هنگامي ته یعقوب به البان گفت ته مي 10135-36

متوجه شده است خداوند او را به خاطر یعقوب برتت داده است، و اگر بماند او همانجا بماند. او گفت ته 

يش سياه را از ميان هر ميش پيسه و ابلق و هر ماجرت یعقوب را خواهد داد. یعقوب گفت اگر البان 

به او بدهد او را خدمت خواهد ترد. و تمام حیوانات دیگر از آن  ها را از بزها، ها و پيسه گوسفندان، و ابلق

البان اتثر دامهایي ته  «اينك موافق سخن تو باشد.»البان با این شرایط موافقت ترد و گفت،  .شدند البان مي

دانست ته هنگامي ته زاد و ولد  و ميو داد تا آنها را شباني تنند، براي یعقوب انتخاب شده بود به پسران ا

هاي سیاه دارند از آن یعقوب خواهند بود. سپس رمة خود را نیز به یعقوب سپرد، و  ليهدامهایي ته تنند  مي

ي شد گوسفندان ليه دار و این امر باعث ميهاي پسرانش سه روز راه، فاصله گااشت.  هاي او و رمه میان رمه

گیري  جفتشدند  هاي پسران البان بودند با گوسفندان سفید البان ته توسط یعقوب نگاهداري مي ته در رمه

 نينند. 

داد، چوبهایي را ته خراشیده بود در مقاب   هاي البان را پرورش مي هنگامي ته یعقوب رمه 37135-43

آمدند  هایي ته به دنیا مي برهته ليه ليه بودند.  گااشت، چه در مقاب  آنهایي ته یيدست بودند و یا آنهایي آنها مي

هاي  آیا این چوبها واسعاً ليهیا مخطط بودند یا پیسه و یا ابلق. و این یعني اینيه اینها به یعقوب تعلق داشتند. 

تردند؟ شاید براي این عم  مبنایي وجود داشته باشد و یا شاید هم وجود نداشته  روي حیوانات را تعیین مي

توان براي این  دیگر چه دلی  دیگري ميید ته ممين است چنین بوده باشد.( گو م ژنتیك امروزي ميل. )عباشد

 مسأله مطرح ترد؟ 

در این روایت (. 21132توانست معجزه باشد )نگاه تنید به  دلی  آن ميباید گفت پیش از هر چیزي 

این تار نه تنها ابي اطالع داشته است. او با تشي انتخ دهد یعقوب از علم تخم نشان مياشاراتي وجود دارد ته 

تر و براي البان حیواناتي  حیواناتي تولید ترد ته ليه داشتند، بليه حتي توانست براي خود حیواناتي سوي

تشي انتخابي را از دیگران مخفي  اي بود ته اسرار تخم تر تولید تند. شاید چوبهاي سفید شده تنها حیله ضعیف

 ترد افزایش یافت. چه ته باشد ثروت یعقوب در طي شش سالي ته البان را خدمت مي تند. توجیه آن هر

 (32. بازگشت یعقوب به تنعان )باب 0-پ

ورزند، خداوند به او  پس از اینيه یعقوب دریافت ته البان و پسرانش نسبت به او حسادت مي 213-28

این موضوع را با آنها در میان گااشت، و براي  ابتدا او راحی  و لیه را خواند وگفت ته به تنعان بازگردد. 

تا بحال دو بار اجرت مرا عوض ترده است، و آنها تعریف ترد ته چگونه البان او را فری  داده است و 

اند، و اینيه  زیاد شدهمطابق با می  او هاي او همیشه  اینيه چگونه خدا بر تمام این مسای  حاتم بوده است و گله
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(، و اینيه خدا به او 11-15118ه بیست سال سب  یاد ترده بود را به او یادآوري ترده است )خدا سوگندي را ت

گفته است ته به تنعان بازگردد. همسران او پایرفتند ته پدرشان به صداست با آنها رفتار نيرده است و باید 

 هرچه زودتر آنجا را ترك تنند. 

ابتدا یعقوب تشخیص هدایت خدا مطرح ترده است.  اصول گوناگوني را براي  (Thomas)توماس تگریفی

ترد تغییراتي صورت پایرد. سوم، تالم خدا با سوت بر  (. دوم اینيه، شرایط ایجاب مي10135اشتیاسي داشت )

رغم پیوندهاي عاطفي با البان آن را تأیید تردند. توجه نمایید ته  او آمد. و سرانجام اینيه همسرانش هم علي

 (. 23ئی  است )آیه  ( خداي بیت22ینجا )آیه فرشته خدا در ا

شتر خود آنها پاالن پیش از این عزیمت پنهاني، راحی  بتهاي خانة پدر خود را دزدید و در  29132-12

ته ازدواج  حاتي از حاتمیت خانواده بود، و و درمورد یك دختريرا پنهان ترد. داشتن این بتهاي خانة پدري 

از آنجایي ته به هنگام عزیمت یعقوب به ساخت.  حق اموال پدرش مطمئن ميترده است، شوهر او را از 

تنعان یعقوب البان پسراني داشت، تنها آنها حق ماليیت ترافیم پدر خود را داشتند. بنابراین دزدي راحی  

 ترد.  حقوق ماليیت امالك البان را براي شوهرش حفظ ميموضوع بسیار مهمي بود، ته درواسع 

نگامي ته البان از عزیمت آنها آگاهي یافت، او به همراه پسرانش به مدت هفت روز آنها ه 11132-35

و  آسیبي به یعقوبته هیچ  وبه او هشدار دادظاهر شد  اورا تعقی  تردند، اما خداوند در خوابي بر 

شته با احترام و یك . هنگامي ته البان باالخره به آنها رسید، تنها از او گله ترد ته چرا نگاانرساندهمراهانش 

 مشایعت درخور و شایسته آنها را راهي تند و اینيه بتهاي او دزدیده شده است.

ترسید مبادا البان دخترانش )راحی  و  ، یعقوب چنین پاسخ داد ته ميالبانبراي شيایت اول  32132-30

مرگ را برا ر ترد و بالفاصله او بگیرد. در مورد شيایت دوم او دزدیدن خدایان او را انيا لیه( را به زور از

بر روي آنها راحی  اي نداشت.  ي سارق آنها خواستار شد. البان به دست تمام تاروان را جستجو ترد، اما فایده

تواند از شتر پایین بیاید و به پدر خود احترام بگاارد ته عادت ماهانه  نمينشسته بود و گفت به این خاطر 

 دارد. 

البان را سرزنش ترد ته او را به ه یعقوب رسیده بود ته عصباني شود. او اتنون نوبت ب 36132-41

او رفتار انصافي با  به بيرغم وفاداري و خدمت صادسانه او  عليدزدي متهم ترده است و اینيه بیست سال 

توش بوده است و در تمام تارهایي ته انجام  دهند ته یعقوب بسیار سخت این عبارات نشان ميترده است. 

داده است برتت خدا با او بوده است. آیا ما نسبت به تارفرمایان خود صادق هستیم؟ آیا برتت خدا در  يم

 تارهاي ما بر ما است؟

این موضوع را نپایرفت و در با لحني حاتي از اعتراض به او گفت ته او هیچگاه به البان   43132-05

البته این پیمان ، سپس پیشنهاد ترد ته پیماني ببندند. هاي خود آسیبي نخواهد رسانید ها، یا گله دختران، نوه

دوستانه، و از روي بخشش نبود، بليه از خداوند خواستند تا در تمام مدتي ته از هم جدا هستند بر آنها نظارت 

در واسع این یك معاهده میان دو متقل  بود، چرا ته از خداوند خواستند تا درحالیيه از یيدیگر دور هستند تند. 
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عدم تعرض بود، اما این خداوند شاهد بر آنها باشد ته عم  درست را انجام دهند! در حقیقت این یك معاهده 

ساخت ته با خشونت با دختران البان رفتار نيند و با زن دیگري ازدواج نيند.  پیمان یعقوب را موظف مي

نامید، یك   جلعيدمي است. یعقوب آن را نامید، ته در واسع یك عبارت آرا «يَجرَسْهدوتا»البان ستون سنگها را 

تردند تا به  يهستند. هیچیك از آنها نباید از این سنگها عبور م« تودة شهادت»واژه عبري. هر دو به معناي 

 دیگري حمله تند. 

نوشتن نام خدا البان به خداي ابراهیم، خداي ناحور، و خداي پدر ایشان، تارح، سسم خورد.  02132-00

البان به اند  )ترجه جدید تینگ جیمز( حاتي از آن است ته مترجمان چنین برداشت ترده NKJVدر ترجمه 

شناخت اشاره ترده است. بااینحال، از آنجایي ته متن عبري آن فاسد  اي ته ابراهیم مي خداي حقیقي

تردند  ا را پرستش ميدینان ته این افراد در اور آنه توانیم بگوییم ته البان به خدایان بي گااري است نمي اعراب

ترسید.  یعني خدایي ته اسحاق از آن مي يعقوب قسم خورد به هيبت پدر خود اسراق ــترده است.  اشاره مي

اي براي تمام حاضران  اي تقدیم ترد، سپس میهاماني پرست نبود. یعقوب ابتدا سرباني اسحاق هیچگاه یك بت

 برپا ترد و تمام ش  را در توه خیمه زد. 

 ها و دختران خود را بوسید و با آنها وداع ترد و به خانه بازگشت. دا، البان نوهصبح فر

 (33و  31. آشتي یعقوب با عیسو )باب 6-پ

یعقوب در راه تنعان گروهي از فرشتگان را مالسات ترد و آن ميان را محنایم نام نهاد )دو  2131-8

یا دو گروه ( و همراهان یعقوب بوده است. 1)آیه  لشير یا دو گروه(. احتماالً مقصود از دو گروه لشير خدا

شد  هنگامي ته یعقوب به زمین تنعان نزدیك مي(. 25تواند تصویري نمادین از جمعیتي بسیار باشد )آیه  مي

به خاطر فریبي ته از یعقوب خورده بود انتقام ترسید. آیا عیسو هنوز هم برادر خود را به یاد آورد و از 

سپس هنگامي ته عیسو با یك یعقوب، ساصداني با پیغام سالمتي و صلح نزد عیسو فرستاد.  ابتداعصباني بود؟ 

ده خود را به دو دسته تقسیم ترد، ته اگر گروه  گروه چهارصد نفري نزد او آمد، آنقدر ترسیده بود ته خانوا

 اول تشته شدند، گروه دوم بتوانند فرار تنند.

اي ته خداوند  به حمایت بود. این دعا بر بر اساس ارتباط عهدي نیازبرخاسته از دعاي یعقوب  9131-21

با پدرانش ایجاد ترده بود بیان شد، و باید گفت ته در فروتني روح این دعا نزد خدا مطرح گردید. او 

 هاي خود را براي خود خواست.  درخواست خود را بر مبناي تالم خداوند مطرح ترد و وعده

خود را از اي ته داریم، غالباً  آید. ما با سیستم امیني انساني ي دروني بیرون ميبهترین دعا از یك نیاز سو

 شویم؟  تنیم. چرا چنین اشتباهي در حق خودمان مرتي  مي یك زندگي مبتني بر دعا حفظ مي

پشت سر هم به  رأس بود 085سپس یعقوب سه گله از حیوانات خود را ته مجموعة آنها  23131-12

عیسو فرستاد، به این امید ته عیسو به او احسان نماید. عیسو این هدایا را در سه دفعه دریافت  عنوان هدیه نزد

 ایماني.  اي از ایمان و بي توان گفت آمیخته ایماني او بود و یا حداس  مي ترد. این عم  یعقوب حاتي از بي مي
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، عبور دادو خالي خواهد ترد( )اپس از اینيه یعقوب خانوادة درجه یك خود را از نهر یبوق  11131-31

مردي با او تشتي ئی  ماند و در آنجا بزرگترین تجربة زندگي خود را پشت سر نهاد.  تمام ش  را در فني

اي به استخوان  ضربه(، فرشته یهوه، یعني خوِد خداوند. خداوند 4121گرفت. آن مرد یك فرشته بود )هوشع 

گرچه یعقوب از نظر لنگان راه برود.  اعث شد از آن به بعد لنگو آن را از جا در آورد، و ب ران یعقوب زد

اي را تجربه نمود. او آموخت ته در شيست  فیزیيي این تشتي را باخت، اما او پیروزي بزرگ روحاني

خالي شده بود، او ته دیگر از خود و توت  به زرنگي خود در ضعف، سوي باشد. پروزي را بیاموزد و 

گیرد، یعني فریبيار. سپس خدا  تسي ته با فری  جاي دیگري را مي بوده است، یعني اعتراف نمود ته یعقوب

تسي ته با خدا جد و جهد »، «تند خدا سلطنت مي»هاي گوناگوني دارد،  بر وي نهاد )ته ترجمهاسرائيل نام 

انست ته خداوند را د یعقوب نام آن ميان را فنیئی  نهاد )یعني روي خدا( زیرا مي«(. ولیعهد خدا»و یا « تند مي

  هنوز هم در میان یهودیان حقیقت دارد1 31سازد ته آیه  ( خاطرنشان ميPfeifferدیده است. فیفیر )

پوویش از اینيووه آن بایوود از حیوووان ذبووح شووده را عصوو  سوویاتیك، یووا اسووتخوان ران، دیوون  یهودیووان راسووت

 سسمت از حیوان براي سوختن آماده شود، جدا تنند. 

لغزید، و  یك شدن عیسو، یعقوب باز هم ناخواسته به سوي ترس و همان رفتار طبیعي ميبا نزد 2133-22

آناني ته بیشتر دوست داشت از حفاظت بیشتري برخوردار گردند.  تااي سرار داد  اه  خانة خود را به گونه

سو هنگامي ته به شد هفت مرتبه رو به زمین نهاد. اما در مقاب  عی هنگامي ته یعقوب به برادر خود نزدیك مي

مالسات یعقوب آمد بسیار راحت، گرم و صمیمي بود، و سپس همسران و فرزندان او. او ابتدا به نرمي براي 

بسیاري ته از مواشي تشيی  شده بود اعتراض ترد اما سرانجام آنها را پایرفت. به نظر یعقوب به  هاي هدیه

تنند هنگامي ته  ود را خادم او خواند. برخي گمان مينوعي خود را خادم برادر خود نشان داد، و خود نیز خ

ند دیدن چهره خدا است، باز هم به همان عادت چاپلوسي و فریبياري یعقوب به عیسو گفت دیدن چهره او مان

 صمیمي است.  اي روي خدا در اینجا به معني چهرهند ته دیگران بر این باورگاشته خود بازگشته است. 

را بازگشت را با هم سفر تنند، یعقوب چنین وانمود ترد ته این یشنهاد ترد ته وستي عیسو پ 21133-27

یعقوب به عیسو سول داد ته آنها را رسد.  مواشي غیرممين به نظر ميامر با وجود گامهاي توتاه تودتان و 

ي ترد در سعیر )ادوم( مالسات تند، اگر چه او سصد انجام چنین تاري را نداشت. حتي هنگامي ته عیسو سع

ته برخي از مردان خود را واگاارد تا با ه  خانة یعقوب بازگردند، باز هم بدون هیچ دیلي مشخصي نپایرفت 

 ــ ترس و سؤظن. 

یعقوب به جاي اینيه به سوي توه سعیر سفر تند، به سمت شمال غربي رفت. سپس به شيیم  28133-15

بیست سال پیش نامید )خدا، خداي اسرائی (. ائيل الوهي اسر ايلرسید و در آنجا مابحي بنا ترد و آن را 

- ئی  بر وي ظاهر شده بود، او سوگند یاد ترده بود ته خداوند خداي او باشد، ته او یك هنگامي ته خدا در بیت

اتنون، او به (. 11-15118ئی  را به عنوان خانة خدا بنا تند ) دهم اموال خود را به خداوند بدهد، و او بیت

تیلومتر دورتر در زمین حاصلخیز شيیم اتراق ترد.  05ئی  بازگردد، به خاطر مواشي خود  به بیتجاي اینيه 
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به )شيیم نمادي از دنیا است.( خدا تا سالها بعد مستقیماً با او سخن نگفت، یعني هنگامي ته یعقوب را خواند تا 

 رخ دادند. 34ب (. در این اثنا، وسایع ناگوار با30جامة عم  بپوشاند )باب سوگند خود 

 (34. گناه در شيیم )باب 7-پ

اش در شيیم اسامت داشتند،  نام خدا در این باب ذتر نشده است. هنگامي ته یعقوب و خانواده 2134-21

دین و ایمان را نقض ترد.  دین آنجا معاشرت ترد، و درواسع جدایي با مردمان بي دختر آنها، دینه با زنان بي

ود ته شيیم، پسر حامور، به او تجاوز نمود، و سپس خواست ته با او ازدواج تند. در یيي از همین روزها ب

آمیزي ارایه ترد1  شدند، حامور در این مورد راه ح  صلح خشمگین ميدانست ته یعقوب و پسرانش  مي

را  9ازدواج سرائیلیان با تنعانیان، و سی  شدن حقوق تام  شهروندان آن سرزمین براي اسرائیلیان. )آیه 

شيیم حتي حاضر شد ته هر نس  االهي بر شمرد.( توان یيي از تالشهاي بسیار شیطان براي آلوده ساختن  مي

 مهر و پیشيشي بپردازد. 

پسران یعقوب سصد نداشتند ته دینه را به شيیم بدهند، اما به دروغ گفتند ته اگر مردان شهر  23134-14

ند داد. نشان مقدس عهد خدا در راه نادرست استفاده شد. حامور، همه ختنه شوند آنها نیز دینه را به او خواه

 سلبي این شرط را پایرفتند.  شيیم و تمام مردان شهرشان با خوش

خائنانه تردند، شمعون و الوي  اما در حالیيه مردان شيیم از این جراحي بهبودي حاص  مي  10134-32

ترد، شمعون و  ه یعقوب به نرمي آنها را سرزنش ميآنها را تشتند و ثروتشان را غارت تردند. هنگامي ت

الوي پاسخ دادند ته نباید با خواهر آنها همچون یك فاحشه رفتار شود. درحقیقت به نظر یعقوب بیشتر نگران 

نه بار ضمیر اول شخص  35تي ته مردان شيیم مرتي  شدند. توجه نمایید ته او در آیه آیندة خود بود تا شرار

 برد.  ه تار ميمفرد )من( را ب

 (30ئی  )باب .. بازگشت به بیت8-پ 

باب سي و پنج با فرمان خدا به یعقوب براي تحقق سوگندي ته سي سال سب  یاد ترده بود آغاز  2130-8

اي ته به او  (. خداوند از وسایع ناگوار با سب  استفاده ترد تا پاتریارخ را براي انجام وعده11-15118شود ) مي

ده سازد. توجه نمایید ته در این باب بر خالف باب سبلي بیش از بیست بار به نام خدا اشاره شده داده بود آما

یعقوب پیش از اینيه فرمان خدا را اطاعت تند و به بیتئی  باز گردد به خانواده خود دستور داد ته  است.

رها را انجام دادند، خوفي بر به محض اینيه این تالباسهاي پاك به تن تنند و خدایان بیگانه را دور تنند. 

مابحي بنا نماید و خدایي را ته او را از دست  ئيل بيتهمسایگان آنها نازل شد. شایسته آن بود ته یعقوب در 

 برادرش عیسو حفظ ترده بود، پرستش نماید.

باري دیگر خدا گفت ته نام یعقوب اتنون اسرائی  است و عهدي را ته با ابراهیم و اسحاق  9130-20

  ئی  نامید.  بسته بود تازه ترد. پاتریارخ آن ميان را با ستوني مشخص نمود و باري دیگر آن ميان را بیت

ئی  به سمت جنوب در حرتت بودند، راحی  به هنگام زاییدن  درحالیيه خانوادة یعقوب از بیت 26130-15

وازدهم را بنیامین )پسر دست راست( )پسر اندوه( نام نهاد، اما یعقوب پسر د بن اونيدرگاشت. او آن پسر را 
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آید. مح  سنتي  این دو نام تصویري هستند از رنجهاي مسیح و جاللي ته به دنبال آن رنجها مينام نهاد. 

لحم سرار دارد. چرا او را به مانند  آرامگاه راحی  )ته احتماالً درست نیست( هنوز هم در راه اورشلیم به بیت

 ار حبرون دفن نيردند؟ شاید به این خاطر ته او بتها را وارد خانه ترده بود.ابراهیم، ساراه و ربيا در غ

همخوابه شدن با تنیز پدر خود، گناهي ته اي توتاه به گناه رئوبین شده است،  در اینجا اشاره 12130-19

، آغاز یك 11(. آخرین جمله در آیه 4، 3149توسط آن حق نخست زادگي را به نیرنگ از آن خود ترد )

دو آیه بعدي فهرست نامهاي دوازده پسر یعقوب است. يعقوب دوازده بودند.  و بنيپاراگراف جدید است1 

بیانگر این مطل  است ته پسران یعقوب در فدان ارام متولد شدند، اما بنیامین از این ساعده  16گرچه آیه 

سع و پیش از مرگ پدر خود (. یعقوب به مو29-26(. او در تنعان متولد شد )آیات 14مستثني است )آیه 

اسحاق به حبروت بازگشت. مادر او رفقه چند سال زودتر فوت ترده بود. در این باب سه خاتسپاري ثبت شده 

 (. 19(؛ و اسحاق )آیه 29(؛ راحی  )آیه 8است1 دبوره، دایه رفقه )آیه 

 (36. فرزندان عیسو، برادر یعقوب )باب 9-پ

شمال غربي دریاي مرده واسع است، ته در ته در زمین ادوم، به فرزندان عیسو  36باب  2136-35

اي است ته به عیسو داده شد، اینيه او سر امتي  نامه بیانگر تحقق وعده این نس اختصاص داده شده است. 

(. احتماالً عیسو سه یا چهار همسر داشته است، بسته به اینيه آیا برخي از زنان او دو نام 13110خواهد شد )

تسي است ته آب پیدا ترد )یا آب  عني 14(. در آیه 3، 1136؛ 9118؛ 34116ند یا خیر )مقایسه تنید با ا داشته

 گرم(.

( ته اسرائی  سرانجام 22130دانست )نگاه تنید به  موسي، نویسندة پیدایش، به الهام االهي مي 32136-43

چهار ثبت شده است، هفت نس  هم از سائن در باب از پادشاهي خواهند داشت. همانگونه ته هفت نس  بدتار 

ثبت شده است. هفت، ته عدد تام  است، احتماالً نمایانگر تمام  39-33پادشاهان از نس  بدتار عیسو در آیات 

خورد، همه آنها در تاریيي  این نسلها است. هیچیك از فرزندان عیسو در ثبت االهي از ایمانداران به چشم نمي

اند. آنها ثروت فاني و شهرت آني این دنیا را داشتند، اما توشة آنها براي ابدیت  هو دوري از خداي زنده گم شد

 تهي بود. 

 ( 26:53-1:31ت. يوسف )

 (37شود )باب . یوسف به عنوان برده فروخته مي2-ت

به نظر در اینجا ارتباطي به موضوع ندارد. نامهاي  «اين است پيدايش يعقوب»عبارت  2137-27

( ذتر شده است، سپس داستان یعقوب از باب 30-10( در میان داستان یعقوب )بابهاي 36یه فرزندان عیسو )آ

 یابد.  الي آخر با تأتید بر پسر وي، یوسف ادامه مي 37

مقدس  ها )نماد( از خداوند عیسي مسیح در عهد عتیق است، گرچه تتاب نمونهیوسف یيي از زیباترین 

تشابه میان یوسف و  252 (A. W. Pinkاي. دبلیو پینك )ي نيرده است. هیچگاه آن را به عنوان یك نمونه معرف

تند. به عنوان مثال، یوسف  وجه تشابه را ذتر مي 212( Ada Habershonتند، و ادا هابرشون ) عیسي ذتر مي
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د (؛ برادرانش از او متنفر بودن1ترد )آیه  (؛ او گناه برادران خود را سرزنش مي3محبوب پدر خود بود )آیه 

جالل یافت و (؛ او 39دالنه تنبیه گردید )باب اناع(؛ او 18-16، 4و او را به دست دشمن فروختند )آیات 

در طول مدتي ته بردرانش او را طرد (؛ 07142دهنده دنیا شد، چرا ته تمام دنیا براي نان نزد او آمدند ) نجات

 (. 40142ترده بودند او عروسي از امتها براي خود اختیار ترد )

اي از محبت مخصوص پدر به پسر است، و این تار پدر تنفر و حسادت  نشانهدر اینجا  رداي بلند  

برادران را برانگیخت. در خواب اول یوسف یازده بافة گندم در مقاب  بافة دوازدهم تعظیم نمودند، نبوتي از 

ي آفتاب و ماه و یازده ستاره این حقیقت ته روزي برادران او در مقابلش تعظیم خواهند نمود. در خواب بعد

ستاره و ماه نمادي از یعقوب و لیه هستند )راحی  درگاشته بد(، و یازده ستاره در مقاب  یوسف تعظیم نمودند. 

 (. 22-9برادران یوسف بودند )آیات 

هنگامي ته به یوسف مأموریت داده شد ته نزد برادرانش برود، آنها توطئه چیدند ته او را  28137-18

هننگامي ته براي ند، اما به پیشنهاد رئوبین آنها سانع شدند ته آن را در چاهي در نزدیيي دوتان بیندازند. بيش

رود، و به پیشنهاد یهودا تصمیم  خوردن نشسته بودند، تارواني از اسماعیلیان دیدند ته به سوي مصر مي

. 14-1118اند، به مانند داوران  ده شدهنامیهم ان گرفتند او را بيشند. در این عبارات اسماعیلیان، مدیانی

گاشتند، برادران یوسف یوسف را از چاه بیرون تشیدند و به تاجران  هنگامي ته تاجران مدیاني از آنجا مي

 فروختند. 

تمام این وسایع در غیاب رئوبین رخ داد. هنگامي ته او بازگشت بسیار هراسان گردید، زیرا  19137-36

دان یوسف را به پدرش شرح دهد. از این رو برادران یوسف رداي او را در خون بز او مسئولیت داشت ته فق

فرو بردند و در نهایت سنگدلي آن را براي یعقوب فرستادند، و او مسلماً با دیدن رداي خوني به این نتیجه 

را به  رسید ته یوسف تشته شده است. یعقوب یك بار پدرش را با یك بز فری  داده بود. او پوست بز مي

اي توسط  رحمانه اتنون او به طرز بي(. 13-26117دستانش بست تا به مانند دستان عیسو پر مو نشان دهد )

« ري دیگر احساس شد.درد فری  با»پاشیده شده بود فری  خورد.  فخون بزي ته بر روي رداي یوس

رئیس محافظان( در واسع فواج )باغ انتقال رایگان یوسف به مصر و فروش وي به فوطیفار، سردار اها  مدیاني

گیرد، و در  به اهداف خدا جامة عم  پوشانیدند. از این رو خدا خشم انسان را در جهت پرستش خود به تار مي

 (. 25176تند )نگاه تنید به مزمور  برابرآنچه ته موج  پرستش او نشود مانع ایجاد مي

 (38. یهودا و تامار )باب 1-ت

بریم،  مي تران خدا پي ن زشت گناه یهودا با تامار هر چه بیشتر به فیض بيبا خواندن داستا 2138-22

تامار یيي از پنج زناني است ته (. 3313آوریم ته خداوند عیسي از نس  یهودا برخاست )لوسا  وستي به یاد مي

شبع  (، و بت0 هآیفساد اخالسي انجام دادند ــ نامار، راحاب )نامة متي ذتر شده است؛ سه تاي این زنان  در نس 

پینك به (. 26باترة خداترس بود )آیه  ك( و مریم، ته ی0(. دوز ن دیگر روت ته یك غیرییودي بود )آیه 6)آیه 

 تند1 تر داستان این شيست اخالسي توجه مي مفهوم عمیق
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یابود. آنهوا یوسوف را بوه مودیانیها فروختنود  با واسعه فروش یوسف توسط برادرانش پایان مي 37پیدایش 

گویود، تسوي توه  شوناختي از مسویح سوخن موي این واسعه خود از نظور نمونوهو آنها نیز وي را به مصر. 

به امتها داده شد. از زماني توه رهبوران یهوود مسویح را بوه دسوت پویالطس اسرائی  وي را طرد ترد و 

ي آنهووا تبوواطي بووا او نداشووتند؛ و خوودا نیووز از سوووتسوولیم تردنوود، آنهووا بووه عنوووان یووك ملووت دیگوور هوویچ ار

امتهوا نظور افينود. پوس در ایون مرحلوه تغییور مهموي در نمونوه وجوود دارد. یوسوف رویگردان شد و بوه 

القوودس  اتنووون در دسووتان امتهووا اسووت. امووا پوویش از آنيووه بوودانیم در مصوور چووه بوور سوور یوسووف آموود، روح

نمونوه خواص  یوكدهد، در حالیيوه یوسوف توه  دورنمایي از نمونه تلي تاریخ یهودیان را به ما نشان مي

 است در آن سرزمین غای  است.

رفتار ناشایست دیگر اعضاي در میان داستان زندگي یوسف بر حس  اتفاق بیان نشده است.  38باب 

 خانوادة یوسف باعث شده رفتار یوسف همچون نوري در دنیایي تاریك بدرخشد.

ه. او براي او سه پسر آورد ــ اشتباه اول یهودا این بود ته با یك زن تنعاني ازدواج ترد، دختر شوع

عیر با زني تنعاني به نام تامار ازدواج ترد، اما به خاطر برخي شرارتها خداوند او را  ر، اونان، شيله.يع

تشت. در آن زمان رسم بر این بود ته برادر و یا خویشي نزدیك با زن بیوه برادر خود ازدواج تند و براي 

اولین پسري ته متولد از انجام این تار سر باز زد زیرا اونان ي بیاورد. برادر و یا خویش مرده خود فرزندان

زیاد ارتباطي به فساد اخالسي نداشت بليه خودخواهي بود. عم  او شد. گناه او  وارث سانوني عیر ميشد  مي

ح ته نامه مسی نس و این سرپیچي بر  و سرتشي بود.سرپیچي تنها یك عم  نبود بليه بر طبق تتاب عبرانیان 

گااشت. این امر آنقدر در نظر خدا ناپسند بود ته اونان را شد تأثیر  توسط آن وارث سانوني تخت داود مي

یهودا با دیدن این مسای  به تامار گفت ته به خانة پدر خود بازگردد تا شیله به سن ازدواج برسد.  .بمیراند

او دو پسر خود ست ته شیله با تامار ازدواج تند؛ خوا  درواسع این یك ترفند انحرافي بود. او به هیچ وجه نمي

 دانست.  مي «زني بدیمن»را از دست داده بود و از این رو او را 

هنگامي ته شیله بزرگ شد یهودا هنوز هم فيري براي ازدواج او با تامار نيرده بود، او  21138-13

ها لباس بر تن ترد و بر معبري بر سر  حشهاو همچون فاتصمیم گرفت ته با یك حیله یهودا را به دام بیندازد. 

او با وي رابطه امشروع برسرار ترد، بدون اینيه رفت نشست.  چیني بدانجا مي اي پشمراه تمنه جاایيه یهودا بر

اي از گله براي او بفرستد، اما فاحشه از  توافق شد ته در ازاي آن بزغالهبداند آن فاحشه عروس خودش است. 

فرستد مهر و زنار و عصاي خود را به او بدهد. احتماالً زنار  ته بزغاله را براي او مي او خواست تا زماني

بزغاله را تحوی  دهد و مدارك را پس همان نخي بود ته مهر به آن آویزان بود. هنگامي یهودا سعي ترد 

 بگیرد، نتوانست فاحشه را پیدا تند. 

دستور یهودا یرا او ته یك بیوه بود حامله شده بود. سه ماه بعد، به تامار تهمت زنا زدند، ز 14138-16

ته مالك اینها پدر ن پیغام نزد پدر شوهر خود را فرستاد یدر این هنگام او مدارك را با اداد ته او را بسوزانند. 
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ت تننده بودند بر اینيه یهودا با او رابطة جنسي داشته است. والتر سي. رای سانعدلیلي بچة من است. این مدارك 

(Walter C. Wright ) تند1  ما توصیف مياین صحنه را به طور روشن براي  

سضواوت او سوریع و سواطع دوستان یهودا براي او پیغام فرستادند ته عروس او مرتي  زنا شده اسوت. 

نه تردیدي وجود دارد و نه هیچ تخفیفي. هنگامي توه او ایون عبوارت هولنواك را بود1 باید سوخته شود. 

توانود حتوي یوك ارزش هوم در لحون او بیابود. جامعوة اسورائی  بایود از چنوین  آورد، تسي نمي يبه زبان م

شود؛ روز مقورر شوده؛ مقودمات توار فوراهم شوده؛ تیور در  تالم صادر ميسباحت و شرارتي حفظ شود. 

گیورد؛ و  شووند؛ جمعتوي شوي  موي مردم دست دسته جمع مويها آمده هستند؛  هیزمشود؛  زمین تاشته مي

دارد. اموا او مودارتي در دسوت دارد؛ او عصوا و مهوري  به سوي سرنوشت آشيار خود سدم بور مويزن 

در دسووت دارد. و عصووا، عصوواي یهووودا اسووت، و مهوور مهوور او اسووت! ایوون موودارك تهمتووي هسووتند بوور 

 تواند باشد؟  سضاوت بر او. حال فتواي او چه مي

ا دست نوزاد بیرون آمد، و سابله ریسماني هنگامي ته زمان وضع حم  تامار فرا رسید ابتد 17138-35

به دنیا آید. اما آن دست تنار زنده شد و نوزادي دیگر  سرمز به دستان او بست، به گمانش ته او ابتدا به دنیا مي

اند،  ذتر شده 312)شياف( نامید و دومي را زارح نامید. این دوسلو در متي او نوزاد نخست را فارص او آمد. 

 (Griffith Thomas) (. گریفیت توماس217زارح جد عخان بود )یوشع گردد.  به زارح باز مي گرچه نس  مسیح

توانست پیچشهاي این ریسمان را به تار و پود  خدا مي»نظر عجیبي در باب این موضوع بیان ترده است، 

 «سال  االهي بتند.

با نژادي بود توه بوه خواطر فسواد  ( اولین گام در جهت ادغام سوم خدا1ازدواج یهودا با زن تنعاني )آیه 

خودا ناپایر پرستِش شونیع آنهوا آلووده شود.  ی  با وساحتهاي وصفاسرائ  شهرة خاص و عام شده بودند.بارز خود 

 شویم بهاي گراني خواهیم پرداخت.  خداي جدایي است؛ هنگامي ته با دنیا دوست مي

 (39. آزمایش یوسف و پیروزي او )باب 3-ت

به نظارت خانه فوطیفار، سردار افواج گردد، جاییيه یوسف  ستان به مصر باز مياتنون دا 2139-29

خداوند با وي بود و او تبدی  به مردي ثروتمند خاصه )فرماندة محافظان( سصر فرعون گماشته شده بود. 

به ترد. او  یوسف سرسختانه مخالفت ميسعي ترد ته یوسف را اغوا تند، اما گردید. همسر فوطیفار بارها 

اش گرفت. او  اعتماد ارباب خود خیانت نيرد و نه به ضد خدا گناهي مرتي  شد. روزي او  یوسف را با جامه

جامة خود را از دست داد اما پیچ و تاب خورد و در حالیيه لباسش در دست زن فوطیفار ماند، گریخت. او 

اه داشت تا مدرتي باشد بر اینيه او از آن جامه را نگشخصیت خود را حفظ ترد و سرانجام به تاج رسید. 

 او سصد تجاوز به او را داشته است. یوسف 

پرستي و شهوات جواني بر حار باشند. بهتر است ته  به ایمانداران تعلیم داده شده است ته از زنا، بت

 بگریزیم تا اینيه در دام آن گرفتار شویم. 
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زنوودان افينوود؛ امووا خداونوود آنجووا هووم  آسواي یوسووف بوودون تحقیووق و بررسووي درسووت، او را بووه 15139-13

یوسف را برتت داد و مسئولیتي بدو سپرده شد. این حقیقوت توه یوسوف اعودام نشود بیوانگر ایون مطلو  اسوت توه 

توانسوت شخصویت واسعوي او را نادیوده انگوارد.  فوطیفار تامالً سخنان همسر خود را باور نداشته اسوت؛ او نموي

است بسیار زیبا در اینجا به نمایش در آموده اسوت. خودا در پشوت صوحنه  بیان شده 1818حقیقتي ته در رومیان 

خواسوت توه اتهوام گنواه بور وي بزننود  نمويیوسوف در برابور وسوسوه مقاوموت تورد و تورد.  براي یوسف تار مي

سوعي داشوت او را در بنود سورار دهود. و از ایون رو یوسوف هموه اینهوا، اغووا تننودة او،  (. علي رغم25-8)آیات 

او تحت این شرایط باید هم دلنگران بوده باشد. اما (. 29-271257ومین بار خود را در بند دید )مزمور براي د

اي ته او در زندان  دورهوراي همه اینها بود و دست خدا را در همه اینها دید. نبود؛ او « در بند این شرایط»او 

 یهاي دیگران در حق او تبدی  به خوبي شد. شرارتها و بدبنابراین « اي آموزشي براي سلطنت بود. دوره»بود 

 ( 45تند )باب . یوسف خواب ساسي و خباز را تعبیر مي4-ت

-2خوردند )آیات  نیز به چشم مي ساقي و نانواي پادشاه مصر بند با یوسف  در میان زندایان هم 2145-29

(. خوابي ته 8-0بیر ترد )آیات هنگامي ته هر یك از آنها خوابي دیدند، یوسف خوابشان را براي آنها تع(. 4

بر خواهد افراشت و به سمت ه بود، بدین معنا بود ته پس از سه روز فرعون او را تاك دیدساسي در مورد 

سبد نان سفید بیانگر این است ته فرعون اما خواب نانوا در مورد سه (. 20-9سبلي خود خواهند گمارد )آیات 

 (. 29-26دار خواهد آویخت )آیات سر او را در خواهد آورد ــ او را به 

توجه نمایید ته یوسف منتظر نشد ته شرایط تغییر تنند. او خدا را جالل داد و در هر شرایطي دیگران را 

 خدمت ترد. 

هنگامي ته رئیس ساسیان آزاد شد، فراموش ترد ته بر طبق سول خود یوسف را به یاد آورد  15145-13

(. 24)آیه « هنگامي ته براي تو نیيو شد مرا یاد تن»موش نيرده بود. (. اما خداوند او را فرا13)آیه 

خوردن از نان و شراب نمادین از دهنده هم در شبي ته او را تسلیم تردند چنین سخني گفت، و ما با  نجات

  تنیم.  سخن او اطاعت مي

 (42تند )باب . یوسف خواب فرعون را تعبیر مي0-ت

مصري نتوانستد خوابي را ته فرعون دربارة هفت گاو فربه و هفت گاو هنگامي ته جادوگران  2142-23

یوسف و سنبله فربه و خوب و هفت سنبله الغر دیده بود تعبیر تنند، رئیس ساسیان زشت و الغر، و هفت 

اي است به  ذتر شده است یا اشاره 2ته در آیة دو سال تاملي توانایي او را در تعبیر خوابها به یاد آوردند. 

 دو سال از زماني ته رئیس ساسیان آزاد شده بود. دت زمان زنداني شدن یوسف و یا م

فراواني و برتت در مصر شرح داد ته هفت سال یوسف ته به نزد فرعون احضار شده بود  24142-31

ه تيرار خواب فرعون بدین معنا بود تته زمین را تباه خواهد ترد. خواهد بود و به دنبال آن هفت سال سحطي 

خدا آن را مقرر ترده است و به زودي واسع خواهد شد. ما چنین موضوعي را در خواب یوسف در مورد آیندة 

نماد شهادت است.  1مقدس  . در تتاب7و  1( و همچنین در رؤیاهاي مشابهي در دانیال 9-6137او دیدیم )
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از من نيست، خدا »داده بود. پاسخ را داد ته در زندان یوسف در حضور فرعون و در تاخ سلطنتي او همان 

(. این فروتني یوسف بود ته باعث شد خداوند چنین 8145و  26)آیه « فرعون را به سالمتي جواب خواهد داد

 مسئولیت خطیري را بدون اینيه تردیدي به دل راه دهد به او بسپارد. 

سالهاي تند تا در یوسف به فرعون توصیه نمود ته در طول سالهاي فراواني گندم ذخیره  33142-36

  نامیده شد. « سیلوهاي ذخیره خوراك»چیزي بود ته بعد از آن سحطي خوراك باشد. نقشه او 

فرعون آنقدر خوشش آمده بود ته فرمان داد یوسف شخص دوم ممليت باشد، و او را گماشت  37142-46

ت او تسي تاري نخواهد ترد )آیه رضایاو اطمینان بخشید ته بدون  و به(، 45تا این برنامه را اجرا تند )آیه 

گویند  الف( معني نام او مشخص نیست. برخي مي 40(، و نامي جدید بر وي گاارد، صفنات فعنیح )آیه 44

گوید و زنده است. همچنین اسنات را به او به زني داد  گویند احتماالً خدا سخن مي دهنده دنیا؛ برخي مي نجات

زنداني عبراني را تنها به خاطر تعبیر یك خواب و بدون اینيه صبر  چگونه ممين بود فرعون یك(. 40)آیه 

دل پادشاه »است1  2112پاسخ آن در امثال  گوید بر سرزمین مصر گماشت؟ ست ميتند تا ببیند ته آیا او را

یوسف اولین نفر از میان یهودیان با ایمان بود ته در حيومت امتها « مثل نهرهاي آب در دست خداوند است.

(؛ وستي ته توسط 46بي بدو سپرده شد. هنگامي ته خدمت خود را آغاز ترد او سي ساله بود )آیه منص

 ( 1137برادرانش فروخته شد سیزده سال داشت )

شد دسیقاً مشخص ترد این فراواني به چه  فراواني هفت سال اول آنقدر زیاد بود ته نمي 47142-01

سر براي یوسف متولد شد ــ منسي )فراموش تردم( و افرایم میزاني بود. در طي همان سالها بود ته دو پ

 )بارور(. یوسف بدیهایي را ته در حقش شده بود فراموش ترد و بسیار غني شد.

هنگامي ته هفت سال سحطي فرا رسید، مردم گرسنة تمام مصر و تمام زمینها براي خرید  03142-07

میان مردم از مسیح است، ته توسط او تمام برتات خدا به اي  آمدند. در اینجا یوسف نمونه گندم نزد یوسف مي

شد. این مشیت خدا بود ته یوسف را به مصر آورد تا مردم را از خشيسالي نجات  گرسنه این زمین تقسیم مي

آنچه را ته در  38باب دهد، اما دلی  دیگر این بود ته آنها را از فساد اخالسي سرزمین تنعان دور نگاه دارد. 

تشد. درمان خدا براي آنها این بود ته آنها را به مصر بیاورد،  گاشت به تصویر مي اسرائی  مي ر بنيتنعان ب

 (. 31143ایمان دور بودند ) جاییيه آنها طبیعتاً از دنیاي بي

 (44-41. برادران یوسف در مصر )بابهاي 6-ت

بود. یعقوب ته از فراواني  گردد، جاییيه سحطي بسیار شدید صحنه به یعقوب در تنعان باز مي 2141-0

دانست ته یوسف در آنجاست، ده پسر خود را براي تهیه غاا  غاا )گندم( در مصر اطالع داشت، اما از نمي

دانست، بنیامین تنها پسري محبوب  بدانجا فرستاد. تنها بنیامین در خانه ماند. تا تنون همانگونه ته یعقوب مي

 راحی  بود. 

آنها ران یوسف در برابر او ظاهر شدند، او با خشونت با آنها برخورد ترد، و هنگامي ته براد 6141-10

را به جاسوسي متهم ترد، و به زندان افيند، سپس خواست ته برادر توچك خود را نزد او بیاورند. سرانجام 
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هاي آنان را  هدرحالیيه تیس، ماند تا نه برادر دیگر به دنبال بنیامین بروندبه عنوان گروگان در زندان شمعون 

توانیم  هاي پولي را ته به وي داده بودند پنهان ترد. از متن روایت مي از غله پر ترد و مخفیانه در آنها تیسه

( و الزام آنها نسبت به گناهي ته بیست 10و  الف 14 محبت مخفیانه یوسف نسبت به برادرانش را ببینیم )آیه 

خواست ته آنها به گناه  مسلماً یوسف مي(. 11، 12بودند )آیات  سال پیش در حق برارد گمشدة خود انجام داده

 خود اعتراف تنند.

مسیح است ته در طول دوران مصیبت عظیم با برادران یهودي خود اي از  ما معتقدیم ته یوسف نمونه

سسمتهاي ترین  دهنده این وسایع ته منجر به آشتي بردران یوسف با او شاد، یيي از تيانتند.  چنین رفتاري مي

به تصویر اینگونه تام  مقدس مسیح را  آید. تقریباً هیچ داستان دیگري در تتاب مقدس به شمار مي تتاب

 تشد. نمي

 نمونه شناسي

اشخاص، وسایع، و یا چیزهایي خاص در عهد عتیق وجود دارند ته به شيلي واضح نمونه و یا نمادي در 

دیگران به طور خاص (. 2410اي از مسیح است )رومیان  مونهگویند آدم ن به همین دلی  ميعهد عتیق دارند. 

به توان آنها را انيار ترد.  اند، اما با اینحال تشابهات بسیاري وجود دارند ته نمي مطرح نشدهبه عنوان نمونه 

اما با اینحال بیش از صد وجه عنوان مثال هیچگاه از یوسف به عنوان نمونه خداوند عیسي یاد نشده است، 

 ه میان آنها وجود دارد. تشاب

اخبار خود را در تمام »ترد،  صحبت ميهنگامي ته خداوند عیسي با دو شاگرد اندوهگین در راه عموآس 

 در طومار كتاب در حّق من مكتوب است»مسیح مجسم گفت، (. 17114)لوسا « كتب براي ايشان شرح فرمود.

 مقدس به دنبال مسیح باشیم.  ه ته در تمام تتاببنابراین به ما اجازه داده شد(. 7125)عبرانیان ...« 

و اين همه بطور َمثَل بديشان »گوید ته  پولس ته تاریخ اسرائی  در عهد عتیق را خوانده بود، به ما مي

این دلیلي (. 22125سرنتیان 2)« واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما رسيده است.

نامهایي ته به عنوان نمونه یاد شده است معتبر هستند، بليه بسیاري از يه نه تنها بسیار سوي است بر این

 نامهاي دیگر نیز. 

اي  درسهاي روحاني(. 2613تیموتائوس 1مقدس مفید است ) تمام تت پولس به تیموتئوس یادآوري ترد ته 

 خواهد.  هم هست ته باید آموخته شوند، فقط تنها چشم بصیرت مي

درحالیيه درست اسباب و اثاثیه آن است. شناختي خیمه و  ي از تتاب عبرانیان تشریح نمونهسسمتهاي زیاد

از عهد عتیق محروم شناختي ایماندار را از درسهاي روحاني بسیاري  است ته تنگنظري در مورد نمونه

را نمونه بر تند، اما از سویي دیگر باید مراس  بود ته زیاده روي در این مورد، ته هر چیز و هر تس  مي

تمام تاریخ عهد عتیق تمثی  است و باید از این تار اجتناب  شماریم، خود باعث نشود ته به این نتیجه برسیم

 ورزیم. 
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ما نباید ها باعث بوجود آمدن اختالف بر سر این موضوع شده است.  از نمونه توضیحات خیالي و تصنعي

و برافرازد، تفسیري مسیح را د عتیق را از ما برباید. اگر اجازه دهیم ته افراط در این امر غنائت روحاني عه

گمشدگان با پیغام انجی  ارتباط برسرار تنند، و با تعلیم تلي تالم یا موج  بناي سوم او شود، و یا موج  شود 

 توان گفت ته آن تعبیري درست از حقیقت است.  حداس  ميخدا مطابقت داشته باشد، 

ترسیدند ر سبد خود پول پیدا ترد. این موضوع باعث وحشت آنها شد، و یيي از برادران د 16141-18

 (. 18-16مبادا به آنها تهمت دزدي بزنند )آیات 

بقیه نیز پول خود را یافتند، ، هنگامي ته آنها به خانه رسیدند و سرگاشت خود را بیان تردند 19141-38

دو اینيه رئوبین پیشنهاد ترد علي رغم اضي ترد. شد یعقوب را ر به هیچ وجه نميو ترس آنها چند برابر شد. 

ترسید ته به بنیامین اجازه دهد همراه آنها به مصر  پسر او به عنوان ضمانت نزد او بمانند، اما پاتریارخ مي

 برود مبادا آسیبي به او برسد. 

دون توانستند ب برادران نميشدت سحطي موج  شد تاري بيند. سرانجام یعقوب به خاطر  2143-20

پایرفت از این رو یهودا براي آنها مقرر ترده بود. بنیامین بازگردند ــ و این شرطي بود ته یوسِف فرماندار 

این مورد، نوادة  دا حداس  دریهوخدمت تند، و یعقوب این پیشنهاد را پایرفت. ته به عنوان ضامن بنیامین 

اي  ي صلی  جلجتا ضامن ما شد. یعقوب هدیه، تسي ته بر روتند را در ذهن ما تداعي ميخود، عیسي مسیح 

ــ خشيسالي به این محصوالت آسیبي نرسانیده بود. او ل و كتيرا و الدن و پسته و بادام عس بلسان واز 

  همچنین اصرار ترد ته دو برابر پول را به فرماندار بدهند شاید سهوي صورت گرفته باشد. 

به وجد آمد، اما باز هم هویت خود را خود را دید بسیار هنگامي ته یوسف دگر بار برادران  26143-10

به خادمان خود دستور داد ضیافتي بر پا تنند. هنگامي ته برادرانش به خانة یوسف آمدند، فاش نساخت. او 

نها موضوع را به مباشر اند. آ هاي خود پول یافته به این خاطر آنجا هستند ته در تیسهآنها گمان تردند ته 

آنها را مطمئن ساخت ته نیازي به نگراني نیست. یادداشتهاي او حاتي از آن بود ، و او در مقاب  شرح دادند

آنها اند. شمعون از زندان آزاد شد و در این ضیافت به آنها ملحق شد.  تامالً پول را پرداخت تردهته آنها 

 هند. به او بددر ظهر هدایاي پدر خود را آماده تردند تا به هنگام رسیدن یوسف 

اگر از خود بپرسیم ته آیا در حقیقت در راه برگشت به تنعان به وجوود پوولي توه برگردانیوده شوده بوود 

(، پاسخ یيي اسوت. ایون 30141( یا هنگامي ته به حضور یعقوب رسیدند )12143؛ 17141پي بردند )

م رسوویدن بووه موضوووع در دو مرحلووه رخ داد. یووك بوورادر پووول خووود را در اه یافووت، و دیگووران بووه هنگووا

(، یوك روایوت 12143به هنگام بازگو توردن وسوایع بوه مباشور یوسوف )خانه. و تامالً ساب  فهم است ته 

 مقدسه(.  هاي روزانه انجمن تت  تامالً خالصه و فرشده ارایه شود )نوشته

هنگامي ته یوسف رسید، برادرانش در مقاب  او تعظیم تردند و خواب او باري دیگر تحقق  16143-34

هنگامي ته دربارة خانواده از آنها پرسید و بنیامین را دید احساسات بر او غلبه ترد. به هنگام (. 7137یافت )

جدا غاا خورد؛ و یازده برادر دیگر جدا؛ و همچنین مصریان جدا با هم غاا خوردند. نشاندن ضیافت او 
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دانستند؟  مصر ترتی  سني آنها را ميچگونه در برادران بر طبق ترتی  سني آنها تعج  آنها را برانگیخت. 

 به بنیامین برادر تني یوسف لطف خاصي نشان داده شد. 

اي را  جام نقرهشدند، یوسف دستور داد  براي بازگشت به تنعان آماده ميهنگامي ته برادرانش  2144-23

ترد ــ  ميي ته با آن تفأل نوشید، بليه همان جام آن نه تنها جامي بود ته از آن ميدر تیسه بنیامین مخفي تنند. 

 رویاها. او از ایست به تعبیر  احتماالً اشاره

اما حتي در همین سالها هم بعید بود ته یوسف فال (. 21-25128بعدها سوم خدا از تفأل منع شدند )تثنیه 

جام براي بینش و ادراك او در این زمینه از سوي خداوند بود، اما شاید داده است.  بیني مصریان را انجام مي

 این بود توجه آنها را منحرف سازد، تا در ذهن برادرانش هیچ شيي نباشد ته او یك مصري است. 

اند، آنها اعتراض تردند و گفتند  متهم شدند ته جام نقره را دزدیدهپس از آن، هنگامي ته برادران یوسف 

ستانده شود. مباشر یوسف پایرفت ته  گناه هستند، و به سرعت گفتند هر ته آن را گرفته باشد باي جانش ته بي

بسیار حقیر هر تس ته آن را دزدیده باشد غالم او شود. و هنگامي ته جام در تیسه بنیامین پیدا شد، برادرانش 

 شدند و به شهر بازگشتند. 

او باشند، اما یوسف پس از اینيه یوسف آنها را مالمت ترد، یهودا گفت ته همه آنها غالم  24144-27

این عم  یوسف ته جام را در تیسه بنیامین گااشت تا او محيوم ه بنیامین بماند و بقیه به خانه بازگردند. گفت ت

 نویسد1 م ميااند اعتراف تنند. جورج ویلی ریزي ناحقي ته انجام داده به خونشود بدین منظور بود ته آنها 

بوان خوود اعتوراف تننود ... . زنوداني شومعون، او چنین ترد تا گناه آنها به یادشاه بیاید، تا اینيه آنها با ز

آیوا هنووز هوم نسوبت بوه فریواد بورادر اسویر و سپس بنیامین، ماهرانه براي این ترتی  داده شوده بوود توه 

نقشووه او تحسووین برانگیووز بووود و موفقووت آمیووز، تفوواوت هسووتند.  خووود و اشوويهاي پوودر داغدیوودة خووود بووي

آنها را آشفته سازد؛ و در نهایت نیيویي او توه بوه آنهوا سرسختي و محبت او، هر دو براي این بود ته 

 تمك ترد تا توبه تنند. 

اي از سالهاي آینده است ته بقیت اسرائی  به گناه خود دربارة مرگ مسیح اعتراف  تمام این صحنه سایه

 (. 25121گیرد )زتریا  ماتم خواهد گرفت، همچون تسي ته براي پسر خود ماتم ميخواهد ترد و براي او 

داستان بنیامین را مفص  برایش تعریف ترد ــ اینيه چگونه یوسف یهودا نزدیك یوسف آمد و  28144-34

خواست تا برادر توچيتر در حضورش حاضر شود، چگونه پدرشان هنوز براي پسر گمشدة خود اندوهگین 

او را متقب  شده است. است، و اینيه مخالف آمدن بنیامین به مصر بوده است و اینيه یهودا ضمانت سالمت 

یهودا گفت ته اگر بدون بنیامین بازگردند پدرشان خواهد مرد، از این رو پیشنهاد ترد ته او به جاي بنیامین 

 در مصر بماند و به عنوان برده خدمت تند. 

رحمي براي تس  سود یوسف را  او با بي 37در باب گرفته بود!  چه تحول عظیمي در یهودا شي 

اما خدا در فری  خورد و مرتي  فساد اخالسي شد. او  38در باب اینيه به پدر خود فير تند. فروخت، بدون 

در مقاب  یوسف شفاعت  44اتنون در باب او ضامن بنیامین شد.  43د، تا اینيه در باب رت دل او تار مي



- 57 - 

دست دادن بنیامین  اش به خاطر غم از شود تن به بردگي دهد تا مبادا دل پدر سالخورده تند، و حاضر مي مي

از فروش برادر خود تا بردگي، تا اینيه حتي حاضر شود به جاي برادرش غالمي تند؛ از شيسته شود. 

 این است روند فیض خدا در زندگي یهودا! سنگدلي نسبت به پدر تا از خودگاشتگي در راه پدر خود ــ 

 (40سازد )باب . یوسف هویت خود را بر برادرانش فاش مي7-ت

دهد ته از  مقدس یوسف به خادمان خود دستور مي هاي تتاب ترین صحنه دهنده در یيي از تيان 2140-8

د ميشوف ساخت. او به اتاق خارج شوند، و او درحالیيه سراسر احساس بود هویت خود را بر برادران خو

این امور را براي آنها گفت به این خاطر ته با او بدرفتاري تردند خود را سرزنش نينند، زیرا خدا همه 

 خیریت او به تار گرفت. 

آوردند تا پنج سال باسیماندة  مي آنها باید پدر، خانه، و اموال خود را به جوشن در مصر 9140-20

ــ  «ايد، خبر دهيد پس پدر مرا ازهمه حشمت من در مصر و از آنچه ديده»خشيسالي را در آنجا بمانند. 

هنگامي ته تنیم.  طاعت تنیم، هنگامي ته جالل پسر یگانة او را تجربه ميتوانیم از آن ا فرماني ته ما هم مي

هاي احساسات و عواطف نهفتة او  یوسف بنیامین را در آغوش تشید و همه برادران خود را بوسید چشمه

 فوران تردند.

به اي است ته در انتظار سوم اسرائی  است، هنگامي ته مسیح جلجتا خود را  این دورنمایي از شادي

  سازد.  عنوان مسیحاي پادشاه بر آنها ظاهر مي

هنگامي ته فرعون از این وسایع آگاهي یافت، به برادران یوسف گفت ته پدر و خانوادة خود  26140-14

را به تنعان بیاورند، اما اسباب و اثاثیة سنگین خود را با خود نیاورند، چرا ته آنها را برایشان فراهم خواهد 

ها، حیوانات، و  هایي ته فرعون برایشان آماده ترده بود، و جامه ها و سالح آنها همراه با ارابه ترد. از این رو

بنیامین پول و یك صندوسچه مخصوص هدیه تدارتاتي ته براي یوسف مهیا شده بود به تنعان بازگشتند. 

نند، به آنها گفت ته در ترسید ته مبادا برادرانش به خاطر بدرفتاري با او خود را سرزنش ت گرفت. یوسف مي

 راه برگشت با یيدیگر بحث و نزاع نينند.  

هنگامي ته به خانه رسیدند اخبار را به گوش یعقوب رساندند. در ابتدا هضم چنین موضوعي  10140-18

 ــها را دید، سخنان آنها را باور ترد  براي وي بسیار سنگین بود. اما هنگامي ته داستان تام  را شنید و ارابه

 دیدند!  یوسف هوز زنده بود و باري دیگر او را مي

عالوه بر بخشش تند. این بیانگر این امر است ته  یوسف در این باب پنج بار پدر خود را ذتر مي

محبت خداوند نسبت به داشت چقدر او در این مورد هم شبیه مسیح است. این برادرانش رایگاني ته نسبت به 

ارادة پدر بود ته او را به این دنیا آورد تا براي انسان تباه شده خود را سرباني تند.  پدر و اشتیاق او براي انجام

 اي تمرنگ از این محبت بود.  محبت یوسف تنها سایه

 (46اش )باب . اتحاد یوسف با خانواده8-ت
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خداي پدرش اسحاق متوسف ساخت و  تاروان را در مح  تاریخي بئرشبعاسرائی  در راه مصر  2146-7

-32112دربارة سرباني اسحاق به او گفت )این محلي بود ته خدا بر ابراهیم ظاهر شد و ا پرستش ترد. ر

شود تا او  (. اتنون بر یعقوب ظاهر مي14-13116(. همچنین محلي بود ته خداوند بر اسحاق ظاهر شد )1111

دوم در آیه چهار به نظر  را تشویق تند. این آخرین بار از هفت باري است ته خدا بر او ظاهر شد. وعدة

شود به تنعان باز خواهد گشت. در حقیقت، با اطمینان باید گفت ته او در مصر  رسد ته به یعوس  گفته مي مي

هنگامي جسد او براي تدفین به تنعان برده شود، و به یك معنا درگاشت. اما این وعده به دو شي  تحقق یافت. 

يوسف دست خود را بر چشمان تو »عبارت ازگشتند او نیز بازگشت. به تنعان بمان یوشع ته فرزندانش در ز

( این اصالح را به خوبي شرح Atkinsonگوید. اتيینسون ) از مرگ آرام و راحت او سخن مي «خواهد گذاشت

 داده است1

خواهود  پدرش چشمان پدرش را خواهد بست. به هنگام مرگش یوسف بوا او ... یوسف به هنگام مرگ 

اي توه پوس از سوالها غوم و انودوه  او به یعقووب داد توجوه نماییود، وعودهاي ته  وعدة شخصي بود. به این

پطورس 2تنود ) بخشید. خودا بوه نیازهواي شخصوي خوادمین خوود توجوه موي براي یوسف وي را تسلي مي

710  .) 

 و بدینسان یعقوب با تمام فرزندان و مواشي و اموال خود به مصر رسید. 

( با یعقوب به 16خوانیم. شصت و شش نفر )آیه  ربارة یعقوب و پسرانش ميد 17-8در آیات  8146-17

و هفتاد و پنج نفر در  012و خروج  17مصر آمدند. همواره براي تطبیق اي آیه با هفتاد نفر ذتر شده در آیه 

غاز تواند این باشد ته این تعداد از فرزندان آ مشي  وجود داشته است. بهترین توضیح آن مي 2417اعمال 

 گیرد.  شود و حلقة خویشان نزدیك را هم در بر مي مي

رخ داد، حاصلخیزترین منطقه مصر، ته مالسات حماسي میان اسرائی  و یوسف در جوشن  18146-34

در نزدیيي دلتاي نی  سرار دارد. یعقوب و پسرانش ترجیح دادند در آنجا بمانند چرا ته بهترین چمزارها براي 

توافق شد ته به فرعون بگویند ته آنها شبان هستند. ازآنجایي ته مصریان شبانان را بود. دامهاي آنان همانجا 

سصر پادشاه. آنها در تردند، فرعون به آنها اجازه داد در زمین جوشن ساتن شوند، به دور از  تحقیر مي

( 31143لیت آنها )ماندند، زیرا پیش از هر چیز به خاطر م جوشن آنها از روابط اجتماعي با مصریان دور مي

خدا خدا آنها را در آن منطقه حاصلخیز رها ترد تا ینيه تبدی  به امتي سوي شوند، تا شان.  و دوم به خاطر پیشه

 بتوانند به زمیني ته به پدرانشان وعده داده بودند پیش روند. 

 (47. خانواده یوسف در مصر )باب 9-ت

فرعون گفتند ته شبان هستند، همانطور ته انتظار  هنگامي ته پنج نفر از برادران یوسف به 2147-6

رفت او به آنها گفت ته در مراتع سرسبز جوشن ساتن شوند. او همچنین از یوسف خواست برخي از افراد  مي

 ساب  از میان خویشان خود را بر مواشي پادشاه بگمارد. 
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ت ته یعقوب فرعون را یوسف ترتیبي داد تا پدرش در حضور فرعون حاضر شود. این حقیق 7147-21

برتت داد بدین معنا است ته این یودي ناشناس و سالخورده بزرگتر از فرمانرواي مصر بود، زیرا توچيتر 

یعقوب گفت ته روزهاي عمرش اندك و بد بوده است. در حقیقت (. 717گیرد )عبرانیان  از بزرگتر برتت مي

سف خانوادة خود را در بهترین زمین مصر سيونت خود او بود ته این همه بدي در حق خود انجام داد! یو

 داد، و هر آنچه را ته نیاز داشتند در اختیار آنها سرار داد. زندگي آنها حقیقتاً زندگي پر برتتي شد. 

هنگامي ته مردم مصر و تنعان تمام پول خود را در راه خرید خوراك صرف تردند، یوسف  23146-16

بال خوراك از آنها سبول تند. سپس زمینهاي ایشان را از آنها خرید، غیر از سبول ترد ته مواشي آنها را در س

زمیني ته به تاهنان مصري تعلق داشت، و سپس به مردم بار داد تا بيارند، و از آنها یك پنجم از محصول 

 خود را در ازاي اجاره زمین به فرعون بدهند، ته در واسع یك معاملة عادالنه بود. 

شد، او از یوسف خواست ته او را در تنعان  به سالهاي پایاني عمر خود نزدیك مي ی اسرائ 17147-32

درحقیقت (. 12122، عبرانیان «بر سر عصاي خود سجده ترد)»دفن تنند. سپس او بر سر بستر خود خم شد 

تار ، بستگي به این ته چه اصواتي در آن به «عصا»خواند و هم « بستر»توان هم  همان حروف عبري را مي

« عصا»است، اما در ترجمه هفتاد، ته عبرانیان از آن نق  ترده است،  بسترمتن عبري سدیم آن گرفته شود. 

 دهد1  ( چنین شرح ميKidnerشود. تیندر ) خوانده مي

را دارنوود، ایوون رویووداد مربوووط بووه پوویش از آخوورین « بسححتر»واژه  1148در حالیيووه هوور دو نسووخه در 

عصوا دهود.  نیوز هوم مفهووم درسوت را انتقوال موي« عصوا»و (، 2148نیود بوه شود )نگواه ت بیماري او مي

ماهیووت مسووافر بووودن او را نشووان دهوود ) تشووير او در توانسووت بهتوورین وسوویله بووراي ایوون باشوود تووه  مووي

 .گیرد اي به خود مي ته در عهد جدید هم جایگاه ویژه(، 25131

او تنها سهرمان ایمان عبرانیان باب یان رساند. و از این رو فریبيار سابق با پرستش زندگي خود را به پا

او با فیض خدا راه درازي آمده بود و به زودي در شود.  است ته به عنوان یك پرستنده تحسین مي 22

 بست.  هاي جالل چشم از جهان فرو مي شعله

 (47. خانواده یوسف در مصر )باب 9-ت

ست، همراه با افرایم و منسي به حضور او هنگامي ته به یوسف گفته شد ته پدرش بیمار ا 2148-7

پاتریارخ بر سر تخت خود نشست و دو نوة خود را از آن خود خواهد خواند. او با این عم  تاري ترد شتافت. 

تردند طایفة یوسف دو برار سهم دیگر طوایف از زمین  ته بعدها وستي زمین تنعان را میان طوایف تقسیم مي

هر فرزند دیگري ته یوسف بعد زاده محسوب شد.  در مورد حقوق زمین نخست ند. از این رو یوسفسهم ببر

و در زمیني ته به افرایم و منسي تخصیص داده شده بود ساتن از آن آورد از آن خود بود و نه یعقوب، 

خواست ته فرزندان یوسف را به فرزندي خود بپایرد. آنها  دهد ته چرا یعقوب مي شرح مي 7آیه شدند.  مي

 ترد ته او بسیار زود درگاشته است.  و چنین احساس مي هاي زن محبوب خود، راحی  بودند، نوه
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تر بود داد.  زادگي را به افرایم ته جوان هاي خود را برتت داد، و حق نخست سپس یعقوب نوه 8148-11

ار را انجام زاده بود گردد، اما یعقوب گفت ته عمداً این ت یوسف خواست ته این لطف شام  منسي ته نخست

داد چه خاطراتي از مقاب  چشمان او گاشت.  هنگامي ته او با ایمان برتت را به برادر جوانتر ميداده است. 

داد،  تر را برتت مي تر بود برتت داده بود. اما اتنون او خود توچك سالها پیش پدر او ناخواسته او را ته جوان

به آینده باخبر بود. اسرائی  ایمان داشت ته فرزندانش روزي  زبا خدایي ارتباط داشت ته انه سهواً بليه او 

. دامنه توهي را بخشید ته از اموریها غص  ترده بودیعقوب به یوسف سرزمین موعود باز خواهند گشت. 

 (014معروف شد. )یوحنا « چاه یعقوب»اي ته چاهي در آن بود ته بعدها به  ایست به منطقه شاید این اشاره

 (49وسف براي پسرانش )باب . نبوت ی22-ت

 (. 18( و هم برتت )آیه 2سخنان آخر یعقوب هم نبوت بود )آیه  1، 2149

زاده بیانگر سوت پدر خود در باروري بود، و از فضیلت و رأفت  رئوبین، به عنوان نخست  4، 3149

با فری  به دست  زادگي را این نخستي، و سهم دوچندان از آن او بود. اما او زادگ برخوردار بود. نخست

 (. 11130آورده بود چرا ته با تنیز پدر خود گناه ترد )

رحمي مردان شيیم را تشتند و و گاوان را لنگ تردند در  شمعون و الوي به خاطر اینيه با بي 0149-7

 (، اینها16یعقوب پراتنده خواهند شد و در اسرائی  متفرق خواهند گردید. به هنگام دومین سرشماري )اعداد 

ح  شد ها بودند. این هم زماني تحقق یافت ته طایفه شمعون به طرز وسیعي در طایفه یهودا  توچيترین طایفه

رحمانه آنها را لعنت  فری  بيشهر در تمام زمین گماشته شدند. یعقوب  48(، و طایفه الوي بر 9-2129)یوشع 

 ترد اما نه افراد این دو طایفه را. 

به خاطر پیروزي بر دشمنانش از سوي برادرانش ستوده خواهد شد. او ( مدحیهودا )به معناي  8149-21

گیرد و تسي جرأت  آرام ميرود تا طعمه خود را اسیر تند، سپس به  به شیري تشبیه شده است ته پیش مي

زادگي در زمین نصیبش شد، در حيومت و  ندارد مزاحم او شود. همانگونه ته یوسف حقوق نخست

زادگي نصی  یهودا شد. حيومت در این طایفه تا شیلوه )مسیح( ادامه خواهد داشت،  خستفرمانروایي حقوق ن

بر ما  «شيلوه»سوم او در زمان سدرت او از او اطاعت خواهند ترد. معناي باسي خواهد ماند. تا ابد و در او 

آن تیست است  اند آن معناي1 شاه آرامي، آرامش، ذریت )یهودا(، فرزندانش، ناشناخته است. برخي گفته

 (. 17112)حزسیال 

از آنجایي ته اراضي این طایفه از رافاه و سعادت تجارت دریانوردي سود خواهد برد.  زبولون 23149

 در عهد عتیق در خشيي بود، احتماالً این نبوت مربوط به سلطنت هزار ساله است. 

ین است ته در چمنزارهاي به یك االغ سوي تشبیه شده است، و رضایت او در ا يساكار 20، 24149

 اطراف ساتن شود و هیچگاه ارادة جنگیدن ندارد و همیشه در زیر یوغ دشمن بسر خواهد برد. 

بسیار مشي   27آیه همانگونه ته از نامش پیداست، بر مردم سضاوت خواهد ترد. ،  دان 26149-28

(. برخي دیگر گمان 32، 35128 پرستي ته باعث سقوط سوم شد )داوران ایست به بت است. احتماالً اشاره
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تند، و به همین علت است ته این  اي پوشیده به ضد مسیح است ته از نس  دان ظهور مي تنند ته آن اشاره مي

، دعایي براي رهایي نهایي سوم 28ذتر نشده است. در آیه  8-317و مياشفه  4518؛ 311طایفه در اول تواریخ 

 تند.  يخود از دست دشمنان و یا رهایي خود م

، در زمین خود در شرق اردن بدون هیچ حفاظتي دایماً تحت یورش دشمنان خواهد بود. اما ادگ 29149

 این طایفه لشيریان دشمنان خود را زیر پا له خواهد ترد. 

خوراتهایي لایا براي پادشاه خود خوشبختانه اشیر، سرزمیني بسیار حاصلخیز خواهد داشت، و  15149

 مهیا خواهد ترد. 

رود  مينفتالي به یك غزال تشبیه شده است ته از  بند آزاد شده است. او با شتاب و سرعت زیاد  12149

ته اخبار خوش را برساند. تمام شاگردان به جز یهوداي خائن از طایفة نفتالي بودند، و بیشتر خدمت خداوند 

 (. 26-2314در آن زمین انجام شد )مرسس 

ایم و منسي یوسف یك شاخه بارور خواهد بود، برتت براي مرزهاي در سرتاسر زمین افر 11149-16

خود خواهد فرستاد. او همیشه دستخوش خشونتها بوده است اما هیچگاه تسلیم نشد، زیرا خداي سادر مطلق 

شبان، صخرة اسرائی  )یعني مسیح( ظاهر شد. خدا یوسف را با یعقوب اعانت خواهد شد ــ تسي ته از او 

ترد ته از اجداد خود  هاي جوشان و فرزندان بسیار برتت خواهد داد. یعقوب گمان مي و چشمه ها باران، چاه

هم برتت بیشتري یافته است. اما اتنون آرزوي سلبي او این ایت ته چنین برتاتي نصی  یوسف شود، تسي ته 

 از برادران خود جدا بود. 

. به گفته برخیها بنیامین كند غارت را تقسيم ميو  یابد بنیامین طایفة جنگجویان، ته دایماً غلبه مي 17149

 ثابت ترد ته جنگجوترین و  جسورترین طایفه است. 

در پایان یعقوب از فرزندان خود خواست ته او را در غار ميفلیه، نزدیك خانة خود در  18149-33

ا بر بستر نهاد و آخرین سر خود رحبرون دفن تنند ــ آرامگاه ابراهیم و ساره، اسحاق و رفقه، و لیه. سپس 

 نفسها را هم تشید و جان بداد.

 (05. مرگ یعقوب و یوسف در مصر )باب 21-ت

حتي مصریان هم به هنگام مرگ یعقوب هفتاد روز ماتم گرفتند. جسد او توسط پزشيان دربار  2105-24

ز مقامات رمي، مومیایي شد. سپس فرعون به یوسف اجازه داد ته به تنعان بازگردد، به همراه جمعي ا

خویشان، و خادمان. آنها در شرق اردن توسف نمودند و به مدت هفت روز عزاداري تردند. عزاداري آنها 

نامیدند، مرتع )ماتم( مصر. پس از مراسم تدفین  ابل مصرايمآنقدر پر سوز و گداز بود ته تنعانیان آن ميان را 

 ازگشتند. در غار ميفلیه در حبرون، یوسف و همراهانش به مصر ب

 حال ته یعقوب مرده بود، برادران یوسف ترسیدند ته مبادا یوسف از آنها انتقام بگیرد، از 20105-12

این رو پیغامي به این مضمون نزد او فرستادند ته پدرشان وصیت ترده است ته یوسف آنها را ببخشد. یوسف 

یرا همه این امور مشیت خدا بوده است. هم در جواب گفت ته سصد هیچگونه انتقام و یا داوري را ندارد، ز
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شما درباره من بد انديشيديد، ليكن خدا از آن »، عالوه بر این با این عبارت به یاد ماندني از ترس آنها تاست

 «قصد نيكي كرد....

مسلماً یوسف اولین نفر از دوازده پسر یعقوب بود ته مرد. این واسعه پنجاه سال پس از مرگ  11105-16

ستوده شده  11122داد. این ایمان او ته خدا سوم اسرائی  را به تنعان باز خواهد گردانید در عبرانیان پدر رخ 

 وصیت ترد ته استخوانهایش در آن زمین دفن گردد. است. او 

شوود و بوا یوك توابوت در مصور پایوان  پیدایش با خلقت تام  خدا آغاز مي  بارها گفته شده است ته تتاب

واسعووه خلقووت آسوومانها و زمووین ب، تتووابي از سرگاشووتها اسووت. درحالیيووه دو بوواب از آن بووه یابوود. ایوون تتووا مووي

اختصاص داده شده است، چه  و هشت بواب آن در موورد زنودگي زنوان و موردان اسوت. خودا در درجوه اول بوه 

 شناسند! آرامشي براي تساني ته او را ميدهد. چه تسلي و  انسانها اهمیت مي


