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کرد«)27:1(.
بزرگی امت پدر را تو »من
میگردانم.تورابرکتمیدهمو
نامترابزرگمیسازموتومایه
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و شادی احساس کلمات این ابتدا! شروع! آغاز!
آنها، شنیدن با میآورد. بهوجود انسان در خوشبینی
انسانممکناستباشنیدنآنهابهیادخیلیچیزهابیفتد:
آغازدورهایجدیددرزندگی،تولدیککودک،شغلی
جدید،شروعبهتحصیلدررشتهموردعالقه،یاساعات
نخستیِنیکمسافرتخانوادگی!آغازهرکاریمعمواًل
بهدورازمشکالتوپرازنویدهاستوموجبامیدواری
وپدیدآمدنرؤیاهامیشود.کتابپیدایشیعنیکتاب
»آغازها«.اینکتاببیانگررویدادهایمربوطبهشروعجهان،تاریخبشر،خانواده،
تمدنونجاتاست.کتابپیدایشداستاِنهدفونقشهخدابرایخلقتشمیباشد.
پیدایشبهعنوانکتابآغازین،مقدماترابرایکلکتابمقدسآمادهمیسازد.این
کتابآشکارکنندهنکاتمهمیاستازقبیلشخصیتوذاتخدا)درمقامخالق،
روزیدهنده،داور،رهاننده(؛ارزشومقامانسان)کهبهصورتخداآفریدهشد،از
طریقفیضنجاتیافت،خدااورادرجهانبهکاربرد(؛فاجعهوعواقبگناه)سقوط،
جداییازخدا،مجازات(؛ووعدهنجاتورستگاری)پیمان،بخشش،مسیحموعود(.
کتابپیدایشرابخوانیدتادلگرمشویدآنگاه.خواهیددیدکهبرایانسانامیدی
هست!هرچقدرهموضعدنیاتاریکبهنظربرسد،خدانقشهایدارد.هرچقدرهمکه
فکرمیکنیدبیاهمیتوبیفایدهاید،خداشمارادوستداردومیخواهدکهشمارا
درنقشهاشبهکارببرد.هرچقدرهمگناهکارباشیدوهرچقدرهمکهازخدافاصله

گرفتهباشید،نجاتاودراختیارشماست.پیدایشرابخوانید...وامیدوارباشید!
خدا!ایننقطهآغازکتابپیدایشاست.اوناگهانواردصحنهمیشودوجهانرابا
قدرتیعظیموهدفیمشخصخلقمیکند؛وسرانجامخلقتشراباآفریدِنمردو
زنیبهشباهتخودبهاوجمیرساند)27،26:1(.امادیرینپاییدکهگناهواردجهان
شدونقابازچهرهشیطانکشید.سقوط)نااطاعتیعمدیآدموحوا(آرامشدریای
معصومیتآفرینشرابرهمزد.دوستیباخداقطعشدوشرارتشروعبهتنیدنتار
وپودمخربشکرد.کتابپیدایشطیوقایعیمتوالیوسریع،نشانمیدهدکهچطور
آدموحواازباغزیبایخداراندهشدند،پسراولشانقاتلشد،شرارتشرارترابهبار
آورد،تاآنکهباالخرهخداهمهساکنانزمینرانابودساخت،بهجزخانوادهایکوچک

بهرهبریوهدایتنوحکهتنهاشخصخداپرسِتباقیماندهبررویزمینبود.
وقتیبهماجرایابراهیمدردشتهایکنعانمیرسیم،پاگرفتِنقومیرامیبینیمکهخدا
باآنانعهدومیثاقبست.آنگاهنقشهفراگیرخدابرایرستگاریبشرآشکارمیشود؛
ایننقشهمیبایستازطریقنسلابراهیمتحققیابد؛منجیجهانمیبایستازنسل
ابراهیمظهورکند؛واینرستگاریفقطازطریقایمانقابلدستیابیخواهدبود.داستان
از نقلمیشود،چیزیفراتر ابراهیم اسحاق،یعقوب،ویوسفکهمتعاقبماجرای
زندگینامههایدلانگیزمیباشد.دراینزندگینامههابروعدههایخداواثباتامانت
اوتأکیدمیشود.افرادیکهدرکتابپیدایشباآنهابرخوردمیکنیم،افرادیسادهو
معمولیاند؛بااینحالخداازطریقآنانکارهایعظیمیانجامداد.اینتصویرروشنیاز
اینواقعیتاستکهخدابرایانجاممقاصدنیکش،میتواندازافرادیباشخصیتهای

گوناگوناستفادهکند،واستفادههممیکند...حتیافرادیمثلمنوشما.
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تقسیمبندیکلی:

انسانازارزشواحترامیواالبرخورداراستزیراآفریدهخدااست.الفـماجرایخلقت)1:1تا2:3(

ب-ماجرایآدم)2:4تا5:32(
1ـآدموحوا

2ـقائنوهابیل
3ـفرزندانآدم

پی تلخآن عواقب و گناه قدرتمخرب به وحوا آدم ماجرای از
میبریم.

ج-ماجراینوح)6:1تا11:32(
1ـطوفانعظیم

2ـپرشدندوبارهزمینازانسانها
3ـبرجبابل

همانطورکهخداازنوحوخانوادهاشمحافظتکرد،ازکسانیهمکه
امروزبهاووفادارند،محافظتمیکند.

غرورباعثمیشودکهخودرامهمترازخدابینگاریم.

د-ماجرایابراهیم)12:1تا25:18(
1ـخداامتیرابهابراهیموعدهمیدهد

2ـابراهیمولوط
3ـخداپسریرابهابراهیموعدهمیدهد

4ـسدوموعموره
5ـوالدتوقربانیمحتملاسحاق

6ـازدواجاسحاقباربکا
7ـرحلتابراهیم

ابراهیمدرآزمایشهایسخت،بهخداوفادارماند.زندگیابراهیمبهما
میآموزدکهچطوربرپایهایمانزندگیکنیم.

مابایدکاماًلبهخدااعتمادکنیم،حتیوقتیاعتمادبهاوبهضررما
باشد.

هـ-ماجرایاسحاق)25:19تا28:9(
1ـیعقوبوعیسو،پسراندوقلویاسحاق

2ـاسحاقوابیملکپادشاه
3ـاسحاقیعقوبرابهجایعیسوبرکتمیدهد

اسحاقوقتیقرارشدقربانیشود،هیچمخالفتینشاننداد؛همینطور
باخوشحالیزنیراکهدیگرانبرایهمسریاوانتخابکردهبودند،
پذیرفت.مابایدماننداسحاقارادهخدارامقدمبرخواستههایخود

قراردهیم.

و-ماجراییعقوب)28:10تا36:43(
1ـیعقوبتشکیلخانوادهمیدهد

2ـیعقوببهسرزمینپدریاشبازمیگردد

بهمایاد او اماکارپرتالش باآنکهیعقوباشتباهاِتزیادیکرد،
میدهدکهزندگیخودراصرفخدمتبهخداوندمانکنیم.

باوجودنقصهاونارساییهایما،خدامشغولایجادتحولدرزندگی
مامیباشد.

ز-ماجراییوسف)37:1تا50:26(
1ـیوسفرابهبردگیمیفروشند

2ـیهوداوتامار
3ـیوسفرابهزندانمیاندازند

4ـیوسفدررأسامورمصرقرارمیگیرد
رادرمصر برادرانشیکدیگر 5ـیوسفو

مالقاتمیکنند
6ـخانوادهیعقوببهمصرنقلمکانمیکنند

7-رحلتیعقوبویوسفدرمصر

اززندگییوسفمیآموزیمکهدردورنجهرچقدرهمکهناعادالنه
باشد،میتواندشخصیتیقویدرماایجادکند.

خدامیتواندحتیبزرگترینشکستهایمارابهپیروزیمبدلکند.



4 پیدایش

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

پدیدههایآغازها آغاز چگونگی پیدایش کتاب
زمین، هستی، عالم میدهد: شرح را مهم

انسان،گناهونقشهنجاتخدا.

زمین، که میآموزد ما به پیدایش کتاب
خوبساختهشدهونیکوست.نوعبشربرای
خداخلقتیخاصومنحصربهفرداست.خدا

زندگیبخشونگاهدارندهزندگیاست.

انتخابهاینااطاعتی به دست باید همیشه انسان
بزرگیبزند.نااطاعتیزمانیرخمیدهدکه
انساننخواهدنقشهخدارابرایزندگیخود

عملیسازد.

چرا که میدهد توضیح پیدایش کتاب
انتخاب را آنانخطاکاری شرورند: انسانها
میکنند.حتیقهرماناِنبزرِگکتابمقدس

همقصورورزیدندونااطاعتیکردند.

وقتیگـناه میکند. تباه را انسان زندگی گناه،
ازخدانااطاعتیمیکنیم،زندگیمانروبه

تباهیمیرود.

را زندگی خدا، اراده طبق کردن زندگی
پرثمرورضایتبخشمیسازد.

کندوعدهها کمک بشر به که میدهد وعده خدا
را وعدهای چنین نماید. محافظت او از و

»عهد«مینامیم.

خدادرآنزمانبهوعدههایشعملکردو
حاالهمعملمیکند.اوبهماوعدهدادهکه
مارادوستداشتهباشد،بپذیرد،وببخشد.

ازاطاعت اطاعت است. اطاعت گناه، مقابل نقطه
خدا،رابطهمارابااودوبارهبرقرارمیکند.

تنهاراِهبرخوردارشدنازمزایایوعدههای
خدا،اطاعتکردنازاوست.

مادیکامیابی رفاه از عمیقتر خوشبختی معنای
است.خوشبختیواقعیورضایتخاطردر

نتیجهاطاعتازخدابهدستمیآید.

وقتیانسانازخدااطاعتمیکند،باخداو
بادیگرانوباخودشدرصلحبسرمیبرد.

تاقومیاسرائیل بهوجودآورد اسرائیلرا خداقوم
متعهدباشندکه)1(طرقاورادردنیازنده
نگهدارند،و)2(بهمردمدنیااعالمکنندکه
خداواقعًاچگونهاستو)3(دنیارابرای

ظهورمسیحآمادهکند.

خداامروزدرجستجویکسانیاستکهاز
اومتابعتکنند.مابایدحقایقالهیومحبت
اورانهفقطبهملتخود،بلکهبهتمامیملل

اعالمکنیم.
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خداعالمهستیوزمینراآفرید.سپسمردوزنراخلقکرد
وآنانرادرباغیزیباسکونتداد.بدبختانه،آدموحواازخدا

نااطاعتیکردندوازباغراندهشدند)24:3(.
1ـکوههایآراراتگناهآدموحواباعثورودگناهبهنسل
بشرگردید.سالهابعد،گناهآنقدرشیوعپیداکردهبودکه
خداتصمیمگرفتجهانراباطوفانیعظیمنابودسازد.اما
نوحوخانوادهاشویکجفتازهرحیواندریککشتی
عظیمازطوفاندرامانماندند.وقتیطوفانفروکشکرد،

قایقبرکوههایآراراتقرارگرفت)4:8(.
2ـباِبلانسانهرگزدرسعبرتنمیگیرد.دوبارهگناهزیاد
شدوغروِرمردمآنانرابهجاییرساندکهبرجیعظیم
ساختندتاشکوهوعظمتخودراجاودانیکنند.معلومبود
نداشتند.خداکاریکردکه بهخدا ایمانی کهآنانهیچ
زبانشانعوضشودوگفتهیکدیگررادرکنکنند؛بهاین

ترتیب،ایشانراپراکندهساخت)9،8:11(.
3ـاورکلدانیانابرامکهازنسلسامبود،دراینشهربزرگ

متولدشد)27:11(.
4ـحرانتارح،لوط،ابراموسارایاورراترککردندودر
امتداِدهالِلحاصلخیِزرودفراتعازمسرزمینکنعانشدند.

دربینراه،مدتیدرحرانسکونتگزیدند)31:11(.
5ـشکیمخداازابرامخواستکهحرانراترککندوبه
مکانیبرودکهدرآنجاپدرملتبزرگیبشود)2،1:12(.به
اینترتیبابراهیم،لوطوسارایعازمسرزمینکنعانشدند

ونزدیکشهریبهنامشکیمسکونتگزیدند)6:12(.

ابراهیمبهحبروندرنزدیکی»بلوطستانموره«  6ـحبرون
کوچکرد.درآنجابودکهابراهیمواعقابشریشهایعمیق
زندگی آنجا در همه یعقوب و اسحاق، ابراهیم، دواندند.

کردندودرآنجانیزدفنشدند.
7ـبئرشبعدراینجابهنشانهعهدیبینابراهیموسپاهابیملک،
جایی از اسحاق وقتی بعد، سالها .)31:21( شد حفر چاهی
اینجابراوظاهرشد بهجاییدیگرکوچمیکرد،خدادر
وعهدیراکهباپدرشابراهیمبستهبود،بهاومنتقلکرد

)23:26ـ25(.
حق بهخاطر را برادرش آنکه از پس یعقوب  بیتئیل 8ـ
نخستزادگیونیزبرایبرکتپدرشفریبداد،بئرشبعرا
ترککردوبهحرانمتواریشدتاهمسریبرایخودبیابد.
درراه،خداخودرادرخواببهیعقوبآشکارکردودوباره
عهدیراکهباابراهیمواسحاقبستهبود،بهاومنتقلکرد
)10:28ـ22(.یعقوبدرحرانساکنشدوبرایالبانکار
کردوبالیهوربکاازدواجنمود)15:29ـ28(.یعقوببعداز

مالقاتپرتنشبابرادرشعیسو،بهبیتئیلبازگشت.
9ـمصریعقوب12پسرداشت،ازجملهیوسفکهنورچشم
اوبود.حسادتبرادرهاشدتگرفتتااینکهروزیبیرون
ازخانه،درچراگاهها،یوسفرابهتجاراسماعیلیکهبهمصر
میرفتند،فروختند.عاقبت،یوسفازبردگیدرمصربهمقام
معاونتاولفرعونارتقایافتومصروسرزمینهایمجاوررا
ازقحطینجاتداد.درزمانقحطیشدید،همهخانوادهاشاز

کنعانبهمصرکوچکردندودرآنجاسکونتگزیدند.

مکانهایمهمدرپیدایش
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الفـماجرایخلقت)1:1تا2:3(
گاهازخودمیپرسیمکهدنیاچطوربهوجودآمد.جوابآنرادرهمینبخشمییابیم.
زمینوهرچهراکهدرآناست،خداآفرید؛اوانسانراشبیهخودخلقکرد.گرچه
خلقتاوامریاستپیچیدهوشایدهرگزنتوانیمبهچگونگیآنپیببریم،اماآنچهمهم
استایناستکهتمامهستیراخداآفریدهاست.ایننهتنهاحاکمیتخدارابربشریت

نشانمیدهد،بلکهحاکیازمحبتعمیقاوبههمهمردمنیزمیباشد.

روایتخلقت

درآغاز،هنگامیكهخداآسمانهاوزمینراآفرید،2زمین،خالی1
بخارحركت تاریِک تودههای روی خدا روح و بود، شكل بی و

1:2
ایو13:26
مز30:104

1:2
ایو13:26
مز30:104

1:1
مز6:33؛11:89
اش5:42؛13:48

یوحنا1:1ـ3

1:1
مز6:33؛11:89
اش5:42؛13:48

یوحنا1:1ـ3
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1:1اینگفتهسادهکهخداآسمانهاوزمینراآفرید،در 
مغایرتکاملباتفکرامروزیقراردارد.کهکشانعظیمی
کهمادرآنزندگیمیکنیم،باسرعتباورنکردنیحدود

000ر790کیلومتردرساعتبهدورخودمیچرخد.
اماکهکشانماحتیبااینسرعتسرسامآور،200میلیون
سالطولمیکشدکهیکباردورخودبچرخد،وبیشاز
یکمیلیاردکهکشاندیگرشبیهکهکشانماوجوددارد.
برخیازدانشمندانمیگویندکهتعدادستارگانعالمبه
با دنیاست. تمامسواحل ماسههایریز تعدادهمه اندازه
وجوداین،عملکرداینانبوِهدرهموبرهمستارگاِندر
حالچرخشازنظموکارآییچشمگیریبرخورداراست.
یا»شکل آمد« پدید دفعه عالم»یک اینکهگفتهشود
گرفت«مستلزمایماِنبیشتریاستتاباوراینکههمه
هستیراخداآفرید.خداواقعًاعالمخارقالعادهایآفرید.

خدااحتیاجیبهآفرینشعالمهستینداشت؛اوتصمیم
گرفتآنراخلقکند.چرا؟خدامحبتاستومحبت
زیباترینتجلیاحساسنسبتبهچیزییاکسیاست.
بنابراین،خداجهانوانسانهاراآفریدتامحبتخودرا
به دادنخلقتخدا تقلیل از باید ما دارد. ابراز آنها به
اصطالحاتصرفًاآماریاجتنابکنیموازیادنبریمکه

خداعالمراآفریدچونمارادوستداشت.
1:1داستانآفرینشچیزهایزیادیدربارهخداوانسان
بهمامیآموزد.اول،چیزهاییدربارهخدافرامیگیریم:
)1(اوخالقاست؛)2(اوبهعنوانخالقازمخلوقمتمایز
است؛)3(اوجاودانیاستوکنترلجهانرادردست
میآموزیم: زیادی مطالب هم خودمان دربـاره ما دارد.
)1(ازآنجاییکهخداتصمیمبهخلقماگرفت،مادر
نظراوارزشداریم؛)2(بهماجایگاهیباالترازحیوانات

دادهشدهاست.
1:1آیاجهانراخداآفرید؟اگرخداجهانراآفریده،

چطورآنراآفرید؟اینموضوعیاستکههنوزبحث
داغیبرسرآنبهپاست.بعضیهامیگویندکهانفجاری
ناگهانیصورتگرفتوعالمهستیبهوجودآمد.دیگران
بقیه میگویندکهشروعآفرینشبهدستخدابودهو
طیمیلیاردهاسالشکلگرفتهاست.تقریبًاهمهمذاهب
قدیمیبهنوبهخودتوضیحیدرموردنحوهبهوجودآمدن
جهاندارند.وهردانشمندینیزنظریدربارهمنشأعالم
هستیدارد.امافقطکتابمقدساستکهنشانمیدهد
خداییمتعالیجهانراازرویمحبتعظیمشخلقکرد

ودراینخلقتبهتمامیانسانهاجایگاهویژهایداد.
ماهرگزبهتمامیجوابهادرخصوصچگونگیآفرینش
جهاندستنخواهیمیافت.اماکتابمقدسبهمامیگوید
کهخداآنراآفرید.اینحقیقتبهتنهاییبههمهانسانها

ارزشواعتبارمیبخشد.
1:2چهکسیخداراخلقکرد؟برایپاسخدادنبهاین
سؤال،بایدتصورکنیمکهپیشازخداآفرینندهدیگری
وجودداشتهاست.اماباالخرهزمانیمیرسدکهمجبور
میشویمدستازاینسؤاالتبرداریموقبولکنیمکه

وجودیبودهکههمیشهوجودداشتهاست.
خداآنوجودنامحدودیاستکههمیشهبودهوکسی
اوراخلقنکردهاست.درکاینامرمشکلاست،چون
ذهنمحدودمانمیتوانددرککندکهنامحدودچیست.
مثاًل،باالترینعدد،چهعددیاست؟باالترینعدداصاًل
وجودنداردوتالشبرایکشفبزرگترینعددفایدهای
ندارد.بههمانگونه،مابایدازفکرکردندربارهخدایی

نامحدوددرقالبالفاِظمحدوددستبرداریم.
رامیتوان بود« بیشکل و عبارِت»زمین،خالی  1:2
و هم در و ُتهی »زمین ترجمهکرد: نیز اینشکل به
داستانآفرینش برای را اینعبارتزمینه بود.«. برهم
طی میسازد. مهیا میآید، عبارت همین بهدنبال که



را بشود.«وروشناییشد.4خداروشنایی فرمود:»روشنایی میكرد.3خدا
پسندیدوآنراازتاریكیجداساخت.5اوروشناییرا»روز«وتاریكیرا

»شب«نامید.شبگذشتوصبحشد.این،روزاولبود.
6سپسخدافرمود:»تودههایبخارازهمجداشوندتاآسماندرباالواقیانوسها
درپایینتشكیلگردند.«7و8خداتودههایبخارراازآبهایپایینجداكردو

آسمانرابهوجودآورد.شبگذشتوصبحشد.این،روزدومبود.
9و10پسازآنخدافرمود:»آبهایزیرآسماندریكجاجمعشوندتاخشكی
پدیدآید.«وچنینشد.خداخشكیرا»زمین«واجتماعآبهارا»دریا«نامید

1:5،4
مز16:74

1:5،4
مز16:74
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مز9:33؛2:104
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1:3
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1:9
ایو7:26
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1:9
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روزهایدوموسومآفرینش،خدابهعالمهستیشکل
میدهد؛طیسهروزبعد،خدازمینراازموجوداتزنده
شد، خلق اول روز در که روشنایی سپس میسازد. پر

تاریکیرازدود.
1:2حرکتکردِنروحخدابررویتودههایتاریک
بخار)یابرسطحآبهایعمیق(،اورابهپرندهایتشبیه
مینماید حمایت و مراقبت ازجوجههایش که میکند
فعاالنه اشعیا5:31(.روحخدا تثنیه11:32و به )ر.ش.
درآفرینشجهاننقشداشت)ر.ش.بهایوب4:33و

مزمور30:104(.
1:3ـ2:7چهمدتطولکشیدکهخداجهانراخلق
کند؟دودیدگاهاساسیدربارهروزهایآفرینشوجود

دارد:)1(طولهرروز،24ساعتواقعیبود؛)2(هر
میلیونهاسال( نامحدودی)حتی بیانگردورهزمانی روز

میباشد.
کتابمقدسذکرنمیکندکهکدامنظریهدرستاست.
چقدر جهان آفرینش که نیست این اصلی موضوع اما
طولکشید،بلکهایناستکهخداچگونهآنراخلق
کرد.خداجهانرابهشیوهایمنظمخلقکرد)اوگیاهان
زن و مرد او و نیاورد(؛ وجود به روشنایی از قبل را
رابهعنوانموجوداتمنحصربهفردیآفریدکهقابلیت
دیگری مخلوق هیچ داشتند. را او با ارتباط برقراری
نمیتواندادعایداشتِنچنینامتیازاستثناییرابکند.نکته
ایننیستکهچقدرطولکشیدکهخداجهانرا مهم

کتابمقدسچیزیدربارهتکاملنمیگوید.بهبیاندقیقتر،دیدگاهکتابمقدسایناستکهمنشأهستی
عالمهستیراخداآفرید.دیدگاهکتابمقدسباعلمدرتضادنیست،بلکهباآندیدگاههاییدر

تضاداستکهبرایعالمهستیآفرینندهایقائلنیستند.
موضوعآغازومنشأهستیبرایمسیحیانمتعهدوواقعینیزمسألهایقابلبحثومطالعهبوده
است.ایندستهازمسیحیان،دراثرمطالعاتعلمی،بهنتایجمتفاوتیرسیدهاند.اینامرخالفانتظار
نیست،چراکهشواهدوقرائندیرینهشناسیدراینزمینهبسیارقدیمیهستندودراثرگذرزمان،
فرسودهشدهیانتیجهگیریقطعیراغیرممکنمیسازند.دانشجویانکتابمقدسوعلومبایداز
موضعگیریهایقطعیوتکبعدیاجتنابکنند.دانشجویانکتابمقدسبایدمراقبباشندعقایدی
ازکتابمقدساستخراجنکنندکهخودکتابمقدسچیزیدرآنبارهنمیگوید؛دانشجویانعلوم

نیزنبایدعقایدیازعلماستخراجکنندکهخودعلمچیزیدرآنبارهنمیگوید.
مهمترینجنبهازاینبحثدائمی،بحثدربارهمراحِلآفرینشنیست،بلکهدرموردمنشأآن

است.جهانمحصولتصادفواحتماالتنیست،بلکهآفریدهخدااست.
کتابمقدسنهتنهابهمامیگویدکهجهانراخداآفرید،بلکهمهمترازآن،بهمامیگویدکه
اینخداکیست.کتابمقدسشخصیت،خصوصیاتونقشهاورابرایخلقتشآشکارمیسازد.
کتابمقدسعالقهواشتیاقبسیارعمیقخدارانیزنشانمیدهد،کههمانابرقراریارتباطودوستی
باانسانهاییاستکهآفریدهاست.خدادرمقطعخاصیازتاریخ،درشخصیتپسرشعیسیمسیح،
قـدمبهاینکـرهخـاکیگذاردوباایـنعمل،گامنهاییرابرایبرقراریدوستیبامابرداشت.ما

اکنونمیتوانیمبااینخداکهعالمهستیراآفرید،رابطهاینزدیکوشخصیداشتهباشیم.
دراینجاستکهمیتوانیممهیجترینورضایتبخشترینسفرقابلتصورراآغازکنیم.



وخدااینراپسندید.11و12سپسخدافرمود:»انواعنباتاتوگیاهاندانهدارو
درختانمیوهداردرزمینبرویندوهریک،نوعخودراتولیدكنند.«همینطور

شدوخداخشنودگردید.13شبگذشتوصبحشد.این،روزسومبود.
14و15سپسخدافرمود:»درآسماناجسامدرخشانیباشندتازمینراروشن
كنندوروزراازشبجدانمایندوروزها،فصلهاوسالهاراپدیدآورند.«و
چنینشد.16پسخدادوروشناییبزرگساختتابرزمینبتابند:روشنایی
بزرگتربرایحكومتبرروزوروشناییكوچكتربرایحكومتبرشب.
اوهمچنینستارگانراساخت.17خداآنهارادرآسمانقراردادتازمینرا
روشنسازند،18برروزوشبحكومتكنند،وروشناییوتاریكیراازهم
جدانمایند.وخداخشنودشد.19شبگذشتوصبحشد.این،روزچهارم

بود.
فراز بر پرندگان و شوند پر زنده موجودات از »آبها فرمود: خدا 20سپس
انواع و دریایی بزرگ حیوانات خدا 21و22پس درآیند.« پرواز به آسمان
جانورانآبزیوانواعپرندگانراآفرید.خداازایننیزخشنودشدوآنهارا
بركتداده،فرمود:»موجوداتدریاییباروروزیادشوندوآبهاراُپرسازند
وپرندگاننیزرویزمینزیادشوند.«23شبگذشتوصبحشد.این،روز

پنجمبود.
و وحشی و اهلی حیوانات و جانوران انواع »زمین، فرمود: خدا 24سپس
خزندگانرابهوجودآَوَرد.«وچنینشد.25خداانواعحیواناتاهلیووحشی

وتمامخزندگانرابهوجودآورد،وازكارخودخشنودگردید.

1:14،15
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خلقکند:چندروزیاچندمیلیونسال؟نکتهدراینجاست
کهکتابمقدسمیگویدخداجهانرابهآنطریقیکه

خودشمیخواستآفرید.
1:25اینحقیقتکه»خداخشنودگردید«،بیانگراین
احساس مردم گاهی ببرد. لذت میتواند خدا که است
تقصیرمیکنندازاینکهوقتخوشیداشتهاندیااحساس

داده دست آنان به موفقیت کسب بهخاطر خوشایندی
است.امانبایداینطورباشد.همانطورکهخداازکار
خودخشنودگردید،ماهمبایدازکارخودمانخشنود
شویم.امااگرخداازکارماخشنودنباشد،مانیزنبایداز
آنخشنودشویم.شماچهکاریمیکنیدکههمشمارا

خشنودسازدوهمخدارا؟

روزاول،روشنایی)بنابراینروشناییوتاریکیوجودداشت(روزهایآفرینش
روزدوم،آسمانوآب)تودههایبخارازهمجداشد(

روزسوم،دریاوزمین)آبهایکجاجمعشدند(
روزچهارم،خورشید،ماهوستارگان)تابرروزوشبحکومتکنند،وروزها،فصلهاو

سالهاراپدیدآورند(
روزپنجم،آبزیانوپرندگان)تاآبهاوآسمانراپرسازند(

روزششم،جانوران)تازمینراپرسازند(
مردوزن)تااززمینمراقبتکنندوباخدامشارکتداشتهباشند(

روزهفتمخدااستراحتکردوازکارشخشنودگردید.



26سرانجامخدافرمود:»انسانراشبیهخودبسازیم،تابرحیواناتزمینو
ماهیاندریاوپرندگانآسمانفرمانرواییكند.«27پسخداانسانراشبیه
خودآفرید.اوانسانرازنومردخلقكرد28وایشانرابركتداده،فرمود:
»باروروزیادشوید،زمینراُپرسازید،برآنتسلطیابید،وبرماهیاندریا
وپرندگانآسمانوهمةحیواناتفرمانرواییكنید.29تمامگیاهاندانهدار
ومیوههایدرختانرابرایخوراکبهشمادادم،30وهمةعلفهایسبزرابه

حیواناتوپرندگانوخزندگانبخشیدم.«
31آنگاهخدابهآنچهآفریدهبودنظركردوكارآفرینشراازهرلحاظعالی

دید.شبگذشتوصبحشد.این،روزششمبود.

بهاینترتیبآسمانهاوزمینوهرچهدرآنهابود،تكمیلگردید.2
2بافرارسیدنروزهفتم،خداكارآفرینشراتمامكرده،دستازكار

1:26
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خود   شبیه را »انسان میگوید خدا وقتی چرا  1:26
بسازیم،«ضمیرجمعبهکارمیبرد؟یکدیدگاههست
کهمیگویداینبهتثلیثاشارهدارد؛یعنیبهخداکهپدر
است،وبهپسرشعیسیمسیح،وبهروحالقدس،کههر
سهیکخدایواحدراتشکیلمیدهند.اثبات)وفهم(
امانگاهکنیدبه وجودتثلیثدرپیدایشمشکلاست.
یوحنا26:14کهدرآنجاازخدا،عیسی،وروحالقدسهر
سهدریکآیهنامبردهشدهاست.دیدگاهدیگردرمورد
اینمسألهمیگویدکهضمیرجمعداللتبرعظمتو
شکوهدارد:همانطورکهپادشاهانبسیاریامروزهنوز

درصحبتازخودشان،ضمیرجمعبهکارمیبرند.
1:26ماچطورشبیهخداآفریدهشدهایم؟عبارت»انسان
ما نمیدهدکهخدا را معنی این بسازیم« شبیهخود را
راعینًاشبیهخودساخت،بهخصوصازحیثجسمانی،
بلکهماانعکاسیازجاللخداهستیم.خداعاریازگناه
استوجاودانیونامحدود.باآنکهخدااینامکانرادر
ماقراردادهکهمانندخودشعاریازگناهوجاودانی
شویم،امااینآزادینیزبهمادادهشدهکهراهدیگریرا
انتخابکنیم.ماهرگزکاماًلمانندخدانخواهیمشد،چون
اوخالقماوازمابرتراست.بزرگترینامیدماایناست
کهبتوانیمخصوصیاتاورامنعکسسازیم،خصوصیاتی

نظیرمحبت،صبر،بخشش،مهربانی،ووفاداری.
از بسیاری از رو این از و شدهایم ساخته خدا شبیه ما
این دانستن برخورداریم. خدا عواطف و خصوصیات
موضوعپایهواساسارزشفردرابنیادمیگذارد.ارزش
فردباثروت،موفقیت،جذابیِتچهره،یاتحسینمردم
تعییننمیشود.بهایفردیدانستناینموضوعاستکه
خداماراشبیهخودآفرید.ایرادگرفتنازخودیاارزش

قائلنشدنبرایخویشتن،ایرادگرفتنازچیزیاستکه
خداساختهاست.ازآنجاکهماشبیهخداهستیم،میتوانیم
باشیم. داشته مثبت تفکر تواناییهایمان و دربارهخود
خدا نظر در ما از یک هر که حقیقت این از آگاهی
ارزشیبیحدوحصرداریم،اینآگاهیرابهمامیدهد
را او شخصًا باشیم، داشته دوست را خدا میتوانیم که

بشناسیم،وکمکیباشیمبرایاطرافیانخود.
1:27خدامردوزن،هردورابهصورتخودآفرید.نه
مردبیشترشبیهخداستونهزن؛ازهمانشروعمیبینیم
کهکتابمقدسهممردوهمزنرادراوجخلقتخدا
قرارمیدهد.بههیچیکارزشیکمترازدیگریداده

نمیشود.
صنعتگر استادی مانند زمین آفرینش در خدا  1:28
عملنمود.حاالماننداستادیمهربانبهخلقتخودنگاه
زمین بر محبت و توجه با میکند.همانطورکهخدا
فرمانرواییمیکند،مانیزبایدبرآنفرمانرواییکنیم.
دستورخدابهانسانمبنیبرتسلطیافتنبرزمین،متضمن
پذیرِشمسؤولیتنسبتبهمحیطپیرامونخودوسایر
مخلوقاتیاستکهدرسیارهمازندگیمیکنند.خدادر
آفرینشزمیندقتفراوانیبهخرجداد.پسمانبایددر

نگهداریازآنبیدقتوبیمباالتباشیم.
1:31خداازتمامچیزهاییکهآفرید،خشنودگردید،
چونازهرلحاظعالیبود.شماجزئیازآفرینشخدا
بهوجودآوردنشماخشنوداست. نحوه از او هستیدو
شایدگاهیوقتهااحساسکنیدبیفایدهوبیارزشید.اما
بهخاطرداشتهباشیدکهخداشمارابرایهدفیارزشمند

آفرید.شمابرایخداارزشدارید.
2:2،3مادردنیاییزندگیمیکنیمکهبرمحورکارو



كشید.3خداروزهفتمرابركتداده،آنرامقدساعالمفرمود،زیراروزی
بودكهخداپسازپایانكارآفرینش،آرامگرفت.4بهاینترتیبآسمانها

وزمینآفریدهشد.

ب-ماجرایآدم)2:4تا5:32(
آگاهییافتندربارهپیشینیانماناغلببهماکمکمیکندتاخودرابهتربشناسیم.آدم
وحوا،اجداداولیهما،برجستهترینقسمتآفرینشخدابودندوخدابهخاطرآنهاجهان
راساخت.اماآنانبهطریقموردنظرخدازندگینکردند.مامیتوانیمازاشتباهاتآنان
درسهایمهمیدرموردشیوهدرستزندگیبیاموزیم.نکتهمهمیکهاززندگیآنان

میتوانیمبیاموزیم،طبیعتگناهوعواقبآنمیباشد.

1ـآدموحوا
هنگامیكهخداوندآسمانهاوزمینراساخت،5هیچبوتهوگیاهیبرزمین
نبود آدمی همچنین و بود، نبارانیده باران هنوز خداوند زیرا بود، نروییده
كهرویزمینكشتوزرعنماید؛6اماآباززمینبیرونمیآمدوتمام

خشكیهاراسیرابمیكرد.
7آنگاهخداوندازخاِکزمین،آدمراسرشت.سپسدربینیآدمروححیات

دمیده،بهاوجانبخشیدوآدم،موجودزندهایشد.

باغعدن
8پسازآن،خداونددرسرزمینعدن،واقعدرشرق،باغیبهوجودآوردو
آدمیراكهآفریدهبوددرآنباغگذاشت.9خداوندانواعدرختانزیبادرآن

2:4
پیدا3:1ـ31؛1:5؛

9:6؛1:10

2:4
پیدا3:1ـ31؛1:5؛

9:6؛1:10

2:7
پیدا23،19:3

ایو4:33
مز14:103
حز5:37
یو22:20

2:7
پیدا23،19:3

ایو4:33
مز14:103
حز5:37
یو22:20

2:8
پیدا23:3؛10:13

اش3:51
حز13:28
یول3:2

2:8
پیدا23:3؛10:13

اش3:51
حز13:28
یول3:2

2:9
پیدا22:3
حز12:47

مکا7:2؛14،2:22

2:9
پیدا22:3
حز12:47

مکا7:2؛14،2:22
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فعالیتمیچرخد.باوجوداین،خدانشاندادکهاستراحت 
کاریاستدرستوبهجا.اگرخداخودشدستازکار
کشیدواستراحتکرد،پسنبایدتعجبآورباشدکهما
همبهاستراحتاحتیاجداشتهباشیم.عیسیایناصلرادر
عهدجدیدنشانداد؛اووشاگردانشبرایدورشدناز
غوغایجمعیت،سوارقایقشدندتابهجایآرامیبروند
)مرقس32،31:6(.اوقاتاستراحتنیرویتازهایبرای

خدمتبهمامیبخشد.
2:7»ازخاکزمین«اشارهبراینداردکهدرعناصر
شیمیاییکهماازآنهاساختهشدهایم،چیزفوقالعادهای
نهفتهنیست.موادتشکیلدهندهبدنما،آب،گلوکمی
پروتئیناستکهموادخارقالعادهاینیستند.تاوقتیخدا
با»روححیات«خودشبهاینبدنزندگینبخشد،بدن
پوستهایبیجاناست.وقتیخدادِمحیاتبخشخودرا
بنابراین، میگردد. باز بهخاک ما بدن میگیرد، ما از
این ازروحخدانشأتمیگیرد. انسان ارزش حیاتو

امربهوضوحنیازمارابهخدانشانمیدهد.بسیاریبه
موفقیتهایچشمگیرشانمیبالند،اماچهفایدهکهبعد
ازمدتی،اینموفقیتهابهشکستمنتهیمیشود.عدهای
دیگرموفقیتیندارندکهبهآنببالند.اماواقعیتایناست
کهحیاتوارزشانسانازخدایآفرینندهعالمهستی
سرچشمهمیگیردواوبرآنشدکهآنهدیهاسرارآمیز
واعجابآوررابهمابدهد.همانطورکهخدابرایآن

هدیهارزشقائلاست،شماهمبهآنبهابدهید.
2:8ـ14باغعدنجلوهایازآنزیباییباشکوهیبود
کهخدابرایخلقتشدرنظرگرفتهبود.باغعدنبدون
وحوا آدم بودکه بلکهجایی بود، نشده ساخته هدف

میتوانستندازهمهچیزآنبرخوردارشوند.
2:9درختشناختنیکوبدکهآنرامیتواندرخت
وجداننیزنامنهاد،اشارهبراینداردکهشرارتدرآن
موقعوجودداشتهاست؛حتیاگردرباغوجودنداشت،

بههنگامسقوطشیطانبهوجودآمدهبود.



باغرویانیدتامیوههایخوشطعمدهند.اودروسطباغ،»درختحیات«و
همچنین»درختشناختنیکوبد«راقرارداد.10ازسرزمینعدنرودخانهای
بسویباغجاریشدتاآنراآبیاریكند.سپساینرودخانهبهچهاررود
كوچكترتقسیمگردید.11و12روداول»فیشون«استكهازسرزمینَحویله
میگذرد.درآنجاطالیخالص،مرواریدوسنگجزعیافتمیشود.13رود
دوم»جیحون«استكهازسرزمینكوشعبورمیكند.14سومینرود،»دجله«

استكهبسویشرقآشورجاریاستورودچهارم»فرات«است.
15خداوند،آدمرادرباغعدنگذاشتتادرآنكاركندوازآننگهداری

میوة بجز بخور، باغ درختان میوههای همة »از گفت: او به 16و17و نماید،
درختشناختنیکوبد،زیرااگرازمیوةآنبخوری،مطمئنباشخواهی

مرد.«

حواخلقمیشود
18خداوندفرمود:»شایستهنیستآدمتنهابماند.بایدبرایاویارمناسبیبه

وجودآورم.«19آنگاهخداوندهمةحیواناتوپرندگانیراكهازخاکسرشته
نامهاییبرآنهاخواهدگذاشت.بدین ببیندآدمچه تا بود،نزدآدمآورد

2:10
مکا17،1:22

2:10
مکا17،1:22

2:14
پیدا18:15

تث7:1
دان4:10

2:14
پیدا18:15

تث7:1
دان4:10

2:17
پیدا17،16،1:3
روم2:5؛23:6

یوش15:1

2:17
پیدا17،16،1:3
روم2:5؛23:6

یوش15:1

2:16
تث19،15:30

2:16
تث19،15:30

2:18
پیدا12:3

امث22:18

2:18
پیدا12:3

امث22:18
2:19

پیدا20:1ـ25؛20:6
2:19

پیدا20:1ـ25؛20:6
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2:9،16،17آیادرختحیاتودرختشناختنیک
وبد،درختانواقعیبودند؟اغلبدونظرمتفاوتدراین

موردبیانمیشود:
)1(ایندرختانواقعی،امانمادینبودند.طبقایننظر،
زندگیجاودانیدرحضورخدابهطورنمادینیاسمبلیک،

باخوردنازدرختحیاتنشاندادهمیشد.
)2(ایندرختانواقعیبودندوخواصویژهایداشتند.
آدموحواباخوردنازمیوهدرختحیات،میتوانستند
صاحبزندگیجاودانیشوندوبهعنوانفرزندانخدااز

ارتباطدائمیباخدابرخوردارگردند.
درهردوحال،گناهآدمحواآنهاراازدرختحیاتجدا
ازکسبزندگیجاودانی ایشانرا نتیجه، ساختودر

بازداشت.
کتاب در دیگر بار حیات درخت که اینجاست جالب
مکاشفهفصل22نمایانمیشود،درجاییکهانساناز

زندگیجاودانیدرکنارخدابرخوردارخواهدشد.
2:15ـ17خدامسؤولیتباغرابهآدمسپردوبهاوگفت
کهازدرختشناختنیکوبدنخورد.نهتنهاخداآدم
راازخوردنمیوهدرختمنعکرد،بلکهحقانتخابینیز
پیشپایاوگذاشت،حتیاگرانتخاباونادرستمیبود.
خداامروزنیزانتخابهاییپیشپایمامیگذاردوماهم،
اغلبانتخابنادرستیمیکنیم.اینانتخابهاینادرست

ممکناستسببرنجوناراحتیماشوند،امامیتوانندما
رادریادگیریورشدواتخاذتصمیماتدرستدرآینده
میکنیم، که انتخابهایی عواقب تحمل کنند. کمک

بهترینراهاستبرایاحساسمسؤولیتبیشتر.
2:16،17چراخدادرختیرادرباغگذاشتوبعدهمآدم
راازخوردنمیوهآنمنعکرد؟خداازآدمخواستکه
ازاواطاعتکند،امااینآزادیراهمبهاودادکهبامیل
خودشاطاعتازاوراانتخابکند.آدمبدونحقانتخاب،
زندانیایمیشدکهمجبوربهاطاعتکردنبود.ایندو
درختتمرینیبودبراییادگیرینحوهانتخاب؛انتخاب
اطاعتپاداشبههمراهداشتوانتخابنااطاعتی،مجازات.

2:18ـ24کارخدادرامرآفرینشکاملنشدتاوقتی
کهزنراآفرید.اومیتوانستزنرامانندمردازخاک
زمینبیافریند.امااوتصمیمگرفتزنراازگوشتو
استخوانمردبسازد.بااینکار،خدابهمانشاندادکه
مردوزندرازدواجبهطورنمادینیکتنمیشوند.
ایناتحادعرفانیمردوزندرازدواجاست.درسرتاسر
جدی بهگونهای خاص، اتحاد این با خدا کتابمقدس،
ازدواج صدد در یا هستید متأهل اگر میکند. برخورد
دو واقع در که ببندید پیمانی حاضرید آیا میباشید،
نفرتانرایکیمیکند؟هدفدرازدواجبایدباالتراز

دوستیباشد؛هدفبایدیکیشدنباشد.



ترتیبتمامحیواناتوپرندگاننامگذاریشدند.20پسآدمتمامحیواناتو
پرندگانرانامگذاریكرد،امابرایاویارمناسبییافتنشد.

را دندههایش از بردویكی فرو بهخوابعمیقی را 21آنگاهخداوندآدم
برداشتوجایآنراباگوشتُپركرد،22وازآندنده،زنیسرشتواو

راپیشآدمآورد.23آدمگفت:
»ایناستاستخوانیازاستخوانهایم

وگوشتیازگوشتم.
ناماو»نسا«باشد،

چونازانسانگرفتهشد.«
24بهاینسبباستكهمردازپدرومادرخودجدامیشودوبههمسرخود

میپیوندد،وازآنپس،آندویكیمیشوند.
25آدموهمسرش،هرچندبرهنهبودند،ولیاحساسخجالتنمیكردند.

2:22
۱قرن8:11
۱تیمو13:2

2:22
۱قرن8:11
۱تیمو13:2

2:23
پیدا14:29

افس28:5ـ30

2:23
پیدا14:29

افس28:5ـ30

2:24
متی5:19
افس31:5

2:24
متی5:19
افس31:5
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2:21ـ23خدامردوزنرابرایوظایفمختلفیآمادهو
مجهزمیسازد،اماهمهکارهاییکهبهآنانمحولمیکند،
بهیکهدفمنتهیمیشودوآنجاللخداست.مردبه
زنزندگیبخشید؛زننیزبهدنیازندگیمیبخشد.هریک
ازاینوظایفامتیازاتمنحصربهفردیداردکههرنوع

برتریمردوزنبریکدیگرراازمیانبرمیدارد.
2:24خداازدواجرابهعنوانهدیهبهآدموحواداد.آنان
کاماًلبراییکدیگرخلقشدند.ازدواجنهامریبودمصلحتی
ونهزاییدهفرهنگ؛آنراخدابنیادگذاشت.ازدواجسهبُعد

اساسیداشت:)1(مردازپدرومادرش»جدامیشود«و
بهطورعلنیبازنشعهدمیبندد؛)2(مردوزنباقبول
مسؤولیتدرقبالسعادتیکدیگروتعهدبهدوستداشتن
همسرخودبیشازدیگران،باهمیکیمیشوند؛)3(آندو
درصمیمیتوتعهدناشیازپیوندجنسیکهفقطمختص
ازدواجاست،»یکتن«یا»یکبدن«میشوند.ازدواج

موفقازدواجیاستکهبراینسهبُعداستوارباشد.
2:25آیاتابهحالتوجهکردهبودیدکهچطوربچههای
کوچکدراتاقیپرازافرادغریبه،بدونخجالتبرهنهاین

کتابمقدس
دربارهازدواج
چهمیگوید؟

ازدواجطرحالهیاستپیدایش18:2ـ24

تعهْدالزمهازدواِجموفقاستپیدایش58:24ـ60

عشقمهماستپیدایش11،10:29

ازدواجشادیعظیمیبههمراهداردارمیا34:7

ازدواجبهترینمحیطرابرایپرورشفرزندانبهوجودمیآوردمالکی15،14:2

خیانت،بنیاداعتمادراکهاساسهمهروابطاست،فرومیریزدمتی32:5

ازدواجامریاستدائمیمتی6:19

فقطمرگبایدپیوندازدواجرافسخکندرومیان3،2:7

ازدواجبرعشقیواقعیاستواراست،نهبرهیجاناتواحساساتافسسیان21:5ـ33

ازدواجنمادزندهایازمسیحوکلیساستافسسیان23،32:5

ازدواجمحترمونیکوستعبرانیان4:13



آدموحواگناهمیکنند

مارازهمةحیواناتیكهخداوندبهوجودآورد،زیركتربود.روزی3
مارنزدزنآمده،بهاوگفت:»آیاحقیقتداردكهخداشمارااز

خوردنمیوةتمامدرختانباغمنعكردهاست؟«
2و3زندرجوابگفت:»مااجازهداریمازمیوةهمةدرختانبخوریم،بجزمیوة
درختیكهدروسطباغاست.خداامرفرمودهاستكهازمیوةآندرخت

نخوریموحتیآنرالمسنكنیموگرنهمیمیریم.«
4مارگفت:»مطمئنباشنخواهیدُمرد!5بلكهخداخوبمیداندزمانیكه

3:1
1توا1:21

حز12:28ـ17
متی9،6،3:4

مکا9:12؛2:20

3:1
1توا1:21

حز12:28ـ17
متی9،6،3:4

مکا9:12؛2:20
3:3،2

پیدا16:2
خرو12:19
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طرفوآنطرفمیدوند؟آنهادرستمانندآدموحوا 
کهبهخاطربیگناهیخجالتنمیکشیدند،ازبرهنگیخود
آگاهنیستند.امابعدازآنکهآدموحواگناهکردند،خجالت
وشرمواردزندگیشانشدوهمینامردرروابطبایکدیگر
ونیزدررابطهشانباخدامانعایجادکرد.مااغلبهمان
موانعرادرازدواجتجربهمیکنیم.ایدهآلآناستکهزن
وشوهرهیچمانعیبینهمنداشتهباشندودرنشاندادن
خودبهیکدیگروبهخداخجالتنکشند.مانندآدموحوا
)7:3(،مابابرگهایانجیر)موانع(خودرامیپوشانیم،چون
چیزهاییداریمکهنمیخواهیمهمسرمان)یاخدا(ازآن
مطلعشود.درنتیجهخودراپنهانمیکنیم،درستمثلآدم
وحواکهخودراازخداپنهانکردند.فقدانارتباطروحانی
وعاطفیوفکریدرازدواجمعمواًلقبلازگسستنارتباط
ازآشکار بههمینشکل،وقتیما جسمیواقعمیشود.
کردنگناهانوافکارمخفیخودبهخداقصورمیورزیم،

بندهایارتباطیخودراباخداپارهمیکنیم.
او تا آمد نزدحوا ماریزیرک بهشکل شیطان 3:1
راوسوسهکند.شیطانزمانیفرشتهایقدرتمندبود،اما
علیهخداطغیانکرد.خدااوراازآسمانبیرونراند.
و است مخلوق شیطان میسازدکه کتابمقدسروشن
نتیجتًامحدودیتهاییدارد.گرچهشیطانمیکوشدهمه
پیروز نهایتًا اما شوند، دور خدا از که کند وسوسه را
نخواهدشد؛خدادرپیدایش14،15:3وعدهمیدهدکه

سرشیطانکوبیدهخواهدشد.
3:1،6چراشیطانماراوسوسهمیکند.وسوسهیعنی
دعوتشیطانبرایپیرویازاووسرپیچیازخدا.شیطان
حواراوسوسهکردوموفقشداورابهگناهبیندازد.او
هنوزنیزمشغولوسوسهانساناست؛اوحتیعیسیرانیز

وسوسهکرد)متی11:4(
حواچطورمیتوانستدرمقابلوسوسهمقاومتکند؟
استفادهقرارمیدهیم.اول باهمانوسایلیکهمامورد
اینکه،مابایدتشخیصبدهیمکهخوِدوسوسهگناهنیست.
ماتاوقتیکهتسلیموسوسهنشدهایم،گناهنکردهایم.

بعد،برایمقاومتکردندربرابروسوسه،باید:)1(دعا
کنیمتاخدابرایمقاومتکردندربرابرآنبهماقوت
معنای به فرارکنیم)کهگاهی ازوسوسه )2( ببخشد؛
مسألهای با وقتی )3( و کرد(؛ فرار باید کلمه واقعی
روبروشدیمکهمیدانیمگناهاست،پاسخمنفیبدهیم.در
یعقوب12:1بهبرکاتوپاداشهاییاشارهشدهکهنصیب

کسانیمیشودکهتسلیموسوسهنمیشوند.
نیکی به راوسوسهکردکه مار)شیطان(حوا  3:2ـ6
خداشککند؛شیطانگفتکهخداسختگیروبخیلو
خودخواهاستونمیخواهدحواماننداونیکیوبدیرا
ازهمتمیزدهد.شیطانکاریکردکهحواتمامچیزهایی
بود،فراموشکندوفکرشفقط اوداده به راکهخدا
معطوفبهتنهاچیزیشودکهنداشت.مانیزگاهبهجای
فکرکردنبهچیزهایبیشماریکهخدابهمادادهاست،
معطوفبهچیزهایاندکیمیشویمکهنداریم،وبهاین

ترتیب،درشکوتردیدمیافتیم.
3:5آدموحوابهآنچهکهمیخواستند،دستیافتند:
اماآنانازطریقنادرست شناختدقیقخوبیوبدی.
وپردردسریبهآندستیافتند.شیطانبهایشانگفت
ازهم ارتکاببدی،خوبیوبدیرا با کهمیتوانند
تشخیصدهندوبااینحرففکرآنانرامنحرفکرد.
ماگاهیاینتصورغلطراداریمکه»آزادی«یعنیانجام
هرکاریکهدلمانمیخواهد.اماکالمخدامیگویدکه
منعشده کارهای از آگاهی و اطاعت از واقعی آزادی
سرچشمهمیگیرد.محدودیتهاییکهخدابرایماتعیین
میکند،بهنفعماستوبهمانشانمیدهدکهچطوراز
بدیدوریکنیم.مااینآزادیراداریمکهجلِواتومبیلی
بپریمکهباسرعتبهمانزدیکمیشود،اماحتمًانباید
آناتومبیلبهمابزندتابفهمیمکارماناشتباهبودهاست.
تابدیراتجربه ممکناستشیطانماراوسوسهکند
زندگی باره در بیشتری اینطریقچیزهای از و کنیم

بیاموزیم؛امامانبایدتسلیماینوسوسههاشویم.
3:5شیطانبرایوسوسهکردنحواازانگیزهایواقعی



ازمیوةآندرختبخورید،چشمانشمابازمیشودومانندخدامیشویدو
میتوانیدخوبراازبدتشخیصدهید.«

6آندرختدرنظرزن،زیباآمدوباخوداندیشید:»میوةایندرخِتدلپذیر،
میتواند،خوشطعمباشدوبهمنداناییببخشد.«پسازمیوةدرختچیدوخورد
وبهشوهرشهمدادواونیزخورد.7آنگاهچشماِنهردوبازشدوازبرهنگی
خودآگاهشدند؛پسبابرگهایدرخِتانجیرپوششیبرایخوددرستكردند.

3:6
۲قرن3:11
۱تیمو14:2
یوش14:1
۱یو16:2

3:6
۲قرن3:11
۱تیمو14:2
یوش14:1
۱یو16:2
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استفادهکرد.اوبهحواگفت:»شمامانندخدامیشوید!«
هدفی این است. انسان هدف باالترین شدن خدا شبیه
استکهبرایمامقررشدهاست.اماشیطانحوارابرای
رسیدنبهاینهدف،ازراهراستمنحرفکرد.اوبهحوا
گفتکهاگرازخدااطاعتنکند،وزندگیخودشرا
خودبهدستبگیرد،وخودراجایخدابگذارد،بیشتر
شبیهخدامیشود.شیطاندرواقعحواراتشویقمیکرد

که»خدای«خودشبشود.
اماکتابمقدسبهوضوحبیانمیکندکهشبیهخداشدن،
بهمعنی»خداشدن«نیست.شبیهخداشدنیعنیمنعکس
برزندگی او قبولحاکمیت کردنخصوصیاتخداو
ماست.ما،مانندحوا،اغلبهدفباارزشیداریماماسعی

میکنیمازطریقنادرستیبهآندستیابیم.
اگرهدفنهاییمانجاللدادنخودمانباشد،اینامربهمنزله
برنامههای از اینکهخدارا طغیانعلیهخداست.بهمحض
زندگیمانکنارمیگذاریم،خودراباالترازاوقرارمیدهیم،

وایندرستچیزیاستکهشیطانمیخواهد.
گناه که دهد نشان حوا به کرد سعی شیطان  3:6
»دلپذیر«است.معرفتنیکوبدبهنظرحوانهتنهاچیز
بدینبود،بلکهمطلوبوبیضررنیزبود.مردممعمواًل
چیزهایاشتباهراانتخابمیکنندچونمتقاعدشدهاندکه
اینچیزها،حداقلبرایخودشان،خوباست.گناهانی
کهمرتکبمیشویمهمیشهبهنظرخودمانزشتنیست،
است. سختتر بسیار »دلپذیر« گناهان از اجتناب و
بنابراین،خودرابرایوسوسههایپرجذبهکهممکناست

برایتانپیشبیاید،آمادهکنید.۱قرن13:10میفرمایدکه
گرچههمیشهنمیتوانیمجلِووسوسهرابگیریم،اماهمیشه

میتوانیمدربرابرآنمقاومتکنیم.
3:6،7بهکاریکهحواانجامدادتوجهکنید:اولنگاه
کرد،بعدچید،بعدخورد،بعدبهشوهرشداد.بردوباخت
وسوسه میشود. مشخص آغاز همان از گاه جنگ در
میکند،شروع طلب دلمان که بهچیزی نگاه با اغلب
میشود.اگرباوسوسهدرکشمکشهستید،شایدبهاین
دلیلاستکهنیاموختهایدکه»نگاهکردن«نخستینقدم
بهسویگناهاست.اگرازاندرزپولسپیرویکرده،از
آنچهافکارشهوتآلودبهذهنمانمیآوردبگریزیم،بر

وسوسهغالبمیشویم)دومتیموتائوس22:2(.
3:6،7یکیازواقعیاتیکهدربارهگناهوجوددارداین
استکهاثرآنبهدیگراننیزسرایتمیکند.حوابعداز
آنکهخودگناهکرد،آدمرانیزدراینگناهسهیمنمود.
اغلبوقتیمیخواهیمخودراازبارگناهخالصکنیم،
اولینکاریکهمیکنیمایناستکهدیگرانرانیزدر
گناهخودسهیمسازیم.گناهمانندسمیکهدررودخانه
ریختهباشند،بهسرعتگسترشمییابدورهاییازآن
غیرممکنمیشود.قبلازآنکهوسوسهشویدواطرافیان
خودرانیزبهگناهآلودهکنید،گناهخودرابپذیریدوآن

رانزدخدااعترافنمایید.
3:7آدموحواتصمیمگرفتندراهخودرادرپیشگرفته،
نااطاعتیکنند.وحالنوبتخدابودکهمطابقمعیارهای
خودباآنانرفتارکند.اوبهعنوانخداییمقدسمیبایست

کاریمیکندکهکالمخداونیکوییاورازیرسؤالببریدشکوتردیدنقشهشیطان

کاریمیکندکهبهجاینگاهکردنبهخدا،بهمشکالتنگاهکنیدتضعیفروحیه

کاریمیکندکهچیزهاینادرستدرنظرتانجذابجلوهکندتابهجایانحراف
چیزهایخوبدرپیچیزهایبدونادرستباشید

کاریمیکندکهاحساسشکستکنیدتاحتیزحمتسعیکردننیزشکست
بهخودندهید

کاریمیکندکهکارهارابهتأخیربیندازیدتاهیچگاهانجامنشوندبهتأخیرانداختن
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مشکلبتواناولینوتنهاشخصرویزمینبودنراتصورکرد.تنهاییماباتنهاییآدمکههرگز
انساندیگریراندیدهونشناختهبودفرقدارد.اوازبسیاریازچیزهاییکههویتماراشکلمیدهد
بیبهرهبود:اونهدورانکودکیراپشتسرگذاشتهبود،ونهپدرومادر،خانوادهیادوستوآشنایی
داشت.مجبوربودخودشمستقاًلفرابگیردچگونهانسانباشد.خوشبختانه،دیرینگذشتکهخدایارو
مونسیایدهآل،یعنیحوارابرایشآفریدوبدینترتیباوراازمخمصهرهانید.یگانگیآندو،کامل

ومعصومانهوبهدورازهرنوعاحساسشرمبود.
احتمااًلیکیازاولینسخنانآدمبایارجدیدوزیبایشدربارهقوانینباغبود.خداقبلازآنکهحوارا
بیافریند،بهآدمآزادیکاملدادهبودتاازباغاستفادهکندومسؤولیتنگهداریومراقبتازآنرابه
اوسپردهبود.امایکدرختخارجازدسترساوبود:درختمعرفتنیکوبد.آدماحتمااًلهمهچیز
رادربارهایندرختبهحواگفتهبود.حواوقتیشیطانبهاونزدیکشد،قطعًامیدانستکهنبایداز
میوهآندرختبخورد.باوجوداین،تصمیمگرفتازمیوهدرختممنوعهبخورد.بعدهممقداریازآن
رابهآدمداد.درآنلحظه،سرنوشتآفرینشبهخطرافتاد.متأسفانه،آدمقبلازخوردنمیوهدرخت

شناختنیکوبد،تأملنکردتابهعواقبآنبیندیشد.
درآنلحظهکهطغیانکوچکیصورتگرفت:چیزیعالی،زیباوآزادنابودگردید.اینچیزهمانا
آفرینشکاملخدابود.انسانخواستمستقلعملکندوهمینامرباعثشدمیاناووخداجدایی
افتد.چهسنگکوچکیبطرفشیشهپرتابکنیم،چهتختهسنگیبزرگ،نتیجهیکیاست:هزارانتکه

شیشهخردشدهراهرگزنمیتوانبهشکلاولبرگرداند.
بااینحالدرموردمسألهگناهانسان،خداازهمانابتدانقشهایداشتتاازطریقآن،برپیامدهایاینطغیان
غالبآید.کتابمقدسیکسرهداستانآشکارشدنایننقشهاست:نقشهایکهغایتآنهمانامتجلیشدن
خودخدابرزمینازطریقپسرشعیسیبود.زندگیعاریازگناهومرگاوباعثشدخدابتواندبخششرا
بهتمامیکسانیکهخواهانآنند،ارزانیدارد.سرکشیهایکوچکوبزرگماثابتمیکندکهماازنسل

آدمهستیم.فقطبادرخواستبخششازعیسیمسیحاستکهمیتوانیمفرزندخداشویم.
نقاطقوتوموفقیتها

اولینجانورشناسبودوحیواناترانامگذاریکرد. *
اولینمعمارونخستینطراحبود.خدااورادرباغگذاشتتاازآنمواظبتکند. *

پدرنسلبشربود. *
اولینشخصیبودکهشبیهخداساختهشدواولینانسانیکهازرابطهایشخصیودوستانهباخدا *

برخورداربود.
نقاطضعفواشتباهات:

ازخودسلبمسؤولیتکردوتقصیررابهگردندیگرانانداخت؛پنهانشدنرابهرویارویی *
باخداترجیحداد؛بهجایپذیرفتنحقیقت،عذروبهانهآورد.

بزرگتریناشتباهشاینبودکهدرآوردنگناهبهجهانباحواهمدستشد. *
درسهاییاززندگیاو:

مافرزندانآدم،همگیتااندازهایشبیهخداییم. *
خداطالبکسانیاستکهباوجوداینکهآزادندگناهکنند،میخواهنداورادوستبدارند. *

نبایددیگرانرابهخاطراشتباهاتخودمقصربدانیم. *
مانمیتوانیمخودراازخداپنهانکنیم. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:باغعدن. *

شغل:مباشر؛باغبان،کشاورز. *
خویشاوندان:همسر:حوا،فرزندان:قائن،هابیل،شیث. *

فرزنداِنمتعدِددیگر. *
تنهاانسانیکهمادروپدرزمینینداشت. *

آیاتکلیدی:
»اینزنکهیارمنساختی،ازآنمیوهبهمندادومنهمخوردم«)پیدایش12:3(.

»همهمامیمیریم،زیراازنسلگناهکارآدمهستیم،چونهرجاگناهباشد،مرگنیزوجوددارد.اماهمه
کسانیکهازآنمسیحمیباشند،پسازمرگباردیگرزندهخواهندشد«)۱قرن22:15(.

ماجرایآدمدرپیدایش26:1ـ26:4نقلشدهاست.ازاودراولقرنتیان1:1؛ایوب33:31؛لوقا38:3؛
رومیان14:5؛اولقرنتیان45،22:15واولتیموتائوس14،13:2همنامبردهشدهاست.

دم
آ



8عصرهمانروز،آدموزنش،صدایخداوندراكهدرباغراهمیرفتشنیدند
وخودراالبالیدرختانپنهانكردند.9خداوندآدمرانداداد:»ایآدم،چرا

خودراپنهانمیكنی؟«
10آدمجوابداد:»صدایتورادرباغشنیدموترسیدم،زیرابرهنهبودم؛پس

خودراپنهانكردم.«
11خداوندفرمود:»چهكسیبهتوگفتكهبرهنهای؟آیاازمیوةآندرختی

خوردیكهبهتوگفتهبودمازآننخوری؟«
12آدمجوابداد:»اینزنكهیارمنساختی،ازآنمیوهبهمندادومنهم

خوردم.«

3:8
الو12:26
تث14:23
ایو33:31

3:8
الو12:26
تث14:23
ایو33:31

3:10
ایو15:23
۱یو20:3

3:10
ایو15:23
۱یو20:3

3:11
پیدا10:4

3:11
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مطابقذاتخودکهبهلحاظاخالقیکاماًلپاکومنزه 
اجازه نمیتوانست خدا میکرد. برخورد آنان با است،
باشد. کار در مجازاتی آنکه بدون یابد ادامه گناه دهد
اگرعواقبگناِهآدموحواسختوشدیدبهنظرمیرسد،
نبایدازیادبردکهگناهآنانباعثشدتمامدنیاپیوسته
مایلباشدازخدانااطاعتیکند.بههمیندلیلاستکهما
امروزگناهمیکنیم:تمامانسانهاییکهتابهحالبهدنیا
بردهاند ارث به را حوا و آدم گناهآلود طبیعت آمدهاند
)رومیان12:5ـ21(.مجازاتآدموحوا)16:3ـ24(نشان

میدهدکههیچگناهیازنظرخداقابلتحملنیست.
3:7،8آدموحوابعدازارتکابگناه،ازبرهنگیخود
احساستقصیروشرمنمودند.وجدانناراحتآنهاسبب
شدازحضورخدابگریزندوسعیکنندخودراپنهانسازند.
احساسگناهیاعذابوجدانعالمتهشداردهندهایاست
کهخدادردرونتانقراردادهتاهروقتمرتکبخطاشدید
بهصدادرآید.بدترینکارایناستکهایناحساسرا
درخودازبینببریمبیآنکهدرصددرهاییازمنشاءآن
باشیم.درستمثِلاستفادهازُمَسکنکهتأثیریدرازبین
بردنخودبیماریندارد.بنابراینازاینکهچنیناحساسیدر
شمااستخوشحالباشیدچونباعثمیشودازگناهخود
آگاهشده،بتوانیدازخداطلببخششکنیدوازاوبخواهید

اصالحتانکندتادیگرمرتکبآنخطانشوید.
3:8آدموحوابعدازارتکابگناه،سعیکردندخودرا
ازخداپنهانسازند.اینکهدوانسانکهجزچندبرگانجیر
چیزیبهتنندارندبخواهندخودراازخداییکههمهچیز
رامیبیندومیداندپنهانکنند،براستیمضحکوخندهدار
است.واقعًاچقدراحمقبودندکهفکرمیکردندمیتواننداز
دیدخداپنهانشوند!ماهموقتیمیکوشیممسائلراازخدا
مخفیکنیم،همینحالتراداریم.بنابراینتمامیاعمالو
افکارتانراباخدادرمیانبگذاریدودرصددپنهانکاری

نباشیدکهچنینکاریبههیچوجهممکننیست.

3:8اینآیهاشتیاقخدارابرایمشارکتبامانشان
میدهد.نیزنشانمیدهدکهچراماازداشتنمشارکت
باخدادرهراسیم.آدموحواوقتیشنیدندخدابهآنها
نزدیکمیشود،خودراپنهانکردند.خدامیخواستبا
اماآدموحوابهخاطرگناهشانمیترسیدند باشد، آنان
خودرابهخدانشاندهند.گناه،مشارکتودوستیآنان
باخدارابههمزدهبود.گناهباعثشدهدوستیماوخدا
نیزبههمبخوَرد.اماازطریقعیسیمسیح،پسرخدا،این
باخدا را بهوجودآمدهکهدوستیخود برایمان امکان
دوبارهازسرگیریم.آرزویخداایناستکهباماباشد.
اوهرگزمحبتبیقیدوشرطخودراازمادریغنمیدارد.
ترس،واکنشطبیعیمانسبتبهخدااستچونمیدانیم
کهنمیتوانیممطابقمعیارهایاوزندگیکنیم.اماوقتی
میدانیمکهخداماراباوجودگناهانماندوستدارد،این

امردرازبینرفتناحساسترسبهماکمکمیکند.
توجه در17،16:2 بههشدارخدا وحوا آدم  3:11ـ13
نکردند.دستورخدامبنیبرنخوردنمیوهدرختنیکوبد
نشانمیداداطاعتکردنازاوتاچهحدمهماست.بیشتر
دستوراتخداآشکارابهنفعمااست.اماازاینمهمتر،به
ایندلیلازخدااطاعتمیکنیمکهاوخودچنینمیفرماید،

وهمینبایدبرایمادلیلکافیوقانعکنندهایباشد.
3:12،13وقتیخدادربارهگناهآدمازاوسؤالکرد،
آدمتقصیررابهگردنحواانداخت.حواهمتقصیررابه
گردنمارانداخت.چقدرراحتاستکهبامقصرجلوه
دادنکسیدیگر،گناهانخودراتوجیهکنیم.اغلبدر
اینداممیافتیمکهشکستهایخودرابهگردِندیگرانیا
شرایطبیندازیم.اماخداحقیقترامیداند!واوهریک
بهآیات اعمالمانمسؤولمیداند)ر.ش. بابت ازمارا
14ـ19(.بنابراینگناهخودرابپذیریدوازخدابهخاطر
دادن جلوه مقصر با نکنید سعی کنید. عذرخواهی آن

دیگرانازبهگردنگرفتنگناهخودشانهخالیکنید.
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دربارهحوا،اولینزنرویزمین،چیززیادینمیدانیم،حالآنکهاومادرهمهمااست.اوآخرین
اثرقلمنقاشالهیدرتصویرظریفوپیچیدهآفرینشبود.اکنونآدمازمصاحبتانسانیدیگر
برخورداربود،انسانیکهمانندخوداوبهشباهتخداآفریدهشدهبود.خدابرایآدمکسیراآفرید
آنقدرشبیهخودشکهبتواندمونسوهمدماوباشد،ودرعینحالآنقدرمتفاوتکهآدمبتواندبا

اوارتباطبرقرارنماید.آندوبهاتفاقهم،بهتروکاملترازهریکبهتنهاییبودند.
بهشیطان باغ بههنگامگردشدر باغعدنزندگیمیکردند.روزیحوا آدموحواهردودر
برخورد.شیطانازاوپرسیدآیابراستیخوشحالوراضیاست؟چطورمیتوانستخوشحالباشد
وقتیاجازهنداشتازمیوهیکیازدرختانبخورد؟شیطانکاریکردکهحواهرآنچهخدابرای
اوانجامدادهوبدوبخشیدهبود،ازیادببردودرعوضبهتنهاچیزیکهخداازاودریغداشتهبود
بیندیشد.وحواآگاهانهترجیحدادنظرشیطانرابپذیردبدونآنکهآنرابادیدگاهخدامطابقت

دهد.
آیااینامر،موضوِعآشنایینیست؟آیابارهاپیشنیامدهکهبهجایدیدنچیزهایزیادیکه
داریم،توجهمانمعطوفاندکچیزهاییمیشودکهنداریم؟احساسمیکنیم»حتمًابایدفالنچیز
راداشتهباشم.«حوانمونههمهماستوپیوستهباتکراراشتباهاتاو،نشانمیدهیمکهفرزنداناو
هستیم.تمایالتمانبهآسانیمیتواندمارافریبدهد،درستهمانطورکهشیطانبااستفادهاز
تمایالتحوااورافریبداد.درستنیستهمیشهمطابقتمایالتمانرفتارکنیمزیرااینتمایالت
لزومًاپایهواساسخوبیبرایاعمالمانیستند.بایدهمیشهودرتمامتصمیمگیریهایمانخدارا

مدنظرداشتهباشیم.کالماویعنیکتابمقدس،بهمادرتصمیمگیریکمکمیکند.

نقاطقوتوموفقیتها:
اولینهمسرومادر. *

اولینزن.بهعنواناولینزنازرابطهایخاصباخدابرخورداربود؛بهاتفاقآدممسؤول *
مخلوقاتخدابودوبرخیازخصوصیاتخدارامنعکسمیکرد.

نقاطضعفواشتباهات:
اجازهدادشیطاناحساسرضایتشرااززندگیتباهسازد. *

خودسرانهوبدونآنکهباخدایاباهمسرشمشورتکند،دستبهعملمیزد. *
نهتنهاگناهکرد،بلکههمسرشرانیزدرگناهشسهیمساخت. *

وقتیدرمقابلخداقرارگرفت،تقصیررابهگردندیگرانانداخت. *

درسهاییاززندگیاو:
زننیزبهصورتخداآفریدهشدهاست)27:1(. *

ارکاناصلیازدواجیمستحکمعبارتاستازوفاداریبهیکدیگر،دوستی،اتحادکامل،و *
فائقآمدنبراحساسخجالت)25،24:2(.

تمایلذاتیانسانبهگناهبهابتدایخلقتبشربازمیگردد. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:باغعدن. *

شغل:همسر،دستیار،مونسوغمخوار،همکارآدمدرادارهباغ. *
خویشاوندان:همسر:آدم.فرزندان:قائن،هابیل،شیثوفرزنداندیگر. *

آیهکلیدی:
آورم« وجود به مناسبی یار او برای باید بماند. تنها آدم نیست شایسته فرمود: »خداوند

)پیدایش18:2(.
ماجرایحوادرپیدایش19:2ـ26:4نقلشدهاست.مرگاودرکتابمقدسذکرنشدهاست.

وا
ـــ
ح



13آنگاهخداونداززنپرسید:»اینچهكاریبودكهكردی؟«
زنگفت:»مارمرافریبداد.«

14پسخداوندبهمارفرمود:»بسببانجاماینكار،ازتمامحیواناتوحشی
واهلیزمینملعونترخواهیبود.تازندهایرویشكمتخواهیخزیدو
خاکخواهیخورد.15بینتووزن،ونیزبیننسلتوونسلزن،خصومت

میگذارم.نسِلزْنسرتوراخواهدكوبیدوتوپاشنةویراخواهیزد.«
16آنگاهخداوندبهزنفرمود:»دردزایمانتورازیادمیكنموتوبادرد
فرزندانخواهیزایید.مشتاقشوهرتخواهیبودواوبرتوتسلطخواهد

داشت.«
17سپسخداوندبهآدمفرمود:»چونگفتةزنتراپذیرفتیوازمیوةآن
قرار لعنت نخوری،زمینزیر ازآن بودم توگفته به درختیخوردیكه
خواهدگرفتوتوتمامایامعمرتبارنجوزحمتازآنكسبمعاش
خواهیكرد.18اززمینخاروخاشاکبرایتخواهدروییدوگیاهانصحرا
راخواهیخورد.19تاآخرعمربهعرقپیشانیاتنانخواهیخوردوسرانجام
بههمانخاكیبازخواهیگشتكهازآنگرفتهشدی؛زیراتوازخاک

سرشتهشدیوبهخاکهمبرخواهیگشت.«
20آدم،زنخودراَحّوا)یعنی»زندگی«(نامید،چوناومیبایستمادرهمة

زندگانشود.
21خداوندلباسهاییازپوستحیوانتهیهكردوآدموهمسرشراپوشانید.

بدرا مانندماشدهاستوخوبو 22سپسخداوندفرمود:»حالكهآدم
زنده ابد وتا بخورد نیز حیات« »درخت میوة از گذاشت نباید میشناسد،
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3:31ـ19آدموحوابواسطهتجربهایدردناکآموختند 
باید دارد، نفرت گناه از و است مقدس خدا چون که
گناهکارانراتنبیهکند.بقیهکتابپیدایشسرگذشِت
دردناککسانیاستکهزندگیشاندرنتیجهگناهتباه
شد.نااطاعتیگناهاستورابطهماراباخداتیرهوتار
میسازد.خوشبختانه،وقتینااطاعتیمیکنیم،خدامیتواند

ماراببخشدورابطهاولیهرادوبارهبرقرارکند.
3:15شیطاندشمنمااست؛اوهرکاریمیکندتامارا
مجبورسازدطریقمرگباروشرارتآمیزویرادرپیش
گیریم.عبارِت»توپاشنهاوراخواهیزد«بهتالشهای
مکررشیطانبرایشکستدادنمسیحدرطولزندگی
اینجهانیاشاشارهدارد،وعبارت»اوسرتوراخواهد
کوبید«پیشاپیششکستشیطانرابههنگامزندهشدن
اما نیست، پاشنهکشنده نویدمیدهد.زخِمروی مسیح
ضربهایکهبرسرواردآیدمهلکوکشندهاست.بدین

ترتیبخداازهمانهنگامنقشهخودرامبنیبرشکست
شیطانونجاتدنیاازطریقپسرشعیسیمسیح،آشکار

میکرد.
از آفرینش، تمامی بر حوا و آدم نااطاعتی  3:16ـ19
جملهمحیطزیست،تأثیرگذارد.سالهاپیشبرایمردم
مواد یا زباله توسط رودخانهها آب که نبود مهم اصاًل
شیمیاییمضرآلودهشود.اینموضوعازنظرآنهاناچیز
یاسه دو تنها میدانیمکه اکنون اما بود. وکماهمیت
عنصردرمیلیونهامولکوِلبعضیموادشیمیایی،میتواند
به ما زندگی در گناه برساند. آسیب انسان سالمت به
آن از کمی مقدار حتی دارد. شباهت سّمی تفالههای

کشندهاست.
3:22ـ24زندگیدرباغعدنمانندزندگیدربهشت
بود؛همهچیزکاملبود.وقتیخداآدموحوارابهباغ
عدنآورد،ازهماناولروشنوواضحبرایشانتوضیح



بماند.«23پسخداونداوراازباغعدنبیرونراندتابرودودرزمینیكه
ازخاِکآنسرشتهشدهبود،كاركند.24بدینترتیباوآدمرابیرونكرد
ودرسمتشرقیباغعدنفرشتگانیقراردادتاباشمشیرآتشینیكهبههر

طرفمیچرخید،راه»درختحیات«رامحافظتكنند.

2ـقائنوهابیل
قائنهابیلرابهقتلمیرساند

ازآدمحاملهشده،پسریزایید.آنگاهحّواگفت:»بهكمک4 حّوا
»حاصل )یعنی قائن را او نام پس نمودم.« حاصل مردی خداوند
ناماوراهابیل شده«(گذاشت.2حّواباردیگرحاملهشده،پسریزاییدو

گذاشت.
هابیلبهگلهداریپرداختوقائنبهكشاورزیمشغولشد.3پسازمدتی،قائن
هدیهایازحاصِلزمیِنخودرابحضورخداوندآورد.4هابیلنیزچندرأساز
نخستزادگانگلةخودراذبحكردوبهترینقسمتگوشتآنهارابهخداوند
تقدیمنمود.خداوندهابیلوهدیهاشراپذیرفت،5اماقائنوهدیهاشراقبول

نكرد.پسقائنبرآشفتوازشدتخشمسرشرابهزیرافكند.
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دادکهاگرکاماًلازاواطاعتکنند،پاداششانزندگی
جاویدخواهدبود.بهعبارتدیگر،تاابددربهشتعدن
نااطاعتی، از پس حوا و آدم اما کرد. خواهند زندگی
دیگرشایستگیزندگیکردندرآنجارانداشتند.ازاین
روخدابهآنهاگفتکهبایدازباغبیرونبروند.اگر
میوه از اگر و بودند داده ادامه باغ در زندگی به آنان
درختحیاتخوردهبودند،تابهابدزندهمیماندند.اما
زندگیجاویددرحالیکهدردامگناهافتادهایمبدانمعنا
استکهبایدتاابدخودراازحضورخداپنهانسازیم.
همهمامانندآدموحواگناهکردهایمورابطهمانباخدا
تیرهشدهاست.خدادرحالآمادهکردِنزمینتازهای
استتابهشتجاودانبرایهمهکسانیباشدکهمتعلق

بهاویند)مکا22(.
3:24رابطهآدموحواباخدابهایندالیلگسستهشد:
)1(آدموحوامتقاعدشدندکهطریقخودشانبهتراز
طریقخدااست؛)2(خجلشدندوخودرامخفیساختند؛
)3(سعیکردندعذرموجهیبیابندوازخودشاندفاع
کنند.برایارتباطباخدابایدخالفجهتآدموحوا
سیرکرده،برعکسآنانعملکنیم:باید)1(درصدد
بهانهتراشیودفاعازخودنباشیم؛)2(سعینکنیمخود
راازدیدخداپنهانسازیم؛)3(اطمینانداشتهباشیمکه

طریقخدابهترازطریقمااست.

اکنوندیگرهمهچیز باغعدن، برخالفدوران  4:2
در آنان استکه نبود.درست فراهم وحوا آدم برای
باغکارمیکردندوازآننگهداریبهعملمیآوردند،
و داشت تفریحی جنبه بیشتر وظایفشان احتمااًل اما
بودند اماحاالآدموخانوادهاشمجبور بود. لذتبخش
برایتهیهخوراکولباسباطبیعتدستوپنجهنرم
کنند.قائنکهپسربزرگترآدمبودکشاورزشدوپسر
کوچکتریعنیهابیل،چوپان.کشاورزیوشبانیازجمله
در نیز امروزه و است، زمین مشاغلروی قدیمیترین
خاورمیانهپسازقرنهابههمانصورتقدیمادامهداردو

چندانتغییرینکردهاست.
4:3،4معلومنیستچراخداقربانیقائنراقبولنکرد.
او هدیه هم شاید یا داشته، ناشایستی رفتار قائن شاید
مطابقمعیارهایخدانبودهاست.خداهمانگیزهرادر
نظرمیگیردوهمکیفیتهدیهایراکهبهاوتقدیم
باید یادیگرانچیزیمیدهیم، بهخدا میکنیم.وقتی
وقتی باشد. شاد بدهیم، میتوانیـم آنچه بهخاطر دلمان
هدیهمیدهیم،نبایدنگراناینباشیمکهچهچیزیرا
از نخست وهله در چیز همه چون میدهیم؛ دست از
آِنخدااست.درعوض،بایدباشادیبهترینقسمت
ازوقت،پول،اموالواستعدادهایمانرابهخداتقدیم

نماییم.



6خداوندازقائنپرسید:»چراخشمگینشدهایوسرترابهزیرافكندهای؟

7اگردرستعملمیكردی،آیامقبولنمیشدی؟اماچونچنیننكردی،گناه
دركمینتوستومیخواهدبرتومسلطشود؛ولیتوبرآنچیرهشو!«

8روزیقائنازبرادرشهابیلخواستكهبااوبهصحرابرود.هنگامیكهآنها
درصحرابودند،ناگهانقائنبهبرادرشحملهكردواوراكشت.

9آنگاهخداوندازقائنپرسید:»برادرتهابیلكجاست؟«
قائنجوابداد:»ازكجابدانم؟مگرمننگهبانبرادرمهستم؟«

10خداوندفرمود:»اینچهكاریبودكهكردی؟خونبرادرتاززمیننزدمن

فریادبرمیآورد.11اكنونملعونهستیواززمینیكهباخونبرادرتآنرا
رنگینكردهای،طردخواهیشد.12ازاینپس،هرچهكاركنی،دیگرزمین
محصولخودراآنچنانكهباید،بهتونخواهدداد،وتودرجهانآوارهو

پریشانخواهیبود.«
13قائنگفت:»مجازاتمنسنگینترازآناستكهبتوانمتحملكنم.14امروز
مراازاینسرزمینوازحضورخودتمیرانیومرادرجهانآوارهوپریشان

میگردانی،پسهركهمراببیندمراخواهدُكشت.«
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4:6،7اگرکسیبهشمابگویدمرتکبکاراشتباهی
شدهاید،چهواکنشینشانمیدهید؟آیادرصدداصالح
را اشتباهتان باید نمیپذیرید آنکه یا میآیید، بر خود
جبرانکنید؟خدابعدازردقربانیقائن،بهاوفرصتداد
تااشتباهشرااصالحکندوتالشیمجددًابهعملآورد.
خداحتیتشویقشکردچنینکند!اماقائنزیربارنرفت
وبقیهزندگیاونمونهتکاندهندهایاستازآنچهبر
سرکسانیمیآیدکهازقبولاشتباهاتشانسربازمیزنند.
بنابرایندفعهبعداگرکسیبهشماگفتاشتباهکردهاید،
باخودصادقباشیدوبهجایپیرویازقائن،طریقخدا

رادرپیشگیرید.
4:8ـ10ایناولینقتلاست،یعنیاولینباریاستکه
زندگیانسانیباریختنخونشازاوگرفتهمیشود.خون
نشانحیاتاست)الویان10:17ـ14(.اگرخونازبدن
شخصزندهایخارجشود،خواهدمرد.ازآنجاکهحیات
وزندگیراخداآفریدوبهانسانبخشید،فقطخدااست

کهمیتواندزندگیکسیراازاوبگیرد.
نسل به گناه شد باعث حوا و آدم نااطاعتی  4:8ـ10
یابد.شایدآدموحوافکرمیکردندگناهشان بشرراه
)خوردِنکمیمیوه»بیضرر«(چنداناشکالیندارد،اما
در چهسرعت به گناهآلودشان طبیعت که کنید توجه
ناگهان نااطاعتی نیزظاهرشد.گناِه زندگیفرزندانشان
بهقتلیآشکاربدلگردید.آدموحوافقطنسبتبهخدا

گناهکردند،اماقائنهمبهخداگناهورزید،همبهانسان.
گناهیکوچکناگاهبهطرزیمهارناشدنیرشدمیکند.
بنابراینبگذاریدخداگناهانکوچکتانراقبلازآنکه

فاجعهبیافریند،اززندگیتانبردارد.
4:12ـ15قائنبهخاطرقتلیکهانجامداد،سختمجازات
شد.خداهرگناهیرابهطرزیعادالنه،داوریومجازات
یا ازرویخشم اماداوریومجازاتاوصرفًا میکند.
انتقامجویینیست،بلکهبرایاصالحواحیایرابطهمابا
خودشمیباشد.وقتیخداشماراتأدیبواصالحمیکند،

نرنجیدبلکهرابطهدوستانهتانرابااوتجدیدکنید.
4:14تااینجافقطراجعبهچهارنفرصحبتکردیم:
آدم،حوا،قائنوهابـیل.حالدوسؤالمطـرحمیشود:
)1(چراقائننگراناینبودکهمبادادیگراناورابکشند،

و)2(ازکجازنگرفت؟
آدموحوافرزندانزیادیداشتند؛خدابهآنهاگفتهبود:
»زمینراپرسازید«)28:1(.قائنبهخاطرکشتنبرادرش
از احتمااًل و میکرد. گناه احساس و میترسید شدیدًا
واکنشخانوادهاشنسبتبهاینموضوعبیمداشت.اگر
اومیتوانستکسیرابکشد،پسبقیهاعضایخانواده
هممیتوانستندچنینکنند.شایدقائنیکیازخواهرها
یادختِریکیازبرادرانیاخواهرانشرابهزنیگرفت.
نژادبشردرآنزمانهنوزازلحاظژنتیکیخالصبودو

ترسیازاثراتجانبیازدواجخانوادگیدرکارنبود.



15خداوندجوابداد:»چنیننخواهدشد؛زیراهركهتورابكشد،مجازاتش

هفتبرابرشدیدترازمجازاتتوخواهدبود.«سپسخداوندنشانیبرقائن
گذاشتتااگركسیبااوبرخوردكند،اورانكشد.16آنگاهقائنازحضور
خداوندبیرونرفتودرزمیننُود)یعنی»سرگردانی«(درسمتشرقیعدن

ساكنشد.

فرزندانقائن
17چندیبعدهمسرقائنحاملهشده،پسریبدنیاآوردواوراَخنوخنامیدند.در

آنموقعقائنسرگرمساختنشهریبود،پسنامپسرشخنوخرابرآنشهر
گذاشت.
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هابیلدومینفرزندیبودکهدردنیامتولدشد،امااولینکسیبودکهازخدااطاعتکرد.درباره
اینمردهمینقدرمیدانیمکهپدرومادرشآدموحوابودند،چوپانبود،قربانیپسندیدهایبهخدا

تقدیمکردوزندگیکوتاهشبهدستبرادربزرگتروحسودش،قائن،بهپایانرسید.
کتابمقدسبهمانمیگویدکهچراخداازهدیههابیلخشنودشدوهدیهقائنرانپسندید،اماهم
قائنوهمهابیلمیدانستندخداچهانتظاریازآنهادارد.درسراسرتاریخ،هابیلرابهخاطراطاعت

وایمانشارجنهاده)عبرانیان4:11(واورا»عادل«خواندهاند)متی35:23(.
کتابمقدسپراستازرهنمودهایکلیخداوانتظاراتیکهاوازمادارد.بااینحالدستورالعملهای
جزئیترومشخصترنیزدرکتابمقدسکمنیست.مانیزبایدمانندهابیلازخدااطاعتکنیم

بدونآنکهبهعواقبگرانآنبیندیشیم،ومطمئنباشیمکهخداحقرابهحقدارخواهدداد.

نقاطقوتوموفقیتها:
نخستینمشعلدارایماندرعبرانیان4:11. *

اولینچوپان. *
اولینشهیدراهحق)متی35:23(. *

درسهاییاززندگیاو:
خدادعایکسانیراکهنزداومیآیند،مستجابمیکند. *

خدامیداندچهکسیبیگناهاستودیریازودگناهراداوریمیکند. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:درستبیرونباغعدن. *

شغل:چوپان. *
خویشاوندان:والدین:آدموحوا.برادر:قائن. *

آیهکلیدی:
»خداباقبولهدیههابیل،نشاندادکهاوراموردلطفوعنایتخودقراردادهاست.واکنون،
بااینکههزارانسالازدورانهابیلمیگذرد،اماهنوزهممیتوانیمدرسهایبسیاریاززندگیاو

دربارهایمانبهخدابیاموزیم«)عبرانیان4:11(.
ماجرایهابیلدرپیدایش1:4ـ8نقلشدهاست.ازاودرمتی35:23؛لوقا51:11؛عبرانیان4:11

و24:12همنامبردهشدهاست.

یل
ـــ
هاب



18خنوخپدرعیراد،عیرادپدرمحویائیل،محویائیلپدرمتوشائیلومتوشائیل

پدرلِمکبود.19لِمکدوزنبهنامهایعادهوظلهگرفت.20عادهپسریزایید
واسماورایابالگذاشتند.اوكسیبودكهخیمهنشینیوگلهداریرارواجداد.
21برادرشیوبالاولینموسیقیدانومخترعچنگونیبود.22ظله،زِندیگر
لمکهمپسریزاییدكهاوراتوبلقائننامیدند.اوكسیبودكهكارساختن

آالتآهنیومسیراشروعكرد.خواهرتوبلقائن،نَعمهنامداشت.
23روزیلمکبههمسرانخود،عادهوظله،گفت:»ایزنانبهمنگوش
كنید.جوانیراكهمرامجروحكردهبود،ُكشتم.24اگرقراراستمجازات
كسیكهقائنرابكشد،هفتبرابرمجازاتقائنباشد،پسمجازاتكسی

همكهبخواهدمرابكشد،هفتادوهفتبرابرخواهدبود.«

3ـفرزندانآدم
25پسازآن،آدموحّواصاحبپسردیگریشدند.حّواگفت:»خدابجای
هابیلكهبدستبرادرشقائنكشتهشدهبود،پسریدیگربهمنعطاكرد.«

پسناماوراشیث)یعنی»عطاشده«(گذاشت.
26چونشیثبزرگشد،برایشفرزندیبهدنیاآمدكهاوراانوشنامنهادند.

درزمانانوشبودكهمردمشروعبهعبادتخداوندنمودند.

ایناستشرحپیدایشآدمونسلاو.هنگامیكهخداخواستانسان5
رابیافریند،اوراشبیهخودآفرید.2اوانسانرامردوزنخلقفرموده،

آنهارابركتدادوازهمانآغازخلقت،ایشانرا»آدم«نامید.
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4:19ـ26متأسفانهوقتیمردمبهحالخودواگذاشتهشوند، 
بهجایبهترشدن،بدتروبدترمیشوند.شرحمختصریکه
دراینآیاتدربارهلمکوخانوادهاشآمده،نشانمیدهد
خداچهاستعدادهاومهارتهایگوناگونیبهاینشخص
عطاکردهبود.بااینحالنشاندهندهایننکتهنیزهستکه
گناهبهمرورزمانبیشتروبیشترمیشد.میبینیمکهقتل
نیزاحتمااًلدردفاعازخودصورتمیگیرد،و دیگری
خشونتروبهفزونیمیگذارد.اکنونبادوگروهکاماًل
متمایزمواجهایم:)1(کسانیکهنسبتبهگناهوشرارت
بیاعتنابودندو)2(کسانیکه»قومخدا«خواندهمیشوند
)فرزندانشیث،26:4(.شیثبهعنوانرهبرنسلقومیکه

بهخداوفاداراست،جایگزینهابیلمیشود.
5:1درکتابمقدسگاهبهفهرستاسامیپیشینیانبر
نسبنامه( )یا  شجرهنامه  را فهرستها این میخوریم.
مینامند.درمورداینشجرهنامههادودیدگاهمهموجود
دارد:)1(بهخودیخودکاملاندوتاریخچهکاملخاندان،

قبیله،یاملتیراثبتمیکنند؛یا)2(بهمنظورارائهتاریخچه
کاملخاندان،قبیله،یاقومیخاصنوشتهنشدهاندوشاید
فقطحاویاسامیافرادمشهوریابزرگانهرخاندانباشند.
عبارت»پسِر...بود«درشجرهنامههایاصلیبهزبانعبری

اغلببهمعنای»ازنسل...بود«نیزهست.
چراشجرهنامههادرکتابمقدسدرجشدهاند؟عبریها
منتقل بعدی نسلهای به شفاهی طور به را عقایدشان
و داشت ابتدایی بسیار هنوزصورتی نوشتن میکردند.
والدین نداشت. وجود نوشتهای اصاًل جاها بسیاری در
میکردند نقل فرزندانشان برای را مرسوم داستانهای
بودند شنیده را آنچه آینده در نوبهخود به نیز آنان و
تصویری شجرهنامهها میکردند. نقل فرزندانشان برای
کلیازروایاتمذکوربهدستمیدادکهباعثمیشد
بهیادآوردنشانبرایمردمآسانترباشد.خانوادههااین
بعدی نسلهای به متمادی رادرطیقرون شجرهنامهها
بااینحال برمحتوایآنمیافزودند. منتقلمیکردندو
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بهرغمتالشهاونگرانیهایوالدین،ظاهرًادعواومرافعهبینفرزندانامریاجتنابناپذیراست.
میانخواهروبرادرهمحسهمکاریهست،هماحساسرقابت.دربیشترموارد،اینرابطهمحبت
ونزاعدرنهایتبهایجادپیوندیمستحکممیانخواهروبرادرمیانجامد.هرچنداغلبمیشنویم
کهوالدیندرموردفرزندانشانمیگویند:»آنهاخیلیباهمدعوامیکنند.امیدوارمتاقبلازبزرگ
شدنهمدیگررانکشند.«اینجنگودعواهادرموردقائنفاجعهآفرید.واگرچهدرمورد
بسیاریازجزئیاتمربوطبهزندگیقائن،ایننخستینفرزندانسان،اطالعدرستینداریم،ماجرای

زندگیاوهنوزهمدرسهاییبرایمادارد.
قائنخشمگینشدوازشدتعصبانیتبرافروختهگردید.اووبرادرشهابیلبرایخداقربانی
گذراندند،اماقربانیویپذیرفتهنشد.ازعکسالعملقائناینطورمیفهمیمکهاحتمااًلرویهاشاز
هماناولاشتباهبود.قائندوراهپیشرویخودداشت.یامیتوانستدیدگاهشدرموردتقدیم
کردنقربانیبهخدارااصالحکند،ویاآنکهخشمشرارویبرادرشخالیکند.تصمیمقائنبه
وضوحیادآوراینواقعیتاستکهچهبسامیدانیمراهدرستواشتباهکداماست،امادرستمثل
قائنراهغلطراانتخابمیکنیم.شایدتصمیمنداریممرتکبقتلشویم،امامصممهستیمدستبه

انتخابیبزنیمکهدرستنیست.
احساساتیراکهتعیینکنندهرفتارماستهمیشهنمیتوانصرفًابانیرویفکرعوضکرد.امادر
اینجامیتواندیدکهخداچقدرمشتاقاستماراکمککند.اگرازخدابخواهیمبهمادرانجام

آنچهدرستاستکمککند،هرگزکارینخواهیمکردکهبعدًاازانجامآنپشیمانشویم.

نقاطقوتوموفقیتها:
اولینفرزندانسان. *

اولینکسیبودکهکارپدرش،کشاورزیرادنبالکرد. *

نقاطضعفتواشتباهات:
وقتیمأیوسشد،واکنششازرویخشمویأسبود. *

حتیوقتیراهحلیمثبتبهاوپیشنهادشد،راهمنفیرابرگزید. *
اولینقاتلبود. *

درسهاییاززندگیاو:
روی از که اعمالی یا میشویم عصبانی خاطرش به چه آن بلکه نیست گناه عصبانیت *
عصبانیتانجاممیدهیم،آناستکهمیتواندگناهآلودباشد.عصبانیتبایدنیروییباشددر

پِساعمالخوب،نهآنکهانگیزهانجاماعمالبدقرارگیرد.
هرهدیهایکهبهخداتقدیممیکنیمبایدازدلباشد،یعنیبهترینهایخودرابهاوبدهیم. *

گاهیعواقبگناهتاآخرعمربامااست. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:حوالیباغعدن،کهاحتمااًلجاییدرکشورهایعراقیاایرانامروزیبود. *

شغل:اولکشاورزیبود،بعدآوارهشد. *
خویشاوندان:والدین:آدموحوا؛برادران:هابیل،شیث،وبقیهکهاسمیازآناننیست. *

آیهکلیدی:
»چراخشمگینشدهایو...اگردرستعملمیکردی،آیامقبولنمیشدی؟اماچونچنیننکردی،

گناهدرکمینتوستومیخواهدبرتومسلطشود؛ولیتوبرآنچیرهشو!«)پیدایش7:4(.
ماجرایقائندرپیدایش1:4ـ17نقلشدهاست.ازاودرعبرانیان4:11؛اولیوحنا12:3و

یهودا11همنامبردهشدهاست.

ـن
ائـ
ـــ
قــ



3و4و5آدم:وقتیآدم130سالهبود،پسرششیثبهدنیاآمد.اوشبیهپدرش
آدمبود.بعدازتولدشیث،آدم800سالدیگرعمركردوصاحبپسرانو

دخترانشد.آدمدرسن930سالگیمرد.
6و7و8شیث:وقتیشیث105سالهبود،پسرشانوشبهدنیاآمد.بعدازتولد
انوش،شیث807سالدیگرعمركردوصاحبپسرانودخترانشد.شیث

درسن912سالگیمرد.
9و10و11انوش:وقتیانوشنودسالهبود،پسرشقینانبهدنیاآمد.بعدازتولد
قینان،انوش815سالدیگرعمركردوصاحبپسرانودخترانشد.انوش

درسن905سالگیمرد.
12و13و14قینان:وقتیقینانهفتادسالهبود،پسرشمهللئیلبهدنیاآمد.بعداز
تولدمهللئیل،قینان840سالدیگرعمركردوصاحبپسرانودخترانشد.

اودرسن910سالگیمرد.
15و16و17مهللئیل:وقتیمهللئیلشصتوپنجسالهبود،پسرشیاردبهدنیا
آمد.پسازتولدیارد،مهللئیل830سالدیگرعمركردوصاحبپسرانو

دخترانشد.اودرسن895سالگیمرد.
18و19و20یارد:وقتییارد162سالهبود،پسرشخنوخبهدنیاآمد.بعدازتولد
خنوخ،یارد800سالدیگرعمركردوصاحبپسرانودخترانشد.یارد

درسن962سالگیمرد.
21-24خنوخ:وقتیخنوخشصتوپنجسالهبود،پسرشمتوشالحبهدنیاآمد.

بعدازتولدمتوشالح،خنوخ300سالدیگرباخدازیست.اوصاحبپسران
ودخترانیشدو365سالزندگیكرد.خنوخباخدامیزیستوخدااورا

بحضورخودبهباالبردودیگركسیاوراندید.
25و26و27متوشالح:وقتیمتوشالح187سالهبود،پسرشلمکبهدنیاآمد.بعداز
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اهمیتشجرهنامههاتنهادرحفظسنتخانوادگیخالصه 
گنجانده کتابمقدس در مهمتر، آن از بلکه نمیشود،
عیسی که کتابمقدس وعده این شود ثابت تا شدهاند

یعنیمسیِحموعودازنسلابراهیماست،صحتدارد.
شجرهنامههابهیکیازخصوصیاتجالبخدااشارهدارند.
مردمنهفقطبهصورتگروهیبلکهفردفردهمبرایخدا
اهمیتدارند.ازاینرواستکهخداازانسانهابهاسمنام
میبردوطولعمروفرزندانهریکرابرمیشمارد.
انبوهجمعیتیعظیم بنابراینهرگاهاحساسکردیددر
گمشدهایدوبهچشمنمیآیید،بهیادداشتهباشیدکهخدا

بهتکتکافرادمحبتوتوجهدارد.
5:3ـ5درمفهومیکلیمیتوانگفتمنشاءهمهابناء
بشربهآدموحوابازمیگردد.درواقع،مابهخانوادهنوع

بشرتعلقداریمودرجسموخونهممشترکیم.هروقت
تعصببهذهنتانراهیافتیانفرتتماموجودتانرافرا
گرفت،اینواقعیترابهخاطربیاورید.هرفردیمثل

خودشمامخلوقباارزشومنحصربهفردخداست.
5:25ـ27اینمردمچطوراینهمهعمرمیکردند؟برخی
معتقدندسنذکرشدهنهسنتکتکافراد،بلکهمجموعه
سالهایعمریکخانداناست.کسانیکهمعتقدندایناعداد
نشاندهندهسنواقعیافراداست،برایادعایخودسهدلیل
عمدهمیآورند:)1(درآندوراِنصدرتاریخ،نژادبشراز
نظرژنتیکیخالصتربودوازاینروچندانبیمارییوجود
نداشتکهطولعمرانسانراکوتاهکند.)2(هنوزبارانی
رویزمیننباریدهبودوبنابراین»تودههایبخار«)8،7:1(
زمینرادربرابراشعههایمّضرمحفوظنگاهمیداشت.بدین



تولدلمک،متوشالح782سالدیگرزندگیكردوصاحبپسرانودختران
شد.متوشالحدرسن969سالگیمرد.

28-31لمک:وقتیلمک182سالهبود،پسرشنوحبهدنیاآمد.لمکگفت:
»اینپسر،ماراازكارسخِتزراعتكهدراثرلعنتخداوندبرزمین،دامنگیر
ماشده،آسودهخواهدكرد.«پسلمکاسماورانوح)یعنی»آسودگی«(
گذاشت.بعدازتولدنوح،لمک595سالدیگرعمركردوصاحبپسران

ودخترانشد.اودرسن777سالگیمرد.
32نوح:نوحدرسن500سالگیصاحبسهپسربهنامهایسام،حامویافثبود.

ج-ماجراینوح)6:1تا11:32(
اکنوندیگرزمین،آنبهشتکاملینبودکهخدادرنظرداشت.چهوحشتناکاستکه
مردمبهاینزودیخدارافراموشکردند.باورنکردنیاست،امااکنوندرتمامدنیا
فقطیکمردبهاتفاقخانوادهاشهنوزخدارامیپرستید.اینمردنوحبود.خداوقتی
اطاعتووفادارینوحرادید،اووخانوادهاشراازطوفانعظیمیکهباعثنابودی
همهانسانهایرویزمینشد،نجاتداد.اینآیاتبهمانشانمیدهدکهخداتاچهحد

ازگناهنفرتداردوچطورکسانیراکهازگناهلذتمیبرند،مجازاتمیکند.

1ـطوفانعظیم

پسرانخدا6 میشد، زیاد زمین روی انسانها تعداد كه زمان این در
مجذوبدخترانزیبارویانسانهاشدندوهركدامراكهپسندیدند،
برایخودبهزنیگرفتند.3آنگاهخداوندفرمود:»روحمنهمیشهدرانسان
باقینخواهدماند،زیرااوموجودیاستفانیونفسانی.پسصدوبیستسال

بهاوفرصتمیدهمتاخودرااصالحكند.«
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چندان  میشود پیری موجب که محیطی عوامل ترتیب،
برجستهنبود.)3(خدابهمردمعمرطوالنیدادتابهاندازه
کافیوقتداشتهباشندکه»زمینراپرسازند«)28:1(وبا

خداارتباطبرقرارسازند.
6:1ـ4»موجوداتعالمروح«یادرمعنایلفظیتر»پسران
خدا«احتمااًلفرشتگاننبودند،چونفرشتگاننمیتوانند
ازدواجیاتولیدمثلکنند)متی30:22؛مرقس25:12(.
برخیازمفسرینمعتقدندکهاینعبارتبهپسرانشیث
)کهمردمیخداپرستخواندهشدهاند26:4(،اشارهدارد
آیات این بنابراین، نبودند. دیگرخداپرست اکنون که
دربارهازدواجمیانفرزندانخداپرسِتشیثونسلشریر
باعثشدخداپرستیتضعیف ازدواجها این است. قائن
شودوفساداخالقیدردنیابیدادکند.ماحصلافزایش

جمعیتدنیا،افزایشبیحدوحصرشرارتبود.

6:3براستیخداچقدربردباربودکهبهمردمروزگار
راههای از تا سال( 120( داد فرصت همه آن نوح
گناهآلودشاندستبردارند.خدادرموردمانیزازخود
فرصت ما به او میدهد. نشان بسیار شکیبایی و صبر
برداریم دست خودمان شیوه به زندگی از تا میدهد
به کالمش در خدا که طریقی یعنی او، طریق به و
سال 120 است ممکن کنیم. زندگی میدهد، نشان ما
زمانزیادیبهنظربرسد،اماباالخرهاینزمانروزی
بهپایانرسیدوطوفانتمامزمینرافراگرفت.ممکن
اتمام به رو نیز داده شما به خدا که فرصتی است
باشد.بنابراینبهسویخدابرگردیدتااوگناهانتانرا
ببخشد،چوننمیدانیدچهوقتصبرخداتماممیشود،
ونمیتوانیدبااوچانهبزنیدتافرصتدیگریبهشما

بدهد.



مردانی نمودند، وصلت باهم انسانها دختران و خدا پسران آنكه از 4پس
غولآساازآنانبهوجودآمدند.ایناندالورانمعروفدورانقدیمهستند.
5و6هنگامیكهخداونددیدمردمغرقدرگناهندودائمًابسویزشتیهاو

پلیدیهامیروند،ازآفرینشانسانمتأسفومحزونشد.
7پسخداوندفرمود:»منانسانیراكهآفریدهامازرویزمینمحومیكنم.
حتیحیواناتوخزندگانوپرندگانرانیزازبینمیبرم،زیراازآفریدن

آنهامتأسفشدم.«
8امادراینمیاننوحموردلطفخداوندقرارگرفت.9و10ایناستسرگذشت

او:
نوحسهپسرداشتبهنامهایسام،حامویافث.اوتنهامرددرستكاروخدا
ترسزمانخودشبودوهمیشهمیكوشیدمطابقخواستخدازندگیكند.
11دراینزمان،افزونیگناهوظلمدرنظرخدابهمنتهادرجةخودرسیدهو

دنیابكلیفاسدشدهبود.
12و13وقتیخدافسادوشرارتبشررامشاهدهكرد،بهنوحفرمود:»تصمیم
گرفتهامتماماینمردمراهالکكنم،زیرازمینراازشرارتُپرساختهاند.

منآنهاراهمراهزمینازبینمیبرم.
14»اماتو،اینوح،باچوبدرختسرویکكشتیبسازودرآناتاقهایی
درستكن.درزهاوشكافهایكشتیراباقیربپوشان.15آنراطوریبساز
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6:4مردانغولپیکریکهدراینجابهآنهااشارهشده، 
احتمااًلانسانهایقویهیکلیبودهاندکهقدشانگاهبه3
مترمیرسید.اینهاشایدمثلهمانانسانهاییبودهباشند
اول در است. شده اشاره آنها به 33:13 اعداد در که
سموئیلفصل17بهُجلیاتبرمیخوریمکهقدشبه3متر
میرسید.اینانسانهایغولپیکرازبرتریبدنیخودبرای

ستمرساندنبهانسانهایپیرامونشاناستفادهمیکردند.
6:6،7آیااینبدانمعنااستکهخداازآفریدنانسان
پشیمانشد؟آیااذعانمیداشتکهاشتباهیکردهاست؟
نه،خدانظرشراعوضنمیکند)اولسموئیل29:15(.
اینسخنخدا،درواقعاظهارتأسفاوبودازظلمیکه
انسانهادرحقخودرواداشتهبودند،درستماننداحساس
متأسف خدا فرزندانشان. نافرمانی قبال در مادر و پدر
بودکهانسانهابهجایبرقراریرابطهبااو،راهگناهرا

انتخابکردهاند.
اینگناهمردم،»دلخداراشکست«.گناهان  6:6ـ8
امروزمانیزبههماناندازهزماننوحدلخدارامیشکند
واورامحزونمیسازد.واماخداازنوحکاماًلراضیو
خشنودبود.مانیزبااینکههنوزتاکاملیتخیلیفاصله

داریم،میتوانیمازنوحالگوبگیریموبهرغموجودگناه
کهمارااحاطهکردهاست،مایهخشنودیخداباشیم.

6:9،10بااینکهنوحدربینمردمشریرزندگیمیکرد،
سعیداشتبازندگیکردنمطابقخواستخدا،اورا
خشنودسازد.اوتمامعمرقدمبهقدمدرایمانزندگی
کردوبرایمردمروزگارخودنمونهایزندهبود.مانیز
ازشرارت پر زندگیمیکنیمکه دنیایی در نوح مانند
است.آیامابردیگرانتأثیرمیگذاریمیادیگرانبرما؟
یافضایچندمتریاطرافمانروزبهروزشبیهمامیشود،

یاماروزبهروزشبیهآن.
6:15کشتیایکهنوحساختیککشتیمعمولینبود!
و آنیک طول که بسازید بایدکشتیای کنید فرض
ساختمانی بلندی به ارتفاعش و فوتبال زمین برابر نیم
چهارطبقهباشد.طوِلکشتینوحدقیقًاششبرابرعرض
رعایت امروزی کشتیسازان که نسبتی همان بود، آن
دست به تنها بزرگ بسیار قایق این احتمااًل میکنند.
تنیچندازمردانایمانکهبهخداووعدههایاواعتماد
رودخانهای یا هرگونهآب از دور به فرسنگها داشتند،

ساختهشد.



كهطولش300ذراع،عرضش50ذراعوارتفاعآن30ذراعباشد.16یک
ذراعپایینترازسقف،پنجرهایبرایروشناییكشتیبساز.درداخلآنسه

طبقهبناكنودرورودیكشتیرادرپهلویآنبگذار.
17»بزودیمنسراسرزمینراباآبخواهمپوشانیدتاهرموجودزندهای
كهدرآنهست،هالکگردد.18اماباتوعهدمیبندمكهتوراباهمسر
حیوانات، تمام 19و20از نگاهدارم. سالمت كشتی در عروسانت و پسران و
خزندگانوپرندگانیکجفتنرومادهباخودبهداخلكشتیببر،تااز
خطراینطوفاندرامانباشند.21همچنینخوراکكافیبرایخودوبرای

تمامموجوداتدركشتیذخیرهكن.«22نوحتماماوامرخداراانجامداد.

سپسخداوندبهنوحفرمود:»توواهلخانهاتداخلكشتیشوید،7
یافتم. درستكار را تو فقط روزگار این مردمان همة بین در زیرا
2و3همراهخودهفتجفتازحیواناتحاللگوشت،هفتجفتازپرندگان
ویکجفتازبقیهحیواناترابهدرونكشتیببر،تابعدازطوفان،نسل
آنهارویزمینباقیبماند.4پسازیکهفته،بهمدتچهلشبانهروزباران
فروخواهمریختوهرموجودیراكهبهوجودآوردهام،ازرویزمینمحو

خواهمكرد.«
5پسنوحهرآنچهراكهخداوندبهاوامرفرمودهبودانجامداد.6وقتیكه
آنطوفانعظیمبرزمینآمد،نوحششصدسالهبود.7اووهمسرشبهاتفاق
پسرانوعروسانشبهدرونكشتیرفتندتاازخطرطوفاندرامانباشند.
8و9پرندگانوخزندگانوحیواناتنیز،چهحاللگوشتوچهحرامگوشت،
همراهاوبهكشتیرفتند.همانطوریكهخدافرمودهبود،آنهاجفتجفت،نر

وماده،داخلكشتیجایگرفتند.
10و11و12بعدازیکهفته،هنگامیكهنوحششصدسالهبود،درروزهفدهم
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6:18نوحبهمجردآنکهخدابهاوگفتبایدکشتیای 
بسازد،دستبهکارشد.بیتردیدبهمردمنیزدربارهاین
ظاهرًا اما ،)20:3 )۱پطر داد هشدار قریبالوقوع بالی
مردمفکرنمیکردندچنیناتفاقیرخدهد.امروزههم
نفر هزاران به روز هر است. طور همین تقریبًا وضع
هشداردادهمیشودکهنمیتوانندازداوریخدابگریزند،
امابیشترآنانباورنمیکنندکهچنینچیزیواقعًااتفاق
بیفتد.انتظارنداشتهباشیدمردمازپیغامتانمبنیبراینکه
خداگناهراعنقریبداوریخواهدکرد،استقبالکنند
یاآنرابپذیرند.کسانیکهبهخداایمانندارندداوری
اورامنکرخواهندشدوسعیخواهندکردشمارانیز

به را نوح به وعدهخدا اما کنید. انکار را وادارندخدا
یادداشتهباشیدکهقولداداوراامنواماننگاهدارد.
یادآوریاینواقعیتمیتواندبهشمانیرووقوتقلب
داوری را گناه قطعًا خدا که باشید تاخاطرجمع دهد
به مؤمنان برای را نجات طریق این از و کرد خواهد

ارمغانخواهدآورد.
7:1ازهرحیوانیکجفتبههمراهنوحسوارکشتی
شد؛ازاینحیوانات،هفتجفتازبینحیواناتیبودند
اکثر میشدند. گذرانده خدا برای قربانی عنوان به که
گنجایش نوح کشتی که باورند این بر صاحبنظران

قریببه000ر45حیوانراداشت.



ماهدوم،طوفانشروعشدوچهلشبانهروزبشدتبارانبارید.همچنینهمة
آبهایزیرزمینیفورانكرده،برزمینجاریشدند.

13اماروزیكهطوفانشروعشد،نوحوهمسروپسرانش،ساموحامو
یافثوزنانآنهاداخلكشتیبودند.14و15ازهرنوعحیواناهلیووحشی،
پرندهوخزندهنیزیکجفتباآنهابودند.16پسازآنكهحیواناتنروماده،
طبقدستورخدابهنوح،واردكشتیشدندخداونددِركشتیراازعقبآنها

بست.
17بهمدتچهلشبانهروزبارانسیلآسامیباریدوبتدریجزمینرامیپوشانید،
تااینكهكشتیازرویزمینبلندشد.18رفتهرفتهآبآنقدرباالآمدكه

كشتیرویآنشناورگردید.
19سرانجامبلندترینكوههانیزبهزیرآبفرورفتند.20بارانآنقدرباریدكه
سطحآببههفتمترباالترازقلةكوههارسید.21همةجانداراِنرویزمین
یعنیحیواناِتاهلیووحشی،خزندگانوپرندگان،باآدمیانهالکشدند.22هر
موجوِدزندهایكهدرخشكیبود،نابودگشت.23بدینسانخداتمامموجودات
زندهراازرویزمینمحوكرد،بجزنوحوآنانیكهدركشتیهمراهشبودند.

24آبتاصدوپنجاهروزهمچنانپهنةزمینراپوشانیدهبود.

اماخدا،نوحوحیواناتدرونكشتیرافراموشنكردهبود.اوبادی8
برسطحآبهاوزانیدوسیالبكمكمكاهشیافت.2آبهایزیرزمینی
ازفورانبازایستادندوبارانقطعشد.3و4آبرفتهرفتهفرونشستتااینكه
كشتیصدوپنجاهروزپسازشروعطوفانرویكوههایآراراتقرار
گرفت.5سهماهبعدقلههایكوههانیزنمایانشدند.6و7پسازگذشتچهل
بهداخل پنجرةكشتیراگشودوكالغیرهاكرد،ولیكالغ نوح روز،

7:13
عبر7:11

۱پطر20:3
۲پطر5:2

7:13
عبر7:11

۱پطر20:3
۲پطر5:2

7:15
پیدا19:6؛8:7

7:15
پیدا19:6؛8:7

7:18
خرو28:14

مز15،14:69

7:18
خرو28:14

مز15،14:69

7:20
مز6:104

7:20
مز6:104

7:19
مز3،2:46
۲پطر6:3

7:19
مز3،2:46
۲پطر6:3

7:23
متی37:24ـ39

۱پطر20:3
۲پطر5:2

7:23
متی37:24ـ39

۱پطر20:3
۲پطر5:2

7:24
پیدا11:7؛4:8

7:24
پیدا11:7؛4:8

8:1
)aخرو24:2
2پطر5:2

)bخرو21:14

8:1
)aخرو24:2
2پطر5:2

)bخرو21:14
8:4

اش38:37
8:4

اش38:37

8:7
الو15:11
تث14:14
1پاد4:17
لو24:12

8:7
الو15:11
تث14:14
1پاد4:17
لو24:12

8:6
پیدا16:6

8:6
پیدا16:6

28 پیدایش8،7

7:16بسیاریدرشگفتاندکهچطورنوحتوانستاین 
همهحیوانرایکجادرکشتیجمعکند.آیاسالهابهطول
اینتعدادحیوانراگردهم تانوحوپسرانش انجامید
آورند؟درواقع،خودآفرینشهمگامبانوحدراطاعت
هیچ ظاهرًا میکرد. را کار همین دقیقًا خدا دستور از
مشکلیدرجمعآوریحیواناتپیشنیامد.نوحسهمخود
نوبه به نیز خدا و میساخت، کشتی و میداد انجام را
خودبهدیگرجزئیاتامرمیپرداخت.اغلبمادرستبر
عکسنوحعملمیکنیم.درزندگیخودنگرانجزئیاتی
هستیمکههیچقدرتواختیاریبرآنهانداریم،وحال
آنکهاموریراکهتحتقدرتواختیارمااست،نادیده
میگیریم،اموریچونحالتها،روابطووظایفمانرا.
سعیکنیدبیشترمانندنوحباشید؛برچیزهاییمتمرکز

شویدکهخداقدرتانجامآنرابهشمادادهاست،وباقی
اموررابهاوواگذارید.

7:17ـ21آیاطوفانتنهایکواقعهمحـلیبود،یااینکهتمام
کرهزمینرافراگرفت؟وقوعطوفانیعالمگیربیتردید
ممکنومحتـملبود.بررویکرهزمینآنقدرآبوجود
داردکهتمامخشکیرابپوشاند)زمیندرپیدایش10،9:1
بههمینترتیبشکلگرفت(.پسازاینواقعه،خداقول
دادکهدیگرهرگزدنیاراباطوفـاننابودنکند.بنابراین،
میتوانچنیننتیجهگرفتکهطوفاناحتمااًلیاتمامکره
زمینرافراگرفت،ویاهمهمناطقمسکونیآنرانابود
ساخت.بهیادداشتهباشیدکههدفخداازفرستادنطوفان،
نابودیتماموکمالشرارترویزمینبود.وبرایعملی

شدنچنینهدفیبهطوفانیعظیمنیازبود.



كشتیبازنگشت،بلكهبهاینسووآنسوپروازكردتازمینخشکشد.
8پسازآن،كبوتریرهاكردتاببیندآیاكبوترمیتواندزمینخشكیبرای
نشستنپیداكند.9اماكبوترجاییرانیافت،زیراهنوزآببرسطحزمین
بود.وقتیكبوتربرگشت،نوحدستخودرادرازكردوكبوترراگرفت

وبهداخلكشتیبرد.
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درشرححالزندگینوحنهبهیکطوفان،کهبهدوطوفانبسیارسهمگینبرمیخوریم.دنیادر
روزگارنوحغرقشرارتبود.تعدادکسانیکهخدایآفرینشوکاملیتومحبتاوراهنوز
فراموشنکردهبودندبهیکنفرتقلیلپیداکردهبود.تنهانوحبودکههنوزخداراعبادتمیکرد.
عکسالعملخدادرقبالاینوضعیتدردناکاینبودکهبهعنوانآخرینفرصت120سالدیگر
همبهمردموقتدهد،ودراینمدتبرنوحبودکهازپیامزندگیاشبرایمردمتصویریروشن
وگویابسازد.هیچچیزنمیتوانستبهاندازهساختنکشتیایغولآسابرزمینیخشک،برمردم

تأثیربگذارد!اطاعتبراینوحبهمعنایپذیرشتعهدیدرازمدتدرقبالبرنامهاینامعلومبود.
اگرمسؤولیتبرنامهایبهماواگذارشود،بسیاریازماازانجامیابهاتمامرساندنآنعاجزیم،چه
اینبرنامهدستورخداباشد،چهنباشد.جالباستکهطولدورانیکهدرآننوحازخدااطاعت
میکرد،ازمیانگینطولعمرامروزمردمبیشتربود.تنهابرنامهدرازمدتیکهمیتوانآنراباطرح
طوالنیمدتنوحمقایسهکرد،دورانزندگیخودماست.اماشایدهمینخودیکیازنکاتمهم
زندگینوحباشدکهمارابهمبارزهمیطلبد:اینکهمطابقفیضخدازندگیکنیمودرتمامطول

زندگیازخدااطاعتکنیموممنوِناوباشیم.

نقاطقوتوموفقیتها:
دربینمردمروزگارخودتنهااوهمچنانازخداپیرویمیکرد. *

دومینپدرنسلبشربود. *
مردیصبور،باثباتومطیعبود. *

اولینکشتیسازبزرگتاریخبود. *
درسهاییاززندگیاو:

خداحامیکسانیاستکهازاواطاعتمیکنند. *
خداهمیشهبههنگاممشکالتازمامحافظتنمیکند،امابهرغموجودمشکالتبهفکرما *

است.
اطاعتیعنیپذیرشمسؤولیتیدرازمدت. *

ممکناستکسیباایمانباشد،اماطبیعتگناهآلودهمیشهبااواست. *
آمارحیاتی:

محلزندگی:درکتابمقدسبیاننشدهکهمحلسکونتمردمتاچهحدازباغعدنفاصله *
داشت.

شغل:کشاورز،سازندهکشتیوواعظ. *
خویشاوندان:پدربزرگ:متوشالح.پدر:لمک.پسران:حام،سامویافث. *

آیهکلیدی:
»نوحتماماوامرخداراانجامداد«)پیدایش22:6(

؛ 9:54 اشعیا ؛ 4:1 تواریخ اول در او از است. شده نقل 29:5ـ32:10 پیدایش در نوح ماجرای
و 20:3 ۱پطر ؛ 7:11 عبرانیان ؛ 27،26:17 ؛ 36:3 لوقا ؛ 38،37:24 متی ؛ 14،20:14 حزقیال

۲پطر5:2نیزنامبردهشدهاست.
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10نوحهفتروزدیگرصبركردوباردیگرهمانكبوتررارهانمود.11این
بار،هنگامغروبآفتاب،كبوتردرحالیكهبرگزیتونتازهایبهمنقار
داشت،نزدنوحبازگشت.پسنوحفهمیدكهدربیشترنقاط،آبفرونشسته
است.12یکهفتهبعد،نوحبازهمانكبوتررارهاكرد،ولیاینباركبوتر

بازنگشت.
13یکماهپسازرهاكردنكبوتر،نوحپوششكشتیرابرداشتوبهبیرون
نگریستودیدكهسطحزمینخشکشدهاست.14هشتهفتةدیگرهم
گذشتوسرانجامهمهجاخشکشد.15و16دراینهنگامخدابهنوحفرمود:
حیوانات، 17تمام شوید. خارج كشتی از همه كه رسیده آن زمان »اینک
زیاد زمین برروی و كنند مثل تولید تا رهاكن را خزندگان و پرندگان
شوند.«18و19پسنوحباهمسروپسرانوعروسانشازكشتیبیرونآمد.
تمامحیواناتوخزندگانوپرندگاننیزدستهدستهازكشتیخارجشدند.

20آنگاهنوحقربانگاهیبرایخداوندساختوازهرحیوانوپرندةحالل
گوشتبرآنقربانیكرد.21خداوندازاینعملنوحخشنودگردیدوبا
خودگفت:»منباردیگرزمینرابخاطرانسانكهدلشازكودكیبطرف
گناهمتمایلاست،لعنتنخواهمكردواینچنینتمامموجوداتزندهرااز
بیننخواهمبرد.22تازمانیكهجهانباقیاست،كشتوزرع،سرماوگرما،

زمستانوتابستان،وروزوشبهمچنانبرقرارخواهدبود.«
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کوههایآرارات:
مرز نزدیک امروزی، ترکیه در که آرارات کوههای بر نوح کشتی
قله بر ماه تقریبًاهشت بهخشکینشست.کشتی واقعاست، ارمنستان
کوهماندتاسرانجامنوحوخانوادهاشبهاتفاقجمیعحیواناتتوانستند

برخشکیگامنهند.

را زمین یکباروضعیت وقت چند هر نوح  8:15،16
بررسیمیکردتاببیندخشکشدهاستیانه.بااینحال
تاوقتیخدابهاونگفت،قدمبهخشکینگذاشتواز

کشتیخارجنشد.نوحمنتظرزمانتعیینشدهخدابود.خدا
میدانستکهگرچهآبرویزمینتقریبًاناپدیدشده،
امازمینهنوزآنقدرخشکنیستکهنوحوخانوادهاش
بتوانندبهخودجرأتداده،ازکشتیخارجشوند.براستی
نوحچهصبریداشت،بهویژهآنکهیکسالتمامرادر
داخلکشتیاشسپریکرد!مانیزبایدمانندنوحبهخدا
توکلکنیمتاآنگاهکهبهوقتتنگیالزماستانتظار

بکشیم،بهماصبردهد.
که میبینیم بارها و بارها کتابمقدس در  8:22،21
چطورخدابهمردممحبتمیکندونسبتبهآنانصبور
اینکه با دهد.خدا نجاتشان اینطریق از مگر تا است
میدانددِلمردمبهبدیتمایلدارد،کماکانسهمخود
رادرنجاتماایفامیکند.وقتیگناهمیکنیمیاازخدا
دورمیشویم،قطعًاسزاوارداوریومجازاتهستیم.اما
اکنونخداقولدادهکهدیگرزمینرابهلعنتداوری
خودنابودنسازدتاهنگامیکهعیسیمسیحبازگرددو
شرارترابرایهمیشهنابودسازد.اکنونهربارکهفصل

تغییرمیکند،بهیادوعدهخدامیافتیم.

اورشلیم

کوههایآرارات

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه رودفرات
روددجله



2ـانساندوبارهزمینراپرمیسازد

خدا،نوحوپسرانشرابركتدادوبهایشانفرمود:»باروروزیاد9
زمین، خزندگان و حیوانات 2و3همة سازید. ُپر را زمین و شوید
پرندگانهواوماهیاندریاازشماخواهندترسید،زیراهمةآنهارازیرسلطة
شماقراردادهاموشمامیتوانیدعالوهبرغالتوسبزیجات،ازگوشتآنها
حیات بدان كه باخونش را 4اماگوشت كنید. استفاده برایخوراک نیز
انسانجایزنیست،زیراانسانشبیهخداآفریده میبخشدنخورید.5و6ُكشتن
شدهاست.هرحیوانیكهانسانیرابُكشدبایدكشتهشود.هرانسانیهمكه
انساندیگریرابهقتلبرساند،بایدبهدستانسانكشتهشود.7واماشما،

فرزندانزیادتولیدكنیدوزمینراُپرسازید.«

رنگینکمان
8سپسخدابهنوحوپسرانشفرمود:9و10و11»منباشماوبانسلهایآیندة
شماوحتیباتمامحیوانات،پرندگانوخزندگانعهدمیبندمكهبعدازاین
هرگزموجوداتزندهرابوسیلةطوفانهالکنكنموزمینرانیزدیگربراثر
طوفانخرابننمایم.12ایناستنشانعهدجاودانیمن:13رنگینكمانخود
رادرابرهامیگذارموایننشانعهدیخواهدبودكهمنباجهانبستهام.
14وقتیابرهاراباالیزمینبگسترانمورنگینكماندیدهشود،15آنگاهقولی
راكهبهشماوتمامجانداراندادهامبهیادخواهمآوردودیگرهرگزتمام
موجوداتزندهبوسیلةطوفانهالکنخواهندشد.16و17آری،رنگینكمان

نشانةعهدمناستباتمامموجوداتزندةرویزمین.«

اعقابنوح
18سهپسرنوحكهازكشتیخارجشدند،ساموحامویافثبودند.)حامپدر

قومكنعاناست.(.19همهمللدنیاازسهپسرنوحبهوجودآمدند.
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9:5،6خدادراینجاتوضیحمیدهدکهچراقتلاینقدر 
گناهبزرگیاست:کشتنانسان،کشتنکسیاستکه
شبیهخداآفریدهشدهاست.ازآنجاکههمهانسانهاشبیه
دارایخصایصیهستندکه خداآفریدهشدهاند،همگی
اخالقی، معیارهای میسازد: متمایز حیوانات از را آنان
عقل،خالقیتوارزشفردی.وقتیمابردیگرانتأثیر
میگذاریمومتقاباًلازآنانتأثیرمیپذیریم،برموجوداتی
تأثیرمیگذاریمونیزازموجوداتیتأثیرمیپذیریمکه
شبیهخداآفریدهشدهاند،موجوداتیکهزندگیجاودانه
خواهندداشت.خواستوارادهخدااینبودکهمااین

ویژگیهارادرهمهمردمببینیم.

زمینی بر قدم و آمد بیرون کشتی از نوح  9:8ـ13
گذاشتخالیازسکنه.اماخداوعدهایقطعیبهاوداد.
اینوعده،یاعهد،سهقسمتداشت:)1(دیگرهرگز
طوفانیاینچنیندنیارانابودنخواهدکرد؛)2(تازمانی
کهجهانباقیاستفصلهایسالکماکانطبقروال
ببارد، باران گاه هر )3( شد؛ خواهد تکرار همیشگی
رنگینکمانیدرآسمانخواهددرخشیدکهنشانمیدهد
خدابهوعدههایشوفاداراست.خداتابهامروزبهاین
وعدههاوفاکردهاست.نظمجهانوترتیبفصولسال
همچنان نیز رنگینکمان و است باقی کماکان هنوز

یادآوروفاداریخدانسبتبهمردمدنیااست.



20و21نوحبهكاركشاورزیمشغولشدوتاكستانیغرسنمود.روزیكهشراب
زیادنوشیدهبود،درحالتمستیدرخیمهاشبرهنهخوابید.22حام،پدركنعان،
برهنگیپدرخودرادیدوبیرونرفتهبهدوبرادرشخبرداد.23سامویافثبا
شنیدناینخبر،رداییرویشانههایخودانداختهعقبعقببطرفپدرشان
رفتندتابرهنگیاورانبینند.سپساوراباآنرداپوشانیدند.24و25وقتینوحبه

حالعادیبرگشتوفهمیدكهحامچهكردهاست،گفت:
»كنعانملعونباد.

برادرانخودرابندةبندگانباشد.
26و27خداوندسامرابركتدهدوكنعانبندةاوباشد.

خدایافثرابركتدهدواوراشریکسعادتسامگرداند،
وكنعانبندةاوباشد.«

28پسازطوفان،نوح350سالدیگرعمركرد29ودرسن950سالگیوفات
یافت.

اینهاهستندنسلساموحامویافث،پسراننوح،كهبعدازطوفان10
متولدشدند:

2پسرانیافثعبارتبودنداز:جومر،ماجوج،مادای،یاوان،توبال،ماَشک
وتیراس.

3پسرانجومر:اَشكناز،ریفاتوتوَجرِمه.
4پسرانیاوان:الیشه،ترشیش،كتیمورودانیم.

5فرزنداناینافرادبتدریجدرسواحلوجزایردنیاپخششدندواقوامیرابا
زبانهایگوناگونبهوجودآوردند.

6پسرانحامعبارتبودنداز:كوش،مصرایم،فوطوكنعان.
7پسرانكوش:سبا،حویله،سبته،رعمهوسبتكا.پسرانرعمه:شباوددان.

دالوری دنیا، در كه نمرُود نام به بود شخصی كوش، فرزندان از 8یكی
بزرگومعروفگشت.9اوباقدرتیكهخداوندبهویدادهبود،تیرانداز
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9:20ـ27نوح،اینقهرمانبزرگایمان،مستبودوبا 
اینعمل،درزمینهتقویبرایپسرانشنمونهایناشایست
شد.شایددرداستانزندگینوحبهاینماجرانیزاشارهشده
تاآگاهباشیمکهحتیمردانپرهیزکارهمممکناستگناه
کنند،وتأثیربدیکهازخودبرجامینهندخانوادهشان
رانیزگرفتارمیسازد.بااینکهشریرانرویزمیننابود
شدهبودند،هنوزامکانشرارتدردلنوحوخانوادهاش
وجودداشت.رفتارتمسخرآمیزحام،نشانمیدادکهاوهیچ

احترامیبرایخدایاپدرشقائلنیست.

9:25بسیاریدرتوجیهتبعیضنژادیویاحتیبردهداری
بهاینآیهاستنادکردهاند.وحالآنکهنفریِننوحمتوجه
نژادخاصینبود،بلکهاوقومکنعانرانفرینکرد)قومی
کهخدامیدانسترذلوشریرخواهندشد(.اینلعنت
و شدند موعود سرزمین وارد اسرائیل قوم که زمانی
کنعانیهاراازآنجابیرونراندند،بهتحققپیوست)نگاه

کنیدبهکتابیوشع(.
10:8ـ12نمرودکهبود؟چیززیادیدربارهاونمیدانیم
بود. خدا« »متبارک و توانا مقتدر، مردی اینکه جز



ماهریشد؛ازاینجهت،وقتیمیخواهندازمهارِتتیراندازیكسیتعریف
كنند،میگویند:»خداوندتورادرتیراندازیمانندنمرودگرداند.«10قلمرو
بود. شنعار سرزمین در اكدوكلنه ارک، بابل، شامل ابتدا او فرمانروایی
11و12ولیبعدكشورآشوررانیزبهقلمروخوددرآوردونینوا،رحوبوت
عیر،كالحوریسنرا)واقعدربیننینواوكالح(كهباهمشهربزرگیرا

تشكیلمیدادند،درآنكشوربناكرد.
13و14مصرایم،جداقوامزیربود:لودیها،عنامیها،لهابیها،نفتوحیها،فتروسیها،

كسلوحیها)كهفلسطینیهاازاینقومبهوجودآمدند(وكفتوریها.
15-19صیدونپسرارشدكنعانبودوازكنعاناقوامزیربهوجودآمدند:حیّتیها،

اروادیها، سینیها، عرقیها، حّویها، جرجاشیها، اموریها، یبوسیها،
صماریهاوحماتیها.فرزندانكنعانازسرزمینصیدونبسمتجرارتاغزه

وبطرفسدوموعمورهوادمهوصبوئیمتابهالشعپراكندهشدند.
20اینهانسلحامبودندكهدرقبایلوسرزمینهایخودزندگیمیكردندوهر

یکزبانخاصخودراداشتند.
21ازنسلسام،كهبرادربزرگیافثبود،عابربهوجودآمد)عابرجدعبرانیان

است(.22ایناستاسامیپسرانسام:عیالم،آشور،ارفكشاد،لودوارام.
23اینانندپسرانارام:عوص،حول،جاتروماشک.

24ارفكشادپدرشالح،وشالحپدرعابربود.
25عابرصاحبدوپسرشدبهنامهای:فالح)یعنی»تفرقه«زیرادرزماناوبود

كهمردمدنیامتفرقشدند(وُیقطان.
26-30الموداد،شالف،حضرموت،یارح،هدورام،اوزال،دقله،عوبال،ابیمائیل،
تا میشا نواحی از ایشان بودند. ُیقطان پسران یوباب و حویله اوفیر، شبا،

كوهستانهایشرقیسفارهپراكندهبودندودرآنجازندگیمیكردند.
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بااینحالبرایکسانیکهازبرکاتیبزرگبرخوردارند،
مغرور آنها اثر در که دارد وجود خطر این همیشه
شده،اعتمادبهنفسیکاذبپیداکنند.احتمااًلدرمورد
یافتهخدا« نیزهمینطورشد.اگرچه»برکت نمرود
نامیدهشده،بعضیاورابنیانگذارامپراطوریکبیربابل

میدانندکهمملکتیخدانشناسبود.درکتابمقدسبه
است شده اشاره او ساختمانسازی طرحهای از بعضی
)11:10و12(.شایدنمرودفکرمیکردازطریقمذهب
میتواندمردمرابرایرسیدنبهاهدافسیاسیخودبا

هممتحدسازد.

اقوامیکهاز
نسلپسران
نوحبودندو

کتابمقدساز
آنهاناممیبرد

سـام
عبرانیان
کلدانیان

آشوریها
پارسها
سوریها

حــام
کنعانیها
مصریها

فلسطینیها
حتیها

اموریها

یافث
یونانیها
تراسیها
اشکناز

نسلسامرا»سامی«نامنهادند.ابراهیم،
داودوعیسیازنسلسامبودند.

نسلحامدرکنعان،مصروبقیهآفریقا
ساکنشدند.

نسلیافثبیشتردراروپاوآسیایمیانه
سکنیگزیدند.



31اینهابودندفرزندانسامكهدرقبایلوسرزمینهایخودزندگیمیكردندو
هریکزبانخاصخودراداشتند.

32همةافرادیكهدرباالنامبردهشدند،ازنسلنوحبودندكهبعدازطوفان،
دردنیاپخششدندومللگوناگونرابهوجودآوردند.

3-برجبابـل

میگفتند.11 سخن زبان یک به جهان مردم همة روزگار آن در
2جمعیتدنیارفتهرفتهزیادمیشدومردمبطرفشرقكوچمیكردند.

آنهاسرانجامبهدشتیوسیعوپهناوردربابلرسیدندودرآنجاسكنیگزیدند.
3و4مردمیكهدرآنجامیزیستندباهممشورتكرده،گفتند:»بیاییدشهری
بزرگبناكنیموبرجیبلنددرآنبسازیمكهسرشبهآسمانبرسدتانامی
برایخودپیداكنیم.بنایاینشهروبرجمانعپراكندگیماخواهدشد.«برای
بنایشهروبرجآنخشتهایپختهتهیهنمودند.ازاینخشتهابجایسنگواز
قیربجایگچاستفادهكردند.5و6اماهنگامیكهخداوندبهشهروبرجیكهدر
حالبناشدنبودنظرانداخت،گفت:»زبانهمةمردمیكیاستومتحدشده،
اینكارراشروعكردهاند.اگراكنونازكارآنهاجلوگیرینكنیم،درآینده
هركاریبخواهندانجامخواهندداد.7پسزبانآنهاراتغییرخواهیمدادتاسخن
یكدیگررانفهمند.«8ایناختالِفزبانموجبشدكهآنهاازبنایشهردست
بردارند؛وبهاینترتیبخداوندایشانرارویزمینپراكندهساخت.9ازاین
سببآنجارابابل)یعنی»اختالف«(نامیدند،چوندرآنجابودكهخداونددر

زبانآنهااختالفایجادكردوایشانرارویزمینپراكندهساخت.
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برجبابل
دشتبینرودهایدجلهوفراتبرایبنای»معبِدبرج،ماننِدبابلکهسر

بهفلکمیکشید«،مکانیایدهآلبود.

11:3،4برجبابلبهاحتمالقویبرجیپلهداربود.در
آنروزگارچنینبناهاییدرآنمناطقزیادیافتمیشد.

اغلبازآنبهعنوانمعبداستفادهمیشدوازاینحیثبه
اهرامیشبیهبودباپلهیاشیبراههاییدرجوانِببناکهتا
نوکبرجادامهپیدامیکرد.بلندیاینبرجهابه100متر
میرسیدواغلب،پهنایآنهابهاندازهطولخودبنابود.
برجرادرنقطهمرکزیشهربنامیکردند.دراینداستان،
مردمبرجراساختندتاازاینطریقشکوهوعظمتخود
راجاودانهسازندومهارتشانرابرایجهانیانبهنمایش

بگذارند.
11:4برجبابلشاهکاردستبشروازعجایبدنیابود.اما
بهجایآنکهبرایخداساختهشود،برایجاللیافتنانسان
ساختهشد.مانیزاغلبعجایبیبرایخودمیسازیم)نظیر
لباسهایگرانقیمت،خانهبزرگ،اتومبیلآخرینسیستم
وشغلمهم(تاجلبتوجهکنیم.ممکناستاینچیزها
بهخودیخودبدنباشد،اماوقتیهویتوارزشخودرادر

آنهامیجوییم،جایخدارادرزندگیمامیگیرند.
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اعقابسـام
بود، ساله 100 سام وقتی طوفان، از بعد سال دو سام: نسل است 10و11این
پسرشارفكشادبهدنیاآمد.پسازآنسام500سالدیگرزندگیكردو

صاحبپسرانودخترانشد.
12و13وقتیارفكشادسیوپنجسالهبود،پسرششالحمتولدشدوپسازآن،

ارفكشاد403سالدیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
14و15وقتیشالحسیسالهبود،پسرشعابرمتولدشد.بعدازآنشالح403سال

دیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
16و17وقتیعابرسیوچهارسالهبود،پسرشفالجمتولدشد.پسازآن،عابر

430سالدیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
18و19فالجسیسالهبودكهپسرشرعومتولدشد.پسازآن،او209سال

دیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
20و21وقتیرعوسیودوسالهبود،پسرشسروجمتولدشد.پسازآن،رعو

207سالدیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
22و23وقتیسروجسیسالهبود،پسرشناحوربهدنیاآمد.پسازآنسروج

200سالدیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
24و25ناحوردرموقعتولِدپسرشتارح،بیستونهسالداشت،و119سال

دیگرزندگیكردوصاحبپسرانودخترانشد.
26و27تارحپسازهفتادسالگیصاحبسهپسرشدبهنامهایابرام،ناحورو
هاران.هارانپسریداشتبهناملوط.28هاراندرهمانجاییكهبهدنیاآمده

بود)یعنیاوركلدانیان(دربرابرچشمانپدرشدرسنجوانیدرگذشت.
29ابرامباخواهرناتنیخودسارای،وناحوربابرادرزادةخویشِملكهازدواج
كردند.)ِملكهدخترهارانبودوبرادرشیسكانامداشت.(30ساراینازابود

وفرزندینداشت.
و برداشت باخود را سارای لوطوعروسش نوهاش ابرام، 31تارحپسرش
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در  مهم شهری کلدانیان، اور در ابراهیم  11:26ـ28
مدارکی باستانشناسان یافت. پرورش باستان، دنیای
روزگار در غنی تمدنی وجود از که آوردهاند بهدست
داد خود همسایگان با شهر این دارد. حکایت ابراهیم
وستدخوبیداشتوبهکتابخانهایبزرگمجهزبود.
ابراهیمکهدراینشهربزرگشدهبود،فردی احتمااًل

تحصیلکردهبود.
11:10ـ27درپیدایش24:9ـ27میخوانیمکهنوحنسل
حامرالعنتمیکند،امابراینسلسامویافثبرکت
تدریجتحقق به نوحچطور ببینیدسخنان میطلبد.حال

یافت:یکیازپسرانحام،کنعاناست)6:10(.فهرست
اسامیپسرانسام،همدراینجاوهمدر22:10ـ31ذکر
در بودکه نفرینکرده را پسرانحام نوح است. شده
نهایتازآنان،کنعانیهایشروربهوجودآمدند.واما
قوم تمامی و ابراهیم و طلبید، برکت سام پسران برای
یهودازنسلآنانبهوجودآمدند،قومیکهعاقبتدر

روزگاریوشعسرزمینکنعانرافتحکرد.
اما کرد؛ ترک کنعان قصد به را اور تارح،  11:31
بهجایکنعاندرحرانسکنیگزید.چرادرنیمهراهاز
ادامهسفرمنصرفشد؟علتشایدوضعجسمانی،آب



اوركلدانیانرابهقصدكنعانترکگفت.اماوقتیآنهابهشهرحرانرسیدند
درآنجاماندند.32تارحدرسن205سالگیدرحراندرگذشت.

د-ماجرایابراهیم)12:1تا25:18(
بهاوبیاعتنابودندو بیشترمردمنسبت اینکهخداگناهرافورًامجازاتمیکرد، با
کماکانبهگناهادامهمیدادند.بااینحالتعدادیانگشتشمارجدًاکوشیدندازاوتبعیت
کنند،وابراهیمیکیازهمینمعدودافرادبود.یکروزخدابرابراهیمظاهرشدوبه
اووعدهدادکهنسلاورابهامتیبزرگتبدیلکند.سهمابراهیمدرتحققاینوعده
اینبودکهازخدااطاعتکند.ابراهیمدرخاللآزمایشهایناگهانیوبهرغمحادثهای
کهکمماندهبودبهنابودیکاملخانوادهاشبینجامد،بهخداوفادارماند.دراینقسمت

میآموزیمکهچطورباایمانزندگیکنیم.

1ـخداامتیرابهابراموعدهمیدهد

خداوندبهابرامفرمود:»والیت،خانهپدریوخویشاوندانخود12
رارهاكنوبهسرزمینیكهمنتورابدانجاهدایتخواهمنمود
برو.2منتوراپدرامتبزرگیمیگردانم.تورابركتمیدهمونامترا
بزرگمیسازموتومایهبركتخواهیبود.3آنانیراكهبهتوخوبیكنند
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وهوا،یاحتیترسبودهباشد.امااینامردعوتابراهیم 
راتغییرنداد)»خداوندبهابرامفرمود«،1:12(.ابراهیم
احترام او برای رهبری امر در پدرش توانایی بهخاطر
درگذشت، پدرش آنکه بهمجـرد اما بود، قائل زیادی
است ممکن خدا اراده کرد. حرکت کنعان طرف به
مرحلهبهمرحلهبهاجرادرآید.درستهمانطورکه
انتقالی دوره یک ابراهیم برای حران در اقامت مدت
انتقالی دورانی در را ما گاه است ممکن نیز خدا بود،
اینطریقکمکمان از تا دارد نگاه انتظار بهحالت یا
او زمانبنـدیشده برنامه به و کنـیم توکل او به کند
اطمینانداشتهباشـیم.اگردردورانانتقال،ارادهاورابا
شکیبـاییانجـامدهیم،هنگامیکهمارابهخدمتخود
باید، راآنطورکه او بود آمادهخواهـیم بخـواند فرا

خدمتنماییم.
12:1ـ3ابرامباایمانازاوربیرونآمد،بهحرانرفت
با پیمانی و عهد سپس خدا رسید. کنعان به عاقبت و
امتیبزرگخواهـد بانی اوگفتکه به ابرامبستو
شد.خدابهابراموعدهدادکهنهفقطاینامتبزرگ،
ابرام، بهخاطر همگی نیز را امتها دیگر تمامی بلکه
برکتخواهدداد.نقشهخدااینبودکهاسرائیل،قومی

ازنسلابرام،قومیخداترسباشدوبرکسانینیزکه
باآنهادرارتباطبودندتأثیرگذارد.ماهمبایـدمحبت
خدارانهفقطبهملتخودمان،بلکهبهتماممللجهان
آشکارسازیم،درستمانندعیسیمسیحکهازخاندان
همه بخشد. نجـات را بشر ابناء تمام تا شد متولد ابرام
ازطریق میتوانـند باشند، ملتیکه و قوم ازهر مردم
مسـیحباخدارابطـهایشخصیداشـتهباشندوبینهایت
برکتبیابند.بههنگاممطالعهبقیهکتاِبپیدایش،ببینید
امتها)مصر( لوط(و اشخاص)عیسو،البانو چطور
بواسطهتماسباکسانیکهمستقیمًاازنسلابرامبودند،

برکتیافتند.
را او و دهد برکت را ابرام که داد وعده خدا 12:2
ابرام داشت. شرط یک وعده این اما گرداند. بزرگ
میبایستآنچهراکهخداازاوخواستهبودانجامدهد.
به وعزیمت دوستان، و خانه معنایترک به امر این
سرزمینجدیدیبودکهبرطبقوعدهخداامتیبزرگاز
خاندانابرامدرآنجابهوجودمیآمد.ابراماطاعتکرد
وباتوکلبهاینوعدهخداکهدرآیندهچیزهاییبس
کاشانهاش و خانه داد، خواهد او به ازگذشته عظیمتر
را شما میخواهد خدا شاید نیز امروز کرد. ترک را



بركتمیدهم،وآنانیراكهبهتوبدینمایندلعنتمیكنم.همهمردمدنیا
ازتوبركتخواهندیافت.«

4پسابرامطبقدستورخداوند،روانهشدولوطنیزهمراهاورفت.ابرامهفتاد
وپنجسالهبودكهحرانراترکگفت.5اوهمسرشسارایوبرادرزادهاش
بود، آورده دست به حران در كه را خود دارایی تمامی و غالمان لوط،
برداشتوبهكنعانكوچكرد.6وقتیبهكنعانرسیدند،دركناربلوِطموره
واقعدرشكیمخیمهزدند.درآنزمانكنعانیهادرآنسرزمینساكنبودند،
7اماخداوندبرابرامظاهرشده،فرمود:»مناینسرزمینرابهنسلتوخواهم
بخشید.«پسابرامدرآنجاقربانگاهیبرایخداوندكهبراوظاهرشدهبود،

بناكرد.
به غرب طرف از كه كوهستانی سرزمین به كرده، كوچ آنجا از 8سپس
بیتئیلوازطرفشرقبهعایختممیشد،رفت.ابرامدرآنمحلخیمهزد
وقربانگاهیبرایخداوندبناكرده،اوراپرستشنمود.9بدینطریقابرامبا

توقفهایپیدرپیبسمتجنوِبكنعانكوچكرد.
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برای بیشتر میتوانید آن در که کند هدایت جایی به
امنیتوضعیت و رفاه نگذارید بنابراین باشید. مفید او
فعلیباعثشودازنقشهوبرنامهایکهخدابرایتاندارد

غافلشوید.
امت که بود امتی آوردن بهوجود خدا، نقشه  12:5
و خدانشناس شهر از را ابرام خدا شوند. خوانده او
انسانمحوِراوربهسرزمینحاصلخیزکنعانفراخواند،
سرزمینیکهامتیپاکوخداترسمیتوانستدرآن
کم، وسعت وجود با کنعان سرزمین گزیند. سکنی
ظهوِر محل نیز و اسرائیل تاریخ وقایع بیشتر کانون
مسیحیتبود.اینسرزمینکوچککهتنهابهیکنفر
یعنیبهابرامدادهشد،برتاریخجهانتأثیریشگرف

برجاینهاد.
12:7ابرامقربانگاهیبرایخداساخت.قربانگاهبهعنوان
اما داشت. وجود مذاهب اکثر در عبادت، برای محلی
محل ِصرف از بیش چیزی مکان این خدا، قوم برای
گذراندنقربانیبود.قربانگاهمظهرارتباطقومباخداو
یادآورمالقاتهاییمهمبااوبود.مذبحیاقربانگاهکه
ازخاکوسنگهاییسختساختهمیشد،پیوستهیادآور
وعدههایخداودستمحافظاوبودواغلبسالیاندراز

پابرجامیماند.
بهدودلیلپیوستهبرایخداقربانگاهمیساخت: ابرام
خدا وعده آوردن خاطر به )2( و عبادت و دعا )1(

مبنیبراینکهاورابرکتخواهدداد.ابراماگرپیوسته
محبتووفاداریاشبهخداراتجدیدخاطرنمیکرد،
ساختن میشد. پژمرده روحانی لحاظ از زود خیلی
قربانگاهبهاوکمکمیکردپیوستهبهیادداشتهباشد
پرستش بدون است. او زندگی اصلی محور خدا که
مداوم،مشکلمیتوانخواستههایخدارابهیادداشت

وازآنمشکلتر،ازاینخواستههااطاعتکرد.

سفرابرامبهکنعان
ابرام،سارایولوطازراهحرانازاورکلدهعازمکنعانشدند.اینمسیر
گرچهمسیریغیرمستقیمبود،امارودخانهایدرامتدادآنوجودداشت
ترجیح بیابانیوسیع از عبور به را مسیر این مسافران میشد باعث که

دهند.
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10ولیدرآنسرزمینقحطیشد،پسابرامبهمصررفتتادرآنجازندگی
كند.11و12و13وقتیبهمرزسرزمینمصررسیدبهسارایگفت:»توزنزیبایی
هستیواگرمردممصربفهمندكهمنشوهرتوهستم،برایتصاحبتو،مرا
خواهندُكشت؛امااگربگوییخواهرمنهستی،بخاطرتوبامنبهمهربانی
رفتارخواهندكردوجانمدرامانخواهدبود.«14وقتیواردمصرشدند،مردم
آنجادیدندكهسارایزنزیباییاست.15عدهایازدرباریاِنفرعون،سارای
رادیدندودرحضورفرعوناززیباییاوبسیارتعریفكردند.فرعوندستور
دادتااورابهقصرشببرند.16آنگاهفرعونبخاطرسارای،هدایایفراوانیاز

قبیلگوسفندوگاووشترواالغوغالمانوكنیزانبهابرامبخشید.
17اماخداوند،فرعونوتمامافرادقصراورابهبالیسختیمبتالكرد،زیرا
سارای،زنابرامرابهقصرخودبردهبود.18فرعوْنابرامرابهنزدخودفرا
خواندوبهاوگفت:»اینچهكاریبودكهبامنكردی؟چرابهمننگفتی
كهسارایزنتوست؟19چرااوراخواهرخودمعرفیكردیتااورابهزنی

بگیرم؟حالاورابرداروازاینجابرو.«
20آنگاهفرعونبهمأمورانخوددستوردادتاابراموهمسرشرابانوكرانو

كنیزانوهرآنچهداشتندروانهكنند.
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سفرابرامبهمصر 
میتوانست قحطی
فرد ثروت تمام
باد بر را گلهدار
ابرام بنابراین دهد.
عبور نگب بیابان از
کرده،عازممصرشد
چوندرآنجاهمغذا
مراتعی هم بود، زیاد
و گله برای سبز سر
رمهاشوجودداشت.

12:10وقتیقحطیفرارسید،ابرامبهسفرادامهدادو
اما رهسپارمصرشدچوندرآنجاغذایافتمیشد.و
چرابایدسرزمینیکهخداابرامرابدانجافراخواند،دچار
قحطیوخشکسالیشود؟قحطیبرایامتحانایمانابرام
بود.ابراموقتیبااینمشکلروبروشد،هدایتخدارازیر
سؤالنبرد.بسیاریازایماندارانبهمحضآنکهتصمیم
میگیرندازخدااطاعتکنند،باکوهیازموانعمواجه

میشوند.اینبارکهباچنینآزمایشیروبروشدید،سعی
نکنیدبهترازخدااظهارنظرکنید.عقلوهوشیراکه
خدابهشمادادهبهکارببندید)مانندکاریکهابرامکرد
وموقتًابهمصر،سرزمینیکهغذابهوفوردرآنیافت

میشد،رفت(ومنتظرفرصتهاییتازهباشید.
فقط سارایخواست از ترس روی از ابرام  12:11ـ13
نیمیازحقیقترابگویدوادعاکندکهخواهراواست.
درستاستکهسارایخواهرناتنیابرامبود،اماهمسرش
نیزبود)29:11(.ابراممیخواستبااینکارمصریهارا
فریبدهدچونمیترسیداگربهحقیقتپیببرند،اورا
بکشندتاسارایراتصاحبکنند.بیتردیدپیوستنسارای
بهحرمسرایفرعون،بهخاطربهرهایکهازثروتوزیبایی
داشتومیتوانستموجبپیوندهایسیاسیگردد،کاماًل
احترام برادر،جزعزتو بود.درمقام بابمیلفرعون
نصیبابرامنمیشد؛امااگرمیگفتشوهرسارایاست
جانشبهخطرمیافتاد،چونفرعوننمیتوانستسارایرا
بهحرمسرایخودبیاورد،مگرپسازکشتنابرام.ازاین
روابرامفقطنیمیازحقیقترابیانکردوباوجودآنهمه
وعدهایکهخدابهاودادهبود،ایماننداشتکهخدامیتواند
ازاومحافظتکند.ازاینواقعهدرسدیگرینیزمیآموزیم
وآناینکهدروغتأثیرگناهراتشدیدمیکند.مشکلابرامبا

دروغیکهگفتآسانترنشدکههیچ،پیچیدهترهمشد.

دریایسرخ

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

عـای

مصــر

بیتئیل

کنعان

اورشلیم
)سالیم(

کوهسینا

صحراینِِگب



2ـابرامولوط
ابرامولوطازهمجدامیشوند

بهجنوِب13 آنچهكهداشت لوطوهر بازنخودسارایو ابرام
و نقره و طال او بود. ثروتمند بسیار 2ابرام كرد. كوچ كنعان
بسویشمالو بهسفرخود 3و4ابراموهمراهانش فراوانیداشت. گلههای
بطرفبیتئیلادامهدادندوبهجاییرسیدندكهقباًلابرامدرآنجاخیمهزده،
قربانگاهیبناكردهبود.آنمكاندرمیانبیتئیلوعایقرارداشت.اودر

آنجاباردیگرخداوندراعبادتنمود.
بعلت لوط و 6ابرام داشت. زیادی وغالمان وگوسفندان گاوان نیز 5لوط
داشتنگلههایبزرگنمیتوانستندباهمدریكجاساكنشوند،زیرابرای
نزاع لوط و ابرام چوپانان بین 7و نداشت وجود كافی چراگاه گلههایشان
درمیگرفت.)درآنزمانكنعانیهاوفّرزیهانیزدرآنسرزمینساكن
بودند.(8پسابرامبهلوطگفت:»ماقوموخویشهستیم،وچوپانانمانباید
اینک ازهمجداشویم. ایناستكه نزاعكنند.9مصلحتدر بایكدیگر
دشتیوسیعپیشرویماست.هرسمتیراكهمیخواهیانتخابكنومن
همبسمتمقابلتوخواهمرفت.اگربطرفچپبروی،منبطرفراست

میرومواگرطرفراستراانتخابكنی،منبسمتچپمیروم.«
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13:1،2درروزگارابرام،گلهدارانمیتوانستندثروت 
زیادیبههمزنند.ابرامنیزگلهداربود.ثروتشنهفقط
پول،بلکهگلهورمهوگوسفندانفراواننیزبود.گوسفند
کاالیباارزشیبهشمارمیرفتوازآندرتهیهغذا،
لباس،پارچهخیمهونیزبهعنوانقربانیاستفادهمیشد.
معاوضه دیگر اجناس قبال در را گوسفندان اغلب،
میکردند.ابرامبهچشمخودمیدیدکهثروتشروزبه

روززیادترمیشود.
او میان ابرامکهمیدیدممکناستروزی  13:5ـ9
فصل و حل برای درگیرد، نزاع لوط برادرزادهاش و
اختالفاتپیشقدمشد.بااینکهازلوطبزرگتربود
میخواهد که را جایی هر او از پیش داشت حق و
حاضر حتی داد. لوط به را انتخاب حق کند، انتخاب
به باکمالمیل نیز ازسویلوطرا احتمالتقلب شد
چطور که میدهد نشان ما به ابرام نمونه بخرد. جان
بایددرموقعیتهایدشوارخانـوادگیازخودواکنش
شویم؛ پیشقـدم مناقشـات حل در )1( دهـیم: نشـان
)2(انتخاباولرابهدیگرانواگذاریم،حتیاگراین
کارباعثشودبهچیزیکهمیخواهیمنرسیم؛)3(صلح

وآرامشخانوادهرامهمترازخواستههایشخصیخود
بدانیم.

ازهرسودراحاطه ابرامکه 13:7،8چوپاناِنلوطو
هم با میبایست قاعدتًا بودند، متخاصم همسایگانی
دادند اجازه کار، این جای به اما میکردند. همکاری
حسادتهایجزئیوبیموردمیانشاننفاقاندازد.امروز
نیزهمینطوراست.بسیاریازمسیحیانباهمبهنزاع
وبگومگومیپردازند،درحالیکهشیطاندراطرافشان

سختمشغولکاراست.
رقابت،چشموهمچشمی،وبحثوجدلونزاعدربین
ایماندارانبهسهطریقمیتواندمخربباشد:)1(اعتماد،
حسننیت،وصلحوآرامشراکهاساسروابطانسانی
است،ازبینمیبرد؛)2(مانعازدستیابیبهاهدافمهم
میشود؛)3(باعثمیشودبهجایآنکهمحبترااساس
عیسی باشیم. خودمحور افرادی دهیم، قرار خود کار
میدانستنزاعودرگیریتاچهحدمیتواندمخربباشد.
بههمینجهتپیشازآنکهبهاوخیانتکنندودستگیر
شود،درآخریندعایشازخداخواستکهپیروانشرا

»یکدلویکرأی«سازد)یوحنا21:17(.



10آنگاهلوطنگاهیبهاطرافانداختوتمامدرهروداردنراازنظرگذراند.
همةآنسرزمینتاصوغر،چونباغعدنومصرسرسبزبود.)هنوزخداوند
شهرهایسدوموعمورهراازبیننبردهبود.(11لوطتمامدرةاردنرابرگزید
وبطرفشرقكوچكرد.بدینطریقاووابرامازیكدیگرجداشدند.12پس
ابرامدرزمینكنعانماندولوطبطرفشهرهایدرةاردنرفتودرنزدیكی
سدومساكنشد.13مردمانشهرسدومبسیارفاسدبودندونسبتبهخداوند

گناهمیورزیدند.
14بعدازجداشدنلوطازابرام،خداوندبهابرامفرمود:»بادقتبهاطرافخود
نگاهكن!15تماماینسرزمینراكهمیبینی،تاابدبهتوونسلتومیبخشم.
16نسلتورامانندغبارزمینبیشمارمیگردانم.17برخیزودرسراسراین
سرزمینكهآنرابهتومیبخشم،بگرد.«18آنگاهابرامبرخاستوخیمةخود
راجمعكرده،بهبلوطستاِنممریكهدرحبروناستكوچنمود.درآنجا

ابرامبرایخداوندقربانگاهیساخت.

ابراملوطرارهاییمیدهد

درآنزمانامرافلپادشاهبابل،اریوکپادشاهاالسار،َكُدرالُعَمرپادشاه14
عیالموتدعالپادشاهقوئیم،باپادشاهانزیرواردجنگشدند:

بارعپادشاهسدوم،
برشاعپادشاهعموره،
شنعابپادشاهادمه،

شمئیبرپادشاهصبوئیم،
وپادشاهبالع)بالعهمانصوغراست(.
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13:10،11ازرویانتخابلوط،میتوانیمبهشخصیت 
خود برای را زمین قسمت بهترین او ببریم. پی او
خواست،هرچندمیدانستاینانتخاببهمعنایسکونت
درمجاورتشهرسدوماستکهبهمرکزگناهوفساد
معروفبود.اوباحرصوطمعهمیشهبهترینرابرای
به توجه یا انصاف و عدل رعایت و میخواست خود

احتیاجاتعمویشابدًابرایشمهمنبود.
زندگیمامجموعهایاستازانتخابهایگوناگون.ما
بدون بخواهیم خود برای را بهترینها است ممکن نیز
باشیم. داشته توجه دیگران احساسات و نیازها به آنکه
اینطرزانتخاب،چنانکهاززندگیلوطمیبینیم،مشکل
میآفریند.وقتیانتخابهایماندرراهخدانباشد،درراه

نادرستدستبهانتخابمیزنیم.

با لوط میرسدکه نظر به اولچنین نگاه در  13:12
به دست علف، و آب پر و سرسبز مراتع برگزیدن
تأثیر امالوطنمیدانستکه انتخابیعاقالنهزدهاست.
وسوسههایشهرسدوممیتواندچنانبدومخربباشد
کهدرنهایتبهنابودیخانوادهاشبینجامد.آیاشمانیز
تصمیمگرفتهایددرنزدیکیجاییمثل»سدوم«کاریا
باشیدکه قوی آنقدر اگرخودتان کنید؟حتی زندگی
بتوانیدباوسوسههایمختلفمقاومتکنید،ممکناست
دیگراعضایخانوادهتانبهاندازهشماقوینباشند.درست
استکهکتابمقدسبهمادستورمیدهدبهکسانیکه
میکنند زندگی ما نزدیک ماننِد« »سدوم مناطق در
بشارتدهیم،امابایدمواظبباشیمکهخودماندرنهایت

مثلکسانیکهقصدنجاتشانراداریمنشویم.



3پسپادشاهانسدوم،عموره،ادمه،صبوئیموبالعباهممتحدشده،لشكرهای
خودرادردرهسّدیمبسیجنمودند.)درةسّدیمبعدًابه»دریایُمرده«تبدیل
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بعضیاشخاصدرزندگیهیچهدفمشخصیندارند.اینگونهاشخاصحتیدرصورتتصمیمگیری

نیزهمیشهراحتترینوآسانترینرابرمیگزینند.لوط،برادرزادهابرامچنینفردیبود.
لوطدرکودکیپدرخودراازدستداد.اینامراگرچهبرایشواقعهایدردناکبود،ازآنجاکه
پدربزرگشتارحوعمویشابرامسرپرستیاورابهعهدهگرفتند،هموارهدرزندگیالگوییشایسته
درمقابلخودداشت.بااینحالزندگیلوطنشانمیدهدکههموارهمقطعیعملمیکردوفقط
دمراغنیمتمیشمرد،طوریکهگوییبههیچوجهپیامداعمالشرانمیدید.تصوراینکهزندگی

لوطبدونمراقبتابرامومداخلهخدابهچهصورتدرمیآمد،براستیدشواراست.
وضعزندگیلوطبزودیرقتبارشد.اوبهحدیبافرهنگگناهآلودروزگارخودعجینشدهبود
کهنمیخواستازآندستبکشد.سپسدخترانشرامیبینیمکهبااوزناکردند.جداییلوطاز

حقیقتعاقبتاورابهسمتنابودیکاملسوقداد.
باوجوداین،عهدجدیدلوطرافردینیکمیخواند)2پطر7:2(.روتکهازنسلموآببود،جد
عیسیمسیحبودوایندرحالیاستکهموآبنتیجهرابطهنامشروعلوطبایکیازدخترانشبود.
اینامرنشانمیدهدکههمیشهبایدبهبخششخداامیدوارباشیمزیرااوگناهمارامیبخشدواغلب

شرارتوبدیراوسیلهخیروخوبیمیگرداند.
زندگیشمادرکداممسیراست؟آیاهرروزهبهخدانزدیکترمیشویدیادورتر؟اگرشخص
بیهدفیهستیدومانندلوطباحقیقتفاصلهدارید،شایدانتخابراهخدابهنظرتانمشکلآید،اما

تنهاانتخابیاستکهمیتواندسایرانتخابهاراتحتالشعاعقراردهد.

نقاطقوتوموفقیتها:
تاجرموفقیبود. *

پطرساورامردینیکودرستکارمینامد)۲پطر8،7:2(. *

نقاطضعفواشتباهات:
تصمیمگیریرابهتأخیرمیانداخت،وهمیشهآسانترینراهراانتخابمیکرد. *

اگربهاوحقانتخابمیدادند،اولازهمهبهفکرمنافعخودشبود. *

درسهاییاززندگیاو:
خدانمیخواهدسرسریوبدونهدفزندگیکنیم،.بلکهمیخواهدبرایاوثمربیاوریم. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:اولدراورکلدهزندگیمیکرد،بعدباابرامبهکنعانرفت،وعاقبتبهشهر *

بدکارسدومنقلمکاننمود.
شغل:دامداریثروتمند؛ازمقاماتشهرنیزبود. *

خویشاوندان:پدر:هاران.وقتیپدرشمرد،ابراماورابزرگکرد.نامزنشکهبهپشتسر *
نگاهکردوبهستوننمکتبدیلشد،ذکرنگردیدهاست.

آیهکلیدی:
»درحالیکهلوطدرنگمیکرد،آندومرددستهایاوراگرفتند«)پیدایش16:19(.

داستانلوطدرپیدایش11ـ14؛19نقلشدهاست.ازاودرتثنیه9:2؛لوقا28:17ـ32و۲پطر7:2
نیزنامبردهشدهاست.

وط
ـــ
لــ



سیزدهم سال در اما بودند. سلطةكدرالعمر زیر سال دوازده 4ایشان شد.(
شورشنمودندوازفرمانویسرپیچیكردند.

5و6درسالچهاردهم،كدرالعمرباپادشاهانهمپیمانشبهقبایلزیرحمله
برده،آنهاراشكستداد:

رفائیهادرزمینعشتروتقرنین،
زوزیهادرهام،

ایمیهادردشتقریتین،
حوریهادركوهسعیرتاایلفارانواقعدرحاشیةصحرا.

7سپسبهعینمشفاط)كهبعدًاقادشنامیدهشد(رفتندوعمالیقیهاوهمچنین
اموریهاراكهدرَحّصونتامارساكنبودند،شكستدادند.

به بالع)صوغر( ادمه،صبوئیمو 8و9آنگاهلشكریانپادشاهانسدوم،عموره،
جنگباكدرالعمروپادشاهانهمپیماناو،تدعالوامرافلواریوکكهدر
درةسّدیممستقرشدهبودند،برخاستند؛چهارپادشاهعلیهپنجپادشاه.10درةسّدیم
ُپرازچاههایقیرطبیعیبود.وقتیپادشاهانسدوموعمورهمیگریختند،به
داخلچاههایقیرافتادند،اماسهپادشاهدیگربهكوهستانفراركردند.11و12پس
پادشاهانفاتح،شهرهایسدوموعمورهراغارتكردندوهمةاموالومواد
غذاییآنهارابردند.آنهالوط،برادرزادةابرامرانیزكهدرسدومساكنبود،با
تماماموالشباخودبردند.13یكیازمردانیكهازچنگدشمنگریختهبود،این
خبررابهابراِمعبرانیرساند.دراینموقعابرامدربلوطستاِنممریاموریزندگی

میكرد.)ممریاموریبرادراشكولوعانربودكهباابرامهمپیمانبودند.(
14چونابرامازاسیریبرادرزادهاشلوطآگاهییافت،318نفرازافرادكارآزمودة
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14:4ـ16کدرالعمرکهبود،وچراشخصیمهممحسوب 
را پادشاهخاصخود ابرام،هرشهر میشد؟درروزگار
داشت.جنگورقابتامریرایجبود.شهریکهمغلوب
میشد،بهپادشاهفاتحباجوخراجمیداد.دربارهکدرالعمر
چیززیادینمیدانیمجزهمانمطالبیکهدرکتابمقدس
دربارهاوگفتهشدهاست.اوظاهرًاازاقتداروقدرتفراوانی
برخورداربود.پنجشهربهمدتدوازدهسالبهاوباجو
خراجمیدادندکهشهرسدومهمیکیازآنهابود.اینپنج
شهرباهممتحدشده،تصمیمگرفتندازپرداختخراجبه
کدرالعمرامتناعورزندوبدینگونهعلیهاوطغیانکنند.اما
کدرالعمربهسرعتدستبهکارشدوباردیگرهمهشانرا
مغلوبکرد.وقتیسدومراشکستمیداد،لوطوخانوادهاش
رانیزاسیرکردواموالشانرابهیغمابرد.واماابرامباتنها
318مردجنگی،بهتعقیبسپاهکدرالعمرپرداختودر
نزدیکیدمشقبرآنانیورشبرد.اوکدرالعمررابهیاری

خداشکستداد،لوطوخانوادهاشراآزادکردواموال
غارتشدهرابازپسگرفت.

14:12حرصوآزلوطبرایتصاحببهترینها،اورابه
محیطیگناهآلودسوقداد.اشتیاقشدیدیکهاونسبتبه
مالومنالوکسبموفقیتداشت،درنهایتبهازدست
دادنخوشیوآزادیاشمنجرشد.بههنگاماسارتدر
چنگالکدرالعمر،باشکنجه،بردگیوحتیمرگمواجه
شویم وسوسه است ممکن نیز ما ترتیب همین به بود.
کاریکنیمکهنباید،یابهجاییرویمکهنشاید.سعادت
وخوشبختیکهمادرآرزویآنیم،اسیرمانمیکند:اگر
انگیزههایمانباخواستههایخدامطابقتنداشتهباشد،چنین

سعادتی،هماغفالمانمیکندوهماسیرمانمیسازد.
14:14ـ16اینوقایعبهدوویژگیابراماشارهدارند:
)1(اوشجاعتیداشتکهازطرفخدابود.بادشمنی
نیرومندروبهروشدوبراوحملهبرد.)2(ازقبلخود



خودراآمادهكردوسپاهدشمنراتادانتعقیبنمود.15شبانگاهابرامهمراهان
خودرابهچندگروهتقسیمكرده،بردشمنحملهبردوایشانراتاروماركردوتا
حوبَهكهدرشماِلدمشقواقعشدهاست،تعقیبنمود.16ابرام،برادرزادهاشلوطو

زنانومردانیراكهاسیرشدهبودند،باهمةامواِلغارتشدهپسگرفت.
17هنگامیكهابرامكدرالعمروپادشاهانهمپیماناوراشكستداده،مراجعت
مینمود،پادشاهسدومتادرةشاوه)كهبعدهادرةپادشاهنامیدهشد(بهاستقبال
ابرامآمد.18همچنینَملکصادق،پادشاهسالیم)اورشلیم(كهكاهنخدای
متعالهمبود،برایابرامنانوشرابآورد.19و20آنگاهَملکصادق،ابرامرا
بركتدادوچنینگفت:»سپاسبرخدایمتعال،خالقآسمانوزمینكه
تورابردشمنپیروزگردانید.اوتورابركتدهد.«سپسابرامیکدهماز

غنایمجنگیرابهَملکصادقداد.
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تا  بود گذاشته مایه خود وقت از بود. کرده آماده را
افرادشرابرایمواجههباجنگیاحتمالیآمادهسازد.ما
هیچوقتنمیدانیمچهوقتخداازمامیخواهدازعهده
وظایفمشکلبرآییم.بنابراینبایدمانندابرامخودرا
برایچنینمواقعیآمادهکنیم،ووقتیمشکالتوموانع

فرارسیدازخدابخواهیمجرأتالزمرابهمابدهد.
14:14ـ16وقتیابرامشنیدکهلوطاسیرشدهاست،فورًا
بهکمکبرادرزادهاششتافت.دراینگونهمواردراحتتر
وامنترآناستکهخودرادرگیرماجرانکنیم.اماابرامتا
فهمیدلوطدچارمشکلیجدیشدهاست،فورًادستبهکار
شد.مانیزبایدحاضرباشیمبرایکمکبهدیگرانخودرا
بهمخمصهاندازیم.وقتیدیگرانبهکمکمااحتیاجدارند،

بایدفورًاوباکمالمیلبهکمکشانبشتابیم.
14:18ملکیصدقکهبود؟ظاهرًامردخداپرستیبود،
چونمعنیاسمش»پادشاهعدالت«و»پادشاهسالمتی«
متعال« »خدای کاهن ملکیصدق .)2:7 )عبرانیان است
دیگر میدانست. زمین و آسمان خالق را خدا او بود.
بارهچهاردیدگاهعمده این دربارهاوچهمیدانیم؟در
وجوددارد:)1(ملکیصدقیکیازپادشاهانمشهورآن
منطقهبودوابرامصرفًااحتراممنصبشرانگاهمیداشت.
سالیم پادشاهان تمام عنواِن احتمااًل ملکیصدق )2(
ایاست ملکیصدق»نمونه« بودهاست.)3( )اورشلیم(
ازمسیح)عبرانیان3:7(.نمونه،رویدادیاتعلیمیاستدر
عهدعتیقکهچنانبهکارمسیحمرتبطاستکهازطریق
بهمسیحآموخت.فصلهفِت آنمیتواندرسیراجع
عبرانیانبهتفصیلدربارهملکیصدقصحبتمیکندواو
رانمونهایازمسیحمیخواند.)4(ملکیصدقتجلیمسیح
است،بهاینمعناکهمسیحپیشازتجسم،خودرادر

هیأتیانسانیبهطورموقتبرزمینظاهرساخت.

14:20ابرامازغنایمجنگی،یکدهمرابهملکیصدقداد.
حتیدربرخیمذاهببتپرستینیزرسمبودکهدهیک
داراییشانرابهخدایانمیدادند.ابرامنیزمطابقرسمرایج
آنزمانعملکرد.بااینحالازپادشاهسدومهیچغنیمتی
نپذیرفت.درستاستکهاگرازسدومغنیمتمیگرفت،
برمیزانآنچهمیتوانستبهخدادهدبطورقابلتوجهی
افزودهمیشد،اماازاینکاربهدالیلیمهمترسرباززد:او
نمیخواستمردمخدانشناسسدومبگویند،»ببینیدچطور
ماابرامرابزرگومهمساختهایم!«اگرابرامغنایمپادشاه
سدومرامیپذیرفت،توجههمگانبهجایآنکهبهخدا
ابرام متوجه معطوفشود، بود پیروزی اصلی عامل که
باید نگاهمیکنند، ما به مردموقتی بنابراین میگردید.

کاریراکهخدادرزندگیماانجامدادهاست،ببینند.

رهاییلوط
از پس کدرالعمر
همراه به سدوم، فتح
راهی بسیار اسیران
شد. خود سرزمین
این از وقتی ابرام
یافت، آگاهی اتفاق
درتعقیبکدرالعمر
کرده عبور دان از
در شد. دمشق عازم
را کدرالعمر آنجا
شکستدادواسرارا
کهلوطنیزدربینشان

بود،آزادکرد. دریایمرده

دریایمدیترانه
دمشق

حبرون

دان

اورشلیم

روداردن

دریای
جلیل

سدوموعموره
محلاحتمالی



21پادشاهسدومبهابرامگفت:»مردِممرابهمنواگذار،ولیاموالرابرای
خودنگاهدار.«22ابرامدرجوابگفت:»قسمبهخداوند،خدایمتعال،خالق
آسمانوزمین،23كهحتییکسرسوزنازاموالتورابرنمیدارم،مبادا
بگوییمنابرامراثروتمندساختم.24تنهاچیزیكهمیپذیرم،خوراكیاست
كهافرادمنخوردهاند؛اماسهمعانرواشكولوممریراكههمراهمنبا

دشمنجنگیدند،بهایشانبده.«

3ـخداپسریبهابراموعدهمیدهد

بعدازاینوقایع،خداونددررویابهابرامچنینگفت:»ایابرام15
نترس،زیرامنهمچونسپرازتومحافظتخواهمكردواجری

بسیارعظیمبهتوخواهمداد.«
2و3ابرامدرپاسخگفت:»خداوندا،تومیدانیكهمنفرزندیندارمتاوارثم
شودواختیاراموالمدردستاینالعاذاردمشقیاست.پسایناجرتوچه
فایدهایبرایمنخواهدداشت؟چونبعدازمنغالممنكهدرخانهاممتولد

شدهاست،صاحبثروتمخواهدشد.«
4خداوندبهاوفرمود:»اینغالموارثتونخواهدشد،زیراتوخودپسری

خواهیداشتواووارثهمهثروتتخواهدشد.«
5خداوندشبهنگامابرامرابهبیرونخانهفراخواندوبهاوفرمود:»ستارگان

آسمانرابنگروببینآیامیتوانیآنهارابشماری؟نسلتونیزچنینبیشمار
خواهدبود.«6آنگاهابرامبهخداونداعتمادكردوبههمینسببخداوندازاو

خشنودشده،اوراپذیرفت.
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بود  ممکن چرا نترسد. که گفت ابرام به خدا  15:1
اخـیرًا که پادشاهـانی انتقـامجویی از شاید بترسد؟
شکستشاندادهبودمیترسید)15:14(.بنابراینخدابرای
ابرامشهامتدهد،دودلـیلقانعکنـندهبرایش آنکهبه
اومحافظتخواهد از ابراموعدهدادکه به آورد:)1(
کردودرمشکالتکنارشخواهدبود؛و)2(بهاووعده
»برکاِتبسیار«داد.شمانیزوقتیازآیندهمیترسیدو
نمیدانیدچهپیشخواهدآمد،بهخاطرداشتهباشیدکه
خدادرسختیهاشماراتنهانخواهدگذاشتووعدهداده

استکهبرکاتبسیاربهشمادهد.
15:2،3اِلِعاذارقابلاعتمادترینخادمابرامبودومسؤولیت
نظارتبرخانهابرامبهعهدهاوبود)پیدایش24(.مطابق
رسمورسومآنروزگار،اگرابراممیمردبدونآنکه
پسریازخودبرجایگذارد،بزرگترینخادمشوارث
داراییاومیشد.ابرامبااینکهخادمشرادوستداشت،

دلشمیخواستصاحبپسریباشدتانامخانداناورا
ادامهدهد.

نداد،چون وعده ابرام به شهرت یا ثروت خدا  15:5
بهاندازهکافیازآنبهرهداشت.بلکهدرعوضبهاو
ستارگان همچون که ببخشد او به نسلی که داد وعده
آسمان»بیشمار«باشند.برایآنکهببینیدتعدادستارگان
آسمانبراستیچهزیاداست،بایدمانندابرامازهرنوع
دور میشود ستارگان مانعرویت ساختمانیکه یا نور
شوید.یااینکهیکمشتماسهبرداریدوسعیکنیدآنها
وقتی است!درست غیرممکن دید بشمارید.خواهید را
ابرامازداشتنوارثقطعامیدکردهبود،خدابهاونسلی

بیشماروعدهداد!
اعمالش طریق از را خود ایمان ابرام چه اگر  15:6
نشانمیداد،اماآنچهباعثشدخدااوراعادلشمارد،
ایمانشبودنهاعمالاو)رومیان1:4ـ5(.مانیزاگردر
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آیاازمعماخوشتانمیآید؟تاریخپراستازابهامومعما!اینمعماهامعمواًلدرموردانسانهااست.
یکیازاسرارآمیزترینافرادکتابمقدسملکیصدق،پادشاهسالمتیاست.یکروزدرزندگی
ابراهیم)کهآنموقعاسمشابرامبود(ظاهرشدوازآنپسدیگرازاوخبرینشد.بااینحال
همانیکاتفاقیکهآنروزافتاد،درسرتاسرتاریختجدیدخاطرهشدوعاقبتنیزموضوعیکی

ازرساالتعهدجدیدقرارگرفت)رسالهعبرانیان(.
مالقاتابراموملکیصدق،دیداریبسعجیببود.بااینکهایندونفریکدیگررانمیشناختندوبا
همبیگانهبودند،وجهاشتراکبسیارمهمیداشتند:هردو،خداییکتایعنیخالقآسمانوزمینرا
میپرستیدندوخدمتمیکردند.ابرامدرآنزماندراوجپیروزیبود.بهتازگیسپاهیراشکست
دادهواسیرانزیادیراآزادساختهبود.اگردرموردمنشاءاینپیروزیکمترینتردیدیدرذهن
ابراموجودداشت،ملکیصدقبایادآوریاینواقعیتکه»سپاسبرخدایمتعال،خالقآسمانو
زمینکهتورابردشمنپیروزگردانید،«حقیقتامررابرابرامروشنساخت.ابراممتوجهشدکه

اینمردنیزخدایاورامیپرستد.
ملکیصدقدرکتابمقدسازمعدودافرادخداپرستیاستکهبایهودیان)اسرائیلیها(نشستو
برخاستداشتبیآنکهخودیهودیباشد.اینامرظاهرًانمایانگراینواقعیتاستکهقومونژاد
)یعنییهودیبودن(شرطپیرویازخدانیست،بلکهاگرکسیمیخواهدپیروخداباشد،بایدبا

وفاداریازتعالیمخدااطاعتکندوبربزرگیوعظمتاوگردننهد.
آیااجازهمیدهیدخداازطریقاشخاصدیگرباشماسخنگوید؟آیادرارزیابیدیگران،مقامیرا
کهخدابهآناندادهدرنظرمیگیرید؟آیادربرخوردبادیگرانبیشتربهتفاوتهایجزئیتوجه
داریدیابهنقاطمشترک؟آیابهاندازهکافیباخدایکتابمقدسآشناهستیدکهبتوانیدتشخیص
دهیدآیااوراحقیقتًامیپرستیدیانه؟بگذاریدملکیصدق،ابراهیم،داود،عیسیوبسیاریازدیگر
مردانکتابمقدس،خدایبزرگخالقآسمانوزمینرابهشمابشناسانندواورابرشمامکشوف

سازند.خدامیخواهدبدانیدکهچقدردوستتاندارد؛میخواهدشخصًااورابشناسید.

نقاطقوتوموفقیتهایملکیصدق:
اولینکاهنکتابمقدسکهدرعینحالپادشاهنیزبود؛رهبریبودکهدلدرگروخدا *

داشت.
دیگرانراماهرانهتشویقمیکردتاباتماموجودخداراخدمتکنند. *

شخصیتشآشکارامحبتشنسبتبهخدارامنعکسمیکرد. *
درعهدعتیقفردیاستکهمارابهیادعیسیمیاندازدوبعضیمعتقدندواقعًاخودعیسیبود. *

درسهاییاززندگیاو:
اگربرایخدازندگیکنید،خواهیددیدکهاوهمیشهدرزمانومکانمناسبازشما *
استفادهخواهدکرد.اولینکارخداایناستکهدلتانراامتحانکندتاببیندآیاواقعًا
میتوانیداوراخدمتکنیدیانه.بهچهکسیاچهچیزبیشازهمهوفادارید؟اگردرپاسخ

بگویید»خدا«،ازآزمایشسرافرازبیرونمیآیید.چیزهایدیگربیاهمیتاند.

آمارحیاتی:
محلزندگی:درسالیم)محلاورشلیمآینده(حکومتمیکرد. *

شغل:پادشاهسالیموکاهنخدایمتعال. *

آیهکلیدی:
»اینملکصادق،همپادشاهشهرسالیمبودوهمکاهنخدایبزرگ«)عبرانیان1:7(.

ماجرایملکصادقدرپیدایش17:14ـ20نقلشدهاست.ازاودرمزمور4:110وعبرانیان5ـ7
نیزنامبردهشدهاست.

دق
یص

لک
م



7خدابهابرامفرمود:»منهمانخداوندیهستمكهتوراازشهراوركلدانیان

بیرونآوردمتااینسرزمینرابهتودهم.«
8اماابرامدرپاسخگفت:»خداوندا،چگونهمطمئنشومكهتواینسرزمینرابه

منخواهیداد؟«
9خداوندفرمودكهیکگوسالةمادةسهساله،یکبزمادةسهساله،یکقوچ

سهساله،یکقمریویکكبوتربگیرد،10آنهاراسربُِبرد،هركدامرااز
باالتاپاییندونصفكندوپارههایهركدامازآنهارادرمقابلهمبگذارد؛
ولیپرندههارانصفنكند.ابرامچنینكرد11والشخورهاییراكهبراجساد

حیواناتمینشستند،دورنمود.
12هنگامغروب،ابرامبهخوابعمیقیفرورفت.درعالمخواب،تاریكی
وحشتناكیاورااحاطهكرد.13درآنحال،خداوندبهابرامفرمود:»نسلتو
مدتچهارصدسالدرمملكتبیگانهایبندگیخواهندكردوموردظلم
وستمقرارخواهندگرفت.14ولیمنآنمملكتراتنبیهخواهمنمودو
سرانجامنسلتوبااموالزیادازآنجابیرونخواهندآمد.15)تونیزدركمال
پیریدرآرامشخواهیُمردودفنشده،بهپدرانتخواهیپیوست.(16آنها
بعدازچهارنسل،بهاینسرزمینبازخواهندگشت،زیراشرارتقوماموری

كهدراینجازندگیمیكنند،هنوزبهاوجخودنرسیدهاست.«
17وقتیآفتابغروبكردوهواتاریکشد،تنوریُپردودومشعلیفروزان
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زندگیبهخدااعتمادکنیم،میتوانیمبااورابطهایشفاف 
داشتهباشیم.اعمالظاهریمانظیررفتنبهکلیسا،دعا،و
انجاماعمالنیک،بهخودیخودمارادربرابرخداعادل
نمیسازد.رابطهدرستباخدابرایماناستواراست،یعنی
و استکهخودمیگوید اینکهخداهمانی به اطمینان
آنچهمیگویدانجامخواهدداد.اعمالنیکنتیجهطبیعی،

اماجانبیایماناست.
15:6پیشتردرمورداشتباهاتابرامخواندیمومیدانیم
اونیزیکانسانبود.پسخداچطورمیتوانستاورا
عادلبخواند؟ابرامباوجوداینکهانسانبودوگناهکار،
بهخداایمانآوردوبهاواعتمادکرد.ایمانبودکهابرام
رادرنظرخدابیگناهساختنهتقویوکاملیتاو.این
اصلدرموردمانیزصادقاست.اولینکارماایناست
کهبهخداایمانداشتهباشیم.وقتیبهاوایمانمیآوریم،

اونیزمارا»عادل«میشمارد.
را اینسفرعجیب ماجرای کتابخروج 15:13،14

شرحمیدهد.
بودندکهدرکنعان- اقوامی از اموریهایکی  15:16
زندگی بود- داده وعده ابرام به خدا که سرزمینی

بدتر مردمروزبهروز این میدانستکه میکردند.خدا
میشوندوعاقبتروزیبایدآنهارامجازاتکند.بخشی
ازاینمجازاتاینبودکهسرزمینشانراازآنانگرفته،
بهنسلابرامبدهد.خدابواسطهرحموشفقتیکهداشت،
فرصتزیادیبهاموریهادادتاتوبهکنند،اماپیشاپیش
میدانستکههرگزتوبهنخواهندکرد.سرانجامدرزمان
فرامیرسید.هرکاریکهخدا آنان تنبیه معین،وقت
میکندمطابقشخصیتاواست.اورحیماست،همهچیز
رامیداند،باعدلوانصافعملمیکندوبرنامهزمانی

اوبیعیبونقصاست.
15:17چراخدااینرویایعجیبرابهابرامنشانداد؟
نمایانگر بود. مسألهایجدی ابرام با پیمانخدا و عهد
وعدهایباورنکردنیازجانبخداومسؤولیتیعظیماز
طرفابرامبود.خدادرتأییدوعدهاش،نشانهایبهابرام
داد:تنوریپردودومشعلیسوزان.خداابتکارعملرا
بهدستگرفت،بروعدهاشمهرتأییدزدوتابهآخر
بهاینوعدههاوفادارماند.نشانهایکهخدابهابرامداد،
بهگونهایروشنوواضحاورامطمئنساختکهعهدی

کهخدابااوبسته،واقعیاست.



ازوسطپارههایحیواناتگذشت.18آنروزخداوندباابرامعهدبستو
فرمود:»مناینسرزمینراازمرزمصرتارودفراتبهنسلتومیبخشم،
19و20و21یعنیسرزمیناقوامقینی،قِِنّزی،َقدمونی،حیّتی،ِفرّزی،ِرفایی،اَموری،

َكنعانی،ِجرجاشیویِبوسیرا.«

زندومابرام

اماسارایزنابرام،بچهدارنمیشد؛پساوكنیزمصریخودهاجر16
رابهابرامدادوگفت:»خداوندبهمنفرزندیندادهاست،پستو
بااینكنیزهمبسترشوتابرایمنفرزندیبهدنیاآَوَرد.«ابرامباپیشنهاد
سارایموافقتنمود.)اینجریاندهسالپسازورودابرامبهكنعاناتفاق
افتاد.(4ابرامباهاجرهمبسترشدواوآبستنگردید.هاجروقتیدریافتكه

حاملهاست،مغرورشدوازآنپس،بانویشسارایراتحقیرمیكرد.
5سارایبهابرامگفت:»تقصیرتوستكهاینكنیزمراحقیرمیشمارد.خودم
اورابهتودادم،ولیازآنلحظهایكهفهمیدآبستناست،مراتحقیرمیكند.

خداوندخودشحقمراازتوبگیرد.«
اورفتار با 6ابرامجوابداد:»اوكنیزتوست،هرطوركهصالحمیدانی
كن.«پسسارایبنایبدرفتاریباهاجرراگذاشتواوازخانهفراركرد.
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16:1ـ3سارایهاجررامطابقعرفمعمولآنزمان  
بهعنوانزنیمناسبدراختیارابرامنهاد.زنشوهرداِر
اغلب و بود سرافکنده دیگر زنان نزد همیشه بیاوالد
این از تا مییافت شوهرش برای کنیزکی میبایست
طریقوارثانیبرایاوبهدنیاآورد.فرزندانکنیزدرواقع
مطابق نیز ابراهیم میشدند. محسوب زن خود فرزندان
که میداد نشان عملش اما کرد. عمل زمان آن سنت
بهوعدهخداکهگفتهبوداووسارایصاحبفرزند

خواهندشد،ایمانندارد)4:15(.
16:3سارایخوددستبهکارشده،هاجررابهابرام
که خدا وعده کردن باور در ابرام مانند نیز او داد.
ظاهرًامختصابراموسارایبود،مشکلداشت.بهخاطر
همینبیایمانییکرشتهمشکالتبهوجودآمد.وقتی
تالشهایی طریق از و بگیریم را خدا جای میخواهیم
عمل جامه او وعده به نیست منطبق خدا شیوه با که
بپوشانیم،همیشهاینمشکالتبهوجودمیآید.درمورد
آنان که میکرد ثابت زمان گذشت ابرام، و سارای
براستیتاچهحدحاضرندبرایرفعنیازهایشانبهخدا
توکلکنند.گاهیاوقاتتنهابایدصبرکردومنتظر
شد.وقتیازخداچیزیمیخواهیمکهمیدانیمبایدبرای

کهخوددست میشویم وسوسه بیشتر کنیم، آنصبر
نادرست طریق به را چیز آن کنیم سعی شده، بهکار

عملیسازیم.
16:5سارایخودشخواستهبودابرامازهاجرصاحب
این اینخاطرکهمطابق به را ابرام فرزندشودوحال
نیز سارای میکرد. مالمت بود کرده عمل او خواسته
مانندآدموحوادرپیدایش13،12:3،دیگریرامسبب
مواقع اینگونه در میدانست. خود نابسامان وضعیت
همیشهآسانتراستکهبهجایپذیرفتناشتباهخودو
و بیندازیم دیگران بهگردن را تقصیر بخشایش، طلب

نومیدانهبهدیگرانحملهکنیم.
16:6آیاسارایواقعًاهاجرراکتکزد؟پسازآنکه
سارایابرامرامسببمشکالتشخواند،ابرامبهاواجازه
سارای کند. تنبیه میخواهد که طور هر را هاجر داد
ازخودشوابرامخشمگینبود،امادرعوضخشمش
سارای است ممکن چه اگر کرد. خالی هاجر سر را
واقعًاهاجرراکتکنزدهباشد،رفتارشبااوآنقدربد
بودکهباعثشدهاجرازخانهفرارکند.عصبانیت،به
ویژهآنگاهکهمقصراصلیخودمانیم،میتواندخطرناک

باشد.



7و8دربیابان،فرشتةخداوندهاجررانزدیکچشمهایكهسرراه»شور«است،یافت.
فرشتةخداوندپرسید:»ایهاجر،كنیزسارای،ازكجاآمدهایوبهكجامیروی؟«

گفت:»منازخانةبانویمگریختهام.«
9و10و11فرشتةخداوندفرمود:»نزدبانویخودبرگردومطیعاوباش.مننسل
تورابیشمارمیگردانم.اینکتوحاملههستی،وپسریخواهیزایید.ناماو
رااسماعیل)یعنی»خدامیشنود«(بگذار،چونخداوندآهونالةتوراشنیده
نخواهد برادرانخودسرسازگاری با بودو است.12پسرتووحشیخواهد

داشت.اوبرضدهمهوهمهبرضداوخواهندبود.«
13هاجرباخودگفت:»آیابراستیخدارادیدموزندهماندم؟«پسخداوند
)یعنی»توخداییهستیكه ُرئی« ایل »اَنَت بود اوسخنگفته با راكه
میبینی«(نامید.14بههمینجهتچاهیكهبینقادشوبارداست»بئرلََحی

ُرئی«)یعنی»چاهخدایزندهایكهمرامیبیند«(نامیدهشد.
15هاجربرایابرامپسریزاییدوابراماورااسماعیلنامید.16دراینزمانابرام

هشتادوششسالهبود.

شروطوعده

وقتیابرامنودونهسالهبود،خداوندبراوظاهرشدوفرمود:»من17
خدایقادرمطلقهستم.ازمناطاعتكنوآنچهراستاستبجا

آور.2باتوعهدمیبندمكهنسلتورازیادكنم.«
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16:8هاجرازخانهبانویشوازمعضلیکهگریبانگیر 
اوبودمیگریخت.فرشتهخداونداورانصیحتکردکه:
از برگشته، بود مشکالتش مسبب که سارای نزد )1(
باشد.نصیحت او نترسد؛و)2(مطیع او با روبروشدن
با رفتارش نشانمیدهدکههاجرمیبایستدر فرشته
ناحق به سارای آنکه ولو میکرد، نظر تجدید سارای
اوراراندهباشد.فرارازمشکالتاغلبکمکیبهحل
مشکلنمیکند.ازنمونههاجرایندرسرامیآموزیم
کهعاقالنهترآناستکهبهسویمشکالتبرگردیم،
بپذیریم، را خدا وعدهکمک شویم، رو در رو آنها با
رفتارمانرااصالحکنیم،مطیعباشیم،وآنطورکهدرست

استرفتارکنیمنههرطوردلمانخواست.
وحشی، االغ مانند تو “پسر آمده: اصل در  16:9ـ12
آزادونامطیعخواهدبود”.ایندرواقع،نوعیتعریفو
تمجیدبودوهاجرمیتوانستبدانمباهاتکند.االغدر

فرهنگروزگارابرام،حیوانبسیارباارزشیبود.
16:13تااینجادیدیمچطورسهنفرمرتکباشتباهاتی
بزرگشدند:)1(سارای،کهخودابتکارعملرابدست
مطابق ابرام،که )2( داد؛ ابرام به را گرفتوکنیزش

خواستهساراعملکرد،اماوقتیبهوخامتاوضاعپی
هاجر، )3( باالخره و رفت، طفره مشکل حل از برد،
اینوضعیت بهرغم بااینحال ازمشکلفرارکرد. که
متشنجونابسامان،خدانشاندادکهدرقیدوبندمسائلو
مشکالتزندگیمانیست.اومیتواندهروضعیتیرابه
خیریتتبدیلکند.سارایوابرامباالخرهصاحبپسری
شدندکهسختمنتظرشبودند،وخدانیزعاقبتمشکل
هاجرراحلکرد،هرچندابرامخودرابالکلازماجرا
کنارکشیدهبود.اگراجازهدهیدخدادرمشکالتبهشما
کمککند،خواهیددیدهیچمشکلیدرزندگیآنقدر

پیچیدهنیستکهخداازحلآنعاجزباشد.
17:1خداوندبهابرامگفت:»منخداهستم؛بنابرایناز
مناطاعتکنوآنچهراستاستبهجاآور.«خدابرای
امروزمانیزهمینپیامرادارد.بایدازاواطاعتکنیمچون
اوخدااست.همیندلیلبرایاطاعتازاوکافیاست.اگر
فکرنمیکنیدمنافعیکهدراینکارنهفتهبهاطاعتکردن
ازخدامیارزد،بدنیستببینیدخدابراستیکیست:اوتنها

کسیاستکهمیتواندتمامنیازهایتانرابرآوردهسازد.
کرد؟ تجدید را ابرام با خود عهد خدا چرا  17:2ـ4
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آیاتابهحالشدهازخودبپرسیدکهنکنداشتباهًادرخانوادهدیگریمتولدشدهاید؟راجعبهاینکه
اسماعیلدربارهزندگیچهفکرمیکردچیززیادینمیدانیم،امااینسؤالبیتردیدگاهذهناورا
بهخودمشغولمیداشت.زندگی،نام،ووضعیتیکهدرآنبسرمیبردهمهوهمهماحصلنزاعدو
زنحسودبود.سارهکهنمیتوانستتازمانمقررخداصبرکند،خودشدستبهکارشدوتصمیم
گرفتازطریقزندیگریصاحبفرزندشود.هاجرنیزکهکنیزبود،بهخواستهاوتندرداد.اما
بارداریاشباعثشداحساسکندازسارایبرتراست.درهمینگیرودار،اسماعیلبهدنیاآمد.
ابرامبهمدت16سالفکرمیکردتولداسماعیلتحققوعدهخدااست.وقتیشنیدخداازطریق
فرزندخودابراموسارهبهوعدهاشعملخواهدکرد،سختشگفتزدهشد.احتمااًلحاملهشدن
سارهوتولداسحاقتأثیریویرانگربراسماعیلداشت.تاقبلازبدنیاآمدناسحاق،بااوبهعنوان
پسرخانوادهرفتارمیکردند،اماآمدنایننورسیدهموجبشداسماعیلآیندهاینامعلومپیشرو
داشتهباشد.سارایدرجشنازشیرگرفتناسحاقمتوجهشداسماعیلبرادرناتنیخودرااذیت

میکند.درنتیجههاجرواسماعیلرابرایهمیشهازخانهابرامبیرونراند.
بیشتراتفاقاتیکهدرزندگیاسماعیلرخدادتقصیرخوداونبود.اودرگیرجریاناتیشدبس
بزرگتروپیچیدهترازدرکوفهمش.باوجوداین،اعمالورفتارخوداونشانمیدادکهبیشتر
مایلاستجزئیازمشکلباشدتابخشیازراهحل.بهجایآنکهورایشرایطحاکمزندگیکند،

برآنشددرهمانوضعبماند.
انتخاباسماعیلانتخابیاستکههمهماباآنروبروهستیم.بربرخیشرایطهیچکنترلینداریم)نظیر
وراثت(،اماامورینیزهستکهدراختیارخودمااست)مانندتصمیماتیکهمیگیریم(.مسألهاصلی
هماناطبیعتگناهآلودیاستکههمگیبهارثبردهایم.اگرچهباتالشوکوششانسانینمیتوان
براینطبیعتگناهآلودغالبآمد،تااندازهایمیتوانبرآنتسلطپیداکرد.دربُعِدتاریخی،زندگی
اسماعیلنمایانگرتمامآنخرابکاریهاییاستکهبهبارمیآوریمچونحاضرنیستیمآنچهراقادربه
تغییرآنیم،تغییردهیم.خدایکتابمقدسراهحلیپیشرویمانگذاشتهاست.راهحلاوایننیست
کهبکوشیمبرطبیعتگناهآلودخودمسلطشویم،بلکهراهحلهمانازندگیتازهومتبدلشدهایاست
کهخودخدابهرایگانبهمامیبخشد.برایاینکهزندگیتانعوضشود،بهسویخدابازگردید،بهاو

ایمانبیاوریدتاگذشتهگناهآلودتانراببخشدورویهتانرانسبتبهاوودیگرانتغییردهد.

نقاطقوتوموفقیتها:
یکیازاولینکسانیبودکهختنه،اینعالمتظاهریعهدوپیمانخداباقومرا،تجربهکرد. *

درتیراندازیوشکارشهرهخاصوعامبود. *
پدردوازدهپسربودکهرهبرانقبایلیجنگجوشدند. *

نقاطضعفواشتباهات:
بهجایگاهواالیبرادرناتنیاشاسحاقپینبردواورامسخرهکرد. *

درسهاییاززندگیاو:
اشتباهانساننیزجزئیازنقشهخدااست. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعانومصر. *

شغل:تیرانداز،شکارچیوجنگجو. *
خویشاوندان:والدین:هاجروابرام؛برادرناتنی:اسحاق. *

آیهکلیدی:
»ایهاجر،چهشدهاست؟نترس!زیراخدانالههایپسرتراشنیدهاست.بروواورابردارودر

آغوشبگیر.منقومبزرگیازاوبهوجودخواهمآورد«)پیدایش18،17:21(.
ماجرایاسماعیلدرپیدایش16ـ17؛25ـ28و36نقلشدهاست.ازاودراولتواریخ28:1ـ31و

غالطیان29،28:4نیزنامبردهشدهاست.
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3و4ابرامبهخاکافتادوخدابهویگفت:»منباتوعهدمیبندمكهقومهای
بسیارازتوبهوجودآورم.5ازاینپسنامتوابرامنخواهدبود،بلكهابراهیم؛
زیرامنتوراپدرقومهایبسیارمیسازم.6نسلتورازیادمیكنموازآنها
ملتهاوپادشاهانبهوجودمیآورم.7منعهدخودراتاابدباتووبعدازتوبا
فرزندانت،نسلاندرنسلبرقرارمیكنم.منخدایتوهستموخدایفرزندانت
نیزخواهمبود.8تمامیسرزمینكنعانراكهاكنوندرآنغریبهستی،تا

ابدبهتووبهنسلتوخواهمبخشیدوخدایایشانخواهمبود.«
9و10و11خدابهابراهیمفرمود:»وظیفةتووفرزندانتونسلهایبعد،ایناست

كهعهدمرانگاهدارید.تماممردانوپسرانشمابایدختنهشوندتابدینوسیله
نشاندهندكهعهدمراپذیرفتهاند.

12»هرپسرهشتروزهبایدختنهشود.اینقانونشاملتماممردانخانهزاد
وزرخریدهممیشود.13همهبایدختنهشوندوایننشانیبربدنشماخواهد
بودازعهدجاودانیمن.14هركسنخواهدختنهشود،بایدازقوِمخودطرد

شود،زیراعهدمراشكستهاست.«
15خداهمچنینفرمود:»امادرخصوصسارای،زنتو:بعدازایندیگراورا

سارایمخوان.ناماوساره)یعنی»شاهزاده«(خواهدبود.16مناورابركت
خواهمدادوازویبهتوپسریخواهمبخشید.بلی،اورابركتخواهمداد
وازاوقومهابهوجودخواهمآورد.ازمیانفرزندانتو،پادشاهانخواهند

برخاست.«
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خداپیشازایندوباربهقولوقرارشباابراماشاره 
کردهبود)پیدایش12و15(.امااالنمیخواستدقیقًا
اکنون خدا سازد. عملی را آن و ورزد تأکید آن بر
مواردیمشخصازعهدوپیمانشرابرایابراممکشوف
خواهد قدرتمند قومی پدر را ابرام او )1( میساخت:
بسیاری پادشاهان و ملتها او نسل از )2( گرداند؛
به نسل اندر نسل را خود )3( آورد؛ خواهد وجود به
فرزندانابرامآشکارخواهدکرد؛)4(سرزمینکنعانرا

بهنسلابرامخواهدداد.
17:5خدابهنشانهاینعهدوپیمانتازه،ناماورااز
ابرامبهابراهیمتغییردادتابیانگراینواقعیتباشدکهاو
ازاینپسپدریکقوماست.ازاینلحظهبهبعدهمیشه

ازاوبهعنوانابراهیمیادمیشود.
17:5ـ8خداباابراهیمعهدوپیمانیتازهبست.مفاداین
عهدوپیمانبسیارسادهبود.سهمابراهیماینبودکهبه
خداایمانداشتهباشدوازاواطاعتکند.سهمخدااینبود
کهبهابراهیمورثه،ملک،قدرتوثروتدهد.بیشترعهد

وپیمانیکهمابادیگرانمیبندیمصرفًاجنبهمعاملهدارد.
چیزیمیدهیمودرعوضچیزیکههمانقدرارزشدارد
ازطرفمقابلدریافتمیکنیم.اماوقتیتوافقمیکنیمکه
جزوخانوادهخداشویم،برکاتیکهمیگیریمخیلیبیشتراز

آنچیزیاستکهبایدازدستدهیم.
17:9،10چراخداختنهراالزامیکرد؟)1(تانشانآن
باشدکهبایددرتمامامورازاواطاعتکرد.)2(تانشان
تعلقداشتنبهقومعهدوپیمانباشد.کسیکهیکبار
ختنهمیشددیگرراهبازگشتنداشت.مردختنهشدهتاابد
یهودیشناختهمیشد.)3(تانشاندهدفردختنهشدهزندگی
کهنهگناهآلودخودرابهاصطالح»بریده«ودورانداخته
استوازاینپسدلشپاکاستوخودشوقفخداو

وعدههایاواست.)4(شایدبهعنوانعملیبهداشتی.
همسایگان از را خدا قوم دیگر چیز هر از بیش ختنه
روزگار در میساخت. متمایز و ممتاز بتپرستشان
را حقیقی خدای تنها میخواست کسی اگر ابراهیم،

بپرستدحتمًاالزمبودختنهشود.
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همهمامیدانیمکههرعملیکهانجامدهیم،پیامدیبهدنبالدارد.هرکاریکهمیکنیمبهوقوع
سلسلهحوادثیمیانجامدکهممکناستحتیتاپسازمرگماننیزهمچنانادامهداشتهباشد.
متأسفانه،درتصمیمگیریهااغلبصرفًابهپیامدهایفوریامرفکرمیکنیم.وحالآنکهپیامدهای

آنیگمراهکنندهاندچونگذراوموقتیاند.
ابراهیممیبایستدستبهانتخابیمهممیزد.بایدتصمیممیگرفتکهآیاخانوادهومایملکش
رابرداشته،بهدیاریدوردستونامعلومبرود،یاآنکهدرهمانجاییکهبودبماند.میبایست
بینامنیتکنونیوابهاِمسفرینامعلومتحتهدایتخدا،یکیراانتخابمیکرد.دراینمورد
دوم،تنهاانگیزهایکهابراهیمداشتهماناوعدهخدابودمبنیبراینکهاوراهدایتخواهدکردو
برکتشخواهدداد.بعیداستبتوانازابراهیمانتظارداشتکهپیشخودتجسمکندکهتصمیمش
مبنیبررفتنیاماندن،تاچهحدبرآیندگانتأثیرخواهدگذارد.تصمیمشمبنیبراطاعتازخدا
برکلتاریخدنیاتأثیرگذاشتوموجبتحولوتکاململتیشدکهخدابههنگامورودبهاین
جهاندرنهایتازآنبهعنوانقومخوداستفادهکرد.وعدهخداباورودمسیحبهاینجهانبهانجام

رسید:ازطریقابراهیمتمامیجهانبرکتیافت.
شایدمتوجهنباشیدکهبیشترتصمیماتتانتأثیریدرازمدتدارد.وآیانهایناستکهاینامر-
یعنیاینواقعیتکهتصمیمگیریهایماننتایجیدرازمدتدربردارد-بایدسببشوددرمورد

اقداماتوتصمیمگیریهایامروزمانخوببیندیشیمتاتحتارادهوهدایتخداباشد؟

نقاطقوتوموفقیتها:
ایماناوخداراخشنودکرد. *

بنیانگذارقومیهودشد. *
مورداحترامدیگرانبودودردفاعازخانوادهاشمتهورانهعملمیکرد. *

نهتنهابرایخانوادهاشپدریدلسوزبود،بلکهنسبتبهدیگرانروحیهمهماننوازینیزداشت. *
گلهداریمتمولوموفقبود. *

معمواًلخودراازدرگیریونزاعکنارمیکشید،اماوقتیمیدیددرگیریاجتنابناپذیر *
است،اجازهمیدادطرفمقابلبرایفیصلهدادنبهمنازعهشرطوشروطتعیینکند.

نقطهضعفواشتباهات:
تحتفشار،حقیقتراپنهانساخت. *

درسهاییاززندگیاو:
خدامیخواهدبهجایاتکابهتواناییهایخود،بهاوایمانواعتمادداشتهباشیم.اینامر *

باعثمیشودخداازماخشنودباشد.
نقشهخداازهمانابتدااینبودکهخودشرابههمهمردمبشناساند. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:دراورکلدهبهدنیاآمد؛بیشترعمرشرادرسرزمینکنعانگذراند. *

شغل:دامداریثروتمند. *
فرزندان: لوط. برادرزاده: ساره. زن: تارح، پدر: هاران. و ناحور برادران: خویشاوندان: *

اسماعیلواسحاق.
افرادهمعصر:ابیملک،ملکصادق. *

آیهکلیدی:
»آنگاهابراهیمبهخداونداعتمادکردوبههمینسببخداوندازاوخشنودشده،اوراپذیرفت«

)پیدایش6:15(.
ماجرایابراهیمدرپیدایش11ـ25نقلشدهاست.ازاودرخروج24:2؛اعمال2:7-8؛رومیان4؛

غالطیان3وعبرانیان۲؛۶؛۷؛۱۱نیزنامبردهشدهاست.
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17آنگاهابراهیمسجدهكردوخندیدودردلخودگفت:»آیابرایمردصد
سالهپسریمتولدشودوسارهدرنودسالگیبزاید؟«18پسبهخداعرض

كرد:»خداوندا،هماناسماعیلرامنظوربدار.«
19ولیخدافرمود:»مطمئنباشخوِدسارهبرایتوپسریخواهدزاییدوتو
ناماورااسحاق)یعنی»خنده«(خواهیگذاشت.منعهدخودرابااوونسل
ویتاابدبرقرارخواهمساخت.20امادرمورداسماعیلنیزتقاضایتورا
اجابتنمودمواورابركتخواهمدادونسلاوراچنانزیادخواهمكرد
كهقومبزرگیازاوبهوجودآید.دوازدهامیرازمیانفرزنداناوبرخواهند
خاست.21اماعهدخودرابااسحاقكهسارهاوراسالدیگردرهمینموقع

برایتوخواهدزایید،استوارمیسازم.«
22آنگاهخداازسخنگفتنباابراهیمبازایستادوازنزداورفت.23سپس
ابراهیم،فرزندشاسماعیلوسایرمردانوپسرانیراكهدرخانهاشبودند،
چنانكهخدافرمودهبودختنهكرد.24-27درآنزمانابراهیمنودونهسالهو
اسماعیلسیزدهسالهبود.هردوآنهادرهمانروزباسایرمردانوپسرانی

كهدرخانهاشبودند،چهخانهزادوچهزرخرید،ختنهشدند.

4ـسدوموغموره
سهفرشتهبهمالقاتابراهیممیآیند

هنگامیكهابراهیمدربلوطستانممریسكونتداشت،خداوندبار18
دیگربراوظاهرشد.شرحواقعهچنیناست:ابراهیمدرگرمایروز
بردرخیمهخودنشستهبود.2ناگهانمتوجهشدكهسهمردبطرفشمیآیند.
ازجابرخاستوبهاستقبالآنهاشتافت.ابراهیمروبهزمیننهاده،3و4گفت:
درخت این سایه زیر در كرده، توقف اندكی میكنم تمنا َسرَوران، »ای
استراحتكنید.منمیروموبرایشستنپاهایشماآبمیآورم.5لقمهنانی
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17:17ـ27ابراهیمچطورمیتوانستبهخداشککند؟او 
کسیبودکهخداویرامحضایمانشعادلشمردهبود،و
حالدرباورکردنوعدهخدامشکلداشت.بااینحالابراهیم
بهرغمشکوتردیدهایش،همچنانازفرامینخدااطاعت
میکرد)22:17ـ27(.حتیمردانبزرگایماننیزممکن
استدچارتردیدشوند.شمانیزوقتیمیبینیدخداظاهرًا
چیزغیرممکنیازشماانتظارداردودرموردرهبریاودچار
تردیدمیشوید،مانندابراهیمعملکنید.برتعهدخدانسبتبه
انجاموعدهاشمتمرکزشوید،وکماکانازاواطاعتکنید.

18:2ـ5ابراهیمنیزمانندلوطدرپیدایش2:19،مشتاق
بودازاینمردانمهماننوازیکند.درروزگارابراهیم،

میزد- رقم را شهرتش که بود فرد مهماننوازی غالبًا
اینکهشخصتاچهحدحاضراستدیگرانرادرمنزلو
خوراکخودسهیمسازد.حتیباغریبههاهممیبایست
نیاز برآوردن شود. رفتار عالیقدر مهمانانی همچون
دیگرانبهخوراکیاسرپناه،هنوزهمیکیازبهترینو
عملیترینراههایاطاعتازخداوانجامارادهاواست.به
عالوهمهماننوازیطریقیاستقدیمیوسنتیدرایجاد
ارتباطبادیگراناست.عبرانیان2:13میفرمایدکهمانیز
ممکناستمانندابراهیمعماًلازفرشتگانپذیراییکنیم.
بنابراین،اینبارکهفرصتیافتیماحتیاجاتفردغریبهای

رابرطرفکنیم،ایننکتهرامدنظرداشتهباشیم.
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شایدبتوانانتظارکشیدنراسختترینکارممکنخواند،خواهاینانتظاربرایچیزیخوبباشد،
خواهبرایچیزیبد،ویابرایچیزینامعلوم.

یکیازراههاییکهاغلبازطریقآنسعیمیکنیمباانتظاریطوالنیمدت)ویاحتیباانتظاری
کوتاه(کنارآییم،ایناستکهبخواهیمبهخدادرعملیکردننقشهاشکمککنیم.سارههمین
طریقرادرپیشگرفت.اودیگرآنقدرپیرشدهبودکهنمیتوانستصاحبفرزندشود،ازاین
روفکرکردحتمًاخداچیزدیگریدرنظردارد.ازدیدمحدوداو،عملیشدنوعدهخداتنهااز
طریقهمبسترشدنابراهیمبازنیدیگرمیسربود-سنتیکهدرزمانسارهرواجبسیارداشت.
ظاهرًانقشهایکهسارهداشتبیضرربود.ابراهیمباکنیزاوهمبسترمیشدوبعدهمآنکنیزک
فرزندیبهدنیامیآورد.درنگاهاول،نقشهایعالیبود.اماوقتیدرادامهمیبینیدکهاینتدبیر
اوچهمشکالتیبهبارآورد،متوجهمیشویدکهاحتمااًلسارهبارهاوبارهاافسوسخوردهکهچرا

خواستبرنامهزمانیخداراجلوبیندازد.
نتیجه تدریج به اینکه تابآوریم،وآن را انتظار نیزمیکوشیمدوران بهشیوهدیگری گاه
انتظارمیکشیم،هرگزبهوقوعنخواهدپیوست.سارهنودسالبرای میگیریمکهآنچهبرایش
باالخرهصاحبفرزندخواهدشد،خندید. اوگفتکه به انتظارکشید!وقتیخدا بچهدارشدن
خندهاشبیشترازسرتردیدنسبتبهکاریبودکهخدامیتوانستازطریقاوانجامدهد،نهاز
رویبیایمانیبهکارخدا.ووقتیازاوسؤالشدکهچرامیخندد،دروغگفت-چوندیدهبود

شوهرشنیزگهگاهدروغمیگوید.شایدنمیخواستاحساساتواقعیاشبرمالشود.
درموردشمانیزکدامقسمتزندگیتاندرحالحاضرظاهرًادروضعیت»معلق«ونامعلومیاستو
هرچهصبرمیکنیدترتیباثردادهنمیشود؟آیامیدانیدکهاینحالتممکناستبخشیازنقشه
خدابرایزندگیتانباشد؟کتابمقدسبرایآندورانیکهمنتظریممسیرزندگیمانبهجریانبیفتد،

بهاندازهکافیرهنمودهایروشنوعملیدراختیارمانمیگذاردتاضمنانتظار،فعالنیزباشیم.

نقاطقوتوموفقیتها:
بهشدتنسبتبهفرزندشوفاداربود. *

مادریکقوموجدهعیسیشد. *
زنایمانبود.اولینزنیاستکهدرفهرستمشعلدارانایماندرعبرانیانفصل11بهاو *

اشارهشدهاست.
نقاطضعفواشتباهات:

درقبوِلوعدههایخدامشکلداشت. *
سعیداشتبدونمشورتباخدا،خودشمشکالتراحلکند. *

سعیکردبامقصرخواندِندیگران،اشتباهاتشرابپوشاند. *
درسهاییاززندگیاو:

خداحتیوقتیدراوجناکامیهستیم،چنانچهبهاوایمانداشتهباشیم،بهیاریمانمیشتابد. *
خداورایاتفاقاتوجریاناتمعمولاست.قادراستمرزهارادرهمشکسته،باعثوقوع *

حوادثیبیسابقهگردد.
آمارحیاتی:

محلزندگی:دراورکلدهباابراهیمازدواجکرد،بعدبااوبهکنعانرفت. *
شغل:همسر،مادر،خانهدار. *

خویشاوندان:پدر:تارح.شوهر:ابراهیم.برادران:ناحوروهاران.برادرزاده:لوط.فرزند:اسحاق. *
آیهکلیدی:

»همسراوسارهنیزبهخداایمانداشتوبهدلیلهمینایمان،قدرتیافتتاباردارشود،گرچه
بسیارسالخوردهبود.زیرااوپیبردهبودکهخداقادراستبهوعدهایکهبهاوداده،وفاکند«

)عبرانیان11:11(.
ماجرایسارادرپیدایش11ـ25نقلشدهاست.ازاودراشعیا2:51؛رومیان19:4؛9:9؛عبرانیان11:11

و1پطرس6:3نیزنامبردهشدهاست.

ره
ــا
ـــ
س



نیزخواهمآوردتابخوریدوقوتبگیریدوبتوانیدبهسفرخودادامهدهید.
شمامهمانمنهستید.«

آنهاگفتند:»آنچهگفتیبكن.«
6آنگاهابراهیمباشتاببهخیمهبرگشتوبهسارهگفت:»عجلهكن!چند
نانازبهترینآردیكهداریبپز.«7سپسخودشبطرفگلهدویده،یک
گوسالةخوبگرفتوبهنوكرخوددادتاهرچهزودترآنراآمادهكند.
8طولینكشیدكهابراهیممقداریكرهوشیروكباببرایمهمانانخودآورد
وجلوآنهاگذاشتودرحالیكهآنهامشغولخوردنبودند،زیردرختیدر

كنارایشانایستاد.
9مهمانانازابراهیمپرسیدند:»همسرتسارهكجاست؟«

جوابداد:»اودرخیمهاست.«
10یكیازایشانگفت:»سالبعددرچنینزمانینزدتوخواهمآمدوساره
پسریخواهدزایید!«)سارهپشتدِرخیمهایستادهبودوبهحرفهایآنها
گوشمیداد.(11درآنوقتابراهیموسارههردوبسیارپیربودندودیگر

ازسارهگذشتهبودكهصاحبفرزندیشود.
12پسسارهدردلخودخندیدوگفت:»آیازنیبهسنوسالمنباچنین

شوهرپیریمیتواندبچهدارشود؟«
13خداوندبهابراهیمگفت:»چراسارهخندیدوگفت:آیازنیبهسنوسال

منمیتواندبچهدارشود؟14مگركاریهستكهبرایخداوندمشكلباشد؟
همانطوریكهبهتوگفتمسالبعد،درچنینزمانینزدتوخواهمآمدوساره

پسریخواهدزایید.«
15اماسارهچونترسیدهبود،انكارنموده،گفت:»مننخندیدم!«گفت:»چرا

خندیدی!«
16آنگاهآنسهمردبرخاستندتابهشهرسدومبروندوابراهیمنیزبرخاست
تاایشانرابدرقهكند.17اماخداوندگفت:»آیانقشةخودراازابراهیمپنهان
كنم؟18حالآنكهازویقومیبزرگوقویپدیدخواهدآمدوهمةقومهای
جهانازاوبركتخواهندیافت.19مناورابرگزیدهامتافرزندانواهلخانة
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18:14»مگرکاریهستکهبرایخداوندمشکلباشد؟« 
اینسؤالنکاتزیادیرادربارهخداآشکارمیسازد.عادت
نیازهایشخصیتان به سؤال این چارچوب در که کنید
برای من امروز مشکالت برطرفکردن »مگر بنگرید:
خداوندمشکلاست؟«»مگررفعمشکلیکهدرایجادارتباط
بادیگراندارم،برایخداوندمشکلاست؟«اینکارباعث
میشودمدامبهیادداشتهباشیمکهخداشخصًاواردزندگیما

شده،قدرتشرابرایکمکبهمابهکارمیگیرد.

18:15سارهدروغگفتچونمیترسیدمباداآنچهدر
دلشمیگذردآشکارشود.معمواًلترساستکهباعث
میشوددروغبگوییم.ازاینمیترسیمکهمباداتفکرات
واحساساتدرونیمانآشکارشودیاخطاهایمانبرمال
گردد.وحالآنکهدروغدرمقایسهبابیانحقیقتمشکل
راپیچیدهترمیکند.اگرنهانیترینافکاروترسهایمان
مشکل دچار تصور ازحد بیش کنیم، پنهان ازخدا را

خواهیمشد.



خودراتعلیمدهدكهمرااطاعتنموده،آنچهراكهراستودرستاستبه
جاآورند.اگرچنینكنندمننیزآنچهراكهبهاووعدهدادهام،انجامخواهم

داد.«

ابراهیمبرایسدومدعامیکند
20پسخداوندبهابراهیمفرمود:»فریادعلیهظلِممردمسدوموعمورهبلند
شدهاستوگناهانایشانبسیارزیادگشتهاست.21پسبهپایینمیرومتا

بهفریادیكهبهگوشمنرسیدهاست،رسیدگیكنم.«
22آنگاهآندونفربجانبشهرسدومروانهشدند،ولیخداوندنزدابراهیم
با را درستكاران آیا »خداوندا، گفت: شده، نزدیک او به 23ابراهیم ماند.
بدكارانباهمهالکمیكنی؟24شایدپنجاهآدمدرستكاردرآنشهرباشند.
دارم 25یقین كرد؟ نخواهی صرفنظر آنجا كردن نابود از آنها، بخاطر آیا
كهتودرستكارانرابابدكارانهالکنخواهینمود.چطورممكناستبا
درستكارانوبدكارانیكسانرفتاركنی؟آیاداورتمامجهانازرویعدل

وانصافداورینخواهدكرد؟«
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18:20ـ33آیاابراهیمنظرخداراتغییرداد؟قطعًاخیر.بهتر
آناستکهبگوییمخدانظرابراهیمراعوضکرد.ابراهیم
میدانستکهخداعادلاستوگناهرامجازاتمیکند.اما
شایددرمورداحتمالرحمتخدانیزباخوداندیشیدهبود.
ظاهرًاابراهیمذهنخداراسبکوسنگینمیکردتاببیندرحم
وشفقتاوواقعًاتاکجااست.ابراهیمدرپایـانگفتگویش
باخدامتقاعدشدکهخدا،هممهربـاناستوهممنصف.
ممکناستدعاییکهمیکنیمفکرخداراعوضنکند،اما
میتواندفکرماراعوضکند-درستمثلدعایابراهیمکه
باعثشددیدگاهشعوضشود.دعاوسیلهایاستکهاز

طریقآنبهترمیتوانیمفکرخدارادرککنیم.
18:20ـ33چراخدابهابراهیماجازهدادعدالتاورازیر
سؤالببردوبرایشهریگناهکارشفاعتکند؟ابراهیم
میدانستکهخداگناهرامجازاتمیکند،امااینرانیز
بهگناهکارانرحیم بهتجربهمیدانستکهخدانسبت
است.خدامیدانستکهحتیدهشخصعادلهمدرشهر
یافتنمیشود،امارحموشفقتشبهحدیبودکهاجازه
بود رحیم آنقدر نیز کند. شفاعت برایشان ابراهیم داد
کهبهلوط،برادرزادهابراهیم،کمککردقبلازنابودی
سدومازآنجابیرونبیاید.خداازنابودساختنگناهکاران
لذتنمیبرد،امابایدگناهراتنبیهکند.اوهمعادلاست
وهمرحیم.بنابراینبایدازاینکهرحمتخداشاملحال

مااست،ازاوسپاسگزارباشیم.

او کرد. امتحان عادالنه را سدوم اهالی خدا  18:21
بهخوبیمیدانستکهمردماینشهرچقدرگناهکارند،
تصمیم است، صبور و عادل خدایی که آنجا از اما
گرفتبرایآخرینباربهآنانفرصتدهدبهسویاو
بازگردند.اوهنوزهمامیدوارانهمنتظراستمردمجهان
کسی عاقل .)9:3 )۲پطر نمایند بازگشت او سوی به
استکهقبلازلبریزشدنکاسهصبرخدابهسویاو

بازگشتکند.
بهمردمسدومبیانصافبود؟ 18:25آیاخدانسبت
یکجاهالک را بدان و نیکان داشت نظر در واقعًا آیا
سازد؟خیر!بلکهبرعکس،عدلوانصافاورابهوضوح
نفر ده فقط اگر حتی که پذیرفت خدا )1( میبینیم:
درستکاردرشهروجودداشتهباشد،ازنابودکردنشهر
شهر در ظاهرًا که لوط به نسبت )2( شود؛ منصرف
رحم داشت، خدا با رابطهای اندک که بود کسی تنها
یک همین حتی البته )که داد نشان زیادی مروت و
آنجا به تا خدا بود(. تردید محل نیز خداترسی مورد
پیشرفتکهتقریبًالوطرابهزورواداشتتاسدومرا
پیشازنابودیترککند.بنابراینوقتیگاهیوسوسه
را خدا صبر نیست، عادل خدا کنید فکر که میشوید
مستحق نیز مردم درستکارترین حتی بیاورید. یاد به
مجازاتخدامیباشند.بایدخوشحالباشیمکهخدامارا

مثلاهالیسدوممجازاتنمیکند.



26خداونددرپاسخابراهیمفرمود:»اگرپنجاهآدِمدرستكاردرشهرسدومپیدا

كنم،بخاطرآنهاازنابودكردنآنجاصرفنظرخواهمكرد.«
27ابراهیمعرضكرد:»بهمِنناچیزوخاكیاجازهبدهجسارتكرده،بگویم
كه28اگردرشهرسدومفقطچهلوپنجنفرآدِمدرستكارباشند،آیابرای

پنجنفركمتر،شهررانابودخواهیكرد؟«
خداوندفرمود:»اگرچهلوپنجنفرآدمدرستكاردرآنجاباشند،آنرااز

بیننخواهمبرد.«
29ابراهیمبازبهسخنانخودادامهدادوگفت:»شایدچهلنفرباشند!«

خداوندفرمود:»اگرچهلنفرهمباشندآنجاراازبیننخواهمبرد.«30ابراهیم
عرضكرد:»تمنااینكهغضبناکنشویواجازهدهیسخنگویم.شایددر

آنجاسینفرپیداكنی!«
خداوندفرمود:»اگرسینفریافتشوند،منآنجاراازبیننخواهمبرد.«
31ابراهیمعرضكرد:»جسارتمراببخشواجازهبدهبپرسماگربیستآدِم

درستكاردرآنجایافتشوند،آیابازهمآنجارانابودخواهیكرد؟«
خداوندفرمود:»اگربیستنفرهمباشندشهررانابودنخواهمكرد.«

32ابراهیمباردیگرعرضكرد:»خداوندا،غضبتافروختهنشود!اینآخرین
سؤالمناست.شایددهنفرآدِمدرستكاردرآنشهریافتشوند!«

خداوندفرمود:»اگرچنانچهدهآدمدرستكارنیزباشند،شهررانابودنخواهم
كرد.«

33خداوندپسازپایانگفتگوباابراهیم،ازآنجارفتوابراهیمبهخیمهاش

بازگشت.

خدالوطرامیرهاند

بهدروازةشهرسدوم19 غروبهمانروزوقتیكهآندوفرشته
جا از آنها، مشاهدة بمحض بود. نشسته آنجا در لوط رسیدند،
برخاستوبهاستقبالشانشتافتوگفت:»ایَسرَوران،امشببهمنزلمن
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ازاوهر ابراهیمنشاندادکهمیتواند به 18:33خدا
چیزیطلبکند،بهشرطاینکهبداندخدامتناسببا
دیدگاهالهیخودشبهخواستهماجوابمیدهد.جواب
خداهمیشهمطابقخواستهمانیست،چونتنهااواستکه
کلماجرارامیبیند.آیاوقتیجزآنچهازخداخواستهاید
انتظارجوابدیگریندارید،ومیبینیدخبرینمیشود،

فکرمیکنیدخدابهدعایتانجوابندادهاست؟
مقاماتشهرودیگر دروازهشهر،محلمالقات 19:1

بزرگانبودتادرآنجاگردهمجمعشده،دربارهمسائلروز
باهمگفتگوکنندوبهدادوستدبپردازند.جایگاهیمهم
واسمورسمداربودکههرکهمیخواستبزرگانراببیند
یاخوددیدهشود،بهآنجامیرفت.ازقرارمعلوملوطدر
دستگاهحکومتیصاحبمنصبیبودویابامقاماتدولتی
نشستوبرخاستداشت،چونوقتیفرشتههابهدروازه
شهررسیدنداوراآنجایافتند.شایدبههمیندلیلبودکه
لوطچندانمایلنبودشهرراترککند)18،16:19ـ22(.



بیاییدومهمانمنباشید.فرداصبِحزودهروقتبخواهید،میتوانیدحركت
كنید.«

2ولیآنهاگفتند:»درمیدانشهرشبرابهسرخواهیمبرد.«
3لوطآنقدراصرارنمودتااینكهآنهاراضیشدندوبهخانةویرفتند.اونان
فطیرپختوشاممفصلیتهیهدیدوبهایشاندادكهخوردند.4سپسدرحالی
كهآمادهمیشدندكهبخوابند،مردانشهرسدوم،پیروجوان،ازگوشهو
كنارشهر،منزللوطرامحاصرهكرده،5فریادزدند:»ایلوط،آندومردرا

كهامشبمهمانتوهستند،پیشمابیاورتابهآنهاتجاوزكنیم.«
6لوطازمنزلخارجشدتاباآنهاصحبتكندودرراپشتسرخودبست.
7اوبهایشانگفت:»دوستان،خواهشمیكنمچنینكارزشتینكنید.8ببینید،
مندودخترباكرهدارم.آنهارابهشمامیدهم.هركاریكهدلتانمیخواهد
باآنهابكنید؛اماباایندومردكارینداشتهباشید،چونآنهادرپناهمن

هستند.«
9مردانشهرجوابدادند:»ازسرراهماكناربرو!مااجازهدادیمدرشهرما
ساكنشویوحاالبهماامرونهیمیكنی.االنباتوبدترازآنكاریكه
میخواستیمباآنهابكنیم،خواهیمكرد.«آنگاهبطرفلوطحملهبرده،شروع
بهشكستندرخانةاونمودند.10اماآندومرددستخودرادرازكرده،لوط
رابهداخلخانهكشیدندودررابستند،11وچشمانتماممردانیراكهدر

بیرونخانهبودند،كوركردندتانتواننددِرخانهراپیداكنند.
12آندومردازلوطپرسیدند:»دراینشهرچندنفرقوموخویشداری؟
پسرانودخترانودامادانوهركسیراكهداریازاینشهربیرونببر.
13زیرامااینشهرراتمامًاویرانخواهیمكرد.فریادعلیهظلِممردِماینشهر

بحضورخداوندرسیدهواومارافرستادهاستتاآنراویرانكنیم.«
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یک  به را دخترانش پدری است ممکن چطور  19:8
مشتاراذلواوباِشمنحرفبسپاردتابیرحمانهبهآنها
تجاوزکنند،صرفًاازآنروکهازدونفرغریبهمحافظت
و مهمانان که بود این لوط نقشه شاید آورد؟ بهعمل
دخترانشرایکجانجاتدهد،وبهاینامیدبودکه
نامزداندخترانش)14:19(آنهاراازچنگآنشیادان
به اعتنایی همجنسباز مردان اینکه یا و دهند نجات
دختراناونکنندوازخانهاودورشوند.درستاستکه
مطابقرسمآنزمان،فردمیبایستبههرقیمتیشدهاز
مهمانانشمحافظتمیکرد،بااینحال،پیشنهادهولناک
لوطنشانمیدهدکهگناهتاچهحددرزندگیاونفوذ
کردهبود.درشهریگناهکار،دلاونیزنسبتبهاعمال
گناهآلودسختشدهبود.انگیزهلوطهرچهکهبود،در

پساینحادثهنمونهایازشرارتوحشتناکسدومرا
میبینیم-شرارتیچنانعظیمکهخدامجبوربودکلشهر

رانابودسازد.
19:13خداقولدادکهاگردهنفردرستکاردرسدوم
باشد،شهررانابودنکند)32:18(.ازقرارمعلومحتیده
نفرعادلهمدرشهریافتنمیشد،زیرافرشتههاآمده
بودندشهرراویرانسازند.شواهدوقرائنباستانشناسی
حاکیازایناستکهدرروزگارابراهیمتمدنیپیشرفته
دراینمنطقهوجودداشتهاست.بیشترصاحبنظراننیز
تأییدمیکنندکهاحتمااًلاینمنطقهناگاهبالکلویران
شدهوباخاکیکسانگردیدهاست.امروزهعمدتًابر
اینباورندکهشهِرمدفونشدهسدومجاییدرزیرآبهای
قسمتانتهایجنوبیدریایمردهقراردارد.گناهانشهر



14پسلوطباشتابرفتوبهنامزداندخترانشگفت:»عجلهكنید!ازشهر
بگریزید،چونخداوندمیخواهدآنراویرانكند!«ولیاینحرفبهنظر

آنهامسخرهآمد.
15سپیدهدمروزبعد،آندوفرشتهبهلوطگفتند:»عجلهكن!همسرودو
دخترتراكهاینجاهستندبرداروتادیرنشدهفراركنوااّلشماهمبامردِم

گناهكاراینشهرهالکخواهیدشد.«
16درحالیكهلوطدرنگمیكردآندومرددستهایاووزنودودخترش
راگرفته،بهجایامنیبهخارجشهربردند،چونخداوندبرآنهارحمكرده

بود.
و فراركنید نجاتجانخود »برای لوطگفت: به مرد دو ازآن 17یكی
بهپشتسرهمنگاهنكنید.بهكوهستانبروید،چوناگردردشتبمانید

مرگتانحتمیاست.«
18لوطجوابداد:»ایَسرَورم،تمنامیكنمازمانخواهیدچنینكاریبكنیم.
19و20حالكهاینچنیندرحقمنخوبیكرده،جانمرانجاتدادهاید،بگذارید

بجایفراربهكوهستان،بهآندهكدةكوچکبروم،زیرامیترسمقبلازرسیدن
بهكوهستاناینبالدامنگیرمنبشودوبمیرم.ببینیدایندهكدهچقدرنزدیکو

كوچکاست!اینطورنیست؟پسبگذاریدبهآنجابرومودرامانباشم.«
راخراب رامیپذیرموآندهكده تو 21اوگفت:»بسیارخوب،خواهش
نخواهمكرد.22پسعجلهكن!زیراتاوقتیبهآنجانرسیدهای،نمیتوانمكاری

انجامدهم.«)ازآنپسآندهكدهراصوغریعنی»كوچک«نامنهادند.(
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سدومنشانمیدهدکهمردمروزگارلوطاحتمااًلگرفتار 
همانگناهاننفرتانگیزیبودندکهدنیایامروزمابا

آنروبهرواست.
زندگی خدانشناس مردم میان در آنقدر لوط  19:14
کردهبودوبهقدریازاینزندگیراضیبودکهدیگر
شاهدیامینبرایخدابهحسابنمیآمد.بهجایآنکهاو
برمحیطتأثیرگذاردوآنراشکلدهد،اجازهدادهبود
محیطپیرامونشزندگیاوراشکلدهد.آیاآشنایانو
اطرافیانتانشماراشاهدیامینبرایخدامیدانند،یااینکه
شمانیزصرفًاجزئیازمردمدنیاهستیدوهمرنگجماعت
شدهاید؟لوطچنانسازشکردهبودکهدیگرتقریبًابرای
خدابیفایدهشدهبود.ووقتیسرانجامخواستبرایخدا
بایستد،کسیبهحرفشگوشنمیکرد.آیاشماهمچنان
بامحیطخودعجینشدهایدکهدیگرنمیتوانیدبرایخدا
مثمرثمرباشید؟برایاینکهبتوانیدمحیطراعوضکنید

نخستالزماستخودتانعوضشوید.

را او دست فرشته رو این از بود، مردد لوط  19:16
گرفتوبهجایامنیبرد.اونمیخواستازثروتو
رفاهیکهدرسدومداشتدستبکشد.برایماکهدر
تشخیصانتخابدرستتردیدینداریم،آساناستکه
لوطرابهجهتدلبستگیمفرطبهسدوممحکومکنیم.اما
اگرمیخواهیمعاقالنهترازلوطعملکنیم،بایدبدانیمکه
دلبستگیکاذبمابهلذاِتفرهنگیماناستکهباعث

میشوددراطاعتازخدامرددباشیم.
به نسبت ببینیدچطوررحموشفقتخدا  19:16،29
ابراهیم،لوطوخانوادهاشرانیزشاملشد.خدابهخاطر
شفاعتابراهیم،بهلوطرحمکردواوراازآتشمرگی
کهسدومرادرکامخودفرومیبرد،نجاتداد.شخص
درستکاراغلبمیتواندبرسایریننیزتأثیریهمیشگی
برجاینهد.یعقوبمیگویدکهدعایشخصدرستکار
از باید مسیحیان همه .)16:5 )یعقوب است پرقدرت

ابراهیمالگوبگیرندوبراینجاتدیگراندعاکنند.



از 23آفتابداشتطلوعمیكردكهلوطواردصوغرشد.24آنگاهخداوند
آسمانگوگردمشتعلبرسدوموعمورهبارانید25وآنهاراباهمةشهرهاو
دهاتآندشتوتمامسكنهونباتاتآنبكلینابودكرد.26امازنلوطبه

پشتسرنگاهكردوبهستونیازنمکمبدلگردید.
27ابراهیمصبحزودبرخاستوبسویمكانیكهدرآنجادرحضورخداوند
ایستادهبود،شتافت.28اوبسویشهرهایسدوموعمورهوآندشتنظر

انداختودیدكهاینکدودازآنشهرهاچوندودكورهباالمیرود.
29هنگامیكهخداشهرهایدشتیراكهلوطدرآنساكنبودنابودمیكرد،
دعایابراهیمرااجابتفرمودولوطراازگردابمرگكهآنشهرهارابه

كامخودكشیدهبود،رهانید.

گناهدخترانلوط
30امالوطترسیددرصوغربماند.پسآنجاراترکنموده،بادودخترخودبه
كوهستانرفتودرغاریساكنشد.31روزیدختربزرگلوطبهخواهرش
گفت:»درتمامیاینناحیهمردییافتنمیشودتاباماازدواجكند.پدرما
همبزودیپیرخواهدشدودیگرنخواهدتوانستنسلیازخودباقیگذارد.
32پسبیابهاوشراببنوشانیموباویهمبسترشویموبهاینطریقنسل
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19:24درداستانسدوموعموره،بادوجنبهازشخصیت 
خدامواجهمیشویم:یکیآنکهصبرعظیماورامیبینیم
)اوحاضربودحتیاگردهنفرعادلدرشهریافتشوداز
نابودیشهریشریرچشمپوشیکند(.دیگرآنکهخشم
شدیداورامشاهدهمیکنیم)اوهردوشهرراباخاک
یکسانکرد(.مانیزبایدبههنگامرشدروحانی،همدر
خشمگین گناه مشاهده با )چون کنیم رشد خدا ترس
میشود(وهمدرمحبتیعمیقترنسبتبهاو)چونوقتی

گناهمیکنیم،صبروتحملاوزیاداست(.
19:26زنلوطبرگشتتابهشهرسدومکهدرآتش
میسوختنگاهکند.اوکهسختبهرفاهوآسایشگذشته
چسبیدهبود،دوستنداشتبالکلازگناهرویگردانشود.
آیاشمانیزضمناینکهسعیداریدقدمبهقدمباخدابه
پیشبروید،باحسرتواشتیاقبهگناهانگذشتهخود
اززندگیگذشتهتان نگاهمیکنید؟مادامکهبهچیزی
چسبیدهاید،نمیتوانیدباخدابهپیشبروید.عیسیاین
مطلبرادرمتی24:6اینطوربیانفرمود:»نمیتوانیبه

دواربابخدمتکنی.«
19:30ـ38درادامهماجرایاسفبارویرانیسدوم،دوزن
رامیبینیمکهناگزیرشدندنسلپدرشانراحفظکنند.آنان

ازرویشهوتاینکاررانکردند،بلکهازرویناچاری،
چونمیترسیدندهرگزنتوانندازدواجکنند.دراینجا،اوج
سازشکاریلوطوعدماحساِسمسؤولیتاوراشاهدیم.
لوطمیبایستمدتهاپیششوهرانیمناسببرایدخترانش
پیدامیکرد،چونخانوادهابراهیمچندانازخانوادهاودور
نبود.امااکنوندودختراوخودراتاسرحدزنایبامحارم
خواروذلیلساختند.اینامرنشانمیدهدکهآنانبیبند
وباریرایجدرسدومراقبولداشتند.وقتیبرایچیزی
کهسختدرپیآنیمبیتابیمیکنیم،بهاحتمالزیادبرای

بهدستآوردنشمرتکبگناهمیشویم.
را خواهر دو این علنًا کتابمقدس چرا  19:30ـ38
بهخاطرکاریکهکردندمحکومنمیکند؟دربسیاری
داوری مردم اعمال مورد در کتابمقدس موارد، از
با میدهد. بهدست وقایع از فقطگزارشی و نمیکند
دیگر قسمتهای در آشکارا محارم با زنا این، وجود
؛ 6:18ـ18 )الویان است شده محکوم کتابمقدس
؛ 23-20:27 ؛ 30:22 تثنیه ؛ 19،17،12،11:20ـ21
حزقیال11:22؛اولقرنتیان1:5(.شایدخداازطریق
ثمراتگناهشانآنانراداوریکرد)موآبوعمون

دشمناسرائیلشدند(.



پدرمانراحفظكنیم.«33پسهمانشباورامستكردندودختربزرگتربا
پدرشهمبسترشد.امالوطازخوابیدنوبرخاستندخترشآگاهنشد.

34صبحروزبعد،دختربزرگتربهخواهركوچکخودگفت:»مندیشببا

پدرمهمبسترشدم.بیاتاامشبهمدوبارهبهاوشراببنوشانیموایندفعه
توبرووبااوهمبسترشوتابدینوسیلهنسلیازپدرماننگهداریم.«35پس
آنشبدوبارهاورامستكردندودختركوچكتربااوهمبسترشد.اینبار
هملوطمثلدفعةپیشچیزینفهمید.36بدینطریقآندودخترازپدرخود
حاملهشدند.37دختربزرگترپسریزاییدواوراموآبنامید.)قبیلةموآب
ِبنعّمی را او ونام زایید نیزپسری بهوجودآمد.(38دختركوچكتر او از

گذاشت.)قبیلهعمونازاوبوجودآمد.(

ابراهیمپادشاهرافریبمیدهد

آنگاهابراهیمبسویسرزمیننِِگبكوچكردودربینقادشو20
شورساكنشد.وقتیاودرشهرجراربود،سارهراخواهرخود
معرفیكرد.پسابیملک،پادشاهجرار،كسانیفرستادتاسارهرابهقصروی

ببرند.
3اماهمانشبخدادرخواببرابیملکظاهرشده،گفت:»توخواهیُمرد،

زیرازنشوهرداریراگرفتهای.«
من »خداوندا، كرد: عرض پس بود، نشده همبستر او با هنوز 4ابیملک
بیتقصیرم.آیاتومراوقوممراخواهیكشت؟5خوِدابراهیمبهمنگفتكه
اوخواهرشاستوسارههمسخناوراتصدیقكردوگفتكهاوبرادرش

میباشد.منهیچگونهقصدبدینداشتم.«
6خداگفت:»بلی،میدانم؛بههمینسبببودكهتوراازگناهبازداشتمو
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لوط  دختران زنای ثمره بنعّمی و موآب  19:37،38
اسرائیل بزرگ دشمن دو پدر آنان بودند. پدرشان با
در ملت دو این گردیدند. عمونیها و موآبیها یعنی
شرقروداردنساکنشدندواسرائیلیهاهرگزنتوانستند
آنهاراشکستدهند.ازآنجاکهباقوماسرائیلنسبت
خویشاوندیداشتند،موسیاجازهنیافتبهآنانحملهکند
)تثنیه9:2(.روت،جدهبزرگداودپادشاه،کهیکیاز

اجدادعیسینیزبود،فردیموآبیبود.
ابراهیمبرایحفظجانخودشوسارهقباًلهم 20:2
همینحیلهرابهکاربردهبود)11:12ـ13(.اگرچهاو
یکیازقهرمانانایماناست،اماازحادثهاولآنطور
کهبایدوشایددرسنگرفت.درواقع،وقتیدوبارهتسلیم
وسوسهشد،درمعرضاینخطرقرارگرفتکهعملی

گناهآلودرابهصورتالگووروشیگناهآلوددرآورد،
بدینمعنیکههروقتکهحسمیکردجانشدرخطر

است،بهدروغمتوسلشود.
هرقدرهمکهافرادیدرستکارباشیم،وسوسههاییهست
کهمقاومتدربرابرشانبسیارمشکلاست.اینوسوسهها،
نقاطآسیبپذیِرزرِهروحانیماهستند.بههنگامدستو
واقعیت این از اینضعفها،آگاهی با نرمکردن پنجه
میتواندمایهتشویقودلگرمیمانباشدکهخداهمانطور

کهازابراهیممحافظتکرد،ازمانیزمحافظتمیکند.
20:6ابیملکندانستهبازنشوهرداریازدواجکردهبود
ونزدیکبودمرتکبزناشود.اماخدابهطریقیمانعاز
آنشدکهسارهرالمسکندوگناهورزد.براستیخداچه
رحموشفقتیازخودنشانداد.آیابارهانشدهکهخدابه



نگذاشتمبهاودستبزنی.7اكنوناینزنرابهشوهرشبازگردان.اویک
نبیاستوبرایتودعاخواهدكردوتوزندهخواهیماند.ولیاگرزناو

رابازنگردانی،توواهلخانهاتخواهیدُمرد.«
باعجلهتمامیدرباریانرا 8پادشاهروزبعد،صبحزودازخواببرخاسته،
بحضورطلبیدوخوابیراكهدیدهبودبرایآنهاتعریفكردوهمگیبسیار

ترسیدند.
9و10آنگاهپادشاه،ابراهیمرابحضورخوانده،گفت:»اینچهكاریبودكهبا
ماكردی؟مگرمنبهتوچهكردهبودمكهمراومملكتمرابهچنینگناه
عظیمیدچارساختی؟هیچكسچنینكارینمیكردكهتوكردی.چرابه

منبدیكردی؟«
11و12ابراهیمدرجوابگفت:»فكركردممردماینشهرترسیازخداندارند
وبرایاینكههمسرمراتصاحبكنند،مراخواهندكشت.عالوهبراین،
اوخواهرناتنیمننیزهست.هردوازیکپدرهستیمومناورابهزنی
بیگانه و بهسرزمینهایدور زادگاهم از مرا 13هنگامیكهخداوند گرفتم.
فرستاد،ازسارهخواستماینخوبیرادرحقمنبكندكههرجابرویمبگوید

خواهرمناست.«
14پسابیملکگوسفندانوگاوانوغالمانوكنیزانبهابراهیمبخشیدوهمسرش
سارهرابهویبازگردانید،15وبهاوگفت:»تمامیسرزمینمرابگردوهرجارا
كهپسندیدیبرایسكونتخودانتخابكن.«16سپسروبهسارهنموده،گفت:
»هزارمثقالنقرهبهبرادرتمیدهمتابیگناهیتوبرآنانیكهباتوهستند

ثابتشودومردمبدانندكهنسبتبهتوبهانصافرفتارشدهاست.«
17آنگاهابراهیمنزدخدادعاكردوخداپادشاهوهمسروكنیزاناوراشفا
بخشیدتابتوانندصاحباوالدشوند؛18زیراخداوندبهایندلیلكهابیملک،

سارهزنابراهیمراگرفتهبود،همةزنانشرانازاساختهبود.
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ماهمرحمکرده،وبیآنکهخودمتوجهشویم،بهطریقی 
ماراازارتکابگناهبازداشتهباشد؟ماازدرکطرقاو
عاجزیم،اماازاینداستانهمینقدرمیفهمیمکهمیتواند
چنینکند.خدابهطرقیکهبرایماقابلدرکاست،

همانقدرعملمیکندکهبهطرقغیرقابلدرک.
20:11،12ابراهیمچنینتصورکردکهابیملکمردی
در تصور همین پایه بر و است، خدانشناس و شرور
مورداوقضاوتیشتابزدهکردکهشایددرستنبود.به
همیندلیل،تنهانیمیازحقیقترابیانداشتوبهجای
زندگی در میتواند او اینکه به ایمان و خدا به اعتماد
در خدا نکنید فکر داد. فریب را او کند، عمل پادشاه

شرایطمشکلآفرینوموقعیتهایبغرنجعملنمیکند.
خداممکناستدرستوقتیواردعملشودکههیچ

انتظارشراندارید.
بود، ابراهیمدروغگفته اینکه با 20:17،18چراخدا
خدا کاِر این برای دلیل دو کرد؟ محکوم را ابیملک
میآورند:)1(انگیزهابیملکاینبودکهازلحاظسیاسی
بهحرمسرای ساره بردن با او شود. همپیمان ابراهیم با
میساخت. مستحکم منطقه سطح در را موقعیتش خود،
)2(خدابهابیملکگفتکهاگرتنهاآنچهراکهدرست
استانجامدهد،مجازاتنخواهدشد.خدابهاوفرصت
دادتاازوصلتیناحقورابطهاینامشروعاجتنابکند.



5-والدتوقربانیمحتملاسحاق

خداوندبهوعدةخودوفاكردوسارهدرزمانیكهخداوندمقررفرموده21
ابراهیمدرسنپیریپسریزایید.3ابراهیم بود،حاملهشدوبرای
پسرشرااِسحاق)یعنی»خنده«(نامنهاد.4و5اوطبقفرمانخدااسحاقراهشت

روزبعدازتولدشختنهكرد.هنگامتولِداسحاق،ابراهیمصدسالهبود.
6سارهگفت:»خدابرایمخندهوشادیآوردهاست.هركسخبرتولدپسرمرا
بشنودبامنشادیخواهدكرد.7چهكسیباورمیكردكهروزیمنبچةابراهیم

راشیربدهم؟ولیاكنونبرایابراهیمدرسنپیریاوپسریزاییدهام!«

بیرونراندنهاجرواسماعیل
8اسحاقبزرگشده،ازشیرگرفتهشدوابراهیمبهاینمناسبتجشنبزرگی

برپاكرد.
9یکروزسارهمتوجهشدكهاسماعیل،پسرهاجرمصری،اسحاقرااذیت
میكند.10پسبهابراهیمگفت:»اینكنیزوپسرشراازخانهبیرونكن،
زیرااسماعیلباپسرمناسحاقوارثتونخواهدبود.«11اینموضوعابراهیم

رابسیاررنجاند،چوناسماعیلنیزپسراوبود.
12اماخدابهابراهیمفرمود:»دربارةپسروكنیزتآزردهخاطرمباش.آنچه
نسلی توصاحب كه است اسحاق توسط زیرا بده، انجام است گفته ساره
میشویكهوعدهاشرابهتودادهام.13ازپسرآنكنیزهمقومیبهوجود

خواهمآورد،چوناونیزپسرتوست.«
ازآببرداشتوبر ُپر ابراهیمصبحزودبرخاستونانومشكی 14پس
دوشهاجرگذاشت،واوراباپسرروانهساخت.هاجربهبیابانبئرِشَبعرفت
ودرآنجاسرگردانشد.15وقتیآبمشکتمامشد،هاجرپسرشرازیر
بوتههاگذاشت16وخودحدودصدمتردورترازاونشستوباخودگفت:

»نمیخواهمناظرمرگفرزندمباشم.«وزارزاربگریست.
17آنگاهخدابهنالههایپسرتوجهنمودوفرشتةخداازآسمانهاجرراندا
داده،گفت:»ایهاجر،چهشدهاست؟نترس!زیراخدانالههایپسرترا
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21:1ـ7چهکسیباورمیکردکهابراهیمدرسن100سالگی 
صاحبپسریشودوتابالغشدناودرقیدحیاتباشد؟اما
کارهرروِزخداایناستکهغیرممکنهاراممکنسازد.ما
نیزاگرمشکالتبزرگخودرابهخدابسپاریم،خواهیمدید

آنقدرهاهمکهفکرمیکردیمغیرممکننیستند.
21:7»براستیچهکسیباورمیکرد!«پسازچندین
خداوند، خود شدن ظاهر و فرشته، دو دیدار وعده، بار

عاقبتسارهبامتولدشدنپسرش،فریادشادیوتعجب
سرداد.شکوتردید،نگرانی،وترساوسببشدهبود
ازآرامشیکهمیتوانستبهخاطروعدهشگفتانگیزخدا
ازآنبرخوردارباشد،محرومبمانَد.ازطریقمتمرکزشدن
بروعدههایخدااستکهمیتوانبهفکرودلیمضطرب
آرامشبخشید.بهاواعتمادکنیدوایمانداشتهباشیدکه

هرچهمیگوید،انجاممیدهد.
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درنامهرشخصقدرتواقتدارخاصینهفتهاست.ایننامشمااستکهشماراازدیگرانمتمایز
بیدرنگ بشنوید، را نامخود رادرذهنزندهمیکند.هرجاکه نام،خاطراتزیادی میکند.

توجهتانجلبمیشود.
قدرتبسیاریازاسامیکتابمقدسحتیازاینهمفراتراست.اسامیکتابمقدساغلبحقایق
مهمیراراجعبهگذشتهشخصوامیدوآرزوهایشبرایآینده،بیانمیدارند.ابراهیموسارااحتمااًل
هربارپسرشانراکهاورااسحاقیعنی»خنده«نامنهادهبودند،بهنامصدامیزدند،احساساِت
مختلفیدرآنانبهوجودمیآمد.احتمااًلبعضیاوقاتنامپسرشانیادآورخندهناباورانهشانبودبه
هنگامشنیدناینخبرکهبزودیدرسنپیریصاحبفرزندخواهندشد.اینناماحتمااًلگاهیادآور
ایناحساسشادیبخشنیزبودکهپسازمدتهادعابرایداشتنفرزند،سرانجامخدادعایشانرا

مستجابکردهبود.ازهمهمهمتر،ایننامگواهیبودبرقدرتخدادرانجاموعدههایش.
درخانوادهایکههمهفعالوخالقبودندودرهرچیزپیشقدممیشدند،اسحاقبهاصطالحسرش
بهکارخودشبودوتاازاوچیزینمیخواستندپیشقدمنمیشد.اواززمانیکهسارهاسماعیلرا
ازخانوادهراند،تاوقتیکهابراهیمربکارابرایشبهزنیگرفت،یگانهفرزندخانوادهبودوتحت

حمایتپدرومادرقرارداشت.
درخانوادهخوِداسحاقمردساالریحاکمبود،اماقدرتدراصلدردستربکابود.اسحاقبرای

فرارازدرگیری،دروغوسازشرابهپایداریوایستادگیترجیحمیداد.
علیرغماینمعایب،اسحاقجزئیازنقشهخدابود.الگویواالییکهپدرشمقابلاونهاد،عطای
عظیمایمانبهخداییکتاوحقیقیرانیزشاملمیشد.وعدهخدامبنیبربهوجودآوردنقومیکه

ازطریقآنتمامیدنیابرکتخواهدیافت،ازاسحاقبهدوپسردوقلویشنیزمنتقلشد.
معمواًلبهراحتیمیتواندیدکهنقاطضعفاسحاق،مشکلمانیزهست.اماتوجهداشتهباشیدکه
خدابهرغممعایبانسان-واغلبازطریقهمانمعایب-عملمیکند.بههنگامدعابهخدابگویید
کهمشتاقهستیدکهشمارابهکارگیرد.درآنصورتدرخواهیدیافتکهاشتیاقخدابرای

استفادهازشما،بسیاربیشترازخودتاناست.
نقاطقوتوموفقیتها:

تولدشمعجزهآسابود.هنگامیزادهشدکهازعمرساره90سالوازعمرابراهیم100سال *
میگذشت.

اولیننسلدرتحققوعدهخدابهابراهیمبود. *
ظاهرًاالاقلتاهنگامتولدپسرانش،برایزنششوهریدلسوزومهربانبود. *

صبرعظیمیداشت. *
نقاطضعفواشتباهات:

تحتفشار،بهدروغوتقلیدازپدرمتوسلشد. *
بههنگامدرگیری،ازرویاروییباطرفمقابلبیمداشت. *
بینپسرانشفرقمیگذاشتوزنشراازخودبیزارکرد. *

درسهاییاززندگیاو:
صبراغلبپاداشبهدنبالدارد. *

نقشهووعدههایخداعظیمترازانساناست. *
خدابهوعدههایشعملمیکند!باآنکهمااغلببیوفاییم،اوهمچنانوفادارمیماند. *

تبعیضقائلشدنبیناعضایخانوادهبهبروزنزاعهایخانوادگیمیانجامد. *
آمارحیاتی:

محلزندگی:ناحیهایبهنامنِِگب،درقسمتجنوبیفلسطین،بینقادشوشور)پیدایش1:20(. *
شغل:دامداریثروتمند. *

خویشاوندان:والدین:ابراهیموساره.برادرناتنی:اسماعیل.زن:ربکافرزندان:یعقوبوعیسو. *
آیهکلیدی:

»مطمئنباشخودسارابرایتوپسریخواهدزاییدوتوناماورااسحاق)یعنی»خنده«(خواهی
گذاشت.منعهدخودرابااوونسلویتاابدبرقرارخواهمساخت«)پیدایش19:17(.

29:35نقلشدهاست.ازاودررومیان8،7:9؛عبرانیان17:11ـ20 ماجرایاسحاقدرپیدایش15:17ـ
ویعقوب21:2ـ24نیزنامبردهشدهاست.
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شنیدهاست.18بروواورابردارودرآغوشبگیر.منقومبزرگیازاوبه
وجودخواهمآورد.«19سپسخداچشمانهاجرراگشودواوچاهآبیدر
مقابلخوددید.پسبطرفچاهرفته،مشکراپرازآبكردوبهپسرش
در شده، بزرگ فاران بیاباِن در او و بود اسماعیل با خدا 20و21و نوشانید.

تیراندازیماهرگشتومادرشدختریازمصربرایاوگرفت.

معاهدهایدرکنارچاه
22درآنزمانابیملِکپادشاه،بافرماندةسپاهشفیكولنزدابراهیمآمده،
گفت:»خدادرآنچهمیكنیباتوست!23اكنونبهنامخداسوگندیادكن
كهبهمنوفرزندانونوادههایمنخیانتنكنیوهمانطوریكهمنباتو
بهخوبیرفتاركردهام،تونیزبامنومملكتمكهدرآنساكنی،بهخوبی

رفتارنمایی.«
24ابراهیمپاسخداد:»سوگندمیخورمچنانكهگفتیدرفتاركنم.«

25سپسابراهیمدربارةچاِهآبیكهخدمتگزارانابیملکبهزورازاوگرفته
بودند،نزدویشكایتكرد.26ابیملِکپادشاهگفت:»ایناولینباریاست
كهراجعبهاینموضوعمیشنومونمیدانمكدامیکازخدمتگزارانمدراین

كارمقصراست.چراپیشازاینبهمنخبرندادی؟«
27آنگاهابراهیم،گوسفندانوگاوانیبهابیملکدادوبایكدیگرعهدبستند.
28سپسابراهیمهفتبرهازگلهجداساخت.29پادشاهپرسید:»چرااینكار

رامیكنی؟«
30ابراهیمپاسخداد:»اینهاهدایاییهستندكهمنبهتومیدهمتاهمهبدانند

كهاینچاهازآِنمناست.«
نامیدهشد،زیراآنها بئرشبع)یعنی»چاهسوگند«( اینچاه، 31ازآنپس
درآنجاباهمعهدبستهبودند.32آنگاهابیملکوفیكولفرماندةسپاهشبه
بازگشتند.33ابراهیمدركنارآنچاهدرختگزی سرزمینخودفلسطین
در زیادی مدت 34ابراهیم نمود. عبادت را ابدی خدای خداوند، و كاشت

سرزمینفلسطینزندگیكرد.
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21:18چهبرسراسماعیلآمدوفرزنداناوچهکسانی 
شد. بزرگ قومی یا قبیله فرمانروای اسماعیل بودند؟
و سینا بیابانهای در که بودند بادیهنشینانی اسماعیلیها
فاران)واقعدرجنوبفلسطین(زندگیمیکردند.یکی
ازدختراناسماعیلباعیسو،پسربرادراسماعیل،ازدواج
کرد)9:28(.کتابمقدسازآنانبهعنواندشمنخداو

بنیاسرائیلیادمیکند)مزمور6:83(.
در فلسطین، شهر جنوبیترین یعنی بئرشبع  21:31

تا غربی، جنوب ناحیه از که دارد قرار بیابانی حاشیه
عبارِت سینا. کوه تا جنوب، از و دارد، امتداد مصر
قدیمی محدوده توصیف در اغلب بئرشبع« تا دان »از
.)11:17 )2سموئیل میرفت کار به موعود سرزمین
و بئرشبع جنوب جغرافیایی موقعیت بهخاطر احتمااًل
وجودچاههایمتعدددراینناحیهبودکهابراهیمتصمیم
گرفتدرآنجاساکنشود.بئرشبعزادگاهاسحاق،پسر

ابراهیمنیزبود.
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معمواًلبههنگامبروزمشکالت،وسوسهانگیزترینراهحلایناستکهبهنوعیازمواجهشدنبا
آنبگریزیم.درواقع،فرارازمشکالتمیتواندبهیکعادتتبدیلشود.هاجرنیزاغلببههمین

شگردمتوسلمیشد.هروقتشرایطبروفِقمرادشنبود،میدانراخالیمیکرد.
باوجوداین،نکتهجالبتوجهایناستکهاکثرمشکالتهاجرنتیجهتصمیماتیبودکهدیگران
اتخاذکردهبودند.سارهبودکهتصمیمگرفتهاجربهجایاوفرزندبیاورد،واحتمااًلبههیچوجه

نظرهاجررادراینموردجویانشد.
بهراحتیمیتواندرککردکهچرابارداریهاجرموجبشدبهسارهبهدیدهتحقیربنگرد.نحوه
برخوردهاجرباسارهسبشدسارهازاومنزجرشده،درصددمجازاتویبرآید.بههمینخاطر
بودکههاجرباراولفرارکرد.پسازبازگشتهاجروبهدنیاآوردناسماعیل،ادامهنازاییساره

بیتردیدباعثشدهبودهردوطرفازهممتنفرباشند.
وقتیسرانجاماسحاقبهدنیاآمد،سارهمدامبهدنبالبهانهبودتاهاجرواسماعیلراازخانهبیرون
کند.ووقتییکباردیداسماعیلاسحاقرااذیتمیکند،بهانهخوبیبرایبیرونراندنآنان
بهدستآورد.هاجرآنگاهکهدربیابانیبیآبوعلفگیرافتادهبودومرگپسرشرانظاره
میکرد،یکباردیگرسعیکردازمهلکهبگریزد.اسماعیلراگذاشتورفتتاشاهدمرگاو

نباشد.امااینبارنیزبازخداازسرلطفمداخلهکرد.
آیامتوجهشدهایدکهچطورخداصبورانهواردعملمیشودتاتالشوکوششمانرابرایفرار
ازمشکالتعقیمبگذارد؟آیادریافتهایدکهفرارفقطراهحلیموقتیاست؟خداهمیشهازما
میخواهدباتوکلبراوبهمصافمشکالتبرویم.زیرادرمشکالتوازخاللآنهااستکهیاری
واستعانِتخداراتجربهمیکنیم،نهآنگاهکهازمشکالتدوریم.آیادرزندگیشمانیزمشکالتی
وجودداردکهبرایرفعآنهابه»راهحلهاجر«متوسلشدهباشید؟ازمیانآنمشکالتیکیرا

برگزینید،برایحلآنازخداکمکبخواهید،وازهمینامروزباآنرویاروشوید.

نقطهقوتوموفقیت:
مادرنخستینفرزندابراهیمیعنیاسماعیلبودکهبانیمللعربگشت. *

نقاطضعفواشتباهات:
وقتیبامشکالتروبرومیشد،فراررابرقرارترجیحمیداد. *

بهخاطربارداریاشبهشدتمغرورشد. *

درسهاییاززندگیاو:
انسانکارراپیچیده خدادرعملیساختنبرنامهووعدههایشوفاداراست،حتیوقتی *

میسازد.
خدانشانمیدهدکهمارامیشناسد،ومیخواهدمانیزاورابشناسیم. *

عهدجدیدهاجررانمونهکسانیمیداندکهمیکوشندبهجایتوکلبررحمتوبخشش *
خدا،اوراباتالشوکوششخودشانخشنودسازند.

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعانومصر. *

شغل:برده،کنیز،تنهاولیفرزندش. *
خویشاوندان:فرزند:اسماعیل. *

آیهکلیدی:
»نزدبانویخودبرگردومطیعاوباش.مننسلتورابیشمارمیگردانم«)پیدایش9:16(.

ماجرایهاجردرپیدایش16ـ21نقلشدهاست.ازاودرغالطیان25،24:4نیزنامبردهشدهاست.
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خدااطاعتابراهیمراامتحانمیکند

مدتیگذشتوخداخواستابراهیمراامتحانكند.پساوراندا22
داد:»ایابراهیم!«ابراهیمجوابداد:»بلی،خداوندا!«

2خدافرمود:»یگانهپسرتیعنیاسحاقراكهبسیاردوستشمیداریبرداشته،

بهسرزمینموریابروودرآنجاویرابریكیازكوههاییكهبهتونشان
خواهمدادبعنوانهدیةسوختنی،قربانیكن!«

3ابراهیمصبحزودبرخاستومقداریهیزمجهتآتشقربانیتهیهنمود،
االغخودراپاالنكردوپسرشاسحاقودونفرازنوكرانشرابرداشته،
بسویمكانیكهخدابهاوفرمودهبود،روانهشد.4پسازسهروزراه،ابراهیم
آنمكانراازدوردید.5پسبهنوكرانخودگفت:»شمادراینجاپیشاالغ

بمانیدتامنوپسرمبهآنمكانرفته،عبادتكنیمونزدشمابرگردیم.«
6ابراهیمهیزمیراكهبرایقربانیسوختنیآوردهبود،بردوشاسحاقگذاشت
وخودشكاردووسیلهایراكهباآنآتشروشنمیكردندبرداشتوبا

همروانهشدند.
7اسحاقپرسید:»پدر،ماهیزموآتشباخودداریم،امابرةقربانیكجاست؟«

8ابراهیمدرجوابگفت:»پسرم،خدابرةقربانیرامهیاخواهدساخت.«و
هردوبهراهخودادامهدادند.
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سفرابراهیمبهکوه 
موریا

اسحاق و ابراهیم
100 حدود مسافت
بئرشبع بین کیلومتر
را موریا کوه تا
تقریبًادرسهروزطی
روز سه این کردند.
برایابراهیمروزهای
بود، سختی بینهایت
محبوبش، پسر چون
تا میبرد را اسحاق،

قربانیکند.

هدف آورد. عمل به امتحانی ابراهیم از خدا  22:1
سقوط یا لغزش باعث نبودکه این امتحان این از خدا
ابراهیمشود.بلکههدفاصلیاشاینبودکهبرظرفیت
ابراهیمبرایاطاعتازخدابیفزایدوبدینگونهشخصیت
همانطورکهآتش دهد.درست پرورش و رارشد او
و اوضاع طریق از خدا میزداید، را طال ناخالصیهای

شرایطومشکالت،ماراپاکوخالصمیسازد.وقتی
امتحانمیشویم،هممیتوانیمگلهوشکایتسردهیم،
وهممیتوانیمسعیکنیمببینیمچطورخدامیخواهدبا

آزمایشکردنما،شخصیتمانراشکلدهد.
22:3صبحروزبعدابراهیمدستبهکاریزدکهیکی
روی از تابهحال انسان که است اعمالی بزرگترین از
اطاعتانجامدادهاست.اودرطیسالیاندراز،درسهای
بسیارمهمیدربارهاهمیتاطاعتازخداآموختهبود.به
همینجهتاینباربیدرنگوبطورکاملازفرمانخدا
مبارزه نوعی اغلب خدا از اطاعتکردن اطاعتکرد.
دادنچیزی ازدست بهای به است ممکن است،چون
تمامشودکهواقعًادوستشداریم.بنابراینهمیشهنباید
انتظارداشتهباشیمکهاطاعتکردنازخداکاریآسان

یاطبیعیباشد.
انسانیراقربانی ابراهیمخواست از 22:7،8چراخدا
کند؟اقوامبتپرست،انسانهارابرایخدایانشانقربانی
میکردند،اماخداخودشچنینکاریراهمچونگناهی
بزرگمحکومساختهبود)الویان1:20ـ5(.خدامرگ
جسمانیاسحاقرانمیخواست،بلکهمیخواستابراهیم
اسحاقرادرقلبخود»قربانیکند«تابهاینترتیبدر
دلخودیقینحاصلکندکهخدارابیشترازپسریکه

دریای

دریایمرده

دریایمدیترانه

بئرشبع

روداردن

کوهموریا

اورشلیم
)سالیم(

جلیل



9وقتیبهمكانیكهخدابهابراهیمفرمودهبودرسیدند،ابراهیمقربانگاهیبنا
كرده،هیزمرابرآننهادواسحاقرابستهاورابرهیزمگذاشت.10سپساو
كاردراباالبردتااسحاقراقربانیكند.11درهمانلحظه،فرشتةخداونداز

آسمانابراهیمراصدازدهگفت:»ابراهیم!ابراهیم!«
اوجوابداد:»بلیخداوندا!«

12فرشتهگفت:»كاردرابرزمینبگذاروبهپسرتآسیبینرسان.االندانستم
كهمطیعخداهستی،زیرایگانهپسرتراازاودریغنداشتی.«

13آنگاهابراهیمقوچیرادیدكهشاخهایشدربوتهایگیركردهاست.پس
رفتهقوچراگرفتوآنرادرعوضپسرخودبعنوانهدیةسوختنیقربانی
كرد.14ابراهیمآنمكانرا»یهوهیری«)یعنی»خداوندتدارکمیبیند«(

نامیدكهتابهامروزبههمینناممعروفاست.
15باردیگرفرشتةخداوندازآسمانابراهیمراصدازده،بهاوگفت:16»خداوند
میگویدبهذاتخودقسمخوردهامكهچونمرااطاعتكردیوحتییگانه
پسرتراازمندریغنداشتی،17توراچنانبركتدهمكهنسلتومانندستارگان
آسمانوشنهایدریابیشمارگردند.آنهابردشمنانخودپیروزشده،18موجب
كردهای.« اطاعت مرا تو زیرا گشت، خواهند جهان قومهای همة بركت
19پسایشاننزدنوكرانبازآمده،بسویمنزلخوددربئرِشَبعحركتكردند.

20-23بعدازاینواقعه،بهابراهیمخبررسیدكهِمْلَكههمسرناحوربرادرابراهیم،
هشتپسرزاییدهاست.اسامیآنهاازاینقراربود:پسرارشدشعوص،و
بعدبوز،قموئیل)پدرارام(،كاسد،حزو،فلداش،یدالفوبتوئیل)پدرربكا(.
به داشت دیگر فرزند رئومه،چهار اسم به كنیزخود از همچنین 24ناحور

نامهایطابح،جاحم،تاحشومعكه.
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وعدهخدابودومدتهاانتظارشراکشیدهبود،دوست
میکرد. امتحان را ابراهیم داشت واقع در خدا دارد.
کردن عمیق و ما شخصیت تقویت امتحان، از هدف
سرسپردگیمابهخدااست.ابراهیمازطریقاینتجربه
ازخدای اطاعت به را تاچهحدخود دریافت سخت،
خودمتعهدمیداند.نیزدریافتکهخداهمیشهقادراست

راهیمهیاسازد.
22:13بهشباهتمیانقربانیقوچوقربانیمسیحتوجه
کنید:قوچبهجایاسحاقبرقربانگاهقربانیشدومسیح
نیزبهجایمابرصلیب.خدانگذاشتابراهیمپسرشرا
قربانیکند،درحالیکهپسرخودعیسیراازمردنبر
صلیبنرهاند.اگرعیسینمردهبود،بقیهانسانهاهالک
میشدند.خدایگانهپسرشرافرستادتابرایمابمیردتا

ماازمرگابدیکهسزاوارآنیمنجاتیافته،اززندگی
جاودانبهرهمندشویم.

22:18،17ابراهیمبرکاتیباورنکردنیازخداگرفتچون
ازاواطاعتمیکرد.منتهیببینیمبرکتباورنکردنیازنظر
خداچیست؟اولاینکهخدابهابراهیموعدهدادفرزندان
ونوههاییبهاوعطاکندکهدرآیندهرشدکرده،خدارا
جاللدهندوازاواطاعتکنند.دوماینکهخدابهابراهیم
قدرتدادتابادشمنانشمقابلهکندودرنهایتآنانرا
شکستدهد.سوماینکه،خدابهابراهیمفرصتدادتابر
دیگرانتأثیرمثبتبگذاردودیگراندرنتیجهشناختاو
زندگیشانعوضشود.اغلبتصورمیکنیمبرکتهدیهای
استازجانبخداتاازآنلذتببریم.امابرکتازدیدگاه

خداچیزیاستکهشاملحالدیگراننیزمیشود.



ابراهیمسارهرادفنمیکند

سارهدرسنصدوبیستوهفتسالگیدرحبرونواقعدرسرزمین23
كنعاندرگذشتوابراهیمدرآنجابرایاوسوگواریكرد.3سپس

ابراهیمازكناربدنبیجانسارهبرخاسته،بهمردمحیّتیگفت:
4»مندراینسرزمینغریبومهمانموجاییندارمهمسرخودرادفنكنم.
خواهشمیكنمقطعهزمینیبهمنبفروشیدتازنخودرادرآنبهخاک

بسپارم.«
در را خود همسر میتوانید و هستید ما َسرَور »شما دادند: جواب 5و6آنها
بهترینمقبرةمادفنكنید.هیچیکازمامقبرةخودراازشمادریغنخواهد

داشت.«
7و8ابراهیمدربرابرآنهاتعظیمنموده،گفت:»حالكهاجازهمیدهیدهمسر
بگویید9غار بهعفرونپسرصوحار دارم تمنا اینجادفنكنم، رادر خود
مكفیلهراكهدرانتهایمزرعةاوست،بهمنبفروشد.البتهقیمتآنراتمام

وكمالخواهمپرداختوآنغار،مقبرةخانوادةمنخواهدشد.«
10عفروندرحضورمردمحیّتیكهدردروازةشهرجمعشدهبودندگفت:
11»ایَسرَورم،منغارمكفیلهومزرعهرادرحضوراینمردمبهشمامیبخشم.

برویدوهمسرخودرادرآندفنكنید.«
12ابراهیمباردیگردربرابرحیّتیهاسرتعظیمفرودآورد،13ودرحضورهمه
بهعفرونگفت:»اجازهبدهآنراازتوخریدارینمایم.منتمامبهایمزرعه

رامیپردازموبعدهمسرخودرادرآندفنمیكنم.«
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غارمکفیله 
حبرون در ساره
ابراهیم درگذشت.
در واقع مکفیله غار
را حبرون نزدیکی
را زنش تا خرید
کند. دفن آنجا در
فرزند ابراهیم، خود
نوهاش و اسحاق، او
همان در نیز یعقوب

جادفنشدند.

تدفین و مرگ بههنگام ابراهیم، روزگار در  23:1ـ4
مردگان،آدابورسوممذهبیمختلفیبهجامیآوردند.

به بیاحترامی بزرگترین مرده شخِص از نکردن تجلیل
اوبود.اگرکسیبهطرزشایستهایدفننمیشد،اینامر
نوعیلعنتمحسوبمیشد.قسمتاصلیمراسممربوط
بهمرگ،سوگواریبرایشخصمتوفیبود.دوستانو
خویشانمتوفیباصدایبلندگریهوزاریمیکردندتا
همههمسایگانبشنوند.ازآنجاکهدرآنروزگارموسسه
مخصوصبهامورکفنودفنوجودنداشت،خوددوستان
وخویشانمتوفیجسدرابرایدفنآمادهمیکردند،و
بودنهوادرهمانروز بهخاطرگرم معمواًل اینکار

صورتمیگرفت.
23:4ـ6ابراهیمدرسرزمینبیگانهایبودودنبالجایی
او به بیگانه افرادی رادفنکند. تاهمسرش میگشت
ابراهیم»شاهزادهمتبارک پیشنهادکمککردند،چون
خدابود«وکمکبهاورامایهافتخارخودمیدانستند.
شهرتابراهیمبهعنوانمردخدادرهمهجاپیچیدهبود.
کسانیکهدراطاعتازخداازوقتوپولوسرمایهخود
مایهمیگذارند،درعوضازنامینیکبهرهمندمیشوند.

دریایمرده

دریایمدیترانه

حبرون

روداردن

غارمکفیله

اورشلیم
)سالیم(

دریای
جلیل



14و15عفرونگفت:»ایسرورم،قیمتآنچهارصدمثقالنقرهاست؛ولی
اینمبلغدرمقابلدوستیماچهارزشیدارد؟برویدوهمسرخودرادرآن
دفنكنید.«16پسابراهیمچهارصدمثقالنقره،یعنیبهاییراكهعفروندر

حضورهمهپیشنهادكردهبود،تماموكمالبهویپرداخت.
17ایناستمشخصاتزمینیكهابراهیمخرید:مزرعهعفرونواقعدرمكفیله
تمامی و داشت قرار مزرعه انتهای در كه غاری با ممری ِملک نزدیک
درختهایآن.18اینمزرعهوغاریكهدرآنبوددرحضورمردمحیّتیكه
دردروازةشهرنشستهبودند،بهملكیتابراهیمدرآمد.19و20پسابراهیمساره
رادرغارمكفیلهكهآنراازمردمحیّتیبعنوانمقبرةخانوادگیخودخریده

بود،دفنكرد.

6ـاسحاقباربکاازدواجمیکند

ابراهیماكنونمردیبودبسیارسالخوردهوخداونداوراازهرلحاظ24
بركتدادهبود.2و3روزیابراهیمبهناظرخانةخودكهرئیسنوكرانش
بود،گفت:»دستترازیررانمنبگذاروبهخداوند،خدایآسمانوزمینقسم
بخوركهنگذاریپسرمبایكیازدخترانكنعانیاینجاازدواجكند.4بهزادگاهم

نزدخویشاوندانمبروودرآنجابرایاسحاقهمسریانتخابكن.«
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23:14،15دادوستدیکهدرکمالادبونزاکت 
بارز نمونهای گرفت، صورت عفرون و ابراهیم بین
سخاوتمندانه عفرون بود. زمان آن در معامله نحوه از
خواستزمینشرابهرایگاندراختیارابراهیمبگذارد.
بپردازد. را زمین بهای که داشت اصرار ابراهیم اما
اما شد، متذکر را زمین قیمت ادب کمال در عفرون
قبال در ابراهیم نیست. مهم اصاًل قیمتآن گفتکه
زمین400مثقالنقرهپرداخت.هردومردمیدانستند
دارندچهمیکنند؛درواقعهردِوایشانمراحلمعمول
معاملهوتعارفاتمتداولراطیمیکردند.اگرابراهیم
زمینرابهعنوانهدیهقبولکردهبود،اینکارتوهین
میداشت وا را عفرون و میشد محسوب عفرون به

پیشنهادشراپسگیرد.
درخاورمیانهاکثرفروشندگانهنوزهمبامشتریانخود
همینطورعملمیکنند.هرمشتریکهبخواهدبااستناد
بهپیشنهاداولیهخوِدفروشندهازپرداختبهاطفرهرود،

سراززنداندرخواهدآورد.
23:16چهارصدمثقالنقرهبرایخریدآنقطعهزمین
نداشتند خوش منطقه آن ِحّتیهای بود. باالیی قیمِت
بیگانگاندرسرزمینشانصاحبملکباشند،ازاینرو

درموردنرخقیمتزمیندرمنطقهشانچیزیبهابراهیم
نگفتند.

زمان آن در کرد. پیشنهاد سرسامآوری قیمت عفرون
قیمِت برابر دو بهایی ابتدا در فروشنده که بود رسم
بهخریدارپیشنهادکند، برایزمینخود بازار میانگیِن
بااینپیشفرضکهخریدارقطعًانصفبهایپیشنهادی
آن وزن به نقره پاره یک ارزش پرداخت. خواهد را
تعیینوزندرآن ازآنجاکهمعیار اما بستگیداشت،
زمانمعیارییکساننبود،بههیچوجهنمیتوانباتوجه
بهمعیارهایامروزیپیبردکهابراهیمچقدربابتزمین
پرداخت.درستاستکهخدااینسرزمینرابهابراهیم
وعدهدادهبود،امااینطورنبودکهابراهیمبخواهدآنرا

بهیکبارهازمالکیتعفرونخارجسازد.
طایفه از دختری با اسحاق میخواست ابراهیم  24:4
خودشانازدواجکند.درآنزمانکاماًلطبیعیبودکه
بتپرست همسایگاِن با نخواهند خداپرست عبرانیاِن
خودازدواجکنند.والدینبودندکهبرایپسرشانهمسر
انتخابمیکردند.ازدواجدختراندرسن12یا13سالگی
امریعادیبود،هرچندربکااحتمااًلبههنگامازدواج

بیشتراز13سالداشت.



5ناظرپرسید:»اگرهیچدختریحاضرنشدزادگاهخودراترکكندوبهاین
دیاربیاید،آنوقتچه؟درآنصورتآیااسحاقرابهآنجاببرم؟«

6ابراهیمدرجوابگفت:»نه،چنینمكن!7خداوند،خدایقادرمتعال،بهمن
فرمودكهوالیتوخانهپدریامراترکكنمووعدهدادكهاینسرزمینرا
بهمنوبهفرزندانمبهِملكیتخواهدبخشید.پسخوِدخداوندفرشتةخودرا
پیشرویتوخواهدفرستادوترتیبیخواهددادكهدرآنجاهمسریبرای
پسرماسحاقبیابیوهمراهخودبیاوری.8امااگرآندخترنخواستبیاید،تو

ازاینقسمآزادهستی.ولیبههیچوجهنبایدپسرمرابهآنجاببری.«
9پسناظردستشرازیررانَسرورخودابراهیمگذاشتوقسمخوردكه

مطابقدستوراوعملكند.
شماِل بسوی او امواِل از هدایا مقداری و ابراهیم شتران از شتر ده با 10او
بینالنهرین،بهشهریكهناحوردرآنزندگیمیكرد،رهسپارشد.11وقتی
بهمقصدرسید،شترهارادرخارجشهر،دركنارچاهآبیخوابانید.نزدیک
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24:9درفرهنگآنزمانوقتیکسیمیخواستقولی
بهطرفمقابلدهد،دستشرازیرراِناومیگذاشت.
ما امروز فرهنگ در دادن دست شبیه خیلی کار این

است.
24:11چاهکهمنبعاصلیآبمردمبود،معمواًلبیرون
شهر،کنارجادهاصلیقرارداشت.اکثرًامیبایستبرای
رسیدنبهچاهآبمسافتیحدوددوکیلومتریابیشتررا

پیادهطیمیکردند.سهمهرکسازآب،همانمقداری
بودکهتوانستهبودازسرچاهبهخانهببرد.ربکابرای
تأمینآبموردنیازخانوادهاشمجبوربودروزیدوبار
بهسِرچاهبرود.کشاورزانوچوپانانازمزارعمجاوربه
طرفچاهمیرفتندتابرایحیواناتشانآببردارند.چاه
آببهترینجابرایآشناشدنبادوستانتازهوگپ

زدنبادوستانقدیمیبود.

ِالِعاذار:
نماییک

خادمواقعی
حال به تا آیا
این مسؤولیتی
شما به چنین
است شده محول
انجام برای که
هم باشد الزم آن
و دقیق نقشهای
داشته مشخص
در هم و باشید
نهایتبرایعملی
خدا به آن شدن

توکلکنید؟

مسؤولیتیراکهبهاومحولکردهبودندپذیرفت9،3:24
احتماالتدیگررانیزدرنظرگرفت5:24
قولدادطبقدستوراتعملکند9:24

نقشهکشید12:24ـ14
نقشهاشرابهحضورخداآورد12:24ـ14
دعاکردتاخدااوراهدایتکند12:24ـ14
تدبیریاتخاذکردوبهخدافرصتدادتاآنراعملیسازد12:24ـ14

صبرکرد21:24
بهدقتنگاهکرد21:24
پاسخراباسپاسگزاریپذیرفت26:24

وضعیترابههردوطرفتوضیحداد34:24ـ49
تأخیرغیرضروریرانپذیرفت56:24
نقشهاشراازاولتاآخربهمورداجرادرآورد66:24



غروبكهزنانبرایكشیدنآببهسرچاهمیآمدند،12اوچنیندعاكرد:
»ایخداوند،خدایَسرَورمنابراهیم،التماسمیكنمنسبتبهسرورملطف
فرموده،مرایاریدهیتاخواستةاورابرآورم.13اینکمندركناراینچاه
ایستادهامودخترانشهربرایبردنآبمیآیند.14منبهیكیازآنانخواهم
بگوید: دختر آن اگر بنوشم.« آب تا بیاور پایین را خود »سبوی گفت:
»بنوشومنشترانترانیزسیرابخواهمكرد،«آنگاهخواهمدانستكه
اوهماندختریاستكهتوبرایاسحاقدرنظرگرفتهایوسرورمرامورد

لطفخویشقراردادهای.«
15و16درحالیكهناظرهنوزمشغولرازونیازباخداوندبود،دخترزیبایی
ُپر ازآبچاه ِربِكاكهسبوییبردوشداشت،سررسیدوآنرا نام به
كرد.)ربكادختربتوئیلونوةناحوروِملكهبودوناحوربرادرابراهیمبود.(
17ناظرنزداوشتافتوازویآبخواست.18دخترگفت:»َسرَورم،بنوش!«
وفوریسبویخودراپایینآوردواونوشید.19سپسافزود:»شترانترا
نیزسیرابخواهمكرد.«20آنگاهآبرادرآبشخورریختودوبارهبطرف
چاهدویدوبرایتمامشترهاآبكشید.21ناظرچشمبراودوخته،چیزی
نمیگفتتاببیندآیاخداونداورادراینسفركامیابخواهدساختیانه.

22پسازآنكهربكاشترهاراسیرابنمود،ناظریکحلقةطالبهوزننیم
مثقالویکجفتالنگویطالبهوزندهمثقالبهاوداده،گفت:23»بهمن
بگودختركههستی؟آیادرمنزلپدرتجاییبرایماهستتاشبرابه

سرببریم؟«
24اودرجوابگفت:»مندختربتوئیلونوةناحوروِملكههستم.25بلی،ما

برایشماوشترهایتانجاوخوراکكافیداریم.«
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24:14آیادرستبودکهخادمابراهیمعالمتیاینچنین
مشخصازخدابخواهد؟»عالمتی«کهاوخواستغیرعادی
سر که زنانی زمان، آن مهماننوازی آداب مطابق نبود.
چاهبودندبهمسافریِنخستهآبمیدادند،امادیگرنهبه
اِلِعاذارصرفًاازخدامیخواستزنیرابهاو حیواناتشان.
نشاندهدکهبهراستیروحیهخدمتداشتهباشد،کسیکه
حاضرباشدعملیورایرسمورسومعادیانجامدهد.به
اینترتیب،هردختریکهبهاِلِعاذارمیگفتحاضراست
عالوهبرخوداو،بهشترانشهمآببدهد،ثابتمیکرد
کهازاینروحیهخدمتبرخورداراست.اِلِعاذاربهدنبال
زنیزیبایاثروتمندنبودچونمیدانستبرخورداریازدلی
پاکوصافتاچهحدمهماست.نیزمیدانستکهچقدر

مهماستدرانجاماینوظیفهخطیرازخدایاریبخواهد.
24:15،16ربکاازسیماییزیبابرخورداربود،اماخادم

ابراهیمدرپیعالمتیبودکهزیباییدرونراآشکارکند.
ظاهرزیبابرایهمهمامهماست؛ازوقتوپولخود
برای اماچقدر برسیم. نظر به زیباتر تا مایهمیگذاریم
زیباترکردنباطنخودتالشمیکنیم؟صبر،مهربانی،
وشادیموادزیباکنندهایهستندکهباعثمیشوندبه

زیباییباطنیدستیابیم.
24:18ـ20وقتیربکابهفوریتوباکمالمیلبرای
اِلِعاذاروشترانشآبکشید،»روحیهخدمتگزاری«خود
راکاماًلآشکارساخت.ظروفیکهازآنبرایحملآب
عطش رفع برای بود. سنگین و بزرگ میشد، استفاده
شتریتشنهآبزیادیالزمبود)هرشتربعدازیکهفته
سفرتاصدلیترآبمیخورد(.اِلِعاذارکسیرامقابلخود
داشتکهبادلیخدمتگزارآمادهبودبسیاربیشترازآنچه

ازاوانتظارداشتندخدمتکند.



26آنگاهآنمردخداوندراسجدهكرده،گفت:27»ایخداوند،خدایَسرَورم
ابراهیم،ازتوسپاسگزارمكهنسبتبهاوامینومهربانبودهایومرادراین

سفرهدایتنموده،بهنزدبستگانسرورمآوردی.«
28پسآندختردواندوانرفته،بهاهلخانةخودخبرداد.29و30وقتیكه
برادرشالبانحلقهوالنگوهارابردستخواهرشدیدوازجریانامرمطلع
شد،نزدناظرابراهیمكههنوزكنارچاهپیششترهایشایستادهبود،شتافت
وبهاوگفت:31»ایكهبركتخداوندبرتوست،چرااینجاایستادهای؟به

منزلمابیا.مابرایتووشترهایتجاآمادهكردهایم.«
32پسآنمردباالبانبهمنزلرفتوالبانبارشترهارابازكرده،بهآنها
كاهوعلفداد.سپسبرایخادمابراهیموافرادشآبآوردتاپاهایخود
رابشویند.33وقتیغذاراآوردند،خادمابراهیمگفت:»تامقصودخودرااز

آمدنبهاینجانگویملببهغذانخواهمزد.«
البانگفت:»بسیارخوب،بگو.«

34ناظرگفت:»منخادمابراهیمهستم.35خداونداورابسیاربركتدادهاست
واومردیبزرگومعروفمیباشد.خداوندبهاوگلههاورمهها،طالونقرة
بسیار،غالمانوكنیزان،وشترهاواالغهایفراوانیدادهاست.36سارههمسر
سرورمدرسنپیریپسریزایید،وسرورمتمامداراییخودرابهپسرش
بخشیدهاست.37سرورممراقسمدادهكهازدخترانكنعانیبرایپسرشزن
نگیرم،38بلكهبهاینجانزدقبیلهوخاندانپدریاشآمده،زنیبرایاوانتخاب
كنم.39منبهسرورمگفتم:»شایدنتوانمدختریپیداكنمكهحاضرباشدبه
اینجابیاید؟«40اوبهمنگفت:»خداوندیكهازاوپیرویمیكنم،فرشتة
خودراهمراهتوخواهدفرستادتادراینسفركامیابشویودختریاز
قبیلهوخاندانپدریامپیداكنی.41تووظیفهداریبهآنجارفته،پرسوجو
كنی.اگرآنهاازفرستادندخترخودداریكردند،آنوقتتوازسوگندی

كهخوردهایآزادخواهیبود.«
42»امروزكهبهسرچاهرسیدمچنیندعاكردم:ایخداوند،خدایَسرَورم
ابراهیم،التماسمیكنممرادراینسفركامیابسازی.43اینکدركناراین
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۲۴:۲7،۲6خادمابراهیمبهمجرداینکهپیبردکهخدا 
بهدعایشپاسخگفته،دعاکردوخدارابراینیکوییو
هدایتشسپاسگفت.اگرمانیزخودراهمچونالعاذار
دردستانخداقراردهیم،اومارانیزبهکارخواهدبرد
باید ما واکنش نخستین آنگاه کرد. خواهد هدایت و
سپاسگزاریباشدبهاینسببکهخدابرآنشدهکهاز

مااستفادهکندوازطریقماکارخودراانجامدهد.

بازگو البان به را ماجرا وقتی العاذار  ۲۴:۴8،۴2
کرد،درموردخداونیکوییاشآشکاراسخنگفت.
میترسیم و میکنــیم عمل این عکس بر اغلب ما
مردمدرموردمادچارسوءتفاهمشوندیاماراطرد
در آشکارا باید ما بپندارند. “ُاُمل” را ما یا کنند،
سخن دیگران با میکند، ما با خدا که کاری باره

گوییم.
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بعضیهاهمیشهابتکارعملرادردستدارندوبهاصطالحکارهارارویغلطکمیاندازند.بیشک
ربکایکچنینشخصیبود.درزندگیهمیشهابتکارعملرادردستداشتودرهرچیزپیشقدم

میشد.بهوقتضرورتواردعملمیشد،هرچنداعمالشهمیشهدرستنبود.
همینپیشقدمشدنربکابودکهدرابتداباعثشدتوجهاِلِعاذار-خادمیکهابراهیمفرستادهبودتا
برایاسحاقهمسریبیابد-بهاوجلبشود.اکثرمردممحضرعایتادببهغریبههاآبمیدادند،
اماکمترپیشمیآمدکهکسیحاضرباشدبهدهشترتشنهنیزآبدهد.ربکابعدازشنیدنجزئیات

مربوطبهمأموریتاِلِعاذار،بالفاصلهپذیرفتبهعقدزناسحاقدرآید.
چندواقعهکهپسازآنرخدادنشانمیدهدکهابتکارعملچطورمیتواندمخربنیزباشد.ربکا
میدانستکهنقشهخدانهازطریقعیسو،بلکهازطریقیعقوباجراخواهدشد)پیدایش23:25(.
ازاینرونهفقطیعقوبرابیشترازعیسودوستمیداشت،بلکهعماًلنقشههاییچیدتامطمئنشود
یعقوببربرادردوقلویبزرگترشمسلطخواهدبود.وامااسحاقعیسورابیشتردوستداشت.همین
امرباعثشدبینزنوشوهراختالفبیفتد.وقتیعیسومیخواستپسرانشرابرکتدهد،ربکا

فریبدادنشوهرراکاماًلحقخودمیدانست.ونقشهماهرانهاشبطورتماموکمالعملیشد.
مانیزاغلبمیکوشیماعمالمانراموّجهجلوهدهیم.واغلبسعیمیکنیمخدارانیزواداریمبر
اعمالمانُمهرتأییدبزند.درستاستکهاعمالمانقشهخدارابرهمنخواهدزد،اماایننیزدرست
استکهمامسؤولاعمالخودهستیموبایدهمیشهمواظبانگیزههایمانباشیم.آیاوقتیبهفکر
انجامکاریهستید،صرفًامیکوشیدخدارانیزواداریدبرآنچهازاولتصمیمخودتانبودهاست
ُمهرتأییدبزنَد؟یااینکهاگرکارتانمطابقمعیارکالمخدانباشد،باکمالمیلحاضریدازانجام
آنصرفنظرکنید؟واردعملشدنوابتکارعملرابهدستگرفتنوقتیصحیحودرستاست

کهتحتحکمتخداباشد.

نقاطقوتوموفقیتها:
وقتیمیدیدکسیدراحتیاجاست،فورًادستبهکارمیشد. *
وقتیکاریراشروعمیکرد،آنراتابهآخرادامهمیداد. *

نقاطضعفواشتباهاتاو:
پیشقدمشدنشدرامورهمیشهحکیمانهنبود. *

یکیازپسرهایشرابیشترازدیگریدوستداشت. *
شوهرشرافریبداد. *

درسهاییاززندگیاو:
اعمالمابایدتحتهدایتخداصورتگیرد. *

خداحتیازاشتباهاتمانیزبرایپیشبردنقشهاشاستفادهمیکند. *
اگروالدینبینفرزندانشانتبعیضبگذارند،کلخانوادهآسیبمیبیند. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:هاران،کنعان. *
شغل:همسر،مادر،خانهدار. *

خویشاوندان:والدین:بتوئیلوِملکه.شوهر:اسحاق.برادر:البان.پسراندوقلو:عیسوویعقوب. *

آیاتکلیدی:
»اسحاق،ربکارابهداخلخیمهمادرخودآوردوویرابهزنیگرفتهبهاودلبستوازغممرگ

مادرشتسلییافت«)پیدایش67:24(.
»...ربکایعقوبرادوستمیداشت«)پیدایش28:25(.

ماجرایربکادرپیدایش24ـ27نقلشدهاست.ازاودررومیان10:9نیزنامبردهشدهاست.
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چاهمیایستموبهیكیازدخترانیكهازشهربرایبردنآبمیآیندخواهم
گفت:»ازسبویخودقدریآببهمنبدهتابنوشم.«44اگرآندخترجواب
بدهد:»بنوشومنشترانترانیزسیرابخواهمكرد،«آنگاهخواهمدانست
كهاوهماندختریاستكهتوبرایاسحاقپسرسرورمدرنظرگرفتهای.
45هنوزدعایمتمامنشدهبودكهدیدمربكاباسبوییبردوشسررسیدوبه
سرچاهرفته،آبكشیدوسبوراازآبُپركرد.بهاوگفتم:»كمیآببه
منبدهتابنوشم.«46اوفورًاسبوراپایینآوردتابنوشموگفت:»شترانترا

نیزسیرابخواهمكرد«وچنیننیزكرد.
47»آنگاهازاوپرسیدم:تودختركههستی؟

»اوبهمنگفت:»دختربتوئیلونوهناحوروِملكههستم.«
»منهمحلقهرادربینیاووالنگوهارابهدستشكردم.48سپسسجدهكرده
خداوند،خدایَسرَورمابراهیمراپرستشنمودم،چونمرابهراهراستهدایت
فرمودتادختریازخانوادهبرادرسرورخودبرایپسرشپیداكنم.49اكنونبه
منجواببدهید؛آیاچنینلطفیدرحقسرورمنخواهیدكردوآنچهدرست

استبهجاخواهیدآورد؟بهمنجواببدهیدتاتكلیفخودرابدانم.«
50البانوبتوئیلبهاوگفتند:»خداوندتورابهاینجاهدایتكردهاست،پس

ماچهمیتوانیمبگوییم؟51اینکربكارابرداشتهبروتاچنانكهخداونداراده
فرمودهاست،همسرپسرسرورتبشود.«

52بمحضشنیدناینسخن،خادِمابراهیمدرحضورخداوندبهخاکافتادواو
راسجدهنمود.53سپسلباسوطالونقرهوجواهراتبهربكادادوهدایای
گرانبهایینیزبهمادروبرادرانشپیشكشكرد.54پسازآناووهمراهانش
شامخوردندوشبرادرمنزلبتوئیلبهسربردند.خادمابراهیمصبحزود

برخاسته،بهآنهاگفت:»حالاجازهدهیدبرویم.«
55ولیمادروبرادرربكاگفتند:»ربكابایداقاًلدهروزدیگرپیشمابماند

وبعدازآنبرود.«
اینسفر نكنید.خداوندمرادر اوگفت:»خواهشمیكنممرامعطل 56اما
كامیابگردانیدهاست.بگذاریدبرومواینخبرخوشرابهسرورمبرسانم.«
خودش نظر ببینیم تا میپرسیم دختر از ما خوب. »بسیار گفتند: 57ایشان
چیست.«58پسربكاراصداكرده،ازاوپرسیدند:»آیامایلیهمراهاینمرد

بروی؟«ویجوابداد:»بلی،میروم.«
59آنگاهبااوخداحافظیكرده،دایهاشراهمراهویفرستادند.60هنگامحركت،
ربكارابركتداده،چنینگفتند:»خواهر،امیدواریممادِرفرزندانبسیاری

شوی!امیدواریمنسلتوبرتمامدشمنانتچیرهشوند.«
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61پسربكاوكنیزانشبرشترانسوارشده،همراهخادِمابراهیمرفتند.
62دراینهنگاماسحاقكهدرسرزمیننِِگبسكونتداشت،بهبئرلحیُرئی
بازگشتهبود.63یکروزعصرهنگامیكهدرصحراقدممیزدوغرقاندیشه
بادیدن اینکشترانمیآیند.64ربكا بلندكرده،دیدكه را بود،سرخود
اسحاقبهشتابازشترپیادهشد65وازخادمپرسید:»آنمردیكهازصحرا

بهاستقبالمامیآیدكیست؟«
ویپاسخداد:»اسحاق،پسرَسرَورمناست.«باشنیدناینسخن،ربكابا

روبنِدخودصورتشراپوشانید.
66آنگاهخادمتمامداستانسفرخودرابرایاسحاقشرحداد.67اسحاقربكا
رابهداخلخیمةمادرخودآوردواورابهزنیگرفتهبهاودلبستوازغم

مرگمادرشتسلییافت.

7ـرحلتابراهیم

ابراهیمباردیگرزنیگرفتبهنامقطورهكهبرایاوچندینفرزند25
بهدنیاآورد.اسامیآنهاعبارتبوداز:زمران،ُیقشان،مدان،مدیان،
یشباقوشوعه.3شباوددانپسرانیقشانبودند.ددانپدراشوریم،لطوشیمو

لئومیمبود.4عیفه،عیفر،حنوک،ابیداعوالداعه،پسرانمدیانبودند.
5ابراهیمتمامداراییخودرابهاسحاقبخشید،6امابهسایرپسرانشكهاز
كنیزانشبهدنیاآمدهبودند،هدایاییداده،ایشانرادرزمانحیاتخویشاز

نزدپسرخوداسحاق،بهدیارمشرقفرستاد.
7و8ابراهیمدرسنصدوهفتادوپنجسالگی،دركمالپیری،كامیابازدنیا
رفتوبهاجدادخودپیوست.9و10پسرانشاسحاقواسماعیلاورادرغار
مكفیله،جاییكهسارهدفنشدهبود،نزدیکِملکممریواقعدرمزرعهای

كهابراهیمازعفرونپسرصوحاِرحیّتیخریدهبود،دفنكردند.
11بعدازمرگابراهیم،خدااسحاقرابركتداد.)دراینزماناسحاقنزدیک

بئرلحیُرئیساكنبود.(
12-15اسامیفرزنداناسماعیل،پسرابراهیموهاجرمصری)كنیزساره(بترتیب
تولدشانعبارتبوداز:نبایوت،قیدار،ادبیل،مبسام،مشماع،دومه،مسا،حداد،

تیما،یطور،نافیشوقدمه.
16هركدامازایندوازدهپسراسماعیل،قبیلهایبهنامخودشبهوجودآورد.
محلسكونتواردوگاهاینقبایلنیزبههماناسامیخواندهمیشد.17اسماعیل
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۲۴:۶۴-۶۵ربکاوقتیدانستکهمردیکهبرایتحیت 
ایشانمیآید،اسحاق،شوهرآیندهاواست،دورسممشرقزمین

رابهجاآورد.اونخستبراینشاندادناحترام،ازشترپایین
آمد؛ودوم،درمقامعروس،حجاببرسرخودگذاشت.



درسنصدوسیوهفتسالگیُمردوبهاجدادخودپیوست.18اعقاب
اسماعیلدرمنطقهایبینحویلهوشوركهدرمرزشرقیمصروسرراهآشور

واقعبود،ساكنشدند.آنهادائمًابابرادرانخوددرجنگبودند.

هـ-ماجرایاسحاق)25:19تا28:9(
اسحاقهمهچیزراازپدرشبهارثبرد،ازجملهاینوعدهخداراکهنسلاوبهملتی
بزرگتبدیلخواهدشد.اسحاقدرکودکیهنگامیکهپدرشاورابهقربانگاهمیبرد،
مقاومتنکردواکنوننیزآنچهرازنشودیگرانبرایاوانتخابکردهبودند،باروی
خوشپذیرفت.ازماجرایاسحاقایندرسرافرامیگیریمکهبگذاریمخدازندگیما

راهدایتکندوارادهاورابرخواستخودمقدمبدانیم.

1ـیعقوبوعیسو،پسراندوقلویاسحاق
19ایناستسرگذشتفرزنداناسحاق،پسرابراهیم:20اسحاقچهلسالهبودكه
ربكارابهزنیگرفت.ربكادختربتوئیلوخواهرالبان،اهلبینالنهرینبود.
21ربكانازابودواسحاقبرایاونزدخداونددعامیكرد.سرانجامخداونددعای
اورااجابتفرمودوربكاحاملهشد.22بهنظرمیرسیدكهدوبچهدرشكماو
باهمكشمكشمیكنند.پسربكاگفت:»چراچنیناتفاقیبرایمنافتاده
است؟«ودراینخصوصازخداوندسؤالنمود.23خداوندبهاوفرمود:»ازدو
پسریكهدررحمداری،دوملتبهوجودخواهدآمد.یكیازدیگریقویتر

خواهدبود،وبزرگتركوچكتررابندگیخواهدكرد!«
بدنیاآمد، 25پسراولیكه زایید. دوقلو ربكا رسید، حمل وضع زمان 24وقتی
سرخروبودوبدنشچنانباموپوشیدهشدهبودكهگوییپوستینبرتندارد.
بنابرایناوراعیسونامنهادند.26پسردومیكهبهدنیاآمدپاشنةپایعیسورا
گرفتهبود!پساورایعقوبنامیدند.اسحاقشصتسالهبودكهایندوقلوها

بهدنیاآمدند.

عیسوحقنخستزادگیرامیفروشد
27آندوپسربزرگشدند.عیسوشكارچیایماهرومردبیابانبود،ولی
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25:21سراسرکتابمقدسماراتشویقمیکندکهدرست 
چیزی خدا از ناله و آه و التماس با که اسحاق مثل
و شخصیترین نیز ما خواست، فرزند- -یعنی باارزش
مهمترینخواستههایمانرابهحضورخدابیاوریموملتمسانه
ازاوکمکبطلبیم.خدامیخواهدبهماچیزهایینیکوبدهد،
امامیخواهدکهاینچیزهاراازاوبطلبیم.بااینحالحتی

اسحاق مورد در همانگونهکه - هم طلبیدن درصورت
تامدتینخواهددعایمانرا میبینیم-ممکناستخدا
جوابدهدتا)1(درکمانرانسبتبهآنچهواقعًابداننیاز
داریمعمیقترسازد،)2(کمکمانکندبهارزشجوابیکه
میدهدبهترپیببریم،یا)3(رشدکنیموبالغترشویمتا

بتوانیمحکیمانهترازعطایایاواستفادهنماییم.
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اکثر اشتراک وجه واقع، در نیست. متداول و رایج میکنیم فکر که هم آنقدرها سلیم عقل
از بود پر عیسو زندگی نیست. سلیمخبری عقل از آنها در استکه این ما تصمیمگیریهای
تصمیماتیکهقطعًابعدهابابتشانبهشدتافسوسخوردهبود.چنینبهنظرمیرسدکهاوابدًابه
عواقبکاریکهمیکردنمیاندیشید.اوتحتتأثیرنیازهایلحظهایاشعملمیکرد،بدونآنکه
متوجهباشددرعوِضرفعآننیاز،چهچیزهایمهمیراازدستخواهدداد.بارزتریننمونهاین
ضعفاو،معاوضهحقنخستزادگیاشباکاسهایآشاست.ازاینگذشتههمسرانیبرایخود

برگزیدکهبههیچوجهموردتأییدوالدینشنبودند.
درازایرسیدنبهچیزهاییکهمیخواهید،حاضریدازچهچیزهاییبگذرید؟آیابعضیاوقات
حاضرنیستیددرازایبدستآوردنچیزیکههمیناالنبهآناحتیاجدارید،ازهمهچیِزخود
بگذرید؟آیاخانواده،همسر،صداقت،وجسموروحتاننیزجزواین»همهچیز«هست؟آیاگاه
احساسنمیکنیددرحالیکهدرپیبهدستآوردنچیزیبودهاید،قسمتهاییمهماززندگیتان

بربادرفتهاست؟
اگرچنیناست،شایدمانندعیسواولینواکنشتاناینباشدکهشدیدًاخشمگینشوید.اینخشمبه
خودیخودگناهنیست،بهشرطاینکهبهجایمقصرخواندندیگران،نیرویحاصلازآنراصرف
یافتنراهحلکنید.بزرگتریننیازتانایناستکهبهجایاینکهازخودبپرسید»نیاِزهمیناالِنمن
چیست«،بهنیازاصلیتانپیببرید.وتنهانیازاصلیشماخودخداونداست.رابطهبااونهتنهادر

نهایتبهزندگیتانهدفخواهدبخشید،بلکهبهزندگیروزانهتاننیزجهتخواهدداد.

نقاطقوتوموفقیتهایعیسو:
جدادومیهابود. *

تیراندازیماهربود. *
میتوانستباوجودخشمشدید،طرفمقابلراببخشد. *

نقاطضعفواشتباهات:
بههنگاممواجههباتصمیماتمهم،ترجیحمیدادبهجایاندیشیدنبهعواقبدرازمدت، *

مطابقنیازهمانلحظهتصمیمبگیرد.
باانتخاببددرامرازدواج،والدینشراعصبانیکرد. *

درسهاییاززندگیاو:
درستاستکهخدابرایتحققاهدافکلیاشگاهاجازهمیدهدبعضیاتفاقاتدرزندگی *

مارویدهد،اماماکماکانمسؤولاعمالخودهستیم.
همیشهبایدبهعواقبکاریکهمیکنیمیاتصمیمیکهمیگیریمبیندیشیم. *

میتوانبهشدتعصبانیشد،امادرعینحالگناهنکرد. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعان. *
شغل:شکارچیماهر. *

خویشاوندان:والدین:اسحاقوربکا.برادر:یعقوب.زنان:یهودیه،بسمهومحلت. *

آیاتکلیدی:
»همچنینمراقبباشیدکسیگرفتارزناوبیعفتینشودویادرموردامورالهیالقیدنگردد،
مانندعیسوبرادربزرگیعقوبکهحقارشدیخودرابهیککاسهآشفروخت!وبعدازآن،
وقتیخواستحقخودرابازپسگیرد،هرچهاشکریخت،موفقنشد،چوندیگردیرشدهبود
وپشیمانیفایدهاینداشت.بنابراین،ازاینواقعهدرسعبرتبگیریدومواظبخودتانباشید«

)عبرانیان17،16:12(.

ـو
سـ
عیـ



یعقوبمردیآراموچادرنشینبود.28اسحاق،عیسورادوستمیداشت،
چونازگوشتحیواناتیكهاوشكارمیكرد،میخورد؛اماربكایعقوبرا

دوستمیداشت.
29روزییعقوبمشغولپختنآشبودكهعیسوخستهوگرسنهازشكار

برگشت.
30عیسوگفت:»برادر،ازشدتگرسنگیرمقیدرمننماندهاست،كمیازآن

آشسرخبهمنبده.«)بههمیندلیلاستكهعیسوراادومنیزمینامند.(
31یعقوبجوابداد:»بشرطآنكهدرعوضآن،حقنخستزادگیخودرا

بهمنبفروشی!«
32عیسوگفت:»منازگرسنگیمیمیرم،حقنخستزادگیچهسودیبرایم

دارد؟«
33امایعقوبگفت:»قسمبخوركهبعدازاین،حقنخستزادگیتوازآن

منخواهدبود.«
برادر به را خود زادگی نخست حق ترتیب این به و خورد قسم عیسو

كوچكترشیعقوبفروخت.
34سپسیعقوبآشعدسرابانانبهعیسوداد.اوخـوردوبرخاسـتو

رفت.ایـنچنینعیسونخستزادگیخودرابیارزششمرد.
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25:31حقنخستزادگیافتخارویژهایبودمخصوص 
پسرارشدخانواده.پسرارشدعالوهبراینکهبههنگامتقسیم
ارثومیراثدوبرابردیگرانسهمداشت،ازاینامتیاز
فرزند شود. خانواده رهبر روزی که بود برخوردار نیز
ارشدچنانچهمیخواستمیتوانستحقنخستزادگیاش
رابفروشدیاآنرابهکسیدیگرببخشد.امااگراینکار
رامیکرد،مقامخودرابهعنوانبزرگخانوادهازدست
میداد.عیسواینحقراداشتکهنخستزادگیاشرابا
چیزدیگریمعاوضهکند.امانشاندادکهنسبتبهبرکات
روحانیکهدرصورتحفِظحقنخستزادگیاشبهاو

تعلقمیگرفت،کاماًلبیاعتنااست.
ماندگارحقنخستزادگی امتیازات 25:32،33عیسو
ازروی و اوعجوالنه غذاعوضکرد. آنی لذِت با را
هویوهوسعملمیکرد؛بدونآنکهفکرکندوبه
عواقبدرازمدتکاریکهمیکندبیندیشد،صرفًادرپی
ارضایامیالزودگذرشبود.مانیزممکناستدرهمین
دامبیفتیم.وقتیچیزیمیبینیموآنراطلبمیکنیم،
اولینانگیزهمانایناستکهآنراهرطورشدهبهدست
آوریم.اوایلچونچیزیرابهدستآوردهایمکهسخت
بدانتمایلداشتیم،شدیدًااحساسرضایتمیکنیموگاه

حتیبهقدرتخودمینازیم.امالذاتآنیاغلببهمرور
میدهند. دست از را خود جذبه و میبازند رنگ زمان
رضایتخاطری کار، هر انجام از قبل باید بنابراین
کوتاهمدترادرکنارعواقبدرازمدتآنقراردهیمتا

مرتکباشتباِهعیسونشویم.
عیسودرموردگرسنگیاشاغراقکرد.گفت،»دارماز
باعث نگرش نوع این میشوم.« فرطگرسنگیهالک
شددستزدنبهچنینانتخابیبرایشآسانترباشد،چون
اگرقراربودازگرسنگیبمیردارثومیراثخانوادگی
بهچهدردشمیخورد؟آنفشاِرلحظهایدیدگاهشرا
فورًا باید که کند فکر شد موجب و ساخت مخدوش
تصمیمبگیرد،زیرانیازشضروریوحیاتیاست.مانیز
اغلبدرموقعیتهاییمشابهقرارمیگیریم.بهعنوانمثال،
وقتیمیلجنسیبهمافشارمیآورد،داشتنتعهدازدواج
چندانمهمبهنظرنمیرسد.گاهچناندرموردیخاص
تحتفشاریمکهدیگرهیچچیزغیرازآنبرایمانمهم
نیست.فشارلحظهایباعثمیشوددیدگاهمانمخدوش
گرددوقّوهتشخیصخودراازدستبدهیم.دربیشتر
مواردسختترینقسمتوسوسههمانعبورازاینلحظه

پرفشاراست.



2ـاسحاقوابیملکپادشاه

روزیقحطیشدیدیهمانندقحطیزمانابراهیمسراسرسرزمین26
كنعانرافراگرفت.بههمیندلیلاسحاقبهشهرجرارنزدابیملک،
پادشاهفلسطینرفت.2و3خداونددرآنجابراوظاهرشده،گفت:»بهمصر
نرو،درهمینجابمان.اگرسخنمراشنیده،اطاعتكنیباتوخواهمبودو
تورابسیاربركتخواهمدادوتمامیاینسرزمینرابهتوونسلتوخواهم
بخشید،چنانكهبهپدرتابراهیموعدهدادهام.4نسلتوراچونستارگانآسمان
بیشمارخواهمگردانیدوتمامیاینسرزمینرابهآنهاخواهمدادوهمهملل
جهانازنسلتوبركتخواهندیافت.5اینكاررابخاطرابراهیمخواهمكرد،

چوناواحكامواوامرمرااطاعتنمود.«

اسحاقپادشاهرافریبمیدهد
6پساسحاقدرجرارماندگارشد.7وقتیكهمردمآنجادربارةربكاازاو
سؤالكردند،گفت:»اوخواهرمناست!«چونترسیداگربگویدهمسرمن
است،بخاطرتصاحبزنشاورابكشند،زیراربكابسیارزیبابود.8مدتیبعد،
یکروزابیملک،پادشاهفلسطینازپنجرهدیدكهاسحاقبازنخودشوخی
میكند.9پسابیملک،اسحاقرانزدخودخوانده،بهاوگفت:»چراگفتی

ربكاخواهرتاست،درحالیكهزنتومیباشد؟«
اسحاقدرجوابگفت:»چونمیترسیدمبرایتصاحباومرابكشند.«
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از  یکی به که بودند قبیلهای و قوم فلسطینیها  26:1
بیرحمتریندشمنانبنیاسرائیلتبدیلشدند.»فلسطین«
یعنی»قومدریا«،چوندرابتدادرنواحیدریایمدیترانه
بهدریانوردیروزگارمیگذراندند.اینقومکهدرامتداد
ابتدا در داشتند، سکونت فلسطین غربی جنوب کرانه
قومیکمجمعیتبودند،امادرجنگ،درندهخوییخاصی
داشتند.اینگروهکوچکگرچهبااسحاقازدردوستی
درآمدند،امادردورانیوشع،داورانوداودپادشاهاز
جملهخطرناکتریندشمناِنقوماسرائیلبودندوایشان

رابراستیبهستوهآوردند.
تا بکشند را او جرار مردان ترسید اسحاق  26:7ـ11
همسرشربکاراکهزنیزیبارویبود،تصاحبکنند.از
اینروبهدروغگفتکهربکاخواهراواست.اواینحیله
راازکجاآموختهبود؟ظاهرًااسحاقازکارهایپدرش
پیدایش10:12ـ14و به )نگاهکنید ابراهیمخبرداشت
1:20ـ4(.والدینازطریقنحوهتربیتفرزندانشان،آینده
و عادل فرزندانی است بنا اگر میدهند. شکل را دنیا
درستکارداشتهباشیم،اولینقدمایناستکهخودوالدین

عادلودرستکارباشند.زیرااغلبکسانیکهازهمهبه
شمانزدیکترند،کارهایتانراتقلیدمیکنند.

اسحاقبهجرار
میرود

اسحاقدربئرلحیرئی
کهدوپسرشیعقوب
وعیسودرآنجامتولد
سکونت بودند، شده
قحطی بروز داشت.
جرار به شد باعث
اما کند. مکان نقل
شد، ثروتمند وقتی
همسایگانشحسادت
کردندوازاوخواستند
جرارراترککند.به
همینجهتبهبئرشبع

رفت.
دریایمرده

دریایمدیترانه

حبرون

روداردن

بئرشبع

اورشلیم
)سالیم(

دریای
جلیل

جرار

بئرلحیرئی



10ابیملکگفت:»اینچهكاریبودكهباماكردی؟آیافكرنكردیكه
ممكناستشخصیباویهمبسترشود؟درآنصورتمامقصرمیشدیم.«
11سپسابیملکبههمهاعالمنمود:»هركسبهاینمردوهمسرویزیان

رساند،كشتهخواهدشد.«

اسحاقازجنگامتناعمیکند
12اسحاقدرجراربهزراعتمشغولشدودرآنسالصدبرابربذریكه
كاشتهبوددروكرد،زیراخداونداورابركتدادهبود.13هرروزبرداراییاو
افزودهمیشدوطولینكشیدكهاومردبسیارثروتمندیشد.14ویگلههاو
رمههاوغالمانبسیارداشتبطوریكهفلسطینیهابراوحسدمیبردند.15پس
آنهاچاههایآبیراكهغالمانپدرشابراهیمدرزمانحیاتابراهیمكنده
بودند،باخاکُپركردند.16ابیملِکپادشاهنیزازاوخواستتاسرزمینشرا
ترکكندوبهاوگفت:»بهجاییدیگربرو،زیراتوازمابسیارثروتمندتر

وقدرتمندترشدهای.«
17پساسحاقآنجاراترکنموده،دردرةجرارساكنشد.18اوچاههایآبیرا
كهدرزمانحیاتپدرشَكندهبودندوفلسطینیهاآنهاراُپركردهبودند،دوباره
َكندوهماننامهاییراكهقباًلپدرشبرآنهانهادهبودبرآنهاگذاشت.19غالمان

اونیزچاهتازهایدردرةجرارَكنده،درقعرآنبهآبروانرسیدند.
20سپسچوپانانجرارآمدندوباچوپاناناسحاقبهنزاعپرداخته،گفتند:»این

چاهبهماتعلقدارد.«پساسحاقآنچاهراِعِسق)یعنی»نزاع«(نامید.

26:10
پیدا7:20ـ10

26:10
پیدا7:20ـ10

26:11
امث29:6
26:11

امث29:6

26:12
پیدا3:26
26:12
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دادن  برکت بر مبنی خود وعده به خدا  26:12ـ16
او به اسحاق فلسطینی همسایگان کرد. عمل اسحاق
رشکورزیدندچونظاهرًادستبههرکاریمیزد،در
آنتوفیقمییافت.بههمیندلیلچاههایاورامسدود
دارند. بر راه سر از را او نوعی به کوشیدند و کردند
میاندازد. جدایی افراد بین که است نیرویی حسادت
را ملتها قدرتمندترین میتواند که دارد قدرت آنقدر
بپاشد. هم از را دوستیها مستحکمترین یا ببرد بین از
حسادتباعثمیشودخودتانبهصورتمانعدرآمده،
آوردنش بهدست پی در سخت امر ابتدای در آنچه از
ممکن دیدیدکه بنابراینهرگاه بمانید. بودیدمحروم
استنسبتبهدیگرانحسادتورزید،بکوشیدازخدا

برایموفقیتهایشانتشکرکنید.
بارچاههاییجدید اسحاقوغالمانشسه 26:17ـ22
حفرکردند.اسحاقدرپیدومنازعهاول،بهجاییدیگر
جا کافی اندازه به همه برای سرانجام کرد. مکان نقل
بود.اسحاقبهجایآنکهنزاعکند،بهخاطرحفظصلح،

بادشمنانخودکنارآمد.آیاشمانیزحاضریدبهخاطر
حفظصلح،ازشغلیمهمیاثروتیباارزشدستبشویید؟
ازخدابخواهیدبهشماحکمتبدهدتابدانیدچهوقت
بایدخودراکناربکشیدوچهوقتالزماستبایستید

وبجنگید.
26:18جرارمنطقهایمتروکهدرحاشیهبیابانبود.آب
درآنمنطقهبهاندازهطالارزشداشت.اگرکسیدر
آنناحیهچاهیحفرمیکرد،بااینکارکلزمینآن
محدودهراازآنخودمیساخت.حتیبعضیازچاهها
بدزدند. را چاه آب نتوانند دزدان تا میکردند قفل را
بودودرآن اعالنجنگ مسدودکردنچاهدرحکم
وقتی بنابراین میشد. محسوب بزرگ جنایتی منطقه
فلسطینیهاچاههایاسحاقرانابودکردند،اوکاماًلحق
داشتدرمقابلشانبایستدوباآنانبجنگد.باوجوداین
تصمیمگرفتازدرگیریبپرهیزد.سرانجامفلسطینیها
رامیبینیمکهبهخاطرصبراسحاقوتالشهایشبرای

حفظصلح،اوراحرمتنهادند.
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ابراهیم،اسحاقویعقوبازمهمترینافرادعهدعتیقمیباشند.دانستناینموضوعضروریاستکهاهمیت
آناننهبهخاطرویژگیهایشخصیتیشان،بلکهدرگروشخصیتخدااست.تمامبزرگانآندوران-هر
چندبااکراه-برایاینسهنفراحترامقائلبودندوحتیازایشانمیترسیدند؛تمامیاینسهنفرافرادیتوانا

وتوانگربودندوبعضًادروغمیگفتند،دیگرانرافریبمیدادندوخودخواهبودند.
آری،آنانبرخالفآنچهاحتمااًلتصورمیکنیم،قهرمانانیبیعیبونقصنبودند،بلکهآنهانیزمثلما

انسانبودندوسعیداشتندخداراخشنودسازند-هرچنداغلبدراینکارشکستمیخوردند.
یعقوبدرنقشهخدامبنیبربهوجودآوردنملتیازنسلابراهیم،حلقهسومبود.بااینحالایننقشهنه
بواسطهنحوهزندگییعقوب،بلکهعلیرغمآنموفقیتآمیزبود.حتیپیشازتولدیعقوب،خداوعدهداده
بودکهنقشهاشازطریقیعقوبعملیخواهدشد،نهازطریقبرادِردوقلویاو،عیسو.باآنکهطرززندگی
یعقوبهمیشهآبرومندانهنبود،امابایدمهارت،ارادهوصبراوراتحسینکرد.وقتیزندگیاوراازتولد

تامرگمرورمیکنیم،میبینیمخداواقعًادرزندگیاشعملکردهاست.
زندگییعقوبچهارمرحلهداشتواودرهریکازاینمراحلخداراشخصًارودررومالقاتکرد.
یعقوبدرمرحلهاولبهراستیدرخوِراسمشیعنی»قاپنده«زندگیکرد.بههنگامتولدپاشنهپایعیسورا
قاپیدوبههنگامفرارازخانهنیزحقنخستزادگیوبرکاتبرادرش.درحینفراربودکهخدابرایاولین
باربراوظاهرشد.خدانهتنهابربرکاتیکهازآنیعقوبشدهبودمهرتأئیدزد،بلکهاجازهدادیعقوباو
راشخصًابشناسد.درمرحلهدوم،بایعقوبهمانرفتاریشدکهخودبادیگرانداشت:البانویرافریب
داد.امادراینجامتوجهحقیقتجالبیمیشویم:یعقوبِمرحلهاولصرفًامیکوشیدازپیشالبانبرود؛
یعقوبِمرحلهدومنیزهمینتصمیمراگرفت،اماششسالصبرکردتاخدااجازهاینکاررابهاوبدهد.
درمرحلهسوم،یعقوببهعنوان“قاپنده”درنقشجدیدیظاهرمیشود.اینبار،کنارروداردن،خداراقاپید
ونگذاشتبرود.درآنجابودکهیعقوبدریافتتاچهحدبهاینخداییکهمداماورابرکتدادهبود
وابستهاست.رابطهباخدادرآنجابرایشبهصورتمسألهایحیاتیدرآمد،واسمشبهاسرائیلتغییرپیدا
کرد.یعقوبدرآخرینمرحلهزندگیمتوجهشدخودشقاپیدهشدهوبهچنگافتادهاست؛اوبهچنگ
خداافتادهبودوخداکاماًلبراوتسلطداشت.بیتردیدوقتییوسفازاودعوتکردبهمصربیاید،حاضر

نبودبدونرضایتخداقدمیبردارد.
آیاتابهحالشدهکهخداخودراشخصًابهشماشناسانیدهباشد؟آیاآمادهایدکهبههنگاممطالعهکالمش،
اورامالقاتکنید؟اینتجربیاتچهتغییریدرزندگیتانایجادکردهاست؟آیابیشتربهیعقوبجوان
شباهتداریدوخداراوامیداریددربیاباناشتباهاتونقشههایمغشوششمادنبالردپایتانباشد؟
یااینکهبیشترشبیهیعقوبیهستیدکهقبلازاقدامبهکاری،خواستههاونقشههایشرابهحضورخدا

میآوردتاازاوکسِبتکلیفکند؟

نقاطقوتوموفقیتها:
پدردوازدهقبیلهاسرائیلبود. *

درچارچوبنقشهخدا،سومیننسلازخاندانابراهیمبود. *
مصصمبودچیزیراکهمیخواست،بهدستآورد.وحاضربودبرایبهدستآوردنآنبرای *

مدتیطوالنیسختکارکند.
دامداریثروتمندبود. *

نقاطضعفواشتباهات:
بههنگامروبروشدنبامشکالت،بهجایکمکگرفتنازخدابهثروتوامکاناتخودشاتکاداشت. *

ثروترامحضخاطرثروتاندوزیدوستداشت. *
درسهاییاززندگیاو:

امنیتدرگرومالاندوزینیست. *
خداتماماعمالومقاصدانسانرا-چهخوبوچهبد-درچارچوبنقشهپیشروندهاشبهکارمیگیرد. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعان. *
شغل:چوپان،دامدار. *

در لیه. و راحیل زنان: البان. زن: پدر عیسو. برادر: ربکا. و اسحاق والدین: خویشاوندان: *
کتابمقدسبهاسامیدوازدهپسرویکدختراواشارهشدهاست.

آیهکلیدی:
»هرجاکهبرویمنباتوخواهمبودوازتوحمایتنموده،دوبارهتورابهسالمتبهاینسرزمینباز

خواهمآورد.تاآنچهبهتووعدهدادهامبهجانیاورمتورارهانخواهمکرد«)پیدایش15:28(.
ماجراییعقوبدرپیدایش25ـ50نقلشدهاست.ازاودرهوشع3:12ـ5؛متی2:1؛32:22؛اعمال13:3؛

46:7؛رومیان11:9ـ13؛عبرانیان9:11و20ـ21نیزنامبردهشدهاست.
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21غالماِناسحاقچاهدیگریَكندندوبازبرسرآنمشاجرهایدرگرفت.
اسحاقآنچاهراِسطنه)یعنی»دشمنی«(نامید.22اسحاقآنچاهرانیزترک
نموده،چاهدیگریَكند،ولیاینبارنزاعیدرنگرفت.پساسحاقآنرا
رحوبوت)یعنی»مكان«(نامید.اوگفت:»خداوندمكانیبرایمامهیانموده

استومادراینسرزمینترقیخواهیمكرد.«
23وقتیكهاسحاقبهبئرشبعرفت24درهمانشبخداوندبرویظاهرشدو
فرمود:»منخدایپدرتابراهیمهستم.ترسانمباش،چونمنباتوهستم.
منتورابركتخواهمدادوبخاطربندةخودابراهیمنسلتورازیادخواهم
كرد.«25آنگاهاسحاققربانگاهیبناكرده،خداوندراپرستشنمود.اودر

همانجاساكنشدوغالمانشچاهدیگریكندند.
26روزیابیملِکپادشاهبهاتفاقمشاورخوداحوزاتوفرماندةسپاهشفیكول
ازجرارنزداسحاقآمدند.27اسحاقازایشانپرسید:»چرابهاینجاآمدهاید؟

شماكهمراباخصومتازنزدخودراندید!«
28و29آنانبهویگفتند:»ماآشكارامیبینیمكهخداوندباتوستوتورا
بهما ببندیم.قولبدهضرری باتوپیمانی بركتدادهاست؛پسآمدهایم
نرسانیهمانطوركهماهمضرریبهتونرساندیم.ماغیرازخوبیكاریدر

حقتونكردیموتوراباصلحوصفاروانهنمودیم.«
30پساسحاقمهمانیایبرایآنهابرپانمودوخوردندوآشامیدند.31صبحروز
بعدبرخاستندوهریکازآنهاقسمخوردندكهبهیكدیگرضررینرسانند.

سپساسحاقایشانرابسالمتیبهسرزمینشانروانهكرد.
32درهمانروز،غالماناسحاقآمدندواوراازچاهیكهمیَكندندخبرداده،
گفتندكهدرآنآبیافتهاند.33اسحاقآنراَشَبع)یعنی»سوگند«(نامیدو
شهریكهدرآنجابناشد،بئرشبع)یعنی»چاهسوگند«(نامیدهشدكهتابه

امروزبههماننامباقیاست.

3ـاسحاقیعقوبرابهجایعیسوبرکتمیدهد
34عیسوپسراسحاقدرسنچهلسالگییودیه،دختربیریحیّتیوبسمهدختر
ایلوِنحیّتیرابهزنیگرفت.35اینزنانزندگیرابراسحاقوربكاتلخكردند.
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26:26ـ29حالکهدشمناناسحاقخواهانصلحوآرامش 
بودند،اسحاقبیدرنگبهخواستهشانپاسخمثبتدادو
باعثشادیوسرورهمگانشد.مانیزبایدهمچوناسحاق
پذیرایکسانیباشیمکهمیخواهنداختالفاتشانراباماحل
وفصلکنند.وقتیتقویوخداترسیماباعثمیشودمردم
-حتیدشمنان-مجذوبماشوند،بایدازفرصتیاستفاده

کنیمتامژدهنجاتومحبِتخدارابهگوششانبرسانیم.

این کرد. ازدواج بتپرست زنان با عیسو  26:34،35
والدین اکثر شد. والدینش فراوان رنجش باعث موضوع
بخوبیباخصوصیاتشخصیتیفرزندانشانآشناییدارند
ومیتوانندبرایشانگنجینهایازنصایحمفیدباشند.ممکن
استباتمامگفتههایوالدینتانموافقنباشید.اماحداقلبا
آنانصحبتکنیدوبهدقتبهحرفهایشانگوشدهید.این

کارباعثمیشودمانندعیسودچارتجربیاتتلخنشوید.



اسحاقپیرشدهوچشمانشتارگشتهبود.روزیاوپسربزرگ27
خودعیسوراخواندوبهویگفت:»پسرم،مندیگرپیرشدهامو
پایانزندگیمفرارسیدهاست.3پستیروكمانخودرابرداروبهصحرابرو
وشكاریكن4وازآن،خوراكیمطابقمیلمآمادهسازتابخورموپیشاز

مرگمتورابركتدهم.«
5اماربكاسخنانآنهاراشنید.وقتیعیسوبرایشكاربهصحرارفت،6ربكا،
یعقوبرانزدخودخوانده،گفت:»شنیدمكهپدرتبهعیسوچنینمیگفت:
7»مقداریگوشتشكاربرایمبیاوروازآنغذاییبرایمبپزتابخورم.منهم
قبلازمرگمدرحضورخداوندتورابركتخواهمداد.«8حالایپسرمهرچه
بهتومیگویمانجامبده.9نزدگلهبروودوبزغالةخوبجداكنونزدمنبیاور
تامنازگوشتآنهاغذاییراكهپدرتدوستمیداردبرایشتهیهكنم.10بعد

توآنرانزدپدرتببرتابخوردوقبلازمرگشتورابركتدهد.«
11یعقوبجوابداد:»عیسومردیاستُپرمو،ولیبدنمنموندارد.12اگرپدرم
بهمندستبزندوبفهمدكهمنعیسونیستم،چه؟آنگاهاوپیخواهدبردكه

منخواستهاماورافریببدهموبجایبركت،مرالعنتمیكند!«
13ربكاگفت:»پسرم،لعنتاوبرمنباشد.توفقطآنچهراكهمنبهتو

میگویمانجامبده.برووبزغالههارابیاور.«
14یعقوبدستورمادرشرااطاعتكردوبزغالههاراآوردوربكاخوراكیرا
كهاسحاقدوستمیداشت،تهیهكرد.15آنگاهبهترینلباسعیسوراكهدرخانه
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27:5ـ10وقتیربکافهمیداسحاقمیخواهدعیسورا 
برکتدهد،بهسرعتدستبهکارشدونقشهکشیدتا
اسحاقرافریبداده،کاریکندکهبهجایعیسو،یعقوب
که بود گفته ربکا به قباًل خدا آنکه با دهد. برکت را
یعقوببزرگخانوادهخواهدشد)پیدایش23:25ـ26(،اما
ربکادرصددبرآمدخودشواردعملشود.اودرتالش
برایعملیساختنگفتهخدا،بهگناهمتوسلشد.ازنظر
ربکا،هدفوسیلهراتوجیهمیکرد.شایداهدافیکهداریم
خوبوعالیبهنظربرسند،اماهرچقدرهمخوبباشند،

نبایدسعیکنیمآنهاراازراهنادرستعملیسازیم.
که دشواری وضعیت برابر در واکنشمان  27:11،12
انگیزههایواقعیمانراآشکارمیسازد،چیست؟اغلب
باشیم، درست کار انجام فکر در اینکه جای به بیشتر
نگراناینهستیمکهمبادامشتمانبازشود.ظاهرًایعقوب
تنها بلکه نبود، ناراحت مادرش فریبکارانه نقشه از ابدًا
اگر بنابراین بیفتد. گیر مبادا که بود این نگرانیاش
اعمالتانتوأمباصداقتوراستینیست،ترسازگرفتار
شدنبایدبرایتاندرحکمهشداریباشدتابهراستیعمل

کنید.یعقوببهخاطرعملیساختننقشهایفریبکارانه،
بهایسنگینیپرداخت.

27:11ـ13یعقوبپسازآگاهیازنقشهفریبکارانه
ربکا،مرددبودکهآیابهآنعملکندیانه.اگرچهاو
نقشهمادرشرابنابهانگیزهاینادرست-یعنیترساز
گرفتارشدن-زیرسؤالبرد،اماالاقلابرازمخالفتکرد
وبهاینترتیبآخرینفرصترابهربکادادتادرباره
تصمیمشبیشترفکرکند.اماربکاچنانمعطوفنقشهاش
بودکهنمیتوانستببیندچهمیکند.اوبهدامگناهافتاده
بودواینگناه،شخصیتاوراتباهمیکرد.اگرپساز
این برآیید، اصالحخود نادرستدرصدد انجامکاری
آزردهخاطر و سرخورده باعثگردد است ممکن کار

شوید،امادرعوضازاسارتگناهآزادخواهیدشد.
27:14اگرچهیعقوببهبرکتیکهمیخواسترسید،
امافریبدادِنپدربرایشبسیارگرانتمامشد.برخی
ازعواقباعمالاوعبارتنداز:)1(دیگرهرگزمادرش
راندید؛)2(برادرشمیخواستاورابکشد؛)3(دایی
خودش،البان،اورافریبداد؛)4(خانوادهاشبهخاطر



بودبهیعقوبدادتابرتنكند.16سپسپوستبزغالهرابردستهاوگردناو
بست،17وغذایخوشطعمیراكهدرستكردهبودهمراهبانانیكهپختهبود

بهدستیعقوبداد.18یعقوبآنغذارانزدپدرشبردوگفت:»پدرم!«
اسحاقجوابداد:»بلی،كیستی؟«

19یعقوبگفت:»منعیسوپسربزرگتوهستم.همانطوركهگفتیبهشكار
رفتموغذاییراكهدوستمیداریبرایتپختم.بنشین،آنرابخورومرا

بركتبده.«
20اسحاقپرسید:»پسرم،چطورتوانستیبهاینزودیشكاریپیداكنی؟«

یعقوبجوابداد:»خداوند،خدایتوآنراسرراهمنقرارداد.«
21اسحاقگفت:»نزدیکبیاتاتورالمسكنمومطمئنشومكهواقعًاعیسو

هستی.«
و اودستكشید وگردن دستها بر پدرش و رفت پدرش نزد 22یعقوب
گفت:»صدا،صداییعقوباست،ولیدستها،دستهایعیسو!«23اسحاقاورا
نشناخت،چوندستهایشمثلدستهایعیسوپرموبود.پسیعقوبرابركت

داده،24پرسید:»آیاتوواقعًاعیسوهستی؟«
یعقوبجوابداد:»بلیپدر.«

25اسحاقگفت:»پسغذارانزدمنبیاورتابخورموبعدتورابركتدهم.«
یعقوبغذاراپیشاوگذاشتواسحاقآنراخوردوشرابیراهمكهیعقوب
ببوس.« مرا و بیا نزدیک »پسرم، گفت: 26بعد نوشید. بود، آورده برایش
27یعقوبجلورفتوصورتشرابوسید.وقتیاسحاقلباسهایاورابوییدبه
اوبركتداده،گفت:»بویپسرمچونرایحةخوشبویصحراییاستكه
خداوندآنرابركتدادهاست.28خدابارانبرزمینتبباراندتامحصولت
فراوانباشدوغلهوشرابتافزودهگردد.29مللبسیاریتورابندگیكنند،بر
برادرانتَسرَوریكنیوهمةخویشانتتوراتعظیمنمایند.لعنتبركسانی

كهتورالعنتكنندوبركتبرآنانیكهتورابركتدهند.«
30پسازاینكهاسحاقیعقوبرابركتداد،یعقوبازاطاقخارجشد.بمحض
خروجاو،عیسوازشكاربازگشت.31اونیزغذاییراكهپدرشدوستمیداشت،
تهیهكردوبرایشآوردوگفت:»اینکغذاییراكهدوستداریباگوشِت

شكاربرایتپختهوآوردهام.برخیز؛آنرابخورومرابركتبده.«
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درگیریونزاعازهمپاشید؛)5(عیسوپدرقومیشدکه 
تاابدنسبتبهقوماسرائیلاحساسدشمنیداشت؛)6(و
سالهادرتبعیدبهدورازخانوادهاشزیست.جالباینجا
استکهحقنخستزادگیووعدهبرکتبههرحالبه

یعقوبمیرسید)پیدایش23:25(.تصورکنیداگراوو
مادرشاجازهدادهبودندخداکارهارادروقتمعینوبه
طریقخودشانجامدهد،زندگییعقوبچقدرباوضعیت

کنونیفرقمیداشت!



32اسحاقگفت:»توكیستی؟«
عیسوپاسخداد:»منپسرارشدتوعیسوهستم.«

33اسحاقدرحالیكهازشدتناراحتیمیلرزیدگفت:»پسشخصیكهقبل
ازتوبرایمنغذاآوردومنآنراخورده،اورابركتدادمچهكسیبود؟

هركهبودبركتراازآِنخودكرد.«
34عیسووقتیسخنانپدرشراشنید،فریادیتلخوبلندبرآوردوگفت:

»پدر،مرابركتبده!تمّنامیكنممرانیزبركتبده!«
35اسحاقجوابداد:»برادرتبهاینجاآمده،مرافریبدادوبركتتوراگرفت.«
36عیسوگفت:»بیدلیلنیستكهاورایعقوبنامیدهاند،زیرادوبارمرافریب
دادهاست.اولحقنخستزادگیمراگرفتوحاالهمبركتمرا.ایپدر،

آیاحتییکبركتهمبرایمننگهنداشتی؟«
37اسحاقپاسخداد:»مناوراَسرَورتوقراردادموهمهخویشانشراغالمان
ویگردانیدم.محصولغلهوشرابرابهاودادم.دیگرچیزیباقینمانده

كهبهتوبدهم.«
38عیسوگفت:»آیافقطهمینبركتراداشتی؟ایپدر،مراهمبركتبده!«

وزارزارگریست.
39اسحاقگفت:»بارانبرزمینتنخواهدباریدومحصولزیادنخواهیداشت.
40بهشمشیرخودخواهیزیستوبرادرخودرابندگیخواهیكرد،ولی

سرانجامخودراازقیداورهاساخته،آزادخواهیشد.«
41عیسوازیعقوبكینهبهدلگرفت،زیراپدرشاورابركتدادهبود.او
باخودگفت:»پدرمبزودیخواهدُمرد؛آنگاهیعقوبراخواهمُكشت.«
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27:33ـ37رسماینبودکهپدرخانوادهقبلازمرگ،طی 
آیینیموسومبه»آیینبرکت«رسمًاحقنخستزادگیرا
بهفرزندیببخشدکهوارِثبرحِقمیراثخانوادگیبود.
اگرچهعنواِننخستزادگیمخصوصفرزندارشدبود،تا
وقتیپدرخانوادهرسمًاآنرااعالمنمیکرد،بهطورتمام
وکمالازآنپسرارشدنمیشد.پدرخانوادهتاقبلاز
اعطایبرکت،میتوانستحقنخستزادگیراازفرزند
بزرگگرفته،آنرابهکسیبدهدکهبیشترشایستهآن
نمیتوانستحق دیگر برکت، اعطای از بعد اما است.
نخستزادگیراپسبگیرد.بههمیندلیلپدرانمعمواًل
برایاعطایاینبرکِتبرگشتناپذیر،تاآخرعمرصبر
میکردند.باآنکهبرادربزرگتریعقوب،سالهاپیشحق
نخستزادگیرابهاوبخشیدهبود،امایعقوببرایآنکه

اینبرکتقطعیتیابد،بهتأییدپدرشنیازداشت.
27:41عیسوبهحدیازدستیعقوبخشمگینبود

کهمتوجهنبودازکفدادنحقنخستزادگیدردرجه
اولنتیجهاشتباهخودشبودهاست.خشموحسدباعث
میشودچشمانمانرابهرویچیزهایخوبیکهداریم

ببندیموتنهابهآنچهنداریمفکرکنیم.
ارزشمنِد برکِت دادن دست از با عیسو آینده  27:41
خانوادگی،بهناگاهتغییرکرد.خشموعصبانیتشبهحدی
بودکهتصمیمگرفتیعقوبرابکشد.شمانیزاگرچیز
باارزشیراازدستبدهیدیادیگرانعلیهتانتوطئهبچینند
این واکنشتان طبیعیترین و اولین بشوند، هم موفق و
خواهدبودکهخشمگینوعصبانیشوید.امابهطرقزیر
تشخیص )1( کنید: کنترل را خود احساسات میتوانید
بدهیدکهبهراستیچهچیزشمارابهخشمآوردهاست،
)2(دعاکنیدتاخدابهشماقدرتببخشدو)3(ازخدا
بخواهیدکمکتانکندتابهفرصتهاینیکوییکهممکن

استدرنتیجهپیشامدینامطلوبدستدهد،پیببرید.



42اماربكاازنقشةپسربزرگخودعیسوآگاهشد،پسبدنبالیعقوبپسر
كوچکخودفرستادوبهاوگفتكهعیسوقصدجاناورادارد.

43ربكابهیعقوبگفت:»كاریكهبایدبكنیایناست:بهحراننزددایی
خودالبانفراركن.44مدتینزداوبمانتاخشمبرادرتفرونشیند45وآنچه
راكهبهاوكردهایفراموشكند؛آنگاهبرایتوپیغاممیفرستمتابرگردی.

چراهردوشمارادریکروزازدستبدهم؟«
46سپسربكانزداسحاقرفتهبهاوگفت:»ازدستزنانحیّتیعیسوجانمبه
لبرسیدهاست.حاضرمبمیرمونبینمكهپسرمیعقوبیکدخترحیّتیرا

بهزنیگرفتهاست.«

گفت:28 او به و داد بركت را او خوانده، را یعقوب اسحاق پس
به فورًا 2بلكه نكن. ازدواج كنعانی دختران این از هیچیک »با
بینالنهرین،بهخانةپدربزرگتبتوئیلبرووبایكیازدخترانداییخود
البانازدواجكن.3خدایقادرمطلقتورابركتدهدوبهتوفرزندانبسیار
ببخشدتاازنسلتوقبایلزیادیبهوجودآیند!4اوبركتیراكهبهابراهیم
وعدهداد،بهتوونسلتودهدتاصاحباینسرزمینیكهخداآنرابه

ابراهیمبخشیدهواكنوندرآنغریبهستیمبشوی.«
5پساسحاقیعقوبراروانهنمودواوبهبینالنهرین،نزدداییخودالبان،

پسربتوئیلارامیرفت.
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شجرهنامهیعقوب

خویشاِن بین ازدواج
زمان آن در نزدیک
معمولومجازبود.اگر
با میخواست یعقوب
کسیغیرازخویشان
کنـد، ازدواج خــود
باکــسی میبایســت
به که کند وصلت
نداشت. ایمان خدا
دختر با او رو این از
و راحیل داییهایش،

لیهازدواجکرد.

نـــوح

یافـثســامحــام

تـارح

هـارانابراهیمشوهرساره
ناحورشوهرملکه

لوطیسکاهبتوئیلوهمسرش

البانوهمسرشاسحاقشوهرربکا

لــــیهیعقوبشوهرراحیل



6و7و8عیسوفهمیدكهپدرشازدخترانكنعانیبیزاراست،ویعقوبراشدیدًا
به را وی او، دادن بركت از پس و داشته برحذر كنعانی زن گرفتن از
بینالنهرینفرستادهاستتاازآنجازنیبرایخودبگیردویعقوبهمازپدر
ومادرخوداطاعتكردهبهبینالنهرینرفتهاست.9پسعیسوهمنزدخاندان
داشت، زنانیكه بر بودرفتوعالوه ابراهیم پسر اسماعیلكه عمویش

محلت،دختراسماعیل،خواهرنبایوترانیزبهزنیگرفت.

و-ماجراییعقوب)28:10تا36:43(
یعقوبهرکاریراباشوروحرارتبسیارانجاممیداد-چهدرست،چهنادرست.او
برادرشعیسووپدرشاسحاقرافریبداد.بافرشتهایکشتیگرفتوبهخاطرازدواج
بازنیکهدوستداشت،چهاردهسالکارکرد.ازیعقوبمیآموزیمکهچگونهرهبری
قدرتمنددرعینحالمیتواندخادمهمباشد.نیزفرامیگیریمکهچطوراعمالنادرستی

کهانجاممیدهیم،عاقبتروزیگریبانخودماراخواهدگرفت.

1-یعقوبخانوادهتشکیلمیدهد
خوابیعقوب

از پس روز 11همان نمود. ترک حران قصد به را بئرشبع یعقوب 10پس
غروبآفتاب،بهمكانیرسیدوخواستشبرادرآنجابهسربرد.اوسنگی
برداشتوزیرسرخودنهاده،همانجاخوابید.12درخوابنردبانیرادیدكه
پایةآنبرزمینوسرشبهآسمانمیرسدوفرشتگانخداازآنباالو
پایینمیروند13وخداوندبرباالینردبانایستادهاست.سپسخداوندگفت:
»منخداوند،خدایابراهیموخدایپدرتاسحاقهستم.زمینیكهرویآن
خوابیدهایازآنتوست.منآنرابهتوونسلتومیبخشم.14فرزندانتو
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28:13
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28:14

پیدا2:12؛16،14:13؛
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بود. ناتنیاسحاق برادر اسماعیل،عمویعیسو،  28:9
)1:16ـ15،4(. بود ابراهیم، کنیز هاجر، پسر اسماعیل
از بود امیدوار بیگانه، دختر دو با ازدواج از بعد عیسو
والدینش اسماعیل، خانداِن از عضوی با ازدواج طریق

اسحاقوربکاراخشنودسازد.
اسحاق،شاملحاِل ابراهیمو به وعدهخدا 28:10ـ15
یعقوبنیزمیشد.امایعقوبتنهاکافینبودکهنوهابراهیم
باشد،بلکهمیبایستخودششخصًاباخداارتباطبرقرار
کند.خداراهیچنوهونتیجهاینیست؛اوفقطفرزندان
دارد.هریکازمابایدرابطهایشخصیبااوداشتهباشیم.
کافینیستصرفًادرمحیطخانوادهدربارهمسیحیاندیگر
از جزئی خودمان باید بشنویم. شگفتانگیز داستانهایی

داستانباشیم)نگاهکنیدبهغالطیان7،6:3(.

سفریعقوببهحران
فرار به پا جانش حفظ برای داد، فریب را عیسو آنکه از بعد یعقوب
ازپیمودنقریببه700کیلومتر،بهحرانمحلزندگی گذاشت.پس

داییاشرسید.یعقوبدرحرانازدواجکردوتشکیلخانوادهداد.

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه رودفرات
روددجله

بیتئیل

بئرشبع

حران
فدانارام

اورشلیم
)سالیم(



چونغبار،بیشمارخواهندشد!ازمشرقتامغرب،وازشمالتاجنوبرا
خواهندپوشانید.تمامیمردِمزمینتوسطتوونسلتوبركتخواهندیافت.
15هرجاكهبرویمنباتوخواهمبودوازتوحمایتنموده،دوبارهتورا
بسالمتبهاینسرزمینبازخواهمآورد.تاآنچهبهتووعدهدادهامبهجا

نیاورمتورارهانخواهمكرد.«
16و17سپسیعقوبازخواببیدارشدوباترسگفت:»خداونددراینمكان
حضورداردومننمیدانستم!اینچهجایترسناكیاست!ایناستخانةخدا

وایناستدروازةآسمان!«
بود،چون یعقوبصبحزودبرخاستوسنگیراكهزیرسرنهاده 18پس
ستونیبرپاداشتوبرآنروغنزیتونریخت.19اوآنمكانرابیتئیل

)یعنی»خانةخدا«(نامید.)ناماینشهرقباًللوزبود.(
20آنگاهیعقوبنذركردهبهخداوندگفت:»اگرتودراینسفربامنباشی
ومرامحافظتنماییوخوراکوپوشاکبهمنبدهی،21ومرابسالمت
بهخانةپدرمبازگردانی،آنگاهتو،خدایمنخواهیبود؛22واینستونكه
بعنوانیادبودبرپاكردم،مكانیخواهدبودبرایعبادتتوودهیکهر

چهراكهبهمنبدهیبهتوبازخواهمداد.«

یعقوبراحیلرامالقاتمیکند

یعقوببهسفرخودادامهدادتابهدیارمشرقرسید.2درصحراچاهی29
دیدكهسهگلهگوسفندكنارآنخوابیدهاند،زیراازآنچاه،گلهها
راآبمیدادند.اماسنگیبزرگبردهانهچاهقرارداشت.3)رسمبراینبود
كهوقتیهمةگلههاجمعمیشدند،آنسنگراازسرچاهبرمیداشتندوپس
ازسیرابكردنگلهها،دوبارهسنگرابرسرچاهمیغلطانیدند.(4یعقوبنزد
چوپانانرفتوازآنهاپرسیدكهازكجاهستند.آنهاگفتندكهازحران

هستند.5بهایشانگفت:»آیاالبانپسرناحوررامیشناسید؟«
گفتند:»بلی،اورامیشناسیم.«
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28:19بیتئیلدرحدود16کیلومتریشمالاورشلیمو 
100کیلومتریشمالبئرشبع،جاییکهیعقوبخانوادهاش
راترککرد،واقعبود.ابراهیمدربدوورودشبهاین
سرزمین،یکیازاولینقربانیهایشرادربیتئیلتقدیم
خداکرد.بااینحالبیتئیلبعدهامرکزبتپرستیشدو

هوشعنبیاعمالشریرانهمردمآنجارامحکومکرد.
28:20ـ22آیایعقوبسعیداشتباخدامعاملهکند؟
ایناحتمالوجودداردکهیعقوببهعلتعدمآگاهی
او خدمتکار را خود خدا، به وخدمت عبادت نحوه از

میپنداشتکهمیبایستدرازایدریافتپاداش،کاری
برایشانجامدهد.یاممکناستکهیعقوبدرواقعبا
میشدکه متعهد درحقیقت بلکه نمیکرد، معامله خدا
اومیگفت:»از واقع بسپارد.در بهخدا را آیندهخود
آنجاییکهتومرابهرغمناشایستبودنمبرکتدادهای،
مننیزقولمیدهمازتوپیرویکنم.«بههرحالیعقوب
خواهباخدامشغولمعاملهبود،خواهصرفًازندگیاشرابه
اومیسپرد،خدااورابرکتداد.امادرعینحالدرسهای

سختینیزبهاویادداد.



6یعقوبپرسید:»حاِلاوخوباست؟«
گفتند:»بلی،حالشخوباست.آنهمدختراوستكهباگلهاشمیآید.«
بهگوسفندهاآب ماندهاست.چرا تاغروبخیلی 7یعقوبگفت:»هنوز

نمیدهیدتادوبارهبروندوبچرند؟«
8جوابدادند:»تاهمةگلههاسرچاهنیایندمانمیتوانیمسنگرابرداریمو

گلههایمانراسیرابكنیم.«
9درحالیكهاینگفتگوادامهداشت،راحیلباگلةپدرشسررسید،زیرااو
نیزچوپانبود.10وقتییعقوبدخترداییخود،راحیلرادیدكهباگلهالبان
میآید،سنگراازسرچاهبرداشتوگلةاوراسیرابنمود.11سپسیعقوب،
راحیلرابوسیده،شروعبهگریستننمود!12یعقوبخودرامعرفیكردو
گفتكهخویشاوندپدرشوپسرربكاست.راحیلبمحضشنیدنسخناناو،
دواندوانبهمنزلشتافتوپدرشراباخبركرد.13چونالبانخبرآمدن
خواهرزادةخودیعقوبراشنیدبهاستقبالششتافتواورادرآغوشگرفته،
بوسیدوبهخانةخودآورد.آنگاهیعقوبداستانخودرابرایاوشرحداد.

14البانبهاوگفت:»توازگوشتواستخوانمنهستی!«

یعقوببادوخواهرازدواجمیکند
اینكه بدلیل نباید »تو گفت: او به 15البان یعقوب، آمدن از بعد ماه یک
خویشاوندمنهستیبرایمنمجانیكاركنی.بگوچقدرمزدبهتوبدهم؟«
16الباندودخترداشتكهنامدختربزرگلَیهونامدختركوچکراحیلبود.

17لیهچشمانیضعیفداشت،اماراحیلزیباوخوشاندامبود.18یعقوبعاشق
به را كوچكت دختر راحیل، »اگر گفت: البان به پس بود. شده راحیل

همسریبهمنبدهی،هفتسالبرایتوكارمیكنم.«
از كه تو به را دخترم میدهم ترجیح میكنم. »قبول داد: جواب 19البان

بستگانمهستیبدهمتابهیکبیگانه.«
20یعقوببرایازدواجباراحیلهفتسالبرایالبانكاركرد،ولیبقدری

راحیلرادوستمیداشتكهاینسالهادرنظرشچندروزآمد.
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29:18ـ27درآنزمانرسمبودکهمردبهخانواده 
جبران نوعی به عمل این بدهد. هدیه آیندهاش همسر
فقداندختردرخانوادهتلقیمیشد.هدیهیعقوبثروت
برای بلکهدرعوضقبولکردهفتسال نبود، مادی
نیز دیگری رسم سرزمین آن در اما کند. کار البان
یعقوب به چیزی آن مورد در البان که داشت وجود
بزرگ دختر میبایست اول اینکه آن و بود،. نگفته
بنابراین بعدی. دخترهای بعد میکرد، ازدواج خانواده

او از رایگان سال هفت و داد فریب را یعقوب البان
کارکشید.

دارد ارزش آیا که نمیدانند اغلب مردم  29:20ـ28
برایمدتیطوالنیبابتبهدستآوردنچیزیکهواقعًا
خواهانآنندصبرکنندیاخیر.یعقوببرایازدواجبا
راحیلهفتسالصبرکرد.پسازآنکهفریبشدادند،
قبولکردکههفتسالدیگرهمبهخاطرراحیلکار
کند!بیشتراهدافوخواستههایمهمارزشآنرادارند



21آنگاهیعقوببهالبانگفت:»مدتقراردادماتمامشدهوموقعآنرسیده
استكهراحیلرابهزنیبگیرم.«

22البانهمةمردمآنجارادعوتكرده،ضیافتیبرپانمود.23وقتیهواتاریک

باویهمبسترشد. بهحجلهفرستادویعقوب لیهرا شد،الباندخترخود
24)البانكنیزیبهنامزلفهبهلیهدادتااوراخدمتكند.(25اماصبحروز
بعد،یعقوببجایراحیل،لیهرادرحجلةخودیافت.پسرفته،بهالبانگفت:
»اینچهكاریبودكهبامنكردی؟منهفتسالبرایتوكاركردمتا

راحیلرابهمنبدهی.چرامرافریبدادی؟«
26البانجوابداد:»رسممابرایننیستكهدختركوچكتررازودترازدختر

بزرگترشوهربدهیم.27صبركنتاهفتةعروسیلیهبگذرد،بعدراحیلرانیز
بهزنیبگیر،مشروطبراینكهقولبدهیهفتسالدیگربرایمكاركنی.«

28یعقوبقبولكردوالبانپسازپایانهفتةعروسیلیه،دختركوچک
خودراحیلراهمبهیعقوبداد.29)البانكنیزیبهنامبلههبهراحیلدادتااو
راخدمتكند.(30یعقوبباراحیلنیزهمبسترشدواورابیشترازلیهدوست

میداشتوبخاطراوهفتسالدیگربرایالبانكاركرد.

پسرانمتعددیعقوب
31وقتیخداونددیدكهیعقوبلیهرادوستندارد،لیهراموردلطفخودقرار
دادواوبچهدارشد،ولیراحیلنازاماند.32آنگاهلیهحاملهشدوپسریزایید.
اوگفت:»خداوندمصیبتمرادیدهاستوبعدازاینشوهرممرادوست
خواهدداشت.«پساورارئوبین)یعنی»خداوندمصیبتمرادیدهاست«(
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کهبرایشانانتظاربکشیمودعاکنیم.فیلموسینمااین 
توهمرابهوجودآوردهاندکهکافیاستیکیدوساعت
صبرکنیمتاتماممشکالتحلشوندوهرچهمیخواهیم
ممکنگردد.فریباینچیزهارانخوریدوفکرنکنیددر
زندگیواقعیخارجازسینمانیزهمینوضعحاکماست.
صبر،آنگاهکهبیشازهرچیزدیگربداننیازداریم،
نبایدفراموشکنیمکهکلید اما سختترینچیزاست،

دستیابیبهاهدافمانهمینصبراست.
به داده، فریبش البان فهمید وقتی یعقوب  29:23ـ25
شدتعصبانیشد.کسیکهعیسورافریبداد،حاالخود
فریبمیخورد.وقتیکسیدرحقمابیعدالتیمیکند
بهراحتیعصبانیمیشویم،درحالیکهچشمانمانرابهروی
بیعدالتیهاییکهخوددرحقدیگرانروامیداریم،فرو
میبندیم.گناهسرانجامبهطریقیگریبانخودمارامیگیرد.

اما راخورد، البان فریب یعقوب آنکه با  29:28ـ30
اداکرد، بینشانبود سهمخودرادرقولوقراریکه

زیرامسألهفقطدلخورییعقوبنبود،بلکهموضوعراحیل
برای نقشهخدا به یعقوب اینگذشته، از بود. میان در
فریب را ما دیگران وقتی میکرد. فکر نیز زندگیاش
میدهند،عاقالنهترآناستکهباوجوددلخوری،سهم
اینکه انجامدهیم. خوددرقولوقراریکهگذاشتهایم
صرفًابهجریحهدارشدناحساساتمانبیندیشیمیادرصدد
انتقامجوییبرآییم،مانعازآنمیشودکهبهنقشهایکه

خدابرایآیندهماداردپیببریم.
29:32امروزهوالدینمعمواًلنامهاییبرایفرزندانشان
برانگیز احساس و خوشآهنگ که میکنند انتخاب
باشد.امااسامیافراددرعهدعتیقکاربرِدپویاتریدارد.
بودندکهرفتاروکردارفرزندانشاندر امیدوار والدین
زندگیشایستهاسمیباشدکهبرآنهااست.والدینبعدها
میتوانستندبهگذشتهنگاهیانداخته،ببینندآیافرزندانشان
اسمشان معنای مطابق شدهاند، بزرگ دیگر حال که
زندگیکردهاندیانه.گاهنامشخصراعوضمیکردند



نامنهاد.33اوباردیگرحاملهشده،پسریزاییدوگفت:»خداوندشنیدكه
منموردبیمهریقرارگرفتهاموپسردیگریبهمنداد.«پساوراشمعون
)یعنی»خداوندشنید«(نامید.34لیهبازهمحاملهشدوپسریزاییدوگفت:
»اینکمطمئنًاشوهرمبهمندلبستهخواهدشد،زیرااینسومینپسریاست
كهبرایشزاییدهام.«پساوراالوی)یعنی»دلبستگی«(نامید.35باردیگراو
حاملهشدوپسریزاییدوگفت:»اینبارخداوندراستایشخواهمنمود.«و

اورایهودا)یعنی»ستایش«(نامید.آنگاهلیهاززاییدنبازایستاد.

راحیلچوندانستكهنازاست،بهخواهرخودحسدبرد.اوبه30
یعقوبگفت:»بهمنفرزندیبده،اگرنهخواهممرد!«

2یعقوبخشمگینشدوگفت:»مگرمنخداهستمكهبهتوفرزندبدهم؟
اوستكهتورانازاگردانیدهاست.«

3راحیلبهاوگفت:»باكنیزمبلهههمبسترشووفرزنداناوازآنمنخواهند
بود.«4پسبلههرابههمسریبهیعقوبدادواوباویهمبسترشد.5بلهه
حاملهشدوپسریبراییعقوبزایید.6راحیلگفت:»خدادعایمراشنید
وبهدادمرسیدواینکپسریبهمنبخشیدهاست،«پساورادان)یعنی
»دادرسی«(نامید.7بلههكنیزراحیل،بازآبستنشدودومینپسررابرای
یعقوبزایید.8راحیلگفت:»منباخواهرخودمبارزهكردموبراوپیروز

شدم،«پساورانفتالی)یعنی»مبارزه«(نامید.
9وقتیلیهدیدكهدیگرحاملهنمیشود،كنیزخودزلفهرابهیعقوببهزنی
داد.10زلفهبراییعقوبپسریزایید.11لیهگفت:»خوشبختیبهمنروی
آوردهاست،«پساوراجاد)یعنی»خوشبختی«(نامید.12سپسزلفهدومین
پسررابراییعقوبزایید.13لیهگفت:»چقدرخوشحالهستم!اینکزنانمرا

زنیخوشحالخواهنددانست.«پساورااَشیر)یعنی»خوشحالی«(نامید.
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چونشخصیتشبانامشهماهنگینداشت.همینموضوع 
رادرموردیعقوبمیبینیم.اسماو)بهمعنای»قاپنده«(به
اسرائیل)بهمعنای»قدرتیافتهخداوند«(تغییرپیداکرد.
شخصیِتیعقوببهحدیتغییرکردکهدیگرنهفردی
حیلهگر،بلکهمردیدینداروخداپرستمحسوبمیشد.
30:3زناِنهریکازسهپاتریارخبزرگیعنیابراهیم،
اسحاقویعقوب،مشکلنازاییداشتند.جالباستببینیم
هریکازاینسهمردنسبتبهمشکلهمسرانشانچه
ساره کنیز با ابراهیم دادند. نشان خود از عکسالعملی
همبسترشدتافرزندیازگوشتوخوِنخودشداشته
اوجزتلخیوحسادتثمرهاینداشت. اینکار باشد.
اسحاقدرموردنازاییزنشنزدخدادعاکرد.خدانیز

اما اوپاسخدادوربکادوقلوزایید.و بهدعای عاقبت
یعقوبشیوهپدربزرگشرادرپیشگرفت.اونیزبا
کنیزاِنزنانشهمبسترشد،ونتایجغمانگیزوعواقِبتلخ

آنرابهچشمدید.
30:4-12راحیلولیهدرکمالسنگدلیباهممسابقه
گذاشتهبودند.دررقابتبرایداشتنفرزندانبیشتر،هردو
کنیزانخودرادراختیاریعقوبنهادند.بااینکهچنینکاری
درآنزمانرسمبود،امایعقوبمیبایستحکیمانهرفتار
میکردوزیربارنمیرفت.قابلقبولبودنرسمیدرجامعه
بهمعنایحکیمانهبودنآننیست.اگردرابتدابهپیامدهای
بالقوهایکهاعمالتانمیتواندبرخودتانیابردیگرانداشته

باشدبیندیشید،بعدهاازکردهخودپشیماننخواهیدشد.



14روزیهنگامدروگندم،رئوبینمقداریِمهرگیاهكهدركشتزاریروییدهبود،
یافتوآنرابرایمادرشلیهآورد.راحیلازلیهخواهشنمودكهمقداری
ازآنرابهویبدهد.15امالیهبهاوجوابداد:»كافینیستكهشوهرمرااز

دستمربودی،حاالمیخواهیِمهرگیاهپسرمراهمازمنبگیری؟«
بهمنبدهی،منهماجازهمیدهم ِمهرگیاهپسرترا راحیلگفت:»اگر

امشببایعقوببخوابی.«
16آنروزعصركهیعقوبازصحرابرمیگشت،لیهبهاستقبالویشتافتو
گفت:»امشببایدبامنبخوابی،زیراتورادرمقابلِمهرگیاهیكهپسرمیافته
است،اجیركردهام!«پسیعقوبآنشبباویهمبسترشد.17خدادعاهایوی
رااجابتفرمودواوحاملهشده،پنجمینپسرخودرازایید.18لیهگفت:»چون
كنیزخودرابهشوهرمدادم،خدابهمنپاداشدادهاست.«پساورایساكار
)یعنی»پاداش«(نامید.19اوباردیگرحاملهشده،ششمینپسررابراییعقوب
زایید،20وگفت:»خدابهمنهدیهاینیكودادهاست.ازاینپسشوهرممرا
احترامخواهدكرد،زیرابرایشششپسرزاییدهام.«پساورازبولون)یعنی

»احترام«(نامید.21مدتیپسازآندختریزاییدواورادینهنامید.
22سپسخداراحیلرابهیادآوردودعایویرااجابتنموده،فرزندیبهاو
بخشید.23اوحاملهشده،پسریزاییدوگفت:»خدااینننگراازمنبرداشته
است.«24سپسافزود:»ایكاشخداوندپسردیگریبهمنبدهد!«پساو

رایوسفنامید.

یعقوبثروتمندمیشود
25بعدازآنكهراحیلیوسفرازایید،یعقوببهالبانگفت:»قصددارمبهوطن
خویشبازگردم.26اجازهبدهزنانوفرزندانمرابرداشتهباخودببرم،چونمیدانی
باخدمتیكهبهتوكردهامبهایآنهاراتماموكمالبهتوپرداختهام.«27البانبه
ویگفت:»خواهشمیكنممراترکنكن،زیراازرویفالفهمیدمكهخداوند

بخاطرتومرابركتدادهاست.28هرچقدرمزدبخواهیبهتوخواهمداد.«
29یعقوبجوابداد:»خوبمیدانیكهطیسالیانگذشتهباچهوفاداری
بهتوخدمتنمودهاموچگونهازگلههایتمواظبتكردهام.30قبلازاینكه
پیشتوبیایم،گلهورمةچندانینداشتیواكنوناموالتبینهایتزیادشده
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30:22ـ24سرانجامخدادعایراحیلرااجابتکردو 
فرزندیازگوشتوخونخودشبهاوبخشید.اوازآنجا
کهخواستخودشمستقاًلدستبهکارشود)ازطریِق
دادنبلههبهیعقوب(،غمواندوهزیادیبرایخودبهوجود
آورد.توکلکردنبهخدازمانیکهظاهرًاهیچجوابی

نیست،کارمشکلیاست.اماازآنمشکلتر،روبهروشدن
باعواقبتلختالشهایانسانیماناست.بنابراینهرگاه
وسوسهمیشویدکهفکرکنیدخداشمارافراموشکرده
است،فورًادربرابراینوسوسهمقاومتکنید.صبرکنید

تاخودخداواردعملشود؛شجاعانهانتظاربکشید.
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ظاهرًاتاریخدراینجاتکرارمیشود.چاهشهرحراندوباردرزندگییکخانوادهمحلوقوع
رویدادهاییمهمگردید.اینچاهمحلدیدارربکاواِلِعاذار،خادمابراهیمبودکهآمدهبودبرای
دختر برای چاه همین سِر ربکا پسر یعقوب بعد، سال تقریبًا40 بیابد. مناسب اسحاقهمسری
داییاشراحیلوگوسفنداناوآبکشیدوبدینترتیببهاوابرازعالقهکرد.رابطهایکهبین
آندوبهوجودآمد،نهتنهایادآوراینواقعیتاستکهعشقوعاشقیاختراعامروزیهانیست،

بلکهدربارهصبرومحبتنیزدرسهاییمهمبرایمادارد.
عشقیعقوبنسبتبهراحیل،همصبورانهبودوهمعملی.یعقوبهفتسالبرایراحیلانتظار
کشید،امادراینفاصلهبیکارننشست.وفاداریاشبهراحیلباعثشددردلاونیزوفاداریعمیقی
نسبتبهیعقوببهوجودآید.درواقعایناحساسوفاداریراحیلقدریخارجازحدبودوحالتی
ویرانگربهخودگرفت.اوبهسببنازاییاشاحساسعجزودرماندگیمیکردوبرایبهدست
آوردنمحبتیعقوب،بهناچارباخواهرشبهرقابتبرخاست.راحیلسعیداشتازیعقوبچیزی

رابگیردکهپیشاپیشبهاودادهبود:عشقیبیشائبهوصادقانه.
به اشتباه از نمونهایاست استحقاقشرانداشت، بهدستآوردنچیزیکه برای تالشراحیل
مراتببزرگتریکهماممکناستمرتکبشویم.وقتیبهخودمینگریم،میبینیمماهمماننداو
بهطریقیسعیداریممحبتخدارابهدستبیاوریم.اگربهآنچهکالمخدادراینبارهمیگوید
که خوبیم آنقدر میکنیم فکر یا میرسیم: اشتباه نتیجهگیری دو این از یکی به نکنیم، توجه
شایستگیمحبتاوراداریم،ویابرعکسدرمییابیمکهنمیتوانیممحبتاورابهدستآوریم
وبنابراینمحبتخداهرگزنمیتواندازآنماباشد.وحالآنکهکتابمقدسدراینموردبسیار
روشنوصریحتعلیممیدهدکهخدامارادوستدارد!محبتاورانقطهآغازینیست،محبتی
استفوقالعادهشکیبا.تنهاکاریکهبایدبکنیمایناستکهبهمحبتاوپاسخدهیم.الزمنیست
سعیکنیمچیزیراکهبهرایگانبهمادادهشده،باتالشوکوششبهدستآوریم.خدابهطرق
مختلفبهمامیگوید:»دوستتدارم.محبتمراباکارهاییکهبرایتکردهام،بهتونشاندادهام.
حتیپسرمعیسیرادرراهشماقربانیکردهامتاتاوانچیزیباشدکهبههیچوجهتابتحملآن
راندارم-یعنیگناهانتان.اکنونبهواسطهمحبتمنزیستنمایید.بهمحبتمنپاسخبگویید؛مرا
باتماموجوددوستبدارید؛خودراتسلیممنکنیدنهتابهایاینمحبتراپرداختهباشید،بلکهبه

نشانهتشکر.درآزادیاینواقعیتکهمندوستتاندارم،غنیوپربارزندگیکنید.«

نقاطقوتوموفقیتها:
نسبتبهخانوادهاشبینهایتوفاداربود. *

بعدازسالهانازایی،یوسفوبنیامینرابهدنیاآورد. *
نقاطضعفواشتباهات:

حسحسادتورقابتباعثشدباخواهرش،لیه،رابطهخوبینداشتهباشد. *
درابرازوفاداریچنانافراطکردکهناگزیربهناراستیمتوسلشد. *
متوجهنبودکهعشقیعقوببهاو،بستگیبهبچهدارشدنشندارد. *

درسهاییاززندگیاو:
وفاداریبایدباراستیودرستکاریهمراهباشد. *

عشقچیزینیستکهبتوانآنرابهدستآورد،بلکهنوعیپذیرشاست. *
آمارحیاتی:

محلزندگی:حران. *
شغل:چوپان،خانهدار. *

خویشاوندان:پدر:البان.عمه:ربکا.خواهر:لیه.شوهر:یعقوب.فرزندان:یوسفوبنیامین. *
آیهکلیدی:

»یعقوببرایازدواجباراحیلهفتسالبرایالبانکارکرد،ولیبهقدریراحیلرادوست
میداشتکهاینسالهادرنظرشچندروزآمد«)پیدایش20:9(.

ماجرایراحیلدرپیدایش29:20ـ35نقلشدهاست.ازاودرروت11:4نیزنامبردهشدهاست.
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است.خداوندبخاطرمنازهرنظربهتوبركتدادهاست.امامناالنبایدبه
فكرخانوادةخودباشموبرایآنهاتدارکببینم.«

31و32البانباردیگرپرسید:»چقدرمزدمیخواهی؟«

یعقوبپاسخداد:»اگراجازهبدهیامروزبهمیانگلههایتوبروموتمام
گوسفندانابلقوخالداروتمامبرههایسیاهرنگوهمةبزهایابلقوخالدار
رابجایاجرتبرایخودجداكنم،حاضرمباردیگربرایتوكاركنم.33از
آنبهبعد،اگرحتییکبزیاگوسفندسفیددرمیانگلةمنیافتی،بدانكه

منآنراازتودزدیدهام.«
34البانگفت:»آنچهراكهگفتیقبولمیكنم.«

35و36پسهمانروزالبانبهصحرارفته،تمامبزهاینریكهخّطداروخالدار
بودندوبزهایمادهایكهابلقوخالداربودندوتمامیبرههایسیاهرنگ
راجداكردوبهپسرانیعقوبسپرد.سپسآنهارابهفاصلةسهروزراهاز

یعقوبدوركرد.خودیعقوبدرآنجاماندتابقیةگلةالبانرابچراند.
37آنگاهیعقوبشاخههایسبزوتازةدرختانبیدوباداموچنارراَكندو
خّطهایسفیدیبررویآنهاتراشید.38اینچوبهارادركنارآبشخورقرار
دادتاوقتیكهگلههابرایخوردنآبمیآیند،آنهاراببینند.وقتیگلهها
با میخواستندجفتگیریكنندوبرایآبخوردنمیآمدند،39جلوچوبها
یكدیگرجفتگیریمیكردندوبرههاییمیزاییدندكهخّطدار،خالداروابلق
بودند.40یعقوب،اینبّرههاراازگلةالبانجدامیكردوبهگلةخودمیافزود.
بهاینترتیباوبااستفادهازگلةالبان،گلةخودشرابزرگمیكرد.41در
ضمنهرگاهحیواناتمادةقویمیخواستندجفتگیریكنند،یعقوبچوبها
42ولی كنند. جفتگیری آنها كنار تا میداد قرار آنها جلو آبشخور در را
اگرحیواناتضعیفبودند،چوبهارادرآنجانمیگذاشت.بنابراینحیوانات
ضعیفازآِنالبانوحیواناتقویازآنیعقوبمیشدند.43بدینترتیب
یعقوببسیارثروتمندشدوصاحبكنیزانوغالمان،گلههایبزرگ،شترها

واالغهایزیادیگردید.

2ـیعقوببهسرزمینپدریاشبازمیگردد

روزییعقوبشنیدكهپسرانالبانمیگفتند:»یعقوبهمةدارایی31
پدرماراگرفتهوازاموالپدرماستكهاینچنینثروتمندشده
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30:37
پیدا9:31ـ13

30:43
پیدا2:13؛35:24؛
13:26؛11:33

31:1
امث4:27

94 پیدایش31،30

او  به البان پسران شد باعث یعقوب ثروت  31:1ـ3
موفقیت از است سخت اوقات بعضی کنند. حسادت
باشیم.کاریبسخطرناکاستکه دیگرانخوشحال
بخواهیمازطریقمقایسهمیزانموفقیتخودبادیگران،

کیفیتزندگیمانراتعیینکنیم،زیرااینکاراغلببه
ایناست ازحسادت اجتناب حسادتمیانجامد.طریق
شادی میشود دیگران نصیب که موفقیتهایی در که

کنیم)نگاهکنیدبهرومیان15:12(.



دوستانه سابق مثل باوی البان رفتار كه دریافت بزودی 2یعقوب است.«
نیست.

31:2
پیدا36:31
1سمو9:18
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همهماخودخواهیم،امااینامردربعضیازمانقطهضعفیجّدیاست.خودمحوریوجهمشخصه
زندگیالبانبود.اوهمیشهدردرجهاولبهخودشفکرمیکردوتنهاهدفشتأمینمنافِعخودش
بود.نحوهبرخوردشبادیگرانرانیزهمینهدفتعیینمیکرد.برایاینکهخواهرشربکابااسحاق
ازدواجکند،ترتیبیدادتادراینمیانمنفعتبسیاریعایدششود،وبرسرزندگیدخترانشنیز
معاملهکرد.یعقوبعاقبتبرالبانبرترییافت،اماالبانحاضرنبودشکسترابپذیرد.اوبااینکه
نفوذشرابریعقوبازدستدادهبود،هنوزسعیداشتبهزوریعقوبراوادارکندبهاینکهسوگند
بخوردکهآنسرزمینرابرایهمیشهترککند-وبدینترتیببهنوعیسلطهاشرابراوحفظ

کند.البانبهخوبیمیدانستکهتوانمقابلهواعمالنفوذبریعقوبوخدایاوراندارد.
درظاهر،شایدفکرکنیمماراباشخصیِتالبانهیچقرابتینیست.اماخودخواهیاوخصیصهایاست
کههمگیمادرآنشریکیم.مانیزمثلاواغلببهشّدتدرپیآنیمکهدرراستایتأمینمنافعخود،
برمردمووقایعاِعمالنفوذکنیم.شایدانگیزههای»خوب«مابرایرفتاریکهبادیگرانداریم،
صرفًاپوششنازکیباشدبرانگیزهخودمحوری.باوجوداین،شایدپیبهخودخواهیخویشنبریم.
یکیازراههایپیبردنبهاینموضوع،ایناستکهخودراامتحانکنیموببینیمآیاحاضریماشتباه
خودرابپذیریمیانه.البانبههیچوجهنمیتوانستاشتباهشرابپذیرد.اگردرشگفتیدکهچطور
بعضیاوقاتبرایاجتنابازمواجههبااعمالنادرستتان،چیزهاییمیگوییدوکارهاییمیکنیدکه

حتیخودتانهمباورتاننمیشود،بدانیددرستدرمسیرخالفجهتخداقراردارید.

نقاطقوتوموفقیتها:
برازدواِجدونسلازخاندانابراهیم)ربکا،راحیل،لیه(نظارتداشت. *

تیزهوشوزرنگبود. *
نقاطضعفواشتباهات:

بهخاطرمنافعشخصیخود،دیگرانراگولمیزدوازآنانسوءاستفادهمیکرد. *
حاضرنبوداشتباهاتشرابپذیرد. *

ازطریقاستثماریعقوبازاونفعمالیبرد،اماهرگزبهمنفعتکاملیکهمیتوانستاز *
طریِقشناختوپرستِشخداییعقوبکسبکند،پینبرد.

درسهاییاززندگیاو:
کسانیکهازدیگرانسوءاستفادهمیکنند،عاقبتخودشانموردسوءاستفادهقرارخواهند *

گرفت.
نقشهخدارانمیتوانمتوقفکرد. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:حران. *

شغل:چوپانثروتمند. *
خویشاوندان:پدر:بتوئیل،خواهر:ربکا،شوهرخواهر:اسحاق،دختران:راحیلولیه.داماد: *

یعقوب.
آیهکلیدی:

»اگررحمتخدایجدمابراهیموهیبتخدایپدرماسحاقبامننمیبود،اکنونمراتهیدست
روانهمیکردی.ولیخدامصیبتوزحماتمرادیدهوبههمینسببدیشببرتوظاهرشده

است«)پیدایش42:31(.
ماجرایالباندرپیدایش43:27ـ55:31نقلشدهاست.

ان
ـــ
البـ



3دراینموقعخداوندبهیعقوبفرمود:»بهسرزمینپدرانتونزدخویشاوندانت
بازگردومنباتوخواهمبود.«

4پسیعقوب،برایراحیلولیهپیغامفرستادكهبهصحرا،جاییكهگلهاو
هست،بیایندتاباآنهاصحبتكند.5یعقوببهآنهاگفت:»منمتوجهشدهامكه
رفتارپدرشمابامنمثلسابقدوستانهنیست،ولیخدایپدرممراترکنكرده
است.6شمامیدانیدباچهكوششطاقتفرساییبرایپدرتانخدمتكردهام،
7امااوبارهاحقمراپایمالكردهومرافریبدادهاست.ولیخدانگذاشتاوبه
منضرریبرساند؛8زیراهروقتپدرتانمیگفت:»حیواناِتخالدارازآنتو
باشند،«تمامیگلهبرههایخالدارمیآوردندوموقعیكهازاینفكرمنصرف
میشدومیگفت:»تمامخطدارهامالتوباشند،«آنگاهتمامگلهبرههایخطدار

میزاییدند!9بدینطریقخدااموالپدرشماراگرفتهوبهمندادهاست.
10»هنگامیكهفصلجفتگیریگلهفرارسید،درخوابدیدمقوچهاییكه
بامیشهاجفتگیریمیكردندخطدار،خالداروابلقبودند.11آنگاهدرخواب
فرشتةخدامرانداداده12گفت:»ببین،تمامقوچهاییكهبامیشهاجفتگیری

31:3
پیدا15:28؛9:32

31:5
پیدا53،42:31

31:6
پیدا29:30

31:7
پیدا15:29؛28:30؛

41:31
31:8

پیدا32:30
31:9

پیدا16،1:31
31:10

پیدا24:31
31:11

پیدا7:16ـ13؛1:18؛
11،1:22

31:12
پیدا37:30ـ43

خرو7:3
الو13:19

تث15،14:24
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31:4ـ13باآنکهالباندرحِقیعقوببیانصافیکرد،
اماخداکماکاناورابرکتدادوثروتوداراییاشرا
فزونیبخشید.آری،بیانصافیدیگراننمیتواندقدرت
خدارامحدودسازد.اواینتواناییراداردکهنیازهایمان

رابرآَوَردوکاروپیشهمانرارونقبخشد،ولوآنکه
دیگرانبهانصافبامارفتارنکنند.اگربخواهیمتسلیم
غیرمنصفانه آنان با دیگران بیعدالتی ازای در و شویم

برخوردکنیم،تفاوتیبادشمنانماننخواهیمداشت.

فرزندانیعقوب
ایننمودارازراستبه
چپفرزندانیعقوب
رابهترتیبتولدشان

نشانمیدهد.

جادزلفه)کنیزلیه(یعقوب
اشیر

رئوبینلــیه
شمعون
الوی

یهودا
یساکار

زبولون
دینه)تنهادختر(

یوسفراحیل
بنیامین

دانبلهه)کنیزراحیل(
نفتالی

زنانمتعددیعقوب)دوهمسرودوهمسر»نیابتی«(،دربینفرزندانعواقبیتلخوغمانگیزبهدنبالداشت.خشم،نفرت
وحسادتفوقالعادهدربینپسرانیعقوبرواجداشت.جالباینجااستکهبدترینوخونینترینوقایع،بینفرزندان

لیهوفرزندانراحیل،ونیزبینقبایلیکهازنسلایندوبودند،اتفاقافتاد.



میكنندخطدار،خالداروابلقهستند،زیراازآنچهكهالبانبهتوكردهاست
آگاههستم.13منهمانخداییهستمكهدربیتئیلبهتوظاهرشدم،جایی
كهستونیازسنگبرپانمودهبرآنروغنریختیونذركردیكهمرا

پیرویكنی.اكنونایندیارراترکكنوبهوطنخودبازگرد.««
14راحیلولیهدرجوابیعقوبگفتند:»درهرحالچیزیازثروتپدرمان
بهمانخواهدرسید،15زیرااوبامامثلبیگانهرفتاركردهاست.اومارافروخته
وپولیراكهازاینبابتدریافتداشته،تمامًاتصاحبكردهاست.16ثروتی
كهخداازاموالپدرمانبهتودادهاست،بهماوفرزندانمانتعلقدارد.پس

آنچهخدابهتوفرمودهاستانجامبده.«

البانیعقوبراتعقیبمیکند
بود، رفته بیرون خود گلة پشم چیدن برای البان كه هنگامی 17-21روزی
یعقوببدوناینكهاوراازقصدخودآگاهسازد،زنانوفرزندانخودرابر
شترهاسواركرده،تمامگلههاواموالخودراكهدربینالنهرینفراهمآورده
بودبرداشتتانزدپدرشاسحاقبهزمینكنعانبرود.پسباآنچهكهداشت
گریخت.آنهاازرودفراتعبوركردندوبسویكوهستانجلعادپیشرفتند.

)درضمنراحیلبُتهایخاندانپدرشرادزدیدوباخودبرد.(
22سهروزبعد،بهالبانخبردادندكهیعقوبفراركردهاست.23پساوچند
نفرراباخودبرداشتوباشتاببهتعقیبیعقوبپرداختوپسازهفت

31:13
پیدا13:28ـ19؛7:35

31:15
پیدا27،20:29؛26:30ـ28

31:21
پیدا18:15
اعد1:32
تث12:3

داو5،4:17؛20:18

31:20
پیدا27:31

31:18
پیدا29:24؛20:25

31:22
پیدا36:30
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31:14،15ترکزادگاهبرایراحیلولیهچنداندشوار 
بود، کرده رفتاری بد مدام آنها با پدرشان چون نبود،
همانطورکهبایعقوببدرفتارینمودهبود.مطابقرسم
آنزمان،دخترانالبانمیبایستازسودومزایایهدیه
خواستگارییعقوب-کههماناچهاردهسالکاروتالش
مداومبود-بهرهمندمیشدند.اماوقتیدیدندالبانچیزی
راکهحقآنهااستبهآناننمیدهد،دانستندکههرگز

ازپدرشانچیزیبهارثنخواهندبرد.
31:21بسیاریازمردمدرخانههایشانبتهایکوچک
“ترافیم” را بتها این میداشتند. نگاه فلزی یا چوبی
مینامیدندوتصوربراینبودکهازخانهمحافظتمیکنند
وبهوقتنیازبهاهلخانهمشورتمیدهند.اینبتهابه
لحاظقانونینیزحائزاهمیتبودند،زیرابههرکسکه
بهارثمیرسیدند،آنشخصحقداشتکهازارثو
بنابراین بیشترینسهمرامطالبهکند. میراثخانوادگی
عجیبنیستکهوقتیالبانفهمیدبتهایشگمشدهاند،
نگرانباشد.بهاحتمالزیادراحیلبتهایپدرشرادزدید

چونمیترسیدمباداالبانازآنهامشورتبخواهدودر
هم شاید رفتهاند. کجا یعقوب و او که ببرد پی نتیجه

میخواستارثخانوادگیراازآنخودسازد.

یعقوببهکنعانبازمیگردد
خدابهیعقوبگفتحرانراترککندوبهسرزمینآباواجدادیاش
و گذشت، فرات رودخانه از برداشت، را خانوادهاش یعقوب بازگردد.

نخستعازمجلجالشد.درآنجابودکهالبانبهاورسید.

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه رودفرات
روددجله

شکیم

بئرشبع

حران
فدانارام

اورشلیم
)سالیم(

سرزمینجلعاد



روزدركوهستانجلعادبهاورسید.24همانشب،خدادرخواببرالبانظاهر
شدوفرمود:»مراقبباشحرفیبهیعقوبنزنی.«

25یعقوبدركوهستاِنجلعادخیمهزدهبودكهالبانباافرادشبهاورسید.او
نیزدرآنجاخیمهخودرابرپاكرد.26البانازیعقوبپرسید:»چرامرافریب
دادیودخترانمراماننداسیرانجنگیبرداشتیورفتی؟27چرابهمنخبر
ندادیتاجشنیبرایتانبرپاكنموباسازوآوازشماراروانهسازم؟28الاقل
میگذاشتینوههایمراببوسموباآنهاخداحافظیكنم!كاراحمقانهایكردی!
29قدرتآنرادارمكهبهتوصدمهبرسانم،ولیشِبگذشتهخدایپدرت
برمنظاهرشده،گفت:»مراقبباشحرفیبهیعقوبنزنی.«30ازهمةاینها
گذشته،توكهمیخواستیبرویواینقدرآرزوداشتیكهبهزادگاهخویش

بازگردی،دیگرچرابُتهایمرادزدیدی؟«
31یعقوبدرجوابویگفت:»علتفرارپنهانیمناینبودكهمیترسیدم
بزوردخترهایتراازمنپسبگیری.32امادرموردبُتهایت،هركهازماآنها
رادزدیدهباشد،ُكشتهشود.اگرازمالخودتچیزیدراینجاپیداكردی،
درحضوراینمردانقسممیخورمآنرابدونچونوچرابهتوپسبدهم.«

)یعقوبنمیدانستكهراحیلبُتهاراباخودآوردهاست.(
33البانبهجستجوپرداخت.اولخیمةیعقوب،بعدخیمةلیهوسپسخیمة

كنیزانیعقوبراجستجوكرد،ولیبُتهارانیافت.سرانجامبهخیمةراحیل
رفت.34راحیلكهبُتهارادزدیدهبود،آنهارازیرجهازشترپنهاننموده،
رویآننشستهبود!پسبااینكهالبانبادقتداخلخیمهراجستجوكرد
اینكهنمیتوانمدر از بهپدرشگفت:»پدر، چیزیپیدانكرد.35راحیل

حضورتوبایستممراببخش،چونعادتزنانبرمناست.«
36یعقوبدیگرطاقتنیاوردوباعصبانیتبهالبانگفت:»چهجرمیمرتكب
شدهامكهمرااینچنینتعقیبكردی؟37حالكهتماماموالمراتفتیشكردی،
چهچیزییافتی؟اگرازمالخودچیزییافتهایآنراپیشهمةمردانخودت
ومردانمنبیاورتاآنهاببینندوقضاوتكنندكهازآنكیست!38دراین
بیستسالكهنزدتوبودهاموازگلةتومراقبتنمودهام،حتییكیازبچههای
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پیدا13:29؛55:31

خرو27:4
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31:32آیاموضوعیرابهخاطرداریدکهدرموردشکاماًل 
مطمئنبودهباشید؟یعقوبدراینموردکهکسیبتهای
البانراندزدیدهاست،چنانمطمئنبودکهسوگندخورد
خطاکاررابکشد.اینسخنیعقوبجانزنشراجدًابهخطر
انداخت،چونبتهاراراحیلبرداشتهبود.ماحتیاگردرمورد
موضوعینیزیقینکاملداریم،بهترومطمئنترآناستکه
عجوالنهسخنیبرزباننیاوریم،چونممکناستکسیاز

شمابهخاطرحرفیکهزدهایدبازخواستکند.

31:38ـ42یعقوبحتیپسازآنکهچندینبارمیزان
میکرد. کار سخت همچنان یافت، کاهش دستمزدش
به مواشیاش و گله داد: نتیجه عاقبت او سختکوشی
سرعتزیادشدند.اگرخودراعادتدهیمبیشترازآنچه
ازماانتظاردارندکارکنیم،ایننتایجراشاهدخواهیمبود:
)1(رضایتخدا،)2(پیشرفتوشهرت،)3(نیکنامی،
)4(جلباعتماددیگران،)5(تجربهودانشبیشتر،و

باالخره)6(رشدروحانیسریعتر.



حیواناتتتلفنشدوهرگزیكیازآنهارانخوردم.39اگرحیواندرندهایبه
یكیازآنهاحملهمیكردوآنرامیكشت،حتیبدوناینكهبهتوبگویم،
تاوانشرامیدادم.اگرگوسفندیازگلهدرروزیادرشبربودهمیشد،مرا
مجبورمیكردیپولشرابدهم.40درگرمایسوزانروزوسرمایشدیدشب،
بدوناینكهخواببهچشمانمراهدهم،برایتوكاركردم.41آری،بیست
سالتمامبرایتوزحمتكشیدم،چهاردهسالبخاطردودخترتوششسال
برایبهدستآوردناینگلهایكهدارم!توبارهاحقمراپایمالكردی.
42اگررحمتخدایجدمابراهیموهیبتخدایپدرماسحاقبامننمیبود،
اكنونمراتهیدستروانهمیكردی.ولیخدامصیبتوزحماتمرادیدهوبه

همینسببدیشببرتوظاهرشدهاست.«
43البانگفت:»زنانتو،دخترانمنوفرزندانت،فرزندانمنوگلههاوهر

آنچهكهداریازآنمناست.پسامروزچگونهمیتوانمبهدخترانونوههایم
ضرربرسانم؟44حالبیاباهمعهدببندیموازاینپسطبقآنعملكنیم.«

45پسیعقوبسنگیبرداشتوآنرابعنواننشانةعهد،بصورتستونیبر
پاكرد46وبههمراهانخودگفتكهسنگهاگردآورندوآنهارابصورت
غذا سنگها تودة پای در هم با البان و یعقوب آنگاه كنند. برپا تودهای
خوردند.47و48آنهاآنتودةسنگهارا»تودةشهادت«نامیدندكهبهزبانالبان
»یجرسهدوتا«وبهزبانیعقوب»جلعید«خواندهمیشد.البانگفت:»اگر
یكیازماشرایطاینعهدرارعایتنكند،اینسنگهاعلیهاوشهادتخواهد
داد.«49همچنینآنتودهسنگهارامصفه)یعنی»برجدیدهبانی«(نامنهادند،
چونالبانگفت:»وقتیكهماازیكدیگردورهستیم،خداوندبرمادیدهبانی
كند.50اگرتوبادخترانمباخشونترفتاركنییازناندیگریبگیری،من
نخواهمفهمید،ولیخداآنراخواهددید.«51و52البانافزود:»اینتودهواین
ستونشاهدعهدماخواهندبود.هیچكدامازمانبایدبهقصدحملهبهدیگری
ازاینتودهبگذرد.53هرگاهیكیازمااینعهدرابشكند،خدایابراهیم،

خدایناحور،وخدایپدرایشانتارح،اوراهالکكند.«
سپسیعقوببههیبتخدایپدرشاسحاققسمیادنمودكهاینعهدرا
و كرد قربانی خداوند برای كوهستان همان در یعقوب 54آنگاه نگهدارد.
همراهانشرابهمهمانیدعوتنموده،باایشانغذاخوردوهمگیشبرادر
آنجابهسربردند.55البانصبحزودبرخاسته،دخترانونوههایشرابوسیدو

آنهارابركتدادوبهخانةخویشمراجعتنمود.
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میشد،  الزماالجرا قراری و قول آنکه برای  31:49
الزمبودشخِصثالثیشاهدبرآنباشد.دراینجا،هم

حرفشان به کنند ثابت اینکه برای البان هم و یعقوب
عملخواهندکرد،خداراشاهدگرفتند.



یعقوبهدایاییبرایعیسومیبرد

یعقوبباخانوادهاشبهسفرخودادامهداد.دربینراهفرشتگان32
خدابراوظاهرشدند.یعقوبوقتیآنهارادید،گفت:»ایناست

لشكرخدا.«پسآنجارامحنایمنامید.
3و4آنگاهیعقوب،قاصدانیبااینپیغامنزدبرادرخودعیسوبهادوم،واقعدر
داییخودالبان نزد قبل تاچندی یعقوب فرستاد:»بندهات سرزمینسعیر
سكونتداشتم.5اكنونگاوها،االغها،گوسفندها،غالمانوكنیزانفراوانی
بهدستآوردهام.اینقاصدانرافرستادهامتاتوراازآمدنمآگاهسازند.ای

َسرَورم،امیدوارمموردلطفتوقراربگیرم.«
6قاصداننزدیعقوببرگشته،بهویخبردادندكهبرادرتعیسوباچهارصد
نفربهاستقبالتومیآید!7یعقوببینهایتترسانومضطربشد.اواعضاء
خانوادةخودراباگلههاورمههاوشترهابهدودستهتقسیمكرد8تااگرعیسو

بهیکدستهحملهكند،دستةدیگربگریزد.
9سپسیعقوبچنیندعاكرد:»ایخدایجدمابراهیموخدایپدرماسحاق،
ایخداوندیكهبهمنگفتیبهوطنخودنزدخویشاوندانمبرگردموقول
دادیكهمرابركتدهی،10منلیاقتاینهمهلطفومحبتیكهبهمن
اردن رود از و كردم ترک را خود زادگاه كه زمان آن ندارم. نمودهای
گذشتم،چیزیجزیکچوبدستیهمراهخودنداشتم،ولیاكنونمالکدو
گروههستم!11اكنونالتماسمیكنممراازدستبرادرمعیسورهاییدهی،
چونازاومیترسم.ازاینمیترسمكهمبادااینزنانوكودكانراهالک
كند.12بیادآوركهتوقولدادهایكهمرابركتدهیونسلمراچونشنهای

ساحلدریابیشمارگردانی.«
13و14و15یعقوبشبراآنجابهسربردودویستبزماده،بیستبزنر،دویست
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در  شدند؟ ظاهر یعقوب بر خدا فرشتگان چرا  32:1
بسیاریازقسمتهایکتابمقدس،فرشتگانرامیبینیم
چه اگر میکنند. مداخله انسانها به مربوط امور در که
فرشتگاناغلببهشکلانسانظاهرمیشوند،احتمااًلاین
فرشتگانبهشکلدیگریبودند،چونیعقوببهمحض

دیدنآنهاتشخیصدادفرشتهاند.
زمانی دید، را عیسو یعقوب که باری آخرین  32:3
بودکهبرادربزرگترشآمادهبوداورابهخاطردزدیدن
42:27(.عیسو برکتخانوادگیبکشد)پیدایش29:25ـ
بهقدریازدستیعقوبعصبانیبودکهقسمخورده
بودبهمحضمردنپدرشاناسحاق،اورابکشد)41:27(.
میترسید، عیسو با مجدد رویارویی از که یعقوب
پیشاپیشپیکیهمراهباهدایایفراواننزداوفرستاد،

بهاینامیدکهبتواندازطریقهدیه،نظرلطفعیسورا
جلبکند.

32:9ـ12اگربهشمامیگفتندبهزودیباکسیروبرو
میشویدکهبادوزوکلکارزشمندترینداراییاشرااز
چنگشدرآوردهاید،چهاحساسیبهشمادستمیداد؟
عیسو برکت و )33:25( نخستزادگی حق یعقوب
)27:27ـ29(راازاوگرفتهبود.اکنونپسازبیستسال
برایاولینباربرادرشرامیدید،وبههمیندلیل،ترس
همهوجودشرافراگرفتهبود.باوجوداین،افکارشرا
متمرکزکردومشغولدعاشد.بههنگاممواجههبامشکل
یانزاعیناگهانیواجتنابناپذیر،هممیتوانیمسراسیمهاز
آنفرارکنیموهممیتوانیملختیدرنگکرده،بهدرگاه
خدادستبهدعابرداریم.کدامیکمؤثرترخواهدبود؟



میش،بیستقوچ،سیشترشیردهبابچههایشان،چهلگاوماده،دهگاونر،
بیستاالغمادهودهاالغنربعنوانپیشكشبرایعیسوتدارکدید.

16اوآنهارادستهدستهجداكرده،بهنوكرانشسپردوگفت:»ازهمفاصله
بگیریدوجلوترازمنحركتكنید.«17بهمردانیكهدستةاولرامیراندند
گفتكهموقعبرخوردباعیسواگرعیسوازایشانبپرسد:»كجامیروید؟
برایچهكسیكارمیكنید؟واینحیواناتمالكیست؟«18بایدبگویند:
»اینهامتعلقبهبندهاتیعقوبمیباشندوهدایاییاستكهبرایَسرَورخود

عیسوفرستادهاست.خودشهمپشتسرمامیآید.«
19و20یعقوبهمیندستوراتراباهمانپیغامبهسایردستههانیزداد.نقشة
یعقوباینبودكهخشمعیسوراقبلازاینكهباهمروبروشوند،باهدایا
فرونشاندتاوقتییكدیگررامیبیننداورابپذیرد.21پساوهدایاراجلوتر

فرستاداماخود،شبرادرخیمهگاهبهسربرد.

یعقوببافرشتهکشتیمیگیرد
22و23و24شبانگاهیعقوببرخاستودوهمسروكنیزانویازدهفرزندوتمام
اموالخودرابرداشته،بهكنارروداردنآمدوآنهاراازگذرگاهیبوقبه
آنطرفرودفرستادوخوددرهمانجاتنهاماند.سپسمردیبهسراغاوآمده،
تاسپیدةصبحبااوكشتیگرفت.25وقتیآنمرددیدكهنمیتواندبریعقوب

غالبشود،برباالیراناوضربهایزدوپاییعقوبصدمهدید.
26سپسآنمردگفت:»بگذاربروم،چونسپیدهدمیدهاست.«امایعقوب

گفت:»تامرابركتندهینمیگذارمازاینجابروی.«
27آنمردپرسید:»نامتوچیست؟«

جوابداد:»یعقوب.«
28بهاوگفت:»پسازایننامتودیگریعقوبنخواهدبود،بلكهاسرائیل،زیرا

نزدخداومردممقاومبودهوپیروزشدهای.«
29یعقوبازاوپرسید:»نامتوچیست؟«

آنمردگفت:»چراناممرامیپرسی؟«آنگاهیعقوبرادرآنجابركتداد.
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32:26یعقوببرایاینکهبرکتبگیرد،تمامشبرا 
تشویق را ما خدا بود. بهراستیسمج او کشتیگرفت.
میکنددرهمهقسمتهایزندگیمان،ازجملهدرامور
روحانی،سماجتبهخرجدهیم.بایدبدانیمدرکدامقسمت
سماجت و پایداری است الزم روحانیمان زندگی از
در مبارزهکردن نتیجه در دهیم. نشان ازخود بیشتری

شرایطسختاستکهشخصیتمانمستحکممیشود.

32:27ـ29خدابهبسیاریازشخصیتهایکتابمقدس،
و پطرس یعقوب، ساره، )ابراهیم، داد جدیدی اسامی
حد چه تا خدا میداد نشان جدید اسامی این پولس(.
که میبینیم اینجا در است. داده تغییر را زندگیشان
بود. کرده تغییر حد چه تا بهراستی یعقوب شخصیت
تبدیل اسرائیل به اکنون جاهطلب، و فریبکار یعقوِب
شدهبود-مردیکهباسماجتبهخدامتمسکمیشد.



30یعقوبگفت:»دراینجامنخداراروبرودیدهاموبااینوجودهنوززنده
هستم.«پسآنمكانرافنیئیل)یعنی»چهرةخدا«(نامید.

رانش به بخاطرصدمهایكه او افتاد. راه به آفتاب طلوع هنگام 31یعقوب
واردشدهبود،میلنگید.32)بنیاسرائیلتابهامروزماهیچةِعرقالِنساءراكه
درراناستنمیخورند،زیرااینقسمتازراِنیعقوببودكهدرآنشب

صدمهدید.(

دوبرادرهمآشتیمیکنند

از33 نفر صد چهار با عیسو كه دید دور فاصلة از یعقوب آنگاه
افرادخودمیآید.2اوخانوادةخودرادریکصفبهسهدسته
تقسیمكردوآنهاراپشتسرهمبهراهانداخت.دردستةاولدوكنیز
لیهوفرزندانشودردستةسومراحیلو اووفرزندانشان،دردستةدوم
میكرد. آنهاحركت پیشاپیش در نیز یعقوب 3خود داشتند. قرار یوسف
وقتییعقوببهبرادرشنزدیکشد،هفتمرتبهاوراتعظیمكرد.4عیسو
دواندوانبهاستقبالاوشتافتواورادرآغوشكشیده،بوسیدوهردو
گریستند.5سپسعیسونگاهیبهزنانوكودكانانداختوپرسید:»این

همراهانتوكیستند؟«
یعقوبگفت:»فرزندانیهستندكهخدابهبندهاتعطافرمودهاست.«6آنگاه
كنیزانبافرزندانشانجلوآمده،عیسوراتعظیمكردند،7بعدلیهوفرزندانش

وآخرهمهراحیلویوسفپیشآمدندواوراتعظیمنمودند.
8عیسوپرسید:»آنحیواناتیكهدرراهدیدم،برایچهبود؟«یعقوبگفت:

»آنهارابهتوپیشكشكردمتاموردلطفتوقرارگیرم.«
9عیسوگفت:»برادر،منخودگلهورمهبسیاردارم.آنهارابرایخودت
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33:1ـ11دیدِناینکهدلعیسوبههنگاممالقاتدوباره 
میشود، منقلب و میآید رحم به چطور برادرش با
از بابت دلخوریاش ظاهرًا است. شادیآور بهراستی
شده برطرف برکت، و نخستزادگی حق دادن دست
بهجای بود)پیدایش29:25ـ34(.عیسورامیبینیمکه
دلخوریوتلخی،بهآنچهداردقانعاست.حتییعقوب
ازشگفتیفریادبرمیآوردکهدیدنرویبرادرشمثل

دیدنرویخدااست)10:33(.
ما بر را بدی شرایط و موقعیتها است ممکن زندگی
کنیم احساس عیسو همچون است ممکن کند. تحمیل
فریبخوردهایم.امانبایدهمیشهازاینموضوعناراحت
میان باخدادر باشیم.میتوانیماحساساتمانراصادقانه

بگذاریم،کسانیراکهنسبتبهمابدیکردهاندببخشیم،
وبهآنچهداریمقانعباشیم،تابدینترتیبکدورتو

دلخوریرااززندگیخودبزداییم.
بود. پادشاه به احترام نشانه تعظیم، مرتبه هفت  33:3
یعقوببههنگامروبروشدنباعیسو،محضاحتیاطهر
امیدکهعیسو این به انجامداد، بهفکرشرسید کاری

انتقامرافراموشکند.
بابرادرشیعقوب، 33:4عیسوبههنگامروبروشدن
کرد. استقبال او از اینگونه و کشید آغوش در را او
تصورشرابکنیدکهاینکاربرایعیسوکهزمانیعماًل
نقشهکشتنبرادرشرادرسرداشت،چقدربایدسخت
بودهباشد)41:27(.امامدتهادوریازیکدیگرباعث



نگاهدار.«10یعقوبپاسخداد:»اگرواقعًاموردلطفتوواقعشدهام،التماس
دارمهدیةمراقبولكنی.دیدنرویتوبرایمنماننددیدنرویخدابود!
پیشكش تو به راكه هدایایی 11پس پذیرفتی، مرا مهربانی با تو حالكه
كردهامقبولفرما.خدانسبتبهمنبسیاربخشندهبودهوتماماحتیاجاتمرا

رفعكردهاست.«یعقوبآنقدراصراركردتاعیسوآنهاراپذیرفت.
12عیسوگفت:»آمادهشوتابرویم.منوافرادمتوراهمراهیخواهیمكرد.«
13یعقوبگفت:»چنانكهمیبینیبعضیازبچههاكوچكندورمههاوگلهها
نوزادانیدارندكهاگرآنهارابسرعتبرانیمهمگیتلفخواهندشد.14پس
شماجلوبرویدوماهمهمراهبچههاوگلههاآهستهمیآییمودرسعیربهشما

ملحقمیشویم.«
15عیسوگفت:»الاقلبگذارچندنفرازافرادمهمراهتوباشند.«

َسرَورم لطف از میآییم. خودمان ما ندارد، »لزومی داد: پاسخ یعقوب
سپاسگزارم.«

16عیسوهمانروزراهخودراپیشگرفته،بهسعیرمراجعتنمود،17امایعقوب
باخانوادهاشبهسوكوترفتودرآنجابرایخودخیمهوبرایگلههاو
رمههایشسایبانهادرستكرد.بههمیندلیلآنمكانراسوكوت)یعنی
كنعان در واقع شكیم به بسالمتی آنجا از 18سپس نامیدهاند. »سایبانها«(
راكهدرآنخیمه زمینی 19او ازشهرخیمهزدند. كوچكردندوخارج
آنجا 20در خرید. نقره پاره صد به شكیم پدر حمور، خانوادة از بود زده
یعقوبقربانگاهیساختوآنراایلالوهیاسرائیل)یعنی»قربانگاهخدای

اسرائیل«(نامید.

33:10
پیدا19:19؛29:47؛4:50

33:11
پیدا13:32ـ15

33:14
پیدا3:32
تث1:2

33:17
یوش27:13

داو5:8
مز6:60
33:18

پیدا6:12؛20:25؛
7،6:28

33:19
پیدا17:23

33:20
یوش32:24

یو5:4
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بینشانبودازمیانبرداشتهشود.  شدهبودکدورتیکه
بودکه یافته برادردر ازدو باگذشتزمان،هریک

رابطهشانمهمتراستازاموالشان.
عیسو برای هدایایی پیشاپیش یعقوب چرا  33:11
هدیه دلیل چند به کتابمقدس، زمان در فرستاد؟
میدادند:)1(بهعنوانرشوه.حتیامروزهنیزبرایجلب
بعید میدهند. هدیه او به کسی مساعد نظر یا حمایت
نیستکهعیسودرابتداهدایاییعقوبراردکردهباشد
)9:33(،چوننمیخواستیانیازینمیدیدرشوهقبول
کند.اویعقوبرابخشیدهبودوخودشبهاندازهکافی
ثروتداشت.)2(بهعنوانابرازمحبت.)3(اغلبپیش
ازآنکهدونفربایکدیگرمالقاتکنند،هدایاییبینشان
ردوبدلمیشد.نوعهدایاغالبًابهشغلشخصمربوط
میشد.بههمیندلیلیعقوببرایعیسوکهگلهداربود،

گوسفند،بزوگاوفرستاد.

سفریعقوببهشکیم
یعقوبپسازتجدید
مسرتبخش دیداری
بابرادرشعیسو)که
در میآمد(، ادوم از
زد. اردو سوکوت
سپسبهشکیمرفت.
دخترش به آنجا در
تجاوزشدودوتناز
مردمآن از پسرانش

شهرانتقامگرفتند.
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پسرانیعقوبانتقاممیگیرند

در34 كه دخترانی دیدن برای ولیه، یعقوب دختر دینه، روزی
حمور، پسر شكیم 2وقتی رفت. داشتند سكونت آنها همسایگی
پادشاهّحوی،دینهرادیداوراگرفته،بهویتجاوزنمود.3شكیمسختعاشق

دینهشدوسعیكردباسخناندلنشینتوجهاورابهخودجلبنماید.
4شكیمموضوعراباپدرخویشدرمیاننهادوازاوخواهشكردكهآن

دختررابرایشبهزنیبگیرد.
5چیزینگذشتكهخبربهگوشیعقوبرسید،ولیچونپسرانشبرای

نكرد. اقدامی هیچ آنها مراجعت تا بودند، رفته صحرا به گلهها چرانیدن
6حمور،پدرشكیم،نزدیعقوبرفتتابااوصحبتكند.7اووقتیبهآنجا

رسیدكهپسرانیعقوبنیزازصحرابرگشتهبودند.ایشانازشنیدنآنچهبر
سرخواهرشانآمدهبودبشدتخشمگینبودند،زیرااینعمِلزشتحیثیت

آنهاراپایمالكردهبود.
8حموربهیعقوبگفت:»پسرمشكیمواقعًاعاشقدخترتمیباشد.خواهش

میكنمویرابهزنیبهاوبدهید.9و10عالوهبراینشمامیتوانیدهمینجا
دربینمازندگیكنیدوبگذاریددخترانشماباپسرانماازدواجكنندو
ماهمدخترانخودرابههمسریبهپسرانشماخواهیمداد.ِملکمنوسیع
است،پسهرجاكهمایلهستیدساكنشویدوكاركنیدوصاحبامالک

شوید.«
11و12آنگاهشكیمبهپدروبرادراندینهگفت:»خواهشمیكنمدرحقمن
اینلطفرابكنیدواجازهدهیددینهرابهزنیبگیرم.هرچقدرمهریهو

پیشكشبخواهیدبهشماخواهمداد.«
13برادراندینهبخاطراینكهشكیمخواهرشانرارسواكردهبود،بهنیرنگ
بهشكیموپدرشگفتند:14»مانمیتوانیمخواهرخودرابهیکختنهنشده
بدهیم.اینمایةرسواییماخواهدشد.15ولیبهیکشرطحاضریماینكاررا
بكنیم،وآنشرطایناستكههمةمردانوپسرانشماختنهشوند.16آنگاه
دخترانخودرابهشماخواهیمدادودخترانشمارابرایخودخواهیمگرفت
ودربینشماساكنشده،یکقومخواهیمبود.17اگراینشرطرانپذیریدو

ختنهنشوید،دخترمانرابرداشتهازاینجاخواهیمرفت.«

34:1
پیدا21:30

34:2
تث14:21؛29:22

2سمو2:11

34:4
داو6،2:14

34:7
2سمو12:13

34:9
پیدا3:24؛1:28

34:12
پیدا53:24؛18:29؛

41:31
خرو16:22

34:11
پیدا10:33

34:13
پیدا35:27؛7:31؛31:34

34:14
پیدا14،13:17

هو2:5
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34:1ـ4شکیمممکناستقربانی»عشقِدرنگاهاول« 
بودهباشد،امابراساساینعشِقناگهانی،عملیشرارتبار
تمام به نسبت بلکه دینه، به نسبت تنها نه او داد. انجام
اعضایخانوادهاونیزگناهورزید)7،6:34(،واینگناهش

ابراز حتی )25:34ـ31(. آورد بار به بدی بسیار عواقب
عالقهشکیمبهدینهنیزنمیتوانستگناهتجاوزجنسیرا
توجیهکند.نگذاریدشهوتجنسیطغیانکرده،منجربه

اعمالگناهآلودشود.امیالجنسیرابایدکنترلکرد.



18و19حموروشكیمشرطآنهاراپذیرفتندوشكیمدرانجاماینكاردرنگ

ننمود،زیراعاشقدینهبود.مردمشهربرایشكیماحترامزیادیقایلبودند
وازسخناناوپیرویمیكردند.20پساووپدرشبهدروازةشهررفتندو
بهاهالیآنجاگفتند:21»اینمردم،دوستانماهستند.اجازهدهیددرمیانما
ساكنشده،بهكسبوكارخودمشغولشوند.زمینوسیعاستوجایكافی
برایآنهاوجودداردوماوآنهامیتوانیمباهموصلتكنیم.22اماآنهافقط
بهاینشرطحاضرنددراینجابمانندوبامایکقومشوندكههمهمردانو
پسرانمامانندایشانختنهگردند.23اگرچنینكنیم،اموالوگلههاوآنچه
كهدارندازآنماخواهدشد.بیاییدبااینشرطموافقتكنیمتاآنهادراینجا

بامازندگیكنند.«
24اهالیشهرپیشنهادشكیموپدرشراپذیرفتندوختنهشدند.25ولیسهروز
بعد،درحالیكههنوزدردداشتند،شمعونوالوی،برادراندینه،شمشیرهای
خودرابرداشته،بدونروبروشدنباكوچكترینمقاومتیواردشهرشدندو
تماممردانراازدِمشمشیرگذرانیدند.26آنهاحموروشكیمراُكشتندودینهرا
ازخانةشكیمبرداشته،باخودبردند.27سپسپسرانیعقوبرفتندوتمامشهر
راغارتكردند،زیراخواهرشاندرآنجارسواشدهبود.28ایشانگلههاورمهها
واالغهاوهرچهراكهبدستشانرسید،چهدرشهروچهدرصحرا،29بازنان

واطفالوتمامیاموالیكهدرخانههابودغارتكردندوباخودبردند.
حال و انداختهاید دردسر به مرا »شما والویگفت: شمعون به 30یعقوب
كنعانیهاوفّرزیهاوتمامیساكناناینمرزوبومدشمنمنخواهندشد.عدةما
دربرابرآنهاناچیزاست؛اگرآنهابرسرمابریزند،مارانابودخواهندكرد.«
31آنهادرجوابپدرخودگفتند:»آیااومیبایستباخواهرمامانندیک

فاحشهرفتارمیكرد؟«

34:19
پیدا20:29

34:20
پیدا10:23
تث5:17

34:22
پیدا15:34

34:25
پیدا6،5:49

هو8:5

34:24
پیدا23:17
یوش2:5

34:28
یوش21:7

34:30
پیدا7:13؛5:49ـ7

خرو21:5
1توا19:16
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شکیم  شهر مردم از الوی و شمعون چرا  34:24ـ31
را خود یعقوب خانواده گرفتند؟ انتقام سخت اینچنین
نیزهمین ازدیگران»ممتازومتمایز«میدانست.خدا
همسایگان از را خود میبایست آنان میخواست. را
بتپرستشاندورنگاهمیداشتند.اماایندوبرادربهغلط
فکرکردندکهجدابودنبهمعنیبهتربودنهمهست.
وحشتناک قتلعام به منجر خودپسندانه فکِر طرز این

مردمبیگناهشد.
عواقب کرد، تجاوز دینه به شکیم وقتی  34:27ـ29
کاراوهولناکترازآنبودکهبتواندتصورشرابکند.
برادراندینهسختبرآشفتندودرصددانتقامبرآمدند.
گناهشکیم،درد،دروغ،فریبوقتلرابهدنبالداشت.

گناهانجنسیفجیعترازسایرگناهاننیست،اماعواقب
ایننوعگناهممکناستخانمانبراندازباشد.

از انتقامجویی پی در شمعونوالویکه 34:31،30
شاهزادهشکیمبودند،مرتکبدروغ،قتلودزدیشدند.
عملی نحوه اما بود. بهجا و درست خواهیشان عدالت
بههنگام پدرشمعونوالوی نبود. ساختنآندرست
بودند بهخاطرگناهیکهمرتکبشده مرگ،آنانرا
لعنتکرد)5:49ـ7(.فرزندانشمعون،نسلهابعدازاو،
بخشیازسرزمینموعودراکهمخصوصآنانبود،از
بدی با را بدی که میشوید وسوسه وقتی دادند. دست
بهخدابسپاریدوخودرادامنگیر انتقامرا پاسخدهید،

عواقبوحشتناکگناهنکنید.



وفاتراحیلواسحاق

آنجا35 در برو. بیتئیل به و برخیز »حال فرمود: یعقوب به خدا
ساكنشووقربانگاهیبسازوآنخداییراكهوقتیازدست

برادرتعیسومیگریختیبرتوظاهرشد،عبادتنما.«
2آنگاهیعقوببهتمامیاهلخانةخوددستوردادكهبُتهاییراكهباخود
آوردهبودند،دوربیندازندوغسلبگیرندولباسهایشانراعوضكنند.3او
بهایشانگفت:»بهبیتئیلمیرویمومندرآنجابرایخداییكهبههنگام
سختی،دعاهایمرااجابتفرمودوهرجامیرفتمبامنبود،قربانگاهیخواهم

ساخت.«
4پسهمگی،بُتهایخودوگوشوارههاییراكهدرگوشداشتندبهیعقوب
دادندواوآنهارازیردرختبلوطیدرشكیمدفنكرد.5سپسآنهاباردیگر
كوچكردند.وترسخدابرتمامیشهرهاییكهیعقوبازآنهاعبورمیكرد
قرارگرفتتابهویحملهنكنند.6سرانجامبهلوزكههمانبیتئیلباشد،
واقعدرسرزمینكنعانرسیدند.7یعقوبدرآنجاقربانگاهیبناكردوآنرا
قربانگاه»خدایبیتئیل«نامید)چونهنگامفرارازدستعیسو،دربیتئیل

بودكهخدابراوظاهرشد.(
8چندروزپسازآن،دبورهدایةپیرربكاُمردواورازیردرختبلوطی

35:1
پیدا1:12؛1:22؛
19:28؛3:31

35:2
پیدا19:31

35:3
پیدا15:28ـ22

35:4
خرو2:32

یوش23:24ـ26
داور24:8
هو13:2
35:5

پیدا30:34
خرو16:15

35:6
پیدا8:12؛19:28؛3:48

35:7
پیدا19:28

35:8
پیدا59:24
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یعقوببهحرانباز

میگردد
پسران آنکه از بعد
و شمعون یعقوب،
شکیم شهر الوی،
ساختند، ویران را
خدابهیعقوبگفت
- برود بیتئیل به
به آن در که جایی
نام تغییر  اسرائیل
یعقوب بود. یافته
حبرون عازم سپس
راه، میانه در اما شد،
همسردلبندشراحیل
)بیتلحم( افراته در

درگذشت.

35:2چرامردماینبتهارانگاهمیداشتند؟اغلباوقات
بتهارابیشترطلسمخوشاقبالیمیدانستندتاخدا.بعضی
ازاسرائیلیهانیزبااینکهخدارامیپرستیدند،درخانههای
مسیحیاِن بعضی مانند درست میداشتند، نگاه بت خود

امروزیکهزیورآالتیبهخودمیآویزندبهایننیتکه
خوشاقبالیمیآورند.یعقوبمعتقدبودکهاهلخانهاش
طلسم نوع هیچ نمیخواست او باشند. داشته بت نباید
خوشاقبالیدربیناعضایخانوادهاشباشدتافکرشان

ازامورروحانیمنحرفنشود.
یعقوببهتمامیاهلخانهخوددستوردادهمهبتهارا
دوربریزند.بتهرآنچیزیاستکهماآنراباالتر
ازخداقرارمیدهیم.اگرچیزیراکهبرایمانبهصورت
بتدرآمدهاززندگیخوددورنسازیم،ایمانمانراتباه
میکند.بتلزومًااشیاءمادیوفیزیکینیست.افکارو
تمایالتماننیزممکناستبهصورتبتدرآید.بنابراین
بایدمانندیعقوبفورًادستبهکارشویموهرنوعبتی

رااززندگیخوددورکنیم.
35:4چراقومگوشوارههایخودرابهیعقوبدادند؟
جواهرآالتبهخودیخودچیزبدینیست.امادرزمان
یعقوب،غالبًامردمیکهدرهمسایگیاسرائیلیهازندگی
به خوشاقبالی طلسم عنوان به را گوشواره میکردند،
گوشمیآویختندتاازبالومصیبتدرامانباشند.قوم
میبایستتماممظاهربتپرستیرا-ازجملهچیزهایی

کهیادآورخدایانبیگانهبود-دورمیریختند.
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دردرةپایینبیتئیلبهخاکسپردند.ازآنپس،درختمذكوررا»بلوط
گریه«نامیدند.

9پسازآنكهیعقوبازبینالنهرینواردبیتئیلشد،خداباردیگربروی
ظاهرشدواورابركتداد10وبهاوفرمود:»بعدازایندیگرنامتویعقوب
خواندهنشود،بلكهنامتواسرائیلخواهدبود.11منهستمخدایقادرمطلق.
باروروزیادشو!مللزیادوپادشاهانبسیارازنسلتوپدیدخواهندآمد.
12سرزمینیراكهبهابراهیمواسحاقدادم،بهتووبهنسلتونیزخواهمداد.«

13سپسخداازنزداوبهآسمانصعودكرد.
14پسازآن،یعقوبدرهمانجاییكهخدابراوظاهرشدهبود،ستونیاز
سنگبناكردوهدیةنوشیدنیبرایخداوندبرآنریختوآنراباروغن
زیتونتدهینكرد.15یعقوبآنمحلرابیتئیل)یعنی»خانهخدا«(نامید،

زیراخدادرآنجاباویسخنگفتهبود.
16سپساووخانوادهاشبیتئیلراترکگفتندوبسویافراترهسپارشدند.
اماهنوزبهافراتنرسیدهبودندكهدرِدزایماِنراحیلشروعشد.17درحالی
كهراحیلباسختیوضعحملمینمود،قابلهاشگفت:»نترس،چوناینبار
نیزپسرزاییدهای.«18ولیراحیلدرحالمرگبود.اودرحینجانسپردن،
پسرشرابناونی)یعنی»پسرغممن«(نامنهاد،ولیبعدپدرشاورابنیامین

)یعنی»پسردستراستمن«(نامید.
19پسراحیلوفاتیافتواورادرنزدیكیراهافراتكهبیتلحمهمنامیده
میشد،دفنكردند.20یعقوبرویقبرشستونیازسنگبناكردكهتابه

امروزباقیاست.
21آنگاهاسرائیلازآنجاكوچكردودرآنطرفبرجعیدرخیمهزد.22درهمینجا

35:9
پیدا2:26؛13:28؛3:48

35:10
پیدا15،5:17؛28:32

35:11
پیدا1:12؛5،1:17؛3:28

35:12
پیدا15:13؛13:28

35:13
داو21:6؛20:13

35:14
پیدا19،18:28

35:16
روت11:4

35:17
پیدا24،23:30
1سمو20،19:4

35:18
پیدا19:46؛27:49

35:19
پیدا7:48
35:22

پیدا4:49
الو8:18
1توا1:5
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به  که را اسرائیل یعنی یعقوب جدید نام خدا  35:10
معنای»قدرتیافتهخدا«یاکسیاستکه»باخدامجادله
یادآورشد.زندگییعقوبسراسر بهیعقوب میکند«،
مشکلوآزمایشبود.باوجوداین،نامجدیداوگواهی
بودبرمیلواشتیاقدرونیاشبرایحفظرابطهنزدیکبا

خدابهرغمتمامنومیدیهاونامالیماِتزندگی.
بسیاریمعتقدندمسیحیتبایدیکزندگیراحتوعاری
ازمشکلبرایمردمبهارمغانآورد.بههمینجهتوقتی
زندگیسختمیشود،درکمالنومیدیدرجامیزنند.
وحالآنکهبایدمصممباشندبهقدرتخدابرطوفانهای
زندگیفائقآیند.درستاستکهمشکالتوسختیها
دردآوراست،اماانسانراازآنگریزینیست.بنابراینبه
مشکالتوسختیهابهعنوانفرصتیبرایرشدنگاهکنید.
بدونمشکالتنمیتوانیدپیروزیالهیرابهدستآورید.

35:13،14روغنیکهبرایتدهینبهکارمیرفت،از
بسیار زیتون روغن بود. زیتون روغن نوع خالصترین
اینروغن با را اگرچیزی بود. باارزش و گرانقیمت
اینکارارزشفوقالعادهآن گرانبهاتدهینمیکردند،
چیزرانشانمیداد.یعقوبباتدهینآنمکانمیخواست
باخدامالقاتکرده، نشاندهدبرایمحلیکهدرآن

احترامزیادیقائلاست.
35:22اگرچهپیامدگناهرئوبینبیدرنگگریبانشرا
نگرفت،امادرنهایتبرایشبسیارگرانتمامشد.رئوبین
بهعنوانفرزندارشدخانواده،سهمشازارثخانوادگیدو
برابردیگرانبودورهبرقومنیزبهشمارمیرفت.شاید
رئوبینفکرکردهبودگناهشبدونمجازاتمیماند.دراین
مورددیگرچیزینمیخوانیمتااینکهیعقوبدربسترمرگ
خانوادهاشرادورخودجمعمیکندتابرایآخرینبارآنان



بودكهرئوبینبابلههكنیزپدرشهمبسترشدواسرائیلازاینجریانآگاهی
یافت.

23یعقوبدوازدهپسرداشتكهاسامیآنهاازاینقراراست:
پسرانلیه:رئوبین)بزرگترینفرزندیعقوب(،شمعون،الوی،یهودا،یساكار

وزبولون.
24پسرانراحیل:یوسفوبنیامین.

25پسرانبلههكنیزراحیل:دانونفتالی.
26جادواشیرهماززلفه،كنیزلیهبودند.

همهپسرانیعقوبدربینالنهرینمتولدشدند.
27سرانجامیعقوبنزدپدرخوداسحاقبهقریةاربعواقعدرِملکممریآمد.
)آنقریهراحبروننیزمیگویندوابراهیمهمدرآنجازندگیكردهبود.(
28و29اسحاقدرسنصدوهشتادسالگیدركمالپیریوفاتیافتوبهاجداد

خویشپیوستوپسرانشعیسوویعقوباورادفنكردند.

نسلعیسو

این36 از نیزمیگفتند ادوم اورا اسامیزنانوفرزندانعیسوكه
قراراست:

2و3عیسوباسهدختركنعانیازدواجكرد:عاده)دخترایلونحیّتی(،اهولیبامه
)دخترعنا،نوهصبعونّحوی(وبسمه)دختراسماعیلوخواهرنبایوت.(

4عاده،الیفازرابرایعیسوزاییدوبسمهرعوئیلرا.5اهولیبامه،یعوشویعالم
وقورحرازایید.همةپسرانعیسودرسرزمینكنعانمتولدشدند.

6و7و8عیسو،زنانوپسرانودخترانوهمةاهلبیتوتمامیحیواناتو
داراییخودراكهدرسرزمینكنعانبهدستآوردهبود،برداشتوازنزد
فراوان رمههای و گلهها دو هر زیرا رفت، سعیر بهكوه یعقوب برادرش

داشتندوزمینآنقدربزرگنبودكهدریكجاباهمزندگیكنند.
در بسمه و عاده او زنان از كه عیسو، نوادگان یعنی ادومیها 9-12اسامی

كوهستانسعیرمتولدشدند،ازاینقراراست:
فرزندانالیفازپسرعاده:تیمان،اومار،صفوا،جعتام،قنازوعمالیق)كهمادرش

35:23
پیدا32:29ـ35؛8:46ـ14

35:24
پیدا22:30ـ24

35:25
پیدا4:30ـ8؛23:46ـ25

35:26
پیدا9:30ـ13؛16:46ـ18

35:27
پیدا18:13؛2:23؛14:37

35:28
پیدا1:23؛7:25؛20:25؛

28:47؛26:50

36:1
پیدا25:25ـ34؛3:32ـ7

1قرن35:1

36:3
پیدا13:25

36:2
پیدا34:26؛14،10:36

36:5
پیدا18:36

36:4
پیدا13،11،10:36

36:8
پیدا6:14؛30:25؛3:32

36:7
پیدا6:13

36:11
1توا36:1

36:10
1توا35:1

36:9
پیدا43:36
1پاد1:11
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رابرکتدهد.ناگهانیعقوبرامیبینیمکهسهمدوبرابر 
رئوبینراازاوگرفته،بهکسیدیگرمیدهد.چرا؟»توبا

یکیاززنانمننزدیکینموده،...«)پیدایش4:49(.
را ما گریبان گناه، ارتکاب از بعد مدتها گناه عواقب
کنیم فکر شاید میکنیم، خطایی کار وقتی میگیرد.
امابهتدریجدرمییابیم میتوانیمازمجازاتبگریزیم،

کهعواقبوخیمگناهمانرفتهرفتهآشکارمیشود.

36:9ادومیهاازنسلعیسوبودندودرنواحیجنوبی
مشخصه وجه میکردند. زندگی مرده دریای شرقی و
سرزمینیکهدرآنزندگیمیکردند،کوههایناهموار
بود.چندینجاده وعلف بیآب و بیابانهاییخشک و
اینسرزمینازحیثمنابع ازادوممیگذشتزیرا مهم
طبیعیبسیارغنیبود.خدادرزمانخروج،بهاسرائیلیها
گفتهبودکاریبهکارادومیهانداشتهباشند)تثنیه5:2(



تمناعكنیزالیفازبود(.13عیسونوههایدیگریهمداشتكهفرزندانرعوئیل
پسربسمهبودند؛اسامیآنهاازاینقراراست:نحت،زارح،شمهومزه.

14اهولیبامه،زنعیسو)دخترعناونوةصبعون(سهپسربرایعیسوزاییدبه
نامهاییعوش،یعالموقورح.

15و16نوههایعیسوسراناینقبایلشدند:تیمان،اومار،صفوا،قناز،قورح،جعتام
وعمالیق.قبایلنامبردهفرزندانالیفازپسرارشدعیسووهمسرشعادهبودند.

17سراناینقبایلفرزندانرعوئیلپسرعیسوازهمسرشبسمهبودند:نحت،
زارح،شمهومزه.

18و19سراناینقبایلپسرانعیسوازهمسرشاهولیبامهبودند:یعوش،یعالم
وقورح.

20و21قبایلیكهازنسلسعیرحوری،یكیازخانوادههایساكنسرزمینسعیر،به
وجودآمدندعبارتنداز:لوطان،شوبال،صبعون،عنا،دیشون،ایصرودیشان.

22-28حوریوهومامفرزندانلوطانبودند.لوطانخواهریداشتبهنامتمناع.
فرزندانشوبال:علوان،مناحت،عیبال،شفوواونام.فرزندانصبعون:اّیهو
عنا)عناهمانپسریبودكهموقعچرانیدناالغهایپدرشچشمههایآب
گرمرادرصحرایافت(.فرزندانعنا:دیشونواهولیبامه.فرزنداندیشون:
حمدان،اشبان،یترانوكران.فرزندانایصر:بلهان،زعوانوعقان.فرزندان

دیشان:عوصواران.
29و30اسامیسرانقبایلحوریكهدرسرزمینسعیربودندعبارتنداز:لوطان،

شوبال،صبعون،عنا،دیشون،ایصرودیشان.
31-39پیشازاینكهدراسرائیلپادشاهیرویكارآید،درسرزمینادوماین

پادشاهانیكیپسازدیگریبهسلطنترسیدند:
بالع،پسربعوراهلدینهابهواقعدرادوم.

یوباب،پسرزارحازشهربصره.
حوشام،ازسرزمینتیمانیها.

حداد،پسربداد.اولشكرمدیانیهارادرسرزمینموآبشكستداد.نامشهر
اوعویتبود.

سمله،ازاهالیمسریقه.
شائول،اهلرحوبوتكهدركناررودخانهایواقعبود.

بعلحانان،پسرعكبور.
حداد،ازاهالیفاعوكهنامزنشمهیطبئیلدخترمطردونوةمیذهببود.

36:19
پیدا9،1:36

36:18
1توا35:1

36:20
پیدا6:14

تث22،12:2
1توا38:1ـ42

36:27
1توا42،38:1

36:25
پیدا18،14،5،2:36

1توا41:1

36:23
1توا40:1

36:22
1توا39:1

36:29،30
پیدا20:36

36:31
پیدا16،6:17؛14:20

1توا43:1
36:35

1توا46:1
36:37

1توا48:1
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چونهرچهباشدباهمبرادرند.اماادومیهابهقوماسرائیل 
اجازهعبورازسرزمینشانراندادندوبعدهانیزازدشمنان
سرسخِتداودپادشاهشدند.ادومیهاواسرائیلیهاجّدشان

یکیبود)اسحاق(ومرزیمشترکداشتند.امااسرائیلیها
بهادومیانبهدیدهتحقیرمینگریستندزیراآنانباکنعانیها

ازدواجکردهبودند.



40-43اینقبایلازعیسوبهوجودآمدند:تمناع،علوه،یتیت،اهولیبامه،ایله،
فینون،قناز،تیمان،مبصار،مجدیئیلوعیرام.همةاینهاادومیبودندوهر

یکنامخودرابرناحیهایكهدرآنساكنبودندنهادند.

ز-ماجراییوسف)37:1تا50:26(
یوسف،یکیازدوازدهپسریعقوب،آشکارافرزنددلبندپدرشبود.برادرانشکهبه
خاطراینموضوعازیوسفنفرتداشتند،اورابهبردهفروشانفروختند.امادرنهایت
یوسفرامیبینیمکهدرمقامفرمانروایتمامیمصرظاهرمیشود.ازماجراییوسف
میآموزیمکهچطوررنجوزحمت-هرچقدرهمکهغیرمنصفانهبرماتحمیلشود-

باعثمیگرددشخصیتمانقویشودودرحکمتعمیقگردیم.

1ـیوسفرابهبردگیمیفروشند

یعقوبباردیگردركنعانیعنیسرزمینیكهپدرشدرآناقامت37
كردهبود،ساكنشد.2دراینزمانیوسفپسریعقوبهفدهساله
بود.اوبرادرانناتنیخودراكهفرزندانبلههوزلفهكنیزانپدرشبودند،در
چرانیدنگوسفندانپدرشكمکمیكرد.یوسفكارهایناپسندیراكهاز
آنانسرمیزدبهپدرشخبرمیداد.3یعقوبیوسفرابیشازسایرپسرانش
دوستمیداشت،زیرایوسفدرسالهایآخرعمرشبهدنیاآمدهبود،پس
جامهایرنگارنگبهیوسفداد.4برادرانشمتوجهشدندكهپدرشاناورابیشتر
ازآنهادوستمیدارد؛درنتیجهآنقدرازیوسفمتنفرشدندكهنمیتوانستند
بهنرمیبااوسخنبگویند.5یکشبیوسفخوابیدیدوآنرابرایبرادرانش

شرحداد.اینموضوعباعثشدكینةآنهانسبتبهیوسفبیشترشود.
6اوبهایشانگفت:»گوشكنیدتاخوابیراكهدیدهامبرایشماتعریف
كنم.7درخوابدیدمكهمادرمزرعهبافههارامیبستیم.ناگاهبافةمنبرپا
شدوایستادوبافههایشمادوربافةمنجمعشدندوبهآنتعظیمكردند.«

36:40
1توا51:1

37:1
پیدا8:17؛4:28

37:2
پیدا9:6؛22:35ـ26؛

46:41

37:3
پیدا32،23:37؛20:44

37:4
پیدا41:27

37:5
پیدا12:28
اعد6:12
دان1:2

37:7
پیدا9،6:42؛26:43
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از  37:3درروزگاریوسف،همگانردابهتنداشتند.
ردااستفادههایمختلفیمیشد:پوششیبوددربرابرسرما،
بههنگامسفروسایلشخصیرادرآنحملمیکردند،
نوزادانرادرآنمیپیچیدند،برآنمینشستند،ویاآنرا
بهودیعهمیسپردندتادرازایآنچیزیبهامانتگیرند.
رداهایآنزماناکثرًاسادهوآستینکوتاهبودوبلندیآن
تارویزانوانمیرسید.وامارداییوسف،ردایمخصوص
اشرافزادگانبود:آستینبلندیداشت،رنگارنگبودو
تاقوزکپامیرسید.اینامربهوضوحنشانمیدادکه

یعقوب،یوسفرابیشترازپسراندیگرشدوستدارد.
سایرپسرانکوچکترینتردیدینداشتندکهیوسفنور

چشمییعقوباست-بهخصوصازوقتییعقوبآنردای
رنگارنگرابهاودادهبود.اینهدیه،رابطهتیرهمیانیوسف
وبرادرانشراتیرهترساخت.شایدتبعیضدرخانوادهامری
اجتنابناپذیرباشد،امابایدآثارتفرقهانگیزآنرابهحداقل
رساند.ممکناستوالدیننتواننداحساسیراکهنسبتبه
فرزندموردعالقهشاندارندتغییردهند،امامیتوانندباسایر

فرزندانشانبرخوردیدرستداشتهباشند.
برادر روزی مبادا اینکه از یوسف برادران  37:6ـ11
کوچکشانبرآنانحاکمشود،سختخشمگینبودند.
و خام عملکرد با یوسف احوالی، و اوضاع چنین در
هیچکس زد. دامن آنان بهکینه رفتارخودپسندانهاش



8برادرانشبهویگفتند:»آیامیخواهیپادشاهشویوبرماسلطنتكنی!«
پسخوابوسخنانیوسفبركینهبرادراناوافزود.

برادرانشچنینتعریفكرد: باردیگرخوابیدیدوآنرابرای 9یوسف
»خوابدیدمكهآفتابوماهویازدهستارهبهمنتعظیممیكردند.«

37:8
خرو14:2
تث16:33

37:9
پیدا32،25:41
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اگرمیخواهیددرمورد ازالفزدنخوششنمیآید.
طوری کنید، دیگرانصحبت با کردهاید که کارهایی
راجعبهموفقیتهایتانسخنبگوییدکهباعثجاللخدا
باشد.یوسِفجوانایندرسرابهبهاییسنگینآموخت.

برادرانخشمگینشاورابهبردگیفروختندتاازشّرش
خالصشوند.بااینحالبعدهادرپیدایش16:41میبینیم
کهیوسفخداراعاملاصلیموفقیتهایشمیخواندو

بدینترتیبجاللراازآناومیداند.

یوسفبااینکهازهمهکوچکتربود،اعتمادبهنفسیبیشازحدداشت.اتکابهنفِسذاتییوسف
کهزاییدهعالقهخاصیعقوببهاوونیزآگاهیازنقشهخدابرایزندگیاشبود،برایدهبرادر
بزرگترشکهعاقبتعلیهاوتوطئهکردند،غیرقابلتحملبود.اماایناتکابهنفس،آنگاهکهبا
دردورنجونیزشناختیشخصیازخداهمراهشد،بهیوسفاینامکانرادادکهدرجاییکه
بیشترافراداحتمااًلشکستمیخوردند،زندهبماندوموفقشود.اوبهتدریجسکوتیحکیمانهرانیز
بهاعتمادبهنفسشافزودوهمینامرباعثشددلهمهرابهدستآورد-ازفوطیفاروزندانبانو

خودزندانیانگرفته،تاشخِصپادشاه.حتیسالهابعد،دلدهبرادرشرانیزبهدستآورد.
شایدشماهمبابرخیازمشکالتیوسفمواجهشدهباشید:خانوادهاشبهاوخیانتکردواورا
تنهاگذاشت،درمعرضوسوسهجنسیقرارگرفت،بهخاطرانجامکاردرستمجازاتشد،مجبور
شدمدتیطوالنیدرزندانبسربََرد،وکسانیکهبهآنانکمککردهبود،فراموششکردند.به
هنگامخواندنماجراهایاو،ببینیددرهرموردچهعکسالعملیازخودنشانداد.واکنشمثبتاو
دربرابرمشکالتیکهپیشرویداشت،باعثشدتمامموانعبهپلهصعودتبدیلگردد.اووقت
خودراصرِفایننمیکردکهببیندعلتوقوعمشکلچیست،بلکهبیشترمیخواستبداندکهچه
بایدکرد.کسانیکهزندگیاورامیدیدند،بهخوبیمیدانستندکهیوسفبههرجارودودست
بههرکاریبزند،خدابااواست.اگرمیخواهیدبههنگامرویاروییباموانعمانندیوسفعمل
کنید،پیشازهرچیزبایدبپذیریدکهخداباشمااست.تنهاواقعیتحضورخدااستکهمیتواند

برابهاماتوپیچیدگیهایزندگینوریتازهبیفکند.

نقاطقوتوموفقیتهای:
بهبردگیفروختهشدامادرنهایتفرمانروایمصرگردید. *

بهداشتنشخصیتیمحکمومقتدرمعروفبود. *
نسبتبهمسائلروحانیحساسبود. *
باعثشدملتیازقحطینجاتیابد. *

نقطهضعفواشتباه:
بهخاطرغرورجوانی،کاریکردبیناووبرادرانشاختالفبیفتد. *

درسهاییاززندگیاو:
واکنِشمادربرابروقایعواوضاعوشرایطزندگی،مهمترازخوداینوقایعاست. *

باکمکخدا،هرموقعیتیمیتواندبهجهتخیریتمابهکاررود-ولوآنکهقصددیگران *
آزاررساندنبهماباشد.

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعان،مصر. *

شغل:چوپان،برده،مجرم،فرمانروا. *
خویشاوندان:والدین:یعقوبوربکا؛دوازدهبرادر.زن:اسنات؛فرزندان:منسیوافرایم. *

آیهکلیدی:
»فرعونوهمهافرادشپیشنهادیوسفراپسندیدند.سپسفرعونگفت:»چهکسیبهترازیوسف

میتواندازعهدهاینکاربرآید،مردیکهروحخدادراواست««)پیدایش38،37:41(.
ماجراییوسفدرپیدایش37ـ50نقلشدهاست.ازاودرعبرانیان22:11نیزنامبردهشدهاست.
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10اینبارخوابشرابرایپدرشهمتعریفكرد؛ولیپدرشاوراسرزنش
نموده،گفت:»اینچهخوابیاستكهدیدهای؟آیاواقعًامنومادرتو
اوحسادت به 11برادرانش تعظیمخواهیمكرد؟« تو پیش آمده، برادرانت

میكردند،ولیپدرشدربارهخوابیكهیوسفدیدهبود،میاندیشید.
بودند. برده شكیم به چرانیدن برای را پدرشان گلههای یوسف 12برادران
گلهها مشغولچرانیدن درشكیم »برادرانت یوسفگفت: به 13و14یعقوب

هستند.برووببیناوضاعچگونهاست؛آنگاهبرگردوبهمنخبربده.«
یوسفاطاعتكردوازدرهحبرونبهشكیمرفت.15درآنجاشخصیبهاو
برخوردودیدكهویدرصحراسرگرداناست.اوازیوسفپرسید:»در

جستجویچههستی؟«
16یوسفگفت:»درجستجویبرادرانخودوگلههایشانمیباشم.آیاتو

آنهارادیدهای؟«
17آنمردپاسخداد:»بلی،منآنهارادیدمكهازاینجارفتندوشنیدمكهمیگفتند
بهدوتانمیروند.«پسیوسفبهدوتانرفتوایشانرادرآنجایافت.18همین

كهبرادرانشازدوردیدندیوسفمیآید،تصمیمگرفتنداورابكشند.
19و20آنهابهیكدیگرگفتند:»خواببینندهبزرگمیآید!بیاییداورابكشیمو
دریكیازاینچاههابیندازیموبهپدرمانبگوییمجانوردرندهایاوراخورده

است.آنوقتببینیمخوابهایشچهمیشوند.«
21و22امارئوبینچوناینراشنید،بهامیداینكهجاناورانجاتبدهد،گفت:
»اورانكشیم.خوناورانریزیم،بلكهویرادراینچاهبیندازیم.بااینكار
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دیدن  به یوسف
برادرانشمیرود

یوسف از یعقوب
برای تا خواست
به برادرانش دیدن
برود شکیم نزدیکی
گلههای آنان زیرا
به چرا برای را خود
آنجابردهبودند.وقتی
یوسفبهآنجارسید،
به برادرانش دریافت
دوتانرفتهاندکهدر
بزرگ جاده کنار
بود واقع بازرگانی
منتهی مصر به که
آنجا در میشد.
او حسودش برادراِن
به برده عنوان به را
تاجران از گروهی
عازم که اسماعیلی
مصربودند،فروختند.

کسی به نسبت چنان شده تابهحال آیا  37:19،20
آن از پیش بکشید؟ را او بخواهید که کنید حسادت
کهبگویید»البتهکهنه«،بهاتفاقیکهدراینداستان
افتادتوجهکنید.دهمردناگهانتصمیمگرفتندبهخاطر
رداییرنگارنگ،برادرشانرابهقتلبرسانند.حسادت
شدیدشانبهخشمیقبیحتبدیلگشتهبودونمیگذاشت
به نمیتوان راحتی به معمواًل ببینند. را راستی طریق
وجودحسادتدردروِنخودپیبرد،زیرادالیلیکه
برایاینکارمیآوریم،بهنظرمانعاقالنهوقانعکننده
باقی عنانگسیخته حسادْت دهیم اجازه اگر میرسد.
گناهان به منجر و میکند رشد سرعت به بماند،
جدیتریمیشود.هرقدراجازهدهیمحسادتبهمدتی
طوالنیتردرمابماند،زدودنآنسختترخواهدشد.
اگرپیبردیدکهتمامتوجهتانبهایناستکهدیگران
چهدارند،درستدرهمینزماناستکهبایدحسادتتان

رامهاربزنید.
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دریایمدیترانه

شکیم

روداردن

اورشلیم

دریای
جلیل

دوتان

حبرون

صر
یم

بسو



بدوناینكهبهاودستیبزنیمخودشخواهدمرد.«)رئوبیندرنظرداشت
بعدًااوراازچاهبیرونآوردونزدپدرشبازگرداند.(

23بمحضاینكهیوسفنزدبرادرانشرسید،آنهابراوهجومبرده،جامة
رنگارنگیراكهپدرشانبهاودادهبود،ازتنشبیرونآوردند.24سپساو
رادرچاهیكهآبنداشتانداختند25وخودشانمشغولخوردنغذاشدند.
ناگاهازدوركاروانشتریرادیدندكهبطرفایشانمیآید.آنهاتاجران

اسماعیلیبودندكهكتیراوادویهازجلعادبهمصرمیبردند.
26و27یهودابهسایرینگفت:»نگاهكنید،كارواناسماعیلیانمیآید.بیایید
یوسفرابهآنهابفروشیم.ُكشتناوومخفیكردناینموضوعچهنفعی
شود.« كشته ما بدست نباید ماست؛ برادر او حال هر به دارد؟ ما برای

برادرانشباپیشنهاداوموافقتكردند.
28وقتیتاجرانرسیدند،برادرانیوسفاوراازچاهبیرونآورده،بهبیست
سكهنقرهبهآنهافروختند.آنهاهمیوسفراباخودبهمصربردند.29رئوبین
كههنگامآمدنكارواندرآنجانبود،وقتیبهسرچاهآمدودیدكهیوسف
درچاهنیست،ازشدتناراحتیجامةخودراچاکزد.30آنگاهنزدبرادرانش
آمده،بهآنهاگفت:»یوسفرابردهاندومننمیدانمكجابدنبالشبروم؟«

31پسبرادرانشبزیراسربریدهجامهزیباییوسفرابهخونبزآغشته
نمودند.32سپسجامةآغشتهبهخونرانزدیعقوببرده،گفتند:»آیااین

همانجامهیوسفنیست؟آنرادرصحرایافتهایم.«
33یعقوبآنراشناختوفریادزد:»آری،اینجامهپسرماست.حتمًاجانور

درندهایاورادریدهوخوردهاست.«
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در  که بودند این نگراِن یوسف برادران  37:26،27
صورتکشتنبرادرشان،خوناوگریبانشانرابگیرد.
یهوداراهحلیپیشنهادکردکههرچنددرستنبود،اما
آنانراازریختنخونیوسفبازمیداشت.بعضیاوقات
بر را حلی راه میل کمال با نادرست، عمل دو بین از
میگزینیمکهبهظاهر»گناِهآنکمتراست«-هرچند
عملیدرستنیست.بنابراینوقتیمردمراهحلیبهنظر
عملیبهشماپیشنهادمیکنند،اولازهمهبایدازخود

بپرسیدکهآیااینراهحلدرستاست؟
37:28اگرچهبرادرانیوسفاورابیدرنگنکشتند،
تصورشاناینبودکهبافروختناوبهتاجرانبرده،عماًلاو
مردهپنداشتهخواهدشد)یاحداقلاوراازصحنهزندگیشان
خارجکردهاند(.درواقعقصدشاناینبودکهگناهقتلاورا
بهگردناینمردانظالمبیندازند.یوسفمیبایستبهمدت
30روزدربیابانیبیآبوعلفسفرمیکردودرتمام

اینمدتاحتمااًلدستوپایشراباقلوزنجیربستهبودند
واورابرزمینمیکشیدند.بایوسفماننداسبابواثاثیه
سفررفتارمیکردندوبهمحضورودبهمصرنیزاورابه

عنوانکاالییتجارتیبهفروشمیرساندند.
37:30رئوبینبهچاهبازگشتتایوسفرابیابد،امااز
یوسفخبرینبود.بهجایآنکهبگوید»چهبرسریوسف
خواهدآمد؟«،اولینواکنششاینبودکه»چهبرسرمن
خواهدآمد؟«آیاوقتیدروضعیتیدشوارقرارمیگیرید،
اولازهمهنگرانخودتانهستید؟بهفکرکسیباشیدکه
بیشازهمهدرمشکلاست،زیرااینکارممکناست

باعثشودمشکلخودتاننیزرفعگردد.
37:33،34پسرانیعقوببرایسرپوشنهادنبرعمل
شیطانیخود،پدرشانرافریبدادندتافکرکندیوسف
مردهاست.خودیعقوببارهادیگرانرافریبدادهبود
)حتیپدرشرانیزفریبداد:ر.ش.35:27(.اکنوننیز



34آنگاهیعقوبجامةخودراپارهكرده،پالسپوشیدوروزهایزیادیبرای
دلداری را وی كردند سعی خانوادهاش اهل 35تمامی گرفت. ماتم پسرش
دهند،ولیسودینداشت.اومیگفت:»تاروزمرگمغمیوسفرانمیتوانم

فراموشكنم.«وهمچنانازغمفرزندشمیگریست.
36اماتاجرانپسازاینكهبهمصررسیدند،یوسفرابهفوطیفار،یكیاز

افسرانفرعونفروختند.فوطیفاررئیسمحافظاندرباربود.

2ـیهوداوتامار

درهمانروزهابودكهیهوداخانةپدرخودراترکنموده،بهعدوالم38
رفتونزدشخصیبهنامحیرهساكنشد.2درآنجااودخترمردی
كنعانیبهنامشوعارابهزنیگرفت3وازاوصاحبپسریشدكهاوراعیر
نامید.4شوعاباردیگرحاملهشدوپسریزاییدواورااوناننامنهاد.5وقتیآنها

دركزیببودند،زنیهوداپسرسومخودرابهدنیاآوردواوراشیلهنامید.
6وقتیعیر،پسرارشدیهودا،بزرگشدپدرشدختریرابهنامتاماربرایاو

بهزنیگرفت.7اماچونعیرشخصشروریبود،خداونداوراُكشت.
8آنگاهیهودابهاونانبرادرعیرگفت:»مطابقرسمما،توبایدبازنبرادرت
تامارازدواجكنیتانسلبرادرتازبیننرود.«9اونانباتامارازدواجكرد،
او با وقت هر باشد، دیگری كس آِن از فرزندش نمیخواست چون اما
نزدیكیمیكرد،جلوگیرینموده،نمیگذاشتتاماربچهایداشتهباشدكهاز
آِنبرادرمردهاششود.10اینكاراوناندرنظرخداوندناپسندآمدوخدااو
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عواقب  با میبایست بود، داده برکت را او خدا گرچه
گناهانشمواجهشود.خداشایدبیدرنگیعقوبرابهخاطر
اماعواقبگناهانش فریبدادندیگرانمجازاتنکرد،

باالخرهگریباناوراگرفتوتاآخرعمربااوماند.
به مصر به ورود بدو در یوسف کنید تصور  37:36
لحاظتفاوتفرهنگی،چقدرازآنچهمیدیدیکهخورد.
اوکهتاپیشازآنبادیهنشینبودوهمراهخانوادهاش
بهنواحیروستاییسفرمیکردوازگوسفندانمراقبت
مینمود،حالبهناگاهبهپیشرفتهترینجامعهمتمدندنیا
پامیگذاشت؛اهرامیعظیموبینظیر،وخانههایزیبا
میدیدوبامردمیمتمدنوزبانیجدیدآشنامیشد.با
اینحالیوسفضمناینکهمهارتوهوشمصریهارا
بهبهترینوجهشاهدبود،ازکوریروحانیشاننیزغافل
نبود:مصریانبرایتمامجنبههایزندگیشانبهپرستش

خدایانیبیشماررویمیآوردند.
38:1اینفصلبهخوبیشخصیِتغیراخالقییهودارادر

تقابلباپاکیاخالقییوسفبهتصویرمیکشد.حسادتو
بیبندوباری،شخصیتیهودارافاسدساختهبود،وبهزودی
بعدی، فصل در میآموخت. سختی درسهای میبایست
درستکاری شاهدیم. را یوسف خداترسی و پرهیزکاری
جملگی میگرفت، که عاقالنهای تصمیمات نیز و او
منعکسکنندهشخصیتخداپرستانهاوبود.پاداشوفاداری
اوبرکاتیبودبزرگترازآنچهمیتوانستتصورشرا

بکند.
38:8ـ10اینحکمدربارهازدواجبابیوه»درخانواده«،
درتثنیه5:25ـ10تشریحشدهاست.علتوجوداینحکم
آنبودکهزنبیوهایکههیچفرزندینداشت،مطمئنباشد
از بََرد. بهارث را بتواندداراییاش بودکه کسیخواهد
آنجاییکهپسریهودا)شوهرتامار(فرزندینداشت،کسی
ازخانوادهیهودانبودتاوارثثروتوبرکتعهدوپیمان
باشد.خدااونانراازآنجهتکشتکهنمیخواستبه

تعهددینیاشدرقبالحکمخداوتامارعملکند.



رانیزكشت.11یهودابهعروسخودتامارگفت:»بهخانةپدرتبرووبیوه
بمانتااینكهپسركوچكمشیلهبزرگشود.آنوقتمیتوانیبااوازدواج

38:11
روت13:1
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38:11ـ26وقتیتامارفاشکردکهحاملهاست،یهودا
)کهندانستهاوراآبستنکردهبود(درصددکشتناو
در اما بود، کرده کتمان را خودش گناه یهودا برآمد.
رفتار خشونت با و سختگیرانه میخواست تامار مورد
کند.مادرزندگیخودمان،اغلبسعیمیکنیمبرهمان

دیگران زندگی در اگر که بگذاریم سرپوش گناهانی
ببینیم،سختبهخشممیآییم.وقتیمیبینیدازگناهان
دیگرانبرآشفتهمیشوید،بدانیدکهاحتمااًلخودتاننیز
مایلیدهمانگناهانراانجامدهید،امانمیخواهیدبااین

واقعیتروبروشوید.

معمواًلوالدینبهترمیتواننددرموردشخصیتفرزندانشانقضاوتکنند.یعقوبآنگاهکهرئوبین
رابهامواجخروشانتشبیهکرد،شخصیتویرادردرقالباینتشبیهخالصهنمود.آبجزدر
حالتانجمادهیچشکلثابتیندارد،بلکهشکلوحالتآنهمیشهتابعظرفیامحیطیاستکه
درآنقراردارد.نیاِترئوبینمعمواًلخوببود،اماظاهرًاهیچگاهنمیتوانستدربرابررأیمردم
مقاومتکند.همینبیثباتیاشموجبشدهبودکهکسینتواندبهاواعتمادکند.اوهممعیارهاو
ارزشهاییشخصیداشتوهمارزشهاییاجتماعی،اماایندونوعنظامارزشیمعمواًلبایکدیگر
مطابقتنداشتندوناقضهمبودند.اوبابرادرانشکهمیخواستندآثارشرارِتمخفیانهشانعلیه
یوسفراازمیانبرند،همرأیشد.نقشهآنانباشکستروبروگشت.سازشکاریوهمرنگیبا
دیگران،دیریازوداعتقادراسخراازبینمیبرد.وبدوناعتقادراسخ،بیهدفیوسرگردانیپدید
میآیدکهموجبتباهیزندگیاست.رئوبینباهمبسترشدنباکنیزپدرش،نشاندادکهازآن

صداقتوثباتیکهزمانیازخودبروزدادهبود،چیزینماندهاست.
زندگیشخصیواجتماعیشماچقدربایکدیگرهمخوانیدارد؟شایدبخواهیمایندوراازهمجدا
بدانیم،امانمیتوانیمتأثیریراکهبرهمدارندمنکرشویم.کداماعتقادراسخهمیشهدرزندگیشما
وجودداردوهموارهباآنزندگیمیکنید؟اینتوصیفیعقوبدرموردپسرشکهاو»مانند

امواجخروشاندریابیثباتاست«،تاچهحددرزندگیشماصادقاست؟

نقاطقوتوموفقیتها:
برادرانشرامتقاعدکردکهیوسفرانکشند،وبدینترتیبجانیوسفرانجاتداد. *

یعقوب نزد را بود،پسرانخودش امانخواهد بنیامیندر اینکهتضمینکندجاِن برای *
گروگانگذاردوبااینکارنشاندادتاچهحدپدرشرادوستدارد.

نقاطضعفواشتباهات:
زیرفشارجمعخیلیزودتسلیممیشد. *

علنًاازیوسفدربرابربرادرانشمحافظتنکرد،هرچندبهعنوانفرزندارشداختیارچنین *
کاریراداشت.

باکنیزپدرشنزدیکیکرد. *
درسهاییاززندگیاو:

معیارهایخصوصیواجتماعیمابایدیکیباشد،وگرنهیکیدیگریراتباهخواهدساخت. *
مجازاتگناهشایدفورینباشد،اماحتمیاست. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعان،مصر. *

شغل:چوپان. *
خویشاوندان:والدین:یعقوبولیه.یازدهبرادر. *

آیهکلیدی:
»ولیچونامواجسرکشدریا،خروشانی.پسازایندیگربرترازهمهنخواهیبود،زیرابایکی

اززنانمننزدیکینموده،مرابیحرمتکردی«)پیدایش4:49(.
ماجرایرئوبیندرپیدایش29ـ50نقلشدهاست.

ین
ـــ
ئوب
ر



كنی.«)ولییهوداقلبًاراضیبهاینكارنبود،چونمیترسیدشیلهنیزمثل
دوبرادردیگرشهالکشود.(پستاماربهخانهپدرشرفت.

شد، سپری سوگواری روزهای كه وقتی ُمرد. یهودا زن مدتی، از 12پس
یهودابادوستشحیرةعدوالمیبراینظارتبرپشمچینیگوسفندانبهتمنه

رفت.
بطرف پشِمگوسفندان برایچیدِن پدرشوهرش دادندكه تامارخبر 13به
تمنهحركتكردهاست.14تامارلباسبیوگیخودراازتندرآوردوبرای
اینكهشناختهنشودچادریبرسرانداخته،دمدروازةعینایمسرراهتمنه
نشست،زیرااودیدكههرچندشیلهبزرگشدهولیاورابهعقدویدر

نیاوردهاند.
15یهودااورادید،ولیچوناورویخودراپوشانیدهبود،اورانشناختو
پنداشتزنبدكارهایاست.16پسبهكنارجادهبطرفاورفته،بهاوپیشنهاد
كردكهباویهمبسترشود،غافلازاینكهعروسخودشمیباشد.تامار

بهاوگفت:»چقدرمیخواهیبهمنبدهی؟«
17یهوداگفت:»بزغالهایازگلهامبرایتخواهمفرستاد.«

زنگفت:»برایاینكهمطمئنشومكهبزغالهرامیفرستیبایدچیزینزد
منگروبگذاری.«

18یهوداگفت:»چهچیزیراگروبگذارم؟«
زنجوابداد:»ُمهروعصایترا.«پسیهوداآنهارابهاودادوباوی
همبسترشدودرنتیجهتامارآبستنشد.19پسازاینواقعهتاماربازگشتو

دوبارهلباسبیِوگیخودراپوشید.
20یهودابزغالهرابهدوستشحیرةعدوالمیسپردتاآنرابرایآنزنببرد
واشیاءگروییراپسبگیرد،اماحیرهآنزنرانیافت.21پس،ازمردمآنجا

پرسید:»آنزنبدكارهایكهدِمدروازه،سرراهنشستهبودكجاست؟«
بهاوجوابدادند:»ماهرگزچنینزنیدراینجاندیدهایم.«
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38:16
2سمو11:13
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این  در روسپیگری موضوع ظاهرًا چرا  38:15ـ23
در روسپیگری نمیشود؟ گرفته جدی چندان ماجرا
داشت. رواج کاماًل کنعان مانند بتپرستی جوامع
خدمت بتپرستان الهههای به عمومی روسپیان
میکردندوجزئیازآیینومراسممذهبیبتپرستان
روسپیان از بیش روسپیان این میرفتند. شمار به
گاه خصوصی روسپیان بودند. احترام مورد خصوصی
درصورتگرفتارشدن،بهمجازاتمیرسیدند.تامار
شدت به که آورد روی روسپیگری به رو این از
از یهودا مقابل، در شود. فرزند صاحب میخواست

رویشهوتبهفحشارویآورد.هردودلیلغیرموجه
است.

38:18ُمهرچیزیبودشبیهبهاثرانگشتکهبرایتعیین
هویتبهکارمیرفت.معمواًلطرحیبـودمنحصربهفرد،
کهبرسنگحکاکیمیشدوصاحبشآنرابرانگشتر
یاگردنبندخودحملمیکردوهرگزآنراازخودجدا
نمیساخت.اشخاصثروتمندوصاحبنامبااستفادهازُمهربر
رویخاکرسیامومعالمتمیگذاشتندواینعالمتدر
حکِمامضایآنانبود.ظاهـرًاازآنجاکهتامــارُمهریهودارا

داشت،میتوانستثابتکندکهیهودابااوخوابیدهاست.



22حیرهنزدیهودابازگشتوبهاوگفت:»اورانیافتمومردمانآنجاهم

میگویندچنینزنیرادرآنجاندیدهاند.«
23یهوداگفت:»بگذارآناشیاءمالاوباشد،مبادارسواشویم.بههرحالمن

بزغالهرابرایاوفرستادم،ولیتونتوانستیاوراپیداكنی.«
24حدودسهماهبعدازاینواقعه،بهیهوداخبردادندكهعروسشتامارزنا

كردهوحاملهاست.یهوداگفت:»اورابیرونآوریدوبسوزانید.«
25درحالیكهتاماررابیرونمیآوردندتااورابكشنداینپیغامرابرایپدر
شوهرشفرستاد:»مردیكهصاحباینُمهروعصامیباشد،پدربچةمن

است،آیااورامیشناسی؟«
26یهوداُمهروعصاراشناختوگفت:»اوتقصیریندارد،زیرامنبهقولخود
وفانكردمواورابرایپسرمشیلهنگرفتم.«یهودادیگربااوهمبسترنشد.

27چونوقتوضعحملتاماررسید،دوقلوزایید.28درموقعزایمان،یكیازپسرها

دستشرابیرونآوردوقابلهنخقرمزیبهمچدستاوبست.29امااودستخود
راعقبكشیدوپسردیگر،اولبهدنیاآمد.قابلهگفت:»چگونهبیرونآمدی؟«
پساورافارص)یعنی»بیرونآمدن«(نامیدند.30اندكیبعد،پسریكهنخقرمز

بهدستشبستهشدهبودمتولدشدواورازارح)یعنی»قرمز«(نامیدند.

3ـیوسفرابهزندانمیاندازند

وامایوسفبدستتاجراناسماعیلیبهمصربردهشد.فوطیفار39
كهیكیازافسرانفرعونورئیسمحافظاندرباربود،اورااز
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بود  بامحارم فارصثمرهفحشاوزنای 38:29،30
کههردوازدیداسرائیلیانگناهانیوحشتناکبهشمار
میآمدند.بااینحالاوجدمسیحشد-یعنیکسیکهدر

راهگناهانهمهمرد)متی3:1(.
39:1درموردتاریخدقیقورودیوسفبهمصربحثو
جدلبسیاراست.اغلبصاحبنظرانمعتقدندیوسفدر
دورانفرمانرواییهیکسوسهاواردمصرشد.هیکسوسها
بیگانگانیبودندازسرزمینکنعانکهبرمصرتاختندو
بهمدتتقریبًا150سالبرآنحکومتراندند.اگرچه
حکومت دوران پیدایش، کتاب تاریخی ترتیب مطابق
ذکر یوسف فرمانراوایی از بعد معمواًل هیکسوسها
میشود،درستیاینتاریخهامحلتردیداست.اگریوسف
دردورانهیکسوسهاواردمصرشدهباشد،ازآنجاکه
هیکسوسهانیزخودبیگانهبودند،قابلدرکاستکه
چرادرترفیعمقامجوانیبیگانهوباهوشودعوتازاو

برایپیوستنبهجرگهسلطنتهیچمشکلینداشتند.

39:1مصِرباستانسرزمینیبودبااختالفطبقاتیزیاد.
مردمیابیشازاندازهثروتمندبودندیاگرفتارفقر.طبقه
متوسطبهآنصورتوجودنداشت.یوسفخودرادر
خدمتفوطیفار،عضوفوقالعادهثروتمندکابینهفرعون،
یافت.خانوادههایثروتمندیمثلفوطیفاردرخانههایی
سکونتداشتندکهبهطرزیاستادانهبناشدهبود،بلندیآن
بهدویاسهطبقهمیرسید،وباغهاوبالکنهایزیباداشت.
زنده برنامههای خانهشان در مدام و میگذراندند خوش
تفریحیاجرامیشد،ودرظرفهاییگرانقیمتمیوههایی
نقاشی، تابلوهای مرمر، گلدانهای میخوردند. خوشمزه
قالیهایزیباوصندلیهاییدستدوزوکندهکاریشده
گرداگردشانبودومنزلشانرامزینمیساخت.شامرادر
ظروفطالییصرفمیکردندواتاقهایآنانباشمعدانهای
طالنورانیبود.کسانیچونیوسفکهخدمتکاربودند،
درطبقهاولکارمیکردند،درحالیکهاعضایخانواده

طبقاتباالییرابهخوداختصاصمیدادند.



ایشانخرید.2خداوندیوسفرادرخانةاربابشبسیاربركتمیداد،بطوری
كهآنچهیوسفمیكردموفقیتآمیزبود.3فوطیفارمتوجهاینموضوعشده
ودریافتهبودكهخداوندبایوسفمیباشد.4ازاینرویوسفموردلطف
امور برخانهوكلیه را فوطیفاروی نكشیدكه قرارگرفت.طولی اربابش
تجاریخودناظرساخت.5خداوندفوطیفاررابخاطریوسفبركتدادچنانكه
تمامامورخانةاوبخوبیپیشمیرفتومحصوالتشفراوانوگلههایشزیاد
میشد.6پسفوطیفارمسئولیتادارةتماماموالخودرابدستیوسفسپردو

دیگراوبرایهیچچیزفكرنمیكردجزاینكهچهغذاییبخورد.
همسر نظر چندی، از 7پس بود. قیافه خوش و خوشاندام جوانی یوسف
فوطیفاربهیوسفجلبشدوبهاوپیشنهادكردكهباویهمبسترشود.
8امایوسفنپذیرفتوگفت:»اربابمآنقدربهمناعتمادداردكههرآنچه
دراینخانهاستبهمنسپرده9وتماماختیاراینخانهرابهمندادهاست.
اوچیزیراازمنمضایقهنكردهجزتوراكههمسراوهستی.پسچگونه
مرتكبچنینعملزشتیبشوم؟اینعمل،گناهیاستنسبتبهخدا.«10اما
اودستبردارنبودوهرروزازیوسفمیخواستكهباویهمبسترشود.ولی
یوسفبهسخنانفریبندهاوگوشنمیدادوتاآنجاكهامكانداشتازوی

دوریمیكرد.
روز آن میكرد. رسیدگی منزل كارهای به معمول طبق یوسف 11روزی
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را خود وضع میتوانست بود، برده که یوسف  39:2
ناامیدکنندهببیند.امابهجایآن،نهایتتالششرامیکرد
تاوظیفهکوچکیراکهبهاومحولمیشدبهبهترینوجه
انجامدهد.اربابشخیلیزودبهپشتکارورفتارسازندهاش
پیبردواوراترفیعمقامداده،بهنظارتبرامورکاخ
به که میبرید بسر مشکلی در شما آیا گماشت. خود
ظاهرهیچراهگریزیازآنوجودندارد؟درمحلکار،
هر و بگیرید الگو یوسف از مدرسه، در یا منزل، در
وجه بهترین به میشود، محول شما به که را وظیفهای
انجامدهید.بهخاطربسپاریدکهخداچطوروضعیوسف
رادگرگونکرد.اوتالشهایتانرامیبیندومیتواندحتی

عظیمترینمشکالترادرجهتخیریتتانبهکاربََرد.
39:9زنفوطیفارنتوانستیوسفرااغواکند.یوسفدر
برابراینوسوسهمقاومتکردوگفت:»اینعملگناهی

بزرگنسبتبهخدااست«.یوسفنگفت:»ممکناستبا
اینعملبهتوآسیببرسانم«،یا»اینعمل،گناهیاست
نسبتبهفوطیفار«ویا»بااینعملدرحقخودگناه
کردهام.«وقتیشخصزیرفشاراست،بهراحتیمیتواند
برایاینگونهبهانههاتوجیهیمنطقیبیابد.بهخاطرداشته
باشیدکهگناهجنسیفقطبیندونفریکهباهمگناه

میکنندنیست،بلکهاینکارنااطاعتیازخدااست.
39:10ـ15یوسفتاآنجاکهممکنبوداززنفوطیفار
دوریمیکرد،حرکاتوسوسهآمیزاوراردمیکردو
باالخرهازدستاوگریخت.بعضیاوقاتصرفًاتالش
برایدوریازوسوسهکافینیست،بلکهبایدبهآنپشت
کرده،ازآنبگریزیم-بهخصوصدرموردوسوسههایی
کهتوانمقاومتدربرابرشانرانداریم.اینامراغلبدر

موردوسوسههایجنسیصادقاست.

زنانیکهدر
شجرهنامهعیسی
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یوشع22:6ـ25
روت13:4ـ22

دومسموئیل25،24:12



شخصدیگریهمدرخانهنبود.12پسآنزنچنگبهلباساوانداخته،
گفت:»بامنبخواب.«ولییوسفازچنگاوگریختوازمنزلخارجشد،

امالباسشدردستویباقیماند.
13آنزنچونوضعراچنیندید،14و15باصدایبلندفریادزده،خدمتكاران
رابهكمکطلبیدوبهآنهاگفت:»شوهرماینغالمعبرانیرابهخانهآورد،
حاالاومارارسوامیسازد!اوبهاتاقمآمدتابهمنتجاوزكند،ولیچون

مقاومتكردموفریادزدم،فراركردولباسخودراجاگذاشت.«
بهمنزلآمد لباسرانزدخودنگاهداشتووقتیشوهرش 16پسآنزن
17داستانیراكهساختهبود،برایشچنینتعریفكرد:»آنغالِمعبرانیكه
بهخانهآوردهایمیخواستبهمنتجاوزكند،18ولیمنبادادوفریاد،خود

راازدستشنجاتدادم.اوگریخت،ولیلباسشراجاگذاشت.«
19فوطیفارچونسخنانزنشراشنید،بسیارخشمگینشد20ویوسفرابه
زندانیكهسایرزندانیانپادشاهدرآندرزنجیربودندانداخت.21امادرآنجا
همخداوندبایوسفبودواورابركتمیدادوویراموردلطفرئیس
زندانقرارداد.22طولینكشیدكهرئیسزندان،یوسفرامسئولادارةزندان
مورد در زندان 23رئیس بودند. او نظر زیر زندانیان بطوریكههمة نمود،
كارهاییكهبهیوسفسپردهبودنگرانینداشت،زیراخداوندبایوسفبود

واورادرانجامكارهایشموفقمیساخت.

یوسفدوخوابراتعبیرمیکند

مدتیپساززندانیشدنیوسف،فرعونرئیسنانوایانورئیس40
ساقیانخودرابهزندانانداخت،زیراخشماورابرانگیختهبودند.
بود آنجا در یوسف كه دربار محافظان رئیس فوطیفار، زندان به را آنها

39:12
امث13:7
جا26:7

حز30:16

39:14
اش17:54

39:17
خرو16:20؛1:23
مز14:37؛3:55

39:20
پیدا1:40ـ15،3؛12:41ـ14

مز18:105

39:19
امث34:6؛17:18

39:21
پیدا3،2:39؛25:49

اعما9:7
39:22

پیدا4:39؛40:41
39:23

پیدا3:39
مز3:1
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نامطلوب  شرایطی با مخوف بود جایی زندان  39:20
یا شاّقه اعمال به محکوم زندانیاِن ناخوشایند. و
بودند، محاکمه انتظار در که را یوسف چون متهمینی
مجرم زندانیان قدیم، روزگار در میانداختند. زندان به
بیگناهند. شود ثابت که زمانی تا میشدند محسوب
نمییافتند محاکمه فرصت هیچگاه زندانیان از بسیاری
بر محکمهای میخواست دلش وقت هر فرمانروا زیرا
فرعون حضور به که آن از پیش یوسف میکرد. پا
نه ازآنهم بعد تازه و ماند زندان برسد،دوسالدر
برایمحاکمه،بلکهصرفًاجهتتعبیرخواببهحضور

فرعونشرفیابشد.
40:1»فرعون«عنوانتمامپادشاهانمصربود.عنوانی

که جمهور«، رئیس »جناب یا »اعلیحضرت« مثل بود
خطاببهرهبرکشوربهکارمیرفت.فرعونهایمذکور

درکتابهایپیدایشوخروجیکینیستند.
40:1ـ3نانواوساقی)کسیکهشرابرامیچشید(دو
تنازمعتمدترینافراددربارفرعونبودند.نانوامسؤول
پختوپزغذایپادشاهبودوکارساقیهماینبودکه
خوراکوآشامیدنیپادشاهراپیشازاوبچشدتامبادا
بودکه فرعونظنینشده احتمااًل باشد. یاسمی آلوده
ایندومرِدمورداعتماد،خطاییجدیمرتکبشدهاند،
چهدرغیراینصورتآنانرابهزنداننمیانداخت.شاید
فرعونمشکوکشدهبودکهآندومردعلیهاوتوطئه

چیدهاند.اوبعدهاساقیراآزادکردونانوارااعدام.



انداختند.4آنهامدتدرازیدرزندانماندندوفوطیفاریوسفرابهخدمت
آنهاگماشت.5یکشبهردوآنهاخوابدیدند.6صبحروزبعد،یوسفدید
كهآنهاناراحتهستند.7پس،ازآنهاپرسید:»چراامروزغمگینهستید؟«
8گفتند:»دیشبماهردوخوابدیدیموكسینیستكهآنراتعبیركند.«

یوسفگفت:»تعبیركردنخوابهاكارخداست.بهمنبگوییدچهخوابهایی
دیدهاید؟«

9و10اولرئیسساقیانخوابیراكهدیدهبود،چنینتعریفكرد:»دیشبدر
خوابدرختانگوریرادیدمكهسهشاخهداشت.ناگاهشاخههاشكفتندو
خوشههایزیادیانگوررسیدهدادند.11منجامشرابفرعونرادردست

40:4
پیدا36:37؛1:39

40:5
پیدا3:20؛5:37ـ10؛
8:40؛1:41ـ11،7

40:8
پیدا16،15:41
ایو16،15:33

دان28:2

40:9
پیدا5:37
داو13:7

120 پیدایش40

 

40:8وقتیموضوعخوابمطرحشد،یوسفتوجههمهرا
بهخدامعطوفداشت.بهجایآنکهازموقعیتپیشآمده
فرصتی را آن کند، استفاده خود دادن جلوه نیک برای
ساختبرایارائهشهادتیمؤثردرموردعظمتخدا.یکی

ازرموزشهادتدادنبهنحومؤثرایناستکهبدانیمچه
موقعمیتوانازفرصتاستفادهکردوتجربیاتافرادرابه
خدامربوطساخت.ووقتیچنینفرصتهاییدستداد،

بایدمانندیوسفشهامتسخنگفتنداشتهباشیم.

وجوهتشابهبین
یوسفوعیسی

پیدایش50-37

یوسف
3:37
2:37

14،13:37
4:37
20:37
7:39
26:37
23:37
28:37
20:39

16:39ـ18
3،2:40

46:41
41:41

1:45ـ15
7:45
20:50

وجوهتشبیه
پدرشخیلیاورادوستداشت

چوپاِنگوسفندانپدرشبود
پدرشاورابسویبرادرانفرستاد
موردنفرتبرادرانشقرارگرفت

دیگرانبرایصدمهرساندنبهاوتوطئهچیدند
وسوسهشد

بهمصربردهشد
لباسشراازتنشدرآوردند

بهعنوانبردهفروختهشد
دربندکشیدهشد

اتهامکاذببهاوزدند
نجات دادند،کهیکی قرار زندانیدیگر رادرکناردو او

یافتامادیگریهالکشد
هردوسیسالهبودندکهشهرتشانفراگیرشد

پسازتحملرنجوعذاببهمقامواالییرسیدند
کسانیراکهبهآنانبدیکردند،بخشیدند

قومشانرانجاتدادند
خداهمهتالشهاییراکهانسانهابرایصدمهرساندنبهآنان

بهکاربستهبودند،بهخیریتتبدیلکرد

عیسی
متی17:3

یوحنا27،11:10
عبرانیان11:2
یوحنا5،4:7
یوحنا53:11

متی1:4
متی15،14:2

یوحنا24،23:19
متی15:26
متی2:27

متی60،59:26
لوقا32:23

لوقا23:3
فیلیپیان9:2ـ11

لوقا34:23
متی21:1

۱قرن8،7:2



داشتم،پسخوشههایانگورراچیده،درجامفشردموبهاودادمتابنوشد.«
12یوسفگفت:»تعبیرخوابتوایناست:منظورازسهشاخه،سهروزاست.
13تاسهروزدیگرفرعونتورااززندانآزادكرده،دوبارهساقیخودخواهد
ساخت.14پسخواهشمیكنموقتیدوبارهموردلطفاوقرارگرفتی،مرابه
یادآوروسرگذشتمرابرایفرعونشرحبدهوازاوخواهشكنتامراازاین
زندانآزادكند.15زیرامراكهعبرانیهستمازوطنمدزدیده،بهاینجاآوردهاند.

حاالهمبدونآنكهمرتكبجرمیشدهباشم،مرادرزندانانداختهاند.«
16وقتیرئیسنانوایاندیدكهتعبیرخوابدوستشخیربود،اونیزخواب
خودرابراییوسفبیانكرده،گفت:»درخوابدیدمكهسهسبدپرازنان
رویسرخوددارم.17درسبدباالییچندیننوعنانبرایفرعونگذاشتهبودم،

اماپرندگانآمدهآنهاراخوردند.«
18و19یوسفبهاوگفت:»مقصودازسهسبد،سهروزاست.سهروزدیگر
فرعونسرتراازتنتجداكرده،بدنترابهدارمیآویزدوپرندگانآمده

گوشتبدنتراخواهندخورد.«
20سهروزبعد،جشنتولدفرعونبودوبههمینمناسبتضیافتیبرایمقامات
مملكتیترتیبداد.اوفرستادتارئیسساقیانورئیسنانوایانرااززندانبه
حضورشآورند.21سپسرئیسساقیانرابهكارسابقشگمارد،22ولیرئیس
نانوایانرابهدارآویخت،همانطوركهیوسفگفتهبود.23امارئیسساقیان

یوسفرابهیادنیاورد.

4ـیوسفدررأسامورمصرقرارمیگیرد
خوابعجیبفرعون

دوسالبعدازاینواقعه،شبیفرعونخوابدیدكهكناررود41
نیلایستادهاست.2ناگاههفتگاوچاقوفربهازرودخانهبیرون
آمده،شروعبهچریدنكردند.3بعدهفتگاودیگرازرودخانهبیرونآمدند
وكنارآنهفتگاوایستادند،ولیاینهابسیارالغرواستخوانیبودند.4سپس

گاوهایالغر،گاوهایچاقرابلعیدند.آنگاهفرعونازخوابپرید.
5اوبازخوابشبردوخوابیدیگردید.اینباردیدكههفتخوشةگندم
هستند. رسیده گندم دانههای از ُپر همگی كه دارند قرار ساقه روییک

40:12
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دان36:2
40:13
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40:14

یوش12:2
1سمو13:20و14
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40:18
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40:20
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40:22
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40:23
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41:3
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زندانآزادشد،یوسف  از فرعون وقتیساقی 40:23
بود. او مدیون را آزادیاش چند هر کرد، فراموش را
دوسالتمامطولکشیدتایوسففرصتدیگریبرای
آزادییافت)1:41(.باوجوداین،ایماِنیوسفعمیق
بودواوبرایاستفادهازفرصتبعدیآمادگیداشت.

از بابیاعتنایی اینکهدیگرانگاه از نبایدتعجبکنیم
به را ما یا نمیکنند، ما به توجهی میگذرند، ما کنار
فراموشیمیسپارند،چونماانسانهااغلبناسپاسیم.در
اینگونهمواقعحتمًابایدمثلیوسفبهخداتوکلکنیم.

ممکناستفرصتهایدیگریدرانتظارمانباشد.



6سپسهفتخوشةنازکدیگركهبادشرقیآنهاراخشكانیدهبود،ظاهرشدند.
7خوشههاینازکوخشكیده،خوشههایُپرورسیدهرابلعیدند.آنگاهفرعون

ازخواببیدارشدوفهمیدكههمهرادرخوابدیدهاست.
8صبحروزبعد،فرعونكهفكرشمغشوشبود،تمامجادوگرانودانشمندان

مصررااحضارنمودوخوابهایشرابرایایشانتعریفكرد،ولیكسیقادر
بهتعبیرخوابهایاونبود.

یادمآمدكهچه بهفرعونگفت:»االن 9آنگاهرئیسساقیانپیشآمده،
خود غالمان بر كه وقتی پیش، 10و11مدتی شدهام. مرتكب بزرگی خطای
غضبنمودیومرابارئیسنانوایانبهزنداِنرئیسمحافظاِندربارانداختی،
هردومادریکشبخوابدیدیم.12ماخوابهایمانرابرایجوانیعبرانی
او و تعریفكردیم بود، همزندان ما با و دربار محافظان رئیس غالِم كه
خوابهایمانرابرایماتعبیركرد؛13وهرآنچهكهگفتهبوداتفاقافتاد.من

بهخدمتخودبرگشتمورئیسنانوایانبهدارآویختهشد.«
14فرعونفورًافرستادتایوسفرابیاورند،پسباعجلهویرااززندانبیرون
و كرد عوض را لباسهایش و نمود اصالح را وصورتش سر او آوردند.

بحضورفرعونرفت.
15فرعونبهاوگفت:»مندیشبخوابیدیدموكسینمیتواندآنرابرای

منتعبیركند.شنیدهامكهتومیتوانیخوابهاراتعبیركنی.«
اماخدامعنی نیستمخوابهاراتعبیركنم، 16یوسفگفت:»منخودمقادر

خوابترابهتوخواهدگفت.«
17پسفرعونخوابشرابراییوسفاینطورتعریفكرد:»درخوابدیدم
كناررودنیلایستادهام.18ناگهانهفتگاوچاقوفربهازرودخانهبیرون
آمده،مشغولچریدنشدند.19سپسهفتگاودیگررادیدمكهازرودخانه
بیرونآمدند،ولیاینهفتگاوبسیارالغرواستخوانیبودند.هرگزدرتمام
سرزمینمصر،گاوهاییبهاینزشتیندیدهبودم.20اینگاوهایالغرآن
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41:8وجودجادوگرانوحکیماندرقصرهایفرمانروایان 
قدیممعمولبود.کارشانعبارتبودازمطالعهعلوموهنرهای
مقدسه،مطالعهوضعیتستارگان،تعبیرخواب،پیشگویی
وقایعآینده،وجادوگری.اینانازقدرتبرخورداربودند
)مراجعهکنیدبهخروج12،11:7(،اماقدرتشانشیطانیبود.
آنانازتعبیرخوابفرعونعاجزماندند،اماخداخواباورا

درزندانبریوسفآشکارساخت.
رو ما به وقتی است ممکن فرصتها بهترین  41:14
کندکهابدًاانتظارشرانداریم.یوسفراباعجلهاززندان
بیرونآوردندوبهسرعتبهحضورفرعونبردند.آیااو

اینوقتراداشتکهازپیشخودراآمادهکند؟همبله
وهمنه.درستاستکهپیشاپیشنمیدانستناگهاناو
رااززندانبیرونخواهندآوردوبهحضورپادشاهخواهند
برد.امایوسفتقریبًابرایهمهچیزآمادهبودچونرابطه
شفافیباخداداشت.آنچهباعثشدخوابفرعونراتعبیر
کند،دانشوآگاهیاشدرموردخوابورویانبود،بلکه
شناختیبودکهازخداداشت.بنابراینشمانیزباافزودن
شناختتانازخدا،خودرابرایاستفادهازفرصتهاییکه
دستمیدهدآمادهکنید.تنهادرآنصورتاستکه

خواهیدتوانستازعهدهتقریبًاهمهچیزبرآیید.



هفتگاوچاقیراكهاولبیرونآمدهبودند،بلعیدند.21پسازبلعیدن،هنوز
همگاوهاالغرواستخوانیبودند.دراینموقعازخواببیدارشدم.22كمی
بعدبازبهخوابفرورفتم.اینباردرخوابهفتخوشةگندمروییک
ساقهدیدمكههمگیپرازدانههایرسیدهبودند.23اندكیبعد،هفتخوشه
كهبادشرقیآنهاراخشكانیدهبود،نمایانشدند.24ناگهانخوشههاینازک
خوشههایُپرورسیدهراخوردند.همةاینهارابرایجادوگرانخودتعریف

كردم،ولیهیچكدامازآنهانتوانستندتعبیرآنهارابرایمنبگویند.«
25یوسفبهفرعونگفت:»معنیهردوخوابیكیاست.خداتوراازآنچه
كهدرسرزمینمصرانجامخواهدداد،آگاهساختهاست.26هفتگاوچاقو
فربهوهفتخوشةُپرورسیدهكهاولظاهرشدند،نشانةهفتساِلفراوانی
است.27هفتگاوالغرواستخوانیوهفتخوشةنازکوپژمرده،نشانة
هفتسالقحطیشدیداستكهبدنبالهفتسالفراوانیخواهدآمد.28بدین
ترتیب،خداآنچهراكهمیخواهدبزودیدراینسرزمینانجامدهد،برتو
آشكارساختهاست.29طیهفتسالآیندهدرسراسرسرزمینمصرمحصول،
بسیارفراوانخواهدبود.30و31اماپسازآن،چنانقحطیسختیبهمدتهفت
سالپدیدخواهدآمدكهسالهایفراوانیازخاطرههامحوخواهدشدوقحطی،
سرزمینراازبینخواهدبرد.32خوابهایدوگانهتونشانةایناستكهآنچه
برایتشرحدادم،بزودیبهوقوعخواهدپیوست،زیراازجانبخدامقرر
شدهاست.33منپیشنهادمیكنمكهفرعونمردیداناوحكیمبیابدواورابر
ادارةاموركشاورزیاینسرزمینبگمارد.34و35سپسمأمورانیمقرركندتا
درهفتسالفراوانی،یکپنجممحصوالترادرشهرها،درانبارهایسلطنتی
ذخیرهكنند،36تادرهفتسالقحطیبعدازآن،باكمبودخوراکمواجه
نشوید.درغیراینصورت،سرزمینشمادراثرقحطیازبینخواهدرفت.«

یوسفحاکممیشود
37فرعونوهمهافرادشپیشنهادیوسفراپسندیدند.38سپسفرعونگفت:
»چهكسیبهترازیوسفمیتواندازعهدهاینكاربرآید،مردیكهروح

خدادراوست.«
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41:28ـ36یوسفپسازتعبیرخوابفرعون،برنامهای 
بهپادشاهپیشنهادکردکهباپیادهکردنآنمیشددر
تنها آورد. دوام و ماند زنده قحطی سال 14 آن طول
اگر بود: دقیق نقشهای اجرای قحطی، از پیشگیری راه
از مصر نمیآمد، در اجرا مورد به خشکسالی« »طرح
بسیاری میکرد. سقوط نابودی ورطه به قدرت اوج
و خستهکننده را مفصل و دقیق برنامهریزیهای افراد،

غیرضروریمیدانند.اماایماندارانبایدواقفباشندکه
برنامهریزینوعیمسؤولیتاست،نهصرفًایکیازراهها.
اقداماتی قالب برایمصردر نقشهخدا تعبیر با یوسف
عملی)مرحلهعملیطرح(،توانستملتیرانجاتدهد.

41:38ـ40یوسفخیلیسریعازکنجزندانبهباالترین
مقامدردربارفرعونترفیعمقامیافت.اودورانآمادگی
برایاینمقاممهمراهنگامیکهنخستبردهبودوبعد



39سپسفرعونروبهیوسفنموده،گفت:»چونخداتعبیرخوابهارابهتو
آشكاركردهاست،پسداناترینوحكیمترینشخصتوهستی.40هماكنون
تورابراینامرمهممیگمارم.توشخصدومسرزمینمصرخواهیشدو
فرمانتدرسراسركشوراجراخواهدگردید.«41و42و43سپسفرعونانگشتر
سلطنتیخودرابهانگشتیوسفكردولباسفاخریبراوپوشانیده،زنجیر
طالبهگردنشآویخت،واوراسواردومینعرابةسلطنتیكرد.اوهرجا

میرفتجلواوجارمیزدند:»زانوبزنید!«
بدینترتیبیوسفبرتمامیامورمصرگماشتهشد.

44فرعونبهیوسفگفت:»منفرعون،پادشاهمصر،اختیاراتسراسركشور
مصررابهتوواگذارمیكنم.«45فرعونبهیوسف،ناممصریصفناتفعنیح
رادادواسناتدخترفوطیفارع،كاهناونرابهعقدویدرآورد.ویوسف

درسراسركشورمصرمشهورگردید.
46یوسفسیسالهبودكهفرعوناورابهخدمتگماشت.اودربارفرعونرا

ترکگفتتابهامورسراسركشوررسیدگیكند.
47طیهفتساِلفراوانیمحصول،غلهدرهمهجابسیارفراوانبود.48دراین
سالهایوسفمحصوالتمزارعرادرشهرهایاطرافذخیرهنمود.49بقدری

غلهدرسراسركشورجمعشدكهدیگرنمیشدآنهاراحسابكرد.
50قبلازپدیدآمدنقحطی،یوسفازهمسرشاسنات،دخترفوطیفارع،
كاهناونصاحبدوپسرشد.51یوسفپسربزرگخودرامنسی)یعنی
»فراموشی«(نامیدوگفت:»باتولداینپسرخدابهمنكمکكردتاتمامی
خاطرةتلخجوانیودوریازخانةپدررافراموشكنم.«52اودومینپسرخود
راافرایم)یعنی»پرثمر«(نامیدوگفت:»خدامرادرسرزمیِنسختیهایم،

پرثمرگردانیدهاست.«
بهپایانرسید54وهمانطوركهیوسفگفته 53سرانجامهفتساِلفراوانی
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زندانی،طیکرد.اودرهروضعیتیکهقرارمیگرفت، 
میبرد. پی دیگران و خدا به خدمت اهمیت به بیشتر
بنابرایندرهروضعیکههستید،ولوبدونامطلوب،آن
رابخشیازبرنامهآمادگیبدانیدکهخدابرایخدمت

آیندهتاندرنظرگرفتهاست.
41:45شایدفرعونسعیداشتبادادنناموزنیمصری
بهیوسف،فرهنگاوراعوضکند.شایداومیخواست
بود، یوسفچوپانیچادرنشین راکه واقعیت این )1(
نفرت مورد چوپانی شغل زیرا دهد جلوه کماهمیت
مصریهابود؛)2(مصریهاراحتتربتوانندنامیوسف
راتلفظکنندوبهخاطربسپارند؛و)3(بادادندختریکی

ازمقاماتصاحبناممصری،بهاونشاندهدچقدرمورد
احتراماواست.

41:46یوسفسیسالهبودکهحاکممصرشد.17ساله
بودکهبرادرانشاورابهبردگیفروختند.بهاینترتیب،
11سالبهعنوانبردهدرمصرکارکردهبودودوسال

رانیزدرکنِجزندانبسربردهبود.
41:54دردورانقدیم،قحطیمصیبتبود.برایآنکه
محصولخوبباشد،میبایستشرایطکاماًلمساعدمیبود،
چوننهازکودشیمیاییخبریبود،نهازموادآفتکش.هر
گونهتغییردرمیزانبارندگییاتعدادحشراتمیتوانست
محصولرانابودسازدوگرسنگیعظیمیبهوجودآورد،



بود،هفتساِلقحطیشروعشد.دركشورهایهمسایةمصرقحطیبود،اما
درانبارهایمصرغلةفراوانیافتمیشد.55گرسنگیبراثركمبودغذاآغاز
شدومردِممصربرایطلبكمکنزدفرعونرفتندوفرعوننیزآنهارانزد
یوسففرستاده،گفت:»برویدوآنچهیوسفبهشمامیگویدانجامدهید.«
انبارهارا 56و57دراینموقع،قحطیسراسرجهانرافراگرفتهبود.یوسف
میآمدند خارج از كه مردمی به و مصریان به را نیاز مورد غلة گشوده،

میفروخت.

5ـیوسفوبرادرانشیکدیگررادرمصرمالقاتمیکنند

بهپسرانشگفت:42 یعقوبچونشنیددرمصرغلهفراواناست،
»چرانشسته،بهیكدیگرنگاهمیكنید؟2شنیدهامدرمصرغلهفراوان

است.قبلازاینكههمهازگرسنگیبمیریم،برویدوازآنجاغلهبخرید.«
3بنابرایندهبرادریوسفبرایخریدغلهبهمصررفتند.4ولییعقوب،بنیامین
از هم را او كه میترسید چون نفرستاد، آنها همراه را یوسف تنی برادر
دستبدهد.5پسپسرانیعقوبهمباسایراشخاصیكهبرایخریدغلهاز
سرزمینهایمختلفبهمصرمیآمدندواردآنجاشدند،زیراشدتقحطیدر

كنعانمثلهمهجایدیگربود.
6چونیوسفحاكممصرومسئولفروشغلهبود،برادرانشنزداورفتهدر

برابرشبهخاکافتادند.7یوسففورًاآنهاراشناخت،ولیوانمودكردكه
ایشانرانمیشناسدوباخشونتازآنهاپرسید:»ازكجاآمدهاید؟«

گفتند:»ازسرزمینكنعانبرایخریدغلهآمدهایم.«
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چونمردمبرایتأمینغذامنحصرًابهمحصوِلخودشان 
و منجمدسازی صنعت نبوِد و انبار، فقدان بودند. متکی
حملونقل،باعثمیشدیکقحطیمعمولیبهسرعت
بهوضعیتیبحرانیتبدیلشود.قحطیایکهیوسفمصررا
برایآنآمادهکرد،یکقحطی»وحشتناک«توصیفشده

است.اگرخدامداخلهنمیکرد،ملتمصرنابودشدهبود.
42:1چراقیمتغلهدرآنروزگاراینقدرگرانبود؟
غلهمنبعغذاییتماممردمدنیابودوتقریبًادرتهیههر
نوعخوراکیازآناستفادهمیشد.غلهرامیشدبیشاز
هرنوعسبزی،لبنیات،یافراوردهگوشتیخشکوانبار
نمود،واهمیِتآنبهحدیبودکهحتیازآنبهجای

پولاستفادهمیشد.
42:2یعقوبعالقهخاصیبهبنیامینداشتچون)1(او
تنهابرادِرتنییوسفبود،)2(اوبهغیرازیوسف،تنها
فرزندیبودکهاززنموردعالقهاش،راحیل،داشت.بنیامین

کوچکترینپسریعقوبوفرزنددورانپیریاشبود.

برادرانش به را خود فورًا میتوانست یوسف  42:7
بود زمانی برادرانش از او خاطره آخرین اما بشناساند.
کهتاجراناسماعیلیاورابهعنوانبردهمیبردندواو
بانگاهیهراساندرچهرهبرادرانشخیرهشدهبود.آیا
را یاگذشتزمانآنها بودند، هنوزهمشروروخائن
عوضکردهبود؟یوسفتصمیمگرفتبرایپیبردنبه

اینموضوع،آنانراامتحانکند.
42:8،9یوسفخوابهایدورانطفولیتشراکهدرآن
برادرانشدربرابراوتعظیممیکردند،بهخاطرآورد)9:37(.
آنخوابهااکنونبهحقیقتمیپیوست!وقتیپسرجوانی
بود،بهخوابهایشمیبالید.امااکنونکهمردشدهبود،دیگر
بهمقامواالیشنمینازید.نیازینمیدیدبهاینکهبگوید،
»دیدیدگفتمروزیدرمقابلمنتعظیمخواهیدکرد!«هنوز
وقتآننبودکههویتشراآشکارکند،ازاینروسکوت
اختیارکرد.بعضیاوقاتبهنفعمااستکهسکوتاختیار

کنیم،حتیوقتیدوستداریمحرفآخررامابزنیم.



8هرچندیوسفبرادرانشراشناخت،اماایشاناورانشناختند.9دراینموقع
یوسفخوابهاییراكهمدتهاپیشدرخانةپدرشدیدهبود،بهخاطرآورد.اوبه
آنهاگفت:»شماجاسوسهستیدوبرایبررسیسرزمینمابهاینجاآمدهاید.«

10آنهاگفتند:»ایَسرَورما،چنیننیست.مابرایخریدغلهآمدهایم.11همةما
برادریم.مااشخاصدرستكاریهستیموبرایجاسوسینیامدهایم.«

12یوسفگفت:»چرا،شماجاسوسهستیدوآمدهایدسرزمینمارابررسیكنید.«
13آنهاعرضكردند:»ایَسرَور،مادوازدهبرادریموپدرماندرسرزمینكنعان
است.برادركوچکمانزدپدرماناستویكیازبرادرانماهممردهاست.«

14یوسفگفت:»ازكجامعلومكهراستمیگویید؟15فقطدرصورتیدرستی
حرفهایشماثابتمیشودكهبرادركوچكتانهمبهاینجابیایدوگرنهبهحیات
فرعونقسمكهاجازهنخواهمدادازمصرخارجشوید.16یكیازشمابرودوبرادرتان
رابیاورد.بقیهرااینجادرزنداننگاهمیدارمتامعلومشودآنچهگفتهایدراستاست
یانه.اگردروغگفتهباشیدخواهمفهمیدكهشمابرایجاسوسیبهاینجاآمدهاید.«

17آنگاههمةآنهارابهمدتسهروزبهزندانانداخت.18درروزسومیوسفبه
ایشانگفت:»منمردخداترسیهستم،پسآنچهبهشمامیگویمانجامدهید
وزندهبمانید.19اگرشماواقعًاافرادصادقیهستید،یكیازشمادرزندانبماند
وبقیهباغلهایكهخریدهایدنزدخانوادههایگرسنهخودبرگردید.20ولیشما
بایدبرادركوچکخودرانزدمنبیاورید.بهاینطریقبهمنثابتخواهدشد
كهراستگفتهایدومنشمارانخواهمكشت.«آنهااینشرطراپذیرفتند.

21آنگاهبرادرانبهیكدیگرگفتند:»همةاینناراحتیهابخاطرآناستكهبه
برادرخودیوسفبدیكردیموبهالتماسعاجزانةاوگوشندادیم.«

22رئوبینبهآنهاگفت:»آیامنبهشمانگفتماینكاررانكنید؟ولیحرفمرا
قبولنكردید.حاالبایدتاوانگناهمانراپسبدهیم.«23البتهآنهانمیدانستند
ایشانصحبت با مترجم توسط او زیرا میفهمد، را سخنانشان یوسف كه
میكرد.24دراینموقعیوسفازنزدآنهابهجاییخلوترفتوبگریست.
پسازمراجعت،شمعونراازمیانآنهاانتخابكرده،دستورداددربرابر
چشمانبرادرانشاورادربندنهند.25آنگاهیوسفبهنوكرانشدستورداد
تاكیسههایآنهاراازغلهُپركنند.ضمنًامخفیانهبهنوكرانخودگفتكه
پولهاییراكهبرادرانشبرایخریدغلهپرداختهبودند،درداخلكیسههایشان
بگذارندوتوشةسفربهآنهابدهند.پسآنهاچنینكردندو26برادرانیوسف

غلهراباراالغهایخودنموده،روانةمنزلخویششدند.
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تامطمئن  امتحانمیکرد را برادرانش یوسف 42:15
شودآنانبابنیامینمثلاوظالمانهرفتارنکردهاند.بنیامین

تنهابرادرتنییوسفبودویوسفمیخواستاورااز
نزدیکببیند.



27هنگامغروبآفتاب،وقتیكهبرایاستراحتتوقفكردند،یكیازآنها
كیسةخودرابازكردتابهاالغهاخوراکبدهدودیدپولیكهبرایخرید
غلهپرداختهبود،دردهانةكیسهاست.28پسبهبرادرانشگفت:»ببینید!
پولیراكهدادهامدركیسهامگذاردهاند.«ازترسلرزهبراندامآنهاافتاده،به

یكدیگرگفتند:»اینچهبالییاستكهخدابرسرماآوردهاست؟«
29و30ایشانبهسرزمینكنعاننزدپدرخودیعقوبرفتندوآنچهراكهبرایشان
اتفاقافتادهبودبرایاوتعریفكرده،گفتند:»حاكممصرباخشونتزیادبا
ماصحبتكردوپنداشتكهماجاسوسهستیم.31بهاوگفتیمكهمامردمانی
درستكارهستیموجاسوسنیستیم؛32مادوازدهبرادریمازیکپدر.یكیاز
مامردهودیگریكهازهمةماكوچكتراستنزدپدرماندركنعانمیباشد.
33حاكممصردرجوابماگفت:»اگرراستمیگویید،یكیازشمانزدمن

بعنوانگروگانبماندوبقیه،غلههارابرداشته،نزدخانوادههایگرسنةخود
بروید34وبرادركوچکخودرانزدمنآورید.اگرچنینكنیدمعلوممیشود
كهراستمیگوییدوجاسوسنیستید.آنگاهمنهمبرادرشماراآزادخواهم
كردواجازهخواهمدادهرچندباركهبخواهیدبهمصرآمده،غلةموردنیاز

خودراخریداریكنید.««
خرید بابت كه پولهایی دیدند كردند، باز را خود كیسههای وقتی 35آنها
غلهپرداختهبودند،داخلكیسههایغلهاست.آنهاوپدرشانازاینپیشامد
بسیارترسیدند.36یعقوببهایشانگفت:»مرابیاوالدكردید.یوسفدیگر
برنگشت،شمعونازدستمرفتوحاالمیخواهیدبنیامینراهمازمنجدا

كنید.چرااینهمهبدیبرمنواقعمیشود؟«
37آنگاهرئوبینبهپدرشگفت:»توبنیامینرابدستمنبسپار.اگراورانزد

توبازنیاوردمدوپسرمرابُكش.«
38ولییعقوبدرجواباوگفت:»پسرمنباشمابهمصرنخواهدآمد؛چون
برادرشیوسفمردهوازفرزندانمادرشتنهااوبرایمنباقیماندهاست.

اگربالییبرسرشبیایدپدرپیرتانازغصهخواهدُمرد.«

یعقوببهبنیامیناجازهرفتنمیدهد

ازپسرانش43 یعقوب ادامهداشت.2پس قحطیدركنعانهمچنان
خواستتادوبارهبهمصربروندومقداریغلهبخرند،زیراغلهای

كهازمصرخریدهبودند،تمامشدهبود.
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عذاب  در سخت قحطی از پسرانش و یعقوب  43:1
که ببینند را خدا کلی نقشه نمیتوانستند آنان بودند.
تا بفرستد مصر به را ایشان طریق، این از میخواست

دوبارهبهیوسفبپیوندندوازانبارهایمصرخوراکو
آذوقهبرگیرند.اگرشمادعامیکنیدتاازرنجوعذاب
وفشارخالصییابیدومیبینیدخداآنطورکهانتظار



3و4و5یهودابهاوگفت:»پدر،حاكممصرباتأكیدبهماگفتكهاگربرادر
كوچکخودراهمراهنبریم،مارابحضورخودنخواهدپذیرفت.پساگر

بنیامینرابامانفرستیمابهمصرنمیرویمتابرایتوغلهبخریم.«
6یعقوببهآنهاگفت:»چرابهاوگفتیدكهبرادردیگریهمدارید؟چرابا

منچنینكردید؟«
7گفتند:»آنمردتمامجزئیاتخانوادةمارابدقتازماپرسیدوگفت:»آیا

پدرشماهنوززندهاست؟آیابرادردیگریهمدارید؟«مامجبوربودیمبه
سؤاالتاوپاسخبدهیم.ماازكجامیدانستیمبهمامیگوید:»برادرتانرانزد

منبیاورید؟««
این غیر در روانهشویم. تا بسپار من به را پدرشگفت:»پسر به 8یهودا
صورتماوفرزندانمانازگرسنگیخواهیمُمرد.9منتضمینمیكنمكه
اوراسالمبرگردانم.اگراورانزدتوبازنیاوردمگناهشتاابدبهگردنمن
باشد.10اگرموافقتكردهواوراهمراهمافرستادهبودیتابحالبهآنجارفته

وبرگشتهبودیم.«
بهترین از است چنین این كه »حال گفت: ایشان به یعقوب 11سرانجام
ببرید. ارمغان به مصر حاكم برای داریم، سرزمین این در كه محصوالتی
مقداریبلسانوعسل،كتیراوُمر،پستهوبادامباراالغهایتاننموده،بهمصر
بروید.12دوبرابرپولیراهمكهدفعهپیشدركیسههایتانگذاشتهبودندبا
خودتانببرید،شایداشتباهیدركاربودهاست.13درضمن،برادرتانبنیامین
نیزهمراهشماخواهدآمد.14امیدوارمكهخدایقادرمطلقشماراموردلطف
آنمردقراردهدتاشمعونوبنیامینرابرگرداند.اگرخواسِتخداچنین

استكهبیاوالدشوم،بگذاربیاوالدشوم.«

43:3
پیدا15:42؛23:44

43:7
پیدا13:42؛27:43

43:8
پیدا2:42؛26:44؛

19،18:45
43:9

پیدا37:42؛32:44
عبر22:7

43:11
پیدا13:32؛25:37؛

25:43

43:12
پیدا35:42

43:13
پیدا38:42؛4:43

43:14
پیدا21:39؛36:42

مز46:106

128 پیدایش43

داشته  بهخاطر نمیدهد، بهدعایتانجواب داریدسریع
بهجانبخزاینی را باشیدکهشایدخدامیخواهدشما

ویژههدایتکند.
به را بنیامین سالمتی کامل مسؤولیت یهودا  43:9
عهدهگرفت.اونمیدانستقبوِلاینمسؤولیتبرایش
را مسؤولیتی چنین بود مصمم اما است، معنا چه به
یهودا تکاندهنده سخناِن نیز عاقبت بگیرد. گردن به
بیاورد طاقت نتواند دیگر یوسف شد باعث که بود
سازد فاش برادرانش بر را خود هویت نتیجه در و
)18:44ـ34(.قبولمسؤولیتمشکلاست،امااینکار
زیاد را نفسمان به اعتماد و میسازد را ما شخصیت
بهمااحترامبگذارندو میکند؛باعثمیشوددیگران
انجام آخر به تا را کارمان میشویم ترغیب نیز خود
دهیم.بنابراینوقتیمأموریتیبهشمامحولمیشودیا

مسؤولیتیبردوشتانمیگذارند،خودرامتعهدبهانجام
کاملآنبدانید.

بادام، و پسته و ُمر، و کتیرا عسل، و بلسان  43:11
هدایایبسیارگرانقیمتیبود.اینهادرمصربسیارنادرو

کمـیاببودوبهخاطرقحطی،نایابترهمشدهبود.
43:12برادرانیوسفازمصربهسرزمینخودرسیدند.
امادربازگشتمتوجهشدندپولیراکهبابتغلهپرداخته
بودند،درکیسههایغلهشاناست.چندماهبعد،زمانآن
شدکهبرایتهیهآذوقهبیشترمجددًابهمصربازگردند.
باشد، برایآنکهدرستوصادقانهعملکرده یعقوب
دوبرابرقیمتغلهپولپرداخت.مانیزبایدازیعقوب
الگوبگیریموصداقتخودراحفظکنیم.ارزشصداقت
خیلیبیشترازمقدارپولیاستکهبابتبهدستآوردن

وحفظآنخرجمیکنیم.



15پسایشانهدایاودوبرابرپولدفعةپیشرابرداشته،همراهبنیامینعازم
مصرشدندونزدیوسفرفتند.16چونیوسفبنیامینراهمراهآنهادید،به
ناظرخانةخودگفت:»امروزظهراینمردانبامننهارخواهندخورد.آنها

رابهخانهببروبرایخوراکتدارکببین.«
17پسناظرچنانكهدستوریافتهبود،ایشانرابهقصریوسفبرد.18پسران
به بینهایتترسانشدندو بهكجامیبرند، را فهمیدندآنها یعقوبوقتی
یكدیگرگفتند:»شایدبخاطرآنپولیكهدركیسههایماگذاشتهشدهبود،
میخواهندمارابگیرندوبهاسارتخوددرآورندواالغهایمارانیزتصاحب

نمایند.«
19و20وقتیبهدروازةقصررسیدند،بهناظریوسفگفتند:»ایآقا،دفعهاول
كهبرایخریدغلهبهمصرآمدیم،21هنگاممراجعتچونكیسههایخودرا
گشودیم،پولهاییراكهبرایخریدغلهپرداختهبودیمدرآنهایافتیم.حال،
آنپولهاراآوردهایم.22مقداریهمپولبرایخریدایندفعههمراهخود

آوردهایم.مانمیدانیمآنپولهاراچهكسیدركیسههایماگذاردهبود.«
اجدادتان خدای و شما خدای حتمًا نباشید. »نگران گفت: آنها 23ناظربه
اینثروترادركیسههایتانگذاشتهاست،چونمنپولغلههاراازشما

گرفتم.«
پسآنمردشمعونرااززندانآزادساخته،نزدبرادرانشآورد.24سپس
آنهارابهداخلقصربرده،آببهایشاندادتاپاهایخودرابشویندوبرای

االغهایشاننیزعلوفهفراهمنمود.
25آنگاهآنهاهدایایخودراآمادهكردندتاظهركهیوسفواردمیشودبهاو
بدهند،زیرابهآنهاگفتهبودندكهدرآنجانهارخواهندخورد.26وقتیكهیوسف

بهخانهآمدهدایایخودرابهاوتقدیمنموده،درحضوراوتعظیمكردند.
27یوسفازاحوالایشانپرسیدوگفت:»پدرپیرتانكهدربارةاوبامنصحبت

كردیدچطوراست؟آیاهنوززندهاست؟«
28عرضكردند:»بلی،اوهنوززندهوسالماست.«وباردیگردرمقابلاو

تعظیمكردند.
29یوسفچونبرادرتنیخودبنیامینرادیدپرسید:»آیااینهمانبرادر
كوچکشماستكهدربارهاشبامنصحبتكردید؟«سپسبهاوگفت:
»پسرم،خداتورابركتدهد.«30یوسفبادیدنبرادرشآنچنانتحتتأثیر
قرارگرفتكهنتوانستازگریستنخوددارینماید؛پسبهجاییخلوت
برادرانش نزد شسته را خود 31سپسصورت گریست. آنجا در و شتافت

بازگشتودرحالیكهبرخودمسلطشدهبود،دستوردادغذارابیاورند.
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32براییوسفجداگانهسفرهچیدندوبرایبرادرانشجداگانه.مصریانیهم
كهدرآنجابودندازسفرةدیگریغذامیخوردند،زیرامصریهاعبرانیهارا
نجسمیدانستند.33یوسفبرادرانشرابرحسبسنایشانبرسرسفرهنشانید
وآنهاازاینعملاومتعجبشدند.34اوازسفرةخودبهایشانغذادادوبرای
بنیامینپنجبرابرسایرینغذاكشید.پسآنروزایشانبایوسفخوردندو

نوشیدندوشادینمودند.

خانه44 ناظر به یوسف شدند، آمادةحركت یوسف برادران وقتی
میتوانستند كه حدی تا را آنها كیسههای كه داد دستور خود
ببرندازغلهُپركندوپولهریکرادردهانةكیسهاشبگذارد.2همچنینبه
ناظردستوردادكهجامنقرهاشراباپولهایپرداختشدهدركیسهبنیامین

بگذارد.ناظرآنچهكهیوسفبهاوگفتهبودانجامداد.
3برادرانصبحزودبرخاسته،االغهایخودراباركردندوبهراهافتادند.4و5اما
هنوزازشهرزیاددورنشدهبودندكهیوسفبهناظرگفت:»بدنبالایشان
بشتابوچونبهآنهارسیدیبگو:»چرابعوضخوبیبدیكردید؟چراجام

مخصوصَسرَورمراكهباآنشرابمینوشدوفالمیگیرددزدیدید؟««
ایشان به بود، شده داده دستور او به آنچه هر رسید، آنها به چون 6ناظر
گفت.7آنهابهویپاسخدادند:»چراَسرَورماچنینسخنانیمیگوید؟قسم
میخوریمكهمرتكبچنینعملزشتینشدهایم.8مگرماپولهاییراكهدفعة
پیشدركیسههایخودیافتیمنزدشمانیاوردیم؟پسچطورممكناستطال
یانقرهایازخانةاربابتدزدیدهباشیم؟9جامراپیشهركسكهپیداكردی

اورابكشوبقیةماهمبردةَسرَورمانخواهیمشد.«
10ناظرگفت:»بسیارخوب،ولیفقطهمانكسیكهجامرادزدیدهباشد،

غالممنخواهدشدوبقیةشمامیتوانیدبروید.«
نهادندو برزمین االغ ازپشت را باعجلهكیسههایخود 11آنگاههمگی
آنهارابازكردند.12ناظرجستجویخودراازبرادربزرگترشروعكرده،به
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43:32چرایوسفجداگانهغذاخورد؟اینکاررابه 
پیرویازنظامطبقاتیدورانقدیمانجامداد.مصریهاخود
رابسیارباهوشوفرهیختهمیدانستند.آنانبهچوپانان
وچادرنشینانبهچشممردمانیبیفرهنگوحتیپست
بیگانهوچوپان عنوان به یوسف برادران مینگریستند.
ازنظرطبقاتیازتماممردممصرپایینتربودند.یوسف
حتینمیتوانستبامصریانیکهپایینترازاوبودندغذا

بخورد،چهرسدبهبرادرانشکهغیرمصریبودند.

44:2جامنقرهاییوسفنشانهاقتداراوبود.عقیدهبر
اینبودکهاینجامقدرتیمافوقطبیعیداردوازاین
رودزدیدنآنجرمیبزرگمحسوبمیشد.ازاینگونه
جامهابرایپیشگوییوقایعآیندهاستفادهمیشد.درجام
نیز و راکهدرآبمیافتاد، آبمیریختندوعکسی
امواجوحبابهایرویآنرا،تعبیروتفسیرمیکردند.
یوسفاحتیاجیبهاینجامنداشت،چونخداهرچهرا

کهالزمبوددرموردآیندهبداند،بهاومیگفت.



كوچكتررسیدوجامرادركیسةبنیامینیافت.13برادرانازشدتناراحتی
لباسهایخودراپارهكردندوكیسههارابراالغهانهاده،بهشهربازگشتند.

آنجا در هنوز او رسیدند، یوسف خانه به برادرانش سایر و یهودا 14وقتی
بود.آنهانزداوبهخاکافتادند.15یوسفازایشانپرسید:»چرااینكار
راكردید؟آیانمیدانستیدمردیچونمنبهكمکفالمیتواندبفهمدچه

كسیجامشرادزدیدهاست؟«
16یهوداگفت:»درجوابَسرَورخودچهبگوییم؟چگونهمیتوانیمبیگناهی
خودراثابتكنیم؟خواستخداستكهبسزایاعمالخودبرسیم.اینک
برگشتهایمتاهمگیماوشخصیكهجامنقرهدركیسهاشیافتشده،غالمان

شماشویم.«
17یوسفگفت:»نه،فقطشخصیكهجامرادزدیدهاستغالممنخواهد

بود.بقیهشمامیتوانیدنزدپدرتانبازگردید.«
مقتدر فرعون شماچون كه میدانم َسرَور، »ای رفته،گفت: جلو 18یهودا
هستید،پسبرمنخشمگیننشویدواجازهدهیدمطلبیبهعرضبرسانم.
برادر و پدر آیا كه پرسیدید ما از رسیدیم، شما بحضور كه اول 19دفعه
دیگریداریم؟20عرضكردیم،بلی.پدرپیریداریموبرادركوچكیكه
فرزنِدزماِنپیریاوست.اینپسربرادریداشتكهمردهاستواواینک
تنهاپسرمادرشمیباشدوپدرماناوراخیلیدوستدارد.21دستوردادید
آنبرادركوچكتررابحضورتانبیاوریمتااوراببینید.22عرضكردیمكه
اگرآنپسرازپدرشجداشود،پدرمانخواهدمرد.23ولیبهماگفتیددیگر
بهمصربرنگردیممگراینكهاوراهمراهخودبیاوریم.24پسنزدغالمت
پدرخویشبرگشتیموآنچهبهمافرمودهبودید،بهاوگفتیم.25وقتیاوبهما
گفتكهدوبارهبهمصربرگردیموغلهبخریم،26گفتیمكهنمیتوانیمبهمصر
برویممگراینكهاجازهبدهیبرادركوچکخودرانیزهمراهببریم.چون
اگراوراباخودنبریمحاكممصرمارابحضورنخواهدپذیرفت.27پدرمانبه
ماگفت:»شمامیدانیدكههمسرمراحیلفقطدوپسرداشت.28یكیازآنها
رفتودیگربرنگشت.بدونشکحیواناتوحشیاورادریدندومندیگر
اوراندیدم.29اگربرادرشراهمازمنبگیریدوبالییبرسرشبیاید،پدر
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و  غم ابراز نشانه لباس کردن پاره و دریدن  44:13
شیوهمرسومعزاداریبود.برادرهاازاینکهممکناست

صدمهایبهبنیامینبرسد،سختناراحتبودند.
44:16ـ34یهوداوقتیجوانتربود،بهبرادرشیوسفیا
پدرشیعقوبکوچکترینتوجهینداشت.اولبرادرانش
رامتقاعدکردکهیوسفرابهبردگیبفروشند)26:37(؛

پدرشدروغگفت به یوسف دربارهسرنوشت هم بعد
)32:37(.اماحاالببینیدچقدرتغییرکردهبود!اواکنون
حاضر که بود کوچکترش برادر و پدر فکر به چنان
بودبهخاطرشانبمیرد.وقتیازخودیادیگرانقطعامید
حتی میتواند خدا که باشید داشته خاطر به میکنید،

خودخواهترینافرادرانیزازبیخوبنعوضکند.



پیرتانازغصهخواهدُمرد.«30و31حال،ایَسرَور،اگرنزدغالمت،پدرخود
برگردمواینجوانكهجانپدرمانبهجاناوبستهاستهمراهمننباشد،
پدرمازغصهخواهدُمرد.آنوقتمامسئولمرگپدرپیرمانخواهیمبود.
32مننزدپدرمضامنجاناینپسرشدموبهاوگفتمكههرگاهاوراسالم
برنگردانم،گناهشتاابدبهگردنمنباشد.33بنابراینالتماسمیكنممرا
بجایبنیامیندربندگیخویشنگاهداریدواجازهدهیدكهاوهمراهسایرین
بنیامیننزدپدرمبرگردمو نزدپدرشبرود.34زیراچگونهمیتوانمبدون

بالییراكهبرسرپدرممیآیدببینم؟«

یوسفازبرادرانشمیخواهدیعقوبرانزداوبیاورند

یوسفدیگرنتوانستخودداریكند،پسبهنوكرانخودگفت:45
»همهازاینجاخارجشوید.«پسازاینكههمهرفتندواورابا
برادرانشتنهاگذاشتنداوخودرابهایشانمعرفیكرد.سپسباصدایبلند
گریست،بطوریكهاطرافیانصدایگریةاوراشنیدندواینخبررابهگوش

فرعونرسانیدند.
3اوبهبرادرانشگفت:»منیوسفهستم.آیاپدرمهنوززندهاست؟«اما

برادرانشكهازترسزبانشانبندآمدهبود،نتوانستندجواببدهند.
4یوسفگفت:»جلوبیایید!«پسبهاونزدیکشدندواودوبارهگفت:»منم،
یوسف،برادرشماكهاورابهمصرفروختید.5حالازاینكارخودناراحت
نشویدوخودراسرزنشنكنید،چوناینخواستخدابود.اومراپیشاز
شمابهمصرفرستادتاجانمردمرادراینزمانقحطیحفظكند.6ازهفت
سالقحطی،دوسالگذشتهاست.طیپنجسالآیندهكشتوزرعینخواهد
شد.7اماخدامراپیشازشمابهاینجافرستادتابرایشمابررویزمیننسلی

44:30
1سمو1:18

44:32
پیدا9:43

45:1
پیدا24:42؛30:43

45:3
پیدا17:50ـ19

متی27:14
اعما13:7

45:4
پیدا28:37

45:5
پیدا20:50

45:6
پیدا30،29:41؛23،18:47

132 پیدایش45،44

44:32درپیدایش9:43،یهودابهیعقوبقولدادکه 
امنیتوسالمِتبنیامینجوانراتضمینکند.حاالیهودا
فرصتییافتهبودتابهاینقولشعملکند.اگرچهغالمی
سرنوشتوحشتناکیبود،امایهودامصممبودبرسرقولی
عهدش، به وفا برای او بایستد. بود داده پدرش به که
شجاعتزیادیازخودنشانداد.قبولمسؤولیتبدین
معنااستکهمسؤولیتمانراشجاعانهوباعزمیراسخانجام
دهیم،بدونآنکهنگرانفداکاریوازخودگذشتگیای

باشیمکهبرایاینکارالزماست.
44:33یوسفمیخواستبداندکهآیااخالقورفتار
برادرانشبهترشدهاستیانه.ازاینروآنانراامتحان
کردتاببیندچگونهباهمرفتارمیکنند.یهودادرنقشه
نیز اینجا در .)26:37( بود شده پیشقدم یوسف فروش
یهوداپیشقدمشدبهجایبنیامینمجازاتشودتابنیامین

بتواندنزدپدرشانبرگردد.عملمتهورانهیهودایوسف
که شود متقاعد گردید باعث و آورد شوق سر بر را

برادرانشعوضشدهاند.
45:4ـ8اگرچهقصدبرادرانیوسفدرگذشتهاینبود
امانقشه کهاوراازمیانبردارند)پیدایش26:37ـ36(،
تحقق به آنان شیطانی اعمال ازطریق دقیقًا نهاییخدا
پیوست.خدایوسفراپیشاپیشبهمصرفرستادتازندگی
آنانراحفظکند،مصررانجاتدهدوراهرابرایتکویِن
انسانیما قوماسرائیلمهیاسازد.خداقادراست.اعمال
ندارد.وقتیدیگران تأثیری اوهیچ نقشههای تعیین در
برایزندگیمامقاصدپلیدیدرسردارند،بهیادداشته
باشیدکهآنهافقطابزاریهستنددردستخدا.یوسفدر
پیدایش20:50میگوید:»هرچندشمابهمنبدیکردید،

اماخداعملبدشمارابرایمنبهنیکیمبدلنمود.«
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رهبرانهموارهافرادیبرجستهاندواعمالورفتارشانموردتوجههمگاناست.لزومًابهشیوهای
خاصدستبهعملینمیزنندوحالتیخاصازخودنشاننمیدهندمگرآنکهبرایاینکارضرورتی
آشکاروجودداشتهباشد.رکگویی،قاطعیت،فعالبودن،وتسلطبرامور،ازمهارتهایآنهااست.
ازاینمهارتها،هممیتوانندبرایانجاماعمالنیکاستفادهکنند،همبهجهتبدی.یهودا،پسر
چهارمیعقوب،ذاتًارهبربود.درزندگیاشبرایبهکارگرفتناینمهارتها،فرصتهایزیادی
برایاوپیشآمد.متأسفانهیهودااغلببیشتردرنتیجهفشارهایلحظهایتصمیمیمیگرفتتااز
رویآگاهیوباهدفهمکاریبانقشهخدا.بااینحالوقتیمتوجهمیشدکهاشتباهکرده،حاضر
بوداشتباهشرابپذیرد.ماجراییکهباتامارداشتونیزآخرینرویاروییاشبایوسف،هردو
نمونههاییاستازاینکهچطورحاضربودوقتیاشتباهمیکند،تقصیررابهگردنبگیرد.اینیکی

ازویژگیهاییبودکهیهودابهداودکهازنسلاوبودمنتقلکرد.
اینخصوص در نباشیم، چه باشیم، برخوردار رهبری امر در یهودا ذاتی ازخصوصیات چه ما
امااغلباوقاتحاضر بایهوداوجهاشتراکداریم. کهمایلیمبرگناهانخودچشمفروبندیم
نیستیممثلاواشتباهاتمانرابپذیریم.ازیهودامیتوانیمایندرسرابیاموزیمکهنبایدصبرکنیم
تااشتباهاتمانماراوادارندواقعیِتخطاکاربودنمانرابپذیریم،بلکهبهترآناستکهعلنًابه

اشتباهاتخوداذعانکنیم،تقصیررابهگردنبگیریموطلببخشایشکنیم.

نقاطقوتوموفقیتها:
ذاتًارهبربود؛رکبودوقاطعانهعملمیکرد. *

آنگاهکهتحتفشارقرارمیگرفت،بهوضوحفکرمیکردوقاطعانهعملمینمود. *
حاضربودبهحرفشعملکندودرصورتلزومخودرابهخطربیندازد. *

چهارمینپسراز12پسریعقوببودوازنسلاوبودکهخدادرنهایتداودپادشاهونیز *
عیسی،مسیحموعودرابرانگیزانید.

نقاطضعفواشتباهاتاو:
بهبرادرانشپیشنهادکردیوسفرابهبردگیبفروشند. *

درانجامقولیکهبهعروسش،تامار،دادهبودقصورورزید. *

درسهاییاززندگیاو:
دراوضاعوشرایطیکهپیشمیآید،نبایدتنهابهزمانحالبنگریم،زیراخدادرنهایتبر *

کلاوضاعمسلطاست.
تعللومسامحهاغلبکارراخرابترمیکند. *

پیشنهادیهودامبنیبراینکهجانخودرابهجایبنیامینگروبگذارد،پیشاپیشتصویری *
استازکاریکهعیسی-کهازنسلویبود-برایهمهانسانهاکرد.

آمارحیاتی:
محلزندگی:کنعانومصر. *

شغل:چوپان. *
خویشاوندان:والدین:یعقوبولیه.زن:بتشبع.عروس:تامار.یازدهبرادروحداقلپنجپسر *

)پیدایش31:29ـ24:30(.

آیهکلیدی:
»اییهودا،برادرانتتوراستایشخواهندکرد.تودشمنانترامنهدمخواهینمود.یهودامانند
شیربچهایاستکهازشکاربرگشتهوخوابیدهاست.کیستکهجرأتکنداورابیدارسازد؟«

)پیدایش9،8:49(.
ماجراییهودادرپیدایش35:29ـ26:50نقلشدهاست.ازاودر۱قرن2ـ4نیزنامبردهشدهاست.

ودا
ـــ
یه



باقیبگذاردوجانهایشمارابطرزشگفتانگیزیرهاییبخشد.8آری،خدا
بودكهمرابهمصرفرستاد،نهشما.دراینجاهمخدامرامشاورفرعونو
سرپرستخانهاووحاكمبرتمامیسرزمینمصرگردانیدهاست.9حال،نزد
پدرمبشتابیدوبهاوبگوییدكهپسرتو،یوسفعرضمیكند:»خدامرا
حاكمسراسرمصرگردانیدهاست.بیدرنگنزدمنبیا10ودرزمینجوشن
ساكنشوتاتوباهمةفرزندانتونوههایتوتمامیگلهورمهواموالت
نزدیکمنباشی.11و12مندراینجاازتونگهداریخواهمكرد،زیراپنجساِل
دیگرازاینقحطیباقیستواگرنزدمننیاییتووهمهفرزندانوبستگانت
ازگرسنگیخواهیدُمرد.«همةشماوبرادرمبنیامینشاهدهستیدكهاینمن
هستمكهباشماصحبتمیكنم.13پدرمراازقدرتیكهدرمصردارمواز

آنچهدیدهایدآگاهسازیدواورافورًانزدمنبیاورید.«
14آنگاهیوسف،بنیامینرادرآغوشگرفتهوباهمگریستند.15بعدسایر

برادرانشرابوسیدوگریست.آنگاهجرأتیافتندبااوصحبتكنند.
16طولینكشیدكهخبرآمدنبرادرانیوسفبهگوشفرعونرسید.فرعون

وتمامیدرباریانشازشنیدناینخبرخوشحالشدند.
17پسفرعونبهیوسفگفت:»بهبرادرانخودبگوكهاالغهایخودرابار
كنندوبهكنعانبروند.18وپدروهمةخانوادههایخودرابرداشتهبهمصر
بیایند.منحاصلخیزترینزمیِنمصررابهایشانخواهمدادتاازمحصوالِت
فراواِنآنبهرهمندشوند.19برایآوردنپدرتوزنانواطفال،چندعرابهبه
آنهابدهكهباخودببرند.20بهایشانبگوكهدربارةاموالخودنگراننباشند،

زیراحاصلخیزترینزمینمصربهآنهادادهخواهدشد.«
21یوسفچنانكهفرعونگفتهبود،عرابههاوآذوقهبرایسفربهایشانداد.
22اوهمچنینبههریکازآنهایكدستلباسنوهدیهنمود،امابهبنیامینپنج
دستلباسوسیصدمثقالنقرهبخشید.23برایپدرشدهباِراالغازبهترین
كاالهایمصرودهباِراالغغلهوخوراكیهایدیگربجهتسفرشفرستاد.
24بهاینطریقبرادرانخودرامرخصنمودوبهایشانتأكیدكردكهدر

بینراهباهمنزاعنكنند.
25آنهامصررابهقصدكنعانترکگفته،نزدپدرخویشبازگشتند.26آنگاه
نزدیعقوبشتافته،بهاوگفتند:»یوسفزندهاست!اوحاكمتمامسرزمین

45:8
پیدا39:41
داو10:17
مز21:105

یو16:15؛11:19
45:9

اعما14:7
45:10

پیدا34،28:46؛6:47
خرو22:8
45:11

پیدا8:45؛12:47

45:13
اعما14:7

45:14
پیدا30:43؛29:46

45:16
اعما13:7

45:17
پیدا25:42؛1:44

45:18
پیدا28:27؛6:47

45:19
پیدا27:45؛5:46

45:20
پیدا15:20

45:22
پیدا34:43
داو12:14
2پاد5:5
45:23

پیدا11:43

45:24
پیدا22:37؛21:42

مز1:133ـ3
45:26

پیدا31:37ـ35

134 پیدایش45

بردگی  به ربودند، راطردکردند، یوسف  45:17ـ20
بااینکهازبرادرانش انداختند.یوسف بردندوبهزندان
بیوفاییدیدهبود،اماآنهاراازسرلطفبخشیدودر
خدا که داد نشان یوسف گرداند. سهیم خود موفقیت

چطورمارامیبخشدوباآنکهنسبتبهاوگناهکردهایم،
ماراغرقمحبتمیسازد.همینبخششوبرکتازآن

مانیزهست.تنهاکافیاستآنراازخدابطلبیم.
45:26،27یعقوببرایآنکهبتواندخبرحیرتانگیِز



مصرمیباشد.«امایعقوبچنانحیرتزدهشدكهنتوانستسخنانایشانرا
قبولكند.27ولیوقتیچشمانشبهعرابههاافتادوپیغامیوسفرابهاودادند،
روحشتازهشد28وگفت:»باورمیكنم!پسرمیوسفزندهاست!میرومتا

پیشازمردنماوراببینم.«

6ـخانوادهیعقوببهمصرنقلمکانمیکنند

پسیعقوبباهرچهكهداشتكوچكرده،بهبئرشبعآمدودر46
آنجابرایخدایپدرشاسحاق،قربانیهاتقدیمكرد.2شبهنگام،

خدادررویابهویگفت:»یعقوب!یعقوب!«
عرضكرد:»بلی،خداوندا!«

3گفت:»منخداهستم،خدایپدرت!ازرفتنبهمصرنترس،زیرادرآنجااز

توملتبزرگیبهوجودخواهمآورد.4منباتوبهمصرخواهمآمد،امانسل
توراازآنجابهسرزمینخودتبازخواهمگردانید.لیكنتودرمصرخواهی

ُمردویوسفدركنارتخواهدبود.«
5یعقوبازبئرشبعكوچكردوپسرانشاوراهمراهزنانوفرزندانشانبا
عرابههاییكهفرعونبهایشاندادهبود،بهمصربردند.6آنهاگلهورمهو
تمامیاموالیراكهدركنعاناندوختهبودند،باخودبهمصرآوردند.7یعقوب
باپسرانودخترانونوههایپسریودختریخودوتمامخویشانشبه

مصرآمد.
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زندهبودِنیوسفراباورکند،مدرکودلیلمیخواست.
بههمینترتیب،تومارانیزمیبینیمکهحاضرنبودزنده
اینکهشخصًا باورکندمگر ازمردگان را شدنعیسی
عیسیراببیندواورالمسنماید)یوحنا25:20(.اینکه
وجود با گاه حتی -و دلیل و مدرک بدون بخواهیم
مدرکودلیل-اعتقاداتمانراتغییردهیم،کاردشواری
است.باورکردنخبرخوشممکناستبسیارسخت
خدا که واقعیت این به را خود امید هرگز اما باشد.
خبرهایفوقالعادهشگفتانگیزیبرایتاندارد،ازدست

ندهید.
46:3،4خداازیعقوبخواستزادگاهشراترکگوید
وبهسرزمینیغریبودورسفرکند.خدابهیعقوبقول
دادکهبااوبهمصرخواهدرفتوازاومراقبتخواهد
کرد،وبدینترتیباوراکاماًلازاینبابتخاطرجمع
ساخت.هرگاهمیبینیداوضاعیامحیطجدیدباعثترس
یانگرانیشمااست،بدانیدکهترسامریطبیعیاست.
امااگراجازهدهیماینترسزندگیمانرافلجکند،در

واقعتواناییخدارادرمواظبتنمودنازخودزیرسؤال
بردهایم.

نقل مصر به یعقوب
مکانمیکند

یعقوبپسازشنیدن
مسرتبخِش خبر
یوسف، بودِن زنده
برداشت را داراییاش
خانواده اتفاق به و
راهیمصرشد.دربین
راه،نخستدربئرشبع
توقفکردوبرایخدا
قربانیگذراند،وخدا
اطمینان او به مجددًا
دادکهبهراستیبایدبه
یعقوبو برود. مصر
خانوادهاشدرسرزمین
جوشن،واقعدرشمال
ساکن مصر، شرقی

شدند. دریایسرخ

یـل
دن
رو

دریایمدیترانه

مصــر

حبرون

کنعان

اورشلیم

کوهسینا

جوشـن
بئرشبع



8-14اسامیپسرانونوههاییعقوبكهباویبهمصرآمدندازاینقراراست:
رئوبینپسرارشداووپسرانش:حنوک،فلو،حصرونوكرمی.

)مادر وشائول. صوحر یاكین، اوحد، یامین، یموئیل، پسرانش: و شمعون
شائولكنعانیبود.(

الویوپسرانش:جرشون،قهاتومراری.
یهوداوپسرانش:عیر،اونان،شیله،فارصوزارح.)اماعیرواونانپیشاز
بهمصردركنعانمردند.(پسرانفارص،حصرونوحامول رفتنیعقوب

بودند.
یساكاروپسرانش:توالع،فّوه،یوبوشمرون.

زبولونوپسرانش:سارد،ایلونویاحلئیل.
15تمامیاعقابیعقوبولیهكهدربینالنهرینمتولدشدهبودند،بامحاسبه

دخترشاندینه،جمعًاسیوسهنفربودند.
16جادوپسرانش:صفیون،حّجی،شونی،اصبون،عیری،ارودیوارئیلی.

17اشیروپسرانش:یمنه،یشوه،یشوی،بریعهودخترشسارح.پسرانبریعه
حابروملكیئیلبودند.

18اینشانزدهنفراعقابیعقوبوزلفهبودند.زلفهكنیزیبودكهالبانبه
دخترشلیهدادهبود.

19و20و21راحیل،زنیعقوب،دوپسرزاییدبهنامهاییوسفوبنیامین.
اسنات، )مادرشان افرایم. و منسی متولدشدند: پسرانیوسفكهدرمصر

دخترفوطیفارع،كاهناونبود.(
پسرانبنیامین:بالع،باكر،اشبیل،جیرا،نعمان،ایحی،رش،مفّیم،حفّیموآرد.

22اینچهاردهنفراعقابیعقوبوراحیلبودند.
23و24دانوپسرش:حوشیم.

نفتالیوپسرانش:یحصئیل،جونی،یصروشلّیم.
به بودكهالبان بلههكنیزی بودند. بلهه یعقوبو اعقاب نفر 25اینهفت

دخترشراحیلدادهبود.
26پستعدادافرادیكهازنسلیعقوبهمراهاوبهمصررفتند)غیراززنان
افراد افزودندوپسریوسف،جمع 27با بود. نفر پسرانش(شصتوشش

خانوادةیعقوبكهدرمصربودند،هفتادنفرمیشد.
28یعقوب،پسرشیهوداراجلوترنزدیوسففرستادتاازاوبپرسدكهازچه
راهیبایدبهزمینجوشنرفت.وقتیكهبهجوشنرسیدند،29یوسفعرابة
خودراحاضركردوبرایدیدنپدرشبهجوشنرفت.وقتیدرآنجاپدرش

رادید،اورادرآغوشگرفته،مدتیگریست.
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اعد42:26

46:25
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30آنگاهیعقوببهیوسفگفت:»حال،مراغمُمردننیست،زیراباردیگر
افراد تمامی و برادرانش به 31یوسف زندهای.« كه میدانم و دیدم را تو
خانوادهآنهاگفت:»حالمیرومتابهفرعونخبردهمكهشماازكنعان
تمامی و اوخواهمگفتكهشماچوپانهستید 32به آمدهاید. من نزد به
گلههاورمههاوهرآنچهراكهداشتهایدهمراهخویشآوردهاید.33پس
اگرفرعونازشمابپرسدكهشغلشماچیست،34بهاوبگوییدكهازابتدای
جوانیتابحالبهشغلچوپانیوگلهداریمشغولبودهایدواینكاررااز
پدرانخودبهارثبردهاید.اگرچنینبهفرعونپاسخدهیداوبهشمااجازه
خواهددادتادرجوشنساكنشوید،چونمردمسایرنقاطمصرازچوپانان

نفرتدارند.«

یوسفبحضورفرعونرفتوبهاوخبردادوگفت:»پدرموبرادرانم47
باگلههاورمههاوهرآنچهكهداشتهاندازكنعانبهاینجاآمدهاند،
واالندرجوشنهستند.«2اوپنجنفرازبرادرانشراكهباخودآوردهبود،

بهفرعونمعرفیكرد.
3فرعونازآنهاپرسید:»شغلشماچیست؟«

گفتند:»ماهممثلاجدادمانچوپانهستیم.4آمدهایمدرمصرزندگیكنیم،
زیرادركنعانبعلتقحطیشدیدبرایگلههایماچراگاهینیست.التماس

میكنیمبهمااجازهدهیددرجوشنساكنشویم.«
5و6فرعونبهیوسفگفت:»حالكهپدرتوبرادرانتبهاینجاآمدهاند،هر
جاییراكهمیخواهیبهآنهابده.بگذاردرجوشنكهبهترینناحیةمصر
استساكنشوند.اگرافرادشایستهایبینآنهاهست،آنهارابرگلههای

مننیزبگمار.«
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پیدا16:45؛1:47
46:32

پیدا14،2:37؛3:47
46:33
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مصر  به را خانوادهاش اهل همه یعقوب  46:32ـ34
برد،اماخواستهشاناینبودکهجداازمصریهازندگی
کنند.یوسفبرایآنکهاینخواستهشانبرآوردهشود،
ازآنانخواستبهفرعونبگویندکهچوپانند.اگرچه
ممکناستفرعوننسبتبهچوپاناندلسوزبودهباشد
)چوناحتمااًلخودپادشاهیبادیهنشینازتبارهیکسوسها
بود(،امافرهنگمصرکماکانبهچوپانانبانظرتحقیر
مینگریستوهنوزبرایپذیرشآنهاآمادگینداشت.
اینتدبیریوسفمؤثرواقعشدوبدینترتیبخانواده
یعقوبتوانستندهمازسخاوتمندیفرعونسودجویند،

همازتعصبمصریها.
بنیاسرائیلقومیبزرگشدندونسلیعقوب  46:34

عاقبتبهسرزمینکنعانبازگشتند.کتابخروجشرح
)که است مصر در اسرائیل بردگی سال حاِلچهارصد
تحققهمانچیزیاستکهخدادر13:15ـ16بهابراهیم
گفتهبود(.کتابیوشعنیزبیانگرماجرایهیجانانگیزورود

اسرائیلبه»سرزمینموعود«کنعان،وتسخیرآناست.
تأثیر خانوادهاش همه بر یوسف وفاداری  ۴۷:۱-۶
گذاشت.یوسفزمانیکهدرچاهودرزندانبود،قطعًادر
موردآیندهخودبسیارنگرانبود.اوبهجایناامیدشدن،
وفادارانهازخدااطاعتکردوکاردرستراانجامداد.در
اینجا،یکیازپیامدهایهیجانانگیزآنرامشاهدهمیکنیم.
شایدهمیشهاثراتایمانخودرانبینیم،امامیتوانیمیقین

بداریمکهخداوفاداریراحرمتمیگذارد.



7سپسیوسف،پدرشیعقوبرانزدفرعونآورد،ویعقوبفرعونرابركت
داد.8فرعونازیعقوبپرسید:»چندسالازعمرتمیگذرد؟«

غربت در را عمرم سالهای و دارم سال سی و »صد داد: جواب 9یعقوب
گذراندهام.عمرمكوتاهوپرازرنجبودهاستوبهسالهایعمراجدادمكه

درغربتمیزیستند،نمیرسد.«
10یعقوبپیشازرفتن،باردیگرفرعونرابركتداد.

11آنگاهیوسفچنانكهفرعوندستوردادهبودبهترینناحیةمصر،یعنی
ناحیةرعمسیسرابرایپدروبرادرانشتعیینكردوآنهارادرآنجامستقر
نمود،12ویوسفبرحسبتعدادشانخوراکكافیدراختیارآنهاگذاشت.

كنعان و مصر مردم همه كه بطوری میگرفت شدت روزبروز 13قحطی
گرسنگیمیكشیدند.14یوسفتمامپولهایمردممصروكنعانرادرمقابل
غلههاییكهخریدهبودند،جمعكردودرخزانههایفرعونریخت.15وقتی
پوِلمردمتمامشد،نزدیوسفآمده،گفتند:»دیگرپولینداریمكهبعوض

غلهبدهیم.بهماخوراکبده.نگذارازگرسنگیبمیریم.«
16یوسفدرجوابایشانگفت:»اگرپولشماتمامشده،چهارپایانخودرابه
منبدهیدتادرمقابل،بهشماغلهبدهم.«17آنهاچارهاینداشتندجزاینكهچهار
پایانخودرابهیوسفبدهندتابهایشاننانبدهد.بهاینترتیبدرعرضیک

سال،تماماسبهاواالغهاوگلههاورمههایمصرازآِنفرعونگردید.
18سالبعد،آنهاباردیگرنزدیوسفآمده،گفتند:»ایَسرَورما،پولماتمام
شدهوتمامیگلههاورمههایمانیزازآنتوشدهاست.دیگرچیزیبرای
ماباقینماندهجزخودمانوزمینهایمان.19نگذارازگرسنگیبمیریم؛نگذار
زمینهایمانازبینبروند.ماوزمینهایمانرابخرومابازمینهایمانماِلفرعون

خواهیمشد.بهماغذابدهتازندهبمانیموبذربدهتازمینهابایرنمانند.«
20پسیوسفتمامیزمینمصررابرایفرعونخرید.مصریانزمینهایخود
رابهاوفروختند،زیراقحطیبسیارشدیدبود.21بهاینطریقمردِمسراسرمصر
غالمانفرعونشدند.22تنهازمینیكهیوسفنخرید،زمینكاهنانبود،زیرا

فرعونخوراکآنهارابهآنهامیدادونیازیبهفروشزمینخودنداشتند.
23آنگاهیوسفبهمردممصرگفت:»منشماوزمینهایشمارابرایفرعون
خریدهام.حاالبهشمابذرمیدهمتارفتهدرزمینهابكارید.24موقعبرداشت
محصول،یکپنجمآنرابهفرعونبدهیدوبقیهرابرایكشتسالبعدو

خوراکخودوخانوادههایتاننگاهدارید.«
25آنهاگفتند:»تودرحقماخوبیكردهایوجانمارانجاتدادهای،بنابراین

غالمانفرعونخواهیمبود.«
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26پسیوسفدرتمامیسرزمینمصرمقررنمودكهازآنبهبعد،هرساله
محصول دادهشود. فرعون به مالیات بعنوان محصول تمامی از پنجم یک
زمینهایكاهنانمشمولاینقانوننبود.اینقانونهنوزهمبهقوتخود

باقیاست.

7ـیعقوبویوسفدرمصرمیمیرند
یعقوبیوسفرابرکتمیدهد

27پسبنیاسرائیلدرسرزمینمصردرناحیةجوشنساكنشدندوبرتعداد
وثروتآنهاپیوستهافزودهمیشد.28یعقوببعدازرفتنبهمصر،هفدهسال
دیگرزندگیكردودرسنصدوچهلوهفتسالگیدرگذشت.29اودر
روزهایآخرعمرش،یوسفرانزدخودخواندوبهاوگفت:»دستترازیر
رانمنبگذاروسوگندیادكنكهمرادرمصردفننكنی.30بعدازمردنم

جسدمراازسرزمینمصربرده،دركناراجدادمدفنكن.«
یوسفبهاوقولدادكهاینكاررابكند.

31یعقوبگفت:»برایمقسمبخوركهاینكارراخواهیكرد.«وقتییوسفبرایش
قسمخورد،یعقوبخداراشكركردوباخیالراحتدربسترشدرازكشید.

پسازچندیبهیوسفخبردادندكهپدرشسختمریضاست.48
خود پدر دیدن به برداشته، را افرایم و منسی پسرش دو پس
رفت.2چونیعقوبخبرآمدنیوسفراشنید،نیرویخودراجمعكرده،
دررختخوابنشست.3اوبهیوسفگفت:»خدایقادرمطلقدرناحیهلوز
كنعانبهمنظاهرشدومرابركتداد.4اوبهمنفرمود:»بهتوفرزندان
زیادیخواهمبخشیدوازنسلتوقومهایبسیاریبهوجودخواهمآوردو
اینسرزمینرابهنسلتوخواهمدادتاِملکدایمیایشانباشد.«5اكنون
دوپسرتمنسیوافرایمكهقبلازآمدنمن،درمصربهدنیاآمدهاند،مانند
فرزندانمرئوبینوشمعونوارثانمنخواهندبود.6ولیفرزندانیكهبعداز
اینبرایتبهدنیابیایندمتعلقبهخودتبودهازسهمافرایمومنسیارث
بیرون از راحیلمیكنم.پس مادرت بخاطر را اینكار 7من برد. خواهند
آمدنمازبینالنهریناوبینراهدرنزدیكیافراتُمردومنهماوراكنارراه

افراتدفنكردم.«)افراتهمانبیتلحماست.(
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48:1
پیدا50:41ـ52؛20:46

عبر21:11

48:3
ـ15 ـ19؛9:35 پیدا12،3:28

48:5
پیدا27،20:46

48:6
یوش4:14

48:7
پیدا19:35
1سمو2:10
متی18:2
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47:29ـ31یعقوبازیوسفقولگرفتهبودکهاورا 
درسرزمینآباواجدادیاشدفنکنند.درفرهنگآن
زمانرسمنبودچیزیرابنویسند،بنابراینسخنانشخص
بهاندازهپیمانیمکتوبقدرتوسندیتداشت.ظاهرًا

امروزهمردمخیلیراحتمیگویند،»منظورمنایننبود
با و بگویند را بایدهمیشهحقیقت قومخدا اما که...«
پیمانی اندازه به بگذاریدسخنانتان راستیزندگیکنند.

مکتوبمعتبرباشد.



8وقتییعقوبپسرانیوسفرادیدازاوپرسید:»آیااینهاپسرانتوهستند؟«
9یوسفگفت:»بلی،اینهاپسرانمنهستندكهخداآنهارادرمصربهمن

بخشیدهاست.«یعقوبگفت:»آنهارانزدمنبیاورتابركتشانبدهم.«
10یعقوببراثرپیریچشمانشضعیفوتارگشته،نمیتوانستخوبببیند.
پسیوسفپسرانشراپیشاوآورد.اوآنهارابوسیدودرآغوشكشید.

11یعقوببهیوسفگفت:»هرگزفكرنمیكردمدوبارهتوراببینموحال
آنكهخدااینتوفیقراعنایتفرمودكهفرزندانترانیزببینم.«

12و13یوسفپسرانشراازرویزانوانیعقوببرداشتودرمقابلپدرشسر
تعظیمفرودآورد.سپسافرایمرادرطرفچپومنسیرادرطرفراست
یعقوبقرارداد.14امایعقوبدستهایخودراعمدًاطوریدرازكردوبرسر
پسرهاگذاشتكهدستراستاوبرسرافرایم،پسركوچكتر،ودستچپ

اوبرسرمنسی،پسربزرگترقرارگرفت.
15آنگاهیوسفراچنینبركتداد:»خداییكهپدرانمابراهیمواسحاقدر
حضورشزندگیمیكردند،ایندوپسرترابركتدهد.خداییكهمرادر
تمامعمرمشبانیكرده،16آنفرشتهایكهمراازهربدیمحفوظداشته،آنها
رابركتدهد.باشدكهایندوپسرناممنونامپدرانمابراهیمواسحاقرا

زندهنگاهدارندوازآنهاملتعظیمیبهوجودآید.«
17امایوسفچوندستراستپدرشرارویسرافرایمدیدناراحتشد،پس
دستراستاوراگرفتتاآنرارویسرمنسیبگذارد.18یوسفگفت:
»پدر،تودستهایترابهاشتباهرویسرپسرهاگذاشتهای!پسربزرگترمن

اینیكیاست.دستراستخودرارویسراوبگذار.«

48:9
پیدا4:27؛5:33؛28:49

48:10
پیدا1:27

48:11
پیدا34،33:37؛36:42

48:12
پیدا3:33؛6:42

48:14
پیدا52،51:41

خرو6:15
مز1:110

48:15
پیدا1:17؛4:27؛

21،20:28؛28،24:49

48:16
پیدا11:22؛13:28؛
11:31؛28:32

تث11:28

140 پیدایش48

48:9ـ20یعقوبافرایمرابیشترازبرادربزرگترشمنسی 
برکتداد.وقتییوسفبهاینکاراعتراضکرد،یعقوب
افرایم بودکه اوگفته به اوراسرزنشنمودزیراخدا
بزرگترخواهدشد.خدااغلببهطرِقغیرمنتظرهعمل
میکند.اووقتیکسیرابرایعملیساختننقشههایش
انتخابمیکند،هموارهفراترازظاهر،سنت،یامقامو
منصِبفردمینگرد.خداگاهکسانیرابرمیگزیندکه
الاقلازدیدانسانیماچندانبهحسابنمیآیند،وبدین
ازشما برمیانگیزد.خدامیتواند مارا ترتیبشگفتی
برایانجامنقشههایشاستفادهکند،ولوآنکهگماننکنید

کهبرایاینکارشرایطالزمرادارید.
48:11وقتییوسفرابهبردگیبردند)30:37(،یعقوب
فکرکرداومردهوازفرطناامیدیزارزارگریست.اما
نقشهخداچنینبودکهیعقوبدرنهایتنهتنهاپسرش،
بلکهنوههایخودرانیزببیند.اوضاعوشرایطهیچگاه
آنقدربدنیستکهخدانتواندکاریبکند.یعقوبپسرش

رابازیافت.بههمینترتیب،ایوبرامیبینیمکهزندگی
خانوادگیخودرابازیافت)ایوب10:42ـ17(،ومریم
برادرشایلعازرراکهمردهبود)یوحنا1:11ـ44(.بنابراین
مهربانهستیم. آِنخدایی از مأیوسشویم،چون نباید
هرگزنمیدانیماوازپِسوضعیبهظاهرمأیوسکننده

چهخیریتیبرایماندرنظردارد.
48:15یعقوبازخدابهعنوانکسییادکردکهدرتمام
عمر»شباِن«اوبودهاست.خودرانیزبهگوسفندیتشبیه
کردکهمحتاِجحکمتوراهنماییشباناستتااورابه
بهترینراههاهدایتنماید.اینامرنشانمیدادیعقوب
باآنیعقوِبمتقلبوفریبکاردورانجوانیبهغایت
زندگیتان میخواهید اگر نیز شما است. تفاوتکرده
مانندیعقوبدگرگونشود،نخستبایدقبولکنیدکه
توصیهخدابرایزندگیشمادقیقًاهمانچیزیاستکه
بیشازهرچیزدیگربهآننیازدارید.بهصدایشبان

نیکوگوشدهیدتاشمارارهبریکند.



19اماپدرشنپذیرفتوگفت:»پسرم،منمیدانمچهمیكنم.ازمنسیهم
یکملتبزرگبهوجودخواهدآمد،ولیبرادركوچكتراوافرایم،بزرگتر

خواهدبودوازنسلاومللبسیاریبهوجودخواهندآمد.«
20آنگاهیعقوبپسرانیوسفرادرآنروزبركتداده،گفت:»باشدكهقوم
اسرائیلبااینكلماتیكدیگررابركتداده،بگویند:خداتورامثلافرایمو
منسیكامیابوسعادتمندگرداند.«بهاینطریقیعقوبافرایمرابرمنسی

برتریبخشید.
21سپسیعقوببهیوسفگفت:»منبزودیمیمیرم،اماخداباشماخواهد
بودوشماراباردیگربهسرزمیناجدادتانبازخواهدگردانید.22منزمینیرا
كهبهكمانوشمشیرخودازاموریهاگرفتم،بهتوكهبربرادرانتبرتری

داری،میبخشم.«

پیشگوییهاییعقوب

آنگاهیعقوبهمةپسرانشرانزدخودفراخواندوبهایشانگفت:49
برشماچه بهشمابگویمكهدرآینده تا »دورمنجمعشوید
خواهدگذشت.2ایپسرانیعقوببهسخنانپدرخوداسرائیلگوشدهید.

3»رئوبین،توپسرارشدمنوفرزنداوایلجوانیمنهستی.توازلحاظمقام
وقدرتازهمهبرترمیباشی،4ولیچونامواجسركشدریا،خروشانی.پس
ازایندیگربرترازهمهنخواهیبود،زیرابایكیاززنانمننزدیكینموده،

مرابیحرمتكردی.
5»شمعونوالوی،شمامثلهمهستید،مردانیبیرحموبیانصاف.6منهرگز
درنقشههایپلیدشماشریکنخواهمشد،زیراازرویخشمخودانسانهارا
ُكشتیدوخودسرانهرگپاهایگاوانراقطعكردید.7لعنتبرخشمشماكه
اینچنینشدیدوبیرحمبود.مننسلشمارادرسراسرسرزمیناسرائیل

پراكندهخواهمساخت.

48:19
پیدا14:28؛3:46

تث10:1

48:20
پیدا3:28

روت11:4

48:21
پیدا15:28؛4:46؛24:50

48:22
پیدا16:15

یوش18،17:17؛32:24
یو5:4

49:3
اعد5:26

تث17:21
1توا1:2؛1:5

49:4
پیدا22:35
تث20:27

49:6
پیدا30:34

49:5
پیدا34،33:29؛25:34

49:7
یوش9:1؛1:21ـ42
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ایندوپسرجوان  به را یعقوبسرزمینی  48:20ـ22
میبخشیدکهدرتصرففلسطینیهاوکنعانیانبود.اما
آنگاهکهقبیلهافرایمونیمیازقبیلهمنسینواحیشرقی
وغربیروداردنرابهتصرفخوددرآوردند،اینهدیه

یعقوببهواقعیتپیوست)یوشع16(.
و داد برکت یکیک را پسرانش یعقوب  49:3ـ28
طرز کرد. پیشگویی کدام هر آینده مورد در سپس
زندگیگذشتههرکدامنقشمهمیدرنوعپیشگوییای
داشتکهیعقوبدرموردآیندهشانمیکرد.اینامردر
موردمانیزصادقاست.اعمالامروزماتاطلوعصبِح

فرداجزئیازگذشتهماخواهدشد.وهمیناعمالامروز،
آیندهمانرانیزشکلمیدهد.بنابراینامروزمیتوانیدچه
اعمالیانجامدهیدیاازانجامچهاعمالیپرهیزکنیدکه
بتوانددرشکلگیریآیندهتانتأثیرمثبتداشتهباشد؟

برابر دو پدر میراث از ارشد پسر سهم بود بنا  49:4
دیگرانباشد.امارئوبینمقامومنزلتخاصخودرااز
دستداد.اوکهبهخصوصدرروزگارجوانیفرزندی
ناخلفوسرکشبود،تابدانجاپیشرفتکهحتیبایکی
اززنانپدرشنزدیکیکرد.بنابراینیعقوبنمیتوانست

چنانبرکتمهمیرابهپسریچنینبیمقداربخشد.



منهدم را دشمنانت تو كرد. خواهند ستایش را تو برادرانت یهودا، 8»ای
خواهینمود.9یهودامانندشیربچهایاستكهازشكاربرگشتهوخوابیده
است.كیستكهجرأتكنداورابیدارسازد؟10عصایسلطنتازیهودادور
نخواهدشدتاشیلوكههمةقومهااورااطاعتمیكنند،بیاید.11االغخودرا
بهبهتریندرختانگورخواهدبستوجامةخودرادرشرابخواهدشست.

12چشماناوتیرهترازشرابودندانهایشسفیدترازشیرخواهدبود.

13»زبولوندرسواحلدریاساكنخواهدشدوبندریبرایكشتیهاخواهدبود
ومرزهایشتاصیدونگسترشخواهدیافت.

بارخودخوابیدهاست. نیرومندیاستكهزیر باركش 14»یساكارحیوان
15وقتیببیندجاییكهخوابیدهدلپسنداست،تنبهكارخواهددادوچون

بردهایبهبیگاریكشیدهخواهدشد.
17او اسرائیلداوریخواهدكرد. قبایل از قبیلةخودراچونیكی 16»دان
مثلماربرسرراهقرارگرفته،پاشنهاسبانرانیشخواهدزدتاسوارانشان

سرنگونشوند.18خداوندا،منتظرنجاتتومیباشم.
19»جادموردحملةغارتگرانواقعخواهدشد،امااوبرآنهاهجومخواهدآورد.
20»اشیرسرزمینیحاصلخیزخواهدداشتوازمحصولآنبرایپادشاهان

خوراکتهیهخواهدكرد.
21»نفتالیغزالیاستآزادكهبچههایزیبابهوجودمیآورد.

22»یوسفدرختپرثمریستدركنارچشمةآبكهشاخههایشبهاطراف
سایهافكندهاست.23دشمنانبراوهجومآوردندوباتیرهایخودبهاوصدمه

49:8
تث7:33

داو2،1:1؛18:20
عبر14:7

49:9
اعد9:24
میکا8:5
49:10

اعد17:24
مز6:2ـ9؛7:60

49:13
تث19:33

یوش10:19
49:14

یوش17:19
داو16:5

49:16
تث32:33

داو2:13؛20:15؛26:18

49:19
تث20:33

49:20
تث24:33

49:21
تث23:33

49:22
تث13:33ـ17

49:23
پیدا18،4:37
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49:8ـ12چرایعقوبیهوداراکهیکیازشرورترین
پسراناوبود،اینهمهبرکتداد؟خدایهودارابرگزیده
بودتاجدسلسلهپادشاهیاسرائیلباشد)دراینآیاتاز
اینامرباعنوان»عصایسلطنت«یادمیشود(.شایداین
برکتبهخاطرتغییروتحولاساسیبودکهدرشخصیت
یعنی موعود، مسیح .)34،33:44( بود آمده پدید یهودا

عیسینیزازسلسلهیهودابهدنیاآمد.
اینقسمتمشکل فهم معناست؟ بهچه شیلو 49:10
استومعنایآنمحلتردید.شایدشیلواسِمدیگِرمسیح
موعودبود،چونترجمهتحتاللفظیآنچنیناست:»تا
است،وهمگان او آِن از بیایدکههمهچیز آنکس
اطاعتشنمایند.«نیزشیلوممکناستبهخیمهایاشاره
داشتهباشدکهدرشهر“شیلوه”برپاگردیدودریوشع

1:18ازآنسخنبهمیانآمدهاست.
میانهپیشگوییاشدرموردآینده یعقوبدر 49:18
تو نجات بر توکلم »خداوندا، برآورد: فریاد دان،

دان که میکرد تأکید واقع در کار این با او است.«
جای به که آن شرط به شد خواهد قدرتمند رهبری
توکل خدا به ذاتیاش، تواناییهای و قدرت به اتکا
و هوش یا جذابیت قدرت، از که کسانی برای کند.
توکل بهجای است آسانتر اغلب برخوردارند، استعداد
بهخداییکهاینعطایارابهآنانارزانیداشته،بهخود
اتکاکنند.بنابراینهمیشهخدارابهخاطرآنچههستید
اتکایشما او، بر تابهجایتوکل وداریدشکرکنید

برخودتاننباشد.
49:22یوسفحقیقتًا»درختیپرثمر«بود،وقهرمانان
زیادیازنسلاوظهورکردند.دربینآنانمیتوانازاین
عدهنامبرد:یوشع)کهاسرائیلیهارابهسرزمینموعود
داوراِن از )یکی دبوره 11،10:1(؛ یوشع کرد، رهبری
اسرائیل،داوران4:4(؛جدعون)یکیازداوراناسرائیل،
داوران12،11:6(؛وسموئیل)ازانبیایبزرگاسرائیل،

اولسموئیل19:3(.



زدند.24ولیخدایقادریعقوبیعنیشبانوپناهگاهاسرائیلبازووكمان
آنهاراشكستهاست.25باشدكهخدایقادرمطلق،خدایپدرت،تورایاری
كندوازبركاتآسمانیوزمینیبهرهمندگرداندوفرزندانتورازیادسازد.
26بركتپدرتوعظیمترازوفورمحصوالتكوههایقدیمیاست.تماماین

بركاتبریوسفكهازمیانبرادرانشبرگزیدهشد،قرارگیرد.
و میبلعد را دشمنانش صبحگاهان كه است درندهای گرگ 27»بنیامین

شامگاهانآنچهراكهبهغنیمتگرفتهاست،تقسیممینماید.«
28اینبودبركاتیعقوببهپسرانخودكهدوازدهقبیلةاسرائیلرابهوجود

آوردند.
29و30سپسیعقوبچنینوصیتكرد:»منبزودیمیمیرموبهاجدادخود
میپیوندم.شماجسدمرابهكنعانبرده،دركنارپدرانمدرغارمكفیلهكهمقابل
ممریاستدفنكنید.ابراهیمآنرابامزرعهاشازعفرونحیّتیخریداری
نمودتامقبرهخانوادگیاشباشد.31درآنجاابراهیموهمسرشساره،اسحاقو
همسرویربكادفنشدهاند.لیهراهمدرآنجابهخاکسپردم.32پدربزرگم

ابراهیمآنغارومزرعهاشرابرایهمینمنظورازحیّتیهاخرید.«
33پسازآنكهیعقوباینوصیتراباپسرانشبهپایانرساند،بربسترخود

درازكشیده،جانسپردوبهاجدادخودپیوست.

یعقوبدرکنعاندفنمیشود

آنگاهیوسفخودرارویجسدپدرشانداخته،گریستواورا50
بوسید.2سپسدستوردادتاجسدویرامومیاییكنند.3كارمومیایی
كردنمردهچهلروزطولمیكشید.پسازمومیاییكردنجسدیعقوب،

مردِممصرمدتهفتادروزبرایاوعزاداریكردند.
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اش16:28؛26:49

49:26
اعد2:6
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تث12:33
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49:31
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49:33
پیدا17،8:25؛29:35

اعما15:7
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50:1
پیدا2:23؛29،4:46
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اعد29:20
تث8:34

50:2
پیدا26:50
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49:24یعقوبکارخدارادرزندگییوسفدرقالِب 
کمان و بازو قادر »خدای نمود: خالصه عبارت این
آنهاراشکستهاست.«بدینترتیببیانکردکهچطور
او از که قرارگرفت موردحملهکسانی یوسف وقتی
داد. اوشتافتورهاییاش بهکمک بودند،خدا متنفر
اغلباوقاتتقالمیکنیمودستوپامیزنیمبدونآن
کهبدانیمخدااستکهبهماکمکمیکندتادرنبرد
انسانهاباشد، زندگیپیروزشویم-خواهایننبردعلیه
خواهعلیهنیروهایروحانی.یوسفقادربوددرسختیها
ونامالیماتبهخدانزدیکترشود.اگربراینجاتتانبه
خداتوکلکنید،نشانمیدهیدکهایمانتانعظیماست.
آیامیتوانیداعتمادداشتهباشیدکهخداسالحتوهینو
بیحرمتیوآزاروجفاراکهبهطرفشمانشانهرفته

نابودخواهدساخت؟الزمهپیروزیدر نیستو است،
اینگونهنبردهایروحانی،کارگروهیبینافرادیشجاع
وباایمانازیکسو،وخدایقادرازسوییدیگراست.
50:1ـ11وقتییعقوبدرسن147سالگیوفاتیافت،
از یکی وقتی ماتمگرفت. و ماههاگریهکرد یوسف
و غم دوران بر آمدن فائق برای میمیرد، ما نزدیکاِن
اندوه،بهزمانیطوالنینیازداریم.گریستنودیگرانرا
یابیمو درغمخودشریککردنباعثمیشودبهبود
بهزندگیادامهدهیم.بنابراینبرایعزاداریدرسوگ
عزیزیازدسترفته،خودودیگرانراآزادبگذاریدو

برایاینکاروقتکافیصرفکنید.
امری مصریها برای جسد کردن مومیایی  50:2،3
بسیار چادرنشین چوپاناِن این نظر در اما بود، عادی



4بعدازاتمامایامعزاداری،یوسفنزددرباریانفرعونرفته،ازایشانخواست
كهازطرفویبهفرعونبگویند:5»پدرممراقسمدادهاستكهپساز
مرگشجسدویرابهكنعانبرده،درقبریكهبرایخودآمادهكردهاست
دفنكنم.درخواستمیكنمبهمناجازهدهیدبروموپدرمرادفنكنم.پس

ازدفنپدرمفورًامراجعتخواهمكرد.«
6فرعونموافقتكردوبهیوسفگفت:»برووهمانطوریكهقولدادهای

پدرترادفنكن.«
7و8پسیوسفروانهشدتاپدرخودرادفنكند.تماممشاورانفرعونو
بزرگانمصروهمچنیناهلخانةپدرشوخانوادةخودشوبرادرانش،همراه
ویرفتند.امابچههاوگلههاورمههادرجوشنماندند.9عرابههاوسواراننیز

آنهاراهمراهیمیكردند.بهاینترتیبگروهعظیمیراهیكنعانشد.
بلند باصدای رسیدند، اردن رود آنطرف در اطاد خرمنگاه به كه 10وقتی
ماتم پدرشهفتروز برای یوسف و پرداختند نوحهگری به و گریستند
گرفت.11كنعانیهایساكناطادچوناینسوگواریرادیدندآنمحلرا
آبلمصرائیم)یعنی»ماتممصریها«(نامیدندوگفتند:»اینجامكانیاستكه

مصریهاماتمیعظیمگرفتند.«

50:5
پیدا29:47؛21:48

50:8
خرو9:10
اعد24:32

50:9
پیدا43:41؛29:46

خرو7:14
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داشتند عقیده مصریها که آنجایی از میآمد. عجیب
را اجساد میروند، دیگر دنیای به بدنخود با مردگان
برایجلوگیریازفساد،مومیاییمیکردندتادرآندنیا
بهکارآیند.خانوادهیوسفبهنشانهاحترام،بهمصریها

اجازهدادندبدنیعقوبرامومیاییکنند.

50:5یوسفدرمقاممشاورفرعون،اعتماداورابهدست
آوردهبود.بنابراینازآنجاکهیوسفدرگذشتهنشان
دادهبودفردیقابلاعتماداست،فرعونهیچشکینداشت
کهیوسفهمانطورکهقولداده،بعدازدفنپدرشدر
کنعان،بهمصربازخواهدگشت.آزادیعملوامتیازات

پسرانیعقوبو
اشخاصبرجستهای

کهازنسلآنانبودند
اجداد یعقوب پسر 12
بودند. اسرائیل قبیله 12
این از اسرائیل قوم کل

مردانبهوجودآمد.

رئوبین
شمعون
الوی
یهودا
دان

نفتالی
جاد
اشیر

یساکار
زبولون
یوسف
بنیامین

هیچکس
هیچکس

هارون،موسی،عیلی،یحیایتعمیددهنده
داود،عیسی

سامسون
باراق،ایلیا)؟(

یفتاح)؟(
هیچکس
هیچکس
هیچکس

یوشع،جدعون،سموئیل
شائول،استر،پولس



كنعان به را او پسرانش بود، یعقوبوصیتكرده كه همانطور 12و13پس
ازعفرونحیّتیبرای بامزرعهاش ابراهیمآنرا برده،درغارمكفیلهكه
خودخریدهبودودرنزدیكیِملکممریقرارداشت،دفنكردند.14یوسف
پسازدفنپدرش،بابرادرانوهمةكسانیكههمراهاورفتهبودندبهمصر

مراجعتكرد.

یوسفبابرادرانشبامهربانیرفتارمیکند
گفتند: یكدیگر به است، مرده پدرشان كه دیدند یوسف برادران 15وقتی
»حاالیوسفانتقامهمةبدیهاییراكهبهاورواداشتیمازماخواهدگرفت.«
16و17پساینپیغامرابرایاوفرستادند:»پدرتقبلازاینكهبمیردبهما
امرفرمودبهتوبگوییمكهازسرتقصیرمابگذریوانتقامآنعملبدیرا
كهنسبتبهتوانجامدادیمازمانگیری.حالمابندگانخدایپدرتالتماس

میكنیمكهماراببخشی.«وقتیكهیوسفاینپیغامراشنیدگریست.
18آنگاهبرادرانشآمده،بهپایاوافتادندوگفتند:»ماغالمانتوهستیم.«

19امایوسفبهایشانگفت:»ازمننترسید.مگرمنخداهستم؟20هرچند
شمابهمنبدیكردید،اماخداعملبدشمارابرایمنبهنیكیمبدلنمودو
چنانكهمیبینیدمرابهاینمقامرسانیدهاستتاافرادبیشماریراازمرِگ
ناشیازگرسنگینجاتدهم.21پسنترسید.منازشماوخانوادههایشما
مواظبتخواهمكرد.«اوباآنهابهمهربانیسخنگفتوخیالآنهاآسوده

شد.

50:13
پیدا16:23ـ18

50:12
خرو12:20
اعما16:7

50:15
پیدا22،17:42

50:17
پیدا5:45
تث35:32
متی12:6
لو27:6

روم19:12

50:16
امث25:29

50:18
پیدا7:37ـ11؛6:42؛

14:44

50:20
پیدا26:37

مز10:76؛17:15ـ19

50:19
پیدا2:30

50:21
پیدا11:45
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ویژهاغلبوقتینصیبمامیشودکهقباًلدرستکاریو
امانتداریخودراثابتکردهباشیم.ازآنجاکهاعتماد
بهتدریجوباگذشتزمانبهوجودمیآید،ازهرفرصتی
استفادهکنیدتانشاندهیدفردیقابلاعتمادهستید-ولو

آنکهفرصِتپیشآمدهبهظاهرکماهمیتباشد.
ابراهیمغارمکفیلهرابهعنوانمدفنزنش  50:12،13
سارهخریدهبود)1:23ـ9(.اینغارمحلدفنتماماعضای
خاندانابراهیممحسوبمیشد.یعقوبنوهابراهیمبودو
بههمینجهتپسرانیعقوببهکنعانبازگشتندتااو
رادراینغاردرکنارابراهیمواسحاقدفنکنند.تمایل
بیانگر غار، این در شدن سپرده بهخاک بر مبنی آنان
سرزمین اینکه بر مبنی بود خدا وعده به ایشان ایمان

کنعانرابهنسلآنانخواهدداد.
50:15ـ21برادرانیوسففکرکردندحالکهیعقوب
یوسف آیا گرفت. خواهد انتقام آنان از یوسف مرده،
فروخته بردگی به را او که را آنان میتوانست واقعًا

انتظارشان، برخالف اما 37(؟ )پیدایش ببخشد بودند،
یوسفنهتنهاآنهارابخشید،بلکهحاضربودازآنانو
خانوادههایشانمواظبتکند.بخششیوسفکاملبود.او
نشاندادکهچطورخداازرویلطفمارامیپذیرد-هر
چندشایستگیآنرانداریم.آگاهیازاینواقعیتکه
خداحتیآنگاهکهمانسبتبهاوبیتوجهیمواورارد
میکنیمحاضراستماراببخشد،کمکمانمیکندتاما

نیزبتوانیمدیگرانراببخشیم.
همچون قدرتمند، افرادی وقتی حتی یوسف  50:20
رسانند، صدمه او به که بودند کرده توطئه برادرانش،
میدانستکهخدانیتپلیدشانرابهخیریتاوتبدیل
خواهدکرد.تجربیاتزندگییوسفبهاویاددادهبودکه
خدابدیرابرایکسانیکهبهاواعتماددارند،بهنیکی
مبدلمیسازد.آیاآنقدربهخدااعتمادداریدکهصبورانه
منتظرشویدتااوپیشامدهایبدوناگوارزندگیتانرابه
جهتخیریتشمابهکاربََرد؟آری،شمانیزمیتوانیدبه



یوسفوفاتمییابد
22و23یوسفوبرادرانشوخانوادههایآنهامثلسابقبهزندگیخوددرمصر
ادامهدادند.یوسفصدودهسالزندگیكردوتوانستفرزندانونوههای

پسرانشافرایموفرزندانماخیر،پسرمنسیراببیند.
24یوسفبهبرادرانخودگفت:»منبزودیمیمیرم،ولیبدونشکخدا
شماراازمصربهكنعان،سرزمینیكهوعدةآنرابهنسلابراهیمواسحاق
داده، قسم را برادرانش یوسف 25سپس برد.« است،خواهد داده یعقوب و
گفت:»هنگامیكهخداشمارابهكنعانمیبرد،استخوانهایمرانیزباخود

ببرید.«
26یوسفدرسنصدودهسالگیدرمصردرگذشتوجسداورامومیایی

كردهدرتابوتیقراردادند.

50:23
پیدا3:16؛3:30

50:24
پیدا15:13؛13:28؛
12:35؛21:48؛

29:49
50:25

پیدا29:47
خرو19:13
یوش32:24
عبر22:11
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اواعتمادکنیدچونهمانطورکهیوسفدریافتهبود،

خداقادراستبدیرابهنیکیتبدیلکند.
تردید ابدًا اما بود. رحلت آماده یوسف  50:24
نداشتکهخدابهوعدهاشعملخواهدکردوروزی
خواهد باز اجدادیشان سرزمین به را بنیاسرائیل
ایمانی، چنین راز فوقالعادهای! نمونه چه گرداند.
اعتمادنمودنبهخدادرتمامطولزندگیاست.ایمان
مادرستمثلماهیچهاستکهدراثرورزشوتمرین
نیز ما میگردد. قوی زمان مروِر به و میکند رشد
توکل خدا به که کنیم تمرین عمر طول تمام اگر
نماییم،ایمانمانمثلایمانیوسفقویمیشود.آنگاه
به خدا که باشیم مطمئن میتوانیم مرگ هنگام به
وعدههایخودبهماوبهآنانیکهپسازمامیآیند،

عملخواهدکرد.
کتاب در آنچه از روشن است بیانی آیه این  50:24
کمال به یوشع کتاب در و افتاد خواهد اتفاق خروج

به را یعقوب خاندان داشت قصد خدا رسید. خواهد
بَردو بیرون ازمصر امتیبزرگتبدیلسازد،آنانرا
قوم هدایتکند. بود داده را بهسرزمینیکهوعدهاش
اسرائیلْسختبهاینوعدهتوکلداشت،ویوسفنیزبر
اینایمانشتأکیدداشتکهخداعاقبتبهوعدهایکه

دادهعملخواهدکرد.
زندگی از غنی است شرحی پیدایش کتاب  50:26
موفق گاه رفتند. راه خدا با که بزرگی زنان و مردان
بودند،ولیاغلبباشکستروبرومیشدند.بااینحال،
افرادمشهوروشخصیتهای این ازخواندنسرگذشت
از آنان اما و میآموزیم. زیادی مطالب تاریخی، مهم
کجاالهاممیگرفتند؟الهامبخششاناینواقعیتبودکه
باوجودنقصهاییکهدارند،خداباآنهااست.آگاهیاز
اینواقعیتبایدالهامبخِشمانیزباشدتابتوانیمکماکان
باخداراهرویموتواناییهایبالقوهایراکهخدابهما

بخشیدهاست،شکوفاسازیم.


