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  پيشگفتار نويسنده
  

ام چرا که در آن زندگی   نام گذارده"اصيل باشيد"من اين کتاب را 
کنيم که از اصالت طبع  مقدس را بررسی می سه شخصيت کتاب

اينان . ، يعقوب و يوسفاسحاق: اين سه عبارتند از. برخوردار بودند
اشخاص کاملی نبودند، چرا که هيچ کس کامل نيست، اما آنان در 

  .شان نسبت به خويش، ديگران و خدا اصيل بودند رفتار
دام دسيسه ه کردند؛ و چون ب هرگاه در ترس بودند، بدان اعتراف می

خورد و از آن درس عبرت  افتادند، سرشان به سنگ می و نيرنگ می
آوردند، ديگران را در آن  گرفتند؛ و هرگاه پيروزی بدست می فرا می

 عجز خويش آگاه بودند، و به وقت به هنگام دعا از. ساختند شريک می
به سخنی ديگر، آنها اصيل، . توبه از گناه، دلی افتاده و نادم داشتند

ها و  کاری هرچند ندانم.  بودندبدور از رياواقعی، قابل اعتماد و 
  . داشتند اما از برکات فراوان خدا نيز برخوردار بودندیاشتباهات

اين نسخه اصل نيست،  «شود گاه در مورد مدارک يا متون گفته می
 "اصل"توان از واژه  در مورد اشخاص نيز می. »است رونوشتنسخۀ 

 که  هستندباری، اشخاص اصيل کسانی.  استفاده کرد"رونوشت"و 
تجربيات دست اول دارند، و چون اشتباهی مرتکب شوند نوميد 

ا آنان مرزها ر. تازند آيند و به پيش می گردند بلکه از اشتباه در می نمی
نوردند و هرگز سکون و قرار ندارند، کورکورانه از جماعت  در می

 " ديگریطبال" آهنگ ضربدهند از  کنند بلکه ترجيح می پيروی نمی
 از او سخن "والدن" در کتابش هنری ديويد توروپيروی نمايند که 

  .گويد می
مقدس را مطالعه کرد؟  نامه اين سه شخصيت کتاب چرا بايد زندگی

 "قهرمانان مصنوعی" و "مقدسان کاذب"ه ما در دنيای از آن رو ک
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های گروهی  بسياری از اين اشخاص بدست رسانه. کنيم زندگی می
ها  اند و توسط مبلغان سودجو معروف گشته و سر زبان ساخته شده

چون معروفند برخی از مسيحيان معروف از اين رو معروفند . اند افتاده
آنها همرنگ جماعتند و از آرای . هيچ خاصيت ديگری ندارند! و بس

  . کنند اکثريت پيروی می
اما خدا در پی افرادی اصيل است که در زندگی تن به تجربيات 

دهند و تقليد دست دوم از ديگران از طريق گوش  روحانی دست اول می
يا رفتن ) ويديو(يا ديدن نوار تصويری ) کاست(دادن به نوار صوتی 

  .دانند به جلسات آنها را کافی نمی
هرگاه مردم آزاد باشند تا هر آنچه را «: نويسد  می"اريک هوفر"

اگر . »پردازند دوست دارند انجام دهند، اغلب به تقليد از يکديگر می
زندگی جوانان، دانشجويان، مديران و صاحبان مشاغل بزرگ هر 

اما اين .  متوجه واقعيت اين سخن خواهيد شد،عصری را بررسی کنيد
کند، چرا که آنان تن به مشکالت  اص اصيل صدق نمیدر مورد اشخ
د تا از آنان اشخاصی نسپار دهند و خود را بدست خدا می زندگی می

افراد .  برای آنان در نظر داشته استيش،بسازد که در طرح الهی خو
رانند، اما افراد عادی که اصالت و خالقيت  غيرعادی ما را از خود می

  .کنند جذب میداشته باشند ما را به خود 
 و اسحاقحال به آشنايی با اين سه شخصيت عادی و اصيل يعنی 

  .کنند پردازيم، که ما را به اصيل بودن ترغيب می يعقوب و يوسف می
  وارن ويرزبی
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  فصل اول
  

  چنين پسری از چنين پدری   
  ٢۶ و ٢۵ يدايشپ

  
 و پدر پسری معروف ،)ابراهيم( فرزند پدری مشهور اسحاق

ترين ها کوچک ر گاهی در ميان پاتريارخ و به علل مذکوبود،) يعقوب(
در مقايسه با زندگی پرماجرای ابراهيم و يعقوب، . قلمداد شده است

اگرچه او عمری . رسد نظر می بسيار عادی و معمولی بهاو زندگی 
تر از ابراهيم و يعقوب داشت، اما فقط شش فصل کتاب پيدايش  طوالنی

به زندگی او ) ٩آيه (به عبرانيان  رساله ١١و يک آيه در فصل 
  .اختصاص يافته است

داد  و ترجيح می) ٢۴ :۶٣پيدايش ( مردی متفکر و آرام بود اسحاق
او .  رويارويی با دشمنان، نقل مکان نمايد و از آنها دوری جويدجای به

در طی عمر دراز خود، سفری دور از مرز و بوم و خانه و کاشانه 
 طوالنی از حران به کنعان نمود و حتی از ابراهيم سفری. خود نداشت

مصر بازديد کرد و يعقوب نيز برای يافتن و انتخاب همسر به حران 
 همه دوران بلوغ و جوانی خود را به نقل مکان و آمد اسحاقرفت، اما 

به هر تقدير، در جهان ما . و شد در حوالی سرزمين کنعان سپری نمود
 است؛ و چنين "ها يعقوب" يا "ها ابراهيم" بيش از "ها اسحاق"تعداد 

اشخاصی نقش مهمی در جامعه و در کليسا دارند، هرچند که نام آنها 
شود و در تابلوی اعالنات کليسا به چشم  ای نوشته نمی در نشريه

ای از نقشه الهی  بخش و عنصر زنده اسحاقگذشته از اين، . خورد نمی
مقدس را اهداء  ما کتاب يهود را بوجود آورد و به مبود که سرانجام قو

  .نمود و عيسی مسيح را به جهان آورد
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 کم و کسری از ديگران نداشت؛ او صرفًا آدم متفاوتی بود و اسحاق
عالوه، افراد هر نسل بايد خود را يافته و  به. با ديگران فرق داشت

. های گذشتگان تقليد ننمايند خودشان باشند و کورکورانه از سنت
 چنين "آزادی گريز از"او آلمانی در کتاب  روانک،"ريک فروما"

اند، اما متفاوت نيز آفريده  ها برابر آفريده شده انسان«: نويسد می
 و بکارگيری آن برای باشيم فرد می اينکه منحصربهدرک . »اند شده

چرا . بخشد جالل خداوند، دعوتی است که به زندگی معنی و مفهوم می
م خالق و مبتکر ارزشمندی تواني ی در حالی که مم باشيیارزش مقلد بی
  ؟باشيم

های  ماند، زيرا هر نسل جديد به نسل هيچ نسلی به تنهايی پابرجا نمی
ی يها وسيلۀ رشته  به ابراهيم و سارا به اسحاق. پيشين وابسته است

بياييد به بعضی از آن . شد پيوند داشت نامريی که به آسانی گسسته نمی
نيم درباره ايمان امروز ما، به ما چه ها نظر افکنيم و ببي وابستگی

  آموزند؟ می
  

  )١٨ -١ :٢۵( او ميراث پدر خود را دريافت نمود -١
ابراهيم با دادن هدايا به ساير فرزندانش آنها را به رسميت شناخت و 

توانند مقام  آنها را روانه نمود و به اين وسيله قطعيت بخشيد که آنها نمی
  .وارث حقيقی تصاحب نمايندعنوان   را بهاسحاقو موقعيت 
کران پدرش که به او رسيد   همراه و به موازات ثروت بیاسحاق

 گرديد که خدا به ی وارث برکات عهد، همچنين)۶ :٢٣ ؛ ٢ :١٣(
). ۶ -١ :١۵؛ ١٨ -١۴ :١٣ ؛ ٣ -١ :١٢(ابراهيم و سارا بخشيده بود 

گاه   والدينی داشت که به خدا ايمان داشتند، اگر چه گاه و بیاسحاق
کردند رضايت خدا را فراهم  شدند ولی سعی می اشتباهاتی مرتکب می

 .سازند
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عنوان فرزند وعده  به) ١۶فصل (اسماعيل، پسر ارشد ابراهيم 
خداوند وعده داد که اسماعيل را .  وارث برکات عهد باشدشد تاانتخاب ن

برکت دهد و از او قومی بزرگ بوجود آورد و خدا به عهدش وفا نمود 
 استوار اسحاقاما عهد خود را با «؛ )١۶ -١٢ :٢۵ ؛ ٢١ و ٢٠ :١٧(

 ١راسماعيل هرچند د). ١٣ -۶ :٩ ؛ روميان ٢١ :١٧. (»خواهم ساخت
نامه  ، اما در وصيت)٩ :٢۵پيدايش (مراسم دفن پدرش حضور داشت 

  .پدرش اسمی از او نبود
اول (نيافته است   يا نجات"نفسانی"اسماعيل تصويری از شخص 

عداوت و که خارج از ايمان است و با اراده و کار خدا ) ١۴ :٢ان قرنتي
 نمادی است از کسانی که به مسيح ايمان دارند اسحاقاما . داردمخالفت 

باشند  آسای تولد تازه توسط قدرت خدا برخوردار می و از تجربه معجزه
 اسحاقاما شما ای برادران همچون «). ٢٣ و ٢٢ :١اول پطرس (

  ).٢٨ :۴غالطيان (» ايد فرزندان وعده
به جهان گشود چشم  آزاد اسحاقاسماعيل غالم به دنيا آمد اما 

دست به دنيا آمد اما  ؛ و اسماعيل تهی)٢ و ١ :۵ ؛ ٣١ -٢١ :۴غالطيان (
تمام ايمانداران به عيسی مسيح، در همه .  ثروتمند زاده شداسحاق

ی از ميراث و قسمت) ٣ :١افسسيان (برکات روح در مسيح سهيم هستند 
  ).١٨ و ١١ :١افسسيان (باشند  پرشکوه مسيح می

 لحظه تولد، ما همه وابسته و تحت تکفل نسل قبلی هستيم تا از ما زا
. روی پای خود بايستيممواظبت و پرستاری نمايد، تا زمانی که بتوانيم 

نسل و نيز دانش و   پاسداری ازبخاطرهای پيشين  ما همچنين به نسل
 که برای زندگی روزمره ما یها و فرهنگ ها و سنت معرفت و مهارت
تصور کنيد زندگی چه شکلی .  مديون هستيماستبسيار ارزشمند 

                                                 
  .م.های موجود فارسی استفاده شده است در اين کتاب از تمام ترجمه. ترجمه هزاره نو ١
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داشت اگر هر نسل جديد ملزم و متعهد بود که شيوه الفبا را ابداع و  می
صنعت چاپ را اختراع و به کشف الکتريسيته و يا به طراحی 

  !اتوموبيل بپردازد
، ثروت عظيم مادی نبود که پدرش اسحاقث ترين قسمت ميرا مهم

برای او به جای گذارد بلکه ميراث روحانی بود که از والدينش به او 
قرار داشتن  و ،توکل به خدای زنده و حقيقی  شناخت و، يعنیرسيد
 ابراهيم و سارا و نسل ه باز سر فيض خود برکات عهد که خدا جزو

يز است وقتی فرزندان انگ چقدر دردناک و غم. آنها ارزانی داشت
گردان  مسيحيان پارسا و صديق از معنويات ارزشمند والدين خود روی

خاطر  جای زندگی برای خدا، به شوند و مانند اسماعيل و عيسو به می
  !کنند امور نفسانی و دنيا زندگی می

 

  )٣۴ -١٩ :٢۵پيدايش ( او به خدای پدرش نيايش نمود -٢
آيند و  ها می نسل. ی را در بر دارد پياپ٢کتاب پيدايش شرح ده نسل

ماند و ثابت است و هرگز عوض  روند اما خداوند پابرجا می می
مزمور (» ها ای در جميع نسل ای خداوند مسکن ما تو بوده«. شود نمی
١ :٩٠.(  

 چهل ساله بود، اسحاقوقتی . )٢٠ و ١٩آيات (ای الهی  خانواده
؛ )٢٠ :٢۵؛ ٢۴فصل ( باشد را برگزيد تا همسر او) رفقه(خداوند ربکا 

و ما با داليل گوناگون باور داريم که آنها خود را وقف خدا و يکديگر 
دهد که وقتی مسئله خانوادگی مطرح  کالم خدا نشان می. کرده بودند

کرد و شايد او عينًا همان نوع   عمل میاسحاقتر از  بود، ربکا فعال
عنوان  اهی که به هر اشتباسحاق.  نياز داشتاسحاقهمسری بود که 

د او صادق است که ر اين واقعيت در مومرتکب شد، اماشوهر و پدر 
                                                 

 ٢٧ :١١ ؛ ١٠ :١١ ؛ ١ :١٠؛  ٩ :۶؛ ١ :۵ ؛ ۴ :٢پيدايش :  اين ده نسل در اين آيات مذکورند٢
  ٢ :٣٧ ؛ ١ :٣۶ ؛ ١٢ :٢۵؛ 
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در جوانی، با رغبت و طيب خاطر از پدر اطاعت کرد و خود را بر 
 و ١ :١٢ ؛ روميان ٢٢پيدايش (را خشنود سازد  د تا خداامذبح قرار د

٢.(  
 مدت  و ربکا برای تشکيل عائلهاسحاق. )٢١آيه (ای مأيوس  خانواده

تمام کتاب پيدايش . دشند ولی فرزندی نصيب آنها نکردبيست سال صبر 
ابراهيم و .  اوست"تأخيرهای" کامل خدا و حکمت حاکميتحاکی از 
 صبر اسحاقبايستی مدت بيست و پنج سال برای تولد  ساره می

ند و نيز يعقوب که ناگزير بود مدت چهارده سال متحمل رنج و کرد می
 دو همسرش دست يابد و يوسف مجبور بود بيش از تالش گردد تا به

. بيست سال صبر کند تا ميان او و برادرانش مصالحه صورت گيرد
بندی  و زمان) ١۵ :٣١مزمور (های او قرار دارد  های ما در دست وقت

  .او هرگز اشتباه نيست
ابراهيم مرد دعا بود و به همين جهت نزد خدا  نيز مانند اسحاق

 از هر جهت محق بود که اسحاق. خود شفاعت کردبرای همسر عقيم 
های عهد را به پدر  از خدا تقاضای فرزند داشته باشد زيرا خداوند وعده

های   بارها در گردهمايیاسحاقو مادرش داده بود، و بدون شک 
شد، و آنها را باور  ها سخن گفته می شنيد که از اين وعده خانوادگی می

توانست نسل ابراهيم مانند  ماند چگونه می اگر ربکا عقيم می. داشت می
غبار زمين و ستارگان آسمان افزون گردد؟ چگونه نسل ابراهيم 

 ؛ ١۶ :١٣ ؛ ٣ -١ :١٢پيدايش (توانست برکتی برای همه جهان شود؟  می
  ).۶ :١٧ ؛ ۵ :١۵

راستی چه خوب گفته شده که مقصود از دعا اين نيست که اراده  به
دعای . ر زمين کرده شودببلکه اراده خدا ما در آسمان انجام گردد 

 يک دعای عادی برای داشتن فرزند نبود، چنانکه اين آرزوی اسحاق
توانست باشد، بلکه دعای او در رابطه با نقشه خدا و  هر پدر يهودی می
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انجام عهد او و برکت به همه جهان از طريق مسيح موعود بود 
اصرار در انجام اراده خدا دعای راستين ). ٣ -١ :١٢ ؛ ١۵ :٣پيدايش (

خداوند . های خدا در کالم های خودمان و مطالبه وعده دارد، نه خواسته
  . را مستجاب فرمود و به ربکا امکان حامله شدن را داداسحاقدعای 

به زودی مشکل ديگری بر . )٢٣ و ٢٢آيات (ای مضطرب  خانواده
: يرعادی بودمشکالت اين خانواده افزوده شد، چرا که حاملگی ربکا غ

واژه عبری . کردند کودکانی که در رحم او بودند با يکديگر منازعه می
 است، ينی اينکه "زد و خورد و ستم کردن"که بکار رفته به معنی 

زده  از اين رو، ربکا شگفت. ها و حرکات جنينی طبيعی نبودند تکان
خواهد از اين طريق چيزی بگويد به همين  شده بود که شايد خدا می

 مردی خوشبخت بود زيرا که اسحاق. جهت درصدد تحقيق برآمد
 بلکه خواستار ،دانست چگونه دعا کند همسری داشت که نه فقط می

  .درک اراده خدا در رابطه با خودش و فرزندانش بود
ئله حاملگی و تولد فرزندان، رويداد مقدر شده سدر تاريخ نجات، م

اين واقعيت در مورد .  داردای الهی است که پيامد مهم و قابل مالحظه
، همچنين در مورد )٢١ ؛ ١٨پيدايش (کرد   صدق میاسحاقتولد 

، سموئيل )١خروج (، موسی )٢۴ :٣٠ -٣٠ :٢٩(دوازده پسر يعقوب 
، و خداوند ما عيسی )٢٢ -١٧ :۴روت (، داود )٢ و ١اول سموئيل (

اقات ، تولد و مرگ رويدادها و اتف بارداری).۵ و ۴ :۴غالطيان (مسيح 
آميز و  بشری نيست، بلکه مقدرات الهی است و بخشی از نقشه حکمت

 ؛ ١۵ :١١۶مزمور (باشد  آميز خدا برای قومش می طرح محبت
١ -١٣ :١٣٩۶.(  

که فهميد دو  مجسم کنيد چه حالی به ربکا دست داد هنگامی
فرزندش در تمام عمر با يکديگر کشمکش و منازعه خواهند داشت، و 

ادوم و ( قومی را بوجود خواهند آورد و آن دو قوم هر يک از آنان



      ١٣ين پسری از چنين پدری چن

13 

کوچکتر بر با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت ولی فرزند ) اسرائيل
 را انتخاب کرد که اسحاقهمانطور که خدا . تر تسلط خواهد داشتبزرگ

زاده بود، همچنين  آمد نه اسماعيل را که نخست دومين فرزند بشمار می
آمد، نه عيسو  حساب می دومين فرزند بهاو د که او يعقوب را انتخاب کر

تر  بزرگتر بايستی بر فرزنداينکه فرزند کوچک. زاده بود نخسترا که 
حکمرانی کند، برخالف منطق و رسم و سنت انسان است ولی اين 

 و خدا هرگز مرتکب ٣)١٢ -٩ :١٠روميان ( است حاکمانتخاب خدای 
  .گردد  نمیاشتباه

عيسو شايد به معنای . )٢٨ -٢۴آيات (شيده ای از هم پا خانواده
 بود که به معنی قرمز است و "ادوم"لقب ديگر عيسو .  باشد"پرمو"

اشاره دارد به موی قرمز و آش عدس قرمز که به او فروخته شد 
اين پسران دوقلو نه تنها ظاهری متفاوت بلکه ). ٣٠ -٢۵ :٢۵پيدايش (

 تنومند بود که بيشتر عيسو مردی. هايی مختلف نيز داشتند شخصيت
پرداخت؛ در  گذرانيد و به شکار می وقت خود را در خارج از خانه می

شايد فکر کنيد که .  بودکردهنشين و عزيز که يعقوب پسری خانه  حالی
 آنها به دِودوست داشته باشد چون هر   بيشتر بايد يعقوب رااسحاق
ود، يعقوب مند بودند، اما چنين نب های داخل خانه عالقه فعاليت
ربکا زنی فعال بود و اختيار کارها را . شد  ربکا محسوب میکردۀ عزيز

                                                 
سازد انجام دهد و   خداوند اقتدار کامل دارد تا آنچه خشنودی و رضايت او را فراهم می٣

افکار او بسيار برتر و واالتر از افکار ما است و . تواند با او مقاومت کند هيچ کس نمی
در حقيقت، پولس ). ٣۶ -٣٣ :١١ن روميا(های وی فوق از ادراک و کاوش است  طريق

دهد که دعوت و برگزيدگی يعقوب ناشی از فيض محض خدا  رسول به وضوح نشان می
کسانی که متن ). ١٢ -١٠ :٩روميان (بود و ارتباطی به لياقت و شايستگی او نداشته است 

کند  شان می ناراحت» يعقوب را دوست داشتم و از عيسو نفرت نمودم «٣ و ٢ :١مالکی 
اصطالحات نسبی هستند، چنانکه در " نفرت نمودن"و " دوست داشتن"بايد بدانند که واژه 

نه . ٢۶ :١۴ ؛ لوقا ١٧ -١۵ :٢١؛ تثنيه ٣٣ -٣١ :٢٩پيدايش : شود اين آيات نيز مشاهده می
يعقوب و نه عيسو، هيچ کدام مستحق فيض خدا نبودند، چنانکه امروزه هيچ کدام از ما نيز 

گر توسط خدا به همان اندازه اسرارآميز  انتخاب يعقوب حيله). ٩ و ٨ :٢ن افسسيا(نيستيم 
  .است که برگزيدگی شائول طرسوسی جنايتکار



  اصيل باشيد١٤

 14 

توانست  گذرد و با تدبير می دانست در خانه چه می در دست داشت و می
  .رسيد در خانه پياده کند نظرش می هايی را که به بهترين روش

های  ها والدين و فرزندان خواسته آور است وقتی در خانه تأسف
دهند و باعث بروز تفرقه  مقدم بر اراده خدا قرار می خود راشخصی 

 از طعم غذايی که عيسو از طريق شکار به خانه اسحاق. شوند می
برد، و خواهيم ديد چگونه اين واقعيت در سرنوشت  آورد لذت می می

  ). ٢٧فصل (خانواده نقش مؤثری داشت 
و که های خويش را از طريق عيس ، اين مرد آرام، آرزواسحاق

دانست که  ساخت، اگرچه به وضوح می مردی شجاع بود برآورده می
دانست که عيسو حق   میاسحاق آيا ٤.فرزند ارشد او مردی دنيوی است

اش را فروخته است؟ در اين رابطه کالم خدا چيزی به ما  زادگی نخست
تر را انتخاب  دانست که خداوند فرزند جوان  میاسحاقاما . گويد نمی

  .دهد و را بر فرزند ارشد ترجيح میکرده و ا
يکی از دوستان من کارتی را زير شيشه ميز دفتر کارش قرار داده 

 .»رفندايمان يعنی زندگی کردن بدون ت«:  متن آن چنين بودبود که
او قبل از تولدش . اش ببيند توانست اين واقعيت را در زندگی يعقوب می

زادگی  حقوق نخست از برکات و تاتوسط خدا برگزيده شده بود 
برخوردار شود؛ بنابراين الزم نبود به طرح نقشه بپردازد تا از 

طور آشکار مشاهده  احتماًال يعقوب قبًال به. برادرش سوءاستفاده کند
نداشته و اهميت نموده بود که چطور عيسو به امور روحانی توجهی 

ر شد او در خو داده است، و همين رفتار عيسو بود که مانع می نمی

                                                 
. نامد می" دنيوی"عيسو را )  ترجمه هزاره نو-١۶ :١٢( نويسنده رساله به عبرانيان ۴

ت به توانس عيسو تمايالتی به امور و معيارهای الهی نداشت، و هر کسی و هر چيز می
انگاشت و به  او يک مرد موفق دنيوی بود و اراده خدا را ناديده می. وجود او رخنه کند

ازدواج او با دو زن ). ٣۵ و ٣۴ :٢۶پيدايش (پوشاند  های خود جامه عمل می خواسته
  .نمايشگر عدم عالقه او به امور الهی است" ِحّتی"
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حتی شايد . دريافت برکات الهی باشد و اراده خدا را به انجام رساند
نظر قرار داده  يعقوب و مادرش اين موضوع را مورد بحث و تبادل

  .بودند
 "خدا حفظ کند"ای اخذ شده که به معنی  نام يعقوب در عبری از واژه

و ) "پاشنه"به معنی (است؛ ولی چون اين واژه با واژه عبری عِقب 
دارد، يعقوب به  آوايی هم) "از پشت سر مراقب بودن"به معنی (ب عقـَ

به اين ترتيب يعقوب و عيسو .  ملقب گرديد"فريبکار" يا "گير پاشنه"
 يعقوب پاشنه پای عيسو ، کرده بودند و هنگام تولد قبل از تولد مجادله

اين اقدام اخيرش به معنای آن بود که يعقوب برادرش را . را گرفته بود
زمين خواهد زد و از او امتيازی خواهد گرفت و اين پيشگويی به به 

  .حقيقت پيوست
اين واقعيت که خدا اراده کرده بود تا برکات عهد را به يعقوب 
ارزانی دارد، بدين معنی نبود که ديگر افراد خانواده از تعهدات خود 

آنها همه مسئول اعمال خود بودند زيرا . نسبت به خداوند سرباز زنند
ها  ها و وظايف انسان حاکميت مطلق الهی سبب بطالن و حذف مسئوليت

در حقيقت درک اينکه ما برگزيده خدا هستيم به . گردد در قبال خدا نمی
تری در قبال اراده و خواست خدا  بزرگ عنای اين است که ما مسئوليتم

  .داريم
  

  )١١ -١ :٢۶پيدايش (های پدرش مواجه گرديد   او با وسوسه-٣
گيرد، چه از طريق  ن راستين هميشه مورد آزمايش قرار میايما
يعقوب (وسيلۀ مشکالت پيرامون ما   های درونی ما، چه به وسوسه

خدا ما . ، زيرا ايمانی که آزموده نشده باشد قابل اعتماد نيست)١٨ -١ :١
کند تا از ما انسان بهتری بسازد، اما شيطان ما را  را امتحان می

هر نسل جديدی به نحوی . ز ما انسان بدتری بسازدکند تا ا وسوسه می



  اصيل باشيد١٦

 16 

گردد که  شود، و متوجه می های نسل پيشين می درگير همان وسوسه
در اين فصل . دشمن عوض نشده و طبيعت انسان نيز تغيير نکرده است

 بکار "پدر"هشت بار نام ابراهيم ذکر گرديده است و شش بار نيز واژه 
ابراهام لينکن . ی فرزند پدرش بود به مفهوم واقعاسحاق. رفته است

  .٥» نيستیما را از تاريخ گريز«: سخن درستی گفته است
وقتی ابراهيم به کنعان رسيد با قحطی . )۶ -١آيات (وسوسه فرار 

پيدايش (مواجه گشت و با اولين امتحان سخت ايمان روبرو گرديد 
 او در راه حل او اين بود که مکانی را که خدا برای). ۴ :١٣ -١٠ :١٢

او با اين کار نمونه .  رهسپار مصر شود،نظر گرفته بود ترک گفته
 ٦.کردند، برجای نهاد بدی برای نسل آينده خود که از او تقليد می

شود، زيرا اراده خدا هرگز  مکان جهان در اراده خدا يافت میترين  امن
ن ما فيضش نتواند ما را دريابد و کمککند که ما را به جايی هدايت نمی

» توانم از اين مشکل خالصی يابم؟ چگونه می«: پرسد ايمانی می  بی.کند
 فراتوانم از اين مشکل  چه می«: کند در حالی که ايمان سؤال می

  .»بگيرم؟
 با مشکل قحطی روبرو شد، تصميم گرفت به جرار اسحاقوقتی 

 و ربکا اسحاق ٧.ها فرار کند و از ابيملک ياری بطلبد پايتخت فلسطينی
دهد  اين امر نشان می). ١١ :٢۵پيدايش (زيستند  می» بئرلحی رئی«در 

نمودند تا به   به سوی شمال شرقی سفر کيلومتر١٢٠که آنها تقريبًا 
                                                 

  .١٨۶٢ پيام لينکلن به مجلس سنای آمريکا در اول دسامبر ۵
زد  شدند، هوای بازگشت به مصر به سرشان می  هر وقت يهوديان با مشکل روبرو می۶
فرمانروايان يهودا در طی دوران انحطاط ). ١۴ ؛ ١١ ؛ اعداد ۴ -١ :١٧ ؛ ٣ -١ :١۶خروج (

و زوال سلطنت خود، به جای توکل بر خدا، اغلب دست ياری به سوی مصر دراز 
   ).١١ :٧ به بعد، هوشع ١٣ :۴٢ ؛ ارميا ١ :٣١ ؛ ٢ و ١ :٣٠اشعيا (کردند  می
 سال، هنگامی که اسحاق و ربکا هنوز فرزندی نداشتند و ٢٠ اين سفر احتماًال در طی ٧

). ٢٠پيدايش (تقريبًا يک قرن بعد از آنکه ابراهيم و سارا به جرار رفته بودند روی داد 
کرد يا اينکه ممکن است ممکن است لقب پادشاهی باشد که ابراهيم مالقات " ابيملک"

  .عنوان چندين پادشاه بوده باشد
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 و ربکا به جرار رسيدند، امکان اسحاقحتی بعد از آنکه . جرار برسند
دارد که وسوسه شده باشند به سمت جنوب، به مصر عزيمت کنند، اگر 

  .ه آنها اخطار نموده بود که اين کار را نکنندچه خداوند ب
 اجازه داد در فلسطين بماند و وعده دارد که او را اسحاقخدا به 
خدا به ابراهيم وعده داده بود که نسل او بسيار افزون . برکت دهد

ها را به تصرف  رسد که همه آن سرزمين خواهد شد و روزی فرا می
ق بود که تا مدتی نامحدود که  هم اکنون محاسحاقدرآورند، اگر چه 

 ؛ ٣ و ٢ :١٢نگاه کنيد به پيدايش (دانست در آنجا بماند  خدا صالح می
خاطر   را بهاسحاقخداوند ). ١٨ -١۵ :٢٢ ؛ ٨ -٣ :١٧ ؛ ۵ :١۵ ؛ ١۶ :١٣

همچنانکه امروزه ايمانداران  ،)٢۴ ، ۵ :٢۵پيدايش (ابراهيم برکت داد 
  .دهد خاطر مسيح برکت می را به

خواهد از  ها فرار کنيم، زيرا خدا می توانيم از آزمايش رگز نمیما ه
های ايمان  ها، فرزندانش هر جا که هستند، درس طريق آزمايش

 ايمان ما هرگز رشد نخواهد کرد زيرا ، فرار از مشکالتبا. بياموزند
» سازد آورد و بردباری، شخصيت را می ها بردباری به بار می سختی«
کاش که مرا «شايد ما هم مانند داود آرزو کنيم . )۴ و ٣ :۵روميان (

مزمور (» يافتم بود تا پرواز کرده استراحت می ها مثل کبوتر می بال
مانديم در حالی که  ، ولی در اين صورت ما هميشه کبوتر می)۶ :۵۵

  ).٣١ :۴٠اشعيا (خواهد ما مانند عقاب پرواز کنيم  خدا می
توانست از قحطی   میاقاسح. )١١ -٧آيات (وسوسه دروغ گفتن 

فرار کند ولی وقتی خود را در موقعيتی قرار داد که امکان فرار وجود 
ابراهيم دو بار . نداشت، مجبور شد برای حفظ جان دروغ بگويد

و ) ٢٠ -١۴ :١٢پيدايش (مرتکب همين گناه گرديد، يک بار در مصر 
مان به به ياد داشته باشيد که اي). ٢٠پيدايش (بار ديگر در فلسطين 
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های  معنی زيستن بدون ترفند است؛ و دروغگويی گويا يکی از روش
  .ها دلخواه بشری است برای فرار از مسئوليت

و مانند ( در رابطه با زنی که همراه او بود سؤال کردند اسحاقاز 
 ولی وقتی ابيملک ٨.باشد پاسخ داد او خواهرش می) پدرش قبل از او

 دانست که ربکا همسر او ٩کند،  می با ربکا عشقبازیاسحاقديد که 
پرستش  ترسيد که ميزبان بت  دروغ گفت؟ زيرا میاسحاقچرا . باشد می

  بردروغ او گواه. او را به قتل برساند تا همسر زيبايش را تصاحب کند
 که برای  ايمانی او بود زيرا اگر او مدعی وعده عهد بود هنگامی بی

، پس چرا نتوانست اعتماد کند )٢١ :٢۵پيدايش (کرد  فرزندان دعا می
  که همان وعده عهد از او و همسرش حمايت و حفاظت خواهد کرد؟

حقيقت شالوده «: چنين نگاشته است ١٠"جان درايدن"شاعر انگليسی 
و مراقب  وقتی مردم مواظب. »تمامی دانش است و پيوند همه جوامع

رو گردد و همه چيز ف سخنان خود نباشند، اساس جامعه متزلزل می
های مستحکم،  های خوشبخت، دوستی پايه و اساس خانواده. پاشد می

های پايدار، کليساهای بانفوذ، جملگی بر  های موفق، دولت تجارت
: گفته است ١١واعظ آمريکايی فيليپ بروکس. حقيقت استوار است

نظر رسد، هميشه نيرومند است؛ اما  حقيقت هر قدر هم که سست به«
. » نيرومند جلوه کند، همواره سست استدروغ هر اندازه نيز که

  .حقيقت چسب است و دروغ مالط

                                                 
دانست که پدرش دو بار مرتکب اين گناه  تری گرديد زيرا می  اسحاق مرتکب گناه بزرگ٨

سخنان ابراهيم نيمه دروغ بود در حالی که اسحاق . گرديد، و ربکا نيز خواهرش نبود
  .مرتکب دروغ علنی شد

بازی "يا " خنديدن"هم ريشه و به معنی " اسحاق"ه در لغت عبری با واژ" عشقبازی "٩
  ).۶ :٢١؛ ١۵ و ١٣، ١٢ :١٨ ؛ ١٧ :١٧پيدايش (است " کردن

١٠ John Dryden (1631-1700)  
١١ Phillips Brooks (1835-1893) 
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 خود را در مشکالت ديد، وسوسه شد فرار کند و دروغ اسحاقوقتی 
 تسليم اسحاق. شويم امروزه، ما نيز با چنين وضعی روبرو می. بگويد

ايمانی  چه دردناک است هنگامی که افراد بی. وسوسه شد و گير افتاد
های خادمين خدا را  در انظار عمومی و آشکارا دروغچون ابيملک 

با اين کار چه اهانت و رسوايی به پيکر حقيقت وارد . نمايند افشا می
  !شود می

  

  )٣٣ -١٢ :٢۶پيدايش (های پدرش را حفر نمود   او مجددًا چاه-۴
شد که زندگی چادرنشينی های پدرش  ها و رمه  وارث گلهاسحاق
 ثروتمند، در يک مکان ساکن شده بود و اما اينک اين وارث داشت،

  .)٨آيه  (  در جرار ماندکشاورز شده بود و مدتها
ی  و همسايگان او از امکانات يکساناسحاق. )١۴ -١٢ات آي(برکت 

 اسحاقمند بودند، اما محصوالت   زمين و آفتاب و باران بهرهنظير
راز آن . تندهای او بسيار افزونی ياف ها و رمه بيشتر از آنها بود و گله

 را از هر جهت برکت اسحاقچه بود؟ خدا به وعده خود عمل نمود و 
ها بعد مشابه همان برکات را به يعقوب عطا  خدا سال). ۵ -٣آيات (داد 
  ).٣١فصل (فرمود  می

توانست کسی را برکت  خداوند چگونه می!  فريبکار بوداسحاقاما 
ايمان خود  ايگان بیدهد که مدعی ايمان بود و اکنون واضحًا به همس

های  گفت؟ زيرا خدا هميشه به عهد خود وفادار است و وعده دروغ می
؛ و تنها شرطی که )١٣ -١١ :٢دوم تيموتائوس (دارد  خود را نگاه می

 در آن سرزمين ساکن اسحاقبرای برکات عهد قرار داد اين بود که 
  .شود و به مصر نرود

پيدايش (داد  براهيم برکت میو ايمان ا خاطر زندگی  را بهاسحاقخدا 
ما تنها . دهد خاطر عيسی مسيح برکت می ، همچنانکه ما را به)۵ :٢۶
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زمانی که به آسمان برسيم خواهيم فهميد چقدر از برکاتی که نصيب ما 
گذاری روحانی دوستان و افراد خانواده ايمانداری  سبب سرمايهه شده، ب

  .اند بوده که قبل از ما به آسمان رفته
 هرچند از برکات مادی برخوردار اسحاق. )١٧ -١۴آيات (مکش شک

های خود، در زحمت افتاد، زيرا برکاتی  پردازی بود، اما به سبب دروغ
وجود  ش بها که نصيب او گشت، مشکالت و برخوردهايی در زندگی

 شدند، به او اسحاقفلسطينيان وقتی متوجه ثروت هنگفت . آورد
وضع (دی برای امنيت خود شمردند حسادت ورزيدند و او را تهدي

مشابهی در مصر نيز صورت گرفت و آن هنگامی بود که جمعيت 
برکات «)  به بعد٨ :١نگاه کنيد به خروج . نهاد يهوديان رو به ازدياد می

امثال (» افزايد سازد و هيچ زحمت بر آن نمی خداوند دولتمند می
را  خدا او ،د در مورد همسرش دروغ نگفته بواسحاقاگر ). ٢٢ :١٠

 صلح شآورد بلکه ميان او و همسايگان باط و تأديب در نمیضتحت ان
، برکات مادی اسحاقبه سبب گناهان ). ٧ :١۶امثال (نمود  برقرار می

  .گشت او موجب زحمت و درد و رنج او
 را مجبور سازند که سرزمين آنها را اسحاقفلسطينيان کوشيدند تا 

 نمايد؛ و برای رسيدن به هدف ترک کند و در محل ديگری سکونت
 نتوانند از آن اسحاقهای  ها و رمه بستند تا گله های ابراهيم را خود، چاه

آب در خاورميانه آن زمان ارزش فراوانی داشت و بدون . استفاده کنند
بحران هنگامی پديد آمد . شد های کافی امر کشاورزی ناممکن می چاه

 اسحاق سرزمين را ترک گويد، و  فرمان داد که آناسحاقکه پادشاه به 
  .نيز اطاعت کرد

رفت دشمن او را   میاسحاق جا که هر. )٢٢ -١٨آيات (جستجو 
هايی را که نوکران  های پدرش و همچنين چاه نمود و چاه تعاقب می

) ١٩آيه (يافتن چاهی که آب روان . کرد  کنده بودند، ضبط میاسحاق
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کننده آب  ، زيرا تضمينآمد میه باشد برکت مخصوصی به شمار تداش
ها را هم ضبط  اما فلسطينيان آن چاه. تازه و خنک در همه اوقات بود

 حفر نمودند نمايشگر اسحاقنام چاههای جديدی که خادمين . کردند
 و "نزاع"ِعسِق به معنی . مشکالتی است که با همسايگانش داشت

 "وسعهترقی و ت" است؛ اما رحوبوت به معنی "دشمنی"سِطنه به معنی 
 ی سرانجام محلی را يافت که در آنجا کسی با او کاراسحاقاست زيرا 

  .نداشت و فضای کافی برای سکونت و چرانيدن گله و رمه موجود بود
هر گاه ابراهيم مشکلی با مردم داشت با شهامت در مقابل آنها عمل 

نمود، مانند قضيه پسر برادرش لوط  کرد و مسئله را حل و فصل می می
، هاجر و اسماعيل )١۴فصل (، پادشاهان مهاجم )١٨ -۵ :١٣يش پيدا(
 اسحاقاما برعکس، ).  به بعد٢٢آيه (ها  و فلسطينی)  به بعد٩ :٢١(

و چون چادرنشين . کرد گير بود و از برخورد احتراز می مردی گوشه
توانست محل سکونت خود را تغيير دهد و از  راحتی میه بود، ب

  .يزددرگيری با همسايگان بپره
در هر موقعيت دشوار زندگی، بصيرت و بينايی الزم است که 

خواهد ما همچون ابراهيم خود را با مسائل درگير کنيم  بدانيم آيا خدا می
تواند هر دو   با مردم صلح و سازش نماييم؛ خدا میاسحاقيا مانند 

جميع خلق به  اگر ممکن است به قدر قوه خود با «.روش را برکت دهد
توان با مردم به صلح  هميشه نمی). ١٢ :١٨روميان (» يدصلح بکوش

 "آميز صلح" و "طاهر"زيست، ولی ما بايد با اتکا به حکمت از باال که 
  .است کوشش خود را به عمل آوريم) ١٧ :٣يعقوب (

توانيم يک درس   از ديدگاه روحانی، میاسحاقبا نگاهی به تجربيات 
است دا  برکات خنمادهی  گا"چاه"مقدس  در کتاب. مهم بياموزيم

 ؛ اعداد ٢٧ :١۵ ؛ خروج ٢٢ :۴٩ ؛ ١٩ :٢١ ؛ ١۴ :١۶پيدايش (
 ؛ ١۵ :۴ها  غزل  ؛ غزل۴ :١٨ ؛ ٢٢ :١۶ ؛ ١۵ :۵ ؛ امثال ١٨ -١۶ :٢١
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اما   کليسا دائم در پی چيزهای تازه است،١٢)١۴ :۴ ؛ يوحنا ١٢ :٣اشعيا 
انی حدگی روهای قديمی زن آنچه همه بدان نياز داريم حفر مجدد چاه

کالم خدا، دعا، : اند است که قوم خدا از ابتدا به آن وابسته و متکی بوده
هايی  ها چاه اين. پرستش، ايمان، قدرت روح خدا، فداکاری، و خدمت

در هر زمان که بيداری . ايم دشمن آنها را پر کند هستند که ما اجازه داده
ه که کسی مبادرت به روحانی در تاريخ کليسا پديد آمده، دليلش اين بود

بخش خدا بتواند آزادانه  های قديمی نموده تا روح حيات حفر مجدد چاه
  .عمل کند

بئرشبع محل بسيار استثنايی و جالبی برای . )٢۵ -٢٣آيات (اطمينان 
 بود زيرا در آنجا پدرش با رهبران فلسطينيان عهد بسته بود اسحاق

هنگامی که ما به .  است"دچاه سوگن"بئرشبع به معنی ).  به بعد٢٢ :٢١(
بخش خود نزد  ، خداوند با کلمات اطمينان تشويق و دلگرمی نياز داريم

 ؛ ٢۴ و ٢٣ :٢٧ ؛ ١١ :٢٣ ؛ ١١ -٩ :١٨نگاه کنيد به اعمال (آيد   ما می
مهم نيست کيست به ضد ما، مهم اين است که ). ١٩ :٢دوم تيموتائوس
-٣١ :٨ ؛ روميان ٣ :٣١ ؛ ١۵ :٢٨نگاه کنيد به پيدايش (خدا با ماست 

بخش عهد   در پاسخ به کالم فيضاسحاق. ، پس الزم نيست بترسيم)٣٩ 
او آماده بود که با . خدا، مذبحی بر پا نمود و خداوند را پرستش کرد

  .دشمنان خود روبرو شود
 "مذبح" و "خيمه" نيز مانند پدرش ابراهيم، اسحاقوجه مشخصۀ 

). ١٨ و ۴، ٣ :١٣ ؛ ٨ و ٧ :١٢ه  ؛ نگاه کنيد ب٢۵ :٢۶پيدايش  (بود
ای مجلل بسازد، اما   آنقدر ثروت داشت که بتواند برای خود خانهاسحاق

داد که او  داد، چرا که خيمه نشان می او زندگی در خيمه را ترجيح می
-١٣ و ١٠ -٨ :١١عبرانيان (در آن سرزمين غريب و زائری بيش نبود 

                                                 
" چاه سوگند"در عبری به منی چاه است، به همين ترتيب بئرشبع به معنی " بئر "١٢
است " بيند ای که مرا می چاه زنده"به معنی " ر لحی رئیبئ"و ) ٣١ و ٣٠ :٢١پيدايش (
  ).١۴ :١۶پيدايش (
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دوش کسی است که  به ته؛ خانهپناهنده کسی است که از خانه گريخ). ١۶ 
خانه ندارد؛ غريبه کسی است که دور از خانه است؛ اما زائر کسی 

 را همچون يک زائر نشان اسحاق "خيمه". است که عازم خانه است
پرستد و عازم  دارد که او يهوه را می  اعالم می"مذبح"دهد، و  می

  .ملکوت آسمانی است
 در اين دنيا اسحاقرد، مانند هر که به عيسی مسيح ايمان و توکل دا

غريب و بيگانه است، و همچون مسافر و زائری بسوی دنيايی بهتر 
جسمی که ما در آن زيست ). ١١ :٢ ؛ ١ :١اول پطرس (رود  پيش می

ريزد و ما به شهر آسمانی   ماست که يک روز فرو می"خيمه"کنيم  می
تاه و زودگذر و زندگی در اينجا کو). ٨ -١ :۵دوم قرنتيان (خواهيم رفت 

دوام است ولی بدن جالل يافته ما برای  موقتی است زيرا اين خيمه بی
اما تا ). ٣ -١ :٣ ؛ اول يوحنا ٢١ و ٢٠ :٣فيليپيان (ابديت خواهد بود 

زمانی که در اين دنيا هستيم بايد مذبح بسازيم و شهادت دهيم که عيسی 
  .دهنده جهان است مسيح نجات
رهبران فلسطينی نزد او !  گرفتاسحاق نقشه. )٣٣ -٢۶(معاهده 

طور عادالنه حل و فصل و  آمدند تا مسئله امالک و مستغالت را به
 که با اسحاق. ) به بعد٢٢ :٢١نگاه کنيد به پيدايش (تسويه حساب کنند 

های خدا از شهامت خاصی برخوردار بود، به هنگام  داشتن وعده
های آنها  با خالفکاریروبرو شدن با فلسطينيان بسيار جسور بود و 

 در طول اين معارضه اثر عميقی روی آنها اسحاقرفتار . مقابله نمود
طور  طوری که آنها توانستند اعتراف کنند که خداوند او را به داشت به
 به اسحاقطوری که ارزش شهادت دادن  به.  برکت داده استعظيمی

 حائز هايش پرست او به مراتب بيشتر از تصرف چاه همسايگان بت
  ).٨ -١ :۶اول قرنتيان (بود  اهميت می
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ای   و رهبران فلسطينی توانستند به موافقت برسند و معاهدهاسحاق
 برای بستن معاهده جشنی ترتيب داد زيرا طبق آن اسحاق. امضا نمايند

رسم و فرهنگ، صرف غذا با يکديگر نشانه پيوند دوستی محکم و 
های   به يکی از چاهاسحاقن همان روز خادمي. حمايت از يکديگر بود

 آن اسحاقو آن را گشودند و ) ٣١ -٢۵ :٢١پيدايش (ابراهيم دست يافتند 
 که قبًال "چاه سوگند". گذاری کرد نام اصلی آن بئرشبع نام چاه را به

 اسحاق اينک شاهدی برای معاهده ،شاهدی برای قرارداد ابراهيم بود
  .شود می

 با همسايگانش در صلح و اقاسح. )٣۵ و ٣۴آيات (درگيری مجدد 
فرزند دنيوی . برد ليکن گرفتار کشمکش خانوادگی بود صفا بسر می
 و ربکا را اسحاقپرست ازدواج کرده بود  دو زن بتبا اوعيسو که 

بعدًا نيز برای آنکه والدين خود را خشمگين ساخته (محزون ساخته بود 
نگاه کنيد به . پرست مبادرت نمود باشد به سومين ازدواج با زنی بت

آلود عيسو، جای  با در نظر گرفتن زندگی گناه). ٩ و ٨ :٢٩پيدايش 
خواست برکت اجدادی را به او عطا کند   میاسحاق بود اگر میتعجب 

  ).٢٧فصل (
خود را داشته ) توسعه و ترقی (،"رحوبوت"خواهيم   همه ما می

 اما ، جای وسيعی که در آن کشمکشی نباشد،)٢٢  :٢۶پيدايش (باشيم 
 بعد از پشت سر گذاشتن مبارزه و اسحاقفراموش نکنيم که رحوبوت 

ا به تنها از طريق مشکالت است که خدا ما ر. کشمکش، حاصل گرديد
» در تنگی مرا وسعت دادی «.کند تر راهنمايی میتر و بزرگ جای وسيع

شود، و ما به خدا  وقتی مشکالت زندگی ما وسيع می). ١ :۴مزمور (
به «و ) ١٧ :٢۵مزمور (بخشد  م، آنگاه خدا ما را وسعت میکني توکل می

اگر طالب جا و موقعيت ). ١٩ :١٨مزمور (آورد  می» جای وسيع
 بايد متحمل درد و رنج گرديم زيرا تنها از اين طريق ،وسيعی هستيم
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توانيم رشد کنيم و آماده شويم تا در جای وسيعی که خدا به  است که می
  .خوردار گرديمدهد از آرامش بر ما می
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  فصل دوم
  

  فاجعه در خانواده
  ٢٨ و ٢٧پيدايش 

  
 و اسحاقزيستم، احتماًال برای  ها می اگر من در دوران پاتريارخ

 مردی بود اسحاق. کردم بينی می های بزرگی را پيش ربکا موفقيت
پيدايش (متعهد که در اطاعت از خداوند خود را بر مذبح قرار داده بود 

 کامل به خدا همسر، بطوراو برای يافتن ). ٢ و ١ :١٢، روميان ٢٢
؛ و همسری را که خدا برايش انتخاب )٢۴پيدايش (د بو هتوکل نمود

دانستند که   و ربکا هر دو میاسحاق). ۶٧آيه (داشت  کرد دوست می
پيدايش (چگونه دعا کنند و اراده خدا را برای زندگی خود بطلبند 

٢۵: ٢٣ -١٩.(  
 پير شد خانواده خيلی زود از اسحاقات، وقتی اما عليرغم اين محسن

 را جانشين ايمان حيله و فريب خانواده یچرا؟ زيرا اعضا. هم پاشيد
های اين فاجعه  نگاهی به صحنه. نمودند و هر يک به راه خود رفتند

 خانواده را مورد بررسی قرار دهيم و یبيفکنيم و هر يک از اعضا
  . راه حل چه سهم و نقشی داشتندببينيم در بروز مشکالت و يا يافتن

  

  )۴ -١ :٢٧پيدايش (انحطاط : اسحاق -١
 سال رياست خود در انجمن ٢٣در دوران  ١لبرتسونادکتر ويليام ک

کتب مودی در شيکاگو، اغلب در پايان دعاهای خود در جمع اظهار 
خدا . »خداوندا، ما را ياری کن که پايان خوبی داشته باشيم«: داشت می

                                                 
١ William Culbertson   
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مستجاب فرمود و او سفر عرش را با پيروزی به پايان دعايش را 
  .کند رساند، ولی اين مطلب در مورد همه ايمانداران صدق نمی

هايی  اين يکی از درس. يک شروع خوب متضمن پايان خوب نيست
شود؛ و اين واقعيت  مقدس تعليم داده می است که مکررًا در کتاب

جدعون، شمشون،شائول انگيز را در زندگی افرادی چون لوط،  تأسف
 را نيز بايد به اسحاق. بينيم پادشاه، سليمان، ديماس و بسياری ديگر می

اگر تاکنون فردی وجود داشته که با برکت . اين فهرست اضافه کرد
ولی متأسفانه .  استاسحاقعظيمی زندگی را آغاز نموده، اين شخص 

 گناهان او را در اينجا، برخی. او زندگی خود را در آخر به تباهی کشيد
  .دهيم مورد بررسی قرار می

دانست که چيزی از   نيک میاسحاق. تگرف او از خداوند پيشی می
وی او آن بود که ز با اين حال، بزرگترين آر٢عمرش باقی نمانده است،
شد با لذت  وسيله پسر محبوبش عيسو پخته می  از خوراکی خوب که به

، ابراهيم تدارک اسحاق که پدر  هنگامی٣).٢٨ :٢۵پيدايش (تناول نمايد 
ديد نگرانی او آن بود که برای پسرش يک عروس  مرگ خود را می

                                                 
اگر . توانيم با اطمينان بگوييم که در اين موقع اسحاق چند ساله بوده است  ما نمی٢

) ۴۵ -٣۴ :٢۶(های عيسو رخ داده باشد   مدت کوتاهی پس از ازدواج٢٧رويدادهای فصل 
نظر به اينکه او در سن صد و هشتاد سالگی .  اسحاق صد ساله بوده استدر اين صورت
رسد که او در اين وقت احساس کند که  نظر عجيب می ، به )٢٩ و ٢٨ :٣۵(درگذشته است 

خواست برکت را به عيسو  پايان عمرش نزديک شده است، مگر اينکه او صرفًا چون می
 اگر از سن يعقوب، زمانی که او به مصر اما. کرد که در حال مرگ است بدهد، تظاهر می

، ٣٧بايد در پيدايش فصل  ، شروع کنيم و به عقب برگرديم، اسحاق می)٩ :۴٧(رفت 
اما اين . يکصد و سی و هفت ساله باشد، يعنی چهل و سه سال ديگر از عمرش باقی بود

دهد که   سال نشان می٧٧محاسبه، سن يعقوب را وقتی به حران رفت تا همسر اختيار کند 
دانيم  مقدس چندان دقيق نيست و ما نمی محاسبه زمان در کتاب. رسد نظر منطقی نمی به

  .دنيا آمدند يعقوب چند ساله بود هنگامی که هر يک از دوازده پسرش به
خواست به پسرش برکت دهد، آن دو طبق رسم و  رود هنگامی که پدری می  تصور می٣

مقدس نوشته نشده  البته در کتاب. نشستند ر سفره میآئين آن زمان برای صرف غذا با هم س
کرد او عيسو است، برای صرف غذا دعوت  که اسحاق يعقوب را حتی هنگامی که فکر می

  .کرده باشد
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وقتی داود پادشاه به . پيدا کند تا وعده عهد را حفظ و حمايت کرده باشد
پايان عمر خود رسيده بود مقدمات ساختن معبد را ترتيب داد و پولس 

تائوس با ايمان کالم نيز قبل از شهيد شدن خود در صدد بود که تيمو
  .خدا را موعظه کند و حافظ ايمان باشد

 ٤بارنوم .تی .پی. آخرين سخنان شخص مؤيد نوع زندگی اوست
درآمد «: کارگردان معرف سيرک آمريکايی، قبل از مرگش پرسيد

! لشکر«: فرياد زدناپلئون بناپارت در بستر مرگش » امروز چقدر بود؟
ده ناتوراليست آمريکايی فقط دو کلمه  نويسن٥هنری ديويد تورو» !لشکر

 که عادت داشت به اسحاقاما » .پوست سرخ... گوزن«: بر زبان آورد
و برای ) ۶٣ :٢۴(هنگام غروب در صحرا با خدا راز و نياز و دعا کند 

، در آخر عمر )٢١ :٢۵(همسرش دست نياز به سوی خدا دراز کرد 
او ! ای بخورد خوشمزه خوراکواند تتنها يک آرزو داشت و آن اينکه ب

به جای آنکه درصدد رفع اختالفات خانوادگی باشد که خود و همسرش 
علت خودخواهی و طرفداری خود آن را بوجود آورده بودند،  به

اش را به نابودی  متأسفانه به دشمنی و عداوت تداوم بخشيد و خانواده
  .کشيد

 متولد سحاقاقبل از آنکه پسران . نمود او از فرمان خدا سرپيچی می
شوند، خدا به او و ربکا گفته بود که يعقوب پسر کوچکشان برکات عهد 

 نقشه اسحاق؛ با وجود اين، )٢٣ -١٩آيات (را دريافت خواهد نمود 
دانست که عيسو   میاسحاقبدون شک . کشيد که عيسو را برکت دهد

 از ؛زادگی خود را خوار شمرده و آن را به يعقوب فروخته است نخست
ديگر عيسو زنان کافر را به همسری گرفته بود و با اين کار سوی 

 فراموش کرده بود اسحاقآيا . دار ساخته بود صالحيت خود را خدشه

                                                 
۴ P.T.Barnum (1810-1891)   
۵ Henry David Thoreau (1817-1862)  
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که پدرش خادم خود را به سفری دور و دراز به حران فرستاده بود که 
کرد که   واقعًا فکر میاسحاقهمسری مناسب برای او پيدا کند؟ آيا 

ايمان و دنيوی برکت  ريب دهد تا به عيسوی بیتوانست خدا را ف می
  عطا کند؟

گير بود   نابينا و احتماًال زميناسحاق. کرد او با احساسات زندگی می
برد، قاعدتًا بايد  شخصی که در چنين وضعی بسر می). ٣١ و ١٩ :٢٧(

 طريق ايمان را رها ساخته و با اسحاقاما . در طلب ياری از خدا باشد
، )٢۵ و ٩، ۴آيات (ی يحس چشا: کرد  عمل میحواس جسمانی خود

روش "او به اصطالح از ). ٢٧(، و بويايی )٢٢ (شنوايی، )٢١(المسه 
فکرهای بسيار در دل انسان  «. استفاده کرد و شکست خورد"علمی

  ).٢١ :١٩امثال (» است اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است
 ارنست  اثر،"رمرگ در بعد از ظه"های داستان  يکی از شخصيت

همينگوی، احتماًال مؤيد اعتقادات خود همينگوی است در جايی که 
دانم که آن عملی اخالقی است که شخص  من فقط اين را می«: گويد می

بعد از انجام دادنش احساس خوبی داشته باشد، و بالعکس، عملی 
غيراخالقی است که شخص بد از انجام دادنش احساس بدی داشته 

گذارند و تصميمات  ن فلسفه صحه میايوزه بيشتر مردم بر امر» .باشد
سازند، نه  کنند استوار می  خود را منحصرًا بر اساس آنچه احساس می

اگر نسبت به چيزی «: گويد بر اساس آنچه خداوند در کالمش می
  »!احساس خوبی داری، پس آن چيز خوبی است

عی داشت نه  يک ايماندار رو به انحطاط بود که زندگی طبياسحاق
فوق طبيعی، و بجای ايمان و اطاعت از کالم خدا، به احساسات خود 

گفت که به زودی خواهد مرد،  او نابينا و عليل بود و می. متکی بود
ای  از رهبری چنين پدری انتظار چه نتيجه. معهذا اشتهای خوبی داشت

  ای از هم پاشيده؟ توان داشت، جز خانواده می
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  )١٧ -۵  :٢٧ايش پيد(فريب :  ربکا-٢
چنين " مارميون" در يکی از اشعارش به نام ٦والتر اسکات

 آن هنگام که به نيرنگ ،تنيم چه تارهايی دور خود می«: نويسد می
به ياد داشته باشيد که ايمان به معنی زيستن بدون » .شويم متوسل می

ترفند است؛ ايمان يعنی اطاعت از خدا بدون توجه به اينکه چه 
. کنيم، يا چه اتفاقی ممکن است رخ دهد اريم يا چه فکر میاحساسی د

، اما )٨ :١١عبرانيان (اطاعت ناشی از ايمان، راز موفقيت ابراهيم بود 
  . و ربکا شداسحاقفقدان چنين اطاعتی بود که مسبب مشکالت خانواده 

 در پی عيسو فرستاد تا به اسحاقوقتی . )۵آيه (استراق سمع 
 مطلع شد و در آن حوالی گوش به زنگ ايستاد تا اش بيايد، ربکا خيمه

بعدًا نيز هنگامی که عيسو فاش کرد که قصد دارد . گذرد بفهمد چه می
؛ بنابراين )۴٢ :٢٧پيدايش (برادرش را بکشد، ربکا آن را نيز شنيد 

استراق سمع مهارت داشت و از آخرين   ربکا در،اينطور که پيداست
  .د آگاه بوداافت یوقايعی که در خانواده اتفاق م

ری که روزگاری در برابر هبا اين حال، دردناک است که زن و شو
گيرند و ديگر مثل  کم از هم فاصله می اند، کم خدا و يکديگر عهد بسته

  .پردازند سابق به خواندن کالم خدا و دعا با يکديگر نمی
زيده شده تا گدانست يعقوب بر ربکا که می. )١٠ -۶آيات (ترفند 

کار شد تا هر طور شده پسر ه عهد را دريافت کند، فوری دست ببرکت 
هنگامی که عيسو . محبوبش را در تصاحب برکت از خداوند ياری دهد

کردند،   صحبت میاسحاقبه شکار رفته بود، اگر ربکا و يعقوب با 
اما آنها . رسيد شد و با آنها به توافق می  فکرش منور میاسحاقاحتماًال 

دند، بلکه ربکا مصمم شد يعقوب را زير نفوذ خود قرار اين کار را نکر
  .دهد و شوهرش را بفريبد

                                                 
٦ Sir Walter Scottشاعر اسکاتلندی قرن نوزدهم   
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 اين واقعه را چنين تفسير ١٨ -١٣ :٣عهدجديد در رساله يعقوب 
 متکی به حواس جسمانی خود بود اما ربکا متکی به اسحاق :کند می

زيرا هر «. انجامد اما تدبير دنيوی هميشه به مشکل می. تدبير دنيوی
 که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود جايی
  ).١۶ :٣يعقوب (» باشد می

دهد که او از قبل  اش را پياده کرد، و اين نشان می ربکا فوری نقشه
ربکا . درباره آن فکر کرده و آن را به خوبی طراحی نموده بود

باشد و نيز  دانست که عيسو فرزند مورد عالقه شوهرش می می
ربکا حتی درباره تهيه . يستانند سابق مردی روحانی نشوهرش م

غذای مورد نظر نيز فکر کرده بود، و او بايد آشپز ماهری بوده باشد 
ای تغيير دهد که  گونه دانست چگونه طعم گوشت بزغاله را به چون می

  !مزه گوشت آهو دهد
آيا اين کار «يعقوب نگران آن نبود که . )١٧ -١١آيات (پيمان 
او نگران فرمان يازدهم » افتم؟ آيا گير نمی«بلکه » ت يا نه؟صحيح اس

بلکه ربکا نقشه کشيد عالوه بر گوشت بزغاله، از » !گرفتار نشو«: بود
پوست را همچون عيسو   نرمپوست بزغاله نيز استفاده کند تا يعقوِب

نيز لباس عيسو را به يعقوب پوشاند تا بوی بدن . پرمو جلوه دهد
نان قوت خسپس پسرش را با اين س. او به مشام رسدصحرايی عيسو از 
اما او ). ١٣آيه (» !ای پسر من، لعنت تو بر من باد«: قلب داد تا نترسد

دانست اين سخنش چه عواقبی در بر خواهد داشت، زيرا پس از  نمی
ران رفت، ربکا هرگز ديگر فرزند محبوب خود را حاينکه يعقوب به 

  .نديد
اگر نسبت به چيزی احساس خوبی داری، «: د اين بواسحاقفلسفه 

هدف وسيله را «: اما فلسفه ربکا چنين بود» !پس آن چيز خوبست
او  توانست به خدا توکل کند و ببيند که ربکا نمی» .کند توجيه می
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خواست خدا را  ها و مقاصدش را اجرا نمايد، بلکه می تواند نقشه می
اما . کند کار خوبی است یياری دهد، و دليلش هم اين بود که کاری که م
گری وجود ندارد؛ زيرا  در زندگی ايماندار جايی برای فريب و حيله

 اما راستی در مسيح يافت ،)٣ :١١دوم قرنتيان (کار شيطان است  فريب
ای  در روح او حيله... خوشا به حال کسی که«). ۶ :١۴يوحنا (شود  می
  ).٢ :٣٢مزمور (» باشد نمی
  

  )٢٩ -١٨ :٢٧ايش پيد(دروغ :  يعقوب-٣
يعقوب در اين دسيسه با مادرش همکاری کرد، در حالی که 

 اسحاق پيشنهاد کند که مادرش و ،توانست با اين طرح مخالفت کرده می
ولی يعقوب ناگهان . صادقانه با هم روبرو شوند و با عيسو مقابله نمايند

 دست گرفت، و بههای عيسو را پوشيد و غذای خوش طعم را  لباس
مالحظه کنيد چگونه .  خود را در اين سناريو به خوبی بازی کردنقش

 شد، زيرا برای دفاع از فريب بايد هی منتیيک دروغ به دروغ ديگر
های خود  يعقوب تار فريب را با دست. فريب بيشتری بکار گرفت

  !بافت می
 به اين اسحاقآيا . )١٩ و ١٨آيات (در مورد نامش دروغ گفت 

هايش سنگين شده بود؟ بعيد به نظر  چون گوشسبب پرسيد او کيست 
، احتماًال او مشکوک شده بود زيرا انتظار نداشت که )٢٢آيه (رسد  می

گذشته از اين، ). ٢٠آيه (عيسو به اين زودی از شکار باز گردد 
در اينجا بود که يعقوب . صدايی که او شنيد شبيه صدای عيسو نبود

  . عيسو استاولين دروغش را گفت و وانمود کرد که
يعقوب . )٢٠ و ١٩آيات (در مورد خوراک و خداوند دروغ گفت 
، و گوشت بز )دروغ دوم(ادعا کرد خواهش پدرش را بجا آورده است 

حتی خداوند را ارج نهاد که ). دروغ سوم( ناميد "شکار من"را گوشت 
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او نه فقط ). دروغ چهارم(کمک کرده که بتواند زود شکار کند او به 
بکار ! ويت خود بلکه درباره خدا نيز به دروغ متوسل شددرباره ه

  .بردن نام خدا برای پوشاندن گناه گامی به سوی توهين به مقدسات است
-٢١آيات (بار ديگر در مورد هويت خود و محبتش دروغ گفت 

های يعقوب را  هايش اعتماد نداشت، دست  که به گوشاسحاق. )٢٧ 
ی انسان اشتباه گرفت و يعقوب لمس نمود و پوست بز را به جای مو

چه ). دروغ پنجم(باشد  مجددًا او را مطمئن ساخت که او واقعًا عيسو می
پس از . کندحرمت  انگيز است که پسری اين چنين پدرش را بی تأسف
 از يعقوب خواست که او را ببوسد و آن خورد، خوارک را اسحاقآنکه 

لوقا (ريا بود ای از روی  بوسه ششمين دروغ بود چرا که بوسه
توانست ادعا کند پدرش را دوست دارد در  چگونه يعقوب می). ۴٨ :٢٢

 را متقاعد اسحاقها  داد؟ بوی لباس حالی که او عمًال پدرش را فريب می
  .کرد که عيسو در کنار اوست، پس او آماده دادن برکت به پسرش شد

 يعقوب را برکت داد تا صاحب ثروت و امالک شود، زيرا اسحاق
 اين هر دو ،برای قومی که از وعده سرزمين موعود برخوردار بود

 برکت ديگری نيز اعالم نمود و آن اسحاقاما . اهميت بسيار داشت
). ٢٩ :٢٧پيدايش (اقتدار سياسی در رابطه با قومش و ساير اقوام بود 

 مجددًا کالمی را که خدا درباره پسران گفته بود تکرار کرد اسحاق
 او ،)"پسران" و "برادران"( بکار بردن اسامی جمع ، و با)٢٣ :٢۵(

به فراتر از دوران يعقوب نظر کرد يعنی به زمانی که نسل ابراهيم 
ها زير  در دوران سلطنت داود و سليمان ساير قوم. توسعه خواهد يافت

او نه فقط يعقوب را از برکات خدا بلکه از . سلطه اسرائيل قرار گرفتند
ای را که خداوند به  يز مطمئن ساخت، و وعدهحمايت و حفاظت خدا ن

  ).٣ :١٢(آور شد  ابراهيم داده بود به وی ياد
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توانست برکات را لغو نمايد و هيچ   ديگر نمیاسحاق. کار تمام شد
  .کس در خانواده قادر نبود از عواقب آن جلوگيری کند

  

 و ١۶ :١٢؛ عبرانيان ۴٠ -٣٠ :٢٧پيدايش (نوميدی :  عيسو-۴
١٧(  
ب نزديک بود گير بيفتد چون عيسو از شکار باز گشته بود و قويع

يعقوب در رابطه با . هر آن احتمال داشت يعقوب را در آنجا ببيند
توانست بدهد؟ طولی  های عيسو چه توجيه و توضيحی می پوشيدن لباس

 و عيسو از خيانت يعقوب آگاهی يافتند اما هر يک اسحاقنکشيد که 
  .شان دادندواکنشی متفاوت از خود ن

ت اصطالح عبری اين آيا. )٣٣ -٣٠آيات ( به شدت لرزيد اسحاق
 اين چنين آشفته اسحاقچرا . حاکی از آشفتگی و اضطراب شديد است

شد؟ زيرا متوجه شد که خداوند نقشه خودخواهانه او را باطل نموده 
 در جرار به اسحاق. است تا پسر محبوب او برکت را بدست نياورد

و او سعی کرده بود از طريق ) ٢۶پيدايش (گفته بود ابيملک دروغ 
و اکنون ) ٢٣  :٢۵(عدم اطاعت از کالم خدا به خدا دروغ بگويد 

  .هايش او را به دام انداخته و اسير ساخته بود دروغ
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مردی که . )۴٠ :٣۴آيات (عيسو گريست و التماس برکت نمود 
 حال ،اج نمودزادگی خود را حقير شمرد و با دو زن کافر ازدو نخست

البته او خود . آورد تا پدرش به او برکت دهد کند و فرياد بر می گريه می
بازش  دانست؛ تقصير را بر گردن برادر حقه را در اين کار مقصر نمی

آيد، چه آسان است ديگری را  ای پيش می  وقتی مسئله٧.انداخت می
  .مقصر بدانيم

ت به اين رويداد  ديدگاه خدا را نسب١٧ و ١۶ :١٢در عبرانيان 
عيسو سعی نمود توبه کند ولی قلبش بسيار سخت بود؛ و . بينيم می

های توبه  های عيسو اشک اشک. نتوانست فکر پدرش را عوض کند
ود بهای افسوس و حسرت   آنها اشک؛نبود زيرا مردی خدانشناس بود

خواست ولی مايل  عيسو برکت می. خاطر از دست دادن برکت عهد به
ما شايد ! توانست برکت دهد ن نوع مردانی باشد که خدا مینبود از آ

بتوانيم تصميمات خود را فراموش کنيم اما تصميمات ما، ما را 
  .کنند فراموش نمی

عيسو را از برکات زمين و ) ۴٠ و ٣٩ :٢٧پيدايش  (اسحاقبرکت 
عيسو به جای . آسمان که به يعقوب داده شده بود، دور ساخت

                                                 
آميز عيسو را در رابطه با يعقوب، مبنی  اغلب مسيحيان ديد تعصب جای تأسف است که ٧

البته يعقوب کار نادرستی کرد که . اند گری بيش نبود، اتخاذ کرده بر اينکه يعقوب آدم حيله
پدرش را فريب داد، ولی او در پذيرفتن کالم خدا صادق بود و آگاهی داشت که برکت عهد 

خواندگی را از عيسو سرقت نکرد، بلکه آن را   فرزنداو حقوق و مزايای. به او تعلق دارد
او مردی ساعی بود و مدت چهارده سال به سختی کار کرد تا صاحب همسرانی . خريد

اين يعقوب نبود که البان را . ای داشته باشد گردد و شش سال ديگر رنج کشيد تا گله و رمه
املی نبود ولی مرد ايمان بود يعقوب مرد ک. غارت کرد، بلکه البان بود که وی را گول زد

مقدس، در بسياری موارد،  در کتاب. گرديد» ای در نظر خدا اسرائيل، شاهزاده«که نهايتًا 
بينيم  مقدس نمی در هيچ جای کتاب. نامد می" خدای اسرائيل"و " خدای يعقوب"خدا خود را 

. اد داده باشدکه خداوند يعقوب را به اتهام فريب دادن ديگری مورد توبيخ و سرزنش قر
بينيم که در سراسر زندگی يعقوب خدا معنی اصلی نام يعقوب را تحقق  بلکه برعکس، می

؛ در حالی که عيسو در زندگی خود عمًال لقب يعقوب را به »کند خدا حفاظت می«: بخشيد
  .»گيرد او پاشنه پا را می«: خود اختصاص داد
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ادوميان که از عيسو . ت به شمشيرش متکی باشدبايس فرمانروايی، می
که در انتهای جنوبی ) ٨ -۵ :٣۶(د آمده بودند، در کوه سعير پدي) ادوم(

دريای مرده واقع بود، مستقر شدند و هميشه سر ستيز با قوم يهود 
در دوران حکومت داود، ادوميان خراجگزار اسرائيل بودند، . داشتند

 شد، شوريدند و آزادی خود را باز يافتند اما وقتی يورام پادشاه يهودا
  ).٢٢ -٢٠ :٨دوم پادشاهان (

  

  )٩ :٢٨ -۴١ :٢٧پيدايش (عزيمت : ، ربکا و يعقوباسحاق -۵
 ايماندار خاندان گرد هم آمدند و برخی تصميمات یسرانجام اعضا

با اين حال، هنوز فريب و نيرنگ کامًال رخت . عاقالنه اتخاذ نمودند
  . که يعقوب به داليلی چند خانه را ترک گفته بودبرنبسته بود، چرا

عصبانی نشو، تالفی «. )۴۵ -۴٠آيات (محافظت از جان يعقوب 
اما عيسو هر دو . شعاری است رايج بويژه در ميان سياستمداران» کن

او هم مملو از خشم و کينه نسبت به برادرش بود و هم : را تجربه کرد
ن، اگر عيسو نتوانست از برکات گذشته از اي. قصد داشت او را بکشد

يعقوب گردد؟ مردی که مقدر برخوردار شود، چرا بايد برکات نصيب 
گرديده بود با شمشيرش زندگی کند، بدون شک در مرحله اول 

  .شمشيرش را در خانه بکار خواهد برد
صدد اقدام  ربکا که گوشش همه جا بود، تهديد عيسو را شنيد و در

 که يعقوب را به حران بفرستد تا نزد برادرش اش اين بود نقشه. برآمد
البان بسر برد و وقتی محيط خانه برای او امن گردد او را به خانه 

چرا بايد از شما هر دو در يک روز «سؤال ربکا که پرسيد . برگرداند
داللت ضمنی دارد بر اينکه او توقع ) ۴۵ :٢٧پيدايش (» محروم شوم؟

. وب انتقام بگيرد و عيسو را بکشدداشت کسی، شايد خدا از قتل يعق
  . به بيست سال انجاميد و ربکا هرگز يعقوب را نديد"چند روز"



  اصيل باشيد٣٨

 38 

از آنجا . )٩ :٢٨ -۴۶ :٢٧(پيدا کردن همسری مناسب برای يعقوب 
مسبب مشاجره در خانواده ) ٣۵ و ٣۴ :٢۶(که دو زن کافر عيسو 

قوب با شوهرش بودند، ربکا اين مسئله را بهانه کرد تا درباره آينده يع
حال که يعقوب برکت عهد را داشت، الزم بود که با زنی . گفتگو نمايد

  .مناسب ازدواج کند و نه با يک زن کافر کنعانی
 موافقت کرد و يعقوب را فراخواند تا او را از تصميم خود اسحاق
وقتی يعقوب شنيد پدرش او را احضار کرده، با خود انديشيد . آگاه سازد

 اسحاقرای آنچه انجام داده بود سرزنش خواهد کرد، اما البد او را ب
دانست که  رمرد بيچاره در دام خودش گرفتار بود و میيپ. چنين نکرد

 نه فقط با اسحاق. های خدا بهتر و نيکوتر از تدبيرهای اوست نقشه
اش به حران  پسرش با مهربانی سخن گفت بلکه برای سفر طوالنی

 اين بار برکت ابراهيم مد نظر بود، يعنی . نيز به او دادیبرکت بيشتر
نسل يعقوب   خدا مبنی بر دادن برکت به تمام دنيا از طريق وقوع وعده

  ).١۴ :٣غالطيان (
  چگونه او از هردهد العمل عيسو نسبت به اين خبر، نشان می عکس

. چيز روحانی منزجر بود، چرا که فوری رفت و زن ديگری گرفت
ميان فرزندان دايی خود البان همسری خواست از  چون يعقوب می

اختيار کند، عيسو نيز زنی از خاندان عمويش اسماعيل برگزيد، اما اين 
  .ای جز آزردگی و خشم بيشتر در خانواده نداشت کار او نتيجه

  

  )٢٢ -١٠ :٢٨پيدايش (وقف :  يعقوب-۶
 اکنون خانه به دوش است و سفری طوالنی به "نشين خانه"يعقوب 

او از برادر .  کيلومتر به سوی حران به پيش دارد٨٠٠مسافت 
تنها . ای ناشناخته روبرو بود کرد و با آينده خشمگين خويش فرار می

از اين پس يعقوب . چيزی که داشت برکتی بود که از پدر يافته بود
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دارد و  به مهاجری شود که با ايمان گام برمی بايست تبديل نشين می خانه
در اين سه روز احتماًال . ئيل سفر سه روزه بود تتا بي. رود به پيش می

عيسو او را تعقيب خواهد کرد تا او را به قتل  آيا. يعقوب رنج بسيار ديد
). ١٠ :٣٢(برساند؟ آيا غذای کافی برای ادامه اين سفر خواهد داشت؟ 

کرد که   تصور نمی٨بگذراند" ئيل بيت"وقتی او مصمم شد شب را در 
ئيل برای  از آن شب به بعد بيت. القات خواهد کردخدا در آنجا او را م

  ). به بعد١ :٣۵(يعقوب جای بسيار خاص و استثنايی شد 
يعقوب روی زمين خوابيد و يک . )١٢ و ١١آيات (رويايی مهم 
اين يک ). ١٨ و ١١آيات (عنوان بالش زير سرش نهاد  تخته سنگ به

ر حالت حفاظ آن سنگ احتماًال بيشت. رسم عادی در خاورميانه بود
هنگامی که او به خواب رفت، در رويا نردبان يا . داشت تا بالش

 را ديد که فرشتگان ميان زمين و آسمان از آن باال و پائين ٩پلکانی
يعقوب فهميد که او تنها نيست و خدا با اوست؛ خدای ابراهيم . رفتند می
به کند و فرشتگان او در آنجا   از او مراقبت و حفاظت میاسحاقو 

  ١٠.حراست و خدمت او مشغولند

                                                 
نام جديد در کتاب . است" خانه خدا" معنی ناميد که به" ئيل بيت"را " لوز" يعقوب بود که ٨

 بکار رفته است زيرا در دوران موسی که کتاب پيدايش نگاشته ٣ :١٣ و ٨ :١٢پيدايش در 
های بعد  ئيل در سال متأسفانه بيت. ئيل آشنايی بيشتری داشتند شد، خوانندگان با نام بيت می

پيامبران آن را تقبيه کردند و ) ١٠ :١٣ -٢۶ :١٢اول پادشاهان (پرستی گرديد  مرکز بت
يوشيا پادشاه ). ۵ :١٠ ؛ ٨ :۵ ؛ ١۵ :۴ ؛ هوشع ١٣ :٧ ؛ ۶ و ۵ :۵ ؛ ۴ :۴ ؛ ١۴ :٣عاموس (

   ).١۵ :٢٣دوم پادشاهان (ها را منهدم ساخت  ه بتکد

؟ از آنجا که اصل کلمه عبری فقط در اين قسمت "پلکان"ديد يا " نردبان" آيا يعقوب يک ٩
توان با مقايسه با متن ديگری تشخيص داد که معنی اصلی کدام   نمیعهدعتيق بکار رفته،

به . است» باال بردن يا باال رفتن«ای اخذ شده که به معنی  اين کلمه احتماًال از ريشه. است
هر تقدير، در آن روزگار نردبان وجود داشته است، و در زبان عبری برای پلکان نيز 

نی سمبوليک دارد زيرا فرشتگان نياز ندارند که اما رويای يعقوب مع. کلمه خاصی هست
بنابراين يعقوب آنچه ديد خواه پلکان خواه نردبان باشد، تأثيری . ها باال و پايين بروند از پله

  .در معنی و مفهوم رويا ندارد
زيرا او واسطه و ميانجی ميان خدا ) ۵١ :١يوحنا ( عيسی اين رويا را به خود نسبت داد ١٠

  . باشد و پيوندی زنده ميان خدا و قومش در زمين می) ۵ :٢اول تيموتائوس (و انسان است 
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يعقوب خداوند را در باالی سر خود . )١۵ -١٣آيات (ای مهم  وعده
رای همکاری با توطئه بخداوند يعقوب را . ديد سپس سخنان او را شنيد

همان . ربکا توبيخ نکرد، بلکه به او وعده داد و تشويق و دلگرمش کرد
کند  ت نمود، تعهد میخدايی که از پدر و پدربزرگ او حمايت و حفاظ

که از او نيز محافظت نمايد و زمينی را که روی آن خوابيده به او 
خدا همچنين نسل او را زياد خواهد کرد و وعده آوردن . عنايت فرمايد

  .وسيله آنها برای همه جهانيان را تحقق خواهد بخشيد برکت به
و خداوند قول داد در همه حوادث و رويدادهايی که در سر راه ا

در آن روزها، مردم عقيده . قرار خواهد گرفت حضور داشته باشد
کند خدايش  داشتند که وقتی شخصی خانه و مرز و بوم خود را ترک می

اما خداوند همه جهان ! گذارد گويد و پشت سر جا می را نيز ترک می
 داد که همراه يعقوب برود و از او حفاظت کند و روزی او را به لقو

هر اتفاقی بيفتد مهم نيست، زيرا خدا . بومش بازگرداندخانه و مرز و 
  .اش را در يعقوب و توسط يعقوب به انجام خواهد رساند اراده

مقدس بارها تکرار شده است  وعده حضور خدا با قومش در کتاب
 ؛ اول تواريخ ٢٢ :١٢ ؛ اول سموئيل ۵ :١ ؛ يوشع ٨ -۶ :٣١تثنيه (

خدای يعقوب «براستی که ). ۵ :١٣ ؛ عبرانيان ٢٠ :٢٨ ؛ متی ٢٠ :٢٨
  ).١١ و ٧ :۴۶مزمور (» پناهگاه ماست

روی داشت  هايی که يعقوب پيش خدا دست کم پنج بار ديگر در سال
شود، ولی اين نخستين ديدار او از اهميت خاصی  بر او ظاهر می
مند  در اين مالقات او آموخت که خداوند به او عالقه. برخوردار بود

از آن شب به بعد، تا هنگامی که او به . کند و کار میاست و در زندگی ا
توانست  کرد، چيزی نمی خداوند توکل داشت و اراده او را اطاعت می

  .او را بترساند
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هنگامی که يعقوب از خواب بيدار . )٢٢ -١۶آيات (تصميمی مهم 
العملش ترس همراه با شگفتی بود زيرا خدا در آن  شد اولين عکس

ترس خداوند آغاز حکمت «اما ! دانست اين را نمیمکان بود ولی او 
او فهميد که . جا نبود العمل يعقوب بی ، پس عکس)٧ :١امثال (» است
های بعيد و غيرمتحمل پيدا کند و در واقع هر  تواند خدا را در محل می

او از خانه پدرش . است) ئيل بيت" (خانه خدا"جايی که خدا باشد آنجا 
ور خواهد بود ولی هر جا باشد مهم نيست چرا حداقل برای بيست سال د

  ).١ :٩٠مزمور (او خواهد بود " محل سکونت"که خداوند 
او آن . کار بعدی او پرستش خدايی بود که به او ظاهر شده بود

چون ستونی برپا داشت  سنگی را که زير سر خود نهاده بود گرفت و
 با ريختن او. ه استتتا يادآور تجربه بزرگی باشد که آن شب داش

او آن سنگ را . روغن روی سنگ آن را تقديس و وقف خداوند نمود
عنوان مذبح بکار نگرفت تا روی آن قربانی کند؛ او صرفًا آن را  به
 ريختن ،يهوديان در مراسم نماز.  يادبود برپا نمودستونعنوان  به

عنوان از  مايعات را سمبول و نشانه ريختن حيات به شخص به
خروج (دانستند  جانفشانی و تخصيص به خدا میخودگذشتگی و 

  ).١۵ :١٢ ؛ دوم قرنتيان ١٧ :٢ ؛ فيليپيان ۴١ -٣٨ :٢٩
تر از اين آن بود که آن روز صبح يعقوب خود را وقف خدا  اما مهم

نمود و خاطرنشان کرد که خدا با او عهدهايی منعقد نموده است 
مقدس در آيه  بهای کتا در بسياری از ترجمه). ١۵ -١٣ :٢٨پيدايش (

. نيز خواند" چون"توان آن را  وجود دارد که می" اگر" کلمه ٢٠
کرد، بلکه ايمانی را که به خدا داشت مورد  يعقوب با خدا معامله نمی

از آنجا که خدا قول داد که از او حفاظت نمايد، با او . داد تأکيد قرار می
نيز ايمانش را اش بازگرداند، يعقوب  باشد و او را به سالمت به خانه

  .نمايد و احترام میکند و فقط خدا را پرستش  تأکيد می
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های بعد، يعقوب زندگی چندان راحتی نداشت زيرا اگر چه  در سال
 معهذا ،خدا گناهانش را مورد عفو قرار داد و در سفرش با او بود

خداوند از طريق فيض خود ما را . گناهان يعقوب عواقبی در برداشت
کند که هر آنچه  ت خدا حکم میيی عدالت و قدوسکند ول عفو می
  .ايم همان را درو کنيم کاشته

 را فريب داد، ولی خود از پدرزنش البان فريب اسحاقيعقوب 
يعقوب با يک بزغاله پدرش را فريب داد، و پسران خود يعقوب . خورد

هايی  در طول سال). ٣۵ -٢٩ :٣٧(با يک بزغاله پدرشان را فريب دادند 
عنوان شبان و شوهر چهار  کرد او به وب برای البان کار میکه يعق

آنچه ).  به بعد٣۶ :٣١(همسر و پدر چندين فرزند، بسيار سختی کشيد 
های   ايمانش بر وعده،ه سختش را ادامه دهدايعقوب را ياری داد تا ر

 آن وعده متکی خدا وعده داده بود که با او باشد و يعقوب به. خدا بود
  ).٢۵ و ٢۴: ۴٩؛  ۴٢ :٣١(بود 

خدای «. گفت خداوند يعقوب را ترک نگفت، ما را نيز ترک نخواهد
  ).٧ :۴۶مزمور (» لشکرها با ماست، خدای يعقوب پناهگاه ماست
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  فصل سوم
  

  تأديب و تصميم
  ٣١ -٢٩پيدايش 

  
کند بستگی دارد به اينکه  زندگی آسان نيست و آنچه زندگی با ما می

يلی راحت توانست مشکالت زندگی يعقوب خ. يابد در ما چه می
اش را پشت سر نهند، اما مجبور بود بزرگترين مشکل خود  خانوادگی

، يعقوب )۴١ :٣١(در طول بيست سال بعد .  خودش را-را همراه ببرد
های دردناک بسياری روبرو شد، اما در انتها،  در خانه البان با سختی

  .مرد خدا شد و توانست خواست خدا را انجام دهد
های اين کتاب را همچون داستانی قديمی از يک  به هر تقدير، فصل
اين داستانی است معاصر درباره همه ما که در . خانواده مطالعه نکنيد

گيريم که شخصيت و سرنوشت ما را تعيين  مسير زندگی تصميماتی می
 .کنند می

  

  )٣٠ -١ :٢٩پيدايش (يافتن همسر :  ازدواج-١
داد که همه قرار نيست همسر اختيار عيسی مسيح آشکارا نشان 

ورد يعقوب ازدواج جنبه اختيار ماما در ). ١٢ -١ :١٩متی (نمايند 
هايی که خدا به ابراهيم عنايت  انجام وعده. نداشت بلکه يک وظيفه بود

منوط به اين بود که يعقوب ) ۴ -١ :٢٨ ؛ ٣ -١ :١٢پيدايش (کرده بود 
يل دهد تا از آن قوم اسرائيل بوجود ای تشک همسری بيابد و با او خانواده

 .دهنده موعود را به جهان ارائه خواهد داد آيد، قومی که نجات
ی که خدا در آميز های فيض وسيله وعده يعقوب به. )١٣ -١(مالقات 

و سفر طوالنی خود را به ) ٢٢ -١٠: ٢٧(ئيل به او داد تقويت يافت  بيت
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کنار چاه اتفاق افتاد، ما را به رويدادی که در . سوی فدان ارام ادامه داد
 بود، اسحاقياد تجربه خادم ابراهيم که در جستجوی همسری برای 

، رويدادی که يعقوب بدون شک نقلش را به ) به بعد١٠: ٢۴(اندازد  می
قوب هم عاگر چه مطلبی ثبت نگرديده که نشان دهد ي. کرات شنيده بود

احتمال قوی او برای مانند خادم پدربزرگش دعا کرده باشد، اما به 
  .هدايت کامل خدا در طی آن سفر طوالنی دعا کرده است

کنم وقتی يعقوب راحيل را ديد در اولين نگاه عاشقش  من احساس می
اگر چنين باشد دليل اينکه چرا يعقوب شبانان را مجبور کرد . شد
زيرا در همين ! شود های خود را آب بدهند و بروند، روشن می گله

سنگی که روی . ر او قصد داشت راحيل را از آن خود سازداولين ديدا
، ولی يعقوب توانست )٢: ٢٩(چاه را پوشانده بود بزرگ و سنگين بود 

وقتی او خود را معرفی .  گله راحيل را سيراب کند وآن را کنار بزند
د تا خبر آنچه اتفاق افتاده بود برای وی يکرد، راحيل نزد پدرش دو

ق باستان، روابط خانوادگی بسيار مستحکم بود و در شر. بازگو نمايد
 از اقوام و خويشان در منزل شخصی، حتی از کسانی مناسبپذيرايی 

  .رفت رسمی رايج به شمار می که هرگز نديده بودند
يعقوب . بينيم نگری خدا را در اين مالقات می ما مشيت و آينده

 راه بودم و خدا مرا در«: احتماًال از خادم ابراهيم ياد گرفته بود بگويد
يک "ايمان ممکن است اين رويداد را  افراد بی). ٢٧: ٢۴(» هدايت کرد
 آميز  قلمداد کنند، اما ايمانداران در اين رويداد هدايت فيض"تصادف

در زندگی مسيحيانی که به خداوند اعتماد دارند . کنند خدا را مشاهده می
 الهی  شده   تعيين ندارد، بلکه مشيت و مقاصدیتصادف و شانس جاي

  .مطرح هست
در اين رويداد ما سرآغاز بعضی از تغييرات مثبت را در شخصيت 

کنيم، برای مثال به شهامت او به هنگام رويارويی با  يعقوب مشاهده می
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او با شجاعت سنگ را کنار زد و خود را به . چوپانان، توجه کنيد
نگامی که داستان و نيز به صداقت او نگاه کنيد ه. راحيل معرفی نمود

از ). ١٨: ٢٩(نمود  زگو میازندگی خود را برای البان پدر راحيل، ب
چه مقدار از تاريخچه ) ٣آيه (» همه اين امور«متن مشخص نيست که 

بايست  ولی بدون شک يعقوب می. گيرد خانواده يعقوب را در بر می
ت خاطر داش البان که به. کرد قصد خود را از سفر به آنجا بيان می

 به خواهرش ربکا رسيده بود، البد اسحاقچگونه ثروت هنگفتی از 
  .اميد داشت از يعقوب نيز چيزی به او برسد

يعقوب در طی اولين ماه در خانه البان، . )٢٠ -١۴آيات (قرارداد 
داد و هر فرصتی را برای ديدن راحيل  سهم کار خود را انجام می

کرد که البان چنان آدم  یيعقوب به هيچ وجه فکر نم. شمرد غنيمت می
 سال زندگی او را زير نفوذ و سلطه خود  حسابگری باشد که تا بيست

انگيز اخذ تصميم که متضمن پذيرش يک شغل  در دقايق هيجان. بگيرد
و نامزد شدن با دختری زيبا بود، يعقوب چنان دست و پای خود را گم 

يد نکرد که البان ق. ای زده است کرد که متوجه نشد البان چه حقه
درست در پايان هفت سال راحيل را به او بدهد، بلکه او فقط موافقت 

  .نمود که راحيل را باالخره به او خواهد داد
 ، يعنیکنيم يک بار ديگر رشد شخصيت يعقوب را مشاهده می

 نهنگامی که او با صبر و بردباری هفت سال ديگر را در خدمت البا
ی نيست و هفت سال زمانی طوالنی چوپانی حرفه آسان. گذاردرپشت س

است ولی عشق يعقوب به راحيل سبب گرديد که بار سنگين مسئوليت 
را با شادی تحمل کند و به همين جهت زمان به نظرش به سرعت 

اند که خوشبختی آن است که کسی را برای  چه خوب گفته. گذشت
اشتن دوست داشتن و کاری را برای انجام دادن و چيزی را برای اميد د

  .به آن، داشته باشيم؛ و يعقوب هر سه را داشت
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 اينک از ،يعقوب که پدرش را فريب داده بود. )٣٠ -٢١آيات (فريب 
او که حق ارشديت برادرش را با زرنگی ! خورد پدرزنش فريب می

ربوده بود، حال دختر ارشد البان را بجای دختر دلخواهش به همسری 
در زندگی وجود دارد مبنی بر اينکه ناپذيری   قانون اجتناب١.گيرد می

وقتی ما ). ٨ و ٧: ۶غالطيان (ايم درو خواهيم کرد  سرانجام آنچه کاشته
کنيم خداوند با فيض خود گناهان ما را  به گناهان خود اعتراف می

کند که  ولی مشيت و عدالت خدا ايجاب می) ٩: ١اول يوحنا (بخشد  می
 اين دلشکستگی سرآغاز ثمرات .بهای دردناک گناهان خود را بپردازيم

  .کرد ست درو میيبا گناه يعقوب بود که می
بردند و در  هر چند در قديم زنان شرقی نسبتًا در انزوا بسر می

وجود » قرار مالقات بين پسر و دختر«فرهنگ آنها چيزی به نام 
نداشت، ولی بدون شک يعقوب در طی آن هفت سال توانسته بود 

پس چطور شد که او به اين راحتی فريب . شناسدراحيل و ليه را خوب ب
خورد؟ فرض کنيم که خوابگاه عروسی تاريک بود و عروس با نقاب و 

اما . گفت و نيز با نجوا سخن می) ۶۵: ٢۴پيدايش (حجاب پوشيده بود 
در بستر ازدواج که روابط نزديک حکمفرما است چگونه يعقوب 

  ؟يستنتوانست بفهمد که آن زن ک
در جشن عروسی بيش از حد به اکل و شرب پرداخته و آيا يعقوب 

انگيزش سر از   و يا شايد به سبب عشق شور٢خود شده بود؟  بیداز خو
آيا ليه در اين ترفند شريک بود، يا اينکه ). ١٩: ۵امثال ! (شناخت پا نمی

تحت فشار پدر تن به چنين کاری داده بود؟ راستی، در طی اين نمايش 
                                                 

ناميد زيرا تعهد نامزدی مانند تعهد ازدواج مستحکم بود فقط " ام زوجه" يعقوب راحيل را ١
در عهدجديد نيز مريم و يوسف زن و شوهر . به وسيله طالق ممکن بود منفصل گردد

؛ تثنيه ۵ :٢لوقا (سمی ازدواج را انجام نداده بودند شدند هر چند هنوز مراسم ر محسوب می
٢ -٢٢ :٢٢۴.(  
ای اخذ شده که معنای  در اصل عبری از ريشه کلمه" ضيافت" واژه ٢٢ در آيه ٢
  .است" ميگساری"
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توان چندين سناريو تصور کرد ولی مشکل  ود؟ میمهيج، راحيل کجا ب
  .است با اطمينان بگوييم کدام واقعی است

اگر ليه واقعًا مايل بود يعقوب را از واقعيت امر باخبر سازد، 
توانست اين کار را بکند ولی با اين کار پدرش را در حضور  می

 بدون کرد و احتماًال باعث رانده شدن يعقوب از خانه مهمانان رسوا می
در آن صورت ليه مجبور بود بقيه عمرش . گرديد راحيل محبوبش می

قام از دختر ترا با يک خواهر نوميد و پدری خشمناک که در پی ان
به همين جهت فاش کردن نقشه برای او سودی . بزرگش بود، بسر برد

  .نداشت
کنم که ليه راضی به همدستی در اين جرم بوده است،  من تصور می

شد و نيز وارث  کوش مانند يعقوب می حب شوهری سختچرا که صا
دانست  هرچند که ليه می. گرديد ثروت و برکات عهد ابراهيمی می

مخاطره ساز خواهد بود ولی راضی شد اين  راحيل در اين معامله مسئله
های خواهر خود را قرض  ليه ممکن است بعضی از لباس. را بپذيرد

اگر چنين . راحيل را تقليد کرده باشدگرفته باشد و حتی عادات و اطوار 
باشد، اين دقيقًا همان رفتاری است که يعقوب با پدرش نمود و تظاهر و 

  !وانمود کرد که عيسو است
مجسم کنيد حال داماد را که در اولين روز هفته جشن عروسی، 

فهمد که اشتباهًا با زن ديگری  می صبح زود از خواب بيدار شده، 
رسم عروسی در ميان نژاد سامی چنين بود که تا ! ازدواج کرده است

هفت روز بعد از شب عروسی، با عروس و داماد مانند پادشاه و ملکه 
کرد دلقک پادشاه  شد، اما بيچاره يعقوب احتمًال احساس می رفتار می

البان او را دست انداخته و از او دلقکی ساخته ! است تا خود پادشاه
نظر  ری بکند، زيرا همه امور خانه تحتتوانست کا بود، و يعقوب نمی
وجدان او در يک حرکت هر دو دختر خود  پدر زن بی. پدر خانواده بود
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را به ازدواج يک مرد بالقوه ثروتمند درآورده بود و خدمت مجانی 
  ! دامادش هديه گرفته بودزهفت ساله نيز ا

د  هر چند يعقوب نسبت به رفتاری که البان با او و راحيل کرده بو
اعتراض کرد ولی نتيجتًا با فروتنی سهم خود را پذيرفت و تا هفت سال 

آموخت که زير دست مهربان  کم يعقوب می کم. ديگر به کار ادامه داد
يعقوب در پايان هفته . خدا تربيت شود و در ايمان و شخصيت رشد کند

ازدواجش با ليه، راحيل را نيز به زنی گرفت تا اين بار يک هفته مانند 
بايست به مدت سيزده سال  ولی از آن به بعد او می. پادشاه زندگی کند

درد و رنج را تحمل کند، نه فقط از جانب پدرزنش، بلکه از جانب 
   ٣.همسران و کنيزانشان نيز

اش با موفقيت  گفت که نقشه البان نيز احتماًال به خودش تبريک می
اتفاق افتاده بود نقش اجرا گرديده بود، غافل از اينکه خداوند در آنچه 

حکمتی نيست و نه فطانتی و نه مشورتی که بر ضد «فعالی داشته است 
همانطور که يوسف پسر يعقوب ). ٣٠ :٢١امثال (» خداوند بکار آيد

شما درباره من بد انديشيديد ليکن خدا از آن قصد «: ها بعد گفت سال
نکه امروز شده نيکی کرده تا کاری کند که قوم کثيری را احيا نمايد چنا

قول   نقل٢٨: ٨مسيحيان امروز از روميان ). ٢٠ :۵٠پيدايش (» است
  .کنند می

  

  )٢۴: ٣٠ -٣١: ٢٩پيدايش (بنای خانه و کاشانه :  خانواده-٢
سازد که هرچند قوم يهود به لذات  ها به ما خاطرنشان می غزل غزل

ده زناشويی اهميت قائل بودند، ولی داشتن فرزندان و تشکيل خانوا
اگر خدا خانه را بنا نکند بنايانش «. دانستند  خداترس را نيز مهم می

                                                 
  ).١٨ :١٨الويان ( طبق شريعت موسی ازدواج با دو خواهد جايز نيست ٣
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باشند و  اينک پسران از جانب خداوند می... کشند فايده می زحمت بی
  ).٣ و ١: ١٢٧مزمور (» ثمره رحم اجرتی از اوست

بنا بر اعتقادات يهوديان، والدين در مورد تعليم و تربيت فرزندانشان 
ند؛ اين واقعيت بويژه در مورد يعقوب صادق بود به خدا جوابگو بود

آينه تو را برکت دهم و ذريت تو  هر«چرا که خدا به او فرموده بود که 
هايی که بر کناره دريا  را کثير سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ريگ

خدا بدون شک يعقوب را سربلند خواهد کرد ). ١٧: ٢٢پيدايش (» است
له اسرائيل خواهد ساخت، اما داشتن چهار زن و او را پدر دوازده قبي

. در تشکيل خانواده، برای يعقوب مشکالت پی در پی خواهد آفريد
ای پرورش يافته بود که در آن تفرقه و رقابت  يعقوب که در خانواده

خودش نيز باعث بوجود آمدن تفرقه و رقابت ) ٢٨: ٢۵(حکمفرما بود 
  .شد می

اينکه ليه شش پسر و . )٢١ -١٧: ٣٠ و ٣۵ -٣١: ٢٩(فرزندان ليه 
يک دختر زائيد داللت بر اين دارد که يعقوب وظايف زناشويی خود را 

دانست که قلب شوهرش در گرو  داده ولی ليه می نسبت به ليه انجام می
  !عشق خواهرش است

دانست، به همين جهت ليه را برکت داد تا  خداوند نيز اين را می
ه هنگامی که يعقوب چهارده سال جالب توجه است ک. حامله شود

مشغول کار بود تا هزينه گرفتن دو همسر را ادا نمايد، فقط يکی از آن 
دانست که فرزندان برکات خداوند   آورد و يعقوب می همسران فرزند می

 را به اسحاق به همين جهت بود که خداوند .)٢ و ١: ٣٠پيدايش (هستند 
 و ربکا اسحاق و عيسو را به ابراهيم و سارا عنايت فرمود، و يعقوب

  ).١۶ -١٣: ١٣٩مزمور (داد 
ببين، "نی ع نام نهاد که به م"رئوبين"زاده خود را  ليه اولين نخست

او "در زبان عبری اين اسم شباهت آوايی دارد با . باشد  می"!پسر است



  اصيل باشيد٥٠

 50 

وی هر پدر يهودی زنظر به اينکه آر. "مصيبت مرا ديده است) خدا(
، ليه مطمئن بود که )۵ و ۴: ١٢٧مزمور (ته باشد اين است که پسر داش

اما او . اين کودک موجب خواهد شد که شوهرش او را دوست بدارد
باشد و   می"شنود کسی که می" به معنی "شمعون". کرد اشتباه می
کرده  شود که ليه درباره مصيبت خود با خدا راز و نياز می تصور می

 را "منسی" و "افرايم" د، يعقوب دو پسر يوسفعها ب سال. است
اين بدان دليل بود ). ۶ -١: ۴٨پيدايش (جايگزين رئوبين و شمعون نمود 
؛ اول ۴ و ٣: ۴٩؛ ٢٢: ٣۵( بود ه شدهکه رئوبين به گناه جنسی آلود

پيدايش (عام مردم شکيم بود  يک قتلرو شمعون ش )٢ و ١: ۵تواريخ 
  ).٧ -۵: ۴٩؛ ٣١ -٢۴: ٣۴

 سومين پسر خود داده بود، و به معنی  نامی بود که ليه به"الوی"
زيرا ليه اکنون اميدوار بود که يعقوب او را دوست ؛  است"وابسته"

برای ليه دردناک بود که . بدارد زيرا چند پسر برايش به دنيا آورد
شوهرش فقط وظايفش را نسبت به او انجام دهد ولی عشق و محبتی 

د تولد چهارمين پسر او رس  نظر می  بهماا. نسبت به او نداشته باشد
 ناميد که از "يهودا"ش بخشيده باشد زيرا او را ا ای به زندگی شادی تازه

به جای شکايت به خداوند .  اخذ شده است"ستايش"کلمه عبری به معنی 
مهرش، اکنون او به شکرگزاری خداوند برای  در مورد شوهر بی

پيدايش (» مگوي اين مرتبه خداوند را حمد می«. پردازد برکاتش می
 پس از سپری شدن دوران نازايی ليه، خدا مجددًا به او ٤).٣۵: ٢٩

 که به معنی "يساکار": توانايی بخشيد تا دو پسر ديگر به دنيا آورد
 معنی "احترام" که احتماًال "زبولون" است، و "پاداش و اجرت"

ناميدند و   می"سيب عشق" را "مهر گياه"در آن روزها، ميوه . دهد می

                                                 
الوی بنيانگذار فرقه کهانت بود و يهودا .  ليه افتخار داشت که مادر الوی و يهودا باشد٤

   .دهنده ما عيسی مسيح به آن تعلق داشت  ای که نجات گذار قبيله شاهانه پايه
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وقتی راحيل مهر گياهان را در . دانستند  را طلسم قدرتمند عشق میآن
دست رئوبين ديد، درخواست کرد که ليه آنها را به او بدهد تا برای 
خود مصرف نمايد و در عوض اجازه خواهد داد که ليه يک شب با 

کرد که با خوردن ميوه مهر گياه،  شايد راحيل فکر می! يعقوب بخوابد
  .بارور خواهد شد

بينيم،  میرا ما در اين رويداد نشانه ديگری از رشد روحانی يعقوب 
داد که چه کند،  زيرا همانطور که ديديم نه فقط البان به او دستور می

بلکه همسرانش نيز به توافق رسيدند که به او چيزی در اين مورد 
. ها به خانه بازگردد نگويند تا وقتی که او خسته و کوفته از چوپانی گله
کردند و در روابط  راحيل و ليه با يعقوب مانند يک خادم رفتار می

کردند، و او با  خانوادگی به عنوان يک گروگان از او استفاده می
  .نمود بردباری اين همه را تحمل می

نبايد تعجب کنيم که چرا يعقوب با . )٨ -١: ٣٠پيدايش (فرزندان بلهه 
ر ميان مهربانترين حتی د. کند زن محبوبش با خشونت رفتار می
شود؛ گذشته از  زگاری ديده میاهمسران نيز گاهگاهی مخالفت و ناس

اين، راحيل از يعقوب توقع چيزی را داشت که خارج از عهده و اختيار 
اما آنچه راحيل نياز داشت سخنرانی درباره الهيات يا . شوهرش بود

 های زنان نبود، بلکه درک و تفاهم از جانب شوهرش و بيماری
  .توانست منشاء گيرد دلگرمی که تنها از محبت او می
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عنوان مادر نيابتی  راحيل با تقديم کردن کنيزش بلهه به يعقوب به
، حق خود را طبق قانون ) پيدايش مراجعه شود١۶به فصل (فرزندش 

 ٥.و رسوم ديار خود انجام داد و توافق نمود که بلهه همسر يعقوب باشد
اشاره به قانونی بودن فرزندی ) ٣: ٣٠(» دبر زانويم بزاي«اصطالح 

  ). ٢٣: ۵٠(ه توليد شده باشد هاست که از يعقوب و بل
زيرا بلهه حامله ) ۶: ٣٠(خداوند دعاهای راحيل را مستجاب فرمود 

شد و پسری به دنيا آورد، و راحيل آن را فرزند خود دانست و نام او را 
.  است"داوری"عنای  نهاد که از کلمه عبری اخذ شده که به م"دان"

 ناميد، زيرا "تالش من" به معنای "نفتالی"راحيل دومين فرزند بلهه را 
با تالش بسيار، توانست در کسب برکات از خواهر بارورش پيشی 

  .با تولد نفتالی، بلهه از باردار شدن باز ماند. گيرد
 ٢١ -١۴ را با آيات ٩آيه (نازايی موقتی ليه . )١٣ -٩: ٣٠(زلفه 
سبب شد که او کنيزش زلفه را به عنوان چهارمين همسر ) ه کنيدمقايس

. ليه مانند راحيل فرزندان زلفه را متعلق به خود دانست. به يعقوب بدهد
اميد و دومی ن) خوشبختی روی آورده است ("جاد"او اولين فرزند را 

  .نام نهاد) خوشحال ("اشير"را 
ی، سرانجام پس از گذشت زمانی طوالن. )٢۴ -٢٢: ٣٠(راحيل 

ميوه مهر .  به دنيا آورد"يوسف"راحيل نيز حامله شد و پسری به نان 
گياه در اين حاملگی نقشی نداشت بلکه خدا بود که او را برکت داد و 

 "برداشتن" به معنای "ِکَسف"کلمه عبری . دعايش را مستجاب فرمود
د خدا ننگ نداشتن فرزن.  است"افزودن، مزيد کردن"و يوسف به معنی 

                                                 
اما حتی صيغه . نيز باشد" صيغه، متعه"توند به معنی   کلمه عبری که زن ترجمه شده می٥

آمد  ساب میهم حقوقی شرعی و قانونی داشت اگر چه چنين زنی به عنوان همسر دوم به ح
شريعت موسی آن را جايز ). ١۶:٢١؛ ١۶ :١۵؛ ١٣ :۵؛ دوم سموئيل ۶ :٢۵پيدايش (

زاده  ها مشروع و حالل فرزندان صيغه). ١۴ -١٠ :٢١؛ تثنيه ١١ -٧ :٢١خروج (شمرد  می
  .ها خودشان تقريبًا هيچ سهمی در اداره امور منزل نداشتند شدند ولی صيغه محسوب می
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خداوند «دعای راحيل . را از راحيل برداشت و به او برکات افزود
پسر  ("بنيامين"با تولد ) ٢۴آيه (» پسری برای من مزيد خواهد کرد

مستجاب گرديد، اما اين زايمان منجر به مرگ راحيل ) دست راست من
اين يوسف بود که خدا او را برای نجات همه ). ٢٠ -١۶: ٣۵(گرديد 

  .اش در دوران قحطی سخت بکار برد افراد خانواده
  

  )۴٣-٢۵: ٣٠پيدايش (تأمين امرار معاش :  شغل-٣
بايست خانواده بزرگش را  که يعقوب می حال زمانی فرا رسيده بود

. به وطن خويش ببرد و در آن محيط زندگی کند و روی پای خود بايستد
 و او بيش از حد ٦يعقوب اکنون يازده پسر و يک دختر داشت،

اکنون . حق او بود که از آزادی بهره ببرد. شده کار کرده بود تعيين
زمانی فرا رسيده بود که به کار کردن برای البان خاتمه دهد و به 

  .ای برای خود بپردازد ساختن آينده و آتيه
خواست داماد خود را از دست بدهد،  گر نمی اما البان حيله

 برکاتی را مخصوصًا وقتی متوجه شد که حضور يعقوب برای او
 اگر چه البان به خدای يعقوب ٧).٣٠ -٢٧آيات (همراه آورده بود  به

مند بود که از برکات خدای يعقوب بهره  دلبستگی نداشت ولی فقط عالقه
هايی که خداوند به ابراهيم و نسل او  بدون شک البان از وعده. ببرد

بهره خواست که بيشترين  و می) ٣: ١٢(عطا فرموده بود آگاهی داشت 
  .را از آنها ببرد

ديد تا از پدرزنش جدا شود،  دارک سفر را میدر اين هنگام يعقوب ت
زيرا قبًال خداوند در رويا به يعقوب ظاهر شده بود و به او دقيقًا گفته 

                                                 
گويد؛ ولی بايد  يعقوب سخن می" دختران" اشاره از ٣۵ :٣٧دايش در   نويسنده کتاب پي٦

  .نيز معنی بدهد" عروسان"دانست اين واژه ممکن است 
 يوسف پسر محبوب يعقوب نيز از همان برکات خدا در سرزمين دوردست مصر ٧

  ). ۶ -١ :٣٩پيدايش (برخوردار خواهد شد 
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تنها چيزی که يعقوب به عنوان ). ١٣ -١: ٣١پيدايش (بود چه کند 
دان و بزهای ابلق و خواست اين بود که بتواند با گوسفن دستمزد خود می

شدند،  پيسه گله البان که حيواناتی نامرغوب و درجه دو محسوب می
يعقوب اين حيوانات را به جای دوری . ای پرورش دهد برای خود گله

به مسافت سه روز فاصله از گله البان خواهد برد تا البان هرگاه 
 هداو دزديبخواهد بتواند تحقيق کند و بفهمد که آيا يعقوب از گوسفندان 

  .است يا نه 
های خراشيده يعقوب، مانند قضيه مهر گياهان ليه و  يه چوبضق

پرستی سنتی بودند،  ای خرافاتی و موهوم هر دو عمل، شيوه. راحيل بود
اين خدا بود که . افتاد نقش و دخالتی نداشتند که عمًال در آنچه اتفاق می

ا و بزهای ابلق و ه در ساختار ژنتيکی حيوانات و افزايش تعداد بره
پيسه نظارت و دخالت داشت و سريعًا باعث افزايش ثروت يعقوب 

ئيل خدا وعده داده بود که يعقوب را برکت دهد و او به  در بيت. گرديد
؛ و از آنجا که البان با شرايط )١۵ -١٣: ٢٨(های خود عمل کرد  وعده

يجه تمام توانست بکند و در نت يعقوب موافقت کرده بود، حال کاری نمی
  .شد آن حيوانات از آن يعقوب می

خاطر ايمانش و برکات خدا، مردی  در طی شش سال بعد، يعقوب به
توانست روی پای خود بايستد و به  حال او می. بسيار ثروتمند گرديد

ديار خويش نزد قوم خود بازگردد، و هر آنچه خدا برای او در نظر 
امی که او به فدان ارام بيست سال قبل، هنگ. داشت به انجام رساند

اما او سخت کار ). ١٠: ٣٢(رسيد، آنچه داشت فقط يک چوبدستی بود 
در نتيجه او صاحب . کرد و رنج بسيار متحمل شد و به خدا توکل نمود

های سالم گوسفند، بز، شتر، االغ و خادمين  ای بزرگ و گله خانواده
  .برای نگاهداری همه حيوانات خود گرديد
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  )۵۵ -١: ٣١پيدايش (احيای پيوندهای خانوادگی :  آزادی-۴
 سال از خانه و وطن خويش دور بوده است و ٢٠يعقوب مدت 

که به خانه اجدادی و اصل خويش  اکنون زمان آن فرا رسيده بود
و يعقوب چند   و برادرش عيسو زنده بودنداسحاقپدرش . بازگردد

 آنها در ميان بايست با مسئله و مشکل حل نشده با آنها داشت که می
  .بگذارد و حل و فصل نمايد

چگونه خداوند به يعقوب نشان داد که هنگام . )٢ و ١آيات (فرار 
ترک کردن فرا رسيده است؟ به همان طريقی که او امروزه قوم خود 

کند، شهادت درونی در قلب، حوادث و  را رهبری و هدايت می
  .های آشکار زندگی، حقيقت کالم خدا رويداد

نهاد تا به ديار خود اشتياق  قبل، خدا در قلب يعقوب شش سال
هر چند هر . را رها نکرد ، و آن اشتياق هرگز او)٢۵: ٣٠(بازگردد 

، و ما بايد در اين )٩: ١٧ارميا (تواند صدای خدا باشد  اشتياق قلبی نمی
مورد کامًال مواظب باشيم تا اشتباه نکنيم، اما به هر تقدير خداوند اغلب 

  .کند وش برای صحبت با ما استفاده میاز اين ر
کند،  همراه با اشتياقی که در ماست، خدا ما را هدايت نيز می

اش هدايت نمود  همانطور که يعقوب را از طريق رويدادهای زندگی
مقارن پايان آن شش سال بحرانی، يعقوب فهميد که ). ٣ -١: ٣١پيدايش (

بيشتر ناشی از  علت آنپدر زن او مانند سابق به او التفات ندارد و 
ويدادها را نبايد هميشه هدايت هرچند ر. ثروت هنگفت يعقوب بود

توان از آنها برای  ، اما می)١۵ -١: ٢٧اعمال (ص خدا تلقی کرد خا
مان يخواهد ما را از جا وقتی خدا می. خدا بهره گرفت تشخيص خواست

عقابی که مثل «کند که احساس ناراحتی بکنيم،  تکان دهد، گاه کاری می
  ).١١: ٣٢تثنيه (» آشيانه خود را حرکت دهد
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کند توسط   سومين و مهمترين طريقی که خدا ما را هدايت می
پيدايش (خدا قبًال در رويا با يعقوب صحبت کرده بود . باشد کالمش می

. ، اما يعقوب در فدان ارام باقی ماند تا ثروت بيندوزد)١٣ -١٠: ٣١
مين پدرانت و نزد خويشاوندانت بازگرد به سرز«: سپس خدا به او گفت
دهد  نگاهی به زندگی يعقوب نشان می). ٣آيه (» و من با تو خواهم بود
: اش با وی سخن گفته است های زندگی بحران که خدا در رويدادها و

، مالقات با )١٣ -١: ٣١(، بازگشت به وطن )١۵ -١٢: ٢٨(ترک وطن 
، و مهاجرت ) به بعد١: ٣۵ (ئيل ، رفتن به بيت) به بعد٢۴: ٣٢(عيسو 

کند اگر  های عدالت هدايت می خداوند ما را به راه). ۴ -١: ۴۶(به مصر 
  ).٣: ٢٣مزمور (ما مشتاق پيروی وی باشيم 

در ضمن يعقوب با راحيل و ليه به مشورت پرداخت؛ زيرا از آنها 
 و با او به سرزمين ديگر کنندخواست که خانه و قوم خود را ترک  می
اگر چه کالم خدا منبع اصلی حکمت . قومی ديگر مهاجرت نمايند نزدو 

، اما خوب است با )١٠۵: ١١٩مزمور (در اخذ تصميمات است 
ديگران نيز مشورت کنيم و توصيه آنها را مورد سنجش و بررسی 

راحيل . ترندورت آنانی که به ما از همه نزديکقرار دهيم مخصوصًا مش
 که پدر آنها نسبت به يعقوب منصف نبوده القول بودند و ليه هر دو متفق

که آنها  است و نسبت به آنها محبت نداشته و اکنون هنگام آن فرا رسيده 
  .زندگی نوينی را آغاز کنند

نه فقط البان با شوهر آنها مانند يک غالم معمولی و پست رفتار 
ش پيداي(بود، بلکه مهريه و جهيزيه آنها را نيز به آنها نداده بود  کرده
  ).١۵ و ١۴: ٣

اما يعقوب بجای آنکه با صداقت و توکل به خدا با البان روبرو شود 
هايش را نگاه دارد و مسائل او را حل نمايد، متأسفانه   تا خدا وعده

اش  گريزد، به اتفاق خانواده همچون جنايتکاری که از دست قانون می
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لکرد ايمان ايمانی بود نه عم اين رفتار ناشی از ترس و بی. فرار کرد
اتفاقًا ). ١۶: ٢٨اشعيا (» زيرا هر که ايمان آورد تعجيل نخواهد کرد«

يعقوب به البان اقرار کرد که او از اين رو مخفيانه غزيمت نموده بود، 
کافی نيست اراده خدا را بدانيم ). ٣١: ٣١يش اپيد(ترسيد  زيرا از او می

راده او کرده شود، خواهد ا می و انجام دهيم، بلکه بايد آنگونه که او
  .يعنی به طريقی که بيشترين جالل را از آن او کند

چون ميان محل اقامت يعقوب تا محل . )۴٢ -٢٢آيات (رويارويی 
، پس همين مدت نيز )٣۶: ٣٠(اقامت البان مسافتی سه روزه بود، 

يک هفته طول . ه استگريختطول کشيد تا البان آگاه شود که دامادش 
البان و . اش برساند را به خانواده فراری انست خودکشيد تا البان تو

  .يعقوب در کوهستان جلعاد با يکديگر روبرو شدند
البان بالفاصله با سرزنش و توبيخ يعقوب، کوشيد حق را به خودش 

 ناي. سر و صدا از فدان ارام گريخته بود و بیمخفيانه دهد زيرا يعقوب 
ر محرمانه گريختی و مرا چرا به طو«: گر از يعقوب پرسيد مرد حيله

نيد چه کسی از فريب دادن سخن يبب). ٢٧: ٣١پيدايش (» فريب دادی؟
اما ! البان خودش بيست سال تمام يعقوب را فريب داده بود! گويد می

هايش نتوانسته بود به يعقوب آسيب برساند،  البان با همه دوز و کلک
 ٢۴آيات (عايت کند زيرا خداوند به او اخطار نموده بود که احتياط را ر

خدا قول داده بود که از يعقوب حفاظت و حراست کند و او به ). ٢٩و 
  .عهدش وفادار بود

خدايان اما آنچه البان را بيش از هر چيز عصبانی کرد اين بود که 
خانگی او به سرقت رفته بود و او مطمئن بود که سارق از خاندان 

رتکب اين عمل گرديده حق با او بود، چرا که راحيل م. يعقوب است
  . دانست ، ولی يعقوب چيزی نمی)١٩آيه (بود 
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ها اعتقاد   اين واقعيت است که او به بتدۀدهن ناراحتی البان نشان
 راحيل برای ٨.کرد داشت نه به خدای حقيقی که يعقوب خدمتش می

فرار از تفتيش بدنی و درگيری بيشتر با پدرش وانمود کرد که در 
  .ستعادت ماهانه خود ا

اش  يعقوب با مشاهده اينکه پدرزنش گستاخانه اثاثيه و لوازم خانوده
کند به حق عصبانی شد و خاطرات تلخ دفن شده بيست  یرا تفتيش م
او دهان خود را گشود و با . اش را مجددًا به ياد آورد سال گذشته

صراحت از اعمال فريبکارانه البان سخن گفت که چگونه او را فريب 
ترين کارها را به او تحميل نموده و بارها حقوق او را  داده و سخت

به خاطر يعقوب به البان برکت داده بود ولی  خداوند. تغيير داده است
يا يعقوب سپاسگزاری  البان هرگز به خاطر آن برکات از خداوند

شدند يعقوب  ننموده بود و حتی حيواناتی که از گله البان تلف می
  .داد تاوانش را می

: ترين قسمت سخنرانی يعقوب آن بود که خدا را جالل داد هماما م
 با من ٩اسحاقاگر رحمت خدای جدم ابراهيم وهيبت خدای پدرم «

ولی خدا مصيبت و . کردی دست روانه می بود، اکنون مرا تهی نمی
 » ظاهر شده استوزحمات مرا ديده است و به همين سبب ديشب بر ت

                                                 
شناسی نشان  ود؟ تحقيقات باستانهای خانگی پدرش را سرقت نم  چرا راحيل مجسمه٨

ولی راحيل خانه . رسيد دهد که کسی که چنان خدايانی داشت ميراث خانواده به او می می
راحيل از رفتار پدرش . گرفت کرد و هيچگونه ارثی به او تعلق نمی پدری خود را ترک می

 پدرش را به های خانگی آزار و اذيت فراوان ديده بود و او به خاطر تالفی کردن، مجسمه
امکان دارد که . رسيد ايمان او به يهوه چندان قوی نبوده است سرقت برد و به نظر می

پيدايش (کرده است  برای فالگيری و پيشگويی استفاده می) ها بت(ها  البان از اين مجسمه
ها خواسته مانع آن شود که پدرش درباره   و راحيل نيز با سرقت آن مجسمه٢٧ :٣٠

مدتی بعد يعقوب به همه افراد خانواده امر نمود که . اهی داشته باشدموقعيت او آگ
  )۴ -١ :٣۵پيدايش (های خود را تحويل دهند و او آنها را دفن نمود  مجسمه

خدايی « قيد شده است و اشاره دارد به ۵٣فقط در اينجا و در آيه " هيبت اسحاق" عبارت ٩
ديگران نيز بايد همچون اسحاق ترس و منظور اين است که . »ترسيد که اسحاق از او می

  ). ١٧ :٢٨؛ ٣٣ :٢٧؛ ١ :١۵نگاه کنيد به پيدايش (هيبت خدا را در دل داشته باشند 
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دی که آماده است تسليم ديگران گردد چه شهادتی عالی از مر). ۴٢آيه (
  !شود اطاعت کند و هر آنچه به او گفته می

اخطار خدا به البان در خواب و نيز . )۵۵ -۴٣آيات (بس موقت  شآت
ولی البان مکار . دفاع محکم يعقوب به البان فهماند که او بازنده است

دی ميدان را خالی نکرد و کوشيد با فريبکاری وانمود کند که او مر
ها پرداختند و  آوری سنگ خانواده به جمع دو. جو است خيرخواه و صلح

ها خوراک  به نشانه عقد پيمان دوستی، به اتفاق هم روی آن سنگ
در شرق به هنگام بستن قراردادی معموًال با هم سر . دندوصرف نم
  ).٣٣ -٢۶: ٢۶( نشستند سفره می

د برای عهدی که ها برای اين بود که مدرک و گواهی باش توده سنگ
بانی يا مرزی باشد برای يعقوب و البان  بسته شده بود، و نيز برج ديده

معاهده آنها در واقع متارکه جنگ .  يکديگر تجاوز نکنندمکه به حري
بس موقتی بود که هر آن امکان داشت  يک آتش! بود تا اعالميه صلح

  .شود توسط يکی از طرفين شکسته
 و به عنوان شاهد در آخر "مصفه"دعای عهدی که تحت عنوان 

توان  اين دعا را می. مراسم عهد بجا آوردند، در واقع دعای خيری نبود
شويم و خدا در ميان ما  ما از يکديگر جدا می«: چنين تفسير کرد

دختران من بدرفتاری کنی، من نخواهم  اگر با. بانی خواهد کرد ديده
البان » .ارت باشدانست ولی خدا شاهد است بنابراين مواظب رفت

را به   را به عنوان خداوند فياضی که آنهااسحاقخدای ابراهيم و 
شناخت، بلکه او را داور آسمانی  يکديگر نزديک ساخته است نمی

عليرغم پيمان . داشت دانست که آنها را از آزار يکديگر برحذر می می
ن که منازعه، يعقوب و البان به يکديگر اعتماد نداشتند به هميامتر

بايست به خدا توکل واطمينان نمايند تا از آزار يکديگر در  می جهت آنها
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 صرفًا بنای يادبودی بود ناشی از ترس و "مصفه". امان باشند
 .بدگمانی، و نه محبت و اعتماد

ها به خدا و با دعوت از بستگانش خواست که  يعقوب با تقديم قربانی
طريق آن روز را بسر در صرف غذای قربانی شرکت نمايند و به اين 

پرست خود که مسبب  خواست در مقابل خويشاوندان بت او می. آورد
صبح روز . های متعدد او بودند، خدای پدرانش را گرامی دارد رنج

بعد، البان رسم توديع و خداحافظی را بجا آورد و به خانه بازگشت، و 
اده بدين ترتيب به يک بخش سخت و طوالنی از زندگی يعقوب پايان د

). ۴٢، ٢٩، ٢۴، ۵آيات (شد، بخشی که از ابتدا تا انتها، خدا با او بود 
شود که برادرش  ای در زندگی يعقوب آغاز می اما به زودی بخش تازه

  .کند  عيسو در آن نقش مهمی را ايفا می
باط و تأديب الهی ن نيست، اما اگر مطيع و تسليم انضزندگی آسا

توانيم با  مان هدايت کند، میدر تصميماتاجازه دهيم خدا ما را گرديم و 
موفقيت مشکالت را متحمل شويم و باعث رشد و توسعه آن نوع 

. دهد ها و صفات شخصی در خود گرديم که خداوند را جالل می ويژگی
ای که در اول  هايی همچون وعده توانيم از طريق مطالبه وعده ما می

خدای همه «: مشود، به پيروزی دست يابي  يافت می١٠: ۵پطرس 
ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی مسيح خوانده است، شما  فيض

  ».را بعد از کشيدن زحمتی قايل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت
  .شود خورد و درمانده نمی خدای يعقوب هرگز شکست نمی
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  فصل چهارم
  

  در دام گذشته
  ٣۴ -٣٢پيدايش 

  
آنکه حال : کند نده را نيز کنترل میکند آي آنکه گذشته را کنترل می«

   ١»کند کند گذشته را نيز کنترل می را کنترل می
اندر کار بازنويسی  ار شايد برای سياستمدارانی که دستعاين ش

های تاريخی هستند درست باشد، ولی واقعيت اين است که هيچ  کتاب
يعقوب که دو دهه پيش، از . تواند خود تاريخ را عوض کند کس نمی

س عيسو نزد البان گريخته بود، اکنون در حال فرار از دست البان تر
گذشته يعقوب، پس از بيست سال، ! شود بار ديگر با عيسو روبرو می

عجيب است چگونه ما سعی داريم . ترساند اندازد و می او را به دام می
ايم  توانيم از گذشته بگريزيم و آنچه کاشته خود را متقاعد سازيم که می

وش کنيم، غافل از اين که خواهيم گناهانمان را فرام ما می. کنيمدرو ن
آنچه يعقوب بر سر پدر و برادرش ! کنند مان ما را فراموش نمین گناها

توانند عواقب  عيسو آورد، توسط خدا بخشيده شد ولی زمان و مکان نمی
  .آن رفتارها را تغيير دهند

 و بحرانی به هنگام مطالعه رفتار يعقوب در طی دوران سخت
های  اش، تصويری مشاهده خواهيم کرد از تضادها و کشمکش زندگی
 کشمکش ميان ايمان و ترس، ميان اعتماد به خدا و تردستی -خودمان

و رفتاری که خدا در آن نقشی  انسان، ميان تقاضای کمک از خدا
  .بحران زندگی محکی است برای شناخت شخصيت ما. ندارد

                                                 
  "  ١٩٨۴: " نقل قول از کتاب جرج اورول با عنوان١
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  )٨ -١: ٣٢پيدايش ( مراقبت -١
يعقوب از اينکه البان او را به حال خود گذاشته و رهايش کرده بود، 

پس با . کرد  ميان آنها قرار داشت، احساس آرامش می"مصفه"و اينکه 
ئيل، مقصدی که خدا برای او تعيين نموده بود،  خيالی آسوده راهی بيت

 دانست که سرانجام اما يعقوب می). ١: ٣۵ ؛ ١۵: ٢٨؛ ١٣، ٣: ٣١(شد 
ئيل،  بايست عيسو را مالقات کند زيرا در سر راه خود به بيت می

پيدايش (نزديک کوه سعير خواهد رسيد که محل زندگی عيسو بود 
١: ٣٣۶.(  

تر از تصرف يک شهر  بدست آوردن دل برادر رنجديده سخت«
دانست برخوردی نه  يعقوب که می). ١٨: ١٩امثال (» !حصاردار است

ای پيش گرفت و  اهد داشت، روش عاقالنهچندان جالب با عيسو خو
هايی فرستاد تا به اطالع برادرش برساند که او در راه  پيشاپيش پيک

ولی متأسفانه به جای آنکه همه اوضاع و مسائل را به خداوند . است
محول کند که او را در مقابل البان حفاظت نموده بود، رفتاری از خود 

که خدا او را به عنوان   نبودنشان داد که در خور و شايسته مردی
فرستادن پيک فکر خوبی بود، اما . حامل عهد ابراهيمی برگزيده بود

 ناميدن، و نيز تالش "غالم"خواندن و خود را ) ارباب ("آقا"عيسو را 
که  برای تحت تأثير قرار دادن عيسو با ثروت خود، گواه بر اين است

  . به خدا اعتماد نداشتيعقوب آنچنان که بايد و شايد برای حفظ جانش
زدگی يعقوب را تجسم کنيد هنگامی که  در ذهن خود شگفت. حفاظت

» اين لشکر خداست« : گفت! لشکری از فرشتگان را در مقابل خود ديد
دو "که به معنی ) ١ و ٢: ٣٢پيدايش ( ناميد "محنايم"و آن محل را 

 بيست سال پيش، يعقوب.  خدای يعقوب و اردوی است، اردو"اردو
).  ١٢ -٢٨:١(يل ديد و فهميد که خدا با اوست ئ فرشتگان را در بيت

يابد که لشکر فرشتگان برای حفاظت و دفاع از او  اکنون او در می
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اگر خدا با ماست کيست به «. اند، بنابراين دليلی ندارد که بترسد آماده
  ).٣١: ٨روميان (» ضد ما

وفيت خاص شناسی در ميان موضوعات درسی معر امروزه فرشته
توان تعداد قابل  ی غير مذهبی می ها دارد، و حتی در فروشگاه

البته متن و محتويات همه . ای کتاب در رابطه با فرشتگان يافت مالحظه
توانيد در سمينارهايی  حتی می. مقدس اخذ نگرديده است آنها از کتاب

توان با فرشتگان تماس حاصل  دهند چگونه می شرکت کنيد که ياد می
فرشتگان واقعًا . و از آنها برای حل مشکالت خود ياری خواست دکر

 و ٧: ۴۶؛ ٧: ٣۴مزمور (باشند  وجود دارند و در خدمت قوم خدا می
. ، اما آنها تحت فرمان خدا هستند، نه انسان)١۴ و ١٣: ١؛ عبرانيان ١١

ما روزی در آسمان خواهيم فهميد که آنها در مواقع خطر و مشکالت 
  .اند خانواده خدا شتافتهچقدر به کمک 

ها و  هنگامی که يعقوب و خانواده و غالمان و گله. سياست
ئيل در حرکت بودند،  هايش به آرامی به طرف جنوب غربی بيت رمه
هنگامی که . رفتند  پيش میرهای يعقوب با شتاب بسوی کوه سعي پيک

راه ها با اين خبر شوم بازگشتند که عيسو هم يعقوب به يبوق رسيد، پيک
يعقوب که بدترين اتفاق . آيد تا يعقوب را مالقات کنند چهارصد نفر می

جويی از او و  را انتظار داشت، با خود فکر کرد که برادرش قصد انتقام
اغلب بدترين حادثه ممکن را  يک وجدان گناهکار. اش را دارد خانواده

  .کند در ذهن شخص ايجاد می
شود،   ما بيرون رانده میوقتی در اثر فشار ترس، ايمان از قلب

. خانمی به مبشر معروف دی. شويم دست به دامن سياست انسانی می
ام که به من کمک  من آيه بسيار مناسبی پيدا کرده«: مودی گفت. ال
 را نقل قول ٣: ۵۶، سپس مزمور »کند تا بتوانم بر ترس غلبه يابم می
 مودی .»هنگامی که ترسان شوم بر تو توکل خواهم داشت«: نمود
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: قل کردن را ٢: ١٢و اشعيا » من وعده بهتری به تو بدهم«: گفت
  .»اينک خدا نجات من است، بر او توکل نموده نخواهم ترسيد«

دارند، از دشمن و خبر بد نخواهند  ايماندارانی که با ايمان گام بر می
از خبر بد نخواهد ترسيد دل او پايدار است و بر خداوند توکل «. ترسيد
» نهايت ترسان و متحير شد بی«اما يعقوب ). ٧: ١٢مزمور (» دارد

و به همين جهت سياست و ترفند سابق خود را پيشه ) ٧: ٣٢پيدايش (
  .کرد

آميز لشکر خدا فکر کند،  يعقوب به جای اينکه به رويای تشويق
اگر يک گروه مورد حمله  اردوی خود را به دو گروه تقسيم کرد تا

 يک تاکتيک جنگی ناي. در به فرار باشدقرار گيرد، گروه دوم قا
ضعيفی در مقابل چهارصد نفر مرد بود و يعقوب بهتر بود تمام گروه 
خود را با لشگر فرشتگان خدا ادغام کند و به سمت جلو بفرستد و به 

  .و از محافظت او برخوردار گردد خدا توکل کند
  

  )١٢ -٩: ٣٢پيدايش ( دعا -٢
مقدس است، ولی  دعاهای کتابدعای يعقوب يکی از بزرگترين 

بسيار ضعيف ايمانی که اين دعای مردی است که  جالب اينجاست
اندازد که فرزندش روحی خبيث  او ما را به ياد شخصی می. داشت

ايمانی مرا امداد  خداوندا ايمان دارم، بی«: داشت و به عيسی مسيح گفت
  ).٢۴: ٩مرقس (» !فرما

بر اينکه يعقوب معرفت و آگاهی هر قسمتی از اين دعا داللت دارد 
ها و شخصيت خدا داشت و هم اکنون  عميق و اساسی از راه و روش

نگر فقدان توکل و اعتماد به خدا ادر نهايت نااميدی و بيچارگی که نش
دهد  چه داليلی به خدا ارائه میاو د يببين. است به دعا پرداخته است

  .سو برهاندرا از دست عي مبنی بر اينکه چرا خدا بايد او
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ابراهيم را خواند و با او  خدا از طريق فيض خود. )٩آيه (عهد خدا 
 و يعقوب اسحاقو آن عهد شامل حال ) ٣ -١: ١٢پيدايش (عهدی بست 

بر اساس همين عهد بود که يعقوب دست نياز بسوی خدا . نيز شد
امروزه قوم خدا به . برافراشت و از او عاجزانه تقاضای کمک کرد

وسيله خون وی بنيان   ی مسيح و بر اساس عهدجديد که بهواسطه عيس
-٢٢: ١٢ ؛١٣ -۶: ٨عبرانيان (جويند  نهاده شد، به تخت فيض تقرب می

 ٢۴.(  
بدون شک يعقوب از اينکه توانسته بود از دست . )٩آيه (فرمان خدا 

، ولی اين اراده خدا بود که او منطقه  خوشحال بودالبان رهايی يابد
). ١٣: ٣١پيدايش (ترک کند و به ديار خويش بازگردد فدان ارام را 

که فرمان خدا هميشه ضمانت اجرايی دارد،  يعقوب فراموش نموده بود
کند که قادر  به همين جهت اراده خدا هرگز ما را به جايی هدايت نمی

به حفاظت و حراست ما نباشد و نتواند امکانات را برای ما فراهم 
ی سبقت را از الهيات وی ربود و به او ولی خيانت يعقوب گو. آورد

  .آيد ابالغ کرد که عيسو به قصد نابود کردنش می
های بيست سال  يعقوب در حال مرور رويداد. )١٠آيه (حفاظت خدا 

خاطر آورد که خدا چگونه در اين مدت به طرز عالی از او  گذشته، به
فادار در هر سختی و مشکلی خدا به او و. محافظت به عمل آورده است

وقتی يعقوب به . مانده و با مهربانی از او حفاظت به عمل آورده است
خانه البان آمد، عصايی بيش نداشت؛ ولی اکنون به برکت خدا مردی 

خدايی که بيست سال از او حفاظت کرده، چگونه . ثروتمند گرديده بود
  اجازه خواهد داد که به دست برادرش کشته شود؟

قوب نه فقط به فکر خودش بود بلکه برای يع. )١١آيه (مقاصد خدا 
 فرزندان يعقوب زياد. کرد  نيز فکر میااش و نقشه عظيم خد خانواده

و از طريق اسرائيل خداوند  آورند شوند و قوم اسرائيل را بوجود می می
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دهنده نيز از قوم يهودا  نجات. دارد برکت خود را به جهانيان ارزانی می
برای جهانيان فدا خواهد ساخت و پولس ظهور خواهد کرد و جانش را 

آيا . ها خواهد رساند از سبط بنيامين خواهد آمد و انجيل را به امت
ممکن است اين هدف جاودانی در اثر خشم يک فرد، با شکست روبرو 

  شود؟
ئيل داده  هايی را که خدا در بيت يعقوب وعده. )١٢آيه (وعده خدا 

، بويژه اين وعده را که به او )١۵ -١٢: ٢٨(بود، به وی يادآوری کرد 
خدا به يعقوب گفت که . نيکی خواهد نمود و نسلش را زياد خواهد کرد

يل باز خواهد گرداند و مقاصدش را در ئ و او را به بيت با او خواهد بود
اگر خدا به عيسو و همراهانش اجازه . وسيله او انجام خواهد داد  او و به

عام کنند درآن صورت هيچ کدام  را قتلداد که يعقوب و خانواده او  می
  .رسيد ها به انجام نمی از اين وعده

های غلط  گيری ايمانی و زرنگی و نتيجه هر چند نبايد از ترس و بی
او در دعای خود . توانيم مانند او دعا کنيم يعقوب تقليد کنيم، ولی می

مًال ياد آورد و کا های خدا را به های خدا را مطالبه کرد، نيکی وعده
مهم نيست با چه حوادثی . توکل نمود و شخصيت خدا تکيه و روی عهد

هايی بر وجودمان مستولی شود، ما بايد  روبرو شويم و چه ترس
و  توکل خواهم کرد«. همواره به وفاداری و شخصيت خدا توکل کنيم

  ».نخواهم ترسيد
  

  )٢١ -١٣: ٣٢پيدايش ( آشتی -٣
 محتوای غنی الهياتی بايد شايد فکر کنيد آنچنان دعايی با آن

اما چنين . دهد و آرامش خدا را در قلب يعقوب جا مثمرثمر واقع شود
او .  تصميم گرفت خود دست به کار شوداش نشد؛ و او در پريشانی
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ای  و سپس هديه) ٢٠آيه (» فرو خواهم نشانيد... غصب او را «: گفت
  .گرانبها برای او تدارک ديد

وزير انگلستان، در مورد پارلمان   نخستآقای رابرت والپول اولين
» .ص برای خود قيمتی دارنداتمام اين اشخ«: بريتانيا چنين گفته است

هر کس قيمتی (کنند  بسياری از مردم دنيا از اين فلسفه پيروی می
 ۵٨٠ای که شامل   پيروی کرد، و هديههيعقوب نيز از همين فلسف). دارد

ای مجزا  آنها را به صورت گلهحيوان گرانبها بود آماده ساخت، و 
ها فاصله بگذارند تا  بانان دستور داد در ميان گله تقسيم نمود و به گله

  !عيسو را با سخاوت خود تحت تأثير قرار دهد
ای يکسان و  بايستی جمله بانان می گذشته از اين، هر يک از گله

ت و ات يعقوب اس ها متعلق به بنده اين«: همانندی را به عيسو بگويند
). ١٨آيه (» پيشکشی است که برای آقايم عيسو فرستاده شده است

 دوباره به "آقای من" و "ات بنده"يعقوب با بکار بردن لغاتی مانند 
وضع سابق خود بازگشته بود و از ياد برده بود که خدا او را آقا و 

يعقوب ). ٢٩: ٢٧(سرپرست همه بستگانش از جمله عيسو گماشته بود 
قشه کشيد که در پشت آخرين دسته گله و افراد قرار گيرد به با احتياط ن

ها و طبقات فشرده هدايا عيسو را نرم سازد و سبب شود  اميد آنکه دسته
او يعقوب را ببخشد و به هنگام روبرو شدن با يکديگر، به يعقوب روی 

  .خوش نشان دهد
بل از اما ق. »ايمان يعنی زيستن بدون ترفند«گرفتيم که  ما قبًال ياد

اينکه ما از يعقوب انتقاد کنيم، بايد قلب خود را بررسی و آزمايش کنيم 
ايم که نخست با خداترسی  و ببينيم آيا ما نيز مرتکب چنين گناهی نشده

. دعا کنيم و بعد از دعا به ترفند انسانی و منابع ديگر متوسل شويم
اما ، )٢٠: ٢يعقوب (» ايمان بدون اعمال باطل است«درست است که 

. ايمانی نبود زيرا خدا چنين دستوری نداده بود هديه يعقوب عمل 
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مقدس  برخالف کتاب» از تو حرکت از خدا برکت«المثل قديمی  ضرب
؛ )١٧: ١٠روميان (ايمان واقعی بر اساس کالم خدا بنا شده است . است

و هر آنچه که ما انجام دهيم اگر از روی ايمان نباشد، گناه است 
   ٢.آميز به نظر رسد ، ولو اينکه بسيار موفقيت)٢٣: ١۴روميان (

و خدا مصمم بود که آن ! مشکل اصلی نه عيسو بلکه يعقوب بود
  .مشکل را حل نمايد

  

  )٣٢ -٢٢: ٣٢پيدايش ( کشمکش -۴
يعقوب خطر  عبور از رودخانه در شب کار خطرناکی بود، ولی
جيح ان خود ترزعبور از رودخانه را بر ريسک از دست دادن عزي

 اش را به مکانی که اميد داشت محل امنی باشد داد؛ بنابراين خانواده
او که حضور لشکر خدا را فراموش کرده بود، کوشش . منتقل نمود

اش و دسته برادرش  کرد به هر وسيله ممکن مانعی در ميان خانواده می
 "دو اردو"بنابراين به اين فکر افتاد که دسته خودش را به . بوجود آورد

  .قسيم کندت
مانيم و منابع و ابتکارات ما  ما وقتی تنها می. حال، يعقوب تنهاست

آيد و در ما و برای ما کاری  رسد، آنگاه خدا نزد ما می به پايان می
  .ن شب توجه نماييدآبه سه رويارويی يعقوب در . کند می

وقتی ما تنها هستيم، . )٢۶ -٢٢: ٣٢(يعقوب با خداوند روبرو گرديد 
توانيم به قلب و فکر ديگران فرار کنيم و حواسمان به جای  میديگر ن

شويم با خودمان بسر بريم و با خودمان  ديگر معطوف شود؛ مجبور می
ئيل تنها بود خدا  بيست سال پيش، وقتی يعقوب در بيت. شويم روبرو می

                                                 
اند با بيان اينکه هديه يعقوب باج و رشوه نبوده بلکه فقط   بعضی از مفسرين سعی کرده٢

 جبران خسارت و سهيم کردن برادرش در برکات خود، او را تبرئه تالشی برای اعاده و
به ) ٢٠آيه (» نشانم غضب او را فرو می«اما اظهارات خود يعقوب مبنی بر اينکه . سازند

  .دهد که هديه مزبور نوعی باج برای فرو نشاندن خشم عيسو بوده است وضوح نشان می
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را مالقات کرد و اکنون خداوند فياض مجددًا به هنگام نياز يعقوب، به 
  ).۶ -٢: ١٢؛ هوشع ٣٠ و ٢٨آيات (آيد   میمالقات او
خواهد در هر سطح و پايه ايمان که هستيم، با ما مالقات کند  خدا می

خدا به ابراهيم که در حال . خواهد تا ما را به سطحی برساند که خود می
؛ به يوشع که )١٨پيدايش (سفر بود به شکل يک مسافر ظاهر شد 
- ١٣: ۵يوشع (نمايان گشت سردار سپاه بود به صورت يک سرباز 

 با -يعقوب بيشتر عمرش را با کشمکش با مردم سپری کرده بود). ١۵ 
 به همين جهت خدا به - و البان و حتی با همسرانشاسحاقعيسو و 

نمايی  خويشتن را با رحيم، رحيم می«. گير نزد او آمد شکل يک کشتی
ر، طاهر نمايی، خويشتن را با طاه و با مرد کامل خود را کامل می

  ).٢۶ و ٢۵: ١٨مزمور  (»کنی نمايی و با مکار به مکر رفتار می می
ئيل خدا وعده داده بود يعقوب را برکت دهد؛ و به لحاظ  در بيت

مادی اين وعده انجام يافته بود زيرا اکنون يعقوب مردی بسيار ثروتمند 
ان ها و غالم ها و رمه تر از گله ولی برکت خدا بسی بيشتر و وسيع. بود

يعقوب در . باشد است و شامل شخصيت واال و قدرت روحانی نيز می
دريافت که تمامی زندگی خود را صرف » شب تاريک روح«طی آن 

مبارزه و مقاومت با خدا و اراده او نموده است و اينکه يگانه راه 
همانطور که . رسيدن به پيروزی از طريق تسليم خود به اراده خدا است

تواند به کسی برکات کامل عطا فرمايد،  داوند نمیخ «:گويد توزر می
خدا با تضعيف يعقوب بر او غلبه  ٣. »مگر اينکه نخست بر او غلبه کند

  .کرد
يعقوب بيش . )٣٢ -٢٧: ٣٢پيدايش ( گرديد ويعقوب با خودش روبر

خواست؛ و برای دسترسی  از هر چيز برکت خدا را در زندگی خود می

                                                 
٣ A. W. Tozer, The Divine Conquest (Harrisburg, Pa: Christian Publications, 

1950), p.53. 
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اما قبل از آنکه . ت متعهد و سرسپرده باشدبايس به اين آرزوی مقدس می
ست نخست با خودمان روبرو  ابتوانيم به شباهت خداوند در آييم، الزم
به همين جهت خدا از او . ستيم ههشويم و اعتراف کنيم چه هستيم و ک

از در کتاب پيدايش آخرين باری که اين سؤال » نام تو چيست؟«: پرسيد
 اسحاقپدرش ! رستی داد و دروغ گفتپرسيده شد، او پاسخ ناديعقوب 

من عيسو «: و يعقوب پاسخ داد» و کيستی؟تپسرم «: از او سؤال کرد
  ).١٩ و ١٨: ٢٧(» زاده تو هستم نخست

خداوند اين سؤال را جهت کسب اطالع و آگاهی از يعقوب ننمود 
دانست و آگاه بود که يعقوب به ترفند و  زيرا او دقيقًا نام يعقوب را می

آيا هنوز «يعنی اينکه » نام تو چيست؟«. ری شهرت داردفريبکا
خواهی مطابق اسم و شهرتت زندگی کنی و خود و ديگران را فريب  می

را  دهی که تو کنی و اجازه می راف میتدهی؟ يا به آنچه هستی اع
مقدس به مفهوم آغازی  دريافت يک نام جديد در کتاب» عوض کنم؟

- ۴٠: ١؛ يوحنا ١۶: ١٣ د؛ اعدا١۵، ۵ و ۴: ١٧(نوين در زندگی است 
دگی خود نو اين برای يعقوب فرصتی بود که آغازی نوين در ز) ۴٢ 

  .داشته باشد
ای عبری به   را به او عطا فرمود که از کلمه"اسرائيل"خدا نام جديد 

اخذ شده است؛ اما ميان دانشمندان » مبارزه و کشمکش«معنای 
برخی . ختالف نظر وجود داردمقدس بر سر مفهوم اصلی اين نام ا کتاب

کنند برخی ديگر  یمترجمه » گيرد کسی که با خدا کشتی می«آن را 
از توضيح آيه . »بگذار خدا حکومت کند«و يا » کند خدا مبارزه می«
آيد که يعقوب در اثر غلبه خود توانست قدرت به چنگ   چنين برمی٢٨
ن برکت خدا يعقوب با طلبيد! او جنگ را باخت ولی پيروز شد. آورد

سرور «که سرانجام به تضعيف و تسليم شدنش منجر گشت توانست 
او نيز مانند پولس که جنگ خاص خود را . گردد» نشانده خدا دست
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-١: ١٢دوم قرنتيان (داشت، با ضعيف شدن توانست قدرت کسب کند 
 ١٠.(  

نامد  می» برنده شد) در کشتی(لنگی که «ب را و يعق٤کمپبل مورگان
من نيز با او . کند تفسير می» مرد مهر شده توسط خدا« را و اسرائيل

تواند به ما اعتماد  وقتی خدا بر زندگی ما تسلط دارد، آنگاه می. موافقم
کند و قدرتش را به ما ببخشد؛ زيرا فقط کسانی که تحت نفوذ و اختيار 

هنگامی که يعقوب . باشند که اقتدارش را بکار ببرند او هستند محق می
کرد و مسائلی بوجود آورد؛ سپس  ه بود خودش را خدمت میدر خان

مدت بيست سال البان را خدمت کرد و مسائل بيشتری بوجود آورد، اما 
  .اکنون با خدمت خدا خواهيم ديد که سهمی در حل مسئله خواهد داشت

ند و بدان مفهوم و ک يک بار ديگر يعقوب مکانی را نامگذاری می
به معنی ) ٣١: ٣٢پيدايش (» )فنوئيل(يئيل فين«: بخشد معنای خاصی می

گردد،  کرد ديدن چهره خدا سبب مرگ او می او فکر می. »چهره خدا«
اين تجربه در واقع طلوع روز . ولی در عمل به او حيات تازه بخشيد

او از نامی جديد و ): ٣١: ٣٢پيدايش (يعقوب بود / جديد برای اسرائيل
ای جديد نيز با خدا   شد، و رابطهبرخوردار) لنگيدن(راه رفتنی جديد 

ای  اين رابطه جديد به او قدرت بخشيد تا بتواند با هر مسئله. پيدا کرد
امتحان بزرگی در شرف ظهور . روبرو شده، با ايمان آن را حل کند

حال، يعقوب برای . بود، زيرا عيسو روی صحنه ظاهر شده بود
  .مالقات با عيسو: سومين رويارويی آماده بود

  

                                                 
٤ G. Campbell Morgan, The Westminster Pulpit (London: Pickering & 

Inglis), vol. 7,p.323 
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  )١۶ -١: ٣٣پيدايش ( شکست -۵
 ١: ٣٢(يعقوب به باال نگريسته و فرشتگان خدا را مشاهده کرده بود 

اما وقتی عيسو ). ٣٠آيه (او حتی خود خدا را از روبرو ديده بود ). ٢و 
نچه که در کشمکش با آرصد نفر از همراهانش را ديد گويی هر او چه

کسب برکت وقتی در . بودخود و با خدا بدست آورده بود، از دست داده 
اوج تجربيات روحانی با خدا هستيم يک چيز است و آوردن آن برکت 

يعقوب نسبت به خودش، نسبت به ! به زندگی روزمره چيزی ديگر
  .اش، و نسبت به خدايش قصور ورزيد خانواده

از » نشانده خدا سرور دست«. )٢ و ١آيات (ترفند به عوض توکل 
او مانند . مجددًا به ترفند دست دراز کردتوکل به خدا دست کشيد و 

 از ايماندارن امروز، نتوانست در خور مقام روحانی خود یبسيار
و ) همسر محبوبش(يعقوب از طريق قرار دادن راحيل . زيست کند

 خانواده دردسر و مشکل یدر پشت اعضا) پسر محبوبش(يوسف 
دران يوسف  در خانواده ايجاد نمود؛ و جای تعجب نيست که برایجديد

در خاندان يعقوب چنين . های بعد از او کينه به دل گرفتند در سال
  .رابطه و وضعيتی ميان اعضای آن وجود داشت

در شرق باستان، هنگامی که . )٧ -٣آيات (تعظيم به عوض لنگيدن 
کردند؛  می) شالوم(رسيدند چندين بار تعظيم و الم  مردم به همديگر می

اش در برابر عيسو از يک   و خانوادهاما سالم و تعظيم يعقوب
نشانده  سرور دست«يعقوب . احوالپرسی متداول آن روز فراتر بود

: گويد سليمان می. شده بود ولی رفتارش با اين لقب سازگار نبود» خدا
» روند اند اما بزرگان مانند بردگان پياده راه می غالمان سوار بر اسب«
گذشته از اين، . اين حقيقت بوديعقوب نمونه بارز  و) ٧: ١٠جامعه (

پيدايش (کوچکتر را خدمت کند ) عيسو(قرار بود برادر بزرگتر 
  ، پس چرا بايد برادر کوچکتر خم شود و تعظيم کند؟)٢٩: ٢٧
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کرد که  قدرت يعقوب در لنگيدن او بود زيرا دائمًا به او يادآوری می
 توکل خداتواند به  غلبه يافته و او برای حل مشکالت می خدا بر او

شد و علتش را  لنگيد برادرش متوجه می اگر يعقوب می. جويد
بود که بگويد خدا برای  پرسيد؛ و اين فرصت طاليی برای يعقوب  می

در عوض ! بينيم که به يعقوب تعظيم کند عيسو را نمی.او چه کرده است
  .بوسدش ود و به گردنش افتاده می ر بسوی برادرش می

عمل عيسو نشان  اين. )١۵ -٨آ يات (التماس به عوض شهادت 
يعقوب نيز در اثر اين رفتار . آمده است دهد تغييراتی در قلب او پديد می

يابد تا با صراحت درباره گذشته و مسائل  مهربان عيسو جرأت می
گذشته از اين، لشکر خدا در اطراف . خانوادگی با عيسو سخن گويد

ما يعقوب بجای اعتراف ا. بترسد يعقوب حضور داشتند پس الزم نبود
ه در زندگی تجربه کرده بود، کبه گناهانش و شهادت دادن به فيض خدا 

اگر «:  فرستاده بپذيردوعيس پردازد تا هدايايی را که برای به التماس می
ام اين پيشکش مرا از دستم قبول فرما، زيرا  در نظر تو التفات يافته

اما ). ١٠آيه (» ور داشتیرا ديد مثل ديدن روی خدا و مرا منظ روی تو
يعقوب خدا را روبرو ديده بود، با وجود اين، او در اين مورد چيزی به 

). ١١آيه (» خدا به من احسان نموده است«: فقط افزود! عيسو نگفت
او به عيسو . اما او به برادرش حقايق را نگفت تا خدا را جالل دهد

بود  که هنوز نتوانستهنگفت که نام جديد يافته است، شايد به اين دليل 
 شده بود اما همچون "سرور"او .ای شايسته آن نام داشته باشد زندگی

   ٥.کرد يک گدای عاجز رفتار می

                                                 
 اگر چه يعقوب در بهترين وضعيت روحانی خود نبود، اما عيسو سخنان يعقوب را باور ٥

يعقوب درباره فيض .  نيت پذيرفتکرد و هدايا را به عنوان نوعی اظهار محبت و حسن
گاهی مردم غير ايماندار دنيا . سخن گفت اما در واقع عيسو بود که عمًال فيض را نشان داد

  ).١۶ -۶ :٢۶؛ ٢٠؛ ٢٠ -١٠ :١٢پيدايش (دهند   با کارهايشان ايمانداران را خجالت می
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عيسو با مهربانی و . )١٧ -١٢آيات (قول دادن اما وفا نکردن 
اش در کوه  را به خانه بخشندگی با برادرش رفتار نمود و خواست او

بود که بيشتر از آنچه الزم بود نزد عيسو سعير ببرد، اما يعقوب مايل ن
اش،  یياين مالقات با عيسو نيز همچون خداحافظی يعقوب با دا. بماند

يعقوب وانمود کرد . يک متارکه موقت جنگ بود نه يک صلح واقعی
و بهانه آورد تا عيسو ) ١۴آيه (که مقصدش واقعًا کوه سعير بوده است 

های  سعير برود و او نيز مطابق قدمرا متقاعد سازد که پيشاپيش به کوه 
 در اين آيات ممکن "آقايم"تکرار لقب . خويش در پی او خواهد آمد

است داللت بر احترام و تواضع يعقوب باشد، يک چيز مسلم و حتمی 
  .يعقوب بار ديگر به فريبکاری پرداخته بود: بود

 گرديد و بسوی جنوب رفت در حالی که رعيسو عازم کوه سعي
 سفر نمود و بعد به سوی "سکوت"ه سمت شمال غربی به يعقوب ب

شرحی وجود ندارد که  ديگر هيچ گزارش و. شکيم رهسپار گرديد
تمال حا. بگويد يعقوب برادرش را در کوه سعير مالقات نموده باشد

 همديگر را مالقات اسحاقرود بعد از آنکه آنها در مراسم دفن  می
  .دنمودند، ديگر هرگز يکديگر را نديدن

  

  )٣١: ٣۴ -١٧: ٣٣پيدايش ( تأخير -۶
سپس ) ١٣: ٣١(ئيل بازگردد  فرمان خدا آن بود که يعقوب به بيت

زيست عزيمت نمايد  نجا میآ در اسحاق که "حبرون"اش در  بسوی خانه
اما يعقوب به جای اطاعت از اين فرمان مدتی در ). ٢٧: ٣۵(
وت همچون در سک.  ماند، سپس نزديک شکيم سکونت گزيد٦"سکوت"

او در آنجا ). ١۶ -٩: ١١عبرانيان (کرد  مسافری در خيمه زندگی می
وقتی به . هايش ساخت ها و رمه ای برای خود و سرپناهی برای گله خانه

                                                 
)" لشگر( اردو دو"؛ محنايم به معنای )١٩ :٢٨(مسی شد " خانه خدا"ئيل،   لوز به بيت٦

  ). ١٧ و ١۶ :٣٣" (سايبان"؛ و سکوت يعنی )٢ و ١ :٣٢(است 
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مکان نمود، به خريد قطعه ملکی مبادرت ورزيد و به  حوالی شکيم نقل 
  .صورت يک بيگانه مقيم آن سرزمين گرديد

کرد که از خدا اطاعت کند و به  ی نمیا پيداست که يعقوب عجله
خاطر برپا ساختن يک مذبح و  بهرا بايد يعقوب . ئيل باز گردد بيت

اعتراف ايمانش به خداوند تحسين کرد، اما قربانی جای اطاعت را 
خدا، «نامی که او بر مذبح گذارد ). ٢٢: ١۵اول سموئيل (گيرد  نمی

 اسرائيل ، نام جديد خوددهد او خود را مدعی نشان می» خدای اسرائيل
دانست ولی بدون شک آن عمًال در زندگی او نفوذ و رخنه نکرده  می
و دخترش دينه مورد تجاوز  زيرا او در آن سرزمين درنگ نمود. بود

بر برای ميان اين راه. به کشتار زدند قرار گرفت و دو پسرش دست
  .يعقوب بسيار گران تمام شد

تجربه بود يا سرکش و   ساده و بیآيا دينه دختری. )١: ٣۴(غفلت 
متمرد؟ و يا ناآگاه و غافل از راه و رسم دنيا؟ چرا ديدار دختران آن 

مادرش به او نصيحت نکرد  سرزمين برای او آنقدر اهميت داشت؟ چرا
برادران دينه در (و کسی نيز همراه او نرفت تا در اين سفر تنها نباشد؟ 

چرا يعقوب در اين منطقه که و نيز .) شان بودند صحرا مواظب گله
اش را در  خانواده نمود و پرست داشت توقف می مردمانی کافر و بت

ئيل فرزندان خود را  داد؟ او قرار بود در بيت معرض خطر قرار می
  .تعليم دهد که به خدا تقرب جويند

نام خدا حتی يک بار در اين فصل ذکر نگرديده و از حکمت خدا در 
کنيم، خود و  وقتی ما از خداوند اطاعت نمی. اين فصل خبری نيست

خاطر آوريد آنچه  به. دهيم مان را در معرض خطر قرار می عزيزان
اتفاق )  بعده ب١: ٢٠(و در جرار ) ٢٠ -١٠: ١٢(برای ابراهيم در مصر 

 در جرار اسحاق، برای ) به بعد١: ١٩(افتاد؛ و نيز برای لوط در سدوم 
، برای )١۶ ؛ ١۴داوران (فلسطين ، برای سامسون در )١۶ -۶: ٢۶(
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و برای پطرس در حياط کاهن ) ١روت (موآب  ابيملک و نعومی در
  ).۶٢ -۵۴: ٢٢لوقا (اعظم 

در شرح اين رويداد، سه بار واژه . )۵ -٢: ٣۴(هتک حرمت 
آيات (آلود شکيم را توصيف نمايد  ناهگل م بکار رفته تا ع"عصمت بی"
کرد که  ين عمل شده بود ادعا می جوانی که مرتکب ا.٧)٢٧ و ١٣ و ۵
ولی تجاوز . دختر را دوست دارد و خواهان ازدواج با وی است آن

اش محبوس  در خانهمجبور کردن او به اينکه کردن به يک دختر و 
  !طريق عجيب و غريبی برای اظهار عشق است) ٢۶آيه (بماند 

 و رفتار و سخنان اين مرد جوان مبين اين واقعيت است که قوم خدا
از نظر . ان معيارهای مختلفی در رفتار و سلوک داشتندعمردم کن

ای که احکام خدا را زير پا نهد، باعث آلودگی  يهوديان، عمل جنسی
های بعد، شريعت  و در سال گردد قربانی حادثه و داوری خطاکار می

و برای آن  موسی عمل جنسی نادرست را گناه و جرم اعالم کرد
به کتاب (دين وسيله مردم را از خطر حفظ کند مجازات قائل شد تا ب

سکوت يعقوب هنگامی که اين خبر ).  مراجعه شود١٨الويان فصل 
اعتنايی و نه نشانه  نه عالمت بی) ۵: ٣۴پيدايش (انگيز را شنيد  اسف

او عاقالنه عمل کرد زيرا در آن هنگام پسرانش با . ترس در او بود
توانست  او بدون کمک آنها نمیگوسفندان و گاوان در صحرا بودند و 

  .پس صبر کرد تا آنها برسند. کاری انجام دهد
دند چه اتفاقی افتاده وقتی پسران يعقوب فهمي. )٢۴ -۶: ٣۴(فريب 

واهرشان که مورد تجاوز قرار گرفته بود بسيار است، برای خ
. و نسبت به مردی که چنين کرده بود خشمناک گشتند اندوهگين شدند
عادی و بر حق بود و بجای اعالن فوری جنگ وانمود هر دو واکنش 

                                                 
است در حالی که " ذليل کردن پست و" بکار رفته به معنی ٢ واژه عبری که در آيه ٧

بسياری از کسانی که مورد تجاوز . است" آلوده ساختن "٢٧ و ١٣ و ۵معنای واژه آيات 
  .ثيف بودن دارنداند احساس آلودگی و ک جنسی قرار گرفته
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و ستد با همسايگان و حتی  کردند که طالب صلح و آرامش و داد
آنچه از مردان شکيم خواستند اين بود که . خواهان ازدواج با آنها هستند

  .موافقت کنند ختنه شوند
دهد که اسرائيليان را جذب  کنعانيان ديدند اين روش فرصتی می

و به تدريج صاحب ثروت و جمعيت آنها شوند، اما پسران نمايند 
 ساختند تا مردان را ضعيف و کم نيرو سازند تا ای يعقوب اين را وسيله

مردان شهر به هيچ وجه خطری . عام آنها فراهم گردد امکان قتل
  !احساس نکردند و تن به اين جراحی دادند

 شکيم درد درست هنگامی که مردان شهر). ٣١ -٢۵آيات (انتقام 
برادر تنی دينه شمعون  نبودند، دو شديد داشتند و قادر به دفاع از خود

مورد  والوی همراه با تنی چند که در اردوی يعقوب بودند، شکيم را
و هامور و پسرش و تمامی مردان شهر را کشتند؛  هجوم قرار دادند

وقتی . ها را به اسارت گرفتند سپس شهر را تاراج نمودند و زنان و بچه
اند بسيار عصبانی و نيز  يعقوب شنيد پسرانش دست به چه جنايتی زنده

اما کاری نتوانست بکند زيرا او خود در طول . ترسان گشت
. اش با نيرنگ رفتار کرده و حتی پدر خود را فريب داده بود زندگانی

  .توبيخ کردن پسرانش به منزله محکوم کردن خودش بود
و غارت شهر به دست شمعون و بدون شک قتل عام کنعانيان 

ای برای انتقام گرفتن از تجاوزی که به خواهرشان  الوی، راه عادالنه
آنها با ). ٧ -۵: ۴٩(؛ و يعقوب هرگز اين را فراموش نکرد  نبودشده بود

رحمانه خود، آبرو و حيثيت يعقوب را در مقابل  فريب و کشتار بی
 که يعقوب مذبحی ساخته ای داشت چه فايده. مردم آن ديار ضايع کردند

پرست خود، خدای حقيقی را  بود تا در ميان همسايگان کافر و بت
بپرسد وقتی فرزندانش مانند کافران بودند؟ اما مايه تأسف است که 

يعقوب اهميت داشت رفتار پسنديده و شهادت خوب  بينيم آنچه برای می
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ک اگر بدون ش. آن سرزمين نبود بلکه امنيت برای خودش روحانی در
ئيل بودند، اين رويداد  اش در سرزمين اصلی خود بيت يعقوب و خانواده

  .داد دردناک هرگز رخ نمی
دا هنوز با يعقوب پايان نيافته بود، چرا که خدا همواره خاما کار 

ها و  يعقوب باز هم با غم). ١۵: ٢٨(هايش امين است  نسبت به وعده
خدای يعقوب در تمام آنها هايی در زندگی روبرو خواهد شد، اما  شادی

. هايش وفادار خواهد ماند و در کنار يعقوب خواهد بود نسبت به وعده
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  فصل پنجم 
  

  بازگشت به خانه
  ٣۶  و ٣۵پيدايش 

  
، مانند رفتن از بيابان به باغ ٣۵ پيدايش به فصل ٣۴رفتن از فصل 

 پيدايش با فضايی ٣۵در فصل ! يا از بيمارستان به تاالر عروسی است
شويم، که تأکيد در پاکی و تجديد  لو از ايمان و اطاعت روبرو میمم

 و نيز  ده بار ذکر شده"خدا"در اين فصل، واژه . حيات روحانی دارد
ر مطلق و غنی خدای قاد«:  معرفی شده است"شدای ال"او با نام 

بينيم که بسوی   زائرين خدا را می٣۵، در فصل از اين مهمتر. »مطلق
  .رسند نجا می آ هو نهايتًا ب کنند يين نموده حرکت میمقصدی که خدا تع

ايمانی يعقوب مانع از آن نشد که با  های جديد اما در ضمن گام
در طی اين دوره تجديد . ها روبرو نگردد مشکالت جديد و آزمايش

کند؛  نيز همسر محبوبش را دفن میحيات روحانی، يعقوب پدر و 
شود و بر  تکب گناه وحشتناکی میمراش  زاده  عالوه بر آن، پسر نخست

مسيحی موفق بودن به معنی فرار از مشکالت زندگی . افزايد غم او می
مسيحی موفق بودن يعنی اينکه . خيالی نيست دن در لذات و بیريا بسر ب
مان پيش آيد، با  دهد در زندگی  شرايط سختی که خدا اجازه میردر ه

کند برای خيريت   و آنچه میخدا گام برداريم، بدانيم که خدا با ماست
کند که  يک مسيحی بالغ دعا نمی. اميدو به جاللش خواهد انج ماست

چه درسی از «  بلکه »توانم از اين مشکالت رهايی يابم؟ چگونه می«
  »گيرم؟ اين مشکالت فرا می

  .ای در زندگی يعقوب پديد آمد ببينيم چه چيزهای تازه
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  )١۵ -١: ٣۵پيدايش ( آغازی نوين -١
 ما تا آخر عمر همانطور خبر خوش انجيل اين است که الزم نيست

مهم نيست چند بار به خداوند قصور ورزيده و از . باقی بمانيم که هستيم
او، مجددًا انيم با توبه صادقانه و اطاعت از تو ايم، چون می او دور شده

 ، و)۴-١٣:١(اين امر در مورد ابراهيم صادق بود . به نزد او بازگرديم
يونس (يونس  ،)١٢دوم سموئيل (، داود )١٧: ٢۶ (اسحاقنيز در مورد 

  .؛ و اکنون نيز در مورد يعقوب)١٩ -١۵: ٢١يوحنا (و پطرس ) ٣ -١: ٣
يعقوب چندين سال در مکانی به ). ١آيه (خدا با يعقوب سخن گفت 
ئيل توقف نموده بود و بهای گزاف برای  فاصله سی مايل از بيت

 گويد و به او  اما اکنون خدا با او سخن می١.اخته بودنااطاعتی خود پرد
يعقوب . مکان کند و در آنجا سکونت نمايدئيل نقل  فرمايد به بيت می

اش   او و خانوادهئيل مکانی است که خدا برای دانست که بيت نيک می
ای و توبه کن و  پس به خاطر آور که از کجا افتاده«. تعيين نموده است
  ).۵: ٢مکاشفه (» ه عمل آوراعمال نخست را ب

يعقوب در امالکی که در نزديکی شکيم خريده بود، مذبحی بر پا 
پيدايش ( خواند) خدای اسرائيلخدا،  ("الوهی ايل"کرد و آن را 

خواست يعقوب  اما خدا از اين مذبح خشنود نبود زيرا می). ٢٠: ٣٣
  درماندهخدا وضعيت. بازگرداند »خانه خدا«ئيل، به  پرستش را به بيت

 به وی يادآوری کرد و نيز رانی که يعقوب بيست سال پيش داشتو بح
خاطر نشان ساخت که چگونه او را از آن وضعيت رهايی داد و برکت 

                                                 
  اگر يعقوب به هنگام ترک خانه هفتاد وهفت ساله بوده باشد، و مدت بيست سال نزد ١

اسحاق . ئيل است بايد نود و هفت ساله باشد البان بسر برده باشد، اکنون که عازم بيت
تر از يعقوب بود و در نتيجه در اين هنگام صد و پنجاه و هفت سال داشته  شصت سال مسن

 ٢٩ -٢٧هر چند در آيات ). ٢٧ :٣۵(او بيست و سه سال بعد زندگی را بدرود گفت . است
مقدس هميشه  به مرگ اسحاق اشاره شده است، اما بايد دانست که شرح رويدادها در کتاب

    ).۶نگاه کنيد به توضيح شماره (به ترتيب زمانی نگاشته نشده است 
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نموده بود و اکنون وقت آن بود هايی ئيل نذر يعقوب در بيت. رمودعطا ف
  .که به نذرهايش وفا کند

محلی ناشی از بسياری از مشکالت در زندگی و در کليساهای 
خواهد که انجام دهيم، پس  انيم خدا از ما می  د ما می. اطاعت ناقص است

وقتی . گذاريم ، ولی بعد آن را ناتمام میکنيم میبه انجام دادن آن شروع 
کنيم، آنچه  را اجرا نمیاش  هيم و ارادهد  ما اطاعت از خدا را ادامه نمی

آنچه مسيح به کليسای . رود  می کم کم از ميان نيز،ايم  انجام دادهرا که
 و مابقی را که نزديک به بيدار شو«: گويد  به ما نيز میساردس گفت

» ا است استوار نما زيرا هيچ عمل تو را در حضور خدا کامل نيافتمنف
  ).٢: ٣مکاشفه (

خوشايند است که ). ۴ -٢آيات (اش را تعليم داد  يعقوب خانواده
گيرد و با شهامت به آنچه خدا  دست می  هبينيم يعقوب زمام امور را ب می

دستوراتی که خدا به . دهد به او گفته و برای او کرده است شهادت می
 بلکه غالمانی شد  فرزندانش میيعقوب داده بود نه تنها شامل همسران و
از آنجا . گرفت  در بر می،  نيزرا که در فدان ارام استخدام نموده بود

های عظيمی بود به احتمال قوی افراد  که يعقوب صاحب گله و رمه
  .در اختيارداشتزيادی برای حفاظت از آنها 

يعقوب خواست که همه خود را طاهر نمايند و فوری خود را از شر 
های خانگی پدر خود را سرقت نموده  راحيل بت. هايشان رها سازند بت

 دانست که خدايان باطل و يعقوب می) ٣۵ و ٣۴، ١٩ :  ٣١پيدايش (بود 
قبل از آنکه يهوديان به . اند ها پنهان نگاه داشته شده ديگری نيز در خيمه

های الزم را در رابطه  بايست آگاهی سرزمين کنعان برسند، موسی می
بايست يهوديان را ترغيب کند که  و يوشع نيز می. ها به آنان بدهد با بت

يوشع (هايشان را ترک گويند  پس از تسخير سرزمين کنعان، بت
حتی سموئيل در طی زندگی خود با اين مشکل ). ٢۴ و ٢٣، ١۴: ٢۴
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انبيا نيز اغلب قوم را به خاطر  ،)۴-٢: ٧اول سموئيل (روبرو بود 
توبيخ پرستيدند،  آنجا خدايان باطل را میهای بلند که در  ايجاد مکان

  .کردند می
خود را طاهر سازند و  و دومين تعليم يعقوب آن بود که غسل کنند

امروزه بيشتر ما از نعمت ). ٢: ٣۵پيدايش (ايشان را عوض کنند ه لباس
های نرم برخورداريم   معطر و حولههای کشی داخل منازل، صابون لوله
های  کنيم که مردم چادرنشين دوران باستان در سرزمين فراموش میو 

 ما از ضروريات  کهآنچه را. مقدس فاقد اين لوازم رفاهی بودند کتاب
های اوليه لوازم لوکس تجملی محسوب  يم، برای انساندان زندگی می

  .شد می
ای  ها نماد و نشانه  شستشوی بدن و تعويض لباسمقدس، اما در کتاب

چسبيد،  گناه مانند گرد و خاکی که به بدن می. از يک آغاز نوين بود
؛ اشعيا ٧ و ٢: ۵١مزمور (شد  بايست پاک و زدوده می کثيف بود و می

های کهنه ما اشاره به   لباس ).٩: ١؛ اول يوحنا ١: ٧يان ؛ دوم قرنت١۶: ١
). ۶: ۶۴اشعيا ( و قصورهايش دارد قصنزندگی قديمی و کهنه ما با 

به . فرمايد های نو عنايت می ولی خدا از طريق رحمت خود به ما لباس
؛ اشعيا ٢١: ٣پيدايش (توانيم آغازی نوين داشته باشيم  همين جهت ما می

قبل از اينکه ). ١٨: ٣؛ مکاشفه ٢٢: ١۵؛ لوقا ۵ -١: ٣ ؛ زکريا١٠: ۶١
به مردم امر فرمود خود را در کوه سينا ده فرمان را عطا کند، خدا 

 با ض کنند زيرا آنها در شرف عهد بستنهايشان را عو بشويند و لباس
  ٢).١۵ -٩: ١٩خروج (خدا بودند 

                                                 
را " تازگی حيات"مانداران مسيحی موضوع کند تا به اي  پولس از تصوير لباس استفاده می٢

- ٨ :٣؛ کولسيان ٣٢ -١٧ :۴؛ افسسيان ١١ -٩ :۶؛ اول قرنتيان ١۴ -١١ :١٣روميان (بياموزد 
همچنين از آن برای نشان دادن چگونگی بدن جديدی که ما به هنگام بازگشت مسيح ). ١٧ 

  ).۵ -١ :۵دوم قرنتيان (جويد  خواهيم داشت، بهره می
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هرات ها و جوا همه افراد از فرامين يعقوب اطاعت نمودند و بت
نگاه (شد، تحويل دادند  پرستی مربوط می خود را که به نحوی به بت

يعقوب همه ). ١٣: ٢؛ هوشع ٢٧ -٢۴: ٨؛ داوران ٣: ٣٢کنيد به خروج 
پيدايش (آنها را گرفت و در زير درخت بلوطی در شکيم دفن نمود 

درخت مزبور شايد همان درخت مشهوری باشد که در کتاب ). ۴: ٣۵
  .است ه آن اشاره شده ب۶: ١٢پيدايش 

 بعد از يورش ).۵آيه (اش حفاظت نمود  خدا از يعقوب و خانواده
خونين شمعون و الوی بر ساکنان شکيم، يعقوب از مردم آن ديار 

، ولی )٣٠: ٣۴ش يپيدا(ترسيد که مبادا او را مورد تهاجم قرار دهند 
اش  دهو از يعقوب و خانوا) ١۵: ٢٨پيدايش (اش وفا نمود  خدا به وعده
مزمور (ئيل در حرکت بودند، حفاظت نمود  سوی بيت ههنگامی که ب

وقتی اسرائيل به کنعان بود که » ترس خدا«اين همان ). ١۵ -٧: ١٠۵
کرد و زمينه را برای تسلط  حرکت میش آنان در پيشاپينمودند  سفر می

؛ يوشع ٢۵ و ٢:٢۴؛ تثنيه ١۶ -١۴: ١۵خروج (ساخت  کنعان فراهم می
آورند،  جا میه وقتی قوم خدا اراده خدا را به روش خدا ب). ١۴ -٨ :٢
نها حفاظت خواهد کرد و نيازشان را آتوانند مطمئن باشند که خدا از  می

). ۵ -١: ۴٣؛ ٨ و ٢: ۴۴؛ ١۴ و ١٠: ۴١اشعيا (برآورده خواهد ساخت 
  .آن که ترس خدا را در دل دارد الزم نيست از کسی بترسد

 خدا قول داده بود که ).٨ -۶آيات (ود يعقوب خدا را پرستش نم
او به  و) ١۵: ٢٨پيدايش (ئيل بازگرداند  يعقوب را با سالمتی به بيت

؛ ۴۵: ٢١يوشع (اش وفا نمود، چرا که خدا هميشه وفادار است  وعده
يعقوب سهم خود را در اين رابطه اجرا ). ۵۶: ٨؛ اول پادشاهان  ٢٣:١۴

 ا برای پرستش خدا هدايت واش ر نمود و مذبحی ساخت و خانواده
او قبًال نام . يک بار ديگر نام جديدی به مکانی قديمی داد. ترغيب نمود

و ) ١٩: ٢٨پيدايش (بود  تغيير داده» ئيل، خانه خدا بيت« را به "لوز"
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اهميت آن مکان به دليل . نامد می» ئيل خدای بيت«ئيل را  حاال بيت
  .بود به عمل آورده او برای يعقوب  کهوجود خدا بود و آنچه

ها اهميت خاصی قائل بودند چرا که  قوم يهود برای بسياری از مکان
ها کارهای مهمی برای آنها انجام داده بود، مانند کوه  خدا در آن مکان

 که مهايی داري شايد همه ما مکان. سينا، اورشليم، رود اردن و جلجال
تجربيات روحانی برای ما اهميت خاصی را دارا هستند، زيرا در آنجا 

 جای خدای مقدس "مکان مقدس"اما بايد مواظب بود که يک . ايم داشته
يابی مجدد به تبازديد از مکانی مقدس و کوشش در دس! را نگيرد

  بهترقدراما چ. کند که در گذشته زندگی کنيم برکات گذشته، ايجاب می
 دشکه از خدا بخواهيم برکات جديد و شناخت نوينی از خوخواهد بود 

  . به ما ارزانی داردرا
عضو ) ۵٩: ٢۴پيدايش (دانيم چه موقع دبوره دايه ربکا  ما نمی

خانواده يعقوب گرديد، اما حضور او در اردوگاه يعقوب دال بر اين 
دبوره تا زمانی که يعقوب به . است که مادر يعقوب در قيد حيات نبود

 رفت که برد سپس به سراغ پسری سر میه  باسحاقحبرون رسيد نزد 
آيا او بود که خبر مرگ ربکا را به . بود ها قبل او را پرورش داده سال

يعقوب داد؟ رفتار ماليم و مهربان يعقوب با اين دايه قديمی بايد 
  .سرمشقی برای ما باشد

اش   يعقوب در نخستين تجربه).١۵ -٩آيات (خدا به يعقوب ظاهر شد 
ولی  )١٢: ٢٨پيدايش (ه بود و فرشتگان را در رؤيا ديد ئيل، خدا در بيت

. دهد شود و برکتش می اکنون خداوند به طرق خاصی به او ظاهر می
 "خدای قادر مطلق"، و نام جديد خود "اسرائيل"خدا نام جديد يعقوب 

را به او ) ٢۵: ۴٩؛ ٣: ۴٨؛ ۴٣: ١۴؛ ٣: ٢٨؛ ١: ١٧شدای؛ پيدايش  ال(
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ط به ازدياد نسل های مربو  او همچنين وعده٣.کند گوشزد و تأکيد می
أکيد  بر آن تيعقوب و تصاحب سرزمين موعود را مجددًا اعالم و

سازد که اقوام و پادشاهان از نسل او  کند و يعقوب را مطمئن می می
در آن زمان يعقوب فقط يازده پسر داشت ولی خداوند . پديد خواهند آمد

د و پسر ديگری به او خواهد بخشيد و برکتی عظيم به آنها خواهد دا
  . تعدادشان را افزون خواهد نمود

بود، همين کار را  ئيل مذبح بر پا کرده ها قبل در بيت يعقوب که سال
او ). ١٨: ٢٨(نمايد  می دهد و مذبح را وقف خداوند دوباره انجام می

 بر مذبح بعالوه بر روغن، مقداری نيز هديه آشاميدنی يعنی شرا
های معمولی بود و به  قربانیهديه آشاميدنی مکمل و ضميمه . ريزد می

 ۴٠: ٢٩خروج (شد  روی آن ريخته می هنگام سوختن قربانی بر مذبح،
  که نشانه و نمادی)٣٨ -٢٢: ٢٩؛ ٢۴ و ١٠ -۵ : ١۵؛ ١٧: ۶ د؛ اعدا۴١و 

  به او تقديماز وقف بود، بدين معنا که جان پرستنده برای خدا ريخته و
  ).١٧: ٢، فيليپيان ١۶: ٢٣دوم سموئيل (شد  می

خدا برای او   او به مکانی که.اکنون يعقوب کامًال احيا شده بود
هايش را به  بود؛ وجود خود و قربانی هکرد بازگشت بود، تعيين نموده

های عهد  خداوند اهدا نموده بود؛ خداوند با وی سخن گفته بود؛ و وعده
 آمدهاز خانه البان به خانه خدا  او .مجددًا مورد تأکيد قرار گرفته بود

مورد های زيادی در  بايست درس  هنوز میگرچه يعقوببود؛ و ا
همچون به زندگی گرفت، اما او شروع  زندگی با خداوند ياد می

                                                 
" شدای ال"ربی از روی نظريات سنتی گذشته، حمققين ع ٣

معنی " خدای غنی مطلق"يا " خدای قادر مطلق"را 
هم ريشه " پستان"اند و اين واژه را با واژه  کرده

کند  بنابراين او خدايی است که تغذيه می. اند دانسته
اما . سازد کند و توانا می پرورد، محايت می و می

قدرت و " ( کوهخدای"حتقيقات جديدتر اشاره به 
قدرت (دارد " خدای نابود کننده من"يا ) پايداری

 ).عليه دمشنان
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 يک  زندگی همچون نه بود، هد کر"نشانده خدا سرور دست" و"اسرائيل"
  .نوا گدای بی

  

  )٢٠ -١۶: ٣۵پيدايش ( پسری نوين -٢
دک و به آخرين سخنان يک اکنون از ندای خدا به صدای يک کو

  .رويم مادر می
وقتی همسر محبوب يعقوب دريافت که ). ١٧ و ١۶آيات (تولد 

 او برای. شادی عظيمی هر دو آنها را فرا گرفته باشدبايد حامله است، 
 نهاد که "افزودن" ،يعقوب فقط يک پسر به دنيا آورد و نامش را يوسف

و آرزو داشت پسری ديگر گذاری ا دهد راحيل در هنگام نام نشان می
خدا دعاهايش را مستجاب ). ٢۴ -٢٢: ٣٠پيدايش (نيز به دنيا آورد 

اکنون يعقوب دوازده پسر . فرمود و به او پسری ديگر عطا فرمود
  .داشت که بنيانگذار دوازده سبط اسرائيل گرديدند

پسران به من «: راحيل به يعقوب گفته بود). ١٩ و ١٨آيات (مرگ 
آورد  اکنون راحيل فرزند دوم را به دنيا می). ١: ٣٠(» ميرم بده واال می

ما نبايد . دهد خاطر نجات جان فرزندش جان خود را از دست می و به
مرگ او را ناشی از داوری الهی بدانيم که به سبب اظهارات عجوالنه 

 ٤. بر او نازل شدهای پدرش پروايش و يا به دليل سرقت بت و بی
همان کودکی . ها ها و غم ها، شادی  نورها و سايهزندگی تلفيقی است از

  .که برای راحيل و شوهرش شادی آورد، مايه درد و رنج نيز گرديد
 پسر درد" يا "های من پسر غم" به معنی "اونی بن"). ١٨آيه (ايمان 
باشد، که نامی چندان خوشايند نيست که انسان بخواهد   می"و رنج من

                                                 
اند و آن را به موضوع سرقت  ترجمه کرده" پسر گناه من"را " بن اونی" بعضی واژه ٤

اند چرا که بنيامين  ترجمه کرده" فرزند جنوب"برخی نيز آن را . اند های البان ربط داده بت
در ضمن او تنها پسر يعقوب است . در فدان ارام به دنيا نيامده بودتنها پسر يعقوب بود که 

  .که توسط پدرش نامگذاری شده است
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 بکشد و تحمل نمايد و دائمًا به خود تمام عمر آن را به دنبال خود
او در تمام . موجب مرگ مادر شده است ند که تولد اوکيادآوری 

اما يعقوب که هميشه آمادگی داشت . روزهای تولدش غمگين خواهد بود
 نهاد که به معنی "بنيامين"ها را تغيير دهد، نام جديد پسر خود را  نام
عزت و افتخار او خواهد  است، پسری که مايه "پسر دست راست من"
و ) ٩اول سموئيل ( اولين پادشاه اسرائيل از طايفه بنيامين بود ٥.شد

  ).۵: ٣فيليپيان (پولس رسول نيز بنيامينی بود 
ئيل ستونی  بيش از بيست سال قبل يعقوب در بيت). ٢٠آيه (محبت 

اکنون ستونی ديگر به ياد . بود را به يادگار مالقاتش با خدا برپا داشته
اين ستون در راه افراته که همان . دارد راحيل همسر محبوبش برپا می

لحم به  باشد و بيت افراته به معنای پرثمر می(لحم است، قرار دارد  بيت
ک مايلی شمال يبر طبق احاديث قبر راحيل در ). "خانه نان"معنای 
رود قرار دارد، اما طبق اظهار  ای که به اورشليم می لحم در جاده بيت
ارميا (باشد  زديک رامه در پنج مايلی شمال اورشليم مینرميا قبر ا

١: ٣١۵.(  
، اين شهر صرفًا يادآور مرگ دآم لحم به دنيا نمی مسيح در بيت اگر

جايش  ههای درد و غم را زدوده و ب تولد مسيح اشک. بود راحيل می
متی گفتار ارميا . به ارمغان آورده است را » بشارت خوشی عظيمی«

لحم که به دستور  ابطه با راحيل را به کشتار کودکان در شهر بيتدر ر
تولد مسيح هم ). ١٨: ٢متی (دهد  هيروديس صورت گرفت، ربط می

  .به ارمغان آورد) بن اومی(وهم غم ) بنيامين(شادی 

                                                 
 شاگردان مکتب نبوت در اين دو نام، دو جنبه زندگی خداوند ما عيسی مسيح را مشاهده ٥

 ؛ اول پطرس ٢۶ :٢۴نگاه کنيد به لوقا ) (بنيامين(و جالل او ) بن اونی(رنج او : کنند می
۵: ١ .(  
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  )٢٢ و ٢١: ٣۵پيدايش ( غمی نوين -٣
 يعقوب رويدادی طبيعی بود و برای يعقوب زمرگ همسر عزي

، اما آنچه پسرش رئوبين انجام داد کاری دوجود نياور هناهی باحساس گ
  .غير طبيعی، همراه با لکه ننگ و رسوايی بود

 و ٣١: ٢٩(ترين فرزند او بود  زاده يعقوب و مسن رئوبين نخست
داستان کودکی او در . احتمال زياد بيست و چند سال داشت و به) ٣٢
يت و شخصيت او باشد کننده ماه  شايد بيان"مهر گياه"ابطه با ر
 کنيز راحيل بود و برای يعقوب دو پسر به ،بلهه). ١۵ و ١۴: ٣٠(
شايد مرگ اخير ). ٨ -١آيات (های دان و نفتالی به دنيا آورده بود  نام

و  راحيل سبب گرديده بلهه مجددًا به فکر بازگشت به نزد يعقوب بيافتد
نظر به . ودرئوبين پيش آورده تا دست به کار ش اين فرصتی برای

کند که رئوبين به همسر پدرش تجاوز به عنف  اينکه متن اشاره نمی
رود بلهه در اين عمل تشريک مساعی و  نموده باشد، احتمال می

  !همکاری داشته است
چرا که پسری که . شد اما گناه رئوبين به ارضا شهوانی محدود نمی

د نک م میآورد، در واقع اعال همسر پدرش را بدين ترتيب به چنگ می
هنگامی که ابنير همسر . جای پدرش رئيس خاندان است هکه او اکنون ب

او  ای شائول را گرفت، پسر شائول و وارث اشبوشت به صيغه
که ابنير تاج پادشاهی شائول را  اين بود، معنی آن اعتراض کردند زيرا
وقتی داود بجای شائول بر ). ١١ -۶: ٣دوم سموئيل (غصب نموده است 

اول  (ان شائول در اختيار او قرار گرفتندلطنت نشست، زنتخت س
ای پدرش،  ابشالوم شورشگر با تصاحب زنان صيغه). ٨: ١٢سموئيل 

و درخواست ) ٢٣ -٢٠: ١۶دوم سموئيل (خود را حاکم معرفی نمود 
ادونيا مبنی بر گرفتن ابيشک به عنوان همسرش، نوعی رقابت با 

  ).٢۵ -١٣: ٢پادشاهان اول (سليمان بر سر تخت و تاج بود 
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رسد که مقصود رئوبين آن بود که رياست  بنابراين چنين به نظر می
. کرد خاندانش را به چنگ آورد، و اين عمل گناه او را بزرگتر می

توانست  بود که نمی» پسر گمشده«رئوبين همانند پسر کوچکتر در مثل 
 هر چه  او).٢۴ -١١: ١۵لوقا (صبر کند تا ارث خود را بدست آورد 

  .واست حقش را بگيردخ زودتر می
هر چند يعقوب واکنش فوری نشان نداد، ولی بدون شک در اثر اين 

رئوبين در رابطه با يوسف، با جلوگيری . رفتار پسرش، قلبش شکست
او را  شته شدن او، از خود اندک مردانگی نشان داد ولی قادر نبودکاز 

اگر چه رئوبين ). ٣٠ -٢٠: ٣٧پيدايش (از بردگی نيز نجات دهد 
يعقوب . پذيرفتند ده بود ولی گويی برادرانش رهبری او را نمیاز نخست

در سن کهولت، سرانجام گناه رئوبين را آشکار ساخت و حق 
-١: ۴٨(و آن امتياز را به يوسف داد  زادگی او را باطل نمود نخست

  ).٢ و ١: ۵؛ اول تواريخ ۴ و ٣: ۴٩؛ ١۴ 
خود را کامًال به خداوند وقف   که اگر مادهند کسانی که تعليم می

کنيم، ديگر هيچ مشکل و دردی نخواهيم داشت، بايستی اين فصل را با 
شکی نيست که خدا گناهان يعقوب را عفو نموده بود و . دقت بخوانند

با اين حال . داشت يعقوب نيز در جاده ايمان و اطاعت از خدا گام بر می
خاطر  اگر ما خداوند را صرفًا به. ها روبرو بود با سختی هنوز او

خاطر وجود  نه بهکنيم و  شود اطاعت می که عايد ما میچيزهايی 
ن صورت نيت و آخودش که شايسته محبت و اطاعت ماست، در 

 خواهيم بود که شيطان ايوب را همانند فردیانگيزه ما غلط است و ما 
  ).١٠ :٢ -۶ :١ايوب (بدان متهم نمود 
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  )۴٣ :٣۶ -٢٣ :٣۵پيدايش (ن  موقعيتی نوي-۴
کرد مرگ او   تصور میاسحاقاز بيست سال قبل،  بيش
و هشتاد سالگی، مرگ  ولی تا سن صد) ۴ -١: ٢۴(الوقوع است  قريب

 ولی ها عمر کرد،  بيش از همه پاتريارخهرچند او. نيامد به سراغ او
اش يوسف، مطالب کمتری درباره  در مقايسه با پدرش و پسرانش و نوه

   ٦.ندگی او ثبت گرديده استز
 و يعقوب کامًال با يکديگر آشتی کردند و اسحاقما اطمينان داريم که 

از » در کمال پيری شيخوخيت«سپس آن پاتريارخ مانند پدرش ابراهيم 
عيسو از کوه سعير آمد تا نسبت به پدرش ). ٨: ٢۵پيدايش (دنيا رفت 

فيله با يعقوب همکاری  دفنش در غار مکیادای احترام نمايد و نيز برا
نصيبی از عهد و چند عيسو مردی دنيوی بود  هر). ٣٢ -٢٩: ۴٩(کند 

شکستگی ما  سبب غم و دل، اسحاقالهی نداشت، ولی در مقام فرزند 
ای انسانی است که بر دوش بازماندگان  تشييع جنازه وظيفه. گردد می

  .خانواده متوفی، چه ايماندار چه غير ايماندار قرار دارد
 حال، .مقام اجتماعی يعقوب را تغيير داد منزلت و اسحاقمرگ 

او نه فقط . شد يعقوب رئيس خاندانش و وارث برکات عهد محسوب می
 را تصاحب نمود بلکه وارث عهد ابراهيمی نيز اسحاقثروت عظيم 

 و يعقوب اسحاقخدای او اکنون به عنوان خدای ابراهيم و . گرديد
  .شود شناخته می

                                                 
 زمانی روی ۴٠ -٣٧ هر چند مرگ اسحاق در اينجا ذکر شده است، اما گزارش فصل ٦

اگر هنگامی که يعقوب به مصر رفت صد و سی ساله بوده . داده که اسحاق هنوز زنده بود
سی ساله به اضافه هفت سال وفور نعمت ) (۴۶ :۴١(و يوسف سی و نه ساله ) ٩ :۴٧(باشد 

 صورت وقتی يوسف به دنيا آمد يعقوب نود و يک ساله بوده در اين) و دو سال قحطی
، در آن صورت )٢ :٣٧( ساله بوده باشد ١٧اگر يوسف وقتی به مصر برده شد . است

و به همين جهت . يعقوب در کنعان يازده سال اقامت داشته و صد و هشت ساله بوده است
اسحاق بايد ). ٢۶ :٢۵( ساله بود ١۶٨وقتی که يوسف فروخته شد اسحاق هنوز زنده و 

دوازده سال بعد مرده باشد يعنی يک سال قبل از آنکه يوسف به مقام فرمانروايی مصر 
  .ارتقا يابد
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 آمده و نام چهار ٢۶ -٢٣: ٣۵ خانوادگی يعقوب که در ميان فهرست
  ثبت شده، با فهرستی طوالنی خاندانهمسر و دوازده پسرش در آن

  .شود، تضادی چشمگير وجود دارد  ديده می٣۶عيسو که در فصل 
، رؤسا )٢٨ -٢٠، ١۴ -١آيات (شش فهرست اسامی شامل پسران 

وجود ) ٣٩ -٣١آيات  (و پادشاهان) ۴٣ -۴٠، ٣٠ و ٢٩، ١٩ -١۵آيات (
-١۵ را با ١۴ -١٠آيات (اند   که در برخی موارد اسامی تکرار شدهدارد

البته عيسو نيز سهمی از ).  مقايسه کنيد٣٠ و ٢٩ را با ٢٨ -٢٠ و ١٩ 
 اما فقط يعقوب وارث برکات عهد از ٧برکات مادی دريافت داشت،

  .طرف خداوند گرديد
 اسامی بسياری است، ولی شاملطوالنی و ،  کتاب پيدايش٣۶فصل 

در عهدعتيق از ادوميان فقط ! پذيرد می در همين جا داستان عيسو پايان
از عيسو و ادوم که دشمنان . شود در رابطه با اسرائيل ياد می

مقدس ياد شده،  خورده يهوديان بودند، بيش از دويست بار در کتاب قسم
پسر عيسو ! است ده ياد شاما از يعقوب و اسرائيل بيش از دو هزار بار

خروج (عماليقيان نيز دشمنان اسرائيل بودند . اليفاز پدر عماليق است
  ).١۵؛ اول سموئيل ١٩ -١٧: ٢۵؛ تثنيه ۴۵ -٣٩: ١۴ د؛ اعدا١۶ -٨: ١٧

 کتاب پيدايش نه داستان عيسو بلکه رويدادهای زندگی ٣٧فصل 
 )٣٧:٢پيدايش (» اين است پيدايش يعقوب«! گيرد يعقوب را پی می

اين کتاب » ...اين است پيدايش«دهمين عبارت از سری عبارات 
به . گردد باشد که با آن داستان يوسف پسر محبوب يعقوب آغاز می می

خواهيم ديد، پسران يعقوب با همه اشتباهاتی که داشتند کار  طوری که
های عهد را که خدا به  خدا را در اين جهان دنبال خواهند کرد و وعده

.بود، به اجرا در خواهند آورد غ فرمودهابراهيم ابال

                                                 
ما را به ياد جدايی ابراهيم و لوط ) ٨ -۶آيات ( جدايی يعقوب و عيسو از يکديگر ٧

  ). ١١ -۵ :١٣(اندازد  می
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  فصل ششم
  

  ورود قهرمان
  ٣٧پيدايش 

  
سازد که  ما را آگاه می) ٢آيه (» اين است پيدايش يعقوب«عبارت 
البته .  که مختص يعقوب استايم ديدی از کتاب پيدايش شدهوارد بخش ج

مالقات کرديم » اسحاقاين است پيدايش «يعقوب را قبًال در بخش 
اما بازيگر اصلی در بخش يعقوب در کتاب پيدايش، نه خود ). ١٩: ٢۵(

نام يوسف در چهارده فصل آخر کتاب پيدايش . يعقوب بلکه يوسف است
 هر چند يعقوب به کلی از صحنه ١.دو برابر نام يعقوب بکار رفته است

گيرد و رل اصلی  مرکز صحنه قرار می اما يوسف در شود، خارج نمی
  .کند را بازی می

 کم در سه سطح گوناگون مطالعه توان دست داستان يوسف را می
بخوانيم، با داستانی جذاب متن داستانی عنوان  صرفًا بهاگر اين را . کرد

باخته، پسری نازپروده با  شويم که در آن پدری پير و پاک روبرو می
گر و يک بحران جهانی غذايی به  چند برادر حسود، همسری توطئه

پس جای تعجب نيست که طی قرون متمادی هنرمندانی . خورد چشم می
 ١٧۴٢در سال . اند الگو گرفتهخالق از اين داستان واقعی الهام و 

ژوزف "مقدس  هنری فيلدينگ، ملهم از داستان يوسف در کتاب
 موسيقيدان و آهنگساز مشهور، ، را نوشت، و سال بعد هندل٢"اندروز

                                                 
، ٢۵ و ٢۴ :٣٠(خورد   به چشم می تا اينجا در کتاب پيدايش فقط پنج بار نام يوسف١

شود   بار نام برده می۶٢اسرائيل / در چهارده فصل بعد، از يعقوب). ٢۴ :٣۵ ، ٧و ٢ :٣٣
  . بار١٣٣و از يوسف 

٢ Henry Fielding, Joseph Andrews  
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 ،نويس آلمانی  بعد، رمانشانزده سال.  را ساخت٣"يوسف"اراتوريو 
در عصر . نوشت  بر اساس زندگی يوسف چهار رمان٤توماس مان

يوسف و ردای رويايی رنگارنگ و "ما قطعه موسيقی راک  خود
 را ٦"هر رويايی خوب و مؤثر است" همراه با تصنيف ٥"کننده خيره
 .داريم

 کتاب پيدايش تنها يک اثر ادبی نيست؛ چرا ۵٠ -٣٧های  اما فصل
ن  بخوانيد متوجه خواهيد شد که در آتر  اگر اين بخش را عميقکه

  بهدر هر صفحه آن ا ددست خ.  وجود داردی الهياتنکاربردهای بنيادي
و  ها استيال دارد او بر تدابير و تصميمات انسان. وضوح پيداست

ای را نجات  رساند، خانواده سرانجام قهرمان را به پيروزی می
آورد تا برکات او را به همه جهانيان  وجود میمی را بوبخشد، و ق می

بندد و   دارد که عهد میوجوددر پشت اين داستان، قلب خدايی . برسانند
  .هايش وفادار است هميشه به وعده

يوسف . برای ايماندار مسيحی، سطح سومی از داستان وجود دارد
او فرزند محبوب پدر و مطيع : يکی از تصاوير غنی عيسی مسيح است

 برادران خود قرار شدگی از جانب  ه او بود؛ او مورد تنفر و طردادار
گرفت و به غالمی فروخته شد؛ اتهامات دروغ و جعلی بر او وارد 

تش کردند؛ او سرانجام از وضع ساختند و به طور غيرعادالنه مجازا
 رهبری تکيه زد و دردناک خويش رهايی يافت و بر تخت پراقتدار

البته تفاوت . وم خود را از مرگ نجات بخشدبدين ترتيب توانست ق
 بود، يک شايعهبزرگ اين دو شخصيت در آن است که مرگ يوسف 

                                                 
٣ Handel, Joseph  
٤ Thomas Mann  
٥ Joseph and the Amazing Technicolor Dream coat  
٦ Any Dream Will Do  
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در حالی که عيسی مسيح واقعًا جان خويش را بر صليب فدا ساخت و 
 ٧.از مردگان برخاست تا ما را نجات بخشد

سازد که  مال می ای را بر  پيدايش اثرات مخرب خانواده٣٧فصل 
شناسد ولی با اين حال با رفتار و گفتار   را مییه و حقيقخدای زند

حضور يوسف در . ورزند خويش نسبت به خدا و يکديگر گناه می
ساز باشد، باعث بروز مشکالت موجود  خانواده بيش از آنکه مشکل

  . شد
اندر کار بودند،  دست نيروهای مخربی در اين خانواده د چهيببين

آن نيروها را خنثی کرد و برای خيريت ليکن خدا به وسيله فيض خود 
نهايت افزون  جايی که گناه زياد گشت، فيض بی«. آنها بکار برد

  ٨).١٠: ۵روميان (» گرديد
  

  )۴ -١: ٣٧پيدايش (فر ن ت-١
پسند است که برادران به يکدلی با هم  اينک چه خوش و چه دل«

لی و يعقوب از برکات يکد اما خانواده) ١: ١٣٣مزمور (» !ساکن شود
تفرقه و جدايی بهره بودند زيرا اين خانواده از همان ابتدا دچار  اتحاد بی

چشمی  همو يعقوب با هم به رقابت و چشم دو همسر اول. بود
 تشنج و ات کاهشنيز موجب ای پرداختند و اضافه شدن دو زن صيغه می

ای از يک پدر و چهار  وقتی خانواده.  موجود را فراهم نکردبحران
                                                 

 اگر چه در عهدجديد مطلبی در مورد اينکه يوسف الگويی از عيسی مسيح است وجود ٧
شود که غيرقابل  ندارد، ولی ميان اين دو شخصيت به وضوح تشابهات زيادی ديده می

کنند نبايستی ما را  گيری می اينکه بعضی افراد به طور مفرط اين مسئله را پی. انکار است
؛ ٢٧ :٢۴لوقا (گيری خداوند ما باز دارد  قانه متن و پيروی و پیاز تحقيق و بررسی صاد

 و ١۶ -٧ :٩اعمال : در عهدجديد فقط دو جا اشاره به يوسف گرديده است). ۵ :٣٩يوحنا 
  .٢٢ و ٢١ :١١عبرانيان 

 را نبايد بهانه برای گناه ٢٠ :۵توان فهميد، روميان   می٢ و ١ :۶ همانطور که از روميان ٨
رسد، حتی اگر خدا گناه او در جهت  ؛ زيرا هر که گناه کند، به سزايش میکردن بدانيم

اگر گناه برادران يوسف در آخر به خيريت خانواده ايشان . خيريت نهايی بکار گيرد
  .انجاميد، اين را بايد به حساب حاکميت الهی گذاشت، نه خيريت حاصل از گناه ايشان
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ناپذير  دوازده پسر تشکيل شود، بروز اختالفات گوناگون اجتنابمادر و 
 درگير ای آمده بود که اعضايش از خانوادهمتأسفانه يعقوب . خواهد بود

. کرد تفرقه و چنددستگی بودند و او نيز اين آلودگی را با خود حمل می
  چرا برادران از يوسف اين چنين نفرت داشتند؟

 و ، دان و نفتالی بودندسران بلههپ). ٢آيه (يوسف صداقت داشت 
نها بود و آ؛ يوسف ظاهرًا دستيار يا  شاگرد ، جاد و اشيرپسران زلفه

هيچ کس در آن زمان اين . گرفت کار نگهداری از گوسفندان را فرا می
دانست که يوسف برای کارهای بزرگتر آماده و انتخاب شده  را نمی

  ).٢١: ٢۵تی م(ز کرد بود، با اين حال او کارش را از غالمی آغا
برای يوسف آسان نبود که در کنار برادران ناتنی خود کار کند زيرا 

آيا آنها از . روش زندگی آنها با روش زندگی يوسف تفاوت داشت
کردند؟ يا با راه و رسم مردم آن ديار زياد آميخته  ان دزدی میشپدر

شدند، ولی  آميزی مرتکب می نها چه اعمال شرارتآدانيم  بودند؟ ما نمی
بايستی از آن  کرد که پدرشان می گناه آنها هر چه بود يوسف احساس می

کنند و پدرش را   چه میدانست که ساير برادرانش  سف میيو. آگاه باشد
  .ساخت مخبر می

آيا يوسف حق داشت که درباره برادرانش گزارش دهد؟ ما هميشه 
 ولی آيا در کنيم، خاطر شخصيت خوبش به نيکی ياد می از يوسف به

اش او کسی جز يک خبرچين بوده است؟ بدون شک او  نوجوانیدوران 
او . نيز نبود نهاآبرادرانش نداشت و پاسخگوی رفتار هيچ نفوذی در 

ه آنکه رفتار آنها را ، نفقط قرار بود در مزرعه با آنها همکاری کند
  .زير نظر داشته باشد و خبرچينی نمايد

 چه نوجوانی بيش نبود د که يوسف اگرده مدهای بعدی نشان میپيا
بنابراين .  برخوردار بود بااليی سليم و قدرت تشخيصولی از عقل

آوردند بايد گناه وحشتناکی بوده باشد که او  آنچه برادرانش به عمل می
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به پسرانش شايد يعقوب .  به پدرش گزارش دهد کهکرد را مجبور می
و از يا نه دهند  انجام میای  مال شريرانهمظنون شده بود که آيا اع

داند؟ مسلمًا يوسف   در آن رابطه چه می اوکرد تا ببيند يوسف سؤال می
هنگامی که يعقوب با پسرانش . درصدد نبود که به پدرش دروغ بگويد

فهميدند که چه کسی  گفت، آنها فورًا می درباره رفتارشان سخن می
  .خبررسان بوده است

يعقوب که با ). ۴ و ٣آيات ( عزيز دردانه پدرش بود ،يوسف
اش در  پيامدهای تلخ تبعيض و طرفداری در دوران کودکی و نوجوانی

 با البان داشته و نيز تجربياتی) ٣٠: ٢۵پيدايش (روبرو بوده   خانواده
بايست آنقدر شعور و حس تشخيص داشته باشد که  می) ٣٠: ٢٩(است 

زپرورده بار او را نا فرقی ميان يوسف و ديگر فرزندان نگذارد و
اما يوسف پسر راحيل همسر محبوب يعقوب بود، و قلب انسان . نياورد

کارهای عجيب و به دهد و افراد را  گاهی عقل و شعور را فريب می
 قلب برای«:  گفته است٩همانطور که پاسکال. سازد غريب وادار می

  .»خود داليلی دارد که مغز از فهميدن آن عاجز است
واقعًا چه ) ٣: ٣٧پيدايش (م جامه رنگارنگ يوسف داني ما دقيقًا نمی
، تنها جای ديگری که همان ٣٢ و ٢٣غير از آيات . شکلی بوده است

در اين آيه کلمه .  است١٨: ١٣ دوم سموئيل ،کلمه عبری بکار رفته
 "جامه". مزبور برای توصيف لباس دختر پادشاه بکار رفته است

لباسی بود . بلندی داشتهای  رسيد و آستين يوسف تا قوزک پا می
  . نه چوپاناندکردن گرانبها که فرمانروايان به تن می

اهدای لباسی قشنگ به  ديگری غير از صرفًا اما يعقوب منظور
اش  خواست به خانواده احتماًال با اين کار می.  داشتيوسف، در سر

رئوبين . اطالع دهد که يوسف را جانشين و وارث خود قرار داده است
                                                 

٩ Pascal ) ١۶١-٢٣۶۶وف و نويسنده فرانسویدان، فيلس رياضی) ٢  
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زادگی خود را به علت گناهی که با بلهه مرتکب  موقعيت نخستمقام و 
 و فرزند بعدی نيز که شمعون بود )٢٢ :٣۵(ه بود، از دست داده بود شد

از اين گذشته، چهار . عام مردان شکيم همدست شده بود با الوی در قتل
 و يعقوب قصد نداشت که با يعقوب از ليه به دنيا آمده بودندپسر نخست 

تنها آرزوی او اين بود که با راحيل ازدواج کند، اما . اج کندليه ازدو
شايد يعقوب نزد خود چنين استدالل کرده . ه بودالبان او را فريب داد

از ديدگاه خدا راحيل نخستين همسر من بود و يوسف «: باشد
  .»گيرد زادگی به يوسف تعلق می پس حق نخست. زاده راحيل بود نخست

، ديگر جای  جه اين موضوع شده بودنداگر برادران يوسف متو
يعقوب از احساسات و . يست چرا نسبت به يوسف کينه داشتندنتعجب 

تمايالت واقعی آنها آگاه بود و حتی در بستر مرگ نيز به نفرت و 
تيراندازان او را رنجانيدند و تير انداختند و «: انزجار آنها اشاره کرد

  ).٢٣ :۴٩(» اذيت رساندند
. زند هولناک است زيرا گناهان ديگری را دامن مینفرت گناهی 

» بخشد شود اما محبت گناه ديگران را می کينه و نفرت باعث نزاع می«
گويد در نور است و از برادر خود  کسی که می«). ١٢ :١٠امثال (

نفرت در قلب ). ٩ :٢اول يوحنا (» نفرت دارد تا حال در تاريکی است
رادر بهر که از «). ٢۶ -٢١ :۵متی (ت از لحاظ اخالقی با قتل يکی اس

داند که هيچ قاتلی حيات جاودانی در  خود نفرت نمايد قاتل است و می
  ).١۵ :٣اول يوحنا (» خود ثابت ندارد

  

  )١١ -۵ :٣٧پيدايش ( حسادت -٢
های راهنمای واعظين قرن چهاردهم چنين  نويسنده يکی از کتاب

ن است زيرا با مخالفت ترين دختر شيطا حسادت عزيز«: نگاشته است
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 ١٠.»دارد با نيکی و با ترويج بدی، در جای پای شيطان گام بر می
 "کينه"نام  توانست اين را نيز بيفزايد که حسادت خواهری به مؤلف می

 ؛ اول پطرس ٣ :٣تيطوس (کنند  غالبًا با هم کار می دارد و اين دو
 درد و  باعثبينيم، حسادت در ما وقتی موفقيت ديگران را می). ١ :٢

وقتی شاهد ناکامی و شکست ديگران هستيم، کينه . گردد رنج درونی می
. سازد  خوشنودی و رضايت خاطر درونی ما را فراهم میموجبات

گردد؛ و  جا می حسادت و کينه غالبًا باعث بوجود آمدن تهمت و انتقاد بی
 تعصب مذهبی و غرور روحانی نقاب اين دو گناه در پشت  کهوقتی
  .تر است شود مرگبار سمی که از آنها ترشح می، ر گيرندقرا

اشخاصی «: ، گفته است١١ ماکس بيربوم،طبع انگليسی نويسنده شوخ
آفرينان  دارند، جزو وحشتاصرار که به بازگو کردن روياهای خود 

بايست روياهايش را به خانواده  آيا يوسف می. »ميز صبحانه هستند
تجربگی و   کار او نشانه ديگری از بیکه اينکرد يا اين خود بازگو می

ای جز ناراحتی خانواده و  عدم بلوغ او بود؟ دو رويای او هيچ نتيجه
از اين گذشته، اصًال يوسف . در پی نداشت را وخيم شدن وضع خودش

بايستی در  توانست فرمانروا شود؛ و چرا برادرانش می چگونه می
امعقول و مضحک مقابل او سر تعظيم فرود آورند؟ خواب يوسف ن

هنگامی که يوسف خواب دوم خود را بازگو نمود حتی . رسيد نظر می به
 اما يعقوب ١٢پدرش نيز ناراحت و برآشفته گرديد و او را توبيخ نمود؛

از اين گذشته، خود يعقوب در . کرد ها فکر می در تنهايی به اين خواب

                                                 
١٠ Fasciculus Moruna: A Fourteenth-Century Preacher’s Handbook, 

University Park: Pennsylvania State University Press, 1989, p.149  

١١ Max Beerbohm (1872-1956)  
، منظورش ليه است که پس از مرگ )١٠آيه (گويد  می" مادرت" هنگامی که يعقوب ١٢

  .مت مادری را در خانواده به عهده داشتراحيل س
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 به بعد؛  ١٢ :٢٨پيدايش (هايی از خدا دريافت نموده بود  خواب پيام
  .گفت ؛ بنابراين شايد خداوند بود که با يوسف سخن می)١٣ -١ :٣١

هايش کمی سياست به   خواببايست در بازگو کردن شايد يوسف می
هايش  کرد که خواب اشتباهی نمیال او کار داد، ولی به هر ح خرج می

های  جسارت«اين از . نهاد اش در ميان می خانواده را با افراد
اگر برادران او با دقت کاملی . و نبود، بلکه اراده خدا بودا» نوجوانی

توانستند خود را برای آنچه  کردند بهتر می به اين دو خواب توجه می
اگر يعقوب نيز اهميت آن . آماده کنند، افتاد  اتفاق می بايد سال بعد بيست
توانست باور داشته باشد که يوسف هنوز  کرد، می ها را درک می خواب
البته چون ما پايان داستان را . است و باز هم او را خواهد ديدزنده 
  !دانيم، برای ما آسان است که انتقاد کنيم می

گويد؟ يا  آيا امروز هم خدا از طريق خواب و رويا با ما سخن می
اينکه ما صرفًا توسط روح خدا و با بکار بردن کالم خدا در هنگام دعا 

 قابل دشويم؟ در عهدعتيق تعدا میو طلبيدن اراده خداست که هدايت 
کنيم که خدا به وسيله خواب و رويا  توجهی از مواردی را مشاهده می

گويد، ولی امروزه برای  ايمانان سخن می ن و نيز بیابا ايماندار
گيرند، چنين روشی بسيار نادر  مسيحيانی که از عهدجديد الهام می

ست يوسف، شوهر خوا البته در عهدجديد، خدا هنگامی که می. است
 ١٢ :٢؛ ٢۵ -٢٠ :١متی ( گفت نمريم را هدايت کند، در خواب با او سخ

ای وجود ندارد که ثابت  ، اما هيچگونه گواهی و نشانه)٢٢ -١٩؛ ١٣و 
های  رسوالن هدايت   کند شخص ديگری در اناجيل و يا کتاب اعمال
  ١٣.الهی را به وسيله خواب و رويا دريافت کرده باشند

                                                 
صريحًا ) ١٩ :٢٧متی (مقدس در مورد خواب همسر پيالطوس در رابطه با مسيح   کتاب١٣

  .است يا نه کند که از جانب خدا بوده اعالن نمی
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کنند که خداوند برای تعاليم و راهنمايی و هدايت  اد ادعا میوقتی افر
هايی درباره  آنها به آنها خواب يا رويايی نشان داده است يا توصيه

ديگران به آنها ابالغ نموده است، ما بايد مواظب باشيم که مبادا اين 
روياها ساخته و پرداخته خود شخص باشد، يا به وسيله شيطان اعمال 

به تجربه ديده شده که افرادی توسط ). ٢٨ -٢٣:٢۵ارميا (شده باشد 
نهايتًا توسط آنها شوند، ولی  مند می خواب و رويا به عيسی مسيح عالقه
مسلمًا خداوند قادر مطلق است . يابند کالم خدا به تجربه نجات دست می

تواند رويا را بکار ببرد تا  پذير نباشد، می و اگر طرق ديگری امکان
 ا انجام دهد؛ ولی طريق عادی او برای ايجاد ارتباط با مردماش ر اراده
؛ ٢۶ و ٢۵ :١۴يوحنا (القدس است   آموزش کالم خدا توسط روحاز راه
١۶: ١ -١٢۵.(  

های ساير افراد  به طوری که خواهيم ديد، يوسف به تعبير خواب
، ولی هيچ نشانی دال بر اين )۴١ و ۴٠پيدايش (خواهد پرداخت 
ه در آن زمان يوسف از مفهوم دو خواب خود آگاه بوده واقعيت نيست ک

هايش برای او   در زندان به مرور زمان معنی خواببدون شک. دباش
). ٢٣ -١۶ :١٠۵مزمور (گرديد  اش می  و باعث دلگرمیشد  میتر واضح

درک نقشه خدا به او کمک کرد تا بتواند با برادرانش برخورد و رفتار 
  .درستی داشته باشد

ها توسط يوسف، خشم و نفرت برادرانش را  کردن اين خوابمطرح 
 او محبوب پدرش و کانديد دريافت برکات ١٤.بيش از پيش قوت بخشيد

های  پوشيد و اکنون نيز خواب ای می زادگی بود، لباس ويژه نخست
باشد؟ بايد يوسف چنين موجود استثنايی چرا . ديد عجيب و غريب می

  بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

                                                 
آورد، زيرا خود  دانست حسادت چه عواقبی در خانواده بوجود می  يعقوب خوب می١٤

  ).١ :٣٠(مشاهده کرده بود حسادت راحيل نسبت به ليه را 
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  )١٨ -١٢ :٣٧پيدايش ( خشنونت -٣
حسادت از اعمال نفس است که از قلب گناهکار انسان سرچشمه  
برادران يوسف به علت ). ٢١ :۵؛ غالطيان ٧ :٢٢مرقس (گيرد  می

 ؛ مرقس ١٨ :٢٧نگاه کنيد به متی (حسادتشان او را به تجار فروختند 
نفرت ). يدهای مسيح مقايسه کن های يوسف را با رنج  و رنج١٠ :١۵

، و اگر چه آنها با )٢۶ -٢١ :۵متی (فزاينده آنها برابر با قتل بود 
های  هايشان يوسف را نکشتند ولی بعضی از آنها بارها در قلب دست

  .خود مرتکب قتل شده بودند
کنيم  هنگامی که ما اين بخش را مطالعه می). ١٧ -١٢آيات (سؤاالت 

 اينکه چرا پسران يعقوب نخست. شود چند سؤال در ذهن ما مطرح می
کردند،  های گوسفند را در فاصله پنجاه مايلی خانه خود شبانی می گله

هايی در نزديکی حبرون در  در حالی که مسلمًا علفزارها و چراگاه
 خواستند که کسی از آنها نمی: دسترس آنها قرار داشت؟ پاسخ احتمالی

چرا آنها به : ال دومسؤ. شان به کنترل و جاسوسی آنها بپردازد خانواده
که خانواده يعقوب  ناحيه خطرناک نزديک شکيم بازگشتند در حالی

: پاسخ پيشنهادی). ٣٠ :٣۴(سابقه بدی در ميان ساکنين آنجا داشتند؟ 
  .برادران با مردم آن ديار روابطی داشتند که مايل نبودند يعقوب بداند

 که يعقوب: اما سومين سؤال که بيش از همه باعث حيرت است
دانست پسرانش از يوسف متنفرند، چرا يوسف را در حالی که لباس  می

 به تن داشت تک و تنها ،مخصوص را که سبب خشم آنها گرديده بود
توانست  نزد آنها فرستاد؟ آيا يکی از خادمان مورد اعتماد يعقوب نمی

 پاسخ ؟)يوسف راه را گم کرد( انجام دهد تر اين کار را بهتر و سريع
ت که دست خدا در کار بود تا مقاصد خود را برای يعقوب و اين اس
مردی پيش «. اش و نهايتًا برای همه جهانيان به انجام برساند خانواده
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» روی ايشان فرستاد يعنی يوسف را که او را به غالمی فروختند
بايست به مصر برود، و او  به تقدير خدا يوسف می). ١٧ :١٠۵مزمور (

  .ه اجرا در آورداز اين طريق آن را ب
احتماًال سه روز طول کشيد تا يوسف فاصله ). ٢۴ -١٨آيات (توطئه 

حبرون تا شکيم را پيمود، اما وقتی به آنجا رسيد فهميد که برادرانش 
بايست  اند، يعنی يوسف می سيزده مايل به طرف شمال به دوتان رفته

قرار رانش وقتی او در تيررس ديد براد. يک روز ديگر نيز راه رود
يوسف لباس مخصوص  (دشناختنگرفت، آنها از راه دور او را فورًا 

  .و در صدد اجرای نقشه خود برآمدند) خود را به تن داشت
 لای مرگبار تبدي نفرت و حسادت وقتی با هم ترکيب شوند به اسحله

آيد و منتظر  جوشد و به غليان در می چنين ترکيبی در قلب می. شوند می
آنها نياز به وسوسه نداشتند تا . وجود آورد هی برانفجايک جرقه است تا 

 نياز داشتند يک فرصت  آنهاآنچه. بخواهد به يوسف آزاری برسانند
آنها با تمسخر به . شد پذير می مناسب بود که آن هم به تدريج امکان

 هر چند در ).١٩آيه (» !آيد بيننده بزرگ می خواب«: يکديگر گفتند
او را گرفتار کرد، ولی سيزده سال بعد، های يوسف  اينجا خواب

وه که چه خدای «! ديهای مردم ديگر او را از گرفتاری رهان خواب
روميان (» !های او فوق اداراک ماست مشيت و راه!... پرجاللی داريم

٣٣ :١١.(  
 بدون ١٥ را بکشند؟ اوکرد که راستی نخستين بار کدام برادر پيشنهاد

د او آن بود که يوسف را در يک چاه شک رئوبين نبود، زيرا پيشنها
رئوبين در نظر داشت که باز گردد و برادرش را از . خشک بياندازند
توانست او را به  شد چگونه می اما حتی اگر موفق می. چاه رهايی دهد

                                                 
توان نتيجه گرفت که شمعون  ، می)٢۴ :۴٢( از طرز رفتار يوسف با شمعون در مصر ١٥

  ).٢۵ :٣۴(دانيم که او در کشتار يد طوالنی داشت  می. سردسته برادران بود
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 و واکنش او مشکالت فهميد  يعقوب مسلمًا حقيقت را میخانه بازگرداند؟
اينکه رئوبين يوسف را از . ردآو وجود می هبيشتری را در خانواده ب

مرگ رهايی بخشيد قابل ستايش است، مخصوصًا اينکه رئوبين 
  ).١ :۵اول تواريخ (زاده بود و يوسف جانشين او گرديد  نخست
آنها لباس مخصوص يوسف را از تن او ). ٢٨ -٢٣آيات (اعتنايی  بی

ها  چاه. عريان کردند و در چاهی خشک انداختندرا او . نددر آورد
 چاه دسترسی  زيادمعموًال عميق بودند و دهانه تنگی داشتند و عمق

اگر کسی در . ساخت مشکل و غيرممکن میاز چاه زندانی را به خارج 
بايست شخص ديگری   مین آوردنششد برای بيرو چاه زندانی می

- ١٠ :٣٨ارميا (کشيد  او را باال می فرستاد و طناب را داخل چاه می
 ١٣.(  

 مشکل است که چگونه آنها توانستند بنشينند و با درک اين مسئله
خاطر خوراک صرف نمايند در حالی که برادرشان در چاه درد  آرامش

). ٢١ :۴٢پيدايش (کرد تا او را آزاد سازند  کشيد و التماس می و رنج می
آميز  باری وقتی قلب به علت تنفر سخت شود و به سبب افکار جنايت

های قربانی نخواهد  ديگر توجهی به نالهمسموم گردد، واضح است که 
! به خاطر آوريد که قوم خداوند ما عيسی مسيح با وی چه کردند. کرد
 بالقوه مستعد هستيم آنچه برادران يوسف کردند، انجام دهيم،  ماهمه

تر است و بسيار مريض است، و کيست  دل از همه چيز فريبنده«زيرا 
  ).٩ :١٧ارميا (» که آن را بداند؟

 شدند که از آن ١٦ان هنگام، آنها متوجه کاروان تجار مديانیهم
او با خود .  بخشيدای گذشتند، و همين امر به يهودا فکر تازه صحرا می

انديشيد اگر برادرشان را به عنوان يک غالم بفروشند از اين طريق هم 
                                                 

-٢٢ :٣داوران (کند  اشاره به يک گروه واحد می" مديانی"و " اسماعيليان"های   واژه١٦
ناميدند زيرا بسياری از اسماعيليان به تجارت  می" اسماعيليان" را به طور عام تجار). ٢۴ 

  . اشتغال داشتند
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از . شوند خالص میگردد و هم از شر وی  ی پول عايدشان میمقدار
و به عنوان غالم فروخته  شد سی به مصر برده می کیآنجا که وقت

دست آورد و بازگردد، پس خطر  هشد امکان نداشت آزادی خود را ب می
اما آنها فراموش کردند که خدا . فاش شدن توطئه آنها وجود نداشت

.  امور را در دست دارد برشاهد بر امور است و کنترل و نظارت
ر او را از ديدگاه الهی، يعقوب وارث برکات عهد بود و همين ام

بايست نقشه خود را انجام  خداوند می. شخصيتی ممتاز نموده بود
حکمتی نيست و نه فطانتی و نه مشورتی که به ضد خداوند «داد، و  می

  ).٣٠ :٢١امثال (» بکار آيد
ن نسبت به رحمی انسا کشته شدن هابيل به دست قائن، آغاز بی با

مقدس و در تاريخ جهان ثبت  بکی در کتا و دردنابار طور اسف انسان به
ايم و جملگی به يک خانواده  ما به صورت خدا آفريده شده. گرديد

توانيم با هم کنار    نمیانسانی تعلق داريم، معهذا چنان که معلوم است
همه چيز در دنيا، از تقلب افراد ! بياييم و با هم سازش داشته باشيم

های داخلی بر  مايی گرفته تا جنگآز های بخت خانواده در مورد بليط
های قديمی، همه و همه حاکی از نياز بشر به  سر کدورت

  .ها را تازه سازد  است که بتواند قلب"ای دهنده نجات"
  

  )٣۶ -٢٩ :٣٧پيدايش ( فريب -۴
 بود، بفروختند، رئوبين غاي هنگامی که برادران يوسف او را می

شايد هم . ه گوسفندان بودشايد مشغول رفع بعضی از مشکالت مربوط ب
عمدًا خود را پنهان ساخته بود تا برادرانش از نقشه پنهانی او آگاه 

ده شد زيرا يوسف در چاه ز  وقتی او به سر چاه رسيد، حيرت.نکردند
به همين جهت با عجله به اردوگاه برادرانش آمد تا بفهمد چه . نبود

رد او فهميدند که او مسلمًا از طرز رفتار و برخو. اتفاقی افتاده است
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، زيرا او جامه خود را همچون شخص زدسو دلش برای يوسف می
» هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد«عزادار پاره کرد، 

  ).١٣ :٢٧امثال (
توان  کنند می ست، اما مردم تصور می ا غيرقابل تغيير خداحکم

 وقتی پسران يعقوب !جان سالم به در برداحکام خدا را ناديده گرفت و 
 پدرشان را فريب دهند و وانمود  خود کردند با داستان ساختگی سعی می

کنند که يوسف به وسيله حيوانی وحشی کشته شده است، مجبور شدند 
داد و  ص يدرنگ جامه پسرش را تشخ يعقوب بی. گناه بر گناه بيفزايند
ا مال يوسف خون روی آن را امتحان کند که آي توانست به هيج وجه نمی

رحمانه بود، اما  انگيز و بی راستی غم ههر چند اين دسيسه ب. است يا نه
های سال کاشته بود، درو  سالرا که يعقوب آنچه در واقع اکنون 

ها قبل، او يک بزغاله را سر بريد تا با آن پدرش را فريب  سال. کرد می
  !آورند سر او میبر و حال، پسرانش همان بال را ) ١٧ -١ :٢٧(دهد 

آنها جامه «:  را اين طور ترجمه کرده است٣٢ يک نفر آيه 
آنها چون . »دار بلند را توسط شخصی نزد پدر خود فرستادند آستين
خواستند با پدر خود روبرو شوند، به همين جهت غالمی را نزد  نمی

هايی راکه به   را به او نشان دهد و دروغ"مدرک"يعقوب فرستادند تا 
ای با  رحمانه چه رفتار بیآنها . ند، به يعقوب بازگو نمايدغالم گفته بود

امثال (» کيشی است های شريران ستم رحمت«پدرشان کردند، اما 
١٠ :١٢.(  

، با )٨ -۶ :٣٢پيدايش (گيری کند  يعقوب که عادت داشت سريع نتيجه
گيری کرد  آلود، داستان ساختگی را باور نمود و نتيجه ديدن جامه خون

سپس در ماتمی عميق فرو رفت و تا .  يوسف مرده استکه به يقين
). ٣۶ :۴٢ (پرداختبيست سال همچنان برای يوسف به سوگواری 

ای  اش سعی نمودند او را تسلی و دلداری دهند، ولی فايده خانواده
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پسر محبوب او مرده بود و يعقوب غم از دست دادن او را با . نبخشيد
  .برد خود به گور می

اش ادامه  بينيم که همچنان به سوگواری عقوب را میها بعد، ي سال
، در حالی )٣۶ :۴٢(» شود چرا اين همه بدی بر من واقع می«دهد،  می

البته اين ). ٢۶ :٨روميان (که همه چيز برای خيريت او در کار بودند 
بدان معنا نيست که خدا با رفتار نادرست پسران يعقوب موافق بوده و 

است و آنها مسئوليتی در قبال اعمال خود خود آن را طرح ريخته 
بلکه منظور اين است که خدای ما آنچنان مقتدر و عظيم است . نداشتند

. که قادر است بدترين رفتار مردم را برای مقاصد نيک خود بکار گيرد
توان بيان نمود صليب مسيح است  بزرگترين مثالی که در اين رابطه می

هر چند شما به من «: د يوسف گفتهای بع سال). ٢۶ -١٢ :٣اعمال (
بدی کرديد اما خدا عمل بد شما را برای من به نيکی مبدل نمود و 

  ).٢٠ :۵٠پيدايش (» بينيد مرا به اين مقام رسانيده است چنانکه می
خدا چنين مقدر فرمود که يوسف به سالمت به مصر برسد و به يکی 

 بس عالی داشت فوطيفار مقامی. از افسران ارشد فرعون فروخته شود
اما مسئله مهم اين نبود که ). ٣۶ :٣٧(و رئيس محافظان دربار بود 

يوسف با چنين شخص مقتدری در مصر در ارتباط بود، بلکه آنچه مهم 
» بود و او مردی کامياب شد خداوند با يوسف می«بود آن بود که 

)٢ :٣٩.(  
ند توا انگيز است و اين امر می مشيت و قدرت خدا واقعًا حيرت

. های زندگی باشد باعث تشويق و دلگرمی ما در مشکالت و بحران
شوند، او در ميان  تمام مردم دنيا در برابر او هيچ شمرده می«

کند و هيچ  خواهد می های آسمانی و در بين آدميان خاکی آنچه می قدرت
» تواند مانع او شود و يا او را مورد بازخواست قرار دهد کس نمی

  .)٣۵ :۴دانيال (
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 را نخوانده بودند، ٢٨ :٨يعقوب و يوسف هرگز رساله به روميان 
ند که دست خدا چه کارهايی را ولی حقيقت آن را تجربه کردند و ديد

های خدا برای آنها انجام گرديد، امروز  اگر وعده. تواند انجام دهد می
  .اند نيز برای اما انجام خواهد شد؛ چرا که خدا و کالمش تغيير نيافته
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  يمهضم
  

  يهودا و تامار
  ٣٨پيدايش 

  
ای در   کتاب پيدايش قفه٣٨رسد که مطلب فصل  چنين به نظر می

کند؛ اما در واقع با رويدادهای زندگی  روند داستان يوسف ايجاد می
هنگامی که يوسف هفده ساله بود به اسماعيليان . يوسف همزمان است

 پس در اينجا .وزيری رسيد فروخته شد و در سی سالگی به مقام نخست
اگر هفت سال فراوانی غله و دو سال . سيزده سال در دست داريم

پس يوسف . شود بيست و دو سال قحطی را نيز به آن اضافه کنيم، می
در اين مدت يهودا . بيند پس از بيست و دو سال برادرانش را دوباره می

 و دو پسرش را رگردد و نيز همس کند و صاحب سه پسر می ازدواج می
اگر ازدواج او قبل از . نمايد ای برقرار می  و با تامار رابطه١کند فن مید

تبعيد يوسف به مصر صورت گرفته باشد، در آن صورت حتی با زمان 
چرا اين داستان در اين قسمت از کتاب  .تری مواجه خواهيم بود طوالنی

  پيدايش گنجانده شده است؟
ی پيدايش و گسترش يکی از اهداف مهم کتاب پيدايش چگونگ. تاريخ

اسرائيل به  بنی. مؤسس دوازده قبيله اسرائيل است خاندان يعقوب،
                                                 

، )٧ :٣٨پيدايش (چه گناهانی کرده بود که مستحق داوری الهی گرديد " عير"دانيم   ما نمی١
او از اينکه نسلی به نام برادر مرده خود بجای گذارد . مشخص است" اونان"اما گناه 
آيد که هر   اين فصل چنين بر می٩از آيه ). ۴؛ روت ١٠ -۵ :٢۵تثنيه (ورزيد   میامتناع

کرد که همسرش  کردند، اونان کاری می وقت اونان و همسرش رابطه جنسی برقرا می
تکرار اين رفتار در واقع عدم اطاعت از خداوند بود و باعث شد خدا به . نتواند حامله شود

» خودارضايی جنسی«ای به غلط اين کار اونان را به   عدهمتأسفانه. حيات او خاتمه داد
خدا اونان را مجازات نکرد چون او . اما دراينجا مسئله ديگری مطرح است. اند نسبت داده

خواست وظيفه شرعی خود را  دست به خود ارضايی جنسی زده بود، بلکه چون او نمی
  .مبنی بر توليد مثل برای برادر متوفی خود انجام دهد
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صورت خاندانی بزرگ به مصر رفتند و چهارصد سال بعد به صورت 
ای  قبيله يهودا آن قبيله ملوکانه. مصر را ترک نمودندقومی بزرگ، 

، )١٠ :۴٩(بايست از آن به ظهور برسد  است که مسيحای موعود می
نتيجه در کتاب پيدايش هر مطلبی در رابطه با يهودا از اهميت در 

توانستيم بدانيم   پيدايش، ما نمی٣٨بدون فصل . خاصی برخوردار است
متی (نامه عيسی مسيح آمده است  چرا نام تامار و فارص در نسب

و در نتيجه جد ) ٢٢ -١٨ :۴روت (فارص جد داود پادشاه بود . ٢)١ :٣
  ).١ :١متی (اشد ب عيسی مسيح نيز می
های عملی و کاربردی  اين فصل در ضمن از ارزش. اصول اخالقی

دهد چقدر برای قوم خدا  برخوردار است، زيرا دست کم نشان می
. پرمخاطره و خطرناک بود که در آن ديار با کنعانيان زيست نمايند

هميشه اين وسوسه برای ايمانداران وجود دارد که به جای داشتن 
ته قوم خدا، تحت تأثير نحوه زندگی مردم اطراف قرار زندگی شايس

  .گيرند
و  شويم که ميان يهودا در اين فصل همچنين متوجه تضادی می

کشد و از  يوسف خود را از وسوسه بيرون می. يوسف وجود داشت
، )٢٠ -٧ :٣٩پيدايش (روزد  همبستر شدن با همسر فوطيفار امتناع می

کرد فاحشه است   ناشناسی که تصور میاعتنايی با زن اما يهودا با بی
بينيم که فريبکاری خانوادگی کماکان از  همچنين می. گردد همبستر می

 يعقوب برای فريب دادن پدرش. گردد عواقب بيشتری برخوردار می

                                                 
نامه عيسی، عالوه بر مريم، نام سه زن ديگر ثبت شده   در فصل اول انجيل متی در نسب٢

های يهودی نام بردن از  نامه در نسب). ۵آيه (، راحاب و روت )٣آيه ( تامار -١: است
تامار زن يک کنعانی بود که از . زنان معمول نبوده است، بويژه زنانی نظير اين سه زن

؛ )٢يوشع (ای در شهر اريحا بود  راحاب نيز فاحشه. ياد شده استاو به عنوان يک فاحشه 
های غيريهودی  هر سه آنها از قوم). ٢روت (و روت يک موآبی بود که يهودی شده بود 

اين نماشگر . از شهرت خوبی برخوردار نبودند) تامار و راحاب(بودند و دو نفر آنها 
  !انگيز خدا است فيض شگفت
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 از لباس استفاده کرد و يهودا و برادرانش نيز برای فريب ،اسحاق
ال تامار لباسی را ح). ٣٢ :٣٧(پدرشان يعقوب همين کار را کردند 

آنچه بکاريم ). ١۴ :٣٨پيدايش (برد تا يهودا را فريب دهد  بکار می
  .کنيم  میهمان را درو
يهودا هنگامی دچار دردسر و مشکل گرديد که خود را . خاندان عهد

از برادرانش جدا ساخت و با کنعانيان آن سرزمين شروع به رفاقت 
 خوشش آمد و فوری او  از اونيز مانند سامسون زنی را ديد،او . نمود

 هر دو اسحاقابراهيم و ). ١۴؛ داوران ٢آيه (را به همسری گرفت 
ديار ازدواج مراقب اين موضوع بودند که پسرانشان با دختران آن 

پرستی و فساد اخالقی آلوده  اسرائيل به بت» نسل برگزيده«نکنند مبادا 
واد مرتکب اعمالی  برادران يه٣).۴ -١ :٢٨؛ ۴ و ٣ :٢۴پيدايش (شوند 
شدند که مورد پسند پدر آنها نبود، اما با اين حال يهودا در کنار  می

برادرانش از امنيت بيشتری برخوردار بود تا در کنار مردم آن 
شد که او به خاطر  دست کم، حضور برادرانش باعث می. سرزمين

- ١۴ :۶؛ دوم قرنتيان ٢ و ١ :١٢روميان (آورد که فرزند عهد است 
 ١ :١٧.(  

 پيدايش ما را به ياد فيض خدا بها در کتا سرگذشت پاتريارخ. فيض
مردان و زنانی که . اندازد و حکمرانی مطلق او در زندگی بشر می

و  کردند، اشخاص کاملی نبودند نقشی در اين داستان پرشور ايفا می
شدند ولی باز  بعضی از آنها تعمدًا مرتکب نااطاعتی از فرامين الهی می

البته اين به آن . برد ند آنها را برای انجام مقاصد خود بکار میخداو
کرده است، چون  معنی نيست که خداوند گناهان آنها را تأييد می

                                                 
های غير يهود ديواری کشيد نه به آن جهت که يهوديان بهتر از   قوم خدا ميان يهوديان و٣

آمدن . اقوام ديگر بودند بلکه چون آنها را جدا کرده بود تا برای مقاصد الهی خود بکار برد
دهد که خداوند تفاوتی  عيسی مسيح و کشته شدنش برای نجات همه مردم جهان نشان می

  ).١٠ :١٢؛ ٢٣ و ٢٢ :٣ميان ؛ رو١٠اعمال (ميان اقوام قائل نيست 
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اما . ندشد بينيم نهايتًا گناهانشان بر مال و مجازات می همانطور که می
تواند اشخاص ضعيف دنيا را بکار ببرد  که خداوند می منظور آن است

  ).٣١ -٢۶ :١اول قرنتيان (ها مقاصد خود را به انجام برساند و توسط آن
   .گرديم حال به داستان يوسف باز می
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  فصل هفتم
  

  کند خداوند اوضاع را عوض می
  ۴١ -٣٩پيدايش 

  
های  سرزمين مصر که يوسف خود را در آن يافت، عمدتًا از دهکده

وبات و شان به توليد غالت و حب کوچکی تشکيل يافته بود که ساکنان
به برکت داشتن سيستم آبياری خوب، . سبزيجات اشتغال داشتند

البته در . ساخت ها را فراهم می رودخانه نيل آب مورد نياز نباتات و گله
نيز وجود داشتند که ) هيراپوليس(مصر شهرهای بزرگی مانند اون 

" آپيس"که به گاو مقدس " ممفيس" و خدای خورشيد" راع"مردمش 
های  اما بيشتر جمعيت مصر در دهکده. کردند  ستايش می راتعلق داشت

  .کوچک سکونت داشتند
مردم آن . در ضمن مصر سرزمينی بود مملو از خرافات مذهبی

ديار حداقل به دو هزار خدا و الهه اعتقاد داشتند که فرعون نيز جزو 
 شديدًا مورد تأکيد قرار تدارک برای زندگی بعد از مرگ. آنها بود

اعمال هر کس را " اوسيريس"ها معتقد بودند که   مصری وگرفت می
در واقع در سرزمين مصر . نيای پس از مرگ داوری خواهد کرد ددر

  .مرگ به اندازه زندگی اهميت داشت
شدند و فرمانروايان مصری  مصريان معماران ماهری محسوب می

های  چه اسيران و چه شهروندان خود را موظف به ساختن ساختمان
هايی گلی زندگی  هرچند مردم عادی در خانه. کردند  گسترده میعظيم و

برخی از . (شد کردند اما بناهای مهم عمومی با سنگ ساخته می می
مصر ). رسيد هايی بودند که وزنشان به پانزده تن می اهرام دارای سنگ

های دولتی عظيمی برخوردار بود و کارمندان زيادی  از سازمان
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 گوناگون بودند و هزاران کاتب نيز مسئول های مشغول کار در بخش
  .ثبت و بايگانی بودند

کاهنان و حکيمان مصری به غور و تجسس در آسمان و زمين 
 روز از ابداعات مصريان ٣۶۵تقويم سال خورشيدی . پرداختند می
صنعت . های چشمگير داشتند در پزشکی نيز پيشرفتآنها . است

ها  نها از اسبان و ارابهآ. گری نيز کار مصريان است  موميايی
  .دانستند برخوردار بودند و فنون جنگ را خوب می

نژاد مانند يوسف بسيار بودند، ولی يوسف  های سامی در مصر برده
حضور خدا در ). ٣ و ٢ :٣٩(بسيار استثنايی بود زيرا خدا با او بود 
توانيم مانند يوسف  ما نيز می. زندگی يوسف او را مردی کامياب ساخت

مياب شويم هرگاه مانند وی به خدا توکل کنيم و در صدد تجليل او کا
  .باشيم
  

  )۶ -١ :٣٩پيدايش ( انتقال برکات خدا به ديگران -١
کرد،  هنگامی که يوسف در حبرون در خانواده خود زندگی می

اما در مصر او منبع . دانستند  شر میمنبعبرادرانش او را پسری 
خدا به ابراهيم وعده داده بود که نسلش . برکات بود زيرا خدا با او بود

، و يوسف آن )٣ -١ :١٢(برکات خدا را به ساير اقوام خواهند رساند 
او مانند شخص متبارک مذکور در . وعده را در مصر به انجام رسانيد

؛ نيز نگاه ٣ :١مزمور (شد  کرد نيک انجام می مزمور اول، هر آنچه می
  ).٨ :١کنيد به يوشع 

 خوبی از يک ايماندار است که چگونه به خدا توکل يوسف نمونه
. اش بهترين نتيجه را به بار آورد کرد و از رويدادهای دردناک زندگی

ای را که ارميا برای اسيران بابل نوشت  هر چند يوسف هرگز نامه
يا رساله پطرس به مسيحيان رنجديده و متفرق شده در ) ٧ :٢٩ارميا (



      ١١۵کند  خداوند اوضاع را عوض می

115 

را نخوانده بود، اما ) ٢٠ -١٣ :٢اول پطرس (امپراطوری روم 
هر چند او . اش بکار بست دستورات مذکور در آنها را در زندگی

اش باشد، اما حتی در بيرون از وطنش، در  داد با خانواده ترجيح می
  .مصر، بهترين استفاده را از اوضاع نمود و خدا نيز او را برکت داد

يهی و آشکار بود و برکت خدا برای افراد خانواده فوطيفار بسيار بد
خداوند به «. آنها دانستند که يوسف مسبب و عامل آن برکات است

، همچنانکه )۵ :٣٩پيدايش (» خاطر يوسف خانه مصری را برکت داد
). ٣٠ و ٢٧ :٣٠(خانواده البان را به خاطر يعقوب برکت داده بود 

های بيشتری به يوسف داد تا جايی که به  فوطيفار به تدريج مسئوليت
، يوسف عمًال مديريت کل امور خانواده او را به ١جز غذای فوطيفار

  .عهده گرفت
او در  داشتند و افراد خانواده فوطيفار يوسف را بسيار دوست می

افراد دور . پرست و کافر مصر شاهد خدای حق و حی بود سرزمين بت
. هدد اش را انجام می ا صداقت و امانت وظيفهبديدند که  اطراف او میو 
شخصيت و رفتار نيک يوسف را مالحظه کرد و او را مايه برکت  خدا

هايی  ساخت و بدون آنکه يوسف آگاه باشد، خدا به عملی ساختن خواب
  ٢).٢٩ :٢٢امثال (پرداخت که به يوسف داده بود 

اما خدمات وفادارانه او فقط محدود به برکت برای افراد خانواده 
اگر او در . ای خودش در بر داشتفوطيفار نبود، بلکه برکاتی نيز بر

                                                 
اين از آداب ). ٣٢ :۴٣(خوردند  نشستند و غذا نمی  مصريان با عبرانيان سر يک ميز نمی١

  .و رسوم خاص مصريان بود
يوسف مانند قوم . سازد  زندگی يوسف به طرز جالبی تاريخ اسرائيل را مصور می٢

درد و رنج گرديد، مورد اتهام و ها بود؛ او توسط آنها متحمل  اسرائيل مايه برکت ساير قوم
ها  اهانت واقع شد؛ اما با اين حال رهايی يافت و به مقام رهبری رسيد تا موجب نجات قوم

دانيال از . همچنين تجربيات دانيال در بابل شبيه تجربيات يوسف در مصر است. گردد
ا را تعبير کرد، و ه خانه و کاشانه خود به اسارت برده شد، نام او را تغيير دادند، او خواب

  . ها گرديد ترفيع يافت و سرچشمه و منبع برکت برای قوم
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برد،  سر می  هپروراند ب  ناز میدرخانه خود و در کنار پدرش که او را 
حاصل که امکان نداشت ترقی کند و صاحب صفات و سيرتی شود 

روش و تاکتيک خدا برای ساختن شخصيت ما اين است که کاری . نمود
او . ران اطاعت کنيم انجام دهيم و از ديگ آن رانمايد تا به ما محول می

ما را به عنوان غالمان قبل از آنکه ما را به مقام حکمرانان برساند، 
قبل از آنکه بتوانيم مسئوليت کاری را ). ٢١ :٢۵متی (کند  امتحان می

بپذيريم، نخست بايد بياموزيم زير نظر مسئولين باشيم و از آنان اطاعت 
  .نماييم

 پيش درآمدی ۶ :٣٩يش  پيداهای شخصيت يوسف در ويژگیگزارش 
يوسف نه تنها فردی خداشناس، قابل . است برای واقعه زن فوطيفار

نيز را اعتماد و کارآمد بود، بلکه از مادرش زيبايی و محبوبيت خاصی 
  ).١٧ :٢٩(به ارث برده بود 

  

  )٢٠ -٧ :٣٩پيدايش (غلبه بر وسوسه بزرگ -٢
به چاه افتاده  در نتيجه تنفر و انزجار برادرانش در قبل ويوسف 

بود، اما اکنون به سبب هوسبازی و شهوت يک زن شرور با چاه 
ای عميق است و زن بيگانه  زن زانيه حفره«! تری روبرو بود بزرگ

  ).٢٧ :٢٣امثال (» چاه تنگ
همسر فوطيفار با دعوت يوسف به همبستر شدن با وی، او را تحقير 

ه يهودی بيش يوسف يک برد«: کرد شايد او با خود فکر می. کرد
اکنون که شوهرم اينجا نيست . کند او برای من و همسرم کار می. نيست

او . »وظيفه او اين است که از دستور من اطاعت کند. من اربابش هستم
با يوسف به عنوان يک شی و وسيله رفتار نمود نه به عنوان يک 
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 يوسف رد شد، بر ضد او موضع جانبوقتی پيشنهاد او از . انسان
  ٣.گرفت

گويند و چگونه از روابط  ها می مهم نيست مردم درباه عشق چه
کنند، واقعيت اين است  جنسی در خارج از چارچوب ازدواج دفاع می

زنا و همبستر . ارزش و تحقيرآميز است که چنين عملی نادرست، بی
الل را به مجرای  کسی که همسر شخص نيست، رودخانه زشدن با

سان آزاد را به يک برده و سپس يک سازد، و ان فاضالب مبدل می
آنچه در ابتدا به ). ٢٣ -٢١ :٧؛ ٢٣ -١۵ :۵پيدايش ( کند حيوان تبديل می

 ).١۴  -١٠ :۵(گردد  به زودی به سمی تلخ بدل میآيد،  می" شيرين"کام 
 یکمال و صداقت خود را برای خشنود، یيوسف فردی نبود که پاکدامن

  .و ارضا همسر آقايش قربانی کند
ن کشمکش چندين روز طول کشيد، اما يوسف همچنان با شهامتی اي
او به آن زن فهمانيد . تسليم نشد نظير و عزمی راسخ مقاومت کرد و بی

 آن زن همسر مرد -١: که چرا حاضر نيست با او همدستی نمايد
 يوسف مورد اعتماد -٢ .ديگری بود و آن مرد ارباب يوسف بود

 حتی اگر -٣ . اعتماد را زيرپا بگذاردخواست آن او نمی اربابش بود و
دانست و  يافت ولی خدا می هيچ کس از همبستر شدنش آگاهی نمی

ای کوتاه  خواست اين بود که برای لحظه آنچه آن زن می. شد ناراحت می
لذتی ببرد، اما برای يوسف اين کار گناه بزرگی عليه خدا محسوب 

  ).٩ :٣٩پيدايش (شد  می
 اش عليه يوسف خواست به آخرين حمله  میروزی که زن فوطيفاری

دست زند، احتماًال ترتيبی داده بود که خدمتکارانش در آن حوالی 
نباشند، اما در عين حال آنها را از صحنه زياد دور نکرد تا مطمئن 

                                                 
امنون به تنفر " عشق"بينيم، که چگونه   می٢٢ -١ :١٣ رويدادی مشابه را در دوم سموئيل ٣

  .تبديل گرديد
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. تواند آنها را احضار کند تا جامه يوسف را مشاهده نمايند باشد که می
؛ ٢ و ١ :١١مزمور (لی باشد د زبگاهی ممکن است نشانه ترس و فرار 
يوسف آنقدر . ، اما گاهی نيز نشانه دليری و صداقت است)١١ :۶يا نحم

حکمت داشت که بتواند از همان پندی که پولس به تيموتائوس داد، 
  ).٢٢ :٢دوم تيموتائوس (» !از شهوات جوانی بگريز« پيروی کند
شخصيت و داری يا تسلط بر نفس عامل بزرگی در ساختن  خويشتن

کسی که بر روح خود تسلط ندارد «. آماده ساختن ما برای رهبری است
 و وقتی ديوار). ٢٨ :٢۵امثال (» حصار است مثل شهر منهدم شده و بی

. تواند داخل يا خارج شود ی وجود ندارد هر چيز يا هر کس میحصار
يوسف بر نفس خويش مسلط بود، اما شمشون تن خود را برای ارضای 

در نتيجه يوسف به مقام فرمانروايی رسيد . گرفت سم بکار میشهوات ج
 تنش را در زير آوار در حالی که شمشون به زندگی خود پايان داد و

  ).٣١ -٢٣ :١۶داوران ( کرد دفن
اش را از دست داد  هر چند يوسف برای دومين بار در زندگی جامه

صيت خود ، اما شخ) توجه فرماييد٢٣ :٣٧ همچنين به ١٢ :٣٩پيدايش (
  . را حفظ نمود

جالب است که هر چند فوطيفار در دستگاه قضايی مصر صاحب 
شکی نيست که دست . مقام بود، اما يوسف را محاکمه يا اعدام نکرد

خدا در کار بود و او نقشه مهمی برای يوسف، خانواده او، مصر و تمام 
  ٤.جهان داشت

                                                 
شايد او . اش به خاطر وجود يوسف است دانست که برکت خانواده  فوطيفار خوب می٤

از اينها گذشته شواهد و قرائن . نگريست ش با شک و ترديد مینسبت به ادعای همسر
فوطيفار ناچار بود ميان عدالت و . ای به جز ادعاهای همسرش در دست نبود کننده قانع

از اين گذشته، يوسف غالم يهودی بيش نبود که او . خوشبختی خانواده يکی را برگزيند
ت بدانيم وقتی يوسف چند سال بعد به جالب اس. بخواهد به خاطر او، همسرش را فدا سازد

  . مقام دوم فرمانروايی مصر ترفيع يافت چگونه با فوطيفار و همسرش رفتار نموده است
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  )٢٣ :۴٠ -٢١ :٣٩پيدايش (عدالتی   تحمل بی-٣
چه زمانی که يوسف مباشر . بار ديگر فوطيفار وارد عمل شديک 

در خانه فوطيفار بود و چه زمانی که به عنوان يک مجرم در زندان 
  .ساخت برد، خدا با يوسف بود و او را کامياب می بسر می

های  آنها پا«:گويد سراينده مزمور می). ٢٣ -٢١آيات (آموختن صبر 
مزمور (» جان او در آهن بسته شدرا با زنجير بستند و ) يوسف(وی 
شايد . ، اما اين رويداد در کتاب پيدايش نوشته نشده است)١٨ :١٠۵

برای مدتی کوتاه دست و پای يوسف را بسته باشند، اما چيزی نگذشت 
که رئيس زندان او را آزاد ساخت و مسئوليت ساير زندانيان را به وی 

سف به هر چه دست او نيز مانند فوطيفار متوجه شد که يو. سپرد
  .شود زند با موفقيت روبرو می می

خدا اجازه داد با يوسف غيرمنصفانه رفتار شود و زندانی گردد تا 
زندان . برای وظايف مهمی که در پيش داشت، شخصيت او ساخته شود

را در " در انتظار خداوند ماندن"ای بود که يوسف بتواند درس  مدرسه
.  بپردازدشهاي د و به تحقق خوابوبرئه شآنجا بياموزد، قبل از اينکه ت

يوسف فرصت داشت تا درباره دو خوابی که خدا به او نشان داده بود 
او فهميد که نقشه خدا ممکن است به تأخير .  تفکر و تعمق نمايد،دعا

  .افتد ولی غيرممکن است که عملی نشود
شی اند از برنامه خدا پي ای که خواسته کم نيست شمار خادمين مسيحی

بگيرند و زودتر به مقام رهبری برسند، ولی سرشان به سنگ خورده و 
عادت " مارتين لويد جونز"دکتر . اند از کرده خويش پشيمان گشته

، قبل از آنکه آمادگی آن را هرگاه شخصی به موفقيتی«: داشت بگويد
به وسيله ايمان و صبر . »دهد  فاجعه رخ میداشته باشد  نائل شود،

؛ و نيز نگاه ١٢ :۶عبرانيان (شويم  های خدا می ارث وعدهاست که ما و
ها و مشکالت  سختی، ، و بهترين راه کسب صبر)٣۶ :١٠کنيد به 
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های  برادران من، وقتی در تجربه«). ۴ و ٣ :۵روميان (زندگی است 
گوناگون مبتال شويد، کمال خوشی دانيد چونکه امتحان ايمان شما صبر 

را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شويد، و لکن صبر . کند را پيدا می
  ).۴ -٢ :١يعقوب (» محتاج هيچ چيز نباشيد
اندازد تا ما ياد بگيريم  های زير بغل ما را کنار می خدا اغلب چوب

دو سال بعد، خدا . به وسيله ايمان قدم برداريم و فقط به او توکل کنيم
به اين ترتيب . نمايدبرد تا يوسف را از زندان آزاد  ساقی را بکار می

در طی آن دو سال انتظار و چشم به . درخواست يوسف به هدر نرفت
ما . هايی که خدا به او داده بود متوسل شد راه بودن، يوسف به خواب

خدا گفته بود که مردم در . های او متوسل شويم توانيم به وعده نيز می
ن وعده خدا مقابل يوسف سر تعظيم فرود خواهند آورد، و يوسف به اي

او مطمئن نبود که خدا چگونه و چه وقت به . متوسل شد و اعتماد کرد
اش  آن وعده تحقق خواهد بخشيد، اما اطمينان داشت خدا نسبت به وعده

  .وفادار خواهد ماند
هنگامی که زندانيان ). ٢٢ -١۶؛ ١٣ -١ :۴٠(آموختن تعبير خواب 

ی از افرادی که پادشاه به اين زندان منتقل شدند، يوسف با بعض
عهده داشتند مواجه و آشنا گرديد که در  مسئوليت خدمات بزرگی را به

وظيفه رئيس ساقيان . ميان آنها رئيس ساقيان و نانوای سلطنتی بودند
محافظت از پادشاه از طريق توليد شراب مخصوص پادشاه بود که 

- ١١ :١نحميا (خطر باشد  بايستی از هر جهت برای نوشيدن سالم و بی
کرد، فرد مقتدری  از آنجا که او در حضور فرعون خدمت می). ١ :٢ 

خدا اين دو مرد را در . رساند بود و خبرها را به گوش پادشاه می
زندگی يوسف وارد نمود تا نهايتًا آزادی يوسف را فراهم آورد و او را 

  .به تخت فرمانروايی که برای او تهيه ديده بود برساند
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نمود و داشتن   زندگی رهبران مصر ايفا می نقش بزرگی در،خواب
. شد و استعداد و توانايی تعبير خواب، کاردانی ارزشمندی محسوب می

های خود تفکر و تعمق نموده بود، اما  تا کنون يوسف در مورد خواب
اين . نمود اين اولين باری بود که برای ديگران تعبير خواب می

، ديد  چهره افراد را میهای ترسان و مضطرب موضوع که يوسف نگاه
داد  ؛ و اينکه او جالل را به خدا مینشانی از محبت و بصيرت او بود

  .دهد که او فردی متواضع بود نشان می) ٨ :۴٠پيدايش (
اصطالحی است که اشاره ) ١٩ و ١٣آيات (» را برافرازدسر تو «

دوم (» دارد به رسيدگی پرونده و اعاده حيثيت زندانی به امر پادشاه
اما همين اصطالح در مورد نانوا ). ٣١ :۵٢؛ ارميا ٢٧ :٢۵ادشاهان پ

معنی متضاد داشت واز نوعی ايما برخوردار بود، و به طوری که 
مصريان برای اعدام، چوب دار . خواهيم ديد فرعون او را اعدام نمود

بريدند سپس بدن او را به يک  بردند، بلکه سر مجرم را می بکار نمی
بنابراين به يک معنا، سر نانوا . کردند آويزان می) درخت(تير چوبی 

  .شد" برافراشته"نيز 
به اين ترتيب تعبيرات يوسف درست از آب درآمد، ساقی پادشاه 

هر . مقام و موقعيت سابق خود را به دست آورد و نانوا اعدام گرديد
چند شکی نيست که يوسف برای نانوا متأثر شده بود ولی از سوی 

حت تعبيرهای خواب پی برد و فهميد که فرعون واقعًا ديگر او به ص
  .کند موارد اتهامات را رسيدگی و افراد را آزاد می

آن طور که در ). ٢٣ و ١۵، ١۴آيات (آموختن توکل به خداوند 
مطالب کتاب پيدايش پيداست، فقط در دو مورد ايمان يوسف دچار 

 يافت ٢٠ -٨ :۴٨مورد دوم در (تزلزل گرديد؛ و اين مورد اول است 
کرد به يعقوب بگويد چگونه دو  شود، هنگامی که يوسف سعی می می
با آگاهی از اينکه ساقی خالصی خواهد يافت و ). اش را برکت دهد نوه
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به فرعون تقرب خواهد جست، يوسف از ساقی درخواست کرد تا نزد 
يوسف به جای . فرعون از او تعريف کند و او را از زندان آزاد سازد

توانست  دهد، بر آنچه يک انسان میتوانست انجام   بر آنچه خدا میتکيه
به جای آنکه در انتظار زمان مقرر و .  اعتماد و توکل نمودانجام دهد،

  .و ناشکيبايی گرديدمقتضی خداوند باشد، دچار کم حوصلگی 
. يوسف رفتار زشت برادرانش را متذکر نشد و از آنها بدگويی نکرد

خانه و وطن خود ربوده شد بنابراين او برده نبود او فقط گفت که از 
بکار . شد بايستی با او رفتار بهتری می بلکه انسانی آزاد بود که می

 نيز مراجعه ١۴ :۴١به  (١۵به وسيله او در آيه " سياهچال"بردن کلمه 
به معنای آن نيست که او و ساير زندانيان در مکان ترسناک و ) کنيد

 در زندان مخصوص پادشاه محبوس بودند آنها. اند مخوفی بوده
، )٣ :۴٠(شد  ناميده می" زندان رئيس افواج خاصه"، که )٢٠ :٣٩(

 احتماًال مکانی بوده شبيه يک ٥.بنابراين مسلمًا سياهچال نبوده است
يوسف به منظور ايجاد ترحم در شنوندگان، زندانش . بازداشتگاه موقتی
  .نامد را سياهچال می

دی و دستيابی به مقام قبلی خود، نه فقط چيزی ساقی بعد از آزا
! درباره يوسف به فرعون نگفت، بلکه يوسف را کامًال فراموش کرد

بر «! بندند چه درس خوبی برای کسانی که بجای خدا به انسان اميد می
خوشا به . آدم که نزد او اعانتی نيست رؤسا توکل نکنيد، و نه بر ابن

اوست که اميد او بر يهوه خدای وی حال آنکه خدای يعقوب مددکار 
باشد که آسمان و زمين را آفريد و دريا و آنچه را که در آنهاست که  می

  ).۶ و ۵، ٣ :١۴۶مزمور (» !راستی را نگاه دارد تا ابداالباد

                                                 
ترجمه شده، در جای ديگر به معنی گودال و " سياهچال" اين لغت عبری که در اينجا ٥

 تجربه شايد يوسف در فکرش اين دو). ٢٨ و ٢٨، ٢۴، ٢٢ :٣٧پيدايش (حفره آمده است 
  .داد را به نوعی به هم ارتباط می
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  )۴۴ -١ :۴١پيدايش ( چشم انتظار اقدام خدا -۴
کند  دو سال گذشته است و يوسف همچنان در بازداشتگاهش کار می

سرانجام وقتی .  خورد و او آزاد شودای و منتظر است دری به تخته
هايی را که برای يوسف داشت اجرا  موعد مقرر خدا فرا رسيد تا نقشه

 باشداگر فصلی در کتاب پيدايش . اتفاق افتادندنمايد، رويدادها سريعًا 
 .سازد، بدون ترديد همين فصل است که اقتدار خدا را آشکار 

خدا در يک شب دو ). ٨ -١آيات (دهد   دو رؤيا میخدا به فرعون
زده کرد و حتی  رؤياهايی که فرعون را بهت. رؤيا به فرعون داد

-١در آيا " ديد"تکرار کلمه . جادوگران او نتوانستند آن را تعبير نمايند
 تأکيد بر صراحت و روشنی و حياتی بودن رؤياها و سرعت ترتيب ٧ 

، )دانيال، فصل دوم( نبوکدنصر پادشاه بر خالف. و توالی آنها دارد
فرعون رؤياهای خود را فراموش نکرد و با دانايان و فرزانگان خود 

  .ها برخوردار بودند اين افراد از نعمت تعبير خواب. مشورت نمود
خداوند . اما خداوند اجازه نداد که آنها بتوانند رؤياها را تعبير نمايند

اکنون ). ١٣ -٩آيات (ه ياد آورد به دل ساقی انداخت که يوسف را ب
زمان مقرر و مقتضی فرا رسيده بود که يوسف از زندان آزاد شود و 

خدا به دل ساقی انداخت تا به خاطر آورد . بر تخت فرمانروايی بنشيند
های يوسف  گزارش ساقی درباره توانايی. که در زندان به او چه گذشت
ی بود که فرعون ها، دقيقًا همان چيز در درک و تعبير خواب

برای ) ١٢آيه (اين واقعيت که يوسف يک عبرانی بود . خواست می
نژاد در مصر پذيرفته شده بودند و  فرعون مهم نبود زيرا افراد سامی

های مهم دولتی  شد تا به مقامات و مسئوليت حتی به آنها فرصت داده می
 به در اين موقع، بدون شک فرعون وقايع مهيج مربوط. ترفيع يابند

  .نانوا و ساقی را به ياد آورده بود
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-١۴آيات (خداوند فرعون را بر آن داشت تا يوسف را فراخواند 
در آن زمان مردم مصر، برخالف عبرانيان، عادت نداشتند ريش ). ٣۶ 

به همين جهت يوسف مجبور شد ريشش را بتراشد و . بگذارند
رعون آماده فبا های خود را عوض کند و خود را برای مالقات  لباس
های خود را از  او برای سومين بار در طول سيزده سال لباس. سازد

  !دست داد، اما اين بار لباس فرمانروايی را به تن کرد
فروتنی يوسف و اشتياقش به تکريم خدای حق و حی واقعًا قابل 

 و ٢٧ :٢ و دانيال ٨ :۴٠؛ همچنين نگاه کنيد به ١۶آيه (تحسين است 
و رؤيای فرعون گوش داد و سپس تعبير آنها را او به شرح د). ٢٨

اين روياها بسيار مهم بودند زيرا خداوند بدين . برای او بازگو نمود
رده سال خواست به فرمانروايی مصر نشان دهد که برای چها طريق می

دانست، موظف  حال که فرعون اراده خدا را می. داردای  آينده چه نقشه
  .ته، اجرا نمايدبود که آنچه خدا از او خواس

يوسف با آگاهی از اين حقيقت، نه فقط صرفًا خواب فرعون را 
اين . پيشنهاداتی نيز به فرعون دادنهاد و تعبير کرد، بلکه پا را فراتر 

در همه اينها . دهنده ايمان عظيم و شجاعت وی بود کار يوسف نشان
ق اين طب. فرعون پيشنهادات او را پذيرفتدست خدا در کار بود و لذا 
بايست فردی دانا و هوشمند را برای  پيشنهادات، اوًال فرعون می

بايست چند مأمور  ثانيًا می. نظارت بر محصوالت زمين مصر بگمارد
های  و مباشر در اختيار اين شخص قرار دهد که مسئوليت قسمت

مختلف سرزمين مصر را به عهده گيرد و يک پنجم محصوالت را 
ثالثًا تمام محصوالت . ی فرعون کنار بگذارندبرای هفت سال آينده برا
های  سازی و انبار گردد تا هنگامی که سال خوراکی بايستی ذخيره

  .قحطی فرا رسد مورد استفاده قرار گيرد
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). ٣٩ -٣٧آيات (خدا در دل فرعون گذاشت تا يوسف را برگزيند 
دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است آن را به هر سو که «
رفتار يوسف، کارآيی او در تعبير ). ١ :٢١امثال (» داندرگ خواهد میب

ها، حکمت و فهم او برای حل مشکل قحطی، همه اينها بر  خواب
فرعون تأثير عميقی نهاد و او را متقاعد ساخت که يوسف بهترين 

سيزده سال قبل برادران يوسف جامه ويژه . شخص برای آن کار است
ای فاخر بخشيد  د، ولی اکنون فرعون به او جامهاو را از تن او درآوردن

انگشتر خاتم و زنجير طال نشان . العاده داشت اعتبار فوق که اهميت و
به (قدرت و اختيارات يوسف به عنوان دوم شخص مملکت مصر بود 

مالحظه بفرماييد چگونه يک ).  مراجعه کنيد٢٩ و ١۶ و ۵ :٧دانيال 
بر طبق . شود آغاز می»  گفتو فرعون«سلسله گفتارها با عبارت 

منصبان سخن گفت، و در  ، فرعون به صاحب٣٨ :۴١کتاب پيدايش 
.  او با يوسف سخن گفت و مقام و اقتدار او را اعالم نمود۴١ -٣٩آيات 

فرعون .  فرعون مقام يوسف را به تمام مأمورين ابالغ نمود۴۴در آيه 
اما فرعون ، ٦به يوسف لقب جديدی بخشيد که معنی آن مشخص نيست

  ).۵۵آيه (کرد  همچنان او را يوسف خطاب می
به يوسف ارابه شخصی داده شد و نيز افرادی در اختيار او قرار 
دادند تا پيشاپيش او حرکت کنند و از مردم بخواهند که در برابر يوسف 

اگر اين . زدند زانو زنند، همانگونه که در مقابل فرعون زانو می
ل او زانو زدند، مسلمًا روزی خانواده يوسف ايمان در مقاب مصريان بی

خواب به اواعالم  نيز در مقابل او زانو خواهند زد، چنانکه خداوند در
  .نموده بود

                                                 
خدا سخن "، "وفور حيات: " معنای احتمالی که تا به حال پيشنهاد شده از اين قرارند٦

  ".نگهدارنده حيات"و " داند مردی که می"، "گويد و زنده است می
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سرانجام عالوه بر انگشتر، جامه، زنجير طال، نام جديد و ارابه، 
خدای " راع"؛ او دختر يکی از کاهنان ٧همسری نيز به يوسف داده شد

ن در مصر صنفی مقتدر بودند و داشتن يک همسر کاهنا. ٨خورشيد بود
. ساخت  می مصری روابط او را با رهبران مذهبی در مصر مستحکم

من بر اين باورم که يوسف به همسرش خدای حقيقی و زنده را 
شناسانيده است، مانند روت که خدايان باطل خود را ترک نمود و به 

 و ٢٢ -١۴ :١روت (يهوه خدای اسرائيل پناه آورد " های زير بال"
  ).١٢ و ١١ :٢

  

  )۵٧ -۴۶ :۴١( عفو و فراموش کردن گذشته -۵
 سال، خدا يوسف را قادر ساخت که کارهای  در مدتی بيش از سيزده

او برکات خدا را به خانه فوطيفار و افراد . انگيزی انجام دهد شگفت
 ها غلبه يافت و توانست اتهامات دروغين او بر وسوسه. زندانی رسانيد
ماند  يوسف مرد ايمان بود و منتظر می. عدالتی را تحمل کند و ظلم و بی

شنيد، فوری اطاعت  تا خدا اقدام کند، و هنگامی که صدای خدا را می
اما شايد بزرگترين موفقيت او اين بود که توانست به فيض خدا . کرد می

هرگونه درد و رنج و خاطرات بد گذشته را از خاطرش محو سازد و 
  .ی نوين داشته باشدآغاز

های ديگران را تعبير کند  توانست خواب مسلمًا شخصی که می
يوسف به اين نتيجه رسيده . نيز تعبير کند های خود را توانست خواب می

بود که قحطی سبب خواهد شد برادرانش به مصر بيايند و او فرصت 
با آنها اند  خواهد يافت در مورد گناهانی که عليه او و پدرش انجام داده

                                                 
های دنيا  ها در ازدواج يوسف تصويری از ازدواج مسيح را با عروسی از قوم  بعضی٧

  .کنند، زمانی که به وسيله اسرائيليان طرد گرديد ه میمشاهد
ناميدند که به معنی شهر مقدس است  را هيراپوليس می) ۴۵ :۴١پيدايش " (اون"  يونانيان ٨

در زمان يوسف کاهنان خدای . خدای خورشيد نموده بودند" راع"و آن را وقف پرستش 
  .خورشيد مورد احترام بسيار مردم بودند
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خواست در مقابل خدا قلبش پاک و صادق باشد تا  او می. سخن بگويد
گونه که برای ديگران مايه  بتواند برای برادرانش مايه برکت شود همان

  .برکت بوده است
اش و يا  يوسف خانواده. است" فراموش کردن"نام منسی به معنای 

ده بود، اما درد رويدادهايی را که اتفاق افتاده بود فراموش نکرخاطره 
. و رنجی که آنها بر او وارد آورده بودند به دست فراموشی سپرده بود

برد  ها را برای خيريت بکار می او اين را پذيرفته بود که خدا بدی
اخت تا سبا اين طرز فکر به گذشته نگاه کردن، او را قادر ). ٢٠ :۵٠(

ای را که  و کينهاو توانست تنفر . بر خاطرات تلخ و بد گذشته فائق آيد
 تنفر  کينه و.ناشی از رفتار زشت برادرانش بود از قلبش خارج سازد

های زيبای باغچه يا همچون   خار و علف هرزه در ميان گلمانند
د؛ آنها را بايد بيرون کرد، چون جايشان نباش  در  بدن سالم می ميکروب
  !آنجا نيست

 مصر برای در ابتدا. است" ثمر مضاعف"نام افرايم به معنی 
يوسف سرزمين مصيبت و پريشانی بود، اما حال، دو پسر داشت و در 

از اين گذشته، او به مقام شخص دوم . آن ديار پرثمر و سودمند بود
های بسياری از  مملکت مصر رسيده بود و خدا او را برای نجات انسان

چه عالی است که . اش و قوم اسرائيل بکار برده بود جمله خانواده
نوع آييم با همان  ها بيرون می ها و سختی نيم وقتی از آزمايشبتوا

دار را دفن   گذشته دردناک و جريحهنگرش و ديدگاهی که يوسف داشت
چقدر دردناک و . کنيم و در برکات و نعمات کنونی شادمان باشيم

آوردند که ديگران چه ظلم  بار است هنگامی که مردم به ياد می مصيبت
اند و در نتيجه سراسر عمر و  نها وارد کردهو درد و رنجی بر آ

. کشند کنند و بار تلخی را به دوش می زندگيشان را به کينه طی می
های زندان خود را به کناری افکند و آغازی  همانطور که يوسف لباس
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های قديم را ترک   درد و رنج کهنوين شروع کرد، ما نيز نياز داريم
افسسيان (ن و محبت را در بر کنيم رفتاری نو، ايما گفته، با نگرش و

  ).١٧ -١ :٣؛ کولسيان ٣٢ -٢٠ :۴
، به وقوع پيوست و مصر به  انجام داديوسفهايی که  تعبير خواب

الت در شهرها مدت هفت سال محصول فراوان داشت و خمس محصو
سپس قحطی خاورميانه را فرا . خيره گرديددر انبارهای فرعون ذ

انبار شده توانست جان مردم را نجات گرفت و يوسف با مواد غذايی 
واد غذايی به مسافرين و مهاجرين اقوام ديگر برای دريافت م. دهد

 و يوسف فهميد که در يکی از همين روزها آوردند مصر هجوم می
برادرانش نيز برای دريافت مواد غذايی نزد او خواهند آمد و در مقابل 

روابط : داد به وقوع پيوستترين روي آنگاه مهيج. او تعظيم خواهند نمود
های متعفن  ای از هم پاشيده احيا خواهد شد و زخم از هم گسسته خانواده

  .ساليان دراز شفا خواهند يافت
شکی نيست که رفتار يوسف در مقام يک غالم، يک زندانی، يک 

اما طرز . ای در خور تقليد و سرمشق است صاحب منصب، نمونه
 چگونه آنها را به توبه سوق داد، يک رفتار او با برادرانش و اينکه

. از بصيرت و صبر و محبت او حکايت داردکه شاهکار روحانی است 
 .در دو درس آينده به اين مهم خواهيم پرداخت
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  فصل هشتم
  

  پيوندد وقتی رؤياها به حقيقت می
  ۴٣ و ۴٢پيدايش 

  
زمانی که من مشغول تدريس کتاب پيدايش از طريق برنامه 

ای انتقادی از يک شنونده  بودم، نامه" مقدس گشت به کتابباز"راديويی 
 موافق ۴۴ -۴٢دريافت کردم که با تفسير من از کتاب پيدايش فصول 

رحمانه با برادرانش داشته  شنونده معتقد بود که يوسف رفتاری بی. نبود
اتالف وقت "يوسف به جای . و با اين کار مرتکب خطا گرديده است

آشتی "کرد و به  ًا خود را به برادرانش معرفی میبايستی فور می" زياد
  .داد تن می" فوری

اش توبه واقعی و  اما واقعيت اين است که آشتی صادقانه الزمه
اعتراف خاضعانه به گناه است، و برای رسيدن به اين مرحله وقت 

کنم يوسف با برادانش صبورانه و با محبت و  من فکر می. الزم است
.  و اين رمز موفقيت او در نزديک شدن به آنها بودعاقالنه رفتار نمود

خدا برادران يوسف را به جايی رساند که آنها اعتراف کردند که 
 توبه سطحی. اند ای با برادر و پدر خود شده مرتکب رفتار ظالمانه

 ، گردد، که بيشتر شبيه  متارکه جنگ منجر به آشتی کاذب و پوشالی می
  .ست شکسته شود هر آن ممکن اوثبات است  بی

شد زيرا بعد  از ديدگاه انسانی، يوسف از انجام آشتی فوری شاد می
اما . توانست خيلی زودتر پدر و برادرش بنيامين را ببيند از آن می

سخن او طوری . يوسف مانند يک پزشک حاذق، صبورانه عمل کرد
های قلبی برادرانش آشکار شد و  گفت و عمل نمود که افکار و نيت

  .م خدا آنها را به توبه واقعی هدايت کردسرانجا
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  )٣۵ -١ :۴٢پيدايش ( دوران آزمايش -١
ها قحطی خاورميانه را فرا  بعد از وعده هفت سال فراوانی، سال

. ولی به برکت وجود يوسف، در مصر غله فراوان موجود بود. گرفت
؛ مزمور ۵ :۴۵(خداوند يوسف را پيشاپيش به مصر فرستاده بود 

اش را حفظ نمايد و به اين طريق روزی قوم  تا خانواده) ١٧ :١٠۵
يعنی عيسی مسيح را به دنيا اهدا نمايد " نان حيات"اسرائيل بتواند 

  ).۴٨ :۶يوحنا (
اين رويدادها در طی دو سال اول از دوران هفت ساله قحطی 

وقت آن بود که برادران يوسف با چند ). ۶ :۴۵پيدايش (صورت گرفت 
  .راحی کرده بود، روبرو شوند تا آماده توبه گردندامتحان که خدا ط

و ) ٢۶ :۴۶(گ ای بزر يعقوب خانواده). ٢ و ١آيات (گرسنگی 
 و هنگامی که قحطی ادامه يافت، سير کردن آنها خادمينی زياد داشت

مسلمًا برادران يوسف نيز مانند . گرديد تر می دائمًا مشکل و مشکل
شود اما درباره آن سخن  يافت میدانستند که در مصر غله  پدرشان می

: يعقوب به روش و رفتار عجيب آنها نگريست و سؤال کرد. گفتند نمی
واقعًا چرا برادران در مورد حل » ايد؟ چرا به هم زل زده و خيره شده«

  کردند؟ مشکل و يا رفتن به مصر و خريد خوراک تأخير می
 مايل ٣٠٠ -٢۵٠(يک علت آن بود که سفر به مصر طوالنی 

مدت شش هفته طول به و خطرناک بود و رفت و برگشت ) فاصله
از اين گذشته، بعد از رسيدن به مصر معلوم نبود مردم آن . کشيد می

آنها به عنوان . سرزمين با آنها رفتار دوستانه خواهند داشت يا خير
پذير بودند و حتی ممکن بود آنها را  آسيباز کنعان، بسيار " بيگانگانی"

بازداشت کرده، به بردگی درآورند؛ و اگر چنين اتفاقی برای فرزندان 
افتاد چه کسی از خانواده آنها و پدر پيرشان نگهداری و  يعقوب می

گناهشان به تجاری   هم خاطره فروش برادر بیدکرد؟ شاي سرپرستی می
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. ا مضطرب و نگران ساخته بودرفتند پسران يعقوب ر که به مصر می
آميز شده بودند،  آنها که بيش از بيست سال قبل مرتکب آن عمل شرارت

، معهذا آن )١٣ :۴٢(کردند يوسف مرده است  بدون شک فکر می
وجدان ). ٢۴ -١٧آيات (صحنه دلخراش را هنوز فراموش نکرده بودند 

 و ترس داند چگونه گذشته را از زير خاک در آورد و در ما شک می
  .ايجاد کند

يعقوب که رئيس خاندانش بود، تصميم گرفت همه را به استثنا 
بعد از اتفاقی که . بنيامين به مصر بفرستد تا خوراک خريداری نمايند

برای يوسف افتاده بود، يعقوب به پسرانش مظنون گرديده بود و به 
يوسف حال که . داشت همين جهت بود که او بنيامين را در خانه نگاه می

ترين پسر يعقوب يگانه پيوند زنده او با  از دست رفته بود، کوچک
شد و پدر پير راضی نبود که دومين فرزند  راحيل محبوبش محسوب می

  ).٣٨آيه (محبوب خود را نيز از دست بدهد 
دانستند آن بود که خدای قادر مطلق  آنچه يعقوب و فرزندانش نمی
 به مصر بفرستد و در مقابل يوسف دستش در کار بود تا آن ده برادر را

خداوند برای آنکه مقاصد الهی خود را به انجام برساند . به زانو درآورد
، انتخاب دختر )٣ و ٢ :۵دوم پادشاهان (ربايی  قادر است از قحطی، آدم

، رويا ) به بعد١۵ :٢۴حزقيال (، مرگ ناگهانی )٢استر (شايسته 
) ٧ -١ :٢لوقا ( سرشماری دولتی و حتی) ١يوئيل (، آفت ملخ )٢دانيال (

اما خدای ما در آسمان است و آنچه اراده نموده به عمل «. استفاده نمايد
  ).٣ :١١۵مزمور (» آورده است

يوسف به عنوان حکمران دوم مصر ). ١۴ -۶آيات (سخنان خشن 
مسلمًا در توزيع غالت در ميان افراد دخالت نداشت، چرا که وظايف 

وانگهی تهيه و تدارک خوراک . ت که اجرا نمايدمهمتری به عهده داش
و يوسف ) ۴٩ -۴۶ :۴١پيدايش (گرفت  در چند شهر صورت می
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بدون ). ٣۶ -٣۴آيات (کردند  مأمورينی داشت که با او همکاری می
شک يوسف ترتيبی داده بود که اهالی مصر به طور مستمر خوراکشان 

تفتيش دقيق قرار بايست مورد  را دريافت دارند، اما بيگانگان می
آيات ( تعدی و تجاوز يا خرابکاری داشته باشند دگرفتند تا مبادا قص می
بنا بر مشيت الهی، هنگامی که ده برادر يوسف برای خريد ). ۵٧ و ۵۶

غله به مصر رسيدند، با يوسف روبرو شدند و يوسف نيز آنان را 
  ١.شناخت

 کنند، محال بود داشتند که يوسف را مالقات حتی اگر آنها انتظار می
وقتی يوسف هفده ساله بود او را فروختند و بعد از طی . او را بشناسند

ترش تغيير يافته يش از برادران بزرگبيست سال، قيافه و ظاهر او ب
اکنون مانند مصريان بدون ريش و سبيل بود،  از اين گذشته او. بود

م جگفت و متر لباس مصری بر تن داشت، و به زبان مصری سخن می
وقتی آن ده نفر در مقابل او تعظيم کردند، . کرد سخنانش را ترجمه می

هايی نموده است  يوسف درک کرد که خدای امين شروع به انجام وعده
هنگامی که ). ٩ -٧ :٣٧(که در دو رويا به او مکشوف ساخته بود 

يوسف با درشتی و خشنوت با برادرانش سخن گفت، بدون شک برای 
احساسات خود را کنترل نمايد، زيرا خواست طبيعی او مشکل بود که 

. او آن بود که با آنها به زبان عبری سخن گويد و خود را معرفی نمايد
شد، زيرا قرار بود هر يازده نفر  ولی در آن صورت اوضاع خراب می

خواست بنيامين نيز در سفر آينده همراه  می او. مقابل او تعظيم نمايند در
 بر اين، او در صدد بود برادرانش را مجبور کند با عالوه. آنها بيايد

                                                 
برادران . خورد وضوعی است که چندين بار در اين داستان به چشم میم" شناختن "١

؛ از يعقوب سؤال شد که )١٨ :٣٧(چينی پرداختند  يوسف از دور او را شناختند و به توطئه
؛ و تامار از يهودا خواست لوازم )٣٣ و ٣٢(شناسد؟  آلود يوسف را می آيا ردای خون

  ).٢۵ :٣٨(اش را شناسايی کند  شخصی
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گناهانشان روبرو شوند و توبه واقعی نمايند، و اين کار نياز به فرصت 
  .کافی داشت

يوسف آنها را چهار بار به اتهامات دروغين در رابطه با بودن در 
، و هر بار آن ده برادر بر )١۶ و ١۴، ١٢، ٩ :۴٢(مصر متهم ساخت 

.  تأکيد کرده اظهار داشتند که افرادی صادق هستندگناهی خود بی
 نيست بايد هشاناظهارات آنها مبنی بر اينکه يکی از برادران همرا

او از اينکه شنيد پدر و برادر . يوسف را به شدت متأثر کرده باشد
  .کوچکش هر دو زنده هستند شادمان گرديد

مود تا يوسف برادران را سه روز بازداشت ن). ١٧آيه (بازداشت 
. طعم زندان را بچشند، و نيز فرصتی برای فکر کردن داشته باشند

. است" بازداشتگاه"در عبری بيشتر به معنی ) ١٧آيه " (زندان"کلمه 
ترجمه شده است، زندان " زندان "۴٠ و ٣٩ای که در پيدايش  اما کلمه

يوسف به عنوان . گويد واقعی بود و از تجربيات سخت يوسف سخن می
نی در زندان واقعی درد و رنج کشيد، در حالی که برادرانش يک زندا

اما همين نيز درسی به آنها . شدند فقط تحت نظر نگهبانان نگهداری می
وقتی آنان سه روز بعد آزاد شدند، فهميدند که خداوند به خاطر . آموخت

  ).٢١ :۴٢(گناهانشان با آنها چنين کرده است 
نگامی که ده برادر تأکيد  ه).٢٠ -١٨، ١۶، ١۵آيات (گروگان 

باشند يوسف به آنها فرصت داد  نمودند که افراد صادق و درستکار می
او به آنها دستور داد که يکی از آنان به . که ادعای خود را ثابت نمايند

او آن نه نفر برادر ديگر را . کنعان برود و بنيامين را به مصر بياورد
که بنيامين به مصر برسد تا در بازداشت نگاه خواهد داشت تا زمانی 

  ٢.ثابت شود که ادعای آنها صحت دارد

                                                 
بود مبنی بر " امتحانی"ًا وقتی برادران به اين مسئله فکر کنند، خواهند فهميد که اين  بعد٢

چرا که آنها خيلی ! اين که آن افسر مصری وقتی بنيامين را ببيند او را خواهد شناخت
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 به اين ترتيب که او فقط يکی را عوض کرد" آزمون"سپس يوسف 
دارد و بقيه به ديار خود  از برادران را به عنوان گرو و وثيقه نگاه می

يوسف حدس درستی زده . گردند تا بنيامين را به مصر بياورند باز می
معنی که برادران سرانجام برای خريد غالت بيشتر مجبور بود، به اين 

هستند که به مصر مراجعه نمايند و بايد که بنيامين را بياورند و در 
 عالوه بر اين، وقتی برادران به ٣.مانند غير اين صورت گرسنه می

طور گروهی سفر کنند خطر آن کمتر از آن است که فقط دو نفر باشند، 
  .های غالت متعددی برای حمل کردن داشتند کيسهمخصوصًا اينکه آنها 

خواست آنها از  يوسف نگران حال خانواده خود در کنعان بود و نمی
های خدا انجام شوند و  خواست وعده در عين حال، او می. قحطی بميرند

او اطمينان داشت که طبق اراده . او بتواند با برادران و پدرش آشتی کند
رادر در مقابل او سجده خواهند کرد، ولی خدا سرانجام همه يازده ب

به همين جهت او . خواست برادرانش را به اين کار ترغيب کند می
  .شمعون را به گروگان گرفت

نتيجه تمام اين کارها اين شد که ده برادر ). ٢۴ -٢١آيات (اعتراف 
آنها با قلوب سخت خود با يکديگر . دنسبت به عمل خويش  ملزم شدن

ريختند  های يوسف به مباحثه پرداختند و اشک می تدرباره درخواس
. تواند سخنان آنها را بفهمد و درک کند بدون آنکه بدانند يوسف می

، مشکلی »من به شما گفتم که اين کار را نکنيد«رئوبين با گفتن اينکه 
  خودشه باشد يوسف را از محبت اما بدون اينکه متوجرا حل نکرد،

                                                                                                         
توانستند يک فرد اسرائيلی را که همان سن و سال را داشت به جای بنيامين  راحت می

از اين گذشته وقتی افسر مزبور از آنها سؤاالتی .  را گول زنندمعرفی نمايند و مصريان
شدند که او دلبستگی و  بايست متوجه می نمود آنها می دقيق درباره پدر و برادرشان می

  ).٧ :۴٣(عالقه خاصی نسبت به خانواده آنها داشت 
نگردند در کند به اين که اگر به مصر بر اشاره می) ٢٠ :۴٢(» نميريد... تا« هشدار شوم ٣

از سوی ديگر اشاره بود به اينکه برادرشان که در بازداشت . اثر گرسنگی خواهند مرد
  .برد امکان داشت اعدام شود بسر می
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). ٢٢ و ٢١ :٣٧ (، آگاه کرد را نجات دهدکرده او در اينکه کوشش می
اما اکنون رئوبين اطمينان داشت که يوسف مرده است و داوری خدا 

اکنون خون او «: الوقوع است، به همين جهت گفت حتمی و قريب
  ).٢٢ :۴٢(» شود بازخواست می

در اينجا احساسات سرکوب شده يوسف به غليان درآمد و فوران 
انست خود را کنترل کند و از اتاق خارج شد نمود به طوری که او نتو

اين اولين برخورد احساسی از شش برخورد . و در خلوت گريست
امين را ديد نخستين بار هنگامی که برادرش بني: احساسی يوسف است

ا به برادرانش معرفی  سپس وقتی که او خود ر)٣٠ و ٢٩ :۴٣(گريست 
و ) ۴۶ :٢٩(رد  و وقتی پدرش را در مصر مالقات ک)۴۵ :٢(کرد 

و سرانجام وقتی که برادرانش را ) ١ :۵٠(هنگامی که پدرش مرد 
آنچه فرد را ). ١٧آيه (مطمئن ساخت که آنها را صادقانه بخشيده است 

  .آورد، معرف شخصيت اوست به گريه می
چرا يوسف شمعون را به عنوان گروگان انتخاب کرد، در حالی که 

به آن جهت که از تالش رئوبين برای زاده بود؟ احتماًال  رئوبين نخست
آزادسازی او از دست برادرانش قدردانی کرده باشد، و شمعون دومين 

در ضمن، شمعون به عنوان فردی . رفت فرزند يعقوب به شمار می
و شايد يوسف خواست ) ٧ -۵ :۴٩ و ٢۵ :٣۴(رحم شناخته شده بود  بی

 چه اندازه اسرار دانيم يعقوب تا ما نمی. به او درس عبرتی بياموزد
خانوادگی خود را به فرزند محبوب خود يوسف گفته بود و کدام مطلب 

  .و مسئله در اين تصميم دخالت داشته است
وقتی من در رابطه با روشی که يوسف برای برادرانش اتخاذ کرد 

پس مهربانی و سختی «: افتم  می٢٢ :١١کنم، به ياد روميان  فکر می
لمًا يوسف بر خالف تحکم و سختی سخنان و مس. »خدا را مالحظه نما

رفتارش، نسبت به برادرانش مهربان بود و آنچه او کرد برای خيريت 
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خواست آنها را به توبه و آشتی  انگيزه او محبت بود و می. آنها بود
کنيم  زمانی که تصور می، ما بايد اين مطلب را در آينده. رهنمون سازد

  .ند، به خاطر داشته باشيمک خدا با ما غيرمنصفانه عمل می
  

  )١۵ :۴٣ -٢۵ :۴٢پيدايش ( دوران اضطراب -٢
وقتی آن نه برادر آماده ترک مصر گرديدند، يوسف به طور 

بدون شک برای آنها . ای خوراک سفر آنها را تأمين نمود سخاوتمندانه
آسان نبود که شمعون را در مصر جا بگذارند و آن ديار را ترک 

توانند بنيامين را همراه خود بياورند و  بودند که مینمايند، اما مطمئن 
ظاهرًا به نظر . برای دريافت غالت بيشتر به مصر مراجعه نمايند

دانستند  رسيد که ابرهای تيره در حال ناپديد شدن بودند، اما آنها نمی می
  .شان روزهای سختی را در پيش دارند که خانواده

ن يوسف، پيشکار او پول طبق فرما). ٣٢ -٢۵آيات (ترس و حيرت 
برادران را در کيسه آنها قرار داد و بعد به آنها گفت که نقره آنها را 

بدون ). ٢٣ :۴٣(دريافت کرده و اين خداست که به آنها برکت داده است 
گفت، که بعيد و غير متحمل است، و يا  شک يا اين مباشر دروغ می

  بدين ترتيب ت را پرداخت نموده واينکه يوسف خودش هزينه غال
 را مورد ل گذشته نديده بودا که در طی بيست سیا پدرش و خانواده

ها قرار داشت قسمتی از نقشه  پولی که در کيسه. حمايت خود قرار داد
يوسف برای امتحان برادرانش بود و امکان سفر آينده آنها را به مصر 

  .ساخت فراهم می
هنگامی که . شتها وجود دا اما مشکالتی در رابطه با کشف پول

حتمًا بقيه نيز ) ٢٨ و ٢٧ :۴٢(اش ديد  يکی از برادران نقره را در کيسه
دست . اند های خود پرداخته و بقيه نقره را يافته به جستجوی داخل کيسه

کم، اين آن داستانی است که آنها در دومين سفر خود به مصر به 
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مر اين بود، اما اگر واقعيت ا). ٢١ :۴٣(پيشکار يوسف بازگو نمودند 
های خود را باز کردند و دچار  پس چرا آنها هنگام رسيدن به خانه کيسه

  ).٣۵ :۴٢(حيرت و ترس گرديدند؟ 
اينکه توضيح و توجيه آنها به پيشکار چيزی جز يک گزارش 

داد که آنها  مختصر و فشرده از آنچه اتفاق افتاده بود نبود، نشان می
خصوصًا اظهار داشتند که نه در آنها م. حافظه بسيار ضعيفی داشتند

ها  خانه بلکه در کاروانسرای ميان راه متوجه شدند که پول در کيسه
 وجود یپذيريم که اين ادعا صحيح است زيرا دليل ما می. وجود دارد

و .  نياز داشتند، دروغ بگويندداشت که به مباشر يوسف که به کمکشن
  گرداندند؟  یها را بر م چرا دروغ بگويند وقتی که همه پول

پس چه راه حل احتمالی وجود دارد؟ شايد مباشر مقداری پول را در 
پول در . های غالت گذاشته بود کيسه آذوقه و مقداری را هم در کيسه

کيسه آذوقه موقعی يافت شد که آنها شب هنگام برای خوراک اردو 
ر های خوراک را د ها تا هنگامی که آنها ساير کيسه زدند ولی بقيه پول

کند  ولی نويسنده به وضوح اشاره می. منزل خالی نکردند کشف نگرديد
که هر يک از آنها تمام پول را در اولين توقفگاه خود پيدا کردند 

، و اين بدان معناست که آن نه برادر )»نقره به وزن تمام «٢١ :۴٣(
  .فوری به جستجو پرداخته و تمام نقره را يافته بودند

در آن صورت شايد برادران پول را در اگر اين درست باشد، 
 و هنگام کشف آن در خانه، به خاطر باشند ههايشان جابجا کرد کيسه

اما از . ندباش هزدگی نمود فريب دادن پدرشان تظاهر به تعجب و حيرت
 آنها شود که حيرت و ترس  چنين استنباط می٣۵ :۴٢ کالم در محتوای

ه است و دليلی ندارد که ناشی از واکنش طبيعی پيدا کردن پول بود
ها را سرقت نکرده بودند  آنها پول. پدرشان را به خاطر پول فريب دهند

 در هر صورت. توانستند آن را در سفر بعدی به مصر برگردانند و می
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شايد اشتباهی رخ  « کهيعقوب در اين مورد ناراحت نبود و عقيده داشت
  ).١٢ :۴٣(» داده است

کنيم، يک چيز مسلم است که اين رويداد هر طور که بخواهيم تفسير 
اين «پرسيدند  آنها می. سبب ترس و حيرت در قلب برادران گرديد

دانستند که در  آنها می). ٢٨ :۴٢(» چيست که خدا به ما کرده است؟
توانستند مصريان را متقاعد  گناه هستند اما آيا می مورد اين پول بی

  ).١٨ :۴٣(فتد سازند؟ زندگی آنها ممکن بود به خطر بيا
به شدت ناراحت  گزارش آنها به پدرشان سبب گرديد که آن پيرمرد

 درگيری آينده بنيامين گردد، مخصوصًا هنگامی که بازداشت شمعون و
بايست يعقوب و فرزندانش را به  اين وقايع می.  در اين مسئله شنيدرا

. شدکاوش قلبی و اعتراف به گناهان هدايت نمايد، ولی ظاهرًا چنين ن
فرصت خوبی بود که آنها خدا را بطلبند و برای کمک و هدايت او دعا 

شان خدا دستش در کار بود و  اما عليرغم قصور و کوتاهی. نمايند
  .رساند هايش را به انجام می نقشه

اين وقايع برای يعقوب سنگين و غيرقابل تحمل ). ٣٨ :٣۶(نااميدی 
ای  ، که اشاره)٣۶آيه  (»اوالد ساختيد مرا بی«: پس فرياد زد. بود
.  داشتشککرد به اينکه او در مورد ناپديد شدن يوسف به آنها  می
اين اظهارات از ديدگاه انسانی » !کند همه چيز عليه من عمل می«

افتاد برای  منطقی و مستدل است اما از ديدگاه الهی، هر آنچه اتفاق می
  ).٢٨ :٨ان رومي(خيريت يعقوب بود، نه برای آسيب رساندن به او 

آور است که يعقوب مجددًا محبت مخصوص خود را  واقعًا تأسف
دارد، چون مسلمًا با اين کارش ساير  نسبت به يوسف و بنيامين بيان می

آيا آن ده برادر برای رفتن به مصر، برای . کرد پسران را ناراحت می
باری به مصر ننمودند؟ آيا اين نتيجه  کمک و حفظ خانواده، سفر مشقت

ت اشتباهات آنها بود که افسر مصری آنها را بازجويی کرد و سؤاال
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خصوصی فراوانی از آنها نمود؟ آنها را جاسوس خواند و شمعون را 
 نمايند؟ کاش که دگروگان گرفت؟ آيا آنها موظف بودند پول را مستر

فته ر يعقوب درک بهتری داشت، اما اکنون او در غم يوسف از دست
، و از دست دادن شمعون و احتمال از )٣۵ :٣٧يش پيدا(فرو رفته بود 

  .رنجانيد دست دادن بنيامين که فوق از تحمل او بود او را می
با در نظر گرفتن اينکه رئوبين ديگر مورد لطف پدرش قرار نداشت 

کرد،  بايست سکوت و سکون را رعايت می ، او می)٢٢ :٣۵پيدايش (
 عنوان رهبر عمل کند، دانست که به اما شايد او خود را موظف می

پيشنهاد يعقوب مضحک به . شد زاده يعقوب محسوب می زيرا نخست
دانست که  عالوه بر اين او چگونه خود را محق می. رسيد نظر می

. اش را به عوض از دست دادن بنيامين قربانی و فدا سازد پسران زنده
د؟ آيا او در مورد اين پيشنهاد با همسر و پسرانش مشورت نموده بو

توانست از دست رفتن  عالوه بر اين، چگونه مرگ دو پسر معصوم می
ران کند؟ تقديم و پيشکشی رئوبين بيکی از دو پسر محبوب يعقوب را ج

به عنوان قربانی به جای يوسف و ديگری برای بنيامين بود؟ اين کار 
  توانست در بر داشته باشد؟ چه ارزش و اهميتی برای خانواده می

العمل نشان دهد  خواست عکس د پيشنهاد رئوبين نمیدر موريعقوب 
اظهارات يعقوب  .يا هر پيشنهادی که جان بنيامين را به خطر اندازد

به معنا و مفهوم اين ) ٣٨ :۴٢(» او تنها باقی مانده است«مبنی بر اينکه 
اين از آن . »از دو فرزند راحيل فقط بنيامين باقی مانده است«است که 

گرديد ساير فرزندان  خواهانه يعقوب بود که سبب مینوع اظهارات خود
از بنيامين بايد . احساس نمايند» افراد درجه دو خانواده«او خود را 

 گردد حتی اگر همه افراد خانواده از گرسنگی مراقبت و تظاحف
يعقوب عالقه و عاطفه خود را به وضوح آشکار ساخت، ! بميرند
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پيدايش (سو آشکار نموده بود همانطور که در موقع روبرو شدن با عي
٢ :٣٢.(  

گذشت خانواده ناظر و مراقب   هر هفته که می).١٠ -١ :۴٣(تأخير 
های پدر  شدند، اما از عواطف و دلبستگی تقليل يافتن موجودی آذوقه می

کرد درباره  باخبر بودند، به همين جهت هيچ کدام از پسران جرأت نمی
شک، تنش و فشار روانی در بدون . سفر مجدد به مصر سخنی بگويند

خانواده، بخصوص برای بنيامين به صورت غيرقابل تحملی درآمده 
دردانه خود حفاظت و  هنگامی که يعقوب از پسر برگزيده و عزيز. بود

کرد چه کسی جرأت داشت درباره شمعون در مصر و  حمايت می
 اش در کنعان سخنی بر لب آورد و اظهارنظر کند؟ عدم تمايل خانواده

شد او در دنيای  يعقوب برای روبرو شدن با واقعيت، باعث می
  .روياهای شخصی خود زندگی کند و سبب درد و رنج ديگران گردد

وقتی موجودی آذوقه تمام شد، يعقوب به پسرانش گفت که بروند و 
و اين فرصتی به يهودا داد تا قدم » مقدار کمی آذوقه خريداری نمايند«

اين موقعيت حساس و  هدايت خانواده را درجلو بگذارد و رهبری و 
  ٤.دشوار بر عهده بگيرد

اش با بنيامين و غم و  غفلت و نادانی يعقوب در روابط بيمارگونه
، عالوه سؤظن )٢۵ :٣٧(اندوه غير عادی و ناسالم وی به خاطر يوسف 

و بدگمانی پنهانی درباره پسرانش، همه دست به دست هم دادند و 
رتی درآوردند که رابطه با او را دشوار و شخصيت او را به صو

  .ساخت غيرقابل تحمل می
يهودا به پدرش گوشزد نمود که اگر بنيامين همراهشان نباشد آنها 

يعقوب سعی نمود پسرانش را در مورد . توانند به مصر بازگردند نمی

                                                 
؛ ٣۴ -١٨، ١۶، ١۴ :۴۴(شود   به تدريج نقش رهبری يهودا در خانواده آشکار می٤

  ).١٢ -٨ :۴٩(د دانيم مسيح موعود از نسل يهودا به ظهور رسي به طوری که می). ٢٨ :۴۶
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نام بردن از برادر کوچکشان نزد افسر مصری سرزنش و مالمت نمايد 
چرا به من «.  غم و اندوه خود داند و متهم به گناه نمايدو آنها را مسبب

  ).۶ :۴٣(» بدی کرديد
ای از ادامه گفتگو با پدرش صرفنظر کرد و  يهودا به طرز عاقالنه
رفتی در آن حث باال گرفته بود و تغيير و پيشخود را کنار کشيد چون ب

ت يهودا پيشنهاد کرد که ضامن بنيامين گردد و ضمان. شد حاصل نمی
اين پيشنهاد بزرگوارانه نشان . کرد که او را سالم به خانه بازگرداند

ه است تداد که يهواد تجربه تغيير قلب را از زمان فروش يوسف داش می
هايی آموخته بود  اش با تامار به او درس شايد تجربه). ٢٧ و ٢۶ :٣٧(
که اين مسئله حياتی  يهودا به طور واضح مشخص نمود). ٣٨فصل (

و حتی سخنان پدرش را به او يادآوری و گوشرد ) ١٠ و ٨ :۴٣(است، 
  ).٢ :۴٢(نمود 

آميز  و مشيت محبت ميان تسليم به خواست). ١۵ -١١آيات (ناباوری 
خدا و تسليم و سر فرود آوردن در مقابل تقدير و بخت کور و نامعلوم، 

 داد که کدام را انتخاب کرده سخنان يعقوب نشان می. تفاوت بسيار است
اوالد  اوالد شدم، بی اگر من بی«، »اگر چنين است اين را بکنيد«. بود
مسلمًا اين نوع واکنش و پاسخگويی هيچ  ).١۴ و ١١آيات (» مشد

های خدا و حفاظت  ئيلی که مدعی وعده شباهتی به واکنش يعقوب بيت
اش را  و نه شبيه يعقوبی است که خانواده! فرشتگان از او بود ندارد

احساس غم و اندوه و . ئيل باز گرداند  نو در خداوند به بيتبرای آغازی
  .نااميدی تقريبًا ايمان او را خفه و خاموش نموده بود

اش را در دست داشت، دقيقًا به  يعقوب که هميشه اوضاع خانواده
شمعون  توانست البته به حاکم مصری که می. پسرانش گفت که چه کنند
 بنابراين آنها ٥) به بعد١٣ :٣٢( شود ای داده را آزاد سازد بايد هديه

                                                 
  .شد  اين اجناس در مصر يافت نمی٥
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توانستند پولی  بايستی مبلغ دو برابر بردارند و به اين طريق آنها می می
های خود يافتند بازگردانند و آذوقه بيشتری خريداری  را که در کيسه

» برادر خود را هم ببريد«: گويد جالب است که يعقوب می. نمايند
آيا او به وظيفه و مسئوليت آنها . »ريدپسر مرا بب«گويد  ، نمی)١٣ :۴٣(

  کرد که از کسی که از جسم و خون آنهاست مخافظت نمايند؟ تأکيد می
و از خدای قادر مطلق ) ١۴آيه (او آنها را برکت داد و روانه نمود 

خواست تا قلب کسی که شمعون را بازداشت کرده بود ) شدای ال(
های به بنيامين  نيز صدمهو  عوض شود تا لطفی کند و او را آزاد سازد

اما در آخرين بيانات او نشانی از ايمان استوار يا اميد ديده . نرسد
اوالد  شدم، بی) يوسف، بنيامين و شمعون(اوالد  اگر من بی«. شود نمی
انگيز را بر زبان بياورد  شايد او خواست آن کلمات غم). ١۴ :۴٣(» شدم

 بازتاب و انعکاس مکرر تا هنگامی که پسران او به سفر مصر رفتند،
  .انداز باشد مغز آنها طنين سخنان او در فکر و

  

  )٣۴ -١۶ :۴٣پيدايش ( دوران تحول -٣
اين نه برادر به اندازه کافی گرفتار خياالت و افکار گوناگون در 
رابطه با سفر خود بودند که ديگر فرصت تفکر به غم و اندوه 

ان با اين سه مشکل روبرو در واقع آن. گونه پدرشان را نداشتندربيما
 توضيح دادن به صاحب منصبان -١: بودند و برايش پاسخی نداشتند
 چگونگی آزادی شمعون -٢داشته بودند؛  مصری درباره پولی که نگه

   . حفاظت و مواظبت از بنيامين-٣از بازداشت؛ 
رسد که بعضی از مأمورين  به نظر می). ٢٣ -١۶آيات (مسئله پول 

 برادران به شهر بودند و ورود آنها را فورًا به او يوسف شاهد ورود
اما برادران .  ضيافتی ترتيب داديوسف نيز در منزل خود. الع دادنداط

 کهاند چون فکر کردند به اين سبب به خانه شخصی يوسف احضار شده
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ها  احتماًال کسی در مورد پول. يوسف قصد بازخواست از آنان را دارد
و اکنون آنها بازداشت و مجازات خواهند شد، به او گزارش داده است 

  .و يا شايد هم آنها را به غالمی خواهند گرفت يا خواهند کشت
کرديم؟ احتماًال  اگر ما به جای آنها بوديم، در چنين وضعيتی چه می

آنها با . آمديم ترين شخص برای شفاعت بر می در صدد يافتن نزديک
توانستند او را متقاعد  اگر می. هوشياری به پيشکار يوسف متوسل شدند

توانست آن را به آگاهی يوسف برساند و  گناه هستند، او می سازند که بی
ای روبرو شدند،  آنها با موضوع غيرمنتظره. کرد او آنها را عفو می

ها بيش از آنها آگاهی داشت  چرا که پيشکار يوسف در مورد مسئله پول
  ).٢٣آيه ( بترسند  کهدو آنها را خاطرجمع ساخت که دليلی ندار

سپس پيشکار رفت و شمعون را نزد ). ٢٣آيه (آزادی شمعون 
بدون شک همه خوشحال شدند و شمعون از اينکه . برادرانش آورد

، بسيار سپاسگزار بنيامين آمده بود تا موجبات آزادی او را فراهم سازد
چگونه پيشکار دانست که بنيامين حاضر و تسليم شده بود و . شد
آيا . ون بايستی آشکار شود؟ بدون شک يوسف به او گفته بودشمع

شمعون طی دوران بازداشت خود عبرت گرفته بود؟ اگر سخنان 
ای به آن داشته باشد، معلوم است که هنوز  يعقوب در بستر مرگ اشاره

بار است  انگيز و تأسف واقعًا چقدر غم). ٧ -۵ :۴٩(او عبرت نگرفته بود 
های خود را بدون هيچگونه  مشکالت و مصيبتهنگامی که ما دوران 

 برای رشد و پلکانیکنيم و آنها را وسيله و  درس عبرتی ضايع می
  .دهيم ترقی خود قرار نمی
 انتظار آن را انآخرين چيزی که برادر). ٣۴ -٢۴(حفاظت بنيامين 

ل حاکم دوم مهمان و پذيرايی شوند، مردی که زداشتند اين بود که در من
وقتی يوسف . رخوردش با آنها با خشونت رفتار نموده بوددر اولين ب

م او وارد شد، برادران در مقابل او سجده کردند و هدايای خود را تقدي
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گفتند،   و هنگامی که به سؤاالت او درباره پدرشان پاسخ مینمودند
حال ديگر همه يازده برادر در مقابل او سجده . مجددًا تعظيم کردند
  .های يوسف جامه عمل پوشيده بود ين ترتيب خوابکرده بودند و به ا

 و به همين )٢۴ :۴٢(وسف با مشاهده برادر خود بنيامين گريست ي
قلب حساس يوسف . جهت اتاق را ترک گفت تا بر عواطفش غالب آيد

جان مصريان و پرستش باطل  های بی ها بت سال. معجزه فيض خدا بود
همچنان ايمانش را بر خدا مصريان يوسف را احاطه کرده بود ولی او 

توانست با بغض و کينه  او می. و محبتش را بر قوم خدا حفظ نموده بود
 و گذشته را  اما ترجيح داد عفو را پيشه کندقلب خود را سخت سازد،

  ).۵٢ -۵٠ :۴١(به فراموشی بسپارد 
 يوسف آنها را بر حسب. شد تعجب يازده برادر بيشتر و بيشتر می

ره نشاند و رعايت اين رسم بر طبق سنت و عادت سن آنها بر سر سف
عالوه بر اين يوسف ! يهوديان بود و مصريان از آن آگاهی نداشتند

آنها به جای آنکه . برای بنيامين پنج برابر بيشتر از ديگران غذا کشيد
 که حاکم مصری  باشند، دريافتند از بنيامين نگرانمراقبتد ردر مو

ترين برادر آنها دارد و اين امر سبب  محبت و تمايل خاصی به کوچک
  .دلگرمی و قوت قلب آنها گرديد

آرامش جايگزين . تغيير بزرگی در زندگی برادران بوجود آمده بود
ترس شده بود، زيرا ديگر از بابت مجازات برای موضوع پول 

 آزادی جايگزين اسارت شده بود، زيرا شمعون رهايی .ای نداشتند دلهره
ی جايگزين اضطراب گرديده بود، زيرا بنيامين ديگر يافته بود، و شاد
بنابراين برادران يوسف چنان خوردند و نوشيدند که . در خطر نبود

 یمآنها به خاطر سخاوتمندی آن حاک. است هگويی قحطی در کار نبود
  .کردند سر ميز نشسته بود شادی می که
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شد، زيرا هنوز  بدون شک اين يک لذت زودگذر محسوب می
تخفيف و تسکين يافتن يک . ان با گناهانشان روبرو نشده بودندبرادر

مسئله مهم آن بود که آنها . چيز است و بخشيده شدن و آشتی چيز ديگر
بايست از يوسف بخواهند که ايشان را عفو نمايد، زيرا با يوسف  می

بدرفتاری نموده بودند؛ و نيز از پدرشان نيز عذرخواهی نمايند، زيرا 
  .داده و در سوگ نشانده بودنداو را فريب 

تجربه آرامش و شادی کاذب چيزی خطرناک است، زيرا اين 
خدا  کند که همه چيز درست است و با تصور غلط را در ما ايجاد می

همانگونه . نيز رابطه خوبی داريم چرا که زندگی ما ظاهرًا آرام است
 و شادی آشاميدند خوردند و می که در زمان نوح و دوران لوط مردم می

- ٢۶ :١٧لوقا (کردند، به هنگام بازگشت مسيح نيز چنان خواهد بود  می
شان به خود متکی خواهند بود  مردم در کارها و وظايف روزانه). ٣٠ 

اما مجازات فرا خواهد رسيد و کسی . و باعث ترويج گناه خواهند شد
  .رهايی نخواهد يافت

 واقعی باشد توبه و اعترافی که توأم با فروتنی ظاهری وغير
. تواند صلح و آشتی واقعی با خدا و با ديگران را فراهم سازد نمی

نمايد اما عاقبت آن طرق  راهی هست که به نظر آدمی مستقيم می«
مردم دنيا مانند زارع ثروتمند در مثل  ).٢١ :١۴امثال (» موت است

عيسی مسيح، اعتماد و اتکا به نفس باطل در خود دارند زيرا فکر 
آنها بايد بدانند که خدا را ترک . ند که هميشه در امنيت خواهند بودکن می
  ).٢١ -١۶ :١٢لوقا (کنند  اند و بدون خدا زيست می گفته

در فصل بعد به اين موضوعات خواهيم پرداخت و نيز خواهيم ديد 
گردد،  ها تغيير مسير داده، دور بنيامين جوان می که چگونه همه فعاليت

  .کردند خطر از او گذشته است برادران فکر میيعنی همان کسی که 
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  فصل نهم
  

  آمد حقيقت و پی
  ۴۵ و ۴۴پيدايش 

  
ل به يک يداليلی در دست هست مبنی بر اينکه انسان متجدد تبد«

  .»انسان احمق گرديده است
عقايد "، در صفحه اول کتاب ١٩۴٨سخنان مزبور در سال 

 استاد انگليسی در کالج ،١به قلم دکتر ريچارد ويور" پيامدهايی دارند
کتاب او در دوران پس از جنگ، مانند يک . دانشگاه شيکاگو، چاپ شد

بمب اتمی در ميان دانشمندان و متفکران صدا کرد و يکی از منتقدان 
پيام کتاب . ناميد» نظير بيماری فرهنگ ما تشخيص بی«ادبی آن را 

اشد، در آن تان با حقيقت سازگار نب اگر زندگی«: ساده و روشن بود
  .»صورت بايد رنج پيامدهای آن را متحمل شويد

جامعه نه فقط ! ديد بايست وضع اخالقی امروز را می تر ويور میکد
. نموده است، بلکه حتی به پيامدهای آن نيز اعتقاد نداردحقيقت را طرد 

تواند هر چيزی باشد که شما دوست داريد  در دنيای امروز، حقيقت می
اگر آنچه باور داريد کاذب و دور از حقيقت باشد، هيچ باور کنيد؛ حتی 
توانيد  شما می. نبايد غصه عواقب و پيامدها را خورد اشکالی ندارد و

بدانيد گناه «. هر چه دلتان بخواهد انجام دهيد و از عواقب آن فرار کنيد
نه . ديگر مطرح نيست) ٢٣ :٣٢ داعدا(» شما را در خواهد گرفت

  .نه پيامدهايیحقيقتی وجود دارد، 

                                                 
١ Dr Richard M. Weaver, Ideas Have Consequences 
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برادران يوسف بيست و دو سال از همين فلسفه پيروی کردند و به 
آنها حقيقت را نگفته بودند و . دقت بر گناهان خود سرپوش نهادند

عالوه بر . ظاهرًا پيامدهای جدی و وخيم آن گريبانگير آنها نگرديده بود
توانست  اين آنها از افشا شدن آن ترسی نداشتند زيرا يگانه کسی که می

عليه آنها شهادت دهد يوسف بود، و آنها مطمئن بودند که او مرده است 
شد، به دو دليل، يکی  بايست آشکار می اما حقيقت می). ٢٠ :۴۴پيدايش (

. برای خيريت آنها و ديگری برای موفقيت نقشه خدا برای نجات جهان
شروع در اين نمايش پر احساس، چهار پرده وجود دارد که با اخبار بد 

  .رسد شود و با اخبار خوش به اوج خود می می
  

  )١٣ -١ :۴۴پيدايش ( رويارويی -١
در طرحی که يوسف برای به توبه آوردن برادرانش داشت، يک 

. در اين قسمت پای بنيامين نيز در ميان بود. قسمت نيز باقی مانده بود
تا يوسف منتظر بود پسران يعقوب با گناهشان روبرو شده توبه کنند، 

  .بتوانند خود را به آنها بشناساند
هنگامی که يازده برادر منزل يوسف را ترک نمودند، . خوشحالی

اوًال، آنها به سبب سرقت پول غالت ). ٣۴آيه (واقعًا خوشحال بودند 
بازداشت نگرديده بودند، ثانيًا، شمعون آزاد شده بود، ثالثًا، بنيامين با 

خره آنها به خانه خود رهسپار خطری را داشت و باال آنها سفر بی
آنها مهمانان محترمی در يک جشن مجلل و با شکوه بودند و . بودند

های پر از غالت روانه راهشان  فرمانروای سخاوتمند آنها را با کيسه
  .واقعًا روز خوشی داشتند. نموده بود

شادی واقعی و آرامش . آنها سرابی زودگذر بيش نبوداما شادی 
گذاری شود؛ الزمه چنين شادی و  تواند بر دروغ پايه حقيقی هرگز نمی

گذاری بر روی  بر دروغ بنياد نهادن، مانند پايه. آرامش، حقيقت است
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تواند جدا  صلح و آرامش حقيقی نمی. شن و ماسه است که دوامی ندارد
پذير است و به زودی خواهد شکست و  از عدالت باشد، چرا که آسيب

عمل عدالت سالمتی و «. و جنگ خواهد شدسرانجام منجر به درگيری 
  ).٣٢ :١٧اشعيا (» نتيجه عدالت آرامی و اطمينان خواهد بود تا ابداالباد

هنگامی که برادران مشاهده کردند که پيشکار ). ۶ -١(گرفتاری 
اند بايد دچار شگفتی  يوسف و سربازان همراه او به تعقيب آنها پرداخته

کردند که گناهشان سرانجام آنها را  یآنها درک نم. و حيرت شده باشند
برادران مسلمًا دچار حيرت عجيبی شدند هنگامی . گرفتار خواهد کرد

که پيشکار يوسف آنها را متهم ساخت که چرا بدی به عوض نيکويی 
مخصوصًا دچار شوک روحی شديدی گرديدند وقتی شنيدند که . اند کرده

  ٢.رقت نموده استای ويژه حاکم را س يکی از برادران جام نقره
گناهی خود اطمينان کامل داشتند به   برادران به بی). ١٢ -٧(اطمينان 

آنها به مباحثه و . همين جهت با شدت و هيجان از خود دفاع نمودند
دفاع از خود پرداختن زيرا از آن نوع افرادی نبودند که مال مردم را 

باشر در مورد مگر آنها صداقت خود را با اعتراف به م. به سرقت برند
ها  ؟ اگر آنها دزد بودند پولدهايشان به اثبات نرسانده بودن پول در کيسه
  .گفتند کردند و چيزی نمی را پنهان می

آنها هنگام دفاع از خود پيشنهاد کردند که اگر اتهام آنها اثبات شود 
خود  آنها در اين کار خود از پدر. حاضرند کشته شوند يا غالم گردند

د، زيرا يعقوب هنگامی که با البان سر و کار داشت پيروی کردن
اما پيشکار آن پيشنهاد را رد ). ٣٢ :٣١(اظهارات مشابهی بيان نمود 

                                                 
. ايمان و خداشناسی چون يوسف به فالگيری اعتقاد داشته باشد   غير ممکن بود که مرد با٢

؛ ١٩ :٢۶الويان (داد  کرد، اکنون مورد تأييد قرار نمی خدا هرگز چيزی را که بعدًا منع می
در اينجا . موضوع تفأل صرفًا بخشی از نقشه يوسف بود). ١٨ :١٠؛ تثنيه ٢٣ :٢٣اعداد 

  .ديگر بر همه مسلم شده بود که يوسف از همه چيز آگاه است
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کرد و پيشنهاد ديگری نمود و گفت مجرم بايد غالم او شود و بقيه افراد 
  . بازگردنددتوانند به سرزمين خو می

رانی آنها ها نمود، بر نگ وقتی پيشکار شروع به بازرسی کيسه
). ١٢ :۴۴(افزود، زيرا به ترتيب سن آنها، از برادر ارشد آغاز نمود 

شدند که چگونه  زده می اين دومين باری بود که برادران شگفت
يک بار ديگر پول هر ). ٣٣ :۴٣(مصريان از سن آنها اطالع داشتند 

اش پيدا شد، اما در اين رابطه توضيح خاصی در متن  کسی در کيسه
هنگامی که پيشکار در جستجوی جام نقره بود، کشف . ده استداده نش
وقتی جام نقره در کيسه . ها بايد برادران را هراسان نموده باشد پول

  ٣!بنيامين پيدا شد، آنها مطمئن شدند که کارشان زار است
برادران مانند کسی که عزيزش مرده باشد با پاره ). ١٣آيه (اندوه 

تصور . دوه واقعی خود را ابراز نمودندهای خود غم و ان کردن لباس
. کنيد چه افکاری به مغزشان فشار آورد وقتی که به شهر بازگشتند

گناهی خود را ثابت نمايند؟ آيا بنيامين واقعًا  توانستند بی چگونه می
گيرند، يا  مرتکب چنين خالفی گرديده بود؟ آيا او را به غالمی می

ای به پيشکار نمودند؟  پيشنهاد احمقانهکشند؟ چرا اصًال چنين  احتماًال می
وقتی يهودا بدون برادر کوچک به خانه بازگردد چه جوابی به پدرش 

هايشان يافت شده بود، آيا همه  های آنها در کيسه خواهد داد؟ چون پول
  آنها متهم به دزدی خواهند شد؟

از آنجايی که يهودا مسئوليت حفاظت و نگاهداری بنيامين را به 
کرد که  ای بود و دعا می شت، بدون شک در صدد تهيه دفاعيهعهده دا

از گفتار يهودا چنين .  و يعقوب به او کمک کنداسحاقخدای ابراهيم و 

                                                 
، "دو بار"١۶، ١٢، ١٠ -٨آيات (هشت بار در اين فصل تکرار شده است " يافتن" واژه ٣

  . باشد می» پدرم را بياب«ی در زبان عبر» نزد پدرم بيا«عبارت ). ٣۴، ١٧
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آيد که مصمم بود حقيقت را بگويد و به گناهانش و به گناهان  بر می
  .برادران خود اعتراف نمايد

  

  )٣۴ -١۴ :۴۴پيدايش ( اعتراف -٢
دهد که اکنون يهودا  نشان می) ١۴آيه (» رانشيهودا و براد«عبارت 

واقعيت اين است که يهودا بود که پيشنهاد کرد . سخنگوی خانواده است
، و باز هم يهودا بود که )٢٧ و ٢۶ :٣٧(که يوسف را بفروشند 

، اما به فيض خدا )٣٨فصل (نابخردانه با عروس خود همبستر شد 
بياييد يهودا را . را آغاز کنندتوانند عوض شوند و زندگی جديد  افراد می

  .اش و نه برای گناهانش به ياد آوريم برای شهامت و سخنان دلسوزانه
يوسف آماده بود تا برادرانش را مالقات کند؛ ). ١٧ -١۴(تسليم 

وقتی برادرانش از راه . ها او منتظر فرا رسيدن چنين روزی بود سال
آن يازده . ده سجده کردندرسيدند، نه فقط تعظيم کردند بلکه به خاک افتا
اين سومين باری بود که . مرد با خضوع و خشوع اين کار را کردند

؛ بدون شک )٢۶ :۴٣؛ ۶ :۴٢(کردند  آنها در مقابل او تعظيم می
  .پيوست های نبوتی يوسف به وقوع می خواب

به اين ترتيب يهودا در آغاز سخنانش فهماند که قصد دفاع از خود و 
وقتی . د؛ و واقعًا هم چيزی نداشت که بگويدبرادرانش را ندار
ايستند،  بندند و از دفاع کردن از خود باز می شان را می گناهکاران دهان

  ).١٩ :٣روميان (کند  خدا رحمتش را شامل حالشان می
تنها ) ١۶ :۴۴(» خدا گناه غالمانت را کشف نموده است«جلمه 

خن از گناهان مخفی کند، بلکه س اشاره به پول غالت و جام نقره نمی
ها قبل در قبل  آورد که آنها سال آنها و نيز راه و روشی به ميان می
آنها در نخستين ديدارشان از . يوسف و پدرشان در پيش گرفته بودند
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آلود خويش را بروز دادند و همين سبب گرديد  مصر، اين احساس گناه
  ).٢۴ -٢١ :۴٢(که يوسف به خلوت رفته، بگريد 

خواست رفتار و نگرش  ه يوسف خود را بشناساند، میقبل از آنک
بنابراين اعالم داشت که بنيامين به . آنها را نسبت به بنيامين بفهمد

عنوان غالمش در مصر خواهد ماند ولی ساير برادران به خانه و 
در آن هنگام بود که يهودا با گفتارش . سرزمين خود باز خواهند گشت

سان در کتاب پيدايش و يکی از ترين گفتار يک ان که طوالنی
مقدس است، به حمايت از بنيامين  ترين گفتار در کتاب دهنده تکان

خطاب " آقای من"يهودا در اين دفاعيه هشت بار يوسف را . پرداخت
يهودا اصًال به فکرش . برد را بکار می" پدر"کند و سيزده بار کلمه  می

را بر زبان " نيامينب"و " پدر"واژه هر بار وقتی کرد که  خطور نمی
شان در  د که سرنوشت آيندهنک راند، قلب مردی را به خود جلب می می

  . اوستدست
 يهودا تاريخچه و سرگذشت اخير خانواده را ).٣۴ -١٨(گروگان 

تعريف کرد و اطالعاتی را به يوسف داد که او نيز مانند آنان از آن 
ادی بنيامين فراهم ای برای آز هدف يهودا آن بود که وسيله. واقف بود

به هر حال، بنيامين به . اش برگردد کند تا او بتواند نزد پدر سالخورده
اگر بنيامين . آن دليل به مصر آمده بود چون يوسف چنين خواسته بود

هايی  آوردند، خانواده داشتند و او را همراه خود نمی  را در خانه نگاه می
شايد منظور . مردند ی میکه در کنعان بودند از گرسنگی ناشی از قحط

آمد، هيچ يک از اين  يهودا اين بود که اگر بنيامين همراه آنها نمی
  .داد اتفاقات روی نمی

سپس يهودا علنًا ابراز داشت که اگر بنيامين در مصر باقی بماند، 
ب را نقل قول کرد تا حرفش ميرد؛ و او حتی سخنان يعقو ان میپدرش

يعقوب و بنيامين ). ٣٨ :۴٢ه کنيد به ؛ نيز نگا٢٩آيه (را ثابت کند 
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، به طوری )٢٩ :٢۵ ؛ ١٨ :١اول سموئيل (سخت به هم وابسته بودند 
آيا . ترين پسر خود زندگی کند توانست بدون کوچک که يعقوب نمی

دانست که اين حاکم مقتدر مصری که در برابرش ايستاده  يهودا می
 که سخنان او در است، خود دو پسر کوچک دارد، و لذا اميدوار بود

  قلب او اثر بگذارد؟
که خود به جای بنيامين  آخرين اقدام يهودا آن بود که پيشنهاد نمايد

اين کار يهودا که حاضر بود ضامن برادر کوچکش . در مصر بماند
و به جای او در مصر بماند، قلب يوسف را ) ١٠ -٨ :۴٣پيدايش (شود 

ودا مطمئن بود که او عامل يه. قرار دادتأثير   لمس کرد و او را تحت
. خواست مسبب مرگ يعقوب نيز گردد مرگ يوسف بوده است و نمی

بيش از بيست سال قبل، يهودا اندوه و ماتم عميق پدر خود را به خاطر 
از دست دادن يوسف ديده بود و ديگر مايل نبود که شاهد تکرار اين 

  .واقعه باشد
 نشان داد که او چقدر در  يهودا،مسلمًا سخنان اندوهبار و ملتمسانه
در حقيقت يهودا به التماس افتاد . فکر پدر مسن و برادر کوچکش هست
تمنا اينکه غالمت به عوض «! که به جای بنيامين غالم يوسف شود

اين يهودا که در مقابل ). ٣٣ :۴۴(» پسر در بندگی آقای خود بماند
 شده بود و يوسف ايستاده بود، آن يهودای سابق نبود، او شخص جديدی

اکنون زمان مقتضی فرا . تواند به او اعتماد کند يوسف دانست که می
  .رسيده بود که يوسف خود را به برادرانش بشناساند

کسانی است که به " ضامن"ما بايد به خاطر آوريم که عيسی مسيح 
او اين مسئوليت را به خاطر ما به ). ٧ :٢٢عبرانيان (او ايمان دارند 

او ). ۶ -١ :١۴يوحنا (راه ما را بسوی پدر باز کند عهده گرفت تا 
، و او مواظب )٢ :١٠عبرانيان (کند  بسياری را به جالل خدا وارد می

يهودا راضی . خواهد بود تا هر يکی از آنها به سالمتی به آنجا برسند
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بود جای بنيامين را بگيرد و خود از پدر جدا گردد، اما مسيح عمًال 
ه خاطر ما روی صليب مرد و فرياد برآورد جای ما را گرفت و ب

او ). ۴۶ :٢٧متی (» ای؟ خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده«
  .کند ما است و هرگز ما را نوميد نمی" ضامن"

  

  )١۵ -١ :۴۵پيدايش ( شفقت -٣
ه رسمی صورت  ديدار برادران با يوسف در يک جلساز آنجا که

اما اکنون .  حضور داشتندگرفت، ساير مسئولين مصری نيز در آن می
که يوسف در صدد بود تا به امور خانوادگی چندين ساله بپردازد، 

مترجم يوسف و احتماًال . خواست فقط برادرانش با او باشند می
مکالمات آنها را به زبان توانستند  می ،مأمورينی که حضور داشتند

 پس شدند، میها و اظهار محبت برادران   شاهد اشکو بفهمندعبری 
  .الزم بود که يوسف عذرشان را بخواهد

مانند انفجاری » من يوسف هستم«جمله ساده ). ۴ -١(شناسايی 
های برادران طنين افکند و ترس و وحشت بر قلب  رعدآسا در گوش

های فکری و اضطراب و  انواع آشفتگی. وجودشان مستولی شد
ی نام چگونه اين فرمانروای مصر. دستپاچگی وجودشان را فرا گرفت

دانند  کند کسی است که می دانست؟ چرا ادعا می برادر مرده آنها را می
مرده است؟ اما اگر او واقعًا يوسف است پس چرا اينطور با آنها رفتار 
نموده است، و حال برای مجازاتشان چه خواهد کرد؟ زبانشان بند آمده 

ود شان بسته بود و در مقابل قاضی خ دهان همه. بود و ساکت بودند
  ).١٩ :٣روميان (گناهکار ايستاده بودند 
از آنها خواسته : کرد بايستی آنها را دلگرم می اما دو موضوع می

تر شوند، در حالی که مصريان هرگز با اسرائيليان  بود به او نزديک
اين . کرد امان گريه می ، و او بی)٣٢ :۴٣پيدايش (چنين رفتاری نداشتند 
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گريست اما اولين  خاطر برادرانش میسومين باری بود که يوسف به 
او مجددًا لب به سخن گشود و نه . گريست  عام میءباری بود که در مال

فقط خود را يوسف معرفی نمود بلکه به ايشان گفت که با او چه 
  . پنهانی نبودو اين راز خانوادگی، ديگر ! ندا کرده

ت وقتی يوسف توانست واکنش ترس و حير). ٨ -۵(اطمينان خاطر 
و گيجی را در برادران خود مشاهده کند، با کلماتی که از قلب پرمحبت 

آری، آنها مرتکب . خاست، آنها را دلگرم ساخت و بخشنده او برمی
خطا شده بودند و مجرم بودند و به آنها گفت به گناهان گذشته خود دل 

د بلکه در کارهايی که خدا برای همه آنها انجام داده تأمل نمشغول نباش
خدا رفتار تنفرآميز و ظالمانه برادران را باطل و خنثی .  تفکر نمايندو

ها را برای خيريت بکار برد و به نيکی تبديل نمود  ساخت و همه بدی
 مراجعه شود که تصويری است از ٢٠ :۵٠به سخنان يوسف در (

و مسبب   برادران يوسف مسئول هرچند). در عهدعتيق٢٨ :٨روميان 
ف بودند، ولی خدا آنها را برای انجام مقاصد الهی های يوس درد و رنج

  .خود بکار برد
سازد که  سرگذشت يوسف و برادرانش ما را تشويق و دلگرم می

اقتدار و حاکميت مطلق خدا را در امور و مسائل زندگی خود درک 
های روزگار اهميت  های او اعتماد کنيم و به سختی نموده، به وعده

ماند  ر دل انسان است اما آنچه ثابت میفکرهای بسيار د«. ندهيم
خدا يوسف را به مصر فرستاد ). ٢١ :١٩امثال (» مشورت خداوند است

و به اين طريق خانواده يعقوب حفظ گرديدند و در نتيجه قوم اسرائيل 
بدون . دهنده به جهان ارائه شد نجات بوجود آمدند و سرانجام کالم خدا و

نمودند تا خداوند عهد خود را با شک برادران يوسف نادانسته کمک 
  ).٣ -١ :١٢پيدايش (ابراهيم به انجام برساند 
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؛ همچنين ١٨ هآي(حال که يوسف آقای همه است ). ١٣ -٩(جايی  هجاب
اش در کنعان در فقر و تنگدستی بسر   بايد خانوادهرا، چ)٣۶ :١٠اعمال 

ه نظر اين بشدند، و  برند؟ آنها تا پنج سال ديگر با قحطی روبرو می
.  نمايند سفرمصرکه برای دريافت خوراک، مرتب به رسيد  احمقانه می

يوسف به برادرانش دستور داد که فورًا به خانه و ديار خود باز گردند 
 را یاموال منقول که او زنده است، و و اين مژده را به پدرشان بدهند

و بندی نمايند و به مصر عزيمت نمايند   است بستهشانکه مورد نياز
مايت نمايد حاو قول داد که از آنها . برای هميشه در مصر اقامت گزينند
ای حاصلخيز  سرزمين جوشن منطقه. و نيازهای آنان را برآورده سازد

کنار توانستند در مصر بود و خانواده يعقوب و اوالد و نسل او می
  . در امنيت زندگی کننديکديگر و

ند سخت بود، و شايد شنيد باور آنچه برادران يوسف به گوش می
آيا اين نيز يک حقه و ). ۴١ :٢۴لوقا (برخی دچار شک و دودلی بودند 

های غالت يا جام مسروقه  کلک استادانه ديگر مانند پنهان کردن پول
کرد، نه توسط  نيست؟ اما يوسف با زبان عبری خودشان صحبت می

ا مدت ؛ و اگر چه آنها او ر)۴٢ :٢٣؛ همچنين ١٢ :۴۵پيدايش (مترجم 
توانستند صدا و گويش   سال نديده بودند، ولی بدون شک می٢٢

توانست برادر تنی  دست کم بنيامين می. برادرشان را تشخيص دهند
  !خود را بشناسد

ود، بلکه جويی نب  وقت ادای توضيحات و بهانه ).١۵ و ١۴(آشتی 
يوسف برادرانش و مخصوصًا .  بود و عفودريغ وقت ابراز محبت بی

گناه مخفی . ين را در آغوش کشيد و بوسيد، و همه با هم گريستندبنيام
 داده شد و بخشش عطا گرديد، بنابراين رحمت و پايانآشکار گرديد و 

راستی با هم مالقات کردند، و عدالت و سالمتی يکديگر را بوسيدند 
  ).١٠ :٨۵مزمور (
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ر بود، پذي به ياد داشته باشيد که اين آشتی فقط به وسيله يوسف امکان
يوسف تصور زيبايی است . زيرا او درد و رنج کشيده و پيروز شده بود

. از آنچه عيسی مسيح با مرگ و قيامش برای گناهکاران انجام داد
يوسف مانند مسيح از درد و رنج به جالل، از زندان به تخت 
فرمانروايی رسيد و توانست ديگران را نيز در ثروت و جالل خود 

  .سهيم سازد
ان در دفاعيه خود در مقابل مجلس شورای يهود، به يوسف استيف

اعمال (خود را به برادرانش معرفی نمود " مرتبه دوم"اشاره نمود که 
اين نيز تصويری از تجربه عيسی مسيح با قوم خود اسرائيل ). ١٣ :٧
او را رد ) ۴٣ :۵؛ ١١ :١يوحنا (اولين بار وقتی به جهان آمد : باشد می

او را تصديق کرده، خواهند پذيرفت، خواهند ازگشتش کردند، ولی در ب
  ٤).١ :١٣ -١٠ :١٢زکريا (گريست و توبه خواهند کرد 

جمله ) ١۵ :۴۵پيدايش (» از آن پس برادرانش با او سخن گفتند«
وقتی يوسف در .  است است ولی معنای عميقی در آن پنهانای ساده

ش چنان از وی خانه و مرز و بوم خود نوجوانی بيش نبود، برادران
، اما )۴ :٣٧(با او نبودند کردن متنفر بودند که حتی قادر به صحبت 

اند، ارتباط آنها با يوسف  حال که آنان آشتی کرده و بخشيده شده
خواهی در مورد  شکی نيست که آنها به عذر. پذير شده است امکان

او رفتاری که با يوسف نموده بودند پرداختند و اخبار خانوادگی را به 
آشتی و تجديد . گزارش دادند و او را از حال پدرشان با خبر ساختند

رابطه خواهران و برادرانی که از همديگر بيزار بودند سبب احيای 
دوم (بخش گرديد  روابط و ايجاد همدلی و ارتباط و معاشرت شادی

 برای  برادرانش ندامت خود را کهنخواستيوسف ). ١١ -١ :٢قرنتيان 

                                                 
 استيفان نيز اشاره کرد که اسرائيليان در مرتبه اول، پيشنهاد کمک موسی را رد کردند ٤
  ).٣۶ -٣٠ :٧اعمال (، ولی در مرتبه دوم رهبری او را پذيرفتند )٢٣ :٧اعمال (
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، بلکه به سادگی و به تمامی دل آنها را بخشيد و آنها را به د اثبات کنناو
  .قلب و خانه خود راه داد

شود روشی که يوسف در مورد گناهان برادرانش اتخاذ کرد با  نمی
 نکرد  پسرانش بکار برد مقايسهروشی که داود پادشاه در مورد گناهان

ه طور يوسف با مهربانی ولی در عين حال ب). ١٩ -١٣دوم سموئيل (
دانست که برادرانش قبل  جدی و قاطع با برادرانش برخورد کرد؛ او می

از آنکه مورد عفو واقع شوند بايد به مرحله توبه و اعتراف به گناه 
پسرانش را بخشيد بدون اما داود . برسند و مسئوليت عملشان را بپذيرند

و برای عالقه غيرطبيعی ا آنکه از آنان بخواهد واقعًا توبه کنند، چنين
  . وی شودهابشالوم نزديک بود به قيمت از دست دادن ايمان مردم ب

داود نيز مانند امنون و ابشالوم مرتکب گناهان جنسی شده بود، و 
اين امر بر صالحيت و شايستگی او برای برخورد و مقابله با گناهان 

يوسف مردی پاکدامن و صادق بود و روش او . پسرانش اثر منفی نهاد
له با گناهان برادرانش، از پختگی بيشتر و تقدس برخوردار در مقاب

الزم نيست که ما برای همدردی با نيازهای گناهکاران يا کمک به . بود
عيسی دوست . ور شويم پاکسازی ايشان، در لجنزار زندگی آنها غوطه

قدوس و «ولی در عين حال ) ٣۴ :٧؛ لوقا ١٩ :١١متی (گناهکاران بود 
  ).٢۶ :٧عبرانيان  ( بود» و از گناهان جدا شدهعيب آزار و بی بی

  

  )٢٨ -١۶ :۴۵پيدايش ( جشن -۴
مأمورين مصری که يوسف از آنها خواسته بود جلسه را ترک 
نمايند احتماًال پشت در به گوش ماندند تا بفهمند جريان چيست و 

مخصوصًا وقتی شنيدند که يوسف و . گزارش آن را به فرعون برسانند
کنند، به مسئله پی بردند و گزارش اين رويداد را به  ه میبرادرانش گري

فرعون از اينکه يوسف و برادرانش با هم هستند . فرعون رساندند
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برای " پدر "ندهنده ملت مصر و همچو يوسف نجات. خشنود گرديد
، و فرعون مايل بود يک مهمانی سلطنتی )٨ :۴۵(فرعون بود 

  . دهدگويی برای خانواده يوسف ترتيب خوشامد
يوسف قبًال به برادرانش گفته بود که به مصر ). ٢١ -١۶(ها  وعده

پس احتماًال او و فرعون در اين مورد با هم گفتگو . نقل مکان نمايند
نموده بودند و اين موضوع مورد تصويب و موافقت فرعون قرار 

سخنان فرعون نه فقط صحت و سقم قول و قرارهای يوسف . گرفته بود
او به آنها . شد کرد بلکه شامل وعده و لطف بيشتری می را تأييد می

ها در اختيارشان گذاشت تا خانواده  وعده زمين حاصلخيز را داد و ارابه
به برکت وجود . و همه لوازم مورد نياز خود را به مصر بياورند

 فرعون را در اختيار داشتند تا ،اش يوسف، يعقوب و خانواده
  !نيازهايشان را تأمين کند

برادران هنگامی که يوسف را به تجار فروختند، ). ٢٣ و ٢٢(ايا هد
های نو داد که  اما يوسف به هر يک از آنها لباس. جامه او را درآوردند

کند  مقدس تعويض لباس اغلب اشاره به آغازی نو می در کتاب. بپوشند
، و اين آغازی واقعًا نوين برای يازده فرزند )١۴ :۴١؛ ٧ -١ :٣۵(

  .شد وب میيعقوب محس
برادران يوسف او را به بيست پاره نقره فروختند، ولی يوسف به 

 يوسف همچنين خوراک فراوان و ٥.بنيامين پانزده برابر آن مبلغ را داد
ده حيوان ديگر داد تا خوراک را حمل نمايند و به هنگام بازگشتشان به 

                                                 
اقعًا پرداخت تا نشان دهد آنها را و بود که يوسف می" بها خون" شايد اين مبلغ يک نوع ٥

اند او ديگر هرگز ذکر نخواهد کرد  بخشيده است و ظلمی که برادران نسبت به او انجام داده
ها نزد يوسف در مصر باقی ماند و  بدون شک، هم پول و هم لباس). ١۶ -١۴ :٢٠پيدايش (

لزومی نداشت . وقتی همه خانواده به خانه جديدشان در مصر آمدند به آنها عودت داده شد
  .با خود به کنعان ببرند و دوباره به مصر برگردانندهدايا را 
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 توشه راه برای يعقوب و شصت و پنج عضو. ها را بکشند مصر ارابه
  .شد اش به هنگام عزيمت به مصر شامل خوراک زيادی می خانواده

يوسف که از خوی انسانی آگاهی عمومی داشت و به ويژه 
در ميان راه با هم «: شناخت، به آنها تذکر داد برادرانش را خوب می

 قبًال در اولين مالقات برادران با يوسف، ٦)٢۴ :۴۵(» !منازعه نکنيد
ين کار به شما نگفتم ا« عبری به آنها گفته بود رئوبين به شکلی به زبان

خواست که اين نوع   و يوسف نمی)٢٢ و ٢١ :۴٢(» را نکنيد؟
آن مسئله يک بار و برای هميشه تسويه . ها دوباره تکرار شود صحبت

شد و ديگر الزم نبود درباره آن بحث شود و ديگران را مقصر قلمداد 
اينک چه خوش و چه «. د دهن را مورد ارزيابی قرارنمايند، و گناه

مزمور (» دلپسند است که برادران به يکدلی با هم ساکن شوند
١٣٣ :١(.  

سالمت به خانه به يعقوب از ديدن پسرانش که ). ٢٨ -٢۵(بيداری 
اما يعقوب . اند خوشحال شد، بويژه اينکه بنيامين نيز با آنها بود بازگشته

 - ١: دنی آنها را نداشتآمادگی الزم برای شنيدن گزارشات باور نکر
 يوسف -٣ او فرمانروای دوم مصر است؛ -٢يوسف زنده است؛ 

 او از همه -۴خواسته است که همه افراد خانواده به مصر انتقال يابند؛ 
خبر خوش را يک مرد مسن چند . حمايت خواهد کردآنها حفاظت و 

  تواند در يک روز بشنود؟ می

                                                 
تواند به معنی عصبانيتی باشد که  ترجمه شده است هم می" منازعه نکنيد" کلمه عبری که٦

تواند حاکی از ناآرامی و  گردد و هم می های خانوادگی می منجر به مباحثه و بگومگو
 واکنش -١ساخت؟  م و نگران میاما چه چيزی آنها را ناآرا. نگرانی قلبی در شخص باشد

پدر مسن آنها نسبت به شنيدن خبر زنده بودن يوسف ممکن بود او را چنان دچار ضربه 
 آنها مجبور بودند که واقعيت آنچه در مورد يوسف -٢. روحی کند که باعث مرگش شود

 با شان  اعتراف مزبور چه اثر و نتايجی در رابطه-٣. اند را اعتراف نمايند انجام داده
 آيا ممکن است يوسف تغيير عقيده بدهد و تصميم بگيرد آنها را -۴يعقوب خواهد داشت؟ 

  ). ٢١ -١۵ :۵٠(نبخشد 
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ه معنای لغوی عبری آن ک) ٢۶آيه (» ضعف کرد) يعقوب(دل وی «
او نزديک بود . »حس شد  قلبش بی«يا » قلبش سرد شد«: چنين است

توانست آن اخبار خوش را باور کند، اما  او نمی! دچار حمله قلبی شود
هايی که يوسف فرستاده بود و چهارپايان متعددی  وقتی چشمش به ارابه

برايش نماند که ها بودند، افتاد ديگر شکی  که جهت بار و کشيدن ارابه
يعقوب وقتی فکر کرد که يوسف و همه . همه اين اخبار حقيقت دارد

اش تا هنگام مرگش، گرد او جمع خواهند بود، روحش احيا  اهل خانواده
او هنگامی که به مصر رفت يکصد و سی سال . شد و جان تازه يافت

عنی مدت و در صد و چهل و هفت سالگی وفات يافت، ي) ٩ :۴٧(داشت 
مند گرديد،   بهرهاش  بودن با خانوادهشادی و شادمانیده سال از هف

آيه (اش که آنها را هرگز نديده بود  مخصوصًا از يوسف و از دو نوه
بدون شک برادران يوسف اين واقعيت را به پدر خود اعتراف ). ٢٨

اند، و از پدرشان عذرخواهی  نمودند که در گذشته با يوسف چه کرده
. اند ت بيست و دو سال مسبب غم و اندوه وی گرديدهنمودند که به مد
که پدرشان از اعتراف آنها زياد تعجب نکرد،  رسد البته به نظر می

زيرا او مظنون بود که پسرانش اسرار پنهان و مرموزی در قلب خود 
هفده سال بعد، يعقوب در بستر مرگ خود پسرانش را ). ٣۶ :۴٢(دارند 

 آنها را به محاکمه کشيد و حقايقی را در در کنار بستر خود گرد آورده
موردشان بر زبان آورد و نقشه خدا را برای آينده آنها بازگو نمود 

  ).۴٩فصل (
های گناهکاران را خنثی و باطل  ها وتوطئه خدای قادر مطلق نقشه

نمود و اراده خود را برای يعقوب و يوسف و برادرانش به انجام 
ال در مصر باقی ماندند، در ابتدا به يهوديان مدت چهارصد س. رسانيد

پردرد و رنج عنوان مهمانان محترم و ممتاز، سپس به عنوان بردگانی 
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اما سرانجام خدا آنها را به صورت يک قوم درآورد تا . و معذب
  .مقصود او را به انجام رسانند

چقدر بعيد از غوررسی است . زهی عمق دولتمندی و حکمت خدا«
  ).٣٣ :١١روميان (» !های وی کاوش است طريقاحکام او، و فوق از 
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  فصل دهم
  

  داند پدر بزرگ بهتر می
  ۴٨ -۴۶پيدايش 

  
سن پدری برای نادان مانند زمستان است «: گويد يک مثل يهودی می

  .»و برای دانا فصل برداشت محصول
های  ها، درس يعقوب اکنون صد و سی ساله بود و در طی آن سال

.  مخصوصًا پسرانش و سايرين آموخته بودمهمی درباره خدا، خودش و
ها در آموزشگاه زندگی مشکل بود و يعقوب  آموختن بعضی از درس

اما اکنون، به . هميشه همه امتحانات را با موفقيت به اتمام نرسانده بود
خاطر خوبی خدا و وفاداری يوسف، يعقوب در مصر محصول 

  .د کردهواهايی را در طی هفده سال بعد درو خگرانب
 و طوفان نخواهد بود، أم با سرماتوهای پايان عمرش زمستانی  سال

بلکه پاييزی با تابش آرام آفتاب طاليی و وفور محصوالت و نعمات 
  .بخش خدا فيض
  

  )٣ -١ :۴۶پيدايش ( اعتماد يک زائر -١
تغيير و تبديل چيزی است که بيشتر افراد سالخورده از آن بيم دارند 

محيط و . کنند، و نبايد آنها را سرزنش کرد میو در مقابل آن مقاومت 
فضای آشنا و مأنوس، اثاثيه و تجهيزات و حضور خانواده و دوستان 
ديرينه و قديمی، همگی با اشخاص مسن احساس امنيت و اطمينان 

های زيادی را سپری  اش سال يعقوب در حبرون با خانواده. بخشند می
  .بود که بايد تغيير مکان بدهدنموده بود اما اکنون زمانی فرا رسيده 
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اش حبرون را ترک گفتند  يعقوب و خانواده). ۴ -١(وعده خدا 
ترين  و پس از حدود يک هفته به برشبع رسيدند که جنوبی) ١۴ :٣٧(

 برشبع مکانی بسيار مهم و ١).١٨ و ٢١ :١۵يوشع (شهر کنعان بود 
 حفر نموده بود استثنايی برای يعقوب بود، زيرا ابراهيم در آنجا چاه آبی

 بر کوه موريا، در آنجا اسحاق، و بعد از تقديم )٣٠ :٢١پيدايش (
 نيز در برشبع ساکن بود اسحاق). ١٩ :٢٢(سکونت اختيار نمود 

اش در برشبع بود که به خانه  و يعقوب از خانه) ٣٣ و ٣٢، ٢٣ :٢۶(
 و) ١٧ :٢١(در برشبع بود که خدا به هاجر . البان رفت تا همسری بيابد

، و حال نيز به يعقوب )٢۴ و ٢٣ :٢۶( ظاهر گرديد اسحاقنيز به 
  .ظاهر خواهد شد

بايست سرزمين خود را ترک کند و به يک ديار  اکنون يعقوب می
بنابراين، او خواست قبل از اين کار، مذبحی بسازد .  نمايدکوچغريب 

 الزم است هنگامی که ما در مرحله تغيير. و به عبادت خداوند بپردازد
و تحولی در زندگی خود قرار داريم از خداوند تقاضای کمک و برکت 

ای  به ياد دارم روزی، در خاتمه جلسه کليسايی، خانواده. ای بنماييم ويژه
جلو آمدند و زانو زدند تا دعا کنند، زيرا پدر خانواده که در ارتش 

اده تمام افراد خانو. کرد قرار بود به پايگاه ديگری منتقل شود خدمت می
خواستند خود   میشان برای اين تحول جديد در زندگیبا پدر متحد شده، 

  .را وقف خداوند نمايند
اما چرا يعقوب برای رفتن به مصر دچار اضطراب و نگرانی بود؟ 
مگر پسرش يوسف به او توصيه نکرده بود که به مصر بيايند؟ آيا 

 داشت، بدون عاقالنه نبود برای رهايی از قحطی که در ديارشان ادامه
نگرانی و دلواپسی آن ديار را ترک نمايند؟ شايد يعقوب از آن جهت 

                                                 
ترين  ترين مرز اسرائيل تا جنوبی از شمالی«به معنای " از دان تا برشبع" عبارت آشنا ١

   ). و غيره١٠ :٣؛ دوم سموئيل ٢٠ :٣؛ اول سموئيل ١ :٢٠داوران (باشد  می» مرز
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که پدر بزرگش ابراهيم در سفر به مصر دچار مشکل  بيمناک بود
 پدر اسحاقهمچنين هنگامی که ).  به بعد١٠ :١٢(بزرگی گرديده بود 

). ٢ و ١ :٢۶(يعقوب به مصر تمايل يافت، خداوند او را منع فرمود 
  .توانست دياری پرمخاطره برای زائران خدا باشد یمصر م

اما خداوند در رويای شب يعقوب را مطمئن ساخت که انتقال او و 
به را ما » !يعقوب، يعقوب «٢. خواهد بودرخط اش به مصر بی خانواده

» سموئيل، سموئيل«، و نيز )١١ :٢٢(اندازد  می» ابراهيم، ابراهيم«ياد 
شائول، «و ) ۴١ :١٠لوقا (» ا، مرتامرت«، )١٠ :٣اول سموئيل (

داند و نيازهای  های ما را می اينکه خدا نام). ۴ :٩اعمال (» شائول
يوحنا (کند موجب تشويق و دلگرمی است  شخصی ما را درک می

 يادآوری کند که او خدای بيهوه خواست به يعقو). ٢٧ و ١۴، ٣ :١٠
ها از  زميناو خدای همه سرحدود به سرزمين کنعان نيست؛ بلکه م

خدا در ). ١٨ :٨٣ ؛ مزمور ١٣ و ١١ :٣يوشع (باشد  جمله مصر می
مصر نيز با يعقوب خواهد بود تا او را برکت دهد، همچنانکه با يوسف 

يعقوب دليلی نداشت که ). ٢١ و ٢ :٣٩پيدايش (بود و او را برکت داد 
وفادار ئيل به او داده بود،  های خود که در بيت بترسد زيرا خدا به وعده

  ).١۵ :٢٨(خواهد ماند 
خواست خانواده يعقوب در مصر سکونت گزينند؟ زيرا  چرا خدا می

خدا در مصر نسل يعقوب را تکثير خواهد نمود و از آنها قومی بزرگ 
اسرائيليان تحت حمايت فرعون در مصر ). ٢ :١٢(بوجود خواهد آورد 

ند گرديد؛ مستقر خواهند شد و از برکات آن سرزمين برخوردار خواه
ها بعد، دچار درد و رنج ظالمانه اسارت در مصر خواهند شد،  اما قرن

 )٢۵ -٢٣ :٢؛ ١خروج (نمود برای رهايی خود نزد خدا فرياد خواهند  و
                                                 

 وقتی يعقوب خانه را ترک کرد که به حران برود، خداوند خود را به يعقوب ظاهر کرد ٢
ئيل باز  ؛ همچنين هنگامی که او حران را ترک کرد تا به بيت)١٠ :٢٨(و با او سخن گفت 

  ). ٩ :٣۵(گردد 
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 آنها به صورت قومی ز درد و رنج آنها برای سازماندهیو خداوند ا
  .بزرگ و قدرتمند تحت رهبری موسی استفاده خواهد کرد

ب اطمينان بيشتری داد که در مصر خواهد مرد و خدا به يعقو
يوسف ناظر آن خواهد بود و مراسم تدفين را به طرز بسيار شايسته و 

 بدن يعقوب به کنعان در قبرستانی که ٣.نظيری انجام خواهد داد بی
 و راحيل و ليه دفن شده بودند منتقل خواهد شد اسحاقابراهيم و ساره، 

ها، يعقوب کنعان را ترک نمود و  ن وعدهبر اساس اي). ٣١ و ٣٠ :۴٩(
  .به مصر عزيمت نمود

فرعون به آنها گفته بود که برای حمل لوازم ). ٢٧ -۵(برکت خدا 
خود، به خودشان زحمت ندهند زيرا ثروت همه مصر در اختيار آنها 

، اما کار درستی نخواهد بود که در دوران )٢٠ :۴۵(خواهد بود 
د را به حال خود رها نمايند، و نيز بدون قحطی، چارپايان و مواشی خو

شک آنها قسمتی از اموال شخصی خود را که گنجينه آنها بود، همراه 
بر طبق روش و رسوم نژاد سامی، در فهرست . خود به مصر بردند

افراد فقط اسامی مردان در اين ليست ذکر گرديده و از زنان ذکری به 
، مقصود از ٧در آيه ). ١۵ :۴۶(ميان نيامده، به جز دينه دختر يعقوب 

دانيم يعقوب دختر ديگری  در واقع عروسان است، زيرا می" دختران"
  .نداشت

کرد خداوند  برای يعقوب مهم و مايه دلگرمی بود که مشاهده می
نسل او را تکثير نموده و از آنها حفاظت و حمايت کرده و آنها را برای 

اهل خانواده اين مطلب شايد بعضی از . اين مهاجرت گرد آورده است
ای بودند و خدا برای  را درک ننمودند ولی آنها در نظر خدا افراد ويژه

آن . های مهمی در نظر گرفته بود که بايد در آينده ايفا نمايند آنها نقشه
                                                 

ترين فرد به شخص نامبرده   وظيفه بستن چشمان شخص در حال مرگ به عهده نزديک٣
مله نخستين اشاره است به اين مطلب که يوسف به جای رئوبين به عنوان اين ج. بود

  ). ٢ و ١ :۵اول تواريخ (زاده يعقوب شناسايی خواهد شد  نخست
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بايست برکت خدا را به همه جهانيان  گروه کوچک مهاجر سرانجام می
  ).٣ -١ :١٢(برسانند 

های ليه  های پسران، دختر و نوه  ترتيب نامشده، به در فهرست ثبت
، سپس راحيل )١٨ -١۶آيات (، بعد زلفه )١۵ -٨ :۴۶(شود  ديده می

، که جمعًا به هفتاد نفر )٢۵ -٢٢آيات (و در آخر بلهه ) ٢٢ -١٩آيات (
: آوريم که گفت را به ياد می" يبوق" سخنان يعقوب در ٤.گرديد بالغ می

ن عبور کردم و االن مالک دو گروه با يک چوب دستی از اين ارد«
های دريا و ستارگان آسمان بيشمار  نسل او مانند شن). ١٠ :٣٢(» ام شده

های  ، زيرا خدا به وعده)١٢ :٣٢؛ ۴ :٢۶؛ ١٧ :٢٢؛ ۵ :١۵(خواهند بود 
  .خود وفادار است
يازده برادر با يوسف آشتی کرده و ). ٣٠ -٢٨آيات (مهربانی خدا 

ال نوبت يعقوب بود که پس از بيست و دو سال متحد شده بودند، و ح
انتخاب يهودا به عنوان رهبر دسته از . جدايی با يوسف روبرو شود

کرد  طرف يعقوب، نشانگر اين حقيقت است که او به پسرش اعتماد می
که معلوم بود پسران يعقوب همه چيز را به گوش پدرشان رسانده بودند 

اکنون يعقوب . رديده بودو لطف يعقوب مجددًا شامل حالشان گ
يهودا . توانست دست خدا را در همه وقايعی که اتفاق افتاده بود ببيند می

اش، اکنون وفاداری و ايمان خود را به اثبات  با وجود قصورهای گذشته

                                                 
 نفر که با ٧٠=  نفر ازبلهه ١٧+  نفر از راحيل ١۴+  نفر از زلفه ١۶+  نفر از ليه٣٣ ٤

، و يوسف و دو پسرش نيز در )١٢آيه (اما عير و اونان مرده بودند .  نفر٧١شود  دينه می
 نفر بودند و اين ۵-٧١=۶۶مصر بودند؛ بنابراين تعداد افرادی که با يعقوب به مصر رفتند 

وقتی يعقوب و يوسف و دو پسر او را اضافه .  توضيح داده شده است٢۶مطلب در آيه 
مجلس استيفان در دفاعيه خود در ). ۵ -١ :١خروج (رسد  کنيم جمع کل به هفتاد نفر می

اين رقم در ). ١۴ :٧اعمال (يهود، جمع اين گروه را هفتاد و پنج نفر ذکر نموده است 
زبان رايج  که در آن زمان در ميان يهوديان يونانی) سپتواجنت(ترجمه يونانی عهدعتيق 

در اين ترجمه، سه پسر افرايم و دو پسر منسی نيز در فهرست . خورد بود، به چشم می
  ). ٢۵ -٢٠، ١۵ و ١۴ :٧؛ اول تواريخ ٣٧ - ٢٨ :٢۶عداد ا(اند  گنجانده شده
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ر سلسله شاهانه را نصيب خود رسانده بود، و نسل او سرانجام افتخا
  ).١٢ -٨ :۴٩ (ساخت

ال شرقی دلتای رود نيل قرار داشت، سرزمين جوشن در قسمت شم
 نهصد ميل مربع، و بسيار حاصلخيز و مناسب ای به وسعت در منطقه

در آنجا بود که يوسف و پدرش با يکديگر روبرو . برای پرورش احشام
شدند؛ يوسف در کالسکه سلطنتی خود در انتظار بود و يعقوب سوار بر 

در . آنها قرار داده بودهايی بود که فرعون در اختيار  يکی از ارابه
بينيم، در حالی که گزارش  اينجا، برای پنجمين بار يوسف را گريان می

. صريحی دال بر اينکه يعقوب نيز گريه کرده باشد، در دست نداريم
شايد يعقوب با مشاهده مجدد يوسف، چنان مملو از شادی و 

  .شکرگزاری به خدا گرديده بود که قادر به اشک ريختن نبود
اندازد   ما را به ياد سخنان شمعون می٣٠ارات يعقوب در آيه اظه

الحال، ای خداوند بنده «:  را مشاهده نمودکهنگامی که عيسای کوچ
دهی به سالمتی بر حسب کالم خود، زيرا که  خود را رخصت می

به نظر ). ٣٠ و ٢٩ :٢لوقا (» چشمان من نجات تو را ديده است
م و مرگ اشغال بود تا با گذراندن رسد که فکر يعقوب بيشتر با غ می
  ٥.ويژه با يوسف هب  واش های عمر با خانواده سال

حال وقت آن رسيده . های يوسف همه به حقيقت پيوسته بود خواب
اش  هايش، در کنار خانواده بود که بقيه عمر را، با تمام فراز و نشيب

  .سپری سازد
  

                                                 
کرد و از مرگ و دفن خود سخن   يعقوب اغلب داغ و مصيبت خود را يادآوری می٥

؛ ٢٩ :۴٧؛ ٣٠ :۴۶؛ ٢٨ :۴۵؛ ٣١ و ٢٩، ٢٢ :۴۴؛ ٣۵ :٣٧؛ ٣٨ و ٣۶ :۴٢(گفت  می
 زيرا اسحاق شايد او اين حالت را از اسحاق به ارث برده بود،). ٣٢ -٢٩ :۴٩؛ ٢١ :۴٨

های بسيار قبل از آنکه اتفاق بيفتد اعالم نموده بود  خود را سال" الوقوع قريب"خبر مرگ 
با اين وجود، اسحاق يک صد و هشتاد سال عمر نمود، حتی بيشتر از ابراهيم ). ۴ -١ :٢٧(

  .  و يعقوب
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  )٢٧ :۴٧ -٣١ :۴۶پيدايش ( خيرخواهی يک حاکم -٢
، اما )٨ :۴۵(برای فرعون داشت " پدری"گر چه يوسف سمت ا

الزم بود خانواده يوسف به طور رسمی به عنوان شهروندان جديد در 
يوسف و فرعون قبًال . مصر، در دربار مورد شناسايی قرار گيرند

توافق نموده بودند که خانواده يوسف در سرزمين جوشن سکونت نمايند 
فرعون جنبه تشريفاتی داشت، ولی به پس حضور برادران در دربار 

  .هر حال الزم بود اين کار عملی شود
يوسف به دقت تمام ). ۶ :۴٧ -٣١ :۴۶(فرعون و برادران يوسف 

پسران يعقوب . داری مصريان آشنا ساخت خانواده خود را با رسم گله
های خود را به مصر آورده بودند با اين هدف مشخص که  گله و رمه

. های خود اشتغال ورزند ها و رمه ند و به شبانی گلهدر مصر مقيم شو
داری آگاه بود، بر گاوداری  يوسف که از تعصب مصريان در مورد گله

داری  به هر تقدير آنها درباره شغل گله. تأکيد کرد و نه بر گوسفندداری
خود دروغ نگفتند و در همه رفتار و ارتباطات خود با فرعون صادق و 

  .امين بودند
دانيم کدام يک از پنج برادر يوسف انتخاب شدند که نماينده  یما نم

يوسف که  .خاندان خود باشند، و اينکه اصوًال چرا اين کار الزم بود
دانست کدام يک از  ها بود، می مردی فهيم و آشنا با طبع انسان

ها و  تواند با فرعون در ارتباط باشد و به تعهد برادرانش بهتر می
ای که داده بود،   به هر تقدير فرعون طبق وعده. ايدهايش عمل نم وعده

بهترين زمين را در اختيار خانواده پدری يوسف نهاد، و از آنها 
های او نيز مراقبت  های خودشان بلکه از گله خواست نه فقط از گله

آنها در . اين امر به منزله ارتقا مقام برای يازده پسر يعقوب بود. کنند
 معمولی به مقام چوپانان رسمی فرعون ارتقا يک روز، از شهروندان
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يوسف به فرعون ياری داده بود، و اينک نوبت فرعون بود که ! يافتند
  . خانواده يوسف کمک کندهب

فرعون احتماًال مشتاق مالقات ). ١٠ -٧ :۴٧(فرعون و پدر يوسف 
دانست چقدر برای پدرش احترام  پدر سالخورده يوسف بود چون می

ين کاری که يعقوب کرد آن بود که فرعون را در نام اول. قائل است
در پايان مالقاتش نيز مجددًا فرعون را برکت . خدای خود برکت داد

در اين مورد يعقوب نمونه خوبی بود که چگونه يک ايماندار . داد
واقعی بايستی در رابطه با کسانی که عضو خانواده خدا نيستند رفتار 

هايش که  يعقوب با وجود تمام ضعف. )١٧ -١١ :٢اول پطرس (نمايد 
رفت برکات خدا را عرضه  همه ما نيز دچار آن هستيم، هر جا می

  .داشت می
کنند،  مردم اغلب برای تعريف زندگی از تشبيه و استعاره استفاده می

يعقوب زندگی را .  بازی ومانند مبارزه، مسابقه، دام، راز، معما
هايی در جهان بودند  ين و غريبه مسافر٦ها پاتريارخ. دانست می" سفر"
 قوم خدا مسافرين و تمامیهمچنين و ، )١۶ -١٣ :١١عبرانيان (

 و ١١ :١، اول پطرس ١۵ :٢٩اول تواريخ (هستند هايی در جهان  غريبه
ايم که اين دنيا خانه ما   و يعقوب هم عقيدهاسحاقما با ابراهيم و ). ١١ :٢

دگذر است و ما با اشتياق در در اين جهان زندگی ما کوتاه و زو. نيست
  . شهر خدا در آسمان هستيم درانتظار خانه ابدی خود

» های عمر من اندک و بد بوده است سال«: يعقوب به فرعون گفت
" اندک"برای يعقوب احتماًال يک صد و سی سال به نظر ). ٩ :۴٧(

 در صد و هشتاد سالگی مرد و ابراهيم صد و هفتاد و اسحاق. آمد می
واژه . ل عمر نمود و عمر يعقوب در قياس با عمر آنان کوتاه بودپنج سا

زندگی يعقوب پر از درد و رنج . کند اشاره به رنج و مصيبت می" بد"
                                                 

   ابراهيم، اسحاق، يعقوب و يوسف٦
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بوده است، اما اکنون تا آخر عمر، هفده سال آرامش و شادی در پيش 
  .خواهد داشت

يوسف را برای نحوه انتقال خانواده به مصر و معرفی آنها به 
. بدون شک او از هنر مديريت برخودار بود. بايد تحسين کردفرعون 

های متعدد داشت،  در سرزمينی که اختصاص به پرستش خدايان و الهه
 خود، تاين مسئله حائز اهميت بود که خانواده يوسف با رفتار درس

پطرس اين مطلب را چنين . شاهد و معرف خدای زنده و حقيقی باشند
ايمانتان  تار خود در ميان اطرافيان بیمراقب رف«: کند بازگو می

  ).١١ :٢دوم پطرس (» باشيد) ها امت(
 فرعون اجازه داد که ).٢٧ -١١ :۴٧(فرعون و بستگان يوسف 

بستگان يوسف در بهترين منطقه سرزمين مصر سکونت نمايند، و 
مورد توجه و مراقبت خاص قرار گيرند؛ در حالی که مردم بومی 

در . ود مجبور بودند هزينه گزافی بپردازندمصر برای بقای زندگی خ
 طول پنج سالی که به پايان قحطی مانده بود، به تدريج مردم مصر فقير

و فقيرتر شدند تا جايی که مجبور گرديدند خود را به غالمی بفروشند تا 
تر خوراک و مواد غذايی،  برای توزيع آسان. بتوانند زنده بمانند

به اميد روزی که بذر ، عزيمت نمودندبسياری از زارعين به شهرها 
  .شان برگردند های زراعتی کافی موجود باشد و آنها به سرزمين

بدين ترتيب پس از پايان دوران قحطی، کشاورزی مجددًا رونق 
های مصر را تصاحب کرد و صاحب همه مردم  فرعون همه پول. يافت

بور بودند زارعين نيز مج. و اموال آنها به جز سرزمين کاهنان گرديد
. خمس محصول خود را به عنوان ماليات ساليانه به فرعون بپردازند

سان، يوسف نه فقط قوم را از گرسنگی و قحطی نجات داد بلکه   بدين
يک سيستم اقتصادی بوجود آورد که فرعون را قادر ساخت کنترل همه 

  .امور را در دست گيرد
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). ٧ :١خروج (تند ياف کردند؟ افزايش می و اما قوم اسرائيل چه می
اسرائيل را از مصر بيرون برد، تعداد آنها به دو  زمانی که موسی بنی
 خدا به عهدش وفادار بود و از آنها قومی عظيم ٧.شد ميليون نفر بالغ می

  .ساخت
پرست بود و خدايان باطل متعددی را  هر چند فرعون يک حاکم بت

ار برد تا از يعقوب و پرستيد، اما خدا در قلبش کار کرد و او را بک می
امروزه بسياری از ). ١ :٢١امثال ( نمايد مراقبتاش حمايت و  خانواده

تواند از قوم خود  میکنند که خدا فقط  ايمانداران مسيحی تصور می
استفاده کند، در حالی که خدا قادر است اراده خود را حتی به وسيله 

به بعد؛ اشعيا  ١ :١عزرا (ايمانی مانند فرعون، کوروش  رهبران بی
لوقا (و اغسطوس قيصر ) ۶ :٢٧ ؛ ٩ :٢۵ارميا (، نبوکدنصر )٢٨:۴۴

  .به انجام رساند)  به بعد١ :٢
  

  )٢٢ :۴٨ -٢٨ :۴٧پيدايش ( ميراث پدربزرگ -٣
 شده بود مند بهرهيعقوب مدت هفده سال در حبرون از وجود يوسف 

با گی از زندتوانست هفده سال ديگر در مصر  ، و اکنون می)٢ :٣٧(
گناهان پسران يعقوب مدت ). ٢٨ :۴٨(يوسف و پسرانش لذت برد 

خدا  اما. بيست و دو سال پدر را از زندگی با يوسف محروم نموده بود
همين فاجعه را به طرز زيبايی بکار گرفت تا مقصود خود را عملی 

  .سازد و قومش را مورد محبت و حفاظت خود قرار دهد
 يعقوب رئوبين ).٣١ -٢٨ :۴٧(بيند  یيعقوب برای دفن خود تدارک م

عنوان  زادگی طرد نموده بود، بنابراين يوسف به را از مقام نخست
زاده وظيفه تدارک مراسم دفن پدر را پس از فوتش به عهده  نخست

                                                 
خروج (د هزار مرد بالغ در قوم بودند اسرائيل از مصر، ششص  به هنگام خروج بنی٧

اگر تعداد زنان و کودکان را به عدد مزبور اضافه کنيم، جمع کل جمعيت حداقل ). ٣٧ :١٢
  . رسد به دو ميليون می
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دانست که روزهايش شمرده شده و مرگ او  يعقوب می. داشت
ه در خواست مطمئن شود که نه در مصر بلک الوقوع است و می قريب

در اين مورد ممکن است کسی . سرزمين موعود دفن خواهد شد
کرد زيرا مصريان تخصص در دفن  استدالل نمايد که يعقوب اشتباه می

خواست در  اما يعقوب يکی از زائرين خدا بود و او می. اجساد داشتند
اش در سرزمينی که روزی وطن نسل او خواهد  کنار افراد خانواده

  ). به بعد١ :٢٣؛ ٣٢ -٢٩ :۴٩(دفن گردد ، گرديد
آرزوی يعقوب آن بود که مراسم دفن او شهادت آشکاری باشد که او 

پرست مصری نبوده بلکه به خدای حقيقی و زنده ايمان داشته  يک بت
اش آخرين فرصتی  وقتی کسی فکر کند که مراسم تشيع جنازه. است

 خواهد  دقيقی برای آنتواند شهادت دهد، حتمًا برنامه که میاست 
مهم و حائز اهميت است، اما نبايد از آخرين ، نامه تنظيم وصيت. ريخت

  .مان غافل باشيم شهادت زندگی
های نامعقول  نامه در طی خدمت شبانی خود، شاهد انواع وصيت

بعضی از مسيحيان در رابطه با مراسم دفن آنها و انتخاب سرودها و 
ندگی مسيحی نداشته مقدس و ز خواندن مطالبی که ارتباطی با کتاب

ها هيچ بويی از مسيحيت نداشت  نامه بعضی از اين وصيت. ام است بوده
 يیها در چنين موقعيت. کرد و صرفًا آرزوی قلبی متوفی را ارضا می

چه خوبست روش يعقوب را . شد موعظه پيام انجيل کار دشواری می
 يوسف نه .پيروی کنيم و بگذاريم در مراسم تدفين ما، خداوند جالل يابد

های پدرش را اجرا نمايد بلکه بعد از آن، از  فقط متعهد شد که خواسته
برادرانش نيز خواست همان روشی که در مورد مراسم تدفين پدرش 

  ).٢۶ -٢۴ :۵٠(مورد او نيز عينًا اجرا شود  صورت گرفت در
 يعقوب عليل ).٢٠ -١ :۴٨(پذيرد  هايش را به فرزندی می يعقوب نوه
دانست که  و می) ٨آيه (د و بينايی خود را از دست داده بود و بستری بو
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اما هنگامی که يوسف وارد اتاق شد، . پايان عمرش نزديک است
ار يعقوب خود را جمع کرد و در بسترش نشست و درباره مسائل بسي

او درباره .  گفتگو نمودشد به تأخير بياندازد با او مهمی که نمی
يان نياورد، بلکه از خدای قادر مطلق مشکالت زندگی خود سخنی به م

و آنچه خدا برای خادم خود ) ٢١ و ٢٠، ١۵، ١١، ٣آيات (سخن گفت 
  .انجام داده است

 اسحاقشد آرزويش آن بود که برای  وقتی مرگ ابراهيم نزديک می
ولی ). ٢۴فصل (همسری بيابد و برکات عهد را به او منتقل سازد 

ميد که پايان عمرش نزديک شده،  فهاسحاقانگيز است که وقتی  تأسف
آرزو کرد غذای مطلوبش را بخورد و در مقابل پسر محبوبش را 
برکت دهد، پسری که خدا او را برنگزيده بود تا برکات عهد را توسط 

اما يعقوب تمايل داشت يوسف ). ٢٧فصل (او به ديگران منتقل سازد 
سپس دو پسر زادگی ترفيع داده بود برکت دهد،  را که به مقام نخست
" پسران اسرائيل"خواندگی خود برگزيند و آنها را  يوسف را به فرزند

واقعًا چقدر مهم است که وقتی زندگی خود را به پايان . محسوب نمايد
رسانيم بدانيم که خدمت و کاری را که خدا از ما خواسته به کمال  می

  .ايم رسانيده
های  با دادن وعدهيعقوب برخی از تجربيات سفر خود را با خدا که 

؛ نيز ۴ و ٣آيات (ئيل آغاز شده بود مرور کرد  خدا به او در بيت
و واقعه مرگ همسر محبوبش راحيل، مادر يوسف را نيز ) ٣ -١ :١٢

يعقوب به يوسف اطمينان داد که خدا تعداد نفرات ). ٧ :۴٨(ذکر نمود 
ز آنها را افزون خواهد کرد و روزی فرا خواهد رسيد که آنها را ا

برد و به سرزمين کنعان که ميراث آنها است  مصر بيرون می
دو پسر يوسف منسی و افرايم ميراثی در آن سرزمين . رساند می

. خواهند داشت زيرا پدربزرگشان آنها را به فرزندی پذيرفته است
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زاده يعقوب شد  دانيم قبًال يوسف بجای رئوبين نخست همانطور که می
و حال پسران يوسف جانشين شمعون ) ۵ :٢ ؛ اول تواريخ ۴ و ٣ :۴٩(

به ). ٧ -۵ :۴٩پيدايش (شوند  و الوی پسران دوم و سوم يعقوب می
الويان هيچگونه ميراثی در سرزمين موعود داده نشد و آنها به طور 
پراکنده در چهل و هشت شهر در سراسر اسرائيل سکونت نمودند 

؛ و ) به بعد١ :٢١؛ ١۴ :۴؛ ٣٣ :١٣؛ يوشع ٢  :١٨؛ تثنيه ٢٠ :١٨ داعدا(
به اين ). ٩ -١ :١٩داوران (سرانجام شمعون جذب سبط يهودا گرديد 

طر خشم و خشونتشان در شکيم ترتيب خدا الوی و شمعون را به خا
  ).٣۴پيدايش (مجازات نمود 

يعقوب نه تنها دو نوه خود را به فرزندی پذيرفت بلکه به آنها برکت 
 وقتی يوسف در مقابل پدرش احتماًال. مخصوص خودش را عطا نمود

هايش در  روی بر زمين داشت، يعقوب در بستر خود نشسته بود و نوه
 هر چند آن دو پسر ممکن است اهميت اين ٨.مقابل او ايستاده بودند

عمل يعقوب را نفهميده باشند، اما بدون شک مسئله مهمی اتفاق 
  ٩.افتاد می

غيير و تحول در ر شاهد تادر کتاب پيدايش ما برای پنجمين ب
 اسحاقخدا هابيل را بجای قائن انتخاب کرد، . زادگی افراد هستيم نخست

 ١٠را بجای اسماعيل، يعقوب را بجای عيسو، يوسف را بجای رئوبين،
يوسف از آنچه پدرش . گزيند فرايم را بجای منسی برمیاو اکنون نيز 

                                                 
اشاره به » تولد بچه روی زانوان« حاکی از آن است که ١٢ :۴٨ ذکر زانوان در ٨

اش ماخير  هيم ديد يوسف فرزندان نوههمانگونه که بعد خوا). ٣٣ :٣٠(فرزندخواندگی دارد 
  ). ٢٣ :۵٠(پذيرد  را به جای افرايم و منسی به فرزندی می

و در سی و نه سالگی پدرش ) ۵٢ -۴۵ :۴١( يوسف در سن سی سالگی ازدواج کرد ٩
وقتی يعقوب در صد و چهل . يعقوب را که صد و سی سال داشت در مصر مالقات کرد

هر دو پسر يوسف درآن زمان مردانی جوان . ه بود سال۵۶سالگی وفات کرد، يوسف 
  .بودند

اين نيز . نمود) تر خواهر بزرگ(را نيز جايگزين ليه ) تر خواهر کوچک( خداوند راحيل ١٠
  . زادگی بود نوعی دگرگونی در مقام نخست
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رايم بر انجام داد ناراحت گرديد، و سعی کرد دست يعقوب را از سر اف
سر منسی منتقل سازد ولی يعقوب از جانب خدا هدايت شده بود و 

خوانيم يوسف از  اين يگانه موردی است که می. کند دانست چه می می
  ١١.دست کسی ناراضی است

داد، خود يوسف را نيز  يعقوب وقتی پسران يوسف را برکت می
 مهم و قبيله افرايم و منسی به سبب اين برکت جزو قبايل. برکت داد

يعقوب همه جالل را به خدا داد، خدايی که . قدرتمند اسرائيل گرديدند
نياکان او را فراخوانده و برکت داده بود و تمام عمر از او محافظت 

ها و مشکالت زيادی که دامنگير او  کرده و او را از شرير و سختی
  .شده بود، رهايی داده بود

 يوسف آن ).٢٢ و ٢١ت آيا(کند  يعقوب دارايی خود را تقسيم می
ای غيرمنتظره دريافت کرد و آن قطعه زمينی بود که يعقوب  روز هديه

 اين تنها مدرکی است که نشان. در جنگ با اموريان تصاحب کرده بود
اين پيروزی در طی واقعه . دهد يعقوب جنگاوری موفق بوده است می

کان  عيسی مسيح در همين م١٢).٢٩ -٢۵ :٣۴(دردناک شکيم روی داد 
بود که با زنی از شهر سوخار مالقات کرد و او را به ايمانی 

زاده  يوسف که اکنون نخست). ۵ -١ :۴يوحنا (بخش هدايت نمود  نجات
-١۵ :٢١تثنيه (بود واجد شرايط دريافت برکت اموال دو برابر گرديد 

دهد که در ملکوت آينده يوسف از   نشان می١٣ :۴٧؛ و حزقيال )١٧ 
  .زمين برخوردار خواهد شدسهم دو برابر 

                                                 
کند، اما شايد بتوان گفت که  مقدس اين مطلب را صريحًا تأکيد نمی   هر چند کتاب١١

ای است  وب که به شکل ضربدر روی سر فرزندان يوسف قرار گرفت، اشارههای يعق دست
چربد،  آورد تولد دوم او بر تولد اولش می وقتی کسی به مسيح ايمان می. به صليب مسيح

اين نعمت را مديون خداوندمان عيسی . اند پذيرد که تولد دوباره يافته زيرا خدا کسانی را می
  . ا فدا شدمسيح هستيم که بر صليب بجای م

و سرانجام ) ١٩ :٣٣( اين ملک غير از آن قطعه زمينی است که يعقوب خريداری نمود ١٢
  ). ٣٢ :٢۴يوشع (نيز در آن دفن گرديد 
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يعقوب پس از برکت دادن پسران يوسف، فرزندان خود را فرا 
  . خواند تا آنها را نيز برکت دهد
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  فصل يازدهم
  

  ای درخشان ای با آينده خانواده
  ۴٩پيدايش 

  
مقدس، معموًال عنوان فصل چهل و نهم   کتابمختلفهای  در چاپ

اما . گذارند می» دهد  میيعقوب پسرانش را برکت«کتاب پيدايش را 
آيات (برد  را فقط در رابطه با يوسف بکار می" برکت"يعقوب کلمه 

 سه بار ذکر گرديده که سخنان يعقوب برای ٢٨در آيه ). ٢۶ :٢۵
بود، که به لحاظ نبوتی البته چنين بود، زيرا " برکت"پسرانش مايه 

بود اعالم  آينده آنها تدارک ديده يعقوب در واقع آنچه را خدا برای
  .يعقوب معنای فراتری داشت" برکت" ليکن ١.کرد یم

به يک معنا، سخنان يعقوب طبيعت و شخصيت انسان را آشکار 
سه نفر از پسرانش متوجه . داد کرد و نيز مقاصد خدا را نشان می می

شان به قيمت از دست دادن ميراث  آلود گذشته شدند که رفتار گناه
، زيرا ما هميشه آنچه را که )٧ -٣يات آ(شان تمام شده است  آينده
: حقايق ديگری را هم در بر داشت" برکت"اين . کنيم ايم درو می کاشته

های او در  آميز يعقوب باعث تشويق و ترغيب نسل سخنان نبوت
های  های سخت و مشکالت در مصر و نيز در طی سال دوران

 قبايل اطمينان يعقوب به هر يک از. شد ناخوشايند آوارگی در بيابان می
داد که در سرزمين موعود سهمی خواهند داشت، و اين موضوع مهمی 

  .برای ايشان بود

                                                 
گاهی در . است» در روزهای آينده«به معنای ) ١آيه (» در ايام آخر« عبارت ١

، اما در اينجا اشاره به روزهای قبل از بازگشت مسيح دارد» در ايام آخر«مقدس  کتاب
  . چنين نيست
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آخرين وصيت و «در . معنای بيشتری نيز داشت" برکت"اما اين 
ها از خادم  يک مکاشفه عالی خداوند فياض را که سال» شهادت يعقوب

کاشفه مسيح همچنين متوجه م. کنيم خود به عمل آورده بود مشاهده می
در اين سخنان . شويم که به قوم يعقوب وعده داده شده بود موعود می
" نجات"، همچنين با )١٠آيه (شويم  روبرو می" شيلوه"يعقوب با 

قادر "، و )٢۴آيه " (صخره"، "شبان"، "قدير"، )١٨يوشع آيه (
دهنده ما عيسی  ، که همه اين عناوين اشاره به نجات)٢۵آيه " (مطلق

  .رندمسيح دا
او با شش پسر ليه . يعقوب به ترتيب سن به پسرانش برکت داد

  . و با دو پسر راحيل يعنی يوسف و بنيامين خاتمه داد٢شروع نمود
  

  )١۵ -٣ :۴٩پيدايش ( پسران ليه -١
خواستش، شش پسر به  خدا به وسيله ليه، همسری که يعقوب نمی

هت معروف جن ليه از آ). ٢١ -١۴ :٣٠؛ ٣۵ -٣١ :٢٩پيدايش (وی داد 
است که مادر الوی مؤسس سبط کاهنان و يهودا مؤسس سبط سلطنتی 

  .بود
يعقوب مستقيمًا با رئوبين پسر ارشد خود ). ۴ و ٣آيات (رئوبين 

گناهی که رئوبين قبًال . سخن گفت، ولی گفتارش چندان خوشايند نبود
 د ؛ اعدا٢٢ :٣۵(مرتکب گرديده بود سرانجام گريبانگير او گرديد 

يعقوب . زادگی خود را از دست داد ، و او امتياز و مقام نخست)٢٣ :٣٢
اول تواريخ (زادگی او را به يوسف و دو فرزند او داد  برکت نخست

بايست مردی قدرتمند  رئوبين در مقام پسر ارشد يعقوب می). ٢ و ١ :۵
اش باشد، اما در   و صاحب مقام و افتخارآفرين برای پدر و خانواده

                                                 
 يساکار و زلولون پنجمين و ششمين پسران ليه بودند، اما آنها بعد از پسران بلهه و زلفه ٢

آيات (متولد شده بودند، يعقوب يساکار و زبولون را به چهار پسر اول ليه ضميمه نمود 
  . ، اما به داليلی ترتيب سنی آنان را وارونه کرد)١۵ -١٣
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حرمت ساختن  ردی ضعيف و نااليق از آب در آمد و با بیعوض او ف
  .بستر پدرش مايه سرافکندگی خانواده خود گرديد

هم به معنای طغيان است و هم ) ۴ :۴٩پيدايش (» جوشان مثل آب«
قيدی رئوبين  رفتار خودخواهانه و گستاخی توأم با بی. به معنای ضعف

 لرزان و ضعيف آب در ذات خود. زادگی نبود شايسته مقام نخست
مقدس  کتابدر . تواند مخرب و ويرانگر باشد است، ولی طغيان آب می

قبيله . مشکل بتوان فردی از قبيله رئوبين يافت که رهبر بوده باشد
ان از عرئوبين در فاصله ميان خروج از مصر و ورود به سرزمين کن

 و )٧ :٢۶ ؛ ١١ :٢؛ ٢١ و ٢٠ :١ داعدا(نفرات کاهش يافت تعداد لحاظ 
 داتان و ابيرام از جمله رئوبينيان بودند ٣.از مقام هفتم به نهم نزول کرد

) ١ :١۶اعداد (که به رهبری قورح عليه موسی وهارون شورش نمودند 
  .و منجر به کشته شدن هزاران نفر گرديدند

سبط رئوبين در شرق اردن با سبط جاد و نيمی از سبط منسی 
های آنان   پرورش گله و رمهسکونت نمودند زيرا آن ناحيه برای

جنگاوران رئوبين در جنگ دبوره و باراق با کنعانيان، از . مناسب بود
آنها ظاهرًا عزم و ). ١۶ و ١۵ :۵داوران (کمک به دبوره سر باز زدند 

ها بعد برای  جرأت الزم را برای ورود به جنگ نداشتند، اما البته سال
  ).٣٧ :١٢اول تواريخ (ند کمک به داود در حبرون سرباز اعزام نمود

 گناه زيانبار رئوبين شهوت بود اما ).٧ -۵آيات (شمعون و الوی 
 بود معام مردم شکي شمعون و الوی گناهشان خشم و خشونت و قتل

البته آنها حق داشتند که به خاطر تجاوز به ). ٣١ -٢۵ :٣۴پيدايش(

                                                 
رئوبين زنده «: ًال درباره آينده سبط رئوبين نگران بود زيرا چنين دعا کرد موسی احتما٣

  ). ٣٣:۶تثنيه (» بماند و نميرد و مردان او در شمار کم نباشند
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گناه دست  بیخواهرشان دينه، تالفی نمايند ولی نه اينکه به کشتار مردم 
  ٤.زنندب

، »به مشورت ايشان داخل مشو«: گويد يعقوب در مورد اين دو می
به همين دليل خدا کاری کرد که اين دو قبيله نتوانند با يکديگر همکاری 

يوشع (سبط شمعون سرانجام جذب سبط يهودا گرديد . داشته باشند
آنجا داده شد تا در و به سبط الويان چهل و هشت شهر ) ٩ و ١ :١٩

ايشان را در «). ٢١فصل( و در آن ديار پراکنده شدند سکونت نمايند
اين ). ٧ :۴٩پيدايش (» يعقوب متفرق سازم و در اسرائيل پراکنده کنم

  .نبوت در مورد اين دو جامه عمل پوشيد
گناهان رئوبين و شمعون و الوی را يعقوب ). ١٢ -٨آيات (يهودا 

که پيشنهاد کرده بود يوسف را خاطرنشان ساخت، اما در مورد يهودا 
يعقوب ). ٢٧ و ٢۶ :٣٧(به غالمی بفروشند سخنی به ميان نياورد 

اکنون فهميده بود که يهودا با اين کارش در واقع جان يوسف را نجات 
ای را  داده بود و باعث شده بود او به مصر برود تا در آنجا خدا نقشه

 يهودا با تامار نيز سخنی يعقوب در مورد گناه. که داشت به انجام رساند
  ).٣٨پيدايش (نگفت 

گرفت،  احترام و قدردانی يعقوب از يهودا به تدريج باال می
مخصوصًا از زمانی که يهودا ضامن بنيامين گرديده بود، و مسلمًا 
يوسف درباره تقاضای دلسوزانه يهودا در رابطه با بنيامين برادر 

هنگامی که يعقوب و . دکوچک او به يعقوب مطالبی بازگو نموده بو
اش به مصر نقل مکان نمودند، يعقوب يهودا را پيشاپيش به  خانواده

                                                 
دهد که  نشان می) ۶ :۴٩( موضوع قطع کردن رگ پاهای گاوان توسط شمعون و الوی ٤

زبان مسئول آنچه برای  ت بیدو برادر چقدر بيرحم و ستمکار بودند، زيرا مسلمًا حيوانا
خدا توجه خاصی به حيوانات دارد و ما بايد مواظب باشيم که . دينه اتفاق افتاده بود نبودند
؛ ۶ :٣۶؛ مزمور ٧ و ۶ :٢٢؛ تثنيه ٢٨ -٢۶ :٢٢الويان (کنيم  چگونه با آنها رفتار می

  ). ١١ :۴؛ يونس ٣٠ -١٠ :١٠۴



      ١٨٣ای درخشان  ای با آينده خانواده

183 

). ٢٨ :۴۶(مصر فرستاد تا کارهای الزم را برای آمدن انجام دهد 
درست است که يهودا مرتکب خطاهايی گرديده بود، اما کارهای مفيدی 

بود که او را اش انجام داده بود؛ و اين چيزها  نيز برای پدر و خانواده
  .ساخت از سه برادر ارشدش متمايز می

بسيار مشابه و مترادف همديگر " ستايش"نام يهودا و کلمه عبری 
 او ٥.کرد ، و يهودا مطابق معنی نام خود زندگی می)٣۵ :٢٩(هستند 

خاندان سلطنتی را بنيان نهاد که به اسرائيل پادشاهانشان را عرضه 
وحانی بودند و سرانجام مسيح را به نمود و بعضی از آنها پيشوای ر

يهودا يک سبط پيروز و حاکم ). ١۴ :٧عبرانيان (جهان اهدا نمود 
شد و هنگامی که قوم متفرق و منشعب گرديدند آن سبط به  محسوب می

هنگامی که خدا يهودا را به عنوان خاندان . خاندان داود وفادار ماند
نوان شير سلطان رسيد که ع سلطنتی برگزيد، منطقی به نظر می

زقيال ح؛ ٩ :٢۴نيز نگاه کنيد به اعداد  (٦حيوانات بر آن نهاده شود
، "شيرچه "دا را بايعقوب يهو). ۵ :۵؛ مکاشفه ٨ :۵؛ ميکا ٧ -١ :١٩

مثل شيری که بعد از ). ٩ :۴٩پيدايش (مقايسه نمود " شير ماده"، "شير"
انند شير پردازد، يا م کشتن شکار و تغذيه از آن، به استراحت می

  .کند های خود مواظبت و مراقبت می ای که از بچه ماده
تفسيرهای متعددی شده است، ولی ) ١٠آيه (از نام شيلوه 

ترين آنها اين است که اين لقب را به مسيح ربط  ترين و مناسب منطقی
تا «توان چنين ترجمه نمود  اين عبارت را می). ١٧ :٢۴اعدا (دهد  می

منظور کسی است که حق و اقتدار . » است بيايدزمانی که او که بر حق

                                                 
امروزه چه . دار ساخت با گناهش آن را لکه يهودای اسخريوطی همان نام را داشت، اما ٥

  کند؟  کسی پسرش را يهودا نامگذاری می
آيه " (شير"يهودا، :  طبيعت و صفات حيوانی به پنج قبيله اسرائيل نسبت داده شده است٦
؛ بنيامين، )٢١آيه " (غزال"؛ نفتالی، )١٧آيه " (مار"؛ دان، )١۴آيه " (حمار"؛ يساکار، )٩
  ). ٢٧آيه " (گرگ"
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حکومت را دارا است، زيرا عصا در اينجا نشان حکومت است و کلمه 
علمای روحانی پيشين يهود اظهار ". آنکه صاحب آن است"شيلوه يعنی 

اند که شيلوه نام مسيح موعود است که محق ادعای حکمرانی بر  داشته
  .باشد قوم خدا، اسرائيل می

باشد و در   مسلمًا فراتر از دوران يهودا می١٢ و ١١ات شرح آي
رابطه با برکات عصر پادشاهی خدا است، هنگامی که مسيح بر 

هيچ کس در دوران عهدعتيق درخت مو را . اسرائيل حکمرانی کند
جهت بستن االغ خود انتخاب نکرده است، زيرا چنان عملی سبب 

همچنين همسر . شد وان مینابودی درخت مو و احتماًال مفقود شدند حي
ها ضايع نساخته  هيچ مردی شراب گران قيمت را جهت شستشوی لباس

آميز است و اشاره به سرزمين بسيار  اين شيوه بيان مبالغه! است
ثروتمند و مردمی خوشبخت دارد که مرتکب چنين اعمال نامتعارف 

در طی دوران ملکوت خدا، . پيامدهای آن نيستندنگران شوند و  می
وقتی مسيح سلطنت کند، مردم از سالمتی و زيبايی برخوردار خواهند 

، زيرا دشمنان ويرانگر حيات انسانی وجود نخواهند )١٢آيه (بود 
  .داشت

 قبيله زبولون هر چند بر کرانه دريای مديترانه ).١٣آيه (زبولون 
قرار نداشت، اما آنقدر هم از آن دور نبودند که نتوانند برای حمل و نقل 

قبيله زبولون در جاده . ندناالهای تجاری پر منفعت از دريا استفاده نکک
التجاره از ساحل دريای  ر مهمی قرار داشت که کاالها و مالو مسي

زيرا که «: موسی درباره اين قبيله گفت. شد جليل به دمشق حمل می
-١٠ :١٩؛ همچنين يوشع ١٩ :٣٣تثنيه (» فراوانی دريا را خواهند مکيد

هم رفته افرادی دريانورد نبودند ولی سبط زبولون  هوديان رویي). ١۶ 
آنها کاالهای وارداتی را به مردمی که در . به تجارت مشغول شد

  .ساختند شان قرار داشتند منتقل می قسمت غربی
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عالوه بر اين، مردم اين قبيله دلير بودند و جنگاوران معروفی 
ق مردان زبولون را به دبوره و بارا). ٣٣ :١٢اول تواريخ (داشتند 

). ١٨ -١۴ :۵داوران (خاطر پشتيبانی و حمايت در جنگ سيسرا ستودند 
  ).١٢ و ١١ :١٢(ايلون يکی از داروان سبط زبولون بود 

 سبط يساکار در انتهای شرقی دره ).١۵ و ١۴آيات (يساکار 
انه ، ميان زبولون و رودخ)٢٢ -١٧ :١٩يوشع (حاصلخيز يزرعيل 
؛ )٢ و ١ :١٠داوران (ز قوم يساکار بود تولع ا. دنداردن سکونت گزي

و داود سربازانی از آن ) ١۵ :۵(مردان يساکار عليه سيسرا جنگيدند 
اول (دانستند اسرائيل چه بايد بکند  سبط داشت که کاردان بودند و می

ی از افراد اين سبط در جنگ دالور بودند ربسيا). ٣٢ :١٢تواريخ 
پنداريم اما در  را حيوانی پست و بارکش میامروزه ما االغ ). ۵ :٧(

اول پادشاهان (شدند  دوران عهدعتيق پادشاهان بر االغ سوار می
  منعکس١۵ و ١۴ :۴٩ که در پيدايش  نمادیتصوير و). ٣٨ :١

. اشاره به مردمی است که از حمل بار ترس و عار نداشتند، است شده
آنها از .  داشتند قهو به زمين و خاک عالبودند کوش  مردم يساکار سخت

. نمودند برداری کامل می قطعه زمين خود راضی بودند و از آن بهره
ارائه نداد، اما افرادش با تالش روزانه به را اين سبط قهرمانان بزرگی 

پوشيده نماند که از همه کس در . های ارزنده کردند ديگران کمک
  .رفت که يهودا يا يوسف باشند اسرائيل انتظار نمی

 شش فرزند ليه سه نفرشان به علت گناهانشان از برکت خدا از
که  کنند يادآوری میآنها به ما . رئوبين، شمعون و الوی: محروم شدند

زبولون و .  صفات ايمانداران استنداری از مهمتري پاکی و خويشتن
شتافتند،  به ياری ديگران میبودند و قبايل آنها " مردمی عادی"يساکار 
به هر تقدير، ما . نهادندسته و چشمگيری از خود برجای عمال برجاما ا

به افرادی چون کشاورزان و بازرگانان نياز داريم تا زندگی روزمره 
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از همه برتر يهودا تنها کسی بود در ميان برادرانش . مخود را بچرخاني
 از قبيله يهودا سلسله سلطنتی ظهور کرد که توانست بر دشمنان .بود

شاهان به جهانيان   اهانی چون عيسی مسيح شاهپيروز شود و پادش
 .عرضه کند

  

  )٢١ و ١٨ -١۶ :۴٩پيدايش ( پسران بلهه -٢
يعقوب داده شد، زيرا راحيل در آن زمان به بلهه کنيز راحيل بود که 

  ).٨ -١ :٣٠(فرزندی نداشت 
است " داوری کردن"نام دان به معنای ). ١٨ -١۶آيات (دان 

 يکی از مشهورترين داوران را عرضه شمشون، و سبط او )۶ :٣٠(
به سبط دان زمين حاصلخيزی در نوار مرزی ). ١۶ -١٣داوران (نمود 

، اما )۴٨ -۴٠ :١٩يوشع (دريای مديترانه در سرزمين فلسطين داده شد 
ت آنها برای بدس. آنها نتوانستند فلسطينيان را از منطقه خود بيرون کنند

بسوی شمال کوچ کردند و بر قوم های بيشتر،  آوردن و تسلط بر زمين
؛ داوران ۴٧آيه (اليش غلبه نمودند و سرزمين آنها را تصرف کردند 

٢٩ -١ :١٨.(  
گر و مکار و خوی  به مار، طبيعت حيله" دان"يعقوب با ربط دادن 

حمالت ناگهانی و غافلگيرانه بر ضد دشمنان او را بازگو و آشکار 
های  ای از تاکتيک اليش، نمونهدفاع  غلبه سبط دان بر مردم بی. ساخت

ماهرانه و زيرکانه آنها بود، و نيز برپا کردن بتی در سرزمين خود 
پيدايش  (به خداوند ايمان نداشتندداللت بر آن داشت که آنها کامًال 

که به شکل  را ها بتدو قرن بعد از آن يربعام پادشاه يکی از). ٢٠ :۴٩
  ).٣٠ -٢٨ :١٢اول پادشاهان (قرار داد " دان"در گوساله طاليی بود 

ف شده است و نيز  نام قبيله دان حذ١٠ -٢ول تواريخ نامه ا در نسب
 نيز نامی از آن برده نشده ٨ -١ :٧در فهرست اسباط در کتاب مکاشفه 



      ١٨٧ای درخشان  ای با آينده خانواده

187 

پرستی آنها بود؟ اما حزقيال وقتی جای اسباط را  آيا به علت بت. است
 برای سبط دان کند، جايی را نيز در عصر پادشاهی خدا ذکر می

  ).٢ و ١ :۴٨حزقيال (نمايد  مشخص می
) ١٨ :۴٩پيدايش (» ای يهوه منتظر نجات تو هستم«هار ظيعقوب با ا

دهد که به هنگام گفتگو با پسرانش، با خدا نيز راز و نياز و  نشان می
کرد تا به او قدرت  از خدا درخواست میاو آيا . مصاحبت داشت

تواند سخنان خود را به اتمام برساند؟ يا از ای عطا کند تا ب العاده خارق
کرد که او را هر چه زودتر نزد خود به حيات جاويد  خدا درخواست می

ترجمه شده يشوع است که از آن نام يوشع " نجات"ای که  ببرد؟ واژه
در عهدجديد، . باشد می» يهوه نجات است«اخذ شده است که به معنی 

  .دار استنام عيسی نيز از همان معنا برخور
قبل از آنکه با نفتالی برادر بنا بر داليلی، يعقوب ). ٢١آيه (نفتالی 

محل .  پسران زلفه سخن گفتدان سخن گفته باشد، با جاد و اشير
سکونت نفتالی، شمال زبولون و يساکار بود که شامل دريای جليل 

دادند که  ای را تشکيل می زبولون و نفتالی قسمتی از منطقه. شد می
اشعيا (شد و اشعيا نبی از آن ياد کرده است  ناميده می" ها ل امتجلي"
متی (و جايی است که عيسی مسيح در آن خدمت نمود ) ٢ و ١ :٩
خاطر شجاعتشان  ه ياد داشته باشيد که زبولون و نفتالی بهب). ١۶ -١٢ :۴

  ).١٨ :۵داوران (در جنگ، مشهور بودند 
ه مردمی آزادانديش دارد اشاره ب) ٢١ :۴٩" (غزالی آزاد"استعاره 

اين سبط در مناطق . های موروثی نيستند که اسير رسوم و سنت
. زيستند، بنابراين اين استعاره درست انتخاب شده بود کوهستانی می

ای نفتالی، از رضامندی «: موسی در مورد نفتالی چنين گفته است
خداوند سير شو و از برکت او مملو گرديده مغرب و جنوب را به 

» سخنان حسنه خواهد داد«آخرين جمله ). ٢٣ :٣٣تثنيه (» صرف آورت
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دهد که قوم نفتالی مردمی شاعر مسلک و  نشان می) ٢١ :۴٩پيدايش (
آويز آنها  با داشتن استعداد بيان سخنان دلنشين و دل. خوش زبان بودند

  .دهندگان خوبی باشند توانستند نمايندگان و پيام می
دان از ايمان به . مردمانی متضاد بودندنوادگان دو پسران بلهه 

مردمی فريبکار افرادش . پرست شد خدای حقيقی روگردان گرديد و بت
کشی از  های خود به بهره شدند و برای رسيدن به اهداف و خواسته

اما نفتالی عليه آنها داوری نکرد و آنها را به . ديگران پرداختند
 شمال قلمرو اسرائيل را هنگامی که آشوريان قسمت. مجازات نرسانيد

هايی بود که به  مورد تاخت و تاز قرار دادند، نفتالی يکی از اولين قبيله
  ).٢٩ :١۵دوم پادشاهان (تبعيد برده شد 

  

  )٢٠ و ١٩ :۴٩پيدايش ( پسران زلفه -٣
آنکه ليه از زائيدن باز داشته شد به  زلفه کنيز ليه بود که بعد از
البته ليه ). ١٣ -٩ :٣٠(تری به دنيا آورد يعقوب داده شد تا فرزندان بيش

  ).٢١ -١۴آيات (بعدًا يساکار و زبولون و دينه را زائيد 
و ) ١١ :٣٠" (خوش اقبال"معنی   نام او دارای دو).١٩آيه (جاد 

چون محل سکونت اين سبط در شرق اردن بود، . است" لشکر"
هاجم قرار توانستند قلمرو آنان را مورد ت سربازان دشمن به آسانی می

يعقوب به قوم جاد اطمينان داد که جنگ و درگيری ادامه خواهد . دهند
معنای لغوی . داشت اما سرانجام آنها بر دشمنان خود فائق خواهند آمد

، لشکری بر او لشکر خواهد کشيد، )جاد(لشکر «: اين آيه چنين است
 يعقوب پير در بستر مرگ. »اما او به عقب ايشان لشکر خواهد کشيد

  .کلماتی گزيده پسرش را توصيف کندخود توانست با چنين 
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موسی آنها را به ). ۶ -١ :٢٢يوشع (جاديان جنگاورانی زبده بودند 
درد  دشمنانش را می» بازو و فرق سر« شجاعی تشبيه کرد که رشي
  ).٢٠ :٣٣تثنيه (

است " خوشبخت"يا " مبارک"معنای نام اشير ). ٢٠آيه (اشير 
ط اشير نتوانست قومی را که در قلمرو خود از چون سب). ١٣ :٣٠(

 و ٣١ :١داوران (سرزمين موعود ساکن بودند از آنجا بيرون رانند 
، تصميم گرفتند در کنار آنها بمانند و از زمين حاصلخيزی که خدا )٣٢

-٢۴ :١٩يوشع (به آنها داده استفاده نمايند و به کشاورزی مشغول شوند 
» اشير بسيار مبارک بود«: ين گفته استموسی درباره اشير چن). ٣٠ 

تثنيه (که اشاره است به فراوانی روغن زيتون و امنيت شهرهايش 
واقعًا که خوراک اشير چرب و نرم بود، واين قبيله ). ٢۵ و ٢۴ :٣٣

  .تخصص در تهيه خوراک اعال برای لذات ملوکانه داشت
  

  )٢٧ -٢٢ :۴٩پيدايش ( پسران راحيل -۴
ن واقعيت که راحيل همسر محبوب او بوده و دو يعقوب از اظهار اي
البته . اند، ابا نداشت شده دردانه او محسوب می پسرش فرزندان عزيز
آميز و طرفداری موجب بروز مشکالت جدی  اين گونه رفتار تبعيض

در خانواده يعقوب گرديد، اما خدا وارد عمل شد و عليرغم اين 
در مورد يوسف بيش از يعقوب . مشکالت مقاصد خود را انجام داد

ساير پسران خود سخن گفت ولی درباره بنيامين به مراتب کمتر سخن 
  .به ميان آورد

سخنان خود در مورد يوسف، حداقل  يعقوب در). ٢۶ -٢٢(يوسف 
او يوسف را به تاک بارور يا شاخه . شش بار کلمه برکت را بکار برد

مزمور (کند  یيک درخت پر ثمر تشبيه کرد که از چشمه آب تغذيه م
اين يوسف . روند هايش رشد کرده از روی ديوار باال می و شاخه) ٣ :١
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بود که از سرزمين خود ربوده شد و در مصر زيست نمود، و واژه 
گذار و  که بنيان) ۵٢ :۴١پيدايش (اشاره به پسرش افرايم دارد " بارور"

را ای است که سريعًا تکثير خواهد يافت و قلمرو خود  مؤسس قبيله
توان   يوسف و پسرانش را نمی٧).١٨ -١۴ :١٧يوشع (توسعه خواهد داد 

  !چوب نگه داشتراهدر چ
برد تا درد و  را بکار می" تيراندازان"يعقوب در سخنانش استعاره 

اش متحمل  رنجی را که يوسف بدست برادران خود و ارباب مصری
به معنای مقدس واژه تيراندازی گاهی  در کتاب. گرديده، توصيف نمايد

؛ ۴ :۵٧مزمور (زبان زدن آمده است  استعاری دروغ گفتن و زخم
برادران ). ٨ :٩؛ ارميا ١٩ و ١٨ :٢۶؛ ١٨ :٢۵؛ امثال ۴ و ٣ :۶۴

و درباره او به ) ۴ :٣٧پيدايش (گفتند  يوسف با او مؤدبانه سخن نمی
پدرشان دروغ گفتند و زن فوطيفار با سخنان نادرست خود يوسف را 

به راستی که تيراندازان . گرديد زندانی شدن يوسف باعثو متهم نمود 
  .گناه تيراندازی نمودند رحمی تمام به جوانی صادق و بی با بی

خداوند او را ! اما يوسف اقدام به پاسخگويی و مقابله به مثل ننمود
کمک کرد تا هميشه کالم راستين را بر زبان راند و بر صداقت تکيه 

تار و رفتار بود که سرانجام منجر به آزادی همين صداقت در گف. کند
يوسف از زندان گرديد و او را ترفيع بخشيد و به مقام حکمرانی دوم 

  تير و کمان معنای فراتر از نماداما اشاره به. سرزمين مصر رساند
داوران (کند  دارد واشاره به مهارت جنگی مردان افرايم می را دروغ

  ).١٨ و ١٧ :١٧شع  به بعد؛ يو١ :١٢ به بعد؛ ١ :٨
هايی که برای خداوند بکار برده بود، در اينجا  يعقوب عالوه بر نام

و " شبان"، "قدير يعقوب: "کند نيز سه نام خاص ديگر را يادآوری می

                                                 
 قهرمانی مانند دبوره، يوشع و سموئيل از قبيله افرايم بودند و جدعون و يفتاح از قبيله ٧

  . منسی
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ناميده " خدای قادر مطلق"و " خدای يعقوب"يهوه که به نام ". صخره"
ر سخت او شده، نيازهای يعقوب را برآورده ساخته و در کارها و امو

  ).٢۴آيه ( رهايی بخشيده بود  و از خطرات)۴٢ -٣۶ :٣١(را ياری داده 
» کرده است) شبانی(خدايی که مرا رعايت «يعقوب پيشتر به 

يعقوب که خود شبان بوده است، مفهوم . اشاره نموده بود) ١۵ :۴٨(
خدا به عنوان . دانست مراقبت و مواظبت از گوسفندان را خوب می

؛ ١ :٢٣مزمور (مقدس بارها ذکر شده   است که در کتابشبان، مفهومی
و در عيسی مسيح اوج و ) ٣۴؛ حزقيال ١١ :۴٠؛ اشعيا ٣ :١٠٠؛ ١ :٨٠

کنيم؛ او شبان نيکويی است که جانش را در راه  انجام آن را مشاهده می
  ).١٠يوحنا (گوسفندان فدا ساخت 

تثنيه (ل ای است آشنا و مأنوس برای خدای اسرائي استعاره" صخره"
؛ اعمال ۴٢ :٢٢؛ دوم سموئيل ٢ :٢؛ اول سموئيل ٣١، ١٨، ١۵، ۴ :٢٣
وقتی به صخره يا سنگ ). ٧ :٢؛ اول پطرس ۴ :١٠؛ اول قرنتيان ١١ :۴

کنيم، فکر ما متوجه قدرت و توانايی، ثبات و استقامت و  فکر می
خداوند همه اينها را به فراوانی به يعقوب . گردد خاطر می اطمينان
  .يد تا در طی سفر پر درد و رنجش او را ياری دهدبخش

يعقوب به يوسف نويد داد که خدا نسل او را برکت خواهد داد و در 
بخشد باران خواهد فرستاد و زمين  سرزمينی که به آنها می

او ). ١۶ -١٣ :٣٣تثنيه ( خواهد نمود زشان را حاصلخي کشاورزی
 داد، به طوری  را ویزاد و ولد و باروری مردمهمچنين وعده برکت 

افرايم و منسی ). ٨ :١٢هوشع (خدا خواهد شد که قبيله او موجب جالل 
قلمرو سلطنت شمالی اسرائيل . اسباط مهم و با نفوذی در اسرائيل شدند

  ).١ :١٣؛ هوشع ٢ و ١ :٧اشعيا (شد  ناميده می" افرايم"اغلب 
، )۶ :١٣ش پيداي(ای برکت داد  خدا ابراهيم را به طور سخاوتمندانه

، که او نيز )۵ :٢۵پيدايش ( بخشيد اسحاقو ابراهيم دارايی خود را به 
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ولی يعقوب با تالش زياد خود آن ثروت را . متقابًال آن را به يعقوب داد
  .چندين برابر نمود

 اين ثروت افزايش يافت زيرا خداوند ،نسل به نسلبه اين ترتيب، 
ها از آن پر شده  ن تا نوک کوهچنان آن را برکت داده بود، که گويی زمي

يعقوب : اما در ضمن تعداد وارثين نيز به ترتيب افزايش يافته بود! بود
دو پسر  و زاده بود دوازده پسر داشت و يوسف نيز که اينک نخست
  .رفتند ديگر، که مجموعًا وارثان ثروت يعقوب به شمار می

رد بنيامين  شايد انتظار داريم که يعقوب در مو).٢٧آيه (بنيامين 
او ناميده شده، بيشتر » پسر دست راست«کوچکترين فرزند خود که 
. سخنان او مختصر و کمی عجيب است. سخن بگويد، اما چنين نيست

  ٨کند؟ چرا بنيامين را به گرگ گرسنه تشبيه می
افراد سبط بنيامن دلير بودند و در مغلوب ساختن سيسرا نقش مهمی 

ما هنگامی که تاريخچه سبط بنيامين را در  ا.)۵:١۴داوران (ايفا کردند 
کنيم، به وضوح صفت گرگ   داوران مطالعه می٢٠ و ١٩های  باب

شائول اولين پادشاه اسرائيل از . نماييم درنده را در اين قبيله مشاهده می
او در طی زندگی خود بارها تالش کرد داود را بکشد . قبيله بنيامين بود

خويی شهرت   درنده که بهبنيامينی انو کاهن) ١٠ :١٩اول سموئيل (
دوم سموئيل (، شبع )٢٣ :٢دوم سموئيل (داشتند عبارت بودند از ابنير 

  ).١۴ -۵ :١۶دوم سموئيل (، شمعی )٢٠
؛ فيليپيان ١ :١١روميان (نيز از قبيله بنيامين بود  سولس طرسوسی 
رساند و مسيحيان را  به کليسا آزار و اذيت میکه او  ، زمانی)۵ :٣

                                                 
بود که عجلون را به قتل رساند " ايهود" يکی از افراد مشهور نسل بنيامين داوری به نام ٨
است، اما ايهود بنيامين چپ » پسر دست راست من«بنيامين به معنی ). ٣٠ -١٢ :٣داوران (
  ). ١۶ و ١۵ :٢٠داوران ! (ت بوددس
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انداخت، در واقع همچون يک  نمود و به زندان می تعقيب و دستگير می
  ٩.نمود جانور وحشی عمل می

آنچه قابل توجه است اين است که موسی در سخنانش در مورد 
تثنيه (گويد  صفتی چيزی نمی بنيامين از اين رفتار بيرحمانه حيوان

دهد که   مینامد و وعده می" حبيب خدا"، بلکه سبط بنيامين را )١٢ :٣٣
در ميان «خداوند به حمايت از او ادامه خواهد داد، و بنيامين 

اين جمله اشاره است به ). ١٢ :٣٣تثنيه (» شود هايش ساکن می کتف
اينکه خدا بنيامين را دوست دارد و او را بر قلب يا دستانش حمل 

بعد از مرگ سليمان، وقتی قوم اسرائيل دو پاره شد، قبيله . کند می
اين دو . ين به دودمان داود وفادار ماند و با قبيله يهودا متحد شدبنيام

  .وجود آوردند هشود، ب ناميده می" يهودا"قبيله حکومت جنوبی را که 
  

  )٣٣ -٢٨ :۴٩پيدايش ( همه پسران يعقوب -۵
ت بدون پسران يعقوب کلماتی را که پدرشان به هر يک از آنها گف

د خاندانشان، نسل به نسل، بازگو  افراسپردند و برای شک به خاطر می
با گذشت زمان، آنان بيش از پيش متوجه عمق سخنان وی . نمودند می
شدند؛ و اطمينان خاطری را که يعقوب از جانب خداوند به آنان داده  می

  .کردند بود همچون گوهری در سينه خود ذخيره می
ران آخرين کلماتی را که يعقوب پير بر زبان راند، نه در مورد پس

بلکه در مورد خودش بود، او از آنان خواست که متعهد شوند او را در 

                                                 
فعلی که در اين جمله ). ٣ :٨اعمال (» ساخت  سولس کليسا را معذب می«: نويسد  لوقا می٩

تو را «: مسيح به سولس گفت. کند بکار رفته، اشاره به پاره شده به دست حيوان وحشی می
است به زارعی ای  اين اصطالح اشاره). ١۴ :٢۶اعمال (» ها لگد زدن دشوار است بر ميخ

به سخنان خود پولس درباره (زند تا از دستورات او اطاعت کند  که به حيوان سيخ می
: ١٩: ۴ ، ٣ :٢٢رفتارش پيش از ايمان آوردن به مسيح در اين آيات توجه کنيد اعمال 

؛ اول تيموتائوس ۶ :٣؛ فيليپيان ٢۴ -٢٢، ١٣ :١؛ غالطيان ٩ :١۵؛ اول قرنتيان ١٠ و ٩ :٢۶
  ). ١٣  و١٢ :١
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اش مدفون بودند، دفن  غار مکفيله، جايی که اجساد پنج عضو خانواده
ابتدا ابراهيم اين غار را برای دفن جنازه سارا خريداری نموده . نمايند
ليه ، راحيل و اسحاقهای بعد به ترتيب  ، ولی در سال)٢٣پيدايش (بود 

او . نيز در آنجا دفن شدند، و حال نوبت يعقوب بود که به آنها بپيوندد
، بنابراين )٣١ -٢٧ :۴٧(قبًال در اين رابطه با يوسف سخن گفته بود 

خواست همه  دانست که تقاضای او اجرا خواهد گرديد، اما می می
پسرانش متوجه مسئوليت خود در قبال انجام آخرين توصيه پدر باشند و 

  .رام خود را نسبت به او به جا آورنداحت
او . زندگی طوالنی و پر درد و رنج يعقوب به پايان رسيده بود

آخرين سفر خود را طی نموده بود، آخرين برکات خود را بخشيده بود، 
آری، اين چنين او کارش را . و آخرين درخواستش را اعالم نموده بود

. ر فانی را بدرود گفتبه انجام رساند و آخرين دم را برآورد و دا
ساليان پيش، او با عصايش از رودخانه اردن عبور کرد و اکنون نيز 

عبرانيان (کند، عصايش را به همراه دارد  که به ديار باقی عبور می
٢١ :١١.(  

  . سفر عمرش، يک مسافر غريب باقی ماندابتدا تا انتهایاو از 
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  فصل دوازدهم
  

  سه تابوت
  ۵٠پيدايش 

  
ستی پرسيدم که ميزان مرگ و مير در شهرشان چقدر يک بار از دو

و اين » !ميرد از هر يک نفر، يکی می«: است، و او آهسته پاسخ داد
  . استميزان مرگ و مير در همه جای دنيا

عبرانيان (مرگ يک اتفاق و تصادف نيست بلکه قرار مالقات است 
 اما ترسم، نه اينکه من از مرگ می«: نويسد  می١وودی آلن). ٢٧ :٩

اما . »آيد من آنجا حضور داشته باشم خواهم وقتی مرگ سراغم می  نمی
. در آنجا حضور خواهد داشت، همچنين من و توچه نه او چه بخواهد 

هيچ کس تا کنون نتوانسته به دفتر قرار مالقات خدا نگاهی بيندازد و 
  .وقت قرار مالقاتش را پاک کند

پردازد که  خاکسپاری میاين فصل از کتاب، به گزارش مراسم سه 
دو مورد آن واقعی و يک موردش مجازی است؛ اما هر سه آنها مهم 

  .هستند
  

  )۴-١ :۵٠پيدايش ( تابوت پدری محبوب -١
يعقوب سخن ديگری نداشت که بگويد، پس در ! صحنه جالبی بود

بستر دراز کشيد و در حالی که پسرانش گرداگرد او ايستاده بودند به 
او رفت و پشت سر خود . کشيد ش انتظارش را میخداي. خواب رفت

هسته مرکزی قومی بزرگ را به جای گذارد و نيز همراه آن سندی از 
تواند با شخصی جايزالخطا و ناکامل که به خدا  آنچه خدای بزرگ می

                                                 
١ Woody Allen-هنرپيشه آمريکايی      
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ای در  او خيمه سفر خود را ترک کرد و به خانه. ، انجام دهدايمان دارد
  ).١۶ -١٣ :١١عبرانيان (شهر آسمانی رفت 

افراد «:  نوشت٢آلفرد لرد تنيسون). ١١ و ١٠، ١آيات (سوگواری 
مسن بايد بميرند، و گرنه جهان دچار کهنگی خواهد شد و به تکرار 

  .»گذشته خواهد پرداخت
ميرند، آنانی که ايشان را  اما وقتی افراد مسن می. شايد اينطور باشد

هر چه . کنند ساس میدوست داشتند کمبودشان را در عمق وجودشان اح
بيشتر با کسی که دوستش داريم بسر برده باشيم، به همان نسبت نيز 

شود و در نتيجه برکندن آن  تر می مان با اوعميق های وابستگی ريشه
و آری، اندوه و ماتم بخش طبيعی . گردد تر می ها سخت ريشه
 مانند ديگران که اميد«ناپذير زندگی است، ولی ايمانداران  تفکيک
اما به هر ). ١٣ :۴اول تسالونيکيان (شوند  دچار غم و حزن نمی» ندارند

آيد، و آن هنگام که دزدانه  تقدير، مرگ هنوز هم يک دشمن به شمار می
  .گرديم ربايد، برای مدتی طوالنی دردمند می آيد و عزيزان ما را می می

و سر  بی گريه او. بينيم اين ششمين بار است که يوسف را گريان می
او همين کار را . »او بر روی پدر خود افتاد و گريست«. صدا نبود

). ١۵ و ١۴ :۴۵(کرد وقتی خود را به بنيامين و برادرانش شناسانيد 
افراد نژاد سامی از اينکه به طور آشکار احساسات و هيجانات خود را 

کردند؛ و مقام يوسف نيز مانع از اين  بروز دهند احساس شرم نمی
سپس، آن هنگام که برای خاکسپاری . احساسش را بروز دهدشد که  نمی

جنازه يعقوب گروه سوگواران به کنعان رسيدند، يوسف مردم را به 
پاس مرگ يعقوب به يک هفته عزاداری عمومی دعوت نمود 

)۵١٠ :٠.(  

                                                 
٢ Alfred Lord Tennyson- شاعر انگليسی قرن نوزدهم   
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ميرد، خدا از ما انتظار  داريم می هنگامی که کسی را که دوست می
علت است که او به ما نعمت اشک ريختن به همين . دارد که گريه کنيم

مزمور (بخشی از فرايند شفا است های طبيعی  اشک. را داده است
ها را باز و شفا نيافته و درد را  زخم، اما اندوه غير طبيعی )۵ :٣٠

من در طی خدمت شبانی خود متوجه شدم که افرادی . سازد طوالنی می
ند در معرض خطر کن که غم و اندوه خود را پنهان و سرکوب می

. گيرند که عالجشان سخت است های روحی يا جسمی قرار می بيماری
بهترين هديه «ها را  شاعر و کشيش کليسای اسقفی، اشک ٣جان کبل

  .نامد می» خدا برای انسان دردمند
 آماده شاش را برای مرگ يعقوب خود و خانواده). ۶ -٢آيات (تدارک 

او . ماست که از آن پيروی کنيمساخته بود و اين نمونه خوبی برای 
هايی  طور خصوصی درباره مراسم تدفين خود به يوسف توصيه به

های خود را  و سپس دستورات و توصيه) ٣١ -٢٧ :۴٧پيدای (نموده بود 
در ). ٣٢ -٢٩ :۴٩(به طور آشکار و علنی به همه پسرانش ابالغ نمود 

 زيرا همه چيز اين مورد هيچگونه مخالفت يا ناهماهنگی وجود نداشت،
  .ريزی شده بود از قبل مقرر و معين و برنامه

عجيب است که بسياری از مردم بر جزئيات تدارک تعطيالت  واقعًا
ورزند، اما در مورد تدارک آخرين  يا سفر تجارتی خود اصرار می

يعقوب در مورد محل . اعتنا هستند تر است بی سفری که از همه مهم
هايش را   و به يوسف مسئوليت انجام آروز کردگودفنش با پسرانش گفت

طرح از قبل تعيين شده به عالوه يک فرد مورد اعتماد . محول نمود
  . انجام گيرده آسانیبرای انجام طرح باعث شد همه چيز ب

                                                 
٣ John Keble (1792-1866)    
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. ای آماده خاکسپاری کرد يوسف جسد پدرش را به طور شايسته
برای اين  يوسف ٤.ای داشتند العاده مصريان در اين کار مهارت فوق

ای بلکه از پزشکان استفاده کرد، احتماًال به   حرفهکار نه از مومياگران
ای که با کار مومياگری مصريان  پرستانه دليل پرهيز از مراسم بت

 بود د که به خدای حقيقی و زنده وفاداريعقوب ايمانداری بو. همراه بود
 از خدا ها بعد، موسی قرن. و نيازی به ياری خدايان مصريان نداشت

خواست باليی بر سرزمين مصر نازل کند تا ثابت گردد که خدايان 
  .خاصيتند مصريان واقعاًً ناتوان و بی

به فرمان فرعون، برای يعقوب عزای عمومی اعالم شد، چرا که او 
اينگونه مراسم فقط در مورد افراد . پدر شخص دوم مملکت بود

مراسم . شد اجرا میاش  سرشناسی چون خود فرعون و افراد خانواده
احتماًال همزمان بود با ،  بدن يعقوب به مدت چهل روزنموميايی کرد

  .انجاميدطول به عزاداری عمومی که هفتاد روز 
منصبان دربار را وسيله قرار داد تا پيام او را به  چرا يوسف صاحب

توانست با فرعون مذاکره کند؟  فرعون برسانند در حالی که خودش می
در تنگنای روحی رعايت مرگ پدرش قرار گرفته بود يا شايد يوسف 

شايد رسم سنتی و موروثی مصريان مانع تماس افراد عزادار با پادشاه 
بايستی  می) ٨ :۴۵(فرعون " پدر"يوسف به عنوان ). ٢ :۴استر (شد  می

اجازه بگيرد تا از سرزمين مصر خارج شود و نيز بايستی فرعون را 
يوسف در . گردند اش به مصر باز می وادهمطمئن سازد که او و خان

مواظب بود درخواست ) ۵٠ :۵پيدايش (حين نقل کردن سخنان پدرش 

                                                 
جات و  کردند، بلکه جسد را با ادويه  يهوديان عهدعتيق مردگان خود را موميايی نمی٤

سوزاندند،  ن جسد را نمیآنا. دادند پيچيدند و بدون تابوت آن را در قبر قرار می پارچه می
يهوديان به طور کلی از مراسم . بايستی به خاک برگردد نه به خاکستر زيرا بدن می

  . کردند پرستان پرهيز می بت
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 ٢٩ :۴٧(پدرش را مبنی بر اينکه در مصر دفن نگردد، بر زبان نراند 
  ).٣٠و 

، همه )٨آيه (های خردسال   به استثنای بچه).١٣ -٧آيات (احترام 
ند تا برای آخرين بار نسبت به افراد خانواده از مصر به کنعان رفت

ای  شايد سفر برای عده. گذار خانواده ادای احترام نمايند مؤسس و بنيان
ای بود  پر دردسر و برای ديگران سخت و مشکل بود، اما کار شايسته

در جامعه مدرن ما مرسوم نيست که اين . گرفت بايست انجام می که می
ييم و يا نسبت به متوفی همه وقت صرف ابراز دلسوزی و همدردی نما

دم که قبرستانی هست که مردم در جايی خوان. اين همه ادای احترام کنيم
شوند و بدون اينکه پياده شوند، نگاهی به  به آن داخل میبا ماشين 
نويسند و از قبرستان خارج  اندازند، در دفتری اسمشان را می تابوت می

  .گردند می
 بر ساکنان آن ديار بر جای مدت عزاداری در کنعان، اثر عميقی

ها عزاداری  يوسف يک زمين خرمنکوبی را برای انجام هفته. نهاد
انتخاب کرد، زيرا اين زمين در خارج از شهر و بر بلندی قرار داشت، 

  .کرد و فضای وسيعی را برای تجمع گروهی بزرگ ايجاد می
ان آيد که همه خاندان يعقوب به سرزمين کنع  چنين بر می١٣از آيه 

و به غار مکفيله نرفتند، بلکه دوازده پسر او که حاملين تابوت بودند 
از آنجا که همه ما با هم . جسد او را به آرامگاه ابدی او منتقل ساختند

. آورد راهی قبر هستيم، مرگ و سوگواری ما را به دور خود گرد می
نمودند، گرد هم آمدند   و اسماعيل وقتی ابراهيم را دفن میاسحاق

کردند   را دفن میاسحاق، و نيز عيسو و يعقوب هنگامی که )٩ :٢۵(
)٣۵: ٢٩.(  

اين اولين سفر بازگشت يوسف به ميهن خود در سن سی و نه 
به هر تقدير، او در کنعان .  خاطر دفن پدر سالگی بود، و آن هم به
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اش محسوب  توقف ننمود زيرا خدا در مصر که وطن يوسف و خانواده
  .وليتی عطا فرموده بود تا به انجام رساندشد به وی مسئ می

  

  )٢١ -١۵ :۵٠پيدايش (ای دردناک   تابوت برای گذشته-٢
کند، و ادای احترامات و  ه مینای رخ هنگامی که مرگ در خانواده

گيرد، افراد خانواده به  دادن تسليات به داغداران جملگی انجام می
 اين بدان معنی نيست البته. گردند تدريج به وظايف روزانه خود بر می

شود، ولی واقعيت اين است  که شخص متوفی به فراموشی سپرده می
که بايد نهايتًا غم و اندوه را پشت سر نهاد و به زندگی ادامه داد، چرا 
که بهترين نحوه احترام کردن به شخص مرده اين است که مراقب 

ما را همدردی و دلسوزی سوگواری طوالنی شايد . بازماندگانش باشيم
افزايش دهد، اما باعث رشد و بلوغ شخصيت ما نخواهد شد و ما را 

اش به  يوسف و خانواده. برای کمک به ديگران تقويت نخواهد کرد
مصر بازگشتند و به کار و وظيفه خود مشغول شدند؛ يوسف در دربار 
فرعون به خدمت ادامه داد و برادرانش نيز به نگهداری احشا فرعون 

  .پرداختند
اين واقعه چه زمانی روی داد؟ آيا بعد از آنکه ). ١۵آيه (س تر

خانواده از مراسم دفن يعقوب در کنعان بازگشتند يا در طی مدت عزای 
عمومی در مصر؟ داستان در جايی از متن ثبت شده که خواننده فکر 

کند واقعه بعد از بازگشت از کنعان اتفاق افتاده، اما احتمال دارد قبل  می
فاق ته کنعان، در طی دوران طوالنی عزاداری در مصر نيز ااز سفر ب
آن يازده برادر پس از مرگ پدر به اين فکر افتادند که تنها . افتاده باشد

اند و  ميانجی ميان خود و يوسف شخص دوم مملکت را از دست داده
  .اين موجب وحشتشان شد
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 فکر کنيم کنيم شايد با خود ها بعد از اين جريان زندگی می ما که قرن
پروراندند؟ مگر يوسف آنها را  چرا اينها چنين فکری در سر می

ريخت آنها را نبوسيده بود؟ آيا  نبخشيده بود؟ مگر در حالی که اشک می
توانست نشانگر محبت او باشد؟ مگر يوسف تعريف نکرد  اين همه نمی

که خدا عمل زشت آنها را به خيريت تبديل نمود؟ مگر همين يوسف 
ه تدارک انتقال آنها را به مصر فراهم نمود تا از ايشان حفاظت و نبود ک

  .ترسيدند مراقبت نمايد؟ پس چرا می
مهر  رفتار حاکی از. آنها به يوسف اعتماد نداشتند: پاسخ ساده است

اين حالت . و محبت يوسف نتوانسته بود بر قلب آنان اثر بگذارد
ن امروزی نيست که شباهت به رفتار برخی مسيحيا برادران يوسف بی

دائمًا نگران داوری خدا هستند و باور ندارند که خدا واقعًا آنها را عفو 
  .فرموده و آنها را فرزندان خود ساخته است

کنم خداوند  احساس می«: يک روز، يکی از اعضا کليسا به من گفت
شکی ندارم که مستحق مجازاتم و هرگز نجات . مرا ترک کرده است

  .»ام نيافته
دوست داريد خدا چه کند تا شما مطمئن شويد نجات «: يدمپرس
  »ای نشان دهد؟ خواهيد معجزه ايد؟ آيا می يافته
  »!تواند معجزات کند شيطان هم می. فايده ندارد! نه، نه«
  »خواهيد صدای خدا را از آسمان بشنويد؟ می«
اگر خدا با من سخن بگويد کمک بزرگی خواهد . بله، بد نيست«
  .»شد

 مقدس را باز کنيم و ببينيم درباره گناهان شما و  خوب، کتاببسيار«
کنيم در واقع   را باز میسمقد گويد؛ زيرا وقتی ما کتاب بخشايش چه می

وقتی . »گويد کند و با ما سخن می خداست که دهانش را باز می
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های  مقدس را باز کرديم و به کالم خدا نظر انداختيم، او به وعده کتاب
  . اطمينان نمود و خداوند به او آرامش عطا کردخدا اعتماد و

چه دردناک است که بعد از آن همه خوبی از جانب يوسف، باز 
شايد يوسف از ما متنفر است و برای آنچه با «برادرانش فکر کنند که 

کنيم ديگران با ما آن رفتاری را  ما اغلب فکر می(» او کرديم تالفی کند
وقتی !). کرديم ن بوديم آن رفتار را میخواهند کرد که اگر ما جای آنا

 به زودی محبت خدا را زير سؤال خواهيد شما به کالم خدا شک کنيد،
برد و در نتيجه نسبت به اميدهای آينده خود مأيوس خواهيد شد، چرا که 

ولی همه چيز با ايمان . ايمان و اميد و محبت جزو الينفک يکديگرند
» دن است و شنيدن از کالم خدالهذا ايمان از شني«: شود شروع می

  ).١٧ :١٠روميان (
دادند آن بود که در سکوت  بايست انجام می آنچه برادران يوسف می

و در آرامش کامل بنشينند و کاله خود را قاضی نمايند و آنچه را که 
يوسف گفته و برای آنها انجام داده بود در مغز خود مرور و تفکر 

اگون و به طور ملموس و آشکار، های گون يوسف به طريق. نمايند
محبت و بخشش خود را با منطق و استدالل فراوان توجيه و اثبات نمود 
مبنی بر اينکه گناهان گذشته آنها را کامًال فراموش کرده است، پس 

  .ديگر جای ترس و نگرانی نبود
دارد و آنانی را که به مسيح  چطور بدانيم که خدا ما را دوست می

: گويد بخشد؟ کالم تغييرناپذير و ابدی او به ما می  میآورند ايمان می
اين را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ايمان آوريد تا بدانيد که حيات «

کنيم و آنچه  آنچه ما احساس می). ١٣ :۵اول يوحنا (» جاودانی داريد
  گويد دو چيز مختلف است و ما هرگز نبايد کالم ابدی خدا را به خدا می
پولس .  و ناپايدار خود زير سؤال ببريماحساسات زودگذروسيله 
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سپس پاسخ » ا از محبت مسيح جدا سازد؟رکيست که ما «پرسد؟  می
  ).٣٩ و ٣٨، ٣۵ :٨روميان (» هيچ چيز«: دهد می

ترسيدند  برادران يوسف که می). ١٧ و ١۶آيات (درخواست عفو 
 به اميد آنکه او ای نزد وی فرستادند شخصًا به او نزديک شوند، نماينده
آيا آنچه از قول يعقوب به يوسف . را متقاعد نمايند که آنان را ببخشد

خواست برای  اگر يعقوب می. گفتند واقعًا سخنان يعقوب بود؟ احتماًال نه
پسران مجرم خود ميانجيگری نمايد، هنگامی که با يوسف تنها بود، اين 

زيست اقدام به چنين  یيا مدت هفده سالی که در مصر م. کرد کار را می
رسد برادران اين داستان ساختگی را برای  به نظر می. کرد کاری می

کنند به اميد آنکه مهر يوسف نسبت به پدرش را  يوسف تعريف می
  ).١٧ :۵٠(وسيله قرار دهند تا او لطف بيشتری در حق آنان بکند 

و چون به وی سخن گفتند يوسف «يوسف چه واکنشی نشان داد؟ 
او عميقًا آزرده خاطر شد که چرا برادرانش به ). ١٧آيه (» تبگريس

 پی به محبت و وتوانند از رفتار نيک ا سخنان او اعتماد ندارند و نمی
توانست انجام دهد تا آنها متقاعد  چه خدمت ديگری می. بخشش او ببرند

  شوند و به او اعتماد و اطمينان نمايند؟
اش  وسف برادرانش را به خانهاحتماًال ي). ٢١ -١٨آيات (اطمينان 

. رسد آنها خود به آنجا بروند عوت کرده است، زيرا بعيد به نظر مید
اين . وقتی آنها وارد خانه شدند، با ترس در مقابل او به خاک افتادند

آنان مانند پسر . های يوسف بود آخرين تعظيم آنان در تأييد انجام خواب
قيد و شرط را   مجانی و بیتوانستند بخشش گمشده در عهدجديد، نمی

برادران از يوسف خواستند ! باور نمايند، زيرا دور از انتظار آنها بود
لوقا (آنها را عفو نمايد و در عوض ايشان را به غالمی خود بپذيرد که 
 اين کند معنی آمرزش گناهان توسط خدا اگر کسی فکر می). ١٩ :١۵
  .ا بخواند ر٩ و ٨ :٢، بهتر است رساله به افسسيان است
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تواند عفو نمايد که خود را گناهکار  خداوند فقط افرادی را می
توانند با تالش شخصی خود شايسته عفو  پذيرند که نمی دانند و می می

، باجگير روی درخت )۴يوحنا (زن سامری کنار چاه . خداوند باشند
، و هر )۴٣ -٣٩ :٢٣لوقا (، يا دزد روی صليب )١٠ -١ :١٩لوقا (

های  ديگری، با اعتراف به گناه خود و دست شستن از تالشگناهکار 
مغرورانه خود برای کسب نجات است که بخشش گناهان خود را از 

  .کند خدای رحيم دريافت می
سازد که گناهانشان را  چگونه خدا فرزندان خود را مطمئن می

آمرزيده و فراموش کرده است؟ به همان طريق که يوسف برادران 
. گويد  او با کالمش با ما سخن می. را مطمئن ساختزده خود وحشت

او آنها را دلداری داد و با » !ترسان نباشيد«: يوسف دوباره تکرار کرد
اين است آنچه خداوند برای فرزندان خود . مهربانی با آنها سخن گفت

شان جای دهند  دهد اگر آنها کالمش را بخوانند و آن را در قلب انجام می
اينک خداوند نجات من است، بر او توکل «.  توکل نمايندو کامًال به او

  ).٢ :١٢اشعيا (» نموده، نخواهم ترسيد
کنند که نگران و بيمناک بودن درباره  بعضی از مسيحيان تصور می
واقعيت اين است که هراس و دودلی . نجات نشانه فروتنی و تقدس است

ين صفتی نيست که ا. ايمانی و امتناع از پذيرش کالم خدا است نشانه بی
مگر نه اين است که خدا امين است و هرگز ! بخواهيم بدان افتخار کنيم

هايش صادقانه است؟ پس چرا مردم دچار شک  گويد و وعده دروغ نمی
  شوند؟ ترديد می و

شما درباره من بد «: اعتنايی نکرد يوسف نسبت به گناهان آنها بی
که در قلب آنها شرارت دانست  او می). ٢٠ :۵٠پيدايش (» انديشيديد

دانست که خدا رفتار  وجود دارد ولی در ضمن اين را نيز می
آميز آنها را باطل کرده و طوری تغيير داد که برای اجرای  شرارت
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اين مطلب ما را به ياد واقعه صليب . مقاصد نيک او بکار رود
چون بر حسب اراده ) عيسی(اين شخص «: پطرس گفت. اندازد می

شدانی خدا تسليم شد، شما به دست گناهکاران بر صليب مستحکم و پي
» کشيده، کشتيد که خدا دردهای موت را گسسته، او را برخيزانيد

خدا از طريق بزرگترين جنايتی که در دنيا اتفاق ). ٢۴ و ٢٣ :٢اعمال (
  .ها نمود افتاد، بزرگترين برکت ممکن را نصيب انسان
ه آنها را از حمايت دايمی يوسف نه تنها برادرانش را بخشيد، بلک

من شما را و اطفال شما را «: خود برخوردار و مطمئن ساخت
او به آنها خانه داد تا در آن زندگی ). ٢١ :۵٠پيدايش (» پرورانم می

کنند، کار داد تا درآمدی داشته باشند، خوراک داد تا گرسنه نمانند و 
 اينجا تصويری يکبار ديگر ما در. تمام نيازهايشان را برآورده ساخت

دهد هرگز ما را ترک يا  بينيم که نويد می دهنده خود می از نجات
؛ عبرانيان ٢٩ -٢٧ :١٠؛ ٣٧ :۶؛ يوحنا ٢٠ :٢٨متی (کند  فراموش نمی

؛ ٣٢ :٨روميان (سازد  و هرگونه نياز ما را برآورده می) ۶ و ۵ :١٣
  ).١٩ :۴فيليپيان 

بودند  و تشويش وسف زير ابری از ترسمدت هفده سال برادران ي
در طول مدتی که پدرشان . زيرا واقعًا به او اعتماد و اطمينان نداشتند

ها و پيوندهای انسانی تکيه و توکل داشتند تا  زيست، آنها به وابستگی می
آنها را حمايت و محافظت کند ولی وقتی يعقوب مرد، يگانه حامی و 

کردند  د میاگر آنها به يوسف اعتما. پشتيبان آنها از دست رفت
توانستند به دور از ترس و وحشت، با او و با پدرشان در شادی و  می

  .آرامش زندگی کنند
ايم، بايد شاد باشيم که  ما که با ايمان به مسيح فرزندان خدا گشته

گناهان ما بخشيده و فراموش شده، در اعماق دريا مدفون گشته است 
، و )١٧ :٣٨اشعيا (ست ، خدا آنها را پشت سرش افکنده ا)١٩ :٧ميکا (
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؛ ٢٢ :٢۴ ، ٢۵ :۴٣اشعيا (آورد   آنها را ديگر به ياد نمی،محو ساخته
زندگی ! بياييد به آنچه خدا فرموده اعتماد کنيم). ١٧ :١٠، ١ :٨عبرانيان 

کولسيان (توانيم در زندگی تازه سلوک کنيم  گذشته دفن شده و ما می
١١ -١ :٣، ١٣ :٢.(  

  

؛ عبرانيان ٢۶ -٢٢ :۵٠پيدايش (خاص  تابوت برای برادری -٣
٢٢ :١١(  

او باعث . يوسف يک فرزند، يک برادر، و يک مدير استثنايی بود
از . های قحطی و خشکسالی نجات يابند شد مردم بسياری در طی سال

نيز در شمار اين مردم بودند، يوسف با اين کار آينده  آنجا که خانواده او
خانواده يعقوب در اثر قحطی از بين اگر . قوم اسرائيل را تضمين کرد

پس . گشت رفت، جهان از وجود فرزند خدا و کالم خدا محروم می می
  .ما دين بزرگی نسبت به يوسف داريم

ر برده شد هفده هنگامی که يوسف به مص). ٢٣ و ٢٢آيات (خانواده 
 و نود و سه سال در آن ديار زيست که پنجاه و يک )٢ :٣٧(ساله بود 

ها، او  در طی آن سال. در کنار خانواده محبوبش بسر بردسال آن را 
ای برای  اند و خدا نقشه پی برد که قوم يهود محافظت و حمايت گرديده

همانطور که يعقوب ! يوسف صاحب نوه و نتيجه نيز شد. آنها دارد
های منسی  فرزندان يوسف را به فرزندی پذيرفته بود، يوسف نيز نوه

شرحی در دست نداريم تا بدانيم اين کار چه . را به فرزندی پذيرفت
  .تأثيری بر اين خاندان نهاده است

به ايمان يوسف در حين وفات خود از «). ٢۵ و ٢۴آيات (ايمان 
های خود وصيت  اسرائيل اخبار نمود و درباره استخوان خروج بنی

-١٣ :١۵پيدايش (های خدا به ابراهيم  وعده). ٢٢ :١١عبرانيان (» کرد
 و يعقوب منتقل شد و يعقوب نيز آنها را با يوسف در اسحاق به) ١۶ 
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 ناشی از تلقين، يا سطحی یايمان صرفًا احساس). ٢١ :۴٨(ميان گذاشت 
ايمان . باوری افراطی و اعتماد به نفس نيست بينی و خوش يک خوش

 ايمان آن هحقيقی بر کالم مصون از خطای خدا استوار است، و ما ب
  . خداستکالمکنيم چون  ر میداريم و طبق آن رفتا

-١۴ :٢يعقوب (دارد  ايمان حقيقی هميشه ما را به اطاعت وا می
به همين . دانست به چه ايمان آورده و به کجا تعلق دارد يوسف می). ٢۶ 

جهت او نخواست به هنگام رهايی قوم خدا از مصر، تابوت او در آن 
ند ياد کنند که به او برادرانش را واداشت تا سوگ. سرزمين باقی بماند

اوالد و نوادگانشان کالم را تعليم خواهند داد تا آنان نيز به نوبه خود آن 
عمل نيز آنها قول دادند و به قولشان . های آينده منتقل سازند را به نسل

نمودند، موسی  هنگامی که يهوديان مصر را ترک می. نمودند
) ١٣:١٩خروج (های يوسف را برداشت و با خود حمل نمود  استخوان

؛ نيز نگاه کنيد به ٣٢ :٢۴يوشع (و يوشع آن را در شکيم دفن کرد 
قبايل افرايم و منسی " پايتخت"هنگامی که شکيم ). ١٩ :٣٣پيدايش 

  .شد، آن مکان محل مناسبی برای تدفين يوسف گرديد) فرزندان يوسف(
با توجه به مشکالت خاصی که در زندگی يوسف وجود داشت، 

 یتوانست چنين ايمان راسخ ماند که او چگونه می میانسان متحير 
سر برده بود و  ه دور از خانواده خود بیهای زياد او سال. داشته باشد

تا آنجا که . رض دين باطل و قدرتمند مصريان قرار داشتعدر م
. دانيم در مصر کسی وجود نداشت که بتواند ايمان او را تقويت نمايد می

داد که امروزه مردم برای ترک خدا  ايی میه اگر يوسف تن به بهانه
  .شد خدا می پرست و بی دهند، او فردی بت بدان تن می

با او رفتار رحمی  يوسف با بی" ايماندار"برادران به اصطالح 
ها روبرو شود، و افرادی که  نمودند، خداوند نيز اجازه داد او با سختی

به . ز فراموش کردنديوسف به آنها کمک کرده بود، او را به هنگام نيا
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اگر اين است معنای «: توانست با خود استدالل کند اين ترتيب او می
اما ايمان » !خواهم چنين زندگی داشته باشم زندگی با ايمان، من نمی

يوسف اگر چه در بوته آزمايش قرار گرفت، ولی دچار لغزش و تزلزل 
ير وقوع او با ايمان راسخ به وعده خداوند همچنان در مس. نگرديد
رفت و در انتظار روزی بود که برادرانش در  هايش پيش می خواب

اش وفا  خداوند نيز او را نااميد نساخت و به وعده. مقابل او تعظيم کنند
  .نمود

پنجاه و يک سال بعد از مرگ يعقوب، يوسف در ). ٢۶ :۵٠(آينده 
ترش، رگان بزرسن صد و ده سالگی، و احتماًال پس از مرگ براد

دانستند که آرزوی پدر بزرگشان مبنی بر  های او می نوه.  يافتوفات
بايست جامه عمل  های او به سرزمين موعود بود، می انتقال استخوان

حضور تابوت يوسف در مصر يادآوری دائمی به قوم يهود بود . پوشد
هنگامی که وضعيت و شرايط . که همچنان به خدا اعتماد داشته باشند

يير يافت و يهوديان نه به عنوان شهروندان بلکه قوم خدا در مصر تغ
توانستند به آرامگاه  آنها می) ٨ :١خروج (همچون بردگان قلمداد شدند 

همچنين در طی سفر و . موقتی يوسف بنگرند و تسلی و تقويت يابند
آب و علف، حمل بقايای جد  های بی های خود در بيابان سرگردانی

ه به خدا اعتماد کنند و هرگز مأيوس کرد ک يوسف به آنها يادآوری می
  .نگردند

ظاهرًا ممکن است خاتمه خوشايندی " تابوتی در مصر"عنوان 
غير از آن  بهبرای اين کتاب نباشد، اما از ديدگاه ايمان، عنوان ديگری 

عالوه بر اين، . کننده باشد توانست تا اين حد اميدبخش و دلگرم نمی
. ندگی او هنوز هم ادامه داشت يوسف مرده بود ولی شهادت زچهاگر

کند،  خدا خدمتکارش را دفن می«: همانطور که جان وسلی گفته است
: نويسد ؛ و يوحنای رسول می»يابد ولی خدمتش همچنان ادامه می
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اول يوحنا (» ماند کند تا به ابد باقی می کسی که به اراده خدا عمل می«
 خود را به خدا زندگی«: گويد  چنين میگمپبل مورگان. جی). ١٧ :٢

تان هست و  بسپاريد؛ ديد روحانی داشته باشيد؛ کاری را که در دسترس
خدا در نظر دارد، به بهترين نحو و با کمال صداقت و امانت انجام 
دهيد و بميريد، و اين را بدانيد که با اين کار خود تأثيراتی حساس و 

ه و جريان خواهد های آينده ادام ايد که در نسل نيروهايی پويا آغاز کرده
داشت تا آن روزی که محصول و نتيجه پرجاللی به دور تخت خدای 

گذارند او  هنگامی که مرد خدا را در تابوت می. آوری گردد ابدی جمع
  ٥ ».کارش را در جهان هنوز به پايان نرسانده است

کنيم، او با ما  آری، امروز نيز که زندگينامه يوسف را مطالعه می
 !دهد  ما را برکت میگويد و سخن می

                                                 
٥ 26 Semons by G. Campbell Morgan (Joplin, Mo.: College Press, 

1969),col.3,pp. 158-9   
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  فصل سيزدهم
    

  بندی بررسی و جمع :اصيل باشيد
  

 و يعقوب و يوسف و برخی از افراد خاندانشان آشنا اسحاقما با 
هايی بايد  شديم؛ و از اين راه، پی برديم که ايماندار اصيل از چه ويژگی

  :های جالب را بررسی کنيم اين ويژگی. برخوردار باشد
  

  اند صيل جملگی از گل سرشته شده ايمانداران ا-١
مودی . ال.اين مطلب را با اعترافی از مبشر مشهور آمريکايی دی

  .آغاز کنيم
مقدس را مطالعه  های کتاب نامه شخصيت در گذشته، وقتی زندگی«
توانستم بپذيرم که اين اشخاص  شدم، زيرا نمی کردم، ناراحت می می

داد  چگونه خدا اجازه میفهميدم  مقدس مرتکب خطا شده باشند؛ و نمی
اما ... آنان رفتاری ناشايست داشته باشند بدون اينکه مجازات شوند

فهميم که خدا تنها  شويم و می وقتی با شخصيتی مانند يعقوب روبرو می
 برای همه کنيم که او را نجات داده است، درک میبه فيض عظيم خود 

 ١»...باقيستجای اميد   ما
گيرد، نگرانی آقای مودی  س را جدی میمقد کسی که مطالب کتاب

های مهم  کنيم که شخصيت اغلب اوقات ما تصور می. کند را درک می
اند، هميشه   فرشته داشتهتاند بلکه ماهي مقدس بيشتر عادی نبوده بکتا

. اند اند و هرگز در اطاعت از اراده خدا قصور نورزيده فرمانبردار بوده
قدس نيز م فراد سرشناس کتابشويم که اين ا اما بعد متوجه می

                                                 
١ The Gospel Awakening: Sermons and Addresses of D.L. Moody (Chicago: 

J. Fairbanks and Co., 1879),p. 620.   
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اند، ولی با  همچون ما از گل سرشته شده، آنها نيز اند  داشتههايی ضعف
  !اين وجود خدا آنها را برای اجرای مقاصد خود بکار برده است

جدعون با ترس و لرز به کشاورزی مشغول بود، اما خدا او را به 
ر سر تصاحب راحيل و ليه همسران يعقوب ب. سرداری دلير تبديل کرد

کردند، ولی با اين حال قوم اسرائيل از آنان  دل شوهر با هم رقابت می
گرد قانونی قرار  موسی به اتهام قتل يک مصری تحت پی. بوجود آمد

و  داشت، ولی او بود که دو ميليون برده را به قومی قدرتمند تبديل نمود
ه گوشه ارميا هر از گاهی ب. مقدس را نوشت پنج کتاب نخستين کتاب

خواست به رسالت  گريست و نمی رفت و در حضور خدا می انزوا می
الهی خود ادامه دهد؛ اما همان ارميا در طی چهل سال تاريخ پر درد و 

  .رنج يهوديان ايستادگی نمود و با وفاداری خدمتش را ادامه داد
هايی را که  ام و کتاب هايی را که شنيده اگر من بعضی از موعظه

پذيرفتم که خدا  کردم، خيلی آسان اين عقيده غلط را می باور میام  خوانده
 برد، افرادی که هرگز دلسرد بکار میخواند و  فقط افراد کامل را می

زشان خطور گيری از کار به مغ شوند و هيچ وقت فکر کناره نمی
موسی وايليا چنان .  اين استغير از کند؛ ولی واقعيت چيزی به نمی

د که هر يک از خدا خواست تا جانش را بگيرد  شدندمأيوس و دلسر
؛ و ايوب و ارميا هر دو روز )١٩؛ اول پادشاهان ١۵ و ١۴ :١١اعداد (

تولدشان را نفرين نمودند و آرزو کردند که کاش هرگز به دنيا نيامده 
  ! های کاملی چه انسان).  به بعد١۴ :٢٠؛ ارميا ٣ايوب (بودند 

 را بکار برد تواند افراد ضعيف  میاام که خد من به اين نتيجه رسيده
اينها کسانی هستند که . اش را در جهان به انجام رساند تا کار و نقشه

کنند که   به ندرت احساس میوخواهند کار بهتری ارائه دهند  می
آنچه سبب موفقيت اين اشخاص . اند به خواسته خود برسند توانسته

ودند، پذيرفتند و هرگز اصيل بوده آن است که خود را همانگونه که ب
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 و با شهامت به خدا اعتماد تند وانمود کنند شخص ديگری هستندنخواس
البته خداوند بر . و توکل نمودند تا آنها را عليرغم آنچه هستند بکار برد

گذاشت، ولی با اين وجود آنان نزد او عزيز و  خطاهای آنان صحه نمی
  .ده بود، به انجام رسانديشان وعده داا هارزشمند بودند و او هر چه ب

خواند و الحق  می" های ناياب گنج"فردريک بوشنر اين مقدسين را 
 ٢.که چنين نيز هستند

  

   ايمانداران اصيل به فيض خدا متکی هستند-٢
دومين واقعيت در مورد افراد اصيل آن است که بهای گناهان و 

زيرا بر گيرند  پردازند و از آنها درس عبرت می اشتباهات خود را می
دانند که در آن  ای می مدرسهرا ايشان زندگی . فيض خدا متکی هستند

شود  های سخت توسط معلمی که نامش فيض است تدريس می درس
آنان بايد برای پيشرفتشان تالش کنند و به ). ١٢ و ١١ :٢تيطس (

هايشان و خدايشان نائل آيند، چرا که از  شناخت خودشان، همکالسی
  .گيرند یفيض خدا تعليم م

کرديد  ئيل مالقات می در بيترا  يعقوب اگر شما جای خدا بوديد، آيا
داديد که فرشتگان چگونه از نردبان باال و پايين  و به او نشان می

داديد؟ به خاطر آوريد که  انگيز می های شگفت  به او وعده آيا وندرو می
، يعقوب برادرش و پدرش را فريب داد و اين برخالف کالم خداست

 که به وضوح خواهان راستی و صداقت باطنی در ماست کالمی
ئيل  در بيتاگر خدا با شما در مورد مالقات با يعقوب ). ۶ :۵١مزمور (

  . کرديد؟ احتماًال نه کرد، آيا با او موافقت می مشورت می
دانند  آنها می. افراد اصيل به فيض خدا متکی و از آن برخوردارند

 پيدايش -يعقوب به آن اعتراف نمود(نيستند های خدا  که اليق رحمت
                                                 

٢ Frederick Buechner, Peculiar Treasures, (New York: Harper and Row, 
1979).   



  اصيل باشيد٢١٤

 214

دانند که بدون لطف خداوند، هيچ  ، اما آنها اين را نيز می)١٠ :٣٢
تفاهم نشود؛ منظورم اين نيست که وءس. برکتی نصيب آنان نخواهد شد

من صرفًا ). ٨ :٣روميان (» بدی کنيم تا نيکويی حاصل شود«
هر چند شما «: روی کنيمخواهم پيشنهاد کنم که از نگرش يوسف پي می

به من بدی کرديد، اما خدا عمل بد شما را برای من به نيکی مبدل 
  ).٢٠ :۵٠پيدايش (» نمود

کنم همکاری با پولس رسول در خدمت عيسی، امر  من فکر نمی
دهد بايد  او تعليم فريسی ديده بود، که نشان می. ساده و آسانی بوده باشد
 از زندگی منظم، قدرت اراده پرستی بوده و شخص دقيقی و کمال

و . وعزمی راسخ و اطاعتی بدون چون و چرا برخوردار بوده باشد
چون ازدواج نکرده بود، عاری از انعطافی بود که اشخاص متأهل و 

آيا رفتار او در رابطه با برنابا و . والدين معموًال از آن برخوردارند
، احتماًال )۴١ -٣۶ :١۵اعمال ( درس بود؟ ، يکيوحنای ملقب به مرقس

خوانيم که گويا او بعدًا تغيير رويه   می١١ :۴البته در دوم تيموتائوس . نه
  .داده بود

که ما هم کم و بيش از آن ( وجود رويه تند و خشن خود ااما پولس ب
دا بود زيرا بر فيض خدا متکی ، خادمی اصيل برای خ)نصيب نيستيم بی
م و فيض او که بر من بود ليکن به فيض خدا آنچه هستم، هست«. بود

باطل نگشت بلکه بيش از همه ايشان مشقت کشيدم اما نه من، بلکه 
زندگی به فيض خدا، ). ١٠ :١۵اول قرنتيان (» فيض خدا که با من بود

ما با . يعنی اتکا بر خدا جهت کسب قدرت برای انجام کاری برای خدا
ه اوست که در ما توانيم کاری برای خدا انجام دهيم، بلک قدرت خود نمی

  .رضامندی او را حاصل نماييمبتوانيم کند تا  و توسط ما کار می
خواهد که قوم خدا همه تمرکز خود را روی نقص و عيب  دشمن می
تواند آنها را از  های خود قرار دهند، زيرا به اين طريق می و ناتوانی
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 البته در وقت خود،. تفکر درباره عظمت و فيض خدا دور نگاه دارد
نگری و خودکاوی روحانی و اعتراف به گناهان خود   الزم است درون

های  نيز بکنيم، ولی زندگی مسيحی اين نيست که صبح تا شب انگيزه
زندگی . خود را بررسی کنيم و خود را مورد قضاوت قرار دهيم

به همين جهت ما که به خون مسيح شسته شده ! مسيحی يک جشن است
 ٧ :۵اول قرنتيان (بگيريم و خدا را جالل دهيم ايم بايد جشن  و پاک شده

  ).٨و 
  

   ايمانداران اصيل جملگی همشکل يکديگر نيستند-٣
های  های بارز ميان کليسای واقعی مسيح و گروه يکی از ويژگی

 پيروانشان را به شکل يیها مذهبی کاذب اين است که چنين گروه
اگونی بر چرخ آورند، اما در کليسا ايمانداران گون يکديگر در می

گرايش مسيحيت به وحدت در کثرت است، . گيرند گر شکل می کوزه
  ). به بعد١٢ :١٢اول قرنتيان (» بدن يک است واعضای متعدد دارد«

ف جملگی ايماندار بودند، اما همه با يکديگر  و يعقوب و يوساسحاق
هنگامی که جوان .  آغازی خوب و استثنايی داشتاسحاق. فرق داشتند

 پدرش اطاعت کرد و راضی شد خود را همچون قربانی بر بود از
او به هنگام انتخاب همسر، روش روحانی اتخاذ کرد و . مذبح قرار دهد

او در . ربکا را که خدا برای همسری او برگزيده بود، به زنی گرفت
  .کرد ضمن برای وضعيت خانوادگی خود هميشه دعا می

ر آمد و سپس رو به  به صورت راکد داسحاقاما زندگی روحانی 
اش بيشتر  افول نهاد، به طوری که در اواخر عمر، اشتياق و دلبستگی

 یبرخی افراد اصيل شروع. متوجه خوراک لذيذ بود تا انجام اراده خدا
  . داشتندی بد پايانوخوب 
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مرد دو دل در «. تجربه روحانی يعقوب فراز و نشيب زياد داشت
او به هنگام مشکالت ). ٨ :١قوب يع(» تمامی رفتار خود ناپايدار است

اما . کرد پرداخت و از خدا تقاضای کمک می خود، با اشتياق به دعا می
پرداخت تا از  ها و شگردهای انسانی می پس از اتمام دعا، به طرح نقشه
يعقوب با استادی تمام رشوه را . برسدش طريق تدبيرهای خود به اهداف
سرانجام خدا با او .  مقاصدش برسدداد تا به با برچسب هديه به مردم می
نام اسرائيل را به وی داد که به معنای  درگير شد و عوضش کرد و

  .است" اميری برای خدا"
دار و  رسد که از زندگی ايمانی نسبتًا ثبات و اما يوسف؛ به نظر می

استواری برخوردار بود، و هر امتحان جديدی باعث تقويت ايمان او 
شد که آيا خداوند سرانجام  م زحمات او نگران میالبته به هنگا. شد می

دانيم ايمان او هرگز متزلزل  او را خواهد رهانيد يا نه اما تا آنجا که می
آميزی  يوسف مردی با گذشت بود و آموخته بود که رفتار شرارت. نشد

او با ايمان زيست و با . را که ديگران با او نموده بودند فراموش کند
  .ان او نجات قوم اسرائيل را به ارمغان آوردايمان مرد و ايم

بينيم که شخصيت هر کدام با  پس در اينجا سه خادم مهم خدا را می
هايی داريم که در  اسحاقدر کليسای امروز نيز ما . ديگری فرق دارد

هنگام جوانی شروعی خوب و درخشان دارند، ولی به تدريج رو به 
اشخاصی نيز داريم که . ندگرد روند و اشخاصی دنيوی می قهقرا می

همچون يعقوب هميشه در حال ستيز يا فرار هستند، اما با اين حال، 
  .گردند کنند و باعث برکت ديگران می خدمتی برای خدا می

قدمی مانند يوسف نيز وجود دارند که خدمات  مردان و زنان ثابت
ری از رسانند و به بسيا خود را با احراز مقام واالی رهبری به اتمام می

در کليسا معموًال بيش از آنچه ما آگاه باشيم، . کنند مردم کمک می
افرادی چون يوسف وجود دارند که با وفاداری خدمات و وظايف خود 
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ها را  انتقادها و درگيری، تعبيرهاوءستفاهمات، وءدهند و س را انجام می
دهند و مانند يوسف عهدعتيق، حتی  کنند و خدا را جالل می تحمل می

 و دلگرم کنند  میعد از مرگشان ما را در ايمان به خدا تقويتب
  .سازند می

خواند، افراد گوناگونی  که عيسی دوازده رسول خود را فرا هنگامی 
کرد، در حالی که  متی برای دولت روم کار می. را انتخاب نمود

پطرس . شمعون غيور در تالش بود که دولت روم را ساقط سازد
رسد که مشتاق بود هر  و خروشی به نظر میشخص فعال و پرجوش 

اما توما شخص بدبين و شکاک به نظر . چيز را يکبار امتحان کند
هر يک از رسوالن . کرد شنيد به سختی باور می آمد که آنچه می می

کردند  مسيح از اصالت طبع برخوردار بودند، اما گاه و بيگاه اشتباه می
 نبودند با هم کنار رو هميشه قادورزيدند  و حتی با يکديگر مخالفت می

بيايند، ولی هميشه محبت مسيح را در دل داشتند و مايل بودند بيشتر 
  .همشکل او شوند

 و اسحاقخدای ابراهيم و «خدا شرمسار نبود از اينکه خود را 
؛ عيسی مسيح نيز شرمسار نيست که ما )۶ :٣خروج (بخواند » يعقوب

ها و  او ضعف). ١٢ و ١١ :٢عبرانيان (را برادران خود بخواند 
ايستد و به ما  داند، اما با اين وجود کنار ما می قصورهای ما را می

کند تا در مسابقه روحانی خود با استقامت بسوی هدفی که  کمک می
  .افراد اصيل خداوند مبتکر هستند، نه مقلد. برای ما تعيين کرده بدويم

  
   . است"سفر"دانند که زندگی   ايماندران اصيل می-۴

بر «ها اعتراف نمودند که  ، پاتريارخ١۶ -١٣ :١١بر طبق عبرانيان 
خانمان خانه  يک شخص بی. »اند روی زمين بيگانه و غريب بوده

گريزد؛ يک غريبه هميشه از خانه دور  ندارد؛ يک فراری از خانه می
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های ايماندار به  پاتريارخ. است؛ اما يک مسافر رو به سوی خانه دارد
شم دوخته بودند، به آن شهر پرشکوهی که خدا برای آنها آماده آينده چ

ساخت، و ايشان اين رويای آسمانی را به نوادگان خويش نيز منتقل  می
  .کردند

زيستن همچون يک مسافر، ربطی به جغرافيا ندارد بلکه بيشتر به 
شخص احساس يک مسافر را : شود روحيه و نگرش شخص مربوط می

سر  هب" موقتی"داند که در اين دنيا  نين شخصی میچ. دارد نه يک مقيم
  . دوخته استای دور برد، لذا چشمانش را به  راه آينده می

کسی که در زندگی . م در حال حرکت و پيشروی هستندئمسافرين دا
اش از حرکت و پيشرفت باز ايستد، ديگر حالت مسافر را  روحانی
رای طلبيدن، دشمنانی هايی جديد ب ه وعدهدر سفر زندگی هميش. ندارد

 وجود و قلمروهای جديد برای تسخير کردنتازه برای شکست دادن 
 بايد از آن يازات زيادی دارند ولی چيزی کهمسافرين امت. دارند

  .قيدی است انگاری و بی بپرهيزند سهل
ما هرگز به .  استروزمند مسيحی شامل شروعهای تازهگی پيزند

دهد  ند که رسيده، همين نشان میرسيم و اگر کسی تصور ک مقصد نمی
ای زيبا اين  مارتين لوتر به شيوه. نرسيده استبه مقصد که هنوز 

  :حقيقت را بيان کرده است
بنابراين اين زندگی نه خود عدالت، بلکه رشد در عدالت است؛ نه «

بلکه شفا است؛ نه بودن، بلکه شدن است؛ نه استراحت، بلکه  تندرستی،
اما در جهت آن هدف رشد ، نيستيم نچه بايد باشيمما هنوز آ. تالش است

اين پايان کار . فرآيند هنوز پايان نيافته است، بلکه ادامه دارد. کنيم می
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در حال حاضر همه چيز در جالل .  استنيست، بلکه راه رسيدن به آن
 ٣».گردد درخشد، اما همه چيز پاک می نمی

  

  شوند  ايمانداران اصيل شبيه عيسی مسيح می-۵
بخش  هدف اصلی کار فيض» تا به صورت پسرش متشکل شوند«

و هيچ کس بهتر از يوسف ) ٢٩ :٨روميان (باشد  خدا در زندگی ما می
  .سازد آن را مکشوف نمی

يوسف مانند عيسی مسيح فرزند محبوب پدرش بود ولی طرد شده 
او به خاطر گناهانی که انجام نداده بود مجازات . از جانب برادرانش

او به فکر ديگران بود و به آنها . بدون اينکه در صدد تالفی برآيدگرديد 
او . هايش را فراموش کردند خدمت کرد، اگر چه آنها او را و مهربانی

 از پدرش جدا گرديد به همين جهت توانست برادرانش را نجات بخشد و
  .از زندان به تخت پادشاهی رسيد واز رنج به جالل

 کرده بودند بخشيد و هرگز در صدد بدی او کسانی را که به او
 گريست  برايشانه مثل برنيامد، بلکه آنها را در آغوش کشيد وه بمقابل

او با بزرگواری و مهربانی برای آنها . داشت زيرا آنها را دوست می
  .خانه تهيه نمود و همه نيازهايشان را فراهم آورد

به شرح ايم، اما مطلب روشن است و نياز  چه بگوييم کم گفتههر
 ايمانداری اصيل تجربه کرد، او انند يوسف هم کهآنچه. بيشتری ندارد

 اين معنای مسافر بودن. را بيشتر و بيشتر شبيه عيسی مسيح نمود
  .است

البته يعقوب نيز کار فيض را در زندگيش تجربه نمود و در اواخر 
تر گرديد  هنگامی که مسن. عمرش زندگی روحانی نسبتًا بهتری داشت

پختگی و بلوغ در ايمانش دست يافت و در صدد بود که رهبر به 
                                                 

٣ What Luther Says, Compiled by Edward M. Plass (St. Louis: Concordia 
Publishing House, 1959),vol.1,pp.234-5   
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هرگز . روحانی بهتری برای خانواده در حال توسعه و تکثير خود باشد
  .برای بازگشت و ادامه در راه پيشرونده سفر زندگی دير نيست

  

  آورند  ايمانداران اصيل در دنيای خود تغيير بوجود می-۶
کشيم  نيست که ما با خود میآنچه در زندگی مهم است، آن چيزی 

ما . نهيم فرستيم يا از خود بجای می بلکه آن چيزی است که پيشاپيش می
ميان شادی . ه اين جهان هيچ نياورديم و هيچ هم با خود نخواهيم بردب

باشيم؛  دار آنچه خدا به ما داده است می تولد و اندوه مرگ، ما فقط امانت
  .ران و ناظران امينی باشيمدا خواهد که امانت و خدا از ما می

ای است که به ما به امانت سپرده شده تا آن را به  زندگی سرمايه
هرگاه زندگی . بهترين نحو بکار بريم، نه اينکه آن را خرج يا تلف کنيم

گيری از امکانات و  ای از خدا بدانيم و در بهره خود را همچون هديه
توانيم   صورت میها همچون ناظری امين رفتار کنيم در آن فرصت

شايد نتوانيم مانند . تغييری مهم و ماندنی در دنيای خود بوجود آوريم
 سهم خود قادر خواهيم بود بهيوسف به مقامات باال صعود پيدا کنيم، اما 

افسسيان (خدمتی را که خدا به ما محول کرده است به انجام برسانيم 
اد برکتی در سراسر عنيايی برای عيسی انجام د آنچه مريم بيت). ١٠ :٢

چيزی که هرگز به فکر آن زن خطور ) ٩ :١۴مرقس (جهان گرديد 
  .کرد نمی

خواهيم يک رونوشت کمرنگ  آيا می: پس امروز چالش ما اين است
خطر مهمان  خواهيم در کشوری بی باشيم يا نسخه اصل شفاف؟ آيا می

 خدا،  تکيه به فيضاقراولی در مرزهای ناشناخته؟ آيا ب باشيم يا پيش
اجازه خواهيم داد که مشکالت و زحمات در خدمت ما باشند و ما را 
بيش از پيش شبيه سرورمان مسيح گردانند؟ آيا چون به پايان زندگی 
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خود برسيم، تغييری در اين دنيا خواهيم ديد که از بودن ما در آن 
  وجود آمده باشد؟ هب

در ). ١٢ :٢ فيليپيان(» نجات خود را به ترس و لرز به عمل آوريد«
اصيل باشيد، گنجينه خاص باشيد، شخص : گويد اين آيه خدا به ما می

  .ام انجام دهيد ای را که به شما سپرده کار ويژهبتوانيد ای باشيد تا  ويژه
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  سؤاالتی برای کمک 
 مطالعهبه



224 



225 

  فصل اول
  

  پدران و پسران 
  )٢۶ و ٢۵پيدايش (

  
   خود داريد؟ با والدينی چه تشابهی و چه تفاوت-١
 شرح دهيد اسحاقآميز ابراهيم را نسبت به پسرش   رفتار تبعيض-٢

  ).۵ :٢۵پيدايش (
 نماينده چه کسانی اسحاق بنا بر نظر نويسنده کتاب، اسماعيل و -٣

  هستند و چرا؟
 چه مدرک و دليلی وجود دارد دال بر اينکه ميراث روحانی -۴

   رسيده است؟اسحاقابراهيم به 
خواهم خواست من  خدايا، نمی«: ريد که دعا کرده باشيد به ياد دا-۵

نتايج آن چه ؟ »که اراده تو بر زمين اجرا گردددر آسمان انجام شود بل
  بوده است؟

 درباره همسران خود اسحاقهايی که ابراهيم و   چطور دورغ-۶
  ايمانی است؟ نشانه بی) های ما نيز همينطور دروغ(گفتند 
  دهد؟  زندگيشان کامل نيست برکت می چرا خدا کسانی را که -٧
جويی و  ان کرد تا از ستيزهيها را تسليم فلسطين  چاهاسحاق -٨

چه موقع سازش کردن نشان قدرت و چه موقع . برخورد جلوگيری کند
  نشان ضعف است؟

   چرا داشتن والدينی ثروتمند، خردمند و روحانی کافی نيست؟-٩
دشمن پر کرده و الزم هايی در زندگی شما هست که   چه چاه-١٠

  است مجددًا تخيله شود؟
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  فصل دوم
  

  فاجعه در خانواده
  ٢٨ و ٢٧پيدايش 

  
ايد  ايد اما نتوانسته ی به ياد داريد که خوب شروع کردها   چه برنامه-١

  به خوبی به پايان برسانيد؟
ر قهقرايی پيمود تا حدی که ي از لحاظ روحانی ساسحاق چگونه -٢

 کرد و به جای برکت دادن فرزند کوچکتر خود، از فرمان خدا سرپيچی
  تر منتقل سازد؟ خواست برکت را به برادر بزرگ

 را فريب داد تا يعقوب را بجای اسحاقتوان ربکا را که   آيا می-٣
  برکت دهد، مقصر دانست؟) که مورد نظر خدا نبود( عيسو 
 پدرش را فريب دهد، چه  پس از آنکه يعقوب پذيرفت که-۴
  وار پديد آمد؟ چرا؟  سلسلهيیآمدها پی

   چگونه عيسو به بروز تمايالت دنيوی خود ادامه داد؟-۵
های اعضا اين خانواده در اين متن، چرا   با توجه به نابسامانی-۶

  خدا از طريق آنها به اجرای مقاصدش ادامه داد؟
 آيا موردی را در زندگی خود به ياد داريد که در آن آنچه را -٧
  ايد، اما روشتان غلط بوده است؟ يح است انجام دادهدانستيد صح می
   چرا تدبير و دسيسه با ايمان زنده در تضاد است؟-٨
 يعقوب را برکت دهد -١ در رويای يعقوب، خدا وعده داد -٩

 مراقب يعقوب -٢ را برکت داده بود، و اسحاقهمانگونه که ابراهيم و 
  ها چيست؟ اهميت اين وعده. رود باشد هرجا که می

 خدا  که در پيش داريد که برای آن نياز داريدی چه تصميم جديد-١٠
  ؟مراقبت از شما را به شما بدهدوعده 
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  فصل سوم
    

  تأديب و تصميم
  )٣١ -٢٩پيدايش (

  
تان چيزی بوده که برای بدست آوردنش مدت  آيا در زندگی -١

ده زمانی طوالنی کار کرده باشيد؟ آيا داشتن اميد کمکی در اين مورد بو
  است؟
کشيد، هنوز بدست نياورده باشيد،  اگر آنچه برايش زحمت می -٢

  توانيد به کوشش خود ادامه دهيد و خسته نشويد؟ چگونه می
يعقوب مکار به دام البان مکار «نظر شما در مورد اينکه  -٣
کرد  می، چيست؟ و اينکه گول ليه را نيز خورد که وانمود »افتاد

  خواهرش راحيل است؟
ه يعقوب با خدا هنگامی که ديار خود را ترک گفت تا ط رابآيا -۴

تر شد؟ يعقوب چگونه به يک مرد بالغ و  برای البان کار کند عميق
  پخته تبديل شد؟

توان به ناکامی يعقوب در مورد ازدواج  اين آيات را چگونه می -۵
؛ ٢٠ :۵٠؛ پيدايش ٣٠ :٢١امثال : با دختر مورد پسندش ربط دارد

  .٢٨ :٨روميان 
: گويد گويد خدا با ايمانداران از سه طريق سخن می  نويسنده می-۶

در قلبشان، ايجاد رويدادی در مسير زندگيشان، و از همه  نهادن اشتياق
خدا به وسيله اين سه طريق چه به شما گفته . تر به وسيله کالمش مهم

  است؟
او موفقيتش را . داند  می٣٨ :٣١ يعقوب آغاز مشکالت خود را -٧

  ). را مالحظه کنيد١٠ :٣٢(دهد  به چه چيز نسبت می
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توانيد از تجربيات خود ارائه دهيد مبنی بر  هايی می  چه مثال-٨
های خادمين خود بوده و آنها  اينکه چگونه خدا شاهد زحمات و آزمايش

  را پاداش داده است؟
.  در اين داستان، حکايت از امانت يعقوب نيست بلکه امانت خدا-٩

، امين یاش در مورد چنين اشخاص خطاکار  نسبت به وعدهچرا خدا
  است؟
يعقوب قسم خورد به هيبت پدر خود «، ۵۴ و ۵٣ :٣٠ در -١٠
چرا اين عمل يک شهادت . »در آن کوه قربانی گذرانيد«و » اسحاق

  شد؟ اش محسوب می مناسب برای البان و خانواده
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  فصل چهارم 
    

  در دام گذشته
  )٣۴ و ٣٢پيدايش (

  
تواند  بينيد که می واکنش شما چيست هنگامی که کسی را می -١

  کند؟ تراشی می نفسی يا دليل کاری انجام دهد ولی شکسته
 چرا خدا به يعقوب اجازه داد که فرشتگان را مشاهده کند -٢

  شد؟ و عيسو نزديک میرهنگامی که به سرزمين و قلم
او چه .  دعايی عميق و مؤثر بود١٢ -٩ :٣٢ دعای يعقوب در -٣

  کرد؟ چيزهايی را به خدا يادآوری می
ترس يعقوب از . شود به خدا توکل نماييم  گاهی ترس باعث می-۴

  ديدن برادرش باعث شد او چه کند؟
و قابل  به گفته نويسنده، چگونه تدارک يعقوب برای مالقات عيس-۵

ونه يعقوب به جای يک شاهزاده، نقش قبول بود؟ از سوی ديگر، چگ
   ايفا کرد؟يک فقير را

 نظرتان در مورد اين گفته توزر در رابطه با کشتی گرفتن -۶
تواند به کسی برکات کامل عطا  خداوند نمی«يعقوب با خدا چيست؟ 

  .»فرمايد، مگر اينکه نخست بر او غلبه کند
. نبايد ناديده گرفته شود  تغيير نام يعقوب موضوع مهمی است و-٧

  برای يعقوب داشت؟ چه مفهومی ٨ :٣٢اظهارات خدا در 
بخش   تجديد ديدار يعقوب و عيسو به ظاهر پر احساس و رضايت-٨
 طبق انتظار خداعمل نکرد؟ یبا اين حال، يعقوب در چه موارد. بود

  ).نگاه کنيد) ۶ -١ :٣٣( شکست -۵به بخش (
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انگيزی در شکيم روی داد وقتی   چه رويدادهای فجيع و غم-٩
  ئيل باز گردد؟ ت که به بيتيعقوب فرمان خدا را ناديده گرف

 شايد شما قصد داريد که سرانجام روزی از نقشه خدا اطاعت -١٠
  اما چرا تأخير در اطاعت مانند نااطاعتی است؟. کنيد
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  فصل پنجم 
  

  بازگشت به خانه
  )٣۶ و ٣۵پيدايش (

  
ايمانان دچار درد و رنج  ن پيروزمند نيز همچون بیا اگر ايماندار-١
  ندار بودن چه سود دارد؟شوند، پس ايما می
ئيل  کند که به بيت  به يعقوب يادآوری می١١  :٣۵ وقتی خدا در -٢

  خواست بکند؟ برود، اين نشانی بود از اينکه خدا چه کاری نمی
، وقتی يعقوب شروع به ايفای نقش خود به عنوان ۴ -٢ :٣۵ در -٣

   از آنها خواست چه بکنند؟ کردرهبر روحانی در خانواده
ها در اينجا مقتضی و   سمبل شتشوی بدن و تعويض لباس چرا-۴

  باشد؟ مناسب می
عام مردم شکيم، چه چيزی يعقوب و سايرين را از   بعد از قتل-۵

ترسيد حفظ نمود؟ چرا خدا  هايی که او از آن می جويی انتقام و تالفی
  قاتلين را مجازات نکرد؟

ستش اعضا خانواده خود را به پر  يعقوب مذبحی ساخت و-۶
شما . تغيير نام داد" ئيل ايل بيت"خداوند ترغيب نمود و آن مکان را به 

کنيد؟ آيا بودن در محل خاصی شما را  در چه اماکن مقدس پرستش می
  ؟نيستنمايد؟ مکان مقدس جای چه چيزهايی  به پرستش ترغيب می

 چرا يعقوب به آخرين سخنان همسر در حال احتضار خود در -٧
  نام پسرش بنيامين ترتيب اثر نداد؟رابطه با تغيير 

ای يعقوب به مراتب  خواب شدن رئوبين با زن صيغه  چرا هم-٨
  تر از گناه آشکار جنسی بود؟ تر و سخت جدی
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به .  را دفن کردنداسحاق يعقوب وعيسو به اتفاق يکديگر پدرشان -٩
  نظر شما چرا تجربه هر کدام با ديگری فرق داشت؟

  جه شما را به خدا معطوف داشته است؟ چگونه درد و رنج تو-١٠
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  فصل ششم
    

  ورود قهرمان
  )٣٧پيدايش (

  
ميانسالی  ايد؟ در در جوانی به چه کسانی حسادت ورزيده -١

  چطور؟ چرا؟
دارد که نيروهای مخربی مانند نفرت و  نويسنده اظهار می -٢

منشاء . دشمنی و حسادت و خشونت و فريب عليه يوسف قد برافراشتند
- ١ :٣٧" تنفر"مراجعه کنيد به بخش (لی اين مشکالت چه بود؟ احتما

 ۴.(  
اين عمل يوسف که کارای خطای برادرانش را به پدرش  -٣

وقتی . کرد، کمکی به روابط ناپايدار او با برادرانش نکرد گزارش می
 به طور کند، حتی  کسی را به او گوشزد مییشخص صالحی خطا

  ست؟، واکنش شخص خطاکار چيمغيرمستقي
 را مطالعه کنيد و بگوييد چرا نفرت ١۵ :٣رساله اول يوحنا  -۴

  ؟برادران يوسف نسبت به وی چنين موضوعی جدی بود
يعقوب بعد از شنيدن دومين خواب يوسف او را توبيخ نمود، اما  -۵
چرا يعقوب ديرتر از همه، از يوسف . های او را فراموش نکرد خواب

  هايش انتقاد کرد؟ در مورد خواب
گفت،   سخن میچند در عهدعتيق خدا به وسيله خواب با مردم هر -۶

   منبع مکاشفه او چيست؟ترين اما اکنون مطمئن
ارشديت رئوبين بزرگترين پسر يعقوب، به يکی از برادرانش  -٧

ای از رئوبين   چه رفتار شايسته٣٧با اين حال، در پيدايش . منتقل شد
  کنيم؟ مشاهده می
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يهودا برادرانش را ترغيب به زنده نگاه داشتن  ٢٧ و ٢۶ :٣٧در  -٨
چرا اين عبارت . »زيرا که او برادر و گوشت ماست«: يوسف نمود

انگيز با توجه به رفتاری که با يوسف و يعقوب شد، توخالی به  رقت
  رسد؟ نظر می
 را مايليد خدا رويشچه مشکل العالجی در زندگی داريد که  -٩

  طلبيد؟  کند؟ آيا با ايمان از او ياری میشما گرداند و بدان نگاهبسوی 
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  ضميمه 
  

  يهودا و تامار
  )٣٨پيدايش (

  
چه دليل و توجيهی برای ثبت شرح حال کسانی مانند تامار و فارص 

نامه عيسی مسيح وجود دارد؟ در رابطه با اين موضوع،  در شجره
  توان عمل غيراخالقی يهودا را توجيه کرد؟ چگونه می
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  فصل هفتم 
  

  کند ند اوضاع را عوض میخداو
  )۴١ -٣٩پيدايش (

  
آيا . جا بروند مايه برکت خواهند بود  هستند ايماندارانی که هر-١

  شناسيد؟ میرا کسانی با اين ويژگی 
.  شخصيت برجسته يوسف نتيجه کوشش و فرمانبرداری او بود-٢

گويد که قبل از اينکه خدا به ما اقتداری بدهد نخست ما را  نويسنده می
ای  چه رابطه. دهد تا اطاعت را ياد بگيريم حت اقتدار ديگران قرار میت

  ميان ياد گرفتن اطاعت و فراگيری فن رهبری وجود دارد؟
ای   با توجه به داستان يوسف، چه چيزی يک فاحشه را حفره-٣

  )٢٧ :٢٣امثال (سازد و زن اغواگر را چاهی تنگ؟  عميق می
طيفار ارائه داد تا به زن فو سه دليلی را ذکر کنيد که يوسف -۴

  .تواند به تقاضای او پاسخ مثبت دهد  نمینشان دهد که
 به ٢٢ :٢ها قبل از اينکه پولس رسول در دوم تيموتائوس   قرن-۵

صيحت نبگريزد، يوسف از " شهوات جوانی"وی نصيحت کند که از 
  جنگيدن است؟ چه موقع گريختن بهتر از. پولس پيروی نمود

توانست  ربه زندانی شدن خود چه آموخت؟ آيا نمیيوسف از تج -۶
  تری بياموزد؟ اين درس را در جای راحت

 موضوع اصلی در اين دوران از زندگی يوسف اين بود که خدا -٧
ساخت  ط او برکت و موفقيت جاری میسو تو) ٢ :٣٩(با او بود 

چه چيزی يوسف را از شخص صاحب بخت و اقبال متمايز ). ۵ :٣٩(
  ساخت؟ می
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 هنگامی که يوسف تالش کرد با کمک ساقی پادشاه از زندان -٨
داند؛ ولی آيا  ايمانی می رهايی يابد، چه شد؟ نويسنده آن را حاکی از بی

  بندی خدا شد؟ يوسف واقعًا فدای زمان
 رويدادهايی که باعث شد يوسف از زندان به مقام شخص دوم -٩

  .وار ذکر کنيد مملکت مصر برسد فهرست
ه اين رويدادهای متوالی گواه بر آن است که خدا بر  چگون-١٠
 و يعقوب و يوسف داده بود با وفاداری جامه اسحاقهايی که به  وعده
  د؟يپوشان عمل 
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  فصل هشتم 
    

  پيوندد وقتی روياها به حقيقت می
  )۴٣ و ۴٢پيدايش (

  
کنيد، بدن و  ايد آشتی می ای بحرانی داشته  وقتی با کسی که رابطه-١

  دهند؟ تان چه واکنشی نشان می روحفکر و 
 علت عدم رغبت برادران يوسف برای سفر به مصر جهت -٢

  دريافت خوراک چه بود؟
 چرا برای يوسف خودداری از ابراز احساساتش سخت بود -٣

هنگامی که ده برادرش که او را نشناخته بودند در مقابل او تعظيم 
  کردند؟
ز بايد همراه برادرانش نزد دانست که بنيامين ني   چرا يوسف می-۴

  او حاضر شود؟
از عللی که . کند  نويسنده به شش مورد از گريه يوسف اشاره می-۵

  ؟يابيم را در میساخت درباره شخصيت وی چه مطلبی  او را گريان می
 نگرانی عمده يوسف عبارت بود از آشتی با برادرانش، تجديد -۶

هايی که خدا  ع پيوستن خوابديدار و پيوند با پدرش و بنيامين، به وقو
در . اش به هنگام قحطی به او داده بود، و فراهم آوردن نيازهای خانواده

   داريد؟یهايی که او برای انجام اين اهداف برداشت چه نظر مورد گام
 آيا برای شما پيش آمده که در مورد بدی که نسبت به کسی -٧
شخص ). وع کنيد رج٢٢ :۴٢(ايد مورد بازخواست قرار گيريد؟  کرده

  تواند بکند؟ در اين موقعيت چه می
 هنگامی که برادران از سفر بازگشتند چه عواملی موجب شد که -٨

   ايجاد شود؟ درگيریدر خانواده يعقوب
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در طی اين بحران يوسف نشان داد که قلب مهربانی دارد و  -٩
اما يعقوب در سوگ و ترس و ناباوری بسر . خواهان آشتی است

  چه چيز منجر به چنين حاالتی در اين دو شده بود؟. برد می
چرا آرامشی که برادران در طی ضيافت احساس نمودند يک  -١٠

  دهد؟ شادی کاذب بود و نه شادی که در اثر بخشيدن و آشتی دست می



240 

  فصل نهم
  

  آمد حقيقت و پی
  )۴۵ و ۴۴پيدايش (

  
يدی آنچه مدت مد. شوند  می رازهای کهنه مرتب آشکار و عيان-١

شما چه . پيوندد ، ناگهان به حقيقت میبود واقع شدهبدگمانی مورد 
  ؟ايد آن مضنون بودههای طوالنی به  ايد که مدت حقايقی شنيده

 در پرده اول اين نمايش بنيامين طبق طرح يوسف متهم به سرقت -٢
ای  ترين حادثه چرا به نظر برادران، اتهام بنيامين فجيع. جام نقره گرديد

  توانست اتفاق بيفتد؟ رفت که می ر میبه شما
 وقتی برادران فهميدند چه خطری متوجه آنها و بنيامين است، از -٣

چرا هنگامی که مردم با حقيقت امر . ترس نزديک بود قالب تهی کنند
، سرانجام مجبور به اعتراف شوند ند و گرفتار میشو مواجه می

  شوند؟ می
آنگونه . شود گوی همه ديده می در پرده دوم، يهودا به عنوان سخن-۴

  که او در مورد بنيامين شفاعت کرد، چه چيز دستگير يوسف شد؟
 مايل بود انجام ی يهودا مايل نبود چه چيزی انجام دهد؟ چه چيز-۵
 يعقوب را از غم و دل شکستگی ديگری رهايی بتواندتا ) ٣٣ :۴۴(دهد 

  بخشد؟
يز مرخص  در پرده سوم، يوسف ساير مأمورين مصری را ن-۶
تأثير اين گفته . کند تا به امور خصوصی خانوادگی خود بپردازد می

  .شرح دهيد» من يوسف هستم«يوسف را که 
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دهد تا ترس آنها را برطرف   يوسف سرعت عمل به خرج می-٧
بين و آگاه او و رفتار پرلطفش به چه صورت در آيه  قلب روشن. سازد
   نشان داده شده است؟٨ :۴۵
  ر نويسنده، چه وجه تشابهی ميان يوسف و مسيح است؟ بنا بر نظ-٨
 در پرده چهارم نمايش، يعقوب اخباری باورنکردنی در مورد -٩

توان گفت  چگونه می. کند اش را تقويت می شنود که روحيه يوسف می
  کرد؟ که خدای يعقوب به او کمک می

نيد  آيا کسی هست که بايد با او آشتی کنيد؟ آيا مايل هستيد دعا ک-١٠
  تا خدا قلب شما را برای آشتی آماده نمايد؟ 
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  فصل دهم 
  

  داند پدربزرگ بهتر می
  )۴٨ -۴۶پيدايش (

  
 ايماندار سالمندی را در ذهن مجسم کنيد که زندگی و شهادت او -١

چرا دوران . دهد که با وفاداری خدا را پيروی کرده است نشان می
ت محصول است و نه پيری برای چنين افراد مقدسی مانند فصل برداش

  زمستان سرد؟
 چرا يعقوب توانست با نظر مثبت و مطمئن به سپری کردن -٢
  های آخر عمرش در سرزمينی غريب چون مصر نگاه کند؟ سال
 خدا به ما وعده داده است که هر کجا برويم بدون شک او با ما -٣

پس چرا وقتی با اقدامی جديد يا تغييری مهم در زندگی . خواهد بود
  طلبيم؟ شويم در دعا حضور خدا را می برو میرو

 يعقوب که پس از بيست و دو سال دوری، پسر محبوبش را بار -۴
  )٣٠ :۴۶(؟ آوردای را بر زبان  ديد، چه جمله ديگر می

ای بود برای رساندن برکات خدا به   يوسف مانند يعقوب وسيله-۵
ساکنان آن  طی آن، برای  دريوسف قبل از بروز قحطی و نيز. ديگران

  بخش از جهان و مخصوصًا مصريان چه کرد؟
ای نبودند ولی يک روزه به مقام   پسران يعقوب به عبارتی، کاره-۶

  آن اين از هنر آنها بود يا از لطف يوسف؟. شبانان فرعون ارتقا يافتند
کنيد   آرزوی يعقوب برای مراسم دفن خود چه بود؟ تصور می-٧

ين برگزيد تا آرزوهايش را به انجام چرا يعقوب يوسف را بجای رئوب
  برساند؟
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کارش ه پرست که يوسف خدمتش کرد و خدا ب  درباره فرعون بت-٨
  برد، چه نظر داريد؟

گزيد و   در مواردی که خدا پسر دوم را بجای پسر اول برمی-٩
خواست چه موضوعی را به مردم  کنيد خدا می داد، فکر می امتياز می
  تفهيم کند؟
کنيد به کمک و راهنمايی ايمانداری قديمی و با  اس می اگر احس-١٠

  .ست در اين مورد دعا و تحقيق کنيد اتجربه نياز داريد، خوب
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  فصل يازدهم 
  

  ای درخشان ای با آينده خانواده
  )۴٩پيدايش (

  
 اگر شما يکی از پسران يعقوب بوديد، او درباره شما چه -١
  گفت؟ می
 اگر او از گناه اجتناب يا توبه . نقاط ضعف رئوبين را شرح دهيد-٢
  توانست بدست آورد؟ هايی می کرد، چه موقعيت می
 شمعون و الوی به تالفی تجاوز جنسی که به خواهرشان، دينه -٣

بر طبق اظهارات . صورت گرفته بود، شهر شکيم را ويران ساختند
  نويسنده کتاب، خدا چگونه با آنها رفتار و معامله نمود؟

ود که پيشنهاد نمود يوسف را به عنوان يک غالم  اين يهودا ب-۴
اطالعی با  بفروشند و همان کسی است که نادانسته و از روی بی

کند تا نشان دهد که توبه کرده  او بعدًا چه می. عروس خود همبستر شد
  و در خداوند به رشد و بلوغ رسيده است؟

يا آ.  از سبط يهودا پادشاهان اسرائيل و مسيح ظهور نمودند-۵
  برد؟ توان گفت که خدا فقط افراد پاک و مقدس را بکار می می
گويد زبولون و يساکار هرچند قهرمانان زيادی ارائه   نويسنده می-۶

آورانی شجاع بودند که با کارهای روزانه خود به  ندادند، اما آنها جنگ
تواند برای سربازان عادی  اين چه تشويقی می. کردند مردم کمک می

  ند باشد؟سپاه خداو
 يعقوب در هنگام برکت دادن، بيشتر در مورد يوسف سخن گفت -٧

ای  توان او را سمبل و نمونه آنقدر او را باال برد که می. تا افراد ديگر
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را بخوانيد و زندگی " پسران راحيل"بخش . از مسيح قلمداد نمود
  .يوسف را با عيسی مسيح مقايسه کنيد

شائول ( بنيامين ظهور نمودند  به شرح حال افرادی که از سبط-٨
گرگ "چگونه صفت . نظر بيافکنيد) پادشاه، ابنير، شائول طرسوسی

دهد، در مورد اين اشخاص  که يعقوب به بنيامين نسبت می" درنده
  کند؟ صدق می

 چرا امروزه ايمانداران به عنوان اعضا خانواده صالحيت دارند -٩
   يعقوب داد، صاحب شوند؟ واسحاقهايی را که خدا به ابراهيم و  وعده
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  فصل دوازدهم 
  

  سه تابوت
  )۵٠پيدايش (

  
اشک بهترين هديه «که " جان کبل"عقيده شما درباره اين گفته  -١

  چيست؟» خدا برای انسان دردمند است
توانيد حدس بزنيد يعقوب به هنگام مرگش چه تأثيری بر  آيا می -٢

  ده بود؟قوم خود، مصريان، تاريخ جهان و تاريخ نجات نها
چرا برادران بعد از مرگ يعقوب مجددًا از يوسف ترسيدند؟  -٣

  ريشه و علت اصلی مشکل آنها چه بود؟
وقتی يوسف از موضوع آگاه گرديد، دو واکنشی که نشان داد،  -۴
  ؟ند بودها کدام
برادران يوسف از جمله بنيامين برای اينکه يوسف آنها را  -۵

  ی بودند؟ببخشد، حاضر به انجام چه کارهاي
دهندگان قوم خويش مقايسه  يوسف و مسيح را در مقام نجات -۶
برای مثال آيا قوم ايشان را پذيرفتند يا طرد کردند؟ پيش از . کنيد

  رسيدن به عزت و احترام چه زحماتی متحمل شدند؟
آنها جويا و طالب آشتی بودند يا انتقام؟ آنها چه کردند تا نشان  -٧

اند؟ آيا هر دو آنها قوم نيازمند خود را  خشيدهدهند که گناه قوم را ب
  رهايی ندادند و آنها را در ثروت خود شريک نساختند؟

سازد که پس از آن همه زحمات عجيب  نويسنده خاطرنشان می -٧
او برای اينکه در نقشه . است که يوسف همچنان به ايمانش پايبند بود

  ؟خدا سهمی داشته باشد چه موانعی را پشت سر نهاد
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او با . دارد  موضوع مهمی را ابراز می٢٠ :۵٠يوسف در  -٨
  ديد؟ چشمان روحانی خود چه می

بخشد  انگيزی گناهان و نواقص ما را می خدا که به طور شگفت -٩
اش را انجام دهيم، هرگاه ما با جديت طالب خدمتش  تا بتوانيم اراده

  باشيم چه خواهد کرد؟
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  فصل سيزدهم 
  

  بندی و جمعبررسی : اصيل باشيد
  
دانستيد   يا يعقوب بوديد و میاسحاق اگر شما بجای ابراهيم، -١

 ماند، چه احساسی ناپذير خدا باقی خواهد گناهانتان تا ابد در کالم تغيير
داشتيد، آيا موضوع فرق  د؟ اگر مانند آنان ايمانی اصيل میداشتي می
  کرد؟ می
مودی در اينجا . ال.  آيا تا به حال افکاری مشابه آنچه که از دی-٢

ايد؟ راستی چرا خداوند قوم خود را وقتی مطابق  ذکر شده است، داشته
  رود؟ اندازد و سراغ افراد جديد نمی کنند دور نمی ميل او عمل نمی

پردازند و  کنند، بهای آن را می  هرگاه افراد اصيل گناه يا خطا می-٣
بايست  يا نمیپس اگر چنين است، آ. گيرند از راه سخت درس عبرت می

افراد بسيار خطاکار، چنانچه بر فيض خدا تکيه کنند، در زمره 
  فرزانگان قرار گيرند؟

کليسای ) در مقايسه با همشکلی( چطور وجود تنوع در کليسا، -۴
  سازد؟ های کاذب مسيحی جدا می حقيقی را از گروه

 و يعقوب، از سايرين نيز نام اسحاق نويسنده عالوه بر ابراهيم و -۵
نظر شما . اند برد که گرچه کامل نبودند اما توسط خدا بکار برده شده می

  در اين مورد چيست؟
 چه عاملی يک ايماندار معمولی را با استعدادهای معمولی، تبديل -۶

   الزم است؟یکند؟ برای چنين تبديلی چه چيز به يک خادم خدا می
 مسافر  و يعقوباسحاقپذيريم مانند ابراهيم و  هنگامی که می-٧

، چه تغييری در )از لحاظ رشد روحانی و توقف ما در دنيا(هستيم 
  شود؟  محسوب میتدهد؟ چرا چنين تغييری پيشرف بينی ما رخ می جهان
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  نيست پس چه چيزی است؟" رسيدن" اگر هدف سفرمان -٨
   چرا همشکل مسيح شدن بهترين پيشرفت يک مسافر است؟-٩
کنيد خدا  فکر می. گذارند ی می مردمان اصيل در دنيا اثر عميق-١٠

خواهد در کجا مؤثر باشيد؟ در اين مورد دعا کنيد، نقشه  از شما می
  .بکشيد و آغاز به کار کنيد



  خدا شما را اصيل آفريده است،
 !پس اصيل باشيد   

  

همرنگ جماعت شدن آسان است؛ اما اصيل بودن و مقاومت در برابر 
  .خواهند شما را همرنگ جماعت سازند، ايمان الزم دارد نيروهايی که می

مقدس  ، شما با سه شخصيت کتاب۵٠ -٢۵در اين کتاب تفسيری پيدايش 
  .بيم نداشتندآشنا شديد که از اصيل بودن 

  .، که زندگی آرام او تغييری در تاريخ بوجود آورد"اسحاق"
اش پستی و بلندی بسيار داشت، اما در آخر تاج  ، که زندگی"يعقوب"

  .پيروزی بر سر نهاد
، که ظلم و رنج ناحق بسيار ديد اما سرانجام به تخت "يوسف"

  .فرمانروايی نشست
بينيم که   همچون کسانی میمقدس را های آشنای کتاب وقتی اين شخصيت

اش را در دنيا انجام دهند،  سازد تا اراده خدا از آنان اشخاصی اصيل می
از زندگی آنان . شود ای از زندگی آنان برای ما روشن می مفهوم تازه

  :آموزيم که می
 .دهند زيست کنيم توان با افرادی که ما را آزار می چگونه می ●
 .پاشند ها از هم می چرا خانواده ●
توان پس از شکست دوباره سر پا ايستاد و از نو  چگونه می ●

 .شروع کرد
 .شوند ها تبديل می ها به کابوس که خواب چه بايد کرد وقتی ●
  .مند ساخت توان با ايمان خود نسل بعدی را بهره چگونه می ●

ه راديو شهرت به عنوان مؤلف و کشيش و گويند" وارن ويرزبی"دکتر 
 " مودی مموريال"او مدت هفت سال شبانی کليسای . سزايی دارد به

(Moody Memorial Church) را در شيکاگو به عهده داشت، و در اين اواخر 
" مقدس بازگشت به سوی کتاب" راديويی  عنوان مديرکل و معلم برنامه به

(Back to the Bible)تاب تأليف او بيش از صد جلد ک.  خدمت کرده است
. های تفسير عهدجديد و عهدعتيق است نموده، که از آن جمله سری کتاب

اين کتاب شامل راهنمای مطالعه . ای است از اين سری کتاب حاضر نمونه
 .باشد شخصی و گروهی نيز می
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