ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺳﻔﺮ اول از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ
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در اﺑﺘﺪا ،ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ2 .و زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯽ و ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی

ﻟﺠﻪ و روح ﺧﺪا ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
3و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد «.و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪ4 .و ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و
ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را روز ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪ .و
ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی اول.
6و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آﺑﻬﺎ و آﺑﻬﺎ را از آﺑﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ7 «.و ﺧﺪا ﻓﻠﮏ را
ﺑﺴﺎﺧﺖ و آﺑﻬﺎی زﯾﺮ ﻓﻠﮏ را از آﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮏ ﺟﺪا ﮐﺮد .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ8 .و ﺧﺪا ﻓﻠﮏ را آﺳﻤﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪ .و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی دوم.
9و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﺑﻬﺎی زﯾﺮ آﺳﻤﺎن در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺧﺸﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.
10و ﺧﺪا ﺧﺸﮑﯽ را زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ و اﺟﺘﻤﺎع آﺑﻬﺎ را درﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ11 .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ ،ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺎورد و درﺧﺖ ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﯿﻮه آورد ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﺶ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ12 .و زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت را روﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺗﺨﻢ آورد و درﺧﺖ ﻣﯿﻮهداری ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺶ در آن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ13 .و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﺳﻮم.
14و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺮﻫﺎ در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ روز را از ﺷﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آﯾﺎت و
زﻣﺎﻧﻬﺎ و روزﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ15 .و ﻧﯿﺮﻫﺎ در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ «.و ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺪ16 .و ﺧﺪا دو ﻧﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﯿﺮ اﻋﻈﻢ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ روز و ﻧﯿﺮ اﺻﻐﺮ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺷﺐ ،و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را17 .و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ18 ،و ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ روز و ﺑﺮ ﺷﺐ ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ19 .و
ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﭼﻬﺎرم.
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20و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮ ﺷﻮد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن
ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ21 «.ﭘﺲ ﺧﺪا ﻧﻬﻨﮕﺎن ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺰﻧﺪه را ،ﮐﻪ آﺑﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﺪار را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ22 .و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺑﺸﻮﻧﺪ23 «.و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﭘﻨﺠﻢ.
24و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ25 .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ
و ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ.
26و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آدم را ﺑﺼﻮرت ﻣﺎ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
27ﭘﺲ ﺧﺪا آدم را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .او را ﺑﺼﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻧﺮ و ﻣﺎده
آﻓﺮﯾﺪ28 .و ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ
و در آن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ29 «.و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺗﺨﻢداری ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
درﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺗﺨﻢدار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت زﻣﯿـﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺣﯿـﺎت
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮراک دادم «.و ﭼﻨﯿـﻦ ﺷـﺪ31 .و ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد ،دﯾـﺪ و
ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑـﻮ ﺑﻮد .و ﺷﺎم ﺑـﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑـﻮد ،روز ﺷﺸـﻢ.
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و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ2 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر

ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺎرغ ﺷﺪ .و در روز ﻫﻔﺘﻢ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،آراﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ3 .ﭘﺲ
ﺧﺪا روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن آرام ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺖ.
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4اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ در ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﻬﺎ در روزی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪا ،زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎﺧﺖ5 .و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎل ﺻﺤﺮا ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا ﻫﻨﻮز ﻧﺮوﯾﯿﺪه ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﯿﺪه ﺑﻮد و آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر زﻣﯿﻦ را ﺑﮑﻨﺪ6 .و ﻣﻪ از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﺮد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﭘﺲ آدم را از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺮﺷﺖ و در
ﺑﯿﻨﯽ وی روح ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ ،و آدم ﻧﻔﺲ زﻧﺪه ﺷﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﻏﯽ در ﻋﺪن ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق
ﻏﺮس ﻧﻤﻮد و آن آدم را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺮ درﺧﺖ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ و
ﺧﻮشﺧﻮراک را از زﻣﯿﻦ روﯾﺎﻧﯿﺪ ،و درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را در وﺳﻂ ﺑﺎغ و درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را.
10و ﻧﻬﺮی از ﻋﺪن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎغ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺪ11 .ﻧﺎم
اول ﻓﯿﺸﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺣﻮﯾﻠﻪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻃﻼﺳﺖ ،اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .و ﻃﻼی آن زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﻨﮓ ﺟﺰع اﺳﺖ13 .و ﻧﺎم ﻧﻬﺮ دوم ﺟﯿﺤﻮن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﮐﻮش را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .و ﻧﺎم ﻧﻬﺮ ﺳﻮم ﺣﺪﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ آﺷﻮر ﺟﺎری اﺳﺖ .و ﻧﻬﺮ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮات.
15ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را ﮔﺮﻓﺖ و او را در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر آن را ﺑﮑﻨﺪ و آن را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﺑﯽﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺨﻮر،
17اﻣﺎ از درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ زﻧﻬﺎر ﻧﺨﻮری ،زﯾﺮا روزی ﮐﻪ از آن ﺧﻮردی ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد18 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی
ﺑﺴﺎزم19 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺻﺤﺮا و ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه آﺳﻤﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﺖ و ﻧﺰد آدم آورد
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد و آﻧﭽﻪ آدم ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎم او ﺷﺪ20 .ﭘﺲ آدم
ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای آدم ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ آدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻔﺖ ،و ﯾﮑﯽ از دﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺮد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آن دﻧﺪه را ﮐﻪ از آدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
و وی را ﺑﻪ ﻧﺰد آدم آورد23 .و آدم ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻨﺴﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺘﯽ از
ﮔﻮﺷﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ "ﻧﺴﺎ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ24 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮد ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .و آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ
دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺠﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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و ﻣﺎر از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ ﺑﻮد .و ﺑﻪ زن

ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؟« 2زن ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :از ﻣﯿﻮه
درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ3 ،ﻟﮑﻦ از ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﮔﻔﺖ از آن ﻣﺨﻮرﯾﺪ و آن
را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ4 «.ﻣﺎر ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد5 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ در
روزی ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻋﺎرف ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد6 «.و ﭼﻮن
زن دﯾﺪ ﮐﻪ آن درﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ و درﺧﺘﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ و داﻧﺶاﻓﺰا ،ﭘﺲ
از ﻣﯿﻮهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داد و او ﺧﻮرد7 .آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎی اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
8و آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وزﯾﺪن ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻬﺎر در ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ،و آدم و
زﻧﺶ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را
ﻧﺪا در داد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟« 10ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن آوازت را در ﺑﺎغ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﺮﯾﺎﻧﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم11 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺗﻮ را آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ از آن درﺧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ از آن ﻧﺨﻮری ،ﺧﻮردی؟« 12آدم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،وی از
ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺧﻮردم13 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮدی؟« زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎر ﻣﺮا اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮردم«.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدی ،از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ و از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺻﺤﺮا ﻣﻠﻌﻮنﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ! ﺑﺮ ﺷﮑﻤﺖ راه ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد15 .و
ﻋﺪاوت در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و زن ،و در ﻣﯿﺎن ذرﯾﺖ ﺗﻮ و ذرﯾﺖ وی ﻣﯽﮔﺬارم؛ او ﺳﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و
ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻨﻪ وی را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ16 «.و ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :اﻟﻢ و ﺣﻤﻞ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ؛ ﺑﺎ اﻟﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد17 «.و
ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ زوﺟﻪات را ﺷﻨﯿـﺪی و از آن درﺧﺖ ﺧـﻮردی ﮐﻪ اﻣـﺮ ﻓﺮﻣـﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ
از آن ﻧﺨـﻮری ،ﭘـﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﻮ زﻣﯿـﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺷـﺪ ،و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤـﺮت از آن ﺑﺎ رﻧـﺞ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮرد18 .ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد19 ،و ﺑﻪ ﻋﺮق
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽات ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک راﺟﻊ ﮔﺮدی ،ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ«.
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20و آدم زن ﺧﻮد را ﺣﻮا ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺎدر ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا
رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای آدم و زﻧﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻨﮏ ﻣﺒﺎدا دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ
و از درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮرد ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ23 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،او را از ﺑﺎغ ﻋﺪن
ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎر زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮑﻨﺪ24 .ﭘﺲ آدم را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎغ ﻋﺪن ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﻣﺴﮑﻦ داد و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺗﺸﺒﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﻃﺮﯾﻖ درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

4

و آدم ،زن ﺧﻮد ﺣﻮا را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺎﺋﻦ را زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی

از ﯾﻬﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدم2 «.و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮادر او ﻫﺎﺑﯿﻞ را زاﯾﯿﺪ .و ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮔﻠﻪﺑﺎن ﺑﻮد ،و ﻗﺎﺋﻦ ﮐﺎرﮐﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮد3 .و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﻫﺪﯾﻪای از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آورد4 .و
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪای آورد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻫﺪﯾﻪ او را
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ5 ،اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻦ و ﻫﺪﯾﻪ او را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪی؟ و ﭼﺮا ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ
اﻓﮑﻨﺪی؟ 7اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدی ،آﯾﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﺪی؟ و اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدی ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮ در ،در ﮐﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ دارد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮی«.
8و ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺮ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﮐﺸﺖ9 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﺮادرم ﻫﺴﺘﻢ؟« 10ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟ ﺧﻮن ﺑﺮادرت از زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد! 11و اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﻫﺴﺘﯽ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺮادرت را
از دﺳﺘﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد12 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﻫﺪ .و ﭘﺮﯾﺸﺎن و آواره
در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد13 «.ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻘﻮﺑﺘـﻢ از ﺗﺤﻤﻠـﻢ زﯾـﺎده اﺳﺖ14 .اﯾﻨﮏ ﻣـﺮا
اﻣـﺮوز ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﻣﻄـﺮود ﺳﺎﺧﺘـﯽ ،و از روی ﺗـﻮ ﭘﻨﻬـﺎن ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑـﻮد .و ﭘﺮﯾﺸـﺎن و آواره
در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎﺑـﺪ ،ﻣـﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺸﺖ15 «.ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ وی
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ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺋـﻦ را ﺑﮑﺸـﺪ ،ﻫﻔـﺖ ﭼﻨـﺪان اﻧﺘﻘـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد «.و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋـﻦ
ﻧﺸﺎﻧـﯽای داد ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐﻪ او را ﯾﺎﺑـﺪ ،وی را ﻧﮑﺸــﺪ16 .ﭘـﺲ ﻗﺎﺋﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﯿـﺮون
رﻓـﺖ و در زﻣﯿـﻦ ﻧـﻮد ،ﺑﻄـﺮف ﺷﺮﻗــﯽ ﻋـﺪن ،ﺳﺎﮐــﻦ ﺷـﺪ.
17و ﻗﺎﺋﻦ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻨﻮخ را زاﯾﯿﺪ .و ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و
آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻨﻮخ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد18 .و ﺑﺮای ﺧﻨﻮخ ﻋﯿﺮاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﯿﺮاد ،ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ
را آورد ،و ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ را آورد ،و ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ ،ﻟﻤﮏ را آورد19 .و ﻟﻤﮏ ،دو زن ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ را ﻋﺎده ﻧﺎم ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی را ﻇﻠﻪ20 .و ﻋﺎده ،ﯾﺎﺑﺎل را زاﯾﯿﺪ .وی ﭘﺪر ﺧﯿﻤﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻮد21 .و ﻧﺎم ﺑﺮادرش ﯾﻮﺑﺎل ﺑﻮد .وی ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺑﻂ و ﻧﯽ ﺑﻮد22 .و ﻇﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ را زاﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺮ آﻟﺖ ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺑﻮد .و ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ ،ﻧﻌﻤﻪ ﺑﻮد23 .و
ﻟﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎده و ﻇﻠﻪ ،ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای زﻧﺎن ﻟﻤﮏ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ!
زﯾﺮا ﻣﺮدی را ﮐﺸﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮد ،و ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮب ﺧﻮﯾﺶ24 .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻗﺎﺋﻦ ﻫﻔﺖ
ﭼﻨﺪان اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان25 «.ﭘﺲ آدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زن ﺧﻮد
را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و او ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و او را ﺷﯿﺚ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار داد ،ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ او را ﮐﺸﺖ26 «.و ﺑﺮای ﺷﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و او را اﻧﻮش ﻧﺎﻣﯿﺪ .در
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ آدم در روزی ﮐﻪ ﺧﺪا آدم را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا او را

ﺳﺎﺧﺖ2 ،ﻧﺮ و ﻣﺎده اﯾﺸﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و اﯾﺸـﺎن را »آدم« ﻧﺎم ﻧﻬـﺎد ،در روز
آﻓﺮﯾﻨـﺶ اﯾﺸـﺎن.
3و آدم ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آورد ،و او را ﺷﯿﺚ
ﻧﺎﻣﯿﺪ4 .و اﯾﺎم آدم ﺑﻌﺪ از آوردن ﺷﯿﺚ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد5 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
اﯾﺎم آدم ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد6 .و ﺷﯿﺚ ﺻﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و اﻧﻮش را
آورد7 .و ﺷﯿﺚ ﺑﻌﺪ از آوردن اﻧﻮش ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد8 .و
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﺷﯿﺚ ،ﻧﻬﺼﺪ و دوازده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد9 .و اﻧﻮش ﻧﻮد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻗﯿﻨﺎن را آورد10 .و
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اﻧﻮش ﺑﻌﺪ از آوردن ﻗﯿﻨﺎن ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد11 .ﭘﺲ
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم اﻧﻮش ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد12 .و ﻗﯿﻨﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ را آورد.
13و ﻗﯿﻨﺎن ﺑﻌﺪ از آوردن ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد14 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻗﯿﻨﺎن ،ﻧﻬﺼﺪ و ده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد15 .و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﯾﺎرد را
آورد16 .و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﺑﻌﺪ از آوردن ﯾﺎرد ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد.
17ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد18 .و ﯾﺎرد ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎل
ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﺧﻨﻮخ را آورد19 .و ﯾﺎرد ﺑﻌﺪ از آوردن ﺧﻨﻮخ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان آورد20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﯾﺎرد ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد21 .و ﺧﻨﻮخ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ را آورد22 .و ﺧﻨﻮخ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ،ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﺪا راه
ﻣﯽرﻓﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد23 .و ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﺧﻨﻮخ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد24 .و ﺧﻨﻮخ
ﺑﺎ ﺧﺪا راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ25 .و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻟﻤﮏ را آورد26 .و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد27 .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
28و ﻟﻤﮏ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﭘﺴﺮی آورد29 .و وی را ﻧﻮح ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺎ
را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد از اﻋﻤﺎل ﻣﺎ و از ﻣﺤﻨﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﺮد«.
30و ﻟﻤﮏ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻧﻮح ،ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد.
31ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
32و ﻧﻮح ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻮح ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ را آورد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آدﻣﯿﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و دﺧﺘﺮان

ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ2 ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮﻧﺪ ،و از ﻫﺮ ﮐﺪام
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :روح ﻣﻦ در اﻧﺴﺎن داﺋﻤﺎ داوری
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎم وی ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 «.و در آن اﯾﺎم
ﻣﺮدان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﺑﻪ دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن در آﻣﺪﻧﺪ و
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آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اوﻻد زاﯾﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺟﺒﺎراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻒْ ،ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺗﺼﻮر از ﺧﯿﺎﻟﻬﺎی دل وی داﺋﻤﺎ ﻣﺤﺾ
ﺷﺮارت اﺳﺖ6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿـﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و در دل ﺧﻮد ﻣﺤﺰون
ﮔﺸﺖ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔـﺖ» :اﻧﺴـﺎن را ﮐﻪ آﻓﺮﯾـﺪهام ،از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزم ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و

ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا را ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪم از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸـﺎن8 «.اﻣﺎ ﻧـﻮح در ﻧﻈـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻟﺘﻔـﺎت ﯾﺎﻓـﺖ.
9اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻮح .ﻧﻮح ﻣﺮدی ﻋﺎدل ﺑﻮد ،و در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ .و ﻧﻮح ﺑﺎ ﺧﺪا راه
ﻣﯽرﻓﺖ10 .و ﻧﻮح ﺳﻪ ﭘﺴﺮ آورد :ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ11 .و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﺪا ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و زﻣﯿﻦ
از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد12 .و ﺧﺪا زﻣﯿﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ راه ﺧﻮد
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
13و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ14 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺸﺘﯽای از ﭼﻮب ﮐﻮﻓﺮ ﺑﺴﺎز ،و ﺣﺠﺮات در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻦ و درون و ﺑﯿﺮوﻧﺶ را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪا15 .و
آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺼﺪ ذراع ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ارﺗﻔﺎع آن
ﺳﯽ ذراع16 .و روﺷﻨﯽای ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎز و آن را ﺑﻪ ذراﻋﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﮐﻦ .و در ﮐﺸﺘﯽ را در
ﺟﻨﺐ آن ﺑﮕﺬار ،و ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎز17 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎن آب را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺴﺪی را ﮐﻪ روح ﺣﯿﺎت در آن ﺑﺎﺷﺪ ،از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﻼک ﮔﺮداﻧﻢ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد18 .ﻟﮑﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ،ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮاﻧﺖ و زوﺟﻪات و ازواج ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ19 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ،ﺟﻔﺘﯽ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داری ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ20 .از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﻨﺎس
آﻧﻬﺎ ،و از ﺑﻬﺎﯾـﻢ ﺑﻪ اﺟﻨـﺎس آﻧﻬﺎ ،و از ﻫﻤﻪ ﺣﺸـﺮات زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،دودو از ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
آﯾﻨـﺪ ﺗﺎ زﻧـﺪه ﻧﮕﺎه داری21 .و از ﻫـﺮ آذوﻗﻪای ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷـﻮد ،ﺑﮕﯿﺮ و ﻧـﺰد ﺧﻮد ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤﺎ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ22 «.ﭘﺲ ﻧﻮح ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺧـﺪا او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣـﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻤـﻮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ را

در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻋﺎدل دﯾﺪم2 .و از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺎک ،ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ،
و از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک ،دودو ،ﻧﺮ و ﻣﺎده3 ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده را ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮ
روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه داری4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﺎران
ﻣﯽﺑﺎراﻧﻢ ،و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺳﺎزم«.
5ﭘﺲ ﻧﻮح ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد6 .و ﻧﻮح ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﻃﻮﻓﺎن آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ7 .و ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و زﻧﺶ و زﻧﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی از آب ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﯽ در آﻣﺪﻧﺪ8 .از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺎک و از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ9 ،دودو،
ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﻧﻮح را اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﻔﺖ روز ﮐﻪ آب ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ.
11و در ﺳﺎل ﺷﺸﺼﺪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻮح ،در روز ﻫﻔﺪﻫﻢ از ﻣﺎه دوم ،در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﯿﻊ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و روزﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده12 .و ﺑﺎران ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ13 .در ﻫﻤﺎن روز ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ،و زوﺟﻪ ﻧﻮح و ﺳﻪ زوﺟﻪ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ14 .اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ،
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﺪاران15 .دودو از ﻫﺮ ذی ﺟﺴﺪی ﮐﻪ روح ﺣﯿﺎت دارد ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در
آﻣﺪﻧﺪ16 .و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا وی را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ در را از ﻋﻘﺐ او ﺑﺴﺖ.
17و ﻃﻮﻓﺎن ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،و آب ﻫﻤﯽ اﻓﺰود و ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ18 .و آب ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﯽ اﻓﺰود ،و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽرﻓﺖ19 .و آب ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ زﯾﺎد و زﯾﺎد ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪ.
20ﭘﺎﻧﺰده ذراع ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آب ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮرﮔﺮدﯾﺪ21 .و ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮐﻞ ﺣﺸﺮات ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،و ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن،
ﻣﺮدﻧﺪ22 .ﻫﺮﮐﻪ دم روح ﺣﯿﺎت در ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﻮد ،از ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺮد23 .و ﺧﺪا ﻣﺤﻮ ﮐﺮد
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،از آدﻣﯿﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،ﭘﺲ از
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زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻧﻮح ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺮاه وی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ24 .و آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه روز ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.

8

و ﺧﺪا ﻧﻮح و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد

آورد .و ﺧﺪا ﺑﺎدی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ وزاﻧﯿﺪ و آب ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ2 .و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻟﺠﻪ و روزﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ ،و ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد3 .و آب رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه روز ،آب ﮐﻢ ﺷﺪ4 ،و روز ﻫﻔﺪﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی آرارات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ5 .و ﺗﺎ
ﻣﺎه دﻫﻢ ،آب رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و در روز اول از ﻣﺎه دﻫﻢ ،ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و
واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﮐﻪ ﻧﻮح درﯾﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﮐﺮد7 .و زاغ را رﻫﺎ ﮐﺮد .او
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺗﺮدد ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ آب از زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ8 .ﭘﺲ ﮐﺒﻮﺗﺮ را از ﻧﺰد ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آب از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ9 .اﻣﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﭼﻮن ﻧﺸﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ آب در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و
آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آورد10 .و ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﻧﮓ ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﮐﺒﻮﺗﺮ را از
ﮐﺸﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد11 .و در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺗﺎزه در ﻣﻨﻘﺎر وی
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آب از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .و ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺒﻮﺗﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد ،و او دﯾﮕﺮ ﻧﺰد وی ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
13و در ﺳﺎل ﺷﺸﺼﺪ و ﯾﮑﻢ در روز اول از ﻣﺎه اول ،آب از روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻮح
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و اﯾﻨﮏ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺑﻮد14 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ از
ﻣﺎه دوم ،زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ15 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﻧﻮح را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ»16 :از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،ﺗﻮ و
زوﺟﻪات و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ازواج ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ17 .و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد داری ،ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی
را از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﮐﻞ ﺣﺸﺮات ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آور ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
در ﺟﻬﺎن ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ18 «.ﭘﺲ ﻧﻮح و ﭘﺴﺮان او و زﻧﺶ و زﻧﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ19 .و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ در ﺷﺪﻧﺪ20 .و ﻧﻮح ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و از ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﭘﺎک و از
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ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯿﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺴﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﺎل دل
اﻧﺴﺎن از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺮدم22 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،زرع و ﺣﺼﺎد ،و ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ،و زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،و روز و ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

9

و ﺧﺪا ،ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ

را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ2 .و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ و ﻫﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،و ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ3 .و ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ را ﭼﻮن ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم4 ،ﻣﮕﺮ
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﻮن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﻮرﯾﺪ5 .و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺟﺎن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .از دﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .و از دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻧﺘﻘﺎم ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را از
دﺳﺖ ﺑﺮادرش ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ6 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن رﯾﺰد ،ﺧﻮن وی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺷﻤﺎ ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در
آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ8 «.و ﺧﺪا ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزم10 ،و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ
و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ11 .ﻋﻬﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ از آب ﻃﻮﻓﺎن ﻫﻼک ﻧﺸﻮد ،و ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ«.
12و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪم ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ13 :ﻗﻮس ﺧﻮد را در اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﻧﺸﺎن آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ را ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ ،و ﻗﻮس در اﺑﺮ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد15 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ذیﺟﺴﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و آب ﻃﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ16 .و ﻗﻮس در اﺑﺮ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد آورم آن ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ،از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ17 «.و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ«.
18و ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺣﺎم ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ.
19اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ،و از اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ.
20و ﻧﻮح ﺑﻪ ﻓﻼﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮد21 .و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺴﺖ
ﺷﺪ ،و در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻋﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ22 .و ﺣﺎم ،ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎن ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را دﯾﺪ و دو ﺑﺮادر ﺧﻮد
را ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮ داد23 .و ﺳﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ،ردا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺘﻒ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺪر ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و روی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ24 .و ﻧﻮح از
ﻣﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد25 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد! ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ26 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺳﺎم! و ﮐﻨﻌﺎن،
ﺑﻨﺪه او ﺑﺎﺷﺪ27 .ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺚ را وﺳﻌﺖ دﻫﺪ ،و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻨﺪه او ﺑﺎﺷﺪ«.
28و ﻧﻮح ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد29 .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﻧﻮح ﻧﻬﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.

10

اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ .و از اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن

ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
2ﭘﺴﺮان ﯾﺎﻓﺚ :ﺟﻮﻣﺮ و ﻣﺎﺟﻮج و ﻣﺎدای و ﯾﺎوان و ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﯿﺮاس3 .و ﭘﺴﺮان
ﺟﻮﻣﺮ :اﺷﮑﻨﺎز و رﯾﻔﺎت و ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ4 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺎوان :اﻟﯿﺸﻪ و ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﮐﺘﯿﻢ و دوداﻧﯿﻢ5 .از اﯾﻨﺎن
ﺟﺰاﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ در اراﺿﯽ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ زﺑﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪاش در اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ.
6و ﭘﺴﺮان ﺣﺎم :ﮐﻮش و ﻣﺼﺮاﯾﻢ و ﻓﻮط و ﮐﻨﻌﺎن7 .و ﭘﺴﺮان ﮐﻮش :ﺳﺒﺎ و ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﺳﺒﺘﻪ و
رﻋﻤﻪ و ﺳﺒﺘﮑﺎ .و ﭘﺴﺮان رﻋﻤﻪ :ﺷﺒﺎ و ددان8 .و ﮐﻮش ﻧﻤﺮود را آورد .او ﺑﻪ ﺟﺒﺎر ﺷﺪن در ﺟﻬﺎن
ﺷﺮوع ﮐﺮد9 .وی در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﯿﺎدی ﺟﺒﺎر ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺮود ،ﺻﯿﺎد
ﺟﺒﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ10 «.و اﺑﺘﺪای ﻣﻤﻠﮑﺖ وی ،ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد و ارک و اﮐﺪ و ﮐﻠْﻨﻪ در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر.
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11از آن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻧﯿﻨﻮا و رﺣﻮﺑﻮت ﻋﯿﺮ ،و ﮐﺎﻟﺢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد12 ،و رﯾﺴﻦ را در ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﻨﻮا و ﮐﺎﻟﺢ .و آن ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻮد13 .و ﻣﺼﺮاﯾﻢ ﻟﻮدﯾﻢ و ﻋﻨﺎﻣﯿﻢ و ﻟﻬﺎﺑﯿﻢ و ﻧﻔﺘﻮﺣﯿﻢ را آورد14 .و
ﻓﺘﺮوﺳﯿﻢ و ﮐﺴﻠﻮﺣﯿﻢ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻔﺘﻮرﯾﻢ را15 .و ﮐﻨﻌﺎن ،ﺻﯿﺪون،
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ،وﺣﺖ را آورد16 .و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن را 17و ﺣﻮﯾﺎن و ﻋﺮﻗﯿﺎن و
ﺳﯿﻨﯿﺎن را 18و اروادﯾﺎن و ﺻﻤﺎرﯾﺎن و ﺣﻤﺎﺗﯿﺎن را .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ19 .و
ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن از ﺻﯿﺪون ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮار ﺗﺎ ﻏﺰه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ادﻣﻪ و ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻻﺷﻊ20 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺣﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،در اراﺿﯽ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد.
21و از ﺳﺎم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻋﺎﺑﺮ و ﺑﺮادر ﯾﺎﻓﺚ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،از او ﻧﯿﺰ اوﻻد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
22ﭘﺴﺮان ﺳﺎم :ﻋﯿﻼم و آﺷﻮر و ارﻓﮑﺸﺎد و ﻟﻮد و ارام23 .و ﭘﺴﺮان ارام :ﻋﻮص و ﺣﻮل و ﺟﺎﺗﺮ و
ﻣﺎش24 .و ارﻓﮑﺸﺎد ،ﺷﺎﻟﺢ را آورد ،و ﺷﺎﻟﺢ ،ﻋﺎﺑﺮ را آورد25 .و ﻋﺎﺑﺮ را دو ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ را
ﻓﺎﻟﺞ ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم وی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ .و ﻧﺎم ﺑﺮادرش ﯾﻘﻄﺎن26 .و ﯾﻘﻄﺎن ،اﻟﻤﻮداد و
ﺷﺎﻟﻒ و ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﯾﺎرح را آورد27 ،و ﻫﺪورام و اوزال و دﻗﻠﻪ را28 ،و ﻋﻮﺑﺎل و اﺑﯿﻤﺎﺋﯿﻞ و ﺷﺒﺎ را،
29و اوﻓﯿﺮ و ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﯾﻮﺑﺎب را .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻘﻄﺎن ﺑﻮدﻧﺪ30 .و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺸﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺳﻔﺎره ،ﮐﻪ ﮐﻮﻫﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽاﺳﺖ31 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺳﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎﻧﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ،در اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ32 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﯾﺸﺎن در اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﯾﮏ زﺑﺎن و ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺑﻮد2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﺸﺮق ﮐﻮچ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاریای در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺸﺘﻬﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﭙﺰﯾﻢ «.و اﯾﺸﺎن را آﺟﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ ﺑﻮد ،و ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﭻ4 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﯿﻢ ،و ﺑﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ5 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و
ﺑﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽآدم ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ زﺑﺎن و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻵن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آن ﺑﮑﻨﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن
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ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .اﮐﻨﻮن ﻧﺎزل ﺷﻮﯾﻢ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻮش ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ8 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و از ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ9 .از آن ﺳﺒﺐ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺟﻬﺎن را
ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد.
10اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎم .ﭼﻮن ﺳﺎم ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ارﻓﮑﺸﺎد را دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن آورد.
11و ﺳﺎم ﺑﻌﺪ از آوردن ارﻓﮑﺸﺎد ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد12 .و ارﻓﮑﺸﺎد
ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﺷﺎﻟﺢ را آورد13 .و ارﻓﮑﺸﺎد ﺑﻌﺪ از آوردن ﺷﺎﻟﺢ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد14 .و ﺷﺎﻟﺢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻋﺎﺑﺮ را آورد15 .و ﺷﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ
از آوردن ﻋﺎﺑﺮ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد16 .و ﻋﺎﺑﺮ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﻓﺎﻟﺞ را آورد17 .و ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻓﺎﻟﺞ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد18 .و ﻓﺎﻟﺞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و رﻋﻮ را آورد19 .و ﻓﺎﻟﺞ ﺑﻌﺪ از آوردن رﻋﻮ،
دوﯾﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد20 .و رﻋﻮ ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و
ﺳﺮوج را آورد21 .و رﻋﻮ ﺑﻌﺪ از آوردن ﺳﺮوج ،دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان آورد22 .و ﺳﺮوج ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻧﺎﺣﻮر را آورد23 .و ﺳﺮوج ﺑﻌﺪ از آوردن ﻧﺎﺣﻮر،
دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد24 .و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﺗﺎرح را
آورد25 .و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻌﺪ از آوردن ﺗﺎرح ،ﺻﺪ و ﻧﻮزده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد26 .و
ﺗﺎرح ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران را آورد.
27و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎرح ﮐﻪ ﺗﺎرح ،اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران را آورد ،و ﻫﺎران ،ﻟﻮط را آورد.
28و ﻫﺎران ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺗﺎرح در زادﺑﻮم ﺧﻮﯾﺶ در اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻤﺮد29 .و اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر زﻧﺎن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زن اﺑﺮام را ﺳﺎرای ﻧﺎم ﺑﻮد .و زن ﻧﺎﺣﻮر را ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ ﻫﺎران ،ﭘﺪر ﻣﻠﮑﻪ
و ﭘﺪر ﯾﺴﮑﻪ30 .اﻣﺎ ﺳﺎرای ﻧﺎزاد ﻣﺎﻧﺪه ،وﻟﺪی ﻧﯿﺎورد31 .ﭘﺲ ﺗﺎرح ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺑﺮام ،و ﻧﻮاده ﺧﻮد ﻟﻮط،
ﭘﺴﺮ ﻫﺎران ،و ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ ﭘﺴﺮش اﺑﺮام را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ارض ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺮان رﺳﯿﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ32 .و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎرح،
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ،و ﺗﺎرح در ﺣﺮان ﻣﺮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ،و از ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد

ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ2 ،و از ﺗﻮ اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ،و
ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﺳﺎزم ،و ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد3 .و ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪ .و از ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ4 «.ﭘﺲ
اﺑﺮام ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رواﻧﻪ ﺷﺪ .و ﻟﻮط ﻫﻤﺮاه وی رﻓﺖ .و اﺑﺮام ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ5 .و اﺑﺮام زن ﺧﻮد ﺳﺎرای ،و ﺑﺮادرزاده ﺧﻮد ﻟﻮط ،و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ6 .و اﺑﺮام در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﮑﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻮره.
و در آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ «.و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد8 .ﭘﺲ ،از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد .و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻄﺮف ﻏﺮﺑﯽ و
ﻋﺎی ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ آن ﺑﻮد .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ9 .و اﺑﺮام
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﻮﭼﯿﺪ.
10و ﻗﺤﻄﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺷﺪ ،و اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺤﻂ
در زﻣﯿﻦ ﺷﺪت ﻣﯽﮐﺮد11 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ورود ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ12 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻮن اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ" :اﯾﻦ زوﺟﻪ
اوﺳﺖ ".ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ14 «.و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،اﻫﻞ ﻣﺼﺮ
آن زن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ اﺳـﺖ15 .و اﻣﺮای ﻓﺮﻋـﻮن او را دﯾﺪﻧـﺪ ،و او را در ﺣﻀـﻮر
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺘﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋـﻮن در آوردﻧـﺪ16 .و ﺑﺨﺎﻃـﺮ وی ﺑﺎ اﺑـﺮام اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،و

او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺸﻬﺎ و ﮔﺎوان و ﺣﻤﺎران و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿـﺰان و ﻣﺎده اﻻﻏـﺎن و ﺷﺘـﺮان ﺷﺪ17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻋـﻮن و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ اﺑﺮام ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ18 .و ﻓﺮﻋـﻮن
اﺑـﺮام را ﺧﻮاﻧـﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ او زوﺟﻪ ﺗﻮﺳﺖ؟
19ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ :او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻨﺴﺖ ،ﮐﻪ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟ و اﻵن ،اﯾﻨﮏ زوﺟﻪ ﺗﻮ .او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ
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ﺷﻮ!« 20آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن در ﺧﺼﻮص وی ،ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﺑﺎ زوﺟﻪاش و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و اﺑﺮام ﺑﺎ زن ﺧﻮد ،و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻟﻮط ،از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻣﺪﻧﺪ2 .و

اﺑﺮام از ﻣﻮاﺷﯽ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ،ﺑﺴﯿﺎر دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ،از ﺟﻨﻮب ،ﻃﯽ ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
آﻣﺪ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪاش در اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی4 ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آن ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ اول ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ اﺑﺮام ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ5 .و ﻟﻮط را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺮام ﺑﻮد ،ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮد6 .و زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ7 .و در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺑﺮام و ﺷﺒﺎﻧﺎن
ﻣﻮاﺷﯽ ﻟﻮط ﻧﺰاع اﻓﺘﺎد .و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن ،ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ8 .ﭘﺲ اﺑﺮام ﺑﻪ ﻟﻮط
ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻦ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﻧﺰاﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮادرﯾﻢ9 .ﻣﮕﺮ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮی .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ
روی ،ﻣﻦ ﺑﺴﻮی راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ روی ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
10آﻧﮕﺎه ﻟﻮط ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺗﻤﺎم وادی اردن را ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ
ﺧﺪاوﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻮﻏﺮ ،ﺳﯿﺮاب ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺧﺮاب
ﺳﺎزد11 .ﭘﺲ ﻟﻮط ﺗﻤﺎم وادی اردن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ،و ﻟﻮط ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮد ،و از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ12 .اﺑﺮام در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻟﻮط در ﺑﻼد وادی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺳﺪوم ﻧﻘﻞ ﮐﺮد13 .ﻟﮑﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺪوم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﺮ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا
ﺷﺪن ﻟﻮط از وی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،و ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻨﮕﺮ 15زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ16 .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮔﺮداﻧﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﺒﺎر
زﻣﯿﻦ را ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮد ،ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد17 .ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﻃﻮل و ﻋﺮض زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﻦ
زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد18 «.و اﺑﺮام ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪ و در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن
ﻣﻤﺮی ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در اﯾﺎم اﻣﺮاﻓﻞ ،ﻣﻠﮏ ﺷﻨﻌﺎر ،و ارﯾﻮک ،ﻣﻠﮏاﻻﺳﺎر ،و ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ،

ﻣﻠﮏ ﻋﯿﻼم ،و ﺗﺪﻋﺎل ،ﻣﻠﮏ اﻣﺖﻫﺎ2 ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرع ،ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ،و ﺑﺮﺷﺎع ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮره ،و
ﺷﻨﺎب ،ﻣﻠﮏ ادﻣﻪ ،و ﺷﻤﺌﯿﺒﺮ ،ﻣﻠﮏ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ،و ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻟﻊ ﮐﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ3 .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
در وادی ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ4 .دوازده ﺳﺎل ،ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در
ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺑﺮ وی ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ5 .و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪه،
رﻓﺎﺋﯿﺎن را در ﻋﺸﺘﺮوت ﻗﺮﻧﯿﻦ ،و زوزﯾﺎن را در ﻫﺎم ،و اﯾﻤﯿﺎن را در ﺷﺎوه ﻗﺮﯾﺘﯿﻦ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ6 .و
ﺣﻮرﯾﺎن را در ﮐﻮه اﯾﺸﺎن ،ﺳﻌﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻞ ﻓﺎران ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﻦ
ﻣﺸﻔﺎط ﮐﻪ ﻗﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ و اﻣﻮرﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﺼﻮن ﺗﺎﻣﺎر
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ8 .آﻧﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم و ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮره و ﻣﻠﮏ ادﻣﻪ و ﻣﻠﮏ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ و
ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻟﻊ ﮐﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در وادی ﺳﺪﯾﻢ ،ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 ،ﺑﺎ
ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﻣﻠﮏ ﻋﯿﻼم و ﺗﺪﻋﺎل ،ﻣﻠﮏ اﻣﺖﻫﺎ و اﻣﺮاﻓﻞ ،ﻣﻠﮏ ﺷﻨﻌﺎر و ارﯾﻮک ﻣﻠﮏ اﻻﺳﺎر ،ﭼﻬﺎر
ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ10 .و وادی ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺮ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻗﯿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻠﻮک ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮال ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺄﮐﻮﻻت آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ12 .و ﻟﻮط ،ﺑﺮادرزاده اﺑﺮام را ﮐﻪ در ﺳﺪوم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ.
13و ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه ،اﺑﺮام ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﺧﺒﺮ داد .و او در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی
آﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮادر اﺷﮑﻮل و ﻋﺎﻧﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺑﺮام ﻫﻢﻋﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ14 .ﭼﻮن اﺑﺮام از
اﺳﯿﺮی ﺑﺮادر ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺠﺪه ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻪزادان ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورده،
در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ دان ﺑﺘﺎﺧﺖ15 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،او و ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل دﻣﺸﻖ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال را ﺑﺎز
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻟﻮط و اﻣﻮال او را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎز آورد.
17و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ وی از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ و ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم
ﺗﺎ ﺑﻪ وادی ﺷﺎوه ،ﮐﻪ وادی اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ18 .و ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق ،ﻣﻠﮏ ﺳﺎﻟﯿﻢ ،ﻧﺎن
و ﺷﺮاب ﺑﯿﺮون آورد .و او ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ﺑﻮد19 ،و او را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد
اﺑﺮام از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ20 .و ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را
ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد «.و او را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ده ﯾﮏ داد21 .و ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را ﺑﻪ
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ﻣﻦ واﮔﺬار و اﻣﻮال را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار22 «.اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ23 ،ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺗﻮ رﺷﺘﻪای ﯾﺎ دوال ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﯿﺮم،
ﻣﺒﺎدا ﮔﻮﯾﯽ "ﻣﻦ اﺑﺮام را دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻢ"24 .ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻬﺮه ﻋﺎﻧﺮ و اﺷﮑﻮل
و ﻣﻤﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ«.
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ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ،ﺑﻪ اﺑﺮام رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﺮام

ﻣﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و اﺟﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ«.
2اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻣﺮا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،و ﻣﻦ ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽروم ،و ﻣﺨﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪام،
اﯾﻦ اﻟﻌﺎذار دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ؟« 3و اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺮا ﻧﺴﻠﯽ ﻧﺪادی ،و ﺧﺎﻧﻪزادم وارث ﻣﻦ اﺳﺖ«.
4در ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی در رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ وارث ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺻﻠﺐ ﺗﻮ درآﯾﺪ ،وارث ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 «.و او را ﺑﯿﺮون آورده ،ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺮد «.ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 «.و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آورد ،و او ،اﯾﻦ را ﺑﺮای وی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد7 .ﭘﺲ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺗﻮ را از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ8 «.ﮔﻔﺖ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وارث آن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؟« 9ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
و ﺑﺰ ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮﭼﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻤﺮی و ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ«.
10ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﺎن ،دو ﭘﺎره ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﭘﺎرهای را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻔﺘﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻣﺮﻏﺎن را ﭘﺎره ﻧﮑﺮد11 .و ﭼﻮن ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻻﺷﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﺮام آﻧﻬﺎ را راﻧﺪ.
12و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ اﺑﺮام ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺳﺨﺖ،
او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن را ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ14 .و ﺑﺮ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻦ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ
اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ15 .و ﺗﻮ ﻧﺰد ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و در ﭘﯿﺮی ﻧﯿﮑﻮ
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ﻣﺪﻓﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ16 .و در ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اﻣﻮرﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻮری ﭘﺮ دود و ﭼﺮاﻏﯽ
ﻣﺸﺘﻌﻞ از ﻣﯿﺎن آن ﭘﺎرهﻫﺎ ﮔﺬر ﻧﻤﻮد18 .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮام ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
را از ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪهام19 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻨﯿﺎن و ﻗﻨﺰﯾﺎن و
ﻗﺪﻣﻮﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و رﻓﺎﺋﯿﺎن20 ،و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را«.
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و ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ اﺑﺮام ،ﺑﺮای وی ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﯿﺎورد .و او را ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺼﺮی ،ﻫﺎﺟﺮ

ﻧﺎم ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﺳﺎرای ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎز داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ
درآی ،ﺷﺎﯾﺪ از او ﺑﻨﺎ ﺷﻮم «.و اﺑﺮام ﺳﺨﻦ ﺳﺎرای را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد3 .و ﭼﻮن ده ﺳﺎل از اﻗﺎﻣﺖ اﺑﺮام در
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﺳﺎرای زوﺟﻪ اﺑﺮام ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ،اﺑﺮام ،ﺑﻪ زﻧﯽ داد4 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ درآﻣﺪ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻮﻧﺶ
ﺑﻨﻈﺮ وی ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪ5 .و ﺳﺎرای ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد! ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺗﻮ
دادم و ﭼﻮن آﺛﺎر ﺣﻤﻞ در ﺧﻮد دﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ او ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪم .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ داوری ﮐﻨﺪ«.
6اﺑﺮام ﺑﻪ ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﮑﻦ «.ﭘﺲ
ﭼﻮن ﺳﺎرای ﺑﺎ وی ﺑﻨﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻬﺎد ،او از ﻧﺰد وی ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ.
7و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﺷﻮر اﺳﺖ،
ﯾﺎﻓﺖ8 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﻫﺎﺟﺮ ،ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎرای ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی و ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﺳﺎرای ﮔﺮﯾﺨﺘﻪام9 «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و زﯾﺮ دﺳﺖ
او ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮ10 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از
ﮐﺜﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ11 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ
زاﯾﯿﺪ ،و او را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻈﻠﻢ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ12 .و او ﻣﺮدی وﺣﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﺿﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ و دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ او ،و ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 «.و او ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد» ،اﻧﺘﺎﯾﻞرﺋﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
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اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ او ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ14 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﭼﺎه را »ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،
اﯾﻨﮏ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎدش و ﺑﺎرد اﺳﺖ15 .و ﻫﺎﺟﺮ از اﺑﺮام ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،و اﺑﺮام ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ
زاﯾﯿﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد16 .و اﺑﺮام ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﺎﺟﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﺮای اﺑﺮام ﺑﺰاد.
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و ﭼﻮن اﺑﺮام ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ .ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﺨﺮام و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮ2 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺖ ،و ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ3 «.آﻧﮕﺎه اﺑﺮام ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎد و ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»4 :اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﭘﺪر اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد5 .و ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ اﺑﺮام ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﺪر اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮداﻧﯿﺪم6 .و ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آورم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ7 .و
ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ،و ذرﯾﺘﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻋﻬﺪ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻢ8 .و زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن را ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺪی دﻫﻢ ،و ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 «.ﭘﺲ
ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دار ،ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن10 .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﺷﻤﺎ
ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد11 ،و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎن آن ﻋﻬﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎﺳﺖ12 .ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ روزه از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد .ﻫﺮ ذﮐﻮری در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاه ﺧﺎﻧﻪزاد
ﺧﻮاه زرﺧﺮﯾﺪ ،از اوﻻد ﻫﺮ اﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ13 ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪزاد ﺗﻮ و ﻫﺮ زر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ در ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ14 .و اﻣﺎ ﻫﺮ ذﮐﻮر ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﻠﻔﻪ او ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮد ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
15و ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ زوﺟﻪ ﺗﻮ ﺳﺎرای ،ﻧﺎم او را ﺳﺎرای ﻣﺨﻮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم او ﺳﺎره
ﺑﺎﺷﺪ16 .و او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﭘﺴﺮی ﻧﯿﺰ از وی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
اﻣﺘﻬﺎ از وی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و ﻣﻠﻮک اﻣﺘﻬﺎ از وی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 «.آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ روی
در اﻓﺘﺎده ،ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺳﺎره در ﻧﻮد
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ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺰاﯾﺪ؟« 18و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ19 «.ﺧﺪا
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ زوﺟﻪات ﺳﺎره ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ ،و او را اﺳﺤﺎق ﻧﺎم ﺑﻨﻪ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ وی اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ذرﯾﺖ او ﺑﻌﺪ از او ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ20 .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،
ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم .اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﻢ ،و او را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ .دوازده
رﺋﯿﺲ از وی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ ،و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از وی ﺑﻮﺟﻮد آورم21 .ﻟﮑﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎره او را ﺑﺪﯾﻦ وﻗﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ22 «.و ﭼﻮن ﺧﺪا از
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ وی ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،از ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮد23 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪزادان و زرﺧﺮﯾﺪان ﺧﻮد را ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ذﮐﻮری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪ
اﯾﺸﺎن را در ﻫﻤﺎن روز ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد24 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪاش ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪ25 .و ﭘﺴﺮش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪاش ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪ26 .در ﻫﻤﺎن روز اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺴﺮش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺨﺘﻮن ﮔﺸﺘﻨﺪ27 .و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪاش ،ﺧﻮاه ﺧﺎﻧﻪزاد ،ﺧﻮاه زرﺧﺮﯾﺪ از اوﻻد اﺟﻨﺒﯽ ،ﺑﺎ وی ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی ،ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و او در ﮔﺮﻣﺎی روز ﺑﻪ در

ﺧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد2 .ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،از در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و رو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد 3و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﻻ،
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪم ،از ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﮕﺬر4 .اﻧﺪک آﺑﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ،
در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﯿﺎراﻣﯿﺪ5 ،و ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن رواﻧﻪ
ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮔﺬر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮑﻦ6 «.ﭘﺲ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ،ﻧﺰد ﺳﺎره ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻪ ﮐﯿﻞ از آرد ﻣﯿﺪه ﺑﺰودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ و آن را ﺧﻤﯿﺮ
ﮐﺮده ،ﮔﺮدهﻫﺎ ﺑﺴﺎز7 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻣﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎزک ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد
داد ﺗﺎ ﺑﺰودی آن را ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .ﭘﺲ ﮐﺮه و ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی
اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن زﯾﺮ درﺧﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮردﻧﺪ9 .ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زوﺟﻪات
ﺳﺎره ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ در ﺧﯿﻤﻪ اﺳﺖ10 «.ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و زوﺟﻪات ﺳﺎره را ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.و ﺳﺎره ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ.
11و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎره ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺎدت زﻧﺎن از ﺳﺎره ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد12 .ﭘﺲ ﺳﺎره در
دل ﺧﻮد ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽام ﻣﺮا ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎره ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ زاﯾﯿﺪ و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ؟ 14ﻣﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟ در وﻗﺖ ﻣﻮﻋﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن
ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺎره را ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 «.آﻧﮕﺎه ﺳﺎره اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺨﻨﺪﯾﺪم« ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪی«.
16ﭘﺲ ،آن ﻣﺮدان از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ
ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺨﻔﯽ دارم؟ 18و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ
آﯾﻨﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ و زورآور ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن از او ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
19زﯾﺮا او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ20 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان21 ،اﮐﻨﻮن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﻻ ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ22 «.آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮدان از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی ﺳﺪوم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد23 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻋﺎدل را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ 24ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ آن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و آن ﻣﮑﺎن را
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد؟ 25ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک ﺳﺎزی و ﻋﺎدل و ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ! آﯾﺎ داور ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎن ،اﻧﺼﺎف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« 26ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل در ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﯾﺎﺑﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم
آن ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ27 «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺎک و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺟﺮأت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ28 .ﺷﺎﯾﺪ از آن ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ،ﭘﻨﺞ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ را ﺑﺴﺒﺐ ﭘﻨﺞ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﺑﻢ ،آن را
ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ29 «.ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺪو ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه در آﻧﺠﺎ ﭼﻬﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﻞ آن را ﻧﮑﻨﻢ30 «.ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در
آﻧﺠﺎ ﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺳﯽ ﯾﺎﺑﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد31 «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
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ﺟﺮأت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺴﺖ
آن را ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ32 «.ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ را ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
ده در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ده آن را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ33 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮﻓﺖ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
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و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ وارد ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻟﻮط ﺑﻪ دروازه ﺳﺪوم ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﻟﻮط اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد 2و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
اﮐﻨﻮن ای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و
ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺐ را در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ3 «.اﻣﺎ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را اﻟﺤﺎح ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ او آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﻮد و
ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﺎول ﮐﺮدﻧﺪ4 .و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻨﻮز ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم
ﺳﺪوم ،از ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺧﺎﻧﻪ وی را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 5و ﺑﻪ ﻟﻮط ﻧﺪا در داده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آور ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ6 «.آﻧﮕﺎه ﻟﻮط ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ،ﺑﺪرﮔﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در را از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺒﺴﺖ 7و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺑﺮادران ﻣﻦ ،زﻧﻬﺎر ﺑﺪی ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دو دﺧﺘﺮ دارم ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را اﻵن ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آورم و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻟﮑﻦ ﮐﺎری ﺑﺪﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻧﺪارﯾﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ9 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دور ﺷﻮ «.و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮑﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ
ﻧﺰﯾﻞ ﻣﺎ ﺷﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻵن ﺑﺎ ﺗﻮ از اﯾﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮط،
ﺑﺸﺪت ﻫﺠﻮم آورده ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
10آﻧﮕﺎه آن دو ﻣﺮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورده ،ﻟﻮط را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآوردﻧﺪ و در را
ﺑﺴﺘﻨﺪ11 .اﻣﺎ آن اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از
ﺟﺴﺘﻦ در ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .و آن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ دراﯾﻨﺠﺎ
داری؟ داﻣﺎدان و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ را در ﺷﻬﺮ داری ،از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون آور13 ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪه و
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﻢ14 «.ﭘﺲ ﻟﻮط ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ داﻣﺎدان ﺧﻮد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ داﻣﺎدان ﻣﺴﺨﺮه آﻣﺪ.
15و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻟﻮط را ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و زن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ
دو دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮدار ،ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻼک ﺷﻮی16 «.و ﭼﻮن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺮدان،
دﺳﺖ او و دﺳﺖ زﻧﺶ و دﺳﺖ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد و او
را ﺑﯿﺮون آورده ،در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ17 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎن ﺧﻮد را درﯾﺎب و از ﻋﻘﺐ ﻣﻨﮕﺮ ،و در ﺗﻤﺎم وادی ﻣﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﮕﺮﯾﺰ،
ﻣﺒﺎدا ﻫﻼک ﺷﻮی18 «.ﻟﻮط ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎد! 19ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪهات در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﻗﺪرت آن ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮه ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺑﻤﯿﺮم20 .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮار
ﮐﻨﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اذن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ21 «.ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﺗﺎ ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش آن را ﻧﻤﻮدی ،واژﮔﻮن
ﻧﺴﺎزم22 .ﺑﺪان ﺟﺎ ﺑﺰودی ﻓﺮار ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
آن ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺷﺪ23 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﻟﻮط ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ.
24آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ،ﮔﻮﮔﺮد و آﺗﺶ ،از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎراﻧﯿﺪ25 .و آن
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و ﺗﻤﺎم وادی ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ26 .اﻣﺎ زن او ،از ﻋﻘﺐ
ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻧﻤﮏ ﮔﺮدﯾﺪ.
27ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ،رﻓﺖ28 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ،و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ وادی ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دود
آن زﻣﯿﻦ ،ﭼﻮن دود ﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود29 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺮﻫﺎی وادی را ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﺧﺪا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،و ﻟﻮط را از آن اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺮون آورد ،ﭼﻮن آن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻟﻮط در آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
30و ﻟﻮط از ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﮐﻮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮﻏﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﻣﻐﺎره ﺳﮑﻨﯽ' ﮔﺮﻓﺖ31 .و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه
و ﻣﺮدی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎ در آﯾﺪ32 .ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را
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ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ33 «.ﭘﺲ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﭘﺪر
ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ ،و او از ﺧﻮاﺑﯿﺪن و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی آﮔﺎه ﻧﺸﺪ34 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ روز دﯾﮕﺮ ،ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ دوش ﺑﺎ ﭘﺪرم
ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪم ،اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ او را ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ وی ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﻮ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ از ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ35 «.آن ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺨﻮاب وی ﺷﺪ ،و او
از ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی آﮔﺎه ﻧﺸﺪ36 .ﭘﺲ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮ ﻟﻮط از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ37 .و آن
ﺑﺰرگ ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﻣﻮآب ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،و او ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﺪر ﻣﻮآﺑﯿﺎن اﺳﺖ38 .و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮی
ﺑﺰاد ،و او را ﺑﻦﻋﻤﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .وی ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﺪر ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﺖ.

20

ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی ارض ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮد ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﺎدش و ﺷﻮر

ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و در ﺟﺮار ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺖ2 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺧﺼﻮص زن ﺧﻮد ،ﺳﺎره ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ «.و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﻣﻠﮏ ﺟﺮار ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺳﺎره را ﮔﺮﻓﺖ3 .و ﺧﺪا در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،ﺑﺮ اﺑﯽﻣﻠﮏ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻣﺮدهای ﺑﺴﺒﺐ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زوﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
4و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﻣﺘﯽ ﻋﺎدل را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟ 5ﻣﮕﺮ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ "او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ" ،و او ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ؟"
ﺑﻪ ﺳﺎده دﻟﯽ و ﭘﺎک دﺳﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ را ﮐﺮدم6 «.ﺧﺪا وی را در رؤﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺳﺎده دﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدی ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزی ،و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯽ7 .ﭘﺲ اﻵن زوﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را رد ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
ﺗﻮ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و اﮔﺮ او را رد ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ و ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
8ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ
اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺮدی؟ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ آوردی و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟« 10و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟«
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ

25

11اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زوﺟﻪام
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ12 .و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺪرم ،اﻣﺎ ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرم ،و زوﺟﻪ ﻣﻦ
ﺷﺪ13 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم آواره ﮐﺮد ،او را ﮔﻔﺘﻢ :اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﮔﺎوان و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و زوﺟﻪاش ﺳﺎره را ﺑﻪ وی رد ﮐﺮد15 .و
اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻈﺮت اﻓﺘﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ16 «.و ﺑﻪ
ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺑﺮادرت دادم ،ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺮده ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان ،ﭘﺲ اﻧﺼﺎف ﺗﻮ داده ﺷﺪ17 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ
ﮐﺮد .و ﺧﺪا اﺑﯽﻣﻠﮏ ،و زوﺟﻪ او و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اوﻻد ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺣﻢﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺑﯽﻣﻠﮏ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎره ،زوﺟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه ﺧﻮد ،از ﺳﺎره ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎره

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد2 .و ﺳﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،از اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭘﯿﺮیاش ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد3 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﺳﺎره از وی زاﯾﯿﺪ ،اﺳﺤﺎق ﻧﺎم ﻧﻬﺎد4 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق را ،ﭼﻮن ﻫﺸﺖ روزه ﺑﻮد ،ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد5 .و
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،در ﻫﻨﮕﺎم وﻻدت ﭘﺴﺮش ،اﺳﺤﺎق ،ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد6 .و ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺧﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ7 «.و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﺎره اوﻻد
را ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﺮای وی در ﭘﯿﺮیاش زاﯾﯿﺪم8 «.و آن ﭘﺴﺮ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد ،ﺗﺎ او را از
ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و در روزی ﮐﻪ اﺳﺤﺎق را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
9آﻧﮕﺎه ﺳﺎره ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .ﭘﺲ
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺤﺎق ،وارث
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 «.اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻨﻈﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،درﺑﺎره ﭘﺴﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ آﻣﺪ12 .ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
»درﺑﺎره ﭘﺴﺮ ﺧﻮد و ﮐﻨﯿﺰت ،ﺑﻨﻈﺮت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ او را
ﺑﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ از اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .و از ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورم ،زﯾﺮا
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ﮐﻪ او ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺳﺖ14 «.ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺎن و ﻣﺸﮑﯽ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ داد ،و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ دوش وی ﻧﻬﺎد ،و او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ رواﻧﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ رﻓﺖ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﯽﮔﺸﺖ15 .و ﭼﻮن
آب ﻣﺸﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ را زﯾﺮ ﺑﻮﺗﻪای ﮔﺬاﺷﺖ16 .و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ رﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی
ﺑﻨﺸﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮت ﭘﺴﺮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ «.و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺸﺴﺘﻪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ17 .و ﺧﺪا آواز ﭘﺴﺮ را ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ،ﻫﺎﺟﺮ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای
ﻫﺎﺟﺮ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪا آواز ﭘﺴﺮ را در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﺳﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
18ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﺴﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از او اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
آورد19 «.و ﺧﺪا ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺎه آﺑﯽ دﯾﺪ .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﮏ را از آب ﭘﺮ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ را
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ20 .و ﺧﺪا ﺑﺎ آن ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺑﻮد .و او ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﺻﺤﺮا ﺷﺪ ،و در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺰرگ
ﮔﺮدﯾﺪ21 .و در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﻣﺎدرش زﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
22و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ و ﻓﯿﮑﻮل ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او ﺑﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ23 .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮر
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﻧﺴﻞ ﻣﻦ و ذرﯾﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮدهام ،ﺑﺎ
ﻣﻦ و ﺑﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد24 «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرم25 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﯽﻣﻠﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺴﺒﺐ ﭼﺎه آﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﯽﻣﻠﮏ ،از او ﺑﻪ زور
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ26 .اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﺪادی ،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم27 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ داد ،و
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ28 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻣﺎده ﮐﻪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟« 29ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻣﺎده را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ﻓﺮﻣﺎی ،ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدم30 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آن ﻣﮑﺎن را ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ31 .و ﭼﻮن آن ﻋﻬﺪ را در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﺎ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﻮد ﻓﯿﮑﻮل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ،
ﺷﻮرهﮐﺰی ﻏﺮس ﻧﻤﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮد33 .ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در زﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﮐﻪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای

اﺑﺮاﻫﯿﻢ!« ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻟﺒﯿﮏ2 «.ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﺖ و او را دوﺳﺖ
ﻣﯽداری ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺤﺎق را ﺑﺮدار و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮو ،و او را در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬران3 «.ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،و
دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺤﺎق ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ،
رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ4 .و در روز ﺳﻮم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آن ﻣﮑﺎن را از دور دﯾﺪ5 .آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺰد اﻻغ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ روﯾﻢ ،و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎزآﯾﯿﻢ«.
6ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻫﯿﺰم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﻧﻬﺎد ،و آﺗﺶ و ﮐﺎرد را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ7 .و اﺳﺤﺎق ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﭘﺪر ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﯿﮏ؟« ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﺗﺶ و ﻫﯿﺰم ،ﻟﮑﻦ ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
8اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺧﺪا ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
رﻓﺘﻨﺪ9 .ﭼﻮن ﺑﺪان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،و
ﻫﯿﺰم را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎد ،و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎﻻی ﻫﯿﺰم ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬاﺷﺖ10 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دﺳﺖ
ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﮐﺎرد را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ11 .در ﺣﺎل ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
آﺳﻤﺎن وی را ﻧﺪا درداد و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ! ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ!« ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻟﺒﯿﮏ12 «.ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ دراز ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺪو ﻫﯿﭻ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ13 «.آﻧﮕﺎه ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻗﻮﭼﯽ ،در ﻋﻘﺐ وی ،در ﺑﯿﺸﻪای ،ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه .ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﻗﻮچ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن
را در ﻋﻮض ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ14 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن ﻣﻮﺿﻊ را »ﯾﻬﻮه ﯾﺮی'« ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :در ﮐﻮه ،ﯾﻬﻮه ،دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا در داد 16و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ17 ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ،و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎزم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،و ﻣﺜﻞ رﯾﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره
درﯾﺎﺳﺖ .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ دروازهﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .و از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،ﺟﻤﯿﻊ
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اﻣﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی19 «.ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
20و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﺮادرت ﻧﺎﺣﻮر ،ﭘﺴﺮان زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ21 .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده او ﻋﻮص ،و ﺑﺮادرش ﺑﻮز و ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺪر
ارام22 ،و ﮐﺎﺳﺪ و ﺣﺰو و ﻓﻠﺪاش و ﯾﺪﻻف و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ23 «.و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،رﻓﻘﻪ را آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ را،
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺣﻮر ،ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪ24 .و ﮐﻨﯿﺰ او ﮐﻪ رؤﻣﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﻃﺎﺑﺢ و ﺟﺎﺣﻢ و
ﺗﺎﺣﺶ و ﻣﻌﮑﻪ را زاﯾﯿﺪ.

23

و اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎره ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ

ﺳﺎره2 .و ﺳﺎره در ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮد .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎره
ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ3 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻧﺰد ﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻨﯽﺣﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺰﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﺮی از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻦ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد دﻓﻦ ﮐﻨﻢ5 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺣﺖ در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ»6 :ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ،ﻗﺒﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻮ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﯽ7 «.ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻧﺰد
اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد8 .و اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻧﺰد ﺧﻮد دﻓﻦ ﮐﻨﻢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻔﺮون ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎر ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش
ﮐﻨﯿﺪ9 ،ﺗﺎ ﻣﻐﺎره ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ را ﮐﻪ از اﻣﻼک او در ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻨﺶ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم،
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرد«.
10و ﻋﻔﺮون در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽﺣﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ،در ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ»11 :ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،ﻧﯽ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮ ،آن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ،و ﻣﻐﺎرهای را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺤﻀﻮر اﺑﻨﺎی ﻗﻮم
ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ .ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ«.
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12ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد13 ،و ﻋﻔﺮون را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،اﻟﺘﻤﺎس دارم ﻋﺮض ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ .ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﻢ ،از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎی ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻢ14 «.ﻋﻔﺮون در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
»15ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ«.
16ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﻋﻔﺮون را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺑﻨﯽﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه راﯾﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻔﺮون وزن ﮐﺮد17 .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻋﻔﺮون ،ﮐﻪ در
ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻤﺮی واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
زﻣﯿﻦ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود و ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻮد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ 18ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮش داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ19 .از آن ﭘﺲ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،زوﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎره را در ﻣﻐﺎره
ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی ،ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن دﻓﻦ ﮐﺮد20 .و آن ﺻﺤﺮا ،ﺑﺎ
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ.
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و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ داد.

2و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ وی و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن دﺳﺖ
ﺧﻮد را زﯾﺮ ران ﻣﻦ ﺑﮕﺬار3 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﮐﻪ زﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻢ ﻧﮕﯿﺮی4 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪم
ﺑﺮوی ،و از آﻧﺠﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﺳﺤﺎق ﺑﮕﯿﺮی5 «.ﺧﺎدم ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ آن زن راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮت را ﺑﺪان زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﺑﺎزﺑﺮم؟« 6اﺑﺮاﻫﯿﻢ
وی را ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﺒﺮی7 .ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪای آﺳﻤـﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم و از
زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ" :ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد ".او ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮی .اﻣﺎ
8اﮔﺮ آن زن از آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻮ رﺿﺎ ﻧﺪﻫﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ زﻧﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺠﺎ
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ﺑﺎز ﻧﺒﺮی9 «.ﭘﺲ ﺧﺎدم دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران آﻗﺎی ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﺎد ،و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد.
10و ﺧﺎدم ده ﺷﺘﺮ ،از ﺷﺘﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺑﻮد .ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻮر در ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ آﻣﺪ11 .و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای
ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺘﺮان ﺧﻮد را در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺎه آب ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ12 .و ﮔﻔﺖ:
»ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻣﺮوز ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎ ،و ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﻨﻤﺎ13 .اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب اﯾﺴﺘﺎدهام ،و دﺧﺘﺮان اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
14ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﻓﺮودآر ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ" ،و او ﮔﻮﯾﺪ:
"ﺑﻨﻮش و ﺷﺘﺮاﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻢ" ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ،ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای«.
15و او ﻫﻨﻮز از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ،رﻓﻘﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ،زن
ﻧﺎﺣﻮر ،ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﺒﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ داﺷﺖ16 .و آن دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ و ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﻮد ،و ﻣﺮدی او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮورﻓﺖ ،و ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺎﻻ آﻣﺪ.
17آﻧﮕﺎه ﺧﺎدم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺟﺮﻋﻪای آب از ﺳﺒﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎن«.
18ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ﺑﻨﻮش« ،و ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮودآورده ،او را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
19و ﭼﻮن از ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﺘﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻨﺪ20 «.ﭘﺲ
ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی در آﺑﺨﻮر ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺎه ،ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺪوﯾﺪ ،و از ﺑﻬﺮ ﻫﻤﻪ
ﺷﺘﺮاﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪ21 .و آن ﻣﺮد ﺑﺮ وی ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻔﺮ او
را ﺧﯿﺮﯾﺖاﺛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
22و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﺘﺮان از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼی ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل وزن،
و دو اﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ ده ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد 23و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ؟« 24وی را ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻪ او را از ﻧﺎﺣﻮر زاﯾﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ25 «.و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،و ﺟﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل26 «.آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺧﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد 27و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻟﻄﻒ و وﻓﺎی ﺧﻮد را از آﻗﺎﯾﻢ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﭼﻮن
ﻣﻦ در راه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادران آﻗﺎﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮد«.
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28ﭘﺲ آن دﺧﺘﺮ دوان دوان رﻓﺘﻪ ،اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺒﺮ داد29 .و رﻓﻘﻪ
را ﺑﺮادری ﻻﺑﺎن ﻧﺎم ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ،دوان دوان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ30 .و واﻗﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﺣﻠﻘﻪ و اﺑﺮﻧﺠﯿﻨﻬﺎ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد دﯾﺪ ،و ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،رﻓﻘﻪ را
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آن ﻣﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ
ﭼﺸﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد31 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺒﺎرک ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺎ ،ﭼﺮا ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎدهای؟ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ را و ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﺑﺮای ﺷﺘﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪام32 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ،و ﻻﺑﺎن ﺷﺘﺮان را ﺑﺎز ﮐﺮد ،و ﮐﺎه و
ﻋﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺘﺮان داد ،و آب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻬﺎی رﻓﻘﺎﯾﺶ آورد33 .و ﻏﺬا ﭘﯿﺶ او
ﻧﻬﺎدﻧﺪ .وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرم «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ«.
34ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ35 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﮐﺖ داده و او ﺑﺰرگ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ﺷﺘﺮان و اﻻﻏﺎن ﺑﺪو داده اﺳﺖ36 .و
زوﺟﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺳﺎره ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ زاﯾﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﺪو داده اﺳﺖ37 .و
آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻗﺴﻢ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻢ،
ﻧﮕﯿﺮی38 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮوی ،و زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺑﮕﯿﺮی39 ".و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻢ" :ﺷﺎﯾﺪ آن زن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ؟" 40او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮدهام،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺳﻔﺮ ﺗﻮ را ﺧﯿﺮﯾﺖاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از
ﻗﺒﯿﻠﻪام و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﮕﯿﺮی41 .آﻧﮕﺎه از ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﯿﻠﻪام رﻓﺘﯽ،
ﻫﺮ ﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪادﻧﺪ ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد42 ".ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﯿﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ" :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺎل ،ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻣﺪهام ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد،
43اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب اﯾﺴﺘﺎدهام .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن
آب ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﻣﺮا از ﺳﺒﻮی ﺧﻮد ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻨﻮﺷﺎن"44 ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﺑﯿﺎﺷﺎم ،و ﺑﺮای ﺷﺘﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ آب ﻣﯽﮐﺸﻢ" ،او ﻫﻤﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ آﻗﺎزاده ﻣﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ45 .و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ،در دل ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه رﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ آب ﺑﮑﺸﺪ .و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ" :ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻮﺷﺎن46 ".ﭘﺲ ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی از ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ﻓﺮوآورده ،ﮔﻔﺖ":ﺑﯿﺎﺷﺎم ،و ﺷﺘﺮاﻧﺖ را ﻧﯿﺰ آب
ﻣﯽدﻫﻢ ".ﭘﺲ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺷﺘﺮان را ﻧﯿﺰ آب داد47 .و از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ" :ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟" ﮔﻔﺖ:
"دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ،او را ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ ".ﭘﺲ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺑﯿﻨﯽ او ،و اﺑﺮﻧﺠﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺮ
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دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ48 .آﻧﮕﺎه ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدم .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎی ﺧﻮد
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭘﺴﺮش ﺑﮕﯿﺮم49 .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎن و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻧﻪ
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ رهﺳﭙﺮ ﺷﻮم«.
50ﻻﺑﺎن و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺖ51 .اﯾﻨﮏ رﻓﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺎ زن ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
52و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
53و ﺧﺎدم ،آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺘﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،ﭘﯿﺸﮑﺶ رﻓﻘﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮادر و ﻣﺎدر او
را ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﻪ داد54 .و او و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی آﻗﺎﯾﻢ رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ55 «.ﺑﺮادر و ﻣﺎدر او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ده روزی
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن رواﻧﻪ ﺷﻮد56 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوم57 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺧﺘﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و از
زﺑﺎﻧﺶ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ58 «.ﭘﺲ رﻓﻘﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽروم59 «.آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد رﻓﻘﻪ ،و داﯾﻪاش را ﺑﺎ ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و رﻓﻘﺎﯾﺶ رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ60 .و رﻓﻘﻪ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺎدر ﻫﺰار ﮐﺮورﻫﺎ ﺑﺎش ،و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،دروازه
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ«.
61ﭘﺲ رﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،و از ﻋﻘﺐ آن ﻣﺮد رواﻧﻪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﺧﺎدم ،رﻓﻘﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ62 .و اﺳﺤﺎق از راه ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او در
ارض ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد63 .و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ،اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ
ﮐﺮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ64 .و رﻓﻘﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،اﺳﺤﺎق را دﯾﺪ ،و از ﺷﺘﺮ ﺧﻮد
ﻓﺮود آﻣﺪ65 ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺧﺎدم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟« و
ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺮﻗﻊ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ66 .و ﺧﺎدم ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺎز ﮔﻔﺖ67 .و اﺳﺤﺎق ،رﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﺳﺎره آورد ،و او را ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دل در او ﺑﺴﺖ .و اﺳﺤﺎق ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﺗﺴﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ،زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻮره ﻧﺎم داﺷﺖ2 .و او زﻣﺮان و ﯾﻘﺸﺎن و

ﻣﺪان و ﻣﺪﯾﺎن و ﯾﺸﺒﺎق و ﺷﻮﺣﺎ را ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ3 .و ﯾﻘﺸﺎن ،ﺷﺒﺎ و ددان را آورد .و ﺑﻨﯽددان،
اﺷﻮرﯾﻢ و ﻟﻄﻮﺷﯿﻢ و ﻻﻣﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺪﯾﺎن ،ﻋﯿﻔﺎ و ﻋﯿﻔﺮ و ﺣﻨﻮک و اﺑﯿﺪاع و اﻟﺪاﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،اوﻻد ﻗﻄﻮره ﺑﻮدﻧﺪ5 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺸﯿﺪ6 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺎﯾﺎ داد ،و اﯾﺸﺎن را در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،از ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺤﺎق ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد7 .اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮد :ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد وﭘﻨﺞ ﺳﺎل8 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺎن ﺑﺪاد ،و در ﮐﻤﺎل ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ،ﭘﯿﺮ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻤﺮد .و
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ9 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،او را در ﻣﻐﺎره ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،در ﺻﺤﺮای
ﻋﻔﺮونﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎرﺣﺘﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ10 .آن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺑﻨﯽﺣﺖ ﺧﺮﯾﺪه
ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زوﺟﻪاش ﺳﺎره ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ11 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭘﺴﺮش اﺳﺤﺎق را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و اﺳﺤﺎق ﻧﺰد ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
12اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی ،ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎره ،ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪ.
13و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن .ﻧﺨﺴﺖزاده
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻧﺒﺎﯾﻮت ،و ﻗﯿﺪار و ادﺑﯿﻞ و ﻣﺒﺴﺎم14 .و ﻣﺸﻤﺎع و دوﻣﻪ و ﻣﺴﺎ 15و ﺣﺪار و ﺗﯿﻤﺎ و ﯾﻄﻮر و
ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻗﺪﻣﻪ16 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺑﻠﺪان و ﺣﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن،
دوازده اﻣﯿﺮ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن17 .و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن
را ﺳﭙﺮده ،ﺑﻤﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺸﺖ18 .و اﯾﺸﺎن از ﺣﻮﯾﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻮر ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آﺷﻮر واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﺼﯿﺐ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران او اﻓﺘﺎد.
19و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق را آورد20 .و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،رﻓﻘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣﯽ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ را ،از ﻓﺪان ارام ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ21 .و اﺳﺤﺎق
ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻧﺎزاد ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد و
زوﺟﻪاش رﻓﻘﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ22 .و دو ﻃﻔﻞ در رﺣﻢ او ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻦ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟« ﭘﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ23 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :دو اﻣﺖ در ﺑﻄﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و دو ﻗﻮم از رﺣﻢ ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺰرگ ،ﮐﻮﭼﮏ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد24 «.و ﭼﻮن وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮأﻣﺎن در رﺣﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ25 .و
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺳﺮخ ﻓﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮد .و او را ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
26و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮادرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و درﺣﯿﻦ وﻻدت اﯾﺸﺎن ،اﺳﺤﺎق ،ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد27 .و آن دو ﭘﺴﺮ ،ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﯿﺴﻮ
ﺻﯿﺎدی ﻣﺎﻫﺮ ،و ﻣﺮد ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻣﺮد ﺳﺎده دل و ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ28 .و اﺳﺤـﺎق ،ﻋﯿﺴـﻮ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﯿﺪ او را ﻣﯽﺧﻮرد .اﻣـﺎ رﻓﻘﻪ ،ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی29 .روزی ﯾﻌﻘﻮب
آش ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﻋﯿﺴﻮ وا ﻣﺎﻧﺪه ،از ﺻﺤﺮا آﻣﺪ30 .و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ آش ادوم )ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮخ( ﻣﺮا ﺑﺨﻮران ،زﯾﺮا ﮐﻪ واﻣﺎﻧﺪهام «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ادوم ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ31 .ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش32 «.ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮت رﺳﯿﺪه ام ،ﭘﺲ ﻣﺮا
از ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؟« 33ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر «.ﭘﺲ ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ،و ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮوﺧﺖ34 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎن و آش ﻋﺪس را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ داد،
ﮐﻪ ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻧﻤﻮد.
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و ﻗﺤﻄﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺣﺎدث ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ آن ﻗﺤﻂ اول ﮐﻪ در اﯾﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

و اﺳﺤﺎق ﻧﺰد اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺮار رﻓﺖ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﻣﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ3 .در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪی را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮردم ،اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ4 .و ذرﯾﺘﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ ،و از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺟﺎدﺋﺎدﺋﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و وﺻﺎﯾﺎ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺖ«.
6ﭘﺲ اﺳﺤﺎق در ﺟﺮار اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد7 .و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن درﺑﺎره زﻧﺶ از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ» :او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «،زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »زوﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ «،ﻣﺒﺎدا اﻫﻞ آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد ،ﺑﮑﺸﻨﺪ8 .و ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،از درﯾﭽﻪ ﻧﻈﺎره ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺧﻮد رﻓﻘﻪ ،ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ﭘﺲ
اﺑﯽﻣﻠﮏ ،اﺳﺤﺎق را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ زوﺟﻪ ﺗﻮﺳﺖ! ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؟«
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اﺳﺤﺎق ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای وی ﺑﻤﯿﺮم10 «.اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﮐﺮدی؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم ﺑﺎ زوﺟﻪات ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺮﻣﯽ آورده ﺑﺎﺷﯽ11 «.و
اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺮد و زوﺟﻪاش ﺑﺸﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد«.
12و اﺳﺤﺎق در آن زﻣﯿﻦ زراﻋﺖ ﮐﺮد ،و در آن ﺳﺎل ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﺮﮐﺖ داد13 .و آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،آﻧﺎﻓĤﻧﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ14 .و او را ﮔﻠﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻣﻮاﺷﯽ ﮔﺎوان و ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮد .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ او ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﭘﺪرش در اﯾﺎم ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺧﺎک ﭘﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ16 .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪهای«.
17ﭘﺲ اﺳﺤﺎق از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻓﺖ ،و در وادی ﺟﺮار ﻓﺮود آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ18 .و ﭼﺎﻫﻬﺎی
آب را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺤﺎق از ﺳﺮ ﻧﻮ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد19 .و
ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق در آن وادی ﺣﻔﺮه زدﻧﺪ و ﭼﺎه آب زﻧﺪهای در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ20 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺟﺮار ﺑﺎ
ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺤﺎق ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ آب از آن ﻣﺎﺳﺖ!« ﭘﺲ آن ﭼﺎه را ﻋﺴﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﭼﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺳﻄﻨﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪ22 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﭼﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ آن را رﺣﻮﺑﻮت
ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را وﺳﻌﺖ داده اﺳﺖ ،و در زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎرور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
23ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ آﻣﺪ24 .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﺧﺪای ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ25 «.و ﻣﺬﺑﺤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﻧﺎم
ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق ﭼﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺪﻧﺪ26 .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ،اﺣﺰات ﻧﺎم ،و ﻓﯿﮑﻮل ،ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او ﺑﻮد ،از ﺟﺮار ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ27 .و
اﺳﺤﺎق ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاوت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮد
راﻧﺪﯾﺪ؟« 28ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪی در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻬﺪی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ29 .ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ«.
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30آﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ31 .ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ،و اﺳﺤﺎق اﯾﺸﺎن را وداع ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ،از ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ32 .و در آن روز
ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،او را از آن ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آب ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ!«
33ﭘﺲ آن را ﺷﺒﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺎم دارد34 .و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺮی ﺣﺘﯽ ،و ﺑﺴﻤﻪ ،دﺧﺘﺮ اﯾﻠﻮن ﺣﺘﯽ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ35 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن اﺳﺤﺎق و رﻓﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﭘﯿﺮ ﺷﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از دﯾﺪن ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد

ﻋﯿﺴﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ2 «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام و وﻗﺖ اﺟﻞ
ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻢ3 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ،ﺳﻼح ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﺶ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮو ،و
ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ4 ،و ﺧﻮرﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ،ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرم و ﺟﺎﻧﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ5 «.و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ،
رﻓﻘﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎورد6 .آﻧﮕﺎه رﻓﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ"7 :ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺷﮑﺎری آورده ،ﺧﻮرﺷﯽ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮرم ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﻢ8 ".ﭘﺲ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،اﻵن ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ در آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ9 .ﺑﺴﻮی ﮔﻠﻪ ﺑﺸﺘﺎب،
و دو ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺧﻮب از ﺑﺰﻫﺎ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺪرت ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد،
ﺑﺴﺎزم10 .و آن را ﻧﺰد ﭘﺪرت ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد ،و ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ11 «.ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺧﻮد ،رﻓﻘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ،ﻣﺮدی ﻣﻮﯾﺪار اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﯽﻣﻮی ﻫﺴﺘﻢ؛ 12ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرم ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻧﻈﺮش ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺨﺮهای ﺑﺸﻮم ،و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد آورم«.
13ﻣﺎدرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد! ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و رﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ14 «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد آورد .و ﻣﺎدرش ﺧﻮرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪرش
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ15 .و رﻓﻘﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ را ﮐﻪ ﻧﺰد او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
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ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘـﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ16 ،و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎ را ،ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎ و ﻧﺮﻣﻪ ﮔﺮدن او ﺑﺴﺖ17 .و
ﺧﻮرش و ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب ﺳﭙﺮد.
18ﭘﺲ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ؟«
19ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺗﻮ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﺮدم ،اﻵن
ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﻨﺸﯿﻦ و از ﺷﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺨﻮر ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ20 «.اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ زودی ﯾﺎﻓﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ21 «.اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ22 «.ﭘﺲ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق آﻣﺪ ،و او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آواز ،آواز ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺘﻬﺎ،
دﺳﺘﻬﺎی ﻋﯿﺴﻮﺳﺖ23 «.و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ ،ﻣﻮیدار
ﺑﻮد .ﭘﺲ او را ﺑﺮﮐﺖ داد24 .و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
25ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ از ﺷﮑﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرم و ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰد وی
آورد و ﺑﺨﻮرد و ﺷﺮاب ﺑﺮاﯾﺶ آورد و ﻧﻮﺷﯿﺪ26 .و ﭘﺪرش ،اﺳﺤﺎق ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا ﺑﺒﻮس27 «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و راﯾﺤﻪ ﻟﺒﺎس او را ﺑﻮﯾﯿﺪه ،او را ﺑﺮﮐﺖ
داد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ راﯾﺤﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راﯾﺤﻪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.
28ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﻮ را از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن و از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ،و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ29 .ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ
را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺳﺮور ﺷﻮی ،و ﭘﺴﺮان ﻣﺎدرت ﺗﻮ را
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد«.
30و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ،از ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
ﯾﻌﻘﻮب از ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ از ﺷﮑﺎر ﺑﺎز آﻣﺪ31 .و او ﻧﯿﺰ ﺧﻮرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ،
و ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد آورده ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺷﮑﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺖ
ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ32 «.ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮ ،ﻋﯿﺴﻮ
ﻫﺴﺘﻢ33 «.آﻧﮕﺎه ﻟﺮزهای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺤﺎق ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺻﯿﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﺮاﯾﻢ آورد ،و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮردم و او را ﺑﺮﮐﺖ دادم ،و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ او ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 34ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﻌﺮهای ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﺮآورده ،ﺑﻪ
ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه!« 35ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ آﻣﺪ ،و ﺑﺮﮐﺖ
ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺖ36 «.ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم او را ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا از ﭘﺎ درآورد .اول
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ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺘﯽ
ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟« 37اﺳﺤﺎق در ﺟﻮاب ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺮور ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
را ﻏﻼﻣﺎن او ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه را رزق او دادم .ﭘﺲ اﻵن ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟«
38ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﺖ را داﺷﺘﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ای
ﭘﺪرم ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه!« و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ39 .ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ )دور( از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ،و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن از ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد40 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﺧﻮاﻫﯽ
زﯾﺴﺖ ،و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮ ﺑﺎز زدی ،ﯾﻮغ او را از
ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ«.
41و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺴﺒﺐ آن ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﺑﻐﺾ ورزﯾﺪ؛ و ﻋﯿﺴﻮ در
دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﺖ42 «.و رﻓﻘﻪ ،از ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،ﻋﯿﺴﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را
ﺑﮑﺸﺪ43 .ﭘﺲ اﻵن ای ﭘﺴﺮم ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادرم ،ﻻﺑﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺮان ﻓﺮار ﮐﻦ44 .و
ﭼﻨﺪ روز ﻧﺰد وی ﺑﻤﺎن ،ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮادرت ﺑﺮﮔﺮدد45 .ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﺮادرت از ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺪو
ﮐﺮدی ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽآورم .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دو در ﯾﮏ
روز ﻣﺤﺮوم ﺷﻮم؟« 46و رﻓﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﺒﺐ دﺧﺘﺮان ﺣﺖ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﺷﺪهام .اﮔﺮ
ﯾﻌﻘﻮب زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﺣﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺮا از ﺣﯿﺎت ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را ﺑﺮﮐﺖ داد و او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ

از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎن ﻣﮕﯿﺮ2 .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺪان ارام ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدرت ،ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﺑﺮو و از آﻧﺠﺎ زﻧﯽ از
دﺧﺘﺮان ﻻﺑﺎن ،ﺑﺮادر ﻣﺎدرت ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ3 .و ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﺎرور
و ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ از ﺗﻮ اﻣﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ4 .و ﺑﺮﮐﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﺗﺎ وارث زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺧﻮد ﺷﻮی ،ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ5 «.ﭘﺲ اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب
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را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻓﺪان ارام ،ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﺑﻦ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣﯽ ،ﺑﺮادر رﻓﻘﻪ ،ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ ،رﻓﺖ.
6و اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﮐﺖ داده ،او را ﺑﻪ ﻓﺪان ارام رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ
زﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﮕﯿﺮ7 «،و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﺪان ارام رﻓﺖ8 ،و ﭼﻮن
ﻋﯿﺴﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎن در ﻧﻈﺮ ﭘﺪرش ،اﺳﺤﺎق ،ﺑﺪﻧﺪ9 ،ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﻓﺖ ،و
ﻣﺤﻠﺖ ،دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ زﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.
10و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ،از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﺣﺮان رﻓﺖ11 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺰول ﮐﺮده ،در
آﻧﺠﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻧﺠﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺨﺴﺒﯿﺪ12 .و ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .در ﺣﺎل ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن
اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
آن ﺧﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ14 .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
و ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و از ﺗﻮ و از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺪﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزآورم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورم ،ﺗﻮ را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد16 «.ﭘﺲ
ﯾﻌﻘﻮب از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻬﻮه در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ17 «.ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و اﯾﻦ اﺳﺖ دروازه آﺳﻤﺎن«.
18ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺖ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش رﯾﺨﺖ19 .و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻧﺎم آن ﺷﻬﺮ اوﻻ ﻟﻮز ﺑﻮد.
20و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮا در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻣﯽروم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺮا ﻧﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم ،و رﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﻢ21 ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺘﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدم ،ﺑﯿﺖاﷲ ﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﻫﯽ ،ده ﯾﮏ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽاﻟﻤﺸﺮق آﻣﺪ2 .و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در

ﺻﺤﺮا ،ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهاش ﺳﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از آن ﭼﺎه ﮔﻠﻪﻫﺎ را آب
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﭼﺎه ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪی ،ﺳﻨﮓ را از دﻫﻨﻪ ﭼﺎه
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻠﻪ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدﻧﺪی .ﭘﺲ ﺳﻨﮓ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪی4 .ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از ﺣﺮاﻧﯿﻢ5 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻻﺑﺎن ﺑﻦ
ﻧﺎﺣﻮر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ6 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ ،و
اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮش ،راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎ ﮔﻠﻪ او ﻣﯽآﯾﺪ7 «.ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﻮز روز ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻮاﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻠﻪ را آب دﻫﯿﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﭽﺮاﻧﯿﺪ8 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﻨﮓ
را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻠﻪ را آب ﻣﯽدﻫﯿﻢ9 «.و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎ
ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد10 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب راﺣﯿﻞ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮد،
ﻻﺑﺎن ،و ﮔﻠﻪ ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻻﺑﺎن را دﯾﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺳﻨﮓ را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ ،و ﮔﻠﻪ
ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻻﺑﺎن را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد11 .و ﯾﻌﻘﻮب ،راﺣﯿﻞ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ12 .و
ﯾﻌﻘﻮب ،راﺣﯿﻞ را ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﭘﺪرش ،و ﭘﺴﺮ رﻓﻘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ دوان دوان رﻓﺘﻪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را
ﺧﺒﺮ داد13 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻻﺑﺎن ،ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی
ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و او را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آورد ،و او ﻻﺑﺎن را از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ.
14ﻻﺑﺎن وی را ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ «.و ﻧﺰد وی ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد15 .ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ،ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﺟﺮت ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 16و ﻻﺑﺎن را دو دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮ،
ﻟﯿﻪ و اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،راﺣﯿﻞ ﺑﻮد17 .و ﭼﺸﻤﺎن ﻟﯿﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،و اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ،ﺧﻮب ﺻﻮرت و
ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد18 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎﺷﻖ راﺣﯿﻞ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺖ راﺣﯿﻞ ،ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ19 «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺪﻫﻢ .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎن20 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای راﺣﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺒﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وی داﺷﺖ ،در ﻧﻈﺮش روزی ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮد21 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :زوﺟﻪام را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺴﭙﺎر ،ﮐﻪ روزﻫﺎﯾﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وی درآﯾﻢ22 «.ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ را دﻋﻮت
ﮐﺮده ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد23 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﻟﯿﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﻧﺰد
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وی آورد ،و او ﺑﻪ وی درآﻣﺪ24 .و ﻻﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی داد.
25ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻟﯿﻪ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟
ﻣﮕﺮ ﺑﺮای راﺣﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﺮدم؟ ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی؟« 26ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :در وﻻﯾﺖ
ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ27 .ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ و او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺑﮑﻨﯽ28 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،و ﻫﻔﺘﻪ او را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،راﺣﯿﻞ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪو داد29 .و ﻻﺑﺎن ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد ،راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی داد30 .و ﺑﻪ راﺣﯿﻞ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ و او را از ﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ وی ﮐﺮد.
31و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،رﺣﻢ او را ﮔﺸﻮد .وﻟﯽ راﺣﯿﻞ ،ﻧﺎزاد ﻣﺎﻧﺪ32 .و ﻟﯿﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و او را رؤﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ .اﻵن

ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ33 «.و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ «.ﭘﺲ او را ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ34 .و ﺑﺎز آﺑﺴﺘﻦ
ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻪ
ﭘﺴﺮ زاﯾﯿﺪم «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ﻻوی ﻧﺎم ﻧﻬﺎد35 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «.ﭘﺲ او را ﯾﻬﻮدا ﻧﺎﻣﯿﺪ .آﻧﮕﺎه از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎد.
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و اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ،ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ،اوﻻدی ﻧﺰاﯾﯿﺪ ،راﺣﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد

ﺣﺴﺪ ﺑﺮد .و ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه واﻻ ﻣﯽﻣﯿﺮم2 «.آﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ راﺣﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر رﺣﻢ را از ﺗﻮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟« 3ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ،ﺑﻠﻬﻪ! ﺑﺪو درآ ﺗﺎ ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﻢ ﺑﺰاﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از او اوﻻد ﺑﯿﺎﺑﻢ4 «.ﭘﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ
را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻧﯽ داد .و او ﺑﻪ وی درآﻣﺪ 5 .و ﺑﻠﻬﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ6 .و
راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا داوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آواز ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ،و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ «.ﭘﺲ او را دان ﻧﺎم ﻧﻬﺎد7 .و ﺑﻠﻬﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎز ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب
زاﯾﯿﺪ8 .و راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪم «.و او را ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
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ﻧﺎم ﻧﻬﺎد9 .و اﻣﺎ ﻟﯿﻪ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻧﯽ داد10 .و زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ ،ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ11 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت!« ﭘﺲ
او را ﺟﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪ12 .و زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ13 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﻣﻦ! زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ «.و او را اﺷﯿﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد14 .و در اﯾﺎم درو ﮔﻨﺪم،
رؤﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻫﻬﺎ در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻟﯿﻪ ،آورد .ﭘﺲ راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻪ
ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻫﻬﺎی ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه15 «.وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﯽ و
ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮی؟« راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮت ،ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ16 «.و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب از ﺻﺤﺮا ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﻦ درآ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻬﺮﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﺮدم «.ﭘﺲ آﻧﺸﺐ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ17 .و
ﺧﺪا ،ﻟﯿﻪ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ18 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا
اﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دادم «.و او را ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻧﺎم ﻧﻬﺎد19 .و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻟﯿﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ20 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻋﻄﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪم «.ﭘﺲ او را
زﺑﻮﻟﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ21 .و ﺑﻌﺪ از آن دﺧﺘﺮی زاﯾﯿﺪ ،و او را دﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد22 .ﭘﺲ ﺧﺪا راﺣﯿﻞ را ﺑﯿﺎد آورد ،و
دﻋﺎی او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺪا رﺣﻢ او را ﮔﺸﻮد23 .و آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﻨﮓ
ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ24 «.و او را ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«.
25و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن راﺣﯿﻞ ،ﯾﻮﺳﻒ را زاﯾﯿﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوم26 .زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﻣﻦ
واﮔﺬار ﺗﺎ ﺑﺮوم زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدم ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ27 «.ﻻﺑﺎن وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻔﺄﻻ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ28 «.و ﮔﻔﺖ» :اﺟﺮت
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ29 «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهام ،ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﻣﻮاﺷﯽات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮد30 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﻣﺎل ﺗﻮ ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
زﯾﺎد ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ؟« 31ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺪﻫﻢ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪه ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد32 .اﻣﺮوز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﮔﺮدش
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ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻫﺮ ﻣﯿﺶ ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ و ﻫﺮ ﻣﯿﺶ ﺳﯿﺎه را از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،و اﺑﻠﻖﻫﺎ و ﭘﯿﺴﻪﻫﺎ را از
ﺑﺰﻫﺎ ،ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزم ،و آن ،اﺟﺮت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .و در آﯾﻨﺪه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺟﺮت ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯽ ،آﻧﭽﻪ از ﺑﺰﻫﺎ ،ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ،و آﻧﭽﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان،
ﺳﯿﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ دزدی ﺷﻤﺮده ﺷﻮد34 «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ35 «.و در
ﻫﻤﺎن روز ،ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮﯾﻨﻪ ﻣﺨﻄﻂ و اﺑﻠﻖ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺎده ﺑﺰﻫﺎی ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪی در
آن ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﯿﺎه را ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺳﭙﺮد36 .و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و
ﯾﻌﻘﻮب ،ﺳﻪ روز راه ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮔﺬارد .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
37و ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺗﺮ و ﺗﺎزه از درﺧﺖ ﮐﺒﻮده و ﺑﺎدام و ﭼﻨﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﻂﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ در ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد38 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای آب
ﺧﻮردن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،آن ﭼﻮﺑﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﻮﺿﻬﺎ و آﺑﺨﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ
ﭼﻮن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ39 .ﭘﺲ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎرآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺰﻫﺎی
ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﻣﯽزاﯾﯿﺪﻧﺪ40 .و ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺰﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮد ،و روی ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﻣﺨﻄﻂ
و ﺳﯿﺎه در ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن واداﺷﺖ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ41 .و ﻫﺮﮔﺎه
ﺣﯿﻮانﻫﺎی ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ در آﺑﺨﻮرﻫﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ42 .و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺿﻌﯿﻒﻫﺎ از آن
ﻻﺑﺎن ،و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﻫﺎ از آن ﯾﻌﻘﻮب ﺷﺪﻧﺪ43 .و آن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﻨﯿﺰان و
ﻏﻼﻣﺎن و ﺷﺘﺮان و ﺣﻤﺎران ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻻﺑﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﭘﺪر ﻣﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از اﻣﻮال ﭘﺪر ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه2 «.و ﯾﻌﻘﻮب روی ﻻﺑﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺪراﻧﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد4 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﺰد ﮔﻠﻪ ﺧﻮد
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد5 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :روی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای
ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ6 .و ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام7 .و ﭘﺪر
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ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده ،ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮت ﻣﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺧﺪا او را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﺎﻧﺪ8 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺖ اﺟﺮت ﺗﻮ ﭘﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪﻫﺎ ﭘﯿﺴﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﯽ اﺟﺮت
ﺗﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﯽزاﯾﯿﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﺧﺪا اﻣﻮال ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪم
اﯾﻨﮏ ﻗﻮﭼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا در ﺧﻮاب
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ای ﯾﻌﻘﻮب!" ﮔﻔﺘﻢ" :ﻟﺒﯿﮏ12 ".ﮔﻔﺖ" :اﮐﻨﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻗﻮﭼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،دﯾﺪهام13 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺬر ﻧﻤﻮدی.
اﻵن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ14 «".راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ؟ 15ﻣﮕﺮ ﻧﺰد او ﭼﻮن
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺪ ﻣﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮرده16 .زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دوﻟﺘﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﺪر ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آور«.
17آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﮐﺮد18 ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﺷﯽ و
اﻣﻮال ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺷﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻓﺪان ارام ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮود19 .و اﻣﺎ ﻻﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﺸﻢ ﺑﺮﯾﺪن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و راﺣﯿﻞ ،ﺑﺘﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را دزدﯾﺪ20 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را از
ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺖ21 .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ،ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺪ.
22در روز ﺳﻮم ،ﻻﺑﺎن را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ23 .ﭘﺲ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ روز راه در ﻋﻘﺐ او ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ در ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺪو ﭘﯿﻮﺳﺖ24 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،ﺧﺪا
در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﯽ«.
25ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب دررﺳﯿﺪ و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺒﻞ زده ﺑﻮد ،و ﻻﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ در ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ26 .و ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و
دﺧﺘﺮاﻧﻢ را ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﻓﺘﯽ؟ 27ﭼﺮا ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و ﻣﺮا
آﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻧﻐﻤﺎت و دف و ﺑﺮﺑﻂ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 28و ﻣﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ
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ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺒﻮﺳﻢ؛ اﻟﺤﺎل اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﻮدی29 .در ﻗﻮت دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ دوش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﯽ30 ".و اﻵن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻏﺒﺘﯽ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدی؛
و ﻟﮑﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﭼﺮا دزدﯾﺪی؟« 31ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﻪ زور ﺑﮕﯿﺮی؛ 32و اﻣﺎ ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯽ ،او زﻧﺪه
ﻧﻤﺎﻧﺪ .در ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران ﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ از اﻣﻮال ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ «.زﯾﺮا
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ آﻧﻬﺎ را دزدﯾﺪه اﺳﺖ.
33ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻟﯿﻪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ دو ﮐﻨﯿﺰ رﻓﺖ و ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و از ﺧﯿﻤﻪ
ﻟﯿﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ راﺣﯿﻞ درآﻣﺪ34 .اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮ ﺟﻬﺎز ﺷﺘﺮ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﻻﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﯿﻤﻪ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ35 .او ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻈﺮ آﻗﺎﯾﻢ
ﺑﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدت زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺗﺠﺴﺲ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺘﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺖ36 .آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻻﺑﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮد .و ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب
ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺧﻄﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺮا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدی؟ 37اﻵن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﻮال ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮدی ،از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﻦ و ﺑﺮادران
ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ اﻧﺼﺎف دﻫﻨﺪ38 .در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم ،ﻣﯿﺸﻬﺎ و
ﺑﺰﻫﺎﯾﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮردم39 .درﯾﺪه ﺷﺪهای را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﯿﺎوردم؛ ﺧﻮد
ﺗﺎوان آن را ﻣﯽدادم و آن را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺧﻮاه دزدﯾﺪه ﺷﺪه در روز و ﺧﻮاه دزدﯾﺪه
ﺷﺪه در ﺷﺐ40 .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ در روز و ﺳﺮﻣﺎ در ﺷﺐ ،ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺧﻮاب از
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ41 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻮدم ،ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮت
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﺮدم ،و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻠﻪات ،و اﺟﺮت ﻣﺮا ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی42 .و اﮔﺮ ﺧﺪای
ﭘﺪرم ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﻫﯿﺒﺖ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺗﻬﯽ دﺳﺖ رواﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدی .ﺧﺪا
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا و ﻣﺸﻘﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا دﯾﺪ و دوش ،ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد43 «.ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺮان ،ﭘﺴﺮان ﻣﻦ و اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ،ﮔﻠﻪ ﻣﻦ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از آن ﻣﻦ
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﯿﻮم ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮدم و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد؟ 44اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ و
ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
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45ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد46 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ:
»ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺗﻮدهای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﻮده ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ47 .و
ﻻﺑﺎن آن را »ﯾﺠﺮﺳﻬﺪوﺗﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﯾﻌﻘﻮب آن را ﺟﻠﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ48 .و ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻮده
در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ اﺳﺖ «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن را »ﺟﻠﻌﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ49 .و ﻣﺼﻔﻪ ﻧﯿﺰ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮﯾﻢ50 .اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺮا آزار
ﮐﻨﯽ ،و ﺳﻮای دﺧﺘﺮان ﻣﻦ ،زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮی ،ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﮔﺎه ﺑﺎش ،ﺧﺪا در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ51 «.و ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺗﻮده و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم52 ،اﯾﻦ ﺗﻮده ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻮده
ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻧﮕﺬرم و ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺗﻮده و از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﻧﮕﺬری53 .ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ﺧﺪای ﻧﺎﺣﻮر و ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﻧﺼﺎف دﻫﻨﺪ «.و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﯿﺒﺖ ﭘﺪر
ﺧﻮد اﺳﺤﺎق54 .آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب در آن ﮐﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردن دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد ،و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ و در ﮐﻮه ،ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ55 .ﺑﺎﻣﺪادان ﻻﺑﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻻﺑﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.

32

و ﯾﻌﻘﻮب راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ2 .و ﭼﻮن

ﯾﻌﻘﻮب ،اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!« و آن ﻣﻮﺿﻊ را »ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
3ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻼد ادوم
ﻓﺮﺳﺘﺎد4 ،و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺮض
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻻﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم5 ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ آﻗﺎی ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﯽ دﻫﻢ و در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﺑﻢ6 «.ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺰد ﺑﺮادرت ،ﻋﯿﺴﻮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ7 «.آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﺷﺘﺮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد 8و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اول
ﺑﺮﺳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.
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9و ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﭘﺪرم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﭘﺪرم ،اﺳﺤﺎق ،ای ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 ،ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ از ﺟﻤﯿﻊ ﻟﻄﻔﻬﺎ و از
ﻫﻤﻪ وﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺮدهای زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم و اﻵن
)ﻣﺎﻟﮏ( دو ﮔﺮوه ﺷﺪهام11 .اﮐﻨﻮن ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺮادرم ،از دﺳﺖ ﻋﯿﺴﻮ رﻫﺎﯾﯽ ده زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از او
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان را12 .و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻢ و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺳﺎزم ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت ،آن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد«.
13ﭘﺲ آن ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و از آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺘﺶ آﻣﺪ ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد،
ﻋﯿﺴﻮ ﮔﺮﻓﺖ14 :دوﯾﺴﺖ ﻣﺎده ﺑﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﻮچ15 ،و ﺳﯽ ﺷﺘﺮ
ﺷﯿﺮده ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭼﻬﻞ ﻣﺎده ﮔﺎو ﺑﺎ ده ﮔﺎو ﻧﺮ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎده اﻻغ ﺑﺎ ده ﮐﺮه.
16و آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ،ﺟﺪاﺟﺪا ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ روی
ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ17 «.و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭼﻮن
ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ و از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :از آن ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﺖ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ 18ﺑﺪو ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ از آن ﺑﻨﺪهات ،ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻗﺎﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ19 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻣﯿﻦ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ آن دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ
ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ20 ،و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪهات ،ﯾﻌﻘﻮب در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ «.زﯾﺮا ﮔﻔﺖ:
»ﻏﻀﺐ او را ﺑﺪﯾﻦ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯽرود ،ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن روی او را ﺑﯿﻨﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ21 «.ﭘﺲ ارﻣﻐﺎن ،ﭘﯿﺶ از او ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و او آن ﺷﺐ را در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
22و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو زوﺟﻪ و دو ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎزده ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
اﯾﺸﺎن را از ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺒﻮق ﻋﺒﻮر داد23 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و از آن ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر داد ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر داد24 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدی ﺑﺎ وی ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ25 .و ﭼﻮن او
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻒ ران ﯾﻌﻘﻮب را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ،و ﮐﻒ ران ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
او ﻓﺸﺮده ﺷﺪ26 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺠﺮ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﯽ ،ﺗﻮ را
رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ27 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب28 «.ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺮدی و ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﯽ29 «.و ﯾﻌﻘﻮب
از او ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﻧﺎم ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎز «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﺳﻢ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ؟« و او را در
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آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮐﺖ داد30 .و ﯾﻌﻘﻮب آن ﻣﮑﺎن را »ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه) ،ﮔﻔﺖ» (:زﯾﺮا ﺧﺪا را روﺑﺮو دﯾﺪم و ﺟﺎﻧﻢ
رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪ31 «.و ﭼﻮن از »ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ« ﮔﺬﺷﺖ ،آﻓﺘﺎب ﺑﺮ وی ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،و ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ32 .از
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺮقاﻟﻨﺴﺎء را ﮐﻪ در ﮐﻒ ران اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻒ ران
ﯾﻌﻘﻮب را در ﻋﺮقاﻟﻨﺴﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد.
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ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ

ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او .آﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﯿﻪ و راﺣﯿﻞ و دو ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد2 .و ﮐﻨﯿﺰان را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ داﺷﺖ و ﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،و راﺣﯿﻞ و ﯾﻮﺳﻒ را آﺧﺮ3 .و ﺧﻮد در
ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ4 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ دوان دوان ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪ و او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ5 .و
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ6 «.آﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ و
راﺣﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ8 .و او ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮردم ،ﭼﻪ
ﻣﻘﺼﻮد داری؟« ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻢ9 «.ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار10 «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﺮا
از دﺳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺗﻮ را دﯾﺪم ﻣﺜﻞ دﯾﺪن روی ﺧﺪا ،و ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﯽ11 .ﭘﺲ
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت آورده ﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
دارم «.ﭘﺲ او را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ12 .ﮔﻔﺖ» :ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ«.
13ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﻧﺎزﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ روز ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؛ 14ﭘﺲ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮود و ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻗﺪم ﻣﻮاﺷﯽ ﮐﻪ دارم و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺪم اﻃﻔﺎل ،آﻫﺴﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺮ
ﺑﺮﺳﻢ«.
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15ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬارم «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﺑﯿﺎﺑﻢ16 «.در ﻫﻤﺎن روز ﻋﯿﺴﻮ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﻌﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد17 .و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای
ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ »ﺳﮑﻮت« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
18ﭘﺲ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب از ﻓﺪان ارام ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﯿﻢ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
آﻣﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ19 .و آن ﻗﻄﻌﻪزﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را در آن زده ﺑﻮد از
ﺑﻨﯽﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺴﯿﻂ ﺧﺮﯾﺪ20 .و ﻣﺬﺑﺤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و آن را اﯾﻞاَﻟﻮﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺎﻣﯿﺪ.
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ﭘﺲ دﯾﻨﻪ ،دﺧﺘﺮ ﻟﯿﻪ ،ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮان

آن ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ2 .و ﭼﻮن ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻦﺣﻤﻮر ﺣﻮی ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،او را ﺑﺪﯾﺪ ،او را
ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪه ،وی را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ3 .و دﻟﺶ ﺑﻪ دﯾﻨﻪ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻋﺎﺷﻖ آن دﺧﺘﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ4 .و ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺣﻤﻮر ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ5 «.و ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش دﯾﻨﻪ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاﺷﯽ او در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ6 .و
ﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ7 .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺻﺤﺮا آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪه ،ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮد.
8ﭘﺲ ﺣﻤﻮر اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :دل ﭘﺴﺮم ﺷﮑﯿﻢ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ او را ﺑﻪ
وی ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ9 .و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ10 .و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و در آن
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ«.
11و ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادران آن دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪارﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد12 .ﻣﻬﺮ و ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻫﺮ ﻗﺪر زﯾﺎده از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد
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ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ13 «.اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب ﺷﮑﯿﻢ و ﭘﺪرش ﺣﻤﻮر ﺑﻪ ﻣﮑﺮ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ،دﯾﻨﻪ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد14 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ15 .ﻟﮑﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﮔﺮدد.
16آﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﯿﻢ و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﯾﮏ
ﻗﻮم ﺷﻮﯾﻢ17 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮچ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
18و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮر و ﺑﻨﻈﺮ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻦﺣﻤﻮر ﭘﺴﻨﺪ اﻓﺘﺎد19 .و آن ﺟﻮان در ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ،و او از ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ ﺑﻮد.
20ﭘﺲ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»21اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﻼحاﻧﺪﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و در آن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺳﯿﻊ اﺳﺖ؛ دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد
را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ22 .ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻗﻮم
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ23 .آﯾﺎ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن
و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،از آن ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ«.
24ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ رﺿﺎ
دادﻧﺪ ،و ﻫﺮ ذﮐﻮری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪﻧﺪ25 .و در روز ﺳﻮم ﭼﻮن
دردﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ،ﺑﺮادران دﯾﻨﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان را ﮐﺸﺘﻨﺪ26 .و ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ،
و دﯾﻨﻪ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ27 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﮐﺸﺘﮕﺎن آﻣﺪه ،ﺷﻬﺮ را
ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ28 .و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و اﻻﻏﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در
ﺷﻬﺮ و آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ29 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ
اﺿﻄﺮاب اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن ﻣﮑﺮوه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ در
ﺷﻤﺎره ﻗﻠﯿﻠﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪام ﻫﻼک ﺷﻮم31 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ او ﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟«
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و ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮآی و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و

آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادرت ،ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮار ﮐﺮدی ،ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﺴﺎز2 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،دور ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و رﺧﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ3 ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻦ ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و در راﻫﯽ ﮐﻪ
رﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺴﺎزم4 «.آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب دادﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و ﯾﻌﻘﻮب آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﯿﻢ
ﺑﻮد دﻓﻦ ﮐﺮد5 .ﭘﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮف ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ6 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻟﻮز ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ7 .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و آن ﻣﮑﺎن را »اﯾﻞﺑﯿﺖﺋﯿﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .زﯾﺮا
در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ.
8و دﺑﻮره داﯾﻪ رﻓﻘﻪ ﻣﺮد .و او را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را
»اﻟﻮنﺑﺎﮐﻮت« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
9و ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺪان ارام آﻣﺪ ،و او را ﺑﺮﮐﺖ داد10 .و
ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﭘﺲ او را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد11 .و ﺧﺪا وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮ .اﻣﺘﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻣﺘﻬﺎ از ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ ،و از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﺪﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ12 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق دادم ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ؛ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را
ﺧﻮاﻫﻢ داد13 «.ﭘﺲ ﺧﺪا از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﻧﺰد وی ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد.
14و ﯾﻌﻘﻮب ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﻨﮓ ،و ﻫﺪﯾﻪای
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ ،و آن را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب آن ﻣﮑﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ وی در
آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
16ﭘﺲ ،از »ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ« ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاﺗﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ،
راﺣﯿﻞ را وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ رﺳﯿﺪ ،و زاﯾﯿﺪﻧﺶ دﺷﻮار ﺷﺪ17 .و ﭼﻮن زاﯾﯿﺪﻧﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﻪ وی
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را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ18 «.و در ﺣﯿﻦ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﭘﺴﺮ را
»ﺑﻦاوﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﻟﮑﻦ ﭘﺪرش وی را »ﺑﻦﯾﺎﻣﯿﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
19ﭘﺲ راﺣﯿﻞ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و در راه اﻓﺮاﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﻦ ﺷﺪ20 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﻗﺒﺮ
وی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﺘﻮن ﻗﺒﺮ راﺣﯿﻞ اﺳﺖ21 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺧﯿﻤﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻃﺮف ﺑﺮج ﻋﯿﺪر زد22 .و در ﺣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن زﻣﯿﻦ ،رؤﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ
ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ ،ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ .و ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب دوازده ﺑﻮدﻧﺪ23 :ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ:
رؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻌﻘﻮب و ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا و ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن24 .و ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ :ﯾﻮﺳﻒ
و ﺑﻦﯾﺎﻣﯿﻦ25 .و ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ ﮐﻨﯿﺰ راﺣﯿﻞ :دان و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ26 .و ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ :ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ.
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﮐﻪ در ﻓﺪان ارام ﺑﺮای او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
27و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق ،در ﻣﻤﺮی آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﻏﺮﺑﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ28 .و ﻋﻤﺮ اﺳﺤﺎق ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻮد29 .و اﺳﺤﺎق ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و
ﻣﺮد ،و ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

36

و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ادوم ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ2 :ﻋﯿﺴﻮ زﻧﺎن ﺧﻮد را از دﺧﺘﺮان

ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎده دﺧﺘﺮ اﯾﻠﻮن ﺣﺘﯽ ،و اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺒﻌﻮن ﺣﻮی3 ،و ﺑﺴﻤﻪ
دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت4 .و ﻋﺎده ،اﻟﯿﻔﺎز را ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ زاﯾﯿﺪ ،و ﺑﺴﻤﻪ ،رﻋﻮﺋﯿﻞ را ﺑﺰاد5 ،و
اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ﯾﻌﻮش ،و ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح را زاﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،و ﻣﻮاﺷﯽ و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ
رﻓﺖ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن زﯾﺎده ﺑﻮد از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ8 .و ﻋﯿﺴﻮ در ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﻋﯿﺴﻮ ﻫﻤﺎن ادوم
اﺳﺖ.
9و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺪر ادوم در ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ10 :اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ :اﻟﯿﻔﺎز
ﭘﺴﺮ ﻋﺎده ،زن ﻋﯿﺴﻮ ،و رﻋﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺴﻤﻪ ،زن ﻋﯿﺴﻮ11 .و ﺑﻨﯽاﻟﯿﻔﺎز :ﺗﯿﻤﺎن و اوﻣﺎر و ﺻﻔﻮا و ﺟﻌﺘﺎم
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و ﻗﻨﺎز ﺑﻮدﻧﺪ12 .و ﺗﻤﻨﺎع ،ﮐﻨﯿﺰ اﻟﯿﻔﺎز ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮد .وی ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﺑﺮای اﻟﯿﻔﺎز زاﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﻋﺎده زن ﻋﯿﺴﻮ13 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ :ﻧﺤﺖ و زارع و ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﻤﻪ زن
ﻋﯿﺴﻮ14 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺒﻌﻮن ،زن ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ﯾﻌﻮش و ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح
را ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ زاﯾﯿﺪ.
15اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ :ﭘﺴﺮان اﻟﯿﻔﺎز ﻧﺨﺴﺖزاده ﻋﯿﺴﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎن و اﻣﯿﺮ اوﻣﺎر و
اﻣﯿﺮ ﺻﻔﻮا و اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز16 ،و اﻣﯿﺮ ﻗﻮرح و اﻣﯿﺮ ﺟﻌﺘﺎم و اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای اﻟﯿﻔﺎز در زﻣﯿﻦ
ادوم .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﺎده.
17و اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻣﯿﺮ ﻧﺤﺖ و اﻣﯿﺮ زارح و اﻣﯿﺮ ﺷﻤﻪ و اﻣﯿﺮ
ﻣﺰه .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای رﻋﻮﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ ادوم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﻤﻪ زن ﻋﯿﺴﻮ.
18و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽاﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ زن ﻋﯿﺴﻮ :اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻮش و اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻼم و اﻣﯿﺮ ﻗﻮرح .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای
اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،زن ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ادوم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
20و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ ﺣﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﻮﻃﺎن و ﺷﻮﺑﺎل و ﺻﺒﻌﻮن
و ﻋﻨﯽ21 ،و دﯾﺸﻮن و اﯾﺼﺮ و دﯾﺸﺎن .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎن و ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ در زﻣﯿﻦ ادوم.
22و ﭘﺴﺮان ﻟﻮﻃﺎن :ﺣﻮری و ﻫﯿﻤﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻟﻮﻃﺎن ﺗﻤﻨﺎع ،ﺑﻮد23 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﺷﻮﺑﺎل :ﻋﻠﻮان و ﻣﻨﺤﺖ و ﻋﯿﺒﺎل و ﺷﻔﻮ و اوﻧﺎم24 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺻﺒﻌﻮن :اﯾﻪ و ﻋﻨﯽ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم را در ﺻﺤﺮا ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻻﻏﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺻﺒﻌﻮن را
ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ25 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اوﻻد ﻋﻨﯽ :دﯾﺸﻮن و اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ26 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن :ﺣﻤﺪان
و اﺷﺒﺎن و ﯾﺘﺮان و ﮐﺮان27 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﯾﺼﺮ :ﺑﻠﻬﺎن و زﻋﻮان و ﻋﻘﺎن28 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن:
ﻋﻮص و اران.
29اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎﻧﻨﺪ :اﻣﯿﺮ ﻟﻮﻃﺎن و اﻣﯿﺮ ﺷﻮﺑﺎل و اﻣﯿﺮ ﺻﺒﻌﻮن و اﻣﯿﺮ ﻋﻨﯽ30 ،اﻣﯿﺮ
دﯾﺸﻮن و اﻣﯿـﺮ اﯾﺼـﺮ و اﻣﯿـﺮ دﯾﺸﺎن .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻣﺮای اﯾﺸـﺎن در زﻣﯿـﻦ
ﺳﻌﯿـﺮ.
31و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ادوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ32 :و ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻦ ﺑﻌﻮر در ادوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ او دﯾﻨﻬﺎﺑﻪ ﺑﻮد33 .و
ﺑﺎﻟﻊ ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ ﯾﻮﺑﺎب ﺑﻦ زارح از ﺑﺼﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد34 .و ﯾﻮﺑﺎب ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ ﺣﻮﺷﺎم
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از زﻣﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد35 .و ﺣﻮﺷﺎم ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﻫﺪاد ﺑﻦ ﺑﺪاد ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮآب،
ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ او ﻋﻮﯾﺖ ﺑﻮد36 .و ﻫﺪاد ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻤﻠﻪ از
ﻣﺴﺮﯾﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد37 .و ﺳﻤﻠﻪ ﻣﺮد ،و ﺷﺎؤل از رﺣﻮﺑﻮت ﻧﻬﺮ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد38 .و ﺷﺎؤل
ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد39 .و ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ،
ﻫﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺷﻬﺮش ﻓﺎﻋﻮ ﺑﻮد ،و زﻧﺶ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﻣﻬﯿﻄﺒﺌﯿﻞ دﺧﺘﺮ ﻣﻄﺮد ،دﺧﺘﺮ
ﻣﯽذاﻫﺐ ﺑﻮد.
40و اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﻣﺮای ﻋﯿﺴﻮ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن و اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :اﻣﯿﺮ ﺗﻤﻨﺎع و
اﻣﯿﺮ ﻋﻠﻮه و اﻣﯿﺮ ﯾﺘﯿﺖ41 ،و اﻣﯿﺮ اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ و اﻣﯿﺮ اﯾﻠﻪ و اﻣﯿﺮ ﻓﯿﻨﻮن42 ،و اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز و اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﺎن و
اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺼﺎر43 ،و اﻣﯿﺮ ﻣﺠﺪﯾﺌﯿﻞ و اﻣﯿﺮ ﻋﯿﺮام .اﯾﻨﺎن اﻣﺮای ادوﻣﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﮐﻦ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ
ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن .ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺪر ادوم اﺳﺖ.

37

و ﯾﻌﻘﻮب در زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ2 .اﯾﻦ اﺳﺖ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﻌﻘﻮب .ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و آن ﺟﻮان ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ و ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ ،زﻧﺎن ﭘﺪرش ،ﻣﯽﺑﻮد .و ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺪﺳﻠﻮﮐﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺪر را ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد3 .و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮی او ﺑﻮد ،و
ﺑﺮاﯾﺶ رداﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،او را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،از او ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ5 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑﯽ
دﯾﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ او اﻓﺰودﻧﺪ.
6و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪهام ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ7 :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ،
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ«.
8ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ؟« و ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ او اﻓﺰودﻧﺪ9 .از آن ﭘﺲ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﺪ ،و ﺑﺮادران
ﺧﻮد را از آن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﯾﺎزده ﺳﺘـﺎره ﻣﺮا
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ10 «.و ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داد ،و ﭘﺪرش او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
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ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪهای؟ آﯾﺎ ﻣﻦ و ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟« 11و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ او ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﭘﺪرش ،آن اﻣﺮ را در ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ.
12و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ13 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ در ﺷﮑﯿﻢ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ«.
14او را ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﺮو و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮادران و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﻠﻪ را ﺑﺒﯿﻦ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺎور «.و او را از
وادی ﺣﺒﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪ15 .و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،و اﯾﻨﮏ او در ﺻﺤﺮا آواره
ﻣﯽﺑﻮد .ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟« 16ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد را
ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ده ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 «.آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دوﺗﺎن ﻣﯽروﯾﻢ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ از ﻋﻘﺐ ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در دوﺗﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
18و او را از دور دﯾﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اورا ﺑﮑﺸﻨﺪ.
19و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ20 .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،و ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،و ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﺎﻧﻮری درﻧﺪه او را ﺧﻮرد .و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
21ﻟﯿﮑﻦ رؤﺑﯿﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،او را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :او را ﻧﮑﺸﯿﻢ«.
22ﭘﺲ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ ،او را در اﯾﻦ ﭼﺎه ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ او دراز ﻣﮑﻨﯿﺪ «.ﺗﺎ او را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
رﺳﯿﺪن ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ،رﺧﺘﺶ را ﯾﻌﻨﯽ آن ردای ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ درﺑﺮداﺷﺖ ،از او ﮐﻨﺪﻧﺪ24 .و
او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎه ،ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽآب ﺑﻮد.
25ﭘﺲ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻗﺎﻓﻠﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن از ﺟﻠﻌﺎد ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﺘﯿﺮا و ﺑﻠﺴﺎن و ﻻدن ﺑﺎر دارﻧﺪ ،و ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ26 .آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻦ و ﺧﻮن او را ﻣﺨﻔﯽ
داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﺳﻮد دارد؟ 27ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ،و دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
او ﺑﺮادر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ دادﻧﺪ.
28و ﭼﻮن ﺗﺠﺎر ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ در ﮔﺬر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﭼﺎه ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮآوردﻧﺪ؛ و ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ29 .و رؤﺑﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎه
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در ﭼﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زد30 ،و ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎزآﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟«
31ﭘﺲ ردای ﯾﻮﺳﻒ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺰ ﻧﺮی را ﮐﺸﺘﻪ ،ردا را در ﺧﻮﻧﺶ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ32 .و آن
ردای ﺑﻠﻨﺪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻦ ﮐﻪ ردای
ﭘﺴﺮت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ33 «.ﭘﺲ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ردای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ! ﺟﺎﻧﻮری درﻧﺪه او را
ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾﻮﺳﻒ درﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ34 «.و ﯾﻌﻘﻮب رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﭘﻼس درﺑﺮ
ﮐﺮد ،و روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ35 .و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯽ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻮار ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﻣﯽروم «.ﭘﺲ ﭘﺪرش
ﺑﺮای وی ﻫﻤﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ36 .اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ را در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺮدار
اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا از ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ

ﻋﺪﻻﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺣﯿﺮه ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪ2 .و در آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮدا ،دﺧﺘﺮ ﻣﺮد ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ
ﺷﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو درآﻣﺪ 3 .ﭘﺲ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را ﻋﯿﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد4 .و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را اوﻧﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ5 .و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﺷﯿﻠﻪ ﻧﺎم
ﮔﺬارد .و ﭼﻮن او را زاﯾﯿﺪ) ،ﯾﻬﻮدا( در ﮐﺰﯾﺐ ﺑﻮد.
6و ﯾﻬﻮدا ،زﻧﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ﻋﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ7 .و ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻬﻮدا،
ﻋﯿﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اوﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زن ﺑﺮادرت
درآی ،و ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی را ﺑﺠﺎ آورده ،ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻦ9 «.ﻟﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ اوﻧﺎن
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺴﻞ از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺑﺮادر ﺧﻮد درآﻣﺪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺰال
ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺪﻫﺪ10 .و اﯾﻦ ﮐﺎر او در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ او را ﻧﯿﺰ
ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ11 .و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ،ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت ﺑﯿﻮه ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺴﺮم ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ
ﺷﻮد «.زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا او ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻤﯿﺮد «.ﭘﺲ ﺗﺎﻣﺎر رﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ12 .و
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ﭼﻮن روزﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺷﻮﻋﻪ زن ﯾﻬﻮدا ﻣﺮد .و ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺰﯾﺖ او ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﺮه
ﻋﺪﻻﻣﯽ ،ﻧﺰد ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ آﻣﺪ.
13و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﭘﺸﻢ ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ14 «.ﭘﺲ رﺧﺖ ﺑﯿﻮﮔﯽ را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻪ رو ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮد را در ﭼﺎدری
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ دروازه ﻋﯿﻨﺎﯾﻢ ﮐﻪ در راه ﺗﻤﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺸﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﺪ ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
او را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﺪادﻧﺪ15 .ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا او را ﺑﺪﯾﺪ ،وی را ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
16ﭘﺲ از راه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ درآﯾﻢ «.زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوس
اوﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﭼﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ درآﯾﯽ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای از ﮔﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ «.ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﮔﺮو ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ؟« 18ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮔﺮو دﻫﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺮ و زﻧﺎر ﺧﻮد را و ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دﺳﺖ داری «.ﭘﺲ ﺑﻪ وی داد ،و ﺑﺪو درآﻣﺪ ،و او از وی آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ19 .و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .و
ﺑﺮﻗﻊ را از ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﺧﺖ ﺑﯿﻮﮔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
20و ﯾﻬﻮدا ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ دوﺳﺖ ﻋﺪﻻﻣﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﮔﺮو را از دﺳﺖ آن زن
ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺖ21 .و از ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻓﺎﺣﺸﻪای ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻋﯿﻨﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺎﺣﺸﻪای در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد22 «.ﭘﺲ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :او را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪای در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد23 «.ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد ،ﻣﺒﺎدا رﺳﻮا ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﻮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ24 «.و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه
ﯾﻬﻮدا را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺮوس ﺗﻮ ﺗﺎﻣﺎر ،زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ از زﻧﺎ ﻧﯿﺰ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه «.ﭘﺲ
ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :وی را ﺑﯿﺮون آرﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد!« 25ﭼﻮن او را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪهام« ،و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺮ و
زﻧﺎر و ﻋﺼﺎ از آن ﮐﯿﺴﺖ26 «.و ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :او از ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻨﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﯿﻠﻪ ﻧﺪادم «.و ﺑﻌﺪ او را دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ.
27و ﭼﻮن وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮأﻣﺎن در رﺣﻤﺶ ﺑﻮدﻧﺪ28 .و ﭼﻮن ﻣﯽزاﯾﯿﺪ،
ﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ دﺳﺘﺶ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ اول ﺑﯿﺮون آﻣﺪ29 «.و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮐﺸﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
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»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ؟ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد «.ﭘﺲ او را ﻓﺎرص ﻧﺎم ﻧﻬﺎد30 .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮادرش ﮐﻪ
رﯾﺴﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و او را زارح ﻧﺎﻣﯿﺪ.

39

اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدی ﻣﺼﺮی ،ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﻧﺎم ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ و

ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،وی را از دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ2 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﺑﻮد ،و او ﻣﺮدی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ3 .و آﻗﺎﯾﺶ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در دﺳﺘﺶ راﺳﺖ ﻣﯽآورد4 .ﭘﺲ
ﯾﻮﺳﻒ در ﻧﻈﺮ وی اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ وی ﺳﭙﺮد5 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﺼﺮی را ﺑﺴﺒﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
اﻣﻮاﻟﺶ ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد6 .و آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ واﮔﺬاﺷﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ
وی ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮش اﻧﺪام و ﻧﯿﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد.
7و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زن آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺨﻮاب
ﺷﻮ8 «.اﻣﺎ او اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زن آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﻗﺎﯾﻢ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد ،و آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدهاﺳﺖ9 .ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ
درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ ﺗﻮ ،ﭼﻮن زوﺟﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮم و ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺧﻄﺎ ورزم؟« 10و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ وی ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻤﺎﻧﺪ.
11و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﭘﺮدازد و از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد12 .ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاب «.اﻣﺎ او ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﻫﺎ
ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
13و ﭼﻮن او دﯾﺪ ﮐﻪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ14 ،ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻪ را ﺻﺪا زد ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﻧﺰد ﻣﺎ آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه
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ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم15 ،و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ واﮔﺬارده ،ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ«.
16ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺗﺎ آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ17 .و ﺑﻪ وی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردهای ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﺪ18 ،و
ﭼﻮن ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﺨﺖ«.
19ﭘﺲ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦ زن ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ «،ﺧﺸﻢ او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ20 .و آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ،او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در زﻧﺪانﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
اﺳﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﺠﺎ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ21 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﺮ وی
اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،و او را در ﻧﻈﺮ داروﻏﻪ زﻧﺪان ﺣﺮﻣﺖ داد22 .و داروﻏﻪ زﻧﺪان ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ
در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﺮد و آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻮد23 .و داروﻏﻪ
زﻧﺪان ﺑﺪاﻧﭽﻪ در دﺳﺖ وی ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﻣﯽآورد.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ و ﺧﺒﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ،

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ دو ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮدار ﺳﺎﻗﯿﺎن و ﺳﺮدار ﺧﺒﺎزان ﻏﻀﺐ
ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان رﺋﯿﺲ اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد،
اﻧﺪاﺧﺖ4 .و ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺪﺗﯽ
در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ5 .و ﻫﺮ دو در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮاب ﺧﻮد را ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻮاﻓﻖ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻗﯽ و ﺧﺒﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ6 .ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ7 .ﭘﺲ ،از ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ وی در
زﻧﺪان آﻗﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﺮا روی ﺷﻤﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ؟« 8ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮاﺑﯽ
دﯾﺪهاﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ «.ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ از آن ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯿﺪ«.
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9آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ،ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :در ﺧﻮاب ﻣﻦ ،اﯾﻨﮏ
ﺗﺎﮐﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﻮد10 .و در ﺗﺎک ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد و آن ﺑﺸﮑﻔﺖ ،و ﮔﻞ آورد و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ
اﻧﮕﻮر رﺳﯿﺪه داد11 .و ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد .و اﻧﮕﻮرﻫﺎ را ﭼﯿﺪه ،در ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺸﺮدم ،و
ﺟﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن دادم«.
12ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﺮش اﯾﻨﺴﺖ ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ روز اﺳﺖ13 .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز،
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﺖ ﺑﺎزﮔﻤﺎرد ،و ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ وی دﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ
ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ او ﺑﻮدی14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد ،ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده ،اﺣﻮال ﻣﺮا
ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎز ،و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آور15 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ از زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن دزدﯾﺪه
ﺷﺪهام ،و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻓﮑﻨﻨﺪ«.
16اﻣﺎ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام،
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ17 ،و در ﺳﺒﺪ زﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻃﻌﺎم ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن از
ﭘﯿﺸﻪ ﺧﺒﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ،آن را از ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ18 «.ﯾﻮﺳﻒ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺳﺒﺪ ﺳﻪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ ﺗﻮ را از ﺗﻮ
ﺑﺮدارد و ﺗﻮ را ﺑﺮ دار ﺑﯿﺎوﯾﺰد ،و ﻣﺮﻏﺎن ،ﮔﻮﺷﺘﺖ را از ﺗﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
20ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﮐﻪ ﯾﻮم ﻣﯿﻼد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺪام ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﺮ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن و ﺳﺮ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان را در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ21 .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺎﻗﯽﮔﺮﯾﺶ ﺑﺎز آورد ،و ﺟﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن داد22 .و اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان را ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد23 .ﻟﯿﮑﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ او
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﭼﻮن دو ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر

ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه از ﻧﻬﺮ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﺧﻮب ﺻﻮرت و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺰار
ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ3 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ از ﻧﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
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ﭘﻬﻠﻮی آن ﮔﺎوان اول ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .و اﯾﻦ ﮔﺎوان زﺷﺖ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،آن ﻫﻔﺖ
ﮔﺎو ﺧﻮب ﺻﻮرت و ﻓﺮﺑﻪ را ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ.
5و ﺑﺎز ﺑﺨﺴﺒﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﭘﺮ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎق
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ6 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻻﻏﺮ ،از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺪ7 .و ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮ،
آن ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻓﺮﺑﻪ و ﭘﺮ را ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ.
8ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن دﻟﺶ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
9آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮم آﻣﺪ.
10ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان در زﻧﺪان ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﺣﺒﺲ
ﻓﺮﻣﻮد11 .و ﻣﻦ و او در ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد ،ﺧﻮاب دﯾﺪﯾﻢ.
12و ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻏﻼم ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ .و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ و او ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺑﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد13 .و ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺮد ،واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﻢ ﺑﺎزآورد ،و او را ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ«.
14آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺑﻪ زودی از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪ15 .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻨﻮی
ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮش ﮐﻨﯽ16 «.ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪا ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
17و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :در ﺧﻮاب ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدهام18 ،و
ﻧﺎﮔﺎه ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮب ﺻﻮرت از ﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺰار ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ19 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو
دﯾﮕﺮ زﺑﻮن و ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺪان زﺷﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم ،در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ20 .و ﮔﺎوان ﻻﻏﺮ زﺷﺖ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ اول را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ21 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺷﮑﻢ آﻧﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺪرون آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اول زﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم22 .و ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﭘﺮ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎق ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ23 .و
اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎرﯾﮏ و از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺪ24 .و ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻻﻏﺮ ،آن
ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد .و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﮔﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮح ﮐﻨﺪ«.
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25ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻓﺮﻋﻮن را
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ26 .ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻧﯿﮑﻮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ27 .و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ زﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ از
ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ28 .ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ29 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ30 .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .و
ﻗﺤﻂ ،زﻣﯿﻦ را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ31 .و ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .و ﭼﻮن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﮑﺮر ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ،و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ زودی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد33 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺼﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻤﺎرد34 .ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮑﻨﺪ ،و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﻤﺎرد ،و در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺧﻤﺲ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد35 .و ﻫﻤﻪ
ﻣﺄﮐﻮﻻت اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻏﻠﻪ را زﯾﺮ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
ﺧﻮراک در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ36 .ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ از ﻗﺤﻂ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد«.
37ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ38 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ روح ﺧﺪا در وی اﺳﺖ؟« 39و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﮐﻞ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺼﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ40 .ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎش ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ از ﺗﻮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ«.
41و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ42 «.و ﻓﺮﻋﻮن
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺬاﺷﺖ ،و او را ﺑﻪ ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک آراﺳﺘﻪ ﮐﺮد ،و ﻃﻮﻗﯽ زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ43 .و او را ﺑﺮ ﻋﺮاﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮد ،و
ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »زاﻧﻮ زﻧﯿﺪ!« ﭘﺲ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ44 .و ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺪون ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ45 «.و ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻮﺳﻒ را ﺻﻔﻨﺎت ﻓﻌﻨﯿﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و اﺳﻨﺎت ،دﺧﺘﺮ ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون را
ﺑﺪو ﺑﻪ زﻧﯽ داد ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
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46و ﯾﻮﺳﻒ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﯾﻮﺳﻒ از
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﺸﺖ47 .و در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آورد48 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺄﮐﻮﻻت آن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد،
و ﺧﻮراک را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮراک ﻣﺰارع ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ49 .و
ﯾﻮﺳﻒ ﻏﻠﻪ ﺑﯽﮐﺮان ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﺣﺴﺎب زﯾﺎده ﺑﻮد50 .و ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺤﻂ ،دو ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻨﺎت،
دﺧﺘﺮ ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاد51 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ داد52 «.و دوﻣﯿﻦ را اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﻣﺬﻟﺘﻢ ﺑﺎرآور ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
53و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪ54 .و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ،آﻣﺪن
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻗﺤﻂ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺎن
ﺑﻮد55 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺘﻼی ﻗﺤﻂ ﺷﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮای ﻧﺎن ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ .و
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ56 «.ﭘﺲ ﻗﺤﻂ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻗﺤﻂ
در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ57 .و ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻗﺤﻂ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ.
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و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد

ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ؟« 2و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻏﻠﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ«.
3ﭘﺲ ده ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ4 .و اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ
را ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎدا زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ5 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮد.
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6و ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﮐﻢ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .و ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ
آﻣﺪه ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را دﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ،
و ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺷﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﺨﺮﯾﻢ«.
8و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﮐﻪ
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎد آورد .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ
زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ10 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،ﯾﺎ ﺳﯿﺪی! ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﺧﻮراک آﻣﺪهاﻧﺪ11 .ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺎدﻗﯿﻢ؛ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ12 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ13 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ دوازده ﺑﺮادرﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان ﯾﮏ
ﻣﺮد در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن .و اﯾﻨﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اﻣﺮوز ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ14 «.ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ! 15ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ16 .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎورد ،و ﺷﻤﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ آزﻣﻮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪق
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،واﻻ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ!« 17ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ روز در زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺖ.
18و روز ﺳﻮم ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ و زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ:
19ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮادر از ﺷﻤﺎ در زﻧﺪان ﺷﻤﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻏﻠﻪ ﺑﺮای
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ20 .و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد
و ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
21و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮕﯽ ﺟﺎن او را دﯾﺪﯾﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ22 «.و رؤﺑﯿﻦ در ﺟﻮاب
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﻮرزﯾﺪ؟ و ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ! ﭘﺲ اﯾﻨﮏ ﺧﻮن او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد23 «.و اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد24 .ﭘﺲ از
اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﻌﻮن را از ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را روﺑﺮوی اﯾﺸﺎن درﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد.
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25و ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﻘﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻋﺪل ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻧﻬﻨﺪ ،و زاد ﺳﻔﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﭘﺲ ﻏﻠﻪ را ﺑﺮ ﺣﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺮده،
از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
27و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ،ﻋﺪل ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﻪ اﻻغ ﺧﻮد دﻫﺪ ،ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را
دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در دﻫﻦ ﻋﺪل او ﺑﻮد28 .و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﻘﺪ ﻣﻦ رد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ در
ﻋﺪل ﻣﻦ اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه دل اﯾﺸﺎن ﻃﭙﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﺮزان ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
29ﭘﺲ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»30 :آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺎ را ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
زﻣﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ31 .و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﯿﻢ و ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯽ32 .ﻣﺎ دوازده ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اﻣﺮوز ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ33 .و آن ﻣﺮد
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﮔﺬارﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ34 .و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را
ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ،و ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدق .آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رد
ﮐﻨﻢ ،و در زﻣﯿﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
35و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻋﺪﻟﺶ ﺑﻮد .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن و ﭘﺪرﺷﺎن ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻮل را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ36 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب،
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؟« 37رؤﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ،اﮔﺮ او را
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎورم .او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ،و ﻣﻦ او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
38ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺮده اﺳﺖ ،و او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .و ﻫﺮ
ﮔﺎه در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮد«.
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و ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻏﻠﻪای را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آورده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺪک ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ3 «.ﯾﻬﻮدا
ﺑﺪو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روی
ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ4 .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮادر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﯽروﯾﻢ و ﺧﻮراک ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ5 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ
او را ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻤﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺎ را ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روی ﻣﺮا
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.
6اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺒﺮ دادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ؟«
7ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﻣﺮد اﺣﻮال ﻣﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ" :آﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ؟" و او را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻃﻼع دادﯾﻢ ،و ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ«".
8ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﻢ و
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ و ﺗﻮ و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺰ9 .ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،او را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻦ .ﻫﺮ ﮔﺎه او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎوردم و ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
10زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم را ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ«.
11ﭘﺲ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ .از ﺛﻤﺮات
ﻧﯿﮑﻮی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ در ﻇﺮوف ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ ،و ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻗﺪری ﺑﻠﺴﺎن و ﻗﺪری
ﻋﺴﻞ و ﮐﺘﯿﺮا و ﻻدن و ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام12 .و ﻧﻘﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ ،و آن ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در دﻫﻨﻪ
ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺮﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻬﻮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﺑﺮادر ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻧﺰد آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ آن ﻣﺮد ﻣﮑﺮم
دارد ،ﺗﺎ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﯽاوﻻد ﺷﺪم ،ﺑﯽاوﻻد ﺷﺪم«.
15ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ،ارﻣﻐﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﻧﻘﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ16 .اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭼﻮن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮ ،و ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
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17و آن ﻣﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮد .و آن ﻣﺮد اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آورد.
18و آن ﻣﺮدان ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آورده ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﺒﺐ آن ﻧﻘﺪی ﮐﻪ دﻓﻌﻪ
اول در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﻣﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎ را آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم آورد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ را
ﻣﻤﻠﻮک ﺳﺎزد و ﺣﻤﺎران ﻣﺎ را«.
19و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،در درﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه20 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺎ ﺳﯿﺪی!
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک آﻣﺪﯾﻢ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪه ،ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﻘﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در دﻫﻨﻪ ﻋﺪﻟﺶ ﺑﻮد .ﻧﻘﺮه ﻣﺎ ﺑﻪ وزن ﺗﻤﺎم و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎز آوردهاﯾﻢ22 .و ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آوردهاﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﮐﺲ ﻧﻘﺪ
ﻣﺎ را در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد«.
23ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ،ﺧﺰاﻧﻪای در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌﻮن را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آورد24 .و آن ﻣﺮد،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ درآورده ،آب ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎران
اﯾﺸﺎن داد25 .و ارﻣﻐﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ26 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
27ﭘﺲ از ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺪر ﭘﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮش را ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺖ؟ و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺣﯿﺎت دارد؟« 28ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪه «.ﭘﺲ
ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ29 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را
دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ،ذﮐﺮ او را ﮐﺮدﯾﺪ؟« و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم،
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺎد«.
30و ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻬﺮش ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ،ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ ،و ﺟﺎی ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ31 .و روی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .و ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻃﻌﺎم
ﺑﮕﺬارﯾﺪ«.
32و ﺑﺮای وی ﺟﺪا ﮔﺬاردﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ،و ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺧﻮردﻧﺪ ﺟﺪا،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ33 .و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر وی ﺑﻨﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽاش ،و ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽاش ،و

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم

68

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .و ﺣﺼﻪﻫﺎ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺼﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﭘﻨﺞ ﭼﻨﺪان ﺣﺼﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ،و ﺑﺎ وی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﮐﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

44

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪری

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮد ،از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ،و ﻧﻘﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻋﺪﻟﺶ ﺑﮕﺬار2 .و ﺟﺎم ﻣﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎم
ﻧﻘﺮه را در دﻫﻨﻪ ﻋﺪل آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻠﻪاش ﺑﮕﺬار «.ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮐﺮد.
3و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ روﺷﻦ ﺷﺪ ،آن ﻣﺮدان را ﺑﺎ ﺣﻤﺎران اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ4 .و اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه،
در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺸﺘﺎب ،و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪی ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﭼﺮا ﺑﺪی ﺑﻪ ﻋﻮض
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ 5آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ آﻗﺎﯾﻢ در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،و از آن ﺗﻔﺄل ﻣﯽزﻧﺪ؟ در آﻧﭽﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﺪ«.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن در رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ7 .ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا آﻗﺎﯾﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺣﺎﺷﺎ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ! 8ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻘﺪی را ﮐﻪ در دﻫﻨﻪ
ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز آوردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎﯾﺖ
ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺪزدﯾﻢ9 .ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻤﯿﺮد ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻼم آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
10ﮔﻔﺖ» :ﻫﻢ اﻵن ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد ،آﻧﮑﻪ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ
آزاد ﺑﺎﺷﯿﺪ11 «.ﭘﺲ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﺪل ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آورد ،و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻋﺪل ﺧﻮد
را ﺑﺎز ﮐﺮد12 .و او ﺗﺠﺴﺲ ﮐﺮد ،و از ﻣﻬﺘﺮ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﮐﻬﺘﺮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮد .و ﺟﺎم در ﻋﺪل ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ13 .آﻧﮕﺎه رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭼﺎک زدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
14و ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ ،و او ﻫﻨﻮز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ15 .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻣﺮدی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺄل ﻣﯽزﻧﻢ؟« 16ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،و ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ و آﻧﮑﻪ
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ﺟﺎم ﺑﺪﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ! ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﮑﻪ ﺟﺎم ﺑﺪﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوﯾﺪ18 «.آﻧﮕﺎه
ﯾﻬﻮدا ﻧﺰدﯾﮏ وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ ،ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش آﻗﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻏﻀﺒﺖ
ﺑﺮ ﻏﻼم ﺧﻮد اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ19 .آﻗﺎﯾﻢ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:
"آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادری اﺳﺖ؟" 20و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ" :ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭘﺪر ﭘﯿﺮی اﺳﺖ ،و
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺮی او ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺮده اﺳﺖ ،و او ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﺪر او را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد21 ".و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ" :وی را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﻧﻬﻢ".
22و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ" :آن ﺟﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ از ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا
ﺷﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد23 ".و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ" :اﮔﺮ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،روی ﻣﺮا دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ24 ".ﭘﺲ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰد ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ،رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪو
ﺑﺎز ﮔﻔﺘﯿﻢ25 .و ﭘﺪر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪک ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ26 ".ﮔﻔﺘﯿﻢ" :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺖ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ آﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی آن ﻣﺮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ27 ".و ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ" :ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪام ﺑﺮای ﻣﻦ دو ﭘﺴﺮ
زاﯾﯿﺪ28 .و ﯾﮑﯽ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ درﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن او را
ﻧﺪﯾﺪم29 .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد30 ".و اﻵن اﮔﺮ ﻧﺰد ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮوم ،و اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺟﺎن او ﺑﻪ ﺟﺎن وی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ31 ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و
ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺖ ﻧﺰد
ﭘﺪر ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ" :ﻫﺮﮔﺎه او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎورم ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ33 ".ﭘﺲ اﻵن ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺴﺮ در ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮود34 .زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮوم و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪرم واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ«.
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و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدداری

ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ!« و ﮐﺴﯽ ﻧﺰد او ﻧﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ2 .و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ3 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ! آﯾﺎ ﭘﺪرم ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؟« و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺟﻮاب وی را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ.
4و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻢ
ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ! 5و ﺣﺎل رﻧﺠﯿﺪه ﻣﺸﻮﯾﺪ ،و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺮا ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ )ﻧﻔﻮس را( زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد6 .زﯾﺮا ﺣﺎل دو ﺳﺎل
ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ درو7 .و ﺧﺪا ﻣﺮا
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻘﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه دارد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
8و اﻵن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ،و او ﻣﺮا ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و آﻗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ9 .ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﻧﺰد ﭘﺪرم رﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ10 .و در زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ،ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺖ ،و ﮔﻠﻪات و رﻣﻪات ﺑﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ داری11 .ﺗﺎ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮوراﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﺑﺎﻗﯽاﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات و
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻧﺖ ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ12 .و اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮادرم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ13 .ﭘﺲ ﭘﺪر ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ و از آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ ،ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ،و
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ آورﯾﺪ«.
14ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،آوﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن وی ﮔﺮﯾﺴﺖ.
15و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
16و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻨﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﻈﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮش آﻣﺪ17 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮوﯾﺪ18 .و ﭘﺪر و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد
ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ،و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ19 .و ﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺴﺘﯽ
اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ :اراﺑﻪﻫﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
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20و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
21ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻋﻮن ،اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ،و زاد
ﺳﻔﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد22 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ،ﯾﮏ دﺳﺖ رﺧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،و ﭘﻨﺞ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ داد23 .و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد :ده اﻻغ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺼﺮ ،و ده ﻣﺎده اﻻغ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻠﻪ و ﻧﺎن و ﺧﻮرش ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد24 .ﭘﺲ ﺑﺮادران
ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر در راه ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ!«
25و از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﻧﺪ26 .و او را ﺧﺒﺮ داده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻮﺳﻒ اﻵن زﻧﺪه اﺳﺖ ،و او ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه دل وی ﺿﻌﻒ ﮐﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد27 .و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن
اراﺑﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای آوردن او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،دﯾﺪ ،روح ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب ،زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
28و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ! ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽروم و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ او را
ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ«.
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و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ آﻣﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای

ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق ،ﮔﺬراﻧﯿﺪ2 .و ﺧﺪا در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﯾﻌﻘﻮب! ای ﯾﻌﻘﻮب!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ3 «.ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﷲ ،ﺧﺪای ﭘﺪرت ،از ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﺘﺮس ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد4 .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﯾﻮﺳﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ5 «.و
ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آوردن او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ6 .و ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ7 .و ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان
ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ،و دﺧﺘﺮان و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورد.
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8و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ :ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺴﺮاﻧﺶ رؤﺑﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻌﻘﻮب9 .و ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ :ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ10 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن :ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ
و ﯾﺎﻣﯿﻦ و اوﻫﺪ و ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﭘﺴﺮزن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد11 .و ﭘﺴﺮان ﻻوی :ﺟﺮﺷﻮن و
ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری12 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا :ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن و ﺷﯿﻠﻪ و ﻓﺎرص و زارح .اﻣﺎ ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص :ﺣﺼﺮون و ﺣﺎﻣﻮل ﺑﻮدﻧﺪ13 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺴﺎﮐﺎر :ﺗﻮﻻع و ﻓﻮه و ﯾﻮب و
ﺷﻤﺮون14 .و ﭘﺴﺮان زﺑﻮﻟﻮن :ﺳﺎرد و اﯾﻠﻮن و ﯾﺎﺣﻠﺌﯿﻞ15 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
دﯾﻨﻪ ،در ﻓﺪان ارام ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮس ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و
ﭘﺴﺮان ﺟﺎد :ﺻﻔﯿﻮن و ﺣﺠﯽ و ﺷﻮﻧﯽ و اﺻﺒﻮن و ﻋﯿﺮی و ارودی و ارﺋﯿﻠﯽ17 .و ﭘﺴﺮان اﺷﯿﺮ :ﯾﻤﻨﻪ و
ﯾﺸﻮه و ﯾﺸﻮی و ﺑﺮﯾﻌﻪ ،و ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎره ،و ﭘﺴﺮان ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻞ18 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ
ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ داد ،و اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ19 .و ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ زن ﯾﻌﻘﻮب:
ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ20 .و ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻨﺎت دﺧﺘﺮ
ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاد21 .و ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺑﺎﻟﻊ و ﺑﺎﮐﺮ و اﺷﺒﯿﻞ و ﺟﯿﺮا و ﻧﻌﻤﺎن و اﯾﺤﯽ
و رش و ﻣﻔﯿﻢ و ﺣﻔﯿﻢ و آرد22 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرده
ﻧﻔﺮ23 .و ﭘﺴﺮ دان :ﺣﻮﺷﯿﻢ24 .و ﭘﺴﺮان ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ :ﯾﺤﺼﺌﯿﻞ و ﺟﻮﻧﯽ و ﯾﺼﺮ و ﺷﻠﯿﻢ25 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﺑﻠﻬﻪ ،ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد راﺣﯿﻞ داد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
26ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ وی ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮای زﻧﺎن
ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﺼﺮ زاﯾﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﻮس ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.
28و ﯾﻬﻮدا را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ آﻣﺪﻧﺪ29 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺮاﺑﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﻮﺷﻦ ﺑﺮود .و ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﯿﺎوﯾﺨﺖ ،و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ30 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﻤﯿﺮم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ روی ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ31 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران
ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﺑﺮادراﻧﻢ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرم ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ32 .و ﻣﺮدان ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻫﻞ
ﻣﻮاﺷﯽاﻧﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻞ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را آوردهاﻧﺪ33 ".و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻄﻠﺒﺪ و
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ﮔﻮﯾﺪ" :ﮐﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟" 34ﮔﻮﯾﯿﺪ" :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﻫﻞ ﻣﻮاﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺎ و
ﻫﻢ اﺟﺪاد ﻣﺎ ،ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن اﺳﺖ«.
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ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم و ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ و

رﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ،از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ2 «.و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ3 .و ﻓﺮﻋﻮن ،ﺑﺮادران او را
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ اﺟﺪاد
ﻣﺎ4 «.و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .و اﻵن ﺗﻤﻨﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ5 «.و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرت و ﺑﺮادراﻧﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ،
6زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﺖ .در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺪه .در زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺮﮐﺎران
ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدان«.
7و ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب را آورده ،او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ .و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻓﺮﻋﻮن
را ﺑﺮﮐﺖ داد8 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟« 9ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﻧﺪک و ﺑﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺪراﻧﻢ در روزﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه10 «.و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮﮐﺖ داد و
از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ11 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺳﮑﻮﻧﺖ داد ،و ﻣﻠﮑﯽ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ در ارض رﻋﻤﺴﯿﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ
داﺷﺖ12 .و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد ،و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻋﯿﺎل
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎن ﭘﺮوراﻧﯿﺪ.
13و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺤﻂ زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،و ارض ﻣﺼﺮ و ارض ﮐﻨﻌﺎن
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺤﻂ ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻏﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﮕﺮﻓﺖ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن درآورد15 .و ﭼﻮن ﻧﻘﺮه

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ

74

از ارض ﻣﺼﺮ و ارض ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﻧﺎن ﺑﺪه ،ﭼﺮا
در ﺣﻀﻮرت ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ16 «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض
ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ17 «.ﭘﺲ ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ
آوردﻧﺪ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻋﻮض اﺳﺒﺎن و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و رﻣﻪﻫﺎی ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎن ،ﻧﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن داد.
و در آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن ﭘﺮوراﻧﯿﺪ18 .و ﭼﻮن آن ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ
در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪش» :از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﻮاﺷﯽ و ﺑﻬﺎﯾﻢ از آن آﻗﺎی ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺟﺰ ﺑﺪﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ19 .ﭼﺮا ﻣﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﺲ ﻣﺎ را و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺑﺨﺮ،
و ﻣﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮک ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﻮﯾﻢ ،و ﺑﺬر ﺑﺪه ﺗﺎ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
20ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺤﻂ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪ21 .و ﺧﻠﻖ را از اﯾﻦ
ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ22 .ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ را ﻧﺨﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻬﻨﻪ را ﺣﺼﻪای
از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و از ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ23 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ،اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺮﯾﺪم ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺬر اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﮑﺎرﯾﺪ24 .و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن دﻫﯿﺪ ،و ﭼﻬﺎر ﺣﺼﻪ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای زراﻋﺖ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺷﻤﺎ و اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ«.
25ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺎ را اﺣﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
26ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺧﻤﺲ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از
زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﻘﻂ ،ﮐﻪ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺪ27 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ارض ﻣﺼﺮ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه،
ﻣﻠﮏ در آن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ28 .و ﯾﻌﻘﻮب در ارض ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ.
و اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد29 .و ﭼﻮن ﺣﯿﻦ وﻓﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ،
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﻵن اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران
ﻣﻦ ﺑﮕﺬار ،و اﺣﺴﺎن و اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ ،و زﻧﻬﺎر ﻣﺮا در ﻣﺼﺮ دﻓﻦ ﻣﻨﻤﺎ30 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن دﻓﻦ ﮐﻦ «.ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد31 «.ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر «،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ«.

ﭘﺲ دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ2 .و ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮت
ﯾﻮﺳﻒ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ «.و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ داده ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻨﺸﺴﺖ.
3و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﻟﻮز در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه،
ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داد4 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ ،و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻮﺟﻮد آورم ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ داد5 .و اﻵن دو ﭘﺴﺮت
ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن از آن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .و اﻣﺎ اوﻻد ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺎوری ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ارث ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﺴﻤﯽ' ﺷﻮﻧﺪ7 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﻓﺪان آﻣﺪم ،راﺣﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﺮد ،ﭼﻮن اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮات ﺑﺮﺳﻢ ،و او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ راه اﻓﺮات ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﻦ ﮐﺮدم«.
8و ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 9ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻣﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ داده اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ10 «.و ﭼﺸﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺮی ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰدﯾﮏ وی آورد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ.
11و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮدم ﮐﻪ روی ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ،ذرﯾﺖ ﺗﻮ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ12 «.و ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن دو زاﻧﻮی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورده ،رو ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد13 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺮ دو را ﮔﺮﻓﺖ ،اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﭼﭗ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﻣﻨﺴﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و اﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ وی
آورد14 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﻬﺎد و او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد و دﺳﺖ
ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺴﯽ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده
ﺑﻮد15 .و ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر وی ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ،ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﻮدﻧﺪی ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از روز ﺑﻮدﻧﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ16 ،آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻫﺮ
ﺑﺪی ﺧﻼﺻﯽ داده ،اﯾﻦ دو ﭘﺴﺮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ،ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ«.
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17و ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﻬﺎد ،ﺑﻨﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
آﻣﺪ ،و دﺳﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آن را از ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ18 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ،زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖزاده اﯾﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ او
ﺑﮕﺬار19 «.اﻣﺎ ﭘﺪرش اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ای ﭘﺴﺮم! ﻣﯽداﻧﻢ! او ﻧﯿﺰ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ
ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮش از وی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ذرﯾﺖ او اﻣﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
20و در آن روز ،او اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﮔﺮداﻧﺎد «.ﭘﺲ اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد21 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
آورد22 .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺼﻪای زﯾﺎده از ﺑﺮادراﻧﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﮐﻪ آن را از دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
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و ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ در

اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ دﻫﻢ2 .ای ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ.
»3ای رؤﺑﯿﻦ! ﺗﻮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻨﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ و اﺑﺘﺪای ﻗﻮﺗﻢ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ رﻓﻌﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻗﺪرت4 .ﺟﻮﺷﺎن ﻣﺜﻞ آب ،ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪی .آﻧﮕﺎه آن را
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪ.
»5ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﺑﺮادرﻧﺪ .آﻻت ﻇﻠﻢ ،ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ6 .ای ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت
اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ ،و ای ﺟﻼل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﺎش زﯾﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﺮدم را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .و در ﺧﻮدرأﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺎوان را ﭘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،و
ﻏﻀﺐ اﯾﺸﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد! اﯾﺸﺎن را در ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎزم و در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻢ.
»8ای ﯾﻬﻮدا ﺗﻮ را ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﻮد .دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮان
ﭘﺪرت ،ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد9 .ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﺮﺑﭽﻪای اﺳﺖ ،ای ﭘﺴﺮم از ﺷﮑﺎر ﺑﺮآﻣﺪی .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ
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ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﭼﻮن ﺷﯿﺮﻣﺎدهای اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ؟
10ﻋﺼﺎ از ﯾﻬﻮدا دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ﺗﺎ ﺷﯿﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﻣﺮ او را
اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﮐﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎک و ﮐﺮه اﻻغ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺴﺘﻪ .ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺮاب ،و رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ12 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺳﺮخ و دﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
»13زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و ﻧﺰد ﺑﻨﺪر ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ .و ﺣﺪود او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﯿﺪون ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ14 .ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺣﻤﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آﻏﻠﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه15 .ﭼﻮن ﻣﺤﻞ آرﻣﯿﺪن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
اﺳﺖ ،و زﻣﯿﻦ را دﻟﮕﺸﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺎر ﺧﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻨﺪه ﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
»16دان ،ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ17 .دان ﻣﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ راه ،و اﻓﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ اﺳﺐ را ﺑﮕﺰد ﺗﺎ ﺳﻮارش از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺪ18 .ای ﯾﻬﻮه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
»19ﺟﺎد ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ وی ﻫﺠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،و او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
20اﺷﯿﺮ ،ﻧﺎن او ﭼﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻟﺬات ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد21 .ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﻏﺰال آزادی اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»22ﯾﻮﺳﻒ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎروری اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎرور ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ از دﯾﻮار
ﺑﺮآﯾﺪ23 .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان او را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻤﺎن وی در ﻗﻮت
ﻗﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎزوﻫﺎی دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﻮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺷﺒﺎن و ﺻﺨﺮه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ25 .از ﺧﺪای ﭘﺪرت ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ از اﻋﻠﯽ' و ﺑﺮﮐﺎت ﻟﺠﻪای ﮐﻪ در اﺳﻔﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و رﺣﻢ.
26ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺪرت ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺟﺒﺎل ازﻟﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺪود ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺑﺪی و ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻓﺮق او ﮐﻪ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
»27ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﮔﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدرد .ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺷﮑﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻏﺎرت
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد28 «.ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺎن دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮐﺖ وی ﺑﺮﮐﺖ داد.
29ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮم ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﻢ در
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ30 .در ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ اﺳﺖ،
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ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن را ﺑﺎ آن ﺻﺤﺮا از ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﺮﯾﺪ31 .آﻧﺠﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زوﺟﻪاش ،ﺳﺎره را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﺠﺎ اﺳﺤﺎق و زوﺟﻪ او رﻓﻘﻪ
را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و آﻧﺠﺎ ﻟﯿﻪ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدم32 .ﺧﺮﯾﺪ آن ﺻﺤﺮا و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ از ﺑﻨﯽﺣﺖ
ﺑﻮد33 «.و ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب وﺻﯿﺖ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﺎن
ﺑﺪاد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
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و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ روی ﭘﺪر ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮ وی ﮔﺮﯾﺴﺖ و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ2 .و ﯾﻮﺳﻒ

ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر او را ﺣﻨﻮط ﮐﻨﻨﺪ .و ﻃﺒﯿﺒﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﻨﻮط
ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﭼﻬﻞ روز در ﮐﺎر وی ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر روزﻫﺎ در ﺣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ،
و اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺘﺎد روز ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ4 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﻣﺎﺗﻢ وی ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻵن در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،در ﮔﻮش ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺮض ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ"5 :ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم؛ در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻨﺪهام ،آﻧﺠﺎ ﻣﺮا دﻓﻦ ﮐﻦ ".اﮐﻨﻮن ﺑﺮوم و ﭘﺪر ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ6 «.ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده اﺳﺖ ،او را دﻓﻦ ﮐﻦ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺪر
ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﺎﻧﻪ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ او
رﻓﺘﻨﺪ8 .و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻔﺎل و ﮔﻠﻪﻫﺎ و
رﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ9 .و اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ و ﺳﻮاران ،ﻫﻤﺮاﻫﺶ رﻓﺘﻨﺪ؛ و اﻧﺒﻮﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اﻃﺎد ﮐﻪ آﻧﻄﺮف اردن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺗﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ
و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮد11 .و ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ آن
زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ را در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اﻃﺎد دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ «.از اﯾﻦ
رو آن ﻣﻮﺿﻊ را آﺑﻞ ﻣﺼﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪان ﻃﺮف اردن واﻗﻊ اﺳﺖ12 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺴﺮان او ﺑﺪان
ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ13 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .و او را در ﻣﻐﺎره
ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺮا از ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﻣﻤﺮی دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از دﻓﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﻓﻦ ﭘﺪرش ﺑﺎ وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
15و ﭼﻮن ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻵن از ﻣﺎ
ﮐﯿﻨﻪ دارد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ16 «.ﭘﺲ ﻧﺰد
ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺪر ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ17 :ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن
ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ «.و ﭼﻮن ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ18 .و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ19 «.ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺸﺎن را
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ در ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ 20ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا از
آن ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﮐﺜﯿﺮی را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ21 .و اﻵن
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ را و اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻢ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯽ داد و ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ.
22و ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ ،او و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش .و ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪ و ده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺮد23 .و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﻮم اﻓﺮاﯾﻢ را دﯾﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎی
ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ24 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد25 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ26 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﻣـﺮد در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .و
او را ﺣﻨـﻮط ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺼـﺮ در ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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