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  مقدمه
لين آتاب از آتب مقدس يكي از قسمتهاي جالب و جذاب متون مقدس به شمار بنا به داليل گوناگون او«

همه مقدس، و ماهيت متنوع و مؤثر محتواي آن   جايگاه آن در آانن، ارتباط آن با ديگر قسمتهاي آتاب. آيد مي

ين آتاب از ا. اند هاي مقدس آرده آن را تبديل به يكي از بارزترين قسمتهاي نوشته واند  دست به دست هم داده

آن  اند، و وابسته بودهطوريكه قوم خدا در هر عصري به اين آتاب  بينش روحاني ملموسي برخوردار است به

  ».ندا را آانون توجه خود قرار داده

 (W.H. Griffith Thomas) گريفيت توماس. اچ. دبليو — 

  

  جايگاه ويژه در كانن. 1

، نامي برازنده اين آتاب )»در ابتدا«مي عبري به معناي ان(آن بريشيث است  يهوديپيدايش آه واژه نام 

سط تنها شخصي آه در همان ابتدا وجود  تو رااين آتاب مهيج تنها روايت يا داستان واقعي خلقت . باشد مي

  ! آند داشته است، يعني خالق، بيان مي

قرباني، شهرها، داد و ، زن، ازدواج، خانه، گناه، مردالقدس با استفاده از خادم خود موسي منشأ  روح

همه اينها در يازده باب اول . آند نژادها و امتهاي دنيا را بيان ميزراعت، موسيقي، پرستش، زبانها، و ستد، 

  .جاي دارند

اي روحاني از  خدا هستيم، آه بايد نمونه» امت آزمايشي«شاهد پيدايش اسرائيل،  ۵٠الي ١٢سپس از باب 

ابراهيم پاتريارخ، اسحاق، يعقوب، و دوازده پسر او، به طور خاص يوسف  زندگي. شدند ميتمام اقوام دنيا 

  . محبوب و با ايمان، باعث بوجود آمدن ميليونها انسان شد، از آودآان گرفته تا االهيدانان عهد عتيق

آامل از  يدرآالزم است ، را به خوبي درك آنيم مقدس شصت و پنج آتاب ديگر آتاباينكه بتوانيم براي 

  .اند همه آنها بر مبناي ادبيات زيباي اين آتاب نگاشته شده. پيدايش به دست آوريم آتاب

 

  نويسنده. 2

ما اين تعليم قديمي يهودي و مسيحي را آه پيدايش توسط مرد خدا و اعطا آننده شريعت يعني موسي 

قبل از زندگي موسي به سالهاي مربوط از آنجايي آه تمام وقايع آتاب پيدايش . پذيريم نوشته شده است، مي

 روايتهاي شفاهيشايد هاي قديمي و نيز  از اسناد و نوشتهالقدس  با هدايت روحموسي است، پس مسلم است آه 

  . مراجعه آنيد مقدمه اسفار پنجگانهاطالعات بيشتر در مورد نويسنده به براي . استفاده آرده است
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  تاريخ نگارش . 3

بنابراين احتماًال پيدايش بين . دانند م مي ق ١۴۴۵اريخ نگارش خروج را االهيدانان غالبًا تآارترين  محافظه

مسلمًا هميشه اين احتمال هم وجود دارد آه . باشد اين تاريخ و مرگ موسي، حدود چهل سال بعد نوشته شده

يش پيش از خروج نوشته شده باشد، زيرا تاريخ تمام وقايع آتاب پيدا است، از اسفار پنجگانه ، آهاين آتاب

  . پيش از واقعه بزرگ خروج است

  .براي جزئيات بيشتر به مقدمه اسفار پنجگانه مراجعه نماييد

 

  زمينه و درونمايه  پس. 4

مقدس، يهوديت و مسيحيت تعصب بسياري دارند، تقريبًا همه  به جز آندسته از آساني آه در برابر آتاب

نهاي اوليه است و متن روايات آن، قسمتهايي همچون زمااز بسيار جذاب  القول هستند آه پيدايش روايتي متفق

  . از زيبايي خاصي برخوردار استداستان يوسف 

  تواند باشد؟  چه مي هخالصمقدس به طور  زمينه اين آتاب از آتب اما پس

دانند آه از  هايي مي اي از افسانه آنند، غالبًا پيدايش را مجموعه آساني آه شخصيت خدا را نفي مي

ناصر تفكرات چندخدايي را براي تعليم توحيدي عبراني آه در آن عالنهريني اقتباس شده است  ي بينها افسانه

  ».اند حذف آرده«

دانند آه آمي هم  ها مي ها و اسطوره اي از افسانه گريان، پيدايش را مجموعه شكنه همچون ديگران، البته 

  .ارزش تاريخي دارند

آه واژه تخصصي آن (دانند  موجودات در طبيعت و فرهنگ ميآن را تشريحي از پيدايش  برخي هماما 

ها بسيار هستند، به طور خاص در  شناسي  در عهد عتيق اين سبب). سبب شناسي يا مبحث علت و معلول است

اين به هيچ وجه توجيهي براي اما ) ها و غيره آمان، عبراني ابتداي گناه، رنگين ،به عنوان مثال(آتاب آغازها 

   .ي بودن توضيحات نيستندغير تاريخ

اين آتاب، تاريخ االهياتي است، يا حقايقي . همچون تمام تاريخ، پيدايش تشريحي است. است تاريخپيدايش 

  .ارچوب نقشه االهي روايت شده استآه در چ

» شريعتي«اين آتاب . مطالب شرعي آن بسيار اندك استاست، » تورات«گرچه پيدايش اولين آتاب 

. دهد براي آتاب خروج و سپس تثنيه و اعطاي شريعت از سوي خدا و توسط موسي شكل مياست آه بنيادي 

  .ه خود تاريخدهد، بل مقدس را شكل مي ريخ آتابتادر حقيقت آن بنياد تمام 

اطاعت برآت . اند، و در حقيقت، در تمام آالم خدا برآت و لعنت در آالبد پيدايش تنيده شدهدو مفهوم 

  . نقطة مقابل آن را آورد و نااطاعتي مي
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  .اغتشاش زبانها در بابللعنتها هميشه پيامد سقوط است، طوفان عالمگير، 

دهنده است، نجات بقيت وفادار توسط طوفان، و انتخاب يك امت خاص، يعني  برآات بزرگ وعده نجات

  .اسرائيل براي اينكه مجرايي براي فيض خدا باشند

ها، وقايع و تفسير صحيح  ها، گفتگو نامه موسي تمام اين شجره اگر پيدايش يك تاريخ حقيقي است، چگونه

  دانسته است؟ وقايع را مياين 

تصديق وايت پيدايش در بسياري از قسمتها، مخصوصًا پاتريارخها را پيش از هر چيز، باستانشانسي ر

  ).نه اثبات بلكه تأييد آرده است( آرده است

توانسته اسفار پنجگانه  من بر اين باور بودند آه موسي نميقرن نوزدهم، همچون هارتبرخي از ليبرالهاي 

توانسته به هر يك از خطوط  موسي ميدانيم آه  اما مي! را نوشته باشد زيرا هنوز خط اختراع نشده بود

  .باستاني بنويسد زيرا او در مكتب مصر اينها را آموخته بود

و روايتهاي شفاهي بود، از الواح، طومارها، ترديدي نيست آه موسي از رواياتي آه از يوسف بجا مانده 

ها،  نامه شامل شجرهاين چيزها . النهرين به جا مانده بود استفاده آرده است آه توسط ابراهيم و اجدادش از بين

  .شناخته شده است، بود» نسل آدم«عنوان  قسمتهاي اصلي، آه تحت

وسي الهام بخشيد تا منابع درست را انتخاب روح قدوس خدا، به م. هنوز اينها براي تحليل ما آافي نيست

  . احتماًال جزئيات گفتگوها و ديگر چيزها را با الهام از خداوند تهيه آرده است. آند و بقيه را آنار بگذارد

. آاري را توسط خادم خود انجام دهد يا خير نچينياينكه آيا خدا قادر است . است ايمانمسأله بر سر 

  . اند آه خدا حقيقت دارد از روزگار باستان تا امروز تأييد آردهايمانداران تمام نسلها 

مقدس را  آند تا فرهنگ پاتريارخها را بازسازي آنيم تا روايات آتاب باستانشناسي به ما آمك مي

  .روشن سازدتواند حقيقت پيدايش را بر دلها و زندگي همه ما  القدس مي تر سازيم، اما تنها روح ملموس

يا هر يك از آتابهاي عهد —خوانيد مقدس ايمانداران را در مورد پيدايش مي ير آتابهنگامي آه تفس

يك تفسير حقيقي، تفسيري است آه نه . القدس متكي باشيد تا از اين تفسير برآت يابيد بايد به تنوير روح—عتيق

  ».گويد ين مياينك خداوند چن«آند آه  اين عبارت اشاره مييك ابزار مستقل، بلكه پيكاني است آه به 

  

  

  كلي طرح

  )١١-١بابهاي (دورانهاي اوليه زمين . ١

  )٢و  ١بابهاي (خلقت . الف  

  )٣باب (وسوسه و سقوط . ب  

  )۴باب (قائن و هابيل . پ  
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  )۵باب (شيث و نسل او . ت  

    )٨-۶باب (شيوع گناه و طوفان عالمگير . ث  

  )٩باب (نوح پس از طوفان . ج  

  )١٠باب (نامه امتها  نسب. ٧-چ  

  )١١باب (برج بابل . ح  

  )۵٠-١٢بابهاي (پاتريارخهاي اسرائيل . ٢

  )١٨:٢۵-١:١٢( ابراهيم . الف  

  )٩-١:١٢(دعوت ابراهيم . ١- الف

  )۴:١٣- ١٠:١٢(سفر به مصر و بازگشت . ٢- الف

  )٢۴:١۴ -۵:١٣(تجربه لوط و ابيملك . ٣- الف

  )١۵باب (وارث موعود ابراهيم . ۴- الف

  )١٧، ١۶بابهاي (خواهش جسم  اسماعيل فرزند. ۵- الف

  )١٩، ١٨بابهاي (دوم و عموره س. ۶- الف

  )٢٠باب (ابراهيم و ابيملك . ٧- الف

  )٢١باب (اسحاق فرزند وعده . ٨- الف

  )٢٢باب (قرباني اسحاق . ٩- الف

  )٢٣باب (آرامگاه خانوادگي . ١٠- الف

  )٢۴باب (اسحاق  ي برايعروس. ١١- الف

  )١٨- ١:٢۵(نسل ابراهيم . ١٢- الف

  )٣۵:٢۶- ١٩:٢۵(اسحاق . ب

  )٣۴-١٩:٢۵(خانواده اسحاق . ١-ب

  ) ٢۶باب (اسحاق و ابيملك . ٢-ب

  ) ۴٣:٣۶-١:٢٧(يعقوب . پ

  )٢٧باب (فريب عيسو توسط يعقوب . ١-پ

  )٢٨با (عزيمت يعقوب به حران . ٢-پ

  )٢۴:٣٠-١:٢٩باب (يعقوب، همسر و فرزندانش . ٣-پ

  )۴٣- ٢۵:٣٠(فريب البان توسط يعقوب . ۴-پ

  )٣١باب (بازگشت يعقوب به آنعان . ۵-پ

  )٣٣و  ٣٢باب (عيسو  باآشتي يعقوب . ۶-پ

  )٣۴باب (گناه در شكيم . ٧-پ
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  )٣۵باب (ئيل  بازگشت به بيت.. ٨-پ

  )٣۶باب (فرزندان عيسو، برادر يعقوب . ٩-پ

  ) ٢۶:۵٠-١:٣٧(يوسف . ت

  )٣٧باب (شود  يوسف به عنوان برده فروخته مي. ١-ت

  )٣٨باب (تامار  يهودا و. ٢-ت

  )٣٩باب (آزمايش يوسف و پيروزي او . ٣-ت

  ) ۴٠باب (آند  يوسف خواب ساقي و خباز را تعبير مي. ۴-ت

  )۴١باب (آند  يوسف خواب فرعون را تعبير مي. ۵-ت

  )۴۴- ۴٢بابهاي (برادران يوسف در مصر . ۶-ت

  )۴۵باب (سازد  يوسف هويت خود را بر برادرانش فاش مي. ٧-ت

  )۴۶باب (اش  اد يوسف با خانوادهاتح. ٨-ت

  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت

  )۴٨باب (برآت يعقوب به پسران يوسف . ١٠-ت

  )۴٩باب (نبوت يوسف براي پسرانش . ١١-ت

  )۵٠باب (مرگ يعقوب و يوسف در مصر . ١٢-ت

  

  تفسير 
  )١١-١بابهاي (دورانهاي اوليه زمين 

  )٢و  ١بابهاي (خلقت . الف

اين سه اگربه . دهد را شكل مي) مسيحي(مقدس بنياد ايمان  سه آلمه از آتاباين  »...ابتدا خدا در«  ١:١

پيدايش تنها روايت . ايمان خواهيد آوردآيد  مقدس مي تمام آن چيزهايي آه در آتاببه آلمه ايمان داشته باشيد، 

اين ثبت االهي وجود خدا . نا بوده استها پر مع آيد، آه براي مردم تمام دوره تبر درباره خلقت به شمار ميمع

مقدس نامي خاص براي آناني آه حقيقت خدا را انكار  آتاب. شمارد تا اينكه به دنبال اثبات آن باشد را مسلم مي

مقدس با خدا آغاز  همانگونه آه آتاب). ١:۵٣و  ١:١۴مزمور (است  احمقاين نام . آنند برگزيده است مي

  .و بايد در زندگي ما  جايگاه اول را داشته باشدشود، به همين صورت هم ا مي

بازسازي گوناگون از روايت آتاب پيدايش از خلقت، ديدگاه آارانه  يكي از تفسيرهاي محافظه  ٢:١

نگاه آنيد به (يك فاجعه بسيار عظيم اتفاق افتاده است، شايد سقوط شيطان  ٢و  ١گويد آه بين آيه  خلقت، مي

از آنجايي آه خدا زمين . شود  تهي و بايرسأله باعث شد خلقت اوليه و آامل خدا اين م). ١٩-١١:٢٨حزقيال 
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را توجيه  ٢تواند وضعيت آشفته آيه  ، تنها يك فاجعه مي)١٨:۴۵نگاه آنيد به اشعيا (را باير و تهي نيافريده بود 

شده «تواند  شده است، ميترجمه  (hāyethā)بود اي آه  آلمهسازند آه  طرفداران اين نظريه خاطر نشان مي. آند

  ».تهي و باير شده بود«پس زمين . هم ترجمه شود» بود

اين عمل همه چيز را براي اعمال خالق و بازسازي آنندة بعدي  .و روح خدا سطح آبها را فروگرفت

سازي زمين براي سكونت انسان را توصيف  آيات بعدي شش روز خلق و بازسازي و آماده. ساخت آماده مي

   .آنند مي

اين . در روز سوم خدا فرمان داد نور از تاريكي بدرخشد و چرخه شب و روز را برقرار آرد ۵-٣:١

پولس  ۶:۴قرنتيان  ٢در . استقرار خورشيد، ماه، و ستارگان در روز چهارم بر شمرده شود عملعمل نبايد 

  .دهد كار به دست ميرسول تشبيهي ميان جدايي نور از تاريكي در ابتداي آفرينش و ايمان آوردن گناه

رسد آه زمين آامًال توسط الية باريكي از آب احاطه شده يود،  به نظر ميپيش از روز دوم،  ٨-١:۶  

قسميت از آن را بر روي زمين به دوم اين اليه را جدا آرد، خدا در روز . شايد به شكل يك بخار و مه سنگين

خدا ). يا گنبد افالك(هاي اتمسفر را ميان آنها قرار داد  يهآب تبديل آرد و قسمتي ديگر را در آسمان به ابر، و ال

نه آهكشانها، و نه آسمان سوم، جاييكه خدا ساآن (فلك را آسمان ناميد ــ يعني، فضاي وسيع باالي زمين 

  .آنند سازد آه آمان در اينجا جاييست آه پرندگان در آن پرواز مي روشن مي ٢٠آيه ). است

پس . ظاهر شودآبهايي آه سطح زمين را پوشانيده بودند ميان آه خشكي از  و خدا آاري آرد ١٣-٩:١

  .همچنين خدا در روز سوم گياهان و انواع درختان را از زمين رويانيد. زمين و درياها پديد آمدند

روز چهارم خورشيد، ماه و ستارگان را در آسمانها قرار داد تا بتابند و اسباب در خداوند  ١٩-١:١۴

  . قويم را فراهم آنندپيدايش ت

مقصود . در روز پنجم آبها از ماهيان مملو شدند و زمين پرندگان و حشرات را به خود ديد ٢٣-٢٠:١  

    .باشد همان خفاشها و حشرات پرنده مياز پرندگان در اينجا 

قانون توليد مثل و ازدياد در . خدا در روز ششم، حيوانات و خزندگان را آفريد ٢۵، ١:٢۴  

ها  اما ميان اين گونههاي مختلف حيات جانوران است،  اينها همه گونه. شود ديده ميموافق اجناس آنها  عبارت 

  .پيوندي وجود ندارد

اين بدان معنا است آه . اوج آار خدا خلقت انسان به صورت و موافق و شبيه خودش بود ٢٨-١:٢۶  

همانگونه آه خدا . و در مواردي شبيه خدا استانسان به عنوان نماينده خدا بر روي زمين قرار داده شد، و ا

انسان نيز ). روح، جان و جسم(، انسان نيز يك موجود سه جانبه است )القدس پدر، پسر و روح(تثليث است 

 همچون خدا شعور، طبيعت اخالقي، قدرت ارتباط با ديگران، و طبيعت احساسي آه فراتر از غريزه است

موجود انسان برخالف حيوانات، يك پرستنده، يك . شباهت فيزيكي نشده است اي به اشارهدر اينجا هيچ . دارد

    . با تواناييهاي ارتباطي باال، و يك خالق است
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فعل مفرد در (گفت  )الوهيم، جمع(و خدا : اي از تثليث را مشاهده آرد توان نمونه حتي مي ٢۶در آيه 

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

نظريه تكامل هرگز نتوانسته شرح دهد آه منشأ . داند مقدس منشأ جنيست را عمل خالقانه خدا مي آتاب

  .بارور و آثير شودبه انسان فرمان داده شده آه . جنيست آجا بوده است

. سؤاستفادهخدا به انسان اين اقتدار را بخشيد آه بر خلقت حكومت نمايد ـ تا از آن استفاده نمايد و نه 

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

اما پس از طوفان اوضاع . خوار بودند از آيات پيدايست آه حيوانات و انسانها در ابتدا گياه ٣٠، ٢٩:١

  ) ٧- ١:٩نگاه آنيد به (تغيير آرد 

اند، يا اينكه در اينجا از  ساعت معمولي بوده ٢۴مده آيا شش روز خلقتي آه در اينجا از آن سخن به ميان آ

بودند آه در آن واقعه خلقت بر » رؤيايي مهيج«آند؟ و يا آيا اين روزها  شناختي صحبت مي دورانهاي زمين

ثابت آند آه اين روزها روزهاي هيچ دليل و مدرك علمي تا آنون نتوانسته موسي آشكار شده است؟ 

در هر . گويد ساعت عادي شبانه روز سخن مي ٢۴از » و شام بود و صبح بود«ت عبار. اند خورشيدي نبوده

ي آدم از روز هفتم زندگ. اين عبارت براي اشاره به شب و روز به آار رفته استمقدس  قسمت ديگر از آتاب

. شناختي بوده باشد تواند يك عصر زمين درگذشت، پس روز هفتم نمي ٩٣٠خود را آغاز آرد و در و در سال 

، مقصود روز )»روز اول«به عنوان مثال (با عدد به آار رفته است » روز«در عهد عتيق هر جا آه واژه 

او به اين حقيقت آه او پس هنگامي آه خدا به اسرائيل فرمان داد در روز سبت استراحت آنند، . واقعي است

براي اينكه تفسيري خوب . )١١-٨:٢٠خروج (از شش روز، در روز هفتم استراحت آرده است، استناد آرد 

  .مد نظر قرار دهيمارايه دهيم الزم است مفهوم رايج واژه روز را 

 – ١۴آيات (با اينحال، مشكل در اينجاست آه يك روز شمسي تا روز چهارم هنوز بوجود نيامده بود 

١٩ .(  

ان هم تاريخي خلقت انس. خوانيم، خلقت آسمانها و زمين تاريخي ندارد مقدس مي تا جايي آه در آتاب

ها  نامه هايي در آن وجود دارد، حتي با فرض بر اينكه ميان اين شجره نامه اما با اينحال، شجره. ندارد

هاي زماني بلند مدتي هم وجود داشته باشد، محال است آه طبق نظر طرفداران فرضيه تكامل، انسان  فاصله

  . يونها سال بر روي زمين بوده باشدميل

آموزيم آه عيسي يك عامل فعال در عمل خلقت  مي ٢:١، و عبرانيان ١۶:١، آولسيان ١۴، ١:١از يوحنا 

  . او شايسته پرستش ابدي استناپذير خلقت او،  به خاطر عجايب پايان. بوده است

خدا پس از پايان شش روز خلقت به تمام چيزهايي آه آفريده بود نگاه آرد، و به راستي آه بسيار  ٣١:١

  . عالي بودند
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البته اين استراحت از روي خستگي . خدا پس از خلقت خالق خود در روز هفتم آرامي گرفت ٣-١:٢

گرچه خدا در اين زمان نگفت آه . نيست بلكه استراحت و آرامي براي آاري آه به خوبي انجام شده است

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

شود، اما پس از خلقت انسان  ذآر مي ۴براي اولين بار در آية ) يهوه الوهيم(دا نام خداوند خ ۶-٢:۴

برخي . او به عنوان يهوه در يك ارتباط عهدي با انسان قرار دارد. خدا به عنوان الوهيم، خالق است). ٢٧:١(

ر نامهاي خدا در اين اند علت تغيي گيرند، چنين نتيجه گرفته مقدس آه اين موضوع را ناديده مي از منتقدان آتاب

  . آيات اين بوده آه نويسنده تغيير آرده است

وز در    «، ۵آيه . ١ايست به آغازها در باب  اشاره) ۴آيه (اين است پيدايش عبارت  ال صحرا هن و هيچ نه

ود     ود و آدمى نب زمين نبود و هيچ علف صحرا هنوز نروييده بود، زيرا خداوند خدا باران بر زمين نبارانيده ب

ا       را توصيف مي ١٠:١وضعيت زمين در » آار زمين را بكند،آه  ود و، ام ين خشك ب وز زم آند، هنگامي آه ن

  . شد و نه باران از مه سيراب مي زمين. گياهان روييدند

خدا بدن او را از خاك زمين بسرشت، اما . شود تر خلقت انسان اآنون توصيف مي روايت آامل ٧:٢

پس از اينكه از خاك سرخ زمين سرشته شد آدم ) »زمين«يا » سرخ«(آدم . شد انسان تنها با دم خدا نفس زنده

  . ناميده شد

اي  باغي آه در عرن غرس نمود به طرف شرق بود، به عنوان مثال شرق فلسطين بود، نقطه ١۴-٨:٢

فرات  هاي حدقل و النهرين، در نزديكي رودخانه اين باغ در منطقة بين. مقدس براي جهات چهارگانه در آتاب

اينكه نبايد از تنها دليل براي . اي براي اطاعت انسان فراهم آورد درخت معرفت نيك و بد وسليه. واقع شده بود

   . اين ميوه، به اشكال گوناگون تا به امروز هم وجود دارد. خوردند اين بود آه خدا گفته بود آن درخت نمي

ــ مرگ روحاني ناگهاني و مرگ جسمي ) ١٧آيه (مجازات تختطي از فرمان االهي مرگ بود  ٢٣-٢:١۵

هر يك جفتي براي . آدم به هنگام نامگذاري حيوانات و پرندگان متوجه شد آه آنها نر و ماده هستند. تدريجي

. براي معاوني موافق او آماده ساختاين مسأله آدم را . خود داشت آه شبيه خودش بود، اما با اينحال متفاوت

هنگامي به همين شكل هم، . شده بودهايش بوجود آمد، آه از پهلوي راست او گرفته  عروس او از يكي از دنده

زن نه از سر او گرفته شد تا بر . امنيت يافتشد، از پهلويش عروس او  آه عيسي رنج بسياري را متحمل مي

رار دارد تا از پايش گرفته شد تا مغلوب او باشد، بلكه از پهلوي او آه زير بازويش قاو غالب باشد، و نه 

  .و نزديك قلب او تا محبت شودحفاظت شود، 

پولس بر اساس ترتيب خلقت . اين برتري را به مرد عطا آردپيش از اينكه گناه وارد جهان شود خدا 

 ١) (زن براي مرد آفريده شد(و هدف از خلقت ) ابتدا مرد خلق شد(آورد  اين موضوع استدالل مي براي

ابتدا گناه آرد، اما توسط آدم، سر، است آه گناه وارد جهان گرچه اين حوا بود آه همچنين ). ٩، ٨:١١قرنتيان 

  .َسر بود پس مسئوليت گناه بر گردن او نهاده شداو . شد
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» ،سرشت..... خداوند خدا هر حيوان صحرا را«: از زمان فعل، آه ماضي بعيد است روشن است ١٩آيه 

  .از اينكه مرد را خلق آند پيش) زمان فعل در متن اصلي ماضي بعيد است(

مرد رسوم االهي، ازدواج هم براي همچون تمام . بنياد نهادهمسري را  ازدواج تك ٢۴خدا در آيه  ٢:٢۴

پيوند ازدواج بيانگر ارتباطي است آه اآنون ميان مسيح و آليسا . بنيد نهاده شد و نبايد به ناپاآي آشيده شود

  )٣٢-٢٢:۵افسس ( .وجود دارد

  .آشيدند خجالت نميآردند، اما  در باغ عدن بدن لباس و يا پوشش زندگي مي و حواآدو گرچه  ٢:٢۵

  )٣باب (وسوسه و سقوط . ب

نگاه آنيد به (شد، بعدها مشخص شد آه شخصي نيست جزد خود شيطان  ماري آه بر حوا ظاهر ۶-١:٣

نه آنند، بر اين باورند آه واقعه تبديل به افسامقدس را  آنهايي آه در پي اين هستند آه آتاب). ٩:١٢مكاشفه 

آيا داستان . شمردند آنها سخن گفتن مار را دليلي براي اثبات آن بر مي. سقوط انسان تمثيلي است و به حقيقي

). ٣:١١قرنتيان  ٢(دهد  پولس رسول چنين تعليم ميتوان داستاني حقيقي برشمرد؟  فريب حوا توسط مار را مي

مقدس اين تنها جايي نيست آه يك  و در آتاب). ٢:٢٠: ٩:١٢مكاشفه (دهد  ييوحناي رسول هم چنين تعليم م

، و )٢٢اعداد (مانع از ديوانگي نبي شود خدا آاري آرد آه خر بلعام حرف بزند تا . زند حيوان حرف مي

القدس  اين سه رسول با الهام از روح). ١۶:٢پطرس  ٢(شمارد  پطرس رسول اين موضوع را حقيقي برمي

اينها در . مقدس به منزلة نپذيرفتن الهامي بودن آالم است پس نپذيرفتن واقعه سقوط در آتاب .نوشتند

  .مقدس تمثيل هستند، اما اين يكي از آنها نيست آتاب

: ابتدا شيطان ترديد نيبت به آالم خدا ايجاد آرد. جرياني آه نژاد بشر را در گناه فرو برد توجه نماييدبه 

او اينگونه وانمود آرد آه آيا خدا واقعًا آدم و حوا را از خوردن همه درختان منع » است؟ آيا خدا حقيقتًا گفته«

اما . بخورد و يا آن را لمس آند» از ميوه درختي آه در وسط باغ است«سپس حوا گفت آنها نبايد . آرده است

ا آه خدا درباره مخالف آن چيزي رسپس شيطان صراحتًا  . خدا درباره لمس آردن درخت چيزي نگفته بود

خواهد آدم و  خدا طوري وانمود آرد آه خدا مي. حتمي بودن مجازات ابدي براي نامطيعان گفته بود بيان آرد

شهوت جسم : به اين وسوسه سه جانبه تن دادحوا . نصيب بمانند حوا از آن چيزي آه برايشان مفيد است بي

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

در . آرد او به جاي اينكه حق آدم را بگيرد بايد با او مشورت مي. مشورت با آدم، آه سر او بود، عمل آرد

جواب مرض، رنج، ترس، حس گناه، و مرگ آه به نسل انسان راه يافته » اش گرفته بخورد از ميوه«عبارت 

ميليونها ميليون قبر، گواهي است بر اين حيقيت هاي زمين و  خرابي«ه است، شخصي گفت. شود است پيدا مي

، اما آدم با اراده خود )١۴:٢تيموتائوس  ١(حوا فريب خورد » .آه خدا حق است و شيطان دروغگو است

  . عصيان عمدي بر عليه خدا اين ميوه را خورد

  » .مانند خدا خواهيد شد«دهد،  دنياي انسانگراي ما همچنان دروغ شيطان را ادامه مي
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پوششهاي برگ انجير اولين تالش انسان بود . اولين پيامد گناه احساس شرمندگي و ترس بود ١٣-٧:٣

آنها آند،  آه خدا گناهكاران را براي گناهشان بازخواست ميهنگامي . براي نجات خويش توسط اعمال نيكو

گويي آه خدا » .وي از ميوه رخت داد آه من خوردم اين زني آه قرين من ساختي،«: آدم گفت. آورند بهانه مي

  .)١٣آيه  (» مار«: حوا گفت). ٣:١٩نگاه آنيد به امثال (آند  را سرزنش مي

اين سئوال » آجا هستي؟«: خدا با محبت و رحمت خود به دنبال مخلوقات سقوط آردة خود بود و پرسيد

اين سئوال گناه انسان و فيض خدا را ثابت . نبال او بودانسان گم شده بود و خدا به دآرد ــ  دو چيز را ثابت مي

دربارة آن در دل حوا ترديد همان چيزي آه شيطان ايست به  آند، آه اين اشاره خدا براي نجات اقدام مي. آرد

  .ايجاد آرد ــ محبت او

اين . خداوند خدا مار را لعنت آرد و او را تنزل درجه داد و محكومش آرد به شكست و رسوايي ٣:١۴

ي از آن است آه در اينجا مارها تر است حاآ حقيقت آه مار از جميع بهايم و از همه حيوانات صحرا ملعون

  . پيش از هر چيزي مد نظر هستند

اين آيه . شناخته شده است» انجيل اوليه«اين آيه به عنوان . خطاب به خود شرير است ١۵اما آية  ٣:١۵

) مسيح(و ذريت او ) و عوامل او(، و ذريت شيطان )ينده تمام انسانهانما(خصومت دايمي ميان شيطان و زن 

.  زند ذريت زن سر شيطان را خواهد آوبيد، يك زخم آشنده آه شكست آامل را رقم مي . آند را پيشبيني مي

در مقابل، . دهنده براي هميشه بر شرير غلبه آرد اين زخم در جلجتا آار خود را آرد، هنگامي آه نجات

مقصود از پاشنه در اينجا رنج و حتي مرگ جسمي است، اما نه شكست . پاشنه مسيح را خواهد آوبيد شيطان

بر گناه غلبه آرد، بر و حتي مرد، اما از مردگان برخاست، پس مسيح بر روي صليب رنج آشيد، . نهايي

به . به تولد از باآره اوايست  ين حقيقت آه او ذريت زن ناميده شده است احتماًال اشارها. جهنم، و بر شيطان

   . دهد در اين آيات توجه نماييد، او پيش از اينكه در آيه بعدي محكوم آند، ظهور مسيح را وعده ميمحبت خدا 

بايد از او . زن محكوم شد آه با درد بچه به دنيا بياورد. ناپذيري داشت گناه عواقب اجتناب ١٩-٣:١۶

ا از زميني آه با خار و خس لعنت شده است روزي خود را مرد محكوم شد ت. آرد شوهر خود متابعت مي

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

مشقت، غم، رنج، ناآامي، . اينجا بايد توجه آرد آه آار به خودي خود لعنت نيست؛ بلكه بيشتر يك برآت است

  . شود و اينها لعنت هستند همراه با آار بر انسان عارض ميه خستگي است آ و 

آدم همسر خود را حوا، مادر همه زندگان، نمايد و با اين آار ايمان خود را نشان داد، چرا آه  ٢١، ٢٠:٣

اين عمل . خدا رختهاي پوستي را با مرگ يك حيوان براي آنها بساخت. تا آن لحظه نوزادي متولد نشده بود

است، و بر  مهيا شدهري است از رداي عدالت آه توسط ريخته شدن خون بره خدا براي گناهكاران خود تصوي

  . اساس ايمان براي ما آماده شده است

هاي باريكي از حقيقت  رشتهشود  در اين دروغ شيطان آه حوا با خوردن آن ميوه شبيه خدا مي ٢۴-٢٢:٣

اگر آنها از درخت حيات . را براي تميز نيك و بد انتخاب آردنداما آدم و حوا دشوارترين راه ). ۵آيه (نيز بود 
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آروبين . آردند تا ابد در بدنهايي آه در معرض بيماري، فساد، و ناتواني بود زندگي ميخورده بودند، 

  ».حفاظت از قدوسيت خدا در برابر غرور انسان سقوط آرده بود«شان  مخلوقات االهي بودند آه وظيفه

داد آه خدا  تصميم آنها نشان مي. گرفتند آه آيا خدا دروغ گفته است يا شيطان تصميم ميآدم و حوا بايد 

در طومار افتخار از اين رو نامهاي آنان » .بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است«. گويد دروغ مي

  .شود يافت نمي ١١عبرانيان باب 

  .آند آل مشكل گناه بشر را حل نمي يك محيط ايده. آل عدن مانع از ورود گناه نشد محيط ايده

  )۴باب (قائن و هابيل . پ

هنگامي آه قائن متولد شد، . آدم زن خود حوا را بشناخت، يعني اينكه با او رابطة جنسي برقرار آرد ۴:١

نام ) تحصيل(طفل خود را قائن از اين سبب او . او اعتراف آرد آه اين تولد تنها به مدد خداوند صورت گرفت

  . آرد ذريت موعود را به دنيا آورده است آه گمان مي ، نهاد

در آيه سه قسمت اول، حاآي از آن است آه در اين مدت جمعيت جهان اندآي افزايش مرور ايام  ۴-۶:٢

توانند به خدا  بايد زماني گذشته باشد تا قائن و هابيل آموخته باشند آه تنها بر اساس خون يك قرباني مي. يافت

هابيل . اين مكاشفه را نپذيرفت و سعي آرد با تقديم محصول زمين خود به خدا نزديك شودئن قا. نزديك شوند

به فرمان االهي ايمان آورد و حيواني تقديم آرد، و با اين آار ايمان و پارسايي خود در نزد خدا را نشان داد 

ر اعالم آرد آه خدا شايسته زادگان گله خود را نزد خداوند آورد، و با اين آا او نخست). ۴:١١عبرانيان (

  . داشت اي بود به مرگ نيابتي برة خدا، آه گناه جهان را بر مي اشارههديه هابيل . ها است بهترين

. قتل شد، و از اين رو خدا با محبت به او هشدار دادخشم برخاسته از حسادت قائن باعث اولين  ۴:٧

  :چندين برداشت نمود ٧توان از آيه  مي

اگر نيكويي . توانستي با آزادي از خشم و گناه به باال نگاه آني ، مي)با توبه(آردي  ياگر نيكويي م« .١

. ، گناه بر در تو در آمين است، تا تو را نابود آند)با تدام خشم نسبت به هابيل(نكردي 

لط و تو بر وي مس ]پذيرفت به عنوان مثال، او برتري تو را مي[   ) هابيل(اشتياق تو را دارد 

  »).آردي اگر نيكويي مي( شدي مي

آيا ) »آردي اگر درست قرباني مي«گويد  يا همانگونه آه ترجمه هفتاد مي(آردي  اگر نيكويي مي« .٢

هابيل خود را با يك قرباني . قربانيايست به  نيكويي در اينجا اشاره» شدي؟ پذيرفته نمي

آه خوني براي ريخته اي  قائن با تقديم آردن هديه. مقبول پوشانيد و بدينسان نيكويي آرد

پرستش اشتباه عواقب اجتناب ناپذير تمام رفتارهاي بعدي او شدن نداشت آار بدي آرد، و 

  .بود

؟ اما چون نيكويي نكردي،  شدي نمي  ، آيا مقبول آردي مي  عمل  اگر درست«چنين است،  RSVترجمه  .٣

  »!شوي  چيره  ر آنتو بايد ب  شود؛ ولي  خواهد بر تو مسلط و مي  توست  در آمين  گناه
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اگر نيكويي نكني، يك «گويد،  اي مي مقدس شماره اثر خود تحت عنوان آتابگرانت در . دبليو. اف .۴

خواست، تدبيري در اين خصوص  به عبارتي ديگر، اگر مي» .قرباني گناه در راه است

  .انديشيده شده است

آميز شد، يعني قتل  يك عمل شرارت تبديل به و آينه قائنخشم ديري نپاييد آه ديدگان پر از  ١٢-۴:٨

دهد آه حيات ايمان، حياتي است آه ارزش  گرچه هابيل مرده است، او هنوز هم بر ما شهادت مي. برادر خود

آار و گستاخ پاسخ داده شد، او  اي ناتوبه سئوال پر از محبت خدا با روحيههنگامي آه ) ۴:١١عبرانيان (دارد 

ديگر قادر نخواهد بود از زمين روزي خود را بدست آورد، و همچون يك داوري قائن را اعالم آرد ـ او 

   . آواره در بيابان سرگردان خواهد بود

اما با اين وصاف . پشيماني از عواقب گناه است و نه احساس گناهشكايت و ناله قائن حاآي از  ١۶-۴:١٣

ت باشد و با اين آار تا حدي از ترسهاي او خداوند نشان حفاظتي به قائن داد تا براي آساني آه او را بكشند لعن

  .انگيزترين عزيمت غمقائن از حضور خداوند بيرون رفت، . از زندگي آاست

همانگونه آه گفتيم، . خود ازدواج آرده است و يا با ديگر خويشاوندان خود رقائن يا با خواه ٢۴-۴:١٧

آند آه آدم  بيان مي ۴:۵ه است، و پيدايش حاآي از آن است آه زماني براي ازدياد جمعيت بود  ٣:۴پيدايش 

  . ازدواج با خويشاوندان نزديك نه منع شده بود و نه از نظر جنتيك خطرناك بود. پسران و دختراني داشته است

اولين شهر، آه نامش خنوخ : ها اي از اولين آند و نيز مجموعه ذآر ميفهرست اوالد قائن را  ٢۴- ١٧آيه 

ابتداي هنر موسيقي و فلزآاري؛ اولين سرود، ري، ابتداي زراعت توسط حيوانات؛ بود؛ اولين مورد چند همس

دهد آه براي دفاع از خود  لمك در اين سرود براي همسران خود شرح مي. در مورد خشونت و خونريزي

ن از اما از آنجايي آه اين قتل مانند قتل هابيل توسط قائن عمدي نبود، لمك بيشتر از قائمردي را آشته است، 

  . انتقام در امان بود

توسط اين . شود وارد صحنه ميبا آمكي چشمگير از سوي خدا نسل االهي شيث در اين آيات  ٢۶، ٢۵:۴

متولد شد، ) است» فاني«و » شكننده«آه به معناي (هنگامي آه خنوخ . نسل بود آه سرانجام مسيح متولد شد

ا شايد بتوان گفت براي اولين بار در پرستشهاي جمعي نام را به زبان آوردند،و ي) يهوه(انسانها نام خداوند 

  . يهوه به زبان آورده شد

 

  )۵باب (شيث و نسل او . ت

اين . »و او بمرد«ناميده شده است، زيرا به خاطر تكرار مداوم عبارت » طنين ناقوس مرگ«باب پنج 

  ). ٣٨-٣۶:٣لوقا  مقايسه آنيد با(آند  باب نسل مسيح را از آدم تا پسر نوح، سام تبت مي

در اين ميان، واقعه سقوط رخ . شيث به شباهت آدم آفريده شد. آدم به صورت خدا آفريده شد ١٧-۵:١  

 ١٧:٢تحقق فيزيكي آنچيزي است آه خدا در  ۵آيه . داد و به خاطر گناه چهره خدا در انسان تيره و تار گرديد

  . اني آه آدم گناه آرد رخ دادپيشگويي آرده بود؛ تحقق روحاني اين واقعه در همان زم



- ١۴ - 

 ١٨خنوخ در ِآه . اند همان خنوخ و لمك باب چهار نيستند خنونخ و لمكي آه در اينجا ذآر شده ٢۴-۵:١٨

رفت و خدا را  سال با خدا راه مي ٣٠٠خنوخ با ايمان خود . ، و نه پسر سوم)١۴يهودا (هفتمين پير آدم است 

رسد آه تولد پسر او تأثير روحاني و مقدسي بر زندگي او داشته  يبه نظر م). ۵:١١عبرانيان (خشنود ساخت 

خوب است آه آغاز شخص خوب باشد، اما بهتر است آه تا به آخر همانگونه با اشتياق ). الف ٢٢آيه (است 

راه . اي مستحكم، و متداوم است و نه يك آشنايي هر پراآنده واژه راه رفتن در اينجا حاآي از رابطه. ادامه دهد

پيش از طفان به آسمان برده شد درست خنوخ . اي آاري لحظهرفتن با خدا آار هميشگي زندگي است، و نه 

؛ مكاشفه ١٨- ١٣:۴ا تسالونيكيان (شود  همانگونه آه آليسا پيش از ظهور مصيبت عظيم به آسمان برده مي

١٠:٣.(  

همانگونه آه ويليام ). سال نهصد و شست و نه(متوشالح بيشتر از تمام انسانها زندگي آرد  ٣٢-٢۵:۵

است، و اين شايد يك نبوت باشد، زيرا طوفان در زمان » فرستاده خواهد شد«گويد، نام متوشالح به معناي  مي

شايد پيشگويي لمك هنگامي آه نام نوح را بر پسر خود نهاد نگاهي بود به آينده، به . مرگ او به وقوع پيوست

نام نوح به معناي . شود ي مسيح آرامش و تسلي وارد جهان ميزماني آه توسط پسر نوح، خداوند عيس

  . داند هفتد سال را عمر معمول مي ١٠:٩٠مزمور . با گذشت سالها عمر انسانها هم آمتر شد. است» آرامش«

    )٨-۶باب (شيوع گناه و طوفان عالمگير . ث

ني بودند آه قلمرو آسماني خود يكي اينكه پسران خدا فرشتگا. وجود ارد ٢دو تفسير عمده از آيه  ٢، ۶:١

با زناني بر روي زمين ازدواج آردند، آه يك نوع آشفتگي جنسي ايجاد آردند و و ) ۶يهودا (را ترك آردند 

پسران «سازند آه عبارت  آساني آه طرفدار اين نظريه هستند خاطر نشان مي. اين امر در نظر خدا ناپسند بود

با مفهوم فرشتگان » پسران خدا«. د آه به حضور خدا دسترسي داشتندآساني هستن ١:٢و  ۶:١در ايوب » خدا

آردند  بيانگر اين مطلب است آه فرشتگاني آه جايگاه خود را ترك مي ٧و  ۶يهودا . اصطالح سامي استيك 

، آه بالفاصله پس از عبارت ٧در ابتداي آيه » صدوم و عموره«به عبارات . متهم به اعمال زننده جنسي بودند

  . آيد توجه نماييد تگان سقوط آرده ميفرش

دانيم فرشتگان توسط رابطه جنسي توليد مثل  بزرگترين ايراد اين ديدگاه اين است آه تا آنجا آه مي

قعًا اين با اينحال آنچه آه وا. آنند است آه فرشتگان ازدواج نميبيانگر اين تعليم عيسي   ٣٠:٢٢متي  .آنند نمي

فرشتگان به . آيند به همسري آسي در ميآنند و نه  رشتگان در آسمان نه ازدواج مياين است آه فغگويد  آيه مي

به صدوم آساني آه آيد آه  و از متن آالم چنين بر مي ،)۵- ١:١٨پيدايش (شكل انسان بر ابراهيم ظاهر شدند، 

  . بدن و احساسات انساني داشتندرفتند 

ان شيث بودند، و دختران انسانها نسل شرور قائن با ايمديدگاه ديگر اين است آه پسران خدا فرزندان 

صحبت ) ۵باب (و فرزندان شيث ) ۴باب (آيات قبل در مورد فرزندان قائن : اين استدالل چنين است. بودند

واژه فرشته در متن يافت . توصيفي است از ازدواج با اقوام گوناگون اين دو نسل ۴-١:۶پيدايش . آند مي

اگر اين فرشتگان بودند آه گناه آردند، پس چرا نسل . گويد رارت انسان سخن مياز ش ۵و  ٣آيه . شود نمي
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هاي عبري  همان واژهاند، گرچه دقيقًا  ناميده شده» پسران خدا«مردان با ايمان رفت؟  انسان بايد از بين مي

  ). ٩:۵، متي ١٠:١؛ هوشع ۶:٨٢؛ مزمور ١:١۴نگاه آنيد به تثنيه (نيستند  ٢:۶پيدايش 

پسان شيث با ايمان بودند و تمام دختران نسل قائن همه چرا تمام . دگاه هم ايرادهاي گوناگوني دارداين دي

اند،  چنين آردهاگر آنها . اي نشده است آه نسل شيث در ايمان مانده باشند شرور بودند؟ همچنين، هيچ اشاره

اين زنان شرور انسانهاي پس چرا بايد نابود شوند؟ همچنين، چرا حاصل وصلت اين مردان نيكوآا و 

  پيكر است؟ غول

 داوري توسط  خداوند گفت آه روح من هميشه در انسان داوري نخواهد آرد، اما پيش از آنكه ۶:٣

هيچكس را هالك خدا صبور است، البته نه اينكه . فرصت داده شدقوع بپيوندد صد و بيست سال و طوفان به

القدس و توسط نوح  گويد آه مسيح بود آه توسط روح ه ما ميپطرس ب. نكند، بلكه صبر او هم حدي هم دارد

  . آنها پيغام او را نپذيرفتند پس اآنون در بند هستند). ۵:٢پطرس  ٢؛ ٢٠-١٨:٣پطرس  ١(داد  بشارت مي

  : گويد چنين مي) »ها سقوط آرده«عبري، (ها  در مورد تنومند) Unger(آنگر  ۴:۶-۵

ولي     خدايان مي  بسياري تنومندان را نيمه دان غيرمعم د، فرزن ران انسان  «دانن اني  (، »دخت ان ف در ) زن

دا  «اثر وصلت با  د غيرطبيعي است، و تخطي از نظمي         ). فرشتگان (» پسران خ امًال يك پيون ن آ اي

ود     است آه خدا در مخلوقات قرار داده است، چنان نابهنجاري غيرمنتظره   ه الزم ب اي بوجود آورد آ

  .  وقوع بپيوندد داوري عالمگير توسط طوفان به

بلكه، نشان از . رسد اندوه خداوند حاآي از تغيير تصميم او نيست، اگرچه براي انسان چنين مي ٧، ۶:۶

زيرا او قدوس است؛ و بايد در برابر گناه . تغيير ديدگاه خدا نسبت به تغيير رفتار برخي از انسانها است

  .العمل نشان دهد عكس

هاي  اندازه. اي بسازد خداوند او را آگاه ساخت تا آشتي ات يافت و در نظر خداوند التفنوح  ٢٢-۶:٨

داشت، و عرض آن ) متر ۵/٢٩٢(فوت طول  ۴۵٠پس آشتي . است) اينچ ١٨= هر ذراع (آشتي به ذراع 

پنجره در آيه . اين آشتي سه عرشه داشت. بود) ٢٩/٢۵(فوت  ۴۵بود و ارتفا آن هم ) متر ٨٠/۴٨(فوت  ٧۵

  . اي براي نور آه در امتداد طول آشتي قرار داشت  بود، احتماًال دريچه» گيرنور«در واقع  ١۶

او در تمام آنچه را آه خدا فرمان . نوح محض فيض نجات يافت، آه در واقع عمل حاآميت االهي بود

را اي بساخت تا خانواده خود   نوح آشتي. ، عملي مبتني بر مسئوليت انساني)٢٢آيه (داده بود را انجام داد 

حاآميت خدا و مسئوليت انسان هر يك منحصر به خود . بست نجات دهد، اما خدا بود آه در را پشت سر او مي

  . نيست، بلكه مكمل يكديگرند

. گويد آه با خدا راه رفتند مقدس درباره آنها مي تنها آساني هستند آه آتاب )٢٢:۵( و خنوخ) ٩آيه (نوح 

آسمان ربوده ميدشود، نوح نمادي است از بقيت وفادار يهود آه در دوره اگر نوح نمادي از آليسا باشد آه به 

  .مصيبت عظم حفظ خواهند شد تا در سلطنت هزار ساله بر روي زمين زندگي آنند
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شش نوع عهد را ) Scofield(اسكافيلد . شود مقدس نام عهد ذآر مي اولين جايي است آه در آتاب ١٨آيه 

؛ عهد ابراهيم )١۶:٩پيدايش (؛ عهد نوح )١۵:٣پيدايش (، عهد آدم )١۶:٢پيدايش (آندعهد عدني  ذآر مي

؛ و )١۶:٧سموئيل  ٢(؛ عهد داودي )٣:٣٠تثنيه (؛ عهد فلسطيني )۵:١٩ خروج(عهد موسي ؛ )٢:١٢پيدايش (

اي آه در اينجا مالحظه خواهيد آرد  هد به اضافه عهد سليمان در مقالهاين هشت ع). ٨:٨عبرانيان (عهد جديد 

هاي مختلف  اي همچون عد توسط مكاتب و االهيات الزم است آه بگوييم موضوع پيچيده. اند ح داده شدهشر

  . گراها هستند هزاره عمده عقايد دورانگراها و پيشنظرات ذيل همه از . تفسير شده است

  

  مقدس عهدهاي عمده آتاب
  ) ١٧؛ ١۶:٢؛ ٣٠-٢٨:١پيدايش (عهد عدني 

آثير شود، زمين را پر سازد، و بر آن حكومت خواست  ز گناه نكرده بود ميعهد عدني از انساني آه هنو

خورد  آرد و از محصوالت آن مي در باغ آشت و زرع مياو بايد . به او قدرت بر تمام حيوانات داده شد. آند

   . نااطاعتي از اين فرمان مرگ را به همراه خواهد داشت. به جز ميوه درخت معرفت نيك و بد

  ) ١٩-١۴:٣پيدايش (عهد آدم 

را پيشبيني و زن، و  ميان شيطان و مسيح  پس از سقوط آدم خدا مار را لعنت آرد و دشمني ميان مار

آشيد و  زن به هنگام زاييدن درد مي. آرد رساند، اما مسيح شيطان را نابود مي شيطان بر مسح رنج مي .آرد

ر و خس زمين دست و پنجه نرم آند و در آن آشت و مرد بايد با خا. زمين لعنت شد. در تسلط مرد خواهد بود

  . آار او عرق و خستگي به همرا داشت، و سرانجام به خاك بازگشت، از همان جايي آه آمده بود. زرع آند

  ) ٢٧:٩ـ ٢٠:٨پيدايش (عهد نوح 

ظاهر ا آمان ر و رنگين. خدا به نوح وعده داد آه ديگر زمين را لعنت نكند و آن را با طوفان غرق نسازد

برقراري حكومت انساني را نيز به همراه اما اين عهد همچنين  .و تضميني باشد بر اين عهد ساخت تا نشان

ها و فصول را تضمين نمود،  خدا تداوم دوران. داشت، آه اين قدرت را داشت آه در مالء عام مجازات آند

تر دوباره تأييد  ط او را بر مخلوقات پستانسان را هدايت آرد تا زمين را دوباره از جمعيت پر سازد، و تسل

خدا از . توانست گوشت را نيز بر غذاهاي خود آه قبًال فقط سبزيجات بود اضافه آند انسان اآنون مي. آرد

ما  ظر لطف داشت، آهنبر سام او . لعنت آرد، تا سام و يافث را خدمت آندفرزندان نوح، پسر حام، آنعان را 

    . هاي سام ساآن شدند وسعت يافت و در خيمهنسل يافث . نامه مسيح بوددانيم آه او در شجره  مي

  )٨-١:١٧؛ ٨-١:١۵؛ ١٧-١۴:١٣؛ ٣-١:١٢پيدايش (عهد ابراهيم 

ظاهر ساخت و از ميان » تنوري مشتعل و چراغي مشتعل«خدا تنها خود را در . عهد ابرهيم بالشرط بود

هنگامي آه دو نفر عهدي . اين بسيار مهم است. دعبور نمو ٢١- ١٢:١۵حيوانات قرباني شده در پيدايش 

 د آه شرايط عهد را بجا خواهند آوردنزدند تا نشان ده بستند، آنها در آنار هم ميان دو  قسمت قدم مي مي
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يافت و مهم  ذآر شد تحقق ميدر عهد آه موادي خدا براي ابرهيم هيچ شرطي نگذاشت؛ از اين رو . )عبراني(

  . نددمان هيم چقدر وفادار مينبود آه فرزندان ابرا

بنامايانند، سعي دارند اين عهد را شرطي بينند غالبًا  اي نمي آساني آه براي قوم خدا در زمانهاي قديم آينده

  . شوند قايل نميهيچ برآتي براي اسرائيل دانند، و  اما تمام برآات را از آن آليسا مي. حداقل در مورد سرزمين

برآت شخصي ؛ )اسرائيل(امتي عظيم : شود ابراهيم و فرزندان را او شامل مي هاي ذيل به اين عهد وعده

لطف االهي براي دوستانش و لعنت براي ؛ )٢:١٢(به ابراهيم، نامي معروف؛ منبع برآت براي ديگران بودن 

 تملك ابدي سرزمين آنعان و؛ )٣:١٢(دشمنانش؛ برآت براي تمام امتها ـ آه در عيسي مسيح تحقق يافت ــ 

؛ )۵:١۵؛ ١۶:١٣(شمار، چه طبيعي و چه روحاني  اوالد بي ؛ )١٧، ١۵، ١۴:١٣(بعدها اسرائيل و فلسطين 

  ). ب٧:١٧(رابطه خاص با خدا ؛ )۶، ۴:١٧(پدر امتها و پادشاهان بسيار ـ توسط اسمائيل واسحاق ـ 

  ) ١٨:٣١-١:٢٠؛ ۵:١٩خروج (عهد موسي 

وظايف انسان نسبت به خدا و آننده  شود، توصيف شامل ميتر ده فرمان را  به شكلي وسيع آهعهد موسي 

-١:٢١خروج (مقررات بسياري در باب زندگي اجتماعي اسرائيل ؛ )٢۶-١:٢٠خروج (همسايه است 

اين فرامين به امت اسرائيل داده ). ١٨:٣١-١٢:٢۴خروج (و احكام مفصل درباره زندگي مذهبي ؛ )١١:٢۴

بسبب «اطاعت انسان نياز داشت، و از اين رو ك عهد شرطي بود آه به آن ي. امتهاي ديگرشده بود و نه به 

آورد، بلكه بيشتر  احكام دهگانه موسي هيچگاه نجات را فراهم نمي). الف٣:٨روميان (» بود ضعيفجسم 

، )غير از سبت(اند  نه فرمان از اين فرامين در عهد جديد تكرار شده. محكوميت گناه و شكست به همراه داشت

براي آساني آه توسط فيض شايسته عنوان شريعتي آه مجازات به همراه دارد، بلكه به عنوان رفتاري  نه به

مسيحيت زير فيض است، و نه شريعت، اما توسط محبت به مسيح پيوند خورده است، و اين  . اند نجات يافته

  .يك انگيزه بسيار باالتر است

  ) ٩-١:٣٠تثنيه (عهد فلسطيني 

نهر مصر (شغال سرزميني است آه خدا به ابراهيم وعده داد آن را از آناره رود مصر اين عهد درباره ا

اسرائيل هيچگاه اين سرزمين را ). ١٨:١۵پيدايش . (دهد تا آناره رود فرات به او مي) و نه روخانه نيل

اما ، )٢۴، ٢١:۴پادشاهان  ١(حتي در زمان سلطنت سليمان هم فسمت شرقي خراجگزار بود . تصاحب نكرد

  . تواند به منزله تصاحب و يا تملك تلقي شود اين نمي

بيند، به خاطر نا اطاعتي، به خاطر  پراندگي اسرائيل در ميان امتها را مياز قبل عهد فلسطيني 

آيي آنها در سرزمين، سعادت آنها در سرزمين، دگرگوني  بازگشتشات از خداوند، ظهور ثانوي خداوند، گردهم

  .، و مجازات دشمنانشان)بت خداوند و اطاعت از اوبراي مح(قلبي آنها 

  )١٩-۵:٧سموئيل  ٢(عهد داود 

خدا به داود وعده داد آه نه تنها پادشاهي او تا به ابد پايدار خواهد بود، بلكه او هميشه از نسل خود 

كوآاري و به هيچ وجه به اطاعت و نياين يك عهد بالشرط بود، . خواهد داشت آه بر تختش بنشيندجانشيني 
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نامه يوسف   نسبمسيح وارث قانوني داود از نسل پسر او سليمان است، همانگونه آه در . داود بستگي نداشت

  ).١متي (بينيم  مي

از ). ٣لوقا . (شود نامه مريم ديده مي از طريق ناتان هم از نسل داود است، همانگونه آه در نسباو 

سلطنت هزارساله او بر روي زمين با پادشاهي . ي او ابدي استآند، پادشاه آنجايي آه او تا به ابد زندگي مي

  . ادغام خواهد شدابدي او 

  )٢٢-١١:٧ تواريخ ٢؛ ۵، ۴:٨پادشاهان  ١؛ ١۵- ١٢:٧سموئيل  ٢(عهد سليمان 

نشستند  عهد سليمان با توجه به پادشاهي ابدي بالشرط بود، اما براي جانشينان سليمان آه بر تخت مي

فرزندي  آنياهويكي از فرزندان سليمان به نام ). ١٨، ١٧:٧تواريخ  ٢؛ ۵، ۴:٨اهان پادش ١(شرطي بود 

همانگونه آه در باال گفته شد عيسي فرزند سليمان ). ٣٠:٢٢ارميا (نداشت آه بر تخت سلطنت داود بنشيند 

  . بودآونياهو واگر نه او هم زير لعنت . نبود

  )٢٠:٢٢لوقا  ؛١٢-٧:٨؛ عبرانيان ٣۴-٣١:٣١ارميا (عهد جديد 

هنگامي آه ارميا ). ٣١:٣١ارميا (خاندان اسرائيل و خاندان يهودا بسته شد عهد جديد به روشني با 

آن يك عهد شرطي نبود، ). الف ٣١:٣١ارميا (نوشت هنوز اين واقعه به وقوع نپيوسته بود  درباره آن مي

هاي بالشرط خدا است  ه اين عهد وعدهبلك). ٣٢:٣١ارميا (ا موسي آه اسرائيل آن را شكستند همچون عهد ب

حزقيال (القدس  ؛ سكونت روح)٢۵:٣۶حزقيال (احياي اسرائيل ): توجه نماييد» خواهم«به تكرار واژه (

اي منحصر به فرد ميان  ؛ رابطه)الف ٣٣:٣١ارميا (با اشتياق در پي انجام اراده خدا است ؛ قلبي آه )٢٧:٣۶

گناهان هم ؛ )الف ٣۴:٣١ارميا (همگاني از خداوند در اسرائيل فت ؛ معر)ب ٣٣:٣١اريما (خدا و قوم او 

  ). ٣٧- ٣۵:٣١ارميا (؛ و تداوم امت تا به ابد )ب ٣۴:٣١ارميا (شوند  بخشيده و هم فراموش مي

مند نشده بود، اما در ظهور ثانوي  اسرائيل به عنوان يك ملت هنوز از مزايا و منافع عهد جديد بهره

اين . در اين اثنا، ايمانداران حقيقي در برخي از برآات عهد شريك خواهند بود. اشتخداوند حضور خواهد د

 پياله نمادي از عهد است و خونشود، جاييكه  حقيقت آه آليسا با عهد جديد ارتباط دارد در شام خداوند ديده مي

د خود را خادمان همچنين پولس و ديگر رسوالن عه). ٢۵:١١قرنتيان  ١؛ ٢٠:٢٢لوقا (نشان تأييد آن است 

   ). ۶:٣قرنتيان  ٢(شمرند  عهد جديد بر مي

آنند آه آشتي آنقدر  منتقدان ادعا مي. شد بايد جفتي از هر حيوان و همچنين خوراك به آشتي آورده مي

هاي جانوران به اضافه خوراك آافي را به مدت يك سال و هفده روز در خود جاي  بزرگ نبوده آه همه گونه

و بسياري از هاي اصلي حيوانات و پرندگان را در خود داشته است،  رسد آشتي تنها گونه ظر ميبه ناما . دهد

  .و آشتي براي اين آار بسيار بزرگ بود. هاي ديگر پس از آن بوجود آمدند گونه

به آشتي «: بخش انجيل شود ـ دعوت فيض ظاهر مي ١براي اولين بار در آيه » درآييد«واژه  ١:٧

  » .سالمتي درآييد



- ١٩ - 

توان براي اين موضوع يافت آه چرا به نوح فرمان داده شد هفت جفت از حيوانات  دليلي نمي ١٨-٢:٧

شايد به خاطر خوراك بود و يا . پاك را به داخل آشتي ببرد، درحاليكه تنها يك جفت حيوان ناپاك ببرد

پيش از اينكه باران ). ٢٠:٨آنيد به نگاه (اي براي قرباني آه مسلمًا حيوان پاك براي اين آار الزم بود  پيشبيني

، و در اين اثنا آبهاي زيرزميني ذخيره شروع به باريدن آند، هفت روز زودتر آشتي از ساآنان آن پر شد

باران به مدت چهل روز و چهل شب باريد، چهل در  .شدند تا در موعد مقرر از ازمين فوران آنند مي

  . مقدس عدد آزمايش و امتحان است آتاب

همه : آنند؟ به آيه بعدي توجه فرماييد آيا اين يك طوفان محلي بود، آنگونه آه برخي ادعا مي ٢۴-١٩:٧

اي  ديد آه به نوح بگويد آشتي خدا نيازي نمي). ١٩آيه ( آوههاى بلند آه زير تمامى آسمانها بود، مستور شد

توانست تنها  او مي. داشته باشد اتومبيل  ظرفيت ٨٠٠بسازد آه طول آن چند برابر زمين فوتبال باشد و يا 

روايتها در مورد طوفان عالمگير در سراير جهان . هشت نفر و حيوانات را به مكاني ديگر نقل مكان دهد

هاي آرارات  اما طوفان پانزده ذراع هم از آوه. فوت ارتفاع دارد ١٧٠٠هاي آرارات بيش از  آوه. وجود دارد

اي  توان اين همه آب را در يك منطقه نگاه داشت، اين چگونه معجزه چگونه مي). ٢٠، ١٩آيات (بيشتر بود 

خدا وعده داد آه ديگر آبها تبديل به طوفاني نشوند آه تمام جانداران را  ١۵:٩ شدر پيدايتوانست باشد؟  مي

. ستپس از آن طوفانهاي محلي بسيار به قوع پيوستند، اما هيچگاه يك طوفان عالمگير به وقوع نپيو. نابود آند

پطرس ويراني دنيا توسط . گيري محال خدا عهد خود را شكسته است ــ يك نتيجهاين طوفان محلي بود پس اگر 

  ). ۶:٣پطرس  ٢(داند  ويراني آينده دنيا توسط آتش ميطوفان را نمادي از 

م خداوند عيسي به زير آبهاي خش. آشند آبها داوري خدا را به تصوير مي. آشتي تصويري از مسيح است

نگاه (. آساني آه بيرون هستند محكوم هستند. اند آساني آه در مسيح هستند نجات يافته. االهي در جلجتا رفت

  ). ٢١:٣پطرس  ١آنيد به 

  : نامه طوفان به شرح ذيل است نسب ١٩-١:٨

  ). ١٠:٧(روز ــ پيش از اينكه نوح داخل آشتي شود تا زمان طوفان  ٧ .١

  ). ١٢:٧( شبانه روز ــ مدت زمان طوفان ۴٠ .٢

ين برگشت        ١۵٠ .٣ ه آب از زم ا اينك وه   و آشتي  ) ٣:٨(روز ــ از زماني آه باران آغاز شد ت ر آ ب

  ). ۴:٨و  ١١:٧مقايسه آنيد با (آرارات قرار گرفت 

  ). ۵:٨و  ١١:٧مقايسه آنيد با (ها نمايان شدند  ه روز ــ از آغاز طوفان تا زماني آه قله آو ٢٢۴ .۴

  ). ٧:٨(هاي آوه نمايان شدند تا زماني آه نوح زاغي را رها آرد  روز ــ از زماني آه قله ۴٠ .۵

و هفت روز «، ١٠؛ آيه ١٠-۶:٨(روز ــ از فرستادن زاغ تا اولين باري آه آبوتر فرستاده شد  ٧ .۶

  )»ديگر

  ).١٠:٨(تا زماني آه آبوتر براي بار دوم فرستاده شد روز ديگر ــ  ٧ .٧

  .)١٢:٨(رروز ديگر ــ تا زمان آخرين اعزام آبوت ٧ .٨
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ا   ١١:٧(روز ــ از آغاز طوفان تا زماني آه نوح پوشش آشتي را برداشت    ٣١۴ .٩ مقايسه   ١٣:٨ب

  ). شود

د  ١۴:٨را با  ١١:٧(روز ــ از زمان آغاز طوفان تا زماني آه زمين خشك شد  ٣٧١ .١٠ ). مقايسه آني

  ). ١۶آيه (يرون بيايد در اين زمان به نوح فرمان داده شد از آشتي ب

. تصاويري خوب از طبيعت آهنه و نوي يك ايماندار هستند) ٨آيه (و آبوتر پاك ) ٧آيه ( زاغ ناپاك

ها بنشين و غذا بخورد درحاليكه طبيعت تازه با مرگ و  طبيعت آهنه دوست دارد بر روي آشغالها و الشه

  . گيرد تا زماني آه پاي خود را بر زمين قيامت نگذارد آرامي نمي. شود داوري ارضا نمي

آندسته از ما آه از خشم نجات . خدا اين فيض نجات بخش خدا را با ساختن يك مذبح پاسخ داد ٢٢-٢٠:٨

اين پرستش به ماند زمان نوح قابل امروز هم . خود را نزد خدا بياوريم پرستشهاي برخاسته از دلايم بايد  يافته

را لعنت نكند و يا هيچ موجود  خداوند عهدي بست آه به موجب آن ديگر زمين. خشنود آننده استپذيرش و 

اي را هالك نكند، همانگونه آه تا آنون چنين آرده است، همچنين او تا زماني آه زمين پايدار است  زنده

  .فصول سال را برقرار ساخت

اي نبود  در نگاه اول، قرباني. گويد ، خدا از سختي دل انسان شرير سخن مي٢١و در اينجا در آيه  ۵:۶در 

  . آند اي است؛ و خدا بر حسب رحمت خود عمل مي در اينجا قرباني. آمد نبال او ميو داوي به د

  

  )٩باب (نوح پس از طوفان . ج

بيانگر اين مطلب است آه پس از طوفان به انسان اجازه داده شد براي اولين بار گوشت  ٣آيه  ٧-١:٩

  .به خدا تعلق داردخوردن خون منع شده بود، زيرا آه خون حيات جسم است، و حيات . بخورد

گرفت  اگر آسي از يك قاتل انتقام مي. متضمن برقراري نظام حكومتي است مجازات براي متخلفين خود 

عهد جديد  .اين اقتدار را دشاتند حق انجام اين آار را داشتندتنها آساني آه . آمد هرج و مرج بوجور مي

درباره حكومت چنين   ۴:١٣چرا آه در روميان  يك بار براي هميشه جاوداني آرد،مجازات در مالء عام را 

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

  . خراب نكندآمان تضميني بود براي اينكه خدا ديگر زمين را با آب طوفان  رنگين ١٧-٨:٩

خود  رغم فيضي آه خدا به نوح نشان داد، او گناه آرد، او مست آرد و عريان در چادر علي ٢٣-١٨:٩

بدون اينكه به بدن هنگامي آه حام او را ديد اين موضوع را به برادران خود گفت، و برادرانش . خوابيد

  .عريان او نگاه آنند او را پوشانيدند

سؤال اينجاست آه چرا نوح به جاي . آنعان را لعنت آرداز خواب بيدار شد  حهنگامي آه نو ٢۵-٩:٢۴

ان اين سئوال را اينگونه پاسخ داد آه گرايش به شرارت آه در حام خود را شايد بتوحام، آنعان را لعنت آرد؟ 

رفتار اخالقي او و مجازاتي آه سزاوارش بود از  يتپس اين لعنت در واقع نبو. م شدنشان داد بر آنعان اعال

از  ن خود عملي شنيع در حق پدربزرگ خود انجام داده است، و نوح بعدًاجواب ديگر اين است آه آنعا. بود
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شايد مقصود از آنعان در آيه . تر او با او چه آرده است دانست آه پسر آوچك نوح مي. اين موضوع مطلع شد

، » پسر«مقدس معموًال مقصود از   در آتاب. نوه آوچك نوح باشد، و نه حام آه پسر آوچك او بوده است ٢۴

. لعنت نشد بلكه به خاطر گناه خودشپدرش واقعه، آنعان به خاطر گناه در اين . يا ديگر نوادگان است» نوه«

به اجازه داد تا تنها قسمتي از نسل حام را لعنت آند و نه ديگر اما شايد بتوان اين را هم نيز گفت آه فيض خدا 

  .دادند تشكيل ميسوم نسل بشر را -فرزندان او آه تقريبًا يك

ان براي اسرائيل را شايد بتواند در بندگي آنع. آنعان لعنت شد تا سام و يافث را خدمت آند ٢٩-٩:٢۶

پوستان به آار رفته است، اما مطمئنًا  اين عبارت براي توجيه بردگي سياه. ديد ٢٨:١و داوران  ٢٣:٩يوشع 

خروج اسرائيل از آنعان جد آنعانيان بود، آساني آه پيش از . خواهد چنين چيزي را به ما بگويد اين آيه نمي

برآت  سام و يافث. پوست بودند سياههيچ دليل و مدرآي نبود آه ثابت آند آنها و . مصر در آنجا ساآن بودند

تواند بيانگر اين موضوع باشد آه يافث از نظر روحاني  مي ٢٧آيه . يافتتند تا براي خود سرزميني داشته باشند

  . در برآاتي آه سام توسط نسل خود يافت شريك شد

 ٢١:١٠باب . بزگ نوح بوده است اختالف نظر وجود دارد بر سر اين موضوع آه آيا سام يا يافث پسر

ترجمه (» سام برادر بزرگ يافث«و يا » تر بود سام برادر يافث آه بزرگ«توان اينگونه نيز خواند،  را مي

اول آمده  ۴:١تواريخ ١و  ٣٢:۵نامه پيدايش  سام در نسب. تر است ترجمه دوم قابل قبول). جديد آينگ جيمز

  . است

  )١٠باب (نامه امتها  نسب. ٧- چ

  . پدر امتها شدندسام، حام، يافث  ٣٢-١:١٠

  .ها ها، فينقي ها، آشوريها، ارامي ها ــ يهوديان، عربها، بابلي سامي  : سام

امي  : حام وپي   ح ـ اتي ا ـ طيني    ه ا، فلس ريها، آنعانيه ا، مص ايي   ه اًال افريق ا، احتم ا و ه ه

  . دانند را از نسل يافث مي ها ها، گرچه بسياري از صاحبنظران شرقي شرقي

افثي  : يافث اني   ي ا، يون ـ ماده ا ـ ي  ه ا، قبرس ره  ه ا، و غي ايي،. ه د و اروپ ژاد هن اًال ن احتم

تند  اروپايي ا بسياري از صاحبنظران شرقي   . ها و آسياي شمالي از نسل يافث هس ه

  . دانند را هم از همين نژاد مي

آيات (و پسران سام ، )٢٠:۶آيات (، پسران حام )۵-٢ات آي(ترتيب در اين باب چنين است، پسران يافث 

به احتماًال  ۵زبانهاي گوناگون در آيه . سام و نسل او متمرآز استدر ادامه عهد عتيق روح خدا بر ). ٣١-٢١

  ). ٩-١:١١(آند  ج بابل اشاره ميواقعه آينده يعني بر

دهد آه چگونه  شرح مي ۵آيه . آرده استتوجه آنيد آه در اين باب سه بار به پراآندگي انسانها اشاره 

در ) در بابل(گويد آه پراآندگي مردم زمين  به ما مي ٢۵آيه . نسل يافث در سرزمينهاي گوناگون پراآنده شدند
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خاندان ، هنگامي آه ١١اي است بر واقعه برج بابل در باب  همچون مقدمه ٣٢آيه . روزگار فالج رخ داد

  . با زبانهاي مختلف تقسيم شدندپسران نوح به امتهاي گوناگون 

پس از » جبار در جهان«او در ابتدا به عنوان اولين . به معناي عصيانگر است) ١٠- ٨آيات (نمرود 

او به ). ١٠آيه (د برقراري يك مملكت آربه عنوان اولين نفري آه اقدام به و ) ٨آيه (طوفان نوح شناخته شد 

، )١١نگاه آنيد به آيه (ابل را ساخت، و همچنين نينوا و آشور خاطر همين روحيه عصيانگري بر عليه خدا، ب

  . يكي ديگر از دشمنان ديرينه قوم خدا

  . برد سام را به عنوان برادر بزرگتر نام مي ٢١همانگونه آه گفتيم، آيه 

ه  نمي اني را آ ت مك ا قطعي وان ب ل  ت ا فهرست ذي ود، ام د، مشخص نم كني گزدي ا س وام در آنج ن اق اي

  . مان آمك آند ما را در بررسيتواند  مي

  

  اسپانيا —  )۴آيه ( ترشيش

  قبرس —  )۴آيه ( آتيم

  اتيوپي —  )۶آيه ( آوش

  مصر —  )۶آيه ( مصرايم

  ليبي —  )۶آيه( فوط

  فلسطين —  )۶آيه ( آنعان

  آشور —  )١١آيه ( آشور

  پارس —  )٢٢آيه ( عيالم

  النهرين سوريه و بين —  )٢٢آيه ( ارام

  

  )١١باب (ل برج باب. ح

تقسيم شدند بر اساس زبانها  انسانهاباشد،  ١١آه از نظر زماني بايد بعد از باب  ١٠در باب  ۴-١:١١

بر طبق خواسته به جاي اينكه انسان . بينيم اآنون در اين باب علت اين پراآندگي را مي). ٣١، ٢٠، ۵آيات (

بياييد شهرى براى خود «: و گفتند). بابل(ود در شنعار شهر و برجي بنا نم روي زمين پراآنده شود،خدا بر 

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

اجتناب از (و لجبازي ) اي براي خود آسب آنند آوازه( غرورپس آار آنها به خاطر » .پراآنده شويم

تصويري است از تالش دائمي انسان براي رسيدن به آسمان توسط برج  همچنين براي ما اين). پراآندگي

 .نجاتي آه ارمغان فيض خدا استاعمال ما و نه 

اين ابتداي زبانهاي بسياري . خداوند اين مردم را داوري نمود و زبانهاي آنها را مشوش ساخت ٩-١١:۵

ت منقطه مخالف بابل بود، چرا آه در درس) ١١-١:٢اعمال (پنطيكاست . است آه امروزه در دنيا وجود دارد
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بابل به معناي تشويش است، و اين پيامد . پنطيكاست هر شخص آارهاي عجيب خدا را به زبان خود شنيد

 .اجتنبا ناپذير اتحادي است آه باعث دوري از خدا مي شود و يا موافق با خدا نيست

به نسلهاي بشر خط سير ين رو ثبت تاريخي از ا. آنند اين آيات نسل سام و ابرام را دنبال مي ٢۵- ١٠:١١

بقيه عهد عتيق به طرز . سر قوم عبراني شد، آسي آه شود محدود مي) ابرام(و يك انسان ) ساميها(يك نسل 

  .را شامل مي شودتاريخ اين امت وسيعي 

سه مذهب جهاني ــ  .ترين شخصيتهاي تاريخ بود ابرام مرد قوِي ايمان و يكي از مهم ٣٢- ١١:٢۶

نام او در شانزده آتاب عهد عتيق و يازده آتاب عهد جديد . آنند وديت، مسيحيت و اسالم ــ او را تكريم مييه

  .است» پدر فرزندان بسيار«است و ابراهيم به معناي » پدر مكرم«نام او به معناي . ذآر شده است

 :آند ح ميدرك آيندلر اين مشكل را چنين تشري. در اين عبارت يك مشكل رياضي وجود دارد

ارح    ن ت را او   س ت، زي از اس كل س ود را در   مش زرگ خ ر ب ا آورد    ١٣۵پس ه دني الگي ب ، )٢۶(س

ه  ). ۴:٧، به همراه اعمال ۴:١٢(سال سن داشت  ٧۵درحاليكه ابرام تنها  يكي از راه حلها اين است آ

ه دن     . ترين پسر بوده است فرض آنيم ابرام آوچك انواده ب زرگ خ ده   و شصت سال پس از پسر ب ا آم ي

يش از   ) (٢٧-٢۶:١١(در ابتدا نوشته شده است  نامش است و به خاطر شهرتش رايم پ همانگونه آه اف

گويد سن تارح  به متن سامري نگاه بيندازيم آه به ما ميراه حل ديگر اين است آه ). ي به دنيا آمدسمن

رام در    البته با اين احتساب آه آيد، تر مي اين به نظر معقول. سال بوده است ١۴۵ سن   ١٧:١٧خود اب

  . شالگي به دنيا آورده باشد ١٣٠گويد و تارح او را در  خود را مي

اش به سمت شمال شرق  تارح و خانواده. پرستان بوده است النهرين، مرآز بت در بين) ٣١آيه (اور آلدان 

  . آردند مهاجرتمت حران و مسير آنعان يعني به س

  

  )۵٠-١٢بابهاي (پاتريارخهاي اسرائيل . ٢
  )١٨:٢۵- ١:١٢( ابراهيم . الف

  )٩-١:١٢(دعوت ابراهيم . ١- الف

، ١:٧را مقايسه آنيد با اعمال  ١آيه (هنوز در او بود خداوند ابرام را خواند  ابرامهنگامي آه  ٣-١:١٢

از آشور، خانواده، و خانة پدري خود را ترك آند، و يك نوع زندگي زائرانه را آغدعوت شده بود تا  ابرام). ٢

سرزمين ــ : هاي مهم زير را در بر داشت وعدهخدا با او عهد بسيار عجيبي بست آه ). ٩:١١عبرانيان (آند 

امتي عظيم ــ يعني قوم يهود؛ سعادت مادي و روحاني براي ابرام و نسل او؛ نامي يعني سرزمين آنعان؛ 

برآت خواهند بد؛ همسايگان اسرائيل آنها مجرايي براي برآت ديگران خواهند عظيم براي ابرام و اوالد او؛ 

يافتند، آه در واقع  برآت ميتمام قبايل زمين توسط ابرام ها لعنت خواهند شد؛  يافت و دشمنان سامي

- ١٠:١٧؛ ۶-۴:١۵، ١٧-١۴:١٣در اين عهد . آسي آه از نسل ابرام بودايست به خداوند عيسي مسيح،  اشاره

  . تر هم شد يد و وسيعتجد ١٨- ١۵:٢٢؛ و ١۴
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به عبارتي سالهاي بدون پيشرفت، ابرام به ، »تلف شده در حران«اصطالح  پس از آن سالهاي به ٩-١٢:۴

آنها ابتدا . آنعان مهاجرت آردنداش لوط، و ديگر خويشان و اموال خود به  همراه ساراي همسرش، برادرزاده

ان دشمن براي مردي آه با ايمان راه حضور آنعاني. آه ابرام مذبحي براي خداوند بنا نمود به شكيم آمدند، جايي

اي  او نه تنها براي خود خيمه. و عاي ساآن شد) خانه خدا(ايل  سپس ابرام ميان بيت. رفت مانعي نبود مي

اين موضوع چيزهاي بسياري در مورد اولويتهاي اين مرد خدا . برپانمود، بلكه براي خداوند مذبحي بنا نمود

  . برام به سمت جنوب حرآت آردادهد آه  نشان مي ٩ه آي. گويد اش به ما مي در زندگي

  )۴:١٣- ١٠:١٢(سفر به مصر و بازگشت . ٢- الف

مكاني را آه خدا  ابرامبه هنگام يك قحطي شديد، . با اينحال ايمان هم فراز و نشيب دارد ٢٠- ١٠:١٢

مشكالتي به همراه اين حرآت . مصر نمادي است از دنيا. برايش انتخاب آرده بود را به قصد مصر ترك آرد

سراي خود  ابرام نگران بود آه مبادا فرعون او را بكشد و همسر زيباي او، ساراي را براي حرم. داشت

در حقيقت . از اين رو ابرام ساراي را مجبور آرد آه دروغ بگويد، و خود را خواهر ابرام معرفي آند. بگيرد

اين حيله . اين مسأله دروغ بود، چرا آه نيت آن فريب بوداما باز هم ، )١٢:٢٠(او خواهر ناتني ابرام نيز بود 

او بايد به حرمسراي فرعون (براي ساراي خوشايند نبود اما ) نفعي برايش داشت(براي ابرام مؤثر واقع شد 

فرعون وقتي از اين ). او و خاندانش گرفتار مصيبت شدند(و اين موضوع به ضرر فذعون تمام شد ). رفت مي

  . او پس از اينكه ابرام را سرزنش آرد، او را به آنان فرستاد. فت از ابرام بهتر عمل آردفريب آگاهي يا

چرا جسماني به جنگ روحاني برويم، ما نبايد با اسلحه اين موضوع براي ما يادآور اين مطلب است آه 

  . ر اين جنگ پيروز شويمتوانيم گناه آنيم تا د آه نبايد با چنين روشها و ابزاري به اهداف خود برسي، و ما نمي

سرزنش شد و در ابرام در در انظار همه . ترك نكرد، اما اجازه دا تا اين گناه نمايان شودخدا ابرام را 

  . آمال خفت و خواري از آن سرزمين بيرون شد

  . جمهور و غيره نه يك اسم خاص بلكه يك لقب است، همچون پادشاه، امپراطور، رئيس» فرعون«واژه 

تمام نياز» ايل بازگشت به بيت«. ايل  در واقع مشارآت با خدا بود ازگشت ابرام از مصر به بيتب ۴-١:١٣

  . اند آه از خداوند دور شدهاست آساني 

  )٢۴:١۴ - ١٣(تجربه لوط و ابيملك . ٣- الف

ابرام . نزاع آردندهاي خود  شبانان مواشي لوط و ابرام بر سر چمنزارها براي چرانيدن گله ١٣-١۵:۵

او در آمال فروتني، . گذاشت آه لوط زمين خود را انتخاب آندآمال ادب، مهرباني و از خود گذشتگي در 

جور آه هم لوط چمنزارهاي سرسبز دره اردن انتخاب آرد،  ).٣:٢فيلپيان (ديگران را بهتز از خود دانست 

اما با دنيا همجوار ) ٨ ،٧:٢پطرس ٢(گرچه لوط يك ايماندار حقيقي بود . شهرهاي فاسد صدوم و عموره بود

خواست، اما ابرام فيض را براي فرزندان  گوسفندان خود مي را برها  او سبزه«گويند،  همانگونه آه مي. شد

  ).١۶، ١۵آيات (» خود خواست
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باعث نشد لوط انتخاب خود را  مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاآار بودنداين حقيقت آه 

؛ او چشمان خود را )٧آيه (نزاع آرد ) خادمانش(او : و رفتن در بيابان توجه نماييدبه مراحل فر. محدود آند

او دورتر از جايي آه ؛ )١٢آيه (؛ او خيمه خود را نقل آرد )١١آيه (؛ او اختيار آرد )١٠آيه (برافراشت 

مقام رسمي  او يك). ١:١٩(؛ او در دروازه نشسته بود، مكان قدرت سياسي )١٢:١۴(خدا بود ساآن شد  آاهن

  . محلي در صدوم شده بود

نظر آرد، اما خدا تمام سرزمين آنعان را به او و نسل  ابرام از انتخاب زمين سرسبز صرف ١٨- ١٣:١۴

پس از اينكه برام در حبرون ساآن . عالوه بر اين خدا به او اوالد بسياري را وعده داد. او تا به ابد بخشيد

اي  داوند بنا نمود ــ هميشه مذبحي براي خدا بنا نمود، اما هيچگاه خانهسومين مذبح خود را براي خ.... شد 

  ! براي خود بنا ننمود

از اين رو ما بايد با ايمان . اموال خود را بنگردتوجه نماييد آه خدا به ابرام گفت ميان زمين قدم بزند و 

  . بدانيمهاي خدا را براي خود  وعده

بر ، )پارس(ادهاي مهم اين باب، آردالعمر، حاآم عيالم سيزده سال پيش از وقوع رخد ١٢-١:١۴

در سال سيزدهم، پنج . آردند غلبه آرد و تا درياي مرده پيش رفت پادشاهان مختلفي آه در منطقه حكومت مي

از اين رو او با سه پادشاه ديگر در منطقه بابل متحد شد، و به سوي قسمت . بر آدرالعمر شوريدندپادشاه 

اين . ده حمله آرد، و سپس به قسمت غربي تا صدوم و عموره و ديگر شهرهاي آن حواليشرقي درياي مر

مهاجمان بر ساآنان منطقه غلبه آردند و و به با اسرا و . هاي قير بود رخ داد نبرد در دره سيديم آه پر از چاه

  .خورد به چشم ميغنايم جنگي خود به سمت شمال رفتند ــ آه در ميان اسرا لوط، برادر زاده ابرام هم 

سيصد و هجده تن از نيروهاي آارآزموده خود را جمع هنگامي آه ابرام اين اخبار را شنيد،  ١۶- ١٣:١۴

سرانجام آنها را در نزديكي دمشق، در سوريه  شكست . آرد و تا دان، در شمال در پي نيروهاي مهاجم تاخت

با خود بدبختي آوردند بلكه ديگران را هم به دردسر  دينان نه تنها بي. غنايم را نجات دادداد و و لوط و تمام 

بينيم آه توسط دعاي شفاعتي او را  برام لوط را با نيروي شمشير نجات داد اما بعدآ ميادر اينجا . انداختند

  ). ١٩، ١٨باب (دهد  نجات مي

انگونه آه گشت، ملك سادوم به ديدار او شتافت، هم هنگامي آه ابرام به زمين خود بازمي ١٨ - ١٧:١۴

اما ملك صديق، پادشاه ساليم و آاهن خداي . آند شيطان گاهي ايمانداران را بعد از يك پيروزي وسوسه مي

به سادگي از توانيم  ما نمي. تعالي، در حاليكه نان و شراب به دست داشت براي تقويت ابرام به ديدار او آمد

دهنده  است بگذريم و آنها را نمادي از رنجهاي نجات آنار نان و شرابي آه در اينجا براي اولين بار ذآر شده

شويم تا در برابر هر وسوسه  آنيم، تقويت مي هنگامي آه به بهايي آه او ابري نجات ما پرداخت فكر مي. ندانيم

  .آلودي بايستيم گناه

صه شده خال(صديق به معناي پادشاه عدالت است و ساليم  ملك. باشند مقدس داراي معني مي نامها در آتاب

او نمادي از مسيح است، پادشاه . پس او پادشاه عدالت و پادشاه سالمتي بود. به معناي سالمتي است) اورشليم
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بي پدر و  «صديق  خوانيم آه ملك  مي ٣:٧هنگامي آه در عبرانيا . حقيقي عدالت و سالمتي، و رئيس آهنه ما

، اين موضوع را تنها با توجه به مقام آهانت بود » ياتبي مادر و بي نسب نامه و بدون ابتداي اّيام و انتهاي ح

متصدي اين مقام اند و براي مدت محدودي اين  مقام خود را آسب آردهاآثر آاهنان . توانيم درك آنيم او مي

خوانيم اين مقام آهانت از پدر و  صديق منحصر به فرد بود، چرا آه همانگونه آه مي  اما آهانت ملك. اند بوده

مزمور (است » به رتبه ملك صديق«آهانت مسيح . او نرسيده بود و نه ابتدا و آغاز و انتهاي داشت مادر به

  ). ١٧:٧؛ عبرانيان ١١٠:۴

در . صديق ابرام را برآت داد، و ابرام در مقابل يك دهم از غنايم خود را به او داد ملك ٢٠، ١٩:١۴

و زيرا ابرام جد هارون بود، . ي عميقي در بر دارندخوانيم آه چنين اعمالي اهميت روحان مي ٧برانيان باب ع

ابرام را برآت داد بدين معنا است آه صديق  اين حقيقت آه ملك. آند آهانت هارون را منعكس ميدر اينجا 

. صديق از آهانت هارون هم بزرگتر است، زيرا برآت دهنده از دريافت آننده برآت بزرگتر است آهانت ملك

صديق  آهانت ملكخود تصويري است از آهانت هارون آه برتري يك داد  صديق ده به ملكاين حقيقت آه ابرام 

  . دهد يك مي تري دارد به مقام باالتر خود ده مقام پايينزيرا آسي آه آند،  را تأييد مي

 ».مردم را به من واگذار و اموال را براي خود نگاه دار«دوم گفت، ساما در مقابل پادشاه  ٢۴- ٢١:١۴

آند تا خود را با حاشيه و وسايل سرگرم آنيم در حاليكه مردم  ان است آه شيطان ما را وسوسه ميبدينس

   . اموال تو نخواهد گرفتابرام در پاسخ گفت آه هيچ چيزي از . ميرند اطراف ما دارند مي

  )١۵باب (وارث موعود ابراهيم . ۴- الف

چون پاتريارخ انعام پادشاه سدوم را نپذيرفت، . دارد ١۴آيه اول ارتباط نزديكي با آيه آخر باب  ١:١۵

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

  . حفاظت خود قرار داد و به او ثروت بخشيد

زيرا قانون آن  ترسيد آه مبادا غالمش، اليعازر دمشقي وارث او گردد، اوالد بود مي ابرام آه بي ٢:١۵-۶

از نگاه . شمار باشند اما خدا به او وعدة پسر و نسلي داد، نسلي آه به تعداد ستارگان بي. زمان اينگونه بود

اما ابرام به وعده خدا ايمان . دار شدن ساراي گذشته بود زيرا از زمان بچهانسان چنين امري محال است، 

خوانيم در روميان  ط ايمان آه در اينجا نويد آن را ميشمردگي توس عادل. داشت، و خدا او را عادل شمرد

دهد آه نسل او همچون بار  وعده مي ١۶:١٣خدا در . تكرار شده است ٢٣:٢، و يعقوب ۶:٣، غالطيان ۴:٣

ــ  مابراغبار تصويري است از اوالد طبيعي . به تعداد ستارگان ۵:١۵زمين زياد شود، و در اينجا يعني در 

ند از نسل روحاني ــ آساني آه توسط ايمان عادل شمرده ستارگان تصويري هست. اند دهزا آساني آه يهودي

  ). ٧:٣نگاه آنيد به غالطيان (شوند  مي

از يك ، را تأييد آند )٢١-١٨، ٨، ٧آيات (و سرزمين ) ۶-١آيات ( خدا براي اينكه وعده ذريت ٢١-٧:١۵

  : دهد چنين شرح مي) David Baron(ديويد بارون ). ٢١-٩آيات (نماد بسيار عجيب اما بسيار مهم استفاده آرد 
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ات آشته شده            بر طبق  ان حيوان اني، دو طرف از مي ا پيم رارداد ي د ق ام عق ه هنگ رسوم شرقي آهن ب

ان         گذشتند، از اين رو به شكلي نمادين شهادت مي  مي د و پيم ن عه دگي خود را در راه اي ه زن د آ دادن

، خوِد خدا آه تنور پر دود و ١۵اآنون در پيدايش ). ١٩-١٨:٣۴ن نگاه آنيد به ارميا(خواهند گذاشت 

ا نظاره    اجشاد حيوانات عبور ميچراغ مشتعل نمادي از او بود، از ميان  رام تنه گر   آرد، درحاليكه اب

  . چنين نمايش باشكوه فيض رايگان خدا بود

  . نها به خدا بستگي داشتاين خود نشاني بود بر اينكه اين يك عهد بالشرط بوده است، و تحقق آن ت

الشخورها . هاي قرباني نمادي از قوم اسرائيل هستند بر طبق نظري ديگر درباره اين عبارت، الشه

اسارت مصر آزاد اسرائيل از . مسلمًا همان مصر استزميني آه از آن ايشان نباشد . نمادي از امتها هستند

آننده سرنوشت  تنور پر دود و چراغ مشتعل توصيف . به آنعان باز خواهد گشتپشت چهارم خواهد شد و در 

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

دين آنعان بايد سرانجام  ساآنان بي. آامل نخواهد شدرهايي اسرائيل تا زماني آه گناه اموريان تمام نشود 

د، و گاهي هم نجوالن دهد ننكه داوري شوتا پيش از ايدهد  اجازه مي اناما خدا هميشه به شرير. شدند نابود مي

 ٢(خواهد آه آسي هالك شود ــ حتي اموريان فاسد  و نمياو صبور است،  . دنآزاري رسانبه نظر به قوم او 

عواقب اسفناك شرارت براي دهد آه شرير در ظاهر به نتيجه هم برسد تا  او همچنين اجازه مي). ٩:٣پطرس 

  . آامًال خشمي عادالنه استاو از اين رو خشم . همه روشن باشد

در اين آيات چنين پيشگويي شده است آه قوم ابرام . سازند زماني را مطرح مييك مشكل  ١۴و  ١٣آيات 

و در پايان اين دوره با ثروت بسيار بازخواهند سال در سرزمين بيگانه بردگي خواهندآرد،  ۴٠٠به مدت 

  . است سال تكرار شده ۴٠٠نيز اين  ۶:٧در اعمال . گشت

  . ساآن بودندسال در مصر  ۴٣٠اسرائيل تا آن روز  خوانيم آه بني مي ۴١ ،۴٠:١٢در خروج 

گويد آه از زمانيكه خدا عهد با ابراهيم را تأييد آرد تا زمان اعطاي شريعت  پولس مي ١٧:٣در غالطيان 

  .سال فاصله زماني وجود دارد ۴٣٠

  د؟ توان اين سالها را با هم انطباق دا چگونه مي

زمان مصيبتهاي اشاره دارد به ذآر شده است  ۶:٧و در اعمال  ١۴، ١٣:١۵سالي آه در پيدايش  ۴٠٠

بلكه در . اش هنگامي آه به مصر آمدند در سارت و بردگي نبودند يعقوب و خانواده. سخت اسرائيل در مصر

  . شاهانه با آنها رفتار شدمقابل بسيار 

بودند ــ تا بدان يست به آل زماني آه قوم اسرائيل در مصر ا اشاره ۴١، ۴٠:١٢سال در خروج  ۴٣٠

  .اين يك تصوير درست است. روز

ذآر شده است، پوشش  ۴١، ۴٠:١٢تقريبًا همان زماني را آه در خروج  ١٧:٣سال در غالطيان  ۴٣٠

را  به مصرتأييد آرد تا زماني آه يعقوب تدارك رفتن اين سالها از زماني آه خدا عهد ابراهيم را . دهد مي
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ادامه و تا اعطاي شريعت يعني سه ماه بعد از خروج از مصر ، )١۴:۴۶پيدايش (ديد حساب شده اند  مي

  . يابند مي

. الوي، قهات، عمرام، موسي: يافت ٢٠-١۶:۶توان در خروج  را مي ١۶:١۵چهار نسل در پيدايش 

سليمان بر آن حكومت . رف نكرده بودوعده داده شده بود، تص ٢١-١٨اسرائيل هنوز سرزميني را آه در آيات 

اين عهد  .لتهاي خراجگزار، اما قوم او آن را تصرف نكردندابه عنوان اي، )٢۴، ٢١:۴پادشاهان ١(آرد 

 اي ايجاد تواند در اجراي اين هدف وقفه هيچ چيزي نمي. شود آه مسيح سلطنت ر به دست گيرد زماني آامل مي

  !اند گويي آه وقعًا رخ دادههاي خدا بسيار مسلم است،  وعده. آند

دانند آه در جنوب غزه جريان داشته است و اآنون به نام وادي  را عمومًا نهري مي) ١٨آيه (رود مصر 

  . األريش معروف است و نه رود نيل

  )١٧، ١۶بابهاي (اسماعيل فرزند خواهش جسم . ۵- الف

ه جاي اينكه به انتظار خدا بنشيند ابرام را ساراي ب. شود آلود در اينجا ديده مي بيقراري ذات گناه ١:١۶-۶

به او رسيده در مصر  ناخوشاينداحتماًال هاجر در زمان اقامت . بياورد پسريمتقاعد آرد تا از آنيز او، هاجر 

. تأييد نكندآند، حتي اگر هيچگاه آنها را  هاي زناشويي قوم خود را ثبت مي نابسامانيخدا وفادارانه تمام . بود

ساراي هم در واآنش به اين عمل ابرام را . خود به ديده تحقير نگاه آرد  خاتونحامله شد، به هاجر  هنگامي آه

ناسازگاري ميان فيض و اين موضوع تصويري است از . سرزنش آرد، سپس هاجر را از خانه بيرون آرد

تارها در اين قسمت به درحاليكه برخي از رف). ٣١- ٢١:۴غالطيان (توانند يكجا ساآن باشند  آنها نمي. شريعت

  .غيرعادي هستند نظر از نظر فرهنگي قابل قبول هستند، اما مسلمًا از ديدگاه مسيحيت

اين . شد بود، فرشته خداوند نزد او آمد درحاليكه هاجر در بيابان شور آه به مصر منتهي مي ١۵-٧:١۶

گويند تجلي مسيح  ن حالت ميآرد، آه به اي فرشته خداوند عيسي بود آه قبل از تجسم خود را ظاهر مي

)Christophany) .( او به هاجر گفت آه بازگردد و .) نگاه آنيد ۶در مورد فرشته خداوند به مقالة داوران باب

با ظهور قوم اين وعده ! مسلما. تسليم ساراي شود، و به او وعده داد آه پسرش سر امتي عظيم خواهد شد

اند  براي بسياري از آساني آه با خدا مالقات آرده» مطيع شو ...برگرد و «عبارت . عرب به تحقق پيوست

  . آيد شمار مي نقطة عطف مهمي به

زيرا او گفت، » شوي، تو خدايي هستي آه ديده مي«توان چنين تعبير آرد،  را مي ١٣فرياد هاجر در آيه 

آه بدين معناست، (ناميد  »ُرئي بَئرَلحي« او آن چاه را  » .آيا ا ينجا نيز به عقب اوآه مرا مي بيند، نگريستم«

  ). بينيد چاه آسي آه زنده است و مرا مي

نتام اسماعيل به معناي . هنگامي آه اسمائيل براي هاجر به دنيا آمد ابرام هشتاد و شش ساله بود ١۶:١۶

اجر ما در اين واقعه بايد به خاطر بسپاريم آه ه. در اين مورد او به فرياد هاجر رسيد. شنود است خدا مي

  ). ۴نگاه آنيد به غالطيان (نمادي از شريعت و ساراي نمادي از فيض است 
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آار آردن با ديگر خواهد در لفافه اين را بگويد آه  شايد مي ١آالم خدا براي ابرام در آيه  ١۴-١:١٧

تازه بالفاصله پس از اين خدا عهد خود را . توان و قوت انساني بس است و بگذارد آه خدا براي او آار آند

سپس . است) پدر امتهاي بسيار(نيست بلكه ابراهيم ) پدر مكرم(گويد آه نام او ديگر ابرام  آند و به او مي مي

شود نشاني  اين عمل جراحي آه بر روي پسر انجام مي. ختنه به عنوان نشاني براي اين عهد مقرر گرديد

اگرچه اين عمل تا آن زمان در . استفيزيكي بود بر اينكه آن فرد متعلق به قوم زميني و منتخب خدا 

هر . اش اين موضوع منا و مفهوم جديدي به خود گرفت شد، اما براي ابراهيم و خانواده خاورميانه انجام مي

شد، و گرنه بايد از قوم  اي بايد ختنه مي پسري در خانه ابراهيم ختنه شد، و پس از آن هر پسر هشت روزه

اصطالح منقطع شدن گاهي ). ١۴-٩آيات (شد  رانده مي اعت قوم بايد بيرونمشد ــ يعني اينكه از ج رانده مي

در موارد ديگر، مانند اينجا به . ١۵، ١۴:٣١مقدس به معناي آشتن به آار رفته است، همچون خروج  در آتاب

  .محروم شدن از حقوق اجتماعي است معناي

سازد آه ابراهيم پيش از اينكه ختنه  در اين مورد آامًال نكته بين است و خاطر نشان ميپولس رسول 

» آه پيش از ختنه هم آن را داشت يعدالت ايمانآن مهري بود بر «ختنه او ). ۶:١۵(شود، عادل شمرده شد 

القدس را به عنوان نشاني از  امروزه ايمانداران هيچ نشان فيزيكي در خود ندارند؛ آنها روح). ١١:۴روميان (

  ). ٣٠:۴افسسيان (ايمان خود دارند 

  عالمت ختنه

). ١۴-١٠:١٧پيدايش (خدا ختنه را مقرر آرد تا نشاني ظاهري باشد بر عهدي آه ميان او و قوم او است 

و امتها ) ۴۵:١٠اعمال (اند  شناخته شده» اهل ختنه«از اين رو تمام فرزندان ابراهيم تحت عنوان 

نشان و مهري است بر عدالتي آه ابراهيم همچنين اين عمل ). ١١:٢افسسيان (اند  ناميده شده» نامختونان«

  ). ۵:۴روميان (توسط فيض بدست آورده بود 

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

از ناآامي در » دلهاي نامختون«و » گوشهاي نامختون«. آه به معناي عدم مهارت در سخنوري است) ۶:١٢

؛ ارميا ۶:٣۶؛ ١۶:١٠؛ تثنيه ۴١:٢۶الويان (گويند  شنيدن و محبت آردن و اطاعت از خداوند سخن مي

  .به معناي ناپاك است) ٧:۴۴حزقيال (» نامختون گوشت«). ۵١:٧؛ اعمال ۶:١٠

ايمانداران با . به معناي مرگ او بر روي صليب است) ١١:٢آولسيان (» اختنان مسيح«در عهد جديد، 

» ختنه ناساختنه به دست، يعني بيرون آردن بدن جسماني«شوند؛ پولس آن را  مسي ختنه مييك شدن در 

اين مسأله وضعيت هر . گويد اين ختنه از مرگ نسبت به طبيعت جسماني سخن مي). ١١:٢آولسيان (نامد  مي

). ۵:٣آولسيان ( آلود جسم دنبال آرد آند، اما بايد آن را در جنبه عملي اعمال گناه ايماندار را توصيف مي

، و اين موضوع در تضاد آامل با يك )٣:٣فيلپيان (آند  توصيف مي رسول خدا ايمانداران را ختنه حقيقي

  ). ١٢:٢غالطيان (است » اهل ختنه«گراي يهودي به نام  حزب شريعت
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 عالوه بر نمادين بودن اين موضوع، برخي از فرايض شريعت به خاطر نجات قوم خدا از امراض امتها

باعث جلوگيري از برخي اشكال سرطان چه در بسياري از پزشكان امروزه بر اين باورند آه ختنه . بوده است

  .شود مي همسران آنهاو چه در  مردان

باشد و به ابراهيم وعده ) شاهزاده(نباشد، بلكه نامش ساره ساراي ديگر  سارايخدا گفت آه  ١٧- ١٧:١۵

پاتريارخ خنديد، اما خنده او از روي شادي بود و نه . واهد زاييدداد آه زن نود سالة او پسري برايش خ

  ). ٢١-١٨:۴روميان (متزلزل نشد ايمان او . ايماني بي

آن هنگامي آه ابراهيم از خدا خواست آه اسماعيل نزد خدا زيست آند، خدا به او گفت آه  ٢٧- ١٨:١٧

برآت خواهد يافت و بارور خواهد شد، و با اينحال، اسماعيل . عهد توسط پسرش اسحاق تحقق خواهد يافت

  .رسيد اسحاق نمادي از مسيح بود، آه توسط او عهد خدا به تحقق نهايي خود مي. امتي عظيم خواهد شد

  .و پسرش اسماعيل ختنه شدند ابراهيمهمان روز : توجه نماييد ابراهيممحض به اطاعت 

  )١٩، ١٨بابهاي (سدوم و عموره . ۶- الف

آه در حقيقت دو نفر از آنا . ، سه مرد بر ابراهيم ظاهر شدند١٧پس از وقايع باب  بالفاصله ١۵-١:١٨

خاص فرهنگ خاورميانه است   نوازي ابراهيم و ساره با مهمان. فرشته و يكي از آنها خود خداوند بود

آنها ي آه و هنگام. و آنكه از فرشتگان هم برتر بود را خدمت آردند)٢:١٣عبرانيان (ناخواسته فرشتگان 

گفت تا سال آينده پسري خواهد زاييد،  و خنده او  مشغول صحبت بودند ساره سخنان خداوند را شنيد آه مي

مگر هيچ امري نزد خداوند مشكل «: سخت او را سرزنش نموداو با اين سؤال . ايماني او را فاش نمود بي

بيانگر اين امر  ١١:١١عبرانيان . )١۵- ٩آيات (اما علي رغم ترديد او اين وعده دوباره تكرار شد » است؟

  . ايماني مقطعي بعدها تبديل شد به زن ايمان است آه ساره علي رغم اين بي

ه     ٣٣-١٨:١۶ د، و درحاليك ابود آن پس از اينكه خداوند بر ابراهيم آشكار نمود آه قصد دارد سدوم را ن

اه   زدند، شمارش معكوس شفاعت ابراهيم آغاز شد  دو فرشته در شهر قدم مي ـ پنج نج   ... ـ ... چهل  ... چهل و پ

دا نمي    . ده.... بيست ... سي  م در شهر پي ابود نمي      حتي اگر ده مرد عادل ه د سدوم را ن رد  شد خداون دعاي  ! آ

ود    اين دعا بر اساس شخصيت داور . اي عالي از يك شفاعت مؤثر است ابراهيم نمونه ان ب ام جه ه  (تم و ) ٢۵آي

هامت را  ن ش ياي نعكس م رد،  م دا  آ ك از خ ناخت نزدي ك ش ا ي ه تنه ي داشت آ ي عميق ين حال فروتن ا در ع ام

ي د م ان ده ود نش ي از خ ين فروتن ن  . توانست چن ه اي د ب فاعت برداشت خداون راهيم دست از ش ه اب امي آ هنگ

ه  (موضوع خاتمه داد و از نزد او رفت   ه       اسرار بسياري در   ). ٣٣آي ه آي ه حقيقتي آ دگي هست آ ان   ٢۵زن بي

  . ها پاسخ ارضا آننده براي آنها استآند تن مي

  ).١٩آيه ( قايل شد غافل نشويددار  انسان خانوادهاز احترامي آه خدا براي ابراهيم به عنوان يك 

. اما فساد اخالقي تنها دليل نابودي اين شهر نبود. بازي مترادف شده است با همجنسنام سدوم  ١١-١:١٩

  .برد نام مي» فراواني نان، سعادتمندي رفاهيتغرور، «را  ، خداوند گناه سدوم۵٠، ۴٩:١۶در حزقيال 
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لوط دو فرشته را پذيرفت و به اصرار از آنها خواست آه شب را در خانه او سپري آنند، چرا آه به 

مردان سدوم حتي در پي اين بودند آه به اين . دانست آه ممكن است اين خطر آنها را نيز تهديد آند خوبي مي

در آمال نا اميدي تالش آرد ميهمانان خود را نجات دهد و در آمال لوط . هم تجاوز آنند ميهمانان آسماني

موقتًا بر آنها تنها يك معجزه باعث نجات آنها شد، فرشتگان . شرمساري دختران خود را به آنها پيشنهاد آرد

  . آوري عارض آردند

  

  همجنسبازي

؛ ٣٢-١٨:١روميان (و در عهد جديد ) ١٣:٢٠؛ ٢٢:١٨؛ الويان ٢۶-١:١٩پيدايش (هم در عهد عتيق 

او با ويران آردن شهرهاي سدوم و . آند محكوم مي، خدا همجنسبازي را )١٠:١تيموتاؤس  ١؛ ٩:۶قرنتيان ١

هرآسي آه . در شريعت موسي، حكم همجنسباز مرگ بود. عموره خشم خود را از اين مسأله نشان داد

  .همجنسبازي آند وارث ملكوت خدا نخواهد شد

گويد آه آنها  پولس مي. پردازند فاسد خود مياين به اصطالح همجنسخواهان بهاي گراني را براي زندگي 

اينها شامل بيماريهاي مقاربتي، ). ب٢٧:١روميان (» عقوبت سزاوار تقصير خود را در خود يافتند«در خود 

ش ذهني و احساسي و تغييرات همچنين اغتشا .و ايدز است) يك نوع سرطان(سارکوم کاپوسی پينيوموسيتيس، 

  .غيرمعمول شخصيتي را به همراه دارد

يك همجنسباز چه زن و چه مرد همچون تمام گناهكاران اگر از گناه خود توبه آند و خداوند عيسي مسيح 

گرچه خدا از گناه همجنسبازان متنفر است اما آنها را . تواند نجات يابد دهنده خود بپذيرد مي را به عنوان نجات

  . دوست دارد

. آند؛ ئ نه گرايش آن را مقدس عمل آن را محكوم مي آتاب. همجنسبازي با همجنسگرايي تفاوت دارد

خود را القدس  آنها به قوت روح. دهند بسياري هستند آه گرايش به انجام چنين آاري دارند اما به آن تن نمي

به مسيحيان بسياري هستند آه . ي زندگي آنندسازند آه در برابر اين وسوسه مقاومت نموده و در پاآ مقيد مي

  . گرايش دارندهمجنس خود 

القدس  اند، اما، نتوانستند آن را تغيير دهند، غرق روح وضعيت خود را در غم و پشيماني نگريسته.... 

ا   شده ديس است          اند ت ن خود تق ه در حقيقت اي د، آ اآي را بيبن درت صبر و پ ا  ... ق ه   آنه اداري ب در وف

ردد و   ن عيب دروني و مداوم خود را تحمل ميايمسيح،  آنند تا قدرت االهي در ضعف انسان آامل گ

  .خدا جالل يابد

مسايل نتيجه گناه بشر دانند، اما خدا مقصر نيست، بلكه اين  برخي خدا را مقصر چنين گرايشهايي مي

ارند، و برخي در برخي در يك زمينه ضعف د. هر فرزند سقوط آردة آدم گرايش به شرارت دارد. است

  . وسوسه شدن گناه نيست، بلكه به وسوسه تن دادن گناه است. اي ديگر زمينه
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ياري  بااينحال،. براي همجنسبازي رهايي است، همانگونه آه براي ديگر اشكال شهوت هم رهايي هست

   . و مدد االهي در اين راه براي هم موردي بسيار مهم است

عنوان يك شخص بپذيردند، بدون اينكه روش زندگي آنها را سرزنش  مسيحيان بايد همجنسبازان را به

به هر شكلي آه شده آنها را به ايمانداران بايد زيرا آنها هم آساني هستند آه مسيح برايشان جان داد، . آنند

  ).١۴:١٢عبرانيان (سوق دهند » به غير از آن هيچكس خداوند را نخواهد ديد«سوي زندگي مقدسي آه 

اما هنگامي آه او سعي . اش اصرار آردند آه شهر را ترك آنند فرشتگان به لوط و خانواده ٢٩- ١٢:١٩

اثر  زندگي مرتد او اداعاهاي او را بي. دامادهايش را متعقاد آند، چنين امري به نظر آنها مسخره آمدآرد 

. همراهي آردند به هنگام طلوع فجر فرشتگان لوط، همسرش و درخترانش را تا به بيرون از سدوم. ساخت

حتي ده . وقت را تلف آرد، و ترجيح داد در صوغر بماند، يكيديگر از شهرهاي فاسدحتي پس از آن هم لوط 

خدا جواي نماند، زيرا  اما دعاي ابراهيم بي. مرد عادل هم در شهر سدوم يافت نشد، پس خدا آن را ويران نمود

  . يرون آوردابراهيم را به ياد آورد، و لوط را از آن انقالب ب

گرچه همسر لوط شهر را ترك آرد، اما دل او همچنان در شهر بود، و از اين رو زير داوري خدا قرار 

، مسيح او را مثال زد تا هشداري باشد براي )٣٢:١٧لوقا (» زن لوط را به ياد آريد«به عبارتي ديگر . گرفت

  . گيرند آساني آه نجات او را جدي نمي

دختران او او را نوشانيدند . هم بيرون آمد و در غاري در يك آوه ساآن شد لوط از صوغر ٣٨- ٣٠:١٩

در نتيجه دختر بزرگ پسري زاييد به نام موآب و دختر آوچك پسري زاييد . و او مست شد و با نزديكي آردند

آينده  در. اسرائيل شدند عمون آغاز شد، آه بعدها همسايگان بني از اينجا نسل موآب و بني. به نام بن عمي

ها بودند آه اسرائيل  و عموني) ٣-١:٢۵اعداد (همين زنان موآبي بودند آه مردان اسرائيلي را به زنا آشاندند 

؛ ارميا ٣٣:١١پادشاهان ١(، آه قرباني فرزندان را هم توسط آن رواج دادند را به پرستش ملكوم سوق دادند

ود، اما به خاطر دنيوي بودنش شهادت خوبي دانيم آه لوط مردي عادل ب مي ٨ ،٧:٢پطرس  ٢از ). ٣٢:٣۵

، )آسي در سدوم بود(، دامادهايش، دوستانش، مشارآتهايش )٢۶آيه (، همسرش )١۴آيه (بجا نگذاشت 

آيه (، آسب و آارش، و تقريبًا زندگيش )٣۵آيه (، شخصيتش )او ثروتمند شد اما ناگهان فقر شد(اموالش، 

هيچ راه . ت آه آنها تحت تأثير معيارهاي اخالقي شهر سدوم بودندرفتار زشت دخترانش حاآي از آن اس). ٢٢

  ). ٣:٢عبرانيان (فراري نيست 

  )٢٠باب (ابراهيم و ابيملك . ٧

اري ديگر پس از بيست سال همان اشتباهي را آه با در نظر ما محال است آه ابراهيم ب ١٨ -١:٢٠

ود از خود رد آند ــ محال است، مرگ اينكه ه عنوان خواهر خفرعون مرتكب شده، تكرار آند و ساره را ب

تكرار دورويي ابراهيم در مصر رار تقريبًا واقعه ابميك در ج! د را نسبت به گناه به ياد آوريمتمايل دايمي خو

او .خدا خواست اهداف خود را در تولد اسحاق تحقق بخشد، آه ممكن بود عملي نشودخدا ). ١٧- ١٠:١٢(است 

تواند بر اعمال  او مي. او تنها يك تماشاچي در اطراف ميدان تاريخ دنيا نيست. د آردابيملك را به مرگ تهدي
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ايمان در اين واقعه بسيار بهتر از ابراهيم  ابيملك بي. ايمانان شرير قوم خود حكومت نمايد، حتي در زندگي بي

ور است آه يك آ بسيار شرم.) ابيملك يك لقب است و نه يك اسم خاص. (بود عمل آرد» دوست خدا«آه 

هنگامي آه يك نيمه حقيقي را به جاي حقيقت تمام جلوه دهيم،  !ايماندار توسط يك انسان دنيوي توبيخ شود

ابراهيم حتي سعي آرد خدا را هم به خاطر اينكه او را به آن مكان . ديگر آن حقيقت نيست بلكه ناراستي است

اما با اينحال، او هنوز . به گناه خود اعتراف نمايدد و تر عمل آن توانست عاقالنه او مي. آورده سرزنش نمايد

اهل خانه او از نازايي شفا از اين رو خداوند ابيملك را نزد او فرستاد تا ابراهيم دعا آند آه . مرد خدا بود

  . حاصل آنند

وان ت پس مي. شود براي تسكين به تو داده مياي  يعني هديه، )١۶آيه ( »براي تو پرده چشم است«عبارت 

شود، تا گواهي باشد  مبلغي براي رضايت خاطر شما به شما داده مياين به عنوان «آن را چنين ترجمه آرد، 

   » .اشتباه رفع شده است براي تمام مردان آه

  )٢١باب (اسحاق فرزند وعده . ٨- الف

خوشحال او، همانگونه آه خدا هنگامي آه فرزند وعده براي ابراهيم و ساره متولد شد، والدين  ١٠-١:٢١

اين مسأله باعث شادماني آنها و شادماني تمام آساني ). ٢١، ١٩:١٧(نام نهادند ) خنده(گفته بود وي را اسحاق 

احتماًال اسحاق زماني آه از شير گرفته شد بين دو تا پنج سال سن داشته . شد شنيدند مي آه اين خبر را مي

ساره ديد آه اسماعيل در هنگامي آه . زده الي هفده سال سن داشته استو احتماًال اسماعيل بين سي. است

آند، به ابراهيم گفت آه هاجر و پسرش  آه به مناسبت از شير گرفتن اسماعيل برگزار شد، استهزا مي ضيافتي

رساند، و اينكه  داند آه شريعت بر فيض جفا مي ديلي بر اين موضوع ميپولس اين عمل را . بيرون آندرا 

تواند بر اساس شريعت حاصل شوند  و برآات روحاني نميدر آنار هم باشند، توانند  ريعت و فيض نميش

  ). ٢٩:۴غالطيان (

داد محزون شد، اما خدا به او تسلي داد و به  ابراهيم از اينكه هاجر و اسماعيل را از دست مي ١٣-١١:٢

اوند بر او روشن ساخت آه اسحاق فرزند وعده اما خد. در امتي بزرگ خواهد شداو وعده داد آه اسماعيل و پ

  . است و از طريق او عهد تحقق خواهد يافت

هنگامي آه هاجر و پسرش در بيابان جنوب آنعان از تشنگي در حال مرگ بودند، خدا   ٢١ - ٢١:١۴

پس  اسماعيل در اين هنگام نوجواني بيش نبود،. اي گشود، و آنها نجات يافتند چشمان آنها را بسوي چشمه

نام اسماعيل به اين معنا . اي آشيد او را به خاطر ضعفش زير بوتههاجر به اين معنا است آه  ١۵احتماًال آيه 

. »خدا شنيده است«و » خدا شنيد«تكرار شده است ــ  ١٧و اين عمل دو بار در آيه ، »شنود خدا مي«است آه 

  ! دهد ود و پاسخ ميشن خدا مي. آودآان و فرزندان بايد تشويق شوند آه دعا آنند

اين ابيملك آسي بود آه سپهساالرش از . نيست ٢٠لزومًا همان ابيملِك باب  ٢٢ابيملك در آيه  ٣۴- ٢٢:٢١

و هنگامي آه ابيملك و ابراهيم با هم پيمان دوستي بستند، پاتريارخ . غصب آردهخادمان ابراهيم چاه آبي 

و نتيجه آن شد آه عهدي بسته شد و چاه به . ك گفتدرباره چاه آبي آه در گذشته غصب شده بود به ابيمل
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اين مكان بعدها تبديل شد به شهري ). »چاه سوگند«(او بالفاصله آن را بئرشبع ناميد . ابراهيم بازگردانيده شد

به عنوان يادبود در آنجا ) نوعي درخت(و ابراهيم شوره آزي . داد آه بيشتر مرزهاي جنوبي را تشكيل مي

  . غرس نمود

  )٢٢باب (قرباني اسحاق . ٩- الف

مقدس باشد، و هيچ واقعه  ترين رويداد آتاب شايد بتوان گفت پس از واقعه جلجتا اين واقعه تلخ ١٠-١:٢٢

بزرگترين . تر از مرگ پسر محبوب خدا بر روي صليب به ما نشان دهد تصويري واضحديگري نيست آه 

 .اسحاق را براي قرباني سوختني بر آوه موريا بگذراندماني آغاز شد آه خدا از او خواست آزمايش ابراهيم ز

موريا . درحقيقت خدا قصد نداشت آه ابراهيم چنين آاري بكند؛ او هميشه با قرباني انسان مخالف بوده است

دها واقعه جلجتا در آن همانجايي بود آه بعو ) ١:٣تواريخ ٢(آوهي است آه اورشليم در آن واقع شده است 

درد وا ، همچون زخم عميقي دل ابراهيم را به »پسر خود را آه يگانه توست«خدا آه  ن سخناي. رخ داد

پسري آه تولدش ه طوري آه او تنها پسر وعده بود ــ يگانه پسر، باسحاق تنها پسر ابراهيم بود . داشت مي

  .حاصل معجزه بود

شود براي  يل به الگويي ميتبدرود آن واژه  معموًال اولين باري آه يك واژه به آار ميمقدس  در آتاب

. شوند براي اولين بار در اينجا ديده مي) ۵آيه (و پرستش ) ٢آيه (محبت . مقدس ديگر موارد آن در ادامة آتاب

عيسي خداوند است، خود تصويري از تصويري آمرنگ از محبت خدا نسبت به محبت ابراهيم نسبت به پسر 

  . براي انجام ارادة خدادهنده  ترين قرباني بود ــ قرباني نجاتبزرگ

مقدس دوبار پشت سر هم تكرار شده  يكي از ده نامي است آه در آتاب» ابراهيم، ابراهيم« ١٢، ١١:٢

سموئيل ١، ۴:٣؛ خروج ٢:۴۶؛ ١١:٢٢پيدايش (اين تكرار هفت بار درباره انسان به آار رفته است . است

به  ٣۴:١۵؛ مرقس ٣٧:٢٣؛ ٢٢، ٢١:٧تي سه بار ديگر در م). ۴:٩؛ اعمال ٣١:٢٢؛ ۴١:١٠؛ لوقا ١٠:٣

  ).١٢آيه (بود خدا  )١١آيه (فرشته خداوند . اين تكرارها حاوي موضوعاتي بس مهم هستند. آار رفته است

خدا به ابراهيم وعده داده بود آه . مسلمًا قرباني اسحاق آزمايش بزرگ ايمان ابراهيم بود ١۵- ١٣:٢٢

احتماًال اسحاق در اين هنگام بايد بيست و پنج ساله بوده باشد، و . دتوسط پسرش نسلهاي بسياري به او عطا آن

 ١٩:١١يافت؟ بر طبق عبرانيان  آشت ديگر چگونه آن وعده تحقق مي اگر ابراهيم او را مي. ازدواج نكرده بود

ماني چنين اي. خيزانيد آشت، خدا او را از مردگان برمي ابراهيم ايمان داشت آه حتي اگر او پسر خود را مي

ايمان  همچنين به. موردي از قيامت در تاريخ دنيا ثبت نشده بودبسيار قابل توجه است، زيرا تا بدان لحظه هيچ 

شما در اينجا نزد االغ بمانيد، تا من با پسر بدانجا رويم، و عبادت آرده، نزد شما «: توجه نماييد ۵:٢٢او در 

، سپس توسط اعمال عادل شمرده شد )۶:١۵(ل شمرده شد ابراهيم پيش از هر چيز توسط ايمان عاد ».بازآييم

اي براي نجات او شد، درحاليكه اعمال او نمايانگر اصالت ايمان  ايمان او وسيله). ٢١:٢نگاه آنيد به يعقوب (

خدا بره قرباني «، پدرش در جواب به او گفت، »بره قرباني آجاست؟«هنگامي آه اسحاق پرسيد، . او بودند
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ذآر شده است تحقق نيافت، بلكه  ١٣اي آه در آيه  اين وعده توسط بره ».هيا خواهد ساخترا براي خود م

  ).٢٩:١يوحنا (توسط بره خدا 

تنها پسر، آه محبوب پدر : اسحاق اولين نشان است. شود در اين باب دو نشانه بارز از مسيح ديده مي

قرباني : بره دومين است. برخيزانيده شد و به شكلي نمادين از مردگانمشتاق انجام اراده پدر است، است، 

اي بود آه آامًال براي خا سوخته  گناهي آه به جاي ديگري مرد، خون او ريخته شد، و آن قرباني سوختني بي

خدا دردي را از ابراهيم مضايق آرد آه «بره به جاي اسحاق گفته است،  نمهيا شدشخصي در مورد . شد

، به مانند ديگر موارد عهد عتيق خوِد خداوند عيسي مسيح ١۵و  ١١ر آيه فرشته خداوند د» .خود در دل داشت

اين يكي از هفت نامهاي ترآيبي ). ١۴آيه (ناميد ) يهوه يرا( خداوند مهيا خواهد آردابراهيم آن مكان را . است

  : نامهاي ديگر چنين هستند. در عهد عتيق است

  ).٢۶:١۵خروج (» دهد خداوند تو را شفا مي«  يهوه رفقه ــ

  ).١۵-٨:١٧خروج (» خداوند درفش من«  يهوه نسي ــ

  ).٢۴:۶داوران (» خداوند سالمتي ما«  يهوه شالوم ــ

  ).١:٢٣مزمور (» خداوند شبان من«  يهوه روئي ــ

  ).۶:٢٣ارميا (» خداوند عدالت ما«  يهوه صدقينو ــ

  ). ٣۵:۴٨حزقيال (» خداوند حاضر است«  يهوه شمه ــ

توانست به آسي بزرگتر از خود قسم بخورد  وند به خود قسم خورد زيرا او نميخدا ١٩- ٢٢:١۶

شود، شامل برآت ديگر امتها توسط مسيح  وعده خدا در اينجا، آه توسط سوگند او تأييد مي). ١٣:۶عبرانيان (

براهيم ذريت ا: افزايد هاي خود مي به وسعت وعده ١٧خدا در آيه ). ١۶:٣نگاه آنيد به غالطيان (شود  مي

بر مخالفان خود «فرزندان او اين بدان معنا است آه . هاي دشمنان خود را متصرف خواهند شد دروازه

  ».استبه سقوط خود شهر اتسخير دروازه شهر به مث. حكومت خواهند آرد

برادر ابراهيم، ناحور دوازده پسر داشت، درحاليكه ابراهيم تنها دو پسر داشت ــ اسماعيل و  ٢۴- ٢٠:٢٢

شمار ابراهيم محقق  توانست ايمان ابراهيم را درباره وعده خدا در مورد فرزندان بي چگونه اين مي. حاقاس

باب (وادار آند آه اليعازر را در جستجوي يافتن همسري براي ابراهيم روانه آند توانست او را  مي! سازد

  . توجه نماييد ٢٣:٢٢به نام ربكا در ). ٢۴

  )٢٣باب (آرامگاه خانوادگي . ١٠- الف

هنگامي آه ساره در سال صد و بيست و هفت سالگي درگذشت، ابراهيم از ساآنان حتي  ١۶-١:٢٣

اين . اش حبرون قبر مكفليه را براي دفن ساره خريداري نمود ــ تنها خريد ارضي او در مدت زمان زندگاني

در . شرقي مرسوم بوده است هاي د آه در آن ايام در سرزميننآن بها صحبت ميبسيار گراناز خريد عبارات 

ابراهيم هم در آمال ادب و احترام . ها به ابراهيم پيشنهاد آردند آه يكي از قبرها را خود انتخاب آند ابتدا حتي

در ابتدا عفرون نه تنها . نپذيرفت و اصرار نمود آه قيمت قبري را آه از آن عفرون بود آامًال پرداخت نمايد
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دانست آه همة اينها از روي احترام  ابراهيم ميه عنوان يك هديه پيشنها آرد، اما قبر را بلكه تمام زمين را ب

هنگامي آه ابراهيم تمايل بسياري براي . در واقع مالك قصد نداشت آه آن را بدون دريافت مبلغ بدهد. است

بسيار خوبي را  ن داد، عفرون چهارصد مثقال نقره به او پيشنهاد آرد، گويي آه قيمتخريد آن قبر از خود نشا

پس هنگامي آه . زد درحقيقت اين مبلغ بسيار گزاف بود، و خريدار بايد بر سر آن چانه مي. پيشنهاد آرده است

خواست آه به يك  ابراهيم نمي. زده شدند ابراهيم همان قيمت اوليه را پذيرفت همگي از اين موضوع شگفت

  .ايمان بدهكار باشد و ما هم بايد چنين آنيم بي

اين مكان . مقبره مكفليه بعدها تبديل شد به آرامگاه ابراهيم، اسحاق، ربكا، يعقوب و ليه ٢٠- ١٧:٢٣

  .تاريخي اآنون محلي است آه مسجد مسلمانان در آن بنا شده است

  )٢۴باب (عروسي براي اسحاق . ١١- الف

دختري انتخاب آند و  ابراهيم بزرگترين خادم خود را قسم داد آه مبادا براي اسحاق از آنعانيان ٩-١:٢۴

 ۴-٢قسمي را آه در آيات ) Charles F. Pfeiffer(چارلز اف فيفر . النهرين زندگي آند نه بگذارد آه او در بين

  :آند ذآر شده است، چنين توصيف مي

نگاه آنيد (آمدند  پدر خود بوجود مي)صلب(» آمر«يا » ران«ها از  مقدسي، بچه بر طبق اصالح آتاب

ا     ). ٢۶:۴۶به پيدايش  ه اگر سوگند بج گذاشتن دست بر روي آمر نمادي بود بر اينكه، در صورتي آ

ه از        آورده نشود، فرزنداني آه بوجود مي داني آ ارتي فرزن ه عب ا ب د، و ي د مي  » آمر «آمدن شدند   تولي

شد و به طور خاص در  ناميده مي» سوگند اوالد«و اين عمل . انتقام اين خيانت را از او خواهد گرفت

ن ه  اي ود آ ن ب راهيم اي ادم اب را مأموريت خ اربرد دارد، زي ه توسط اسحاق  قسمت آ د آ ان ده اطمين

  . فرزندي براي ابراهيم حاصل شود

اسحاق «شود تا براي  القدس است آه توسط پدر فرستاده مي خادم در اينجا نمادي از روح ١۴- ١٠:٢۴

ت تمهيدات سفر را ثبت آرده است، خادم متن روايت به دق. يعني خداوند عيسي عروسي برگزيند» آسماني

اين ) Murdoch Campbell(مورداك آمپل .  هدايايي دارد، و نشاني براي شناسايي عروس منتخب خداوند

  :دهد موضوع را چنين شرح مي

ر                 ر رنگ ت ايش است را پ ه شايسته پسر آق ري آ ه شخصيت و موقعيت دخت ر اينك ود ب اين نشاني ب

ر مي    مي» سبويي«و او تنها بايد از ا. سازد ري ب ـ سبوي     خواست ــ آنگونه آه از ترجمه متن عب د ـ آي

ي عظيم و       ادر امت ا م ود ت د      آب؛ اما آنكسي را آه خدا انتخاب آرده ب جدة دور عيسي مسيح باشد، باي

ه ديگران      ذات بخشندة خود را اينگونه نشان مي راوان ب داد آه نه تنها يك سبوي آب، بلكه آب بسيار ف

ي  مي م اعالم مي            . دبخش ه شترها ه انيدن ب راي آب نوش ادگي خود را ب د آم دين منظور او باي رد  و ب . آ

ه            تصور ميخوب هنگامي آه ما  د آ در تشنه بودن وان تشنه پس از يك سفر طوالني، آنق آنيم، ده حي

ازر ب   بريم آه اين دختر همان دختِر توانستند ده بشكه آب را بنوشند،  آنگاه پي مي مي ه  دعاي اليع ود آ

ين   ايست به روحيه حيوان را خدمت آند، و اين اشارهحاضر بود انسان و  اي مهربان و فداآار و همچن

  .شخصيتي بسيار واال
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بدينسان هداياي خادم ابراهيم را انجام داد و محبوب بود آه اين شرايط را  مسلمًا اين ربكا ۵٢- ٢۴:١۵

دانست آه  آرد، خادم ابراهيم مي هدايت ميپدر خود هنگامي آه ربكا خادم را به سوي خانة . دريافت آرد

 به محض اينكه ربكا اين وضعيت را براي برادر خود، البان شرح داد، او . جستجوي او به پايان رسيده است

تمام اين . و سپس شنيد آه خادم از ربكا براي اسحاق خواستگارس آردهمراهانش را به گرمي پذيرفت، 

متقاعد سازند آه اين ازدواج را خداوند پدر ربكا را  ،ست هم دادند تا البان و بتوئيلاتفاقات خوشاينددست به د

   .تدارك ديده است

. سپس خادم هدايايي به ربكا، البان، و مادر او تقديم آرد تا مهر تأييدي باشد بر اين پيوند ۶١- ۵٣:٢۴

مشكل اما اشتياق ربكا براي رفتن صبح روز بعد، خانواده خواستند آه در عزيمت ربكا تأخير صورت پذيرد، 

  .را حل آرد و او به برآات خانواده عازم شد

رود ظاهر  اسحاق پس از واقعه موريا براي اولين بار هنگامي آه به مالقات ربكا مي ۶٧- ۶٢:٢۴

بينيم زماني است  دهنده را پس از مرگ، تدفين و قيام و صعود به آسمان مي پس اولين باري آه نجات. شود مي

مالقات اسحاق با ربكا يكي از ). ١٨- ١٣:۴تسالونيكي ١(آيد  ديدار عروس منتخب خود ميه او براي آ

باشد و با او ازدواج آرد و دل به او بست، و بر خالف او بدون اينكه او را قبًال ديده . زيباترين مالقاتها است

  .ديگر پاترارخها هيچ همسر ديگري نداشت

  )١٨- ١:٢۵(نسل ابراهيم . ١٢- الف

تأييدي بر اين  ۶به نظر آيه . قطوره متعه ابراهيم ناميده شده است ٣٢:١در اول تواريخ  ١:٢۵-۶

اي ابراهيم بوده است، آسي آه از تمام مزاياي يك همسر در خانه برخوردار  پس او زن صيغه. موضوع باشد

  . تأييد او نيستند آند آه هيچگاه آنها مورد مسايل دنيوي را ثبت ميباري ديگر خدا دخالت . نيست

ابراهيم در سن صد و هفتاد و پنج سالگي جان بداد و دومين ضخصي بود آه در مقبره حبرون  ١٨-٧:٢۵

: اند به وعده خدا به ابراهيم تحقق بخشيدند نام برده شده ١۶- ١٢دوازده پسر اسماعيل آه در آيات . دفن شد

به آانون توجه روايت تبديل اسماعيل، اسحاق  با مرگ). ٢٠:١٧آيه (» دوازده رئيس از او پديد آمدند«

  .شود مي

  )٣۵:٢۶- ١٩:٢۵(اسحاق . ب

  )٣۴-١٩:٢۵(خانواده اسحاق . ١-ب

سپس خدا دعاي اسحاق را جواب داد و . بود نازادربكا تقريبًا تا بيست سال پس از ازدواجش  ٢۶- ١٩:٢۵

اينكه خدا به او گفت آه آنها سر دو امت  نزاع ميان اين دو پسر او را سر در گم ساخته بود تا. او حامله شد

ناميده ) فريبكار(و ديگر يعقوب .  نام نهاده شد) پر مو(نوزاد اول عيسو ). اسرائيل و ادوم(رقيب خواهند شد 

. خواست از برادرش سبقت جويد چرا آه پاشنه اسحاق را چسبيده بود حتي به هنگام تولد هم يعقوب مي. شد

  .او شصت سال سن داشتق متولد شدند، زماني آه دوقلوهاي اسحا
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هنگامي آه پسرها بزرگ شدند، عيسو تبديل شد به يك صياد ماهر آه غالبًا بيرون از خانه  ٢٨، ٢٧:٢۵

اسحاق عيسو را دوست داشت، اما ربكا يعقوب را دوست . دل و چادر نشين بود در مقابل يعقوب ساده. بود

   . بود» مامانپسر «احتماًال او . داشت

عيسو به عنوان پسر نخست اين امتياز دا داشت آه دو سهم از اموال پدر را به ارث برد ــ  ٣۴- ٢٩:٢۵

اين . سپس او تبديل شد به يك طايفه يا سرخانواده. برد آنچيزي آه پسر ديگر به ارث مييعني، دوبرابر 

توانست جد  او ميشد اين را نيز گفت آه  در مورد عيسو، مي .زادگي معروف بود موضوع به حق نخست

او آنقدر با التماس . پزد گشت، ديد آه يعقوب براي خود آش سرخ مي روزي عيسو از شكار بازمي. مسيح باشد

، را بر او گذاشتند، و اين نام هم بر او و هم )ادوم(» سرخ«قدري از آن آش سرخ طلب نمود آه نام مستعار 

زادگي او به او داد،  آش را در قبال دريافت حق نخستهنگامي آه يعقوب  .بر اوالد او، ادوميان نهاده شد

 ٢٣نبوت آيه » .هيچ غذايي جز ميوه درخت ممنوعه به اين بها خريداي نشد«. پذيرفتعيسو در آمال حماقت 

خدا از اين معامله عيسو چشم پوشي نكرد، اما يك چيز مبرهن استــ خدا . تحقق يافت ٣۴- ٢٩تا خدي در آيات 

ارضاي نياز جسماني خود را به برآات ج نهاد و در نقشه خدا قرار گرفت، درحاليكه عيسو زادگي ار به نخست

  .روحاني ترجيح داد

با تأآيد بر رفتاري آه عيسو نسبت به جاي اينكه با نحوه رفتار يعقوب با برادرش به پايان برسد اين باب 

سرنوشت نهايي . رسخت اسرائيل بودندفرزندان عيسو دشمنان س. رسد زادگي خود داشت به پايان مي به نخست

  . آنها در عوبديا اعالن شده است

  ) ٢۶باب (اسحاق و ابيملك . ٢-ب

و درحاليكه به سوي ). ٢٠و  ١٢بابهاي (واآنش اسحاق نيز نسبت به قحطي به مانند پدرش بود  ١:٢۶-۶

در مسير مصر جرار . ودآرد خداوند در جرار بر او ظاهر شد و به هشدار داد آه به مصر نر جنوب سفر مي

خدا به اسحاق گفت آه موقتًا در جرار بماند اما اسحاق در آنجا ساآن . قرار داشت و حكم يك توقفگاه را داشت

  . خدا عهد بالشرطي را آه با ابراهيم بسته بود براي او تأييد آرد. شد

د ه مردان جرار او همسر خود را به جاي خواهر خو. ترسيداسحاق نيز به مانند پدرش  ١٧-٧:٢۶

هنگامي آه اين فريب . باري است آه ضعف پدر در پسر هم تكرار شود تأسفواقعًا داستان . معرفي آرد

. اعتراف به برآت منجر شد. آشكار شد و مورد نكوهش قرار گرفت، اسحاق به اشتباه خود اعتراف آرد

جا بود از او خواست آه آن شهر را ترك اسحاق در جرار ثروتمند شد ــ آنقدر ثروتمند آه ابيملك آه حاآم آن

  . از اين رو اسحاق از جرار به دره جرار آه زياد هم دور نبود نقل مكان آرد. آند

و  ) نزاع(براي آندن چاه عسق . هايي را آه ابراهيم حفر آرده بود، بستند فلسطينيان چاه ٢۵- ١٨:٢۶

و اين بار هنگامي آه چاهي . از فلسطين رفت سرانجام اسحاق. نزاعي با فلسطينيان در گرفت) دشمن(سطنه 

شبع  از آنجا به بت. ناميدند) مكانهاي وسيع يا اتاق(حفر نمود نزاعي در نگرفت، از اين رو آن را رحوبوت 

رفت، جايي آه خدا باري ديگر او را از وعده برآت اطمينان بخشيد، و جايي آه اسحاق مذبحي بنا آرد 
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براي زندگي همانگونه آه آب ). تازگي(، و نيز چاهي حفر نمود )سكونت(ود اي برپا نم و خيمه، )پرستش(

  . جسمي ما ضروري است، آب آالم نيز در حيات روحاني ما ضروري است

  

  : گويد چنين مي ٣١-٢۶م دربارة آيات اويلي ٣٣- ٢۶:٢۶

دا مي         ردم ساآن در جرار ج ه اسحاق خود را از م دا ن       هنگامي آ راي برآت خ اآنان ب د، س زد او آن

ا هنگامي مي   .... آيند مي دا             مسيحيان تنه ه خود را از آن ج د آ ا آمك آنن ه دني رين نحو ب ه بهت د ب توانن

  ....سازند

ابراهيم آن مكان را بئر  .خادمان اسحاق آب يافتنددرست در همان روزي آه اسحاق از ابيملك جدا شد 

اآنون هم اسحاق تحت همان شرايط آن را شبع ). ٣١:٢١(شبع ناميده بود زيرا موقتًا با ابيملك عهدي بسته بود 

  .نامد يا بئرشبع مي

ايمان، باعث رنجش اسحاق و رفقه شد، و از  ازدواج عيسو با يهوديه و بسمه، دو دختر بي ٣۵- ٢۶:٣۴

لياقتي او را براي  همچنين اين موضوع بي. همان زمان يوغهاي ناموافق بسيار ديگري اختيار آرد

  .سازد يشتر بر ما نمايان ميزدگي هر چه ب نخست

  ) ۴٣:٣۶- ١:٢٧(يعقوب . پ

  )٢٧باب (فريب عيسو توسط يعقوب . ١-پ

سال داشت، چشمانش  ١٣٧اسحاق اآنون . تقريبًا سي و هفت سال از وقايع باب قبلي گذشت ٢٢-١:٢٧

اعيل در آرد آه زمان مرگش فرا رسيده است، شايد به اين خاطر آه برادرش اسم تار شده بود، و گمان مي

  . اما او چهل و سه سال ديگر هم زندگي آرد). ١٧:٢۵پيدايش (همان سن درگذشت 

اي چيد  دسيسههنگامي آه اسحاق مي گوشت آهو از عيسو خواست، تا در قبال آن او را برآت دهد، ربكا 

بود زيرا نيرنگ او الزم ن .بگيرد آه او را دوست داشتتا شوهر خود را فريب دهد و برآت را براي يعقوب 

او گوشت بز براي او پخت تا عطر و طعم گوشت ). ب٢٣:٢۵(دهد  خدا وعده داده بود آه يعقوب را برآت مي

اسحاق . بر دستهاي يعقوب گذاشت تا همچون دستهاي عيسو پر از مو باشدآهو را داشته باشد، و پوست آهو 

ما نبايد در مسايل روحاني به . دبر احساسات خود توآل آرد؛ دستهاي پر از مو همچون دستهاي عيسو ب

  : گويد باره مي در اين (Martin Luther)همانگونه آه مارتين لوتر. احساسات خود تكيه آنيم

 روند، و احساسات فريبنده هستند؛ آيند و مي احساسات مي

  .ندارد آه آن را باور داشته باشيمسنگ محك ما آالم خدا است؛ و هيچ چيز ديگر ارزش 

و او آنچه آه آاشته بود . طرح اين فريب را چيده بود، اما يعقوب هم در اين امر مقصر بوداگرچه ربكا 

  : گويد مكينتاش در مورد اين موضوع مي. اچ. سي .درو آرد

در   پس از اينكه او به نيرنگ و فريب   آند،  هرآسي آه زندگي يعقوب را مشاهده مي..  برآت را از پ

رادر او مي  . سعادت اين دنيا بهره بسيار اندآي برداز او درخواهد يافت آه خود گرفت،  خواست او   ب
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ان او را     زد؛ عموي او الب را بكشد، و او براي اجتناب از ين امر مجبور شد از خانه پدري خود بگري

ود  ... او مجبور شد مخفيانه او را ترك آند... فريب داد ه نم خيانت  ... او پستي پسرش رئوبين را تجرب

ه            رحمي شمعون  و بي وب خود را تجرب الي شكيم؛ سپس او درگذشت همسر محب ه اه الوي نسبت ب

ه مصر      ... نمود ه خاطر قحطي ب پايان ناخوشايند و نابهنگام يوسف؛ و بدتر از همه اينها مجبور شد ب

  ... برود، و در آنجا در سرزمين غريب مرد

ب توجه است آه برآاتي آه جال. اسحاق يعقوب را در سعادت، مالكيت، و حفاظت برآت داد ٢٩- ٢٣:٢٧

به الهام سخن يافتند زيرا، در حقيقت آنها  آردند نبويت بود؛ آنها به تدريج تحقق مي پاترارخها اعالم مي

  .گفتند مي

هنگامي آه عيسو بازگشت و از فريب آگاهي يافت، با ترس و واهمه از اسحاق برآت  ۴٠- ٣٠:٢٧

با ). ١٧، ١۶:١٢عبرانيان (شد آه آن را بازگرداند  ر نمياما برآت به يعقوب عطا شده بود و ديگ. خواست

  :اينحال اسحاق آالمي براي عيسو داشت

ه شمشيرت خواهي     ) دور(اينك مسكن تو « ود، و ب از فربهي زمين، و از شبنم آسمان از باال خواهد ب

وغ       ه چون سرباز زدي، ي د شد آ ا از او ر زيست، و برادر خود را بندگي خواهي آرد، و واقع خواه

  ) [Moffatt]موفات —۴٠، ٣٩ آيات( »گردن خود خواهي انداخت

تحت تسلط ها در بيابان زندگي خواهند آرد، جنگجو خواهند بود،  اين آيات حاآي از آن است آه ادمي

اين پيشگويي در زمان سلطنت يورام، . اسرائيل خواهند بود، اما روزي بر عليه اين حكومت خواهند شوريد

  ). ٢٢-٢٠:٨پادشاهان ٢(به وقوع پيوست پادشاه يهودا 

گري به پايان رسيد برادر  عيسو قصد داشت به محض اينكه پدرش مرد و روزهاي نوحه ۴۶- ۴١:٢٧

از اين موضوع اطالع حاصل نمود، به يعقوب گفت به خانه برادرش هنگامي آه رفقه . خود يعقوب را بكشد

در يك نيز بگريزد و ترسيد مبادا عيسو  قوب آشته شود بلكه ميترسيد آه يع او نه تنها مي. البان در حران برود

يعقوب از بااينحال، براي اينكه رفتن . جنگ خونين آشته شود، و هر دو پسر خود را به يكباره از دست دهد

يعقوب  .يعقوب نيز به مانند عيسو با دختري حتي ازدواج آندترسد آه مبادا  توجيه آند گفت مي نرد اسحاق را

تا زمان پدرش . ار داشت آه هرچه زودتر بازگردد، اما بازگشت او بيش از بيست سال به طول انجاميدانتظ

  . بازگشت او زنده بود، اما مادرش چندي پس از عزيمت او درگذشت

  )٢٨ باب(عزيمت يعقوب به حران . ٢-پ

اي در  ، منطقهاسحاق يعقوب را خواند و او را برآت داد، و او را به فدان ارام فرستاد ٩-١:٢٨

اين موضوع باعث شد . تا در ميان اقوام مادري خود همسري براي خود بيابد و نه از آنعانيانالنهرين،  بين

بايد گفت آه او آار بد انجام . عيسو با دختر اسماعيل ازدواج آرد تا بتواند بدينوسيله برآت را از پدر بازستاند

  .سدبه نتيجه خوب برتا ) بسيارهمسران (داد  مي
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اين . برپا شده استئيل در خواب ديد آه نردباني از زمين به سوي آسمان  بيتيعقوب در  ١٩- ١٠:٢٨

ميان ميان آسمان و زمين، و به طور خاص   صميمانهواقعي، دايمي و مشارآت يك حقيقت «خواب نمايانگر 

اي آشكار به اين واقعه  ارهاوند به هنگاك آالقات با نتنائيل اشعيسي خد» .است تنهاخداي پرجالل و انسان 

اما ايمانداران امروزه ). ۵١:١يوحنا (نمود و آن را با ظهور ثانوي و جالل سلطنت هزارساله ارتباط داد 

آآنده از  در اين هنگام آه احتماًال دل يعقوب. توانند از مشارآت لحظه به لحظه با خداوند بهرهمند شوند مي

با او عهدي بست، حال، و ناپايداري آينده بود، خدا در آمال محبت  بت به گذشته، تنهايي زمانپشيماني نس

وعدة ، »من با تو هستم«: به وعدة همراهي توجه نماييد. همانگونه آه با ابراهيم و اسحاق پيمان بسته بود

وعدة ، »تا تو را بدين زمين بازآورم«: وعدة هدايت» ،تو را در هر جايي آه روي، محافظت فرمايم«: امنيت

يعقوب آه » .ام، بجا نياورم، تو را رها نخواهم آرد زيرا آه تا آنچه را به تو گفته«: مانت شخصيض

  . نهاد) خانة خدا( ئيل بيتبود ) جدايي( لوزدانست خدا را در آنجا مالقات آرده است، نام آنجا را آه  مي

اي  ارتباط شخصيود، هيچ ئيل، جاييكه يعقوب از شادي غافلگير شد و از هيبت خشك شده ب پيش از بيت«

  ). مقدس يادداشتهاي روزانه اتحاديه آتاب(» در يك لحظه براي او رخ دادهمه چيز . با خدا نداشت

درواقع يعقوب براي آمتر از آن چيزي آه . زند رسد يعقوب با خدا چانه مي سپس به نظر مي ٢٢- ٢٠:٢٨

آالم خدا را باور داشته آنقدر قوي نشده بود آه هنوز ايمان او ). ١۴آيه (زد  خدا به او وعده داده بود چانه مي

اما تفسير ديگر اين است . يك خود را شرطي براي اجراي سهم خدا در اين توافق قرار داد باشد، از اين رو ده

؛ ٢:٢١هاي مشابه نگاه آنيد به اعداد  براي ديگر قسم(يك بدهد  آه او خود را مقيد آرد آه بدون هيچ شرطي ده

  ).  ١١:١سموئيل ١؛ ٣١، ٣٠:١١داوران 

  )٢۴:٣٠- ١:٢٩(يعقوب، همسر و فرزندانش . ٣-پ

او بيست سال . شبع را به مقصد حران ترك آرد هفتاد و هفت ساله بود هنگامي آه يعقوب بت ۴-١:٢٩

عموي خود، البان را خدمت آرد، سپس به آنعان بازگشت و سي و سه سال در آنعان زندگي آرد، و هفده 

برخي آه  اي هدايت شد به همان مزرعه پس از اينكه به فدان حران رسيد. مر خود را در مصر بودسال آخر ع

خدا آنقدر در زمانبندي خود آامل بود آه هنگامي آه . هاي خود بودند از شبانان البان مشغول چرانيدن گله

د شبان خوبي بود، يعقوب آه خو .اش سر رسيد يعقوب با شبانان مشغول صحبت بود راحيل به همراه گله

. به گوسفندان خود آب دهندتا تعجب آرد آه چرا هنگامي آه هنوز روز بود همه آنها بر سر چاه منتظر بودند 

با يعقوب  ديدار. توانند سنگ را از سر چاه بردارند آنها در جواب گفتند آه تا زماني آه تمام شبانان نرسند نمي

اس بود، و همچنين براي البان هنگامي آه خواهر زادة خود يعقوب اي پر از احس دختر دايي خود راحيل لحظه

  .را مالقات آرد

به سبب . يعقوب پذيرفت آه دختر خود راحيل را در ازاي هفت سال خدمت به يعقوب بدهد ٣۵- ٢٩:١۵

و خدمت ما به خداوند هم بايد چنين . محبتي آه يعقوب به راحيل داشت اين سالها در نظر او چند روز آمد

  .اشدب
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  .اما راحيل زيبا بود. ليه چشمان ضعيفي داشت و جذاب نبود

با صورتي پوشيده و رسم بر اين بود آه عروس در شب عروسي به حجله برود، بر طبق رسوم آن زمان 

توانيد تصور آنيد آه يعقوب به هنگام صبح وقتي دريافت عروس او ليه  مي. مسلمًا اتاق هم تاريك بوده است

براي اين فريب خود اين بهانه را آورد آه بر طبق البان او را فريب داده بود، اما ! ين شدخشمگاست چقدر 

يعني عروسي با ليه را (هفته اين را تمام آن «سپس البان گفت، . دختر بزرگتر بايد اول شوهر آند آنجارسم 

پس از پايان عروسي يك  » .دهيم، براي هفت سال ديگرآه خدمتم بكني و او را نيز به تو مي )به پايان برسان

. اي، يعقوب با راحيل نيز ازدواج آرد، سپس به خاطر راحيل هفت سال ديگر نيز او را خدمت آرد هفته

مورد نفرت است هنگامي آه خداوند ديد آه ليه ! آرد يعقوب خود فريب را آاشته بود و اآنون آن را درو مي

اين قانون . به اين مسأله خاتمه دهدفرزنداني بخشيد تا به او ) شود يعني اينكه آمتر از راحيل به او محبت مي(

ليه . شوند مردمي آه در يك قسمت ضعيف هستند در قسمتي ديگر غني مي: آند جبران االهي هنوز هم عمل مي

از او طبقة آاهنان آمدند ). ٣۵، ٣٣، ٣٢آيات (به وجود خداوند اعتراف آرد با نامگذاري فرزندان خود 

فهرست آامل . در اين باب چهار پسر اول يعقوب را داريم. ، و سرانجام مسيح)يهودا(پادشاهان  نسل، )الوي(

  :فرزندان يعقوب به شرح ذيل هستند

  :فرزنداني آه براي ليه متولد شدند

  )٣٢:٢٩) (ديده، يك پسر(رئوبين ــ 

  )٣٣:٢٩) (شنيدن(شمعون ــ 

  )٣۴:٢٩) (پيوست(الوي ــ 

  )٣۵:٢٩) (حمد(يهودا ــ 

  )١٨:٣٠) (اجرت(يساآار ــ 

  )٢٠:٣٠) (بودن(زبولون ــ 

  :متولد شدند ، آنيز راحيلپسراني آه براي بلهه

  )۶:٣٠) (داوران(دان ــ 

  )٨:٣٠) (آشتي(نفتالي ــ 

  : پسراني آه براي زلفه، آنيز ليه متولد شدند

  )١١:٣٠) (اي از سعادت دسته(اد ــ گ

  )١٣:٣٠) (خوشحال(اشير ــ 

  : ي راحيل متولد شدندپسراني آه برا

  )٢۴:٣٠) (مزيد(يوسف ــ 

  ) ١٨:٣۵) (پسر دست راست(بنيامين ــ 
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. اي به يعقوب داد صيغهراحيل در آمال نااميدي آنيز خود ، بلهه را به عنوان همسر يا زن  ١٣-١:٣٠

بلهه دو پسر . داگرچه چنين مناسبتهايي در آن زمان رواج داشت، اما بايد گفت آه آنها برخالف ارادة خدا بودن

يه هم در جواب اين آار راحيل، آنيز خود، زلفه را به يعقوب داد و دو ل. به نامهاي دان و نفتالي به دنيا آورد

  .اد، و اشير به دنيا آمدندگپسر ديگر به نامهاي 

آه مردم آن روزگار باور گوجه فرنگي بود، مهر گياهي آه رئوبين پيدا آرد در وقع يك نوع  ٢۴- ٣٠:١۴

او در قبال آن . نازا بود مشتاق بود آمي از آنها داشته باشداز آنجايي آه راحيل . شود اشتند باعث باروري ميد

ديگر از رسيد آه ليه  بنا به داليلي نامعلوم به نظر مي. (پذيرفت آه ليه به عنوان همسر يعقوب با او زندگي آند

ــ يساآار و زبولون ــ و  هم براي ليه به دنيا آمدندپس از اين، دو پسر ديگر .) حقوق همسري برخوردار نبود

سرنجام راحيل پسر اول خود را به دنيا آورد و آن را يوسف نام نهاد، و بدينوسيله . همچنين دختري به نام دينه

  . ايمان خود را ابراز آرد آه خدا پسري ديگر نيز به او خواهد بخشيد

  )۴٣- ٢۵:٣٠(فريب البان توسط يعقوب . ۴-پ

او به اصرار آرد آه   خواهد به آنعان بازگردد، دايي هنگامي آه يعقوب به البان گفت آه مي ٣۶- ٣٠:٢۵

متوجه شده است خداوند او را به خاطر يعقوب برآت داده است، و اگر بماند او او گفت آه . همانجا بماند

يش سياه را از ميان هر ميش پيسه و ابلق و هر ميعقوب گفت اگر البان . اجرت يعقوب را خواهد داد

و تمام حيوانات ديگر از آن . به او بدهد او را خدمت خواهد آرد ها را از بزها، ها و پيسه گوسفندان، و ابلق

البان اآثر دامهايي آه  ».اينك موافق سخن تو باشد«البان با اين شرايط موافقت آرد و گفت،  .شدند البان مي

دانست آه هنگامي آه زاد و ولد  و ميو داد تا آنها را شباني آنند، براي يعقوب انتخاب شده بود به پسران ا

سپس رمة خود را نيز به يعقوب سپرد، و . هاي سياه دارند از آن يعقوب خواهند بود لكهدامهايي آه آنند  مي

ي شد گوسفندان لكه دار و اين امر باعث مي. هاي پسرانش سه روز راه، فاصله گذاشت هاي او و رمه ميان رمه

گيري  جفتشدند  هاي پسران البان بودند با گوسفندان سفيد البان آه توسط يعقوب نگاهداري مي آه در رمه

  . نكنند

داد، چوبهايي را آه خراشيده بود در مقابل  هاي البان را پرورش مي هنگامي آه يعقوب رمه ۴٣- ٣٧:٣٠

آمدند  هايي آه به دنيا مي بره. آه لكه لكه بودند گذاشت، چه در مقابل آنهايي آه يكدست بودند و يا آنهايي آنها مي

هاي  آيا اين چوبها واقعًا لكه. و اين يعني اينكه اينها به يعقوب تعلق داشتند. يا مخطط بودند يا پيسه و يا ابلق

آردند؟ شايد براي اين عمل مبنايي وجود داشته باشد و يا شايد هم وجود نداشته  روي حيوانات را تعيين مي

توان براي اين  ديگر چه دليل ديگري مي.) يد آه ممكن است چنين بوده باشدگو م ژنتيك امروزي ميلع. (باشد

  مسأله مطرح آرد؟ 

در اين روايت ). ١٢:٣١نگاه آنيد به (توانست معجزه باشد  دليل آن ميبايد گفت پيش از هر چيزي 

اين آار نه تنها او با . ابي اطالع داشته استآشي انتخ دهد يعقوب از علم تخم نشان مياشاراتي وجود دارد آه 

تر و براي البان حيواناتي  حيواناتي توليد آرد آه لكه داشتند، بلكه حتي توانست براي خود حيواناتي قوي
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آشي انتخابي را از ديگران مخفي  اي بود آه اسرار تخم شايد چوبهاي سفيد شده تنها حيله. تر توليد آند ضعيف

  .آرد افزايش يافت چه آه باشد ثروت يعقوب در طي شش سالي آه البان را خدمت مي توجيه آن هر. آند

  )٣١باب (بازگشت يعقوب به آنعان . ۵-پ

ورزند، خداوند به او  پس از اينكه يعقوب دريافت آه البان و پسرانش نسبت به او حسادت مي ١٨-١:٣

اين موضوع را با آنها در ميان گذاشت، و براي  ابتدا او راحيل و ليه را خواند و. گفت آه به آنعان بازگردد

تا بحال دو بار اجرت مرا عوض آرده است، و آنها تعريف آرد آه چگونه البان او را فريب داده است و 

اند، و اينكه  زياد شدهمطابق با ميل او هاي او هميشه  اينكه چگونه خدا بر تمام اين مسايل حاآم بوده است و گله

، و اينكه خدا به او )٢٢-٢٠:٢٨(ه بيست سال قبل ياد آرده بود را به او يادآوري آرده است خدا سوگندي را آ

همسران او پذيرفتند آه پدرشان به صداقت با آنها رفتار نكرده است و بايد . گفته است آه به آنعان بازگردد

  . هرچه زودتر آنجا را ترك آنند

ابتدا يعقوب . تشخيص هدايت خدا مطرح آرده است اصول گوناگوني را براي  (Thomas)توماس تگريفي

سوم، آالم خدا با قوت بر . آرد تغييراتي صورت پذيرد دوم اينكه، شرايط ايجاب مي). ٢۵:٣٠(اشتياقي داشت 

توجه نماييد آه . رغم پيوندهاي عاطفي با البان آن را تأييد آردند و سرانجام اينكه همسرانش هم علي. او آمد

  ). ١٣آيه (ئيل است  خداي بيت) ١١آيه (ينجا فرشته خدا در ا

شتر خود آنها پاالن پيش از اين عزيمت پنهاني، راحيل بتهاي خانة پدر خود را دزديد و در  ٢١- ١٩:٣١

آه ازدواج  حاآي از حاآميت خانواده بود، و و درمورد يك دختريداشتن اين بتهاي خانة پدري . را پنهان آرد

از آنجايي آه به هنگام عزيمت يعقوب به . ساخت حق اموال پدرش مطمئن ميآرده است، شوهر او را از 

بنابراين دزدي راحيل . آنعان يعقوب البان پسراني داشت، تنها آنها حق مالكيت ترافيم پدر خود را داشتند

  . آرد حقوق مالكيت امالك البان را براي شوهرش حفظ ميموضوع بسيار مهمي بود، آه درواقع 

نگامي آه البان از عزيمت آنها آگاهي يافت، او به همراه پسرانش به مدت هفت روز آنها ه ٣٠- ٢٢:٣١

و  آسيبي به يعقوبآه هيچ  وبه او هشدار دادظاهر شد  اورا تعقيب آردند، اما خداوند در خوابي بر 

شته با احترام و يك هنگامي آه البان باالخره به آنها رسيد، تنها از او گله آرد آه چرا نگذا. نرساندهمراهانش 

  .مشايعت درخور و شايسته آنها را راهي آند و اينكه بتهاي او دزديده شده است

راحيل و (ترسيد مبادا البان دخترانش  ، يعقوب چنين پاسخ داد آه ميالبانبراي شكايت اول  ٣۵- ٣١:٣١

مرگ را برا ر آرد و بالفاصله در مورد شكايت دوم او دزديدن خدايان او را انكا. او بگيرد را به زور از) ليه

بر روي آنها راحيل . اي نداشت البان به دقت تمام آاروان را جستجو آرد، اما فايده. ي سارق آنها خواستار شد

تواند از شتر پايين بيايد و به پدر خود احترام بگذارد آه عادت ماهانه  نمينشسته بود و گفت به اين خاطر 

  . دارد

البان را سرزنش آرد آه او را به او . ه يعقوب رسيده بود آه عصباني شوداآنون نوبت ب ۴٢- ٣١:٣۶

او رفتار انصافي با  به بيرغم وفاداري و خدمت صادقانه او  عليدزدي متهم آرده است و اينكه بيست سال 
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آوش بوده است و در تمام آارهايي آه انجام  دهند آه يعقوب بسيار سخت اين عبارات نشان مي. آرده است

آيا ما نسبت به آارفرمايان خود صادق هستيم؟ آيا برآت خدا در . داده است برآت خدا با او بوده است يم

  آارهاي ما بر ما است؟

اين موضوع را نپذيرفت و در با لحني حاآي از اعتراض به او گفت آه او هيچگاه به البان   ۵٠- ۴٣:٣١

البته اين پيمان . ، سپس پيشنهاد آرد آه پيماني ببندندهاي خود آسيبي نخواهد رسانيد ها، يا گله دختران، نوه

دوستانه، و از روي بخشش نبود، بلكه از خداوند خواستند تا در تمام مدتي آه از هم جدا هستند بر آنها نظارت 

در واقع اين يك معاهده ميان دو متقلب بود، چرا آه از خداوند خواستند تا درحاليكه از يكديگر دور هستند . آند

عدم تعرض بود، اما اين در حقيقت اين يك معاهده ! خداوند شاهد بر آنها باشد آه عمل درست را انجام دهند

. ساخت آه با خشونت با دختران البان رفتار نكند و با زن ديگري ازدواج نكند پيمان يعقوب را موظف مي

ناميد، يك   جلعيديعقوب آن را . مي استناميد، آه در واقع يك عبارت آرا »يَجرَسْهدوتا«البان ستون سنگها را 

آردند تا به  يهيچيك از آنها نبايد از اين سنگها عبور م. هستند» تودة شهادت«هر دو به معناي . واژه عبري

  . ديگري حمله آند

نوشتن نام خدا . البان به خداي ابراهيم، خداي ناحور، و خداي پدر ايشان، تارح، قسم خورد ۵۵- ۵١:٣١

البان به اند  حاآي از آن است آه مترجمان چنين برداشت آرده) ترجه جديد آينگ جيمز( NKJVدر ترجمه 

بااينحال، از آنجايي آه متن عبري آن فاقد . شناخت اشاره آرده است اي آه ابراهيم مي خداي حقيقي

آردند  ا را پرستش ميدينان آه اين افراد در اور آنه توانيم بگوييم آه البان به خدايان بي گذاري است نمي اعراب

. ترسيد يعني خدايي آه اسحاق از آن مي يعقوب قسم خورد به هيبت پدر خود اسحاق ــ. آرده است اشاره مي

اي براي تمام حاضران  اي تقديم آرد، سپس ميهاماني يعقوب ابتدا قرباني. پرست نبود اسحاق هيچگاه يك بت

  . برپا آرد و تمام شب را در آوه خيمه زد

  .ها و دختران خود را بوسيد و با آنها وداع آرد و به خانه بازگشت دا، البان نوهصبح فر

  )٣٣و  ٣٢باب (آشتي يعقوب با عيسو . ۶-پ

دو (يعقوب در راه آنعان گروهي از فرشتگان را مالقات آرد و آن مكان را محنايم نام نهاد  ٨-١:٣٢

يا دو گروه . و همراهان يعقوب بوده است) ٢آيه ( احتماًال مقصود از دو گروه لشكر خدا). لشكر يا دو گروه

شد  هنگامي آه يعقوب به زمين آنعان نزديك مي). ١٠آيه (تواند تصويري نمادين از جمعيتي بسيار باشد  مي

به خاطر فريبي آه از يعقوب خورده بود آيا عيسو هنوز هم . انتقام ترسيدبرادر خود را به ياد آورد و از 

سپس هنگامي آه عيسو با يك . يعقوب، قاصداني با پيغام سالمتي و صلح نزد عيسو فرستاد ابتداعصباني بود؟ 

ده خود را به دو دسته تقسيم آرد، آه اگر گروه  گروه چهارصد نفري نزد او آمد، آنقدر ترسيده بود آه خانوا

  .اول آشته شدند، گروه دوم بتوانند فرار آنند



- ۴۶ - 

اي آه خداوند  اين دعا بر بر اساس ارتباط عهدي. به حمايت بود نيازبرخاسته از دعاي يعقوب  ١٢-٩:٣٢

او . با پدرانش ايجاد آرده بود بيان شد، و بايد گفت آه در فروتني روح اين دعا نزد خدا مطرح گرديد

  . هاي خود را براي خود خواست درخواست خود را بر مبناي آالم خداوند مطرح آرد و وعده

خود را از اي آه داريم، غالبًا  ما با سيستم اميني انساني. آيد ي دروني بيرون ميبهترين دعا از يك نياز قو

  شويم؟  چرا چنين اشتباهي در حق خودمان مرتكب مي. آنيم يك زندگي مبتني بر دعا حفظ مي

پشت سر هم به  رأس بود ۵٨٠سپس يعقوب سه گله از حيوانات خود را آه مجموعة آنها  ٢١- ١٣:٣٢

عيسو اين هدايا را در سه دفعه دريافت . عيسو فرستاد، به اين اميد آه عيسو به او احسان نمايد عنوان هديه نزد

  . ايماني اي از ايمان و بي توان گفت آميخته ايماني او بود و يا حداقل مي اين عمل يعقوب حاآي از بي. آرد مي

، عبور داد) و خالي خواهد آردا(پس از اينكه يعقوب خانوادة درجه يك خود را از نهر يبوق  ٣٢- ٢٢:٣٢

مردي با او آشتي . ئيل ماند و در آنجا بزرگترين تجربة زندگي خود را پشت سر نهاد تمام شب را در فني

اي به استخوان  ضربهخداوند . ، فرشته يهوه، يعني خوِد خداوند)۴:١٢هوشع (آن مرد يك فرشته بود . گرفت

گرچه يعقوب از نظر . لنگان راه برود اعث شد از آن به بعد لنگو آن را از جا در آورد، و ب ران يعقوب زد

او آموخت آه در شكست . اي را تجربه نمود فيزيكي اين آشتي را باخت، اما او پيروزي بزرگ روحاني

خالي شده بود، او آه ديگر از خود و توآل به زرنگي خود . در ضعف، قوي باشدپروزي را بياموزد و 

سپس خدا . گيرد، يعني فريبكار آسي آه با فريب جاي ديگري را مي بوده است، يعني اعتراف نمود آه يعقوب

آسي آه با خدا جد و جهد «، »آند خدا سلطنت مي«هاي گوناگوني دارد،  آه ترجمه(بر وي نهاد اسرائيل نام 

انست آه خداوند را د زيرا مي) يعني روي خدا(يعقوب نام آن مكان را فنيئيل نهاد ). »وليعهد خدا«و يا » آند مي

   :هنوز هم در ميان يهوديان حقيقت دارد ٣٢سازد آه آيه  خاطرنشان مي) Pfeiffer(فيفير . ديده است

ان راست ن  يهودي تخوان ران، دي ا اس ياتيك، ي ده را عصب س ح ش وان ذب د از حي ه آن باي يش از اينك پ

  . قسمت از حيوان براي سوختن آماده شود، جدا آنند

لغزيد،  يك شدن عيسو، يعقوب باز هم ناخواسته به سوي ترس و همان رفتار طبيعي ميبا نزد ١١-١:٣٣

. آناني آه بيشتر دوست داشت از حفاظت بيشتري برخوردار گردند تااي قرار داد  و اهل خانة خود را به گونه

سو هنگامي آه به اما در مقابل عي. شد هفت مرتبه رو به زمين نهاد هنگامي آه يعقوب به برادر خود نزديك مي

او ابتدا به نرمي براي . مالقات يعقوب آمد بسيار راحت، گرم و صميمي بود، و سپس همسران و فرزندان او

به نظر يعقوب به . بسياري آه از مواشي تشكيل شده بود اعتراض آرد اما سرانجام آنها را پذيرفت هاي هديه

آنند هنگامي آه  برخي گمان مي. ود را خادم او خواندنوعي خود را خادم برادر خود نشان داد، و خود نيز خ

ند ديدن چهره خدا است، باز هم به همان عادت چاپلوسي و فريبكاري يعقوب به عيسو گفت ديدن چهره او مان

  . صميمي است اي روي خدا در اينجا به معني چهرهند آه ديگران بر اين باور. گذشته خود بازگشته است

را بازگشت را با هم سفر آنند، يعقوب چنين وانمود آرد آه اين يشنهاد آرد آه وقتي عيسو پ ١٧- ١٢:٣٣

يعقوب به عيسو قول داد آه آنها را . رسد مواشي غيرممكن به نظر ميامر با وجود گامهاي آوتاه آودآان و 
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ي آرد حتي هنگامي آه عيسو سع. مالقات آند، اگر چه او قصد انجام چنين آاري را نداشت) ادوم(در سعير 

آه برخي از مردان خود را واگذارد تا با هل خانة يعقوب بازگردند، باز هم بدون هيچ ديلي مشخصي نپذيرفت 

  . ــ ترس و سؤظن

سپس به شكيم . يعقوب به جاي اينكه به سوي آوه سعير سفر آند، به سمت شمال غربي رفت ٢٠- ١٨:٣٣

بيست سال پيش ). خدا، خداي اسرائيل(ناميد ائيل الوهي اسر ايلرسيد و در آنجا مذبحي بنا آرد و آن را 

-  ئيل بر وي ظاهر شده بود، او سوگند ياد آرده بود آه خداوند خداي او باشد، آه او يك هنگامي آه خدا در بيت

اآنون، او به ). ٢٢-٢٠:٢٨(ئيل را به عنوان خانة خدا بنا آند  دهم اموال خود را به خداوند بدهد، و او بيت

. آيلومتر دورتر در زمين حاصلخيز شكيم اتراق آرد ۵٠ئيل بازگردد، به خاطر مواشي خود  به بيتجاي اينكه 

به خدا تا سالها بعد مستقيمًا با او سخن نگفت، يعني هنگامي آه يعقوب را خواند تا .) شكيم نمادي از دنيا است(

  .رخ دادند ٣۴ب در اين اثنا، وقايع ناگوار با). ٣۵باب (جامة عمل بپوشاند سوگند خود 

  )٣۴باب (گناه در شكيم . ٧-پ

اش در شكيم اقامت داشتند،  هنگامي آه يعقوب و خانواده. نام خدا در اين باب ذآر نشده است ١٢-١:٣۴

. دين و ايمان را نقض آرد دين آنجا معاشرت آرد، و درواقع جدايي با مردمان بي دختر آنها، دينه با زنان بي

. ود آه شكيم، پسر حامور، به او تجاوز نمود، و سپس خواست آه با او ازدواج آنددر يكي از همين روزها ب

: آميزي ارايه آرد شدند، حامور در اين مورد راه حل صلح خشمگين ميدانست آه يعقوب و پسرانش  مي

را  ٩آيه . (ازدواج سرائيليان با آنعانيان، و قيل شدن حقوق آامل شهروندان آن سرزمين براي اسرائيليان

شكيم حتي حاضر شد آه هر .) نسل االهي بر شمردتوان يكي از تالشهاي بسيار شيطان براي آلوده ساختن  مي

  . مهر و پيشكشي بپردازد

پسران يعقوب قصد نداشتند آه دينه را به شكيم بدهند، اما به دروغ گفتند آه اگر مردان شهر  ٢۴- ١٣:٣۴

حامور، . نشان مقدس عهد خدا در راه نادرست استفاده شد. ند دادهمه ختنه شوند آنها نيز دينه را به او خواه

  . قلبي اين شرط را پذيرفتند شكيم و تمام مردان شهرشان با خوش

خائنانه آردند، شمعون و الوي  اما در حاليكه مردان شكيم از اين جراحي بهبودي حاصل مي  ٣١- ٣۴:٢۵

آرد، شمعون و  ه يعقوب به نرمي آنها را سرزنش ميهنگامي آ. آنها را آشتند و ثروتشان را غارت آردند

درحقيقت به نظر يعقوب بيشتر نگران . الوي پاسخ دادند آه نبايد با خواهر آنها همچون يك فاحشه رفتار شود

نه بار ضمير اول شخص  ٣٠توجه نماييد آه او در آيه . تي آه مردان شكيم مرتكب شدندآيندة خود بود تا شرار

  . برد ه آار ميرا ب) من(مفرد 

  )٣۵باب (ئيل  بازگشت به بيت.. ٨-پ  

باب سي و پنج با فرمان خدا به يعقوب براي تحقق سوگندي آه سي سال قبل ياد آرده بود آغاز  ٨-١:٣۵

اي آه به او  خداوند از وقايع ناگوار با قبل استفاده آرد تا پاتريارخ را براي انجام وعده). ٢٢-٢٠:٢٨(شود  مي

توجه نماييد آه در اين باب بر خالف باب قبلي بيش از بيست بار به نام خدا اشاره شده . ده سازدداده بود آما
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يعقوب پيش از اينكه فرمان خدا را اطاعت آند و به بيتئيل باز گردد به خانواده خود دستور داد آه  .است

رها را انجام دادند، خوفي بر به محض اينكه اين آا. لباسهاي پاك به تن آنند و خدايان بيگانه را دور آنند

مذبحي بنا نمايد و خدايي را آه او را از دست  ئيل بيتشايسته آن بود آه يعقوب در . همسايگان آنها نازل شد

  .برادرش عيسو حفظ آرده بود، پرستش نمايد

باري ديگر خدا گفت آه نام يعقوب اآنون اسرائيل است و عهدي را آه با ابراهيم و اسحاق  ١۵-٩:٣۵

   . ئيل ناميد پاتريارخ آن مكان را با ستوني مشخص نمود و باري ديگر آن مكان را بيت. بسته بود تازه آرد

ئيل به سمت جنوب در حرآت بودند، راحيل به هنگام  درحاليكه خانوادة يعقوب از بيت ٢٠- ٣۵:١۶

پسر دست (وازدهم را بنيامين نام نهاد، اما يعقوب پسر د) پسر اندوه( بن اونياو آن پسر را . زاييدن درگذشت

محل . آيد اين دو نام تصويري هستند از رنجهاي مسيح و جاللي آه به دنبال آن رنجها مي. نام نهاد) راست

چرا او را به . لحم قرار دارد هنوز هم در راه اورشليم به بيت) آه احتماًال درست نيست(سنتي آرامگاه راحيل 

  .ار حبرون دفن نكردند؟ شايد به اين خاطر آه او بتها را وارد خانه آرده بودمانند ابراهيم، ساراه و ربكا در غ

همخوابه شدن با آنيز پدر خود، گناهي آه اي آوتاه به گناه رئوبين شده است،  در اينجا اشاره ٢٩- ٢١:٣۵

، آغاز يك ٢٢آخرين جمله در آيه ). ۴، ٣:۴٩(توسط آن حق نخست زادگي را به نيرنگ از آن خود آرد 

. دو آيه بعدي فهرست نامهاي دوازده پسر يعقوب است. يعقوب دوازده بودند و بني: پاراگراف جديد است

بيانگر اين مطلب است آه پسران يعقوب در فدان ارام متولد شدند، اما بنيامين از اين قاعده  ٢۶گرچه آيه 

قع و پيش از مرگ پدر خود يعقوب به مو). ١٩-١۶آيات (او در آنعان متولد شد ). ٢۴آيه (مستثني است 

در اين باب سه خاآسپاري ثبت شده . مادر او رفقه چند سال زودتر فوت آرده بود. اسحاق به حبروت بازگشت

  ). ٢٩آيه (؛ و اسحاق )١٩آيه (؛ راحيل )٨آيه (دبوره، دايه رفقه : است

  )٣۶باب (فرزندان عيسو، برادر يعقوب . ٩-پ

شمال غربي درياي مرده واقع است، آه در آه در زمين ادوم، به فرزندان عيسو  ٣۶باب  ٣٠-١:٣۶

اي است آه به عيسو داده شد، اينكه او سر امتي  نامه بيانگر تحقق وعده اين نسب. اختصاص داده شده است

احتماًال عيسو سه يا چهار همسر داشته است، بسته به اينكه آيا برخي از زنان او دو نام ). ٢٣:٢۵(خواهد شد 

يا (آسي است آه آب پيدا آرد  عني ٢۴در آيه ). ٣، ٢:٣۶؛ ٩:٢٨؛ ٣۴:٢۶مقايسه آنيد با (ند يا خير ا داشته

  ).آب گرم

آه اسرائيل ) ١١:٣۵نگاه آنيد به (دانست  موسي، نويسندة پيدايش، به الهام االهي مي ۴٣- ٣١:٣۶

چهار ثبت شده است، هفت قائن در باب از همانگونه آه هفت نسل بدآار . سرانجام پادشاهي خواهند داشت

هفت، آه عدد آامل است، احتماًال . ثبت شده است ٣٩- ٣٣نسل هم از پادشاهان از نسل بدآار عيسو در آيات 

خورد، همه  هيچيك از فرزندان عيسو در ثبت االهي از ايمانداران به چشم نمي. نمايانگر تمام اين نسلها است

آنها ثروت فاني و شهرت آني اين دنيا را داشتند، اما توشة . اند هآنها در تاريكي و دوري از خداي زنده گم شد

  . آنها براي ابديت تهي بود
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  ) ٢۶:۵٠- ١:٣٧(يوسف . ت

  )٣٧باب (شود  يوسف به عنوان برده فروخته مي. ١-ت

نامهاي . به نظر در اينجا ارتباطي به موضوع ندارد »اين است پيدايش يعقوب«عبارت  ١٧-١:٣٧

ذآر شده است، سپس داستان يعقوب از باب ) ٣۵-٢۵بابهاي (در ميان داستان يعقوب ) ٣۶يه آ(فرزندان عيسو 

  . يابد الي آخر با تأآيد بر پسر وي، يوسف ادامه مي ٣٧

مقدس  از خداوند عيسي مسيح در عهد عتيق است، گرچه آتاب) نماد(ها  نمونهيوسف يكي از زيباترين 

تشابه ميان يوسف و  ١٠١ )A. W. Pink(دبليو پينك . اي. ي نكرده استهيچگاه آن را به عنوان يك نمونه معرف

به عنوان مثال، يوسف . آند وجه تشابه را ذآر مي ١٢١) Ada Habershon(آند، و ادا هابرشون  عيسي ذآر مي

د ؛ برادرانش از او متنفر بودن)٢آيه (آرد  ؛ او گناه برادران خود را سرزنش مي)٣آيه (محبوب پدر خود بود 

جالل يافت و ؛ او )٣٩باب (دالنه تنبيه گرديد اناع؛ او )٢٨- ٢۶، ۴آيات (و او را به دست دشمن فروختند 

در طول مدتي آه بردرانش او را طرد ؛ )۵٧:۴١(دهنده دنيا شد، چرا آه تمام دنيا براي نان نزد او آمدند  نجات

  ). ۴۵:۴١(آرده بودند او عروسي از امتها براي خود اختيار آرد 

اي از محبت مخصوص پدر به پسر است، و اين آار پدر تنفر و حسادت  نشانهدر اينجا  رداي بلند  

در خواب اول يوسف يازده بافة گندم در مقابل بافة دوازدهم تعظيم نمودند، نبوتي از . برادران را برانگيخت

ي آفتاب و ماه و يازده ستاره در خواب بعد. اين حقيقت آه روزي برادران او در مقابلش تعظيم خواهند نمود

، و يازده ستاره )راحيل درگذشته بد(ستاره و ماه نمادي از يعقوب و ليه هستند . در مقابل يوسف تعظيم نمودند

  ). ١١-٩آيات (برادران يوسف بودند 

هنگامي آه به يوسف مأموريت داده شد آه نزد برادرانش برود، آنها توطئه چيدند آه او را  ٢٨- ١٨:٣٧

هننگامي آه براي . ند، اما به پيشنهاد رئوبين آنها قانع شدند آه آن را در چاهي در نزديكي دوتان بيندازندبكش

رود، و به پيشنهاد يهودا تصميم  خوردن نشسته بودند، آارواني از اسماعيليان ديدند آه به سوي مصر مي

. ٢۴-٢٢:٨اند، به مانند داوران  ده شدهناميهم ان در اين عبارات اسماعيليان، مدياني. گرفتند او را بكشند

گذشتند، برادران يوسف يوسف را از چاه بيرون آشيدند و به تاجران  هنگامي آه تاجران مدياني از آنجا مي

  . فروختند

هنگامي آه او بازگشت بسيار هراسان گرديد، زيرا . تمام اين وقايع در غياب رئوبين رخ داد ٣۶- ٢٩:٣٧

از اين رو برادران يوسف رداي او را در خون بز . دان يوسف را به پدرش شرح دهداو مسئوليت داشت آه فق

فرو بردند و در نهايت سنگدلي آن را براي يعقوب فرستادند، و او مسلمًا با ديدن رداي خوني به اين نتيجه 

را به  او پوست بز. يعقوب يك بار پدرش را با يك بز فريب داده بود. رسيد آه يوسف آشته شده است مي

اي توسط  رحمانه اآنون او به طرز بي). ٢٣-١۶:٢٧(دستانش بست تا به مانند دستان عيسو پر مو نشان دهد 

» .ري ديگر احساس شددرد فريب با«. پاشيده شده بود فريب خورد فخون بزي آه بر روي رداي يوس

در واقع ) رئيس محافظان(فواج باغ انتقال رايگان يوسف به مصر و فروش وي به فوطيفار، سردار اها  مدياني
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گيرد، و در  از اين رو خدا خشم انسان را در جهت پرستش خود به آار مي. به اهداف خدا جامة عمل پوشانيدند

  ). ١٠:٧۶نگاه آنيد به مزمور (آند  برابرآنچه آه موجب پرستش او نشود مانع ايجاد مي

  )٣٨باب (يهودا و تامار . ٢-ت

بريم،  مي آران خدا پي ن زشت گناه يهودا با تامار هر چه بيشتر به فيض بيبا خواندن داستا ١١-١:٣٨

تامار يكي از پنج زناني است آه ). ٣٣:٣لوقا (آوريم آه خداوند عيسي از نسب يهودا برخاست  وقتي به ياد مي

، و )۵ هآي(فساد اخالقي انجام دادند ــ نامار، راحاب نامة متي ذآر شده است؛ سه تاي اين زنان  در نسب

آيه (باآرة خداترس بود  كو مريم، آه ي) ۵آيه (دوز ن ديگر روت آه يك غيرييودي بود ). ۶آيه (شبع  بت

  :آند تر داستان اين شكست اخالقي توجه مي پينك به مفهوم عميق). ١۶

د     . يابد با واقعه فروش يوسف توسط برادرانش پايان مي ٣٧پيدايش  ديانيها فروختن ه م آنها يوسف را ب

ه . و آنها نيز وي را به مصر ناختي از مسيح سخن مي     اين واقعه خود از نظر نمون ه     ش د، آسي آ گوي

يالطس       . به امتها داده شداسرائيل وي را طرد آرد و  ه دست پ ود مسيح را ب ران يه از زماني آه رهب

يچ ار    ر ه ت ديگ ك مل وان ي ه عن ا ب د، آنه ليم آردن و  تس ز از س دا ني تند؛ و خ ا او نداش اطي ب ا تب ي آنه

د   رويگردان شد و به  ا نظر افكن ه وجود دارد       . امته ر مهمي در نمون ه تغيي ن مرحل يوسف  . پس در اي

ا است تان امته ون در دس د، روح . اآن ر سر يوسف آم ه ب دانيم در مصر چ ه ب يش از آنك ا پ دس  ام الق

ه    دورنمايي از نمونه آلي تاريخ يهوديان را به ما نشان مي ه خاص    يك دهد، در حاليكه يوسف آ نمون

  .است در آن سرزمين غايب است

رفتار ناشايست ديگر اعضاي . در ميان داستان زندگي يوسف بر حسب اتفاق بيان نشده است ٣٨باب 

  .خانوادة يوسف باعث شده رفتار يوسف همچون نوري در دنيايي تاريك بدرخشد

او براي او سه پسر آورد ــ . هاشتباه اول يهودا اين بود آه با يك زن آنعاني ازدواج آرد، دختر شوع

عير با زني آنعاني به نام تامار ازدواج آرد، اما به خاطر برخي شرارتها خداوند او را  .ر، اونان، شيلهيع

در آن زمان رسم بر اين بود آه برادر و يا خويشي نزديك با زن بيوه برادر خود ازدواج آند و براي . آشت

اولين پسري آه متولد از انجام اين آار سر باز زد زيرا اونان . ي بياوردبرادر و يا خويش مرده خود فرزندان

عمل او . زياد ارتباطي به فساد اخالقي نداشت بلكه خودخواهي بودگناه او . شد وارث قانوني عير ميشد  مي

ح آه نامه مسي نسبو اين سرپيچي بر  .و سرآشي بودسرپيچي تنها يك عمل نبود بلكه بر طبق آتاب عبرانيان 

اين امر آنقدر در نظر خدا ناپسند بود آه اونان را . گذاشتشد تأثير  توسط آن وارث قانوني تخت داود مي

. يهودا با ديدن اين مسايل به تامار گفت آه به خانة پدر خود بازگردد تا شيله به سن ازدواج برسد .بميراند

او دو پسر خود ست آه شيله با تامار ازدواج آند؛ خوا  او به هيچ وجه نمي. درواقع اين يك ترفند انحرافي بود

  . دانست مي »زني بديمن«را از دست داده بود و از اين رو او را 

هنگامي آه شيله بزرگ شد يهودا هنوز هم فكري براي ازدواج او با تامار نكرده بود، او  ٢٣- ١٢:٣٨

ها لباس بر تن آرد و بر معبري بر سر  حشهاو همچون فا. تصميم گرفت آه با يك حيله يهودا را به دام بيندازد
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او با وي رابطه امشروع برقرار آرد، بدون اينكه . رفت نشست چيني بدانجا مي اي پشمراه تمنه جاايكه يهودا بر

اي از گله براي او بفرستد، اما فاحشه از  توافق شد آه در ازاي آن بزغاله. بداند آن فاحشه عروس خودش است

احتماًال زنار . فرستد مهر و زنار و عصاي خود را به او بدهد آه بزغاله را براي او مي او خواست تا زماني

بزغاله را تحويل دهد و مدارك را پس هنگامي يهودا سعي آرد . همان نخي بود آه مهر به آن آويزان بود

  . بگيرد، نتوانست فاحشه را پيدا آند

دستور يهودا . يرا او آه يك بيوه بود حامله شده بودسه ماه بعد، به تامار تهمت زنا زدند، ز ٢۶- ٣٨:٢۴

آه مالك اينها پدر ن پيغام نزد پدر شوهر خود را فرستاد يدر اين هنگام او مدارك را با ا. داد آه او را بسوزانند

ت راي. والتر سي. آننده بودند بر اينكه يهودا با او رابطة جنسي داشته است قانعدليلي اين مدارك . بچة من است

)Walter C. Wright ( آند ما توصيف مياين صحنه را به طور روشن براي :   

اطع    . دوستان يهودا براي او پيغام فرستادند آه عروس او مرتكب زنا شده است قضاوت او سريع و ق

اك را    . نه ترديدي وجود دارد و نه هيچ تخفيفي. بايد سوخته شود: بود ارت هولن ن عب هنگامي آه او اي

د      آورد، آسي نمي يبه زبان م م در لحن او بياب ي يك ارزش ه ين     . تواند حت د از چن ة اسرائيل باي جامع

ر در        آالم صادر مي. قباحت و شرارتي حفظ شود راهم شده؛ تي ار ف دمات آ شود؛ روز مقرر شده؛ مق

ي شكل مي     مردم دست دسته جمع ميها آمده هستند؛  هيزمشود؛  زمين آاشته مي رد؛ و   شوند؛ جمعت گي

دارآي در دست دارد؛ او عصا و مهري      . دارد به سوي سرنوشت آشكار خود قدم بر مي زن  ا او م ام

ر او است   . در دست دارد ر مه ت، و مه ودا اس ا، عصاي يه ر   ! و عص تند ب ي هس دارك تهمت ن م اي

  تواند باشد؟  حال فتواي او چه مي. قضاوت بر او

ا دست نوزاد بيرون آمد، و قابله ريسماني هنگامي آه زمان وضع حمل تامار فرا رسيد ابتد ٣٠- ٢٧:٣٨

به دنيا اما آن دست آنار زنده شد و نوزادي ديگر . آيد قرمز به دستان او بست، به گمانش آه او ابتدا به دنيا مي

اند،  ذآر شده ٣:١اين دوقلو در متي . ناميد و دومي را زارح ناميد) شكاف(او نوزاد نخست را فارص او . آمد

 )Griffith Thomas( گريفيت توماس). ١:٧يوشع (زارح جد عخان بود . گردد به زارح باز مي گرچه نسل مسيح

توانست پيچشهاي اين ريسمان را به تار و پود  خدا مي«نظر عجيبي در باب اين موضوع بيان آرده است، 

  ».قالب االهي بتند

اد       اولين گام در جهت ادغام قوم خدا) ٢آيه (ازدواج يهودا با زن آنعاني  ه خاطر فس ه ب ود آ با نژادي ب

وده شد      يل با وقاحتهاي وصفاسرائ  .شهرة خاص و عام شده بودندبارز خود  ا آل نيع آنه دا  . ناپذير پرستِش ش خ

  . شويم بهاي گراني خواهيم پرداخت خداي جدايي است؛ هنگامي آه با دنيا دوست مي

  )٣٩باب (آزمايش يوسف و پيروزي او . ٣-ت

به نظارت خانه فوطيفار، سردار افواج گردد، جاييكه يوسف  ستان به مصر باز مياآنون دا ١٩-١:٣٩

خداوند با وي بود و او تبديل به مردي ثروتمند . قصر فرعون گماشته شده بود) فرماندة محافظان(خاصه 

به او . آرد يوسف سرسختانه مخالفت ميسعي آرد آه يوسف را اغوا آند، اما همسر فوطيفار بارها . گرديد
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او . اش گرفت روزي او  يوسف را با جامه. اعتماد ارباب خود خيانت نكرد و نه به ضد خدا گناهي مرتكب شد

جامة خود را از دست داد اما او . پيچ و تاب خورد و در حاليكه لباسش در دست زن فوطيفار ماند، گريخت

اه داشت تا مدرآي باشد بر اينكه او از آن جامه را نگ. شخصيت خود را حفظ آرد و سرانجام به تاج رسيد

  . او قصد تجاوز به او را داشته استيوسف 

بهتر است آه . پرستي و شهوات جواني بر حذر باشند به ايمانداران تعليم داده شده است آه از زنا، بت

  . بگريزيم تا اينكه در دام آن گرفتار شويم

ه ٢٣-٢٠:٣٩ ق و بررسي درست، او را ب دون تحقي اي يوسف ب م  آق ا ه د آنج ا خداون د؛ ام دان افكن زن

ه            . يوسف را برآت داد و مسئوليتي بدو سپرده شد ن مطلب است آ انگر اي دام نشد بي ه يوسف اع ن حقيقت آ اي

ده انگارد      فوطيفار آامًال سخنان همسر خود را باور نداشته است؛ او نمي    . توانست شخصيت واقعي او را نادي

ده است    بيان شده ٢٨:٨حقيقتي آه در روميان  ايش در آم دا در پشت صحنه    . است بسيار زيبا در اينجا به نم خ

رد  براي يوسف آار مي  رد و      . آ ر وسوسه مقاومت آ د        نمي يوسف در براب ر وي بزنن اه ب ام گن ه اته خواست آ

دة او،      علي رغم). ١٠-٨آيات ( ا، اغوا آنن ه اينه د     هم رار ده د ق ن رو يوسف   . سعي داشت او را در بن و از اي

وده باشد        ). ١٩-١٧:١٠٧مزمور (ومين بار خود را در بند ديد براي د م دلنگران ب د ه ن شرايط باي . او تحت اي

د       نبود؛ او » در بند اين شرايط«اما او  ا دي ه اينه دا را در هم ود و دست خ ا ب ه او در   دوره. وراي همه اينه اي آ

ود  دان ب ود دوره«زن لطنت ب راي س ابراين » .اي آموزشي ب دبن رارتها و ب ه ش ديل ب ران در حق او تب يهاي ديگ

  . خوبي شد

  ) ۴٠باب (آند  يوسف خواب ساقي و خباز را تعبير مي. ۴-ت

آيات (خوردند  نيز به چشم مي ساقي و نانواي پادشاه مصر بند با يوسف  در ميان زندايان هم ١٩-۴٠:١

خوابي ). ٨-۵آيات (بير آرد هنگامي آه هر يك از آنها خوابي ديدند، يوسف خوابشان را براي آنها تع). ۴- ١

بر خواهد افراشت و به سمت ه بود، بدين معنا بود آه پس از سه روز فرعون او را تاك ديدآه ساقي در مورد 

سبد نان سفيد بيانگر اين است آه فرعون اما خواب نانوا در مورد سه ). ١۵-٩آيات (قبلي خود خواهند گمارد 

  ). ١٩-١۶آيات (دار خواهد آويخت سر او را در خواهد آورد ــ او را به 

او خدا را جالل داد و در هر شرايطي ديگران را . توجه نماييد آه يوسف منتظر نشد آه شرايط تغيير آنند

  . خدمت آرد

هنگامي آه رئيس ساقيان آزاد شد، فراموش آرد آه بر طبق قول خود يوسف را به ياد آورد  ٢٣- ۴٠:٢٠

). ١۴آيه (» هنگامي آه براي تو نيكو شد مرا ياد آن«. موش نكرده بوداما خداوند او را فرا). ٢٣آيه (

خوردن از نان و شراب نمادين از دهنده هم در شبي آه او را تسليم آردند چنين سخني گفت، و ما با  نجات

   . آنيم سخن او اطاعت مي

  )۴١باب (آند  يوسف خواب فرعون را تعبير مي. ۵-ت
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مصري نتوانستد خوابي را آه فرعون دربارة هفت گاو فربه و هفت هنگامي آه جادوگران  ١٣-۴١:١

يوسف و سنبله فربه و خوب و هفت سنبله الغر ديده بود تعبير آنند، رئيس ساقيان گاو زشت و الغر، و هفت 

اي است به  ذآر شده است يا اشاره ١آه در آية دو سال آاملي . توانايي او را در تعبير خوابها به ياد آوردند

  . دو سال از زماني آه رئيس ساقيان آزاد شده بوددت زمان زنداني شدن يوسف و يا م

فراواني و برآت در مصر شرح داد آه هفت سال يوسف آه به نزد فرعون احضار شده بود  ٣٢- ١۴:۴١

ه تكرار خواب فرعون بدين معنا بود آ. آه زمين را تباه خواهد آردخواهد بود و به دنبال آن هفت سال قحطي 

ما چنين موضوعي را در خواب يوسف در مورد آيندة . خدا آن را مقرر آرده است و به زودي واقع خواهد شد

. نماد شهادت است ٢مقدس  در آتاب. ٧و  ٢و همچنين در رؤياهاي مشابهي در دانيال ) ٩-۶:٣٧(او ديديم 

از من نيست، خدا «. داده بودپاسخ را داد آه در زندان يوسف در حضور فرعون و در آاخ سلطنتي او همان 

اين فروتني يوسف بود آه باعث شد خداوند چنين ). ٨:۴٠و  ١۶آيه (» فرعون را به سالمتي جواب خواهد داد

  . مسئوليت خطيري را بدون اينكه ترديدي به دل راه دهد به او بسپارد

سالهاي آند تا در يوسف به فرعون توصيه نمود آه در طول سالهاي فراواني گندم ذخيره  ٣۶- ۴١:٣٣

   . ناميده شد» سيلوهاي ذخيره خوراك«چيزي بود آه بعد از آن نقشه او . قحطي خوراك باشد

فرعون آنقدر خوشش آمده بود آه فرمان داد يوسف شخص دوم مملكت باشد، و او را  ۴۶- ۴١:٣٧

ت او آسي آاري نخواهد رضاياو اطمينان بخشيد آه بدون  و به، )۴٠آيه (گماشت تا اين برنامه را اجرا آند 

برخي . معني نام او مشخص نيست) الف ۴۵آيه (، و نامي جديد بر وي گذارد، صفنات فعنيح )۴۴آيه (آرد 

همچنين اسنات را به او به . گويد و زنده است گويند احتماًال خدا سخن مي دهنده دنيا؛ برخي مي گويند نجات مي

زنداني عبراني را تنها به خاطر تعبير يك خواب و بدون اينكه  چگونه ممكن بود فرعون يك). ۴۵آيه (زني داد 

دل «: است ١:٢١پاسخ آن در امثال  گويد بر سرزمين مصر گماشت؟ ست ميصبر آند تا ببيند آه آيا او را

يوسف اولين نفر از ميان يهوديان با ايمان بود آه در حكومت » .پادشاه مثل نهرهاي آب در دست خداوند است

؛ وقتي آه توسط )۴۶آيه (هنگامي آه خدمت خود را آغاز آرد او سي ساله بود . بي بدو سپرده شدامتها منص

  ) ٢:٣٧(برادرانش فروخته شد سيزده سال داشت 

شد دقيقًا مشخص آرد اين فراواني به چه  فراواني هفت سال اول آنقدر زياد بود آه نمي ۵٢- ۴١:۴٧

و افرايم ) فراموش آردم(سر براي يوسف متولد شد ــ منسي در طي همان سالها بود آه دو پ. ميزاني بود

  .يوسف بديهايي را آه در حقش شده بود فراموش آرد و بسيار غني شد). بارور(

هنگامي آه هفت سال قحطي فرا رسيد، مردم گرسنة تمام مصر و تمام زمينها براي خريد  ۵٧- ۴١:۵٣

ميان مردم از مسيح است، آه توسط او تمام برآات خدا به اي  در اينجا يوسف نمونه. آمدند گندم نزد يوسف مي

اين مشيت خدا بود آه يوسف را به مصر آورد تا مردم را از خشكسالي نجات . شد گرسنه اين زمين تقسيم مي

آنچه را آه در  ٣٨باب . دهد، اما دليل ديگر اين بود آه آنها را از فساد اخالقي سرزمين آنعان دور نگاه دارد
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درمان خدا براي آنها اين بود آه آنها را به مصر بياورد، . آشد گذشت به تصوير مي اسرائيل مي ر بنيآنعان ب

  ). ٣٢:۴٣(ايمان دور بودند  جاييكه آنها طبيعتًا از دنياي بي

  )۴۴- ۴٢بابهاي (برادران يوسف در مصر . ۶-ت

يعقوب آه از فراواني . بود گردد، جاييكه قحطي بسيار شديد صحنه به يعقوب در آنعان باز مي ۵-۴٢:١

دانست آه يوسف در آنجاست، ده پسر خود را براي تهيه غذا  در مصر اطالع داشت، اما از نمي) گندم(غذا 

دانست، بنيامين تنها پسري محبوب  تا آنون همانگونه آه يعقوب مي. تنها بنيامين در خانه ماند. بدانجا فرستاد

  . راحيل بود

آنها ران يوسف در برابر او ظاهر شدند، او با خشونت با آنها برخورد آرد، و هنگامي آه براد ٢۵-۶:۴٢

سرانجام . را به جاسوسي متهم آرد، و به زندان افكند، سپس خواست آه برادر آوچك خود را نزد او بياورند

هاي آنان را  هدرحاليكه آيس، ماند تا نه برادر ديگر به دنبال بنيامين بروندبه عنوان گروگان در زندان شمعون 

توانيم  از متن روايت مي. هاي پولي را آه به وي داده بودند پنهان آرد از غله پر آرد و مخفيانه در آنها آيسه

و الزام آنها نسبت به گناهي آه بيست ) ٢۵و  الف ٢۴ آيه (محبت مخفيانه يوسف نسبت به برادرانش را ببينيم 

خواست آه آنها به گناه  مسلمًا يوسف مي). ٢٢، ٢١آيات (بودند  سال پيش در حق برارد گمشدة خود انجام داده

  .خود اعتراف آنند

مسيح است آه در طول دوران مصيبت عظيم با برادران يهودي خود اي از  ما معتقديم آه يوسف نمونه

قسمتهاي ترين  دهنده اين وقايع آه منجر به آشتي بردران يوسف با او شذد، يكي از تكان. آند چنين رفتاري مي

به تصوير اينگونه آامل مقدس مسيح را  تقريبًا هيچ داستان ديگري در آتاب. آيد مقدس به شمار مي آتاب

  .آشد نمي

  نمونه شناسي
اشخاص، وقايع، و يا چيزهايي خاص در عهد عتيق وجود دارند آه به شكلي واضح نمونه و يا نمادي در 

ديگران به طور خاص ). ١۴:۵روميان (اي از مسيح است  مونهگويند آدم ن به همين دليل مي. عهد عتيق دارند

به . توان آنها را انكار آرد اند، اما با اينحال تشابهات بسياري وجود دارند آه نمي مطرح نشدهبه عنوان نمونه 

اما با اينحال بيش از صد وجه عنوان مثال هيچگاه از يوسف به عنوان نمونه خداوند عيسي ياد نشده است، 

  . ه ميان آنها وجود داردتشاب

اخبار خود را در تمام «آرد،  صحبت ميهنگامي آه خداوند عيسي با دو شاگرد اندوهگين در راه عموآس 

 در طومار آتاب در حّق من مكتوب است«مسيح مجسم گفت، ). ٢٧:٢۴لوقا (» .آتب براي ايشان شرح فرمود

  . مقدس به دنبال مسيح باشيم ه آه در تمام آتاببنابراين به ما اجازه داده شد). ٧:١٠عبرانيان (» ...

و اين همه بطور َمَثل بديشان «گويد آه  پولس آه تاريخ اسرائيل در عهد عتيق را خوانده بود، به ما مي

اين دليلي ). ١١:١٠قرنتيان ١(» .واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد آه اواخر عالم به ما رسيده است



- ۵۵ - 

نامهايي آه به عنوان نمونه ياد شده است معتبر هستند، بلكه بسياري از كه نه تنها بسيار قوي است بر اين

  . نامهاي ديگر نيز

اي  درسهاي روحاني). ١۶:٣تيموتائوس ٢(مقدس مفيد است  تمام آتبپولس به تيموتئوس يادآوري آرد آه 

  . خواهد هم هست آه بايد آموخته شوند، فقط تنها چشم بصيرت مي

درحاليكه درست . اسباب و اثاثيه آن استشناختي خيمه و  ي از آتاب عبرانيان تشريح نمونهقسمتهاي زياد

از عهد عتيق محروم شناختي ايماندار را از درسهاي روحاني بسياري  است آه تنگنظري در مورد نمونه

را نمونه بر آند، اما از سويي ديگر بايد مراقب بود آه زياده روي در اين مورد، آه هر چيز و هر آس  مي

تمام تاريخ عهد عتيق تمثيل است و بايد از اين آار اجتناب  شماريم، خود باعث نشود آه به اين نتيجه برسيم

  . ورزيم

ما نبايد . ها باعث بوجود آمدن اختالف بر سر اين موضوع شده است از نمونه توضيحات خيالي و تصنعي

و برافرازد، تفسيري مسيح را اگر . د عتيق را از ما بربايداجازه دهيم آه افراط در اين امر غنائت روحاني عه

گمشدگان با پيغام انجيل ارتباط برقرار آنند، و با تعليم آلي آالم يا موجب بناي قوم او شود، و يا موجب شود 

  . توان گفت آه آن تعبيري درست از حقيقت است حداقل ميخدا مطابقت داشته باشد، 

ترسيدند اين موضوع باعث وحشت آنها شد، و . ر سبد خود پول پيدا آرديكي از برادران د ٢٨- ٢۶:۴٢

  ). ٢٨- ٢۶آيات (مبادا به آنها تهمت دزدي بزنند 

بقيه نيز پول خود را يافتند، ، هنگامي آه آنها به خانه رسيدند و سرگذشت خود را بيان آردند ٣٨- ۴٢:٢٩

دو اينكه رئوبين پيشنهاد آرد علي رغم . اضي آردشد يعقوب را ر به هيچ وجه نمي. و ترس آنها چند برابر شد

ترسيد آه به بنيامين اجازه دهد همراه آنها به مصر  پسر او به عنوان ضمانت نزد او بمانند، اما پاتريارخ مي

  . برود مبادا آسيبي به او برسد

دون توانستند ب برادران نمي. شدت قحطي موجب شد آاري بكندسرانجام يعقوب به خاطر  ١۵-۴٣:١

پذيرفت از اين رو يهودا . براي آنها مقرر آرده بودبنيامين بازگردند ــ و اين شرطي بود آه يوسِف فرماندار 

اين مورد، نوادة  دا حداقل دريهو. خدمت آند، و يعقوب اين پيشنهاد را پذيرفتآه به عنوان ضامن بنيامين 

اي  يعقوب هديه. ي صليب جلجتا ضامن ما شد، آسي آه بر روآند را در ذهن ما تداعي ميخود، عيسي مسيح 

او . ــ خشكسالي به اين محصوالت آسيبي نرسانيده بودل و آتيرا و الدن و پسته و بادام عس بلسان واز 

   . همچنين اصرار آرد آه دو برابر پول را به فرماندار بدهند شايد سهوي صورت گرفته باشد

به وجد آمد، اما باز هم هويت خود را خود را ديد بسيار هنگامي آه يوسف دگر بار برادران  ٢۵- ١۶:۴٣

هنگامي آه برادرانش به خانة يوسف آمدند، . به خادمان خود دستور داد ضيافتي بر پا آننداو . فاش نساخت

نها موضوع را به مباشر آ. اند هاي خود پول يافته به اين خاطر آنجا هستند آه در آيسهآنها گمان آردند آه 

يادداشتهاي او حاآي از آن بود . آنها را مطمئن ساخت آه نيازي به نگراني نيست، و او در مقابل شرح دادند
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آنها . شمعون از زندان آزاد شد و در اين ضيافت به آنها ملحق شد. اند آامًال پول را پرداخت آردهآه آنها 

  . هندبه او بددر ظهر هداياي پدر خود را آماده آردند تا به هنگام رسيدن يوسف 

ود       ده شده ب ه برگرداني ولي آ اگر از خود بپرسيم آه آيا در حقيقت در راه برگشت به آنعان به وجود پ

يدند      ) ٢١:۴٣؛ ٢٧:۴٢(پي بردند  وب رس ه حضور يعق ه ب . ، پاسخ يكي است   )٣۵:۴٢(يا هنگامي آ

ه   يك برادر پول خود را در اه يافت، و ديگران به هنگا. موضوع در دو مرحله رخ داداين  م رسيدن ب

ه مباشر يوسف    و آامًال قابل فهم است آه . خانه ، يك روايت   )٢١:۴٣(به هنگام بازگو آردن وقايع ب

  ). مقدسه هاي روزانه انجمن آتب نوشته(آامًال خالصه و فرشده ارايه شود 

هنگامي آه يوسف رسيد، برادرانش در مقابل او تعظيم آردند و خواب او باري ديگر تحقق  ٣۴- ٢۶:۴٣

به هنگام . هنگامي آه دربارة خانواده از آنها پرسيد و بنيامين را ديد احساسات بر او غلبه آرد). ٧:٣٧(يافت 

نشاندن . جدا غذا خورد؛ و يازده برادر ديگر جدا؛ و همچنين مصريان جدا با هم غذا خوردندضيافت او 

دانستند؟  مصر ترتيب سني آنها را ميچگونه در . برادران بر طبق ترتيب سني آنها تعجب آنها را برانگيخت

  . به بنيامين برادر تني يوسف لطف خاصي نشان داده شد

اي را  جام نقرهشدند، يوسف دستور داد  براي بازگشت به آنعان آماده ميهنگامي آه برادرانش  ١٣-۴۴:١

آرد ــ  ميي آه با آن تفأل نوشيد، بلكه همان جام آن نه تنها جامي بود آه از آن مي. در آيسه بنيامين مخفي آنند

  . روياهااو از ايست به تعبير  احتماًال اشاره

اما حتي در همين سالها هم بعيد بود آه يوسف فال ). ١٢-١٠:١٨تثنيه (بعدها قوم خدا از تفأل منع شدند 

جام براي بينش و ادراك او در اين زمينه از سوي خداوند بود، اما شايد . داده است بيني مصريان را انجام مي

  . اين بود توجه آنها را منحرف سازد، تا در ذهن برادرانش هيچ شكي نباشد آه او يك مصري است

اند، آنها اعتراض آردند و گفتند  متهم شدند آه جام نقره را دزديدهپس از آن، هنگامي آه برادران يوسف 

مباشر يوسف پذيرفت آه . ستانده شود گناه هستند، و به سرعت گفتند هر آه آن را گرفته باشد باي جانش آه بي

بسيار حقير و هنگامي آه جام در آيسه بنيامين پيدا شد، برادرانش . هر آس آه آن را دزديده باشد غالم او شود

  . شدند و به شهر بازگشتند

او باشند، اما يوسف پس از اينكه يوسف آنها را مالمت آرد، يهودا گفت آه همه آنها غالم  ١٧- ١۴:۴۴

اين عمل يوسف آه جام را در آيسه بنيامين گذاشت تا او محكوم . ه بنيامين بماند و بقيه به خانه بازگردندگفت آ

  :نويسد م مياجورج ويلي. اند اعتراف آنند ريزي ناحقي آه انجام داده به خونشود بدين منظور بود آه آنها 

د   او چنين آرد تا گناه آنها به يادشاه بيايد، تا اينكه آنها با ز راف آنن داني شمعون،   ... . بان خود اعت زن

ه    ود آ رادر اسير         و سپس بنيامين، ماهرانه براي اين ترتيب داده شده ب اد ب ه فري م نسبت ب وز ه ا هن آي

ي   ود ب دة خ در داغدي كهاي پ ود و اش تند خ اوت هس ز،   . تف ت آمي ود و موفق ز ب ين برانگي ه او تحس نقش

ا   سرسختي و محبت او، هر دو براي اين بود آه  ه آنه آنها را آشفته سازد؛ و در نهايت نيكويي او آه ب

  . آمك آرد تا توبه آنند
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اي از سالهاي آينده است آه بقيت اسرائيل به گناه خود دربارة مرگ مسيح اعتراف  تمام اين صحنه سايه

  ). ١٠:١٢زآريا (گيرد  ماتم خواهد گرفت، همچون آسي آه براي پسر خود ماتم ميخواهد آرد و براي او 

داستان بنيامين را مفصل برايش تعريف آرد ــ اينكه چگونه يهودا نزديك يوسف آمد و  ٣۴- ۴۴:١٨

يوسف خواست تا برادر آوچكتر در حضورش حاضر شود، چگونه پدرشان هنوز براي پسر گمشدة خود 

او را متقبل اندوهگين است، و اينكه مخالف آمدن بنيامين به مصر بوده است و اينكه يهودا ضمانت سالمت 

يهودا گفت آه اگر بدون بنيامين بازگردند پدرشان خواهد مرد، از اين رو پيشنهاد آرد آه او به . شده است

  . جاي بنيامين در مصر بماند و به عنوان برده خدمت آند

رحمي براي آسب سود يوسف را  او با بي ٣٧در باب ! گرفته بود چه تحول عظيمي در يهودا شكل

اما خدا در . فريب خورد و مرتكب فساد اخالقي شداو  ٣٨در باب . اينكه به پدر خود فكر آندفروخت، بدون 

در مقابل يوسف شفاعت  ۴۴اآنون در باب . او ضامن بنيامين شد ۴٣د، تا اينكه در باب رآ دل او آار مي

دست دادن بنيامين  اش به خاطر غم از شود تن به بردگي دهد تا مبادا دل پدر سالخورده آند، و حاضر مي مي

از فروش برادر خود تا بردگي، تا اينكه حتي حاضر شود به جاي برادرش غالمي آند؛ از . شكسته شود

  ! اين است روند فيض خدا در زندگي يهوداسنگدلي نسبت به پدر تا از خودگذشتگي در راه پدر خود ــ 

  )۴۵باب (سازد  يوسف هويت خود را بر برادرانش فاش مي. ٧-ت

دهد آه از  مقدس يوسف به خادمان خود دستور مي هاي آتاب ترين صحنه دهنده در يكي از تكان ٨-۴۵:١

او به . د مكشوف ساختاتاق خارج شوند، و او درحاليكه سراسر احساس بود هويت خود را بر برادران خو

اين امور را براي آنها گفت به اين خاطر آه با او بدرفتاري آردند خود را سرزنش نكنند، زيرا خدا همه 

  . خيريت او به آار گرفت

آوردند تا پنج سال باقيماندة  مي آنها بايد پدر، خانه، و اموال خود را به جوشن در مصر ١۵-۴۵:٩

ــ  »ايد، خبر دهيد پس پدر مرا ازهمه حشمت من در مصر و از آنچه ديده«. خشكسالي را در آنجا بمانند

هنگامي آه . آنيم طاعت آنيم، هنگامي آه جالل پسر يگانة او را تجربه ميتوانيم از آن ا فرماني آه ما هم مي

هاي احساسات و عواطف نهفتة او  يوسف بنيامين را در آغوش آشيد و همه برادران خود را بوسيد چشمه

  .فوران آردند

به اي است آه در انتظار قوم اسرائيل است، هنگامي آه مسيح جلجتا خود را  اين دورنمايي از شادي

   . سازد عنوان مسيحاي پادشاه بر آنها ظاهر مي

هنگامي آه فرعون از اين وقايع آگاهي يافت، به برادران يوسف گفت آه پدر و خانوادة خود  ٢۴- ١۶:۴۵

را به آنعان بياورند، اما اسباب و اثاثية سنگين خود را با خود نياورند، چرا آه آنها را برايشان فراهم خواهد 

ها، حيوانات، و  هايي آه فرعون برايشان آماده آرده بود، و جامه ها و سالح آنها همراه با ارابه از اين رو. آرد

بنيامين پول و يك صندوقچه مخصوص هديه . تدارآاتي آه براي يوسف مهيا شده بود به آنعان بازگشتند
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نند، به آنها گفت آه در ترسيد آه مبادا برادرانش به خاطر بدرفتاري با او خود را سرزنش آ يوسف مي. گرفت

  .  راه برگشت با يكديگر بحث و نزاع نكنند

در ابتدا هضم چنين . هنگامي آه به خانه رسيدند اخبار را به گوش يعقوب رساندند ٢٨- ٢۵:۴۵

ها را ديد، سخنان آنها را  اما هنگامي آه داستان آامل را شنيد و ارابه. موضوعي براي وي بسيار سنگين بود

  ! ديدند يوسف هوز زنده بود و باري ديگر او را مي ــباور آرد 

عالوه بر بخشش اين بيانگر اين امر است آه . آند يوسف در اين باب پنج بار پدر خود را ذآر مي

محبت خداوند نسبت به اين . داشت چقدر او در اين مورد هم شبيه مسيح استبرادرانش رايگاني آه نسبت به 

. ارادة پدر بود آه او را به اين دنيا آورد تا براي انسان تباه شده خود را قرباني آند پدر و اشتياق او براي انجام

  . اي آمرنگ از اين محبت بود محبت يوسف تنها سايه

  )۴۶باب (اش  اتحاد يوسف با خانواده. ٨-ت

خداي پدرش اسحاق متوقف ساخت و  آاروان را در محل تاريخي بئرشبعاسرائيل در راه مصر  ٧-۴۶:١

- ٣١:٢١(دربارة قرباني اسحاق به او گفت اين محلي بود آه خدا بر ابراهيم ظاهر شد و . ا پرستش آردر

شود تا  اآنون بر يعقوب ظاهر مي). ٢۴-٢٣:٢۶(همچنين محلي بود آه خداوند بر اسحاق ظاهر شد ). ٢:٢٢

دوم در آيه چهار به نظر  وعدة. اين آخرين بار از هفت باري است آه خدا بر او ظاهر شد. او را تشويق آند

در حقيقت، با اطمينان بايد گفت آه او در مصر . شود به آنعان باز خواهد گشت رسد آه به يعوقب گفته مي مي

هنگامي جسد او براي تدفين به آنعان برده شود، و به يك معنا . اما اين وعده به دو شكل تحقق يافت. درگذشت

يوسف دست خود را بر چشمان تو «عبارت . ازگشتند او نيز بازگشتبه آنعان بمان يوشع آه فرزندانش در ز

اين اصالح را به خوبي شرح ) Atkinson(اتكينسون . گويد از مرگ آرام و راحت او سخن مي »خواهد گذاشت

  :داده است

د   به هنگام مرگش يوسف با او . پدرش چشمان پدرش را خواهد بستيوسف به هنگام مرگ ...  خواه

د، وعده   اي آه  وعدة شخصي به اين. بود دوه       او به يعقوب داد توجه نمايي الها غم و ان ه پس از س اي آ

ادمين خود توجه مي       . بخشيد براي يوسف وي را تسلي مي ه نيازهاي شخصي خ د   خدا ب پطرس  ١(آن

٧:۵ .(  

  . و بدينسان يعقوب با تمام فرزندان و مواشي و اموال خود به مصر رسيد

با يعقوب به ) ٢۶آيه (شصت و شش نفر . خوانيم ربارة يعقوب و پسرانش ميد ٢٧- ٨در آيات  ٢٧-۴۶:٨

و هفتاد و پنج نفر در  ۵:١و خروج  ٢٧همواره براي تطبيق اي آيه با هفتاد نفر ذآر شده در آيه . مصر آمدند

غاز تواند اين باشد آه اين تعداد از فرزندان آ بهترين توضيح آن مي. مشكل وجود داشته است ١۴:٧اعمال 

  . گيرد شود و حلقة خويشان نزديك را هم در بر مي مي

رخ داد، حاصلخيزترين منطقه مصر، آه مالقات حماسي ميان اسرائيل و يوسف در جوشن  ٣۴- ۴۶:٢٨

يعقوب و پسرانش ترجيح دادند در آنجا بمانند چرا آه بهترين چمزارها براي . در نزديكي دلتاي نيل قرار دارد



- ۵٩ - 

ازآنجايي آه مصريان شبانان را . توافق شد آه به فرعون بگويند آه آنها شبان هستند. بوددامهاي آنان همانجا 

آنها در . قصر پادشاهآردند، فرعون به آنها اجازه داد در زمين جوشن ساآن شوند، به دور از  تحقير مي

) ٣٢:۴٣(ليت آنها ماندند، زيرا پيش از هر چيز به خاطر م جوشن آنها از روابط اجتماعي با مصريان دور مي

خدا خدا آنها را در آن منطقه حاصلخيز رها آرد تا ينكه تبديل به امتي قوي شوند، تا . شان و دوم به خاطر پيشه

  . بتوانند به زميني آه به پدرانشان وعده داده بودند پيش روند

  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت

فرعون گفتند آه شبان هستند، همانطور آه انتظار  هنگامي آه پنج نفر از برادران يوسف به ۶-۴٧:١

او همچنين از يوسف خواست برخي از افراد . رفت او به آنها گفت آه در مراتع سرسبز جوشن ساآن شوند مي

  . قابل از ميان خويشان خود را بر مواشي پادشاه بگمارد

ت آه يعقوب فرعون را اين حقيق. يوسف ترتيبي داد تا پدرش در حضور فرعون حاضر شود ١٢-۴٧:٧

برآت داد بدين معنا است آه اين يودي ناشناس و سالخورده بزرگتر از فرمانرواي مصر بود، زيرا آوچكتر 

در حقيقت . يعقوب گفت آه روزهاي عمرش اندك و بد بوده است). ٧:٧عبرانيان (گيرد  از بزرگتر برآت مي

سف خانوادة خود را در بهترين زمين مصر سكونت يو! خود او بود آه اين همه بدي در حق خود انجام داد

  . زندگي آنها حقيقتًا زندگي پر برآتي شد. داد، و هر آنچه را آه نياز داشتند در اختيار آنها قرار داد

هنگامي آه مردم مصر و آنعان تمام پول خود را در راه خريد خوراك صرف آردند،  ٢۶- ۴۶:١٣

سپس زمينهاي ايشان را از آنها خريد، . بال خوراك از آنها قبول آنديوسف قبول آرد آه مواشي آنها را در ق

غير از زميني آه به آاهنان مصري تعلق داشت، و سپس به مردم بذر داد تا بكارند، و از آنها يك پنجم از 

  . محصول خود را در ازاي اجاره زمين به فرعون بدهند، آه در واقع يك معاملة عادالنه بود

شد، او از يوسف خواست آه او را در آنعان  به سالهاي پاياني عمر خود نزديك مي يلاسرائ ٣١- ۴٧:٢٧

درحقيقت ). ٢١:١١، عبرانيان »بر سر عصاي خود سجده آرد«(سپس او بر سر بستر خود خم شد . دفن آنند

آار ، بستگي به اين آه چه اصواتي در آن به »عصا«خواند و هم » بستر«توان هم  همان حروف عبري را مي

» عصا«است، اما در ترجمه هفتاد، آه عبرانيان از آن نقل آرده است،  بسترمتن عبري قديم آن . گرفته شود

  : دهد چنين شرح مي) Kidner(آيندر . شود خوانده مي

خه در   ر دو نس ه ه تر«واژه  ٢:۴٨در حاليك رين   » بس يش از آخ ه پ وط ب داد مرب ن روي د، اي را دارن

ه  نگاه آ(شود  بيماري او مي ال مي      » عصا «و ، )١:۴٨نيد ب وم درست را انتق م مفه ز ه د  ني عصا  . ده

ي ه    م د آ ن باش راي اي يله ب رين وس د  توانست بهت ان ده ودن او را نش افر ب ت مس كر او در ( ماهي تش

  .گيرد اي به خود مي آه در عهد جديد هم جايگاه ويژه، )١٠:٣٢

او تنها قهرمان ايمان عبرانيان باب . يان رساندو از اين رو فريبكار سابق با پرستش زندگي خود را به پا

او با فيض خدا راه درازي آمده بود و به زودي در . شود است آه به عنوان يك پرستنده تحسين مي ١١

  . بست هاي جالل چشم از جهان فرو مي شعله



- ۶٠ - 

  )۴٧باب (خانواده يوسف در مصر . ٩-ت

ست، همراه با افرايم و منسي به حضور او هنگامي آه به يوسف گفته شد آه پدرش بيمار ا ٧-۴٨:١

او با اين عمل آاري آرد . پاتريارخ بر سر تخت خود نشست و دو نوة خود را از آن خود خواهد خواند. شتافت

آردند طايفة يوسف دو برار سهم ديگر طوايف از زمين  آه بعدها وقتي زمين آنعان را ميان طوايف تقسيم مي

هر فرزند ديگري آه يوسف بعد . زاده محسوب شد در مورد حقوق زمين نخست از اين رو يوسف. ندسهم ببر

و در زميني آه به افرايم و منسي تخصيص داده شده بود ساآن از آن آورد از آن خود بود و نه يعقوب، 

آنها . خواست آه فرزندان يوسف را به فرزندي خود بپذيرد دهد آه چرا يعقوب مي شرح مي ٧آيه . شدند مي

  . آرد آه او بسيار زود درگذشته است و چنين احساس مي هاي زن محبوب خود، راحيل بودند، نوه

. تر بود داد زادگي را به افرايم آه جوان هاي خود را برآت داد، و حق نخست سپس يعقوب نوه ٢٢-۴٨:٨

ار را انجام زاده بود گردد، اما يعقوب گفت آه عمدًا اين آ يوسف خواست آه اين لطف شامل منسي آه نخست

. داد چه خاطراتي از مقابل چشمان او گذشت هنگامي آه او با ايمان برآت را به برادر جوانتر مي. داده است

داد،  تر را برآت مي اما اآنون او خود آوچك. تر بود برآت داده بود سالها پيش پدر او ناخواسته او را آه جوان

به اسرائيل ايمان داشت آه فرزندانش روزي . آينده باخبر بود زبا خدايي ارتباط داشت آه انه سهوًا بلكه او 

. دامنه آوهي را بخشيد آه از اموريها غصب آرده بوديعقوب به يوسف . سرزمين موعود باز خواهند گشت

  )۵:۴يوحنا . (معروف شد» چاه يعقوب«اي آه چاهي در آن بود آه بعدها به  ايست به منطقه شايد اين اشاره

  )۴٩باب (وسف براي پسرانش نبوت ي. ١١-ت

  ). ٢٨آيه (و هم برآت ) ١آيه (سخنان آخر يعقوب هم نبوت بود  ٢، ۴٩:١

زاده بيانگر قوت پدر خود در باروري بود، و از فضيلت و رأفت  رئوبين، به عنوان نخست  ۴، ۴٩:٣

با فريب به دست  زادگي را اين نخستاما او . ي، و سهم دوچندان از آن او بودزادگ نخست. برخوردار بود

  ). ٢٢:٣۵(آورده بود چرا آه با آنيز پدر خود گناه آرد 

رحمي مردان شكيم را آشتند و و گاوان را لنگ آردند در  شمعون و الوي به خاطر اينكه با بي ٧-۵:۴٩

 ، اينها)٢۶اعداد (به هنگام دومين سرشماري . يعقوب پراآنده خواهند شد و در اسرائيل متفرق خواهند گرديد

حل شد اين هم زماني تحقق يافت آه طايفه شمعون به طرز وسيعي در طايفه يهودا . ها بودند آوچكترين طايفه

رحمانه آنها را  فريب بييعقوب . شهر در تمام زمين گماشته شدند ۴٨، و طايفه الوي بر )٩-١:١٩يوشع (

  . لعنت آرد اما نه افراد اين دو طايفه را

او . به خاطر پيروزي بر دشمنانش از سوي برادرانش ستوده خواهد شد) مدحبه معناي (يهودا  ١٢-۴٩:٨

گيرد و آسي جرأت  آرام ميرود تا طعمه خود را اسير آند، سپس به  به شيري تشبيه شده است آه پيش مي

زادگي در زمين نصيبش شد، در حكومت و  همانگونه آه يوسف حقوق نخست. ندارد مزاحم او شود

ادامه خواهد داشت، ) مسيح(حكومت در اين طايفه تا شيلوه . زادگي نصيب يهودا شد خستفرمانروايي حقوق ن

بر ما  »شيلوه«معناي . قوم او در زمان قدرت او از او اطاعت خواهند آرد. باقي خواهد ماندتا ابد و در او 
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آن آيست است  ، فرزندانش،)يهودا(شاه آرامي، آرامش، ذريت : اند آن معناي برخي گفته. ناشناخته است

  ). ٢٧:٢١حزقيال (

از آنجايي آه اراضي اين طايفه . از رافاه و سعادت تجارت دريانوردي سود خواهد برد زبولون ۴٩:١٣

  . در عهد عتيق در خشكي بود، احتماًال اين نبوت مربوط به سلطنت هزار ساله است

ين است آه در چمنزارهاي به يك االغ قوي تشبيه شده است، و رضايت او در ا يساآار ١۵، ١۴:۴٩

  . اطراف ساآن شود و هيچگاه ارادة جنگيدن ندارد و هميشه در زير يوغ دشمن بسر خواهد برد

بسيار مشكل  ١٧آيه . همانگونه آه از نامش پيداست، بر مردم قضاوت خواهد آرد،  دان ١٨- ١۶:۴٩

برخي ديگر گمان ). ٣١، ٣٠:١٨ داوران(پرستي آه باعث سقوط قوم شد  ايست به بت احتماًال اشاره. است

آند، و به همين علت است آه اين  اي پوشيده به ضد مسيح است آه از نسل دان ظهور مي آنند آه آن اشاره مي

، دعايي براي رهايي نهايي ١٨در آيه . ذآر نشده است ٨- ٣:٧و مكاشفه  ۴٠:٨؛ ٣:٢طايفه در اول تواريخ 

  . آند يقوم خود از دست دشمنان و يا رهايي خود م

اما . ، در زمين خود در شرق اردن بدون هيچ حفاظتي دايمًا تحت يورش دشمنان خواهد بودادگ ۴٩:١٩

  . اين طايفه لشكريان دشمنان خود را زير پا له خواهد آرد

خوراآهايي لذيذ براي پادشاه خود خوشبختانه اشير، سرزميني بسيار حاصلخيز خواهد داشت، و  ۴٩:٢٠

  . مهيا خواهد آرد

رود  مياو با شتاب و سرعت زياد . نفتالي به يك غزال تشبيه شده است آه از  بند آزاد شده است ۴٩:٢١

تمام شاگردان به جز يهوداي خائن از طايفة نفتالي بودند، و بيشتر خدمت خداوند . آه اخبار خوش را برساند

  ). ١۶-١٣:۴مرقس (در آن زمين انجام شد 

ايم و منسي يوسف يك شاخه بارور خواهد بود، برآت براي مرزهاي در سرتاسر زمين افر ٢۶- ۴٩:٢٢

او هميشه دستخوش خشونتها بوده است اما هيچگاه تسليم نشد، زيرا خداي قادر مطلق . خود خواهد فرستاد

خدا يوسف را با . ظاهر شد) يعني مسيح(شبان، صخرة اسرائيل يعقوب اعانت خواهد شد ــ آسي آه از او 

آرد آه از اجداد خود  يعقوب گمان مي. هاي جوشان و فرزندان بسيار برآت خواهد داد و چشمه ها باران، چاه

اما اآنون آرزوي قلبي او اين ايت آه چنين برآاتي نصيب يوسف شود، آسي آه . هم برآت بيشتري يافته است

  . از برادران خود جدا بود

به گفته برخيها بنيامين . آند غارت را تقسيم ميو  يابد بنيامين طايفة جنگجويان، آه دايمًا غلبه مي ۴٩:٢٧

  . ثابت آرد آه جنگجوترين و  جسورترين طايفه است

در پايان يعقوب از فرزندان خود خواست آه او را در غار مكفليه، نزديك خانة خود در  ٣٣- ۴٩:٢٨

ا بر بستر نهاد و آخرين سر خود رسپس . حبرون دفن آنند ــ آرامگاه ابراهيم و ساره، اسحاق و رفقه، و ليه

  .نفسها را هم آشيد و جان بداد

  )۵٠باب (مرگ يعقوب و يوسف در مصر . ١٢-ت
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جسد او توسط پزشكان دربار . حتي مصريان هم به هنگام مرگ يعقوب هفتاد روز ماتم گرفتند ١۴-۵٠:١

ز مقامات رمي، سپس فرعون به يوسف اجازه داد آه به آنعان بازگردد، به همراه جمعي ا. موميايي شد

عزاداري آنها . آنها در شرق اردن توقف نمودند و به مدت هفت روز عزاداري آردند. خويشان، و خادمان

پس از مراسم تدفين . مصر) ماتم(ناميدند، مرتع  ابل مصرايمآنقدر پر سوز و گداز بود آه آنعانيان آن مكان را 

  . ازگشتنددر غار مكفليه در حبرون، يوسف و همراهانش به مصر ب

 حال آه يعقوب مرده بود، برادران يوسف ترسيدند آه مبادا يوسف از آنها انتقام بگيرد، از ٢١- ١۵:۵٠

يوسف . اين رو پيغامي به اين مضمون نزد او فرستادند آه پدرشان وصيت آرده است آه يوسف آنها را ببخشد

. يرا همه اين امور مشيت خدا بوده استهم در جواب گفت آه قصد هيچگونه انتقام و يا داوري را ندارد، ز

شما درباره من بد انديشيديد، ليكن خدا از آن «، عالوه بر اين با اين عبارت به ياد ماندني از ترس آنها آاست

  »....قصد نيكي آرد

اين واقعه پنجاه سال پس از . مسلمًا يوسف اولين نفر از دوازده پسر يعقوب بود آه مرد ٢۶- ۵٠:٢٢

 ٢٢:١١اين ايمان او آه خدا قوم اسرائيل را به آنعان باز خواهد گردانيد در عبرانيان . دادمرگ پدر رخ 

  . وصيت آرد آه استخوانهايش در آن زمين دفن گردداو . ستوده شده است

ان        پيدايش با خلقت آامل خدا آغاز مي    بارها گفته شده است آه آتاب ابوت در مصر پاي ا يك ت شود و ب

ي د م ا . ياب ن آت ت  اي تها اس ابي از سرگذش ه   . ب، آت اب از آن ب ه دو ب ين    درحاليك مانها و زم ت آس ه خلق واقع

ردان است       ان و م دگي زن ورد زن اب آن در م ه    . اختصاص داده شده است، چهل و هشت ب دا در درجه اول ب خ

  !شناسند آرامشي براي آساني آه او را ميچه تسلي و . دهد انسانها اهميت مي


