ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آرزو دارد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻄﻮر
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ ﺟﻮاب
ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎنِ ﻫﺴﺘ ،اﻧﺴﺎنِ اوﻟ ﯾﻌﻨ اﺟﺪاد ﻣﺎ آدم و ﺣﻮا
آﻏﺎز ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ دادن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔ ﻣﻌﻤﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺎغ ﻋﺪن و ﺑﻌﺪاً ﺳﻘﻮط
آﻧﻬﺎ در ﮔﻨﺎه و راﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺪاً در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان آدم و
ﺣﻮا ﯾﻌﻨ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣ دﻫﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﻧﻮح ،ﻃﻮﻓﺎن و
ﮐﺸﺘ ای ﮐﻪ ﻧﻮح ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ دادن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد اﺟﺪاد اوﻟﯿﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
آﻧﻬﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎﻧﺪاری و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ،ﻧﺎم ﭘﺪر اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﮐﻤﺎﯾ ﮐﺮد ،اداﻣﻪ
ﻣ دﻫﺪ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ دادن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و
اﺳﺤﺎق و ﭘﺴﺮ اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب و ﻫﻤﭽﻨﺎن دوازده ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ .در اﺧﯿﺮ ،ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﯾ از
ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﻫﺠﺮت ﯾﻌﻘﻮب و اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺑﻮد ﻧﺒﻮد در زﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ« آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ
ﺗﺎرﯾ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺒﺪأ ﺟﻬﺎنِ ﻫﺴﺘ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺜﯿﺮ آن ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾ در ﭘﻨﺠﺎه ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻠ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﯿﺪا
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ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺧﺪا اﺟﺪاد اوﻟ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ،آﻧﻬﺎ را در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داد و اﯾﻨﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ
در ﮔﻨﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ و از زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ
ﻣﻮﻻﻧﺎی روم از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن دل ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧ از ﺟﺪاﯾ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺖ دارد:

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
آﻏﺎز ﺗﺎرﯾ:
ﺧﻠﻘﺖ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن :ﻓﺼﻞ ۵ ‐ ۳
ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۶
اﻧﺘﺸﺎر :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۱۰
ﺗﺎرﯾ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۸ :۲۵ ‐ ۱۲
اﺳﺤﺎق :ﻓﺼﻞ ۹ :۲۸ ‐ ۱ :۲۱
ﯾﻌﻘﻮب :ﻓﺼﻞ ۱۴ :۵۰ ‐ ۲۱ :۲۵
ﯾﻮﺳﻒ :ﻓﺼﻞ ۲۶ :۵۰ ‐ ۲۲ :۳۰
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آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن

۱

۱

۲

در اﺑﺘﺪا ﺧﺪا آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ .زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ و ﺑﺪون ﺷﻞ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
۳

آب ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾ آﻧﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و روح ﺧﺪا ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد .ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
۴

»روﺷﻨ ﺑﺸﻮد« و روﺷﻨ ﺷﺪ .ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﻨ ﻧﯿﻮﺳﺖ و روﺷﻨ را از ﺗﺎرﯾ ﺟﺪا
ﮐﺮد۵ .ﺧﺪا روﺷﻨ را روز و ﺗﺎرﯾ را ﺷﺐ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻮد روز اول.
۷

۶

ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ آﺑﻬﺎ را از ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ «.ﺧﺪا ﻓﻀﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و
۸

آب ﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﻀﺎ را از آب ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﻀﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺧﺪا ﻓﻀﺎ را آﺳﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد روز دوم.
۹

ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :آب ﻫﺎی زﯾﺮ آﺳﻤﺎن در ﯾ ﺟﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد« و ﭼﻨﺎن

ﺷﺪ۱۰ .ﺧﺪا ﺧﺸﻪ را زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ و آﺑﻬﺎ را ﮐﻪ در ﯾ ﺟﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺮ ﻧﺎم
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﻮﺳﺖ۱۱ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ
ﻧﻮع ﻧﺒﺎت ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ .ﻧﺒﺎﺗﺎﺗ ﮐﻪ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﺒﺎﺗﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎر آورﻧﺪ« و
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ۱۲ .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻧﺒﺎت روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد
ﻧﯿﻮﺳﺖ۱۳ .ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد روز ﺳﻮم.
۱۴ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ ﺗﺎ روز را از ﺷﺐ ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و روز ﻫﺎ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ،آﯾﺎت و زﻣﺎن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ۱۵ .آن ﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ روﺷﻨ دﻫﻨﺪ« و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ۱۶ .ﭘﺲ از آن ،ﺧﺪا دو ﺟﺴﻢ ﻧﻮراﻧ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾ
آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ در روز و ﯾ ﻣﺎﻫﺘﺎب ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺷﺐ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را
ﺳﺎﺧﺖ۱۷ .آن ﻫﺎ را در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روﺷﻨ دﻫﻨﺪ ۱۸و ﺑﺮ روز و ﺷﺐ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روﺷﻨ را از ﺗﺎرﯾ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ۱۹ .ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد روز ﭼﻬﺎرم.
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۲۰ﭘﺲ از آن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :آﺑﻬﺎ از اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت و آﺳﻤﺎن از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ«.
۲۱ﭘﺲ ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺤﺮی و ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﯿﻮﺳﺖ۲۲ .و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
داد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎرور و زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ و آب ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ زﯾﺎد
ﺷﻮﻧﺪ«.

۲۳

ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد روز ﭘﻨﺠﻢ.

۲۴ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮﺟﻮد آورد ،اﻫﻠ و وﺣﺸ ،ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼ «و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ۲۵ .ﭘﺲ ﺧﺪا ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد
ﻧﯿﻮﺳﺖ.
۲۶ﭘﺲ از آن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ اﻧﺴﺎن را ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺤﺮی و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اﻫﻠ و وﺣﺸ ،ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼ و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۲۷ «.ﭘﺲ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ .آن ﻫﺎ را زن و ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪ۲۸ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎرور
و زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ ،زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و در آن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻤﺎم
ﺣﯿﻮاﻧﺎت روی زﻣﯿﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.

۲۹

و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫ را ﮐﻪ ﻏﻼت و

ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﯿﺎورد و ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﺘ را ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺎورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮراک
ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده ام«.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ۳۱ .آﻧﺎه ﺧﺪا ﮐﺎرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻟ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد روز ﺷﺸﻢ.

۲

۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ۲ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﮐﺎر

آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و از آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ۳ .او روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داد ،زﯾﺮا در آن روز ﻫﻤﮥ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و از آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ۴ .اﯾﻦ
ﭼﻮﻧ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
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وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺖ۵ ،ﻫﯿ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ در روی زﻣﯿﻦ
ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎران در زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
۶اﻣﺎ آب از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣ آﻣﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﺮد.

آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم
۷

ﭘﺲ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و از آن آدم را ﺳﺎﺧﺖ و در

ﺑﯿﻨ او روح ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ و او ﯾ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺎغ ﻋﺪن
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺎﻏ در ﻋﺪن ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق اﺳﺖ درﺳﺖ ﮐﺮد و آدم را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
در آﻧﺠﺎ ﺟﺎ داد۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع درﺧﺘﺎن زﯾﺒﺎ و ﻣﯿﻮه دار را در آن ﺑﺎغ روﯾﺎﻧﯿﺪ و درﺧﺖ
زﻧﺪﮔ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺧﻮب و ﺑﺪ را در وﺳﻂ ﺑﺎغ ﻗﺮار داد.
۱۰درﯾﺎﺋ از ﻋﺪن ﻣﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎغ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر درﯾﺎی دﯾﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﺪ۱۱ .درﯾﺎی اول ﭘﯿﺸﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻮﯾﻠﻪ را دور ﻣ زﻧﺪ)۱۲ .در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﻄﺮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻨ ﻋﻘﯿﻖ وﺟﻮد دارد۱۳ (.درﯾﺎی دوم
ﺟﯿﺤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮش را دور ﻣ زﻧﺪ۱۴ .درﯾﺎی ﺳﻮم دﺟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮق
آﺷﻮر ﻣﮔﺬرد ،و درﯾﺎی ﭼﻬﺎرم ﻓﺮات اﺳﺖ.
۱۵ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا آدم را در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺟﺎ داد ﺗﺎ در آن زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ و از آن ﻧﻬﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺎزه داری از ﻣﯿﻮۀ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﺑﺨﻮری۱۷ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﺨﻮری ،زﯾﺮا اﮔﺮ از آن ﺑﺨﻮری در ﻫﻤﺎن روز
ﻣ ﻣﯿﺮی«.
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آﻓﺮﯾﻨﺶ زن
۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدم ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻫﻤﺪم

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ«.

۱۹

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را

از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺶ آدم آورد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آدم ﭼﻪ ﻧﺎﻣ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻫﺮ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ آدم ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم آن ﻫﺎ ﺷﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ آدم ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮد ،وﻟ ﻫﯿ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻫﻤﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای آدم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
۲۱

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا آدم را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘ ﻓﺮو ﺑﺮد و وﻗﺘ او در ﺧﻮاب ﺑﻮد ﯾ از

ﻗﺒﺮﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎی آﻧﺮا ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ۲۲ .ﺳﭙﺲ از آن ﻗﺒﺮﻏﻪ زن را ﺳﺎﺧﺖ و او را
ﭘﯿﺶ آدم آورد۲۳ .آدم ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺨﻮانِ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﻢ و ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺪﻧﻢ.
ﻧﺎم او زن اﺳﺖ ،زﯾﺮا از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ«.
۲۴ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎ زن ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو
ﯾ ﺗﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۵آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟ اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اﻧﺴﺎن

۳

۱ﻣﺎر ،از ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮﮐﺘﺮ ﺑﻮد .او از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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»آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؟« ۲زن ﺟﻮاب داد» :ﻣﺎ
اﺟﺎزه دارﯾﻢ از ﻣﯿﻮۀ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ۳ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﯿﻮۀ درﺧﺘ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ
اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﯿﻮۀ آن درﺧﺖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﺣﺘ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا
۵

۴

ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ «.ﻣﺎر ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﻣﯿﺮﯾﺪ .ﺧﺪا اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا
ﻣ داﻧﺪ وﻗﺘ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺪ اﺳﺖ«.
۶زن ﻧﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ آن درﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﯿﻮۀ آن ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﻮارا اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮ ﮐﺮد ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﯿﻮۀ آن درﺧﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮرد.
۷

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد داد و او ﻫﻢ ﺧﻮرد .ﻫﻤﯿﻨﻪ آﻧﺮا ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داﻧﺸ داده ﺷﺪ
و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻬﻢ دوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
۸ﻋﺼﺮ آن روز ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا در ﺑﺎغ راه ﻣ رود ،ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ درﺧﺘﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ۹ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا آدم را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘ؟« ۱۰آدم ﺟﻮاب داد:
»ﭼﻮن ﺻﺪای ﺗﻮ را در ﺑﺎغ ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ«.

۱۱

ﺧﺪا

ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘ؟ آﯾﺎ از ﻣﯿﻮۀ درﺧﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آن ﺑﺨﻮری ،ﺧﻮردی؟« ۱۲آدم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﻫﻤﺪم ﻣﻦ ﮐﺮدی ،آن ﻣﯿﻮه را
ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﻣﻦ ﺧﻮردم۱۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟« زن
ﺟﻮاب داد» :ﻣﺎر ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرم«.

ﻗﻀﺎوت ﺧﺪا
۱۴ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی ،از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻠﻌﻮﻧﺘﺮ
ﻫﺴﺘ .ﺑﺮ روی ﺷﻤﺖ راه ﻣ روی و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻋﻤﺮت ﺧﺎک ﻣ ﺧﻮری۱۵ .در ﺑﯿﻦ
ﺗﻮ و زن دﺷﻤﻨ ﻣ اﻧﺪازم .ﻧﺴﻞ ﺗﻮ و ﻧﺴﻞ وی ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺳﺮ ﺗﻮ را
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ﻣ ﺷﻨﺪ و ﺗﻮ ﮐُﺮی ﭘﺎی او را ﻣﮔﺰی«.
۱۶

ﺑﻪ زن ﻓﺮﻣﻮد» :درد و زﺣﻤﺖ ﺗﻮ را در اﯾﺎم ﺣﺎﻣﻠ و در وﻗﺖ زاﺋﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﻫﺮت ﻣﺤﺘﺎج ﻣ ﺑﺎﺷ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۷

ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺮف زﻧﺖ ﮔﻮش دادی و از درﺧﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺨﻮری،

ﺧﻮردی .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ،زﻣﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺳﺨﺘ
ﮐﺎر ﮐﻨ ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎوری.
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا را ﻣ ﺧﻮری.

۱۸

زﻣﯿﻦ ﺧﺎر و ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮزه ﻣ روﯾﺎﻧﺪ و

۱۹

ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣ آوری ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ،ﯾﻌﻨ ﺧﺎﮐ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ای ،ﺑﺮﮔﺮدی .ﺗﻮ از
ﺧﺎک ﻫﺴﺘ و دوﺑﺎره ﺧﺎک ﻣ ﺷﻮی«.
۲۰

آدم اﺳﻢ زن ﺧﻮد را ﺣﻮا ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن او ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا از

ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای آدم و زﻧﺶ ﻟﺒﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن آدم و ﺣﻮا از ﺑﺎغ ﻋﺪن
۲۲ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ آدم ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺷﺪه و ﻣ داﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎدا از درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۳ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا او را از ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ در روی زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ از آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﮐﺎر زراﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد۲۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ آدم را از ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ در ﻃﺮف
ﺷﺮق ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺗﺸﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣ ﭼﺮﺧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ
ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد.

ﻗﺎﺋﻦ و ﻫﺎﺑﯿﻞ

۴

۱ﭘﺲ از آن آدم ﺑﺎ زن ﺧﻮد ،ﺣﻮا ،ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.

۸ / ۱۰۷
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ﺣﻮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻢ او را ﻗﺎﺋﻦ ﮔﺬاﺷﺖ.
۲ﺣﻮا ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و اﺳﻢ او را ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺎﺑﯿﻞ ﭼﻮﭘﺎن
و ﻗﺎﺋﻦ دﻫﻘﺎن ﺷﺪ۳ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﻗﺎﺋﻦ ﻣﻘﺪاری از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ
۴

ﭘﯿﺶ ﺧﺪا آورد .ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮۀ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را آورد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺮا
۵

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻫﺪﯾﮥ او راﺿ ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻦ و
۶

ﻫﺪﯾﮥ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد .ﻗﺎﺋﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
۷

ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﻗﻬﺮ ﺷﺪی و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘ؟ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻣ ﺷﻮد .وﻟ اﮔﺮ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮ در ،در ﮐﻤﯿﻦ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨ«.
۸

ﺑﻌﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮوﯾﻢ «.و وﻗﺘ در ﻣﺰرﻋﻪ
۹

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و او را ﮐﺸﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺎﺋﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮادرت
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻧﻤ داﻧﻢ .ﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺒﺎن ﺑﺮادرم ﻫﺴﺘﻢ؟« ۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ای؟ ﺧﻮن ﺑﺮادرت از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
۱۱ﺣﺎﻻ ﺗﻮ در روی زﻣﯿﻦ ،ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه ای و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺮادرت
را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﺷﺪ۱۲ .وﻗﺘ زراﻋﺖ ﮐﻨ زﻣﯿﻦ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤ آورد و ﺗﻮ در
روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن و آواره ﻣ ﺷﻮی۱۳ «.ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﺠﺎزات ﻣﻦ
زﯾﺎدﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ۱۴ .ﺗﻮ ﻣﺮا از ﮐﺎر زﻣﯿﻦ و از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
راﻧﺪه ای .ﻣﻦ در ﺟﻬﺎن آواره و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺷﻮم و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻣﮐﺸﺪ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧ ،اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﻮ را ﺑﺸﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ از او اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد«.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ ﻧﺸﺎﻧ ﺑﺮ ﻗﺎﺋﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،او را ﻧﺸﺪ۱۶ .ﻗﺎﺋﻦ از
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﻓﺖ و در ﺟﺎﺋ ﺑﻨﺎم ﻧُﻮد )ﯾﻌﻨ ﺳﺮﮔﺮداﻧ (ﮐﻪ در ﺷﺮق ﻋﺪن اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺎﺋﻦ

۹ / ۱۰۷
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۱۷ﻗﺎﺋﻦ و زﻧﺶ دارای ﭘﺴﺮی ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﻢ او را ﺧﻨﻮخ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺋﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آﻧﺮا
ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻨﻮخ ،ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮد۱۸ .ﺧﻨﻮخ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﺪ و اﺳﻢ او را ﻋﯿﺮاد
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﯿﺮاد ﭘﺪر ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ دارای ﭘﺴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﻟَﻤ ﺑﻮد.

۱۹

ﻟَﻤ دو زن داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﻋﺎده و زِﻟﻪ.

۲۰

ﻋﺎده ،ﯾﺎﺑﺎل

را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﯾﺎﺑﺎل ﺟﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۱

ﺑﺮادر او ﯾﻮﺑﺎل ﺟﺪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨ و ﻧ ﺑﻮد.

۲۲

زِﻟﻪ ،ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﮐﻪ

رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﻣﺴ و آﻫﻨ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ ،ﻧﻌﻤﻪ ﺑﻮد.
۲۳

ﻟَﻤ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻢ.

۲۴

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ را ﺑﺸﺪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ از او اﻧﺘﻘﺎم

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﺪ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ از او اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد«.

ﺷﯿﺖ و اﻧﻮش
۲۵آدم و زﻧﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮ دﯾﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺎﺑﯿﻞ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ
داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ اﺳﻢ او را ﺷﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺖ۲۶ .ﺷﯿﺖ دارای ﭘﺴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ را اﻧﻮش
ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان آدم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۴ ‐ ۱ :۱ 

۵

۱ﻧﺎم ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان آدم از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ) .وﻗﺘ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ،او را ﻣﺜﻞ

ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ۲ .آن ﻫﺎ را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داد و اﺳﻢ آن ﻫﺎ را آدم ﮔﺬاﺷﺖ(.
۳وﻗﺘ آدم ﯾﺼﺪ و ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﻮدش ﺑﻮد .اﺳﻢ او را
ﺷﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺖ۴ .ﺑﻌﺪ از آن آدم ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
دﯾﺮی ﺷﺪ۵ .او در ﻧﻬﺼﺪ و ﺳ ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.

۱۰ / ۱۰۷
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۶وﻗﺘ ﺷﯿﺖ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش اﻧﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۷ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد ،و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۸ .او در ﻧﻬﺼﺪ و دوازده
ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
۹

وﻗﺘ اﻧﻮش ﻧَﻮد ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮش ﻗﯿﻨﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

۱۰

ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل

دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۱۱ .او در ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
ﻗﯿﻨﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

۱۳

۱۲

دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.

۱۴

۱۵

ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل

او در ﻧﻬﺼﺪ و ده ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.

ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﯾﺎرِد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

۱۶

ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳ

ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۱۷ .او در ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨ
ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
۱۸ﯾﺎرِد ﯾﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺧﻨﻮخ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۱۹ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۲۰ .او در ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو
ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
۲۱ﺧﻨﻮخ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ،
ﺧﻨﻮخ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﺧﺪا داﺷﺖ .او دارای
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۲۳ ،و ﺟﻤﻌﺎً ﺳﻪ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺮد۲۴ .ﺧﻨﻮخ
در ﺣﺎﻟﯿﻪ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﺧﺪا داﺷﺖ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﺑﺮد.
۲۵ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻟَﻤ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۶ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۲۷ .او
در ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
۲۸ﻟَﻤ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﺮای او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۹ .ﻟَﻤ ﮔﻔﺖ:
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»اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ را از ﺳﺨﺘ ﮐﺎر زراﻋﺖ در روی زﻣﯿﻨ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ،ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﻢ او را ﻧﻮح ﮔﺬاﺷﺖ۳۰ .ﻟَﻤ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨ ﺳﺎل
دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ۳۱ .او در ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.
۳۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻧﻮح ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺳﺎم ،ﺣﺎم و
ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن

۶

۱وﻗﺘ ﺗﻌﺪاد آدﻣﯿﺎن در روی زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﺷﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ۲ ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا

دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
۳

ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :روح ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﺑﺎﻗ
۴

ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ او ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ «.در آن اﯾﺎم و ﺑﻌﺪ از
آن ،ﻣﺮدان ﻗﻮی ﻫﯿﻠ از ﻧﺴﻞ دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻻوران
ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮری در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
۵وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺎر آن ﻫﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه آﻟﻮد اﺳﺖ۶ ،از اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه و در روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ۷ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ام ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا از اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ام ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.
۸اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻮح راﺿ ﺑﻮد.

ﻧﻮح
۹ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮح از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :او در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾ ﻣﺮد ﻋﺎدل و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد و
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا راﺑﻄﮥ ﺧﺎﺻ داﺷﺖ۱۰ .ﻧﻮح دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﺎم ،ﺳﺎم و
ﯾﺎﻓﺖ۱۱ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد۱۲ .ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ راه ﻓﺴﺎد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
۱۳

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﺸﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم .ﭼﻮن ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد آن ﻫﺎ دﻧﯿﺎ را

ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ۱۴ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾ ﮐﺸﺘ از
ﭼﻮب درﺧﺖ ﺳﺮو ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻃﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داﺧﻞ و ﺧﺎرج آﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎن.
۱۵آﻧﺮا اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺴﺎز :ﻃﻮل آن ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن
ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ.

۱۶

ﮐﻠﯿﻨ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎز و دروازۀ ﮐﺸﺘ

را در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار ﺑﺪه .ﮐﺸﺘ را ﻃﻮری ﺑﺴﺎز ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷

ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎن و

ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد.

۱۸

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم .ﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺴﺮان ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ

ﮐﺸﺘ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮی۱۹ .‐۲۰از ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﻌﻨ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﯾ
ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘ ﺑﺒﺮ ،ﺗﺎ آن ﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﻬﺪاری۲۱ .از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار۲۲ «.ﻧﻮح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد اﻧﺠﺎم داد.

ﻃﻮﻓﺎن

۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻪ ﮐﺸﺘ داﺧﻞ ﺷﻮ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ

زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﻫﺴﺘ۲ .از ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺣﻼل از ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻔﺖ
ﻧﺮ و ﻫﻔﺖ ﻣﺎده و از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺣﺮام از ﻫﺮﮐﺪام ﯾ ﻧﺮ و ﯾ ﻣﺎده ۳و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن
ﻧﯿﺰ از ﻫﺮﮐﺪام ﻫﻔﺖ ﻧﺮ و ﻫﻔﺖ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار ،ﺗﺎ از ﻫﺮﮐﺪام ﻧﺴﻠ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ
ﺑﻤﺎﻧﺪ۴ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎران ﻣ ﺑﺎراﻧﻢ و ﻫﺮ
ﺟﺎﻧﺪاری را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ام از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ۵ «.ﻧﻮح ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد.
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۶وﻗﺘ ﻃﻮﻓﺎن آﻣﺪ ،ﻧﻮح ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد۷ .او ﺑﺎ زن ،ﭘﺴﺮﻫﺎ و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺸﺘ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﻮﻓﺎن رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻨﺪ۸ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد،
از ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ۹ﺑﺎ ﻧﻮح ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺸﺘ رﻓﺘﻨﺪ.

۱۰

ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ روز آب روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.

۱۱در ﺷﺸﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﻧﻮح ،در روز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺎه دوم ،ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻫﻤﮥ روزﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ ۱۲و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎران
ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ۱۳ .در ﻫﻤﺎن روز ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺳﺎم ،ﺣﺎم و
ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮح و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺶ و
ﻣﺮﻏﺎن و ﻫﻤﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،

۱۴

اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﯾﻌﻨ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و

۱۵‐۱۶

دو ﺑﻪ دو ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻮح داﺧﻞ ﮐﺸﺘ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ

دروازۀ ﮐﺸﺘ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺖ.
۱۷ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ و آب زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﮐﺸﺘ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ۱۸ .آب ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘ ﺑﺮ روی آب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ.
۱۹آب از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣ آﻣﺪ و آﻧﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ آب ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

۲۰

و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

۲۱

ﻫﺮ زﻧﺪه

ﺟﺎﻧ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ،ﯾﻌﻨ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻧﺪ۲۲ .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺮد۲۳ .ﺧﺪا ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ
در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،ﻫﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ ﻧﻮح ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﺸﺘ ﺑﺎ او ﺑﻮد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ۲۴ .آب ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه روز روی
زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

آراﻣﺶ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن

۸

۱ﺧﺪا ﻧﻮح و ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﮐﺸﺘ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎدی

ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آب رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ۲ .ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ زﯾﺮ زﻣﯿﻨ و
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روزﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ۳ .آب ﻣﺮﺗﺐ از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﻣ ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه روز ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ۴ .در روز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺸﺘ ﺑﺮ روی ﮐﻮﻫﻬﺎی
آرارات ﻧﺸﺴﺖ۵ .آب ﺗﺎ ﻣﺎه دﻫﻢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻢ ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ در روز اول ﻣﺎه دﻫﻢ ﻗﻠﮥ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
۶ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ،ﻧﻮح ﮐﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘ را ﺑﺎز ﮐﺮد ۷و زاﻏ را ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد .زاغ ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ و دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﺸﺖ .او ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﭘﺮواز ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ آب ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ۸ .ﭘﺲ ﻧﻮح
ﮐﺒﻮﺗﺮی را ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آب از روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ۹اﻣﺎ
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﺮد ،ﭼﻮن آب ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﺘ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﻮح او را ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺸﺘ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﺒﻮﺗﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد.

۱۰

ﻫﻔﺖ روز دﯾﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دوﺑﺎره

۱۱

وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﯾ ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺗﺎزه در ﻧﻮل

داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﻮح ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آب ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲

ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز دﯾﺮ

دوﺑﺎره ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘ ﺑﺮ ﻧﺸﺖ.
۱۳در روز اول ﻣﺎه اول ،ﻧﻮح ﺷﺸﺼﺪ و ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آب روی
زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻮح درﯾﭽﮥ ﮐﺸﺘ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﯾﺪ زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﺧﺸ ﺷﺪن
اﺳﺖ.

۱۴

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه دوم زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸ ﺑﻮد.

۱۵ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣﻮد»۱۶ :ﺗﻮ و زن ،ﭘﺴﺮﻫﺎ و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺘ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ۱۷ .ﺗﻤﺎم
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور
ﺗﺎ در روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺎرور و زﯾﺎد ﮔﺮدﻧﺪ۱۸ «.ﭘﺲ ﻧﻮح ،زن،
ﭘﺴﺮﻫﺎ و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺶ از ﮐﺸﺘ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ۱۹ .ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﺸﺘ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
۲۰ﻧﻮح ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و از ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه و ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﯾ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد۲۱ .وﻗﺘ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﻟﻌﻨﺖ
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ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن از ﮐﻮدﮐ اﻓﺎر ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﺮ ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را
ﻫﻼک ﻧﻤﮐﻨﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺮدم۲۲ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ،ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ،ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ،
زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و روز و ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮح

۹

۱

ﺧﺪا ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮﮐﺖ داده ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮاوان و زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ و دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
۲

زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺷﻤﺎ
۳

ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ
۴

۵

ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﻧﺨﻮرﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ اﻧﺴﺎﻧ را
ﺑﺸﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﻢ.
۶اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺸﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد۷ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮاوان و ﺑ ﺷﻤﺎر و در روی زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ«.
۸ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد»۹ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم.
۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و
ﻫﺮ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﺘ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران روی
زﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ۱۱ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎﻫﻢ از ﻃﻮﻓﺎن
ﻫﻼک ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ۱۲ «.ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣ ﺑﻨﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ۱۳ :ﮐﻤﺎن رﺳﺘﻢ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در اﺑﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ آن ﭘﯿﻤﺎﻧ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۴ .ﻫﺮ وﻗﺖ اﺑﺮ را در ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﻣﮐﻨﻢ و
ﮐﻤﺎن رﺳﺘﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد۱۵ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ﺗﻤﺎﻣ ﺟﺎﻧﻮران ﻋﻘﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم ﺗﺎ ﻃﻮﻓﺎن دﯾﺮ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺪاران را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻧﻨﺪ۱۶ .ﮐﻤﺎن رﺳﺘﻢ
در اﺑﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و آن ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺪاران روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم۱۷ «.ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ آن ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
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ﺟﺎﻧﺪاران زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ام«.

ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
۱۸ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ )ﺣﺎم ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺖ(.

۱۹

اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن از آن ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.

۲۰ﻧﻮح ﻣﺸﻐﻮل زراﻋﺖ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎغ اﻧﻮر درﺳﺖ ﮐﺮد۲۱ .او از ﺷﺮاب آن
ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻧﺸﺌﻪ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻮد در ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ۲۲ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺣﺎم دﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮﻫﻨﻪ اﺳﺖ .او رﻓﺖ و دو ﺑﺮادر دﯾﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد۲۳ .ﺳﺎم
و ﯾﺎﻓﺖ ﭼﭙﻨ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺲ ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
روی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ۲۴ .وﻗﺘ ﻧﻮح ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ،
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﺶ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۵

ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎن ﻟﻌﻨﺖ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺧﺪﻣﺘﺎرِ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ۲۶ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺳﺎم ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد و ﮐﻨﻌﺎن ﺧﺪﻣﺘﺎر او ﺑﺎﺷﺪ۲۷ .ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺖ را ﻓﺮاواﻧ دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺎم
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻨﻌﺎن ﺧﺪﻣﺘﺎر او ﺑﺎﺷﺪ«.
۲۸

ﻧﻮح ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻪ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺮد

۲۹

و در ﺳﻦ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟ

وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮان ﻧﻮح
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۲۳ ‐ ۵ :۱ 

۱۰

۱اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﻧﻮح ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎم ،ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪﻧﺪ.

۲ﭘﺴﺮان ﯾﺎﻓﺖ :ﺟﻮﻣﺮ ،ﻣﺎﺟﻮج ،ﻣﺎدای ،ﯾﺎوان ،ﺗﻮﺑﺎل ،ﻣﺎﺷ و ﺗﯿﺮاس ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﭘﺴﺮان
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ﺟﻮﻣﺮ :اَﺷَﻨﺎز ،رﯾﻔﺎت و ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﭘﺴﺮان ﯾﺎوان :اَﻟﯿﺸَﻪ ،ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﮐﺘﯿﻢ و روداﻧﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ۵ .از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در اﻃﺮاف و ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﻗﺒﯿﻠﻪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۶ﭘﺴﺮان ﺣﺎم :ﮐﻮش ،ﻣﺴﺮاﯾِﻢ ،ﻓﻮط و ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۷ .ﭘﺴﺮان ﮐﻮش :ﺳﺒﺎ ،ﺣﻮﯾﻠﻪ ،ﺳﺒﺘﻪ،
رﻋﻤﻪ و ﺳﺒﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻋﻤﻪ دارای دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎم ﻫﺎی ﺳﺒﺎ و ددان ﺑﻮد۸ .ﮐﻮش ﭘﺴﺮی داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺮود .او اوﻟﯿﻦ ﻣﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد۹ .او ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز
ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺗﻮ را در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮود ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎزد«.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺑﻮد.
ﻋﯿﺮ ،ﮐﺎﻟ،

۱۱

۱۰

در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ او ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺎﺑﻞ ،ارک ،اَﮐﺪ و ﮐﻠﻨﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻮر رﻓﺖ و ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻧﯿﻨﻮا ،رِﺣﻮﺑﻮت

۱۲

و رﯾﺴﻦ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻨﻮا و ﮐﺎﻟ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.

۱۳ﻣﺴﺮاﯾِﻢ ﺟﺪ ﻟُﻮدﯾﻢ ،ﻋﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﻟَﻬﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﻔﺘﻮح۱۴ ،ﻓَﺘﺮوﺳﯿﻢ ،ﮐَﺴﻠﻮﺣﯿﻢ )ﮐﻪ ﺟﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
اﺳﺖ( و ﮐﻔﺘﻮرﯾﻢ ﺑﻮد.
۱۵ﺻﯿﺪون ،ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺒﺎری ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از او ﺣﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۱۶ .ﮐﻨﻌﺎن ﻫﻢ ﺟﺪ
اﻗﻮام زﯾﺮ ﺑﻮد :ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن۱۷ ،ﺣﻮﯾﺎن ،ﻋﺮﻗﯿﺎن ،ﺳﯿﻨﯿﺎن،

۱۸‐

۱۹اروادﯾﺎن ،ﺻﻤﺎرﯾﺎن و ﺣﻤﺎﺗﯿﺎن .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﻌﺎن از ﺻﯿﺪون ﺗﺎ ﺟﺮار ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ
ﻏﺰه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و اَدﻣﻪ و زِﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﻻﺷ اﺳﺖ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
۲۰اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﺣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻ داﺷﺖ.
۲۱ﺳﺎم ،ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺪر ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ۲۲ .ﭘﺴﺮان ﺳﺎم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻋﯿﻼم ،آﺷﻮر ،اَرﻓَﺸﺎد ،ﻟُﻮد و آرام۲۳ .ﭘﺴﺮان آرام ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻮص ،ﺣﻮل ،ﺟﺎﺗَﺮ و
ﻣﺎش۲۴ .اَرﻓَﺸﺎد ﭘﺪر ﺷَﻠ و ﺷَﻠ ﭘﺪر ﻋﺒِﺮ ﺑﻮد۲۵ .ﻋﺒِﺮ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .اﺳﻢ ﯾ ﻓﻠ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا در زﻣﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺳﻢ دﯾﺮی ﯾﻘﻄﺎن ﺑﻮد.
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۲۶ﭘﺴﺮان ﯾﻘﻄﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اَﻟﻤﻮداد ،ﺷﻠﻒ ،ﺣﺰرﻣﻮت ،ﯾﺎرح۲۷ ،ﻫﺪورام ،اوزال،
دِﻗﻠﻪ۲۸ ،ﻋﻮﺑﺎل ،اَﺑﯿﻤﺎﺋﯿﻞ ،ﺳﺒﺎ۲۹ ،اوﻓﯿﺮ ،ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﯾﻮﺑﺎب ﺑﻮد۳۰ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﯿﺸﺎ
ﺗﺎ ﺳﻔﺎره ﮐﻪ ﯾ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺷﺮﻗ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۱ .اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﺳﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺷﺎن
ﺗﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۲ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﺖ ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.

ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ

۱۱

۱در آن زﻣﺎن ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﯾ زﺑﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت آن ﻫﺎ ﯾ ﺑﻮد.

۲

وﻗﺘ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮق ﮐﻮچ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
۳

ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﺸﺖ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آن ﻫﺎ را ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ
ﮐﻨﯿﻢ «.آن ﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﺳﻨ از ﺧﺸﺖ و ﺑﺠﺎی ﮔ از ﻗﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ۴ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺮﺟ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺟﺎودان ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﺒﺎدا در روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ«.
۵ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﺟ را ﮐﻪ آن ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﺪ۶ .آﻧﺎه
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ دﯾﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و زﺑﺎن ﺷﺎن ﻫﻢ ﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﻮز
ﺷﺮوع ﮐﺎر آن ﻫﺎ اﺳﺖ .و ﻫﯿ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
۷ﭘﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ و وﺣﺪت زﺑﺎن آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ زﺑﺎن ﯾﺪﯾﺮ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ«.
۸ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﺷﻬﺮ را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ۹ .اﺳﻢ آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ وﺣﺪت زﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آن ﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮد.
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ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۲۷ ‐ ۲۴ :۱ 
۱۰

اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﺎم ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش

اَرﻓَﺸﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

۱۱

ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و

دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۱۲وﻗﺘ اَرﻓَﺸﺎد ﺳ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﺷَﻠ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻬﺎرﺻﺪ و
ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۱۴وﻗﺘ ﺷَﻠ ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﻋﺒِﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۱۵ .ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﺮ
زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۱۶وﻗﺘ ﻋﺒِﺮ ﺳ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﻓﻠ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۱۷ .ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳ
ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۱۸

وﻗﺘ ﻓﻠ ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش رﻋﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

۱۹

ﺑﻌﺪ از آن دوﺻﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل دﯾﺮ

زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۲۰وﻗﺘ رﻋﻮ ﺳ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﺳﺮوج ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ از آن دوﺻﺪ و ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۲۲وﻗﺘ ﺳﺮوج ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۳ .ﺑﻌﺪ از آن دوﺻﺪ ﺳﺎل دﯾﺮ
زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
۲۴وﻗﺘ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮش ﺗﺎرح ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۵ .ﺑﻌﺪ از آن ﯾﺼﺪ و ﻧﺰده
ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺷﺪ.
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۲۶ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺗﺎرح ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮان او اﺑﺮام ،ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎرح
۲۷اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎرح ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺎرح ﭘﺪر اﺑﺮام ،ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران ﺑﻮد و ﻫﺎران ﭘﺪر ﻟﻮط ﺑﻮد.
۲۸

ﻫﺎران در ﺟﺎی ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد در اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺪرش زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮد.

۲۹

اﺑﺮام ﺑﺎ ﺳﺎرای ازدواج ﮐﺮد و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﺎ ﻣﻠﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﺎران ازدواج ﻧﻤﻮد .ﻫﺎران ﭘﺪر

ﯾِﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد.

۳۰

اﻣﺎ ﺳﺎرای ﻧﺎزا ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎورد.

۳۱ﺗﺎرح ،ﭘﺴﺮش اﺑﺮام و ﻧﻮاﺳﻪ اش ﻟﻮط ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎران ،و ﻋﺮوﺳﺶ ﺳﺎرای ،زن اﺑﺮام را،
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻄﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮان رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۳۲ .ﺗﺎرح در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ دوﺻﺪ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ ﻣﺮد.

زﻧﺪﮔ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ
دﻋﻮت ﺧﺪا از اﺑﺮام

۱۲

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﻓﺮﻣﻮد» :وﻃﻦ اﺻﻠ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪری ﺧﻮد را ﺗﺮک

ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺑﺮو۲ .از ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺰرﮔ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ .ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﮔﺮدی۳ .ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﻢ .و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ«.
۴ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ اﺑﺮام ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎل داﺷﺖ از ﺣﺮان
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻟﻮط ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد۵ .اﺑﺮام زن ﺧﻮد ﺳﺎرای و ﻟﻮط ،ﺑﺮادرزاده اش ،و ﺗﻤﺎم
داراﺋ و ﻏﻼﻣﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺣﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۱ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ۶ ،اﺑﺮام در ﮐﻨﺎر درﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﻮره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﯿﻢ رﺳﯿﺪ) .در آن ﻣﻮﻗ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۷ (.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ «.ﭘﺲ اﺑﺮام
۸

در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﻓﺖ و ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ در
ﻣﻐﺮب و ﻋﺎی در ﻣﺸﺮق ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
۹

را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد .او دوﺑﺎره از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺖ.

اﺑﺮام در ﻣﺼﺮ
۱۰اﻣﺎ در ﮐﻨﻌﺎن ﻗﺤﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﺮام ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺮام ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ زن زﯾﺒﺎﺋ ﻫﺴﺘ۱۲ ،ﭘﺲ ،وﻗﺘ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﻣﮐﺸﻨﺪ و
ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻧﺎه ﻣ دارﻧﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﻧﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ«.

۱۴

وﻗﺘ اﺑﺮام از ﺳﺮﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ،

ﻣﺼﺮﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ او زﯾﺒﺎ اﺳﺖ۱۵ .ﺑﻌﻀ از اﻫﻞ درﺑﺎر ﺳﺎرای را دﯾﺪه و از زﯾﺒﺎﺋ
او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﺮدﻧﺪ۱۶ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎرای ،ﺑﺎ اﺑﺮام
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﺧﺮ و ﺷﺘﺮ و ﻏﻼﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۱۷اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎرای ـ زن اﺑﺮام ـ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮ
او و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۸ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ،ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ؟
۱۹ﭼﺮا ﮔﻔﺘ ﮐﻪ او ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد ﺑﯿﺮم؟ اﯾﻦ زن ﺗﻮ
اﺳﺖ ،او را ﺑﯿﺮ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو۲۰ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ اﺑﺮام را ﺑﺎ
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زﻧﺶ و ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﺮده از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺑﺮام و ﻟﻮط ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۱۳

۱اﺑﺮام ﺑﺎ زن ﺧﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ

ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺖ و ﻟﻮط ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد۲ .اﺑﺮام ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد .او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ،
۳

ﮔﺎوﻫﺎ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻓﺮاوان داﺷﺖ .او آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺟﺎﺋ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ دﯾﺮ
۴

ﻣ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﻋﺎی رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﯿﻤﻪ زده و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد.
۵ﻟﻮط ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .ﻟﻮط و اﺑﺮام ﻫﺮ دو ﮔﻠﻪ و
رﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ ۶و ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
۷

ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺑﺮام و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻟﻮط اﺧﺘﻼﻓﺎﺗ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ) .در آن ﻣﻮﻗ
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزِﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ(.
۸ﭘﺲ اﺑﺮام ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۹ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻦ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾ ﻃﺮف ﺑﺮو و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ۱۰ «.ﻟﻮط ﺧﻮب ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار درﯾﺎی اُردن ﺗﺎ ﺻﻮﻏﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺪن و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار درﯾﺎی ﻧﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ،آب ﻓﺮاوان دارد) .اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۱۱ (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻟﻮط ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار اُردن را
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ۱۲ .اﺑﺮام در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻟﻮط در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻫﻤﻮاری اُردن ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾ ﺳﺪوم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ۱۳ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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اﺑﺮام ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﻣ رود
۱۴

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻟﻮط آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ

ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﻦ.

۱۵

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ

ﺗﻮ و ﺑﻪ اوﻻده ات ﻣ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اوﻻدۀ ﺑ ﺣﺪ و ﺑ ﺣﺴﺎب ﻣ ﺑﺨﺸﻢ

۱۶

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد .ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ رﯾ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .ﺣﺎﻻ
ﺑﺮو و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ۱۸ «.ﭘﺲ اﺑﺮام ﮐﻮچ ﮐﺮد و
ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾ ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

اﺑﺮام ﻟﻮط را ﻧﺠﺎت داد

۱۴

۱

ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻨ اﻣﺮاﻓﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ )ﺷﯿﻨﺎر( ،اَرِﯾﻮک ﭘﺎدﺷﺎه اﻻﺳﺎر،
۲

ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﯿﻼم و ﺗﺪﻋﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮﺋﯿﻢ ،رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎرع
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺪوم ،ﺑﺮﺷﺎع ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮره ،ﺷﻨﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ادﻣﺎ ،ﺷﻤﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎه زِﺑﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻟَ
)ﺑﺎﻟَ ﻫﻤﺎن ﺻﻮﻏﺮ اﺳﺖ( ﺟﻨ ﮐﻨﻨﺪ۳ .اﯾﻦ ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در وادی
ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ۴ .اﯾﻨﻬﺎ دوازده ﺳﺎل زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ۵ .در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ او ﺑﺎ ﻟﺸﺮﯾﺎن ﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺎﺋﯿﻢ را در اﺷﺘﺎروت ﻗﺮﻧﯿﻦ ،و زﯾﺰﯾﻦ
را در ﺣﺎم ،اﯾﻤﯿﺎن را در دﺷﺖ ﻗﯿﺮﯾﺘﯿﻦ ۶و ﺣﻮرﯾﺎن را در ﮐﻮﻫﻬﺎی ادوم ﺗﺎ اﯾﻠﭙﺎران ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾ ﺻﺤﺮا اﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ۷ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎدِش ﮐﻪ ﻋﯿﻦ
ﻣﺸﺒﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در ﺣﺰزون ﺗﺎﻣﺎر زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۸ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺪوم ،ﻋﻤﻮره ،اَدﻣﻪ ،زِﺑﯿﻢ و ﺑﺎﻟَ) ﯾﺎ ﺻﻮﻏﺮ( ،ﻟﺸﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﺮون آورده و در دﺷﺖ ﺳﺪﯾﻢ آﻣﺎدۀ ﺟﻨ ﺷﺪﻧﺪ ۹ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﯿﻼم ،ﻗﻮﺋﯿﻢ،
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ﺑﺎﺑﻞ و اﻻﺳﺎر ﺟﻨ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﻨ ﭘﺎدﺷﺎه۱۰ .آن دﺷﺖ ﭘﺮ از ﭼﺎه ﻫﺎی
ﻗﯿﺮ ﺑﻮد و وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﻤﻠﮥ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ
در ﭼﺎه ﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،وﻟ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .آن ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را در ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮراﮐﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.

۱۲

ﻟﻮط ،ﺑﺮادرزادۀ اﺑﺮام در

ﺳﺪوم زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن ﻫﺎ او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم داراﺋ اش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۳وﻟ ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾ را ﺑﻪ اﺑﺮام ﻋﺒﺮاﻧ
اﻃﻼع داد .او در ﻧﺰدﯾ درﺧﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻤﺮی اَﻣﻮری اﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
ﻣﻤﺮی و ﺑﺮادراﻧﺶ اﺷﻮل و ﻋﺎﻧﺮ از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اﺑﺮام ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۴

وﻗﺘ اﺑﺮام ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮادرزاده اش دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﻪ ﺻﺪ و ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﺎده ﮐﺮد و ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﺎ دان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد.

۱۵

ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﮐﺮد و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﻮﺑﻪ ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎل دﻣﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد۱۶ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮط ﺑﺮادرزادۀ ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم داراﺋ اش و ﺗﻤﺎم زﻧﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن
دﯾﺮ را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻮد آورد.

ﻣﻠﯿﺰدق ﺑﺮای اﺑﺮام دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ
۱۷وﻗﺘ اﺑﺮام ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺪوم
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﻪ دﺷﺖ ﺷﺎوه ﮐﻪ دﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،رﻓﺖ۱۸ .ﻣﻠﯿﺰدق ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻟﯿﻢ و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺑﺮام ﻧﺎن و ﺷﺮاب آورد ۱۹و ﺑﺮای او دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟ ،ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ اﺑﺮام را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
۲۰ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ «.اﺑﺮام ﯾ دﻫﻢ ﻏﻨﺎﯾﻤ را
ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺰدق داد۲۱ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺪوم ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﻣﻮال
ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ اﻓﺮادم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان۲۲ «.اﺑﺮام ﺟﻮاب داد» :ﻗﺴﻢ ﺑﻨﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ۲۳ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮال ﺗﻮ ﺣﺘ ﯾ ﻧ
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ﯾﺎ ﯾ ﺑﻨﺪ ﺑﻮت را ﻫﻢ ﻧﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﻮﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺑﺮام را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدم.
۲۴ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﻤﮔﯿﺮم ،ﻣﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺧﻮرده اﻧﺪ.
وﻟ ﺑﺬار ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ ،ﻋﺎﻧﺮ و اﺷﻮل و ﻣﻤﺮی ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮﻧﺪ«.

ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ اﺑﺮام

۱۵

۱

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﺮام رؤﯾﺎﺋ دﯾﺪ و ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﺮام،
۲

ﻧﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺮ ﺑﺰرﮔ ﻣ دﻫﻢ «.اﺑﺮام ﺟﻮاب داد:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻪ اﺟﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارم؟ ﺗﻨﻬﺎ وارث
۳

ﻣﻦ اﯾﻦ اﯾﻠﻌﺎزَر دﻣﺸﻘ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اوﻻدی ﻧﺪادی و ﯾ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻦ وارث ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۴

ﭘﺲ او ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻏﻼم ﺗﻮ ،اﯾﻠﻌﺎزَر ،وارث ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
۵

ﺷﺪ .ﭘﺴﺮ ﺗﻮ وارث ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد «.ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﻦ و
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺸﻤﺎری .ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۶اﺑﺮام ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮد و او را ﻗﺒﻮل درﮔﺎه
ﺧﻮد ﮐﺮد.
۷ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از اور ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون آوردم
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﻮی۸ «.اﻣﺎ اﺑﺮام از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮم؟« ۹ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب
ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﯾ ﺑﺰ و ﯾ ﻗﻮچ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ ﻗﻤﺮی و
ﯾ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور۱۰ «.اﺑﺮام اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺮای ﺧﺪا آورد ،آن ﻫﺎ را از وﺳﻂ دو
ﺗﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺗﻪ را روﺑﺮوی ﺗﮥ دﯾﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﭘﺎره ﻧﺮد.
۱۱ﻻﺷﺨﻮر ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،وﻟ اﺑﺮام آن ﻫﺎ را دور ﮐﺮد.
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۱۲ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺑﺮام ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻨ ﻓﺮورﻓﺖ ،و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﺑﺮام را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﻪ در
ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۱۴ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺛﺮوت
۱۵

ﻓﺮاواﻧ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
اﺟﺪادت ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪی.

ﺧﻮدت در ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺮی ﺑﻪ آراﻣ ﻣ ﻣﯿﺮی و دﻓﻦ ﻣ ﺷﻮی و ﺑﺎ

۱۶

ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ اوﻻدۀ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ

اﻣﻮرﯾﺎن را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺷﺮارت آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۷

وﻗﺘ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﻫﻮا ﺗﺎرﯾ ﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾ ﻇﺮف آﺗﺶ و ﯾ ﻣﺸﻌﻞ

ﻓﺮوزان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺗﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.

۱۸

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ

اﺑﺮام ﻋﻬﺪی ﺑﺴﺖ .او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ درﯾﺎی
ﻓﺮات را۱۹ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ ،ﻗَﻨﺰی ﻫﺎ ،ﻗﺪﻣﻮﻧﯿﺎن۲۰ ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﻓﺮزﯾﺎن ،رﻓﺎﺋﯿﺎن،
۲۱اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ«.

ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

۱۶

۱ﺳﺎرای زن اﺑﺮام ﻧﺎزا ﺑﻮد .او ﯾ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﺟﺮ داﺷﺖ۲ .ﺳﺎرای ﺑﻪ

اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از اوﻻد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻧﻤ ﺷﻮی؟ ﺷﺎﯾﺪ او ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد «.اﺑﺮام ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺎرای ﻫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ اﺑﺮام داد) .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ اﺑﺮام ده ﺳﺎل در
ﮐﻨﻌﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد۴ (.اﺑﺮام ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺎﺟﺮ
وﻗﺘ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﺳﺎرای را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮد.
۵ﭘﺲ ﺳﺎرای ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑ اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺧﻮدم او را ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،وﻟ او از وﻗﺘ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑ اﻋﺘﻨﺎﺋ
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ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﺣﻖ ﻣﺮا از او ﺑﯿﺮد۶ «.اﺑﺮام در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :او ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ اﺳﺖ
و زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ﺑﻦ «.ﭘﺲ ﺳﺎرای ،آﻧﻘﺪر
ﻫﺎﺟﺮ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد.
۷

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎﺟﺮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰدﯾ ﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ در راه ﺷﻮر اﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد.

۸ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺎﺟﺮ ،ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎرای ،از ﮐﺠﺎ ﻣ آﺋ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روی؟« ﻫﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ام ﻓﺮار ﮐﺮده ام۹ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو و
از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ۱۰ «.ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اوﻻدۀ ﺗﻮ را آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ
ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺸﻤﺎرد.

۱۱

ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آوری و اﺳﻢ او را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﮔﺬاری،

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﮥ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲

اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﻮره ﺧﺮ زﻧﺪﮔ

ﻣﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .او ﺟﺪا از ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران ﺧﻮد زﻧﺪﮔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
۱۳ﻫﺎﺟﺮ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘ ﺧﺪا را دﯾﺪه ام و ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ام؟« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
او ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد »ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ« ﮔﺬاﺷﺖ۱۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﺎﻫ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﺎدِش و ﺑﺎرد واﻗ اﺳﺖ »ﭼﺎه ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣ ﺑﯿﻨﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
۱۵ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺮای اﺑﺮام ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ و اﺳﻢ او را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ۱۶ .اﺑﺮام در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺖ.

ﺧﺘﻨﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن

۱۷

۱وﻗﺘ اﺑﺮام ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﻗﺎدر

ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ .از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه۲ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم و اوﻻدۀ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ۳ «.اﺑﺮام ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد .ﺧﺪا
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ﻓﺮﻣﻮد»۴ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر اﻗﻮام زﯾﺎدی ﺷﻮی۵ .اﺳﻢ ﺗﻮ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺪر اﻗﻮام ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺳﺎزم۶ .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻻدۀ ﺗﻮ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﺮ
ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮﻣ ﻣﮔﺮدد.
۷ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﺎ اوﻻده ات در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی
ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻮ و ﺧﺪای ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۸ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
در آن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
۹ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﺑﺪﻫ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮ ،و ﻫﻢ اوﻻدۀ ﺗﻮ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدی
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮد۱۱ .‐۱۲از ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭘﺴﺮی را در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻼﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺎﻧ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﻧﺎن
ﻣ ﺧﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎﻧ وﺟﻮد دارد.
۱۳

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺟﺴﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ.

۱۴

ﻫﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮد دﯾﺮ ﻋﻀﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ،

زﯾﺮا او ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﻧﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
۱۵ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را ﺳﺎرای ﺻﺪا ﮐﻨ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ اﺳﻢ
او ﺳﺎره ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۶ .ﻣﻦ او را ﺑﺮﮐﺖ داده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺑﻠ ،ﻣﻦ او را
ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و او ﻣﺎدر ﻗﻮم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻌﻀ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﻣ رﺳﻨﺪ«.
۱۷اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد .وﻟ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ:
»آﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺳﺎره ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻮد ﺳﺎﻟ
ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﺷﻮد؟« ۱۸ﭘﺲ از ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻧﻤﮔﺬاری اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وارث ﻣﻦ
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ﺷﻮد؟« ۱۹ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧ ،زن ﺗﻮ ﺳﺎره ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آورد ،اﺳﻢ او را
اﺳﺤﺎق ﻣﮔﺬاری .ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﯾ ﭘﯿﻤﺎن
ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ۲۰ .ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ درﺑﺎرۀ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ او
را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣ دﻫﻢ .او ﭘﺪر دوازده ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔ از ﻧﺴﻞ او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورم.

۲۱

اﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ

اﺳﺤﺎق ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ .او ﺳﺎل دﯾﺮ در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎره ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ«.

۲۲

وﻗﺘ

ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،از ﻧﺰد او رﻓﺖ.
۲۳

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮدش و ﭘﺴﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺗﻤﺎم

ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد.
داﺷﺖ.

۲۵

۲۴

ﭘﺴﺮ او اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎل

۲۶‐۲۷

آن ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ،

در ﯾ روز ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮی وﻋﺪه داده ﻣ ﺷﻮد

۱۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ درﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﻤﺮی ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮﻗ

ﮔﺮﻣﺎی روز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد۲ .وﻗﺘ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﻣﺮد در ﭘﯿﺸﺮوی او اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻫﺎ دوﯾﺪ ﺗﺎ از
آن ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﮐﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد۳ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ۴ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ آب ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ ﭘﺎ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﯾﺮ اﯾﻦ
درﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻏﺬا ﻣ آورم ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد ﻗﻮت ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﭘﺲ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﺮ .ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
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۶اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺰودی داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎرا ﮔﻔﺖ» :زود ﺷﻮ و ﯾ اﻧﺪازه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرد
را ﺑﯿﺮ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﭙﺰ۷ «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﻪ دوﯾﺪ و ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﺟﻮان و ﭼﺎق را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺧﻮد داد ﺗﺎ ﻓﻮراً آﻧﺮا ﺑﭙﺰد۸ .ﭘﺲ ﻣﻘﺪاری ﻣﺴﻪ و ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
را ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آن ﻣﺮدان ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺷﺨﺼﺎً از آن ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋ
۹

ﮐﺮد .آن ﻫﺎ از آن ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :زن ﺗﻮ ﺳﺎره ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟«
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :او داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ اﺳﺖ«.

۱۰

ﯾ از آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧُﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮ

ﻣﮔﺮدم در آن وﻗﺖ زن ﺗﻮ ﺳﺎره ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﺎره ،ﻧﺰدﯾ دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﻮش ﻣ داد.
ﺧﯿﻠ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ زﻧﺎﻧ ﺳﺎره ﻗﻄ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۱۱

اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎرا

۱۲

ﺳﺎره در دل ﺧﻮد ﺧﻨﺪﯾﺪ

و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام ،آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ در ﭘﯿﺮی ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷ را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟
در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ«.
۱۳ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺳﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮم در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﯿﻠ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ؟« ۱۴آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣ آﯾﻢ و ﺳﺎره دارای ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۵

ﺳﺎره از ﺗﺮس اﻧﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪم «.وﻟ او ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪی«.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺪوم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۱۶آن ﻣﺮدان آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺪوم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﯾ
ﺣﺼﮥ راه ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮد۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ از
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺨﻔ ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۸ .ﻧﺴﻞ او ﯾ ﻗﻮم ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﻣﻦ ﻫﻤﮥ
ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ۱۹ .ﻣﻦ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻋﺪه داده ام اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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۲۰ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺎﯾﺎت زﯾﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره وﺟﻮد دارد و
ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ۲۱ .ﻣﻦ ﻣ روم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ام
درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
۲۲

ﺳﭙﺲ آن دو ﻣﺮد آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺪوم رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﻣﺎﻧﺪ۲۳ .ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﻣ ﺧﻮاﻫ
راﺳﺘﺎران را ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی؟ ۲۴اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ راﺳﺘﺎر در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ
ﺗﻮ ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن ﺷﻬﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﮐﻨ؟

۲۵

ﺑﺪون ﺷ ﺗﻮ راﺳﺘﺎران را ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻧﻤﮐﺸ .اﯾﻦ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨ .اﮔﺮ ﺑﻨ راﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .داور ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ«.

۲۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد:

»اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ راﺳﺘﺎر در ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،از ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻣﮐﻨﻢ۲۷ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻨﻪ ﺟﺮأت ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻢ ،ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾ آدم ﺧﺎﮐ ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﻖ ﻧﺪارم ﭼﯿﺰی
ﺑﻮﯾﻢ۲۸ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ راﺳﺘﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد:
»ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ راﺳﺘﺎر در آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﺑﻢ ،ﺷﻬﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۹ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ
دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ
ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ آﻧﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﮐﻨﻢ۳۰ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوارم اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﻢ ﻗﻬﺮ ﻧﺸﻮی .اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺳ ﻧﻔﺮ راﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد؟« او
ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺳ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﮐﻨﻢ۳۱ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻄﻔﺎً ﺟﺮأت ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟« او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب
ﻧﻤﮐﻨﻢ۳۲ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﻄﻔﺎً ﻗﻬﺮ ﻧﺸﻮ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟« او ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ آﻧﺠﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﮐﻨﻢ«.
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۳۳ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺷﺮارت ﺳﺪوم

۱۹

۱در ﻏﺮوب آن روز وﻗﺘ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ وارد ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻟﻮط ﺑﻪ دم دروازۀ ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻪ آن ﻫﺎ را دﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻫﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
۲

او در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد .و ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺬراﻧﯿﺪ .ﺻﺒ زود
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺐ را اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﯿﺪان
ﺷﻬﺮ ﻣﮔﺬراﻧﯿﻢ۳ «.ﻟﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ او رﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن ﭘﺨﺖ و ﻏﺬای ﻣﺰه دار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .وﻗﺘ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ،
آن ﻫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ.
۴ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ،ﭘﯿﺮ
و ﺟﻮان در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﻟﻮط را ﺻﺪا ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آن ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎور «.آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ.
۶ﻟﻮط ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و دروازه را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺖ۷ .او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :دوﺳﺘﺎن ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ از ﮐﺎر ﺑﺪ ﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ۸ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ دو دﺧﺘﺮ دارم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﮐﺮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،وﻟ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه
ﺑﺪﻫﻢ«.
۹اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺳﺮ راه ﻣﺎ دور ﺷﻮ ،ﺗﻮ ﯾ ﺷﺨﺺ اﺟﻨﺒ ﻫﺴﺘ و ﭼﻪ ﮐﺎره ای ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﺎ ﻣﮔﻮﺋ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﻢ؟ از ﺳﺮ راه ﻣﺎ ﭘﺲ ﺷﻮ ،و ﺣﺎﻻ ﮐﺎری ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﮐﻨﯿﻢ «.آن ﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﻟﻮط ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دروازه
را ﺑﺸﻨﻨﺪ۱۰ .اﻣﺎ آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻟﻮط را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
آوردﻧﺪ و دروازه را ﺑﺴﺘﻨﺪ.

۱۱

ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون دروازه ﺟﻤ ﺷﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﻮط ﺳﺪوم را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ
۱۲

آن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﺴ را در اﯾﻨﺠﺎ داری ،ﯾﻌﻨ ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،داﻣﺎد و

ﻫﺮ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ،

۱۳

زﯾﺮا ﻣﺎ

ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣ ﺷﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺪوم را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ«.
۱۴ﭘﺲ ﻟﻮط ﺑﻪ ﻧﺰد داﻣﺎد ﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :زود ﺷﻮﯾﺪ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه آﻣﺪ.
۱۵ﺻﺒ وﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ،زن و دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﯿﺮون
ﺑﺮو ،ﮐﻪ وﻗﺘ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫ«.

۱۶

ﻟﻮط دو دل

ﺑﻮد ،وﻟ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد آن دو ﻣﺮد دﺳﺖ او و زن و دو دﺧﺘﺮش را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ۱۷ .ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﺎن
ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺎه ﻧﻨﯿﺪ و در دﺷﺖ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﺪ«.
۱۸ﻟﻮط در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﺎن ،از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﯿﻢ۱۹ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻟﻄﻒ ﺑﺰرﮔ ﮐﺮده اﯾﺪ و زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داده اﯾﺪ ،اﻣﺎ آن ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮم۲۰ .آن ﺷﻬﺮ
ﮐﻮﭼ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ
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ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻢ۲۱ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﻗﺒﻮل دارم .آن ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۲ .زود ﺷﻮ ،ﺗﯿﺰ ﺑﺮو ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳ ﮐﺎری ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻢ«.
ﭼﻮن ﮐﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺖ آن ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ،از آن ﺳﺒﺐ آن ﺷﻬﺮ ﺻﻮﻏﺮ )ﯾﻌﻨ ﮐﻮﭼ(
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.

وﯾﺮاﻧ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره
۲۳وﻗﺘ ﻟﻮط ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ رﺳﯿﺪ آﻓﺘﺎب ﻧﻮ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد۲۴ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﺗﺸ از ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ
ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﺑﺎراﻧﯿﺪ.

۲۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را و ﺗﻤﺎم دﺷﺖ ﻫﺎی آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺮدم و

ﻫﺮ ﮔﯿﺎﻫ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ روﺋﯿﺪه ﺑﻮد وﯾﺮان ﮐﺮد۲۶ .اﻣﺎ زن ﻟﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﯾ ﺳﺘﻮن ﻧﻤ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
۲۷ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
رﻓﺖ۲۸ .او ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و دﺷﺖ ﻫﺎی آن ﻧﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻗﺴﻤﺖ
دودی ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﮐﻮرۀ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد۲۹ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﺷﻬﺮﻫﺎ و زﻣﯿﻦ
ﻫﻤﻮاری را ﮐﻪ ﻟﻮط در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد وﯾﺮان ﻧﻤﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ و ﻟﻮط
را از آن ﺑﻼ ﻧﺠﺎت داد.

ﻧﮋاد ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
۳۰ﻟﻮط ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪ در ﺻﻮﻏﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ و در ﯾ
ﻏﺎر زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ۳۱ .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮد دﯾﺮی
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﯾﻢ۳۲ .ﺑﯿﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺸﺌﻪ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ از او ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﮔﺮدﯾﻢ۳۳ «.آن ﺷﺐ آن ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ او
ﺷﺮاب دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺌﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻟﻮط آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
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ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ واﻗﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳۴

روز ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪم .ﺑﯿﺎ

اﻣﺸﺐ ﻫﻢ او را ﻧﺸﺌﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎ او ﻫﻢ آﻏﻮش ﺷﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ از
ﭘﺪر ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻔﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ«.

۳۵

ﭘﺲ آن ﺷﺐ ﻫﻢ او را ﻧﺸﺌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﺎ

او ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ او آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ۳۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮ از
ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ۳۷ .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ و اﺳﻢ او را ﻣﻮآب ﮔﺬاﺷﺖ .او ﭘﺪر
ﻣﻮآﺑﯿﺎن اﺳﺖ۳۸ .دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼ ﻫﻢ ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ و اﺳﻢ او را ﺑﻨ ﻋﻤ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﭘﺪر
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺑ ﻣﻠ

۲۰

۱

اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻣﻤﺮی ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺖ و در ﻣﺤﻠ ﺑﯿﻦ ﻗﺎدِش و ﺷﻮر
۲

ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺟﺮار زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،او درﺑﺎرۀ زن ﺧﻮد ﺳﺎره
ﮔﻔﺖ» :او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺑ ﻣﻠ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺮار ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺎره را ﺑﺮای او
ﺑﯿﺎورﻧﺪ۳ .ﯾ ﺷﺐ ﺧﺪا در رؤﯾﺎ ﺑﻪ اﺑ ﻣﻠ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮد ،زﯾﺮا
اﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای ﺷﻮﻫﺮ دارد«.
۴اﺑ ﻣﻠ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﺎره ﻫﻤﺨﻮاب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﮔﻨﺎﻫﻢ .آﯾﺎ
ﻣﻦ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﻢ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨ؟ ۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺧﻮاﻫﺮ او اﺳﺖ و آن زن
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را از روی راﺳﺘ ﮐﺮده ام و ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه ام«.
۶ﺧﺪا در رؤﯾﺎ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از روی ﺑ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮده ای و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮ را از ﮔﻨﺎه ﺑﺎز داﺷﺘﻢ و ﻧﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﻮی۷ .اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ،اﯾﻦ زن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻔﺮﺳﺖ .او ﯾ ﻧﺒ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻮ
ﻧﻤ ﻣﯿﺮی .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ زن را ﭘﺲ ﻧﺪﻫ ،ﺗﻮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.
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۸ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ اﺑ ﻣﻠ ﺗﻤﺎم درﺑﺎرﯾﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ
واﻗﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۹ .ﭘﺲ اﺑ ﻣﻠ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺻﺪا ﮐﺮد و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺪی ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺎوری؟ ﻫﯿ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدی.

۱۰

ﺗﻮ

ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟«
۱۱اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻓﺮ ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺴ از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺸﺖ ﺗﺎ زﻧﻢ را از ﻣﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ۱۲ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .او دﺧﺘﺮ ﭘﺪر ﻣﻦ
اﺳﺖ ،وﻟ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ام.

۱۳

ﭘﺲ وﻗﺘ ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﮥ

ﭘﺪری ام ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺋ :او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ«.
۱۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑ ﻣﻠ ﺳﺎره را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﭙﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ و
ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﻦ
اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻦ۱۶ «.او ﺑﻪ ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘ ،ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺑﺮادرت ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺎر
ﺧﻼﻓ ﻧﺮده ای«.
۱۷‐۱۸ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺎره ،زن اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﮥ اﺑ ﻣﻠ را ﻧﺎزا ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای اﺑ ﻣﻠ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪا او را ﺑﺎ زن و
ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺷﻔﺎ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﺎق

۲۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺳﺎره را ﺑﺮﮐﺖ داد ۲و در وﻗﺘ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﭘﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﺮای او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .اﯾﻦ ﭘﺴﺮ در ﻫﻤﺎن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا
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ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۳ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﻢ او را اﺳﺤﺎق ﮔﺬاﺷﺖ۴ .وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﻫﺸﺖ روزه
ﺷﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪا او را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد۵ .وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد۶ .ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮﺷ و ﺧﻨﺪه آورده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮد
۷

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ «.ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎور ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ روزی ﻃﻔﻞ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﻮﻗ ﭘﯿﺮی او ﭘﺴﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ام«.
۸ﻃﻔﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و در روزی ﮐﻪ او را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﺗﺮﺗﯿﺐ
داد.

ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻨﺪ
۹روزی ﺳﺎره دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد
ـ اﺳﺤﺎق ،ﭘﺴﺮ ﺳﺎره را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۰

ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ و ﭘﺴﺮش را

ﺑﯿﺮون ﮐﻦ .ﭘﺴﺮ اﯾﻦ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﺳﻬﻤ ﺑﺒﺮد۱۱ «.اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ او ﺑﻮد۱۲ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ و ﮐﻨﯿﺰت ﻫﺎﺟﺮ ﻧﺮان ﻧﺒﺎش .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﻧﺴﻠ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده ام از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺤﺎق ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۳ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﻣ دﻫﻢ .از او ﻫﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ ﭼﻮن او ﻫﻢ
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ«.
۱۴ﺻﺒ وﻗﺖ روز ﺑﻌﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا و ﯾ ﻣﺸ آب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺎﺟﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
او را ﺑﺎ ﻃﻔﻠﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .ﻫﺎﺟﺮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و رﻓﺖ .او در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺌﺮﺷﺒ
ﻣﮔﺸﺖ۱۵ .وﻗﺘ آب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻃﻔﻞ را زﯾﺮ ﯾ ﺑﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ۱۶و ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺻﺪ
ﻣﺘﺮ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارم ﻣﺮدن ﭘﺴﺮم را ﺑﺒﯿﻨﻢ «.و ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن.
۱۷ﺧﺪا ﺻﺪای ﮔﺮﯾﮥ ﻃﻔﻞ را ﺷﻨﯿﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

۳۸ / ۱۰۷
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»ای ﻫﺎﺟﺮ ،ﭼﻪ ﻣﺸﻠ داری؟ ﻧﺘﺮس .ﺧﺪا ﮔﺮﯾﮥ ﻃﻔﻞ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ۱۸ .ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﺮو ﻃﻔﻞ
را ﺑﺮدار و آرام ﮐﻦ .ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ او ﯾ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورم۱۹ «.ﺧﺪا ﭼﺸﻢ ﻫﺎی
او را ﺑﺎز ﮐﺮد و او در آﻧﺠﺎ ﭼﺎﻫ دﯾﺪ .رﻓﺖ ﻣﺸ را ﭘﺮ از آب ﮐﺮد و ﻣﻘﺪاری آب ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد داد.

۲۰

ﺧﺪا ﺑﺎ آن ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و او ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﺪ.

۲۱

او در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و

ﺷﺎرﭼ ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪ .ﻣﺎدرش ﯾ زن ﻣﺼﺮی ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺑ ﻣﻠ
۲۲

در آن زﻣﺎن اﺑ ﻣﻠ ﺑﺎ ﻓﯿﻮل ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ،ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ» :در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨ ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ.

۲۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﻮل

ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا و ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫ .ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﺑﻮده ام ،ﭘﺲ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ وﻓﺎدار ﺑﺎش۲۴ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ«.
۲۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﭼﺎﻫ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن اﺑ ﻣﻠ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از او ﮔﻠﻪ ﮐﺮد.
۲۶اﺑ ﻣﻠ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣ ﺷﻨﻮم۲۷ «.ﭘﺲ از آن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺗﻌﺪادی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺑ ﻣﻠ داد و ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.
۲۸اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻣﺎده از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد۲۹ .اﺑ ﻣﻠ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟«
۳۰اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣ ﺑﺎﺷ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﮐﻨﺪه ام۳۱ «.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ،
زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.
۳۲ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ در ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ،اﺑ ﻣﻠ و ﻓﯿﻮل ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۳۳ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﺌﺮﺷﺒ درﺧﺖ ﺳﺮو ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺎوداﻧ دﻋﺎ
ﮐﺮد۳۴ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺪت زﯾﺎدی زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.
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ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ اﺳﺤﺎق را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ

۲۲

۱

ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب
۲

داد» :ﺑﻠ ،ﺧﺪاوﻧﺪا «.ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰت اﺳﺤﺎق را ﮐﻪ ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ ﻣ داری،
ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮو ،آﻧﺠﺎ او را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ«.
۳

روز ﺑﻌﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﻘﺪاری ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮ

ﺳﺮ ﺧﺮ ﺑﺎر ﮐﺮد .اﺳﺤﺎق و دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
۴

۵

او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .روز ﺳﻮم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن ﻣﺤﻞ را از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور دﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪاً ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﯾﻢ«.
۶اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﺮ دوش اﺳﺤﺎق ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮدش ﮐﺎرد و آﺗﺶ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﻫﯿﺰم ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۷ .اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر«.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﭘﺴﺮم؟« اﺳﺤﺎق ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آﺗﺶ و ﻫﯿﺰم داری،
ﭘﺲ ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ۸اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪا ﺧﻮدش آﻧﺮا آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ «.ﻫﺮ
دوی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ.
۹وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه درﺳﺖ ﮐﺮد و
ﻫﯿﺰم ﻫﺎ را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و او را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،روی ﻫﯿﺰم ﻫﺎ ﻗﺮار داد.
۱۰ﺳﭙﺲ ﮐﺎرد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ او را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن او را
ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺧﺪاوﻧﺪا۱۲ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎن و ﻫﯿ ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﻦ .ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺪا
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬاری .زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را از او درﯾ ﻧﺮدی«.
۱۳اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا ﻧﺎه ﮐﺮد .ﻗﻮﭼ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎخ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ درﺧﺘ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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رﻓﺖ و آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد۱۴ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ
آﻧﺠﺎ را »ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺣﺘ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۵

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم از آﺳﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺻﺪا ﮐﺮد

۱۶

و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪﻫﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﯾ ﻧﺮدی۱۷ .ﻣﻦ وﻋﺪه
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و رﯾ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ زﯾﺎد ﮐﻨﻢ .اوﻻدۀ ﺗﻮ
ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۸

ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ

ﻧﺴﻞ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده ام ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدی«.
۱۹اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ رﻓﺘﻨﺪ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آﻧﺠﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ.

ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻮر
۲۰

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻪ ،زن ﻧﺎﺣﻮر ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ

آورده اﺳﺖ۲۱ :آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻮز ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری و ﺑﺮادرش ﺑﻮز و ﮐﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺪر
ارام۲۲ ،ﮐﺎﺳﺪ ،ﺣﺰو ،ﭘﯿﻠﺪاش ،ﯾﺪﻻف و ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ۲۳ .ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﭘﺪر رﺑﺎ اﺳﺖ .ﻣﻠﻪ اﯾﻦ
ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ را ﺑﺮای ﻧﺎﺣﻮر ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۲۴ .رﺋﻮﻣﻪ زن ﺻﻮرﺗ ﻧﺎﺣﻮر ﻧﯿﺰ ﻃﺎﺑ،
ﺟﺎﺣﻢ ،ﺗﺎﺣﺶ و ﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.

وﻓﺎت ﺳﺎره

۲۳

۱ﺳﺎره ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺮد۲ .او در ﺣﺒﺮون در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
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ﻣﺮد و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺮگ او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
۳

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ ﺟﻨﺎزۀ ﻫﻤﺴﺮش در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﺘﯿﺎن رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:

۴

»ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻢ .ﯾ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ
۶

۵

ﺧﻮد را در آن دﻓﻦ ﮐﻨﻢ «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪه .ﻣﺎ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾ رﻫﺒﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎ
دارﯾﻢ دﻓﻦ ﮐﻦ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮت را در آن
دﻓﻦ ﮐﻨ۷ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد ۸و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ دارﯾﺪ و
۹

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را اﯾﻨﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﻨﻢ ،ﻟﻄﻔﺎً از ﻋﻔﺮون ﭘﺴﺮ ﺻﻮﺣﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻐﺎرۀ ﻣﻔﯿﻠﻪ را ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺰرﻋﻪ اش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻐﺎره ﺑﺸﻮم«.
۱۰ﻋﻔﺮون ﺧﻮدش در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺘﯿﺎن در دروازۀ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺟﻮاب داد»۱۱ :ای آﻗﺎ ،ﮔﻮش ﺑﺪه .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ و
ﻣﻐﺎره ای را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .اﯾﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ام ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در آن دﻓﻦ ﮐﻨ«.

۱۲

اﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺘﯿﺎن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد

۱۳

و

ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﺮون ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه .ﻣﻦ
ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ را ﻣ ﺧﺮم .ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ
ﻣﮐﻨﻢ۱۴ «.ﻋﻔﺮون ﺟﻮاب داد»۱۵ :ای آﻗﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ارزﺷ دارد؟ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در آن دﻓﻦ ﮐﻦ۱۶ «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و
ﻗﯿﻤﺘ را ﮐﻪ ﻋﻔﺮون ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ وزﻧ ﮐﻪ در ﺑﺎزار آن روز راﯾ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻔﺮون داد.
ﯾﻌﻨ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﻋﻔﺮون در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﻼک ﻋﻔﺮون ﮐﻪ در ﻣﻔﯿﻠﻪ در ﻣﺸﺮق ﻣﻤﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻐﺎره ای ﮐﻪ در آن ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ۱۸ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﺘﯿﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﻣﻠﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
۱۹

ﺑﻌﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎره را در آن ﻣﻐﺎره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن دﻓﻦ ﮐﺮد.

۲۰

ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ

ﻣﺰرﻋﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎل ﺣﺘﯿﺎن ﺑﻮد و ﻣﻐﺎره ای ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم آراﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در
آﻣﺪ.

ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای اﺳﺤﺎق

۲۴

۱اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ او ﻣﮐﺮد ﺑﺮﮐﺖ ﻣ داد۲ .او

روزی ﺑﻪ ﯾ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران ﻣﻦ ﺑﺬار و ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر۳ .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨ
۴

ﮐﻨﻌﺎن زن ﻧﯿﺮی .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام ﺑﺮوی و از آﻧﺠﺎ از ﺑﯿﻦ
۵

ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﺳﺤﺎق زن ﺑﯿﺮی «.آن ﻧﻮﮐﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﮔﺮ آن دﺧﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد
وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮت را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺗﻮ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪی ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟« ۶اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﻫﯿ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘ۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻗﻮاﻣﻢ ﺑﯿﺮون آورد و
ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﻣ دﻫﺪ .او ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ
از ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ در آﻧﺠﺎ زﻧ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺑﯿﺮی۸ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﺗﻮ از ﻗﻮﻟ ﮐﻪ داده ای آزاد ﻫﺴﺘ .وﻟ ﺗﻮ در ﻫﯿ ﺷﺮاﯾﻄ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮی۹ «.ﭘﺲ آن ﻧﻮﮐﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران ﺑﺎدار ﺧﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۱۰آن ﻧﻮﮐﺮ ،ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر داراﺋ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،ده ﺗﺎ از ﺷﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺎدار ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻮر در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد رﻓﺖ۱۱ .وﻗﺘ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺷﺘﺮﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺰدﯾ ﻏﺮوب ﺑﻮد.
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وﻗﺘ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮدن آب ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ۱۲ .او دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺪه و رﺣﻤﺖ ﺧﻮدت را ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻔﻆ
ﮐﻦ۱۳ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺮدن آب ﻣ آﯾﻨﺪ.
۱۴

ﺑﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﮐﻮزۀ ﺧﻮد را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ از آن ﺑﻨﻮﺷﻢ «.اﮔﺮ او ﺑﻮﯾﺪ:

»ﺑﻨﻮش ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ آب ﻣ آورم «،او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ات
اﺳﺤﺎق اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ای .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
آﻗﺎﯾﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ای«.
۱۵

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ او دﻋﺎﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،رِﺑِﺎ ﺑﺎ ﯾ ﮐﻮزۀ آب ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ اش ﺑﻮد رﺳﯿﺪ.

او دﺧﺘﺮ ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﺳﻢ زن ﻧﺎﺣﻮر ،ﻣﻠﻪ ﺑﻮد.
۱۶

رﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد .او از ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ و ﮐﻮزۀ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮد و

ﺑﺮﮔﺸﺖ.

۱۷

ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً ﮐﻤ آب از ﮐﻮزه ات ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ۱۸ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮش ،ای آﻗﺎ« و ﻓﻮراً ﮐﻮزه را از ﺷﺎﻧﻪ اش ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد و
ﻧﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ او از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ۱۹ .وﻗﺘ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﻫﺎﯾﺖ
ﻫﻢ آب ﻣ آورم ﺗﺎ ﺳﯿﺮاب ﺷﻮﻧﺪ۲۰ «.او ﻓﻮراً ﮐﻮزۀ ﺧﻮد را در آﺑﺨﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻟ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺸﻤﻪ دوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺷﺘﺮان آب ﺑﯿﺎورد۲۱ .آن ﻣﺮد در ﺳﻮت ﻣﺮاﻗﺐ دﺧﺘﺮ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
۲۲وﻗﺘ آن دﺧﺘﺮ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،آن ﻣﺮد ﯾ ﺣﻠﻘﮥ ﻃﻼﺋ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﯿﻨ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن دو ﻋﺪد دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﮐﺮد۲۳ .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ
ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﻦ ﺟﺎﺋ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟« ۲۴دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮر و ﻣﻠﻪ اﺳﺖ۲۵ .در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ،ﮐﺎه و
ﺑﯿﺪه ﻓﺮاوان و ﺟﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
۲۶ﭘﺲ آن ﻣﺮد زاﻧﻮ زد و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد۲۷ .او ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻓﺎداری وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادر آﻗﺎﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
۲۸

دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدر ﺧﻮد دوﯾﺪ و ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

۲۹

رﺑﺎ ﺑﺮادری

داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﻻﺑﺎن .او ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون دوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
ﺑﺮود.

۳۰

او ﺣﻠﻘﮥ ﺑﯿﻨ و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﺎ را در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺮش دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد

ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
رﻓﺖ ۳۱و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎ .ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ داده
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ای؟ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده ام ،ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﻫﺎﯾﺖ
ﻫﻢ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ«.
۳۲ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﻻﺑﺎن ﺷﺘﺮ ﻫﺎی او را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ داد.
ﺳﭙﺲ آب آورد ﺗﺎ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺎدﻣﺎن او ﭘﺎ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ۳۳ .وﻗﺘ ﻏﺬا آوردﻧﺪ،
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﻧﻮﯾﻢ ﻏﺬا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮ«.
۳۴او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ۳۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ و ﺛﺮوت ﻓﺮاوان ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و
ﺷﺘﺮان و ﺧﺮ ﻫﺎی زﯾﺎد داده اﺳﺖ۳۶ .ﺳﺎره ،ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎﯾﻢ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای او
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و آﻗﺎﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ۳۷ .آﻗﺎﯾﻢ از ﻣﻦ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮا
ﻗﺴﻢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮش زن ﻧﯿﺮم۳۸ .ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و از ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﭘﺪرم ،از ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣﻢ زﻧ ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ۳۹ «.ﻣﻦ از آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﮔﺮ دﺧﺘﺮ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« ۴۰او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮده ام ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻮ را ﻣﻮﻓﻖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮدم و
از ﻣﯿﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪرم ،زﻧ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﻣﮔﯿﺮی۴۱ .ﺑﺮای رﻫﺎﯾ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﯾ
راه وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم ﻣﻦ رﻓﺘ و آن ﻫﺎ ﺗﻮ را رد ﮐﺮدﻧﺪ آن وﻗﺖ ﺗﻮ از ﻗﻮﻟ ﮐﻪ
داده ای ،آزاد ﻣ ﺷﻮی«.
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۴۲اﻣﺮوز وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﯿﺪم ،دﻋﺎ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎً در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ۴۳ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﻢ .وﻗﺘ
دﺧﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮدن آب ﻣ آﯾﺪ از او ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﻮزۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ آب ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ.
۴۴

اﮔﺮ او ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ آب آورد ،او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮده ای ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺸﻮد«.

۴۵

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ،رﺑﺎ ﺑﺎ ﮐﻮزۀ

آﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ داﺷﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ آب ﺑﯿﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ
آب ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ«.

۴۶

او ﻓﻮراً ﮐﻮزه را از ﺷﺎﻧﻪ اش ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮش ،ﻣﻦ

ﺷﺘﺮ ﻫﺎی ﺗﺮا ﻫﻢ ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪم و او ﺷﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻫﻢ ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد.

۴۷

از

او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭘﺪرت ﮐﯿﺴﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮر و ﻣﻠﻪ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺑﯿﻨ او و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﺎ را در دﺳﺘﺶ ﮐﺮدم.

۴۸

زاﻧﻮ زدم و ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﻓﺎﻣﯿﻞ آﻗﺎﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺟﺎﺋ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم۴۹ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻟﻄﻒ ﺑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﻢ«.
۵۰ﻻﺑﺎن و ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ۵۱ .اﯾﻦ ﺗﻮ و اﯾﻦ رﺑﺎ .او را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮو .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ او ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ آﻗﺎی ﺗﻮ ﺑﺸﻮد۵۲ «.وﻗﺘ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد۵۳ .ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و رﺧﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ای آورد و ﺑﻪ رﺑﺎ
داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮادر و ﻣﺎدرش داد.
۵۴ﺳﭙﺲ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺎدﻣﺎن او ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺻﺒ وﻗﺘ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدم۵۵ «.اﻣﺎ ﺑﺮادر و ﻣﺎدر
رﺑﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺬار دﺧﺘﺮ ﻣﺪت ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ده روز اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮود۵۶ «.آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدم۵۷ «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺬار دﺧﺘﺮ را ﺻﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
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ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدش ﭼﯿﺴﺖ۵۸ «.ﭘﺲ رﺑﺎ را ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮوی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ۵۹ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ رﺑﺎ و داﯾﻪ اش را ،ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ﺧﺎدﻣﺎن او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۶۰ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای رﺑﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ،ای ﺧﻮاﻫﺮ
ﻣﺎ ،ﻣﺎدر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﻮی و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در
آورﻧﺪ«.

۶۱

ﺳﭙﺲ رﺑﺎ و ﮐﻨﯿﺰان او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮار ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﮐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
۶۲‐۶۳اﺳﺤﺎق در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻨﻌﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .او ﯾ روز ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ .از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﺎه »ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺑﯿﻨﺎ« ﻣﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
آﻣﺪن ﺷﺘﺮﻫﺎ را دﯾﺪ.

۶۴

وﻗﺘ رﺑﺎ اﺳﺤﺎق را دﯾﺪ ،از ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ

۶۵

و از ﻧﻮﮐﺮ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣ آﯾﺪ؟« ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻮاب داد» :او
آﻗﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ رﺑﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ روﺑﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
۶۶ﻧﻮﮐﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﺤﺎق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد۶۷ .اﺳﺤﺎق رﺑﺎ را ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺳﺎره در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ،ﺑﺮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او دل ﺑﺴﺖ.
اﺳﺤﺎق ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎدرش ﺗﺴﻠ ﯾﺎﻓﺖ.

اوﻻدۀ دﯾﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۳۳ ‐ ۳۲ :۱ 

۲۵

۱اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ زن دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﻮره ازدواج ﮐﺮد۲ .او زﻣﺮان ،ﯾﻘﺸﺎن ،ﻣﺪان،

ﻣﺪﯾﺎن ،ﯾﺸﺒﺎق و ﺷﻮﺣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد۳ .ﯾﻘﺸﺎن ﭘﺪر ﺷﯿﺎ و ددان ﺑﻮد .آﺷﻮرﯾﻢ ،ﻟﻄﻮﺷﯿﻢ و
ﻟﺌﻮﻣﯿﻢ از ﻧﺴﻞ ددان ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﻋﯿﻔﻪ ،ﻋﯿﻔﺮ ،ﺣﻨﻮک ،اَﺑﯿﺪاع و اَﻟﺪَﻋﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﻄﻮره ﺑﻮدﻧﺪ.
۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺸﯿﺪ۶ .وﻟ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﯾ ﻗﺴﻤﺖ
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از داراﺋ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﺎی ﮐﻪ از زﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ داد و آن ﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ
اﺳﺤﺎق ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮق ﻓﺮﺳﺘﺎد.

وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۷‐۸

اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺳﻦ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ
۹

و ﺑﻪ ﻧﺰد اﺟﺪاد ﺧﻮد رﻓﺖ .ﭘﺴﺮان او اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ او را در آراﻣﺎه ﻣﻔﯿﻠﻪ در
ﻣﺰرﻋﮥ ﻣﺸﺮق ﻣﻤﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻔﺮون ﭘﺴﺮ زوﺣﺎر ﺣﺘ ﺑﻮد دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۰

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺣﺘﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زﻧﺶ ﺳﺎره ﻫﺮ دو در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ
ﺷﺪﻧﺪ.

۱۱

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪا ﭘﺴﺮ او ،اﺳﺤﺎق را ﺑﺮﮐﺖ داد و او ﻧﺰدﯾ ﭼﺎه

»ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺑﯿﻨﺎ« زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.

ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۳۱ ‐ ۲۸ :۱ 

۱۲ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ـ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺼﺮی ﺳﺎره ،ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ـ
۱۳ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻧﺒﺎﯾﻮت ،ﻗﯿﺪار ،اَدﺑﺌﯿﻞ ،ﻣﺒﺴﺎم۱۴ ،ﻣﺸﻤﺎع ،دوﻣﻪ،
ﻣﺴﺎ۱۵ ،ﺣﺪاد ،ﺗﯿﻤﺎ ،ﺟﺘﻮر ،ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻗﺪﻣﻪ۱۶ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺪران دوازده رﺋﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﻫﺮ
ﯾ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و دﻫﺎت و ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه آن ﻫﺎ داده ﺷﺪ۱۷ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻧﺰد اﺟﺪاد ﺧﻮد رﻓﺖ۱۸ .ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﯿﻦ ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﺷﻮر ،در
ﻣﺸﺮق ﻣﺼﺮ ،در راه آﺷﻮر زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .و از ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب
۱۹اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺤﺎق ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ۲۰ :اﺳﺤﺎق ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣ) از اﻫﺎﻟ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( و ﺧﻮاﻫﺮ ﻻﺑﺎن ازدواج ﮐﺮد۲۱ .ﭼﻮن رﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪی
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺳﺤﺎق ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد و رﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ
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ﺷﺪ۲۲ .رﺑﺎ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ در ﺷﻢ ﻣﺎدر
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﺪﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣ زدﻧﺪ .رﺑﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟« ﭘﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ۲۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻣﻠﺖ در ﺷﻢ
ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮ دو ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﯾﺪﯾﺮ اﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آوری .ﯾ از دﯾﺮی ﻗﻮﯾﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ«.
۲۴وﻗﺖ وﺿ ﺣﻤﻞ او ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .او دو ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد۲۵ .اوﻟ ﺳﺮخ رﻧ و ﭘﻮﺳﺘﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﭘﺮ از ﻣﻮ ﺑﻮد .اﺳﻢ او را ﻋﯿﺴﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۲۶ .دوﻣ وﻗﺘ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐُﺮی
ﭘﺎی ﻋﯿﺴﻮ را ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﻢ او را ﯾﻌﻘﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﺳﺤﺎق در ﻣﻮﻗ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

ﻋﯿﺴﻮ ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔ ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ
۲۷ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴﻮ ﺷﺎرﭼ ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪ و ﺻﺤﺮا را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ،وﻟ
ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮد آراﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۸ .اﺳﺤﺎق ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ
ﻣ داﺷﺖ ،زﯾﺮا از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ او ﺷﺎر ﻣﮐﺮد ﻣ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ رﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺴﯿﺎر
دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ.
۲۹ﯾ روز وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺘﻦ آش ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﻮ از ﺷﺎر آﻣﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد۳۰ .او
ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ از ﮔﺮﺳﻨ ﺑﻤﯿﺮم .ﻣﻘﺪاری از آن آش ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه«.
)ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ادوم ﯾﻌﻨ ﺳﺮخ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۳۱ (.ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮط از اﯾﻦ آش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ۳۲ «.ﻋﯿﺴﻮ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨ ﺑﻤﯿﺮم .ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای
ﺑﺮای ﻣﻦ دارد؟« ۳۳ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اول ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
دادی «.ﻋﯿﺴﻮ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب داد۳۴ .ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﺪاری از
آش را ﺑﺎ ﻧﺎن ﺑﻪ او داد .او ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﯿﺴﻮ
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ﻧﺨﺴﺖ زادﮔ ﺧﻮد را ﺑ ارزش ﺷﻤﺮد.

اﺳﺤﺎق در ﺟﺮار ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد

۲۶

۱در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻐﯿﺮ از ﻗﺤﻄ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑ ﻣﻠ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮار رﻓﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺤﺎق
۳

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺮو .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﻤﺎن .در
اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
۴

ﺗﻮ و ﺑﻪ اوﻻدۀ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ام ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ
اوﻻدۀ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن زﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ.
ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ از ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده ام ،آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﻢ۵ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات و
اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد«.
۶ﭘﺲ اﺳﺤﺎق در ﺟﺮار ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ۷ .وﻗﺘ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ او را
ﺑﺸﻨﺪ ﺗﺎ رﺑﺎ را ﮐﻪ زن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋ ﺑﻮد ،از او ﺑﯿﺮﻧﺪ۸ .ﻣﺪﺗ ﮐﻪ از ﺳﻮﻧﺖ اﺳﺤﺎق
در آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،روزی اﺑ ﻣﻠ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،از ﮐﻠﯿﻦ اﻃﺎق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺎه
ﻣﮐﺮد .او دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ رﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ۹ .اﺑ ﻣﻠ اﻣﺮ ﮐﺮد و اﺳﺤﺎق را
آوردﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ! ﭼﺮا ﮔﻔﺘ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ؟« او ﺟﻮاب
داد» :ﻓﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﺑﻮﯾﻢ او ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ۱۰ «.اﺑ ﻣﻠ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺮدی؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﻣﺮدان ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ.
در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣ ﺷﺪﯾﻢ۱۱ «.ﺳﭙﺲ اﺑ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ:
»ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۱۲اﺳﺤﺎق در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زراﻋﺖ ﮐﺮد و در آن ﺳﺎل ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺤﺼﻮل

۵۰ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد۱۳ .او روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﮐﺮد و ﻣﺮد
ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺷﺪ۱۴ .ﭼﻮن او ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﺪرش ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ در
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۶اﺑ ﻣﻠ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه ای ،ﭘﺲ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﻦ«.
۱۷ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،اﺳﺤﺎق از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺮاف درۀ ﺟﺮار ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و
ﻣﺪﺗ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ۱۸ .او ﭼﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
آن ﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن اﺳﻢ را ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ آن
ﭼﺎه ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ آب داﺷﺖ.

۱۹

ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺤﺎق در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺮار ﭼﺎﻫ

۲۰

ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺟﺮار ﺑﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺳﺤﺎق دﻋﻮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ آب

ﻣﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﻢ آن ﭼﺎه را »دﻋﻮا« ﮔﺬاﺷﺖ.

۲۱

ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺤﺎق ﭼﺎه

دﯾﺮی ﮐﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دﻋﻮای دﯾﺮی درﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ اﺳﻢ آن ﭼﺎه را »دﺷﻤﻨ«
ﮔﺬاﺷﺖ۲۲ .ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﭼﺎه دﯾﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﺎه دﯾﺮ دﻋﻮاﺋ
ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ اﺳﻢ اﯾﻦ ﭼﺎه را »آزادی« ﮔﺬاﺷﺖ .او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ آزادی داده اﺳﺖ
ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
۲۳اﺳﺤﺎق از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ آﻣﺪ۲۴ .آن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ .ﻧﺘﺮس .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ام
اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده ام ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۲۵ «.اﺳﺤﺎق در
آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮد و ﻏﻼﻣﺎن او ﭼﺎه دﯾﺮی ﮐﻨﺪﻧﺪ.

آﺷﺘ اﺳﺤﺎق و اﺑ ﻣﻠ
۲۶اﺑ ﻣﻠ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ،اﺣﺰات و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ،ﻓﯿﻮل از ﺟﺮار ﺑﻪ
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ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺤﺎق آﻣﺪ۲۷ .اﺳﺤﺎق ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی و ﻣﺮا از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدی .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪی؟« ۲۸آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﺪﻫ

۲۹

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺮﺳﺎﻧ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ رواﻧﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ
ﮐﺎﻣﻼ واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
آن ﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .آن ﻫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

۳۰

اﺳﺤﺎق ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر

۳۱

روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﻬﻢ

ﻗﻮل دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ .اﺳﺤﺎق ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮد و دوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
۳۲

در آن روز ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺤﺎق آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻫ را ﮐﻪ ﻣﮐﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ آب

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۳۳

او اﺳﻢ آن ﭼﺎه را »ﻗﺴﻢ« ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ

ﺑﺌﺮﺷﺒ) ﯾﻌﻨ :ﭼﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.

ﻫﻤﺴﺮان ﺑﯿﺎﻧﮥ ﻋﯿﺴﻮ
۳۴وﻗﺘ ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺣﺘ ﺑﻨﺎم ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺮی و ﺑﺴﻤﻪ دﺧﺘﺮ
اﯾﻠﻮن ازدواج ﮐﺮد۳۵ .آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ را ﺑﺮ اﺳﺤﺎق و رﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ

۲۷

۱اﺳﺤﺎق ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ۲ «.اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام
و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻫﺴﺘﻢ۳ .ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮو و ﺣﯿﻮاﻧ ﺷﺎر ﮐﻦ.
۴و از آن ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ای را ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺑﭙﺰ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرم و ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮدﻧﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«.
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۵وﻗﺘ اﺳﺤﺎق و ﻋﯿﺴﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،رﺑﺎ ﮔﻔﺘﻮی آن ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﯿﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘ
ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮای ﺷﺎر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ۶ .رﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ
ﻣﮔﻔﺖ»۷ :ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور و آﻧﺮا ﺑﭙﺰ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن آن ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ
۸

ﺑﻤﯿﺮم ،دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ «.ﺣﺎﻻ ﭘﺴﺮم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
۹

ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﻪ ﺑﺮو .دو ﺑﺰﻏﺎﻟﮥ ﭼﺎق را ﺑﯿﺮ و ﺑﯿﺎور .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
ﻣ ﭘﺰم و از آن ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارد درﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ.

۱۰

ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ آن ﻏﺬا

را ﺑﺮای او ﺑﺒﺮی ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ«.

۱۱

اﻣﺎ

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻋﯿﺴﻮ ﻣﻮی زﯾﺎد دارد وﻟ ﺑﺪن ﻣﻦ ﻣﻮ
ﻧﺪارد۱۲ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻓﺮﯾﺐ داده ام ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﺠﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮد«.

۱۳

ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﺑﺬار ﻫﺮ ﭼﻪ ﻟﻌﻨﺖ

ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺗﻮ ﻓﻘﻂ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﺑﺮو و ﺑﺰﻫﺎ
را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور۱۴ «.ﭘﺲ او رﻓﺖ و ﺑﺰﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺧﻮد آورد .ﻣﺎدرش از
آن ﻫﺎ ﻏﺬاﺋ را ﮐﻪ ﭘﺪرش دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ﭘﺨﺖ۱۵ .ﺳﭙﺲ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ را
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد آورد و ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﮔﺮدن او را ﮐﻪ ﻣﻮ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

۱۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰﻫﺎ ﺑﺎزو ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺘ از

۱۷

ﺳﭙﺲ آن ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ﻧﺎﻧ ﮐﻪ

ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او داد.
۱۸ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ .ﺗﻮ ﮐﺪام ﯾ از
ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﻫﺴﺘ؟« ۱۹ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی اﻧﺠﺎم دادم .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﻏﺬاﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آورده ام ﺑﯿﺮ و از ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ۲۰ «.اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم .ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی آﻧﺮا آﻣﺎده
ﮐﻨ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﺮد۲۱ «.اﺳﺤﺎق ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘ؟«
۲۲ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ .اﺳﺤﺎق او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪای ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﯾﻌﻘﻮب
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎزو ﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزو ﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ اﺳﺖ۲۳ «.او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎزو ﻫﺎی او ﻣﺜﻞ ﺑﺎزو ﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﻣﻮ داﺷﺖ .او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎی
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ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ۲۴وﻟ ﺑﺎز از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ،واﻗﻌﺎً ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘ؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻢ۲۵ «.اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺪاری از آن ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرم و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ «.ﯾﻌﻘﻮب ﻏﺬا و ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﺷﺮاب
ﺑﺮای او آورد.
ﺑﺒﻮس«.

۲۶

اﺳﺤﺎق ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ،ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا

۲۷

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﺪرش را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،اﺳﺤﺎق ﻟﺒﺎس ﻫﺎی او را ﺑﻮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺮای او

دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮی ﺧﻮش ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﻣﺰرﻋﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۸

آﻧﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ.
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺷﺒﻨﻢ و از زﻣﯿﻦ ﻓﺮاواﻧ ﻧﻌﻤﺖ و ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب

۲۹

اﻗﻮام دﯾﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ«.

ﻋﯿﺴﻮ از ﺷﺎر ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد
۳۰دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺤﺎق ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ از ﺷﺎر
آﻣﺪ۳۱ .او ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ای درﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد آورده ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪر ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﻣﻘﺪاری از ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آورده ام ﺑﺨﻮر و ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«.
۳۲اﺳﺤﺎق ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﮐ ﻫﺴﺘ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻢ«.
۳۳ﺗﻤﺎم ﺑﺪن اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ او ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧ ﺷﺎر ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﻣﻦ آورد؟ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺧﻮردم و ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺋ او را ﺑﺮﮐﺖ دادم .اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۳۴ «.وﻗﺘ ﻋﯿﺴﻮ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ،ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه۳۵ «.اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت آﻣﺪ و ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد
و ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ۳۶ «.ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﻓﻌﮥ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده
اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ .او اول ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ
و ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ دﯾﺮ ﺑﺮﮐﺘ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ؟«
۳۷اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ او را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮی داده ام و ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ را ﻏﻼﻣﺎن او
ﺳﺎﺧﺘﻪ ام .ﺑﻪ او ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب داده ام و دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ از ﺧﺪا
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ﺑﺨﻮاﻫﻢ۳۸ «.ﻋﯿﺴﻮ زاری ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﯾ ﺑﺮﮐﺖ
داﺷﺘ؟ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ!« و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن۳۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ
اﺳﺤﺎق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻪ ﺷﺒﻨﻤ از آﺳﻤﺎن ﻣ ﺑﺎرد ﻧﻪ ﻏﻠﮥ ﻓﺮاوان۴۰ .ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮت
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ و ﻏﻼم ﺑﺮادرت ﻣ ﺑﺎﺷ .اﻣﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم از ﻗﯿﺪ او رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آزاد
ﻣ ﺷﻮی«.
۴۱ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب دﺷﻤﻦ ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪرم ﺑﺰودی ﻣ ﻣﯿﺮد و آﻧﺎه ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﮐﺸﻢ۴۲ «.رﺑﺎ از ﻧﻘﺸﮥ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ.
دﻧﺒﺎل ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺸﺪ.
۴۳

ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺣﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮادرم ﻓﺮار ﮐﻦ.

ﻣﺪﺗ ﭘﯿﺶ او ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮادرت ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ.

۴۴

ﺑﺮای

۴۵

وﻗﺘ او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد،

ﻣﻦ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدی .ﭼﺮا ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ را در ﯾ روز از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﻢ؟«
۴۶رﺑﺎ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﻬﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺳﯿﺮ
ﺷﺪه ام .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾ از ﻫﻤﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺣﯿﺘ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ،دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪﮔ اﺳﺖ«.

اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﭘﯿﺶ ﻻﺑﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ

۲۸

۱اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ او اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ

ﻋﺮوﺳ ﻧﻦ۲ .ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرﮐﻼﻧﺖ ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮو و ﺑﺎ ﯾ از دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺎﻣﺎی
ﺧﻮد ،ﻻﺑﺎن ﻋﺮوﺳ ﮐﻦ۳ .ﺗﺎ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺮوﺳ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺷﻮی۴ .ﺗﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
را ﺑﺮﮐﺖ داد ،ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨ و ﺧﺪا آﻧﺮا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده اﺳﺖ ،ﺑﺸﻮی۵ «.اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ
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ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﭘﺴﺮ ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻻﺑﺎن ﺑﺮادر رﺑﺎ ،ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ ،ﺑﻮد.

ﻋﯿﺴﻮ زن دﯾﺮی ﻣﮔﯿﺮد
۶ﻋﯿﺴﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و او را ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد زن ﺑﯿﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎی
۷

ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻋﺮوﺳ ﻧﻨﺪ .او اﻃﻼع داﺷﺖ ﮐﻪ
۸

ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣ داﻧﺴﺖ
۹

ﮐﻪ ﭘﺪرش از زﻧﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﺖ دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد.

رؤﯾﺎی ﯾﻌﻘﻮب در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
۱۰ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺌﺮﺷﺒ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮان رﻓﺖ۱۱ .ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻠ
رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﻨ را زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ۱۲ .در ﺧﻮاب دﯾﺪ :زﯾﻨﻪ ای در
آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺳﺮ دﯾﺮش در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﺎن از آن ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ ۱۳و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق .ﻣﻦ اﯾﻦ زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ روی آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ای ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ.
۱۴ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ،ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ۱۵ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣ آورم.
ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده ام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ«.
۱۶ﯾﻌﻘﻮب از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﺎن اﺳﺖ و
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ۱۷ «.او ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ دروازۀ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ«.
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۱۸ﯾﻌﻘﻮب روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻨ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ
و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺘﻮن ﯾﺎد ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮ روی آن روﻏﻦ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا وﻗﻒ ﮐﻨﺪ۱۹ .او آن ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗ ﺑﻪ ﻟﻮز ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ،ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
)ﯾﻌﻨ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا( ﻧﺎﻣﯿﺪ.

۲۰

ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷ و ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﺋ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس ﺑﺪﻫ
ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم ﺑﺎز ﮔﺮدم ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷ.

۲۱

و ﻣﻦ ﺑﻪ

۲۲

اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﯾﺎد ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ

ﮐﺮده ام ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ای ده ﯾ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻻﺑﺎن ﻣ رود

۲۹

۱ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮق رﻓﺖ۲ .در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎﻫ

رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮔﻠﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در اﻃﺮاف آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ آب ﻣ دادﻧﺪ.
ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﻮد۳ .وﻗﺘ ﻫﻤﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن
ﺳﻨ را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﺮ ﻣ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ آب ﻣ دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دوﺑﺎره ﺳﻨ را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﭼﺎه ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴ .ﯾﻌﻘﻮب از ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟«
۵

آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :اﻫﻞ ﺣﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ «.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻻﺑﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﻮر را
۶

ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ «.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب
اﺳﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻦ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮش راﺣﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ۷ «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﻮز ﻫﻮا روﺷﻦ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺟﻤ ﮐﺮدن ﮔﻠﻪ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ آب ﻧﻤ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ؟« ۸آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آب ﺑﺪﻫﯿﻢ .وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﺟﻤ
ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻨ را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﺮ ﻣ دارﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ آب ﻣ دﻫﯿﻢ«.
۹ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻠﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻻﺑﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ۱۰ .وﻗﺘ
ﯾﻌﻘﻮب راﺣﯿﻞ ،دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﺎی ﺧﻮد را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه رﻓﺖ .ﺳﻨ را
از دﻫﺎﻧﮥ ﭼﺎه ﭘﺲ زد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را آب داد۱۱ .ﺳﭙﺲ راﺣﯿﻞ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و از ﺷﺪت
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ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد۱۲ .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪرت و ﭘﺴﺮ رﺑﺎ
ﻫﺴﺘﻢ «.راﺣﯿﻞ دوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﻻﺑﺎن ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﺧﻮاﻫﺮزادۀ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻘﻮب را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او دوﯾﺪ .او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورد.
ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﻻﺑﺎن ﺷﺮح داد.

۱۴

ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ رگ و ﺧﻮن

ﻣﻦ ﻫﺴﺘ «.ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ،ﻻﺑﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۱۵

ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﺖ

ﮐﺎر ﮐﻨ .ﭼﻘﺪر ﻣﺰد ﻣ ﺧﻮاﻫ؟«

۱۶

ﻻﺑﺎن دو دﺧﺘﺮ داﺷﺖ .ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻟﯿﻪ و ﻧﺎم

دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼ راﺣﯿﻞ ﺑﻮد۱۷ .ﻟﯿﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺖ ،وﻟ راﺣﯿﻞ ﺧﻮش اﻧﺪام و زﯾﺒﺎ
ﺑﻮد.
۱۸ﯾﻌﻘﻮب راﺣﯿﻞ را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﮐﻮﭼ ﺗﻮ راﺣﯿﻞ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ۱۹ «.ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺑﺪﻫﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﺑﻤﺎن۲۰ «.ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺎ راﺣﯿﻞ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﭼﻮن راﺣﯿﻞ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺖ.
۲۱ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺎ ﺑﺴﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻢ۲۲ «.ﻻﺑﺎن ﯾ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮد۲۳ .اﻣﺎ در آن ﺷﺐ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی راﺣﯿﻞ ،ﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
داد و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ)۲۴ .ﻻﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ(.
۲۵ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﺻﺒ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻻﺑﺎن
رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر
ﮐﺮدم .وﻟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی۲۶ «.ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼ را ﻗﺒﻞ از دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ۲۷ .ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ ﺻﺒﺮ
ﮐﻦ .ﻣﻦ راﺣﯿﻞ را ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
۲۸

ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻻﺑﺎن راﺣﯿﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب داد.

۲۹

)ﻻﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻠﻬﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ(.

۳۰

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ راﺣﯿﻞ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد و او

را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﯿﻪ دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺣﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﺮ ﺑﺮای ﻻﺑﺎن ﮐﺎر
ﮐﺮد.

ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب
۳۱

ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﻪ را ﮐﻤﺘﺮ از راﺣﯿﻞ دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻟﯿﻪ ﻗﺪرت ﺑﭽﻪ دار

ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯿﺪ ،وﻟ راﺣﯿﻞ ﻧﺎزا ﻣﺎﻧﺪ۳۲ .ﻟﯿﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .او ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ زﺣﻤﺖ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣ دارد «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﻮدک
را رﺋﻮﺑﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ۳۳ .ﻟﯿﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮﻫﺮم ﻧﯿﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را
ﺷﻤﻌﻮن ﮔﺬاﺷﺖ۳۴ .ﺑﺎر دﯾﺮ او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ دﯾﺮی زاﺋﯿﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺷﻮﻫﺮم
ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺒﺴﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او زاﺋﯿﺪه ام «.ﭘﺲ ﻧﺎم اﯾﻦ
ﭘﺴﺮ را ﻻوی ﮔﺬاﺷﺖ۳۵ .او ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ دﯾﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ «.اﺳﻢ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﯾﻬﻮدا ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﻧﺸﺪ.

۳۰

۱راﺣﯿﻞ ﻧﺎزا ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺣﺴﺎدت ﻣ ورزﯾﺪ .او ﺑﻪ

ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻔﻠ ﺑﺪه ﯾﺎ ﻣﻦ ﻣ ﻣﯿﺮم۲ «.ﯾﻌﻘﻮب از دﺳﺖ راﺣﯿﻞ ﻋﺼﺒﺎﻧ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺎی ﺧﺪا را ﺑﯿﺮم .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻧﺎزا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
۳راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﻠﻬﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮ ﺗﺎ او ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﻃﻔﻠ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎدر ﺑﺸﻮم۴ «.ﭘﺲ او ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻠﻬﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد داد و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ او
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ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ۵ .ﺑﻠﻬﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ۶ .راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺣﻖ ﻣﻦ
را داده و دﻋﺎی ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮی داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ اﺳﻢ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را دان
ﮔﺬاﺷﺖ۷ .ﺑﻠﻬﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ دﯾﺮی ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۸ .راﺣﯿﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﺨﺘ ﮐﺮده ام و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ام«؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻢ آن ﭘﺴﺮ
را ﻧﻔﺘﺎﻟ ﮔﺬاﺷﺖ.
۹اﻣﺎ ﻟﯿﻪ وﻗﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
داد۱۰ .ﭘﺲ زﻟﻔﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﺋﯿﺪ۱۱ .ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ام«؛ ﭘﺲ
اﺳﻢ او را ﺟﺎد ﮔﺬاﺷﺖ.

۱۲

زﻟﻔﻪ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ دﯾﺮی زاﺋﯿﺪ.

۱۳

ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻘﺪر

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ .دﯾﺮ ﻫﻤﮥ زﻧﺎن ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ «.ﭘﺲ اﺳﻢ او را اَﺷﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ.
۱۴ﻣﻮﻗ درو ﮔﻨﺪم ،رﺋﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ رﻓﺖ .او ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎﻫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﻟﯿﻪ آورد .راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪه۱۵ «.ﻟﯿﻪ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ای؟ ﺣﺎﻻ
ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮ ﻣﺮا از ﻣﻦ ﺑﯿﺮی؟« راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه
ﭘﺴﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺠﺎی آن اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﻮاﺑ«.
۱۶وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣ آﻣﺪ .ﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻣﺸﺐ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﺑ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر داده ام «.ﭘﺲ آن ﺷﺐ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ۱۷ .ﺧﺪا دﻋﺎی ﻟﯿﻪ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮد و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۱۸ .ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم دادم «.ﭘﺲ او اﺳﻢ ﭘﺴﺮش را اﯾﺴﺴﺎر ﮔﺬاﺷﺖ۱۹ .ﻟﯿﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و
ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﺋﯿﺪ۲۰ .او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻫﺪﯾﻪ ای ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ دﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮم ﭼﻮن ﮐﻪ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او زاﺋﯿﺪه ام «.ﭘﺲ
ﻧﺎم او را زﺑﻮﻟﻮن ﮔﺬاﺷﺖ۲۱ .ﺑﻌﺪ از آن دﺧﺘﺮی زاﺋﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را دﯾﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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۲۲ﺧﺪا راﺣﯿﻞ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد .دﻋﺎی او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۳ .او
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ .راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻨ ﻣﺮا
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻧﺎم او را ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮ
دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.

ﻗﺮارداد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﻻﺑﺎن
۲۵

ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام

ﺑﺮﮔﺮدم.

۲۶

زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ از اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﺮوم .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ام«.

۲۷

ﻻﺑﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

»ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﮐﻦ :ﻣﻦ ﻓﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﻓﻬﻤﯿﺪه ام ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ۲۸ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻮ ﻣﺰدت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ«.
۲۹ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ام و ﭼﻄﻮر از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻧﻤﻮده ام۳۰ .وﻗﺘ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪم اﻣﻮال ﺗﻮ ﮐﻢ ﺑﻮد ،وﻟ ﺣﺎﻻ زﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﺮ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ«.

۳۱

ﻻﺑﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮاب داد:

»ﻣﻦ ﻫﯿ ﻣﺰدی ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻢ و
از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﻢ۳۲ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻣ روم و ﺗﻤﺎم ﺑﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺑﻠﻖ را ﺑﺠﺎی ﻣﺰد ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﮐﻨﻢ۳۳ .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺰد ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ دارم ﺑﺒﯿﻨ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻔﻬﻤ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑ رﯾﺎ و راﺳﺖ ﺑﻮده ام.
اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺰی ﮐﻪ اﺑﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ دﯾﺪی ،ﺑﺪان ﮐﻪ آﻧﺮا
دزدﯾﺪه ام۳۴ «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘ ﻗﺒﻮل دارم۳۵ «.اﻣﺎ آن روز
ﻻﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺰ ﻫﺎی ﻧﺮی ﮐﻪ اﺑﻠﻖ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺰ ﻫﺎی ﻣﺎده ای ﮐﻪ اﺑﻠﻖ ﯾﺎ
ﺧﺎﻟﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻟﮥ ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﯿﺎه را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد
داد ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ و از آن ﻫﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۳۶ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺳﻪ روز ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﯾﻌﻘﻮب دور ﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﮔﻠﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧ ﻣﮐﺮد.

۶۱ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۳۷ﯾﻌﻘﻮب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ درﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ ،ﺑﺎدام و ﭼﻨﺎر را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﺧﻂ
ﺧﻂ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪی آن ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد۳۸ .وﻗﺘ ﮔﻠﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻣ آﻣﺪ ،او اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را در آﺑﺨﻮر آن ﻫﺎ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ .زﯾﺮا ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب
ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۳۹

وﻗﺘ ﺑﺰﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ اﺑﻠﻖ و ﺧﺎﻟﺪار ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ.
۴۰ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ را از ﺑﺰﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﮐﺮد و آن ﻫﺎ را در ﻃﺮف دﯾﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اﺑﻠﻖ و ﺧﺎﻟﺪار ﮔﻠﮥ ﻻﺑﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را ﻫﺮ روزه زﯾﺎد
ﻣﮐﺮد و آن ﻫﺎ را از ﮔﻠﮥ ﻻﺑﺎن ﺟﺪا ﻧﻬﺪاری ﻣﮐﺮد.

۴۱

ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ

ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را در آﺑﺨﻮر آن ﻫﺎ ﻣﮔﺬاﺷﺖ و آن ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.

۴۲

اﻣﺎ وﻗﺘ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را در آﺑﺨﻮر آن ﻫﺎ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﻣ رﺳﯿﺪ
و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ از ﯾﻌﻘﻮب ﻣ ﺷﺪ۴۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .او
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ،و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ﺷﺘﺮان و ﺧﺮ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.

ﯾﻌﻘﻮب از ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ

۳۱

۱ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻻﺑﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺎل ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺖ.

او ﺗﻤﺎم داراﺋ اش را از اﻣﻮال ﭘﺪر ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ۲ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب دﯾﺪ ﮐﻪ

ﻻﺑﺎن دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ۳ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺟﺪادت ﯾﻌﻨ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﺑﺮو .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ«.
۴ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ
او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ۵ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ام ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ،وﻟ ﺧﺪای ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ۶ .ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
ﻗﺪرﺗﻢ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ام۷ .وﻟ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ده ﺑﺎر ﺣﻖ
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ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟ ﺧﺪا ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺰﻧﺪ۸ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻﺑﺎن
ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﺰ ﻫﺎی اﺑﻠﻖ اﺟﺮت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪ ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺑﻠﻖ ﻣ زاﺋﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘ
ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﺰ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂ ﺧﻄ اﺟﺮت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪ ،ﺑﺰ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺪار و
۹

ﺧﻂ ﺧﻄ ﻣ زاﺋﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺪا ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ.
۱۰ﻣﻮﻗ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪم .دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺰ ﻫﺎی ﻧﺮی ﮐﻪ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﻠﻖ ،ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂ ﺧﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب«.
ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻠ۱۲ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺰ ﻫﺎی ﻧﺮ ﮐﻪ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﻠﻖ،
ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂ ﺧﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ام .زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی را ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪه ام.

۱۳

ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم .در ﺟﺎﺋ

ﮐﻪ ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎد ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮدی و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮ آن رﯾﺨﺘ .ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ
ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﺮدی .ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی،
ﺑﺮﮔﺮد««.
۱۴راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﭘﺪر ﻣﺎ ارﺛ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ۱۵ .او ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۶

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺛﺮوﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﺪر ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎل

ﻣﺎ و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه«.
۱۷‐۱۸ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎی را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺟﻤ
ﮐﺮد .زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺷﺘﺮ ﮐﺮد و آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ
ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮﮔﺮدد۱۹ .ﻻﺑﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﺪ .وﻗﺘ او ﻧﺒﻮد ،راﺣﯿﻞ
ﺑﺘﻬﺎی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش ﺑﻮد دزدﯾﺪ۲۰ .ﯾﻌﻘﻮب ،ﻻﺑﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﻪ او ﻧﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود۲۱ .او ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد .او از
درﯾﺎی ﻓﺮات ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ.
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ﻻﺑﺎن ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ
۲۲

ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۳

او ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺟﻤ

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز در ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪ.

۲۴

آن ﺷﺐ ﺧﺪا در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻮش ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﻮﺋ۲۵ «.ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﻮه ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد .ﻻﺑﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او
ﻫﻢ در ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.
۲۶

ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و دﺧﺘﺮان ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮان ﺟﻨ ﺑﺎ

ﺧﻮد ﺑﺮدی؟

۲۷

ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و ﺑ ﺧﺒﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدی؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣ دادی ،ﺑﺎ

ﺳﺎز و آواز ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﻣ آﻣﺪم۲۸ .ﺗﻮ ﺣﺘ ﻧﺬاﺷﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎ و دﺧﺘﺮ ﻫﺎﯾﻢ را
ﺑﺒﻮﺳﻢ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد۲۹ .ﻣﻦ ﻗﺪرت آﻧﺮا دارم ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻢ ،اﻣﺎ دﯾﺸﺐ ﺧﺪای ﭘﺪرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﻢ۳۰ .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﺗﻮ
ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی داﺷﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدی .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮا دزدﯾﺪی؟«
۳۱ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دﺧﺘﺮ ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎ زور از ﻣﻦ ﺑﯿﺮی۳۲ .اﻣﺎ
ﭘﯿﺶ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻣﻮال ﺧﻮدت را دﯾﺪی ﺑﺮدار «.ﯾﻌﻘﻮب
ﻧﻤ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را دزدﯾﺪه اﺳﺖ.
۳۳ﻻﺑﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ،ﻟﯿﻪ و ﮐﻨﯿﺰ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﺮد .ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ راﺣﯿﻞ رﻓﺖ۳۴ .راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را زﯾﺮ زﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺧﻮدش ﻫﻢ روی
آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﯿﻤﮥ او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،وﻟ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺖ۳۵ .راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ دﻟﯿﺮ ﻧﺸﻮ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ زﻧﺎﻧ دارم و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ در
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ «.ﻻﺑﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮی زﯾﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
۳۶آﻧﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻﺑﺎن ﺟﻨ و دﻋﻮا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺧﻄﺎﯾ از ﻣﻦ ﺳﺮ
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زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدی؟ ۳۷ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدی .آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
از اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ات را ﯾﺎﻓﺘ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮدت و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺬار ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾ از ﻣﺎ اﺳﺖ۳۸ .ﻣﻦ ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺘ ﯾ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺰ ﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺮده
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺣﺘ ﯾ ﻣﯿﺶ از ﮔﻠﮥ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﺮﻓﺘﻪ ام.

۳۹

ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﮐﻪ

ﺣﯿﻮان وﺣﺸ آﻧﺮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﯿﺎوردم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮدم ﻋﻮض آﻧﺮا
ﻣ دادم .ﺗﻮ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﺷﺐ و ﯾﺎ روز دزدﯾﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻮض آن ﻫﺎ را از ﻣﻦ
ﻣﮔﺮﻓﺘ.

۴۰

ﺑﺎرﻫﺎ از ﮔﺮﻣﺎی روز و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوم و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ

ﺑﺨﻮاﺑﻢ۴۱ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم .ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮت و
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ات .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮت ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی.

۴۲

ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪای

ﭘﺪراﻧﻢ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺑﻮد ﺗﻮ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺮدی ،وﻟ
ﺧﺪا زﺣﻤﺎت ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﮐﺮدم و دﯾﺸﺐ ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻣﻮاﻓﻘﮥ ﯾﻌﻘﻮب و ﻻﺑﺎن
۴۳

ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮان ﻣﻦ و اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﻦ و

اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﺑﯿﻨ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ دﺧﺘﺮ ﻫﺎﯾﻢ و اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ را از ﺗﻮ ﺑﯿﺮم۴۴ ،ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪم .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ
ﺗﺎ ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
۴۵ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻨ را ﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ۴۶ .او ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و روی ﻫﻢ ﺑﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن در
ﮐﻨﺎر آن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ۴۷ .ﻻﺑﺎن ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را »ﯾﺠﺮﺳﻬﺪوﺗﺎ« ﮔﺬاﺷﺖ،
وﻟ ﯾﻌﻘﻮب آﻧﺠﺎ را »ﺟﻠﻌﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ۴۸ .ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺘﻮن از اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﺟﻠﻌﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴۹ .ﻻﺑﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﻣﺎ از ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺮدوی ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﭘﺲ
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آﻧﺠﺎ را ﻣﺼﻔﻪ )ﯾﻌﻨ ﺑﺮج دﯾﺪه ﺑﺎﻧ (ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۵۰ .ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﻨ و ﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ از آن ﻫﺎ زن دﯾﺮی ﺑﯿﺮی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ،وﻟ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ۵۱ .اﯾﻦ ﺗﻮدۀ ﺳﻨ و اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
اﺳﺖ،

۵۲

ﻫﺮ دو ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﮔﺬرم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن و ﯾﺎ ﺗﻮدۀ ﺳﻨ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨ.
۵۳

ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﻧﺎﺣﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﺋ

ﮐﻪ ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮد ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

۵۴

آﻧﺎه

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﻻی آن ﮐﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
از ﺧﻮردن ﻏﺬا آن ﻫﺎ ﺷﺐ را در ﮐﻮه ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۵۵ .روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒ وﻗﺖ ،ﻻﺑﺎن ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎ و
دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ.

ﯾﻌﻘﻮب آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ

۳۲

۱وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب در راه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﯾﻌﻘﻮب آن ﻫﺎ را دﯾﺪ و

ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ اردوﮔﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ )ﯾﻌﻨ دو ﻟﺸﺮ( ﮔﺬاﺷﺖ.
۳ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻪ ادوم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮوﻧﺪ۴ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮﺋﯿﺪ :ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻏﻼم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﻻﺑﺎن ﺑﻮدم۵ .ﻣﻦ
در آﻧﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎوﻫﺎ ،ﺧﺮﻫﺎ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن ﺷﺪم .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻗﺮار ﺑﯿﺮم«.
۶وﻗﺘ ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ رﻓﺘﯿﻢ .او ﺣﺎﻻ ﺑﺎ
ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ۷ «.ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰﻫﺎ و ﺷﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد۸ .او ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻋﯿﺴﻮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮥ اول ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﮥ دوم ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ۹ «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﭘﺪرم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﭘﺪرم اﺳﺤﺎق ،ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﮔﺮداﻧ.
۱۰ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ارزش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و وﻓﺎداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ای ﻧﺪارم .ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ ﻋﺼﺎﭼﻮب از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم ،وﻟ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ام ﻣﺎﻟ دو
ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻢ.

۱۱

ﺣﺎﻻ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫ .ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ.

ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎﻟﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

۱۲

ﺗﻮ ﻗﻮل

دادی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮداﻧ و اوﻻدۀ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر درﯾﺎ آﻧﻘﺪر
زﯾﺎد ﮐﻨ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد«.
۱۳

او ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﺗﻬﯿﻪ

ﮐﺮد.

۱۴

دو ﺻﺪ ﺑﺰ ﻣﺎده و ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ ،دو ﺻﺪ ﻣﯿﺶ و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﻮچ.

۱۵

ﺳ ﺷﺘﺮ ﺷﯿﺮده ﺑﺎ

ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ،ﭼﻬﻞ ﮔﺎو ﻣﺎده و ده ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺮ ﻣﺎده و ده ﺧﺮ ﻧﺮ.

۱۶

آن ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾ از ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮد .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺬارﯾﺪ۱۷ «.ﺑﻪ ﻏﻼم اول اﻣﺮ
ﮐﺮد» :وﻗﺘ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﺗﻮ را دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎﯾﺖ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺠﺎ ﻣ آﺋ ،و اﯾﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎل ﮐﯿﺴﺖ؟« ۱۸ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺋ» :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ .او اﯾﻨﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﻮد او ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣ آﯾﺪ««.
۱۹ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ دوﻣ و ﺳﻮﻣ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ وﻗﺘ ﻋﯿﺴﻮ را دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻮﺋﯿﺪ۲۰ .ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺎدم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ
اﺳﺖ ««.ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﻋﯿﺴﻮ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ او واﻗ ﺷﻮد۲۱ .ﭘﺲ
ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮدش ﺷﺐ در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.

ﮐﺸﺘ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻌﻘﻮب در ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ
۲۲ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دو زن و دو ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از درﯾﺎی ﯾﺒﻮق
ﺗﯿﺮ ﮐﺮد۲۳ .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد۲۴ .اﻣﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ
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ﺗﻨﻬﺎﺋ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺸﺘ ﮔﺮﻓﺖ۲۵ .وﻗﺘ
آن ﻣﺮد دﯾﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ران او ﺿﺮﺑﻪ ای زد و ران ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪ۲۶ .ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﺑﺮوم ،ﭼﻮن ﻫﻮا روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫ ﻧﻤﮔﺬارم ﺑﺮوی«.
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ«.

۲۷

آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﯾﻌﻘﻮب

۲۸

آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺮدی و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪی .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

۲۹

ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻧﺎم ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ «.اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺎم ﻣﺮا

ﻣ ﭘﺮﺳ؟« و ﭘﺲ از آن ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﮐﺖ داد.

۳۰

ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪا را روﺑﺮو

دﯾﺪه ام و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه ام «.ﭘﺲ ﻧﺎم آن ﻣﺤﻞ را ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ )ﯾﻌﻨ ﭼﻬﺮۀ ﺧﺪا( ﮔﺬاﺷﺖ.
۳۱

وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ را ﺗﺮک ﻣ ﻧﻤﻮد ،آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﺮد .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ

ﺑﻪ راﻧﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻣ ﻟﻨﯿﺪ۳۲ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﮐﺎﺳﮥ ران را
ﻧﻤ ﺧﻮرﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ران ﯾﻌﻘﻮب ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد.

ﻣﻼﻗﺎت ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ

۳۳

۱

ﯾﻌﻘﻮب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻣ آﯾﺪ .ﭘﺲ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ
۲

راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ و دو ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﮐﻨﯿﺰﻫﺎ و اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ را اول و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﻟﯿﻪ و
اﻃﻔﺎل او را ،راﺣﯿﻞ و ﯾﻮﺳﻒ را ﻫﻢ در آﺧﺮ ﮔﺬاﺷﺖ۳ .ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﺎ رﻓﺖ و
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ۴ .وﻟ ﻋﯿﺴﻮ دوﯾﺪ و ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﻌﻘﻮب رﻓﺖ .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن او اﻧﺪاﺧﺖ و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۵ .وﻗﺘ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎه ﮐﺮد و زﻧﻬﺎ و اﻃﻔﺎل را دﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻮ ﮐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا از روی ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ۶ «.ﭘﺲ ﮐﻨﯿﺰان و اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۷ .ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﯾﻮﺳﻒ و راﺣﯿﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ۸ .ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﮐﻪ در راه دﯾﺪم ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟« ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:
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»آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ آوردم ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮم۹ «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر ،ﻣﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ دارم .آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻧﻬﺪار۱۰ «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ.
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ داری ،ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻦ .دﯾﺪن روی ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را دﯾﺪه ام .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی.

۱۱

ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ

ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آورده ام ﻗﺒﻮل ﮐﻦ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ام
ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﯾﻌﻘﻮب آﻧﻘﺪر اﺻﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﯿﺴﻮ آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
۱۲ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ۱۳ «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای
آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوﻫﺎ و
ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮاﻧﻢ ،ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

۱۴

ای

آﻗﺎی ﻣﻦ ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮو ،ﺑﻨﺪه ﻫﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻠﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣ آﯾﻢ ﺗﺎ در ادوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ«.

۱۵

ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺬار ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ

ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺬارم «.اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ۱۶ «.ﭘﺲ ﻫﻤﺎن روز ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ادوم
رﻓﺖ۱۷ .اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺳﻮت رﻓﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺋ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﮔﻠﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﻣﺤﻞ را ﺳﻮت )ﯾﻌﻨ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
۱۸ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن رﺳﯿﺪ و در
ﻣﺰرﻋﻪ ای ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﻤﻪ زد۱۹ .او آن ﻣﺰرﻋﻪ را از ﭘﺴﺮان ﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺪ
ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ۲۰ .در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ درﺳﺖ ﮐﺮد و آﻧﺮا اﯾﻞ اُﻟﻮﻫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﯾﻌﻨ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳ و ﭼﻬﺎرم

ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﯾﻨﻪ

۶۹ / ۱۰۷
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۳۴

۱روزی دﯾﻨﻪ ـ دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب و ﻟﯿﻪ ـ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧ رﻓﺖ.

۲ﺷﯿﻢ ـ ﭘﺴﺮ ﺣﻤﻮر ﺣﻮی ـ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ،او را دﯾﺪ و ﺑﻪ زور او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد۳ .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎﺋ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﺪ.
۴

ﭘﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه دل او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺮی«.
۵ﯾﻌﻘﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ داﻣﻦ دﺧﺘﺮش دﯾﻨﻪ ،ﻟﻪ دار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﺴﺮان او ﺑﺎ ﮔﻠﻪ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎری ﻧﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۶ .ﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ او
۷

ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﺪﻧﺪ .وﻗﺘ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻤﯿﻦ و ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
۸

وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻤﻮر ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ
۹

دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ و اﻣﻮال ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ۱۱ «.ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادران
دﯾﻨﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻟﻄﻒ را در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺪ .در ﻋﻮض ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ داد۱۲ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺶ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻬﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل دارم .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﻨﻪ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻢ۱۳ «.ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﭼﻮن ﺷﯿﻢ داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎن دﯾﻨﻪ
را ﻟﻪ دار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺣﻤﻮر ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺬارﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻨ اﺳﺖ۱۵ .‐۱۶ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آن وﻗﺖ ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾ ﻗﻮم
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۱۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮط ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﯿﺪ و ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ و
اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﯿﻢ«.

۷۰ / ۱۰۷
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۱۸اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﯿﻢ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد۱۹ .آن ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب داﺷﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﯿ ﻣﻌﻄﻠ ﻧﺮد .ﺷﯿﻢ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ از
ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺑﻮد.
۲۰

ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان

ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ»۲۱ :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ
و آزاداﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوی ﻣﺎ ﮐﺎﻓ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ دﺧﺘﺮان آن ﻫﺎ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﯿﻢ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ۲۲ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و
ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۳

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﯾﺎ ﺗﻤﺎم داراﺋ آن ﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ

دارﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻧﻤ ﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ«.

۲۴

ﺗﻤﺎم

ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﻤﻮر و ﺷﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺧﺘﻨﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
۲۵ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﻫﻨﻮز درد داﺷﺘﻨﺪ ،دو ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب،
ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ،ﺑﺮادران دﯾﻨﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻨﺪ.

۲۶

آن ﻫﺎ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﯿﻢ را ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻨﺪ و دﯾﻨﻪ را از

ﺧﺎﻧﮥ ﺷﯿﻢ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ۲۷ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ،ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻬﺮ را
ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮﻧﺪ۲۸ .آن ﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺧﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۲۹ .آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰ ﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺘ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
۳۰ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪۀ ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
۳۱اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻓﺎﺣﺸﻪ رﻓﺘﺎر
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ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺧﺪا ﯾﻌﻘﻮب را در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ

۳۵

۱ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎش .در آﻧﺠﺎ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﺎز ،ﺑﺮای ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ وﻗﺘ از دﺳﺖ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮار ﻣﮐﺮدی ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ«.
۲ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ۳ .ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
ﮐﻮچ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ،و در روز ﺳﺨﺘ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﻤ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۴ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﮔﻮش ﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب دادﻧﺪ .ﯾﻌﻘﻮب آن ﻫﺎ را در
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃ در ﺷﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد.
۵وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮف ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﻃﺮاف را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن ﻫﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺮدﻧﺪ۶ .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﻮز
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد آﻣﺪﻧﺪ۷ .او در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
و ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را »ﺧﺪای ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ« ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ او از دﺳﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻓﺮار
ﻣﮐﺮد ،ﺧﺪا ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد۸ .دﺑﻮره ،داﯾﮥ رﺑﺎ ﻣﺮد .او را در زﯾﺮ
درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃ در ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم آﻧﺮا »ﺑﻠﻮط ﮔﺮﯾﺎن«
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۹وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺧﺪا دوﺑﺎره ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و او را ﺑﺮﮐﺖ داد.
۱۰ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ «.ﭘﺲ
ﺧﺪا ﻧﺎم او را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ۱۱ .ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ
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ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮ .اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ از اوﻻدۀ ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺟﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣ ﺷﻮی۱۲ .ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق دادم ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ
ﻣ دﻫﻢ۱۳ «.ﺳﭙﺲ ﺧﺪا از ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ۱۴ .ﯾﻌﻘﻮب در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
او ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮد ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ و
آﻧﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد.

۱۵

او ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮده ﺑﻮد.

وﻓﺎت راﺣﯿﻞ
۱۶

ﯾﻌﻘﻮب و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻓﺮات ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﻮﻗ وﺿ ﺣﻤﻞ راﺣﯿﻞ رﺳﯿﺪ .وﺿ ﺣﻤﻞ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻞ ﺑﻮد۱۷ .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ درد زاﯾﻤﺎن
او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮس ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ۱۸ «.وﻟ او در
ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻦ اوﻧ ،ﯾﻌﻨ» ﭘﺴﺮ ﻏﻢ ﻣﻦ« ﮔﺬاﺷﺖ،
وﻟ ﭘﺪرش او را ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨ» ﭘﺴﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۱۹راﺣﯿﻞ ﻣﺮد و او را در ﮐﻨﺎر راه اﻓﺮاﺗﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۰ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ او ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آن ﺳﺘﻮن ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ راﺣﯿﻞ
وﺟﻮد دارد۲۱ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺮج ﻋﯿﺪَر
زد.

ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۲ ‐ ۱ :۲ 

۲۲وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،رﺋﻮﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻠﻬﻪ ﯾ از زﻧﻬﺎی ﺻﻮرﺗ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻫﻢ ﺧﻮاب ﺷﺪ و ﯾﻌﻘﻮب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۲۳ .ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :رﺋﻮﺑﯿﻦ )ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ
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ﯾﻌﻘﻮب( ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی ،ﯾﻬﻮدا ،اﯾﺴﺴﺎر و زﺑﻮﻟﻮن۲۴ .ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ۲۵ .دان و ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ ﮐﻨﯿﺰ راﺣﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۲۶ .ﺟﺎد و اَﺷﯿﺮ ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮان در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

وﻓﺎت اﺳﺤﺎق
۲۷

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﻤﺮی ﻧﺰدﯾ ﺣﺒﺮون ـ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ـ ﺑﻪ

دﯾﺪن ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق رﻓﺖ.

۲۸

اﺳﺤﺎق ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺖ.

۲۹

او در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ

ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۳۷ ‐ ۳۴ :۱ 

۳۶

۱اﺳﺎﻣ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ﯾﻌﻨ ادوم ۲ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد

ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﻋﺎده دﺧﺘﺮ اﯾﻠﻮن ﺣﺘ ،اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻨﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺻﺒﻌﻮن ﺣﻮی ۳و
ﺑﺴﻤﺎت ،دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت۴ .ﻋﺎده اَﻟﯿﻔﺎز را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﺑﺴﻤﺎت رﻋﻮﺋﯿﻞ
را زاﺋﯿﺪ۵ .اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ﯾﻌﻮش ،ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح را زاﺋﯿﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺴﺮان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
۶ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮥ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ رﻓﺖ۷ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد
داﺷﺘﻨﺪ و آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد۸ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﻌﯿﺮ در ادوم
ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﯿﺴﻮ ﻫﻤﺎن ادوم اﺳﺖ.
۹اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ،ﺟﺪ ادوﻣﯿﺎن ،ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۰ .‐۱۳ﻋﺎده زن ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم اَﻟﯿﻔﺎز زاﺋﯿﺪ.
اَﻟﯿﻔﺎز ﭘﻨ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﻫﺎی :ﺗﯿﻤﺎن ،اُوﻣﺎر ،ﺻﻔﻮ ،ﺟﻌﺘﺎم و ﻗﻨﺎز .او ﯾ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ از زن
ﺧﻮد ﺗﻤﻨﺎع داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ .ﺑﺴﻤﺎت زن دﯾﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﻢ رﻋﻮﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و
۷۴ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

رﻋﻮﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی :ﻧﺤﺎت ،زارع ،ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه۱۴ .اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ،زن ﻋﯿﺴﻮ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﺎ ﭘﺴﺮ ﺻﺒﻌﻮن ﺑﻮد ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ زاﺋﯿﺪ :ﯾﻌﻮش ،ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح.
۱۵

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ از اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اَﻟﯿﻔﺎز ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اول ﻋﯿﺴﻮ اﺳﺖ ﺟﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ

ﺑﻮد :ﺗﯿﻤﺎن ،اُوﻣﺎر ،ﺻﻔﻮ ،ﻗﻨﺎز،

۱۶

ﻗﻮرح ،ﺟﻌﺘﺎم و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﺴﻞ ﻋﺎده زن

ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۷ .رﻋﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﺟﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد :ﻧﺤﺎت ،زِرح ،ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه .اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ از ﻧﺴﻞ ﺑﺴﻤﺎت زن ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮدﻧﺪ۱۸ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎﺋ از ﻓﺮزﻧﺪان اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ـ دﺧﺘﺮ
ﻋﻨﺎ ـ زن ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﻌﻮش ،ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح۱۹ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ از ﻧﺴﻞ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﺳﻌﯿﺮ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۴۲ ‐ ۳۸ :۱ 

۲۰‐۲۱ﻣﺴﻦ اﺻﻠ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺳﻌﯿﺮ ﺣﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻟﻮﺗﺎن ،ﺷﻮﺑﺎل ،ﺻﺒﻌﻮن ،ﻋﻨﺎ ،دﯾﺸﻮن ،اﯾﺰر و دﯾﺸﺎن.
۲۲

ﻟﻮﺗﺎن ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺣﻮری و ﻫﯿﻤﺎم ﺑﻮد) .ﻟﻮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﻨﺎع داﺷﺖ(.

ﺟﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﻋﻠﻮان ،ﻣﻨﺎﺣﺖ ،اﯾﺒﺎل ،ﺷﻔﻮ و اُوﻧﺎم ﺑﻮد.

۲۴

۲۳

ﺷﻮﺑﺎل

ﺻﺒﻌﻮن دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ :اَﯾﻪ و ﻋﻨﺎ.

)اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮ ﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣ ﭼﺮاﻧﯿﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی
آب ﮔﺮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد(.

۲۵‐۲۶

ﻋﻨﺎ ﭘﺪر دﯾﺸﻮن ﮐﻪ ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺪان ،اﺷﺒﺎن ،ﯾﺘﺮان و ﮐﺮان

اﺳﺖ ،ﺑﻮد .ﻋﻨﺎ دﺧﺘﺮی داﺷﺖ ﺑﻨﺎم اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ۲۷ .اﯾﺰر ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺑِﻠﻬﺎن ،زَﻋﻮان و ﻋﻘﺎن
ﺑﻮد۲۸ .دﯾﺸﺎن ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﻮص و اران ﺑﻮد۲۹ .‐۳۰اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻮری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ادوم ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻟﻮﺗﺎن ،ﺷﻮﺑﺎل ،ﺻﺒﻌﻮن ،ﻋﻨﺎ ،دﯾﺸﻮن ،اﯾﺰر و دﯾﺸﺎن.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ادوم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۵۴ ‐ ۴۳ :۱ 

۳۱‐۳۹ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎﻟَ ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر از دﯾﻨﻬﺎﺑﻪ .ﯾﻮﺑﺎب ﭘﺴﺮ زارع از ﺑﺰره .ﺣﻮﺷﺎم
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از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﯿﻤﺎن .ﻫﺪاد ﭘﺴﺮ ﺑِﺪاد از ﻋﻮﯾﺖ) .ﻫﺪاد ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن را در ﺟﻨ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮآب ﺷﺴﺖ داد (.ﺳﻤﻠﻪ از ﻣﺴﺮﯾﻘﻪ .ﺷﺎﺋﻮل از رِﺣﻮﺑﻮت ،درﯾﺎی ﻓﺮات .ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﭘﺴﺮ
اﮐﺒﻮر .ﻫﺪاد از ﻓﺎﻋﻮ) .زن ﻫﺪاد ،ﻣﻬﯿﺘﺒﺌﯿﻞ دﺧﺘﺮ ﻣﻄﺮِد و ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﯿﺬَﻫﺐ ﺑﻮد(.
۴۰‐۴۳

ﻋﯿﺴﻮ ﺟﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ادوﻣ ﺑﻮد :ﺗﻤﻨﺎع ،ﻋﻠﻮه ،ﯾﺘﯿﺖ ،اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ،ﯾﻠﻪ ،ﻓﯿﻨﻮن،

ﻗﻨﺎز ،ﺗﯿﻤﺎن ،ﻣﺒﺴﺎر ،ﻣﺠﺪِﯾِﺌﯿﻞ و ﻋﯿﺮام .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮﯾ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ

۳۷

۱ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺪرش ﺑﻮد اداﻣﻪ داد۲ .و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن

ﯾﻌﻘﻮب و ﺧﺎﻧﻮادۀ او اﺳﺖ:
ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺟﻮان ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮادران ﻧﺎﺳﮥ ﺧﻮد ـ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ و زﻟﻔﻪ
زﻧﺎن ﭘﺪرش ـ از ﮔﻠﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﺮد .او از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣ داد۳ .ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﺮ دوﺳﺖ
ﻣ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﯾﻮﺳﻒ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﭼﭙﻦ دراز و
آﺳﺘﯿﻦ داری دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد۴ .وﻗﺘ ﺑﺮادراﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﻮﺳﻒ را زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻫﺎ
دوﺳﺖ دارد ،از ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
۵ﯾ ﺷﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪ .وﻗﺘ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،آن ﻫﺎ
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺪﺑﯿﻦ او ﺷﺪﻧﺪ۶ .ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪه ام .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﺘﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﺑﻮدﯾﻢ۷ .ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﺷﻤﺎ دور ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ«.
۸ﺑﺮادراﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮی؟« ﭘﺲ ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺑ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪه و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺪﺑﯿﻨ آن ﻫﺎ از او زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.
۹

ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاب دﯾﺮی دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮاب دﯾﺮی

دﯾﺪم .ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﯾﺎزده ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ«.

۱۰

او اﯾﻦ

ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﺪرش او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ
ﺧﻮاﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ای؟ آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۱ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﻻی او ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪرش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد.

ﯾﻮﺳﻒ را ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
۱۲ﯾ روز ﮐﻪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﺪن ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادراﻧﺖ در ﺷﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮاﻧﺪن ﮔﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم۱۴ «.ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو از ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮادراﻧﺖ و از
وﺿ ﮔﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺎور «.ﭘﺲ ﭘﺪرش او را از دﺷﺖ ﺣﺒﺮون ﺑﻪ ﺷﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺷﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﮔﺸﺖ۱۵ .ﻣﺮدی او را دﯾﺪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟«

۱۶

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮادراﻧﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ

ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﺪن ﮔﻠﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣ داﻧ آن ﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ۱۷آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻦ از آن ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺗﺎن ﻣ روﻧﺪ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ دﻧﺒﺎل ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺖ
و آن ﻫﺎ را در دوﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
۱۸ﺑﺮادراﻧﺶ او را از دور دﯾﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را
ﺑﺸﻨﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣ آﯾﺪ.
۲۰ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ او را ﺑﺸﯿﻢ و در ﯾ از اﯾﻦ ﭼﺎه ﻫﺎی ﺧﺸ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﻮﺋﯿﻢ
ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ای او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﻬﺎی او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۲۱رﺋﻮﺑﯿﻦ وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :او را ﻧﺸﯿﻢ،

۷۷ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۲۲ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ او را در ﯾ از اﯾﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ «.او اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮی ﮔﻔﺖ ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ۲۳ .وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮادران ﺧﻮد آﻣﺪ۲۴ ،آن ﻫﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﭼﭙﻦ آﺳﺘﯿﻦ دراز را از ﺟﺎﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
او را در ﭼﺎه ﺧﺸ و ﺑ آﺑ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
۲۵وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎروان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ از ﺟﻠﻌﺎد
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ رود از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬرد و ﺑﺎر ﺷﺘﺮان آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﻫﻢ و ﻣﺼﺎﻟ دﯾ و ادوﯾﻪ ﺑﻮد.
۲۶ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺸﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ او را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ رﺳﺪ؟

۲۷

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻪ او

ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .از اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﺑﺮادر و رگ و ﺧﻮن ﻣﺎ اﺳﺖ «.ﺑﺮادراﻧﺶ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۸

وﻗﺘ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﻧ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ آن ﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ

را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ او را
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
۲۹وﻗﺘ رﺋﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎه آﻣﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻏﺼﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره
ﮐﺮد.

۳۰

ﮐﻨﻢ؟«

و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﻪ

۳۱

آن ﻫﺎ ﺑﺰی را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭼﭙﻦ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺎ ﺧﻮن آن آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

۳۲

ﺳﭙﺲ آن

ﭼﭙﻦ ﺧﻮن آﻟﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ ﭼﭙﻦ
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ؟« ۳۳ﯾﻌﻘﻮب آن ﭼﭙﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ اﯾﻦ ﭼﭙﻦ او اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎً
ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ای او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮم ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ۳۴ «.ﯾﻌﻘﻮب از ﻏﺼﻪ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺪت درازی ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
۳۵ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮ ﻫﺎی او آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ او آن ﻫﺎ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ روم «.ﭘﺲ او ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
۳۶اﻣﺎ ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺪﯾﺎﻧ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻓﻮﺗﯿﻔﺎر ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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ﯾﻬﻮدا و ﺗﺎﻣﺎر

۳۸

۱

در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﺣﯿﺮه ﮐﻪ از
۲

ﻣﺮدم ﻋﺪوﻻم ﺑﻮد رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﯾﻬﻮدا در آﻧﺠﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧ
۳

را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرش ﺷﻮﻋﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد .او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ
آورد .ﻧﺎم او را ﻋﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴ .او دوﺑﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی زاﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اوﻧﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۵ .دوﺑﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ دﯾﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﺷﯿﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در
ﻣﻮﻗ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا در اَﮐﺰِﯾﺐ ﺑﻮد.
۷

۶

ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﭘﺴﺮ اول ﺧﻮد ،ﻋﯿﺮ ،زﻧ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻮد .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﯿﺮ

ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺑﯿﺰار ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ۸ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻋﯿﺮ ،اوﻧﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺣﻖ ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎور و ﺑﺎ زن ﺑﺮادرت ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اوﻻده ای ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ۹ «.اﻣﺎ اوﻧﺎن ﭼﻮن ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ آب ﻣﻨ را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اوﻻده ای ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ۱۰ .اﯾﻦ ﮐﺎر اوﻧﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺎراﺿ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻫﻢ ﮐﺸﺖ.

۱۱

ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرت ﺑﺮﮔﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﻮه ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺴﺮم ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮد «.ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ
ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻤﯿﺮد .ﭘﺲ ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻓﺖ.
۱۲ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ زن ﯾﻬﻮدا ﻣﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد
ﺣﯿﺮۀ ﻋﺪوﻻﻣ ﺑﻪ ﺗﻤﻨَﻪ رﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﻣ ﭼﯿﺪﻧﺪ۱۳ .ﯾ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺧﺒﺮ داد» :ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﻨَﻪ ﻣ رود۱۴ «.ﭼﻮن
ﺗﺎﻣﺎر دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ او ازدواج ﻧﺮده اﺳﺖ .ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻮه زﻧ ﺧﻮد را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﭼﺎدری ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ دروازۀ دﻫﺪۀ ﻋﻨﺎﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﺗﻤﻨَﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺴﺖ.
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۱۵وﻗﺘ ﯾﻬﻮدا او را دﯾﺪ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻪ او روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
۱۶ﭘﺲ ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد) .ﯾﻬﻮدا ﻧﻤ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن زن ﻋﺮوس
او اﺳﺖ (.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ دﻫ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮی؟« ۱۷ﯾﻬﻮدا ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﯾ
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ از ﮔﻠﻪ ام ﺑﺮاﯾﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﮔﺮو ﺑﺬاری؟«

۱۸

ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﺮو ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺮ

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ آن و ﻋﺼﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮔﺮو ﺑﺬار «.ﯾﻬﻮدا آن ﻫﺎ را ﺑﻪ او داد و ﺑﺎ او
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ و آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۹

ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﭼﺎدری ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و

دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻮه زﻧ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ.
۲۰

ﯾﻬﻮدا دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﺮه را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﺑﺒﺮد و اﺷﯿﺎی ﮔﺮوی را از آن زن ﭘﺲ

ﺑﯿﺮد .اﻣﺎ ﺣﯿﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

۲۱

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ

ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن زن ﻓﺎﺣﺸﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﺳﺮ راه ﻣ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿ
وﻗﺖ ﻓﺎﺣﺸﻪ ای اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ۲۲ «.او ﭘﯿﺶ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن
زن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺮدان آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ وﻗﺖ ﻓﺎﺣﺸﻪ ای آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ۲۳ «.ﯾﻬﻮدا
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار آن زن آن ﻫﺎ را ﻧﻬﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ .ﻣﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻖ او را ﺑﺪﻫﻢ .وﻟ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨ«.
۲۴ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﻋﺮوس ﺗﻮ ﺗﺎﻣﺎر ﻓﺎﺣﺸ ﮐﺮده و ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ «.ﯾﻬﻮدا اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ۲۵ .وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ام .ﺑﺒﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﻬﺮ و ﺑﻨﺪ آن و ﻋﺼﺎ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ۲۶ﯾﻬﻮدا آن ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺣﻖ ﺑﺎ او اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدم وﻓﺎ ﻧﺮدم .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣ دادم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﺷﯿﻠﻪ
ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ «.ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪ.
۲۷ﭼﻮن وﻗﺖ زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﻣﺎر رﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ دوﮔﺎﻧ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ۲۸ .در وﻗﺖ
زاﯾﻤﺎن ﯾ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد .ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻓﻮراً دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎر ﺳﺮﺧ
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دور آن ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اول ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۲۹ «.اﻣﺎ ﺑﭽﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﺮادرش اول ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ راه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘ «.ﭘﺲ ﻧﺎم او را ﻓﺎرِز
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۳۰ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﺗﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ دور دﺳﺘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻧﺎم او را
زِرح ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﯾﻮﺳﻒ و زن ﻓﻮﺗﯿﻔﺎر

۳۹

۱

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻓﻮﺗﯿﻔﺎر ﮐﻪ ﯾ از اﻓﺴﺮان و
۲

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد و او را در ﻫﺮ ﮐﺎری
۳

ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ .او در ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﻮﺗﯿﻔﺎر دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ
اﺳﺖ و او را در ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺳﺎزد۴ .از او ﺧﻮش ﺑﻮد و او را ﺧﺎدم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮد۵ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻮﺳﻒ
ﺗﻤﺎم داراﺋ آن ﻣﺼﺮی را ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ﺑﺮﮐﺖ داد۶ .ﻓﻮﺗﯿﻔﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ
داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﺮد و دﯾﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺮ ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮرد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮش اﻧﺪام و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻮد۷ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ زن آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ او دل ﺑﺴﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد۸ .ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺶ او را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﺑﺎدارم ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ
درﯾ ﻧﺮده اﺳﺖ۹ .ﻣﻦ دارای ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎراﺗ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او اﺳﺖ .او ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ﻫﯿ
ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻼﻓ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ
و ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻢ؟« ۱۰اﻣﺎ او ﻫﺮ روز از ﯾﻮﺳﻒ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و
ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﺮد.
۱۱اﻣﺎ ﯾ روز وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﯿ ﯾ
از ﺧﺪﻣﺘﺎران در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد۱۲ .زن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
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»ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮ «.اﻣﺎ او ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ۱۳ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ در دﺳﺖ
آن زن ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘ او دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده،
۱۴ﺧﺪﻣﺘﺎران را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آورده اﺳﺖ ،ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﮐﻨﺪ .او داﺧﻞ اﻃﺎق ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا
ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ درازی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم.
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ،ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺧﻮد ﻧﺎه داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ.

۱۵

وﻗﺘ او دﯾﺪ

۱۶

آن زن ﻟﺒﺎس ﯾﻮﺳﻒ را ﭘﯿﺶ

۱۷

ﭘﺲ ﺑﺮای او ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ او را آورده ای ﺑﻪ اﻃﺎق ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ درازی ﮐﻨﺪ۱۸ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم ،او ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺪ«.
۱۹

وﻗﺘ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ.

۲۰

ﯾﻮﺳﻒ را ﮔﺮﻓﺖ و در زﻧﺪاﻧ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﭘﺎدﺷﺎه در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧ ﮐﺮد و او در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ۲۱ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داد.
۲۲ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،زﻧﺪاﻧﺒﺎن از ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ .او ﯾﻮﺳﻒ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻤﮥ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ
و او ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﮔﺮﻓﺖ۲۳ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد و
او را در ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ.

ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاب زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ

۴۰

۱ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ و رﺋﯿﺲ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ،

ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ۳و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ،ﯾﻌﻨ در ﻫﻤﺎن زﻧﺪاﻧ
ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ زﻧﺪاﻧ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ۴ .آن ﻫﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی در آن زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و رﺋﯿﺲ
زﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ ﮐﺮد.
۵ﯾ ﺷﺐ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ و رﺋﯿﺲ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ ﻫﺮ ﯾ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ داﺷﺖ.
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۶ﺻﺒ وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ آﻣﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ۷ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﻣﺮوز
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ۸آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪه اﯾﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﺎ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻗﺪرت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻮﺋﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪه اﯾﺪ؟«
۹ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ درﺧﺖ اﻧﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ۱۰ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺷﺎﺧﻪ دارد .ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮﺷﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎر دادﻧﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﺟﺎم
ﻓﺮﻋﻮن را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ .ﭘﺲ اﻧﻮر ﻫﺎ را در ﺟﺎم ﻓﺸﺮدم و آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه دادم«.
۱۲

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ روز اﺳﺖ.

۱۳

روز ﺳﻮم ﻓﺮﻋﻮن

ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ ﺑﻮدی دوﺑﺎره ﺟﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫ داد.

۱۴

اﻣﺎ وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎور.

ﻣﺤﺒﺘ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻦ و اﺣﻮال ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮ و ﮐﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ از اﯾﻦ زﻧﺪان آزاد ﺷﻮم.
۱۵در واﻗ ﻣﺮا از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن دزدﯾﺪه اﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ«.
۱۶

وﻗﺘ رﺋﯿﺲ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺮی ﻧﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣ ﺑﺮم.

۱۷

در ﺗﺮی ﺑﺎﻻﺋ اﻧﻮاع ﻧﺎن

ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ را ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ۱۸ «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻌﺒﯿﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﻪ ﺗﺮی ﺳﻪ روز اﺳﺖ۱۹ .روز ﺳﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻮ را از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون
ﻣ آورد .ﺳﺮت را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺖ را ﺑﺮ دار ﻣ آوﯾﺰد ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
۲۰ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ،روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد .ﭘﺲ او ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ درﺑﺎرﯾﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ
داد .رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ و رﺋﯿﺲ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ را از زﻧﺪان آزاد ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ درﺑﺎر
آورد۲۱ .رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد۲۲ .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ۲۳ .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد و
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او را ﺑﻠ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.

ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ

۴۱

۱ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﻋﻮن در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر

درﯾﺎی ﻧﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ۲ ،ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ و ﺑﺮاق از درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و
۳

در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮﯾﺪن ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو دﯾﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻏﺮ و
۴

اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎوﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎو ﻫﺎی دﯾﺮ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﮔﺎو ﻫﺎی
۵

ﻻﻏﺮ ﮔﺎو ﻫﺎی ﭼﺎق را ﺧﻮردﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﻓﺮﻋﻮن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .او دوﺑﺎره
۶

ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺧﻮاب دﯾﺮی دﯾﺪ ﮐﻪ :ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﯾ ﺳﺎﻗﻪ روﺋﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎرﯾ و از ﺑﺎد ﺻﺤﺮا ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روﺋﯿﺪﻧﺪ ۷و
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑ ﺑﺎر ،آن ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺮ ﺑﺎر را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﻓﺮﻋﻮن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﺷﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ۸ .ﺻﺒ آن روز ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻫﻤﮥ ﺟﺎدوﮔﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺼﺮی را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد .وﻟ ﻫﯿ ﮐﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
۹در آن ﻣﻮﻗ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ام ﺑﯿﺎدم آﻣﺪ.
۱۰وﻗﺘ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۱۱ .ﯾ ﺷﺐ ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺧﻮاب دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ داﺷﺖ۱۲ .ﯾ
ﺟﻮان ﻋﺒﺮاﻧ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻼم ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﯿﻢ و او آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد۱۳ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮا ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ«.
۱۴ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﯾﻮﺳﻒ را ﻓﻮراً از ﻣﺤﺒﺲ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ
و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪ۱۵ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮاﺑ
دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺮا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را
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ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨ۱۶ «.ﯾﻮﺳﻒ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﺎ ،ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻗﺪرت
ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۷ «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻟﺐ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ام.
۱۸ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ و ﺑﺮاق از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮﯾﺪن
ﺷﺪﻧﺪ.

۱۹

ﭘﺲ از آن ﻫﻔﺖ ﮔﺎو دﯾﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻏﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮔﺎوی ﺑﻪ آن ﻻﻏﺮی در ﻫﯿ ﺟﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
ﭼﺎق را ﺧﻮردﻧﺪ.

۲۰

ﮔﺎو ﻫﺎی ﻻﻏﺮ ،ﮔﺎو ﻫﺎی

۲۱

اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ آن ﮔﺎو ﻫﺎی ﭼﺎق را ﺧﻮرده

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻻﻏﺮ و ﺑﺪ ﺷﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم.
۲۲

دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﯾ ﺳﺎﻗﻪ روﺋﯿﺪﻧﺪ.

۲۳

ﺑﻌﺪ

از آن ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑ ﺑﺎر و از ﺑﺎد ﺻﺤﺮا ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روﺋﯿﺪﻧﺪ.
۲۴

ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎر را ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﺟﺎدوﮔﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻫﯿ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ«.
۲۵ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ دو ﺧﻮاب ﯾ ﻣﻌﻨ دارﻧﺪ .ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ۲۶ .ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﭼﺎق ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺮ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﯾ اﺳﺖ۲۷ .ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ و ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﮥ ﺑ ﺑﺎر ﮐﻪ از
ﺑﺎد ﺻﺤﺮا ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄ و ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۸ .ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ .ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۹ .ﻣﺪت
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮ ﻓﺮاواﻧ ﻣ ﺷﻮد۳۰ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄ ﻣ آﯾﺪ.
۳۱ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻗﺤﻄ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﮐﻨﺪ .ﻗﺤﻄ ﺑﻘﺪری ﺷﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮی از آن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
۳۲ﻣﻌﻨ اﯾﻨﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ زودی اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
۳۳ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ داﻧﺎ و ﺣﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و او را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻨﯿﺪ ۳۴ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﯾ ﻋﺪه ای دﯾﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧ ﯾ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را ﺟﻤ آوری ﮐﻨﻨﺪ۳۵ .اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻪ ﻫﺎ را در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ
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ﺟﻤ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻧﺒﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮه و ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ۳۶ .اﯾﻦ آذوﻗﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﺮدم در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺤﻄ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک
ﻧﺸﻮﻧﺪ«.

ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ ﻣ ﺷﻮد
۳۷

ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ درﺑﺎر ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.

۳۸

ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ

ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴ را ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ .او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪا در او ﻫﺴﺖ«.
۳۹

ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺖ و ﻓﻬﻢ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.

۴۰

ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر

اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ،ﺗﻮ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘ ،وﻟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻘﺎم ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﺑﺎﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ۴۱ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﮐﻨﻢ۴۲ «.ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ
روی آن ﻣﻬﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد از دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮد و ﭼﭙﻦ
ﮐﺘﺎﻧ ﻗﯿﻤﺘ ای را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ و ﯾ ﻃﻮق ﻃﻼ ﺑﺮ ﮔﺮدن او ﮐﺮد۴۳ .ﺑﻌﺪ دوﻣﯿﻦ ﻋﺮاده ﮔﺎدی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ داد ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد و ﮔﺎرد اﺣﺘﺮام در ﭘﯿﺸﺮوی او ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﮐﺮدﻧﺪ» :زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ۴۴ .ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺗﻮ
دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ۴۵ «.ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﻢ ﯾﻮﺳﻒ را ﺻﻔﻨﺎت ﻓﻌﻨﯿ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺑﺮای او زﻧ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎت ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﻮﺗ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ ﺷﻬﺮ اون ﺑﻮد.
۴۶ﯾﻮﺳﻒ ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .او ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد۴۷ .در ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اول ،زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر داد ۴۸و
ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را ﮐﻪ ﺟﻤ آوری ﻣﮐﺮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﻧﻤﻮد .او در ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ آذوﻗﻪ را از اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﻤ آوری و ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﺮد۴۹ .ﻏﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
رﯾ ﻫﺎی ﺑﺤﺮ ﻓﺮاوان ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﮐﺮد.
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۵۰ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺤﻄ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ از اﺳﻨﺎت ﺻﺎﺣﺐ دو ﭘﺴﺮ ﺷﺪ۵۱ .او
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ام را از ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ «.ﭘﺲ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ اول ﺧﻮد
را ﻣﻨﺴ ﮔﺬاﺷﺖ۵۲ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﺳﺨﺘ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﭘﺴﺮ دوم ﺧﻮد را اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۵۳ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ۵۴و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻗﺤﻄ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ آذوﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮد۵۵ .وﻗﺘ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و از او
ﺧﻮراک ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

۵۶

ﻗﺤﻄ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎم

اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻏﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣ ﻓﺮوﺧﺖ.

۵۷

ﻣﺮدم از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ

ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﯾﻮﺳﻒ ﻏﻠﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﺤﻄ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ روﻧﺪ

۴۲

۱وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا

ﻃﺮف ﯾ دﯾﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ۲ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻏﻠﻪ
ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ۳ «.ﭘﺲ ده ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
رﻓﺘﻨﺪ۴ .اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺳﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
۵ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺪه ای دﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻗﺤﻄ ﺑﻮد۶ .ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﻏﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﻣ ﻓﺮوﺧﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
۷وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را دﯾﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ درﺷﺘ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب
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دادﻧﺪ» :ﻣﺎ از ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ آذوﻗﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ«.
۸

۹

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑ را ﮐﻪ

درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺴﺘﯿﺪ و آﻣﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از
ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ«.

۱۰

آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ

آذوﻗﻪ آﻣﺪه اﯾﻢ۱۱ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادرﯾﻢ ،ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻣﯿﻦ و راﺳﺖ ﮔﻮﺋ
ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۲ «.ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ«.
۱۳آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ دوازده ﺑﺮادر ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾ ﻣﺮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾ از ﺑﺮادران ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﯾ ﻫﻢ ﻣﺮده اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۱۵

۱۴

ﯾﻮﺳﻒ

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ را اﯾﻦ ﻃﻮر

اﻣﺘﺤﺎن ﻣﮐﻨﻢ :ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را آزاد
ﻧﻤﮐﻨﻢ.

۱۶

ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮود و او را ﺑﯿﺎورد .ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ

راﺳﺘ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۷ «.ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﻣﺤﺒﺲ اﻧﺪاﺧﺖ.
۱۸

روز ﺳﻮم ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪاﺗﺮﺳ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﺷﺮط آزاد

ﻣﮐﻨﻢ.

۱۹

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﯾ از ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎ ﻏﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓ ﮔﺮﺳﻨ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪه اﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۲۰ .ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک
ﻧﻨﻢ «.آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ۲۱و ﺑﻪ ﯾ دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ زاری
ﻣﮐﺮد و ﻣﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺠﺎﻟ
ﺷﺪه اﯾﻢ۲۲ «.رﺋﻮﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ را اذﯾﺖ ﻧﻨﯿﺪ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
ﻧﺪادﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ او ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۲۳ «.ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۴ﯾﻮﺳﻒ از ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ رﻓﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ
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و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﻤﻌﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی او را
ﺑﺴﺖ.

ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ
۲۵

ﯾﻮﺳﻒ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻮال ﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﺶ را ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل ﻫﺮ ﮐﺲ را در ﺟﻮال او

ﺑﺬارﻧﺪ و آذوﻗﮥ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺟﻮال ﻫﺎی ﻏﻠﻪ را ﺑﺮ ﺧﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

۲۶

ﺳﭙﺲ ﺑﺮادراﻧﺶ

۲۷

در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﺐ را ﻣﻨﺰل

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ از آن ﻫﺎ ﺟﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮ ﺧﻮد ﺧﻮراک ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﺶ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮال او اﺳﺖ.

۲۸

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺲ داده

ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ در ﺟﻮال ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﻫﻤﻪ دل ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺣﺎل رﻓﺖ و از ﺗﺮس از ﯾﺪﯾﺮ
ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
۲۹وﻗﺘ در ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ»۳۰ :ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ درﺷﺘ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺧﯿﺎل
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ۳۱ .ﻣﺎ ﺟﻮاب دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﺑﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن درﺳﺖ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ۳۲ .ﻣﺎ دوازده ﺑﺮادر ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾ ﭘﺪر .ﯾ از
ﺑﺮادر ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﻻ در ﮐﻨﻌﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺖ۳۳ .آن
ﻣﺮد ﺟﻮاب داد :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ،ﺑﺮای
رﻓ ﮔﺮﺳﻨ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻏﻠﻪ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ۳۴ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ .آن وﻗﺖ ﻣ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن درﺳﺖ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﻣ دﻫﻢ .آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و داد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ«.
۳۵وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺟﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺟﻮال ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .وﻗﺘ ﭘﻮل ﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،آن ﻫﺎ و ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۳۶ .ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
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ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﻌﻮن ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ؟« ۳۷رﺋﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﭘﺲ ﻧﯿﺎورم ،ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻫﺮ دو
ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺸ .ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻮدم او را ﭘﺲ ﻣ آورم«.

۳۸

اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:

»ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮادر او ﻣﺮده و او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در راه
اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای او ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﻦ ﯾ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﻢ او ﻣﺮا ﻣﮐﺸﺪ«.

ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ

۴۳

۲

۱

ﻗﺤﻄ در ﮐﻨﻌﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻪ ای را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ

آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮردﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری
ﺧﻮراک ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ۳ «.ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً اﺧﻄﺎر داد ،ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺧﻮد را ﻧﺒﺮﯾﻢ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوﯾﻢ۴ .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮادر ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘ ،ﻣﺎ ﻣ روﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﻮ آذوﻗﻪ ﻣ ﺧﺮﯾﻢ۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘ ،ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤ روﯾﻢ .زﯾﺮا آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ
۶

ﭘﯿﺶ او دوﺑﺎره ﺑﺮوﯾﻢ «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮادر دﯾﺮی ﻫﻢ
۷

دارﯾﻢ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آن ﻣﺮد ﺑﻪ دﻗﺖ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ و
اوﺿﺎع ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﮐﺮد .ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮادر
دﯾﺮی ﻫﻢ دارﯾﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﺻﺤﯿ دادﯾﻢ .از ﮐﺠﺎ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟«
۸ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻮ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ۹ .ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺧﻮدم را ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺮو ﻣﮔﺬارم و
ﺗﻮ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر .اﮔﺮ او را ﺻﺤﯿ و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﭘﺲ ﻧﯿﺎوردم ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۰ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣ آﻣﺪﯾﻢ۱۱ «.ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،از
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ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺒﺮﯾﺪ:
ﮐﻤ ﻣﺮﻫﻢ ،ﻋﺴﻞ ،ﻣﺼﺎﻟ دﯾ ،ادوﯾﻪ ،ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام۱۲ .ﭘﻮل ﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ در ﺟﻮال ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در آن ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮد ﺑﺮوﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارم،

۱۳

ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آن

۱۴

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ دل آن ﻣﺮد را ﻧﺮم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﮔﺮدد و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺮادر دﯾﺮ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ دﻫﻢ«.
۱۵

ﭘﺲ ﺑﺮادران ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎ و دو ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺘﻨﺪ.

۱۶

ﯾﻮﺳﻒ وﻗﺘ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ آن ﻫﺎ دﯾﺪ ،ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﺒﺮ .آن ﻫﺎ ﻧﺎن
ﭼﺎﺷﺖ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﯾ ﺣﯿﻮان را ﺑﺶ و آﻣﺎده ﮐﻦ«.

۱۷

ﺧﺎدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﻮﺳﻒ

اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮد۱۸ .وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﯾﻮﺳﻒ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ دﻓﻌﮥ اول در
ﺟﻮال ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺮ ﻫﺎی
ﺷﺎن را ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻼم ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺎه دارﻧﺪ۱۹ .ﭘﺲ وﻗﺘ
ﻧﺰدﯾ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﺮف ﺧﺎدم رﻓﺘﻨﺪ۲۰ .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻏﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﯾﻢ۲۱ .ﺳﺮ راه در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﺮدﯾﻢ ،ﺟﻮال ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ در دﻫﻦ ﺟﻮال ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎ آﻧﺮا
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺲ آوردﯾﻢ۲۲ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﭘﻮل آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻏﻠﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ
ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺎ را در دﻫﻦ ﺟﻮال ﻫﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد۲۳ «.ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﻧﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ،ﭘﻮل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در دﻫﻦ ﺟﻮال ﻫﺎی ﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم «.ﺳﭙﺲ ﺷﻤﻌﻮن را ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ آورد.
۲۴ﺧﺎدم ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد .ﺑﺮای آن ﻫﺎ آب آورد ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺮ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺧﻮراک داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
۲۵آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن
۹۱ / ۱۰۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﭼﺎﺷﺖ را ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
۲۶

وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او

ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۷

ﯾﻮﺳﻒ از آن ﻫﺎ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﺪر ﺗﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،او ﭼﻪ ﺣﺎل دارد؟ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه
اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ؟« ۲۸آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻏﻼم ﺗﻮ ـ ﭘﺪر ﻣﺎ ـ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ
و ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ «.ﺳﭙﺲ زاﻧﻮ زدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ۲۹ .وﻗﺘ
ﭼﺸﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ـ ﺑﺮادر ﺳﻪ اش ـ اﻓﺘﺎد ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ـ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ درﺑﺎره اش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ـ ﭘﺴﺮم ،ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ«.
۳۰

ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد داﺷﺖ ﮔﺮﯾﻪ

ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮد رﻓﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.

۳۱

ﺑﻌﺪ روی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و

ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.

۳۲

ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺪا ﻏﺬا

ﻣ ﺧﻮرد و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻫﻢ ﺟﺪا .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺼﺮی ﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺟﺪا
ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﻋﺒﺮاﻧ ﻫﺎ را ﻧﺠﺲ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ۳۳ .ﺑﺮادران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ ﺧﻮد ـ از
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼ ـ روﺑﺮوی ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳۴ .ﻏﺬا را از ﻣﯿﺰ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﻨ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮﺷ
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﺎم ﮔﻤﺸﺪه

۴۴

۱ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﺟﻮال ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺗﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ

ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ و ﭘﻮل ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻫﻢ در ﺑﺎﻻی ﺟﻮاﻟﺶ ﺑﺬار۲ .ﺟﺎم
ﻧﻘﺮه ای ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ آورده اﺳﺖ در ﺟﻮاﻟﺶ ﺑﺬار«.
ﺧﺎدم ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ او را اﺟﺮاء ﮐﺮد۳ .روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒ وﻗﺖ ،ﺑﺮادران را ﺑﺎ ﺧﺮ ﻫﺎی ﺷﺎن رواﻧﮥ
وﻃﻦ ﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴ .ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮ دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎدم اﻣﺮ
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ﮐﺮد» :ﻓﻮری ﻋﻘﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺮو و وﻗﺘ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪی ﺑﻮ :ﭼﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿ ﺑﺪی
ﮐﺮدﯾﺪ؟ ۵ﭼﺮا ﺟﺎم ﻧﻘﺮه ای آﻗﺎﯾﻢ را دزدﯾﺪﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ از آن
ﻣ ﻧﻮﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﻓﺎل ﻣﮔﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﮐﺮده اﯾﺪ«.
۷

۶

وﻗﺘ ﺧﺎدم ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭼﻪ

ﻣﮔﻮﺋ؟ ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺮده اﯾﻢ۸ .ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ،ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ در دﻫﻦ ﺟﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺲ آوردﯾﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه از ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺗﻮ ﺑﺪزدﯾﻢ؟ ۹اﮔﺮ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﯾ از ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ،او ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ«.

۱۰

او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،اﻣﺎ ﺟﺎم در ﺟﻮال

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻓﻘﻂ آن ﺷﺨﺺ ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
۱۱

ﺑﺮوﯾﺪ«.
ﮐﺮد.

ﻫﻤﻪ ﻓﻮراً ﺟﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺟﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎز

۱۲

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮ و ﺟﺎم در ﺟﻮال

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۱۳ .ﺑﺮادران از ﻏﺼﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎر
ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
۱۴

وﻗﺘ ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ ،او ﻫﻨﻮز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او

ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۵

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ؟« ۱۶ﯾﻬﻮدا ﺟﻮاب داد» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻮﺋﯿﻢ و ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را آﺷﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﺎم در ﺟﻮال او ﺑﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
۱۷ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﺎم در ﺟﻮال او ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺤﯿ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.

ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۱۸ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ،ﻟﻄﻔﺎً اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ آزاداﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۹ .ای آﻗﺎ ،از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻣﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺑﺮادر دﯾﺮ دارﯾﻢ؟ ۲۰ﻣﺎ ﺟﻮاب دادﯾﻢ :ﭘﺪری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼﺘﺮی ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﭘﺪر ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه .ﺑﺮادر آن ﭘﺴﺮ ﻣﺮده و او ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎدر آن ﭘﺴﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪرش او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
دارد.

۲۱

ای آﻗﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ او را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

۲۲

ﻣﺎ ﺟﻮاب دادﯾﻢ ﮐﻪ
۲۳

ﺳﭙﺲ

آن ﭘﺴﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﭘﺪرش ﻣ ﻣﯿﺮد.

ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ«.
۲۴

وﻗﺘ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ.

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺧﻮراک ﺑﺨﺮﯾﺪ«.

۲۵

او ﺑﻪ ﻣﺎ

۲۶

ﻣﺎ ﺟﻮاب دادﯾﻢ» :ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ

اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﭘﯿﺶ آن ﻣﺮد ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.

۲۷

ﭘﺪر ﻣﺎ

ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم راﺣﯿﻞ ﻓﻘﻂ دو ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد۲۸ .ﯾ از
آن ﻫﺎ از ﻧﺰد ﻣﻦ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ درﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن او وﻗﺘ
ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده دﯾﺮ او را ﻧﺪﯾﺪه ام۲۹ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﯾ را ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ و
اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﺑﺮای او ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﻮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ ﺑﺮﯾﺪ۳۰ «.‐۳۱ﺣﺎﻻ
ای آﻗﺎ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﺑﺮوم ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣ ﻣﯿﺮد .زﻧﺪﮔ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺪر ﭘﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣ دﻫﯿﻢ۳۲ .دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻧﺮداﻧﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﮔﻨﺎﻫﺎر
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۳۳ .ﺣﺎﻻ ای آﻗﺎ ،ﺑﺠﺎی او ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﻢ و ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮم۳۴ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ
او ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدد .ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﺑﺮوم اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺪرم ﻣ آﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ«.

۹۴ / ۱۰۷
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ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ

۴۵

۱

ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ از اﻃﺎق او ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓ
۲

ﮐﺮد ،ﻫﯿ ﮐﺴ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .او ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺻﺪای
او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ۳ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ .آﯾﺎ ﭘﺪرم ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؟« اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﺮادراﻧﺶ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﺪری
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ۴ .ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ« آن ﻫﺎ
ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ،ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
۵

ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ .ﺣﺎﻻ از اﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻨﯿﺪ.
در واﻗ اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
۶ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺳﺎل دوم ﻗﺤﻄ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﻨ ﺳﺎل دﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮی ﻧﻤ روﯾﺪ.
۷ﺧﺪا ﻣﺮا ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ۸ .ﭘﺲ در واﻗ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﻣﺮا دارای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر
و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۹ .ﺣﺎﻻ ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﺴﺮت ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎ۱۰ .ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﻨ ـ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷ ـ ﺗﻮ،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ،ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ و ﺑﺰ ﻫﺎﯾﺖ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ داری۱۱ .اﮔﺮ ﺗﻮ در
ﺟﻮﺷﻦ ﺑﺎﺷ ،ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮاری ﮐﻨﻢ .ﻫﻨﻮز ﭘﻨ ﺳﺎل دﯾﺮ از ﻗﺤﻄ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ات و ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ««.
۱۲ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ۱۳ .ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺼﺮ
دارای ﭼﻪ ﻗﺪرﺗ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺑﻮﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﻮراً او را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۴ «.ﯾﻮﺳﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ
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ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن .ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﯾﻮﺳﻒ را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد۱۵ .ﯾﻮﺳﻒ
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﯾ ﯾ در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
۱۶

وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن و اﻫﻞ درﺑﺎر ﻫﻤﻪ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﻮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۱۸ .ﺳﭙﺲ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ و آن ﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۹

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎدی از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل

ﮐﻮﭼ را ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

۲۰

آن ﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ

ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻏﻢ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
۲۱ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﺪ ﮔﺎدی و ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد۲۲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﯾ
دﺳﺖ ﻟﺒﺎس داد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه و ﭘﻨ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس داد.

۲۳

ﯾﻮﺳﻒ ده ﺑﺎر

ﺧﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺪاوار ﻣﺼﺮ و ده ﺑﺎر ﻏﻠﻪ و ﻧﺎن و آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۲۴

او

ﺑﺮادران ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :در راه ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ دﻋﻮا ﻧﻨﯿﺪ«.
۲۵آن ﻫﺎ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺘﻨﺪ۲۶ .ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ!« ﯾﻌﻘﻮب ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ۲۷ .اﻣﺎ وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ و وﻗﺘ ﮔﺎدی ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای آوردن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد دﯾﺪ،
ﺣﺮف ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮد۲۸ .او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﻣ روم و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ او را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ«.
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ﯾﻌﻘﻮب و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ روﻧﺪ

۴۶

۱

ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪای ﭘﺪر
۲

ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﮐﺮد .ﺷﺐ ﺧﺪا در رؤﯾﺎ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﻌﻘﻮب،
۳

ﯾﻌﻘﻮب «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﺧﺪاوﻧﺪا «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪای
ﭘﺪرت .از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ از ﺗﻮ ﻗﻮﻣ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورم۴ .ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ آﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﻣﻮﻗ ﻣﺮدﻧﺖ ﯾﻮﺳﻒ
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۵

ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،او و ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺧﻮد را در ﮔﺎدی ﻫﺎﺋ ﮐﻪ

ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ۶ .آن ﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم اﻣﻮاﻟ را ﮐﻪ در ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ۷ .ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش ـ ﭘﺴﺮﻫﺎ ،دﺧﺘﺮﻫﺎ و
ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ـ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮد.
۸ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﺴﺮان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﻧﺪ۹ :رﺋﻮﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮ
ﺑﺰرگ او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﺣﻨﻮک ،ﻓَﻠﻮ ،ﺣﺰرون و ﮐﺮﻣ۱۰ .ﺷﻤﻌﻮن و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ،
ﯾﺎﻣﯿﻦ ،اوﻫﺪ ،ﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎﺋﻮل) .ﻣﺎدر ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺑﻮد۱۱ (.ﻻوی و ﭘﺴﺮاﻧﺶ:
ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری۱۲ .ﯾﻬﻮدا و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﻋﯿﺮ ،اوﻧﺎن ،ﺷﯿﻠﻪ ،ﻓﺎرِز و زِرح) .اﻣﺎ ﻋﯿﺮ و
اوﻧﺎن ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،در ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ (.ﭘﺴﺮان ﻓﺎرِز ،ﺣﺰرون و ﺣﺎﻣﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .اﯾﺴﺴﺎر و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﺗﻮﻻع ،ﻓُﻮه ،ﯾﻮب و ﺷﻤﺮون۱۴ .زﺑﻮﻟﻮن و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﺳﺎرد،
اﯾﻠﻮن و ﯾﺎﺣﻠﺌﯿﻞ۱۵ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻼوۀ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دﯾﻨﻪ ،ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب در
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان او ﺳ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۱۶ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺎد و ﭘﺴﺮان او ﯾﻌﻨ ﺻﻔﯿﻮن ،ﺣﺠ ﺷﻮﻧ ،اﺻﺒﻮن ،ﻋﺒﺮی ،ارودی و
ارﺋﯿﻠ ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻫﻢ در ﺟﻤ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮان اَﺷﯿﺮ :ﯾِﻤﻨَﻪ،
ﯾﺸﻮه ،ﯾﺸﻮی ،ﺑﺮﯾﻌﻪ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎن ﺳﺎرح .ﭘﺴﺮان ﺑﺮﯾﻌﻪ :ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠﺌﯿﻞ۱۸ .ﺷﺎﻧﺰده ﻓﺮزﻧﺪ
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زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﻟﯿﻪ داد.
۱۹

دو ﭘﺴﺮ راﺣﯿﻞ ،زن ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.

۲۰

ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ :ﻣﻨﺴ و اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ

اﺳﻨﺎت دﺧﺘﺮ ﻓﻮﺗ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون ،ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺑﺎﻟَ ،ﺑﺎﮐَﺮ ،اﺷﺒﯿﻞ ،ﺟﯿﺮا ،ﻧﻌﻤﺎن ،اﯾﺤ ،رش ،ﻣﻔﯿﻢ ،ﺣﻔﯿﻢ و آرد.

۲۱

ﭘﺴﺮان

۲۲

اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان

راﺣﯿﻞ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۲۳

ﭘﺴﺮ دان :ﺣﻮﺷﯿﻢ.

۲۴

ﭘﺴﺮان ﻧﻔﺘﺎﻟ :ﯾﺤﺼﯿﺌﯿﻞ ،ﺟﻮﻧ ،ﯾﺰر و ﺷﻠﯿﻢ.

۲۵

اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان

ﺑﻠﻬﻪ ،ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد راﺣﯿﻞ داد و او ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۲۶ﺗﻌﺪاد اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ـ ﺑﻐﯿﺮ از ﭘﺴﺮان و زﻧﻬﺎی آن ﻫﺎ ـ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

۲۷

و ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.
۲۸ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻬﻮدا را ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش و
ﺧﺎﻧﻮادۀ او در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻦ ﻣ رﺳﻨﺪ۲۹ .ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺎدی ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ ﯾﺪﯾﺮ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ
دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﺪر ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺪت زﯾﺎدی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد۳۰ .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺣﺎﺿﺮم ،ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
زﻧﺪه ای«.
۳۱ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوم و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم ﮐﻪ در ﮐﻨﻌﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ۳۲ .ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮﭘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و
رﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد آورده اﯾﺪ۳۳ .وﻗﺘ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ۳۴ﺑﻮﺋﯿﺪ :ﻣﺎ از دوران ﮐﻮدﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
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ﻧﺎﻫﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﯿﺪ «.ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ.

۴۷

۱ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر

و ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ از ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﻄﻘﮥ
۲

۳

ﺟﻮﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد .ﻓﺮﻋﻮن از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
۴

»وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭼﻮﭘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﻌﺎن ﻗﺤﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻋﻠﻔﺰار ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﺪن
ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﺎﻻ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ۵ «.ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪه اﻧﺪ ۶ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ .آن ﻫﺎ را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ ﺟﺎ ﺑﺪه .اﮔﺮ در
ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺮدان ﮐﺎرداﻧ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻠﻪ داران ﻣﻦ ﺑﻤﺎر«.
۷ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن آورد .ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮﮐﺖ داد.
۸ﻓﺮﻋﻮن از ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داری؟« ۹ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎل ﻫﺎی ﻋﻤﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘ و ﺳﺮﮔﺮداﻧ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺪ و ﺳ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ اﺟﺪادم ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ۱۰ «.ﺳﭙﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮﮐﺖ داد و از ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ۱۱ .ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﻧﺠﺎ در
ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ رﻋﻤﺴﯿﺲ ﺟﺎ داد و در آﻧﺠﺎ اﻣﻼﮐ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۲ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﭘﺪر
و ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن آذوﻗﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.

ﻗﺤﻄ
۱۳ﻗﺤﻄ ﺑﻘﺪری ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﯿ ﺟﺎ ﺧﻮراک ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
و ﺑﯿﻨﻮا ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎم ﭘﻮل ﻫﺎی آن ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻏﻠﻪ از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﮥ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد۱۵ .وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭘﻮل ﻫﺎ در ﻣﺼﺮ و ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ
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ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﻮل ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮراک ﺑﺪه و ﮐﺎری ﺑﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ
از ﮔﺮﺳﻨ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ۱۶ «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻣﻦ در ﻋﻮض آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻪ ﻣ دﻫﻢ۱۷ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را
ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺳﻒ آوردﻧﺪ و ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﭗ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﺧﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻏﻠﻪ
داد .در آن ﺳﺎل ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻏﻠﻪ داد و آن ﻫﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
۱۸ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره آن ﻫﺎ ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﻮل ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .دﯾﺮ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﻮد ﻣﺎ و
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

۱۹

ﺑﯿﺎ ﺧﻮد و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻏﻠﻪ

ﺑﺨﺮ و ﻣﺬار ﮐﻪ ﻣﺰارع ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻣﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﻪ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎرﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮوﻧﺪ«.

۲۰

ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر

ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻗﺤﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺟﺰو اﻣﻼک ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪ۲۱ .ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣ
ﻓﺮﻋﻮن در آورد۲۲ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺨﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻻزم ﻧﺒﻮد
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﺟﯿﺮه ای ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۲۳ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺮﯾﺪه ام.
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎرﯾﺪ۲۴ .وﻟ ﻣﻮﻗ درو ﺑﺎﯾﺪ
ﯾ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن و
ﺗﺨﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻪ دارﯾﺪ۲۵ «.آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﺗﻮ در ﺣﻖ ﻣﺎ
ﻧﯿ ﮐﺮدی و ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دادی .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ۲۶ «.ﭘﺲ
ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻦ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن داده
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﺑﻐﯿﺮ از زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو اﻣﻼک
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﻮد.
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آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﯾﻌﻘﻮب
۲۷

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

۲۸

ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و در آن زﻣﺎن ﯾ

ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ.

۲۹

وﻗﺘ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ را

ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران ﻣﻦ ﺑﺬار و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا در
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دﻓﻦ ﻧﻨ۳۰ .ﻣﻦ آرزو دارم ﭘﯿﺶ اﺟﺪادم دﻓﻦ ﺷﻮم .ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﺒﺮ و در
ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎر «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

۳۱

ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر «.ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد .ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب در

ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ،دﻋﺎ ﮐﺮد.

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ

۴۸

۱

ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .ﭘﺲ او دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد،

اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴ را ﺑﻪ دﯾﺪن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮد۲ .وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ دﯾﺪن
او آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ۳ .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،در ﻟﻮز ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣ دﻫﻢ و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻗﻮم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣ آورم .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣ دﻫﻢ۵ «.ﺣﺎﻻ
دو ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻓﺮاﯾﻢ و
ﻣﻨﺴ ﻣﺜﻞ رﺋﻮﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ وﻋﺪه ﺷﺮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۶ .اﻣﺎ
ﭘﺴﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ از ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺮاث آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاﯾﻢ و
ﻣﻨﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ رﺳﺪ۷ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدرت راﺣﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
ﻣ آﻣﺪم ،در ﺳﺮ راه ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ اﻓﺮاﺗﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد ،راﺣﯿﻞ ﻣﺮد و ﻣﻦ او را در ﮐﻨﺎر
اﻓﺮاﺗﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدم«.
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۸وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ را دﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ۹ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻮاب
داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ
را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ۱۰ «.ﭼﺸﻤﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮی ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﭘﯿﺶ او آورد .ﯾﻌﻘﻮب آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ.

۱۱

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮ ﻧﻤﮐﺮدم ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺗﻮ را

ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻫﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ«.

۱۲

ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ آن دو

را از روی زاﻧﻮ ﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
۱۳

ﯾﻮﺳﻒ اﻓﺮاﯾﻢ را در ﻃﺮف ﭼﭗ و ﻣﻨﺴ را در ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺮار داد.

۱۴

اﻣﺎ

ﯾﻌﻘﻮب دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮری دراز ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﻮد
و دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺴ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.

۱۵

ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داد و

ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق او را ﺑﻨﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ دو ﭘﺴﺮ
را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺧﺪا ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮا رﻫﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﺪ۱۶ .ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼﺗﻢ ﻧﺠﺎت داد ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ و ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﭘﺴﺮان ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۱۷ﯾﻮﺳﻒ وﻗﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ.
ﭘﺲ دﺳﺖ ﭘﺪرش را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺴ ﺑﺬارد۱۸ .ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺬار۱۹ «.ﭘﺪرش از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮد داری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧﻢ ﭘﺴﺮم ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ .ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺴ ﻫﻢ ﻗﻮم ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﺶ از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻧﺴﻞ او ﻣﻠﺘ ﺑﺰرگ ﻣﮔﺮدد۲۰ «.ﭘﺲ در
آن روز ﯾﻌﻘﻮب آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻗ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣ آورد .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮداﻧﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﻌﻘﻮب اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﻨﺴ ﺗﺮﺟﯿ داد.

۱۰۲ / ۱۰۷
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۲۱ﺳﭙﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه ام،
اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ۲۲ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮادراﻧﺖ :ﻣﻦ ﺷﯿﻢ را ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن
ﺧﻮدم از اﻣﻮرﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ«.

آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﻌﻘﻮب

۴۹

۱

ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :دور ﻣﻦ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻢ
۲

ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ اﻓﺘﺪ .ای ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺪر ﺗﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ:
۳رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻗﺪرت ﻣﻦ و اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮ دوران ﺟﻮاﻧ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .از
۴

ﻫﻤﮥ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮاز و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﺗﺮی .ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺤﺮ ﻫﺴﺘ ،وﻟ
ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ زن ﺻﻮرﺗ ﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪی و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ
ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﺮدی.
۵ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺪﯾﺮ اﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻇﻠﻢ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۶ .در ﮔﻔﺘﻮ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺤﻔﻞ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤ روم ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮدم را در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻀﺐ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺧﻮد ﭘﺎﻫﺎی
ﮔﺎوان را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ۷ .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ آن ﻫﺎ ،زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻏﻀﺐ آن ﻫﺎ ﭼﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻀﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑ رﺣﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻔﺮق و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﻢ.
۸ای ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮادران ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮی و
ﺑﺮادراﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ۹ .ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎر ﺧﻮد را
ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺮأت
ﻧﻤﮐﻨﺪ او را ﺑﯿﺪار ﺳﺎزد۱۰ .ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﺎه ﻣ دارد .اوﻻدۀ او
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﮥ اﻗﻮام از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .او،
۱۰۳ / ۱۰۷
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ﮐُﺮۀ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎک ،و ﺧﺮ ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎک اﻧﻮر ﺑﺴﺘﻪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺷﺮاب ﺳﺮخ ﺷﺴﺘﻪ۱۲ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﺷﺮاب ،ﺳﺮﺧﺘﺮ و دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺶ از
ﺷﯿﺮ ،ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
۱۳

زﺑﻮﻟﻮن ،در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺣﻞ او ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد و

ﺣﺪود او ﺗﺎ ﺻﯿﺪون ﻣ رﺳﺪ.
۱۴

اﯾﺴﺴﺎر ،ﯾ ﺧﺮ ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮﯾﻠﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۵

او دﯾﺪ

ﮐﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ او ﺧﻮب و زﻣﯿﻦ آن دﻟﺸﺎ اﺳﺖ .او ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎر ﺧﻢ
ﮐﺮده و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻏﻼم ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
۱۶دان ،ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ۱۷ .دان
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎری در ﮐﻨﺎر راه و ﻣﺜﻞ اژدﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐُﺮی ﭘﺎی اﺳﭗ را
ﻣﮔﺰد و ﺳﻮارش از ﭘﺸﺖ آن ﻣ اﻓﺘﺪ.
۱۸ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۹ﮔﺮوﻫ راﻫﺰن ﺑﺮ ﺟﺎد ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻣ رود.
۲۰

ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ اَﺷﯿﺮ ﻋﺎﻟ و ﻏﺬاﯾﺶ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۱

ﻧﻔﺘﺎﻟ آﻫﻮﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ﻣ دود و آﻫﻮ ﺑﺮه ﻫﺎی ﻗﺸﻨ ﻣ زاﯾﺪ.

۲۲ﯾﻮﺳﻒ ﯾ درﺧﺖ ﭘﺮ ﺛﻤﺮی در ﮐﻮﻫﺴﺎران اﺳﺖ۲۳ .دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ او
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او را اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۴

اﻣﺎ ﮐﻤﺎن او ﻫﻤﭽﻨﺎن

در ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ اﺳﺖ و ﺑﺎزوان او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﯾﻌﻘﻮب ـ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن و
ﻧﻬﺒﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ـ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۵ .او ﺧﺪای ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﻤ
ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ ـ ﺑﺮﮐﺖ از آﺳﻤﺎن و از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ،
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮ رﺣﻢ ﻫﺎ ـ ۲۶ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟﺎوداﻧ و
ﺗﭙﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ او ﺑﺎد ،ﮐﻪ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺟﺪا
ﺷﺪ.
۲۷ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮگ درﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﮐﺸﺪ و ﭘﺎره ﻣﮐﻨﺪ«.
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۲۸اﯾﻨﻬﺎ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن در ﻣﻮﻗ ﺑﺮﮐﺖ دادن،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ.

وﻓﺎت ﯾﻌﻘﻮب
۲۹‐۳۰

ﺳﭙﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻣﯿﺮم و ﺑﻪ ﻧﺰد

اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣ روم ،ﻣﺮا در ﻣﻐﺎره ای ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﮥ ﻋﻔﺮون ﺣﺘ ـ در ﻣﻔﯿﻠﻪ در ﺷﺮق ﻣﻤﺮی
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻐﺎره و ﻣﺰرﻋﮥ آﻧﺮا ﺑﺮای آراﻣﺎه
از ﻋﻔﺮون ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد.

۳۱

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زﻧﺶ ﺳﺎرا و ﻫﻢ

ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺤﺎق و زﻧﺶ رﺑﺎ را در آن ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده اﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻟﯿﻪ را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ
ﮐﺮده ام۳۲ .آن ﻣﻐﺎره و ﻣﺰرﻋﻪ اش از ﺣﺘﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ۳۳ «.وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب وﺻﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻧﺰد اﺟﺪاد ﺧﻮد رﻓﺖ.

۵۰

۱ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد و روی او را ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪ۲ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

داﮐﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪرش را ﻣﻮﻣﯿﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ۳ .ﻣﻮﻣﯿﺎﯾ ﮐﺮدن او
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺳﻢ آن زﻣﺎن ﭼﻬﻞ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد روز ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۴وﻗﺘ روز ﻫﺎی ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ۵ :ﭘﺪرم در ﻣﻮﻗ ﻓﻮت ﺧﻮد ﻣﺮا ﻗﺴﻢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزۀ او را
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرم .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ
اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮوم و ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرم و ﺑﺮﮔﺮدم۶ «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻗﻮل داده ای ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎر«.
۷ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﻫﻞ درﺑﺎر و ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﺎن و رﻫﺒﺮان ﻣﺼﺮ
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ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺘﻨﺪ۸ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادران و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼ و ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و رﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۹ .ﻋﺮاده
ﺳﻮارﻫﺎ و اﺳﭗ ﺳﻮاران ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد.
۱۰

وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﺎه اﻃﺎد ﮐﻪ در ﺷﺮق اُردن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ و

زاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﻣﺮدم
ﮐﻨﻌﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم در اﻃﺎد ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭼﻪ
ﻋﺰای ﺑﺰرﮔ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ »آﺑﻞ ﻣﺴﺮاﯾِﻢ« )ﯾﻌﻨ ﻣﺎﺗﻢ
ﻣﺼﺮﯾﺎن( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۱۳ .آن ﻫﺎ
ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و در آراﻣﺎه ﻣﻔﯿﻠﻪ ـ در ﺷﻤﺎل ﻣﻤﺮی در ﻣﺰرﻋﻪ ای ﮐﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻋﻔﺮون ﺣﺘ ﺑﺮای آراﻣﺎه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ـ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ۱۴ .وﻗﺘ ﯾﻮﺳﻒ
ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺑﺎ
او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﯾﻮﺳﻒ دوﺑﺎره ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣ ﺳﺎزد
۱۵ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺒﺎدا ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪی ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟«
۱۶ﭘﺲ ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﭘﺪر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﺑﻤﯿﺮد۱۷ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ از ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻄﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺪای ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺒﺨﺸ «.ﯾﻮﺳﻒ وﻗﺘ اﯾﻦ
ﭘﯿﻐﺎم را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
۱۸ﺳﭙﺲ ﺑﺮادران او ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۹ «.وﻟ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ
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ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺟﺎی ﺧﺪا ﺑﺬارم۲۰ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺪ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ،وﻟ ﺧﺪا آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺟﺎن ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۱ .دﯾﺮ
دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺪاری ﻣﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ
ﺣﺮف ﻫﺎی دﻟﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ زد و دوﺑﺎره آن ﻫﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺖ.

وﻓﺎت ﯾﻮﺳﻒ
۲۲

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ داد و ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد

ﺻﺪ و ده ﺳﺎل داﺷﺖ.

۲۳

ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﺮاﯾﻢ و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی او را ﻫﻢ دﯾﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ

زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﺧﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺴ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ او را ﺑﻪ زاﻧﻮان
ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮار داد۲۴ .او ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ
ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آﻧﺮا داده ﺑﻮد ﻣ ﺑﺮد۲۵ «.ﺑﻌﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻗﺴﻢ داد و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪا ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و وﻋﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ،
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ۲۶ «.ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺼﺪ و ده ﺳﺎﻟ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ
از آﻧﻪ ﺟﺴﺪ او را ﻣﻮﻣﯿﺎﯾ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺮا در ﺗﺎﺑﻮﺗ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
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